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~לו::זים. י~•במקדם~לזהיםבג~•

ג
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~ןןן nהמייJנ1

פייגנכ;יםאוינטערןקיפכיס:לערריך
ברך;ישראלהרצאתהתאנה)עץ(תחת
כריכם 2 ; 1993

קיפניסלוויךשלהצעיריםמקוראיומעס
גםיצרהנודעהילדיםשסופרידעו

הופיעושבכאןהספרים .היידישבלשון
מעברהופעתם,בצעםויש ,זובשפה

לקוריוז.

ידהרצאתודמיון;מדיניותגורני:יוסף

עמ' 244 ; 1993צבי;בןיצחק

ציונייםמנהיגיםשלעתידיותתכניות

זקש:כליקרבנו,אבאפלגו,אכדריאס
ניצול-הנךזר :שכברגארכרלד

 1993פרזכץשרקןהרצאתמוזארשה;
עם<תקליסור>ומוסיקהשיריםתמונות
הנדליהדוית ,עמיחייהוהדמאתקסססים

ישראלמא.תהיססוריומבואנולוחיים
הקובץקוהלר.אוליברערך:גוסמן.

לאנושיות,מסלהואאלבומית><במתכונת
"ספרהכול.למרותהמתאפשריםלחיים

תהיהשבוליוםכמיההמתוךנוצרזה
מובןערךבחזקתהאדםזכויותקדושת

עלמסרתפנים;הכרת :הרלצמןאבנר
הרצאתברדיצ'בסקי;יוסףימהכ

האגף-חולוןעירייתרשפים;
עמ' 256תשכייד;לתרבות;

תפיסותיצירה,-ברדיצ'בסקי

אישיותיחסיםמערכותאתסייסות,

בספר .והשפעותמאבקיםופסרותיות,

היהשלאארכיוניבחומרשימושנעשה
עד·כה.ידוע

חדשים,היבטים-קבלה :אידלמשה
שרקןהרצאתבר·לבב;אבריאלרתגום:

עמ' 434 , 1993

לקוראיסייעאידלמשהשל"ספרו
הקבליתהמסורתאתלהביןמומחהשאינו
רביםלאספקםיםהשוואתהתוךכולה,
אומברםו ,כך-·זמננו"בתהמחשבהשל
הכריכה).גב<מת;ךהספרעלאק;

הקבלה.עלומרתקתמקיפהסקירה

מרוסית: ;חפירררזנסכסקי:אכזרי

הקיבוץהרצאתאבן·שרשן;שלמה
עמ' 78 ; 1993המאוחד;

גיא-הסימפר;פ;לי""החפירעלפואמה
לידיאבוב;מקוםרוסיה:בערבותהריגה
אנושיותוחוסרחמדנותאכזריות, ,ניסוי

ומזזעע.ב;הםקיצוני.

בשביסיצחק-אביזמיר:ישראל
ידיעות ; .פועליםספריתויבגר;

עמ' 192 ; 1993חמד;ספרי-אחרונות

לאחר ,לבנואהבשביןההתקרבותתיעוד
ד, .v:המתהבן,-שנהעשריםשלנתק
אביו.ועלעם

תרגומי-והקזקיההחלילצרר:וארנן
 ; 1993המאוחד;הקיבוץהרצאתשירה;

עמ' 240

שלשפות,מחמששירהתרגומיקוץב
שרנות;מתקופותאירופיםמשוררים

דמנו ,בודלו ,וי;ן ,הרגו-מצרפתית
יססשלי,קיםס,זרן,ג'וןשקספיר,ועו.ד
ועודגרופיוסוילקה,מאנגלית.-רעוד

מספרדיתתרגומיםוכןמגרמנית.-

שלו,התרגוםתפיסתאתוהונגרית.
החזרזיר ,"החליל-במסהצורשוםח

והקרקיה",

מחפ,זנגיב

חדשיםחייםלקראת
וצודק,כוללשלוםשלעידןסףעלנמצאיםשאנחנושמאמיןמי

מנבישרביםעידןעלמדוברעד·בלי·די.אופטימילהיותעתהרשאי
עומקאתידעואשרהם·הםוהלארב,זמןאליוהתאווהזההאזור

הנוראיםהקורבנותלמראהוהזדעזעואזורנו,שקעשבההרטגדיה
ציביליזציוניים.בקנייניםברוח,בחומר,שהוקרבו

אתפועליםהמציאותוציוויהתבונה,קולברמהנשמעהיום
מתקיימת,והישראליםהפלסטיניםביןההדדיתההכרה .פעולתם
טוען,אינניזה.אחרבזהנעשיםשלום·של·אמתלמימושוהצעדים

התמודדותוהלאהסתייגויות.ובלאכלליתבהסכמהיתקבלזהשכל

"סוףכמעיובקלותמסתיימתאינהלער,ך ,שניםיובלזההנמשכת
מאושר".

מתוניםשלתערובתקיימתהישראליבצדוהךהערביבצדהך
אי-הסכמותהסתםמןיהיולפיכך,ומשמאל.מימיווקיצוניים,
בידייופקדוהשאר ,ויצליחיתמרןשרובהואשחשובמהוסתירות.

-מעלותיוומהההסכםשליתרונותיומהיגידוימיםשכךהזמך;
לצדולהעבירםהמסתייגיםשלדעתםאתלשנותהעשוידבר

אשרוהואהסופי,המו"ממנהלהואשהזמןמאמיןאניהמסכימים.
למשנהו.אחדהיסטוריעידןביןהמפרידיםדבריואתיאמר

ומשתקףאנוש,ביחסימתחילאמתשלששלוםלהביויש
תרבויותשתיביןמפגש-ציביליזציותשתיביןדיאלוגבאמצעות

והקידמההפיתוחיתאפשרובכך .ומדעיכלכליפעולהושיתוף
 .להםראוישאזורנו

יהיה,כאשרהחדשיםלהסכמיםיחסךויהאערב,מדינותכלעל
אתולחדשוריאליזם,תבונהשלמידהבאותהבתוויתךמחדשלעיין

העולסשלעקרונותיוולאורהחדשיםהאילוציםעל·פימדיניותך
החדש.

"אל·אהרא,ם".הקהיריביומון 1993אוקטובר 15ה,ביוםהופיעזו(רשימה
 ) 1989בשנתלספרותנובלפרסחתןמצרים,סופריגדולהואמחברה

הרצאתהתפר,צדברברוסה;מגד:אייל
עמ' 265 ; 1993כתר;

גברביןדיאלוגקולותואהבה.מלחמה
כובשיםשלתודעותבשתיזשוריםלאשה

ברברוסה.ופריזריךהיסלרמגלומנים:
סוגסםיבי.אךמקוםע

המאוחדהקיבוץבריחה;ארארבך:ג'ון
 :תרגםחמד;ספריאחרונות;ידיעות /

עמ' 204 ; 1993מאיר;ישראל
שלזהותואתלומאמץגורדוןדוד

 •בהפצצהשנהרגפולניימאי ,גרבובסקי
סוףעדוחיורשהמגםוחומקהואכך

בצלארעיותיחסיםמערכותהמלחמה.

מרתק.המלחמה.

הוצאתוהצמחונות;עגנוןלי;תה
עמ' 285 ; 1993רשפים;

 ,לוםין nלכמעס ,התעלמוהיוםעד
הצמחונימההיבםוהפרשנותהביקורת

כיבספרה,מוכיחהלירנה •עגנוןשל
יצירתכללעלהשלכותהצמחונילהיבם
פילוסופיות,תפיסותמבםאוהוא ,עגנון

חדשהראייהזוויתותורניות.מוסריות

עגנוןשלהרוחניועולמוליצירתו
 •יסודיקסססואלידיוןאבצמעות

הרצאתנעימים;לאסיפוריםצמח:עדי
 /אחרונותידיעות /המאוחדהקיבוץ

עמ' 139 ; 1993חמד;ספרי

חסינות:משלושמורכבהסיפוריםקובץ
מכל-ו"מהצד""מלמעלה""מלמסה"
מוצא.איןכינראה ,ואכןהכיוונים.

במגווןלכודיםהסיפוריםגיבורי
אוקםניםשקריםשלסבךמלכודות:
השפלהמלחמה,מחלה, ,שיגעוןגדולים,
 ,בכללאם ,חסדמאודמעסואלימות.

כפי-שהםבסיפורים,למצואניתן
נעימים.לא-שהובםח

-ובן-גוריוןוייצמן,כז'בוסינסקי,
דרך .היהודי·ערביהסכסוךלפתרון
השוואהמתאפשרתהדמיוניותהתכניות

למפהמשמאלמימיןציוניותגישרתבין
הפוליםית.

 1880-העברית;הסיפורתשקד:גרשון
/כתר;המאוחדהקיבוץהרצאת ; 1980

עמ' 437

השניםבמאההעבריתהסיפורת

קבצוותדת.פתחויות,תמורות,האחרונות:

חברהלהיססוריהקשרתוךואסכולות
מעצםמתעשרתהמכםנקודתותרבות.

 •בזמןהמרקזג

הרצאתאהבה;טחבאזובפררמן:רחל
עמ' 56 ; 1993דד;עתרןספרי

נובעתוחושנית:ניסויעזתאהבהשירת

דם-הקדומיםוהקיוםהרגשמיסודות

שירהזו"איןומוות.לידהושא,
יצרית,שירהיותרזואיפוא,שכלתנית
אינםיליגנציהמפגינהספונםנית,

-נוזע"וניסוירוחאוץמכנות,סבתיע,
העםיפה.גבעלככתוב

שבכדג.ארנולדכדברימאליו"

רון;משהערך: ;שלךהסיופררכ,
 338עובד;עם-הלכנההסדרההרצאת

ע'מ

משנתאמריקאייםסיפוריםשלאנתולוגיה
סוי,.פם,שישה·עשרוהשבעים:-60ה

סונסאג,סודאןבאות,ג'ון-ביניהם

המורדהדורמנציגי ,ועודברתלמידונלד
חלקם-בספרותהמודרניסםיבזרם

הפוססמורדניזם.מנציגי

משהוהערות:דבראחריתוהוסיףערך

רון.

אמא;עםצהרייםארוחתהראבן:גיל
עמ' 159 ; 1993זמררה·ביתן;

ומגווןמרתקמסעשהםסיפוריםתשעה

ראייהוזוויותיםפוסיםזמנים,קמומות,יבן

מצביםשלמסעבדרך·כלל>.-<נישות
געגוע,תמיהה, ,חיוךבין-משתנים

ללב,נוגעיםצער.וגםפחדהפתהע,
"העתידניים"הסיפוריםשני ,במיוחד

דייס".ר"בליינד"צער"

הרביעי;השקר :גלבועשולמית
הקיבוץהרצאת ;החדשהספריהה

 ; 1993קריאה;סימןספרי /המאוחד
עמ' 175

קצרים,סיפוריםארבעה·עשר

המקום:על·ידילרומןנקשרים
ומיוגע.כושלשיתופימושב

מתערבביםיוםוקשיהזיותתככים,

מתערבבתמציאותבחלומות.
מחזקת ,פרדוכסליבאופןבבדיה.
המציאותכובדתחושתאתהבדייה

הרוחשתהדחוסה,-

ריתמוסבדיוניות;עובדותויין:אשר

עמי 79 ; 1993לישרה;סדרה /
מסע .דייךאשרשלהעשירישיריוספר
צללים."רדוף-רדי.חבעולםילדותאל

וצמיחהפריןהונסיונותשחורים",רדוף

 Lשונה.לעולם
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יחידיםהצגת

כתר ;יחידהצגתלפיר:יאיר
1993 ; 

יאירשלהחדשספררעלמהמרתאני
מהשבוע ,"יחיד"הצגת ,לפיד

מקרמית".ל"הצלחהשיהפוךבחנויות,
ובמינון ,רכלמכל ,הכולבריש

בגידות,אהבות,יפות,נשים :הנברן

·מתלכדות,מתפרקותמשפחות
גברשלההתמודדותעומדתכשבמרכז

הסדסןמחלתעםושתייםארבעםיבן
בה.הנדרךהמיתוסרעםלקהבה

אלא ,למדיבנלייםהספדנושאי
סיפורוכללאודךמקפידשלפיד
בניגודהנברן.המינוןעללשמור
במאי ,הספדגיבור ,גרדןלדניאל
נמנענמלס,סרסןוחולהתיאסדרן

פורצתכשזרגםמתיאסדלירת.לפיד
כדיהאחוריתהדלתדדךמהבמה
עומדהאמיתית,ההצגהאתל"גנרב"
ממהרהוא .המשמרעלהעדהסרפד

אתולהזהיר ,על·כךלהצביע
כאחד.והקוראיםהגיבורים

והמרתקתהקולחתהעלילהבמהלך
הקשותהשאלותאחת ,בעקיפיןערלה

בהשנתקליםביותרוהכאובות
-מדימזומנותמזומנות,לעיתים
החייםמי"של-וחוליםרופאים
גרדןשלזברתוהאם .לעזאזל?"האלה,
אותר?שירפאסיפרלמעצמולמנוע
זכרתגרדןשללאחותוחיתההאם

הזכרתישנהלרופאיםהאםלהתאבד?
כדיסיפרלחוליהםעללכפרת

המשפחה,מקרםרמהלהצילם?
בדרמההילדה,האשה,ההררים,
הזאת?!

דניאלשני.הדהודאיןתרכללד"ר
אב,קרבתמדגישהואאליוגרדן
שלרצונו .לרפאהשניתןממחלהסרבל
אינםכאדם,כברדוגםאולי ,דניאל
שהיאבהחלסה,שיקולכלמהררים

אתלהצילישגרידא:מקצועית
מחיר.רכבלהנחרד,
מגיעיםגרדןשלהגדושיםהרדיו

אחדממקרםאךהחלסה,לאותה
הותירהליהבתםהתאבדותלחלרסין.

לאכיהבלתי·נמנעתהאשמהאתבהם
יעקבשאומדכפילהצילה.דישער

קרבהשלברגעלדניאל<האב>
ומאז,ליה.עםנכשלתי"אניביניהם:

זהעליולחשוביכולשאנימהכל
אני ...אתךגםלהיכשליכוללאשאני
אעמודלאאנישרב.להיכשלרוצהאל

בפשסרתואכן, .) 53<עמיבזה"

ואחת,שבעיםגילשלובנגררת
מהלושאיןמישלרבנכרנרת
עלשקסהלמלחמהיוצאהוא ,להפסיד

ממחלתשבורח ,הבמאיבנרחיי
ברחובותמרתואתלביים ,הסדסן
פויס.

היא ,גרדןשלהיפהאשתוארה,
בולסתאצלה .אחדסיפור

היאשאיןדקלאהאמביררלנסירת.
לקבלבעלהעללכפרתבברחהנוסחת

אינהגםהיא ,הכימותרפיהסיפרלאת
כפייה.ארתהשלבצדקתהמשוכנעת

הסיכויעלדניאלשלהוויתורמאנם
בגידהשלסרג<בהכרח),הוא,לחיות

נשיםעםהבגידות<עלובילדתהבה
אךלו>;לסלוחידעהתמידאחדות
סינריידמרתהוויתור ,לכךמעבד
מדמותולהשתחררעבודה,מסרים

שלהמתחרה,המשתקת,הכריזמתית,
בעלה.
 ,למדיהמפורקתהמשפחהבלחץ

ארהיוצאת ,העניןלצורךשהתלכדה
היאשםלפדיס.דניאלבעקבות
גיתפסיכרלרבחברתאותרפוגשת
 ,לואיןספק ,לויששספקבית,תמהר
אתנרסלתהיאמובסתאתה.דומן

היישרארצה,וחוזרתבתה,מיכלי
אריקהמתחרההבמאישללמיסתו

לפדיס,שנודחדניאלכמרקרק.
לנשירתה,לבתה,לביתה,ארהבורחת

"הפרכה"דדךבאיזואבללמקצועה.
-הארסרנרמיהאתמחלתולהמחזירה

שלובסופרשלה,העצמאיה"אני"את
בגרפויותרבריאדניאלאתגםדבר

ובנפשו.

יחידהצגת
לפידיאיר

אך ,הסדסןאתמביסאמנםיאלדג
תשרנהאיןלוגםאחדים.שלבכרחם
מי"שלפשרסהבנליתשאלהלאותה
לאלהם.נכנעוהואהאלה?"החיים
מביים.לאאפילומנרצח,לאמנצח,
שזהרואפשר ,אנילהיותונכנעדניאל

 .שלויצחרןהנ
לפידאותגרמוליךהספדאודךלכל

עלובתבונה,ברגישותבעדינות,
לתיאסדרן.החייםשביןהדקהגנרל
הםהחייםתשרנה:ישדווקאללפיד

"אףשלהואהתיאסדרןתיאסדרן.אל
אותרלבייםיכולאחדרכלאחד",
אם ,אחד""כלשלהםהחייםאחרת.

 ,לעצמואחדכליכולאותםגם ,כי
אחרת.לבייםמה>,<במידת
עשירבתפאורות,עשירהספד

עשירמשמערת,דנותבשיחות

ובשחקניבשחקניםעשירבשתיקות,

זרבהכרחלאהיאהיחידהצגתמשנה.
היאההצגההספד.גיבורדניאל,לש
וכולנובמההעולם"כלכולנו:של

זהבספררשלפידאלאשחקנים".
הגבליההסרב.הסעםעללשמורמצליח

דדמסיתלאהדרמה ,מדיבנליתאל
זה, .מדיעמוקלאהעומק ,מדי

לעתיםצריכים,שאנחנומהכנראה,
שאנחנומהרזה .בחיינושניחרת,

בסולהקולח, ,המענייןמספררמקבלים
הסרבהסעםלפי.דיאירשלהיומרות
 •נשמד!

לאזפררזת

פתורלאקיום
מארדשיריאבל

גומת-הכריתפרנקל:פנינה
 ; 1993פועלים;ספריתהריקה;

עמ' 64

לפסיכולוגיהדרקסרד ,קלפרגפנינה
תסריטאית·חינוכית,התפתחותית

החינוכית,בטלוויזיהתכניותומגישת
תל·אביבארניבדסיסתגדתבר

 י~~ ttמכרן·בוגדתהאמנות,בתולדות
עלכתובזה<כל ...לצירד·רפיסרל

וראשונהבראשהיא-הספד>עסיפת

מהותיכההואלשידהיחסהמשודדת.
-בשתיקותעצמהאת"עספהכידע
 /למד /לאשאישבשפה--

כלר"מאחרדיהפותח><השירלקרוא"
יותר /אחרתבררנהז;עקהפשמס

"המליםהאמיתיים";לדבריםקררנה
 ) 59 ·<עמ'להימצא"מסרבותהיו

 ,חול"כסוללותהיווכשנאספו'
עצמם" /החייםגלימפני~גינות

חיתהלאפדנקלפנינה .) 60עמי.<
 /כמברכתההנתפסת /נערה"כמר

לחמוק"כדי /סתמיתפינהומחפשת
עשרותכמהחיכתההיא ;> 11<עמי

בספראמיתהאתלבסאכדישנים
בספרזוכהוהקוראהראשון'שידיה

; w :שלירהתשוקות"בקיץ,ל
כל .) 15<עמילהיפקע"עדמבשילות,

האלה,הארוכותבשניםבתרנהשאגדה
רב"דיחרתעזיםבצבעיםופרץ~קע

מת;ק".החמצהרסעםניחוח

ניכרוהציודהצבעיםלאמנותהקשר
עלזההונחוצבעיםשמרנהביותר:

המלאההאשהאתהציגלכדיזה,
מעשה ,הספדעסיפתשעלוהחידתית

עצמה.פדנקלפ.שלידיה
אתבזהמזמינה·ציידתהמשודדת

צבע,אחדצבעארתה,להפשיסהקורא
 .המערד~לתנפשהמברכיעדולהגיע

~מברך'מתחבסתהפשרסהנפשהאכן'

היאהספד'בתרךארתהמחפשכשאני

 /המתכתמסגרתבתרך"ישרנה
-בתנועתהזרדםפיקאסרשלומכחול

פיקאסר>(שלידואפילואבל-
/מלכסות/קצרהמארדשבתארכה

<תמצותקריעה"עדהקעורהפהאת

הסיפוריםכלקדר"כבד ;) 6ימע
סףסיןשלהידוקיםבנרפיםהמצריידים

אתמחפשת"עדיין<עצמה>היאאך-

 /המשוגעהאדוםסביבהשקס;פיסת
עמי(מתוךלמעלה"התמרנה,שבפינת

"נצמדתהיאלעמוד,מעמוד .) 7
לקד;ס"מסיםקיררתאל~מית·כש

 /עצמהאתלהמשיךר"מנסה ) 8<עמי
אר ) 50<עמיליארנדדר"שלכשרכוסים
פ;לשלבמצלמהשצולמה /ב"תמרנה
"מחפשתהיא ;) 40<עמימאגדיס"

רהפדספקסיררה "דזv~שלבציודכיורן
נתפשתיעדיה,בכזביהמהממתשלו
 /מציידותידיים Tב"שתיידהלע

<עמי ll •;זידיעלז; /ומצטיידות

התנופהלקראת"אורבתהיא .) 39
ושוברתבסימסדיףתהבוגדתהגדולה,

עמי(תמציתהמרנרסרנית"המגמהאת

נרגעתהיא--הסועדרב"שקס ) 33

רישוםרמלספתהמתחבקררילרגע

 .) 38<עמיעצמה"שלמוקדם

היאהצלילים,אלהצבעיםמןבמעדב
כמר.חסד"תר·סירםלפתע,"שומעת

כדים"ציודיעלגמורלאסירם"קר
 1אתבצלילמדת w"מהיא :> 12<עמי
ערוותה" /מיתדיאתשיפעיםהדסס

בגרפהנעור /קדומיםתופיםר"הד

שידתאלמכאן, .) 17<עמיהמסרדף"
 ,ידיר"אצבעותחושנית:אהבה

ושדיגי /בעודףגומרתהחופרות

 /גרפךשורשיאל--תאורתי
<עמיבתרני" /כלהסהמסתיימים

נא ה.ל~ז:;"סועדת:ראהבת·נפש ,) 16
<עמיערדתמידבךואמצע /מתרבי

18 (, 

זההדילומד:גםאפשרואולי
דנתבחכמה"להתקנא"פנתיאיזם",

מלאתקסן",עלהשל /גלגולים
ומולההדים"מאחודי"הגעגועים

שבאכפיליפול'יימים ttמ /הסלעים
עשרבתבמיניאסרדהניסוילידי

אר ,) 13<עמיעין·גדי"ב"נרףשודרת,

הארץבסבעהחולםהאנישלבסביעתר
 .) 14<עמישבעמק"ב"~דרתהזאת,

בכאבדורילמשפחההמוקדשהפרק
הביולוגיהדימירןרהש;אה.הגודל

החרסיםהעצבב"כתמיהואלהרדים
בה-דגליכףר"תבניתאמי"של
~;ךד ,אבישלצעדיו;.כ~מינושאתאני

הגיעווהאםהאב .) 23<עמיתמיד".

"והםצר·שכחה,הותירואךעמוסים,

ולאלנבור!לנברדנלנבור!קוראים:
"תמצית .) 27<עמידבר"למצוא
"תסדיסהמעבידיםנורדים"ירושת

ההמשך","דודאלכבדה"~גדהלש
 .) 26 • 31<עמישיריםשלכותריםךם,

בימסשליםהרריישל"הסיפורים
הסקאדכסיליההרוסהביתשלמבנים

משתדלתואניחלוני'לידהנופלים
ילדישלבעיניוהפחדאתלפגושאל

 .) 30<עמימאחורי"העומד ,הצעיד

כשאניהכאב,עוצמתאתמדללאני
שודרתאלהספדמשידיאותרמעתיק

"הדנהישבספרהזאת.הרשימה

שלסרגגםווברח"חללשלעודפים
רוחשלמיזוגונשמה,גרףביןשססרש
בסיסה"מסען·יתדכמרבחומד'

סיפורשלמועקהאלאשאינוהביתה,
להותירשניתן"הנשמהושלכבד"

 ) 58<עמיהסדינים"בין

 ,) 44<עמיהריקה"·הכריתרב"גרמת

8 



המוחשותהספר.שםנקראשעליה
ו"היכלי'דן'של"מוסך ,·ימינובת

דמ;נףת '!jהאלנמשכתפאארג',
ונמרלעורוכושי"כמו-התנכי"ת

פרנקלפנינהחברבורותיו".אל
 /'לאה'שנותשבע"אחרייודעת
אלפרה.סבסוףולהגיעב'ןחל'",לבוא

שירתהברא"."בראשיתשלהראשית
אךתהום",פניעל"כחושךכ~דה

 /סובה"כרוחאותהנושאתהיא
<עמ'המים"פניעללקראתהשמרחפת

54 (. 

שירתהאתהמציףהרבהידעלמרות
שלהחכמות"שרשרות ,פרנקלפ.לש
המחשבתפעול ,) 25<עמ' D.N.Aה·

של"האצבע ,) 9<עמ' RUNבפקודת
' jJ עמ'סכרים"שחוסמת /הקסן'נס>

במובןליריתהיאשירתה ,) 54

מתחותקווה,חיפוששלהרציני
פתור".לאקיוםעםו"השלמהואכזבה
ברובעהיהשלאמיזאת,ובכל

"מולי_זההלאשבפאריז,"לה·דפאנס"
אגם.הצייראתאגם"של·המיםזמרקת

בשיראותי~וקיראינולי ';.Fג'ין
מכיראיניהרוחות",וביישומובגשם,

דשה nמגיניאה·ההשחורהנעראת

כל"גזף~יג~י:דורסאיי,אלשהגיע

ומונחאקזוטישםכללאמ;ךן",ל!}ה
בכוכבמפוענחלהיותצריךטכנולוגי

ההערהשורתאלמגוף·השירשצנח
ל"צפנתשמורח.ןיש •לקושמתחת
"שללעםלהשליםסובפענח".
שלשחיקהולשמוע ) 32<עמ'מדומה"

<עמ'מעמקי·ים"שלכ"עוצמהדגים
4 4 ( , 8 
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בלוז

להתראות :בן-שאולמשח
חוצ'כלוז;חיי-ביוגרפיה-יומן

חמד;אחרות;ספריידיעות

1993 
לקרואגםהזה.הספראתלהגדירהשק
סוףשלפריםלפעמים.קשהאותו
שטרסבורגלהיותהופכת soה·שנות
דמויות, , 50ה·שנותסוףשל

אז""שלוחוויותנופיםאירועים,
ומטשטשיםעכשיו'שלבאלהמתמזגים

והזמן'המקוםגבולותאתרקאל
שירהשביןהגבולאתובעיקר'אלא,

שמובטחמההואשמתקבלמה .לפרוזה
מנסה"אניהספר:בתחילתכבר

כלליםעל·פילאגםבפשטות.לכתוב
כאןשיתפזרוהדמויותלכן'כלשהם.
שלמקווה,אניהקצר'לאורכוואילך

 ',,"בנויותיהיולאהקטסט,
הדמויותהןמתפתחות.או"מובנות"

שהואהזמן'אתומקיפותשהקיפו

תענוגותקסם,שלפרקיםשרשרת
 ,) 10<עמ'ומוות"

בשערמהמליםאחתשכללינראה
משמעותיות ,שמולרבות ,הספר

כיומןבכתו ,אכןהספר' .להבנתו
יולי"פאריס,העכשיואתשמייצג

 ,יולי"ירושלים,ועד " ... 1988
למעשהביוגרפי,והוא ," 1992

מיוחדתבדרך"אוטוביוגרפי"

אותההולםבלוז""יומןשהתיאור
 ,מעבירשהואהבלוזמנגינתמבחינת
<סוףבומתרכזשהואהזמןומבחינת

 .זומוזיקהרווחהבהן ) 50ה"שנות
הערות,נקודות,שלספר ,כןאם ,זהו

אנטומיהמה,במידתכן'כמוהארות.

כמשוררבן·שאולהתפתחותלש
ספרותיותיצירותהרבהוכאדם.

שלחוויותהרבהבספר.מאוזכרות
הכאןאלהחייאהלעבורמנסות"אז"

ימימאותםשמ"אז",אלאוהעכשיו.
כפיהזכרונותהילתעטופישטרסבורג
הצעיר'הסטודנטשלבנפשושנשמרו

הואעתהשנה.שלושיםחלפו
כותרותאתהקוראמעונב,דיפלומט

לפגישותמתייצבהעתונים,
הואבעניינים.ממשולאולאירועים,

שלוה"מיתוס"אתלכתוברקיכול
כפיממנוהרחוקיםימיםאותםלע

כותבהואכסטודנט,מהם.רחוקשהוא

ונמצאורואה;וה nשהואהדבריםאת

שלוהכתיבהלעומתבתוכם,
הדברים","עלמתבגרכדיפלומט

תוך ,"אז"שלהדבריםעלבעיקר
עכשווית.משמעותלהםלתתניסיון

שחלפוהשניםשלושיםנכשל.הניסיון
חרמןשלהרומנטיקהעיניים.פקחו
ממשאפשרית"ל"בלתיהופכתהסה
החוויותשלהאותנטיותכמו

שלושיםשלברסרוספקטיווההמועלות
אווירה,בעיקרהיאהתוצאהשנה.

פחות>אויותר<טובההעברהותהליך
דמויותשל ,"זא""החוויותשל

מגבשבמהלכו ,דמותןאתשאיבדו
 .שלוזואת ,משורר /המספר

קולעלינראהכאמור' ,הספרשם
גםכמוחיי"תב"להתראו •ביותר
פרידהיש ,הספרבסוףארצהבשיבה

פרידהחיים;שלאחרמסוגבוגרת
גרבואדםשלופרידהממיתוס,

התפרן'הסטודנטמתאומוומפוקח
ללאכמעטהרומנטיקן ,משהוהתמים
הכותבשלחייואינםכבראלהתקנה.
ב"להתראותהיטב.לכךמודעוהוא
"להתראותאומר:שהואדומהחיי"
וקשיםטוביםהאחרים;ההם",חיי

אינםכבראלה ,שהיוככלואותנטיים
 ,להגידרוצהאבי"להתראות, :חייו

להתראותהחיים,להתראותלמשל:

אתלרשוםיש .זמןאין .זמןאין .חיי
באפלההמהירות,הריצהאפשרויות

 .) 206<עמ'ומתבהרת"ההולכתהזאת,

שהפיסקאותפלאכלאין ,כךםא
 ) 206 • 7<עמ'הספרשלהאחרונות

הדמויותאתלסכם><מנסותמסכמות
אותועלשהשפיעוהעיקריות
מולןמארי ...הזקין"עבאססטודנט:

 ,שליקליד'מארי ...מסרטןמתה
וזהובה,שמנמונתשלי.הקששערות
(ואני?חפצך?'למחוזהגעתהאם

ואתם?)"ואתה?

רבים<כמונבחריםקטעיםמלבד
קליד>מאריאתהמתאריםמהקטעים
פרוזהשביןהגבולאתהחוצים
בן·שאולאתומעמידיםלשירה,
כרומן'בספר'ייחוד'בעלכמשורר

משעמםאפילוהואלפרקים .הרבהאין
מדיוספציפימדיאישיבהיותו

ההואולזמן<שטרסבורג>,ההואלמקום
שם,היהשלאומי ,) 50ה"שנות(סוף
 .מביןבאמתלא

מעוררבהחלטהספרמקום,מכל
בן·שאול,שלהשיריםלספריגעגועים
 /לכרנומתחת"תמידכמולשורות

לצערנו'מוסיקה, /המוותחומרנח
השיר<מתוך ,,רוח.ומלים,

או ,) 87<עמ'תחנה"כאן ,"סופרים"

שיריםספרמאותואחרותשורות

שלפנינו:הספראתיפהההולמות
אנייומן:כותבמשאני"עכשיו

שלאמי /וציטוטיםבגנבותמשופע
מיומנותימצא /חייבתיאורחפץ

מהדקותאצבעותשלתחושה /במותי
מחשבותדק,חומררק /כלוםלא

("כאןהתאריך"ודקלום /ציפורים
 8 .) 14עמ'תחנה"

לארפררות

תת-קרקעיתשירה

טחבאזובאלכד:פורמןרחל
 56דד;עתרןספרי;הוצאתאהבה

עמ'

ת 7 ;;:חהיאת q;:;7 ~יrב ~~
wr ה:~:ז5תר~ה ~ n ף;
~זק~ןהא.יןרףrב

~יק;צ.ידק ה.קר~~~
מ;נכהא.תמ;ת fנ;יסריא;}י

שלהסףריאליססי""המניפסטעל·פי
 ,ז;היאטהורה""שירהאפולינרגירם
והמחשבההחזייההחלום,מגיעיםשבה
 .מוחלטתזהותלידי

מהווהפורמן·אלבזרחלשליצירתה
אישיתזאתעםךמרשימהדוגמה

זה.מסוגכתיבה.למאוד,ואינטימית
"הס:בע;ת"בגדרהנםשיריהמרבית

ואסוצ~אטיבי;תמבע.עזותמילוליות
~ים, iיי Tדמיונותחלומות,לל fשל
י·מציאות .nבננ:ימקורםאםגםאשר

הםקונקרטיות,בסיטואציותו

שיריותלהזי;תמתגלגלים
ואףוצבעים:מראותע,תירות·צלילים,

ומנעיםצירופיםבשיריםמצוייםאם

נסחףלכאורה,הגיוניים","בלתי
ת;ךאלאליהםהנפתחהקורא,

מורכבפנימיעולםשל~ערבולת
מוקצניםוסמלים~~נים~דףש,·מרתק,

גווני·:ביניים,שלאפרףךי;תללא
האנושיתמשמעותםאת.ומגלה

והאמנותית.

 ) 46<עמ'שלההזכר;ן""קליפותלע

·רחוקותקרובותדמויותחרותות

המתוארות·שנואות,כרתואחו

~לףלןלףל""י~ישללשוןבמטבעות
שמע;ךךים~;זקים",ב"~~ע;ניףת

בכיסףפיוכרףכים "ם.ק~"תאןות

 .א.י~תושלהאחרהפןשז,rםמוות,
שהיאהכ;כיןה",ב"~ף ) 17עמ'(עיין

בזוזונטרפותאמה,ד wמ "תק~;י"
שלביותרהבסיסיות"הקצה"ת-חוו~ו

קיומית,עק.רףתהאנושי":"המצב

ו~תמףתעזף:;גיףת ,תהומי"רעב"

מקורבשיריםמ:::זוויםרגשית,

אין·א;ניםשלמנףגדותלתחושות
גם~ת ~כ;:~כוחתחושתושלמתמרד

~ l] .הכותבת,שלהדמי;נןתעולםד
ו"כיניםמת;ת""צפריםהזרףע

תנועהכל·כולוהוא · .r ,;,ת-צבע;~י,
"כלפיצנסריפףגליסחרףךשלמתמדת
אף·-א-ם ·הטירףף,'"'מעמקיאל ,"ה~מ
"זקרי;רים"אותהמחולליםלעתים

:::זסיך~קי'מוסיקתכגוןחיצוניים

מריות·,או ,כ"חן~רדלשירי
;כליוןריחנ;ךפותספרותי;ת

 , 28עמ'(עייןזור:בהשלי~ה 7 ;ב:;ב:~

36 , 11 (. 

כביכול'ניסית,הדיוהקריאהגםלכן'
:בצר;ךצרףר;תנשמ;תינף"תהיינה

 : • : •• : •ד ... : •

 ) 33<עמ':בש:ה"ןןיו /רי_.ין /:במין

הא;קt;כימורוניהצירוףמכוחמתבטלת
בנוכחותרוףיההיאלמעשה,המפתיע.
אלישירותמתקשרתוהיאהייאףש,

בבית"אהבהמסוגפנססיות

משירי-אחד,שלכשמו ,"ת;ר;קז:::
ביןההפרדה .) 40-39<עמ'הקובץ

קיימתאינה "םייr.~"לה"וjיים"
ו"ח;~קת""~מףןה"שהיאזו'באהבה
(עמ'ך" pא;"ז5~רגבשיר:גם<עיין

י·זקי~ה" n.7"פשסועתאהבהזוהי ,) 45
ה"ריר ."ס yכ ז:::-הג;ך.א"בףנגףעה

עםמתמזגממנההנוסףהן~י, ,"ם·ד~ס
האהובשלה"אדמה"עניבתוצבע
 ,העברמן "סק'ז!.,-,~ן 7ף:בש~ר""כסףף
פ.ן""חגםכאחד.ומיתימוחשיאהוב

ציר~ףלהו;תיכולאינוה~עגףעים"
שלבציורמתגלגלוהואוענוג,רך

דםדמית,דיובתזת",אדמה"די;
צבעשאףכשםם,-·והשיר~.-'המלים
 ע;:.צ"בנצבעבשירהדוברתשלשערה
"הך;צןת"האהובעינימולאלהדם"
 ' 18 ' 15 , 8 ' 7עמ'(עייןבהלזרום

24 , 29 , 34 (. 

מחלחלהמוותעםהמחבואיםמשחק
המעוצבהאהבה,נושאאלקבעדרך

האהבהלדימויכאנטיr,וזהבשירים
בנועם.אחורההמתרפק ,הרומנטי

נתפסתשלפנינובשיריםהאהבה
כנפילית"צקלגי",-אימתניכמאבק
משכרתוסורפנית,כמחייהוחגבית,

עולםשל~ערבולת
ומרתק.מורכבפנימי

וסמליםצפניםגד~ש
ללאמוקצנים :

שלאפר~ךי;ת
גווני-~יניים

כאחת,ומתנתקתנקשרתומפכחת

עמ'(עייןוצורביםמעיקיםומשקעיה

אינם"הפרחים"גםבדומה, .) 42 , 38

אסתיטית Tלהתענגותאובייקט
ומוביליםמף;ליםהםשכןמקובלת,

הכותבתשלמחלומותיהל"קבףןה",
 ,"ם 9ו~ך"צלם"רקתמידנותרים

"הגך;לה","המכלה",האשסמלי
דומיננטיים:בלב";ת'ב"~זקךפ Tהב;.ערת
במודגשמופיעיםוהםרבים,בשירים

מפתחשירשלהסקססובגףף:;כותרת
אלאשא.ינ; ,"ה:די~יכ;t"א.שבקובץ
הי~ימתוךוקולותמראותפt;כי;נס
 ,) 44עמ'<עייןה"שי;ת"של "ל.פ~ס"

ניסויהיא"סיציליה"עדההרחקה
כדי ,"קמ~"~מקלשקועלןצ;ןסןי;ני
החיים,":בלה;תאללהתעוררשלא

מזכר-רנותהדעתאת"להסיח"
את nלשכ;ו"הע,קןה", "ה;יל~;,ה

לברוחהאבודה,האשליה""תל
:ב::זיא"~המךס~ה'קוש~ר;זן Tל;מ q ;;מ

לובנםאתהעינייםמןולהסתיר
:בקיףם","tו:;כרי~ישלבב;הק;המאיים

המופיעיםוןימף~יםתיאוריםש;ן 7כ
 , 10 , 9 , 7עמ'<עייןאחרים.בשירים

11 , 35 , 42 (. 

שמהותההכא;זקית,הנפשית~ןו:ינכה
("האשההפנימיתהקסטההיאהקבועה

r רקלאמועברת > 13עמ' "י~~:כה~י
זרמישסופתגםהיאהאש.:י_בדימף

 " [r-lיא.י·המושלה;ד;ל ן;פ,;י~ב:" :מים

:~ךיףתשלמ:בףלזהף ;) 31<עמ'
גםקיןהואימתעצמהבאימתהאחוזה

 ן;ל~~ ry "ציור ,ה~ינוךיהרישום .יחד
ry בתר;~ץrוr~"31(עמ'לגל~לים ( 

מן" wהמ"ציוריפחותלאזאתממחיש
 .הש;~;כים.

שלמאמין"ה"אניעםהעימותגם
והצהרתיווידו:יבשירהכותבת

10 
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("ב~הפ;כתלעצמוהמףדעלמחצה,

 ,> 16עמ'-בי"ת n;77מו;ו iJס~ס~ה
כי(אםבמסריוומרגש~~יןהוא

לאאםהכתיבהמהילה.בלעדיאיננו
י"fי~אירעים" ?i'ל;,א~חףי·.ניסיון
איןכלום ;>םש(להשךדףת"זד~רחי

"כ~בעללהתגבר .מאבקא~ה
ב"ראיהבחייםולהסתכלההחמצה"

;ר nמ'ב •אףהשלמה,ומתוךת" Tמפכזנ
אמירות .)םש<נ;י~ימףת" iJ"~נדן·של

מ"מעבדת"היישרהנובעותאלה,
בגדרהןהמשוררת,שלומוחהנפשה

היסבהמוכרתעצמיתאבחנה

היוצרים:גדולישלמהתבסאויותיהם
הראייהוהתת·הכרתי,ההכרתי ,~;ךה

והחלוםהמציאותוהחזייה,המפוכחת
רביםשידייםבתיאוריםמשולבים

חוויהמצבילפעמיםהמזכירהבדרך
סוף","האיןאלמסעבתוםמיסטיים,

הף""ןבהף"ה"תאלהמסעגםשהוא
 ,) 30עמ'<עיין

אחדיםגם~לוליםשלפ~ינףבקובץ
רמן'ופרחלשלהמוקדמיםמשיריה

פרסיהםעלמשוחזרים "בהם
ילדותה,סביבתשל·ההןויזכרונות

גםהתחתית.שבחיפהסליב,ואדי
הריאליסטיהאופיבעלילתיאורים
פנטסטיצביון_ךשאלהשבשירים
שלהנפשיתזיקתהבהםובולסת

נופיואלומשיכתההמשוררת
ובעיקר~בניו'הראוי'שלהקסומים
עליבותן .שב;האנושיותהדמויות

חד·פעמיותןאתמבטלתאינה
 51עמ'<עיין~שיריםהמתועדת

דיוקןשירישנילצדואילך>.
דיוקןשירביופיובולטמוקדמים,

למשוררתהמוקדשומגובש,חדש
טביעתאתהיסבומשקףח'ורי';ןאא

 .) 34<עמ'הכותבתשלהדקה~ינה

מגווןהואבשיריםהדימוייםעולם
הטבעמןנטולהואבמקורותיו;

כאחד:הדומם,הטבעומןוהחיהצומח

לטאות,"מקראיים",ורימוןגפן
וקרפדות"מדבריים"נחשיםעקרבים

עםפרףע,בממזגאותומאכלסים
פמוטותניך;סטה,כליפלדה,מוסרת
קרועים.חשמלוחוסינחושת

שלתערובתחינההשיריםלשוןםג
יומיומיים"עכשוויים"מבעים

"גב;הים"מבעיםעםוספונטניים
ארמזיםהכולליםורטוריים,נמלצים

 .) 48עמ' ,(עייןברודיםמקראיים

לבטאהמיטיבשהשיר ,המ;,
ונסולת·איפורללבנוגעתבתמציתיות

ושורשיההיצירהתהליךמקוםאת
הוא:הכותבתשלבעולמה

 /~רח~י /אי~קף~ס;ך ת~~;:~ /גףפי
שליהל,-להכתבת / "ת;לעים·מבשיל;ת

 1 .-ע~ Rר-tPית- ... 1 , ד~,ע~.~לס~ת 9 ~ , 1
חדלהלאאת /ילדתישידה /שירה

~ iJ י~ריזבi ~;20 ,<עמ' '~ראקי-,,י /- ם-(. 
• 

גלזמןלאה

הבטוןמרפסת

צריף-עץשל
רעוע

עצמילהוציאבן-יוסף:ראובן
דביר;הוצאתשירים;הסבל,מן

עמ' 96 , 1993

שתכנסכדיבפרוזדורעצמך"התקן

 ;"תואבב"פרקינאמדלטרקלין",
עצמואתמתקיןבן-יוסףראובן

 .שלפנינוהספדשהואהארוךבפרוזדור
סףעל--המאדךבמבוא"עומדהוא

ובית- ) 18<עמ'שיפרח"בית-עולם
(בית-עולם,ה"סרקלין".הואהעולם

"הפורח"בית-הקברות,גםהוא

הפרוזדורשלכאורכושבו>.בסרקזם
בתווךיהלךובו /הסוד"אורך
יתרוביןבינוחוצות,זוהרומראות

הפכההמראההמדומים".המראות

לשואתנסההדעהבומדומה,למראה
הבנה,"המשך",אחדבחיפושלחדור

רקמחזיריםהזכוכיתקירות"דיוק".

חיוך>,לאותו(אוי ,) 15<עמ'חיוך
היודעתזאתהיאהמד~ה .עצמךשלך
באגדהכמוהמרה,האמתאת

 :.ש.ששלבשירוכמואו"שלגיה"
אדאה--הזמןעקובתמראה"בתוך

פניטבועות~נימו";מראתבתוךפני

--i? יךי~י.r,שבריבקרקעיתדמו

אומר:בן-יוסףראובן ;".ה~רמ

מנצנצתעודפינהכיבדאי","הבסתי

שוברהשלא /פשוטהבזכוכית /
 ,) 19<עמ'דמו,rוה"המנפץ /בצעב

רגעהמנצנצת"בבואההיאזאת,דמות

נקראשמהועל ,"םי~כ;ג;:בנפש, /
 /הסבלמןעצמי"להוציאהספד:
דלוהגאוההסבלבדאי".הבטתי
"השבר"יולד",לעמל"אדםהיעוד'

"לדעתהרצוןגםקייםאךודאי'הוא
אתמנפץשהעצבלפניבר", ,1:זנשםהמ

קיימתזנ~בר'שם,המסתכלת;הדמות
באופק".ו"ריקעליון""שממת
(עמ'השמש"את"לראותזכותנו

ניים"ילעהאורוטובמתוק"כי ,) 24
באופק"הבלאך ,) 7יא,<קוהלת
 ;הארץ"עלעפרבשוב--ממול
החלובסוףקוצים"יובשהבא:בשיר

בימים--לפריחהחלמנו--
 '~יבהומורהלאה",להםשפרחו
מוטיבאמנםזהשים".יהיש"לאביב

השמש",תחתחדשכל"ואיןידוע,
שה"מה"אלאבקוהלת,נכתבכבר

םיטעהישן'והייןב"איך",מתחדש

הנוצצת.בכוסיותרעוד

הםלמעלה,שהובאובנוסף","הקוצים
עםהנחרזנוסף"הקיץשל"בסופו
עודהואהקיץכיהסף",עלה"עומד

קסובפרד ) 18<עמ' "ידבליעד"קץ
הזאת,הישנהסופיהוהפילכל .שבו

ארבעהבןטרצינה,דמויבשירנוצצת

שורות,שלושביתבכלבתים,
כלאת"מבריחה"האמצעיתששורתו
"בשלגי"המוזר",השירוכןהבית.
"מוחזר"כוחושכל ,) 44<עמ'מדבר"
"במקוםוהמפתיעים:הרענניםבחרוזיו

מרו"הש ,"ןpזשל"ריצפהשאין"
כתובולאכתוברשובמפכךישן":
שמיאל"עלהנשרף, "ש~ע.רווזה,שם:
ינוחם".מידנובשלבי /פ.זבם

הואאםגםבן-יוסף,ראובןשלעולמו
איננוהירח .סימספיהואאסטרונומי'

בשירהולך'עצמו'אווה-רומנטי
עולמוביתאל"הספר'אתהפותח
מיילל"הנצחהאחרון";בים /שהוקם
"השמשמוחלט";באפס /בחלל
תכבסבואיהדועיןאתהמממת

<עמ'חלון"בלירחוקןובארמלמסיבה
 ;בגלגלמתעוררים"מזלות ,) 23

<עמ' ,,שבאתטובמהלוחשוהלילה
שלחדשניפיתוחבעצםזה .) 20

ספרמימיתי,ורי-הגיהשהרעיון

שמיך,אראה"כי :) 5-4 '(חתהילים

אשדוכוכביםירחאצבעותיך'מעשה

ראובןתזכרנו",כיםדאמהכוננת,

בך-יוסףדאונן

שלו'חשבון-הנפשאתעושהבן-יוסף
זנזיןומוליד /הממש"עולםכי

יי"חו ,) 40(עמ'וקובר"ומפרנס

זהו ;) 45<עמ' "מותיפניעלזנךחפים
מןהאדםשלויציאתוכניסתוסוד

 /כש"מלאך-אלוהיםהזה,העולם
חומותבתוךהנשמותאתמוביל

שנפתח""שערדרך ,) 41<עמ' "ן~ 7כ

"שערזכראתהמעלה ,) 43<עמ'
ח.נ.שלומת"ב"הציץהחמישים",

עלרומזתרקזאת,רשימתיביאליק.
שמ~ברבמהההגותעולם-המסתורין'

 /הללו"לקרבנותהשואה:ו;כשר
 .> 45<עמ'האלוהים"אלרבו Rש.

המעלהההומור'עלגתיודלכמעט
עצמיאת"להוציאכמו??ייי'חיוך

אניובראי",הבטתי /הסבלמן
 .ולוכלספרזpם,בזהומצאתימוסיף:

רוהא"רקומכהגותי'הואההומור

 /וטרחגיאוומדרון"הראומוצל",
---לחיותרצוןבנפשלטעת
שלןבמוב ,) 17<עמ'מזל"שינויתחת

מורהו"הואוישברקיע"."מזלות
לכלשווההמחולק"באורכמושחור"

בן-ראובןשלעולמו
חראאםגםיוסף,

חראאסטרונומי,

מטפיסי

 ~ו 1ן:ג

 .) 27מ'<עעורריםלדיםישלנפש"

~לחהואההומורעל-כל-פנים,
משיבת-הנפש.המיםבכוסהלימון,

משתקףהשפהשלבאטימולוגיהואילו
הנשמה","קץהואהקיץהארץ:נוף

מ~ברהירקרי"קה~זק~ים"."הקוץזה

ולא /לגשמי°ם [i~זנ _.--לחלון
ותקוותוהגשם,שבאעדנואש"

 ,) 46<עמ'הגשמה"ב"רוחותמתגשמת

 /ברעם"מתפרסמתהשנה-ראשית
כל~פיל":זזוכמוהקודמתוסוף

יווןתרבויותביןהפילוסופיההבדל
םיפרחידיעלהמסומלותוישראל'

לשוני'למושגמצטמצםת,.ופ.רו
אציין .) 47<עמ' "י"בפרזזי·פר ,מקורי

האמונהאתהמאגדתהשורהאת

והגשמתה,התקווהוארציותה,

עלהממטיר"ברוךבשורת-שיר:
 .) 50(עמ'שלום"הארץ

אותותיהן:אתנותנותהמלחמותגם
בנוף" /השריוןרכבי"התקדמותיש

פק,ובאלגבעהמעבר"מחכהומה
המפרץ"מלחמתיש ;גבול"המתוארת

ויש ," ...מחףפשוחופשת"כו Qומ

הפסקתעםשהוטלקליעבלי"תרמיל
היי"כביכול:נחמהואפילוהקרב",

(עמ'נמזג"חיינובזכימףתכםמלח
49 (. 

המיוצגתהאהבהאלה,כלועל
בתיםתשעההריון"."שמידתבפואמה

ירחי"תשעהכנגדזאת,בפואמה

שורותשורות.תשעביתובכללידה"
ארבעאךמחורזות,לאהבתים

הפואמה,שלהאחרונותהשורות
ב"אהבה".כולןבחוזות

רעוע",צריף·~ץ"רקהואהביתאכן,

בחוץ""בטוןהיאשלוהמרפסתךא
פיסת"שביןהמרפסתזאת .) 81<עמ'

 .) 10<עמ'הכלל"לכיפת /הדשא

 ) 14<עמ'במרפסת"שם"האיש,

גביעללת"סולמות-ת:ג~ע.מיד
ו"להיותבפגוםלעלותפ~גום",
ק;לותולהרגישהבונים,,-בין~גובה
האיש"שבחיאלה, .הכבדהבאבן
 8 .) 16<עמ'הזמן"באבן

שתלשמואל
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אכזיבכחוףלילהאלף
יצחקיירידיה

הרע;השדכתסראיאחביבי:אמיל
שמאס;אנטוןמערבית:ח'וראפייח;

המאוחר/הקיבוץהחרשה;הספדיה

עמ' 169 , 1993קריאה;סימןספרי

מתעשרתהישראליתסיפורתה בכמהאחדותשניםזהוהולכת 1 .
אך ,עדייןבכמותמעסותיצירות,

-ובאיכותבמהותכמותןמאיןחשובות
ישראלים.פלסטיניםמספריםשליצירותיהם

מידתעלויכוחמתקייםרבותשניםזה
יוצריםבידישנכתבויצירותשלשייכותן
העברית,לספרותהעמיםבלשונותיהודים

שאלהלפנינועמדהלאשמעולםדומהאך
לאיוצריםבידישנכתבוליצירותהנוגעת
בשפהישראלייםנושאיםעליהודים

תרגומןשלהמיוחדתשאיכותואוהעברית,
לספרותאותןלשיירעשויהלעברית
שלהרומןהישראלית.בתקופתההעברית
עבריתנכתבת"נסקו"ערשמאסאנסוך

חשובהתרומהמהווההואובכך ,במקורו

אלאהישראלית,לספרותרקלאומעניינת
שלספריולדורותיה.העבריתלספרותגם

וכןר'א'ח'טייה",'האופטימיסט"חביבי,אמיל
הרע",השדבת'ס'ראיאשלפנינו,הספרגם

שייכים,והםבערבית,במקורםנכתבו

הנכתבתהישראליתלספרותלפיכך'
בימיםרבהתאוצההצוברתספרותבערבית,

אנסוךשלהמרהיביםתרגומיומאידך'אלה.
לספרות.שווהבמידהאותהמשייכיםשמאס

בשניזו'עברית.הכתובההישראלית
נחקרתאינהוהעברית,הערביתאגפיה,

כוללת.במסגרתשלנובאקדמיהעדיין
העבריתהספרותשלשההיסטוריוניםנראה
ואיזהאותה,לאכולאיךעדייןיודעיםאינם
זאת,.בכלבכלל.אםלה,להקצותמקום
ידיעלבישראלהנכתבתשהספרותדומה

דרכהאתלעצמהמבקיעהערביםמספרים
בעיקרהקנונית,הישראליתהספרותאל

אמילאלה,חשוביםיוצריםשנישלבזכותם
אפשרותשאיןדומנישמאס.ואנסוךחביבי

המובהק,הישראליומאופיהממנהלהתעלם
להתעלםשאיןהרבה,הבעייתיותלמרות
לספרותבשיוכההכרוכהממנה,גםכמובן

חביביאמיל

הישראלית.
במפורשהםחביביאמילשלסיפוריו
הישראליתהסיטואציהישראליים.סיפורים

לניסויבהםובאהאותם,שהולידההיא
ראייהמזוויתהומור'ומלאמרהיבאמנותי
בהםישכה.עדבושהורגלנומהמכלשונה

ביותרומביךסוררברור'פוליטיאספקט
מכווןאכןשאליהיהודית,ראותמנקודת
אינוזהאספקטאבלשמאס.שלתרגומו
שלבסיפוריועיקריאמנותיגורםמהווה
על-אףהרע",השדבת"סראיאחביבי.

עליההמפורשת,הפוליטיתההתייחסות
המוגדרסיפורכלקודםהואבהמשך,נעמוד

בחיפושועניינו<מעשייה>,כ"ח'ורפאייה"

שהיווהנעוריםהילדות-האבודהזמןאחר
למסורתקשורהואהדברים,בעיקריואינם.

בנושאשעסקוספרותיצירותשלהארוכה
בתבניותגםאלאבתמטיקהרקלאזה,

הואלצפות,שאפשרכפי .שלוהאמנותיות
אתהמשרשרתתודעתית,זרימהעלבנוי

עוליםשהםכפיהמספרשלזכרונותיו
המופתאלהזיקהסיפורם.כדיתוךבדעתו

שישנראהאךמאליה,עולהפרוססשל
ביןאחרות,יצירותאלזיקותגםזהלרומן
הואהחדשה.הישראליתמהספרותהיתר
"קיזאתהדעתעללהעלות ,אוליעשוי'
עלהמספר-שחרדודשלהנביאים"בדרך

העולה-עודשאיננהילדותשלירושלים

"ארבעהשלבכוחםהסיפוריתהתודעהאל
סראיא,שלהקסומהדמותההזיכרון".אבות
חביבי'שלספרוגיבורשלהילדותאהבת
חלילאתגםשונותבדרכיםלהזכירעשויה
גיבורתגונן'חנהשלהזכרונותילדי ,ועזיז

עוז.עמוסשלשלי""מיכאל
האבודערריםהנעולםעולהב"סראיא"גם

גתערשלמסוגהזיכרון""אבותשלבכוחם
אצלאבלפרוסס,שלהנודעתהמדליין

העכשוויתהמציאות

חריףטוסטבקובעומדת

האגדיהקסום,לעבר
המעיינותכמעט:

חרבוהנחליםנסתתמו,
בזרחםוהים

לאורךהנשזריםלמוטיביםהופכיםהםחביבי
הרביםסיפוריואתומקשריםהרומן'

שבהםהעיקרימוצקה.אמנותיתלאחדות
בסיפור-בופותחהרומןהמים:מוטיבהוא

שלגיבורואל-זיב.שלימהבחוףהדייג
השלכהמהווההדייג,עבדאללההרומן'
גזוריםושניהםהמספר'שלמדמותוברורה

 ,המחברשלובאורחותיובמידותיובמפורש
המחברבנפשהקרעאתבכפילותםומסמלים
המשתמע.

כיוםקורן'נחלאלוהולךנמשךהסיפור
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שפעתאתנושאהיהשבעברכזיב,נחל
אכזיב.כיוםאל·זיב,בחוףהיםאלמימיו
במורדותהנסתרהמעייןאת .מזכירהוא

הכריכהאתאחרים,רביםומעיינותהכרמל
תלהואתל·אל·סמכ,שלרגליהעגולה
בימילהשתכשךגיבורונהגבהקשמונה,
נחלאתסראיא,עםונעוריוילדותו

חיפה,שלימהאלהנשפךשבכרמלהאוהבים
ואפילונעמן'נחלהואאל·נעאמייןנחלאת
אתממלאיםהמיםכאן.נזכרהשחורהים
הים,שוכניוכןכלה,עדמהחלהרומןדפי
כרישיםודעקטניםמאכלמדגישונים,דגים

ודולפינים.
שלרגליוהכרמלמהרההר:מוטיבגםכך

באהמשפחתוכי(אםהמספרנולד
בהריקורןשבנחלוהמונפורמשפא·עמר>

בבולגריהרודפיהריועדהמערבי'הגליל
שבאגדההריםוכןבסלובקיה,סטרהוהרי

ובדמיון.

בעקבותהולכיםואחריםאלהמוטיבים
בראשיתפוקחהחרסקצה .החרס:מויטב

אתולשמועלראותהגיבורעיניאתהסיפור.
כלראשיתבהםלבנון'מלחמתצלילי

המסתבךהחכהחוסאלומוליךהמעשים,
חוסאתומזכירבו'שנתפסהדגעםבסלעים
שהפךעבהלחבלוהיהשנפתלהסייארה

ומתחלףבראשו'קסמיםוסירתגבוהלהר
הדוד'בתסראיא,שלצמותיהבשתי

אלופעמייםפעםהגיבורנמלטבעזרתן
החופש.

הנקשריםומוטיביםוההר'המיםהחרס,

ובזכרוןהמספרשלבזכרונומעליםאליהם,
ילדותםאהבתהדוד'בתסראיאאתגיבורו

שלהדמיוןבתעתועימופיעההיאונעוריהם.
וביןוגליוהיםסלעיביןוגיבורו'המספר
והסייארההחכהבחוסינכרכתהיאההרים,

היאאנגלי'רוחותמרומןערטילאיתכדמות
הדודבתשלבדמותהבזיכרוןעולה

בילדות,ממששלדמותאולי'שהייתה, .
יפהצועניהשלבדמותהומתגלגלת
בסלה.רפידותפרחיםהנושאתומסתורית,

איברהים,הדודסראיא,שלאביהגםכמוה
בדמותוונושאונעלם,מופיעוהולך'הבא
ושלהמספרשלילדותםזכרונותמיטבאת

גרתבזכרומתחלףהריאליהזיכרון •גיבורו
ספרותיות.ובמעשיותבאגדותשבדמיון'

אותהומעלההמציאותאתמעשירהדמיון
עברעלאגדותשלעולםמיתוס,לדרגת
נותירזכרוצלליורקעוד'ואיננושהיה

והגלים.ההריםביןדעייןמשוטטים
חריףבקונסרססעומדתהעכשוויתהמציאות

המעיינותכמעט:האגדיהקסום,לעבר
אמנם,נזדהם.והיםחרבוהנחליםנסתתמו'
מתוארהכרמל-במקומםנשארוההרים
בלוחםלהלוםלהזדמנותהמצפהרובץכשור

סבלנותלווישבו'המתגרההשוורים
יערותאךהערבים",של"כסבלנותם

כשהיו'עודאינםוגרפיומעיינותיוהכרמל,
המכוניותוסרריהחדשיםשהבתיםכירון

פתוחים,שהיוהמקומרתכלאתמכסים
עםבהםמשוטטיםהיווגיבורושהמספר

לנפשם.חופשייםכשהםהקסבהלבםאהובת
שמותיהםבשינויניסוילידיבאבזמןהשינוי

השםשינוי .ראינושכברכפיהמקומות,של
חוזרהוא •ברומןחשובמוטיבאכן'הוא,

עיקרתלויובראורכולכלרבותפעמים
הגדולשהשינוימצייןהוא .הפוליטיהנופך

בידיגםאלאהזמן'בכוחרקלאחל
האגדהאתשהכחידוהיהודים,הכובשים

ל"ויההמספרחייואתלסיוט,ארתהוהפכו
דולורוזה".

היסבנשענתמודרנית,אגדההיאהאגדה

ומערביותמזרחיותספרותיותמסורותעל
לבית'הרוחנזכריםעצמוברומןכאח.ד

גבהים""אנקתווילדלאוסקר "קנטרוויל

הכפרשלבכיבושו
רקיש-1948באל·זיב
והואנכון,אחרפרט

עכושלכיבושהתאריך

להמינגווי'והים"'הזקןנסה,ברולאמילי
'זכרונות"לגורקי'שלי"'האוניברסיטאות

משלאתבהרחבהמצטטוהואטולסטוי'של
כסמללאפלטון'"המדינה"מתוךהמערה
שלולתפקידופלסטיןערביישללמצבם
הספרותיתלבותשומתעיקראךהסופר.
נסרם-ומשורריהערבלמספרינתונה

 ~זמננובניוכןהבינייםמימיהאיסלאם,
 •ליידועיםלאהבושה,למרבהששמותיהם,
ולילה"לילהא"לףשלהקלסייםהסיפורים

ספרגםוכןאחדות,פעמיםכאןנזכרים

לאבמידהוזמנה".כ"לילההידועהמשלים
בעקבותחביבישלסיפורוהולךמעהס
שעיקרההמזרח,שלזוספרותיתמסורת

משתרשו'סיפורשלה"ערבסקה"בטכניקת
אסוציאטיבי'ברצףעקיפיןבדרכיההולך
חכמה.ובדברימשנהבסיפוריומרבה

הערביתלספרות"סראיא"שלזיקותיו
בידיבדיקהטעונותעדייןהמערבולספרות

אלה.בנושאיםבר·סמכאשהואמי
שלהפוליטישצידוולטעוןלהיתמםנוכללא

בדבריכברבלב.דשוליהוא"סאראיא"
אתהמחברמבטאשלוהקצריםהמבוא

וכסופר'כפוליטיקאיחייושבדרךהכפילות
שנילשאתיכולשאינואדםעלבמשל

שיוכלמנתעלזאת,עםאחת.בידאבטיחים
הספרותיהתחומים,בשניספרואתלהשאיר

דמותהשלכתאתהמחברפיצלוהפוליטי'
הנושאים,וגיבורמספרדמויות,לשתיצעמו

הצד •אחדאבטיח-אחדכלכביכול'
התרגוםמעצםמודגששברומןהפוליטי
המשמעותהיהודיהקוראגבילשכןלעברית,

כמכוונתוכןכמרכזיתנתפסתהפוליטית
כההיאאיןאםגםונגדו'אותוומאשימה

בסכסוךמעורבשאיננוקוראלגבימרכזית
ברומןישזאת,בלעדיגםאך •שבאזורנו
כנגדמכווןאכן'חלקן'פוליטיות,אמירות

·ציוניתהיהודיתהישותשלנוכחותה
כנגדמכוונותהןברובןאךבארץ·ישראל,

העצותאבדןכנגדעצמם,הערביםאדישות

הפלסטיני""המפץעםבושלקווהשיתוק
ברצףשעוליםהזכרונות • 194sב·

בכוחםלבנון'מלחמתבעקבותאסוציאטיבי
המיםההר'החרס,-הזיכרון""אבותשל

חושפיםהדוד'שלמקלוכמואחריםוגורמים
אתגםאלאגי'הנוססלהעבראתרקלא

זאת,מלבדהשכחה.ואתהפלסטיניהמחדל
שללעברוהמתייחסתביקורתגםכאןעולה

ביקורתהקומוניסטית,במפלגההמחבר
נוקבת.לאמסוייגת,
הנוכחותכנגדהמכוונתהפוליטיתהאמירה
ברומןנמסרתהערבי'בעולםהציונית
בהומורזאתועםוחדה,דקהבאירוניה

חילופיבהדגשתהואהעיקריצירהאמיתי.
 •כאמורבספר'הנזכריםהמקומותשמרת

בשמםתמיד'כמעטנזכרים,המקומות

("מלחמתהעצמאותלמלחמתשקדםהערבי
הספר>,בלשוןמתושביה"הארץשחרור
כאותהמקום,שלהחדשהעברישמוובציון
"נחלכמוהארץ'עלשבאוהחדשיםלזמנים

"מדג'קישון",נחללימיםמוקסע,אל
"רחובוגםעמק-יזרעאל",לימיםאבן·עאמר,
הציונות>,שדרותלימים<ההר'אל·ג'בל

עםבמפגשויוצרשהואהישנהבפינה

שדרותופלא,הפלא(לימים,הכרמלשדרות
עלקובלנהבכךישאבלה.וכיוצאהכרמל)"
חנןשלכהבחנתוגם,אךהזמנים,חליפות
הנוכחותשללזמניותהניסויחבר,

אימננטית,ספרותיתאמתעל·פיהיהודית.
הולךהרומןאיןהיסטורית,לאבהחלטאך
שהשמותלגלותכדיהעברמרחקיאל

כברבספרהנזכריםהמקומותשלהחדשים
שלמולדתהעירלפנים.שמותיהםהיו

בפיעמדשפאאמנםנקראתהמחברמשפחת

שםהואשפרעםאךכיום,הערביםתושביה

זהרחוקעבר"לימים".רקולאלפנים,העיר
שלבעולמומאודרחוקהנראה,ככלהוא;

למציאותשלוהרלוונטיותומידת"סראיא"'
בעייתיתאכןהיאהעכשוויתהפוליטית

מראש,מוכנהתשובהצופןאףהרומןמאו.ד

זהאפשרילטיעוןלהפליא,וחדהאירונית
עלהיהודיםשלההיסטוריותהזכויותבדבר

ארץ·ישראל;

כפישנוסדקדוםכפרהריהולאל·זיב,אשר
ושימשהערבים-הכנענים,ידיעלשמספרים

ביןלנוסעיםמעברכתחנתהבינייםבימי
ישראלבניבידיהכפרנפלולא ••.וצורעכו
בידיהם,עכונפילתמיוםחודששיצאעד

נפלכאשרוהיה , 1948במאיעשרבשמונה
ולאיושביהם,עלבתיואתהרסוהםהכפר
השדה,בסתרעתאותהששההמיאלאניצל

 ) 16<עמילהריסות.מתחתנקברלאועל·כן

נכוןאליודעיםומתרגמו"סראיא"מחבר
(לימיםאכזיבהחוףעירמייסדיצור'שבני
 __ 50בעמ'המשך
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הספרותביםמנוסחגליםתופס
חופמןחיה

ועכשיו;כאן ,אזספרותשקד:גרשון

יעיון-עבריתלספרותעמודים
 1993מורח·ביתן,ז

 ,מירוןדןעמיתוכמו ,שקדושרן '

 ~~ע:י:ה י~;~במ;~~נ,;~~::~ש~~ '"
להודותחייבהקוראיםקהלעלהרצנזיהשל
משביאחדשלאוהדביקורתמרמאש

 ,שישייוםשלהספרותיבמוסףהפרופסורים
עלהיסטריתלהתנפלותמביאשאינואף

למשוךבכוחוישזאת,בכלהספרים,חנויות
ספרות,קוראיעשרותכמהעודאליהן

הסתםמןנשאריםהיומאמראותושאילמלא
שנהכעשריםכברהעוסק ,שקדת.יבב

העבריתהסיפורתשלההיסטוריהבכתיבת
אתבידיושמחזיקכמירמצטייהחדשה,

עלומסותיו ,ספרותנושלהקנוןתומפתח
 ,בספריוהנכללותזמננובניסופרים
שלנאמנהודימעודכנתתמונהמשקפות

להפתיעמסוגלמירוןהספרות"."פני
גיבורת ,בריחיליזיעלומאלףארוךבמאמר

 ,שקדוואיל ,לפידיתמשולשל"מקומון"
סריוויאלית,בספרותבוחלאינוהואשאף

עלמפרגנותהערותבכמהרקיסתפק
יטרחלאאך ,ליגורתיעירשלרב·המכר

ביקורת.מאמרועלילכתוב
אתמיידיגלהשקדשלהחדשבספרוייןעהמ
מצד"מפות":לשרטטהמבקרשלתויינט

העשייהאחרלעקובהמגמהכאןבולסתאחד
שזכו"מבוססים"מספריםשלהספרותית

 ,אפלפלדאהרןעוז,<עמוסלקנוניזציהכבר
שניומצדיזהר>,ס'קנז,יהושעיהושע,א"ב

העומדיםטריים,מועמדיםלסמןניסיוןנעשה
בנעלידווקאלאואךהקנון,בשערילהיכנס

קסטל·בלוםאורלי ,הופמןיואלקודמיהם:
שמעוני.ויובל
מעיד ,ועכשיו"כאןאז,"ספרות ,הספרשם

הספרות.מפתאתלפרושכוונהעלהואאף
אלאואיננהלשקדאופייניתזומעיןכותרת
 ,ועכשיו"כאןהפנימיתהכותרתעלהיוריאצ
גלאחר"גלבספרוהכלולהואז",שם
הכותרותשתי .) 1985 (העברית"פורתיבס

קףיהעלוהןשבמרחבקףיהעלהןעותמצבי
שביןמתחאיזהעלבהןרומזשקדבזמן.ש

 .אותולהאיראמורשהספרלהווה,עבר
בתקופתמתמקדאינושלפנינוהספר ,ואכן
בספרותמסוייםבדוראוגררתמרזמן

כמעטלהאירמבקשאלאהחדשה,העברית

המסהבאמצעותזאת .כולוהרצףאת
הפותחתכזו ,·כלהחובקתההיססוריוסופית

שנותתשעיםבערךומנתחתהספראת

המלווה(הספרותישראליתעבריתספרות
ועדהשנייההעלייהמימיהציוניהמפעלאת

באמצעותאו-אלה>ולימינוהמדינהלימי
מןםיאחדנבחרים.בטקסטיםעיונים

שלהפואמהחדשים:אינםהללוהקטסטים
 ,פיכמןשלשיריומדבר","מתיביאליק

עניים""שמחתשוהם,מתתיהושלהפואמות
מעייןבהםאחריםטקסטים .אלתרמןשל
 8oה·שנותבסוףשפורסמורומניםהםשקד

"הגלבניעל·ידיבעיקר , 90ה·ובשנות
המספריםעל·ידיגםאךוממשיכיהם,החדש"
יזם.בפוססמודרנהנגועיםים,בהחדש

שעלתההאחרונים,שלליצירתםההתקרבות
("אניהנראהכפיקלה,חיתהלאיפה,אמנם
שהתקרבתיעדזמןלישלקחלומרחייב
בהערה , 308בעמישקדמודהזה",לספר
"כריסטוסהופמןשלהרומןעללדיוןנלווית

דגים").של
בשניםנכתבובספרהמכונסותהמסותרוב

על·ידינכתבומהןשלושאבל , 1991- 1989
שנהמשלושיםלמעלהלפניהצעירשקד

מחדשאותןעיבדשהמחברלאחרוכונסו
מסות .שבספרהיסודלתפיסתהתאימןו

שאליהןבשירה,העוסקותאלה,ישנות
בעניינייותרחדשותמסותכמהמצטרפות

שלבכתיבתומוכרפחותפןמאירותשירה,
ממלכתהיאשקדשלממלכתוכידוע, .שקד

הואאיןהמחזהמןגםאף·כיהסיפורת,

וממחקריומספריוואחדים ,ידיואתמושך

·ההיסטוריהעבריבמחזהעוסקים

ויתרהשירהשעלנדמהאולם,והאקטואלי;
דןשלהאמונותבידיונתונהוהיא ,כליל
כמהשקדכתבדבר'שלמיתרלא .מירון
בעניינירבות>לא(אם·כימעניינותמסות
זהבתחוםהמבריקותממסותיואחתשירה.

"מתיביאליקשללפואמהפרשנותוהיא
לימודימתקופתלסובליהזכורהמדבר",

והיפההקולעתכפרשנותבאוניברסיטה,
 ,אז .ביאליקשלזוגדולהליצירהביותר
 .'משא',שלמצהיביםבגליונותאותהמצאתי
 ,בספרלפנינומונחתהיא ,עכשיוואילו

מרכזיתלפואמהןייענמשורפילהובסמוך
ברונשיהלעםגש ,ותנרבשינוספת

שלעניים""שמחתרבים:קולמוסים
אלתרמן.

שלוניויבעהמתגלההז'נרילגיווןבנוסף

בספריםגםכמו ,כאןבולסזה,בספרשקד
ישראלי.חספרותשביןהמתחשלו'קודמים
המתחאחרות:ב~לים ,אויהודית,לספרות

דמותלביןהחדש""העברידמותשבין
בספרותהןמתענייןשקדהישן"."היהודי

ובספרותההתיישבותיבאתוסשעסקה

הייהעלספרותעלמחקריו<למשלהילידית
ספרימלשמיתצהעתודעתםועלהשנייה

היהודיתותרספבןוה ,)"ח"שתרוד"

תפוריסבואההששאונלע(במחקריו
יםמנגרם-דייהוסופריםעלובספריו

הללוהקטביםשביויהודים·אמריקאים).
םימיוצגביניהםהמתקיימתוהדיאלקטיקה

חדשיםהיבטיםהבלטתמתוךאבלבספר,
בהםנתקלנושלאחדשות,פניםגילויותוך

העוסקתמסה ,<למשלהקודמים;במחקרים
שללהארתובנוגעהמוסכמותבשבירת

אפלפלדעלומסותבספרות,השואהנואש
כמייצגיזהרועל ,היהודיהקוטבכמייצג
הצברי).הקוטב

בהבנת·מפתחמלתהיאדיאלקטיקה
ובניתוחבתיאורבהבוקסששקדהמתודה

הדיאלקטיתהמתודההעברית.הסיפורת
הסיפורת,תולדותעלבספריומשוקעת
במסהבעיקר ,שלפנינובספרגםובולסת
כותרתוריבוי",אחדותוצל'"אורהפותחת
זומסהמקוטבים.ומושגיםמספורותהמציגה

ביותרוהמקוריהחשובהדבר ,בעיניהיא,

שהרחיבהראוימןהזה,הטעםומן ,בספר

 .הדיבוראתמעטעליה
כולו>,הספרשל<ולמעשה,המסהשלהתזה
כמוצרהספרותיתהיצירהתפיסתהיא,

התמציתיבניסוחמשתמשת(אניחברתי

ןי"אשקד:שלוידועקודםבספרהמופיע
עלנסמכתזותזה .) ] 1983 [אחר"מקום

הספרותאתלנתקאיןפיהשעלהמתודה
מןוביניהןחוץ-ספרותיות,ממערכות

הגישהמןסטייהזוהחברתית.המערכת

מחקראתשאיפיינההצרההפורמליסטית
ובראשית-60הבשנותאצלנוהספרות

ממנה,חלקהיהשקדשגםו, oה·שנות
שכינסהמדוקדקותבאיסרפרסציות ,למשל
(תשכ"ג).סיפורים"ארבעה"עלבספרו
ותשהספר ,שקדעןוטהנוכחיבספר

 .,,,ךאים,יחבר.rכלמודליםמנםאייחסתתמ
היאטבהיבמאדרבה: .םתאוקהתימעהנניא

חדשים,דליםומומציעהתיגרעליהםקוראת
הקיימיםאתמשנהלפחות,או ,יותרסובים
מהמתבצעבמיטבהבספרותיה.צרכיעל·פ
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עצמנו","הערכתשלתהליךכינהשנדנד

אתומכתירזהניסוחמאמץשקדואמנם,

"הערכתהברבריתבכותרתלספרהמבוא

שסר

לשגשוגגםהמרמזתכרכים",בהרבהעצמנו

השוניםולקולותהעבריתבסיפורת

היום.בההנשמעים

הישראליתהסיפורתאתסוקרשקד

אתומתאר ,הציפורממעוףמראשיתה,

נפשיתכיישותמתייחסתהיאשאליההחברה

חלק ,כלומר ,צלוצדאורצדבהשיש

 ,אי·רציונאליוחלק ,מוחצןמודע, ,רציונלי
דרכה,בראשיתומודחק.מודעבלתי

הישראליתהחברהניסתההיישוב,בתקופת

להשישחדשה,חברתיתמציאותלגבש

שהכתיבהמהעל-פי'משלה,סימניםשפת

בחלקה,הספרות,הציונית.האידיאולוגיה

בחלקהאבלאלה,·מידהאמותמימשה

משום ,הצלצדאתהאירהדווקאהמשובח

ובכמיהותבתאוותלעסוקשהעדיפה

עלושלא ,הדורגיבורישלהמודחקות

יצחקהציונית.האידיאולוגיהעםבקנה-אחד

בחרלאעגנון,שלגיבורולמשל,קומר,

אלופנההציוניםחבריושלהסימניםבשפת

בשנותהאבות.דורשלוהבטוחהישןהעולם

פסקהלספרות,נכנסוהארץכשבני ,-40ה

אידיאולוגיהלהיותהציוניתהאידיאולוגיה

 ,החדש""העברישלוהמורשתמופשטת,
הפכה ,מאיןישרבבעמליצרושההורים

לגאולה,ראשוןדורהיהזהלמציאות.

חיתההבנים,בידיאזשנוצרהוהספרות

אכןהטרייההסימניםששפתלהפגיןנלהבת

 40ה·בשנות ,אזנוצרהבמקרהלאעובדת.

ריאליסטית,סיפורת , soה·שנותובראשית

המדינהקוםלאחרהאור.צדאתשתיארה

פנימיותמסיבות ,הצלצדשובהתפרץ

-40השנותשלהחברתיהמודלוחיצוניות.

הסגפניתהיישוביתשהחברהמכיווןקרס,

שנורית<מהיותרלמטריאליסטיתהפכה

שלמחרת").הבוקר"תסמונתככינתהגוץ

פניהאתהישראליתהחברהשינתהבמקביל

שרידישכללהההמונית,העלייהבגלל

שפתהמזרח.מארצותועוליםשואה

 ,הארץילידישלהאליטה,שלהסימנים
הרובעלמקובלתסימניםמשפתהפכה

קבוצתשלסימניםלשפת , 40ה·בשנות

איבדהחדש"ו"העברינוסטלגית,שוליים

ובספרות.בחייםהמרכזימעמדואת

תוךת,ינוסטלגאכזבהספרותנוצרהתחילה

מיעל-ידיהיישוב,תקופתעלהתרפקות

ואחר-כךתש"ח","דורסופרישמכונים

הבסיסיותבנורמותשכפרהספרותהופיעה

שמכוניםמיעל·ידיהציונית~המהפכהשל
החדש"."הגלאוהמדינה""דורסופרי

השתנה.מקום,מכל ,האופייניהגיבור

והופיעחזרהלוחם,החדש","העבריבמקום

פליטהאנטי-גיבור:התלוש, ,הישןהיהודי

 ,היורד·כך:ואחרהדפוק,המזרחיהשואה,
גרמהרבה,במידההספרות,וכר:החרדי

אוהשקריתהתדמיתאתלשנותלחברה

בעקשנות.בהונאחזהשיצרההפשטנית

והןיזהרשהןהוא,שקרהמהלמעשה,

מסיבותזרהלמציאותנקלעואפלפלד
בה,גדלשיזהרהיישובית,החברהשונות.

היהודיתוהחברהונעלמה,השתנתה

חוסלה.בה,גדלשאפלפלדהמתבוללת,

משתימעניינותמובאותשתימביאשקד

יזהרשלצקלג"ימי i 'מזו:זורחוקותיצירות

באופןאך ,אפלפלדשלושעדת"'ר'שנים

דומים,דבריםב~ןשנאמריםמתבררמוזר

אצלהסופרים.שלמאמין""אבימעיןשהם

כי ,יתברר"פתאום :הגיבוריםאומריםיזהר

בחייםלךשהיויפיםהיותרהימים

ואצלצקלג";ימידווקאהיו-המחורבנים

היכןהיפים.ימינואינם"אלהאפלפלד:

כלעםביערות". ,יקירתיביערות,היו?

סופריםהםואפלפלדיזהרשביניהם,השוני

בחוויותשנאחזים ,ושקדאליבאנוסטלגים,

עוסקים,ואינםחייהם,שלהמשמעותיות

במציאות ,ישירבאופןלאעל-כל-פנים

אלה.ימינושלהישראלית
 , soה·תומשנובעיקרו, oה·שנותמשלהי
הספרותכמוהישראלית,הספרותתורמת

שלפלורליסטיתלהארההאמריקאית,

 ,למרכזחודרותהשולייםוקבוצותהחברה,
כבעבר.חברתיתזעקהלהקיםכדילאאך

בעזרתלתארוניתן ,טבעימקוםתופסותהן

בגדראינן<שכברהשוליים""דמויות

הרומנים ,למשל 'שרוצים.מהשוליים>,

היונים")<"מפריחעמיראלישלהחדשים

מגויסיםאינם ,)"<"דיקטדריהמיכאלוסמי

הקודמיםהרומניםלעומת ,העדתילעניין

שלמצוקתןאתלבטאביקשובהםשלהם,

הישראלית.בחברהמקופחותעדות
שביןהמקומותחילופילתהליךאחרתדוגמה

והיום,הישראליתבספרותלמרכזשוליים

אורלישלקצרצרמסיפורלהביאניתן
<פורסםש;ךל"~ה"א;ן;ניבשםקסטל·בלום

להיכללועומד 21מס'קריאה"ב"סימן
צעירההגיבורה,החדש>.סיפוריהבקובץ

איננהמצרים,ילידישהוריהישראלית

ספסלעלמעשחסרתויושבתעובדת,

היישוב","מןאדםשכלבשעהברחוב,

 .עבודתובמקוםנמצאעצמואתשמכבד
שלה,אמאשהיאהטוענתמוזרה,אשה

עונה,וזוהיא,מאיןהצעירהאתשואלת

שלבנימהספקאשמה,שלבנימהספק

בזמןאבלשואה.ניצולת"אינניהתגוננות:

השואהניצולכן".שאניחולמתאניהאחרון

ולאמרכזכדמותזהבמקרהאיפואנתפס

ילידתהצעירה, .חברתיכ"אנדר·דוג"

 ,דברלהחסרולא"מסודרים"שחייה ,הארץ
בשוליים.היא-היאלכאורה,

נוסףלגלספקבלישייכיםודומיוזהסיפור

"הגלבעקבותהבאהישראלית,בסיפורת

 ,שקדו. oוה· 6oה·שנותשלהחדש"
סימניםבהםנותןמנוסה,גלים"כ"תופס

גלבין ,משהוהנזיליםהמעברים,אתומתאר

המציאות-לחוקרקלהמשימהזואיןלגל.

לאהתהליךאבלמשתנה,אמנםהספרותית

לרגליים.מתחתמתנועעתוהקרקעהסתיים,

בספרמצויהעל-כל-פנים,ההתחלה,

 •שלפנינו.
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 lשחורחלתוגהאפלחאחנהנין

גלזמןלאח

לורקה;
גיבסון;איאןמאת

אופקיםעובר/ספרייתעםהוצאת

עמ' 691

זילברעתליהמאנגלית:
יעלוהעניינים:השמותמפתח
וולרמן

באחדלרוקההצהיר-אמן i' "":.:;.,rז
E E המשורר'ובייחוד-מראיונותיו

הואאין ...תמידהואאנרכיסט • •

מתוכו'העוליםלקולותלהאזיןאלאיכול
תוהמולקולהמצווים:הקולותלשלושת

ולקולהאהבהלקולהמוקדמות,ולתחושותיו
האמנות".

ממוצאוהיספניסטהיסטוריוןגיבסון'~יאן

חיים,למפעלשניםעשרותהקדישאירי'
יומרניביוגרפימגנום""אופוסמעין

פשרולהעניקלשחזרהמנסהותובעני'
מרכיביביןוהמושלםהטוטאלילאיחוי

"אולישלוההצהרותהיצירההאישיות,
ספרדסופרישבכלוהמתורגםהמפורסם

לרוקה.גרסייהפדריקוהזמנים",בכל
נכתבהגיבסוןשלהכרסתניתהביוגרפיה

שפותבשתי 1987-1985השניםבמהלך
הרחבהוביתרבאנגלית,במקביל:

עלאחרותלביוגרפיותובדומהבספרדית,
היאבחייהם,כברלמיתוסשהפכויוצרים,

גרפיהכמונואופיהביןמתחבטת

שלומרציהלגגכקו-מדעית,היסטורית
בדיוקומתואריםהמדווחיםפרטים

אישיתכנבירהאיכותהלביןאובייקטיבי'
שאינהומעריצה,מזדההרגשנית,מאוד'

ופרספקטיבהריחוקעללשמורמצליחה
הוא,אופיינילנושאה.ביחסנאותים

ספרדיתאצילותבג'סטתהמגיששהביוגרף,
לוהמסייעיםלכלתודה""שלמיכל-כך

עמודיםמשישהפחותלאממלאבמחקרו'
ונשים,אנשיםעשרותשלבשמותיהם
שלאחראוזהבשלבלרוקהעםשהצטלבו

ידיעתםאוהאישיתמהיכרותםותרמוחייו

 .מחקרולמלאות
מזכירהאכן'היא,שלעתיםזו'גרפיהביו

סימנינושאת ',,עובדות"אינוונטרבסגנונה

מקוםמראיכגוןמקובליםמדעייםזיהוי
ומפתחעשירהביבליוגרפיתרשימהרבים,
שמאמץמאליו'ברוראךועניינים,שמות

צורךאיןאףואוליאותה,הופךאינוהמיצוי
"נטו"פרשניספרותילמחקרבכך'

האמנותיהפנומן"מסתורין"את"המפצח"

צ'כובית.בתמציתיותלרוקהשל
לומרשלאאי-אפשרעסקינן'בתרופותואם

הדפוס,טעויותשלהמפתיעריבויןעלמשהו
שלודקדוק>,כתיבשיבושילכנותןלא(אם

שלובעיקרכרונולוגיים,דיוקיםאימספר
בתרגומיםאחדותצורמותהחמצות

שלובלתי-ספרותיים"מילוליים-חופשיים"
המתרגמתשלאולי'או'עצמו'הביוגרף

לשוןעםכנראה,אותן'השוותהשלא
המקור.

בקריאתשמתקדמיםככלזאת,עם
-למחברהתודהבהכרתחשיםהביוגרפיה,

שלגבוהיםבקריטריוניםעומדאינואםגם
לתיאוריםושםפהגולשאותרבות","פרשן

באמוציותשמקורםמלודרמטיים,
- ' 2מחקר,נשואכלפיעזותסובייקטיביות

והאמפטיתהקליידוסקופיתתרומתועל
לרוקהעםוקרובהמקיפהלהיכרותכאחת,
ההיסטורי-תרבותיבקונטקסטוהאמןהאדם

לקוראיםביחסנכוןהדבר .ויצרחיבו
לדורביחסשכןכלולאביצירתו'המצויים
אמןלרוקה",אתידע"שלאקוראים

ומעל-הכולזמרפסנתרן'צייר'רב-אנפין:
הספרדית.והשירההדרמה"מטדור"-

אתרקהביוגרפיהכללהאילוגםכידומה,
האוצרמןוהמאלףהעצוםהמובאותמבחר
מהלך-הקסם,היצירהאשףשלנדלההבלתי
מחזותיוהרצאותיו'נאומיו'שיריו'-לרוקה

עשויהקריאתההייתהאז'אפילו-ומכתביו
ממכרת.לחוויהלהפוך

ל"אן;הפתיחהבמשפטאומרקירקגורסרן
אומלל'"אדםאלאאינוהמשוררכיאו"'

ששפתיואלאבלינו'מקנןגדולשמורא
העוברותוהצעקותשהגניחותכך'עשויות

מקסימה".מוסיקהלהיותהופכותאותן'
הפסיכולוגיתבתובנתםלימדונוחז"ל

גדוליצרומחברו'הגדול"כלהמופלאה:
הימנו".

בזכות-מאפשרתגיבסוןשלהביוגרפיה

התיאורוכוחההדגשיםהליקוט,מלאכת
הקואורדינטותאללהתוודע-שבה

שלהמיוסר""האבירבהווייתהמרכזיות
השחורה",ה"תוגהומשוררהאפלה""האהבה
שלשילובהפךכיצדבמקצת,ולוולהבין'
יצירהלמעייןגדול"ו"מוראתהומיתיצריות

מסוגו.יחיד

גיבסון'ידיעלמוצגתגרברה"אובססית"
כמקורומרשים,מעמיקביסוססמךעל

וכרונולוגיתמהותית-במעלההראשון
 "ה;ךו ..ה" .ואישיותוורקהלליצירת-כאחת
הגלויהגרברה,שלהרים>ביןפורה<עמק

הפנימיהטבעו"בעלתהעיןמןוהסמויה
נהרונוודההסיירהרכסעלהמהורהר",

הרקע"מסךאתמהוויםאלה-ויובליו
ביותרהמדויקבמובןלרוקהשלהאנדלוסי"

ילדותממרקע~נ:וין"."מראותהמושגשל
שלוהמבריקהמחונן"ילדןינקזהונעורים
המוסיקליותנטיותיואתמזגו'אתהמוזות"

בשםכינהעצמושהואמהואתוהספרותיות

 .) 42 , 10 , 586עמ'<עייןהאגררי""תסביכו

מופלאהסימביוטיתתערובתזוחיתה
איסלאמיתתרבותיתמסורתשלומגוונת
ימיםעתיקתצועניתמסורתשל(מ~ךית>,

-קתולית,נוצריתדתיתמסורתושל
הוסיפהאשרימי-ביניימית,תערובת

שלזהבאזורבעיקרולתסוס,להתקיים
קדומותתרבויותשלאושיותעלספרד'
יותר.

לרוקהזכההגרנדיה"מרקע"בזכות
"הפליאהבחווייתכעדותו'לראשונה,

ואהבה"אדמהשל"טעםוטעםהאמנותית"
מסורתעםלחברותוהרקעגםזהו .) 33<עמ'

האנדלוסית,תיאטרון-הבובותאמנות

כתבבסגנונה,מסויםובמובןשבהשראתה,

וניהלהקיםוכןהמפורסמים,ממחזותיוכמה
האוניברסיטהתיאטרוןאתשניםארבעמשך

"הבאראקה".שלוהנודד
בתקופותאשרילדותו'שלבגרברה
מפניהוהתייראאותה"אהביותרמאוחרות

התנגדותהמופנמותה,בשל ..כאח.ד
וחוסרשבההחיותחסרוןלשינוי'

לרוקההתוודע ,) 509<עמ'ס;בלנותה"
ה-אלהמוות","הווייתאלגםלראשונה.

LUNA בשמיבקביעותהתלויההמיתית
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וסימבוליתקונקרטיתויצירותיו'חייו
תפישתושלהיסודותגםמעוגניםבהכאחת,

במחזורשנוסחוכפיבעיקרהפואטית,

עלההרצאההיא Jבהשהמרכזיתיו'הרצאות
אלה,בהרצאות .ותורתו"הד~אנדה"משחק

קובע , 1933 • 1922השניםביןנשאאותן

תפיסתביןחדההבחנההשארביןלרוקה
כמתיותרחי"המתבהבספרד'המוות

תפישתלביןבעולם"אחרמקוםמבכל
 .) 38<עמ'אחריםבמקומותהמוות

שפעםלרוקה,צברה"ווגה"שלהרקעמן
גרברהנסיכותכ"בןעצמוהגדיר

זכרונותשלהעצוםהמאגראתהמוסלמית",
העםשיריאוצראתובעיקרשלו'הילדות

למיניקותחבשהואזיכרוןוהאגדות,
כךהן'אלמלי •ילדותושלולמשרתות

למשוררנהיהעצמוהואהיהלאהתבטא,
שהיה.

בתוכובשתגשהזה,זכרונותממאגר

ללא"לבטוחניתןבופואטי",ל"זיכרון
שלוהחיוניותהעוצמהכלאתגםירשסייג"
לשוןושירתו'במחזותיווהמטפוריקההלשון

במודעותנטועיםששורשיהספונטנית,

"כלשבהלטבע,קולקטיביתעתיקה,
השמשההרים,הסוסים,העצים-הדברים

האדםובניהפרחיםהנהרות,והירח,

עמ'<עייןבזה"זהותלוייםאחוזים
42 • 43 (. 

שמקורו(ביטוי'ה"כרמן"עירמגרברה,

נעול>גןמוקפתהווילהומובנובערבית,
לפניבספרדהמוסלמיםשלהאחרוןומעוזם
מחדש(הכיבושה"ריקונקיסטה"השלמת
האלהמברה~~ני ,-1492בלנצרות>

וברינותיהםמזרקותיהםעל'~ךלי~ה, j/וה
האמנותתמציתאתלרוקהלמד .הקסו.מות,
של"האסתטיקהאת :הלוקלית

הפרטיםעלהדעתנתינתואתהזעיר·אנפין"
לאמנות·כךכלהאופייניותהקטנים

מקורותשלחלקםגםבכללותה.האיסלאם
 .כאןנפקדלאיהודייםהשראה

המרכיבבמרכזיותובולטהזההמכלולבתוך
רגישותובעיצובביותרהמכריעהגרנדי

היאהלאויצירתיותו'לרוקהשלהאומנותית
"הזמר ,";,ד;'חד~ה Pה"שלהמסתוריןרוח

מ"בארהנובעהשורשיםועתיקהעמוק"

צוע~ישלרחוקים"צערומ"מחוזותהכאב"
אלהנשקףאלבייסיןרובעוכיחודגרברה,

האלהמברה.
הנשמהבשורשינוגעתח';ד,וד~ה rהרוח

הגעגוע"יסודאתמבטאתבהיותההאנושית,

קונקרטייםהאדם"'שבנפשוהאהבה

מושא"חסרישהםכאחד'ומטפיזיים

עלהמתמדתבוודאותוחדוריםותוחלת"
המוות.נוכחות

וכמהכמהכידוע,נתחברו'בהשראתה

עלובמוסיקהבספרותמפורסמותיצירות
וכיסי'בהםשונים,אירופייםיוצריםידי

אירווינגוגוטייהתיאופילשטובריאן'
אלבניזהספרדיםוכמובןוושינגטון,
בהקשרעושהגיבסוןדה·פאייה.ועמנואל

"גרברהביןומתבקשתנכונההבחנההזה

החלכברהמסורתישאופייהמטה",של
בשלתקופהבאותהולהישחתלהישחק

לבםנתגילמ ,וכלכלייםעסקייםאינטרסים
"גרברהלביןהגדולים,גרברהאוהבישל

גרנדיזם"וה"המיתית '"האידיאלית
בעינישמשמעותובלשונו'האוניברסלי

תוךשבעברההמיטב"שימורהייתה:וקהרל
עמ'בעיקר<עייןהמודרני"בעידןהשתרשות

המורכביםיחסיו ) 257 ; 146 ; 61-60

מכלים,גמוצעירועםלרוקהשלוהעמוקים
שלהמסתוריןלפענוחהכרחיכצופןמקום,
 .ויצירתוחייו
לרוקה,שלוביצירתובחייונוסףמרכזיציר

ראליעםהקשרהשפעת
הספרותיתביצירתוניכרת

ובציוריולרוקחשל
אלהמשיכהבכיוון
פיתוייאלאליזם,י"חסור

חלא·מודע"

גיבסון'על·ידיוביסודיותבהרחבההמטופל
אותוהמלווהוהנפשי'הרוחניהשסעהוא

הנוצריותביןחייו'כללאורךמנעוריו
דמותבמרכזהוהקתוליתהאוונגליסטית

מגדירבסוןשגימהלביןחונך'עליההצלוב
 ,) 93<עמ'כל"חובקתסקסואליתנחתכ"אי

שלהאטוויסטיצמאונושלהאחרהפןשהיא
וניסית"הדי"האהבהאתלמצותורקהל

גיבסון .) 97<עמ'הארוסשלעוצמתובמלוא
אינטרפרטציהמתוךמשתהה,

מןמשהובהשישפסיכולוגיסטית,
נושאמקוםעלוהתבניתיות,הנוסחתיות

אילהגיעהתקווהוארנוןהנכזבת"האהבה
יסוד ,) 99<עמ'ארוטי"לסיפוקפעם

החסד'"מופתלישו'ההערצהעםשהתעמת
ל"עיבוד"ובהתאםוהרחמים",החמלה
ולוחם""מהפכןגםלרוקהשלדמיונו

טרםהארץ""עניישלזכויותיהםלשוויון
השמיים"."מלכותאלהואהסתלקותו

מנציגיולרוקהשלוהגלויההמרירהסלידתו
הכנסיהמןאדמות,עליהגואלשלהרשמיים
עמדותיואתעיצבהבראשה,והעומד

תיעובועםשנתמזגוהאנטי·קלריקליות,
הצלב"בריתוכלפיהמיליטריזםכלפי

אולםשכזו'בתורוהלאומנותוהחרב"
השלכהמעין<המהווהישודמותעםהזדהותו

שלכל·כךמובהקת"קנטה·ח'ונדית"
"העצובהנשמתהעלעצמו>לרוקהאישיות
והשקיעה"הסבל"ייעודועלומלידה"מבטן
נתפסת ,) 96<עמ'ארוטי""יאוששלבים

 •שלוהעולםבתחושתנוסףמרכזיכמרכיב
בתקופתלרוקה,קיבלגיבסון'לדעת

המשוררמןיצירתו'שלהמכרעתהעיצוב
איכויותאתדדיובןרוגווייקרהנ

הסקרנותאתהאינדיווידואליזם,
"להשתאותולת_היכעםהאינטלקטואלית

אתלשלבהנטייהאתובעיקרולהתפעל",
1 ' 

הדיוניסי",";דיסודעםהאפולוני""היסוד
היסודותעם"הפגנית"הבשריםהנאתאת

הסמויה"הנחת"איתחושתחדוריהנוצריים

נשמתו.של
אתהשאר'ביןבראייתו'שחידדזה,שילוב
הארוטיקה,כמעוזהעתיקהיווןתפישת

 ,) 98<עמ'בתוכהההומוארוטיתוהחירות

אללרוקהאתדברשלבסופושכיווןהוא
"איןאשרהאפלה","האהבהשלמימושה
מערכותשביןספק,איןבגלוי".בהמדברים
עםלרוקהיצראשרהשונותהקשרים
הממושכת-המשמעותיתמינו'בניאהובים

וגםהמפרה-וירידותיהעליותיהלמרות-
בינושנוצרהזוחיתהשבכולן'הבעייתית

הקטלאני""הגאוןראלי'סלוודורלבין
"אמןלימיםמלרוקה,מעטהצעיר

דגלומנושאיהאקסהיביציוניזם"
אתעגןמןוסביגהסוריאליזם.

ב"מאבקלרוקהשלההומוסקסואליות
"אלוהיםביןבקרבושגעשהאדירים"

שלהמעוררים"הדחפיםבין :יסרס"בלדיו
והבולמים,המדכאיםלכוחותהליבידו
<עמ'המיניות"אלהקתוליתבגישהשמקורם

פשטנית תי~ן;·;ת~נטייהמתוך .) 100
אתאפשריכהסברגיבסוןמעלהבמקצת
שהיההאינפנטילי·קיבעוני'המיוחדהקשר
להשערתו'בנוסףלאמו'ורקהלביןקיים

"בטרםלרוקההתנסהילדותובימיאשי·שם
חוויה,נכזבת",אהבהשלהמרב"טעמהעת"

בקשריותרמאוחרבגילעצמהעלשחזרה
פריג'ידית.נערהעםממומשבלתיאהבה
שאיןלכך'מודעעצמוגיבסוןואולם,

כדיאלהחלקייםפרוידיאנייםבהסברים
המורכבתמיניותוחידתאתבמלואהלפענח

והטרגדיההפיתוי"כוחואתלרוקהשל
שלו.הפיזיולוגיה"שלהמדבירה·כל

במאבקשרוישהואתוךבראלי'פגשורקהל
להיותמשאלתועלוראשו""לבוביןפנימי
לנטרלשהשכילזההואוראליעצמו","הוא

1 .,. 
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ההזדקנותהמחלה,פ;ביותאתמסוייםבמובן
בהזינו ,ידיהןעלנשלטלרוקהאשרוהמוות,

תשוקתו""בזיעתלכתוביכולתואת
הניסתר",שושנושלהצהובהב"אבקה
לעולם"."רווהשאיננו
גםכרוךראליעםלרוקהשלקשרו

לראיעםוהמורכבתהמעניינתבהכרותו
שלומפורסםנחשבגאוןלימים ,נואלבו

האישיתידידותוגם .הספרדיהקולנוע
הספרדיהמלחיןעםהעמוקהוהאמנותית

מרתק,בפירוטמתוארתדה·פאייההידוע

גיבסוןעל·ידימנותחתשדמותו ,ראליאולם
הוא,והאמנותיים,האישייםהיבטיהבמלוא
האישיתהתופעהאתשזיהההראשוןכנראה,

זההוא"במערומיה";לרוקהשלוהפואטית
הפרועותהאפלה""להבותאתשאבחן

·קרקעית"התת"הביולוגיהשלוהסוערות
 , 159 , 105עמ'בעיקר<עייןבוהרוחשת

התוודעותואתלרוקהחייבלראלי .) 161
האמנותשל"האובייקטיביותאל

מןלהתנעראותושדרבנההמודרנית",
"גסישלהבינוניותומןהזעיר·בורגניהטעם
כיווןגםהוא .) 206<עמ'הרקובים"העטם

תפיסתשלהדה·רומנטיזציהאלאותו
האישייםבחייוכיאם ,ביצירתוהאהבה

תקנה.ללארומנטיקןלרוקהכנראה, ,נותר
ביצירתוניכרתראליעםהקשרהשפעת

בכיווןובציוריולרוקהשלהספרותית
פיתוייאל"הסוריאליזם,אלהמשיכה

של"ההשראהאל ,) 224<עמ'הלא·מודע"
זכותשהםהתאווה,של ,הטהורהאינסטינקט

אל ,) 230<עמ'המשורר"שלהיחידההקיום
הקדושה","האובייקטיביותשלהאסתטיקה

ולבטאלרגשנותלהתכחשהאמן"חובתאל
שראליכפי ,) 237<עמ'התקופה"רוחאת

הספרותיתביצירתובעיקראותןניסח

המאוהבתהתרשמותוהקדוש"."סבסטיאן

שלהפיזיולוגית""האסתטיקהמןלרוקהשל
האיכותבעלי ,שלוהציורי"ה"דםומןראלי

"שירהשל ,בעיניווהאמיתית,הלוגית
"סםבגדר ,כעדותו ,לגביוהייתה-טהורה"

 .) 241<עמ'הכרחי"חיים

ופסיכולוגיכרונולוגיבאופןמתעד ,גיבסון
המיוחדוהרוחניהפיזיהקשראתאינטנסיבי

לרוקהשליצירתותוכןהשניים.בין
הבלתיבמאבק ,קביעתועל·פימתמצה,

"הרוחניותשביןהשסעעםלהשליםפוסק
הלאהבשרים"תאוותלביןביותר"השקופה
עםהמפגשכאחת.מקובלות"והלאנשלטות

שללהשלמתוהקטליזטורבתורמוצגראלי
וליכולתוהזההפנימיהקרעעםלרוקה
גיבסוןמפרשהקשר'בן-tותובתוכו;לשרוד

הדיכאוןגילוייאתגםפסיכולוגיתבאמינות
לרוקה,שללפעמים,ההתאבדותיים,

שלבשיאןלפרקיםמזו'זושונותבנסיבות
שלסימפטומיםהיוואשר·עליזףת,אופוריות
מסופקת.בלתייצריותעםהתמודדות

באישיותבמיוחדמרתקצדעלעומדגיבסון
ואהבהידידותקשרילטפחלורקה·כשרונו

סייגללאונאמנותמסירותנדיבות,שופעי
השחקניותעםובעיקרנשים,עםגם

חינהבהןהבולטת .מחזותיושלהמרכזיות
אתבקביעותמילאהאשרקסירגף,מרגריטה
 .גיבורותיותפקידי

ההצלחהמסעיגםמתואריםרבהבחיוניות
ובדרוםיורקבניולרוקהשלהסוחפת
יותרומאוחרבקובהתחילהאמריקה,

ורגישותולרוקהשלהאמןעיןבארגנטינה.
קלטהחברתיולאי·צדקלעוולהטבעית

של"בבל"אתהאמריקאי'החיזיוןאתהיטב
התמכרותו"תפארתו'בכלניו·יורק

שלוהממוןופולחןאכזריותו"המטורפת,
עמ'<עיין"הנשגב"המודרנייופיולצד

החווייהתיאורבמסגרת .) 318-317

במיוחדמרגשיםלרוקהשלהניו·יורקית
שבההספרדיהכנסתבביתביקורותיאור

אשרהעור'שחוריעםמפגשיותיאוריוכן

רוחאתלרוקהגילהשלהםבמוסיקה

"משוררחיהלאלרוקח
שלבמובןפוליטי"
מפלגתיתשייכות
אכןלרוקחממוסדת.

הפשיזםאתבגלויתיעב
חברהעלוחלםלסוגיו
ואחווה""צדקשל

בנוסףהצועני·אנדלוסי'ח'ונדו""הקנטה
השחוריםמצבביןעמד,עליההאנלוגיה,על

אנדלוסיהצוענישלמצבםלביןבאמריקה
סובלניות".בלתי"חברותבתוך

האולם""מלךהניו·יורקיות,ביצירותיו
האופיבעל·אינטרלוד", 1910 "ובעיקר

אתלרוקהממזגהמובהק,האוטוביוגרפי
הסביבהתופעותעםהסובייקטיביכאבו

החברהשל"הדה·הומניזציההמנקרת:
שלובדידותואימתוהמודרנית,התעשייתית

והעדרוהטבעמןהמנותקהמודרניהאדם

דמיון".של
השפעתםאתזהבהקשרמדגישגיבסון

וולטשלובעיקראליוטת.ס.שלהישירה
שלהאישיקסמו .הצעירורקהלעלוויטמן
לבבותאלהביקוריובמהלךכבשלרוקה
חוגיםבניוילדיםנשיםגברים,שלרבים

חגיגתשלבעיצומהגםאךשונים,וגזעים
הואוהת;ךילה,הפופולריותההתקבלות,

ומוות""ילדותהקשהשירואתמחבר
Infancia Y Muerte , בספר<המופיע

שלהשראהונטולמילולי-חופשיבתרגום
הנובעמובהקסוריאליסטישירגיבסון>,
יותר-ומלמדההכרה"תתמ"עמקי
וההתנהגותהצוהלתההצלחהמחוויות

המהותעל-לרוקהשלההדוניסטית
והמיוסרתהמאוימתהווייתושלהקבועה
על·ידיומוארתעכברושים"שיני"אכולת

אדם.לקורכןהצמאהמיתולוגית,לבנה
"לבנה"המליםשבספרדיתהואמקרה<האם

"אהבה"ואילונקבה,ממיןשתיהןו"מוות"

 ) 340 • 339עמ'<עייןזכר).ממין

ובמסעותיולרוקהשלהניו·יורקיתבחוויה
שנייםשורשינטועיםליםמעבראל

משכילשגיבסוןידועים,הפחותממחזותיו
שאינםמכיווןדווקאולפרשם,בהםלהתמקד
מהרפרטוארחלקבדרך·כללמהווים

המקובל.הלורקאיהתיאטרוני
ניסוייהשפעותבסימןעומד"הקהל"מחזהו

והתיאטרוניםהאוונגרדיהשולייםתיאטרון
פויס.שלוהסוריאליסטיהדדאיסטי

למימושבמסר·הלגיטימציההואייחודו
"קריעתתוךהאינדיווידואליתהמיניות
לרוקה,שלובהכרזתו ) 377<עמ'המסכות"
הלאזכותובדברזמנה,אתמאודהמקדימה
תוךארוטי'לחופשאדםכלשלמעורערת
בריתה""כבתהידידותשלנסעלהעלאתה

מזו(בשונההגבריתההומוסקסואליותשל
והפריצותהבושהמן"החופשיההנשית>

מעיזהשאינה"האהבה .) 375<עמ'כאחת"

במחזהגםמטופלתשמה"אתלהגות
הנקראושירה,פרוזההכתובהמסתורין

שבוהזמן","אגדתאושנים",חמש"ככלות
הצביוןעםהמסורתי·אנדלוסיהצדמתמזגים

הדרמטורגיתבתפיסתוהאולטרא·מודרני
לרוקה.של

גםהקשורמסרבשניהם,הלורקאיהמסר
וויטמן",לוולט"אודההפואטיתביצירתו
אלהמתייחסותספרותיותיצירותמזכיר
כמה ,למשל ,כמוהארוטי","העוולנושא

דחייה"כלעגנון:שלהגדוליםמסיפוריו
הטבע.נגדפשע ...הםאהבהבענייניועיכוב

והםהאמיתיים,הרגשותכהסתרתכמוהם

 .) 397<עמ'בכנפיהם"מוותתמידמביאים

 .במובאות·מוטוהביוגרפיהאתהפותחגיבסון
המפורסמתאמירתואתגםמצטטאחדות,

להאבקחדלאדםשבו"היוםלרוקה:של
למדהואשבוהיום,הוא ,לבובנטיות
לחיות".

גיבסוןשלממצאיואתמלסקרהמצעקצר
מוצגיםוהיותרהמוכריםבמחזותהקשורים

ביתדמים,חתונת(ירמה,לרוקהשל
הרווקה>,ורסיסהודוביהאלבהנדנודה
הרפרטוארמןחלקהיוםעדהמהווים
העולמי.התיאטרוןשלהקבועהדרמטי
כמהכאןלצטט-על·כן-רלוונטי

בראיונות,לרוקהשלמהתבטאויותיו
תפיסתעלשנשא,ובהרצאותבמאמרים
הארס·פואטיקהעםהמשתלבתהתיאטרון

"ייעודובכללותה:עולמוהשקפתועםשלו
הדרמהאתלבטא ...חיברהתיאטרוןשל

להרגיזעליו ...ימינו"שלהחברתית
<עמ'עזה"תגובהלעורר ..•מעטולהפחיד

לרוקה,ניסחמותולפנירבלאזמן .) 523
ללאהטהור"בריאליזםמאדגאהשהיה
בדבררה"ביתמחזהושלפואסיה"טיפת

אנדלוסית,מיניותעלדרמהאלבה",
הדרמטורגימאמין""האניאת ,כהגדרתו

לשם"אמנותבדברההשקפהאתשלו:
דוחההואטהורה""אמנותאואמנות",
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עלמעלההואיח.דגםואכזרית"כ"מגוחכת
עלהמוטלתהחברתיתהחובהאתנס
בבעיותעצמואת"להשקיעיאסרוןחת

אתו"לחנך"האנושות"אתהסוררות
הריאקציהגלאלבהתייחסוההמונים.

"על :אומרהוא ,ארצואתששטף ,העכור
להשקיע ...עמועםולבכותלצחוקהאמן
צורךהרגשתמתוךבבוץ",חזהעדצעמו

עמ'<עייןהזולת"עםקשר"ליצוראמיתי
ואילך>. 547 , 542 , 537 , 535

תודעהובעלתהומניסטיתעולםמהשקפת
 ,קצרקונמתחזומעיןושליחותאחריותשל
פרשתאלהנראה,ככלנמנע,ובלתיישר

 • 1938באוגוסטלרוקהשללהורגההוצאה

למרותגרברה,עירואללרוקהשלבשיבתו
עםדווקא ,האמוציונליהפנימיהגיונה

מצוייםהרפובליקה,מצבהידרדרות
או"המ;,יךה"תעתועישלמובהקיםאלמנטים
רצח"כרוניקתשל-יותרשבלוניבניסוח
רגישותמגלהגיבסוןמראש".צפוי

האירועיםביןלאנלוגיהברמזיוספרותית
לביןלרוקהשלהמתתואתשגלגלו

שלהשווריםבזירתמותוהשתלשלות
חברומח'יאס,סנצ'סמיגלהםוריאדור

הידועהקינתוונושא ,והנערץהקרוב

וה"ווגה"גרברהצועני".ב"רומנסרוהכלולה.
עין Tבמ fליהפך fכביכול fהיוחייבותשלה

 ,ואירוניאכזריאבסורדתיאםרוןשלסצנריו
הרצחלשלותהשתורקה.לשלהרצחלזירת

רגשניתבדקדקנותגיבסוןעל·ידימתוארת

למסורהביוגרףשלהכןהרצוןמןהנובעת
המניעיםעלשקרה,מהעלהאמת""כלאת

חלק.בושבסלוהדמויותועללרצחהשונים
שלרוקה ,בבירורעולההדבריםמתיאור

תוךמראש,דינואתלמעשה,חרץ,
בנוסעוואזהרות,מהפצרותהתעלמות
דווקא,כ"גרנדינו"שהעז,לאחרלגרברה,
וכמהכמהנגדלבוביושרבאומץלצאת

ולבקרהיספנו·נוצריים,מקובליםמיתוסים
הבינוניהמעמדאת-"אנרכיסטי"כאמן-

כברנשלטלרציחתוסמוךאשרגרברהשל
ביותרהגרועהסוגמןפלנח'יססיםעל·ידי

תרומתווסביבותיה.בעירהקיצוניהימיןשל
בהתייחסאמיתותלהבהרתגיבסוןשל

שלבשמושנעשההגסהפוליטילשימוש
על·ידיבעיקר ,מותושלאחרבשניםלרוקה
ההיבטיםמןהיא ,לסוגיהןהשמאלתנועות

ציטוטיםעלבהסתמכובביוגרפיה.החשובים
תגובותיוועלעצמולרוקהמפימרובים

שונות,ובנסיבותבהזדמנויותוהתנהגותו

נדושותמוסכמותניפוץתוך ,גיבסוןמוכיח

מחויבותולמרותלרוקה,כיומסולפות,
במובןפוליטי""משוררהיהלאהפוליטית,

אכןלרוקהממוסדת.מפלגתיתשייכותשל
עלוחלםלסוגיוהפשיזםאתבגלויתיעב
ספקללאהיההואואחווה":"צדקשלחברה

כישהאמין ,חזוןובעלאותנטי"סוציאליסט"
והעוולהרעבשלמהפכניתעקירהרק

לאנושותתאפשרמשורשיהםהכלכלי
"התפוצצותבהותחוללבבהירות""לחשוב

אופייניאולם, ;) 538<עמ'אדירהרוחנית"
האמיתיים""המשורריםשברשימתהוא,

לא .הנוצריישוגםנכללוה"מהפכנים"
הגדרתוהיאזולסוגיהמשמעותיתפחות

וזהותולשייכותוביחסלרוקהשלהעצמית
אנושיותגרתספואלההספרדיות:

שורשית,וקוסמופוליטיותאוניברסלית
לפטריוטיותבסתירהעומדותשאינן

המסרעימה.משתלבותאףאלאאמיתית,
אינולרוקהשלהבאיםבדבריוההומניסטי

חינוכיאתוסמשקףוהוא ,וזמןמקוםתלוי
מודללשמשהראוי ,באיכותוומפעים
ולא ,אברירמ"חבכלאני"ספרדילחיקוי:
הגיאוגרפיים:לגבולותימחוץלחיותאוכל
רק ,ספרדישהואמיכלעלישנואזאתעם

בנילכלאניאחבספר.דשנולדמפני
אתשמוסרמימכלסולדתונפשיהאדם,
מפנירקמופשט,לאומניאידיאלעלנפשו
 ...עצומותבעינייםמולדתואתאוהבשהוא
אנירע.מספרדייותראליקרובטובt;כי~י

כלשדאותהוחשביצירתיספרדאתמבאט
בןאניובראשונהבראשאבלעצמותי,
<עמ'האדם"בנילכלואחהגדולהעולם
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ספרותיתביקורתאפשריתכיצר
יצחקיירידיה

 ;המוסףהטקסטברלוביץ:יפה
עמ' 208 ; 1992אור·עםתל-אביב,
יועיוןמשאגוין:חגורני·אברהם

וספרות;חינוךלשון,עלמסות
עמ' 219 ; 1992אור·עם;תל-אביב;

א.

-הספרותיתהקהיליהאנשיכל '·: .•.-.·.;.·.י~.··.·"····. ומשוררים,סופריםמחברים, =· .·:
מפיציםומלבה"דים,מו"לים
-הקוראיםקהלוכמובן'ומוכרי·ספרים,

ביותר'המושמציםמכולם,שהדחוייםנראה
הםוכל'מכלמיותריםגםרביםולדעת

משורראותועלהסיפורידועהמבקרים.
הקטן'בחדריושבאנישלו:למבקרשכתב

 .מאחוריתהיהיכףתלפני'מונחתביקורתך
מבקרשלגרוטסקיתדמותעיצבפליני

בסרטוומשעמםמטומטםטרדן'אךמלומד'
לכלארכיטיפוסמעיןוחצי","שמונה

אישהואשהמבקרכתבלדיןחנוךהמבקרים.
איננובעצמואבלנהג,שלכובעשחובש

מאבקשניםזהמנהלכידוע,יזהר'ס'נוהג.
כלונגדספרותיתתיאוריהכלנגדקשה

והיאוחושנית,ספונטניתשאיננהביקורת

מסהכתבמגדאהרן •מלומדתחכוםנעדרת
העלהואףהביקורת,בגנותשתייםאואחת
ושוטיםרשעיםמבקריםשלדמויותכמה

ששולמיתושמעתישלו'מהרומניםבאחדים
מבקריםעלאנקדוטותאוספתהראבן
כשבאובגדול'בשעתם,שטעוגדולים
כיצירותנתגלושלימיםיצירותלהעריך
המבקרים,אתשונאיםהמחבריםמופת.

אושכתבורעהמלהכלעללהםונוטרים
כלעלמזהיותרוהרבהיצירתם,עלאמרו
יצירתם.עלאמרואוכתבושלאטובהמלה
בביקורתבוטחיםאינםהקוראיםגם

אניןבורואיםהםקרובותלעתיםובמבקר'
"פיינשמקר",לומרמוטבאוליאועטם,

שהואמהיצירותידחקוזמנונפשוששומר

שהואהיצירותואילולשבח,לנכוןרואה
אתביותרמהנותקרובותלעתיםהןדוחה

"הפשוט".הצופהאתאוהקורא

היאקיימת,הביקורתואף·על·פי·כן'
מועט.לאביקושלהוישעובדה,בבחינת

גםמהםשבועונים,אושיומוניםלכךראייה
בסיפוקהואעניינםשעיקרסנסציוניים,

מקוםמקדישיםהציבור'שלהרכילותתאוות
אמנותומוצריספריםלביקורתמבוטללא

בביקורתכך'אםנועצים,הקוראיםאחרים.

להשקיעמבקשיםשהםהיצירהלטיבבאשר
אישורבהמבקשיםאומזמנם,אומכספםבה

ודאיכן'אלמלאאותה.הבנתםלדרך
נעלמיםהיווהאמנותהספרותשמדורי

דיוק,ליתראועצמם,הסופריםמהעתונים.
בהסתייגותמתנאיםשהםעםמהם,רבים

כלפיה,גמורהבאדישותומהביקורת
יצירתם.עללדברהמאודחרדיםכביכול'

הביקורת,אחרימחזריםאפילומהםרבים
ביקורתשתודפסמעדיפיםשהיואומריםויש

ביקורתתפורסםמשלאיצירתםעל"רעה"
שעיסוקםנראהכן'עליתרבכלל.

בשאלותשוניםסופריםשלהאובססיבי
ומלחמתםהביקורתשלבמהותההכרוכות

כברהנמשךעיסוקבמבקרים,המתמשכת

שישהגמורהצורךעלמעידשנים,מאות
זה,במוצר-וקוראיםכותבים-לספרות

חלקהיאהביקורתהדבריםשלבסופםשכן
חשובוחלקמהספרות,נפרדבלתי

ולשון.אומהכלשלהתרבותיתמהמציאות
התקבלותהודרכיהביקורתשלמהותה

בהםהנושאיםהםהספרותית,בקהיליה
ברלוביץ'יפהשלהמצויינתמסתהעוסקת

ספרהבפתחרצנזיה"של"התקבלותה
שלהרביםתחומיהמבין ,"המוסף'ד,טקסט

ברצנזיה,לעסוקברלוביץבוחרתהביקורת,
חדשיםספריםשלביקורתלאמור'

המבקראתממקמתהיא .בעתרןהמתפרסמת

אתשונאיםהמחברים

לחםונוטריםהמבקרים,
שכתבורעהמלחכלעל

יצירתםעלאמרואו

המורכב,יהספרותבמערךהביקורת,ואת

אלא ,כמקובללקורא,הסופרביןדווקאלאו
בסופרשראשיתומתמשךבתהליך

נמשכיםוממנובקורא,המשכו ,וביצירתו

"טקסטמעיןשהיאשלו'והרצנזיההמבקר
התהליךחוזרבהמשךהנדונה.ליצירהעל"

סוגיםלשלושההמתפצלהקוראים,קהלאל
הסופרים,קהילייתהמצויים,הקוראים-

עשויההאחרונהזוהמבקרת.והקהילייה
שמחזירמההביקורת,עלבביקורתלהגיב

המצויהקוראגם .המבקראלהתהליךאת
נות,ושםיבדרכהביקורתעללהגיבעשוי
אותםבמיוחדהסופרים,קהילייתגםוכן

לביקורתהנושאחיתהשיצירתםסופרים
שלזובמיוחדהביקורת","ביקורתהנדונה.
ידיעלמותקפיםעצמםא1יהרואיםסופרים

בעוינותטעונהלהיותעשויההביקורת,
עלקרובותלעתיםהמושלכתרבה,

בהרחבהעומדתהמסהבכללותה.הביקורת
ככלנמנע,הבלתיהחיכוךגורמיעל

שלזהבתהליךהמשתתפיםשביןהנראה,
שלבסופווהתקבלותה.רצנזיהכתיבת

הביקורתכלפיהעוינותשעיקרנראה ,דבר
לעצמםלוקחיםהמבקריםכימהרושםנובע
·עלסמכותעםיודע,כלמתנשאמעמד
גורלאתלקבועובכךציונים,לחלק

היצירה.

שרקהטענהאתמעליםסופריםכמה
ישמשורראוסופרבידיכתובהבביקורת
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עשוייםאלהשרקכיווןממש,שלעניין
המבקר .מתוכוהיצירהתהליךאתלהבין
 .יביןלאכזר ,כןאםנתפססופרשאיננו

המבקריםתפיסתאתהמסהמציגה ,שנימצד

יצירהקרובות,לעתיםבעבודתם,הרואים
יגרדבנוזאת ,הסופרשללזוערךשוות

איננושהמבקרכיוון

אפשריבפירושמסתפק

אתפותחהדיחואח,ד

הספרותיתהיצירה

וחושףשונים,לפירושים
חרבותהאפשרויותאת

נחהטמונות

כללבדרךהואשהמבקרהרווחת,לטענה
שסובריםגםישומתוסכל.כושלסופר

זועלבחשיבותהעולההמבקרשלשעבודתו
מעיןהואהמבקרשכן ,עצמוהסופרשל

נורמותקובעהסופרים,לנבוכידרךמורה
ולסופרים.לספרותומטרות
המבקרשביןההבדלאתמטעימההמסה
שלביכולתולדעתההמתבטא ,המצוילקורא
המוסף","הטקסטאתמחדשלארגןהמבקר
בטקסטהמוצפנתהמשמעותלאמור,

בכך •התחברותודרכיאתולפענחהספרותי
ובתהליךהיצירהבתהליךהביקורתמעורבת
שהמבקרכיווןזאת,ועם ,כאחדהקריאה

הריהו ,אחדאפשריבפירושמסתפקאיננו

לפירושיםהספרותיתהיצירהאתפותח
הרבותהאפשרויותאתוחושףשונים,

אתהמוציאותתיאוריותגםישבה.הטמונות

עניינהמתחוםוכלמכלהביוגרפיהסופר
שלתיאוריות ,כמובן ,הןאלההביקורת.של

סופריםשלבתיאוריותוחוקרים,מבקרים
הנראה.ככלאחרת,הדבריםנראים
מקורותעלמתבססתברלוביץשלהמסה
ועלומאמרים,מסות ,מחקרספרירבים,

בעיקרהספרות.בתורתחדישותתיאוריות

תורתעלברלוביץנשענתהדברים,
תורתועל ,איזו·פיעלההתקבלות

לטקסטאיןלפיהןהדקונסטרוקטיביזם,
להתפרשעשויוהוא ,סופיאחדפירוש

קוראיםעל·ידיושונותרבותבצורות
 ,להתקבלעשויפירושכלולפיכךשונים,

שכלמכאןהטקסט.עלנשעןהואעודכל
יכולהשאיננההצעה,בבחינתהיארצנזיה
לומניחהאלאהקורא,עלעצמהאתלכפות

ומאפשרת ,שלווההבנההקריאהחירותאת
העשייהשלמרכיביהכלביןושיחשיגבכך

הספרותית.

ב.

במסההנזכרותוהשונותהרבותהדעותמבין

הביקורת,ושלהמבקריםשלטיבםעל
שלמתורתוהעולההדעהביותרליראית.ב

 .ביותרהטובהקוראהואהמבקרלפיה ,איזו
הואטוב !שקוראיצא,הדבריםבהיפוך
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 .מיומןקוראהואמבקר ,לאמור ,מבקר
הבדלההמצוימהקורא ,כןאם ,נבדלהמבקר

לאבהחלטאבלאיכותית,אוליכמותית,
שונות,ברמותהביקורת,שכןמהותית,

ביקורתבלאגםוכה,כהביןקיימת
דעהלהביעעשוימצויקוראכלמקצועית.

בומצאמהלומרשקרא,ספרשלטיבועל
שיכוליםקוראיםיש .אותוהביןוכיצד
ובתחכוםבמורכבותבעומק,זאתלעשות
נטייהבעקבותכללבדרך ,יותררבים

ללימודתודותגםאךטבעיים,וכשרון
אלהקוראיםזה.בתחוםשרכשווהכשרה
כךלשםספק,איןמבקרים.להיותעשויים
ולפתחהרבה,ולעבודהרבהללמודעליהם
תהיהלא ,כןלאשאםיכולתם,אתתמיד
לרצותלאחריםשתגרוםמיומנותאותהלהם

דעתם.אתלשמוע
המסה,פיעל ,למבקרהנתונההיכולת
אתולפענחהספרותיהטקסטאתלארגן
מצויה ,אותולפרש ,היינו ,התחברותודרכי

גםאםמעטים,לא"רגילים"קוראיםבידיגם
אולי.וחריפות,מיומנותשלפחותהבמידה
נושאיםעלשיחותרבותפעמיםהנחיתי

הופתעתיתמידקוראים,בחוגיספרותיים

שנתגלתהומהתבונההספרותיתמההבחנה
תמידאלה,קוראיםשלהקולקטיביבדיון
שלא ,לכןקודםידעתישלאמשהושםנאמר

לראותשישכן,אםלי,נראהעליו.חשבתי
קוראיםשלברצףנתוןכשהואהמבקראת

מצויים,פשוטים,תמימים,קוראיםאפשריים:

תמידאךמלומדים,מיומנים,חובבים,
אתנכונהלהעריךחייבהמבקרקוראים.
לעתיםהנקרא ,מיומןכקוראהצנועהעמדתו

שלהנאהכהבחנתומומחה,עדלשמשגם
גורלות,חורץכשופטולא ,ברזלהלל

סופר ,האחרמהצדאבלבזה.ולהסתפק
אתלמעשהדוחההביקורת,אתהדוחה
ללא ,כןעליתרביותר.הטוביםקוראיו

קיימתאיננההספרותיתהיצירהקוראים,

היצירהשלהמימושהיאהקריאהשכן ,כלל
רישוםהיא ,לפיכךהביקורת,הספרותית.

ללאקוראים.בידיהספרותשלמימושה
שלוממומשממשיקיוםלתאראיןביקורת

הספרות.

המבקרשתפקידהמניחהגישהאמנםישנה

ואתהסופראתולהדריךלהנחותהוא
עלעצמה,הספרותאתאףאוליהקוראים,

זואיןנורמטיביות.תיאורטיותהנחותיסוד

הנמנעמןזהאיןאם·כיהתנשאות,בהכרח

מהעוצמהישתכרואכןמעטיםלאשמבקרים
מעניקיםהתקשורתאמצעיושארשהדפוס

מתוסכלים,מבקריםשישגםאפשרלהם.
רוציםהיואכןמהםשרביםלהניחיששכן

גןהרזהאיןאבלבעצמם.סופריםלהיות
הביקורתעלאלהממבקריםלהשליך

השיפוטיתהסמכותלשאלתואשרבכללותה.
הנורמטיביתשהגישהדומההמבקרים,של

רעשניתשהיאאף·על·פי ,ולמחקרלביקורת
מקוםויותריותרמפנה ,מאודוקולנית
צנועהאכןזוהמתארת.המחקרית,לביקורת

מובןכדבר ,ליוצרמניחההיא ,יותרהרבה
בפואטיקהלבחורהגמורההזכותאת ,מאליו

היאעצמהתפקידואת ,עצמושלבתמטיקהו
ופירושה,זופואטיקהשלבפענוחהרואה
ברמתאו ,ואלי iאינדיוויטקסטשלברמה
ברמה ,כלשהויוצרשליצירתוכלל
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ההיסטוריהברמתגםאומשווהתקופתית

הספרות.של
וטיפשים,גרועיםמבקריםגםאכן'יש

שהתגלגלוגרפומניםואטומים,סגורים
אתודווקאנוראה,טעותעל·פיזהלעיסוק

שלבדחייתהכשמדוברלהציגנוהגיםאלה
כאלה,סופריםגםהלאישאבלהביקורת.

שביקורתהתפיסהכן'עליתרמעטים.לא
בהכרחמשורריםאוסופריםבידיהנכתבת

שקוראמניחה,מבקרים,שלמזויותרטובה
להבותמסוגלאינומשורראוסופרשאינו

אותהולהביןמלאה,הנאהספרותמיצירת
שהספרותהריהדבר'כןאםנכונה.הבנה

היאואיןבלבד'ליוצריםאלאנועדהלא
ומשורריםסופריםביןהתכתבותמעיןאלא
שיסכיםסופר.שישלשעראיןעצמם.לבין
והכרחיתעקיבהמסקנהזוהיכיאםלכך'

אתלהזיםכדיאמנם, .זומעיןמהנחה
סופריםשלביקורתםעדיפותבדברהטענה

לאידוגמאותכמהגםלהביאדיומשוררים,
ספרות,ביצירותסופריםשלגדולותהבנות

טולסטוישלהידועהביקורתולמשל'כמו'
ביאליקשלדחייתוגםוכןשייקספיר'על
צמחשלמהשלהידועהמסתואוגנסין'את
 .עגנוןשלשלשום"'חמולעל

נוגעתברלוביץשלשהמסהאחרת,שאלה
עמידותשאלתהיאבלבד'אגביתנגיעהבה

אומרים,ישהרצנזיה,הזמן.במבחןהביקורת

הספונטניותהמיידיות,לשעתה.רקיפה
 .הזמןעםאובדתהביקורתיתבתגובהשיש
להשמיטעשויהאמנותביצירתחוזרעיוןגם
שעיקרהשוטפת,הביקורתשלבסיסהאת

אמנותיצירתלכל
קשהגרעיןישאמיתית

הזמן'עםמשתכחשאינו

עשויהטובחוביקורת

בליגםעליולעמוד
שנותןפרספקטיבהארתח

הזמן

בספרותהראשונההעלייהשלודמותה
בזכרונותעניינואחדספרגוברין>.<נורית

·תקווה nפתוייסודהראשונההעלייהמימי
מאמריםאסופתהואאחדועודדאב>,<יהודה

העליותשלהחברתיתההיסטוריהעל
המקראיהרומןרקקלנר).<יעקבהראשונות

-סלטןפליקסשלספרו"שמשון,"
 ,"במכיספרובזכותבעולם<שנתפרסם

זהבפרקהנסקר ,)ביער"חייםקורות

"אנשים-מחבראותושללספרובהקבלה
בארץמסעותספרעתיקה,"בארץחדשים

שלבגדרהואהעשרים,בשנותישראל
נאהדוגמהמראהזהפרקספרות.יצירת

אתשעושה<מהוהביקורתהמחקרלביקורת
הביקורת>,ביקורתלביקורתשליהמאמר
באחדהמתרחשאתלראותניתןדרכה

ביותר'המענייניםהספרותיהמחקרמתחומי

תחוםגםכמובןזהו .ימינושללטעמי'

אםועכשיו.כאןלמתרחשבהתייחסותערכה
רצנזיותשלבכינוסןהטעם,·מההדברכן

מאבדתשביקורתאפשראמנםבספר?

שביקורתנראהאךהזמן'במרוצתמערכה

אםמלכתחילה,כבררבערךללאחיתהכזו
אמנותיצירותנושאה.מצדאועצמהמצד

שללטעמורקלאטעמן'אתמשנותאכן
חליפותעםגםאלאאחר'אוזהקורא

לזמן'זקוקותאכן'שהן'ואפשרהעתים,
לעמודכדילהןנותןשהואולפרספקטיבה

סמוךספר'קוראדומהאינולכן .טיבןעל
שניםאותושקוראלמיהראשונה,להופעתו
לומר'צורךואיןכך'אחררבותאומעטות

שלישית,אושניתבו'וקוראשחוזרלמי
גםלהניח,אפשרלפיכך' .זמןלאחר

עםלקריאה.מקריאהשונהתהיההביקורת

גרעיןישאמיתיתאמנותיצירתלכלזאת,
טובהוביקורתהזמן'עםמשתנהשאינוקשה

אותהבליגםעליולעמודעשויה
טובהביקורת .הזמןשנותןפרספקטיבה

שהיצירהבמידהכן'אםמתיישנתאינה

לאשאםמתיישנת,אינהבהעוסקתשהיא
שלאפשרותהדעתעללהעלותאיןכן'

במהדורההופעתועםספרעלרצנזיה
אולעברית,ישןספרשלתרגומועםחדשה,

מחליטכשמבקראומחדש,תרגומוםע
ספקאיןכלשהן.מסיבותישןלספרלחזור

בביקורתגםרבענייןנמצאכאלהשבמקרים
ימים,באותםאלהספריםעלשנכתבה
הביקורתאתנמצאמאודקרובותולעתים
גםזולביקורתישומחדשת.חדשההישנה
אופןעלללמדעשויההיאכיהיסטורי'ערך

ועלבזמנה,האמנותיצירתשלהתקבלותה
כיווניעלמזהפחותולאההתקבלות,ממדי

ימים.באותםרווחיםשהיוהמחשבה

ג.

מאמרישלאסופותשלפנינו'הספרים
אורשראואחרותרבותואסופותביקורת,

הרבהענייןעלמעידיםאכןלאחרונה,
זמנה,לאחרגםברצנזיהלמצואשניתן

"הטקסטברלוביץ,שלספרהכביכול.
שנכתבורצנזיותחמש·עשרהמכנסהמוסף,"

עלהשמונים,שנותבמרוצתוהתפרסמו
הרצנזיותאלה.בשניםאורשראוספרים
הןהמחקרי'לכיווןרבהבמידהנוטות
מהמקובל'יותרמעטוארוכותרחבות
מצדמסות,בהןלראותלפיכך'ואפשר
נמצא,הגדולברובןאבלותבניתן'אורכן
תגובהגם·מסאית,מחקריתבחינהלצד

הרצנזיה.בנוסחמעריכה,ביקורתית

יפה,זהמיזוגעולהברלוביץשלבמאמריה
מקבלתוהרצנזיהוקריאהקלהנעשיתהמסה
מחקרי.וביסוסעומק

ברלוביץשלמאמריהעוסקיםבהםהספרים
מרכזלכנותשנהוגלמהשייכיםאינם

בספרותהמרכזיהזרםאוהמערכת,

תקופהאמנםהשמונים.שנותשלהישראלית
והמעניינותהחשובותאחתחיתהזו

וזכתההישראלית,הספרותבתולדות
אך .ובמחקרבביקורתנרחבלכיסוי

אחרים,נושאיםלבדוקבחרהברלוביץ
שלספרותהבמפתשולייםאולישנראו
מהלכיהעלהשפעתםאךובמחקרה,התקופה

הספרותיוהמחקרהישראליתהספרותשל
 .מאודנכבדהחיתה
הואברלוביץשלבספרההעיקריהפרק
הואשעניינםבספריםהעוסקהרביעי'הפרק

של·היסטוריתספרותיתבאינטרפרטציה
הראשונות.העליותבימיארץ·ישראלנושא

בפרקוהנסקריםהנחקריםהספריםמרבית

וזכרונות.מאמריםמחקר'ספריהםזה

ההםהימיםספרותאתחוקריםמהםשלושה
ההשכלהספרותישראל'לארץביחסה
ברזל><הללציוןחיבתשירתכהן>,<טובה

ברלוביץיפה

מכאןעצמה,ברלוביץשלהעיקרימחקרה
זה.בנושאשלהייןהעב

שלבהיסטוריההואגםעוסקהשלישיהפרק
ראותמנקודתכאןאבלישראל'ארץ

נראיתשהיאכפיחברתית,אידיאולוגית
בן·נך), 'י( ,,"פרוטוקולספרות,ביצירות
 'צ( ,,היכןועד"מכאןמגד>, 'א( ,,באב"מסע

'קיבוץליבליךע'שלבמחקרהגםוכןלוז),
מקום."

סוקרתהספר'פרקימארבעתבראשון

בפמיניזם,שעניינםספריםשלושהברלוביץ
בשניבספרותנועמוקחותםשהטביע

היאזוראותמנקודתהאחרונים.העשורים

"שיקסטה"-מתורגמתפרוזהיצירתבוחנת

סיפוריהמחזורמקורית,יצירהלסינג>, 'ד(
מחקרוספר ,, ,קטן"כסףהבדלי'של

האשהעל ",הרביעי'המעמד-בהיסטוריה
שחר). 'ש(הבינייםימיבחברתומעמדה
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מהספרותספריםבשניעוסקהשניהפרק

העשריםבשנותאורשראוהאמריקאית

לעברית.אלהבימיםותורגמווהשלושים,
ודלףתומסשלהמונומנטליספרוהואהאחד
 ,,שינה"ואוליהשבי ,"מלאךהביתה'הבט
התבגרות.שלרומניםשניהםרות,הגרישל

הספרותשלבקונטקסטנבדקהראשוןהרומן
שלהאירופיהדגםרקעעלהאמריקאית

מראההשניההתבגרות,סיפורסוגת

המגדיריםשישברומןיהודיים,שורשים

פרולסרי".כ"רומןאותו
רציניותהןברלוביץשלהרצנזיות

ככלומורכבותמעמיקותמאוד'.יינותומעב
מאפשרת.בעתרןהשוטףהפרסוםשמסגרת

אחדיםהמצוי'הקוראשעבורייתכן

ימצאואלהרצנזיותעוסקותבהםמהנושאים
לרדיפהלאחרונההורגלנושכןרחוקים,

גםתקשורתיתוסנסציהחדשותאחרי

מכלנקישלפנינוזהוספרהספרות,בתחומי
-שקוראיםבמהאמנם,עוסק,הואאיןאלה.
שנותשלהישראליתבספרותהמרכזיהזרם

כמהלהאירכדיבוישאבל-השמונים
בספרותומעניינותחשובותפינות

שליותרהרחבהבמשמעותהישראלית,
זה.מושג

ד.

 ,, ,ועיון"משאגרין'הגורני·אברהםשלספרו
המחברשנשאונאומיםהרצאותאסופתהוא

חינוךבנושאיבעיקרשונות,בהזדמנויות

הספרותעלרבותורצנזיות ,ולשון
המקיף ,הראשוןהפרקהחדשה.הישראלית
דבריםכוללכולו'מהספדכשליש

הלשוןב"שנתקשורשעיקרםשבעל-פה,
כנושאהחינוךמשדדשהכריז ',,העברית

תש"ן.הלימודיםבשנתבבתי·הספדמרכזי
הכוללתהפעולהתכניתאתחיברהגרוני
מעורבלפיכך'והיה,הנדשא,שלליישומו

זו'בשנההלשוניתהחינוכיתבפעילותמאוד
ותלמידיםמודיםעםרבותבפגישותבעיקר
בתחוםוהרצאותיונאומיוהארץ.רחביבכל

 .הראשוןהפרקשלתוכנועיקרהםזה
הגרוניעומדזהבפרקומאמריובדבריו

הרוציםמאלההלשוני'הממסדכנציג
כיאםמשבשיה",מפניהעבריתעל"לשמור
דואההגרונישבהם.מהשמרניםלאבהחלט
לגיטימיצודךומקצועיותחברתיותבעגות
·הספדבית"אולם ,בולהלחםטעםשאין
משכיליםשכבתכתליומביןלהוציאחייב

לשוןלביןעגהלשוןביןלהבחיןהמסוגלת
צודךאיןמשכילים,שללשוןמשכילים".של

כפימתוקנת,אותקנית,לשוןהיאלומד,
בכךמכידהגרוניאבלהאקדמיה,שקבעה

רביםדעותחילוקיישכי ,קושיכאןשיש
מכוןלהקיםלפיכך'מציע,והואזה,בתחום
הקריאההדיבור'תרבותלחקרלאומי

שללבעיותיופתרונותשיחפשוהכתיבה,
הלשוןלימודיאתדואההואהלשוני.החינוך

כי'עדהספרות,לימודיעםעמוקבקשר-

מכיווןבנפרד'אותםללמדאיןלדעתו'
בלשוןוהבעהניסויכושרשהקניית
ספרותית.לזיקהבהכרחקשוריםמתוקנת,

עיקרשאכןאומדדבר'להעירלייורשהאם
שכבהלנושאיןבכךהואהלשוניתהבעיה

שלשתפקידהנראה
לקלוטהואהספרות

הדיבור,לשוןאתולמסר
כמובן,וסינון,סגנוןתוך

גדידםוולכללאשכן
אמוריומו,בןמלאכותי

ולהתאזרחכשפחלחקלט
להעשירזאתועםנח,

הדיבורשפתאת

אותהולהעמיק

מלאהסובה,עבריתדוברתחברתית
"נכונה".בהכרחלאגםאםועמוקה,
עשירהבשפהאמנםמשתמשיםאנולכתיבה

מישהוינסהאםאךטקסטים,שללשוןיותר'
בהרצאות,דקאפילואויום,יוםבהלדבר
אךשבת".של"עבריתמדברשהואיאמדו
בליאועםהדיבור'לשוןהאחד'מהצד

ה"עגות"אווהסלנגיזמיםהוולגדיזמים
כפי"עגה",דקאיננהשכשלעצמהלמיניהן'
מכאן'מאו.דדלהלשוןהיא ,הגרונישמניח
הדיבורלשוןביןכל·כךהעמוקהפערדומה,
והממסדהאקדמיהזאת,עםהכתב.ללשון

הדיבור'ללשוןקשוביםאינםהלשוני
אתלהעשירכדיבהישדלותהשעל·אף
והםדנה,במידהאותהולהגמישהשפה
טקסטיםיסודעלשלהםהתקניםאתקובעים
הואהספרותשלשתפקידהנדאהבלבד.
סגנוןתוךהדיבור'לשוןאתולמסדלקלוט
וולגדיזםכללאשכןכמובן,וסינון,

בשפהלהקלסאמודיומו'בןמלאכותי
שפתאתלהעשירזאתועםבה,ולהתאזרח

לאכאמוד'זאתאותה.ולהעמיקהדיבור
בהחלטאךהאקדמיה,תקנותעל·פיבהכרח
לדרכידבקשבותוךהשפה,בדוח

הבנתיאם .ובעתרןברחובהתפתחותה

שיסכיםחושבניהגרוני'דבריאתנכוחה

על·כךאולי'יעמוד'אםגםאלה,להנחות
שיבושים"."למנועלהשתדלשיש

הגרונישלבספדוהאחדיםהפרקיםארבעת
ערוכיםוהםספרותית,בביקורתעוסקים

אחדפרקהספרותיים.הז'נריםעל·פי
הקצרלסיפורשנילרומנים,מוקדש

והאחרוןילדים,לספרותהשלישיוהנובלה,
והדצנזיותהמסותשלדובןלשידה.-

בעתוניםאודדאוכבדכאןהמתפרסמות

השניםששאובחמשעת,ובכתבי

זהספדשללשמונכתבמיעוטןהאחרונות.
המוקדשיםהפרקיםשלבראשםשלפנינו.
עיוניתמסהמופיעההספרותיים,לעיונים

כאןהמתואר ,,'המשפט,קפקאשלהדומןשל
אףואוליהיססודיוסופיתדאותמנקודת

בדברלדודנוהמסדהדגשתתוךפוליטית,
שישהחברתיות,במסגרותהיחידשלמקומו

טוטליטריזם.שלמשמץיותרבהן
מבקשותהישראליתהספרותעלהמסותגם

הספרות,שמלמדתלימינוהלקחאתלמצוא
נקודת ,ייאמרלשבחוכי'אםאותו'ולהאיר
והיאספרותית,תמידהיאשלוהמוצא

המבוקרת.ליצירההתייחסותואתהקובעת
יזהר'שלס'צקלג"'י'מיבהםישנים,רומנים
אהרןשלו"נון"ממשלה"למוותתהי"ולא
נץקו ',,ממריאפרץ'הדודגםוכןאמיר'

שבתאי'יעקבשלהמוקדמיםסיפוריו
אךחדשה,במהדורההופעתםעםנסקרים

מופניתהגרונישללבושימתעיקר
הפרקיםהעכשוויים.ולשידהלסיפורת
יצירות,כמהסוקריםבסיפורתשעניינם

מרכזי""זרםבהןלדאותשמקובל
תפסושלאספריםכמהגםאך ,בספרותנו

מקיפהתמונהניתנת .ומרכזיחשובמקוםבה

בעשורהספרותיותההתרחשויותעל
ונחשביםחשוביםספריםכוללתזוהאחרון.

אינושהגרונייהושע,א"בשלמאני"כ"מר
יעקבשלדברים"'זכרוןדב,ענייןבומוצא

יצחקשלהטומוז'נה""רחובשבתאי'
אהדןשל"קאטרינה"אוורבוך·אודפז'

הופמן'יואלשלנהרך"ו"בראפלפל,ד
רבים,ולשבחיםמענייןלניתוחכאןשזוכים

להתמקםזכושלאספריםכמהגםואחרים.
שלספריהםכמול"קאנון",ולהכנסבמרכז
גור'בתיהיוסף,בריהושעניצן'שלמה
אלה.בפרקיםומבוקריםנסקריםועוד'
"באיןהנקראלשירה,המוקדשהפרק

המחברדעתעלאולי'שמרמז'מהביאליק"'
שלשידועלבמסהפותחהחדשה,השירהעל

דומהעצמוהשירבהבנת"דבר".ביאליק
אתליישםבסיוןכאןישאךרב,חידוששאין
הדבריםבהמשךאלה.לימינוהשירשללקחו

השניםבששאושראושירהספרינסקרים

משודריםשלשידהספדיביניהםהאחרונות,
רוקח,דודיני'בדתכק"איחסית,ותיקים,

גםאךאלידז'וישראליונתןנתןשדה,פנחס
אתהעושיםצעירים,משודדיםשלספרים
בשידה.דדכםראשית

הבוחנתבמסהפותחילדיםספרותעלהפרק
ביחסהילדיםספרותשלאיכותהשאלתאת

ילדיםספריכמהעל·פיקנונית",ל"ספרות
הרשויותעל·ידיוהוכללוללגיטימציה"שזכו

לבניהמומלציםהספדיםביןהחינוכיות
ספריכמההספרסוקרובהמשךנועד",

לאחרונה.אורשראוילדים
כמהעםמסכיםשאינניאף·על·פי
שביחסאלהבמיוחד ,הגרונישלמההערכות

ו"הצלעיהושעא"בשלמאני""מרל
אתגרים'ס'דאועוז'עמוסשלהשלישית"

רבענייןמצאתיקציר'יהודיתשלהים"
"משא •ימינולספרותהביקורתיתבגישתו
מנקודתומעניינת,נאהתמונהמציגועיון"

הישראליתהספרותשלנתונה,דאות
 •השלושים.שנותבראשית

ו~~י
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ושולייםשהתיישנומחאותעל
 ' 93עכוכפסטיבלשנעלמו

שןעמנואל

אחר.כל-כךאינוכברעכוסטיבל ::- ;; אופיינייםשהיוהחידושיםמיטב ~ 1
כבר ,בעברבושכיכבולהצגות ,,.,.

הצגותוהולכתגוברתבמידהמקשטים
הניסיוןזהשנותרמהמהשורה.רפרטואר

ומתקשר.אקטואליפיקנטי,להיות
בסירנותהרבההפסטיבלאתמאפייניםהשנה

וערביםיהודיםשלמשותפותלהפקות
שקיבלהאותנטיתערביתמוזיקהוהרבה

מחודשת.לגיטימציה
בהכרחלאהצגות,חמששללקט ,להלן
בחירתופרי .האמורים,הדבריםברוח

שורותכותבשלהאישיוטעמוהשרירותית
אלו.

חעיירחשלצבעוניפסיפס
עכשוויתיכונייםבסגנון

הפקחפרץ,י.ל.הישן";בשוק"לילה
תל-אביב;נתיבניסןתלמידישל

זמיריובלבמאי:
אתנתיבבניסןשלפומהבקבוק,שדכמו
שלהסיוםכפרויקטוהטובהישןפרץי.ל.
מיטבשאתפתאוםגילוהם ,'גשנה

ראשיתשלבתיאטרוןלמצואניתןהחדשנות
הקולנועייםהפעלוליםלשיאבדומההמאה:

ושיא ,קיטוןבסטראצלכברהמצויים-
ביצירתכברהמצויההאמנותיתהמהפכנות

שלהתיאטרוןגםומחדשנועז ,דושןמרסל
עםחייםמשדךתקופות,מערבב-פרץ

ספקקומיתספקאווירהויוצרמתים

מלאהגושפנקהניתנתסוףסוףדמונית.
שנות-התשעים,בבגדידמויותלהצגת

(מתורגמתשורשית;?ך;יתעבריתמדקלמות
ומעבירותקורן>אביעל:ידיהיטבומעובדת

סימבוליתלהפשטהשואפתשעלילתומחזה
מדכאות.ללא-מעמיקה
הועתקהוהאירועיםהמתחיםרוויתהעלילה

שיוצרהמרהיבההטבעיתהתפאורהאל
אתלהפקהמעניקהמקוםעמדאן.אלהחאן

וכיכרהמתבקשתהישנה-עתיקההאווירה

 .המוכןמןשוק
משבץזמיריובלשלבבימויוהנוכחיהעיבוד
ויוצרמשחק,וקטעישיריםהעלילהברצף

המחזמר-אנסבה""מבצע

המאגדמגווןצבעוני-ים-תיכוניפסיפס

מולישן-רביםניגודים ,כאמור ,בתוכו
כנגדאמונהחיים,מולמתיםחדש,

סוציאליסטית.וקידמהאפיקורסות
 ,מדיאחידהואפילואחידההמשחקרמת

-הבדחןובצדק, ,במיוחדבולטלטעמי.
כריזמטיתדמותהמציג ,סלקטרמיכה

 ,בלטועודכנדרש.וכוח,תנופהבהרבה
-שלהןהשירהכישרוןבזכותודווקא
אפרתוהמתההכלהבתפקידלב-ארידורית

צור.בן

ההגברהגבילעתבמגבלתיאחתהערה
במחזהלשחקנים.המוצמדיםוהמיקרופונים

פעמיםהרבהקשהשכזה,משתתפיםרב

מהרמקולים.הבוקעהקולנובעמהיכןלהבין
התאורהגםטובעובדתהתפאורה,מלבד

הדמויותבהארתחשובתפקידהממלאת
האפקטיםוביצירתונבלעותהצצות

מתמקדתשליהביקורתהנדרשים.הדמוניים
פזמוניםמחולות,דמויות,שלהיתרבגודש

מדי.יותרמתרוצצותהדמויותואירועים.

לשחקנים,ולאלקהללאלנשום,זמןאין
ותחושההצופהעלמעייףעומסשיוצרדבר
כמהישזאתלמרות .יתראריכותשל

הנאציהרוצחכמו ,במיוחדחזקותתמונות

שלבאקסהמתחבקיםהראשערוףוהקורבן

מרתק,מחזהיוצרבהחלטהסך-הכלפיוס.
 .ומצמררמהנה

כלב-לארםארם
שלהפקחחבלנים";של"אחיהם

פונטדרח,שלחתיאטרוןסדנת
איטליה
מיוחדכאירועההצגההוגדרהבחוברת

אחריםתיאטראותעםמפגשיםבמסגרת

ממרכזהרחקנדחקה ,בפועלהעולם.ברחבי
אי-שם ,המקומי"סהמתגאולםאלהאירועים

החדשה.בעיר

לניסוייםהמרכזבמסגרתעובדתהסובא
באוניברסיטתהתיאטרוןבתחוםולמחקר

להפקותלהקלעלהאסורוזשכבתורפיזה.
שהצלחתיהבנליהמסרממוסדות.תיאטרון
 ,זורהוטהאיטלקיתדוברתמהפקהלקלוט

שמבטאהמסרגםזהחיה.האדםהיותהוא,

רובוטוהבמאישחולקו>ההסברדפי<על-פי
בני-האדםאנחנומי-בנוסחמשהו-נאציי

ולחוסרלחורבן ,לחידלון-הגענו?ולאן
דחףבכוחמונעים ,טוטאלימשמעות

המיןשלקיומואתךילהמשחייתי-אלוהי
אנושי.המכףנה
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עלההסבר)דפילפי(שוב,מבוססתההצגה
המקורותשעל·פיאבינויעקבסיפור
מכיוון .מאןמאסלתוואחיויוסףבשילוב

עבורהטקסטאתלתרגםהמאמץנעשהשלא
רהוטהשליטהחסרי-ישראליםצופים

ללאשניתן'מהלהביןנאלצתיבאיטלקית,
עלזהעםזהמתגולליםהשחקניםהשפה.
כולםעתונים.בגזרימעוטרתרצפה

כנשים,גבריםוכולם,כולם,אתמרביעים
לידהובסצינתבהריוןהמחזהאתמסיימים

הפתיחהתמונתלמרותההצגה,משעשעת.
דמויותשלשורה-אפוקליפטיחזוןכמתוך
דווקא-מוחלטתמחשיכההבוקעותמתות
משעשע.סרקסטירושםבהמשךעשתה

היוביותרהבולטיםהתנכייםההקשרים
וסצינתיצחקברכתרחל'אחריעקבחיזורי
שלמצומצםאנסמבל •הבוראליוסףהשלכת
שרו'מצויינת:עבודהעשהשחקניםחמישה

מרובה.בווירטואוזיותוניגנורקדו

שאינונסיוביתיאטרוןזהוהתחתונה,בשורה

וזהראש,בכובדמדייותרעצמואתלוקח
והמעניינתהמסקרנתשההפקהחבל .לזכותו
ארגוניות,לבעיותקורכןרבהבמידהנפלה
 .לאבודהלכהוקצת

הצגותיכתבולאמשוררים
-שירים"יכתבולא"משוררים

מספראותנטייםטקסטיםעל-פי
גבעתיבמשפטיהעוסקזה,בשם

פתרסיניובימוי:עיבור

שלו'המפורסמתהידבלחיצתשרביןנראה,
הרבהזו'מחאההפקתלמשתתפילהם,הרס

אותותוקפתזו'ההצגה.שלמעוקצה
העצמותלשובריוראשוןכראשבמפורש

האומללה.מההתבטאותשנגזרוולאירועים
כעושהמעמדואתהיסבביססרביןבינתיים,

תפרוברירהבלית .העשורשל.השלום
מנאומוהקלטהמלאכותיתבצורה
להצגה,מתאימהלאכהקדמה·הלבןבבית
שההצגהנראה .היחידהפספוסלאזהאבל

 .הדרךאורךלכלמפספסת
עוולות,שעושהכעםלנו'שישבטוחאינני
שמוחיםאלולהיותגםהלגיטימציהאת

להיותצריכהזואולי .אלולדת.עווכנגד
מבחינה .מהןשסבלהעםשלמלאכתו

כאןקיימתבהחלטורגשית,תיאטרונית
שהיאמשוםמזוייפת,מחאהלהפיקהסכנה
אחדאףואכן' .נכוןהלאמהגרוןיוצאת

משימתעצמםעלשנטלומהשחקנים
מונולוגיםדקלוםשלזובימתיתהתאבדות

להעבירוהצליחהתעלהלאזה,אחרבזה
אתלהצדיקכדיבאמת.אמינהדמות

עלהוטלהאומללה,המונולוגיםשרשרת
העלילתיתהמסגרתאתלקייםגראביבה
ומזויף.צבועממסדהמייצגתחוקרתבדמות

ליבםמהגיגילספרלנחקריםמאפשרתזו'
 ...באמתמבחינתיהיהזהאיך-בנוסח

נוכחותונטולכוחחסרנרפה,היהמשחקה
להיותאמוריםשהיוהפזמוניםבימתית.
השראה.וחסרירדודיםהיומחאהמוזיקת

 .חומר'להטביעפשוטהצליחואלוכל

פרינג'זהשחסרמה

הצגותשלים-אמיתי
כל·כךלאחוצות
שלוממומנות,ממוסרות
שרוציםתיאטרוןתלמידי

ממציאיםושללהיחשף,
חרוציםדרכםבראשית

להתגלות

להפוךיכולהיהבהחלטנכון'שבעיבוד
תיאטרוני.נפץלחומר

שהתעייפההמחאה

האדם";נפששלבאנטומיה"שיעור
מוכרייוסףובבימוימאת

מחאהמביעיםחביבים,סיפוריםשלושה
כל·כךעצמהאתלוקחתלאשכבר

שלבכוחהשהאמונהמשוםזאתברצינות.
העולם.מןפסההעולם,אתלשנותהמחאה
שלהנפשמחשבוןזהבמחזהישמכליותר
והתנגשויותמאבקיםהרבה .המתבגרהאדם

קפריזייםתפקידיםחילופית;ךבין·דוריים
צודקומנוצח,מנצחלנשלט,שליטבין

ואשם.

למצביםקומיעיבודמשוםבמחזהיש
שבעצם,ודמויות,טרגיים-דרמטיים:

פרחחמולרגישזקןנפגשות:אינןאף·פעם
מטפלמולפוליטיאסירהחוף,על

משטרי·האימה,מעידן·משוגעיםבבית

דורות.שלושהביןגומליןיחסישלוסיפור
בנושלהניכורבסדהנתוןאב-נכוןיותר

שלהטוטאליתוהאגוצנטריותמזה,המנותק,
פשוטה,התפאורהטוב.הבימוימזה.אביו'

שלושתאתשווהבמידהומשרתתממצה,
המסרים,שלמסוימתחזרהישהסיפורים.
המשחק .השלישיבסיפורבמיוחדהמעייפת

נטייהישגולדוואסרלראובןכי'אםטוב,
 .לזוזובמהותןמדיהדומותדמויותלגלם

מתנשאשאינוטוב,תיאטרון-בקצרה

כזה.להיותמתיימראינוגםאךלגבהים,

11 
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הרוצחיםשלושתאהבת
ביצוע:זוס;מאיראחנה";"אי

אריקבמאי:מהנושא";"סוטים

עשת

שמתגברתזובהצגהמשכנענוראמשהויש

כמעט,אפשרייםבלתימכשוליםשליםלע
קומימחזה-הסופיהתוצרלגיבושבדרך

תהפוכותאתמזכירהשעלילתו-אבסורדי
היטבניכרמצויירים.בסרטיםהעלילה

הזו'בהפקהרגעמכלנהנושהשחקנים
דמויותולשחקלאלתרלהמציא,מהחופש

 •גיבשועצמםשהם
בחדירתםעוסקתאחת,רגלעלהעלילה,

שנמלטומסוכניםפושעיםשלושהשל
זוגשלוהשיממוןהשלווהחייאלמהמעצר

שם,קסום.וחוףמגדלורשלובודד'איעל
אינטרקציותהשאננהלגיבורהנוצרות
שבחייההגבריםארבעתעםומשונותשונות

הבעל>.(כולל
דרךקיצוריבדחיפותדורשהמחזה

הואהראשונההשעהאחריכימשמעותיים,

מקרב .מעוקצומאבדוההומורלייגע,מתחיל
נץחוריובמיוחד'העיןאתצדהשחקנים

-ב"טורנדוט"ההצגהאתגנבשכבר
חוריובירושלים.הבמהתיאטרוןבביצוע
תנועהבכושרטבעיקומיכישרוןמשלב

ואמירסדןזוהרלכנטל'יעלגם .וירטואוזי
מגוונת,המוסיקהטוב,הבימויסובים.אבגי

אסתטית,לא-משכנעתלאהתפאורהרק
בכלמגובשת.לאומאודפונקציונליתלא

עלזו'להצגהמגיעאחדפרסלפחותמקרה,
 .לחלוטיןיומרותנטולתיאטרוןיצירת

אתלהמציאשביתןנראהלאלסיכום,
כמוגופיםשלהתמסדותשימנעהפטנט
למוסדמכבר'זהשהפך'עכו'פסטיבל
בהמשךחודרשחלקןקמריותהצגותהמפיק
אתאבלהקיימים.ולרפרטוארלנוף

דוואתהיםאתהיופי'אתהצבעוניות,

נותרוהואממנו'לקחתאי·אפשרהקיום
מההתיאטרון.בתחוםביותרהמרגשהאירוע

הצגותשלים-אמיתיפרינג'זהלושחסר
שלוממומנות,ממוסדותכל·כךלאחוצות

ושללהיחשף,שרוציםתיאטרוןתלמידי
להתגלות.הרוציםדרכםבראשיתממציאים

ומעטמוחלטת,כמעטשממהשלטהבחוץ
הורגשוולאכמעטהקיימיםהחוצותאירועי

 •הכללית.באווירה
האדם"נפששלבאנסומיה"שיעור
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עולמיקטןאומקומיגדול
רוןזיוה

גןרמתמוזיאון
(ציור)"מלאכים;-ריקמןתמרח
- 93(הדפסיםגרשוני;משח
"משפחח-חראלקובי ) 1992

קורמוששוש(פיסול)ארומה"
(צילום)

טובהחלוקהישנה·גןרמתמוזיאון ,י=
אולמותשנישםישהשטח.של .. .-

מציגיםבגדוליםקטנים.ושנייםגדולים
האמנים-ובקטניםגדולים,יותראמנים
איןכיקטנים.לאאבלגדולים.הפחות
גדולים.פחותאולמותרקישקטנים,אמנים

ריקמןתמרהמציגיםהגדוליםבאולמות
-גדוליםהפחותבאולמותני'גרשוומשה
ריקמן'תמרה .הראלביוקוקורמוששוש

שונים,וכיבודיםרביםפרסיםבעלתאמנית
 .גרשונימשההואגרשוניומשהשוב,מכה

חדרון'רקהקציבולמשל'ישראל'במוזיאון
וכלהעכשוויתהאמנותבאולםקטןאיכמו
גדולים","פחותאמניםשלעבודותעבורזה
שטרםלאלהחובפורעיםכךקטן.שטחעל

שלהמרשימה"ה"רשימהלשלבהגיעו
אצלייוצרזה .הגדולמהשטחהאמנים
 +בסיסהאומרת:חדשההנדסיתמשוואה
לושישמינכון:יותראוגובה,נותןשטח
לא ...שטחלוישואזגובהמקבלבסיס

לאוזההגיאומטריהבספריזהאתתמצאו
הבסיסשביןההפקרשטחזהולאמנות.שייך

בשוקשלךהמחירגובהלביןהממסד)(הכרת
האמניםעובדיםזהועלפומביות>.(מכירות

מצליחים.כולםולא.ומזיעים,קשה
למשל'ריקמן'תמרהכמומצליחיםכולםלא

ניירעלמעורבתבטכניקהציוריםהמציגה
תחתובהמשך>כך<עלאופנתיתבצבעוניות

לירימופשטביןמשהושהוא"מלאכים"השם
לאסתטיקהמיידייםסיפוקיםהנותןלשגאל

עלנשענתמןריקהאשליה.שלהמאופקת
תבשילורוקחתמוכרים,מקומייםכישופים

"דונהלהלקרואשבאעדלחיונעים
המכונףשהייצורייאמר'לזכותהאידיאלה".

אבותיוביןהמרחףבעבודותיההמיןחסר

התנכייםוהחזיונותהפרסקואמנייםיהרוחנ

וקלילסימפטיהוא-תיאטראליםנוצריים
עולהזאת,בכלאהדה.ומעוררכשפירית

 1993ש;ורמוקשוש

בעלמודרניסטיפוסטציטוטזההאםשאלה
המתקבלתפטה·מורגנהאונכון?עיתוי
צריך ?בקטלוגכרפרודוקציהטוביותר

ורודים,בצבעיםמובטחתההצלחהלהבין'
קשתותרמזיעםכחלחלים,חומים,סגולים,

מעייף.גםאבלעובד,זהואיקונות;שיש

עשהשלוהאבןובהדפסיבתחריטיוגרשוני
ההדפססדנתעםמשותפתיפהעבודה

הנאורוסיהצהובאתוהנציחהירושלמית
באלגנטיותבוסים,מינייםסמליםעםשלו
ערוכה.חתלאחרבסרשיימכרשיודעמישל

מתיאסלציירכמחווההדםצלחותאיפה.
איפה , soה·שנותמראשיתגרינוואלד
ניחא.האקספרסיה?שלו'הכימיתהריאקציה

הגיל.זהאולי
בלתיבחומריםמשתמשהראלקובי

וגומיעורסיליקון'כמו:בפיסול'שיגרתיים
בצילום"הרגע"הקפאתתחושתאתומעביר
ענקגברסורסואורגני·יציב.למשהו

ו"קופאות"ניתזותלבנותטיפותבתנופה,
אבזמיםלבן'נוזלמלאהברינהמתוך

אלהכל"סאדו",המאזכריםוחוסיםאנקולים
"זהוולמה?אדומה""משפחההשםתחת
השררות.משפחה,י·זמן' nתא·דמוימצב

העבודות"נושאיהםוקליפותגרעינים
שישלמרותבקטלוג).סוביה,(מרים

אניקשים,אגוזיםכמההאלה"בפיצוחים"
 •ראשוןבמכסביהלםחזקדישמשהומודה
סינתטי'בסראנסהייתיכברובשלישיבשני

סימולטניבתרגוםתעשייתי'בלהותבחלום
אוונגרדכמחזהשכלתניתלתפאורה

 •מהרדיונרגעתי-קלסיקהעלהמבוסס
מחייבאדומה"שפחה_"משהשם:לינראה
בת;ררוסיתלמשפחהציפיתייותר.הרבה
 .שליבעיהכברזואבל ••.ללחם

 1993 ;"ורסו"ס :הראליקוב
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לתערוכהמוסיפה-קורמוששוש-לבסוף
הנדרשבמדיוםאפורהשחור-לבןמימואת

אמנותי-הצילום.אירועכללהשלמתביותר
מצלמתהיאמעודנתובטכניקהטעםבסוב

כןוכמוגננותמסווספותושולחנותכיסאות
כולםפתוחה,שושנהאוינשוף ,ציפור
כתחריטיםאועתיקמכסףכעשוייםנראים

הצורניהניקיוןעלהואהדגשכאשר
עלכופהשהיאדתיתהכמעטוהחומרה

פרונסאליתהמוצביםשלה,האובייקטים
משפחתי.כלצילום
היא·גןרמתבמוזיאוןהתערוכהלסיכום:

זהואולילעיניים.חגיגה-הקטלוגיםיפה.
אניזאת,ובכל ,עליוחולםמוזיאוןשכלמה

הכבושים""השטחיםייןלעגחוזרת
האמנים ,לדעתיהכתבה.שבתחילת
להופיעכדיגדוליםמספיקהםהגדולים
הקטניםבאולמותאורח""הופעתלפעמים
ציוריהאוגרשונישלההדפסיםכמו(בוודאי

מספיקיםהיומהםששמונהריקמןשל
הגדוליםהאולמותאתולתתבהחלט),
אףלהםעשולאשעודמוכשרים,לאמנים

בשטח,נראיםלאבכללשהםקטלוג,פעם
"בסיס".להםואין

כישרוניילד
-המוקרמיםהציוריםלביארפי

דוראוצר:ת"אמוזיאון 1961-1957

גינרתן

ויש ) 1937 (לביארפיעללכתובשמחהאני
כיאולינוסטלגי).<עניןיתרהחיבהאליולי

וונוס"עלעולה +10 "בתערוכתאותישיתף
ועזר.ותמךתלמידה,הייתיכשעוד ) 1970 (

שנוילהשארמצליחשהואמפניגםואולי
טריותעלולשמורשנה-30כזהבמחלוקת
הביקורותמאזרביםימיםעברוורעננות.

(הצד"העיר"בעתרןשלו"המרושעות"
שלוהופעההיום,ועדבאישיותו>האפל
ומסקרנתתגובותמגרההתקשורת,בכלי

קשישאריהאלאלביא,איננושכברלמרות,,
הצעיריםעלואוהדתעייפהבעיןהמסתכל
וכמעטהציגלארבזמןכברסביבו.החוגגים
משנותשלוהמפורסמתהאימרההשתתק.

כברבורגנים"להרגיזהתכוונתי"לא-60ה
שבסלוןלמרות, ,מזמןמרגיזהלאבאמת
אוהבת,מאודשאנישלותמונהתלויהשלי

 .אצלישמבקרמיכלאתלעצבןממשיכהוזו
חופשימסתובביםהיוםשעדאומרת,זאת

לביארפישלשקישקושים"בורגנים"כמה
שההיסטוריהאלא,מדעתם.אותםמוציאים

הואלביארפיהיום,-להכחישיכולהלא
"המרכיבשלאותנטיתקלסיקהכבר

עליועצמאיכערך ,בציורוהקוויהצבעוני
הערךשזהתאמרו.הקומפוזיציה".מושתתת

 ,בסדר ,ציירכלשל ,ציורכלשלהעליון
הרוחנייםואבותיולביארפיאבל

אביבה ,ארוך(אריההשונות:לתקופותיו

ועוד)ראושנברג ,מידוברפה,דוקלה, ,אורי
קודם.זהאתעשו

עצוםכלליידעבעלאוטודידקט,לביא,רפי
כריזמטימורההואבמוסיקה,ובעיקרבציור

ידעתמיד .הצורךלפיוחביב,קשהואדם
אוהביועםלהתלקקשונאיועםלהתפלמס

במינוןהכול-מתנגדיועלחמסולזעוק
שהרבההציורשמאחוריהסיפורזהו .נכון

רפיכי .עצמובציורמתגשםבעצם,ממנו

הקהלועםעצמועםבציוריומתפלמסלביא
לידשנהמלוחיפהתמונהמדביק .שלו

אשתוושםשמואתכותב .עפרוןקישקושי

מיניכלועודו"ראש"ו"גרניום""אילנה",
האם-בניחושיםשתעסקומנתעלמלים,
שלהמשמעותאו ?בעתקוגרפיההקלי

הבזהציירפתאוםמה ,שתתפוצצוהמלה?
קיטשבתמונותמשתמשלדקורטיביות,

התכווןהואלמה ,ובכלל .בציוריוצבעוניות
יודעבעצםשלכםשהילדהזהבקיקשוש
 ?סוביותרלעשות

יחושיםלבחד-משמעיתתשובהאין
שראיתםממהחלקתבינואםולתמיהות.

ההקדמהאתלקרואשתצליחו(אחרי
אםלביא,רפישלחציוהבנתםלקטלוג>

<המופשטהתקופהרקעאתגםמכיריםאתם

עודלכםישראשונים>פופסימני-הלירי
סתום.נשארהאחרוןהרבערבע,

רפיהאם-העקשניםלשואליםזאתבכל
נאהסתכלו ,ובכן-לצייר?בכלליודעלביא
בטקסטיםבכתמים,הילדותיים,בקוויםשוב

 )" 20בןילדרפי("ציירהאפולוגסיים

נייר,שמן,עץ,<בד,המתחלפתבטקסטורה
בחוסרבהיסוס,בציוריםחושודיו),טוש,

מישלללבהנוגעתובכמיהההביטחון
כדימספיקחכםאבל ,לצייריודעלאשאולי
תבינוסוףסוףואז .לציורזהאתלהפוך
עובדההואלביארפישלציורומזמןשכבר
ללאשלההמתוקהיופיאתהחוגגתבשטח,

המאהסףעלהיום,שמתרחשלמהקשרכל

באמנות.ואחת,העשרים

בכחבליה
בייקבתערוכה-וצבעןיי

ראשון-לצירן

משאתהיאבאמנותמוניציפליתתמיכה
היאזהובמקרהתרבותקומיסרכלשלנפשו
עיריתראשעל·ידילבברוחבניתנה

מר ,והמארגןלאוצר ,ניצןמר ,ראשון·לציון
אתבחרנץ .האמנותייועצו-נץדוד

 ,והיסטורימכובדקירלהםנתןהאמנים,
בטקסזאתוכלאדום,וייןמהודרקטלוג
כמובןוחתימות.ידייםלחיצותשלמרשים
סמוק.חוטםועםמרוציםכולםיצאושמכאן

על·כלוששוןבשמחההנתליתאמנותיש
מכוונת,האמניםבחירתלפעמים .קיר

הידוע ,;קעל·פיולעתיםמזדמנת,לפעמים
עםזאביגורמשנה?זהמהליוזמים.אך

עודדלמשל:שםוהיוהכוונה.העיקרכבש.
 ,ארדפרץאסתר ,מאורחייםפיינגרש,
מיכאל ,ביילג'ון ,עזיאסר ,רוגןאלכסנדר

יעקב ,עדיאיציק ,ראוכוורגריאן ,במןגרו

ועודנץשמוליק ,רוזנסלחייםחייט,ושושי
ולאבמספר.כשלושיםוסוביםרביםועוד

כבש.ומיזאבמיבציוניםאסתכן

החביותמולהייקב,שלהטחובהקירעל
בשבעשמרהכשרותששומרהאדומות

האירובכשרותן,יפגעולבלעיניים
עלשציירוצייריםשלעבודותפרוז'קסורים

 ,·הספרביתבחגיגתכמו ,ברצוןהייןנושא
עבודהשםוהושקעההמורה,פקודתעל·פי
עםייןוטעמתישםהייתיאניגםרבה.

באמנות,הזאתהתופעהעלובירכתיכולם,
איכויותבעל ,מדימחמירולאשמחירידשל
חמורבצלולמסיבהסיבההנותן ,עצמומשל
 • .המוזיאוןשלהסבר
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מחירהוירידהקצרהעלייה-רק"ח
זילבריעקב

בישראלהערביהמיעוטרכס:אלי
ערביתללאומיותקומוניזםןיב

דייןמשחמרכז . 1991-1965

ארום"י"קואביב.תלבאוניברסיטת
תשנ"גיהמאוחההקיבוץהוצאת

עמ' 229

השניםלאורךהמתמידאדםפילוי 11
בנוגעשוסףמידעבעיתונותלקרוא 'י=•

כאלה?ישוכמה-ישראללערביי- '
זה,בספרבעיינולהיווכח,יתפלאבוודאי-
חוקררכס,אליבעצם.יודעהואמעטמה

המזרח-התיכוןללימודידייןמשהבמרכז
מידעזהבספרולרכזהצליחואפריקה,

ביןבישראלהערביתהאוכלוסיהעלממצה
אלהשנים-26באכן, :-1991ו 1965השנים
ערבייבקרבוחשובהרבההתפתחותחלה

בישראל).לעם-הרובגם<חשובה ,ישראל
בערביםבעברשעסקולרביםבניגוד

מגמתיבאופןהישראליםובקומוניסטים
ותיקי"ההגנה",(חוקרימעוות:ולעיתים

רכסאליערךמשרד·החוץ>,ופקידימפא"י
יש ,לפיכך ,ובלתי·משוחדמקיףמדעימחקר
רחב.קוראיםלקהליחדורספרוכילקוות
תשעהרכסאלימקדישלספרובמבוא
אךרק"ח,היווצרותלתולדותבלבדעמודים
הוא ,הספרפרקישלושתלאורךבהמשך
עלייתשלכוללהיסטוריתהליךמשרטט
הערביםהקומוניסטיםמפלגתרק"ח.ונפילת
לארק"ח,-הישראליםיהודים)(ומקצת

 .מאיןישבבחינת-1965בקמה
 : 1977-1965בשניםהתהליךשלתחילתו

עמדהלעצמםמבססיםהערביםהקומוניסטים
 ,בהמשך .ישראלערבייבקרבננסיתדומי

חדשיםכוחותקמים , 8oה·בשנות

השלברק"ח.שלהמונופולאתומערערים
הקומוניזםלהתמוססותמתייחס ,האחרון

מבחינהרופפתמפלגההמותירה
העולה.האיסלאמיהאיוםמולגיתאידיאולו

לפילוג:געגועים
האינסרנציונלכיובצדק, ·,מצייןרכס

ולשורותיפק"פקבלתעםתבעהקומוניסטי
המפלגהשל(שיעבור")ערביזציה ,-1924ב

ערבית.ברובהשאוכלוסייתהבארץהפועלת
שלהכלכלי·היססוריפיגורהלנוכחאבל

זאתחיתה·פלשתיניתהערביתהחברה
מלאכותיבאופןרקבלתי·אפשרית.משימה
בעלמרכזיוועד , 193oב·סוף·סוףנתמנה

 .) 26<עמיערבירוב

התמונה:אתמעטולהרחיבלהוסיףברצוני
הצטרפוהיהודיםשהקומוניסטיםבעוד

יחביבאמיל

כהמשךהגדולרובם ,טבעיבאופןלפק"פ
ב"בונד"הקומוניסטיות,במפלגותלחברותם
בארצותהציוניהקיצוניהשמאלובקבוצות

בוועידהרבים:היו(והםשלהם,המוצא
-10%כהיווההסתדרותשלהראשונה

הערביםפק"פמרכזחברינשארומהחבויה!)

רבים ,לכךבנוסףמעמם.מבודדיםכמעט
"משפסיעקבגחמהמפלגורשואףמהם

היסינוהממוניםהמנהיגיםכיחברים",

סוכניאת"לחשוףההוראהאחרלמלא
חבריהםבקרבבעיקרבמפלגה",האויב

הערבים.

בשנותכברבארץערביםפועליםהיואמנם,
ערביפרולטריוןאבלוהשלושים,העשרים

העולםמלחמתפרוץעםרקלהתהוותהחל
צבאותריכוזלמקוםהארץהפיכתהשנייה.
 ,הודו<אוסטרליה,בריתהובעלותבריטניה

גרמהועוד),צבא·אנדרסשלפולין ,יוון
והעגודותחיפהנמלשלניכרתלהרחבה

ולהעסקתצבאמחנותלהקמת ,מסביבו
תוצרתאחרלביקושמקומיים,פועלים
 •ועודחקלאית

קומוניסטיתמנהיגותגםקמהבינתיים,

הרוחבהשפעתספקבליצעירה,ערבית
משכילים,צעיריםשכבשההאנסי·פשיססית

החדש.הפרולטריוןעםקשריםלספחוידעה
שהקימה"מועדון·העם"אלרביםמשכהכך

איגודלהקיםהחלהואףחיפה,נמלבקרבת
מחנותפועליביןבייחוד ,ערבימקצועי
זוצעירהמנהיגותצמחהתחילההצבא.

הקומוניסטיםעםמשותפתבמסגרת

כאשראולםמהם,למדהספקובליהיהודיים
 ,-1943בהקומוניסטיהאינסרנציונלהתפזר

כנציגויותלפעולהונחוומפלגותיו
כיוחבריוחביביאמילהניחולאומיות,
היאהפלשתיניתהקומוניסטית"המפלגה
להצטרףיוכלושיהודיםערביתמפלגה
אך-הראשוןלפילוגגרמובכך ,,אליה.

כילבלשיםכדאילבוא.לעתידהאופייני
קומוניסטית","מפלגהקראולאלארגונם
"ליגהאלאחברים·בכוח,ידחהשזהמחשש

 • 1948עד ,וכך-לאומי"לשחרור

ולאאזרחיות,לזכויותרקזכאיםהיהודים
הליגהנציגתומא,אמילגרסכך-לאומיות
האמפייר"ב·"וועידתלאומילשחרור
התנגדולכןהמלחמה.בשלהי ,בלונדון

אפילוהארץ,לחלוקתהערביםהקומוניסטים
והצביעהפעלה·המועצותבריתכאשר
עמדתםעלשהגןמיקוניס,שמואלבעדה.

זכההיהודים,הקומוניסטיםשלהמנוגדת
זמןגרומיקושלבנאומובעמדתולתמיכה

שינתהלאה"ליגה"אבלמכן.לאחרקצר
אחרשנהרבעשלבאיחוררקדעתה.את

נערך , 1948בפברוארהאו"ם,החלטות
למלאחביביאמילהשכילובובנצרת,כינוס
הסובייטית.ההנהגהרצוןאחר

 ,שבאוקטוברעדחודשים,שמונהעודעברו
הערביםהקומוניסטיםניאותוסוף·סוף,

הישראלית,הקומוניסטיתלמפלגהלהצטרף
ביקורתשלבודדיםמשפסיםעללחתום
ההנהגהאחר~בישהלכוולהודותעצמית,

הרשמית.ביתהער

הקומוניסטיםהתאחדולאזאת,בכלאבל
רקאלאהיהודים,חבריהםעםהערבים
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לאהמעורבותבערים .) 32<עמ'בצמרת
והשפיעידעהעירוניהוועדממש:התמזגו

הסניפיםמאוד:מעטאךבקרבםהנעשהעל
בארגוןבפועלהשתתפולאהערביים

קבוצההיווהערביםהמרכזוחברי ,המחוזי

השפהאי·ידיעתעצםבנפר.דשהתייעצה

עלהקלההיהודיםהמנהיגיםבקרבהערבית
איןאבלהשנים,כלבמשךההפרדההמשך
מרכזחברי .העיקראתלהסבירכדיבכך

אלנדירותלעיתיםרקהוזמנויהודים
היהשלאאףהערביים,ביישוביםהסניפים

תרגום.לספקקשה
הערביתשההנהגהעדרבותשניםחלפולא

התמחתההיא . 1948ממשברהתאוששה

במשולשחבריםקלסהסניפים,בניהול
שממנוהנוצריה~ליסיססיה;סומןויצאה

"לכוחעתהנהפכהרק"ח
תהליךבהשרשתהמוביל

מצעהחפלסטיניזציח.
עבור~נחהגללדהפך

ישראל"ערבייכלל

המוני"עמך",לקראתמנהיגיה,רובבאו
מןתועלתשהפיקהמובןהמוסלמי.הציבור
אולםהיהודים.החבריםשלהארגוניהידע
נפר.דלקיוםהגעגועבהגברשובמהרהעד

ההתקוממותבהשפעתכאשר ,אוליתחילה,
בנצרתראשיההסתודדובאלג'יריה
 ,בישראלדומהפתרוןאפשרותו"ליבנו"

המזכ"לאתלהוקיעניסוכאשרושוב,
למתוחש"הע.ז"משוםמיקרנים,שמואל
אתששללבן·~ןה"אהמר"באוזניביקורת

-1965בישראל.מדינתשלקיומהזכות

שלירתהמריבעלבהסתמך ,יחדהנ
עתהכי ,במזרח·התיכוןברית·המועצות

היהודיםהקומוניסטיםעללגבורבידםיעלה
אתחביבי·סוביחיברואזכארגון.ולחסלם

,r.ופילגו )"'א("דעההחזיתיתההתקפה ת;זר
מק"י.את

חירשחלארק"ח
שלהגואההגלעלהתבססוהתזהמנסחי

על·ידישסופחהפאן·ערביהנציונליזם
שלהגוברתתמיכתהעלונאצר:בן·בלה
אסטרטגיהמטעמי-הסובייטיתההנהגה

בנציונליזם-אידיאולוגיהבסולתגלובלית
ל"מפלגההתמימההנאמנותעלזה:ערבי

האמונהועלהמדריכה":הסובייטית
תנצחהקרהשבמלחמההמוחלטת

היהודים,מק"יחבריברית·המועצות.

עודפקפקולעומתם,מיקוניס·סנה,בהנהגת
אלה.ב''אמיתות"אז

למובאהרכס,אלישללספרונחזור
הסכסוך"אםההם:הימיםשלמק"ימפרסומי

סמרןפתרונולאומיות,תנועותשתיביןהוא
הואאםאך,~·קיום.יסודעלשלום,בדרכי

הרי ,שחרורלתנועתאימפריאליסטיכוחבין
בהלתמוךישהקומוניסטיתההנחהפילע

 .) 33<עמ'למענה"ולהיאבק

חומרתאתהיסבהבינההיהודיתמק"י ,ואכן

ישראל.ערביילגביהממשלהשלמדיניותה
לתכניותהסיועמדיניותנגדנלחמהגםהיא

בהחלטהיאאולם .האמריקאיהאימפריאליזם
תנועותשתיבין"סכסוךשלבתיזהדגלה

שלום".בדרכיסמרןשפתרונולאומיות
המיידיבסרוחהפוליטיתההתפתחותאמנם

צידוקהערבים,למנהיגיםלכאורההעניקה
בערבים·המועצותבריתתמיכתלעמדתם.

אתהעלתה·הבריתארצותתכניותכנגד
סנהמשהעמם.בניבקרבהקומוניזםיוקרת

הפילוגוערבהנושבתלרוחכנראההבין
נפרדתערביתמפלגהלהקיםלהםהציע

בדומההמפלגות,שתיביןפיסגהופגישות
דחוהערביםהמנהיגים . 1948-1945לשנים

זו.הצעהגם

נשארמההיום,יישאלואםטוען:ואני
הקרה,המלחמהוקץ~רדידאחר 'בתוקף
עדתגובתםהנהיגידו?מה- "'אמ"דעה

~לם.-היום
צורךהיהלאהמאוחדתלמק"יכ~נראה
שלמספרוישראל;לערבייהיחסאתלשנות
נגדממאבקהחדלהלאמק"יכיעולהרכס

הימים"למןובצדק: ,הצבאיהממשל
מק"יהפכההמדינהלייסודהראשונים

בקרבמרכזיפוליסי·לאומיגוףלהיות
למציאותהסברסיפקהמק"יהערבים.
 ,מוצא"עלוהצביעההמלחמהלאחרהסבוכה
נחותמעמד"במקוםרכס.אלימציין

הציעה~לוותערביותרשימותבמסגרת
·זכויותשוותחברותביםלערמק"י

שלוםשלאידיאללמעןהנלחמת ...במפלגה
קבעה: 1949באוקטוברעוד ...ושותפות

עצמאיתערביתמדינהלהקמתנאבקים'אנו
-עמ' "'י"אשלהאחרבחלקהודמוקרטית
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למניעתכאמצעיהוקםהצבאי"הממשל
ולהפקיעלתפוסוכדי ...הפליטיםשלשובם

עדרבותשניםנקפולאורכוש.קרקעות
געורהואהבסחוניהחששכישנתחוור

הקואליציהגרתומפלמפא"יאך ,,ביסוס.
לפיקוחחשוב"כמנגנוןבוהמשיכושלה

לגיוסלמכשירגםהיהמהרהועד ...פוליטי
 .) 14 • 13<עמ'קולות"

האליטה"נעדרה-1948בהמלחמהבעקבות
המסגרת<הערבית).והכלכליתהחברתית
המפלגההיתהששרדההיחידההפוליטית

הממשלמק"י".הישראליתהקומוניסטית
הודותלאבוודאי--1966בבוטלהצבאי
לאלמעשההוקמה.עתהזהשאךלרק"ח
פעילותלעומתדבררק"חמנהיגיחידשו
קודם·לכן.מק"י

 ...גיא,תשנות 12ראשון:פרק
קרקעהפקעותהממשלהערכה-1975ב

 ,) 79<עמ'הגליל'""ייהודבמסגרתנרחבות

שמסביבוהמוקדאתבמו·ידיהסיפקהוכך

הנסיבות"נוצרורק"ח.והתעצמההתלכדה

חיתהרק"חשלעתונותח
למיטבעיקריתל"במח

והמשורריםהסופרים

 " ...בארץהערבים

שלהתסכולתחושתאתלנ,r.רבהיהניתןבהן
 .) 83<עמ'אדירות"להפגנותישראלערביי

להגנהארצית"ועדהלהקמתפעלהרק"ח
בשנהשנהומדיהערביות",האדמותעל

כלאתשהקיפהשביתהבמארס-30בארגנה
 ,כפריציבורבקרבהערביים~היישובים
תודעהבעלכהעדהיה ,טבעישבאופן

על·פילפעולונהגמוגבלת,פוליטית
"התחזק ,שבוהחמ~ל;תראשיהכרעת
צברוהוא ...הפלסטיניהמרכיבבהדרגה
<עמ'ואילך"הימיםששתממלחמתתאוצה

קץששםסוחף""תהליךזההיה .) 84
 ,מפא"ישלמייסודההערביות"ל"רשימות

המפלגותשיכלוהקולותבמספרוקיצץ
עתהנהפכהרק"חבמישרין.לגייסהיהודיות

תהליךבהשרשתהמוביל"לכוח
עבור~נחהלדגלהפךמצעההפלססיניזציה.

 .) 88<עמ'ישראל"ערבייכלל

הפילוגמאזשחלפוהשניםבשתים·עשרה
רק"חחוללה 1977בחירותועד-1965ב

שלהפוליטיתההתנהגותבדפוסימהפכה
הפרקאתרכסמסכםישראל",ערביי

תפיסותביטלהואףזיעזעה"היא .הראשון
מוקדאתוהעתיקהפסיביות,שלישנות

ממדגםנודעלשינוי ...הרחובאלהעשייה
המיעוט,בכוחעצמיתהכרהפסיכולוגי:

 ...מעשחוסרשהכתיבוהעברמכבלישחרור
הלאומיתההזדהותדגםאתסיפקה[רק"ח]
זהמפנה .) 111<עמ'המתון"המחנהעבור

-1965בלכנסת:בבחירותניסויואתמצא

הערבייםהמצביעיםבקרברק"חזכתה

-50%להגיעה-1977בואילו ,-23.5%ב

שלזמןבפרק •ישראלערביימקולות
אתאיפוא,הכפילה,שנהשתים·עשרה

 .) 103<עמ'כוחה"

העתונותבתחוםגםגבררק"חשלכוחה
-האשימהכך-הממשלההפצתה.ומערך

1 .. ;::j 
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אתלהותירשנועדהמדיניותניהלה
היוהגדולרובםב~רות:שלבמצבהצעירים
המצבעקבתיכוןחינוךמלקבלמנועים
אתלשלוחהוריהםאתשאילץהכלכלי
<עמ'לעבודההאפשרככלמוקדםבניהם

נותרבלימודים,המשיךזאתשבכלמי .) 78
צמחההכוללמרות"אךהולמת.עבודהבלי

חיתהרק"חשלעתונותהאינטיליגנציה.
והמשורריםהסופריםלמיטבעיקריתל"במה
שותפותלהרגשתתרומתה ...בארץהערבים
התרבותולשימורפלסטין'פליטיעםהגורל

חיתההעממיהפלסטיני oוהמית;המורשת
שלהשפעתן .) 60<עמ'ורבה"נכבדה
כלאףעלהעמיקה,זווספרותעתונות
חבריהתגייסותגםלזהתרמההקשיים.
למעשהומסביבהיישובים.בכלרק"ח

המקומי.הארגוןהתחזקההפצהשלהמתמיד
להתחרותיכלולאהממשלהתקציבישום

 .זובהתפתחות

-הקייםעלמאבקשני:פרק
והתרופפות

שלהראשוןחלקובסקירתהארכתיאכן'
מכיווןזאתומאלף.מענייןשהואהספר'
אךאמנם,קצר-היסטוריפרקמסכםשהוא

התנגשושניםשתים·עשרהבמשךמשמעותי.

ממשלתיתמדיניותסותרים:גורמיםבזהזה
האוכלוסיהרגלידחיקתשל·רואיקצרת

מתנקםעתהכינראה

אבחנתהחוסרברק"ח

תורתחבליקוייהמתמשך
עלשעברוובתמורות

י"בעל-חבית"
ברית-המועצות

מדיניותפאן·ערבי'נציונליזםגלהערבית,
"פרגמאטית",בגךז'נייביסטיתסובייטית

שהועידו·העלמעצמותבין .ומשחקי·כוח
"ממלאי·מקום"תפקידיולערביםלישראל
להשיגלרק"חניתןוכך-הקרהבמלחמה

ישראל.ערבייבקרבדומיננטימעמד
בשנות-רק"חשלהמונופוליןערעור

ההיסטורי'לזיכרוןיותרקרובהשמונים
המתועדהשניהפרקבסקירתאקצרולפיכך'

בפרוטרוט:

 •-1972בעודאל·פחםבאוםהתחילהכול

סטודנטיםבני·הכפר"."תנועתנוסדהשם

-1976בכברהצליחוזהרדיקלימארגון

הערביבוועדרק"חתומכיפלגאתלהדיח
התכנסו 19soב·העברית.באוניברסיטה

והתאגדואל·אסדבדיררדיקליותקבוצות
שהממשלהמכיווןלאומית.תיאוםבוועדת
לרק"חנתאפשראלחהתאגדויותאסרח
 •-1985במשותפתסטודנטיםרשימתלהקים

מתחרה ,-1981בלרק"חלח,קםבינתיים
שזכתההמתקדמת-נצרת","התנועהאחר:

המושביםאחד·עשרמביןב·ארבעה-1983ב

תומאאמיל

מפלגההקמתעלהודיעה-1983ובבעיריח,
קיבלהלכנסתבבחירותואכן'ארצית.
 .) 182<עמ'מהקולות-36%כבמשולש

תגובההחריפהבלבנוןהמלחמה
העבודה""ערבייבקרבאופוזיציונית

דראושחחח"כשלהינתקותואתוהאיצה
-1988בהבחירותלקראתהאם".מ''מפלגת

התחרתההיאגםו-עצמאיתברשימהיצא

ברק"ח.

"הוועדנוסד 1974בראשיתבלבד.זולא
הערביות"המועצותראשישלהארצי
שמואלויועצומשרד-הפניםבעידוד
לפי(אורכס,גורס ,) 142<עמ'טולדאני
פיתחהוועדהיא.)ביוזמתה-רק"חגירסת

דבררבים,מעשייםבתחומיםפעולות
ערבייהמוניבקרביוקרתואתשהעלה
נשארהורק"ח-התעצםהואישראל.
בצילו.

 .הדומיננטימעמדהאתרק"חאיבדהכך
אתאיבדה > 1981 ( 10ח·לכנסתבבחירות

לושזכתההערביתבאוכלוסיההרוב
 37%רקנותרו-50%מ 1977:-בבחירות

ייצוגההצטמצםגםלפיכך .) 182<עמ'
 .עודהתאוששהלאזוממכהבכנסת.

שורותיה.בפניםגםפגעזהשתהליךמובן
תפוצתעניין.לאבדהתחילהצעירהדור

נפלהבארזיםאפילוירדה.העיתונות
ששלחהמצעיריהשלישרקשלהבת:
במזרח·אירופהאוניברסיטאיםללימודים

חלההמפלגהגידולבשיעורלפעילות.חזרו
 .) 165<עמ'דרסטיתירידה

באלארק"חשלמעמדהערעורעיקראולם,
אלאלאומיות,חדומפלגותמארגוניםלה

תנועההתהוותעיקריות:תופעותמשתי

והיעלמות-מחדוהולכתגדלהזtיסלאמית
כמקורהסובייטיהגורםשלוגוברתמחירה
משקלבעלומשען·גורםאידיאולוגיסמכות

ובמזרח-התיכון'בעולםביחסי-הכוחות
דווקא-א;נחאתרק"חאיבדהכךמאידך.

לתקוףיצאהאיסלאמיהפונדמנטליזםכאשר
אותה.

בהתכתשותחקורהעמיקלארכסאליאמנם

האידיאולוגיתובהתערערותהבפרט,זאת
נתונים:סיפקהואאבלבכלל,רק"חשל

האוכלוסיחנשארההעצמאותמלחמתאחרי
וכחני·חדתמנהיגיהכיגלמודה,המוסלמית

הימיםששתמלחמת .הארץמןברחושלח
כתוצאה .החוץעםקשריהאתחידשה

העליונההמוסלמיתהמועצהמהתערבות
בשטחיםהאיסלאמיותהמכללותגריבוחזרו

מדייצאו 1978ומאז ,בישראללמקומותיהם
ל~:פה.מישראלמוסלמיםאלפישנח

הממשלהשלהמתמשכתהתעלמותה
למרירות,גרמההערביהמגזרממצוקת
לא-חדשחברתילסדרכמיההונוצרה
 .) 151<עמ'עכשיואלאהרחוקבעתיד

חאיסלאמיתהתנועהשלישי:פרק
דרבנה,איראןעלהפונדמנטליזםהשתלטות

יסודלהחיהכאמוראך'זה,תהליךכמובן'
בעולםרבזמןקיימתשחיתהכשםבישראל'
האינטלקטואלית,ה"אליטח .כולוהמוסלמי
יכלורק"ח,אתשהנהיגונוצרים,בעיקר
מנותקתבחברהדומיננטיתעמדהלהשיג

מסורתית-דתית,מנהיגותונטולת
לחדוריכלהאףהמרקסיסטיתחאידיאולוגיח

כאשראולם, •אותוולהלהיבהנוערלבאל
החלוהשטחים,כיבושעקבהסגר'בוטל

באוהאסלאםמ"ישיבות"להשתנות.הדברים
אלההקימו-1979ובבתשובה","חוזרים
שלשמועלחג'האד""משפחתמחתרת
בימילוחםאל·קאסם,א·דיןעזהשיח'
נקראשמועל ,) 152<עמ'הבריטיהמנדט

מסגדיםהחמאס.שלהלוחםהארגוןגםהיום
-1986בכברזינקמספרםיישוב:בכלצמחו

למאה-וחמישים.משישים
להגיעגםניתןהמלל"מןכילמדו'םש

והכוונה: ,) 154<עמ'ממש"שללפעולה
מנהגהקיים.הממסדעלקשהביקורת
במנייןלהסתפקהקומוניסטים,הנבחרים
אתולהאשיםביישוביהם,והמחסורהמגרעות
אתלהשאירוכךובקיפוחבהזנחההממשלה

דבר'שלבסופוהתנקם,שהוא,כמותהמצב
עצמה.במפלגה

במדינותהק~פותמןכמובן'להתעלם,אין
ל"קרנותונשפכושנפתחווב"פזורה"ערב

בעודהאיסלאמית,התנועהשלהצדקה"
הכנסותרקעמדוהמועצותשלרשות
יותרהחמירהזההאיזוןחוסרזעומות.

מלחמתאחריבישראלגםואוליבשטחים,
העידודאתמבליטזהדבריםמצב .המפרץ
לתנועהישראלממשלותשהעניקוהמוזר

הנחהמתוךובשטחים,בישראלהאיסלאמית
שמרניתצדקהתנועתשהיאמוטעית

כך'מרדניות.פוליטיותתנועותעלהעדיפה
בשטחיםשלהזרוע-הלחימהשפעולותעד

יחסה.אתלשנותרביןממשלתאתהניעו
שלהמוניציפלייםנבחריהשלהשלמתם

נ;בע,יישוביהםבקידוםידםקוצרעםרק"ח

 .) 182<עמ'ידם"מ"אוזלתרכסאלילדעת

הסכימוהתושביםאםגםמקום,מכל
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הממשלהאשמהיישובםשבהזנחת
עודיכלוולארצולאהם ,ומדיניותה
כאשר ,וכךהדברים.מצבעםלהשלים
כגוןשירותיםסיפקההאיסלאמיתהתנועה

אם-ואמבולנסמרפאהמתגייס,גני·ילדים,
·צדקהמתרומותרקמומנושלאברורכי

מעונייניםגורמיםמהשקעותאלאשלהם
מרק"חתמיכתםאתהעבירוהם-בחו"ל

האיסלאמית.לתנועה
בכפרהבחירותהיובישראללבאותאות

המוסלמיתהרשימהזכתהשםקאסם,
כללימהפךהקולות.של 2 7%-ב-1983ב

 • 1989שלהמוניציפליותבבחירותהתחולל

ב·שנים·עשרהתמודדוחד-לאומיותרשימות
"צורבאולםמעט;רקהצליחואךיישובים

כאשרם, nאל·פבאוםרק"חכשלרןהיה
התנועהלטובתהמועצהראשותאתאיבדה

גםכךהאמבולנס"."נשקפעלהאיסלאמית:
 .) 195<עמ'אחרים"ביישוביםקרה

אמנם ,-1982ב ,בלבנוןישראלמלחמת
להופיעהזדמנותעודלרק"חסיפקה
שלאי-התערבותהאבל-לאומיתכמפלגה

כברהערביהצדלטובת·המועצותברית
רק"חאתוחשפהלבאותסימןחיתה

לאעודעצמהברק"ח·כיאףבחולשתה,
נסיגהבעקבות ,-1988ברקבכך.הבחינו

רק"חבעיתונותלהתפרסםהחלובבחירות,
 .) 188<עמ'אפיקורסייםהרהורים

הבולסמנהיגהרק"ח:נזדעזעה-1989ב
הלשכהעזיבתעלהודיעחביביאמיל

עזבאףיותרמאוחר ;) 203<עמ'הפוליטית
עתה,אחרים.גםעשווכךהמפלגהאת

בנובמברהמוניציפליותהבחירותלקראת
מתחרותלקבוצותסניפיםמתפלגים , 1993

הידידההתחלתשזוהימאודייתכןויריבות.
ערבייבקרבקונסנזוסמפלגתממעמד
"כאשדדווקאוזאת-לשדיד·העבד ,ישראל
עלייתמולככוחאותה"צריך

 ,כאןעדבישראל!אףהפונדמנטליזם
רכס.אלישלספדובעקבות

אבחנתהחוסרבדק"חמתנקםעתהכינדאה

שעברובתמורותותודתהבליקוייהמתמשך
כשלרנה·המועצות:ברית"בעל·הבית",על

במלחמהחלקהובמימון ,בכללבכלכלה
גישושיהישראל:לגביכןכמובפרס.הקרה,
ולאפשרקשריםלקשורהמתח,אתלהוריד
יותרקריריםיחסיםתוך-המוניתעלייה
הדוגמטיותמחמתערב.מדינותעם

רבותשניםהפסידהשלההברז'נייביססית
אחרותקומוניסטיותשמפלגותויקרות,
חלקית>(לפחותפועליםמפלגותהיושתמיד
לעומתיתרונןמפוקחת.לחשיבההקדישו
איןמדועלבדוקשלהןהדחףהיהדק"ח,

"מלומדת"סובייטיתמצווהמדועמתקדמים,
כפילמשלהמציאות.עםמתיישבתאינה

-פינלנדשלהקומוניסטיתבמפלגהשאירע
מסרתאתעצמהלגביניסלח(זו

במפלגותהפדולסאדית"),"הדיקטטורה
אלשהגיעואחדותמעדב·אידופיות

מ~ר'חנר

הקומוניסטית(כמפלגהה"איר;-קומוניזם",
~נריק;שלבראשותוהאיטלקית,

סבךל.כאתמעליהשהסירה ,*דלינגו_ךר
מפלגהאינהכיבקובעה,הכבלים

הפוליטיתהפרוגראמהורקאידיאולוגית
שללה,לאזאתעםדרכה.אתקובעת

האידיאולוגיהחשיבותאתכמקודם,
כשלעצמה).

אתאלהמפלגותעברואלהלשינוייםהודות
המפלגההמפה.עלונשארוהזעזוע

באחרונהקראנוכך-היפניתהקומוניסטית

האחרונות.בבחירותבתחזקהאפילו-

עצמיתביקורת

לפרסםשמיהרבתגובה ,חביביאמיל
שלהשגותיואתדוחה ,) 7.7.93 (ב"הארץ"

השתחרר"לאכי ,אותוומאשיםרכס
האנטי·קומוניססיות".הקדומותמהדעות

 ,כאןשהועלוהמובאותאחדיכיסבורני
אבלקשה.מלאכהזוסענההוכחתתהיה
דוחההוא-לפרסיםכללנכנסאינוחביבי
המחברשלהמדעיתשיטתועצםאת

בעיניהדבר"תמוהכת~בים.עללהסתמך
רק"חהנהגתחבראתלפגושניסהלאשהוא

 , 11פומביתעצמיתניקו.דתשעשההיחידי

בספרלמצוא .קשהלא .חביבימאשים
חביבישלביקורתומובאתשבהםמקומות

תובידיממח "רקתומתעלהגביל
"אילולאבבדיה"מ.הפרססרויקה
אתמאבדיםבאמתהיינוהפרסטדויקה

בנובמברשנתןמראיוןמצוטטעולמנו",
"אי :ואפילו ,אחרונות"ל"ידיעות 1989
כדיבהשהלכנושהדרךלראותלאאפשר

שלנוהקומוניסטייםהאידיאליםאתלהגשים
אתהוכיחהוההיסטוריהמע~ותתחיתה

ביקורתפיוסםאילו .) 203<עמ'כשלובה"
מוזכרתשחיתהלהניחיש ,יותרמפורשת
בספר.

התעלהכךאפילו ,,ירוחם.ועוזב"מודה
רצושלאחבריומעלערוךלאיךחביבי
טעןוילבומאירהפרסטדויקה'.'עם"לרוץ
הכלכלההתפתחות"קצב :-1985בעוד

שלזועלבהרבהעולההסובייטית
-1989בודק ,) 206<עמ'אדצות·הבדית"

לאובכנות:ביושראומרים"אנוהודה:
דבריםלקרותיכוליםשבסוציאליזםהאמנו
מטעיםשפשוטהדעתעלהעלינולאכאלה.
הריהללו"המוטעים"אך .) 207(עמ'אותנו"
מק"יוחבריסנהמיקוניס,על·ידיהוזהרו

השישים,שנותשלהראשונהבמחציתעוד
רק"ח, !-1965ב "'בב"דעהבהירותוביתר

יכולהאחרת,קומוניסטיתמפלגהמכלפחות
 ,, ...לנואמרו"לאולומד:להצטדק

כאשרמאו.דאיחרחביביאמילגםאולם,
התנגדותהביעוקומוניסטיותמפלגות
לצ'כוסלובקיה·המועצותבדיתלפלישת
כלעלרק"חחיתה ,זובביקורתוהתמידו
מאוחר .ברז'נייבעם"סולידרית"חבריה
מפלגותקמוכאשדיותר,

דוקטרינותודחולרוב"אירו·קומוניסטיות"
אתלשאתחביביאמילהתנדבמאובנות,

 'ר(בינלאומיבכינוסנגדןהחזיתיהנאום
היא 1989והסוציאליזם").השלום"ביות
להתפכחות.מאוחרתקצתשנה

למדיברורהיה-1989בכברלמעשה
גודבצ'ובונכשלה.נתקעהשהפרססרויקה

סדריםבביטולוחיוביחיוניתפקידשמילא
ואשליותבעולםמתיחויותאנסי·דמוקרטיים,

 ,ילציןעל·ידיקצרזמןכעבורסולק ,העבר
פרימיטיביקפיטליזםלהשליטמאזהמתאמץ
 ,·לשעבר·המועצותבדיתשדידיעלואכזרי
מיהמערב.מעצמות_עםמלאהבהבנהוזאת
העידהפרסטרויקה"עםלרוץ"לאייעץשאז
מיאבלהבסיסית,אי·הבנתועלרק

לאהפדססרויקהעליהבוכלאתשהשליך
עלהיוםעודמדברמימלאה.עבודהעשה

פרסטרויקה?

אותולנתחצריך-בכשלדןבהודאהדילא
עצמיתביקורתחדשה.דרךלגלותכדי

ומעמיקה.מקיפהמפורסת,להיותחייבת
העמיקולאעדייןאחדותבארצותגםאמת,
אפשרוכשלובותמשגיאותחבל.וזה ,חקור
הקומוניזםהתמוטטותהריללמוד.וצריך

גםחוללכימודיםשהכול-הסובייטי
כימשמעותהאין-וגדוליםחיובייםדברים

הסופית.עליונותואתהוכיחהקפיטליזם
איזון·אימהאותוהקרההמלחמהשקץכשם

ללאחדש"עולמי"סדרהביאלאדו·גושי
והרבהמעצמתייםאינטרסיםעלמאבק

עתהשבול ,ת"ו"קטבמלחמות
או"מ-~ריאליזם.שלאיצטלההאימפריאליזם

תיאוריותלבחוןחייבאיש·מדעשכלכשם
לחשושולאחדשיםגילוייםלאורמקובלות
התרחבוכאשרחדשמפניישןמפסילת
הדיןמןכן ,שלוהמדעבתחוםוהידעהנסיון

זאתואיןוחברה,כלכלהבתחומישייעשה
רבותבארצותמלומדה.חכמיםמצוותרק
חדש.בסיוןרוכשיםכבר

שראליביהודים·ערביםיחסינוכחבייחוד
להגיעהדחוףוההכרח·התיכון nובמזר
הלקחיםאתללמודשנמהרחובה-לשלום
כוחות!ונאחד

• 
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But I camt> to bury Cesar, not to " · 
Praise him" - W.Shakespeare 

קיסרשללהגנתוההספדנאום(מתוך
אוקסביוס> ,הנאמןחברומפי
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וסוחפתמסורההשתתפות

הקומוניסטיתהמפלגהשלבמאבקיה
יושבאחדבהיריוםנמצאתיהישראלית,

שלכמעטוהריקהמרווחהקריאהבאולם
שלידיזםינב·ללמארכסיזם .כרןהמ

בברחומקב"מ'שלהוועד·מרכזי
הדפיםעלרכוןמוסקבה,בלבפושקינסקיה
עםוכברהקומינטרן.ארכיוןשלהמצהיבים

הראשוניתוההצצההראשוןהתיקפתיחת

היסטוריוןלהיותבליגםהבנתי'במסמכים
ההיסטוריהמחקרשמלאכתחוקר'או

מעשייתפחותלאוסוחפתמרתקת
וכימiנפכנית.רומנטיקההספוגהההיסטוריה

ישיבותשלהפרוטוקוליםנוכחיידרךלאמי
וצקי'סרסטלין'לנין'שלבהשתתפותם

דימיטרוב,קולונטאי'בוכרין'ב,זינוביי
אתשעיצבואגדתיים-שמותומרטי?וקושי

לאמי .שליהמאההיאהמאה·העשרים,
מאירסון'עםראשונההיכרותבעתיירתק

מפלגתי-מייסדיוזמיברזילאיאורבוך'
חתימתלמראהיתמהלאמי ? 20ה·תבשנו

"גדודשלהנערץמנהיגואלקינד,שלידו
הרוחני'בעולמםלהציץמסעירהעבודה?"

סוביםקומוניסטיםשלבשמותיהםושגלפ
אשרוהארבעים,השלושיםמשנותםוידועי
בקומוניזם,כבוגדיםבשעתוהוכרזו

שנים,עשרותעבדתישבמחיצתןובדמויות

ומשהוילבומאירסובי'ותופיקמיקוניסכמו
סנה.

בתקופתבמוסקבהלהיותמזליהתמזל
פניאתששינתההפרסטרויקה,שללידתה
 .שליעולמיאתשינתהגםהיא .כולוהעולם

כקומוניסט,מחדשנולדתיכאילוהרגשתי
רנסנס.בתקופתפותחהקומוניזםכאילו

שאיפשראשנב,לפנייפתחההפרסטרויקה
לתוךבהירותביתרדוחי'בעינילהציץ'לי

סיכויילמרות , 21ה·המאהשלצפונותיה
אךבה.לחיותביולוגיתמבחינההקלושים

ולהבין'חדשבאורלראותליעזרהגםהיא
אתלעכשיו>,<נכוןיותרטובלינדמה
העבר.

אתליישבבמסרהלדרךשיצאה 20ה·המאה
עולמנואתשייסרוהעיקריותהסתירותשתי

שהולידוסתירותוהלאומית,המעמדית-
התחכמהמדם,עקובותומלחמותמהפכות

לגביאני>מקווה<כךהכריעהוכאילולנו
דווקאולאולפתרונן'והאמצעיםהדרך

מוחלטלאופסקההיאסתירות.אותןביישוב
ואנטי·דמוקרטי'כפייתיטוטליטריזםלגבי
ליישבהכוחיכולתלגבילאופסקההיא

הומניזםשלגבולותגדרההיאסתירות,
הסתירותלרבותוסתירה,עימותכללגבי

אתלייסרשימשיכווהלאומיותהמעמדיות
הבאות.במאותגםעולמנו
שללמותהגםראייהעדהייתי

היא .טבעימוותמתהלאהיאהפרסטרויקה:
נוכחהייתיועצובגורלייוםבאותונרצחה.
ההרפתקניםקבוצתשלהעתונאיםבמסיבת

האומלל.הפוטשעלשהכריזוהמסוכנים
לתוךהכניסו.שהםהטנקיםאתראיתי

הפרסטרויקה.אתלרצוחכדימוסקבה
כךבתל·אביב,המפלגהבהנהגתחבריי'
זההיהבשבילימשמחה.צהלולי'נאמר
בחיי.ביותרהעצובהיום

להניבלהספיקמבלינרצחההפרסטרויקה
לאחרשנים .חמשהצפויים.חפירותאת

זרםאותועל·ידי-גורלההוכרעלידתה
אשרהקומוניזם,שלואליםדוגמטישמרני,

שלמצביצרהאנטי·דמוקרטיבמעשהו

מהבברה"מ.ובוהוותוהושלסוניסחרור
אתניצלוזהזרםשיצרשבמצבפלא

חרתוכלהם'יתנהבשההזדמנות
בהנהגתומקארתיססיים,אנסי·דמוקרסיים

סובייקטיביזםחדוריובורבוליס.ילצין
אתשבנואלהשלמזהשונהלאכפייתי'

היוםגםמנסיםהםהסטליניססי'הסוציאליזם
העלאהתוךלרוסיה,הקפטיליזםאתלהחזיר
"הנאור"!האמריקאיהקפיטליזםשלעל·נס
הפרסטרויקהגורלשונהלאזומבחינה
הסוציאליסטיתאוקטוברמהפכתשלמגורלה

באפיקלצעודהצליחושתיהן , 19ן 7ב·
בלבד.ספורותשניםשלהןההתחלתי

הפועליםבמדינתלשלטוןסטליןשלעלייתו
נצחוןלאחרשניםחמשבעולם,הראשונה
שלההתחלתיהאפיקאתשינתההמהפכה,
בשיטותלבנותהצליחהסטליניזםהמהפכה:
שלדגםואנטי·הומניותפסולותכפייתיות

·דמוקרטיאנסיממלכתיסוציאליזם
לאזהבהיסטוריה ?לעשותמה .וטוליטרי

איןבהריוןההיסטוריהכאשרברפואה.כמו

העוברתכונותאתבוודאותלקבועאפשרות
נולד.בסדם

לרוסיה,הקפיטליזםאתלהחזירהניסיון
בראוקטרמהפכתאחרישנהוחמששבעים

ריאלייותרלאלינראההסוציאליסטית,
הפיאודליזםאתלהחזירמאשרובר·סיכוי
עבדותאתאוהקפיטליסטיתבאירופה
שלשהנסיוןכפיבדיוקבאמריקה.הכושים
אתלהחזירבקומוניזםהשמרניהזרם

הפרססרויקהשלרציחתהאחרהטוטליטריזם
מהפכתשגםמאחרזאת, .סיכויכלחסרהוא

בעצםהפרססרויקה,גםובראוקטר

האפשרותאתסיכלוהתרחשותן'
 .לסטטוס·קוו

רעיוןאתלקבורימהרואללכן'
אנושיתלחברההשאיפהאתהסוציאליזם,

שלהניצוללחיסולחברתי'צדקעלבנויה
אחר'~םעל·ידיו~םאדםבידיאדם

אחריהיום,גםוהומניזם.לדמוקרטיה
וכישלוןברה"מ,שלהדרמטיתהתמוטטותה
אתלהצילחיתהמטרתהשכלהפרסטרויקה
שינויועל·ידיבברה"מ,הסוציאליזם

בעינהעומדת-הרדיקליהמהפכני
הסוציאליזםרעיוןשלהמוסריתעליונותו

זהבילאון
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מחלותיובגללרקלאזאת,הקפיטליזם.על
הקפיטליזם.שלהאנושות
אברהםשלהרהבבדבריהמפוקפקהמוסר
שהואעל-כך ,השניהאלףבשלהישפירא
דומה-פועליומשפחותמאותאתמפרנס
האלףמתחילתעבדיםבעלשללמוסרבעיני

 .עבדיובמספרהמתרברבלספירה,הראשון
המסתכמיםבצהובותיודעתההיסטוריהאם

 ,אוליואבדנו",כזהניצחון"עוד-באימרה
אוקטוברמהפכתמטרותשליישומןכישלון

לכשלובותגמאדוהואוהפרסטרויקה
כזהכישלון"עוד-באימרההמסתכמים

 • iוניצחנו•

גםכמו-הפרסטרויקהשלההיסטוריערכה
מהפכתברוסיה,אוקטוברמהפכתשלהערך

הבוקתכפהמ ,היסאבסין

שלהקרבבצהוב;וכןבאמריקה-הלטינית,
אינם-"האפרטהייד"עלהאפריקאיהעם

"המנצחהצלחתם.מידתלפינמדדים
היסטורית.ראייהשלאקסיומהאינהצודק",

יסיקולאובקובהבסיןהקומוניסטיםאםגם
שלומגורלומטיין-אן-מןמסקנות

אתיערכוולא ,הסובייטיהסוציאליזם
בדגםדווקא<לאושלהםהפרסטרויקה

למעןהדרושאתינקטוולאהסובייטי>,
המערבי),בדגםדווקא(לאודמוקרטיזציה

ערכן-ודרמטיכואבכישלוןוינחלו
כפי •יישמראלהמהפכותשלההיסטורי
נמדדאינוהצרפתיתהמהפכהשלשערכה

-מטרותיהשלויישומןהגשמתןמידתלפי
אחווה'.' ,שוויון"חופש,

2 

אמנםהישראליתהקומוניסטיתמפלגתי
תקווהתוךבפרסטרויקה,בהתחלהתמכה
הניסיוןדוגמתחולףניסיוןעודשזהו

קוסמטייםבשינוייםשיסתכםהכרושצ'ובי

אך .לקדמותוהכוליחזורואחריוומילוליים,
שהתבררככלהפרסטרויקה,שהעמיקהככל

מחלותלריפוימהפכנייםבשינוייםהצורך
שניםעשרותשלהזנחהשבגללהשיטה,
השתנההקריטית,לנקודהעדהחריפו
שלמאמרההופיע-המועצותבבריתהמצב.
מאמרסטליניזם:בזכותהאנדרייבהנינה

והדוגמטיהשמרניהאגףעל-ידימידשאוץמ
הפךגורבצ'ובמקב"מ.שלבוועד-המרכזי

-המועצותבריתאתשמכרל"בוגד"
המפלגההוקמה-הברית.לארצות

פולסקוב,בראשותהרוסיתהקומוניסטית
אשרהכוחותשלהקשהגרעיןלשחיתה
הפטלי.הפוטשאת 1991ביולי-19ביבצעו
כבר ,בארץבמפלגהבדיוק,תקופהבאותה

גם ,חביביאמילנגדהמסע ,בעיצומוהיה
השמרניהקובפרסטרויקה.נלהבתומךהוא

אתהחריףהמפלגההנהגתשלוהדוגמטי
אלהצעירים,חבריםעשרותנגדהמאבק

עמדתהבעקבותלמפלגהשהצטרפו
ודרשו ,לבנוןמלחמתנגדופעילותה

הדחתיהפרסטרויקה.ברוחגחבמפלשינויים
-21ההוועידהערבמהוועד-המרכזי

חיתההידוע,הסטליניסטיבנוסחשנעשתה
הרחקותשלארוכהבשורההתחלהרק

במאיואחריה.הוועידהבמהלךוסילוקים
שלהשמרניהאגףעםמלאבתיאום , 1990

אזביקרשלושנציגהסובייטית,המפלגה
 ,מק"יש? 21ה-הוועידההתייצבה ,בארץ
ה"בוגד"ונגדהפרסטרויקהנגדבעצם,

הנהגתרובשלהנלהבתהתמיכהגורבצ'וב.
טבעיתרקחיתה 1991שלבפוטשהמפלגה

אחריהיום,גם

הדרמטיתהתמוטטותה

וכישלוןברה"מ,של
עומדתהפרסטרויקה

המוסריתעליונותובעינה
הסוציאליזםרעיוןשל

 •-21ההוועידההחלטותלאחר

השמרנייםהכוחותשלהמבוהלתהריצה
אלהמפלגהבהנהגתוהדוגמטיים
סילוקים, ,-30השנותבנוסחמונוליטיות

שרצוחבריםשלהתרחקותאוהרחקה
אלהחבריםשלמיחסםרקנבעהלא ,שינוי

או-המועצותבבריתלפרסטרויקה
כאשד-1989בשכברזוכראנילגורבציוב.

איתיראיוןלפרסםהמפלגההנהגתסירבה
הצעתליהוצעהוב"אל-ראד"הדרך",ב"זו

הראיוןשלהראשוןהחלקאתלפרסםפשרה:
ולפסולהסובייטית,לפרסטדויקההמתייחס

צריךמה-בשאלההעוסקהשניחלקואת
לשפתהפרסטרויקהאתגםלתרכדילעשות

גרתמפל ,זובתקופה .שלנוהמציאות
שלנוהאחותמפלגת(ביניהןקומוניסטית

הפלשתינאיתהקומוניסטיתהמפלגה
להשתנות.החלוכברהכבושים>,בשטחים
העולם,שלשוניםבחלקיםמפלגות
למציאותבהתאםלהשתנותשהשכילו
הפולנית),הליטאית,(הבולגרית,החדשה

מהרה.עדהמשברעללהתגברידעו
שלוהדוגמטייםקטנטיים QiJהמנהיגים
אשר ,שליהישראליתהקומוניסטיתהמפלגה

ביצרו ,דברלמדוולאדברשכחולא
המונוליטיותאתיותרעוד-22הבוועידתם

מהנהגתוסילקוהפוסט-לנינית,התקופהשל
כמוהם,לחשובלאשהעזמיכלהמפלגה

וראשח"כבתוארעדייןלמחזיקיםפרט
בהסתדרות.הסיעה

שלהדוקומנטיםאתעיניובמושראהכמי
חברימספרעל ,פורסמושטרםהקומינטרן
 , 1930ובשנת 1926-1925בשנותהמפלגה

היהודיםהחבריםשמספרלהעידיכולאני
הרדיפותמימילמספרםמתחתהיוםירד

ביותרהעמוקהוהמחתרתביותרהקשות

כמזכירתפקידיבגמדמפלגתי.בתולדות
במרכזלתפקידוהעבדתיירושליםסניף

למעלהבסניףהיו ,-1953בבת"אהמפלגה
מונה,הירושלמיהסניףהיוםחברים.מאמה

קומוניסט,איזהחברים.עשרה ,היותרלכל
עלבשתיקהלעבוריכול ,ערביאויהודי
הטשטוש,ההחלקה,יועילומהכזה?מצב

יסודי?מבדק-ביתוההתחמקותההשתקה

עדדרךבאותהלהמשיךאפשרהאם
והפיכתה ,היהודיברחובעצמיתלהתחסלות

"ההנהגהואם ?אחרתלמהותחד"ששל
אינה ,עדייןבההשלטתההיסטורית"

 ,הישראליהקומוניזםאתלהצילמסוגלת
שעודהטוביםהחבריםעל-כךיחשבואולי

יהודיםובשורותיה,בהנהגתהנשארו

והשמאלשס"יחברי ,כןכמווערבים,
מיוכןוהאינטרנציונליסטיהרדיקלי
במרוצתממנההתרחקואו ,הורחקו ,שסולקו
האחרונות.השנים

ראשית,עיקריות.סיבותמשתיחשובהדבר

ימלאוהבאה<בשנהקיומהשנותבכל ,מק"י
שנהושבעיםלייסודהשנהוחמששבעים

חותמהאתהטביעהלקומיניטרן>לקבלתה
זוהיאעמיה.שניעלהזאתהארץבקורות
הקומוניסטיותהמפלגותאתשהקימה
ותרמהבמצרים, ,בלבנוןבסוריה,

אלהבארצותהפועליםתנועתלהתארגנות
<סוריה,הצרפתיםשלטוןנגדולמאבק

שתיביןעירק>(מצרים,והבריטיםלבנון>
נגדעקבימאבקניהלההיאמלחמות-העולם.

ממושךזמןובמשך ,הבריטיהמנדטשלטון
אצ"לשלהמחתרותהיחידה.המחתרתחיתה
הגשריםפיצוץואילואחריה,באוולח"י

עשרות .יותרעודמאוחרהשחורה"ו"חשבת

עונווערבים,יהודיםהנרדפים,מחבריה

מחםואחריםהבריטיים,בבתי-הכלאונמקו
"עולילפניעודבחייהם,שילמואף

מהארץגורשוקומוניסטיםאלפיהגרדום'.'
לקניה.אצ"לחבריגירושלפניעוד

למדיניותהנחרצתהתנגדותנוידועה
גירושקרקע","כיבושעבודה","כיבוש

שללמחיקתםשהביאהמאדמתם,הפלחים
 ,ואכןהמפה.מעלערבייםכפריםעשרות
חגורםמק"יחיתההמדינה,הקמתאחרי

ב"קונסנזוסהשתלבשלאהיחידהפוליטי
 .והתנגדהנפלו",כש"הפוריםגםהלאומי"

שלברירה""חישמלחמותלכל
עקביבאופןהתנגדהכןמדינת-ישראל;

צבאית-המזיקההמוחלטתלתלות
וחזרהכלכליתהמכשילהאסטרטגית,
-חברית.בארצותישראלשלתרבותית,

שלונידויכלכליתרדיפהשלרקעעלזאת,
שלהקפדניבניצוחווערבים,קומוניסטים

היו ,כןאמנם •ויורשיו-חניכיוהראלאיסר
שלנוהישראליהקומוניסטיבמחנהגם

לדורות,נכיהבבחינתשחםומעשיםעמדות
בשנות ,-20הבשנות-ומכשיליםכואבים

לאהמדינהקוםאחדיוגם ,-40וח-30ח
המאהאתאךושגיאות,מחדליםחסרים

בליולהביןללמודאיןהישראלית-20ח
המורשתאת •הישראליהקומוניזםשלהפרק

לזרוקאסורשבה,והשלילההחיובעל ,הזו
לכלבים.
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והנון·קונפורמיזםהאינטרנציונליזם
שלקרדינלייםמאפייניםשניהםהרדיקלי

השניכחוטהעוברים ,הישראליהקומוניזם
המהותהמפלגה.שלקיומהשנותאורךלכל

·ערביתהיהודיתהאינטרנציונליסטית
מאבקיה,במטרותשלה,באידיאולוגיה

ייחדושלהוהאירגונייםהמבנייםהעקרונות

לצאתהיחידיהסיכוי
לשקםהעמוק,מהמשבר

רקלאשנגרםהנזקאת
לרעיוןגםכילקומוניזם

הואבכלל,הסוציאליסטי
גמ;ת ;,מבהשתחררות

העבר

המפלגותמכללחיובאותהוהבדילו
האחרים.והזרמים

כלבמשךהשסועה ,כארצנובארץ
מהווהחריף,לאומיבסכסוךתולדותיה

מתייחסואינניעליון.ערךהאינטרנציונליזם
אםכי ,הפרולטרילאינטרנציונליזם

שלבמשמעותלאינטרנציונליזם
עלהמושתתת·ערבית,יהודית·עמיםאחוות

לושכפופים ,עליוןכערךההומניזם
והןמעמדיותלסתירותהןהפתרונות

·קונפורמיזםהגוןלאומיות.ירותלסת
לאומנותשלהזרםנגדהשחייה ,הרדיקלי
המאבקהזקופה,העמידה ,מעמדיוניצול

נגדוהבלתי-מתפשרהעקרוניהרדיקלי
לאומייםוקונסנזוסיםמוסכמות

תמידהיוהיהודי·ערביוהאינטרנציונליזם
ונכסהישראליהקומוניזםשלסימן·היכר

אלא ,בדבלהישראלילשמאללאברזלצאן
שתוך ,נכוןכולה.הישראליתלחברה
לאזהרדיקלינון·קונפורמיזםעלשמירה

עצמהאתלהתאיםהמפלגההשכילה
מהותה,אתלאבדמבלימשתנהלמציאות

אתולרכךלעמעםהשכילהלא
אתלאבדמבליהנוקשה,גיזציההאידיאולו
גיה.האידיאולו

באגףודווקאבארץהפוליטיבנוףזומבחינה
בסירנותהיוושוחר·השלום,השמאלי
הופעתלפניעודהראשון,הניסיוןמרעננים.
אבנריאורישלזההיהבאירופה,"הירוקים"
 ,יותרעודמוצלח ,ואחריולכנסת,ורשימתו
שלהקמתהעםאלונישולמיתשלנסיובה
מפ"םוגםאנחנואלהמבסירנותר"צ.

גיזציההאידיאולושמחלת ,ללמודצריכים
 ,לצייןיש ,"םמפ .בעוכרינוהייתההיתרה
האחרונהועידתהאתאמנםערכה

האדוםהדגלעם " 2000"סוציאליזם
מתכננתאינהעדייןאך ,והאינטרנציונל

נוקב.בדק·ביתברוח " 2000"ציונותועידת

הספריםבחנויותראיתיבאוסטרליהבהיותי
היחסאתהמגניםספריםשלגדולדימבחר

סרטיםשניעשוהאמריקאים ..לאבוריג'יניס
בכחול")ו"חיילזאבים"עם("רוקדנהדרים

הרומנטי ,המסורתיהתיאוראתהשוברים

הממסדל-ש ,כל·כךוהמסולףורדרד
אצלנוהאינדיאנים.גורלבדברהאמריקאי

הציונות .יזהרס.של ,חיזעה""חירבתהיה
נוקבנפשלחשבוןנדרשתהסוציאליסטית

האוסטרליםהפלשתינאי.לעםהיחסעל
בפנירקלאלכךנדרשיםוהאמריקאים

והאינדיאניםשחוסלוהאבוריג'יניס
שלהםהעםבפני ,ובעיקרגםאלא ,שהושמדו
 ·עצמם.

גםאך ,אנועמנוכלפילכךנדרשיםאנוגם
ובעיקרונאבק,החיהפלשתינאיהעםכלפי
עמינו.שנישלהמשותףהעתידבפני

זוהישראלית,הקומוניסטיתלמפלגהובאשר
תחילתאחרישניםשמונההשכילהלא

"קומוניזםועידתלערוךהפרסטרויקה
"אינטרנציונליזםלאואף ," 2000

בשתיהחלטותיה ,ולכן , " 2000יהודי·ערבי
אתלסתוםעלולותהאחרונותהוועידות

לפניעוד ,הישראליהקומוניזםעלהגולל
לצאתהיחידיהסיכוי .-2000השנות

לאשנגרםהנזקאתלשקםהעמוק,מהמשבר
הסוציאליסטילרעיוןגםכילקומוניזםרק

 .העברמך;גמ;תבהשתחררותהוא ,בכלל
שלמחודשתבחינההואבל·יעבורהתנאי

אלקינדמ.

רקלאהשוניתכליתהשונהשלנוהמציאות
גםכי·אם,הקומוניסטי","המניפסטמתקופת

 • 1991אוגוסטשלהפוטששלפנימהתקופה

סוציאליזם,-המטרהבתוקףנותרו
·דיאלקטיתהמטריאליסטיתהעולםוהשקפת
ובחינתה.המשתנההמציאותלניתוח

3 
הקומינטרןממסמכיכמהשלראשוןלפרסום
בדו"חבחרתיממוסקבה,איתישהבאתי

מזכ"לדימיטרוב,לגיאורגישהוגש
דיפלומטיםשניעל·ידי ,דאזהקומינטרן

הסובייטיתהשגרירותעובדיסובייטים

שביקרו ,ופטרנקומיכאילובבאנקרה,

 • 1942גוססבאובארץ

שלהאחרוניםהמסמכיםאחדזהו
חשיבותבעלהאחרוןאולי ,הקומינטרן

 ,כזכורפורק,נטרןהקומי .לנוהנוגע
בעצםהמשיךהואלדעתיאך ,-1943ב

עדשונותובצורותבתחומיםלהתקיים
בחרתיהפרסטרויקה.תחילתעם , 1985

לתקופהשייךהיותומפניזהבמסמך
חדש.פרקופותחתבהיסטוריהפרקגרתהסו

העולםאתשינתההשנייהמלחמת·העולם
אתהיסודמןשינתההשואהאיכותי.שינוי

ההתייחסותואתהיהודיתהבעיהשלאופייה
המסמךהישראליהקומוניזםמבחינתאליה.
הפיצוץ> ,<לדעתיהפילוגאתבשנהמקדים

שלדרכםנפרדהכאשר , 1943של
חלואףוהערבים,היהודיםהקומוניסטים

היהודים.הקומוניסטיםבקרבפילוג
שלה.והפרובלמטיקההיסטוריתתקופהכל
שלהיהודיביישובהוויכוחאתהיוםזוכרמי

בשורותלפילוגשהביא ,-20השנות
למצדדיהעבריתמצדדיביןהקומוניסטים,

שסבבהתקופהסוףמסמןזהמסמךהאידיש?

 ,'-36ו ' 29למאורעותהנוגעותבעיותסביב

שאלת ,הבריטילמנדט ,היהודיליישובהיחס
תקופהשלותחילתה ,ועוד ,הארץעצמאות
מדינהחדשה:בעייתיותהמעלהחדשה

ומקומהאופיההמדינה,והקמתךו·לאומית
היהודיהעםקרה,במלחמההנתוןבעולם
 .ועודהשואה,לאחר
פובליציסטיתהיאהמסמכיםפרסוםכוונת
מחקרשליומרהבהואיןגרידא,

שלאיכולאינניזאת,עםמדעי·אקדמי.
המחקרספריברובכיהתרשמותיאתלהביע

הקומוניסטיתהמפלגהתולדותעל
מגמתיותודומיננטיתבולטתהישראלית,

אופייםאתבספקהמעמידהגסה

היחסיתהאובייקטיביותואתהמדעי·אקדמי

מהעימותהדברנובעאולי .לכךהנחוצה
תקופתאתהמאפייןהחריףהאידיאולוגי

גמאדוואביא .נכתבוהםבההקרההמלחמה
 •האחרוןהזמןמן

התנקשותבסיוןבוצע 1967באוקטובר

 ,מק"י,שלמנהיגה ,וילבומאירשלבחייו
היסטוריתעובדהרכסאליהחוקרמציגאיך

ביןבישראלהערבי"המיעוטבמחקרוזו
נכתב,הספר ?"ערביתללאומיותקומוניזם

הקרה,המלחמהשלמותהלפנימניח,אני
לפני ,מזלולרוע ,-1993בפורסםאך

תחתבפרקואש"ף.ישראלביןההסכם
הפרו·ערביהמצע"גיבושכותרת·המישנה

-רק"ח(של " 1967לאחרוהאנטי·ציוני
ההתנקשותעובדתאתהמחברמגיש ).ז.ל
ציטוטיםהעליוןשבצידוסבוניהמיןבתוך
רק"חועידתשלהאנטי·ציוניהפרקמתוך

התחתוןובצידו ,)-1969ב(שהתקיימה

נגד , 1969משנתב"מעריב"ממאמרציטוט

תוךזאת ,בכללהקומוניזםונגדפרקאותו
שהעובדהלבישיםלאשהקוראתקווה

-אירעהההתנקשות-ההיסטורית
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ההתנקשותאתלהדביקכדיזהכל •-1967ב
להניחישמק"י.שלהאנטי·ציוניתלעמדתה

המוכיחרכס,אלי ,החוקרשלבאמתחתוכי
כמהישבנתונים,רבהבקיאותבספרו

מניעילהארתנוספותהיסטוריותעובדות
זוחיתהלאהןוילבו.במאירהתנקשות
בוודאיבארץ.היחידההפוליטיתההתנקשות

מדבית.מיקוניס .ש

אבנריבאוריהתנקשותבסיוןעללוידוע
גרינצוויגאמילשלורציחתו ,ן-977ב
דברלידיעתוהגיעולבטח ,-1983ב

שולמיתנגדוהמילוליתהפיזיתהאלימות
השוניכלעםוהרישרי.דויוסיאלוני

וביחסםזואישיםשורתשביןהאידיאולוגי
יחסםהואביניהםהמשותףהמכנהלציונות,

הערביולעםלכיבושהשלמה,ישראללארץ
חייבההיסטוריהחוקרהפלשתינאי.

אתלהפוךלאמאודלהשתדל
גרועה.לבלטריסטיקהההיסטוריוגרפיה

מתייחסבזההמוגשהמסמךועוד:זאת

הקומוניסטיתהמפלגהשלמנהיגיםלארבעה
ויבדלומיקרנים,מוסא,-הפלשתינאית

סלונים.ומאירצברישמחהארוכים,לחיים
שלההיסטוריה,עושיהאנשיםשלגורלם
ההיסטוריים,האירועיםמאחורישעמדואלה
מייחסואינניומרתק.דרמטילינראהתמיד
עשרותשלהאישיותלטרגדיותרקזאת

למוותשעונונהדריםקומוניסטיםומאות
משפט,בליאועםהטיהורים,בגליונרצחו

טוןכהקומימסמכי

מופיעלמשל,מיקרנים,סטלין.בתקופת
כמיגרסה,נוןכפרסונהלמעשה, ,במסמך
 ,אמוןבולתתצריךנטרןהקומיאיןשבעצם
שנההאחרים.החבריםמשלושהלהבדיל

אחדמנהיגמיקרניםאותויהיהר·מכן nלא
ראש ,הישראליהקומוניזםשלהזרמים
להונאמןמוסקבהעל·ידיהנערץהמפלגה

סנהמ.רי,נרמ.

במפלגההפילוגעם-1965בונפש.בלב
בסטיהיואשםלרנגט,מיקרניםאותויהפוך

יוזכרושמווציונית,יהודיתלאומית
בכללגנאי.רקהקומוניסטיתבספרות
היינובמפלגהחברותישנותעשרות
צברישמחהשלשמותיהםאתמזכירים
לזרםכשייכיםבלחישה,סלוניםומאיר
<שתחילתהעברים"של"הקומוניסטיםהמאוס
מיקונוסעל·ידישהוקעו· ,)ן 943ב·קיומו

לאומניתסטייהבעליכבוגדיםווילנר
המסמכיםפרסוםלפניציונית.יהודית
כדיאלה,יקריםאנשיםשניעםנפגשתי
מידעהכוללהמסמךאתלהםלהראות
אגדהעםנפגשתיכאילוזההיהעליהם.
אתהקדישואלהאנשיםשניוהרימהלכת.

הקומוניזם.רעיוןלמעןחייהםשנותמיטב
שניםחיובכלא,שניםישבו ,נרדפוהם

למעןורעבו ,סבלוואכזרית,קשהבמחתרת
הרעיון.

דמויותבמפלגתנוהיו-נדברבנשיםואם
לנידויאותןלדוןהואשעוולומעלה,משכמן

22 .12.1942 
 ) 106מסי(פרוטוקול

עותקים 2

ביותרסודי

מידע*תעודת

נולדה ,מרים ,יאמינהגםהמכונהשמחה,
יהודיה. .פלשתינה ,יפובעיר-1913ב

בבית-חרושתפועלתפועלים,ממשפחת
 .בפלשתינהקיבלהתיכוניתהשכלה .לקרטון
(האוניברסיטrי KYTB-אתסיימהבברהיימ

 ,המתרגם)-המזרחלעמליהקומוניסטית
שפת-האם . 1930-1933בשניםלמדהשבה

יודעתוברוסית,בערביתשולטת ,עברית

וגרמנית.אנגליתבמקצת
הפלשתינאיהקומוניסטיהנוערבריתחברת

 .-1933מפייפקחברת .-1930מ
הקומוניסטיהילדיםלארגוןהשתייכה-1927ב

המפלגהאותהשלחה 30-19ב .בפלשתינה
ב- .נתימצטינוערכפעילת ,מייבברהללימודים

KYTB ההערכותכל . 1933עד-1930מלמדה

שמחהוילנסקה,אסתר ,גרסוןיעלושינחה.
זוכרמיאחרות.ורבותלוביץ'רות ,צברי
עשריםבגילשמתהגרסוןיעלאתהיום
וילנסקהאסתרהבריטי?בכלאושבע

ב"קוכתומכת-65בהפילוגלאחרהואשמה
צברישמחהונאו·ציוני",שוביניסטי ,חסלני

 ,אוציונית.בסטייה ' 43ב·כברהואשמה

1 ~ ;:i 

חביביא.'י,נסקה lא.

הזההיוםעדהנאמנהלוביץ',רותכיום,
ן 993ב·להיבחרזכתהלאאךלקומוניזם,

ולוועידתחד"ששלהארציתלוועידהכצירה
דעותיהבשלבתל·אביב,המפלגהמחוז

שיש,ללמדך,הזמן.עםלצעודהמשתדלות
איגנציושלבדבריואמתשלקורטוב ,אולי

הגרשלבסרטהכמוטוהמופיעיםסילונה
-בחריכה"היסודעדיישן"עולםקרט

הקומוניסטיםביןיהיההאחרון"הקרב

כידוע, ,אך •לשעבר"לקומוניסטים
בקרבותמכירהאינהההיסטוריוסופיה

אחרונים.

שהבאתיהקומינטרןמסמכיפרסוםואם

יתרוםטבנקין","ידבמכוןוהופקדולארץ
תולדותשלרב·צדדיאותנטילחקר

אבוא-הישראליתהקומוניסטיתהמפלגה
שהקומוניזםמשוכנעאני •סיפוקיעל

הואכערבים,יהודים ,נושאיועלהישראלי
שניושלהפועליםתנועתשלמבשרהבשר

 •הזאת.בארץהעמים

 .ביותרחיוביותלימודיהבתקופתלגביה

 .שלנובצינורותלארץנשלחה 19 33בפברואר
חברתשמחההחיהיתה 1933באוקטובר

הקומוניסטיהנוערבריתשלהוועד-המרכזי

 .נעצרהשנהבאותה .הפלשתינאי
שלה-ןהוועידהציר 19 35בספטמבר

לגביהנתןיוסף,החיפקייפ,נציגהקומינטרן,
לכלברצינותיימתייחסת :הבאהההערכהאת

ליישומהונאבקתעליהשמטיליםמשימה
העבודהאתמכירה .ובהתלהבותפעילבאופן

הוראותכלואתמאו,דזהירה ,המחתרתית
 .כשלרכותוללאבקפידהמילאההמפלגה

קומוניסטיתלפעילותבחשדנעצרה 29-19ב

בחיפה.בכלאוישבה
 ,בחיפההמחתרתמפולתבעקבות ,-1933ב

אךמאסר,חודשי-3לנדונהכחשודה.נעצרה

 ,-1934בגםנעצרה .חודשים sמ-למעלהישבה
 9וישבה ,מחתרתיתדירהחשיפתבעקבותשוב

 .באשמתההיולאאלוכשלרכות .חודשים
מתמצאתומפותחת,משכילהאשהיאמינה,
חבריבקרב .הפוליטכותבשאלותהיטב

מיוחדבכבודזוכההנוערובריתהמפלגה

 .ותריאחראיתלעבודהלקדמהאפשרויוקרה.
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סטיותבשוםמעורבתהיתהלאמעולם

הערותשוםלגביהואיןאנטי-מפלגתיות

במעקבאךבמעצר,לאהיאכעתמפלגתיות.
משטרתי.

 .דברידועלאמשפחתהקרוביעל

מריםיאמינה,גםהיא ,שמחההחי .כוםיס

נתינותבעלת ,יהודיה .-1913בנולדה
הקומוניסטיהנוערבריתחברתפלשתינאית,

 .-1933מפקייפחברת .-1930מתינאיהפלש
בעלת .למפלגהמסורה .פוליטיתלהמשכי
בקנה-מידהמחתרתיתנוערבעבודתכסיון

פקייפ.שלהוועד-המרכזיחברת .יארצ

האישימהתיקמידע :אסמכתא

 :חתימה

פלישבסקי
ז~ליאפינה

22.12.1942 
עותקים 2 ) 106מסיפרוטוקול(

צבריחהשמ

היא 1993בספטמברצברישמחהעםפגישתיב

ערכה . 1הבאות:ההערותאתלהעירקשהבי
מהיותהלחרוגיכולאינוהנ"להתעודהלש
היא . 2אחד;אדםשלעדותעלתבוססמ

ב-אלא-1929בנעצרה.לא 1916-3בנולדה
במעצר 1942לעד-1938ומ-1934ב , 1933

אפריל-יוניחודשיםלהוציא ,אדמינסטרטיבי
שמחהבית-לחם,מכלאבריחתהלאחר 1941
השופטבפני-1942ברקלמשפטהובאהצברי
במילחמההמפלגהמדיניותעלהגנהבוחישין

חישיןהשופטזיכהדינובפסקהנאציזם.נגד

רקלאכמוהאנשיםכיבציינוצברישמחהאת
עשוייםאלא ,המלחמתילמאמץמזיקיםאשינם
בתלושישהאב"אשרימאו.דמועיליםלהיות

שחרורה.לפניחישיןהשופטאמרכזו"

מעשירתהצערת

יש ,מטעמנומיוחדאדםשלשיגורועד . 1
פייפקעםלהתקשרכהכרחילראות

הקומוניסטיותהמפלגותבאמצעות
מידעמפקייפולקבלהסורית,אוהעירקית

המפלגההנהגתהרכבאודותיותרמפורט

חיידורקלאלקבלהיהנחוץכן .ופעילותה
הפרסומיםכלאתגםאלאהעבודה,על

גילויי-דעת, :המפלגהשלהמסומנים
הי~תוניםכרוזים,לציבור,פניותהצהרות,

 .העםייוייקולאמתייייה

 BKNחברמיוחדחברולהכיןלבחור . 2
סובייטית-הכולהקומוניסטית(המפלגה

בסוריהלשליחותבולשביקית-המתרגם)
המחתרתיתבכתובתשישתמשובפלשתינה
שלהוועד-המרכזיחברייייעשנמסרה

רקלאשיוכלכזה,בחברלבחוריש .פקייפ
הוועד-המרכזיביןהטכניהקשרעללשמור

הקומוניסטיתהמפלגהאופקייפשל
אתיביןגםאלא ,הקומינטרןלביןהסורית

דיומשכיליהיה 'הקומינטרןשלהקו
המצבלימודותוךפוליטיתמבחינה
הקומינטרןשלההוראותיסודועלבמקום
המפלגהלהנהגתלסייעיוכל

את ·.מעשיותבעיותלפתורהקומוניסטית

לפלשתינה.דווקאלאולשגראפשרחברנו

פיעל .סוריהלשמשיכולהעבודתוכמרכז
אינולפלשתינהסוריהביןהקשרידיעתנו'

 .מורכבתבעיה

הקומוניסטיתהמפלגהבאמצעות . 3
הדברסלמןהחישלולדעתוהעיראקית,

ספרות,משלוחאתלהסדיריש-אפשרי
פיעללפלשתינהוכתבי-העתעתונים

יייעזולמטרהבמיוחדשסופקוהכתובות
הזמןבמרוצתאם .פקייפשלהוועד-המרכזי

הקשראתלקייםיותרשקליתברר'
 ,הסוריתהקומוניסטיתהמפלגהבאמצעות

דרךהספרותמשלוחאתלהעביריש

 .סוריה

באדםלבחורנוכלשלאבמקרה . 4

אללהזמיןיש ,לפלשתינהלשליחות
שלהמנהיגיםמהחבריםאחדהקומינטרן

לאחרדיווח,למסירתפקייפשלהוועהיימ
והבהרתמפקייפיותרמפורטמידעקבלת

המפלגה.פעולותשלהכלליתהתמונה
אודותמידעתעודות :בזהמצורפים

 .שמחהסלונים,יימוסאיי,החברים

פלישבסקי(חתימה)

24.12 .1942 

ביותרסודי

מידעתעודת

מוסא,גםהוא-חילוחסןאיבןרדואן
ביפו,-1908בנולד-יוסףמוכטארוב,

למשפחהבן .פלשתינאינתין ,ערבי .פלשתינה
 .פועל .ענייה
הפלשתינאיהקומוניסטיהנוערבריתחבר
המפלגהחבר ,-1928מפייפקחבר ,-1927מ

 ).(בולשביקיםהכל-סובייטיתהקומוניסטית
 .פקייפחברשוב-1933מ . 1933עד-1932מ

מתחילתפקייפ.שלהמזכירותחבר-1938מ
מוכרממשפחתמוצאו .פקייפמזכיר 1935

לעבודהחלרדואןיהח .ברחובותעניירקות

 .כאופהואחר-כךבמאפייה,כילד 8מגיל

הכלליהוותק .כבנאיבכניירעבדיותרמאוחר
לבערותוקץבא-1926ב .שנים 11בעבודה

 .לאומינוערארגוןשלערבבלימודי
הקומוניסטיהנוערלבריתהצטרף-1927ב

הארגוניםבעבודתפעילהיה .הפלשתינאי
בריתהמלצתעל-פי ,-1928ב .הבסיסיים

היה-1929ב .פקייפכחברהתקבל ,הנוער

המפלגתיהסניףכמזכירמפלגתיתבעבודה
למוסקבההמפלגהאותושלחה-1930ב .ביפו

(באוניברסיטה K Y T Bב-ללימודים
שםהמתרגם)-המזרחלעמליהקומוניסטית

 . 1933עדלמד
 .חיוביותהלימודיםבתקופתלגביוההערכות

 .שלנובצינורותלארץנשלח 1933ביוני
פקייפשלהוועד-המרכזיכחברצורף 33-19ב

 1934מדצמבר .הוועד-המרכזיבמזכירותועבד
פקייפ.כמזכירנבחר

פעילותועלרבותפעמיםנעצררדואןיהח
להפגנהבקשרנעצר-1929ב ,הפוליטית

 37ישב .ביפוהקומוניסטיםיייעשאורגנה
בירושליםימיםל-ןנעצר 30-19ב .ימים

שנה,באותהאיגוד-מקצועית.לפעילותבהקשר
 1ה-ערבימים-3להמשטרהאותועצרה , 19 30

מפלגתיתפעילותבשלנעצר 34-19ב .במאי

בכלאחודשים 6וישבבחיפהבלתי-ליגאלית
הפרופינטרןשל sה-בוועידההשתתףבעכו.

המתרגם)-המקצועי-האיגוד(האינטרנציונל

הנוערהאינטרנציונלבמליאת ,-1930ב

זכותבעלצירוהיה , 33-19בהקומוניסטי

שלה-ןבוועידהפייפקמטעםהצבעה

 .הקומינטרן

אישיתהמכיריםפקייפחבריכלשלדעותיהם

 .חיוביות ,רדואןהחיאת

רדואןשלוילדואשתומתגורריםבמוסקבה
הארגוןשל.הוועד-המרכזיעיייהנתמכים

לעזרה.הבינלאומי

גםוא(החילוחסןאיבןרדואןיהח ,סיכום

1908בנולדיוסף) ,מוחטרובמוסא, ערבי .-

הקומוניסטיהנוערבריתחבר .מפלשתינה
חבר .-1928מפייפקחבר .-1927מהפלשתינאי

תהכול-סובייטיהקומוניסטיתהמפלגה
פ.ייפקחברשוב-1933מ .-1932מ(בולשביקים)

לבע .למפלגהמסור .פוליטיתמבחינהמפותח
תימחתרתמפלגתיתהנהגהבעבודתכסיון

שלהוועד-המרכזימזכיר .ארציבקנה-מידה

 .-1935מפייפק

האישימהתיקמידע :אסמכתא

 ,חתומים

פלישבסקי
זצליאפינה

סודי

דימיטרוב .מ .גהחיאל
נאסףאשר ,.פ.ק.פעלחומראליךמעביראני
השגרירותעובדישלשםביקוריםבעת

מיכאיילובהחבריםבאנקרה,שלנו
 .רנקו.ו~ט

םצילומישלדפים 31 :בזהמצורף
 .צרורות-3בומכתבים

ךקנוזוב .ו

9.12.1942 

 :פלי"?יבסקילחינמסר
 ,בתורכיהמ"ברהשגרירותמזכירדו"ח . 1

 .דפים 8 ,מיכאיילוביהח

אל "סשהפילוסוףיישלמכתב . 2
בגרמניתהקומינטרןשלהוועד-הפועל

 .דפים 9וברוסית,

 3 ,עותקים-2בקו.;כ.~צקישלמכתבו . 3
 .דפים

על-ידיהמופץ~ל:;ורוהחאלגלוימכתב . 4
 .דפים 5הציונים,

סטיתיאנטי-קומונחוברתמתוךקטעים . 5

 .דפים 6 ,הציוניםשל
 .צילומים 7 . 6

"מברהשלייהקומסומול"אלמכתב . 7

י"הקומוניסטהנוער"בריתמאת

 .דפים 2הפלשתינאי,
 .בעבריתוכרוזיםעתוניםצרור . 8

הפרקציהמזכירמאתמכתב . 9

היווניהצבאשלהקומוניסטית

תיבצרפתעותקים 2 1במזרח-התיכון

 .דפים 3וברוסית,

 .אחדדף ,ברוסיתסי\יקיסמאתפתק . 10

 .ביווניתטקסטעםדגלוני·משי 4 . 11

 .דפים 5 , 1941משנתביווניתמכתב . 12

 .דג.שלובחתימתובכתב·ידובשולים,
החומראתלמסורדימיטרוב)(גיאורגי

 10.12.42פלישבסקי 1לח
החומרקבלתעלאישור :העמודבתחתית

 10.12.42עצמופלישבסקיבחתימת

22 .12.1942 
 ) 106(פרוטוקול

עותקים 2

ביותרסודי

מידעתעודת

נולדגולד) ,יעקב(מאירקה,סלוניםמאיר
פועל ,יהודי ,בפלשתינה ,חברוןבעיר-1910ב
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שלכיתות 5סיים .פועליםממשפחת .כנין

 K Y T B-אתוכןכיפועממיר-ספבית
המזרחעמלישלהקומוניסטית(האוניברסיטה

 .וערכיתעברית :השפותאתיודע .המתרגם)-

כפלשתינההקומוניסטיהנוערכריתחכר

חכר .-1933מפק"פחכר . 1927משנת

 . 35-19מפ 11פקשלהוועד-המרכזי
כבניין,כחנות,עבד . 13מגילכעבודההחל

למתכתכבית-חרושתשוליההיה ,כסכלות
 .ועוד

כהפצתפעילהיההקומוניסטיהנוערככרית

וכלתי-ליגאלית.ליגאליתקומוניסטיתספרות
ככלאוישבנעצר 1928כמאי-1הכהפגנת

עלשובנעצר 1929כאוגוסט-1כ .ימיםשלושה
מאסרלשנתונדוןאוגוסטכהפגנתהשתתפותו

כשכיתת-רעב.השתתףכבית-הסוהראחת.

פק"פאותושלחהמהכלא,כצאתו , 193כ-ס
כ-למד 1930-1933כשנים .מ 11ככרהללימודים

K Y T B . והעבודההלימודיםתקופתעל
נשלחלארץ .לטובהצויןכייצורהמעשית
צורף--1934כ . 1933כיונישלנוכצינורות
אתניהל .פקי'פשלהוועד-המרכזילמזכירות
דפוס,הוועה"מ:שלהכלתי-ליגאליתהטכניקה
וכדומה.הספרותהעכרת

השתתףכמפלגה,חברותוכשלנעצר 35-19כ

 .-הרעבכיתתכש

מעריךיוסף,הח•פק"פ,שללשעברהנציג
"כתקופתכיומציין,סלוניםמאיראתלחיוב

צידדהאופורטוניסטיתההנהגהעםהמאבק

פעילכאורחונאבקהערכיזציהכקויעקבהח•
תכונותכמהמצייוהואכזמןבולמענו'.'
הערכה-עצמיתכעל :מאירשלשליליות

וגםלחבריםגישהלואיומתנשא,מוגזמת,
כמידהראויואמוןמיוקרהנהנהאינו

 .מספקת

מאירקה,גם(הואסלוניםמאירהח•סיכום:
 .מפלשתינהיהודי .-1910כנולדגולד)יעקב,

הפלשתינאיהקומוניסטיהנוערכריתחכר
 .-1933מפק"פחכר .-1927מ

 . 35-19מכהרכבופ 11פקשלהוועד-המרכזיחכר
מפלגתיתכעבודהכסיוןכעלפוליטית.מפותח

מסור .מחתרתכתנאימרכזיכקנה-מידה

סלוניםמאירהח•מדועלברר,ישלמפלגה.

כפיהחברים,מצדהראוי""כאימוןזוכהאינו

מזכירשלכתגובתונאמרשהדבר
 .-1935כיוסף,הח•הוועד-המרכזי,

;כ . 1איסראריה
אנטרופיה

 'וי~~צ~ן f~ן~ס iJ ;ך~~~ל~ןםז;נ~ןט~ין
~יגיר~א;ר ';ר;עג;ןןמ;' ע~; f~ריןיו't;כיכי fלפ~ת
 .ופ~ו;סיוס~~ת

 ; n ·מס~י fסןש~ם , ;ך~~זק,ה~א ';דיי:ג~~:פ;_ךו:ו~ןםך~ין
השימפנזה~מע~ט;הזינ;זא~ר;ס nמ·שר:פ;

:• ••• --• T • • -T : ::•. 

;זקב). nה~א ר,קז~~(ח;זקב iJס~ןם-ז;נע~ט;~ז;נע~ט

~ן~ה א~~זק,ל:;ניןה piJ:ז;נשךהךו:ו,;פ:~ןםן~ין
iJ נ~ג:יי~~ז:ריגה;:R קיזק,לה~R ה

ה) Rסךמ;ןיגז;ני iJזק,ל~י WiJח"ק iJ(נןם
מרכיביו:פילי;נירז;תיו sרז;ת sללהפריך;

:-:• •:-.., :••• T • :•• -:•ז 

o/, וןיו'ךן;ך;תה;ג:ייר 7\ן'אr~

~גה 9ז;נ~י~יןדימ;לק~לתל'אר~סה, 9 ה~~ל'א~ף.
צ·~ןןז;נ~~~יזג~~ו:ון;נ;;ת~י~ףיר wiJי 1דז~לת

יה sהאנטר;שלהאינס;פימהשדהמשחררים
:ז ::•ז: .... : ••ז •:ז-•• •ז:•-.:

>~ r ב~f ו:ור~ר;ת 9~זק,רזק,ל~ק 3ד~ij ~t;קיכ( 
ד~י;ן' _ל~~זק,לש;ך ij~~לים

fo/. ן~ג~דr ק.יiJ כי;tי~R ד~לטה~iJ ~r;ז W נים;:
ךל.~ה~חיו:וי;ם י~~;מ 7 י~~ 7ךנ;סר~ש WiJרגי Rfג;י~ןה iJלא
 . ;מ;לךr~גע;ר~ןםןג:י~ןתזגך~יגהלח~תןו~י:פ"ק,רזק,למ; 9ק

 .האישימהתיקהמידע :אסמכתה

חציוסומקרוני

'יי Iגינזברגאלן
 ~זךנתן :מאנגלית

גורו

שפעלםה:,ךחזה

i ~לד"T י~~ל'א1כז;ורים 9זק,7קס;ו~-:;ניםסם 
נשאראנישפמ;גה,העירז;הי

 T : • •-: :ת; nהשכ~ T:פנעלי

ה~~-נראיםגרב~
 ן;מ~~ל W~יי~תוזו~י

גלארועדייןהיודעתטקסטילעירכלדרג'.אותרפגשתיגורר. .גינזברגאלן
 ,בתהליך"יה"קונסטרוקצבמסגרתשםהיינו'שירה'.המלהאתמשיבחוטי
עםבאגינזברגמשוררים.וארבעהופסליםציירים 150שהפגישאירוע

התקרה.אתשהרימוחדשיםשיריםועםמ"קדיש"הנכדיםהתותחים

נרכבהיההואבלודג'המסתתרים.הכוכביםאתמתארהוא"גורר"בשיר
 .גורופשוט .גררו .מאורולהסתנוורהיהאפשרקשורותבעינייםשגם
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תאונה
נירחוררות

 ~:;~~~,:,~נ:~,~~~מ;~:י~,~~ב~ש;~~~~ד ב~~ ., ...-.:. :.",··.,
היוהן •בעיניועווענפצע,שהואבזמןשקודם, 1 · ,,>

אתהיטיבהואלרווחה.קרועותונפחדות,קמות : .. 1111
 •צדדיומשניהקלההשמיכהאתהצמיד ,הבןשללמראשותיוהכרית

יכולוהואהשמיכה,אתכשהידקאותושהריםכמעט •קלהיהבנו
היוידיו·אונים.חסרותצידיומשניהמונחותהידייםאתלחושהיה

במכוניתנלחמותהןכאילוהידיים,נעוקודםבדק.הוא-חמות
היהסנטרולהדוף.-סומאבאופןמרצדותהזרועות .אותושדרסה
עבההיה ,מראשותיואלשנזלהדםורקלקרב,מתכונןכאילומורם,
אותו:להריםמעזיםלא ,קהלובת ,נפלבולמקוםרצואנשיםוחום.
שהיהמלוכלךשמןבכתםשנתערבבוחום,שמןדםמראשו.נזלדם
דבריםמדייותרבמתיחות.האבבוהסתכל-ישןבנוהכביש.על
מכרסםפחדמיןהרגישהאביתעורר.כאשרלעשותם,נשארועוד
משהו","לשתותבפקפוק,חשביתעורר?"הואהאם"אבלליבו.את
ומילארכן ,החדרבקצהלכיורהלך .אותוהקימהומחשבתוחשב
סביבו.והסתכלהסתובבהכוסאתזרקבצימאון.שתהכוס.
משהו?"תאכל"אוליאליו:חייכההערבאחות

למזנון.למטה,יורדשהואאמראכל.לאהבוקרשמאזאמרהצטדק,
זאתאמרההיאלך".שיהיהאז ,אוכללא"בנךאמרה:הערבאחות
לפתחהלכההאחותצורמים.הדבריםנשמעו ,לואבלבדיחה,כמין

רקבצהריים,חיתהאשתו-לשעברהמגש.אתלהביאהמחלקה
מילןהקטניםהאחרים,לילדיהמיהרההלכה,אחר·כךלדקה.
צריךוגם ,יתעוררלאהואוכהכהביןאותם,"להאכילהפצוע:
גופהדומעות,היועיניההתנצלות.במיןחייכההיא " ...להםלספר
הסתלקההיאמשונה.באדמומיותהתכסהפניהעורהתעוות,הבריא

ילדיה.אתהזכירהשהיאהזההמשונהביוםהראשונההפעםזו-
לאבקמצנות,איתרדיברההיאאותה.שעזבעללוסלחהלאעדיין

נדמהלמכונית.מתחתשנפלהגדולילדהאתמזכירהוכןמזכירה
באההתאונהביוםהדומעות.מהעינייםחוץפה,סתםשהיאלוהיה

קורעבכיבכתההיאולשםלכאןומסתובבתמסתובבתמי.דבבוקר,
אתלהושיטלא ,לעזורהיהיכוללאאבל-עליהלוהיהצרב.ל

חיתה.בוכריתכאילואותה,ללטףלא ,ידוכף
במחלקה.חדשהחיתההיאאחות·הערב,שאלהלך?"קוראים"איך

מיקי".לישתקראימוטבאבל ,"מיכאל
מוטבאבל ,ממנונפרדתאולי ,לךלהפריערציתילא ,"מיקי

אשתךיתעורר,לאהואהאפשר.ככלמוקדםהזההילדאתשתעזוב
 ,,לעולמים.יישןהוא •יתעוררלאשהואלךאמרהרופא .נכוןעשתה
·ערב.לארוחתהמגשאתלווהגישהברחמיםאמרה
מביןסינןרבה","תודההמגש,אתלקחאשתי?"עשתה"מה

שפתיו.

לחכותשווהלוהיהאי·פעם.יתעוררהואישןרונישאםחשבמיקי
ל"אי·פעם".שנחוץזמןכמה

יודעים.לא-שלוה"עכשיו"נמשךזמןכמהאלב ,עכשיוישן"רוני
משוגע.כמוהראש,עלשנפלאחדכמועלימסתכלתשאתיודעאני

לעשות".מהליאיןממילאהציפייה.עםשלםאנינכון:לאזהאבל
 .הלבןאתואכלהתחנהמולהתיישב ,לבןשםהיהבמגש,הביטהוא

הקשתה.יתעורר?"לאהוא"ואם.
יודעלאאחדשאףלךאומרים ?כזאתשאלהלשאוליכולהאת"איך
חודשיםרבים,ימיםלחכותמוכןאני .שלוה'עכשיו'שלאורכומה

שיתעורר."עד-יותראושנהרבים,

שלך?"המקסימוםזהשנתייםיותר?כמה ,יותראו"שנה
שמך?""מה

"רחל."
אמרלכל,"מוכןאניכרגע,לי.יימאסשלאמקווהאנירחל,"תביטי

חולשה.שלהרגשהאותווהציפה ,מיקי
החיים,עלחבל-אופןבכל ,מהריתעוררהואמקווהאני"אז

ארוך.זמןהחיים,כליישןשהילדלהיותיכול ,קצרזמןחייםאנחנו
רחל.כיחכחהלך?"צפוייםחייםמיןאיזה

המצרכיםרעב.חשהוא ,,קצת, ,"כן ,, ?דייסהרוצה •עכשיו"תאכל
 ,במזנוןלאכוללרדתחשב .תאבונואתסיפקולאהמגשעלשהיו
האחרים,המגשיםעםהמגשאתושםלאכולגמרויתר.אחר·כךאבל
 ,יובהתלבטות ,בהרהוריולבדהיהשם .לבנווחזר"תודה"אמר:

אלו-בידומשערותיוקומץחפןלצידו.ובנוהוארקבחלומותיו:
צדעלהיהישןעדייןשוב.אותןושיחרדהתחבושת,מפאתהציצו
שתיאתלהרוסהספיקשנותיובתשעתשע.בן-ימיםעול ,ימין

 ~·הספרבביתהברזעל·ידשקיבלבמכה·הקדמיותהתחתונותשיניו
עכשיושנתגלו-חצי·תותבותגשר·שינייםלועשוכמובןהוריו

בעיון.באלההסתכלמיקיהמכונית.ממכתכתוצאה
צריך-אחדצדעל ,רוניזהאםאפילו ,לישוןלמישהולהניחאסור

אח.דצדעלשעותכמהמזהישןרונישעות.כמהכלאותולהפוך
בידההחזיקההיאאחרת.מיטהעל·ידישחיתהלרחלוניגשקםהוא

עושיםמתי ,רוניאתלהפוך"צריךולה: nמצב·השלוטופסעיפרון
זה?"את

אתהאםקטן.שלךרונירואה?לאאתהמפריע."אתהאמרה:רחל
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 ,, .לבדךאותךלהפוךיכולאתרוצה
אני"ומהלשאול:והוסיףבלבותמהמרוגזת,שהיאהבחיןמיקי
אליו?"שמחובריםהמכשיריםעםעושה
הטופס.עלמשהוכתבהרחל ,, .אותונהפוךאנחנו .בוערלא"זה

לפעמים"רקחשב, ,, ,יותראיתרהייתישלא"חבללמיטה.חזרמיקי
רחמים.וחשהרהרעליו,"צעקתילרובלבד.ורוניאנילדיג,יצאנו

לשלושהאבאאזהייתי-לדיגיצאנולאבכללהאחרונה"ובשנה
חבולנותרהואלרוני.זמןליהיהולאבשבועיים,פעםילדים,
התרגז.אשמתי?"זאתזמןליהיהשלאזההאםופגום.

האבנהםרוני,""רוני,מינימטר.שלבטווחראשואתהזיזרוני
וחם.לחהיההמצח .במצחו ,בונגעוהוא ,, ,רובי ,"רובי ,כולומצפה
הלילה:אחותהופיע
חקרה.קרה?""מה

אתפקחלאשרונימכיווןנבוךהיההוא ,,קצת,ראשואתהזיז"רוני
 ,אותולזעזע ,בידיורוניאתלקחתחשקלוהיהבטוח.היהלאעיניו

צפויים.כל·כךשקטים,כל·כךהחוליםבבתיהחיים .••אותוללחוץ
שובסגרה ,הלבןוהופיעאותןפתחה ,עיניואתבדקהשולההאחות
שולההאחותממנו.פחדמיקיהכרית.עלבחזרהראשואתוהניחה
טעם"איזההסתכל.מיקיישבה.היאלראשוקרוב ,רונילידישבה

לך.נקראיתעוררכןרוני"אםבעדינות.שאלהכאן?"לשבתךיש
הזמן."כלרוניאתורואיםהזמן,כלאחיותפהיש

התעקשזז."הואאבלספורים,במינימטריםרקאומנםזז,"רוני
הוסיף. ,,יומיים.מזההראשונההפעם"זו ,מיקי

הפסיכולוג?עםלדבררוצהאתהאולילך?יצאמהזז,הוא"ואם
התעוררות,שלסימןכלאיןמרונישאלות.לולהציגיכולאתה

למיקיחיכתהשולהומרץ?"פעילותמלאילדהיההואלצערי.
 •עויןהיהמיקיאבלשיענה,
אחר.לנושאשולהנסבהדתיים?""אתם
 ".אל"
נזקקים?לאנשיםרונישלאבריואתלתרוםשאפשריודע"אתה
 ,,אחרים.אנשיםלחיירונייתרוםכזאתבצורה
לשניידיואתופרשקםהוא " •••אבריואתלתרוםאותי.עזבי

שאחליטאנימי •••יתעורראםעדייןיודעלאאני"הריהצדדים.
עצמואתתיקן ,,מת,המוחמת,בקושיהילדאבריו?אתלתרום
אתלתרוםמפחדתלאאתאיךמת,לאעדיין"הילד ,והמשיך
אבריו?"

·הראשכרותתהצפרדעכמוזהחיים.שלוהאבריםאםגםמת,"רוני
קופצת."היא-בעטבהנוגעיםאם-

בכאב.מיקיאמרדבר!"שוםחסרלא-פהאבלהראש.לה"חסר
ראש.בכובדבוהסתכלהשולה
ידיובעמידה.שטוח,בקולמיקיאמרשלי"הילדהוא"רוני

דנהלאדבר!שוםליאין"בלעדיוישע.חסרותכל·כךמיטלטלות
עיניו.אתניגבמיקישלהן."אמאשלהן-שיריתולא

לפסיכולוג."שתיגש"מוטב
דבר."שום"זה

שלוהפיפישקיתאתבדקה ,שקיותיואתבדקה ,אותובדקההיא
 ,, .אותושנהפוך"כדאי .קקיעשההואאםבדקהבאחרת.והחליפה
אמרה.

רוני,אתאהפוך"אניהבן.ידעלניצב"האבלך ·אעזורואני"כן,
 ,,בצינורות.תטפליואת
אתלהפוךהצטרךהוא-הידייםאתסובבקודםאותו:הפךמיקי
אתנשךמיקיהרגלים.ואתהתחתאתאחר·כךלחוד.הראש

כהה.כתםהיהלחיועלזעיר.כל·כךדק,כל·כךהיההואשפתיו.
הכתם.עלהצביעזה?""מה
נגעמיקיהמרגיע.בקולההאחותאמרהיעבור"זה ,דברשום"זה

מאוד?"רכההלחי"למהמאוד.רכהשהלחיומצאבכתם,בלחי,
שכב"הואוענתה:הסתובבההיאכבר.שהלכההאחותאתאשל

עליה."
צעקמיקיעליה?"שוכבשאניאחרימאודרכהכןגםשלי"הלחי

באחות.ומבטו

 ,בונגעמיקימאיים.היההכתם ,, .חיזהבכתם,"תגעחזרה:האחות
נרגע.מיקיוחם.לחהיההכתם

היהמיקיאור.שהיהלמרותלרגעיםנרדםומיקיהלילהכלאורהיה
ריכוזמרובאדומותהיוהןעיניו:אתשפשףהואשם.שישבהיחידי

ראשו ,התיישרוידיוהנוקשה,גבואתזקףמיקישינה.וחוסרומאמץ

הסתובבקם.מיקיושלושים.אחתבשעון:הסתכלהואהתרומם.
שםחיתה·האחיות.לתחנתפנהאחר·כך ,לבנומסביבקלהשעה
היהשבנוהצדאתשהחליףבזמןאיתרשהייתהמזואחרתאחות
שהייתההאחותזאתכי ,לונדמהאו ,הכירבקושי •עליושוכב
הקודם.בלילה

"שרה?"

חייכה.היאפה!"עדייןשאתהרואה"אני

 .בנולעברהצביעהוא ,, ,הלחיעלכההכתםלוישהזה."הכתם
 ,, .גדולכהה"כתם
לרוני.והלכהבנגיעת-ידדוכנהאתסובבהשרהנראה.""בוא,
בלישיחיההסכויים"מהשאל:הואהססנימאודאחריה.הלךמיקי

הכתםאתליטפה ,בונגעה ,אותוליטפההיאבעתיד?"צמח?להיות
בתודה.עמוקה,אמוןבהבעתשםעמדומיקיהכהה,

כתמיםעודלונכונים ,להפךיעבור?לאהזהשהכתםיודע"אתה
"את :ראשואתהורידהוא .אליובבההסתרשרה ,, ...כתמיםועוד

עייף.בקולאמרהוא ,, •.•אומרת
בעיניו.היודמעותאותה,בחןמיקיזהירה.שרה,פסקה ,,עובדה,"זו

הדמעותאתניגביבב,מיקיזולגות.התחילואזהרהללאלפתע,
"הי·לך".רך:ניירשלחפיסהלונתנהשרה ,בידו
אליה,שבהואשעתייםכעבורוהסתובב.החפיסהאתלקחמיקי

לתפוסליקשהכל·כךיודעת,"אתבטחה.בחוסרפוסעמאושש,
לושוכבסתםהמיטה.על ,לידישוכבוילדשםישבתימת.שרוני

המכונותבעזרתחיים.האברים •••מתהמוח .••מתוהואהמיטה,על
חיים.שלוהאבריםרקמת,שהילדרואהאתהחיים.שלוהאברים

 " ...מתהילד
דבר".אותו"זהעיניה:אתעצמהשרה

מחכים,הםלירק ..•אחריםאנשיםבשבילחייםהאבריםיודע,"אני
עלנשעןאלאהסתובבלאהפעםבבכי.פרץ " ..•לירקמאוד.יפה
 •מגודל.ילדהיהכאילו ,אותושליטפהשרה

i פנינולאןודעים
יעק"ביגד

לישאמרז-והזפ~יםאז-ויחי~ה~ילה:פל
T --:ז T •• -•• :•ז-:: • 

נ;ךך;ת,:פשהזפחשב;תשפרזמז-ו,לפני
 : ז-:--•:: ::-:··: ••:·

rךל;מ;ת.גי 1 ~ 7ז;יב~גה~ין
Wf ~iזנ;וה~~וים~ת ה~וtו~הiה~;מ~~זק~ים~זנ:ו 

~~זכךם.~לזקים~ת ה~וi~ ,םי~;מ~~ןנ:ו~~ה~דזק,tזנ;וה
תארים.:פזפהבנעלא~ליילדים  •ז:-ז t ---t •ז:

ארבנעיםבגתאהיהושאני

~ f ·;·r; ~; ... ו~הiדקז:רi ·~זגךז;ן. 'יל~
ס~בנ;ן' f ה,;;טל'אג5ן.ן
 . ~נ;ךז;~הל"אrן~;ןל~ם

l ~~ט;~הא~לי יryf זקבנ;ן, 
~ז;ןמ;ל'דק ,תך.~;ןtזז;י .;ךל'א

בנשדרה,חת~להראינ~
• T -: T T •• : -

 .ב~~י,זג~ר~יס Wfזגrוזי~ה
זvםסלך~נקיו~ישן~ם

:פב~י;ת.ועיניוזר~כיםשריריו
: • T : • T ••: : 

זvםב w :זק,ן~ישך~ם
;למ;ת. nעיניושפסל'העל

---:-•• T : 

זזגךלזזגך~סך ,~;גב
 .~גינ~לזזדי;ןנקיםזזנ~
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כירושליםצעיראיל -
פורתאלישע

. N מלמלהשלי,למלומדותאזדקקלאשכעתמשערתני
מורעבתוהתנפלהבמהירות,כשהתפשטהמאירה . . ' ~
הנשיםשלהישירהדרכןונדהם,שבהוא •גופועל . .· . :

מישהוהאםתההוהוא •אותוהממהבירושליםשהכיר .
והיאהעירה.עלהמהכפרשהתמיםהקולאתהעביר

לבקשהעזשלאמעשיםבועשתהוהיא •בגופומלאהחירותנהגה
רצונותיועללרמוזאפילונחרדהיהכיבו.שתעשהמאשתו

מאירהאצלאבלכל·כך.מושחתיםבעיניהנראיםשהיוהכמוסים,
עשתההיאלפריצףת.רtמשוםהיהלאהמשגלבשעתגםהסוערת

התפלאוהוא .הףמ;רטיפתוללאבריכוזברצינות,בגופומעשיהאת
לרגעהתאבנהוהיאהמשכב.ללהטמעברבהשחשצניעותהעל

אתלא,רם.בקולגסותמליםכמההמעשהרתחתאגבשפלטבשעה
להכעיסהלאוהשתדלשכח.ולאזכרוהואסבלה.לאהיאזה

לחינם.
תווי oהמהאוררךוהצטמררההכיסא,עלבגדיהאתהשליכההיא

א;קט;~רערבשלהקלושבאורוראהשבוחראלחלוןמבעדשחילחל
תחתונ;הלבושה.שלהנזיריתהפשטותאתכמיהות,ומע;ררשקףף

 .אינטימילבושולאמדיםהיוכאילווצבועיםגזוריםהיווחזייתה
גביעלהחליקווידיו .אשתושלמעורהושונהרךהיהעורה

ערוותה.שלההתגבהותומעלגבה,שבמורדהזעירותהגבשושיות
וגזרתןובהירמתוחעורןצעירות,רגלייםאותו.הפליאורגליה
כמהשלנפרדיםמחלקיםמורכבגופההיהכאילונערה.רגליכשל

רגליהשבחיאתלהואמרהתאפקולאבה,התבונןהואנשים.
פשוטים i'Iדבריואתההואהלילהלאחררבזמןזכרהוהיאהנאות.

ההדוקהבטנהוגםאותו'גירועדיןהניקושלאשדיהללבה.ונגעש
שניםלפניכמונערה,אלשובבאהואכאילוהצרה.ותהרווע

אתבחוזקהתוכואלושאףלחלון'מתחתלהתעלסשמחואוהנות.·ו
לאהואכזהומעוררונקיחמצןדחוסאוירהצוננת.ילההלרוח

הדוחקותשאלותיואתדחהוהואהרחוקה.שבשפלהבכפרוכירה
להםיניחהראשונישהרעבזמן'כמהעודאחר.ללילההיחיעל
רווקה.נותרהמדועלשערהתקשהובאהביה,בגופה.מוקף .קפומתו
ומהבדירתה?לילדיםסימןשוםשאיןזהואיךגרושה?חיתהםהא
חייה?עלבאמתיודעיםהטוביםבריםהח
פיואלבפינהנצמדההיאלה.נשקוהואהתעוררוקלנמנוםחרלא

שלדאתובלשונובשפתיוהרגישוהואשיניה.אתלתוכוודחקה
 .לשונואתונשךהגשר'בחודנדקרוהואגשרי·שיניה.שלהמתכת

לומוכרתחיתהשלאומרוחקתזרהלעירהכאבאותוזרקפתעול
אשהעםהתעלסהואההיא;קה nמרבעירושם .מחלומותיודםמקו

נשיקותמחליףשהואלונדמהקצרולרגעחיים.רוחללאשנראתה
הסיעשרצהומבליחשופה.גולגולתעםת, gול.;כהשלולחיצות

הקטןלחדרמחוץאלמאירה,שלהמלוהטת.לבטנהמתחתעצמו
שהוטלהרגשילסיבוךומחוץהירושלמית.לדירתהומחוץבוששכבו

שהואלעצמואמרוהואלהתחרט.שהותלושתהאמבליתוכו'את
למייקרהבדיוקכךהקבר.חיבוסימ~י~יםאחדעכשיומרגיש
דוקריםמאלה,גרועיםחיבוסיםעודוישניאופים.במיסתשחוטא

התענוגבאמצעדווקאעליךועטיםשבאיםומכאיבים.פוצעים
שהם .בולסערתשאי·אפשרהמובהק,סימנםוזהוהמושלם.הגופני
בשוםלחושלואסורכשהגוףוהרכה,הנעימהבשעהדווקאנדחקים
היומזומניםאלהקברחיבוטילנוח.חייבתוכשהנפשכאבים.
בשםבהקדמה.אותםקנההואאבלשנח.שלושיםבעודבשבילו
כמוהו'בולמוסשנאחזמיכן'לתוכה.שנפלהסוערתהאהביםפרשת
בקצהלומצפיםנוראיםחיבוטיםאיזהלחושלווניתןמוקדם.תורו

הואמאיןאחד'לילהגםישכחולאיטעהשלאהתענוגות.מסלול
שהתגלהממהנרגעלאהואכשיגיע.יחטוףומהממהרהואלאןבא,

עםשלםהיהולאההוא.בלילהוביניהםהמשגליםאגבלפניו
זהלכליתרגלאוליהבט.מאירהעםיחסיושלוהפתיעההדחיסףת

עליועסווכברמצפון.כאב-~לחו.שהחלכברבינתייםאבלפעם.
החייליםמחבריואחדפעםלושאמרמהזכרוהואחרטה.ייסורי

דופקיםהרוח,אנשיאתם,השנוא.בגולןהארוכיםהשירותבחודשי
לעורהמתחתהלילה?בומנקריםההםההבלדברילמהובוכים.
בעודולגופו.מורעבתאשהנחשפהנודדתמרצהשלהצנוע

עםיתמודדוכיצדבחיקו'שנפלהעונגעללחשובנבהלבמיסתה
ממנעמיעצמועלשאסרהנגיסותעםלהתיישבואיךהגדושה.מנתו

ואםראשונה.אזהרהכברהוזהרשעליהןמדי'גסותנגיסותהחיים.
העקרמהקשרמחרלחדולעליוממנה.ייפגעהואדרכו'ייטיבלא

גםהנסתרת.אמונתהמצדבוודאימוזהרתהיאוגםביניהם.שנולד
היולאאבלבה,חשדהואלחצותם.עליהשנאסרגבולותהוצבולה
עצמהאתהמפרנסתעצמאית,כאשהחירותהחרףהוכחות.שוםלו

שצצומאלהפולחנית.לחבורהמתמסרתשהיאבהחשדבכבוד'
מישםהאיןהכיפורים.יוםשלהנוראבר wמלאחרבירושלים
יחדיולחדולעליהםלהפסיק,עליהלהפסיק,עליובעדה?שיעצור
לא .ייענשוולאכל·כךשייהנוייתכןלאבהם.שאחזמהטירוף

חוצפתםעליינזקוולאבהם.התלוייםלאנשיםעוולשיגרמוייתכן
 ,שהוזהרש"{חחשהצונןהסתיואלהפתוחלחלוןומבעדהמתגרה.

שילףמיו.תוריגיעועוד
שהואילדיםושניאשהכן,בקיבוץ.משפחהלו Tשישהכחישלאהוא

אתשחכמיוהקטן'בנואתלהזכירהרבהובייחודמאוד.אוהבם
 ,החושךלהריומעברהסוריתבמובלעתששהההחודשיםבכל .לבו

ובגללתקווה.אותוומילאולבואתחיזקוהקטןלילדוהגעגועים
ההפגזות.באמצעעליועטיםשהיוקשיםבפחדיםהתמלאגםהילד
לאיסוףוכשסייעמהמלחמה.בשלוםבשבילושישובשווהכזהילד

גריםהמכרהפצועיםאתשמעהמופצצות,·האיסוףבתחנותהפצועים

ובריאותנצחחייאיחלוהםומשנע;ת.ברכהדבריממלמלים
ששלפוכאלהגםהיואחריהם.שנשאריםהקטנים,לילדיהם
תמונותו:;~דל.ימהאש,מף,rן;ייםארנקיםשרידיהחרוכיםמבגדיהם
מה.ויהיהקטןבנואליחזורשהואלעצמואמרהואאבלשרופים.

הבזלתשדותאתיחצהוהוא .בעדויעצורלאשבעולםכוחושום
מפגזתועה,מכדוריחמוקוהוא .שלוהקטןהכפראלוישובהע~נים
לוהבטיחהואכי .לומחכההקטןהילדכיומתאונה.ממארב ,מאחר
לשוב.
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עםהקשריםהמלחמה.מןבשובוהסתגלותקשיילוהיוובאמת
חגגאשתועםלחזקם.דחוףצורךוהיה .התרופפוהגדולהילדתו
שמחתמעיןהקרבות.בתוםמידמחודשת,אהבהשלקצראביב
שהיההנכוןהקשרבצדקתוביטחוןזו.אתזהשגילומחדשגילוי

ניצלחזר.הואהאשבשדותמעטלאששההעל·אףעובדה,ביניהם.
ומקובל.רצויהיההנהעדבחייושעשהמהכלכאילווחזר.התעקש

אבלאהבתם.אתהצדיקוהמלחמהאימיעונש.לשוםראויולא
הנפש.שלהחיצוניתהעיןמראיתרקשזוהיאזהרגישכברבתוכו
מיעטשאםידעוהואהקרבות.מאזהשתנההכולבמעמקיוובאמת

ההפקררוחהזדמנויות.לונפלושלאמפנירקזההיהבחטאים,

מצידוהואכי .עליוגםפסחהלא ,הכולעלהמלחמהשהביאה
בכללבעוטהסוגים.מכלרביםחטאיםלחטוא.מאודהשתוקק
הואוחוטא.חופשיאמןיהיההואהמלחמה.לפניבהשהאמיןמסגרת

לויאבדשמאחששגםאבלהמקומיים.המוסרמכבליישתחרר
לפנישהיהכמובר-עונשיןלהיותישובוהואמדי.יחטאאםחוסנו

לחלונהמתחת ,זונעימהלשעהעדאבלהאש.שדותאלשנקלע
נענש.טרםהלוהטים,מצעיהוביןחנט,מאירהשלהמרענן

חייוזרמוהארוכות,בנסיעותיובהןשהרבהבאלהבייחוד ,בהזיותיו
ובכתיבתוהאחרים.חייושטפוהפרועיםובחלומותיואחרבאפיק
 •אותושהפחידונסתריםחייםעלוהמלחמה,מאזבהששקע

מהםשונים.מעונשיםעונשיםעצמועללהשיתהרבהבכתיבתו
אופן.בשוםלהםראויהיהולאשהפריז,ומהםלהם,ראוישהיה
המלחמהמשיריכמהשקראהצעירהאשהבצדקלוהעירהופעם
לאאבלאיתם,להתחלףנפשךמבקשאתהאיךללבנוגעשלו.
יכולהייתולא .השיראתולכתובבמקומםלהישרףיכולהיית

ויפההמשחירים.לגליםמתחתשםלהישארולאבמקומם,להיפצע
חיובימשהוגםשחצבתיפהיד.להםוהצבתזיכרוןלהםשעשית
ימשיכוהםאולי ,שלךהמלחמהשיריובשלובשלךהרעה.מהבזלת

רבות.שניםעודאתנוויחיו

הערה,ושםפההשמיעהורק .משפחתועלאותוחקרהלאמאירה
 ,כמוהוותיקנשוי ,כמוהובחוראיךמתפלאהשהיאהשתמעשממנה
הוא?כפריגולםמיןאיזהראשוניות.בשאלותמתלבטעדיין

התפליםהחרטהבייסוריומופרעבמחשבתומגושם ,בגופומסורבל
בכלגופהעללבואאותוועודדהחופשיהחיתהבמיטהאבל .שלו
הוסיפהלאהיאביניהם.כרתושבשתיקההסכםמעיןשיתפרץ.דרך

אף·על·פיהקודמים.לחייהאותהחקרלאוהוא ,משפחתועללשאול
חיתההאםלפניו?חיתהמיעםפתורות.לאשאלותהמוןשהיו

הקטנה?בדירהלילדזכרשאיןזהואיךפעם?נשואה
 )ומסביבוהסתיימה.הארוכההחגוחופשתחלף.כברהסוכותחג

 \התקיימו ,והלכובאומוריםשקדנית.לימודיםהמולתהתנהלה
חוגיאללרדתבודחקובערביםוגםבמעוןהצהריםאחרהרצאות

לאירועיםרבותהזמנותשבמשרדכתאויוםכלמצאוהוא ..ההעשרה
ביהדותספרי·יסודלרכישתנדיבמענקקיבלהואובעיר.בקמפוס
בשיטוטארוכיםימיםעשהוהואהסתפח.שאליוהמדרשביתממנהל

את'זtחקהואהצפוניות.שבשכונותהקטנותהספריםחנויותבין

סוליותהא;נלה.החרדיםארץאתברגליוולמדהצרים,הרחובות
עוראתסדקבורגילהיהשלאירושליםשלוהיובש ,התבלוסנדליו
שהסתגלועדבמכאובים.צלעבבקריםלצעודמתחילכשהיה .עקביו
בעורהצורביםהחריצים .העירשלוהצונןהיבשלאווירהרגליו
עלאוכלאינו .בביתומצויהואשאיןשעהבכללוהזכירורגליו

משחההפגועעורועלמרחהמאירה .במיטתוישןואינושולחנו
רחומה.צבאיתחובשתחיתהכאילוובנעימותבזריזותמרגיעה.

עםיהיהומה ,טופלאחדמפגעעוד .בצבאמשהולמדתזאתבכל
לתוךכשלאטהשלה,המעשיבחושאותוהפתיעההיאהאחרים?

דאגתיכבראניבפנים.להתפרקיכולאתה ,בסדרזה ,אזנו
להקלשמצאההיבשהומהדרךלבהמגילויהתרגשהואלהיזהר.

שלעניינההוארצוייםבלתיהריונותשלמנועחשבתמיד .עליו
 ,חסרזהרקושוב.ושובעליההתנפלוהואתחתיו.השוכבתהאשה

כשלובות.גםלהשהיולמדמדבריההסתיו.בסוףלפתעלושתהרה
בימילהפילכשנאלצהפעמיםאופעםנתבזתהשכברשיערוהוא

קשיםזכרונותהיולוגםכי ,שתספרבההפצירהואנעוריה.
עצורה.חיתההיאאבלתינוקם.אתלהפילהוכרחהשאשתומהימים

ניחשהוגםכאלה.אינטימייםסודותלולגלותהתלהבהלא
שמוריםסודותמפקידההיאמיובאזני .יאריכולאשיחסיהם
אפילומתמצאשאינוגמלוניאיכרבכלל?הואמיאלה?ופרטיים
ממהללמודניסהוהואהאריכהולאסתמהוהיאהקמפוס.בשבילי

צדדיםבהשישומצאלשתיקותיה.להקשיבלמדגםוכךשהסתירה.
 .מאודאותושt;כקרנו ,פתורלאסודשל

החרדיתבשכונהומחניקצרמשרדלאיזהנקלעהימיםבאותם
בירושלים.חרדיםמשפחהקרובילושישידעהוא~לית. ה~~;ר
ין. 7בפ;שמתווסבתוסבועלנוספיםפרטיםדרכםלגלותורצה

מהפגישה.מאודהתאכזבוהואהמשפחה.לביתאותושלחומהמשרד
עליושהסתכלובולט,אמריקאימבטאבעלימסוייגים,אנשיםפגש

שכלהםולאמובןהלאהבוכריהואשבארץ.האמיתיהזרהואכאילו
מפרסםועודמרוחק.קיבוץאיש ,וחקלאיחילוניגזלת.זעקהחוויתם

מוזרנראההואהאחרונה.המלחמהמןסתומיםקינהשיריבעתונים
שטרחוהמשפחתיתכרתהחנילמרות .ממנוהסתייגווהםחםיינעיב
רדודים,תורהחידושיבאוזניוטירטרהמשפחהאבי .סביבובה

בתשובהחוזריםשלהחדש;ר~שוהתפארהשבוע.פרשתמענייני
חלפהוהקשההארוכההמלחמה ·התל·אביבית.~ה ryמהנ;מפורסמים

בנפשםעוזמצאועודוהםכלל.בהםנגעהולאלכתפםמעבר
מההלםלהשתחרריכולאינוכמוהומגודלשבחורזהאיךלהתפלא
הממושך.

חייםאלהכלהאםעצמואתשאלהשכונהבמורדמביתםכשירד
לכולםישהאםאחד?לעםמשתייכיםאלהכלהאם ?אחתבארץ
בעיירהסבוביתעלבצמצוםלושסיפרוהסיפוריםמשותף?גורל

היוולאישראל-סבא.ברוחומצונזריםערוכיםהיובפוליןשנמחקה
החליפופשוטשהםהרגשהלוחיתהמעניינים.מסמכיםשוםבידיהם

ר;~מהבגלותהחליפוואותה .~רוקליזשלבגלותפוליןגלותאת
חידושיםמלאכתב·ידאותוה'ספר', "אתלהזכירהרבוהם~לית.
שלהקשיםבלילותסבושכתבומעמיקיםנוראים

נמצאלאב'ספר'להציץכשביקשאבלמלחמת·העולם·הראשונה.
שנאספהנדיבהתרומהעלדיברוובמשפחהידם.תחתכמובן

 ,להדפיסושהתעקש ,אלמוניאמריקאיעשירועלגדולים.בקשיים
הנב;ית,בעירהקדושה,בארצנו ,כאןדווקאשנה.שבעיםלאחר
אלפישלבמרחקהחרדית.השכונהשלהצפופיםהדפוסמבתיבאחד
@ר 9iJאיז;רשלהטובעניותמהביצותקילומטריםואלפישנים

הפ;לני.

יל~המשגליםרווימאירהשלמביתהכשיצא ,הרענןהסתוויבבוקר
ולרגעהקמפוס.אלהעולותהמדרגותעלבכבדותדילגמאהבה,
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הרח.ל;תהיוואילותשוקה.ומלאצעיראיילשהואעצמואתהשלה
ולא ,להנאתוכולןעלמקפץהיה ,שבילועלמזדמנותהד;ךש;ת

הפרדסיםיותר?ממנורחוקמהעצמואתשאלוהואאחת.גםמחסיר
החרדיתבשכונההנופלותהגדרותהמנומנם?כפרושלהשלווים
עיניוברלין?שלבמפרץהגשריםעמודיאורוממה?במעלההצפופה

חלציואתפילחקההכאב .הצלולהבוקרזוהרמחמתהיטשטשו
בסבךבפראותצרחוהעורבנים .בגרונואחזשיכרוןומיןהמותשים.

מתמלאכשהיה ,בנעוריוכמוממשוהוא,רחוב.שלאורךהםבף~י;ת
לבכות.נפשואתביקש ,צפויבלתיבאושרפתאום

ב.

אשהשלעצובסיפורעלההצרהדירתהאתשמילאוהספריםמאבק
היום?עדלבדהנותרהמדועלהביןהתקשהוהואובודדה.נבונה
חבורהאותה ,מאולץשידוךאפילו ,מישהולהשידכושלאזהואיך
ומגליש;ל.ם,מעריציהחכמה,ידידיאותםטובים?ידידיםשל

עליההשתלטושבדירתההספריםשנאלמו?ה.:יקיםהפילוסופים
אתשהציפוזעירות,ליחידותמפורדיםנוקשים,ניירכרכילגמרי.
משטח.וכלסדקכלבהם.מלאהיהבחדריםפנויחריץכלהבית.

והונחפלסטיקשלבעטיפותנאחזהמדפים,עלהוצגשלאומה
ה~רניףםעציציאתסילקההדחוסה,מרפסתהעלובחוץבעלייה.
במקומם,לפרוחלספריהוהניחהלדירתה.כשעברהבמתנהשקיבלה
הסגורההכתכתבישמוריםהיכןחיפשוהוא~:;כיןה.ניירבפריחת
בעתוניםשלהם?הסתרמפגשישלהמחבואמקומותואיפהשלה?
העזוביםבמדרונות ,לעירשממערבנטושותמערותעלפעםנרמז

המורהשלהאמיתיכוחוומהוהישנה.הרכבתמסילתאלהפונים
ף, g ;י·ן~ש~יהמיטתה?שוכביביןפעםהיההואגםהרגזן?

אבלמופרכ;ת.בהשערותלגמריהפליגמות, wב;עשהשדמיונו
לחיפושיםהניחוהוא .לחשדיוהוכחהבדלגםמצאלאאלהבכל

שלה.המענייניםהספריםבאחדושקע
קטןחוגהיהוחקרה,לימדהשבועתיקותשמיותללשונותהחוג

מופתואנשידגוליםמוריםבוכיהנובציבור.דיומוכרולאומובחר
הקמפוסאלהעוליםהטרדניםהמוניבפנילהיחשףאהבושלא

אנשיעלומראייניםעתונאיםפשטוהמלחמהמאזרם.שבגבעת
אותם.וביזףלהםהחניפףבהם,דתיעתעףהשפילףםשבקמפוס,הרוח

למפלהרוחניתתשובההמבקש ,הנבוךהציבורטובתבשםהכל .
בה.גםדבקהמוריהצניעותהכיפורים.יוםמלחמתשלהמכאיבה

שאלהאגב,דרךעדיין.ראוישםלהןקנולאהמקוריותועבודותיה
מבוגרמרגישאבלהשיב,לארבעים,מתקרבאתה?כמהבןמאירה,
הנוער.גיליוםכלעלימתנפלושםלמעוןחוזרשאניעדבהרבה.

שווהצדהיהזאתובכלשנים,בכמהממנוצעירהחיתההיא
להכרה,ראוייםששניהםבמרירותלופירשהוהיאתהההואביניהם.

המוןמשקיעהאת,מילאבה.לזכותמאודיאחרושניהםאבל
 ,שלךהחדשהשיריםספראני?פתאוםמהאני?אבל ,בעבודתך

אשהאיךהשתומםוהואקוראים.יותרלהרבהראוי ,עליוחלקה
מפתיעצדמוצאתסרק,ריגושישוםבהשאיןכמוה,נקודתית

 .אותוומשבחתבספרו
בשכונותבוקרכלגילהשהואהעממייםלדרשניםלעגההיא

מטורפיםבכמהשאחזוהמשיחלחבליצחקהוהיאירושלים.
והחלשהתפרסםאחדוהיהבעתונים.שקראהכמוססגוניים,
שעיהאחדוערבהנבנה.היהודיברובעלפיגומיםבינותלהתנבא

~ת gבמלדוגמהלשיעוראליושתצטרףבכוחממשאותהמשך
' Q נij ,'עור.השיאליה.שנסתפחהחברותאלפניהרבשערךדךין

הליכות,ונעיםנמרץבתשובהחוזרהמקסים,הרבשלבביתובעו"ד
כברהצעירהואשתוהואשבשפלה.העיירותמאחתלירושליםשעלה

שהקבלניםבחורבההתגוררוהםתינוקות.בכמהמטופליםהיו
מתחתלעבורשנאלצוהמכשוליםמסלולבמהירות.אותהשיקמו

ביןמסוכןמסעשלחוויהלהםהעניקהענק,ולפיגומילקורות
הדוממותהמפלצותחנושמסביבבחשכהמאיימות.תפאורות
סכינים.חדיומח;כר;ניםזרועותרביטרקטוריםמפחידה.בשתיקה

והוא .עפרסלישלבערימותהפוכות,במריצותנתקלוצעדבכל
לפנילשבתשזוכיםלפנילעבורשצריךהאומץמסלולזה ,אמר
לפניה,שנפערומהבורותנבהלההיאהבוערות.העינייםבעלהרב,

חיבקוהוא ,אליונלחצהוהיאנסוש.בסוןמערבלשלמרתיעוממגע
ומעניקויציבחזקשהואוהרגישמרגיע.לחשלהולחשכתפיה,את

בכוחומשךמותניהאתאליוהידקחשוכהפינהבאיזוולפתעמחסה.
השתגעת,בפתיעה.ממנוהתרחקההיאלהבקיעה.כמנסהבאגנה,
בפנילהיראותנוכללארגעעודהרב?ביתלפני ,כאן ,עכשיו

עללגבוריכולשאינוילדכמומורחקנזוף,הרגישוהואהלומדים.
יצרו.

החדריםאתמילאתבשיליםשלריחומואר.נעיםהיההרבבבית
גליונותהפתחיםאלהוצמדו ,שנעקרוהחלונותבמקוםהפרוצים.

בונים ,פניובמאורהרבאמרח.ברה,ב;נים,פלסטיק.ויריעותקרטון
עםבאהבהלהשליםוצריךהרובע,אל"חוזריםהשלמה,ירושליםאת

הרבשללשיעורוכדרכהברצינותהקשיבההיאהבניה.ייסורי
אחדעםקולנילדיוןמהמשוםנכנסהאחר·כךאבלהעמקני.

לצדהרבהתיצבואזפשטניים.להנשמעושדבריוהמשתתפים
עייףבחברותאישבהואהרובע.מבוני ,בנייןקבלןשהיה .תלמידו
עםגדולהמצווהעושההואחשהרבאבל .עבודתובתוםורצוץ
שהיאושכחהסבלנותה.אתואיבדההתרגזהמאירההרובע.משקמי
 .עצמוהרבעםגלויבריבנכנסהוהיאאורח.שהביאאורחת
בכתובים.מספיקבדקשלאחובבדרשן ,אותוכינתה ,עממיפרשן
לשאתיכלהלאהיאאבללדעתה.שהסכיםמבלילפייסה,ניסההוא
יושביםכאןאחריה.שעיהאתגםומשכהקמהואז •טיעוניואת

חיתהרוחקצרת .גמורהזההשיעורבשביליפסקה,נים,בסל
הרבנקסשבההשיטהוגםהמדעי.לעיסוקההקרוביםבעניינים
המתחפשיםלמשיחיםסבלנותלהחיתהולאחמתה.אתהעלתה
הםרחוב.קרןבכלעצמםוהמליכוהשלמה,בירושליםשגאו

ממצאיבכוונהמתעלמיםוהם ,בחוץלואמרה ,במחקרמזלזלים
הואשלךשהרבחשבתימתעסקת.לאאניכאלהעםהארכיאולוגיה.

מחר,כאלה. IJמ;בעףל.יעםלהתפשריכולהלאאנימצטערת,אחר.
מהבית.יחמקוובהיחבאבחשיבה,שוביצאוהםלהם,נניחרקאם

ומסתעריםומרקדים,מזמריםקודש.ובספריבשקי·שינהמצוידים

 •לעירשמצפוןהשוממותהגבעותאחתעללהתנחל
והמסכתלו,נעמההחברותאלהיפר,מהשיעור.נרגזלאהואאבל

אתזtיכלבוערשחזוןהרב,שלבמחיצתווהשהייהאותו.ריתקה
בסבלנות,שלהלסדרניותהקשיבהוא .אותוסקרנההצנום,גופו
פשולאהגילקמסיומושך.נערינותרמהשמשוםעורפה,עלונשק

וסרבנותהנתרעדההיאהרענן.עורהמל;אבשפתיוחשוהואבו.
לחמוקניסה .אליוגםמכוונתשביקורתההרגישהואנתרככה.
במיסהרקלא .עליוכעסהאתהסיטההיאאבל .עצמומהפולמוס

ויאזיןישתדלרקאם ,לתיקוןניתןעודשאולימהאכזבות,להגרם
אותה.אכזבהאדוקיםהמתחזיםבשדהברעייתוגםאלאלעצותיה.

לאמקרביםוהםממשית.סכנהבהםישוהתלהבותםאמונתםשהרי
שהמלחמהכזה,מרחץ .נוראידמיםמרחץאלאהגאולה,את

התייצבלאמדוע ,ובכללילדים.משחקכמולידותיראההאחרונה
הפקירזהואיךוגמגם?היססמדועמוחלטת?יותרבצורהלצידה
הרב?מוללבדהאותה
 .ממנושהסתירההסודיהפולחןמנהגיעלאותהלקנסוביקשהוא

המדעלממצאימצייתשאינו;כןלמצואאפשרבהשגםלהולהראות
אפיל~לושחררהולאמי.דונתקפדהנרמזהרקהיאאבלהאחרונים.

כל·כךאוהבים?מריבתכברמנהליםהםבאמתהאםאח.דקטןרמז
אשהעםשכבלילותכמהלהאמין.לאממשלזו?זההסתגלומהר
והתפייסות,ריבשלהקסמיםמעגלבתוךשרוייםהםוכברזו?

ראוי.אינושעדייןלוהבהירהבסירובהותיקים?זוגבניהיוכאילו
הרחקמצויהואעדייןאבלקדימה,קסןצעדשעשהלהיותיכול

בחוגלהיכללפעם,איראויויהיהיזכהבכללאםמאחור.
הנסתרת,בעבודהעוסקיםשאינםאושעוסקיםבני·המעלה
הזועף.המורהשלהצמודהבהנחייתו
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ממנהוקיבלהמורה,שלזעפנותועללגחךלעצמוהרשהפעם
להישבחייה.קצרלרגעמתארחרקשהואהביןוהואהגונה.שטיפה

אתוחיבקנאנחוהוא •בגללותזוזלאשמהןקודמותנאמנויות
הפעוריםבתהומותומפציעהמנפילהלחמוקלהוסייעכתפיה

להמסייעיש ,עצמואתשאללדירתהוכששבוה~~נ.:יקם.שברובע
במשכורתההשיגהאלהכלהענק?הספריםובאוסףבדיר"הלהחזיק
עוזריםומכריםמעטעוזרוהחוגמעטעוזריםההוריםודאיהדלה?
 ,כךאםבהם.נוכחשכברסיגוףחייחיהעצמהשהיאמפנימעט.
בהוצאותיה?המשתתףנעלם,תומךגםלהשישחששבוקינןלמה
היאאבללה?לסייעיכולהואשאיןלוהציקשמצפונומפניהאם

 ,משלו~יכוגאוותלוישוהואמלה.תסגירולאגדולהגאווהבעלת
הכתאנשיאםתמהוהואחקירה.להלערוךעצמוישפילולא

הממשי?העולםבעסקיגםלזהזהמסייעים
בחודשילחנוכה,הסוכותחגביןהקרירה,בירושליםההוא,בסתיו

איפהמאירהערגה.אנחתמפיופעםפלטשלהם,הדחוסיםהעילוסים
מלהשאמרמה Tע.רגה_..זובאנחתציטטרקובאמתהשנים?כלהיית
קשריביניהםש.בתקשרוהצעירה,האמריקאיתלסטודנטיתבמלה
הרבהוהואאז,כברבעיניוחןמצאהמשפטאפשרית.בלתיאהבה

האמריקאיתלהפתיען.שאהבלנשיםוביןלעצמוביןבולהשתמש
לשאלתונעתרהמאירהאבל .לדקותואותוהבינהלאהפוחזת
מידשהואעמוקכל·כךצחוקגרונה.ממעמקישעלהמגורגרבצחוק

הקרייניתשקולמפניהיום.עודהרדיואללשובשעליהלפניהציין
מפניגופה,ממעמקיבעונגגרגרההיאהשנים.עםהשביחרקשלה

רקהיואלהאבל .בחייולהלפנותמתכווןהואמקוםאיזהשהבינה
שלהםשמהקשרידעהשהיאמפניעילוסים.וציוציהתפנקותגרגורי

חושיהאתחידדהוגםנבונהאשהחיתההיאדבר.שוםיצאלא
לוותרמסוגלשאינומידבוידעהוהיאהממושכות.רווקותהבשנות

ידעהואגםואחרת.אשהשוםבשבילולאבשבילהלא •משפחתועל
 ,כן •משפחתועליוותרלאשלעולםנלווה,צלשוםוללאבבהירות

רווקה,חיתההיאאבלחושנית.להרפתקהושיחר ,פנויהיההוא
עלגםחשבההיאמיטתה.אתעמולחלוקלגבררעבהרקולא

נוספים.דברים

ההוא,הקיץבמשךלגמריאותושיגעההצעירההאמריקאיתהזמרת
דוחקבטירוףעליועברושבועותכמה~;כיןה.באהבהמלאשהיה
 ,עליוריחמהלאהיאנשימה.וללאמ~נ.:ישבסופםנותרוהואומלא.

החם.שבצריפההריצפהעללפניה,ברךלכרועעליווציוותה
העםלשיריארוכותשעותבמשךלהאזיןאותואנסהמ,rוה qב~

 ,דאבוברכיוענה,חתהוא •וצרחנימתבגרבקולששרההפראיים
והואמחניקהיהחדרה •הנאיביהאנגלימהתמלילבכאבוואוזניו
שיצילמיהיהלאשמסביבהמתנדביםצריפיובכלזיעה.נתכסה

במטוס,אתהשטלטלהסדוקהגיטרהעלפרטההיאממנה.אותו
והוא,מפורסמת.עםזמרתשלרחמיםמעורריחיקוייםוביצעה
למרוחנאלץלהן,נתאווהשכל·כךרגליהאתוללטףלכרועבמקום
אותה,הרגהחוםהיתושים.עקיצותנגדמרגיעהמשחהעליהן

אותה.הרגההלוהטיםבצריפיםהצפיפותדמה,אתמצצוהיתושים
להשכיםנאלצההיאמציקה.בסררהכולהמכוסהקמהובבקרים
עטפההקיץלח~תהכותנה.בשדותהמשעממתעבודתהאלבבקרים
רקאותםהסירהוהיאומכבידים.דביקיםבק~ריםאותה

המיםלסילוןמתחתהפורצת,נעוריהחמדתבכלכשהשתוללה
אתוראהעצומהתשוקהשלרירנוטףעמדוהואשבמקלחת.הקרים
~כוךשהתעלףוכעטמקציפים.בקילוחיםנשטףהצעירבשרה

תאווה.מע;~ךהמחניק

שחיתהלחשובאהבולפרקים ,מאודוחמודהמאודצעירהחיתההיא
לעצמוהרשהלכןאביה.להיותעשויוהוא .בתולהיותיכולה
היוחייוכלכאילוהשנים?כלהייתהיכןושוב,שובאותהלשאול
היהכאילוהנכון.במועדבהופגשהקדיםאילולטובה,נהפכים
 ,האחרוןבקיץלפתעשנתגלתההמאוחרת,כבתולאאותהחובק
אתלשמועעליוכפתהוהיא .לושיועדההצעירהכאשהאלא

מתבגרתיהודיהנערהמחיישלהי;ת 7ה~למ~החדשניותהפ;~מ;ת
והליוויהאנגלית,אתהביןלאכי ,סבלוהואשבניו-יורק.בברוקלין

אמרהזאתובכלנורא.אותועצבןבגיטרהשניגנהשברקע,העצמי
בביקורהשפגשההרביםהאנשיםשמכלנסיעתה,לפניבפרידתםלו

למאירהנחזורואםבאמת.ללבהשהביןהיחידהוא ,בארץהראשון
בגרעיןבצבאחיתהלשלו.הקרוביםבמסלוליםשנעההריהמבוגרת
שםלארץ,ובחוץהקצינות.בקורסהצטיינהלקיבוץ.שהצטרף
חייאתוהקדישהלאוניברסיטהשחזרהמפניעולמה.עליהנתבלבל
שםהיהולאפיגרהואמדועאבלולמדע.ללימודיםשלההנזירות

העשירות,הספריותבין ,בלונדוןהואגםשוטטלאומדועכשנדרש?
סטודנט,יי'לחהואגםנדחקלאמדועחייה?מזלנסובמהןשבאחת
אללהצטרףהשעהאתאיחרומדועצמצום?ומלאצרים

היהכךאםעתיקות?שמיותללשונותבחוגהכוהנים ,םיל~ע~ך:;·ר;:ח
במשךבן·יוסף,שעיהאתה,הייתהיכןהפוכה.שאלהלשאולעליו
מהלכיםבשלחייואתשהחמיץשמישהסתברמהכיהשנים?כל

ששבמישלהריקהויהירותומאירה.ולאהוא.דווקאהיהמוטעים
 .אותושהכשילההיאברגע,כליםשלידוהחייםאתוראהמהמלחמה,

הזה.בעולםלושיתחדשמהשא;ןשסברמישלהיתירהגאוותו
גאווהלשמוע.שישכלוששמעלראות.שאפשרמהכלכברשראה

החיים.אלשיבהשלדרךבפניושחסמהמיותרת
ה~ג;מנעול.ישבעתמאחורינעולולאבאמת,פתוחהיהשאםמפני
היאהצעירה.האמריקאיתהאמניתאללהיפתחהיהיכול ,שלו

שלה.הקיץבחופשתכמוהואישלמצואציפתהולאאותוהעריצה
הכפראלבמיוחדבאהשנים,כמהלאחרבארץוביקרהוכששבה
ולאצפויהבלתי ,אותושהפתיעהבבגרותדחתהוהיא .אותולראות

בהשמעתעליוהטריחהלאהמגושמים.חיזוריואת ,כללשרירותית
לכרועאותוהכריחהולאמעט.בינתייםשנתפרסמויצירותיה
מחוללתאותהלראותהמלוהט.בצריפהאזכמומיטתה,למרגלות
האינסופיתהפואמהאתומדקלמתצבועה.מזיעהנוצצתעירומה
נטלהפשוטאלאלילותיה.אתעשתהבהםהמועדוניםבנוסחשלה.
להתייצבלטובתוחייבשהואשקטהנפשבקרבתואמרהידו.את

מהמתחיםאותולשחרריצליחהרופאאוליפסיכולוג.אצלבהקדם
טובתומדורשיומונע ,לבואצלהיושבהסמיךומהפקקהקשים
אליו.להגיע
מזכרונותאותייפטורנפשרופאאיזהושאלבנפשוגיחךושעיה

שברח ,אלמוניסטודנטלגדודוהצטרףבמלחמהכיהמלחמה?
השיירהלתוךוצנחלצו-הקריאההמתיןלאהואהקמפוס.מספסלי
אותוכלמדבראותושמעשעיה •הגולןלרמתשעלתההראשונה

עלבהם,שהחללימודיועלהמפק.דסגןועםהנהגעםהלילה
בחקרלושישהעצוםהענייןעל ,בחלקושנפלוהרבותהמלגות
טעוובלבולעייפותמחמת ,ובבוקרנראים.הבלתיהזעיריםהיצורים
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תותחנילפנינתגלוראשוןאורלפניוממשמחרידה,טעותבניווט
לזחלםמתחתופגעדייקאליהםשנורהטילהקדמי.במדרוןהסורים
רסיסישלנוראמטרסביבוופיזרבאוויראותוהריםשלהם.המיושן
להניחהגדודית,האיסוףלתחנתכמטורפיםוכשנסעוחדים.בזלת
שמו?מהמיהו?הרףבליעצמואתשאל ,האלמוניהסטודנטאתםש
ביעותיםלילותשלשנתייםובמשךהאסון?אלמרצונונקלעאיך
ההוא?האלמוניהנערהיהמי ,עצמואתלשאולחדלאינוהוא

הזעירים,היצוריםחוקריאלבמקומולהצטרףיכולאינוומדוע
 .בשבילופנוימקוםגםויש ,לשובוהיוםעדשםמחכיםשהרי

ג.

והציגהסטודנטים.שבמעוןהציבורימהטלפוןאליהלטלפןנהגהוא
לפניבחלאות.שבשכונתשלומהסטודיומתקשרהואכאילועצמו
הקטניםהבתיםפתחיעלוראהטיולובדרךשםעברזמןכמה

הואגםיפתחשלאמדועוניידים.צייריםשלצבעונייםשלטים
הואאותו.וחנקהעלתהההתרגשותהאמנים?בשכונתמשלוסטודיו
כדי ,הקיראלבכוחונדחף ,ידובכףהשפופרתאתהסתיר

קומתאלבמדרגותויורדיםבמסדרוןהחולפיםשהסטודנטים
הטלפוןחוטמאוהב.כנערממשנהגהואבו.יבחינולאהשירותים,

נערהיהכאילו ,לישרוכדיועמלהתעצבןוהואוהתפתלנמתח
ומההסטודיו?לרשותועמדמנין .עשתונותיואתשאיבדמאוהב
האמנים?שכונתעלהצבעוניהסיפוראתלמענההמציאפתאום

זכהשאמןעד .לומאמיןהיהלאאיש ,שלוהקטןהכפרזההיהאילו
ושבעהבשבעיםלהתייסרעליוהיה ,משלואמנותחדרלקבל

אליהלבואיוכלאםוביררלשלומה,בקצרהאותהשאליסורים.
בלתילגמריהבט"ה 1מאישלתשובותיההיוהראשוניםבימיםבערב.

הבוסרבאהבתנערהכמוורגזנית,הפכפכתחיתההיאגםצפויות.

הספרים.ביתשלבקפיטריהלוהתנכרהאחדבוקרשלה.הראשונה
לאכאילוכעוסים.דיבוריםופלטהגבה,אתאליוהפנתהפשוט
 .ממנושציפתהבדעתוועלההופתע,הואשעבר.בלילהיחדשכבו
צריךזאתבכלאוליפרחים?להלקנותהיהצריךאוליאחר.ליחס
שבמרכזהחנותלידעברממילאהריבושם?בקבוקוןלהלקנותהיה

נדירים?ספריםאוהבתשהיאלורמזהואוליהחדש?המסחרי
כרךלידיויפולאוליביהדות,שהקים,היסודספריתאחרבחיפושיו

הקסבותהקודשספרימחנויותרגליההדירהמזמןכברהיאנדיר?
בלתיבאשהינהגאיךידעולאנבוךהוא ?הצפוניותשבשכונות

אתשאל ,תמידקורהזהכךהתרעה.בליאחריהשנכרךצפויה
עמוקשמבוססיםאחרירקלשאולומתפניםבאחת.צוללים ,עצמו

הניאףפים?ב~צע.י

הפשוטיםדבריואתבדקהלאהיאל~בסה,ציוניםגםלוהיואבל
לשכוראפשרותכמוהוקיבוץלחברמאיןשהמציא.המעשיותואת

מראשנענתהכאילוחשדה.לאגםוהיא ?בחלאותבשכונתסטודיו
שלאובתנאי ,עצמועלדברכלשיספרמצידה .שלוהבדיםלסיפורי
ינסהשלאאבלפראיותבהגזמותשיפל;גחייה.עלאותהיחקור
מהטרידהושיחדלחייה.שלהנסתרהצדאחרהרףבלילבלוש
להכשהציעהמורה.שלהמצועפתודמותווהעבודההחבורהבעניין
לבחורהשמציעכסרסורעצמובעיניהיהוהואנחרדה.אליהשיבוא
מחוותושם ,לזכותועמדולאמיטיביםזכרונותשוםמגונה.הצעה

ותנוחותהעירוםגופהמראהאליה.הפניותאתעליוהקלולא
זהומאוהב,גםשקרןגם .גרונואתנקף wשלההמשוחררתהאהבה

המשקרשכלבנעוריוקראהיכןנעים.לאגםובהחלטנוחלאמצב
האהבה,שלמעןנדפסספרבאיזההעולם?אתמיי;_כההאהבהלמען
לךצ;ח?ואפילולגנ;בלשקרמותרהאהבה,·למעןורק
המסתלסלתהמזרחיתבמנגינהענוגה','ידהמיוסר~רשף~ישלשירו
שפופרתעלשרכןבשעההמעוןלקירותמעברועלהניסרשלו

ענוגהידאיזושומעתמהו?מנחשתהשיר?אתשומעתהטלפון.
להחיתהנהדרתגוויהואיזולבה?כלאתלומסרהואיךלה?חיתה
אמא. ,הויבה,געתהעזלאאישמאהבה.למענהמתשאהובהבשעה
משטהשהואתפסהשמאירהעד .הכולהכוללומסרהאיךשומעת

שפוי.שובכשתהיהתתקשרלואמרהשסגרהולפני ,בטלפוןבה
יחדלהמטורףכשהציירשובונדבר ,לעצמובחשאיהוסיףוהוא

המציקה.בזמרתואותימלענות
משוםגםהשנים.כלעליוהקלהשבכפרבביתושהניחאשתו
בההיהשלה.המשתלהובעבודתהילדיםבגידולטרודהשחיתה

אליה,התמידיתבא-הכתר ,ביושרו •לערעורניתןשלאבסי~;,יאמון
היאקרה.ולאבחייהםלקרותהיהיכולכברהכולשהרי .בהגינותו

וברחמיםבאהבהאותוקיבלהכךומשוםסייג.ללאאמונהבונתנה
הארוכה.המלחמהאחרי ,נרפאושלאממצוקותכולופגועכשחזר

מצאולא ,בקיבוץארוכיםחודשיםהסתובבאיךבשקטראתההיא
הגדולה,לעירלצאתכשאייםחרישיתע.דהחיתה •לעצמומנוח

מסעבעולם.ארוךלמסעלצאתמוכרחשהואלמזכירותוכשהודיע
למסעיצאלאהוארוחנית.ומציאהחיפוששלמסע ,עצמיהבראה

כךמשום •נגדולהתיצבמאשרלולסייעשמוסבוחשבהשתקהוהיא
שלאמיטיבמכרלוהיהלירושלים.לעלותאותוועודדהבותמכה
 .החינוךמשרדשלהאגפיםבאחדגדולהלכשעלהגםאותושכח

אנשיםסובים.אנשיםשלמוסדבאיזהצנועהקיוםמלגתהתפנתה
היאהכיפורים.יוםמלחמתניצולידורשלהרוחניתלדמותושדאגו
מסודריםללימודיםיירשםשאוליוקיוותהבאמונתה,הרחיקהאפילו
השלטונותעליויקלוובמצבובגילורם.שבגבעתהפקולטותבאחת

אוליהקרבמשדותבשביםהתחשבותומתוךהקבלה.בדרישות
יזכהוהואבה.חיתהתמימותאיזומסכנה,בבחינות.לויסייעו
רוחניתס~ה [iבמהבל'יותרשרצהבמהובעיקרכלשהובתואר

שאבדחייוטעםאליושישובבחשאיהתפללההיאקיצונית.

נגעההסכמתההתמימה.באמונתהלכרסםרצהלאוהואבמלחמה.
אהביםפרשתששוםחזק,כל·כךנקשרושהםידעוהוא .ללבו

חייהם.עלתאייםלאמזדמנת
עלבכפותיוהמח~ההמזדקן'המאהבעללגלגושבמעוןהסטודנטים

סטודנטמהם.אחדהיהכאילוהמדרגות.שבמעלההציבוריהטלפון
למדףמתחתהרצפהעללרבוץרשאיםהםולםשף~י.רגשןמאוהב
אינואיך .כךכלגמישאינוכברהוא.לאאבל .הטלפוןספרי

אסימוןעלשעותולשוחחשלהםהרמאותשיטותאתללמודמתבייש
בשערותאסימוןלקשורכמוהם.לעשותשכמותולזקןנאהלאיחיד?
לאבמדרגות.היוםכלהמקפצותהצעירותאחתשלהארוכותראשה
האסימוןאתמתוכוול~ל;תהמכשירעללרכוןלשכמותויאה

אתכךלרמותבושהממשבושה,נדיר.דגהיהכאילוהקשור,
גילו'מכפיזקןעודשיחושלוגרמוהלעגניקולםמצהלות .הדואר
לדלגיכולאינומדועשבחיים.נכוניםהלאהדבריםאלומחובר
לאורךאחתרגלעלומקפץצעדיואתסופרכולו'משוחררכמוהם,

כמוהםלהחליקלעצמולהרשותיכולאינוומדועהמסדרון?כל
הראשונה?הקומהממסעדולזנקמדרגהכלעללטפוחבמעקה,

בטבחיתלב,בחוסרכמוהם,לגעורלעצמומרשהאינומדוע
האחזקהאישאתלשמה,רשעותמתוךושובהלוךולהריץהמיטיבה?
תקופתרקלושהקזההעולםדר gעלמתמרדאינוומדועהמסור?
מה?יודעהשדעל~ז~זאותהשגםויחידה?אחתנעורים

חוקרעםראשכובדומלאתרציניתלשיחהעצמוהזמיןהוא
שםכברלושהקיםאמריקאי •במעוןשהתגוררהמפורסםה~קס~ים

שבמעוןהפרועיםהל.ציםואפילוהעתיקות.התנועותבמחקרעולם
שמעהחוקרמדוע?מדוע,אותו'שאלמדוע, •ויקרכבודבונהגו
רקארבעיםבגיל .לבביבצחוקופרץארבעיםלומלאולאשעוד

רקאתהכימאושר'אתה .אמרהצעירידידיהרוח,חיינפתחים
צעיריותראתההיקר'ידידיהרוח,חייבשביל .מתחיל

לחשובאפשרמקונן?אתהמהעלשבמעון.המטופשיםמהסטודנטים
לעשותהספקתאתהגםהריבריקףדים?זמנךכל:;גילי,rיהיוםשעד
שיריאלהתגלגלהשיחתםהנכבד?ידידיכןלאבחייך'משהו

צפויהבלתיחביבותגילההחוקרבאחרונה.אורשראושלוהמלחמה
שנדפסהדקיקהספרוןאתלווהביאסרחוהואלראותם.וביקש

ואחר·כךהמלומ.דבדירתארוכותשעותבילוחםכהות.באותיות
להכירצמאהיההאישהגג.אלטיפסוגםולבסוףהספדיה.אלעלו
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להכירצמאהיההאישהגג.אלטיפסוגםולבסוףהספדיה.אלעלו
מיאלמיוחדבכבודוהתיחסגיא.כלשכונהכלבירושלים,אבןכל

מימיםז;ועיהשלסיפוריואתבצמאשתהוהואמהמלחמה.ששב
שלהגבולבשביליבלילותו:;כטךלצעירחיילשהיהמימיםרחוקים.

שלדמיוניתמפהלפניוושירססישבושעיההמחולקת.העיר
שהוקמוהחיץוגדותהמגןקירותאתלווהראההישנים.הרבעים
הקשיבהחוקר .הישןהעמדותקואתבמפורטלוותאר .בחיפזון
 ,ה.זכילבגדרות~ךצ;ת iJהיוהיכןלווסיפרהתלהבושעיהמרותק
תאניםהנטושות.התאניםאלבהחבאלהגיעאפשרהיהשדרכן
שבשטחהמוקשיםבשדותכלואותשנותרוומתוקות,שמנות

העטרישומיאחריעקב ,שבעיניובאורהתבונןהמלומדהמפורז.

אצלאבלאז.קטנהאמנםחיתהשירושליםוהעירשלוהחפוזים
בלבבותובעיקרגבולותיה,עלבלילותשהתרוצצוהנערים
החוזריםאצלהיוםכמולאגדול.אושראזהיהשלהם,הצעירים

שמחתיואופטימי.רגועמאצלויצאושעיההסורית.מהמובלעת
האישצדקבאמתואוליהיקר.מכובדיהמרגיעים,דבריךאתלשמוע
בגילרקמחדשהחייםנפתחיםבאמתאולילפניו?עודוהכול

ארבעים?

לרכישתנכבדסכוםבמפתיעלוהעניקהחברותאשלהנחמדהרב
בראשיתקיבלשכברלולספרטרחלאושעיהולנסיעות.ספרים
בפיתויעמדלאהואהמדרש.ביתשלהנדיבמהמנהלמענקהשנה
בעלי .הירושלמיהאהבהבמלוןגנובשבועלסוףמאירהאתוהזמין
המודעותלוחותעלשלהםהמפליגותההנחותאתפרסמוהמלון

השיחהשלוטעמהבידיוהיההכסףוהתפתה.קראוהואשבקמפוס.
לבעליגםהאמיןהואאבל .בפיועמדעודהנחמדהרבעםהמענגת
המבנהאללקוחותלמשוךרצונםשכלשידעאף·על·פי ,המלון
מוקףהיההמלוןלשעבר.המפורזהשטחבירכתישהושלםהחדש

לקוחיםהיוכאילובחלונות,ונדונעושצמרותיהםאורניםחורשות
משרדיקירותעלהתלויותמאלומתקתקה.צפוניתנוףמתמונת
הנסיעות.

תוךאלישראשוחיהניחוחאתהדיפהוהמתוקההגשומהאירופה
עילוסיהם,מריתחתלרגעמתפניםהיוואילוהנאהבים.מיטת

הירוקותהחורשותשלורענןריחניגושהיה ,החלוןאתופותחים
רצווהם ,בחדרעמדועודוהצבעיםהטיחריחותחדרם.לתוךפורץ

והםמונית,להזמיןהקפידהואהירוקה.ה~~ק-ן~ת wבלהיעטף
האשוחיםדמוייהאורניםאבלזרים.שניכמוהמלוןאלהגיעו

האסורה.אהבתםאחרהעוקב~נרי iJהצ;~האתשיטעואסורשבחלון
הפעמוניםדבררנישאפילומרוחק,אהבהבמלוןגנוביםלילותשני
ביןלהמותחדלהלאשהחוחאמת .עדיומגיעאינוהכנסיותשל

האצטרובליםחבטותאתלשמועדימהוהואהלילה.כלהענפים

הזה.בחורףשלגירדלאשעוד ,לנוישמזלאיזהארצה.הנושרים
נדיבותועלמהשתומםחדלהולאושבעהרוויהבאזניולאטההיא

הבטיחושהםכמוממשלה,לחשלארץבחוץכמוממשהפתאומית.
ליבואבלגיחךהואליציאה.מוניתלהזמיןשיזכורורקבמודעות.

האנשיםאתשרימהבגללוגנובקצראושרהשיגהואבתוכו.נחמץ
שהכסףלוכשאמרהנחמדלרבששיקרבגלל .ביותרהקרובים

אתמאשתובמזידשהעליםובגלל .שלוהיהדותמדףאתיעשיר
שמחהכל·כךהמסכנה,בעיר.נשארשבגללההאמיתיתהסיבה
בשבתות.גםלהישארמבקששהואעד ,בלימודיוענייןמוצאשהוא
לימודיותומכי ,אשתוואתהרבאתלהונותהצליחשבוהרוחקור

מסוגלתלאןכשחשבנחרדוהואעצמו.אותואפילוהפתיעהנאמנים
האסורה.אהבתואותולדרדר

בחשכתדרכםעשוראשוןביוםוכשיצאו ,בחדרהסתגרוהשבתכל
אםושאלעוררבתהקבלהשפקידעדנהגוכזהבחיפזוןההשכמה.

הבוקרוערפיליהצלולההריםאווירבמשפחה.אסוןאיזהקרה
מעלהקוראיםהמואזיניםאתשמעווהםהקולות.אתהוליכוהחורפי
למגדלימעלראשוןיוםשלהפעמוניםקולואתהמסגדים.צריחי

המוניתבחלונותהרוחושריקתלשמועהתפנולאהםאבלהמנזרים.
המנגינהיבש,שאינוממבועכמוחלחלהמתוכוורקהפריעה.

הציירשלמפיויצאהוחבולהשרוטהענוגה'.'ידשלהמתפתלת
הנישאיםהקולותכלאתבתוכהמכילה .גרשו~ירב·המכאובות

ודנדוןבה,היההמואזיניםזימרורבירושלים.הקדושהאתרימעל
בבתיהספרדיםהחזניםוניגוןבה.נשתרבבהכנסיותפעמוני

הסתובבהשמאירהכזה,צווחניאמאה;יפלטוהואשבעיר.הכנסת
העזלאאישאמא,הויאתפיזםכל;ם,כלוםקרה.מהאותוושאלה
נקי.מכךאצאלאאניוגםאמא,הוימלבדי,העזלאאישבה.געת
ביתה.שמולהאוטובוסתחנתלידשירדועדלהלנדנדהמשיךוהוא
היהודי.ברובעהלימודפגישותאללשובלהזמנותיוסירבההיא

וגם~מו~ים.גוששלהחדשיםהנביאיםאתולשמועלבואגםוסירבה
 •"רצתהלאל.יב;~יץיז;ועיהו ,השמאלשלהאופנתיהזעםנביאאת

קורחובבים.דרשניםכולםאותם.ביטלהמתחזיםכולםלשמוע.
רצינימעיוןוהמשתמטיםהבטלניםאת~יז.ורשלההמדעיהרוח

פשוטיםנוכליםאותםכינתהשלההאקדמיבבוזבמקורות.
 ,כמוךמבולבליםובחוריםטיפש·עשרה.נערותשוללהמוליכים

עליושעברממהמקצתבמעומעםקלטההיאלהוסיף.שכחה
אותוהפסיקהלאגםאבל ,לספראותועודדהלאהיאבמלחמה.

אתמשחורמשחירוהתלהב,כשהפליגבועצרהלאוגםכשהתחיל.
הקשההחורףאתיותרעודומקרירהמופגזים.במוצביםהאימהימי

אפילו ,מאמציוכלחרףלה,אמרלא,הסורית.בעתבמולשעשה
הארורה.המלחמהאתלשכוחמצליחהואאיןבירושלים
משהולפניושתקראממנהביקש ,שהתעלסולאחרכשנחולפעמים
החדשותקרייניותשלהאופייניהקולהעמוק.ה~רגוריבקולה
מסוימות.בשעותמאודאותוומעוררומדויק,ברורנמוך .שברדיו

תרגיליבכלבחלהוהיאמקצועי.היהלאעודדיבורהיובשאבל
לחזורשנאלצההמעליביםהמבטאובשינו;יעליה.שכפוהלשון
כיצדשעברה,הקצרהקורסעללוסיפרההיאסוף.בליעליהם
אתשתמ~ןקלהמשרהכשחיפשהמשובחת,לקרייניתלהפוך

בכוחאותהוכשבעלהמגרים,קולהמעומקינתעוררוהואלימודיה.
שלהמרטיטבקולןלמענושתגנחוביקשעצרגנחה,והיאובפראות
ניתקה ,שכמוךסוטהממנה.אותוהדפהוהיאהחדשות.קרייניות

הואמגוניםסממניםלאיזהשיתבייש,לעגני.בצחוקופרצהממנו
מהסוטיםגרועיותרמתנהגהואבושה, .לסיפוקולהגיעכדינזקק

בימיםלוקרהמה ,ובכללהמגעילים.המיןבאבזריהמשתמשים
תאווהמרובשכחהואשכמותו?מגושםכפריגולםהאחרונים?

שלאטובאדם?בןכמומתנהגיםאיךאשה,עםמתנהגיםאיךומתח
והקשבהמאונס,התנזרותשלשבועותהמלחמה.בימיאותוהכירה
מעטנעלבוהואתוקפנית.לחיהאותוהפכוהחבריםלסיפורילהוטה

התנהגותוסימניא-ת 1מעליכברש;ךיqי;ילבטוחשהיהמפנימדבריה,
 •הגסה.
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תסמונת·ראון
ביברמןרון

מחדיש.ברעםהדוושהאתורמסהנהגצעקאון·אטון'ד·· . ·~ ... ,:
עצוםכושיסינים,כמהישבוהאחוריהספסללע . . .

מןכשיצאו .·דאוןתסמונתבעלחדישיומונגולי
המוןזהלהונג·קונגויזה-הסיניםאחדאמדהסיבוב .

פיהקאחדסינישוב,ועצםעיניואתפקחהכושיכסף.

דחוקסידה,לאותהידדוכולםנחרה.פלסוהכושיקדמיתבשן
מאוד.

בעצםמתכוונים.למהיודעכאןאחדכלהקונסול'אמדפטריות,-
נכנסיםמטורפת.חוויהפטריות.לזהקוראיםאבלאזוב,שלסוגזה

ליתסלחיאםגיורה,בתוךהאחורית.בחצרומתעודדיםלהיכל'כמו
הנטוי.על
הזדעזע.ראשהשעלהקוקובלעה.האם

לךלהראותיכולאניהקונסול'הוסיףשנה,בכלכמהלנויש-
דיווחים.

האם.לחשהיצא,הואמלבנון-
הקונסול.רעייתסיכמההקיר'אזובייגידומה ...-

 .שבד·ענןהיהבבוקרלמחרת
 .הקונסולאשתהודיעההמונסון'זה-
דקשומעתשאניימיםשלושההמלה,עלהאשהחזרהמונסון'-

 .ומונסוןפטריות
כןלפניהקונסוליה,אמדהמינימום,שעתייםבעודיידרוהמים-

טלפון.לךאדיםאנילחצות.אי·אפשד
חצות.עדהקו.שלהשנימהצדענתהאחכה,אני-
היהשלההבןלוהקונסולית,אמדהקשה,מחומדעשוייההיא-

כמוה.

שעזבהאמדהמתיהקונסול'ענהונסי'דלוכל·כךלאזה"לו"-
הקיבוץ?את

דף.לוהושיטהפקס,לךישססנדדסי.סיפורשביס.כמה-
השיטוצעיריםמונגוליםמעס.אךהמיםפניידדובצהריים
מתחתמהשדרההדקליםוענפיתקועות,מכוניותביןרפסודות

שפתהעדאיתםלהגיעהיהאפשרהרטוב.ראשםשעדותאתסדקו
 .מאודעדשהתרחבההביצה,שלהדחוקה

מאוד.חולההואהקונסולית,אמדהאותו'תתקיפיאל-
כן.-

מישהישאתשיחשובלהיותיכולאותך.ינידשלאלהיותיכול-
פעולה.איתרשתפיאחרת.

כן.-

בחשבוןקחיאחרת.ונדאהאחרתמשפיעזהאחדכלאצל-
צפויות.בלתיתגובות

כן.-

סימןליתניפעולהישתףאםקשד·עין'עלאיתןאשמוראני-
יותרלהועיליכולזה-מוקדםבתמונהאהיהאםאצטרף.ואני

אחד·כך.

להועיל.יכולכן'-
 .בסדרהםאבלהמקומיים,עםמשותפתשפהלךאין-

בסדר.כן,-

·דאיתמונתשהחזירוכהיםבמשקפייםהשולחןלידישבהבחור
 .לאכולחדלהואממול.בכיסאונגעהלאסהתקרבההאםקמורה.

 .הקשהבגילילדשלבחיוךהתרחבפיואותי'חיפשתאז-
האם.הנהנה ?לשבתאפשר-
·לעם.תרבותבלידקבסרח.-

הראשמאחודיוימינהבמשענתנתמכההאםשלהשמאליתידה
כמהישבובחזיתהארוךהשולחןעל·ידהקרקר.אתלארגןניסתה

הציעחסד·גילנערמזוהה.בלתידוסבבתוךמשהוסובליםמקומיים
בצמא.סירבהוהיאתהכוסבחיוךלאם

שאלה.מדגיש,אתהאיך-
בפזרו.ותלתליוראשואתסלסלבסדר,אני-
גד?אתהאיפה-

גד.לא-
וכסף?-

קצת.נשאר-

ישן?אתהאיפה-

ישן.לא-
לנוח?רוצה-
כן.-

נלך.בואאז-
למה?-
לנוח.רוצהשאתהאמדת-
פה?דעמה-

דע.לא-
עכשיודקלמניינה.ועבדושניםכמהממנוידדוזהברגעסוב.-

נכמר.ולבההדגישה,
בפעםהקולבהבגדלבוא?רוצהלאשאתהבטוחאתה-

הראשונה.

בחומרה.ענהלא.-
דגל,אלמדגלהקונסוליתהתנודדהשלוליותכמהשלבמרחק

שמשחקיידעההאםבדק.חסרותשלההשמשומשקפיחוםתיקבידה
שלה.החזקהצדלאהםסבלנות

שלמבחןניסתהואלך.בשקסאותךשאעזוברוצהאתהאולי-
גן·ילדים.

בעזיבות-מתוחכםלאשחקןשלבהטעמהסינןבעצם,לא-למה
סובה.את

אשאר?ואם-

תישארי.משנה.לא-
שלפהאחתמנסה,סוכריותקופסתארנקהמתוךהוציאהכנזופה,
השולחן.עלהניחההיתדואתלעצמה

צריךאתה .כאןלךבסרלאהביתה.אותךלקחתרוצהאביבן'-
לאכברשאנייודעאתהרוצה.שאתהמהתעשהכךאחדלנוח.

השיב.לאהבחורלך.להפריעמסוגלת
לההיהמנין<אלוהים, .לבועללדברהמשיכהסוכריה.קח-
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סימןעשתהסוכריה,שלקחברגעודיברה.שתקהדיברה,הכוח>
 •התנפחוכברשרגליהלקונסולית

 .מהארץחברהזאת-
הרפסודהאלכילדאותוהוליכוהנשיםשתי •תלתליורקדו ,כן-

הקרובה.

הקונסולית.אמרהשש,לפנינגיעלאהחוליםלבית-

איזה .גילבתרכמוהיהזה ,וירדהרכסאתחצההנגמ"שיםכשסור
 .הזיעוכמה .אחדאמרנהדרת,שקיעה

הקיבוץאתעוזביםהיינולא(אםעובריתבתנוחההתקפלעדי
 .אותילוקחיםהיולאסייסלקורסבסרח.זהבצנחנים,היוםהייתי

גם-קיבוצניקיםבשבילבדיוקזהצנחניםאבלמנסה.הייתילאגם
ללכתלסיירתלהגיעלהתבלט,יכולשרוצהומי ,לחודגםביחד

כלמריחיםשםוגםכאןגם •כאןלצנוחליעדיף ,אני •••לקצונה
הגזים .יותראחידהריחכאןאבלכולם,שלוהחראהזיעהאתהזמן

בשקטנשאריםוהנאדותלשמים,ומתנדפיםלמעלהעוליםהאצילים
אותם>.מרגישיםלאשכמעטעדלמסה
ההבזקים,אתלראותכדיחשוךמספיקכברבתרגיל.כמועדיין
עלמשתלטיםאנחנושצריךכמולנוילך(אםהיריות.אתלשמוע
בפרתיון.אותםשנרססעדיחכולאהםבעיות.בלישלנוהגיזרה
תופסיםביום,שש·בשבלילה,שמירהבשקט,לנונתפרסאנחנו

l ,דודיקגםביירות.עדאפילושירוצוהקרבותשוחריוכלופש... 
הגבורה>עלילותאתלספרלמיאיןלי
 ...וראו-

התגלגלאיךידעלאעדימחריש.והרעםגדולהיההאור
שבקרקע.השקעיםאחדאלשנהדףעדהבוערמהנגמ"ש

והפגזים ,צעירקציןזעקמסורחים,אנחנו ,מהצירכולםלרדת-
בטבורו.ומדורהרגעלפנישפונההכבישעלנחתו
הדקיקההחולשכבתלתוךלוהטמצחותחבהקסדהאתהסירעדי

עדייןהואאךאופיינית,קרבהמולתהייתההקרקע.אתשריפדה
בתרגיל.כמוהרגיש

קסדהבליועודיא·מסומסםהתחת,עםככהשםשוכבאתהאיך-
לאעדיהסמלים.אחדאליוצעק ,שלךהאמאאתלך~ראהתכףאני
נע.

שניסהדקיקקולעל·ידוציפצףפגיעה,לאזהדם,שוםלואין-
השוחה.מתוךאותולהרים

לך.אומראניאותיעזוב-
הדקיק.הקולנתרכך ?משהולךקרה-
כלום.ליאין ,אותיעזוב-
ואתההרוגיםפהישנמצא,שאתהחושבאתהאיפה ,כברקום-

שרמוסה!כמושוכב

סטירה .מעליותלוישהיהענקיירחאלוחייךלמעלהפניוהפךעדי
מוסברת.הבלתיהחמימותתחושתאתקטעהכבדה

הקסדהאתראשועלוהסיחהסמלשאלאתה,שלךהתרגילמה-
הנטושה.

 ...קצתלהשתיןרקרציתי-
להםעזורנאמנה,הסמלהבטיחהרבה,אצליתשתיןעודאתה-
שלהסוףזהדקותשתיתוךלמעלהלאאתםואםהאלונקותעםשם

 .••למעלה!פה.כולנו

אמירה.עומדתהייתהלמעלה
מיבנהשלהעליונהמהמדרגהאמרהפה,אתהפעםעודאז-

הרווקים.

עדי.פירפרלא?כמה,עודכאןלינשארו-
אמירה.עליוחסהלא .הלך-שלואמאעםשהלךמי-
<עכשיו ...בקיבוץלהישאריכולהלאהיאלמהבדיוקיודעתאת-

הסוס).עלאהיהאניואזדודיקעלתשאלהיאנסח
 .קלפיואתאמירהטרפהשלך?אבאאתכברראית-
לא.עוד-
נסח.עודנתראהשם,אותולתפוסתוכלבמוסךעודנסחהוא-

הרוסית.אימהבערוותשפתיואתלחלחועדילהסתלק,מיהרה
אסםהעליוןהמדףעלוחיפשגבהתמרפלטפורמהעלעמדאאב

בתזזית.רעדההרצפה •לקסרפילר
ארוכה?שבתלכםיש ,אמר •יופיהיי-
בערך.כן-

הברך?עםמה-

בערך.אמרתיברך.אמרתילא-
מה?בערך-

חשוב.לא-
כלום!שומעלאאניבקוליותרדבר-
עדי.התעצבןככה,אי·אפשרהחוצה,רגענצאאולי-

מרגיע.וחיוךגריזעםגדולותידייםהשקט,אלאחריויצאאביו
בן?נשמעמהאז-

בסדר.-

אבא.אמר ,חייללהיותזהאיך-
באשאתהאיתרלסכםרוצהאניהכוללפניאבא,תשמעבסדר.-

הזה.לאהבא.שלישייוםהסיום.למיסוד
באים?ההוריםכל-
תבוא.שאתהרוצהאנייהיהשלאאיךשכן.חושבאני-
אבא.חייךסוב,-

תבוא!אתהגםאמא.רקלא-
סוב.-

אתשםמשאיראנילהתרחק,עדיהתחיל ,אליךהולךאני-
בערב.נדברלסיבוב.ויוצאהדברים

האב.אחריוקראאצלכם?לפעמיםמסתובבעודדודיק ,תגיד-
לפעמים. ,כן-
הוא?ואיך-

פגז!-

אתשהדליקזהכמוהאוזנייםאתקרעלאאמנםפגז.ואיזה
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השיבההארטילריה ,קלרובםאנשים,הרבהנפצעואבלהנגמ"ש,
מתחתתחת.(קריעתהגבעהבמעלהנאנקווהאלונקאיםיריכבר

 ) ..מאו.דנחמדתרקפתרקפת,פורחתלסלע
 ,פונווהנפגעיםהתארגןשהכוחלאחר ,בוקרלפנותהופיעדודיק
האלמוותי.החיוךפניוועלהילהכמוקציניםחבורתסביבו

אבלקטנהגעייההייתהאצלכםבחום,לולחש ,ללחץתכנסאל-
יל.דכברתפסיקתפסיק,חמאה,כמוהלךזההגזרותבכל
ולקח ,בריכוזאותובחןדודיקיאוש.שידרועיניוענה.לאעדי
הצידה.רגעאותו

במינוןעליוירדוזההתהילה,גיבוראחיואחריבציותהלךהחייל
 ) ...הנשמהאתלימחממותתמידהאלההירידות<למההנכון.

עלעצמךאתתאפסאז ,הקצרהשיעוראתדודיקסיכםיפה,-
שני.קוללשירותפסיקהכיוון

הגשם.כלאחרהיהעדישלקולו ,בסדריהיה-
חמקה.שצלליתולפני ,לאחוריואחיוצעק ,בקשראתךאהיה-

היהואפשרהתרחקהכברהמלחמהימיםארבעהשלושהכעבור
נחפז.פחותגםדודיקהדמדומים.יפיעללהתענגבאמת

ההלםעלרקלהתגברצריךבחיבה,אמר ,אותךאוהבאניככה-
 .גבראתהעכשיוחמאה.עלכמוהולךהכלואזהראשון

היהדודיקשלבידוהמחמאה.מןעצמווצידדכתפיואתהגביהעדי
וירק.מעטלעסהרף,בליעליםממנותלשוהואירוק·עז,ענף
נורמלית!לאנענעכאןלהםיששמע-
 ..שלנוהנענעכמובכללנראהלאזה-
תלשעדיהלבנון.ארזי ,מיוחדמשהוזהכאןדודיק,התלהב ,זהו-

עלים.שני
 .עדיגםשיבחאלא·כיפק,-
נורמלי!לאזה ...תבלעאלאבלקצתלךאשאיר-

בידוהחזיק ,ההרמןויורדהחוזרדודיקשלהרכבאחריעדיכשעקב
 .•.עליםכעז,לעסירוקונפ;וקסום,גבעול

הקיר.אזובייגידוומה

כמהורקצעירכנערנראה p. dik-sonדוקטור·החוליםביתמנהל
שחרעםלהגיענהגהואקרדיט.יותרלונתנוכשיערלבניםחוטים

דאגההקונסוליתלו.האופיניתבחריצותהקליניקהאתולהתניע
טרופתהאםאלניגשוהרופאיום,מבעוד P .דוקטוראתליידע
שהציעהכיסאאת .לשכתואל ,פרפרברחיפתאותה,והזמיןהלילה

בהירים.צבעיםכברבושעלוהרחבהחלוןמולאלצידדלה
שלוהאנגליתאמר.השמש,זריחתאתמכאןשתראירוצהאני-

רהוטה.חיתה

 .דוקטורבחשולא-
זההזריחה.מראהעםהיוםאתלהתחילטובהרופא,אמר ,כן-

-תהלכוסאליתצטרפיואםחדשה.תקווהבוקרכלנותן
דוקטור.תודה-

שבכךוידעהרופא,אמרהברית,בארצותביליתישנותירובאת-
בהבנהנתחייבושניהם .מולושישבההאשההרגשתעלמקלהוא
מתגלגלת,כשהיאבאופקהשמשהופיעהמהרהעדדיברו.ולא

הבוקר.ערפיליותעםמתעצמתכבדה,
שםלמפרץ.גדולחלוןליהיההרופא,אמר ,בסן·פרנסיסקו-

הייתילים,יורדתוכשהייתההיום.בסוףהשמשאתרואההייתי
יציבתאתתיקנהלמזרחהחזרהנרגע.שאינועצבלתוךנופל

 .שליהאישיות
בסוףליםהשמשיורדתאצלנוגםהאשה,ענתה ,דוקטורכן-

זריחהגםמקוםמאותולחוותוניתןצרההארץאצלנואבלהיום.
רצההואמההיוםעדיודעתאינימזרחה,יצאשליהבןוגםבהרים.
האישיות.יציבתאתתיקןלאהמזרחאצלואבללחפש,

בזהירות.זאתלהתירנצטרךהרופא,אמר ,כן-
הופיעהעיןצרתאשהלפי·שעה.נדחהומערבבמזרחהדיוןהמשך
והחלהמיםאתמידיהלקחהדוקטורחרסינה,קומקוםוהגישהבפתח
(כמוהזריחהציריאחרבעייפותעקבההאםהתה.בחליטתלעסוק

 ) ...עדיעםהקייזר·שניס
העליםאתמשאיראנילעצמיהרופא,אמרהתה,אתלךסיננתי-

בפנים.

מפונקים.לאאנחנוהאשה,חייכה ,דוקטורחשובלא-
גמיעה.כדיתוךהרפואייםבניירותלעלעלהתחיל P •דוקטור

ותיק.ידידהמוצאכאדםנתחייך ,דייריו-

כביהוא ...דודיקלוקוראיםאנחנובבית .דודזהבעברית ~
הבכור.

אנחנו ,לולעזורהולכיםאנחנועליז.במבעהרופאחזרדודיק,-
הפציינטקודאתלפצחהרופאהשתדל ,דוידדד ...הדרךאתנמצא

נאות.גויחיבאמצעות

דוקטור?הביתה,בקרובאותולקחתאוכל-
סרה.ועליזותוישירותבההביסהרופא

-במידת·מההואמה.זמןכאןלשהותיצטרךשהואחושבאני-
דאון.קצתהוא-דוקטור?)במידת·מה,(מה

האםאתבעדינותוהוליך ,עליועלהתה,שאריותאתשפךהרופא.
 •המעלית.אל
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לשונם.ולפימוצאםלפיעבריםהיואל·זיב>
שגםלרמזבאהכ"ערבים·כנענים"הגדרתם

מידהארץאתבני·ישראלכבשוקדםבימי
כפיהכנענים,-החוקייםהראשוניםבעליה
 ,ולפיכךלערבים,אלהבימינוועשוששבו
עלשלהםההיסטוריתהבעלותטענת

הסענהלסמוך.מהעללהאיןארץ·ישראל
מרמזתבני·ישראל",בידיהכפרנפלש"לא
הורישלא"אשרלפיושופטים,בספרלפסוק

אחלבואתצידוןיושביואתעכויושביאת
שאכזיבאף·על·פי ,) 31(אאכזיב"ואת
בנחלהבגורלנפלוהנזכרותהעריםויתר
ידועזאת,עם .) 29יס(יהושעאשרלשנס
באכזיב,יהודייישובהיהבית·שנישבימי

 ,גמליאלרבן .כןלפגיגםהנראהוככל
למניינם.הראשונהבמאהבהשהה ,כמסופר

הריההיסטוריה,לשיכתובכוונהכאןאיןאם
 194sב·אל·זיבהכפרשלכיבושותיאור

ההשמדהלמצוותהנראה,ככל ,מרמז
 ,בן·נוןיהושעבימיהארץבכיבושהכרוכות

רקזהבתיאורישהיסטוריתמבחינהשכן

שלכיבושהתאריךוהוא ,נכוןאחדפרס

אחריימיםחודשנכבשהלאאל·זיבעכו.
 ,למאיהשלושה-עשרבבוקרכבראלא ,עכו

הגליללשחרורבן·עמי""מבצעבמסגרת
ארבעהבו>,השתתפתיעצמי(אניהמערבי

נמצאהאל·זיבעכו.שלכניעתהלפניימים
בתקווה ,ללבנוןנמלטותושביהכלנטושה,
פלישתעםלמקומםישובומעטיםימיםשתוך
חודשיםנהרסואכןהכפרבתיערב.צבאות

היולאכברתושביהםאבל ,אחר·כךאחדים
הריסותיהם.תחתנקברולאולפיכךבהם,
הפליטים-פוליטיגווןבעלאחרנושא

הולדתםממקומותהרחקהחייםהפלסטינים
לידיובא ,כולוהרומןלאורךכחוסעובר-

בשאלתעוסקהאחדפנים:בשניניסוי
הערביםהיואמנםאם ,לאמורהעזיבה,
מקומותואתאדמתםאתלעזובחייבים
 ,האחרומהצדהישראלי:הכיבושעםמושבם
בצללחיותישראלערביייכוליםהיוכיצד

ההוויהאתשהסעירנושא ,הישראליהשלטון
הפןרבות.שניםהפלסטיניםשלהפוליטית

לבעייתהאחראיםהיהודים,נגדמכווןהשני
בימיםבושנקטוב"טרנספריזם"הפליטים

ההוויה·העצמאות.מלחמתשאחרי '
שנשארואותםביןהחצויההפלסטינית

אולעזובשהעדיפואלהלביןבבתיהם
אשםברגשותכרוכהאדמתם,מעלשגורשו

מגווןכיסוימקבלתזוכבדה.ובהשפלה
הגבולאתהחוצההאםשלבדמותהברומן
הדודבדמותאו ,הצעירבנהעםלחיותכדי

לפקודכדינדיריםלביקוריםשבאג'וואד
עיגוליושלושתעלומקלובתוקבראת

מאזכרהרומן .גלותובארץעמונודד
דודשלספרואתגםברמיזהזהבהקשר
אמנותיתמבחינה ."נפקדים'נ'וכחיםגרוסמן

לזכרונות"הנפקדים"נושאאתהרומןקושר
מוטיבבעזרתסראיאשלולדמותההעבר
הרומןבראשיתהעולההרפאים,רוחות

אנגליים,רוחותסיפורישלבאיזכורם
בכךשגםספקאין .סופועדוהולךונמשך
אךחדים,פוליטייםבגווניםהרומןנצבע
המשמעותמידייוצא"סראיא"איןאלהבכל

למצביםכפופהשאינה ,שלוהאוניברסלית
הואואיןומשתנים,מתחלפיםפוליטיים

הזמניםכלשלהאנושיתמהאמתמאבד
 •ודף.דףמכלבוה~וליםוהמקומות
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הסכםשלהצמיחהוקרקעהמקורות
ישראל-אש''ף:העקרונות

מושגים,שינוייתחליבים,מנהיגים,
פוליטיותתנועות

אוסלומיומןדפים-פונדק.רון
פרסעלבשארה.עזמירביןעלסאמסוגדעוןרז.אמנון

ערפאתעלרובינשסיין.דני
מותועלאלמוג.עוזהחדשהמילוןעלהראבן.שולמית

משעמוםמתהסכסוך-רוזנבלום.דורוןהרעהערבישל
השלום,תנועתשלהחורףשנותעלבדאוןמרדכי •

למהפךהכיפוריםיוםמלחמתבין
(סיפור)רצח-שחאדה.רג'א

לינק,אלכססמוחה,סמיסרבול,יהושעקרוון,.דני
אונגרעמיאלפפה,אילן
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פורמן·אלבזרחל

אהבהטחבזאוב

פורמן-אלזברחלשלחדששיריםספר

חריפות.תמונות-שירנועזתאהבהשירת
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אהליבמיםמופעי

אייזןאסתר

הלחםבכיכרבית

המתארתהוויתור.חוכמתאתהיודעתבוגרתשירה
הןחוויותיה "השנייההעולםמלחמתשלאחרחיים

עזתכנה,שירהדמויותיה.אתומפעילותהמניעות
מדייקת.בלשוןביטוי
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