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ללומדיכנסיםחוגים,להשכלה,מכוניםלימו,דחוגי
תזמורות,מקהלות,הלשון,להנחלתקורסיםתנייך,
 .הארץולידיעתלטיוליםוחוגיםעםלריקודיחוגים



 D7ארךעפנקס

עיוןיוםתבל-אביב,הסופדבביתהתקייםבמארס-21•ב
יעוזחנהדייר .השואהספרותשלהודאהדרכיבנושא

בדרכיבעיקרדוד-המדינה,סבפרותבהרצאתההתמקדה

המתודיהמפתחובשידה.בפרוזההאימהשלהעיצוב
עיצובדרכישביןלמתחהתייחסהשואהסיפורתבהצגת

דוגמאות(הואבומטאדאלסיטיותגישותלביןדיאליסטיות
 .קגולן,ש.אודלב, .אפדנקל,נעמי-שלמיצירותיהם

השואה,שידתעלבדיוןאפלפדל). .ראקניוק, .יצטניק,
עיייעיצובוודרכיהנושאבתפיסתהשוניעלהדגשהושם
תשומת-לבתוך-השואהמשודדישלדודותשלושה
והדחקה.העבדההשלכה,לדרכי

e הופעתעםערבבתייאבבית-הסופדהתקייםבמארס-24ב

עלמאמריםמבחד-עגנוןיוסףיישמואל-הספדים
 .עברייםמשודדיםעלמסות-רחייבשוויימשודדיויייצירת
פדידלנדד,יהודהוכןברזלהלל :המחברהשתתפו,בערב
שלכתיבתואתתארפדידלנדדיהודה .אודןויוסףיייסהלל
 .זהאתזההמשלימיםנדבכיםנדבכיםכעש~יהברזל,הלל

המשודדשללפואטיקהמופניתברזלשלליבותשומת
לחוקיותוכןהתשתית,לזיקתעצמית,מודעותבבחיתנ
שושלתיתלהצגהחותרברזלהללהמבקר.מגלהשאותה

בניובמשודריםבקלאסיקוניםעוסקהעברית,השידהשל
זמננו.

ייקודצווייל-עליוקודצוויילבהשפעתעסקברזל,הלל
הספרותשביןהקשרבחשיבותההכרהאתאצליחיזק

קשרדואהאניכמוהו .העולםסלפרותהחדשההעברית
הצורךאתוכןהבודדתביצירהלתוכןצודהביואמיץ

חוקיותהאחדלתורהיצירה,שלהפנימילקולהלהאזין
ביאליקכיקודצוויילשלהנחתואתקיבלתילאהפנימית.

נובעהדברוכיוחורבןמוותשלאחתעיקריתחזותבעלהוא
שלבמקרהואושולחי'ללאישליחהואכימתחושתו

כיהואייעלהדםיי,בעלשלהערכיםסולםכיטשרניחובסקי
בעייתאתאחרתבצודהדואהאניכןכמולכל.קודםיופי

 .גולןשמאיהינחתהדיוןאת .היהודיתיילמורשההזיקה

e בהמסיבהישראלייביימוזיאוןהתקיימהבמארס-23ב
כתב-שללאודצאתולכבודומוסיקאים,סופדיםהשתתפו

ביטון,ארזכתב-העתעודךהערבאתפתחייאפידיוןיי.העת

ספרותיעתרןשלהמיוחדיםואופיומגמתואתהגדידאשד
ישראלאליוהצטרפוים-תיכוניתספרותעלבדיוןזה,

שיד,אףקראאלידזמיאכל.וסמידורוןאביבהאלידז
באניפרץקראהערבבפתיחת .מספרדיתמתרגומיהודורון

"הבדידהמלהקתהדשטייוומיגלבדשלמה .משידיו
ארזשלהשיריםקריאתאתבנגינהליווואףשדוהטבעיתיי

הערבאת .בדיוןהמשתתפיםעםהתווכחהקהלביטון.
 .רתוקליליוערכההיחנתה

בתל-התרבותבהיכלהתקיימומארסחודש.במחצית
פנטומימאיםלהקת-היימומנשאנץיישלהופעותאביב

 .מוראןואליאנדדוגרבךפטרביונדי,לידיה-משווייץ
הופיעוהערבבמהלך .ברעיונותיההלהקהשלכוחהעיקר

אתאנושיים.פניםנטולותכישויותהפנטומימאיםשלושת
עופותזחלים,שלבצלמםמחליפיםהםשלהםהאנושצלם
מוצגיםהאלה,האדםתחליפיכלחיות.מינישאדועוד

הצגת .דב-מימדיחזיוןשלתחושההקהלאצלהיוצראבופן
שלגבילוייםעצמהמעשירההזו'המרתקתייהגילגוליי
קומילדיענוןבההזוכותיומיומיות,'אנושיות,התנהגויות

דו-קרבהטואלט,נידותדמויותשל(אהבתםאירוניואפילו
כינכתב,טיימסייבייניו-יודקועוד).הפנים,הבעות

מובגדיםפניהמעמידים"לילדיםנועדהמומנשאץנ
אכן,-ילדיםיישהםלדמותדעייוהמסוגליםולמבוגרים

אבץר,השניביקורהשזהוחדש,במימדהפנטומימהלהקת
 .רביםוצחוקיםדב,קהלזובעפםגםגדפה

בת-לאביבהתרבותבהיכלהתקייםמאסרחודש.בתחילת
בחלק .אחריימעולםייגיז-דחשבמימדנוסףמופע

חבריהשארבעתייסולידדיותיילהקתהופיעההראשון
מנהיגלשק,סיפראלוניאודיעםבשיחה .מפוליןגולים

שטענולאחדלגיזגישתםאתשינופוליןיישלטונות :הלהקה
אתלמעשה,נוגדתהזאת,למוסיקההתגנדותכיבפניהם

מוסיקההואהגיז:החינוךלמשדדאמדנוהקומוניזם.עריון
הקפיטליסטים.המנצליםגנדמוסקת-מחאהעבדים,של

מוקצהעודאינווהגיזלבסוף,אותםשיכנעהזההנימוק
פבולין".
כפיאוגיסמונטי,אגבדטוהופיעהערב,שלהשניבחלקו

שניםמשך ...אאובדטו-מכורתובברזיללושקוראים
ודקקלאסי,פסנתרןשלקריירהגיסמונטיפיתחרבות

בהופעתו .גיזלגנןוהחלבגיטרהלנגינהעבדיותרמאוחד
השםבעלהברזילאיהמוסיקאיעבדבישראלהראשונה
-לעצמושהמציאהגיטאדהלמיתריהקלידיםמןהעולמי,
שנישישה)(במקוםמיתריםשמונהבעלתגיטאדה

העדההתנועה .סנמגיטאדהייהושאלוייהנוספיםהמיתרים
לכיווןתנועהג•סמונטי,שלהופעתובמהלךבאולםשרחשה
מתוךמגיזוםהנותריםיצאוכשמאידךהיציאה,דלתות

שהיאהגיזבמוסיקתגםכיאולימוכיחההתלהבות,
הנוגעתמסויימתקלאסיקהכבדישנהביסודה,אילתודית

גיסמונטי,כשלחדשנית-ייחודיתמוסיקהואילורחב,בקהל
 ...במעטיםדקהיטבנוגעת

לסין,ביתשלהספדותיייביימדתףהתקייםבמארס 1•ב-ו
שולמיתפדנקל,נעמיבוהשתתפו .בספרותיייינשיםעלדיון

אודי-הדיוןאתשהינחהמילוטן.ויעלאמידחיהאפפל,
בקרבממששלויכוחלעודדכדידיואקטיביהיהלאסלע,

מנשים.בדובוהמורכבהרבהקהלבקרבואוליהמשתתפות

ייהלאבדבריהןנטמעההנושא,שבהגדרתהפרובוקטיביות
אמירחיה .הכותבותהנשיםארבעשלבמיוחדחדשנייםיי

עלערב~רגנואילומתרחשהיהמהדבריה,בפתיחתשאלה
.משידיה.לקרואהידבתהאפפלשולמיתגברים?ספרות
 .גבריתבכתיבההואשמהאחתשלאסיפרה,פדנקלנעמי
אםגםמתעודדתבמשפחה,היוצרהאדםשבעייתטענהעוד

הנשיתשהמנטאליותטענהלוטןיעל ...הגברהואהיוצר
נעוצהההבדלסיבתכאשדהגברית,מהמנטאליותשונה
ולבנות.לבניםשניתןהשונהבחינוךובראשונהבראש
ומשמעותי,קבועבאופןקיימתבספרותנשיםנוכחות

בתחומייחסיתהמעטהלנוכחותןבניגודזאתאמדה,
בגיטאדהבנגינההקדיםהנשים,שיחתאת .והציודהפיסול
ייתלמההתיכוןהספדבביתיייבתלמידשמש,אלוןקלאסית

 .ילין"

אדיאלהייייביתבספריתנפתחהמארסחודש•במחצית
"ארבעים-הכותרתתחתצילומיםתערוכתבתל-אביב,

-נכתבהתצוגהלאולםבמבוא .ואדשהייגיטרלמדדשנה
נגדההשמדהומסעוארשהגיטושלהגבורה"עמידת

על-בצילוםהונצחוכולה,היהודיתוהאוכלוסיההלוחמים
על-ידיצולמובמספר 54-הצילומים .עצמםהגרמניםידי

שמרנוהגרמנייםהכוחותמפקדשהיהמישטדופ,יידגן

מהצילומיםלבדנכלליםבתערוכה .הגיטולחיסול
ניצוליםספדיהמודדים,שלהחיסולשלביאתהמתעדים
מוצגיםרכן ;ההשמדהובמחנותבגיטאותהחייםשנושאם

סיגריות'חויטצלב-קרסמצריידסרט-זרוענאצית,קאסדה
תורהספדילצדוארשה,בגיטומשטרהלמפקדשניתן

אנילביץי,מרדכישללדמותויוחדהאחתפינה .מחוללים
הבונקרעלשהוקםגל-עדצילוםלצדאשדהמודדים,מנהיג

בתוכו(בונקר 18מילאברחובהלוחםהארגוןשלהמרכזי
מדבריוציטוטמואבאנילביץ),ועימםלוחמיםכמאהנהרגו

 .ביותרהנועזיםמחלומותינולמעלהשהואדברייכפל-
זכיתי .והיהקםחייחלום ...מהגיטרפעמייםברחוהגרמנים
(מתון ".ותפארתהגדולתהבכלבגיטויהודיתהגנהלדאות
 .צוקדמן)יצחקאלאנילביץשלמכתבו

מתךותמונות

 " 77"עתוןערב
שנערך

ליסיןבבית
 7.4.83ב·
הפיכתולרגל
העתוןשל

מדו·ירחון

לירחון.

מימיןללעמה
לשמלא:

עחר ;איבושלמה
גנסוריאירהריבן;

מימיולמטה
לשמלא:

יוסי ;לאוריצחק
היבשאילןהדר;

תל-אביבבמוזיאוןמוצגתאברץ,מסוגהראשונה•תערוכה
ציידיםאחד-עשרמיוצגיםבתערוכה .מאסרמחודש

האמנים .החדשהגרמנישגבלמהבולטיםגרמניים,
-שלושיםובניארבעיםבני-דודותשניהמהווים
משיכות .מודרניאסכפדסיוניזםענקבציודימציגים

אישיתאינטדפדטאציהמציגיםמשהו'הגסותהמיכחול
 .דיסקוטקיםמועדוני-לילה,-הברליאנייםהכרךלחיי
דדךהמציגיםציודי-ענק,-זהקונקדטי-עכשויהוויולצד

 .הנאצייי"העבדשקרוי·מהעםהתמודדותשלמיוחדת
אופוליטי'ציוראינוייזה :כתבנחשוןאילןהאמנותמבקד
חורבותעלשצמחדודשלוחשיפהחיטוטזהומחאה.ציוד

 ,דםייבדיקתלעצמועודךועתההשלישי'הדייך

הרקדניתחיפהבמוזיאוןהופיעהבאפריל-23•ב
 .ייסבךיי-החדשהבתוכניתהשחםדינהוהכוראוגרפית

המטאפודהייהואכיאמדההמופעשלשמואתבהסבירה
דינה ".היומיומייםחיינושלהמשתניםבמצביםעצמנושל

שעניבהיי,הפרךייכנמדהקודמתבתוכניתהעודשחם,

רפרטוארהמחולבקטעישילבההאשה,בדימוייהמרכזי
החדשהבתרכניתה .הוכמן)(סנדדהאמריקאית,שידהשל

"אשד-עמיחייהודההמשודדשלשיריםשלושהכלולים
את .הזמנים"באמצעהעולםוייבאמצעייהאםייעלולם','
(הטקסטגוגניםוליאוןנויהאוסתמרקוראיםהשירים
מלווההמחולקטעישמונתאת .לתוכניה)מצורףהשירי

מקוריים,מוסיקלייםקטעיםוכןבךדיביוסי,שלמוסיקה
 .שוודצמןדניאלהמלחיןעל-ידיזהלמופעמביוחדשנכתבו
-הרקדניםזהבערבמשתתפיםשחםדינהשללצידה
 .לויוארזפללהעמיאלסוודדלאו,אלן-סררוחץ,סוביה

בבית-הסופדהתקיימהפסח)(חוהיימבמארס-31וב-30•ב
נכחוהפתיחהבערב ,-31ההסופדיםועידתבת-לאביב

ספרותחוקרימשודדים,סופדים,מאותהמשופץאבולם

דברינשאהסופדים,אגודתנשיאשלוםש. .ואורחים
האדישותוגוברתהולכתכיהשאר,ביוהדגישבהםפתיחה
שמקבליםהנמוךבשכרהמתבטאזבדהספרות,לקיום
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-בהםלקנותניתןלאשמלהשאפילוובפרסיםהסופדים
שלמצבהביןהאמיצההזיקהעל .המשודדותאחתדלברי

ראשסגן :המברכיםיתדעמדוספרותה,ומצבהאומה_

ואמנותלתרבותהציבוריתההנהלהיויידלוי,דודהממשלה
מזכייללהט,שלמהתל-אביבעידיתראששלו,אבנר

הסופדיםאגודתדיידירעדיריידמשל,ירוחםההסתדרות
במרכז .ניןצאמרדכיהסופדיםהתאחדותונציגקולמשה
המשודדשלהמרתקתהרצאתועמדההחגיגיהפתיחהטקס
שחיתההימיםיי,במבוכתהסופד"בנושאקובנואבא

הכריזדבריובראשית .ונוקבחריףמאשיםיי"אניחבינת

למעמדדרמהבחברתנו'הספרותשלמעמדהכיקרבנךאבא
 ".מכבדהלאאחדואףלהזקוקיםיידבים-הפרוצה
המהלכתהדעההדוחשלבתיאורההתרכזהרצאתובהמשך
האסבורדאתלהדגישהירכהבולטתובאירוניהבארץ

החולףניצוליםשלעם-אלהבימיםנקלענואליוהקיומי
אותןמביתקידותיועלולדאותלשרבכדימדיתנוברחובות
-זומדינהאלנמלטמהןמאיימותסיסמאות
אתלמנועוהפוליטיקאיםהדוחאנשיעל ...אשכנאצים

 .הכריז-אלהפנימייםקידותמביוהמחלחלתהשראה
שטיח-קירחנוכתנערכהזה,טקסשלוהאחרוןהשניבחלקו
בית-הסופרשלהכנסיםאולםעבודבמיוחדשעוצבססגוני
בזם.נפתליעל-ידי
"המאבק :בנושאדב-שיחהתקייםהועידהשלהשניביום
שבידאליעזרמיכאל,סמיבוהשתתפו .המדינהייזמרתעל

המבתרהעדתיהפערבנושאהתמקדמיכאלסמי .שחםונתן
איןהנאור,העולםחלוץשהיינואנו" .לשנייםישראלעםאת
-גרס-עדתובתרןהמתחפריוצר .לריילהציעמהלנו

עוד .שלולעדתוובראשונהבראשומזיקחצרני,ליוצרהופך
העתידלקראתהולכיםהםבפלסטינים,מקנא"אני :אמד
צריךלאכיוםכי ,טעןשבידאליעזר .בעבר"נובריםואנו

עדמעורבים"שהםכיורןמעורבים,שיהירלסרפדיםלהטיף
את"לסלקהואטען,הסופד,שלתפקידו .מדאשםיילמעלה

הסטדיאוטיפים .ביקורת"המונעיםהסטדיארטיפים

פעולהמשתפיםסופדיםאםולקיטוב.חינםלשנאתגודמים
התרבותיהרקעלהדסגודמיםהםסטדיאוטיפים,יוצריעם

אתבעקיפיןדחהשחםנתן .ליצורמבקשיםבתוכווהחברתי
המדינהלהגנתלעשותהסרפדעלכיואמד,שבי,דשלטעתנו

אמר'ימינו'שלבחברה ,לנכוןשימצאדדןבכלהדמוקרטית
 ...מהמפלגהלפחודצריכיםהדוחאנשיאיו

בלס,שמערןאודן,יוסף :נבחרוהאגודהשלהמרכזילוועד
שמאיבדתיני, .א .קברזל,הללבסד,יעקבבן-שאול,משה
אדיהכהאנ-כרמון,עמליהיונתן,נתןחוס,אברהםגולן,

אשדצמח,עדי ,זיסיסתריניצן,שלמהמיכאל,סמיליפשיץ,

 .דייך

בי,-באוניברסיטתסופדיםקבוצתבקדהאבפריל-9.ב

 .זית

דורית, .אגנוסד,יאידהבסד,יעקבבלס,שמעון :השתתפו
עמלהסומק,דונימרק,דגבריאלמג,דאחרוןויזלטיד'מאיד
האוניברסיטהדוברעםנפגשוהסופדים .פסחוחייםעיתנ

דוקטורועםגוטיבדחרסייךדוקטורעםאגאזדיאן,-

הערבייםהנציגיםנשאלוהשיחהבמהלךגיאקמן.ריטה
דלעתהפלסתיאני.העםשלמאבקובעניורבותשאלות

הערבי,העולםשלהיהודיםהםהפלסתיאניםהמארחים
זהותבעלתלאומיתחטיבהבאמתבהםדואהשאינו

אםהשאלהעל .למיקוחכקלףבהםמשתמשאלאייחודית,
שמלכדםמהכיהשיבולפסלתיאנים,משותפתתרבותישנה

שהצטברהלאגרסיהההתגנדותדחףבעיקרהואביתניים
 .כולובעולםגנדם
-העמים?"שניביןהיחסיםלשיפודלעשותאט,נוכל"מה
שאנשי-הדוחציפייההביעוהמארחיםהאורחים.שאלו

המוראנגדמדינת-ישראל,בתוךקולםאתירימוהיהודיים
עלגםהשלטונותעיייהמוטלהקיובציוהעונשהכללי

הידוק.לקומעדבהמתגודדיםפשעמכלהחפיםהתושבים
נפגשההאוניברסיטאיבקמפוסשהוגשהצהרייםבארוחת

אלאסעד-ערבייםסופדיםשלושהעםהאורחיםקבוצת
דוברזובפגישה .סאלחותג•אמילתומא,חלילאסעד,
 •.השפותבשתימשותפותאתנולוגיותהוצאתעלבעיקר

לויטענת
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סיפוריםשני
~ר~~קי i~ד~~ךד
שאולייצחק :מספרדית

באן;,י

עללכןסרטחבשההיא .מצפההמטבח,שולחןלידעמדהיאה
ומכריקות,שחוררתהןאףהעיניים,בלטווכפניההשחורשערה

שיעשה'כמהלהרהרהמשיךד~י.;ננ. .מאדארוכיםכריסיםעטורותי
 :ואמרקלותנאנחשלכסוףעד

מר."שיהיהאכלתביאי,"כסדר,
 .המטבחלכירוןהתרחקהפרידהלאותחינניתידוכהנפתאורוהילדהפני
 .כ"ד'ארטניאן"לקרואוהמשיךלשלילהכראשוהניער~י.~ג

הילדה .לרתוחשהחלוהמיםשריקתנשמעההמטבחומןמעטרת,דקרתחלפו
יתמקמוהתהשלהעביםשהעשביםכדיה~א~ה.ספלאתידיהבשתיניערה

עלאותםוהניחהוהקומקום,המאטהעםקרבה'מכןלאחרמידכתחתית,
 :.ד~י Jל;נאמרההיא .השולחן

 ".העתרןאתלי"תן
מה?""בשביל

 .בהשתהותבההתבונןהוא

רוצהאתה .המטבחמןצלחתשאביאעדעליו,הקומקוםאתשאשים"כדי
 "?השולחןאתלךאשרוףשאני

צלחת,הביאהמכן;לאחרהעתרןאתלהונתןלרגעמבולבלמשהר,נהםד~י.~ג
אותהכוחןהואבעודהעתוןאתלווהחזירההקומקוםאתעליההנ~חה

ביסודיות.

ילדותעםלשחקבמקום .~ג.ד~יחשבזאת,"באטיהיאמוזרהילדה"איזה
היאמדועמענייןחברה'לילארחלבואמעדיפההיאכזאת,בשעהאחרות
והרצון ...באמתלעצמה,מתארתהיאמהיודעלאאני ?כךכלזהאתאוהבת

אתלימגישהשהיאעכשיו,כמואובכל,סדרלעשותתמידלהשישהזה
 .הז?'~זבביתוהתגוררהבת-תשע,אזחיתהבאטי ...יפהכל-כךוהיא ...המאטה
יוםמדיכמעטהצהריים,ואחריהשכונתי,לבית-הספרללכתנהגהכבוקר
במחלקתעכשיושעבדד~י..~גשלבביתושעותארבעאושלוששהתהכיומו

כביתולימדהמורהחיתהנורמה,ד~י..~גשלאשתופורר.במפעליהמרפדיה
האלההשעותאתלכדובילההואכך;מש;םשכיחבמשמרתאךכסביבה,ספר

באה,שבאטיהראשונותבפעמיםאליו.להתלוותהחלהבאטיאשרעדבביתו,
כשנורמהלבואהתרגלה-קצרזמןכעבוראךבבית,נורמהחיתהעדיין
אליושנתלוותהמאושרוהיהבודדהואאיןששובהרגישד~י.;ננ.עבדה.
נהנתהמדועלעצמולהסבירהצליחלאזאתעםיחדאחר-הצהריים.כשעות

מןעייףמגיעהיהמשעשע,לאלגמריגברהיההואמחברתו.הילדהגם
הרעשאתאחדותשעותבמשךשובלשמועלאהיהחפצווכלהעבודה,
 .תשעכתילדהבמיוחדלענייןשעשויכמינראהולאהמכונות,שלהמטריף
מזהאך .בומתבוננתאוכלשהובעתרןומעלעלתיושבתבאטיחיתהבתחילה

מאטהשותההיההואמא~ה.לולהגישלהשירשהאותוביקשהאחדיםימים
משהוזהכמצבהיהכעיניו.חןנשאלאהזההרעיוןאךערב,לפנותיוםכלמר
לאהרגישוהוא-מאטהשתתהלאעצמהשהיאמשום-ההשתעבדותמן

עדכך,כלמתוקהיהביקשהשהיאוהאופןכך,כלבוהפצירהבאטיאבלבנוח.
הילדה.לשמחתנעתר,שלבסוף

להגישוהתחילהכשהגיעהבאטי.שלבביקוריהחדשהתקופההחלהכך
לאחראך .מאדושלווהמאושרתנראתה-בעצמהשתשתהמבלי-מאטה
בגדיםדמת.עבמטבחכיסאעלמצאההיא :אחרלדברבאטיהשתוקקהמכן

הכותנותאתלגהץ.לה"שיניחמ;ננ..ד~י"ככקשה"ודרשהלגיהוץ'מרננים
הבגדים'כערמתהיוכותנותרקלאהזאת."המלאכהאתלעשרתיודעתשהיא

כרצינותהצהירההיאד~י..;ננ.שללהפתעתוהכותנות,עלהתעקשההיאאך
ויכוחולאחרגברים,"כותנותלגהץלמדה"איךלולהראותרוצהשהיא

כריצהפנתההיאהרשות.דברשלכסופרניתנהפוסקהכלתיולחצהממרשך
עלהכלהניחההיאגיהוץ'וקרשנגדיםעמוסהממנווחזרההמטבחאל

רב,כחןמדוייקת,כצורהאךלאט,-ומזלףמגהץעםמידוחזרההשולחן,
 .יחדגםואשמהגאווהכרשהיו~ג.ר~ישלמנטרמולכותנות,שלרשגהצה

 .באטישלביקוריהשיגרתאתשינהו.אשקטןלפולחןלמנהג,הפךזהדברגם

בארגוןפעילותבאשמת 18בגילנאסר .בארגנטינה-1956בנולדגרוצקידאוארדו
שוחרר .פוליטיכאסירבכלאשניםשבעישב .הפרוכיסטיתלתנועההשייךשמאלני
רובאך ,בכלארביםושיריםסיפוריםכתב .ארצהעלהזובשנה ,-1981במהכלא

כאןהמובאיםהסיפוריםשניהפוליטית.המשטרהיייעממנוכלקחויצירותיו
האדםזכויותלמעןהארגוןשלבכתב-העתשיריםפיוסם .בישראלמחדשככתבו

 .בארגנטינה
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;נ~ר~יחשבכיתר,כיקרהלאאחדיםימיםולמשךכשפעתחלתהכשבאטי
במעומעםוהרגישהופתע,עצמושהואעדכזאת,כחדותמנשוא,קשהכדירות

עםכאטיעללדברקשהלוהיהאךהסיכה,אתכנהירותידעלאהוא .קלפחד
הקלהממחלתהקמהכשהילדהכאשמה.נשאכמודעשלאכאילו~שתו,

מעמדהמשוםלולהתנגדיכוללאד~י.ש;נ~חדש,כמשחקהתחילה
המטבח,כיסאעליושבתחיתההיא .אותהשיסרקרצתהעכשיוכ"מחלימה".

להניחהסכימהולאכשערה,ושרבשובהמסרקאתיעכירש~גר~יכציפייה
עמוקאושרהרגישמקרםמכל .שעהחציחולפתחיתהאשרוב.ךזהלמשחק

באמתאךלעבודה,לחבריויוודעלאשהדברהתפללורקאותה,שסרקכעת
גרםכאצבעותהקלוהמגעמשיי, ,וארוךרךהיההילדהשערהיטב.עצמוחש
 .נשכחתאוליאוחדשה,תחושהלו

מצרייךרפדהיההואשנתיים.לפנינורמהאתונשאשלושיםכןהיה;ננ..ד~י
זאתלעומתאךהנוכחית,כעבודתוכישוריואתלהוכיחהזדמנותמצאשלא
התענייןאך ,כלכדיסודיספרביתסייםהוא .מאדטובהמשכורתקיבל

כמקום ,שבוע;וכלשנייםלפעמיםעתרן,קראיוםכלאותו.שסובכהבמציאות
אולקולנועללכתמעדיףהיה 'חבריושכלכמוהכדורגללמשחקישילך

פועלאיטלקי'מהגרהיהאביו .נורמהעםאיידסנוסכבוארגלייםלטיולים
החסוןגופוואתהבהירותעיניואתוהחזק,הצהובשערואתירשוממנובניין'

כמיוחד.

חדהצעקהלאוזניוהגיעהאצלו.,ביקרהכשכאטיהצהריים,אחריאחד,יום
 .וכוכהכראימביטההאמבטיה'כחדראותהמצאהוא .אליהורץקםוהוא
בצווארהאחזההיאכעדינות.אותהמטלטלכשהואשאל,הוא "?קרה"מה
 .דםמעטנראהידהועל
ךטי..;ננ.ושאלחזר "?קרה"מה
הואקלה.פציעהנראתהשבוכצווארהמקוםעלהילדההצביעהאומר,ללא

 :כאטיאמרהואז .חמורהיהלאשהדברהבחין
 ,, .למצוץמוכרחאתה .עלינפלשלךהגילוח"מכשיר

נבהל.הוא- "?מהמוכרח"אני
 .במהירותשיתרפאכדילמצוץמוכרחיםשפצעאותילימדשליאבא ."למצוץ

 ".בוא

וחיכתההקטןראשהאתחיטתההיאאך .בדיוקהכיןלאהואהיסס,ד~י.;ננ.
פעמיםינקהוא .כאטישלצווארהעלפיואתוהניחאליהקרבהוא .שיפעל
שהכאיבחשבוהואמשהואמרהשכאטילונדמהרגעכאותו .כעדינותאחדות

הואאך ,שימשיךוביקשהבתוקףהכחישההיאכך,עלאותהכששאללה.
 :דבריםבשניהרהרהואמחדשכשהתיישב .המטבחאלחזרהואסירב.

להניחקשה-היהכןוכמוכתוכו,כשסכיןהגילוחמכשיראתשמרלאשמעולם
ראה.שהואלפציעהלהגרםכאטיעלנפלהמכשירשאם

 "?הצהרייםאחריוםכלבאהאת"מדוע
 ".בעיניחןמוצאזה"כי

 "?כביתכשנורמהיותרמאוחרבאהלאאת"מדוע
 ".אותהשונאתאני"כי

זאת.לומראםלהחליטעליההיהכאילואחדות,שניותכעכורזאתאמרהכאטי
 :שאלד~י.;ננ. .ורציניתשקטהנותרהאחר-כך
 "?השתגעת ?אותהשונאתאת"מדוע
 :בעיניההופיעקנאותשלוברקהבעתהאתשינתההילדה
אניכיאותהשונאתאניאשתך.היאכיאותהשונאתאנימטורפת,לא"אני

אותך."אוהבת
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אותי?"אוהבת ..."את

 11 •ארתךאוהבתאני"כן'

ילדה." ...אתטירוף,זהר ..."אכל
לבכות.החלהבאטי
אני .אותישתחבקלי,שתנשקרוצהאני .אותךאוהבתאניאכלילדה,"אני

 ".ארתךאוהבת
עליוהיהאךאחדים,שכרעדתלפניזהמצבניחשהואככבררת.התנשםי ?t ד..?~

להיותישובלאדבר .השמיעהשבאטיהמליםמדלהעובדות,מדללעמוד
הגידן'חסדייראהשהדברכמהעדחשב, יוtד..?~שמשדם .שהיהכפיכעתיד

עלשחשבוככלאפשרית.דבלתילוהטתאהבההילדה,אתאהבהואשגם
כמקדמהלהשתמשארתה,לשנותהרצוןכמרחועלהאפשרית""כלתיה~לה
עתיד"."ללאכביטוי
חכר .הילדהאתממחשבותיולעקודהצליחלאבאטי,שלגילוייהלמחרת
חשבאכלכחיוב,כךעלענהוהוא ...כביתבעירתלדישאםאותרשאללעבודה
 .מחשכותיואתלחלקאדמישהועםלהתייעץאדפןכשדםיכולשאיננו
הלכןוכסרטכךכללדהמוכרתהאדומהכחצאיתבאטיהופיעההצהרייםאחדי

באטי .וגוברהולךכאופןחשדששניהםמתחרווייתחיתההאווירהכשיעד.
 :אמדהדאז .מבטהאתכדונעצהעצרהולפתעכדרכה'מאטה'לדהגישה
 ".אותי"נשק

עמוקות.נאנחי ?tד.~נ;;:

אסדר."שיגעון.זהרא.·ל;,
כאילוהדגישאותןכשדאה .כעיניהעלודמעות ".אותישתנשקרוצה"אני
סרבלת."ארתהלדאותיכוללא"אניאותר,היכר

 .ממטרפחדתשלכמדחקלצידו'עמדההילדהכערדהשולחן'לידישבדטי.ננ;;:
אליוקרבהראשונהכפעםרעדה.היאככתפיה.ארתהואחזזרועותיוהדיםה;א
הדגישהואאותי.""נשק :ואמדהעיניהאתבאטיעוצמתאיךודאהגדפהאת

להנשקאחד-כךמעט.אותרפתחהואוכעדינותוסגוד,דןהילדה,שלפיהאת
 .שדב

הואאחדיםסנטימטריםלכדיוכשהתרחקוגרברתכחוזקהאותרחיבקהבאטי
עלצווארה,עלארתהלנשקהתחילהוארעוד.ערדלכךמשתוקקתשהיאחש

וניתקנעצראז .מסיפוקכרכותנאנקתהילדהכערדכתפיה,עלהקטנות,אוזניה
 .גדפומעלארתה

ציפהכאילוכי,והביטעמדענקית,רצפהמכדשתשלמקלעלידידהניחי ?tד .. ~נ;;:
"שחיםמאטה.לדהצעתירדדכםכינינוהפרידועביםסורגים .מצידיישדד.לא

והתכונןהמאטהמןלגם"הואואונס.קטינההשחתתכגללמאסרשנדתעשרה
עייפות.כעינייםבי,

שהיאיודעואנימראשי,ארתהלעקודיכוללאעדייןארתה,אוהבעדיין"ואני
הכלעשתההכלבהשאשתימשדםעליגזרושנהעשרהשחים .אותיאוהבת

אדםאניקטנות.ילדותאוהבשאנילאזהמתחרט.לאאניאכללי,להזיקכדי
המעשהאםלשפוטיכולמיבמינו.מיוחדדברקדהבאטיעםאבלנורמלי,
ימיבכלעבדלאשמעולםוקלפן,שיכורשהואהשופט, ?דעהיהשעשיתי

פוגש?שהואהראשונההזדנהעםלאשתוקרניים"ש"מצמיחחייו,
 ?גנבשהואהסוהר'ביתמנהל ?הדמדסכסדאלשהואכי'שטיפלהפיסיכיאטד

שהתאהבתילי,קדהזהודקלאישהצקתילאמעולםביושר,חייכלעבדתיאני
ארתהלאשפזנאלצולא?האםנזקלהגדמתיהאםכי.התאהבהוהיאכילדה
לךאומדאנילכןילד.לא,כשנאסרתי?ארתהשתקפהעצביםהתמוטטותכגלל
מחדש."הכללהתחילוצדיךדעהכל :צודקיםשאתם

שארתהעבודההמסדרונות,ניקויכמלאכתוהמשיךכעינוליקרץי ?t ד.~נ;;:
 .רבותפעמיםעליוחשכתימאז .הסוהרבביתהרגיליםהאסיריםמבצעים
 • .באטיעל-וכמיוחד

הפחדריח שקט."תהיהאתהשארכל.מהאעשהניא ,,
 .שוחחנושדרכהבאפרכסתבמתכתיותהדהדאבישלקולד

ותדדיממטר'יותרלאשלכמדחקמדלי'יושבאותרדאיתי
הזכוכיתשעללליכלדךמבעדמעטהיטשטשופניו

היהודיכפניהלבנות,כדקותיוהתבוננתיהביקור.שבתאהמשוריינת
 :לדהשבתיהאדיר.הצבאיכשפמושלד,הרגשניות

ספק."לךיהיהשלא.כחוץשםעדשיםשאתםמהכלעלסומךאניאנא."טוב
 . 1979כנרכמכד-5הזההיה .כןאוסדןהביקור,שעתשלכאמצעיתההיינו

עםכמגעיםהקשוריםענייניםלסידורהזמןכלאתהקדשנוהביקורמתחילת
עלדיברנומכןלאחדשחרורנו.לשםלחץליצורכדישדנים,פוליטייםאישים
לשנינו,עצבנותגדםזהנושאהפוליטיים.העצוריםמשפחותרעדפעילות
לאאמנםואםמיקרופוניםהושתלוהביקורמתאישככמהידועשהיהמשדם
שנייםלגביבטוחיםהיינוהתאים,עשראחדככלנעשהשהדברהאמנו
 ?שניים~לד ...אבללפחות.

 1983מאיאפריל·

העציבהאיתרהפגישהאחת.שעהדקאותילדאותכדיק"מ 600נסעאבא
נשאהשכירותהאףעלאמא, :הסיכהאתיודעשאניליכדמה .מארדאותי
תחושת-חסדהשלאמחשכתה,דדךמצבי.שלהנטלמרביתאתמשלהבדדך
כללפכיסיכלהנחאתחישלהסלאכימיזגה .הסבללקראתארתההכינהגודל'
כשאבאהעממי,הספדביתאתכשסיימתי :המשפחהכחיישחלחשובשינוי
אתתמידחשאבאאך ...עממיתזמרבלהקתלשירכשהפסקתיבעסקיו,ככשל
טוב,שםלךישאםהכללפתוריכול"אתה :הממוןשמעניקהאופטימיותטעם
שעמדדברהיהלאוכחייו ".כסףמעטכידךישראםישראדםאתהאם

היושרלאהטוב,השםלא-דאז .אותיאסרואשדעד .זולמחשכהכסתירה
אלהמכלדברהטובים,הקשריםלאוגם ...בידינואזהיהלאשכבדהכסף,ולא
שהכניעוענקייםכדחותעםבעימותעצמואתמצאאבאאותי.לשחררעזרלא

לדעתמכלישלי,המעצר(בלילוגדלו.ומבוכתוייאושוהלכוומאזאותו,
מהלךלבדוהחצר,אלאבאיוצאידידי,ואתאותימעניםעצמורגעשכאותו
עלשחרטתיככתובותמתכונןלצבוע.לדעזרתישפעםככורסאותומתבונן

~י~יכ;כקבר"פה :מתשליוהחתולילד,הייתיכשעדייןהאחוריהקיר
מקום .שליהצילוםמעבדתאתליסידרתישבובצריףמתכונןאבא ." 17 / 9/68

מתהלךאבאלהתעלס.כדיגם-אבאניחשאוידעכך-אותישימשזה
ב"קדלותעודשדאיכנושככומשוםשכהארבעיםמזההראשונהבפעםוכרכה

שלוהחשמליתהגיטאדהאפילומו~י. j2הגברתשלשרביטהתחתהמצודה"
שללפיעכדחוהקשיםהיפיםהשיריםאתשדכשהבןעולמות,מרעישהאיכה

ל~דו~ךך;ךעדשיםשכךעצמו,אתשואלהוא-עוללנודעהאיזוהכיטלס.
 .כחצר)לבדומתהלךאבא

לדברומתכווניםמתרווחיםשנינו .המשפחותבכיועדעלשיחתנואתסיימנו
וחמשעשריםעודנותרו .בעיותינועלעלינו,כך.כלהדחוקההמשפחה,על

תאישלהפיקוחמחדדהבוקעקולשדמעאנילפתעהביקור.סוףעדדקות
הביקור.

 "!הנהברא !"גדוצקי

 :ליאומדהואאכל.הסמוךכתאחכרעםמשוחחשאניהסוהרחשבהסתםמן
צא."הביקור."נגמד

אלפרכהאניפי-כןעלואףדבר.לשאולאדלדברכדאילאכאלהכמקדים
 :הסוהר
 " ...השעההגיעהלאעדיין ?משגיחאדוןקדה"מה

הפה."אתוסתרםהנהברא"אתה

מןלאישקראלאשהשומרמשדםאדע,רדפןיוצאמשהדכיתפסתיכרגעבו
אבאשלהשפופרתאלהתקרבתילירי.לביקורשזבדהאחריםהאסירים
 :כמהירותואמדתי
ושמדדתדאגאלהסתיים.שהביקורליאומדיםקדרה.מהיודעלאאני"אבא,

 ".להתראותמחד.בואעצמך.על
הימנית,ידיאלשרשרתכגסותקשרלישהמתיןשומר .ויצאתיכידינופפתי
אותידחףהואגבי.מאחודיהשמאליתידיאתאליהחיברכךואחדכרגיל,
ראשי.אתשאורידליואמד
פעלמרחי .הקיראלכשפגיאותיהשאירהואדשםהביקורתאולםאלהגענו

עומדאשדאתוכעיקר .קדהאשדאתלהכיןככסידןתיאמןשלאכמהירות
 'לקרדת.
שלכיותרהנוראיםהפושעיםאחד~ךי, 9ה n;9שלקולואליהגיעגבימאחודי

25 .-73כהפוליטייםהאסיריםשחדור(כזמןפ. ..הס.פ אתתקףהעםכאשד , 5.
שהתחפשולאחדעליהשפיקדהכיתהאתסטריעזבךכ;ט;''ה Jכריהסוהרבית

מידםוגברההלכהואילך,רגעמאותרמבוהל.ביניים,כק;מתהסתתרלאסיר,
אכזריותודקמעשיו.אתשהכרנוהפוליטייםהאסיריםאלינו,שנאתולידם
 ) ...ליכדמדדךעלעלתה
שניליבולעהואעצרם.כלבגרמני.רועיםכלבליישועכשיו .. " :דיברt;כטדי

איתיאותרלוקחאני !כלבחתיכתאיזהכדאי.זהשמע,אכללידם,כשדלד.קי
אחדלקחתיכוללאשאניחבלאל..ה-פשלכ~tקכוחיםמתאמןכשאני

 ,, !להתאמןכדיהאלההטרוריסטים

הדגשתילפתע .אותרשאשמעכדיכמכורן,חזקכקולעכשיודיבר~ךי 9
עםהשיחהאתשמעדהם :ראשית :כךחשכתיאלי.קרבהשומריםשקבוצת

כך,אם .עינוייםבעזרתכנראהאותי,לחקורועמדוהמשפחה,ככירעדעלאבא
 1שבאמישהושגרתית,כפעולהמדובר :שנית !אבאאתגםחוקריםכוודאי

השכיחהאפשרות .הישראליתהשגרירותמןצדוקמדאוליאותי,לראיין
הטבעתכפישלישית.לגלותהצלחתילאאךלרגע,מרגעתוקפהאתאיבדה
יכואםאותםשאשחררוחששתיכיותר,לנדחשוכיםניידותחבילתעלשמדתי

 .מדייותראותי
שלאחדכשניםכדאדסדןהסוהרמביתפוליטייםאסיריםשליציאותיהם
אללהובילכדי :כלכדאחתלמטרהנועדוהצבאיתהדיקטטורההשלטת

המצרינטושספדביתהיההדברבוצעשבדהמקדםכלל,בדדךהעינויים.
התעופהכבסיסיותר,דחוקותלעתיםדגם,ךי;נאןאכיה,ק;מ;ך;ר;כקרבת

רלאו.. ?tכשנמצא~אד,~ל~יד~טה
היהכזהבמקדהאךלמשנהו,אחדסוהרמביתמעברהיהיציאותשלאחרסד'ג

המדובראםבדיוקלדעתלדניתןוכךשלד,הרחצהרכליבכגדידיוצאהעצור
בטוחלהיותהיהיכולכגדיד,חבילתללאשיצאמי .לאאדסוהרכתיכהחלפת
 ~ .העינויים :בגורלו

11 



ככרידעתייפה.לידי.אזיקיםהצמידמהםואחדאלי,קרנההשומריםקבוצת
אחדות,שניותלאחרכגדי.ללאהסוהר.מניתאותימוציאיםלצפות.למה
מתרחש.מהלשאוללפחותהחלטתיעיגי.אתאחרשומרחבש
עיגי?"אתקושראתהלמהקררה?"מה

אדוני?"קררה,"מה

קררה."מהשואלהוא"שמע,לחברו:אמראחדשומר
 ,, .דברששרםלו"תגיד
לטייל."הולך"אתהאליפנההואכחור,"דבר"שרם

ספק.כלאין .כךאםהעינויים,אלאותימובילים
הקיר.עלהרצלשלתמונתועשרה.שלרשכגיל ! ?היהזהאיך ! ?היהזה(איך

מתכונניםכחיים,עדייןכולםהידידים,מהתרגשות.הכרנהראמאהנרות
זהאיךערר.עשוייםחפציםזרועםעלשכורכיםהיהודים,שלכמוזרויות

אדוני!)אתהכרוך !אדוניאתהכרוך ! ?היה

"נלך."
אתאפתחשלאאדוני.עשהאתהכרוךוכרדד.עירוראניאותי.מרכילהשומר

שלמנועשומעאניהסוהרביתבפתחלדבר.ליאסורדבר.לומרליאסור .פי
הבנזיןריחאתקולטאני .אסיריםמכוניתזוהי .אותימעליםהםמשאית.
יוצאתהמשאיתקטן.כתאאותינועליםמכןלאחרארתה.המאפייניםוהשתן
שלאעשהאלי,אדוני.אתה(כרוך .עלישומרשמישהומבחיןואנילדרך,
 .פהאפצהושלאכר.יגערשלאמתחנןאניככקשה,לאנא.רעשרםיעוללו

וכאפימ;:זך~הלחיםכגדימפחד.רועדאנילי!)שמעלי.שמעאלי,ככקשה,
משכר.שלכרגעזי~תישלהמזעזעהריחערלה
אותרלהפרידאפשראיאותר,לתאראפשראילו.הדרמהריחכנמצאאין

למרת,הולךשהואשיודעהגרףתכונתהואהפחדריחכילומראוליממרכיביו.
הקברים.שלהמחרידהריחאתחי,כעודרלהדיף,ושמתחיל

 'ה??ר;נןאול'פיצ,;' ';טא~זכאק;'רוס;'חולי;'אנ;' Q;גאי ?כולםאיפה
 . .כרדדאני !ליעיזרר !r:זא:;ני~ר

משפטללאפוליטייםאסיריםעשרתשעהנורוכר(אשראר Qאלמיר~קהבסיס
אנחנונסיעה.דקרתכעשריםשלכמרחקנמצא ) 1972באוגוסט '-22כמוקדם
והמנועשרבעוצרתלנסוע,מתחילההמשאית,עוצרתדברשלכסופר .מגיעים
 ,, !הראשאת"תורידהתא.אתפותחים ...אדוניאתהכרוךככה.

שהואחשכתי .עיניעלכקשרונרגעהשומראלימתקרבזאת,ערשהכשאני
אותרמסירהואאותר.להתירמתחילהואאכלדיר.הדוקהואאםלכדוקרוצה
עיני.מעל

 "!"תקרם
ועמדתיהתאמןכשיצאתיהסכר.היהלאהתחבושתלעניין .כיותרנכרךהייתי

 .עירשלכמרכזהנמצאיםשאנחנולדעתנוכחתישכמשאית,המרכזיכמעבר
אתלקרואהספקתיחמושים,אנשיםמוקףהצרות,כמדרגותשירדתיתוך

 .הפדראליהמשפטביתאותי.הובילושאליוהכיתקירעלהכתובת
ספררכאיןמבחיןאנימסכיניכי.תרמךמישהוכושלות.שכרכימרגישאני

לכשםואניהמשפטביתאלאותימכניסיםארוכים.נשקכליהנושאיםגברים
למשרד,נכנסאני .אותילראותירכללאשאישכדיפו~הלמקרםששייךמישכל

 :המשפטביתחכרכנראהאזרחית,לכרשאישליאומרואזמזדהה,
עכשיוהראשון.להיותחייבמישהואכלשתיבהל.ידעתיכחור?"נבהלת,

(האישהגיעו.חדשיםזמנים .השתנתהשהשיטהשלךלחבריםלספרתרכל
מעטהשתפרוהענייניםואנושיים"."צודקיםאנחנועכשיו,כלגלוג).צחק

האצבעאתהעכירוהוא " ...הראשונה:כהזדמנותתטעהשלאאכללטובתכם.
 .משמערתיכאופןצווארועל

 • ,, .הכאהצרר 9 ??~הציגהמדועעכשיונראהברא ."שכ

דייראשר

לצערהגדולהוחיבתוהמשורר

;:ז~ךתהוא;:~ראש

::זגכי::זלב ,~;נע;ת wל~
ךמ~ים~גי~ללקךזכקים ~ק;פז:;

~זכע,נוג;ת ךג:;:;עתוךים 9וז?ק;מ;ת

לצערהגד;להוחבת;המש;ךך
--- T :-ד:י •• :-

~ם ?jלהג;ך:~יםב;;:זזק;:זקה~ר 1 ז:; ה~:;כזקה
~ים w::r-ל~רכ.;גדזקמ;ן W~וגיזכויכת
זכ'ןב-כ 7ה;~ך~בוז. ר~~
ל;תו~לזקיר r:;-,~זpןק

ומתחזהנדודהגד;להחבת;עםוהמש;ךך
 ,ה~. 1 ~ ליל~,;: T םילpןז:;:(- ר~~ Tזpל ~ ?jמו~י :~ל

ני;תךהצלולהלעצלותמנעד
~ה w-;ש',; ;;ח~ם ?i ~~_סר~דבן-י~~ל

 םי~;~?ז~ימאד'ים~ר 1 ז:;~ץוג~ל
הרוחאתשר ,;עהמיסרוראש;

: -: ••• T "." T T -

לבלעש!!שכתרופההצעראתמנסההוא
: -;• :• ---• : T ,"' • • • : -

המליםאלהראשאללשובהביתההסערהעם
• -: T T T : - -T ' ." T :• -• · 

 .:;נ~דוןיו;נא,:;:גןהא;ת;פ;ת 9א;א,זpר

רגעים

זמפ;כוואאדםאני
;-• T T : : -

לרגעיםגעגועיםהנ;דה
-."' -;-• • : T • 

W סיוf כתוזכ~יש;רז:ז:יו;

נך~ע.ר~ע ל,;~לו W ?=~ל
דח w:ק~לג;חןא,~י

~;ךןך;גור 9

~זק,פו ף~ק~(

~חדר~ע.~ל

הערה:

5.11בארעהמספר,אנישעליההמשפטביתאלהיציאה  ;הראשוןהמקרההיתהוהיא-79.
שיובלמבליבראוסוןהכלאמביתהוצאפוליטישאסירדיקטטורה,שלאחדותשניםלאחר

 .המשפטביתאלהובאורביםואסיריםמעטהוקלהמצבהראשון,השחרורלאחר .לעינויים
הסולידריתהגישהובגללבארגנטינההפנימייםהלחציםשלבעטייםבאבגישההשינוי

 .מצבנואתלשפרכדימרוביםמאמציםועשהלאותללאשפעלקארטרמשטרשלוהאנושית
כנגדלעמודשהתיימרההממשלתיתהסיסמהאלמתייחסואנושייםייייצודקיםהביטוי
 :אמרהסיסמהאותה .בארגנטינהוהאנושיותהצודקותבזכויותהפגיעהבגנותהמסע
ואנושיים.צודקיםהננוארגנטינהבניאנחנו

u תi ~של:ךהירחוןן

~~ויםוגי~ליצ;;כים רז:;~ז:;~ן
~ q לדיךא_נ;~;גןלוק~. 

~tקקי~הךיץקים qמךםבןגולי
לזרתהפזרםרגעלח!!י

- : .ז: .-- ... ..- :

נ;ןע;:ז:;נךז:ויה:::זןלהדכ~~י
j? יך~ז:;ן.:קא.ן:מי;גלשוב. 

ריr:זז.ר~~יק;~ףל:ריע;~ך בן.~-, 7 ~
~~סיבןגוליםמ~ריזכ~;גןמ~ליך

זכזקה~לרותזpל:~יםא;ך f~ליז?זכ~ך
אחרנא;ך .אלינונאהה!!פהואמ;

:• -TT TT •••• ; -•• 

ך;בריםדז?דווגיבןזקה~קשיוך~עכע,רב

~גךם~יןלך~בJיםזpפ;~ךקזpר:קמ;
ערב.לעתכלביהםעם;ב nנרהמט!!לים

-: -: • T : • -; •• :• ; •• :•:• 
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אלזןאבזז

• 
 ;צ;ם ת~; nכ.tכג"ך~ין
זגע.ליף:;כzר~גהיו 9ע,ג
כאשכ;לנפתלנ;שאכל

T •• T : • : :• : 

לךגב;,ו:;כ~ש;:זשו~ל.ל~י
ב Wךמרחיק ,בנ;;:;סכ;:ה;לך~זכה
:;ניב;סיו 9~ל
ד;לקת.;:זל;קקתש;?ף 7

• 
לרוזכא,דו?הןה W:;כדע,

כז"ךהלדר+יי
W לרוזכןה

~ליג;ע,ךךהואךךע; 7א,~י

W א,דו?הןה
ג;;ךרך~יןג;ע,ךהוא

ע 1ןליןנ;ח.ך~יך
ןיו q ~א,~ילי;:ז:יסךלו

רת.ךא;ק.ן~ה

ע 1ןט;ק.~תשוב;:ז:יזוי

שובח:יס

הי;zרףם ryל
~ךא.ךיף, q ~ל~א
 .רוזכלא,דו?הןה W;,דע

שיר:חנה

 1983 • 1982זמניים""תושבים
 ;דמותכלס"מ ZOOx30צללווידעלזכוכיתצעב

גודשחזאזמישל

• 
ו:;;נין~ינ;ע,ב;ךכ;א

זג~ליבוזכלוי םpז;ז:;
ךר;ע;ת~דוש

W ??7תו;ה ;תלt תוזכה
 ,;:זזכמ;ת םי~~,אז:;ו:;;נין~ינ;

ך~;הדי_; /no~גיר

;:ז~ךזכקיםו~ת;ך

 רנ;;:;ע ר~~~ןק

ל:םזג~ל~לה
:דיורי.ך~נ;:ף pנ; ?7

:;נדי,ר;נ;ךחר ?1J7ל~ו?א;ן

:דיודי.ך~נ;:ך~ש
 :גופ;ך~ל

ךר;ע;ת "~דושזpם.~

~ב;ךכ;א

;:וזכמ;ת. םי~נ;:,אז:;ו:;;נין~יגיבו

פועלים".ב"ספריתלהופיעהעומד-שיריםספרמתון

סומךששון :מערבית

~~~, 

~ריסזpליל;ח.יז,זם~לה, םי~:נ;:
~זכה /o נ;זו:::דקגימ;ת /o~תמ;~הא,~י

כ:~ים םי~~ו:;

שובך pךס;א;סםן;~ךא,~י

 .ך~;הו~ל:;נימ;~ה

היסוס

:;נ~~ןץקיל;:ז~ליג~לי
קט W ו:::ל:םזג~ל

זגיו?יו:;ננ::וזרז-וית ך~;א~:;

IJ ~.דם י~pזtg עו~. 

מחנק

~ w .ה
P רחיzזכיתזכל;ן~ת:;

חגק..נ.א,~י

שלווה

:::וכךתריזכ.

כי;תךה!!פיםהדבריםוריח
:•• --; ' T T -• : ·• 

-ם w:;כזק~הו~י-
 . יכ;:;תנ;:~ימות qרים /oמ

ל;ם w??לא;תנ::וךם 9 ',}זס
זקע;ךנו;:והוא

י;נ;ת ?7דמ~+יים

ז-וקו;ח.ינו;ךי nזגא,~ך

ב;ת, J כ;:~זpלךש·ג

ה~תבה

 ,ה:ךז:;כך·ו?דכ;ח.בא,~י

יןזוי W~ת .;:זה;ק.ה

 .ע.ט:;נ:דיך~ין

לא

מ;זוי p:::;כלוא"ל;:זזכ~ים
ב"זכסת;t;כיף~ךו?ח.כו

;:זזpק.שא;ךא,~ל
 .זpליי;;ז~הל"אשוב

צוואה

גמותך~א,זpר

;:ז:;נ;דיםדיכו_; nזגא,כ;סךים

ל:;כה.כורי. q ~ךןק
;:זא,הו:;נים.א;סם:ך:;נשו

בקוץבשנכללהרחת nמהםכאןהמובאיםהשירים
הנדועהנצרתיהמשוררשלבמספר)(השישיהחדששירו

בעכווהופיעהשו;ני,ה!""לאן,נקראהספרדאד. nמישל
אנתולוגיה 1979בשנתהופיעהבעבריתבאחרונה.
"הצטברות"כשם;ןנצרתיהמשוררשלמשירתומתורגמת

המאוחד.הקיבוץבהוצאת
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מסה

ובאמריקהבאירופהמופצתהנאציזםלטהרשתכליתהספרות
רביזיהעורכתושמאלימיןשלמוזרהקואליציההדורות;בהוצאות

פועליםהנאציתהתעמולהלהפצתמרכזיםשני ;לשואהביחס
אתלשכתבמנסיםלמדנייםמחקרים ;ובגרמניהבארצות-הברית

ההשמדה;ומחנותתאי-הגזיםשלקיומםאתולבטלההיסטוריה
 .ומרעיוהיטלרשלהטיהורלמסעידנותניםאחדיםיהדויםגם

נמנהבצרפתההיסטוריוניםמבכירי(תבמונה),וידאל-אנקהפייר

בנושאנרחבתפעילותפיתחהאחרונותבשניםהשמאל.חוגיעם
של"אייכמן-החשובהעבדותו .הישראלי-פלשתיניהשלום
פרסוםהמתפרסםזהבמאמרבעולם.רבהלהערכהזכתהנייר"
הזה'המסעמנהלישלההטעיהשיטותאתהמחברחושףראשון
הגלאתלבלוםשישהדרישהאתומציבשלהםהמניעיםאתבדוק
והמשחית.העכור

שלהרביזיוניזם
גרמניהמטהרי

הנאצית
גאקהךיןאל יי.?~

אוסטרידןישעיהו :מצרפתית

לאחראחדמרביזיוניזם . 1
השמדת--ה'ג'נוסייד'קביעתהשלפיהדוקטרינהאת"רביזיוניזם"כאןמכנהאני
בגדרוהואאירעלאמעולםוהצועניםהיהודיםנגדערכההנאציתשגרמניה-עם

שלהאבסולוטיבמובןה"רביזיוניזם"עלכאןמדבראנייתרמית.אגדה,מיתוס,
 .מיליםמספראגידעליהםיחסיים,רביזיוניזמיםעודקיימיםאולםהמושג,
ה"רביזיוניסטים"עליה.לספרוכדאימוזרההיסטוריהלהישעצמההמילה

דרייפוסאלפרדמשפטשלב"רביזיה"שדגלואלה ,בצרפתהיוהראשוניםהמודרניים
אתלהעריךוחובה 2מתנגדיהםעל-ידיוביה,מניההוחזרה,המילהאולם ,) 1894 (

חיוביים,לפרקים ,שוניםמובניםקיבלההמילהאחר-כך' .:קסימפטומאטיתהפיכתה
כמורביזיוניסטים.לי~ה. wאורתודוכסיהלביקורתתמידשנורנושליליים.לפעמים

המושגעברלימים ;האורתודוכסייםלמארכסיסטיםשהתנגדווחבריו,ברנשטיין
תלמידיוגםהיורביזיוניסטיםהסובייטיים.אויביהםאתבושהגדירולזכאר~יסטים,

היורביזיוניסטים ;בשלטוןבישראלנמצאיםשכיוםז'בוטינסקי,ולאדימירשל
מקורותעלוהמסורתיתהמקובלתהגירסהעלהחולקיםהאמריקאייםההיסטוריונים

הקרה.המלחמה
על ,בצדקידועהבמידה ,מתבססיםההיטלריסטיהג'נוסיידשלהרביזיוניסטים

- 1889 (;נאך?..ס,tז,השלבשמולה Q?7לשניתןזואחרת,אמריקאיתהיסטוריתאסכולה

לפחותהמושג,שלהאמריקאיבמובן"רדיקלי",וסוציולוגהיסטוריון 3 .) 1968
והאנטי-קולוניאליסטיתהאנטי-אימפריאליסטיתהקריירהשלהראשונהבתקופה

לפרץוהאחריותאתשהטילהההיסטוריתהאורתודוכסיהנגד;נארגסהתקומם 4 ,שלו
לאזושאורתודוכסיהלמרותבלבד.המרכזמעצמותעלהראשונההעולםמלחמת
ובארצות-באנגליה ,בצרפתניצחתעובדהמקום,מכלחיתה,הריהיכוללנית,חיתה
וחידשהביותרמרגיזותעובדותקבע-1914מהצרפתיהצהוב""הספר .הברית

-30(מההרוסיהכלליהגיוסכיכשקבעו ,למשל :כמשמעופשוטוזיופים,לעצמו

בתקופת ,התעמולה .ביולי)-31(בהאוסטרו-הונגאריהגיוסאחרינערך ) 1914ביולי
התגייסוהמחנותבשני s .מאסיביתבצורה ,ראשונהפעםזופעלההמלחמה,

-1919בכתבלמשל,אחד,אמריקאיהיסטוריוןזה.תפקידלמילויההיסטוריונים

 6 .לא-לוחם"של"מטחי-נבורוהמשמעותי,הפרדוכסאליבשםחיבור,

כפרייהותהיהשחיתהכשם ..כמוכן, ,הס~נ;:~לאהחופשיבעולםהאורתודוכסיה
יל'ךהצרפתיההיסטוריוןקיימת.חיתהד;ייאמקוםמכלאולםהטוטליטארי,בעולם
 1935בשנתביקשהגימנסיה,תלמידיבשבילספרי-לימודשלידועמחבר~יךאק,

ינוארעד 1912(ינוארפר~~jןאךהשלממשלתועללחידהנושאבסרךברןלהגיש
בעייתאתהתקופה,שלההיסטוריוגראפיבקונטקסטמעלה,שהיהמה ,) 1913

"שמטעמי ,הציעההסורבוןהמלחמה.שללתחילתהפואנקארהשלאחריותו
איךאקהחיבור.בכותרתפואנקארהשלשמואתלאזכרשלאעליוהיההגינות"
'מטעמי"אם, :לספרותהפקולטהשללדיקאןוכתבזרהצעת-פשרהנגדהתקומם
הרי ,התיזהבכותרתפראנקארהשלשמואתלשלבעליאוסרתהפקולטה ,הגינות'
באורלהציגשלאממנילדרושכןגםתוכלהפקולטההגינות'של'טעמיםמאותם
שקרהרזה 7פראנקארה".שלהאישיתפקידואתכולו,החיבורלאורךהנכון,
פנהבארצות-הברית .השנייהזואחריגםאירעהראשונה,העולםמלחמתאחרי

 AMERICAN HISTORICALה-לקונגרס 1950בדצמבר-22בטררמןהנשיא

ASSOCIATION נגדלמלחמהפדראליתהיסטוריתתרכניתל~:נדלושיעזורבבקשה
האמת,אולםהשקר,מולהאמתאתלהעמידכמרבן,חיתה,הבעייה sהקרמרניזם.

 ?~ךןאליתלעשותההדברקל~ן $'1ה

בעלות-הבריתשלהאורתודוכסיהבהריסתהצער,למרבית ,הסתפקלא;נארגס .~.ה
מלחמת:;נךאשית"עלבספרו ,ע,ש;תמגדילעודאלאהאמריקאי,נע.ל-הבריתשל.רזו

שגרמהצרפתית-רוסית"קנוניה ,ממציאנכוןיותראוחושף,הוא 9העולם",
איז;כב;לז;כקישל"ביוזמתונרצחשז';_ךסלמשל, ,"לגלות"מהססאינוהואלמלחמה.
;הוא,שהא~שרב,באיפוקלהדגיש,יוכלאיךאקך'יל 10 .הרוסית"החשאיתוהמשטרה
יי .ההיסטורית"המיתודהעלבהנחותיורבהוחזייהבעל-תעוזה

שלהפטריארך ,הצרפתילציבורבפנייתו .נוסףמשהומלמדנוס_באר~שלזהספרו
אתכדוגמהבהעלותוזו,ובדרך ;דרייפוסמשפטעלמתבססהאמרי'קאיהרביזיוניזם
להואיןל;נ~הה W נ;:נ;:ק:היאשגרמניה .הרעיוןאתנסעלמעלההוא ,"המשפט"

כמוחסר-שחרכהשהואדבר-הראשונההעולםמלחמתלפרוץכלשהיאחריות
ייראהשהדברוככל ,ל~דרתכןאםהופךדרייפוס""משפט 12 .מזוההפוכההתיזה

הג'נוסיידשלרביזיוניסטיםשלרבמספרבשבילשכזהבתוריישארהוא ,פרדוכסאלי
 13 .ההיטלריסטי

זהב"משפט"בצדקראתהדאנדט ttחנה .לחלוטיןאחרבמובןאולם~דרת,אכןהוא 1
מרטארt,כיס' .המודרניתהטוטליטאריותראשיתשלהראשונותהפעימותאחתאת

 ,האנטי-דרייפוסאריהמחנהבשבילמהווה, ,אשםאכןשדרייפוסהעובדה ,'מרטא~ךיס
אתלחפות .נוסייד'בגהמואשםהילטר,שללחפותו ,לדחייהניתנתשאינה,;~ןכה
הרי ,ביותרצרי-המוחהלאומניםשלובעיקשותם ,דרייפוסארייםערכיםבשםהיטלר

 .רבבענייןאליהלהתייחסשחובהביותרמתוחכמתמודרניתפעולהזו
14מלחמתשלהלאומניותהגירסותנגדהמאבקדרייפוס","משפט , 1918-1914 

מכלביותרהגדולונגדהשנייה,העולםמלחמתשלה"שקרים"נגדהמאבק
המאהשלביותרהגדולההתרמית"ההיטלריסטי,הג'נוסיידשלזהה"שקרים",

דין-וחשבוןלעצמנולמסורלנוהמאפשריםהנתוניםשלושתהםאלהו 5 ,"העשרים
הרביזיוניסטיםובראש-ובראשונה ,הרביזיוניסטיםשלהטהור"ה"מצפוןעל
 16 .ה:נ-ן:?דיט'נאן-גבריאל' Jוןאt;כי?:ייהפ;לכגון ,"ה"שמאלניםארראדיקליים""ה

פאציפיסט, ,סוציאליסט :במעלהראשונהחשיבותבעלהואראסינייהשלהמקרה
אבי-אבותהוא ,במחנות-ההשמדהשנכלא "טאנס 9ןזי."הלוחםזאתובכל

הרביזיוניזם.

נשאר ,חידתהפשראתלמצואעיקרכלשאי-אפשרעיקשיתתפיסהמתוך ,"ראסינייה
שלהלקחמולמחנות-ההשמדהשלהעולם :מוחלטחידושלאותוהסוףעדנאמן

הואאם ,הפירוטבמלואהתנסויותיועללנומוסרהואואם .הראשונההעולםמלחמת
לספרבמטרהלאנעשהזההרי ,דיוניםשללנושא ,שכלתנייםלמושגיםלהפכםטורח
אתמעליהםולהסירככסיון'וכולמכוללבטלםכדיאלא ,ולהורישםעליהם

שהואמכיוון .ס.ה-סאתומרומםמ~~יאינוהוא .להתחדשהעלוליםהמאפיינים
הופנםהואאלאטיבו,לסוףיורדשאיננימאזוכיזםאיזהבגללאומהם,מוקסם

ההתנהגויותכלאתולהטיל .האחרתכזואחתמלחמה:נץ wלאחתבמטרהלבנאליים
שלואלההגרמנייםהחייליםשלאלה ,התלייניםשלואלההקרבנותשלאלה-

שהואתוךו 7 .חסרת-הגיון"כרולרתאותהשלאחתבכפיפה-בהםהנלחמים
ראסינייה ,ההיטלריסטינוסייד'לגמוחלטת,בבדידותארוכהתקופהמשךמתכחש,

וכ:נרכארד,-1914בלמהומה""מעלר;לאןנר;ן:וןאחת,ובעונהבעתעצמו,אתרואה
השפעהבעלתכדוגמהישמשהוא .-1896בוהצדקהאמתלמעןבודדלוחםלךאר,
ו s _המודרנילרביזיוניזםהישןמהרביזיוניזםלמעברהמסייעס.;נאר?. ·tז·העלרבה

אבל, .ביותרמדוייקתבצורהלתארווננסההזההמיכלולאתלשקםהדברהיההכרחי
האופייניותאתובעיקרה"רביזיוניסטיות"ההנחותאתלהפריךאנוחייביםהאם

תאי-את ,שלוהמועדףהמכשירואתההיטלריסטיהג'נוסיידשלילתאתשבהן,ביותר
 .אלהבדפיםמשימתיתהיהזאתלאאולם, 19 _לעשותךהדברהכרחילפעמיםהגז?

לתחוםכללנכנסשאינוטוטאלישקר ,ומסוגרתסגורהשיטהלהפריךאין ,בסיכום
חייביםהיוקודמתבתקופה 20להוכחות.קודמתשלהשהתוצאהמכיוון ,ההפרכה
חנהזאתשאמרהכפיאולם, .זיוףהיוציון"זקנישלהפרוטוקולים"שלהוכיח

tt ,שלמשימתו" ,אמיתיהואהזהשהמיסמךמאמיניםאנשיםהרבהכהאםדאנדט

להמציאמתפקידוכןכמוזהואין .ההונאהאת(בלבד)לחשוףכבראינהההיסטוריון
 .בכזבאימוןנתנוכבר :הבסיסיתוהפוליטיתההיסטוריתהעובדהלהסוואתהסברים
שמדובר ,היסטורית)מבחינה .י~י-ד1~(מהמקרהיותררבהחשיבותלהנודעתזועובדה

מזוייף".במיסמךכאן

האמתשלודרכיההמלחמהשלהמיתוסים . 2
- 1914הראשונההעולםמלחמתבתקופת"שטיפת-מוח"שאומריםכפיאותעמולה,

 .-1945ו 939השנייההעולםמלחמתבתקופת "שטיפת-מוח"ותעמולה ; 1918

הידייםעםה"ילדיםעםאחדמישורפניעלממוקמתההיטלריסטיתהשמדת-האימים
 .פסיכולוגיתמלחמהשלהמנייןמןמיבצעאלאזהואין , 1914משנתהקטנות"
שנילנובהזכירהחיוביתנקודהלהישה"רביזיוניזם"שלהזאתהמרכזיתהתיאוריה
כללבדרךעשתהמעצמות-הבריתשלהתעמולה .העולמיתהמלחמהשלנתוני-יסוד

גרמניהנגדהפסיכולוגיתבמלחמתה ,הנוראהההשמדהבעובדתביותרמועטשימוש
ללאהסתננווהן 'הג'נרסיידעלהראשונותהידיעותלהסתנןכשהתחילוהנאצית.
שלהתקדיםברווקהיהלאשבהםוהקטן ,עצומיםבמכשוליםהתנגשוהןרבה,שהות

מספרוביניהם ,הראשונים "רביזיוניסטים"שהלומרניתןידועבמובן . 1918-1914
 .מעצמות-הבריתשלהתעמולהבמכונתהמלחמהבתקופתגרייסויהודים,שלידוע

זהשהופיעהבעבודת-מחקרפניםלשתימשתמעתשאינהבצררהנקבעהזועובדה
 21לאקך_~ר 7ו;מאתמקרוב

פחותאמיתייםדבריםדברי-אמת,היוהכבושיםמהשטחיםשהגיעוהידיעותבזרם

באשראולםעיקר,כלספקבההוטללאשםהמתרחשעלהכלליתהדעה .ושקרים
 .אחרתאודובגיוסהכבחירהלהיסוסיםמקוםתמידהיההפעולותולדרכילצורות

נקבע 1944באפרילרקהרי ,אושוויץשלבמחנה-ההשמדה ,למשל ,כשמדובר
חיות,מעדריותרמדוייקמהיימןתיאור ,משםלברוחשהצליחואנשיםעל-ידי ,סופית

כשפורסמולציבורנודעואושוויץ"של"פרוטוקוליםאותםההשמדה.תהליכיעל
רושיםיהג 22 . 1944בנובמבררקהאמריקאי WAR REFUGEES BOARDה-יעל-יד

בארצותשהעתונותאירועים,היו 1944במאישהתחילו ,הונגריהיהודישלוההשמדה
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גאק.חויואלפייר

 23 .ביומויוםמדיכמעטכךעלכתבומעצמות-הבריתשלאלהוגםהנייטרליות

כלדבר,שללאמיתומוסר,אינוהזההפשוטהניגודו"שקר"."אמת"עלדיברתי
במרחקיםהבילבולעלהארכיטקטוראליותהצורותעלמטעויותהחל .שהתרחש
ומיתוסים.רוחות-רפאיםסיפוריגםוכןחוסר-הדיוקסוגיכלקיימיםהיוובשמות,

נדבך-אובלבדכשמועה , suו GENERIS ,ביצורהלכשעצמםקיימיםהיולאהםאולם
היוהם 24 .ניו-יורקשלהציוניםלמשל,מסויימים,חוגיםעל-ידישהומצאתרמית
הידיעותאתלכךנוסיף 25 .המציאותשלכהמשכההמציאות,שלכצילהקיימים

שהיובעלות-הברית,שלהמודיעיןלשירותישהגיעוביותר,והאותנטיותהישירות
בשפההטוטליטאריות,השיטותלפיבשפת-צופןשנכתבומכיווןלפענחםחייבים

שלבסיומהאלאלאשורםולהבינםלפרשםהיהאי-אפשרמקרים Jשבהרבה
 .המלחמה

המודיעיןשירותיהשני.בזהונתחילהאלה,המקריםבשניהדבראתונדגיםהבה
שידוריהםלצורכיהגרמניםבהםשהשתמשוהצפניםאתפיענחוהבריטיים
נתוניםגםהופיעוזובדרךשנודעומשטרתייםממקורותהמיסמכיםבין .הפנימיים

ביניהםמחנות-השמדה,למספראנושיחומרשלויציאותכניסות :מספריים
"יציאהצוייןבההעמודותאחת . 1943פברוארעד 1942אביבביןאלהוכל ,אושוויץ

איןוניסוחיםמיסמכיםבאותםאולםמוות.במשמעותאותהפירשוהאמצעים"בכל
נכוןאליודעיםאנחנו ,פולנירשמילפירסוםהודות 26 .בגזיםהמתהעלכללמדובר

 1944באוקטובר 1sב-שנערכהשהסטטיסטיקהמסתבר,מיסמכים.שלסוגאותועל

מספרשלדילדולםאת"יציאה"למונחמוסיפהב:;ביךק.~אולנשיםהריכוזבמחנה
שפוענחמהמיוחד",ו"טיפולהעברותטבעיות,מסיבות :במחנות-המוותהאנשים
 27בגזים.המתהשמשמעותואחר-כך

מ~ךןשנשלחהמברקהואלאק.רשלספרודןבוביותרהחשוביםהמיסמכיםאחד
 .העולמיהיהודיהקונגרסמזכיררי~~ר. .גידיעל , 1942באוגוסט-10בללונדון,
שלהכללישבמטהמודיע ,גרמניתעשייןשמסרהמידעיסודעלשנוסחהמברק
 ." BE AT (אחת"במכהלחסלם"כדיאירופהיהודיכלאתלרכזמתכנניםןר.הפיה

" ONE BLOW EXTERMINATED ( חומצה :בהםלהשתמששדנוהאמצעיםבין
 .לעיןבולטזהבמיסמךוהמיתוסמההטעייהחלק ."ב'"~יקל;ןשהיא~רוז;כיק,
ב"ציקלוןהשימוש ;לכןקודםרביםחודשיםנתקבלהבהשמדהלהתחילההחלטה

מקובלהיההסובייטיים,שבויי-המלחמהעל 1941בספטמברבושהוחל ,"ב'
אחת""במכהשייעשהלחיסולנוגדבגזוהשימוש , 1942מראשיתהחלבאושוויץ

במונחים .קייםהיהלאעדייןזושבתקופהאטומי,נשקהדעתעלשמעלהמה
המידע.שלולהסחהלעיבויכאןעדיםשאנולומר,ניתןפרוידיאניים

ההיטלריסטיתההשמדהמדיניותעלהחשוביםהוויכוחיםאחד ?מהשלעיבויאולם,
~ך;ס~אט~אךt,כיןאתזהמולזהשהעמידזההואההיסטוריוניםבקרבשהתעורר

) BROSZAT ( 28גרמנית.מדעיתחוברתבאותהבךאונינגוקריסטופר 

דיירייהאנגליההיסטוריוןשלהרביזיוניסטי-למחצהספרואתדוחהשהואתוך
ההשמדהבהפעלתהימלרעלהאשמהאתוהטילהיטלראתשזיכה 29 ,אירווינג

בגדרשהיהמשהוההשמדה,שהואהסופי",ב"פתרוןברוסצאטמ.רואהההמונית,

משיבאלהלדבריםמיבצע.בעקבמיבצעמעיןבדרךשהתפתחאימפרוביזציה,
ואיי:;כ~ן.::רסעל-ידישנמסרולידיעותסייגללאברצינותלהתייחסשישבראונינג
שהיטלר r 1941בקזההיה 30 :היידריךשלמפיווהשניהימלרשלמפיוהראשון

אנשיםלמספרהועברהזה,מסוגשפקודההיהודים.אתלהשמידההחלטהאתקיבל
שלבמיברקואחת"ל"מכהעיבוישלבנוסחהפך .לפו~לבהוצאתהמידשהחלו
הדעת.עלהמתקבלדברהוארי~גר,
השלביםשלבמעלההראשוניהתפקידאתגםלהדגיששלאניתןכיצדם,-אול

ברוסצאטשלבחיבורונמסרותעליהםשלכיםבזמן,שיטתיבאורחהמתנהלבתהליך
ו"מחנהטרז:יינשטאדט,שללדוגמההגיטו :שלביםביותר?חשובותהבהרות
 .מועדפותחברתיות.שכבותאותןבגיטאותגםהיושלבים . rבאושווחות" Qהמש

תרמועצמםשהםהכללי,מהתהליךיתחמקוזהמועדףלמצבהודותנישהאמינו
והנשיםהגבריםכלעל-ידיההשמדהשלעצמםמקומותבאותםשלביםלהפעלתו,

הודותשרקלקבועניתןכללבדרך .לתאי-הגזיםשהובילהבסלקציההוכללושלא
אותםכלההשמדה.מדיניותאתהפרעותללאלנהלהיהניתןהשלביםצורותלכל

הרביזיוניסטים.בשבילכראיותמשמשיםרצח,שלשלביםאותם ,תהליךשלנתונים
ומאמיניםפניםמעמידיםלדבלין,בסביבותבמיידאנק,יהודיותחתונותשערכומכיוון

שהשלביםמזה,ההפךאתרואהאינומי 31בילוי.מקומותכלל,בדרךהיו,שהמחנות
 ?הרציחותמסעשלהתקיןלמהלכודרושיםשהיוזמנייםחברתייםכתנאיםשימשו

ומקיפהרחבהבינלאומיתפעולה . 3
חוברותמשוכפלות,חוברותשיטתיים,ספרי-תעמולה"מלומדים",ספרים ,~ס;ת

מעלההאלהוהשונותהרבותהצורותבכלקאסיטות-וידיאו,מרשימה,בהופעה
 32שלמה,ספריההממלאהאלההמיסמכיםבאוסףלחקור .טיעוניואתהרביזיוניזם

המלומדיםהציטוטיםאתלקרוא 33ויחיד,אחדמיסמךשלהתרגומיםשפעאתלקבוע
בפנינמצאיםשאנוההרגשהאתיוצרעיקר,כלידועאינושמקורםרים Q9וממעתונים
כמוגזם,הזההסיכוםייראהאולירחבים.מימדיםבעלתמקיפהבינלאומיתפעולה
ומחלקהא;ג,ךבינלאומירביזיוניסטימרכזבקליפורניהשקייםספקמכלנעלהאבל
שלתוצאהפשוטזוהי ;כלשהילהפתעהמקוםבכךאין 34 .הזאתהספרותכלאת

לארצות-הבריתשישבמעלההראשוןוהמעמדהמידעשלt;ירית.,?אל~ iJההתפשטות
שוניםבמישוריםכלל,בדרךמוגש,"המידע"למעשה, 35העולמי.בשוקזהבשטח
שנולדלרךר, Pךיטליבבשלהמקרהאתלדוגמהנביא .האנשיםאותםעל-ידי ,ביותר

והיהכה",:;ה"נאמנ~שלה~תעלהנמנהבשוודיה,כיוםוגר , 1942בשנתבאינסברוק
נידונהלאאולםההיטלריסטיתבתקופהשנרדפהלקבוצהזו,ח~רותמעצם ,שייך

 " JOURNAL OF HISTIRICALב-בקביעותמשתתףהזההאיש 36להשמדה.
" 37 ,REVIEW מוציאגםזהואדם ,מדעיתורמהלמעמדהטועןבכתב-עתאומרת,זאת

 " JEWISHבשםב, fמת;בתוכןמשוכפלתאנטישמיתחוברתשבשוודיהבטא:;בי

" 38 ,INFORMATION קבכלבעיקרומארגןרביםעלוניםמפיץr , נסיעות
למשעוליאו rלאושווצעירמדורתייריםקבוצותלהדריךלפולין."רביזיוניסטיות"

בלתי-ידועמשהולכםהריחמור,דברשוםכאןאירעשלאלהםולהסבירה tjZקך~לי?
שלפרשת-דרכיםעלנמצאהרביזיוניזם .דופןיוצאותבתוויותעשירהנה,עד

מטיפוסאנטישמיות :לזוזומנוגדותגםולפעמיםומשונותשונותאידיאולוגיות
התנועותגרמנית,לאו~נותאנטי-ציונות,הימין-הקיצוני,שלאנטי-קומוניזםנאצי,

המארכסיזםהלי~ןאלי,הפאציפיזםמזרח-אירופה,שלהשונותהלאומניות
ללאלפעמיםמופיעותהדוקטרינותשאותןלהיוכחלנוקלהאולטרה-שמאלני.

זאתונדגיםהבהומוזרות.מורכבותבצורותהמקרים,ברובוזהולפרקים,הסוואה
לתרגוםבנוסףפיוסם,בלונדוןהונגאריבית-הוצאה .כמעטבלתי-ידועותבעובדות

 " THE WORLD CONQUERORS "בשםספרציון",זקנישלה"פרוטוקוליםשלאנגלי
פושעי-היוהיהודיםהעולם,מלחמתשבתקופתהפוכה,בהסתברותמוסבר,שם

כלאתהמאשיםלים t:1אנטי-קומוניסטיגםהואהספר 39האמיתיים.המלחמה
הפיכת .יהודיםשהםהספרדייםהקומוניסטיםאתוכןההונגארייםהקומוניסטים

 ,) 1940 (דיס""היהודיבספרהזאת.האידיאולוגיהאתהמאפייןהיסודהואהתפקידים

 .םי~~~התפקידאתשמילאוהיהודיםהיואלה
פרו-ישראלית,היא-מ;ןאסשלזו-המסורתית.הצרפתיתשהאנטישמיותבעוד
מאנטי-עובריםמהםאי-אלהמושבעים.אנטי-ציוניםהםה"רביזיוניסטים"כלהרי

 40מסוימות.אולטרה-שמאלניותקבוצותשלהמקרהוזהלאנטישמיות,ציונות

עמדהלנקוטהרביזיוניזםשלהזההמוחלטהצורךהפוכה.דרךנוקטיםשובאחרים
שללידתהתאריךאתלהקדיםמתחכמיםהםדי-ברורה.בצורהמסתבר ,אנטי-ציונית

זובדרך .ושתלטנותאלימותבאמצעיהמשתמשתמדינההיאישראלישראל.מדינת
שהקהילות , 1943בשנתקיימתחיתהכברזושמדינההנחהתוךלהשכיח,ניתן

יצירה,היהשהנאציזםלטעוןגםניתןדרך,באותה .נשקללאיחידותהיוהיהודיות
 41הציונות.שלפנטאסטית,ספקכלללא

הה.זיז;כיםעלהגנהעמדתלנקוטיכולההגרמניתשהלאומנותמסתבר,זובקביעה
מתנגדיםגםלוישמקוםשמכלרביזיוניזם-פלשתינאי,קייםואכן 42ה~ךביים.
יהודים-שלביותרמצומצמתקבוצהשללקיומהעדיםאנוכמו-כן 43?;?ושבעים.

 44 .רביזיוניסטים

השראתןאתשקיבלואלהוכיחודיצירות,אותןשלשתוכנןלקבוע,ניתןכללבדרך
כזאתובמידהמאדעלובים 45החדש,זהאוהישן ,הגרמנימהנציונל-סוציאליזם

בהןשייצאללאזהאחרבזהנמשכיםודפיהםמתוכנתיםאלהשספריםלומרשניתן
אותןאתבקביעותשובילמדהקוראהנה.עדידועבלתישהיהחדשרעיוןפעםאף

עובדות , 1933בשנתההיטלריסטיתגרמניהעלמלחמההכריזושהיהודים :עובדות
 46 ;במזרח-התיכוןאחראוזהבלתי-ידועמעתוןכציטטותתמידהמובאות

ביותר,מעוטותכללבדרךושהןהמלחמה,בתקופתהיהודיםסבלואותןשהאבירות
ולאהיולאמחנות-השמדה ;הפרטיזניםשלאקראיותהתנגשויותשלתוצאההיו

אתאגביל .בלבדטיפוסמחלותשלתוצאההיובמחנותשאירעומקרי-המוות ;נבראו
אחיזהלהםשאיןמקריםמספרולהביאאחתמתודולוגיתנקודהלצייןכאןעצמי

 .כלשהי

למציאות.מליםביןלהבחיןהנמנעתעקרוניתרביזיוניסטיתלגישהעדיםאנו
איומותהכרזותמעמצות-הבריתמנהיגימסרוהשנייההעולםמלחמתבתקופת

הדעותלכלומהוויםנוראיםפחותלאשהיומעשיםונעשולגרמנים,המיועדות
העובדותאתמזכיריםאומנםשהרביזיוניסטים,לצייןמענייןאולם .פשעי-מלחמה

אופולניים,שהפכומהאיזוריםהגרמניםשלהדרמטיהגירושךךךךן,(הפצצת
אותםשלסגנונםעלדגשיותר~ים· wונו'>צ'כוסלובקיה.לגבולותשחזרושטחים

יושמולאאולםפרימיטיבית,מלחמתיתגזענותבהםיששאכןמשולהבים,t,כים 9 כ;: 9
הוכתרזושלמטרהאו~~ן. jZתיאודורשאחד,אירע,וכךלמעשה.הלכהעיקרכל

בשםחוברתהמלחמהכתקופתפיוסםרוז:;;נלט,הנשיאשלאישי""יועץבתואר
" GERMANY MUST PERISH " והנה,הגרמנים,כלאתלסרסשישהרעיוןהועלה,ובה

אכןשהןוהימלר,היטלרנאומישלמישורלאותוהרביזיוניסטיםמעליםזוחוברת
 47רעיונותיהם.אתלפועללהוציאהאפשרותלהםחיתה

לבדיחההרביזיונזים,שלזומיתודהמוצלחתבצורהמשווה ,;ק 9~ך~אדיך
לו,החזירוכשהוא .נחושתסירכ'אצלשאל 'א" 48 :ז;כיר iJשלזוידועה,פרויידיאנית

 . 1 :א'שלההגנהוהנהלשימוש.יותרראויואינוגדולחורבסירשישמתלונן,ב'

 15 1983אפריל-מאי



החזרתי . 3 ;מ-כ'אותוכששאלתיחורהיהכסיר .כ ; 'כאצלסירשאלתילאמעולם
 ".שלםהסיראת

המוכיח ) 1942כינואר 20 (כוא?זיי"שלל"פרוטוקולכנוגערכות.הןלכךהדוגמאות
שזהו ,אחתכנשימהיאמרוהם ,הסופי"ה"פתרוןכתיכנוןעסקופקידיםשמספר

נואיןולמעשהאדם,שוםעל-ידינחתםשלאמכיוון ,אימוןנולתתשאיןמיסמך
שלהסודיים""הנאומיםכענייןלשיאמגיעיםהרביזיוניסטים 49 .דרמטידברשום

כמעטמונאיםהקולקטיביהרצחליישוםהמעשיותוההצעותהתיאוריהכהםהימלר,
·טכסטים,שאותם ,אחתכנשימהזה,כמקרהגם ,יאמרוהם so .הסוואהכלללא

שהוכנסוושכגללממוסחרת,היאעיקר,כלעליהחשבלאשמחברםככותרתשפורסמו
 ,)" UMBRINGEN "("להרוג"המלהלמשל,כמקור,קיימותהיושלאמליםשם

 :מתונהמשמעותה ,וככללאולי,"לגרש" ,לגמריאחרתלמטרהשםנמצאתשוודאי
אין )" AUSROח UNG DES JUDENTUM "(היהדףת""השמדתהמליםהנה,

להמשיךניתן~ךףיד,שסיפרלמהמעבראולם, 51היהודים"."השמדתמשמעותן
היהוהואל-כ'סירשהשאלתיאני"זה :לומריכולאינו 'אלמה .הסירעלבכריחה

גםובייחודהיהודיםשלהאמיתייםשהרוצחיםהטוענתשלמהספרותקיימת ."שלם
 .'ונופרטיזניםשהיויהודיםקאפ;~-זים,שהיויהודים :היהודיםהיוהגרמניםשל

מכלומוצדקצודקמקוםמכלהואנברא,ולאהיהשלאהקולקטיבי,הרצח :כאחת
 52 .הכחינות

הפרזותגםקיימותהרביזיוניסטית.הנורמהשלזריזותמרובלהפרזותגםעדיםאנו
תוכנןהסופישהפתרוןמעריךאירווינגדייריוהאנגליההיסטוריון .הטעייהמחמת
מפורשתלהוראהוכניגודהיטלרשלידיעתוללאהימלרעל-ידילפועלוהוצא

 53 .היהודיםאתלהשמידשלא , 1941כנובמברהגרמניהקאנצלרעל-ידישניתנה

נפץחומרי·שלתערובת . 4
תיהפוליטמשמעותועלעצמנואתונשאלהרביזיוניזםשללגיאוגרפיהנחזור

מספרכךומשוםמקיפהלהערכההנתוניםמלואכידישאין ,נכוןוהאינטלקטואלית.
 ,מקוםמכל ,ניתןאולם .ותמציתיותארעיותבהכרחהםכאןמנסחשאניהשערות
המוצריםבתעשייתכייחודבולטותארצותשתי .איתנותיתדותאי-אלהלתקוע

שםהמתפרסמיםהספריםמספרבגרמניהוארצות-הכרית.גרמניה :הרביזיוניסטיים

החוזרותההדפסותלפילשפוטאםניכרת,בהצלחהשםנמכריםוהםכיותררבהוא
הקיצונימיןיל :נתונהלסכינהקשוריםזאתככלהםאולם .מהםרכיםשלונשנות
שלו.הרהכיליטציהעלוחולםהנאציזםשליורשושהוא

האולטרה-אוהקיצוניהשמאלכ Tכ-קר •כ~ם-ר','תומכיםמצאלאלכשעצמוהרביזיוניזם
אכןטרוריסטיםשלקטנותקבוצותכלבד.מתי-מעטלונמצאוהיותרולכלשמאלני
לאנטישמיותהפכווגםמאש"ף,מקבלותשהןהעזרהעקבכאנטי-ציונות,דוגלות
המצוטטתהצהרהלפי 54הרכיזיוניסטיים.כטיעוניםלהשתמשכליאולם ,כגלוי

שללאשפהונזרקונרצחויהודיםמליון"ששה :מיינהוףךיק.ה 7אףשלמאמירתה
55 '(כסף''יהודיהיושהםמכיווןאירופה ."('GELDJUDEN אנטישמינוסחזהו

 .רביזיוניסטינוסחאינוזהאולםואידיוטי'
 LIBERTYה- ,קליפ;ך~יתדףלה wפעילותשלמוצרהואהרביזיוניזםכארצות-הברית,

LOBBY כאנטי-ציונות ,שלההמוצקההאנטישמיתבמסורתהידועהקאךט;,א..וושל
שלהלאומנייםהחוגיםעללהישען'מנסהאו ,גםהנשענתשלה,וכאנטי-:פףשיות

המחנהככיווןשנעשוהמאמציםשכל ,נראה 56 .גרמניממוצאהאמריקאים
כקרב 57 .מרובההצלחהלהםחיתהלא ,ס.~ארנ. .ז5.השלר;נףת ?tה;נחרףהליכראלי,

להאין .) BUTZ (כףץ~ךתףרשלזומעיןיצירה ,ואישי-האוניברסיטההאינטלקטואלים
 58 _עיקךכלמהלכים

וגזעניםאנטישמייםחוגיםכקרבבלכדלאתמיכהלוישהרביזיוניזםארצות,כמספר
אירעכךהקיצוני.הימיןשלואישיםקבוצותכקרבגםאלאימניים-קיצוניים,

הסוציולוגשלמצדופ';ךיס;ןך;;;גךטהצרפתישללהגנתוההיחלצותעקבכשבדיה,
של ,ידועהכמידה ,אםכיהאיש,שללהגנתויצאשלאהקיצוני,מהשמאל~יך~אל '.ג

 VICTORIANה-שללשעברהמזכירשלפעילותועקבובאוסטרליה, 59 ;רעיונותיו

COUNCIL FOR CIVIL LIBERTIES , גט;ן'ג~; 
קטנהקבוצהשםוכאיטליה, 60

6 _סינייה.ראפ;לאחרינוההומארכסיסטיתליכראלית 1 

קודם-כל .ביותרוהמורכבמעוניין'ה.לה~ותמסתברהצרפתיהמקרהפנים,כלעל
רנותכעתנדונההרביזיוניסטיתהכעייהכהבמידה :מוזרמקרהלקבועעלינו

 .פ';ריס;ןך;;;גךטמקרהכענייןהאחרונותהשניםכשלושאירעזההריהבינלאומית,
עלוכהתבססות 62 ,מספרילאחדכפתיחהששימשמאמרקי 97tח;נ;~םכתבלהגנתו

כפרטי-דנה ,בארצות-הכריתוכןבגרמניה ,העולמיתשהעתונותשלואלה"ז.יזיסים"
קיימים ,האלוהארצותשבשתיזו,מדהימהעובדהכלכדנציין 63זה.כמקרהפרטים

 .פ';ךיסוןשלמזריותררבהחשיבותכעלירביזיוניסטים
שהואמכך'נובעתמקוריותו .במיוחדמסוכןברביזיוניסטכאןמדובראין ,מקוםמכל

מספר .כףץ 7הרכהחייבהואזהכשטחגםאולם .טכניתמבחינהבעיקרבכעייהדן
 64 .גרמניטכסטשלהתאמה-תרגוםאלאאינםשערודיהשעוררושלוניסוחים

עירשלכאוניברסיטהפרופסורפ'וריסון,שלהחברתישמעמדוספק,מכלנעלה
 ,האלקטרונייםההסברהלמקורותקלהגישהמקנהכזהתוארבהבאץר ,גדולה
 65נגדו,לערוךשרצוהמשפטרב,זמןמזההידועשערוריותלערוךהטבעיכשרונו

תפקידמילאואלהכל 66י;ן, ?t 'ךג 9 ,מכובדאנטרופולוגעל-ידישלוהעבודותהצגת
חופשאתשהמציאההאץר ,שבאנגליהבעודכימעניינת,עובדהגםלצייןישחשוב.

6 ,גדול;:ןהבעתונותדריסת-רגללהםחיתהלאהרביזיוניסטיםהעתונות, כצרפתהרי 7

 )"ן;י,;~ן~יל" ,"ך~;מ("להוליבראליים-שמאלייםליבראלייםעתוניםבמספרפורסמו
בשתיכאןמדוברשהנהההרגשה,אתהקוראאצללפרקיםשיצרומאמרי-ויכוח,

 68 .כיניהןלכחורשניתןשן;תד;ת ?7 ~

אותושמסמליםיא;-נאצי.~זרם ,כיוםגםויודעתצרפת,גםידעהאחרותכארצותכמו
על-ידיהאחרוןבזמןשנתחדשהמערב","להגנתשלווהחוכרת~אךךשמ;ךיס

 69 .כשפעשםמופיעיםהרביזיוניסטייםוהנושאיםהנוסחאות .החדש"הימין"

למחנהג;ןש ,לסוציאליסטשהפךקומוניסט ,) 1967-1906 (ןאt;כי?~יהפ;לעםכשיתוף
~אךךששלחברואולם ,אנטי-קולוניאליסטימיוכלשהיה ,ולד;ןהכף~נוואלד

כיןככרית 'היינולחלוטין'אחרבמשהוכאןמדובר 'רי~אר;לעםפעולה-ומשתף
האנטישמיות, 70 .טיריסהיטלימין-קיצוניוכיןוליכראליפציפיסטישמאל-קיצוני

כריתאותה .השנייםביןמחברתהאנטי-ציונות,עםכידידעדייןכאןההולכת
וכייחודהרביזיוניסטיים,והתזיסיםהרעיונותהפצתעל-ידיאחר-כך,שניםתתחדש,

 " VIEILLE TAUPE "-השלמארכסיסטיתקבוצהעל-ידיפ'וריסון,שלאלהאת

 71 .ועוד )" LAGUERRE SOCIALE", "LAJEUNE TAUPE "(להקרונותקבוצותומספר

על-יותרואפשריתקלההפכהשהשגתהמטרה ,זוקבוצהשלהפוליטיתהמטרהמהי
שאיחר,-יסודי-מצפוןעקבהיהודי,העםאלמעונהכלקדושיחסשלשניםעשרותידי

 ,האיומהההשמדהמימדיעלהפרטיםכלשנודעואחריהמערב,עמימטעםלבוא
הנושא ?במחלוקתשנוייםכמקריםגםלישראלשניתנהמההגנהמכך,וכתוצאה
שנולדהאנטי-פאשיסטיהקונצנסוסבשבירתכאןמדובר :לחלוטיןברורהמרכזי
 .הדהודיהעםהשמדתשלהגילוייםעל-ידיונחתםהשנייההעולםממלחמתכתוצאה
 ,הנאצייםהפשעיםשלבחשיבותםלהמעיטחרכה ,השמאל-הקיצונישללהגיונו

עלהדיכויאתלהעמידכדי ,הקומוניסטיוהעולםהמערביהעולםשלבאלהולהרבות
.12אמישור ,n 
 ?כל-כךחדשהזוגישההאם .האויבאת ,כלשהיכצורה ,להחליףחרכה

התשע-המאהכשלהי .צרפתשלכמציאותהשורשיםישזהמסוגלאידיאולוגיות
סביברפובליקניםובורגניםפועלים ,איכריםלרכזהצליחליכראליקונצנסוסעשרה,
 " LA FRANCEמחבר .ה"פיאודלית"הקרקעותשללאריסטוקרטיהעוינותאותה

" 1886) JUIVE (, סוציאליסטיםשלכעיניהםחשובוסוציולוגגדולאדםשהיה
ציל }tארמון-העל-ידיככרמיוצגאינוהוא:האוייכאתלהחליףהואגםהציע 73רכים,

אתמשיגהיהודיכהןהמיסתוריותהמאורותעל-ידיכי-אםשלו,מרתפי-העינוייםעם
"האסכולה :הרשמיתההיסטוריהאתמתקיףוהוא .הנוצרישלכדמועושרו

שוםלראותכליאלהכללידנוספתפעםחלפה ,ךרימ;ןכתב ,הצרפתיתההיסטורית
כרובנעצרההיא .חדשותמחקרשיטותהמציאהכימתיימרתשהיאלמרות ,דבר
תאימול ,מחרא;תהיובעצמו, VIOLLET-LE-DUCשלפי ,מרתפי-הכלאמולותהסיכל

" IN PACE " לאותוכללנכנסהלאהיאמרתפי-~~יןה,למעשהשהיוT מיסתמקוםT ורי
,שם " BARBE-BLEUE "שלמזהיותרשותת-דמיםמש;~ןלאותו ,קר;נותמקריביםכר

ת-ההכל Jאמושלהצעיריםהקרבנותמנףננים,ועורקיםצף~י-ןמים ?7ישנים
 ...מוזרהכריתאכן. 74 .~ית" wה

s . וישראלהעמים
אתשהניעו ""אוצרותה zוכא;ליז?;פפ;י 7כךהעמידוהעתיקכזמןשהעמיםכשם

אי--לפחותהיטלרשלקרבנותיושהיוהעמיםאףס,_ןאו ;ל;פ~להערצתהתנגדותם
 .לאזרחיהםשקרההאסוןאתהמזכירותאנ,רטות rכא,שווהקימי _מהםאלה

אנדרטת-תרז5הבל-אלהאנדרטות-זכרוןבין .ביניהםמתחריםהםגםהאסונות
הקימה ,לכךהאחריותאתעצמהעלשתקחןשףתמחוסרהיהודי.העםשלהזכרון
 75 .הפולניהעםשלהמרטירולוגיהכעיקרמוזכרתשםהפולנית,הממשלהאותה

שם ,מזרח-אירופהעמישלכעיקרהפעולה","דרכיעלמלה,עכשיולומרחרכהכאן
אירופהאתמהוויםהםוכיוםשנרצחוהיהודיםשלהמכריעהרובנמצא

אולם .כהחלטאסורשם "שה"רביזיוניזם ,ספקמכלנעלה ."הסוציאליסטית"
מזורזתחיתהטבעהשמעצםחקירהאחרי-ספורותמליםונאמרהבה ?ההיסטוריה

ת-המועצות,יכר :סוציאליסטיותמדינותשלוששלההיסטוריוגרפיהעל-ביותר
ששיחורואלההיושצבאותיהוגםזוכשיטת-מימשלוהראשיהמובילתפקידהכגלל
והאוכלוסיהמהשטחחלקכיורשתהדמוקרטית,הגרמניתהרפובליקה ;אושוויץאת
פעולתכרוכההתנהלהאדמתהשעלפולין, ;סוציאליסטית-הנאציונלהמדינהשל

 76 .ההשמדה

 .היהודיםג'נוסיידעלסובייטיתהיסטוריוגרפיהעיקרכלקיימתאיןידיעתי,למיטב
הראשוניםכימיםפורסמוכיותרמועטתעמולהאווחוכרות-ךפורטאז'הספריםמספר
 _כיותרשיטחינראההגרמנייםמחנות-ההשמדהשלהמחקר 77הנצחון.של

עלכרוסיתשהופיעהיחידוהספר-למדיברורותהןזהאדישולטיפוללכךהסיבות
 78 .ה wככורשפורסםמפולניתכתרגוםזיהיתיאושוויץ

 ,:;נt;כקי'~לפףצכ;ריסמאת " l 94 l·-1945הגדולההפטריוטיתהמלחמה"תולדות
אכן' '.סטליןתקופתלאחריהסובייטיתההיסטוריוגרפיהשלהייצוגיכחיבורהמקובל
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אולם .וטדבלינקהמיידאנק .באושוויץשנעשוכפיוההשמדהתאי-הגזיםאתמזכירה
שםמצייניםאולם-היהודיהעםכללמוזכראיןההשמדהקרבנותשהיוהעמיםבין

שעלקובעותבלבדשורותשתי .פוליןאזרחימיליוןששהאלהבמחנותשנרצחו
הלאום 79היהודית.האוכלוסיהכלהושמדהבדית-המועצות,שלהכבושותאדמותיה
 .שליליכלאוםאותומעדיניםידוע,במובןאולם,בברית-המועצותקייםאכןהיהודי
 .הסובייטיתבהיסטוריוגרפיהמשתקףזהמצב

באידיאולוגיה .לחלוטיןשונההגרמניתהדמוקרטיתהרפובליקהשלהמקרה
 .והנאציתהקאפיטליסטיתהתקופהביןמוחלטחתך-מפרידקייםהרשמית.

אחריותעליהמקבלתאינההחדשהשהמדינהירושההןוההשמדההאנטישמיות

לכרועממשלתינציגשליחתעל-ידיולאלישראל.פיצוייםתשלוםעל-ידילאכלשהי.
הפדדאליתשהרפובליקהמעריכים,המזרחיתבברליןגיטו-ואדשה.היהשםבמקום

ההיטלדיסטית.גרמניהשלפירושהבאחריותלשאתהחייבתהיאהמערביתהגרמנית
 .הנאציתגרמניהשלהמשכההיאשמערב-גרמניהקבעוגםהםידועהתקופהומשך

ממלאיםהםאולם 80קיימים.גםקיימיםאכןההשמדהעלהמחקריםמכך,כתוצאה
היידעלדרישותישירבאורחמגיביםהםשאיןמכיוון .מקיףאינסטדומנטאליתפקיד

אושנכתבמהכלותיקוןהשלמהלצורךמשמשיםאלאההיסטוריים,והמחשבה
 . 81 .מנהיגיהעםמתפלמסיםאוהפדדאלית.ברפובליקהנעשה

שבפולין.המשמעותית,אולםהמיזעדהלעובדהעיקרכלהתייחסולאהרביזיוניסטים
להגירהשגדמופוליטיותרעידות-אדמהמספרהמלחמה.שלבסיומה ,אירעושם

מתייחסיםאינםכללשבדדךמיליטאנטייםלאומניםשלההגירההשארביןגדולה.
ביןהיוהרביזיוניסטים.שלהאידיאולוגיהשלפילחוגים.ולאליהודיםרבהבאהדה

ויחידאחדפולניאףנמצאלאההשמדה,עלה"שקד"שלהגדוליםהממציאים
 .הרביזיוניסטיתהמדודהעלשמןשהוסיף
עבודות-המחקרעלרבהבמידהמתבססתמחנות-ההשמדהשלההיסטוריהלמעשה,
אושווץי",ב"מוזיאוןשלמותבסידדותשהועתקובמיסמכיםאםבפולין.שפורסמו

שלהכרכיםאוהמלחמה",פשעילחקרהפולניתה"ועדהשלעבודות-המחקר
 .בואדשההיהודי"ההיסטורי"המכון

הלאומנותהזאת.הספרותבכלמשמעותייםתיקוניםלהכניסשחובהספק.מכלנעלה
הקומוניסטית.הצנזורהבתוספתהאלימה,האנטישמיתהמסורתבעלתהפולנית
שפורסמושעבודות-המחקרהדבר,שכיחרבים.במקדיםאלהעבודותעלהשפיעה

להזכירבמקוםאכזרי.היהשאכןהאנטי-פולני.הדיכוילעובדותבעיקרמתייחסות
המתיםהיהודים ['lאיזדו :העובדההיאכמו-כןשכיחההיהודים.השמדתאת

 82דנים.אנובהבתקופהנדידותלעתיםדקביטויואתשמצא ['lאיזדוכפולנים.

אחד.נאציונליזםעל-ידיהנעשיםהעיוותיםעלרבהבקלותמסתמךאחדנאציונליזם
להיסטוריוגרפיהכובד-הראשבמלואמתייחסתהישראליתההיסטוריוגרפיה

רביםובמקדיםמתווכחת,והיאהכיבוש,תקופתעלובכללהג'נוסייד,עלהפולנית
 83הגדולה.היהודית-פולניתהדרמהאתמשקףזהעימותהדיאותה,ומאשימהדוחה

שלבלבדכוללניתבאבחנהאחת.ישראליתהיסטוריוגרפיהקיימתשאיןלציין.חובה
עבודות-אתלהכלילהמאפשריםמתחיםחדורהשזומתבדר,ושם"ידמחקרי"אוסף
 .זהבשטחלרתיעהידועה.במידה .עדיםאנואולם, .בחץו-לארץהנעשותהמחקר

היל;;;נרג.ד.שלאודיי~לי~ו.,ד .גשלאלהמהתפוצות.שהגיעוהגדולותהסינתיזות
בין ·מאו;.אליםצפוףן--?7-.?ב~ידינתקבלוןא~דט. 15חנהשלאלהכגוןמעמיקיםעיונים

שיתוף-שלהבעייההיהודית,ה"פאסיביות"שלהשאלה :ביותרהרגישותהנקודות
שלהאחידאופייהעלהדיוןוהחבל),התלויבין(שיתוף-הפעולההיהודיהפעולה

השטניותמימומולאדאנדט'העלתהשחנההדעה""בנליותשלהתפיסהההשמדה,
ביןההיסטוריה,בכתיבת-שהועלועיות-יסוד Tב TTהןאלה 84ואדו~ין_אייכמןשל

זוובין .שבהשמדההייחודיעלמוחלטבאורחהמתבססתההיסטוריוגרפיה
שאינודברהאנושות,תולדותשלבזרמיםהגדולהההשמדהאתלהכלילשמתאמצת

האםישראל,שלבמקדהאולם, .אלימהלהיותחייביתההתנגדותמאליו,מובןכה
 ,ההיסטוריהתחומימכלחורגתהש;אה ?אחתהיסטוריתבמסגרתלהשאדאפשר
מהבזהואחד-כךהמדינה.שלבייסודהשמילאההדרמטיבתפקידובראשונהבראש
המעמדעל-ידיהאיומהההשמדהשלהיומיומיתהאינסטדומנטאליזציהלכנותשניתן

מציאותלהיותהיהודיםשלהג'נוסיידחדלבבת-אחת. 85הישראלי.הפוליטי
שלכבאלילאינסטרומנטלההפךכדיאכזיסטנציאלית.בצודהאותהשr:יווהיסטורית
אחרתאוזופוליטיתהסכמהלהשיגכדיבהשמשתמשיםפוליטית.לגיטימציה

כלללאתיגררשזוכדיהגולהיהדותעללחץלהפעילכדיאובמדיניות-הפנים
שלהפדאדוכסוקייםשרידכאן .הישראליתהפוליטיקהשלהשינוייםאחדיהסתייגות
האומה,בתולדותקדושהכתופעהאחת.ובעונהבעתהג'נוסייד,בעובדתשימוש

 86 .ד nולמסלתיירותכעילהוגםחילוני.כעמדת-ויכוח

שלהאינסטדומנטליזציהשלהמעוותותהתוצאותשבין .להדגישאנוהחייבים
שלוזוהנאציםשלהשנאהעל-ידיהזמןכלהנתמךמתמידבילבולשודדהג'נוסייד
 ?הערבים

(לאהשלווהבמלכותוביהמניהיירשמון-945 1939שבשניםמצפה.אינואיש
הבלתי-פוסקהשימושאולםהיווניות.הכתובותאוימי-הבינייםרשומותשלתמיד)
לבלתי-אותםהופךההיסטורי.עיבוייםאתמקפחיםביותרפרגמטיותלמטרותבהן

שיתוף-אתהרביזיוניסטיולשקדלטירוףמוסיףמכך,וכתוצאהמציאותיים.

 .ביותרוהמסוכןהיעילהפעולה

כבדמופיעיםשאינםעדמושלמת.וריקנותתשישותשללמצבמגיעיםשהם
ואישמראשלחזותהניתןהמוחלטתהשלילה ...למעשההלכהאותםכשמשמידים

כלשהומובןלוישהאםהזה,המושג ?מוחלטתשלילה 87 .כך"עלמשתומםאינו
למחרתעיקרכלכזההיהשלאלסמל.הפכהאושווץי ?היסטוריוןבשביל

ייצג,אושווץי .לעידעודניתןזהסמלגםאולם,כבידה.דומיהשלסמל 88המלחמה,
ומחנה- .) 1(אושוויץמחנה-עבודה(:;ניךק.גאו).מחנה-השמדהאחת,ובעונהבעת

יהיה .המוחלטתהשלילהשלהמקום .מ;נ;:;נץי) 3(אושווץיסינטתיגומישלתעשייה
אחדפשעלהביןאפשרתמידאולם .'ץ J לב;_;אוטדבלינקהחיתהשזולומד,יותרנכון

היחסיותבמצבחימהותו.מעצםההיסטוריון, 89אחך_מפשעיותרמוחלטשהינו
דברבהאיןעצמההמלההרביזיוניסטית.התודהאתלתפושלוקשהכהכךומשום

לעצמוז,וץ 15מהואאינסטינקטיביבאורח :להיסטוריוןהלםלגדוםהעשויוחצי-דבר
בן~או,שפעלותאי-גזיםכללקיימיםהיושלאלו,מוכיחיםאם .התוארשםאת

או .אותנטיותשלבעיותמעלהשונות.בשפותשפורסםכפיפןאנקגה 15שלשיומנה
על-המלחמהאחדימחדשם j2שוהאמיתי,אושווץימחנהשלזה , " KREMA Jשה-"

 .אלהטיעוניםלקבלמוכןהוא 90הפולנים,ידי
הואהיסטורינאום .המציאותישלאטימותשקיימתלמרות .~~ים l'Jאמנםהאירועים

אתמוסדשהואכשיעדינו 91אחד"ל"הסבדמקומואתל~נותשיכולהסבריםשלדשת
דיווחיותשלבמושגיםtקב ['lלינסהלמשל,מאדכסיסט,יתד.בפירוטהדברים
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(שם,ידבידוכץיל.ס.שללהערותכנוסף ,ראה ;דוקומנטאריערךכללמעשהלהםשאין,ספרים 1966 ,חדשה
 " DER HOLOCAUST IN DER SOWJETISCHEN :ג;לן;:ז;ן . )1שלהקצרהמחקראת ,) 79-69 'עמשם.

" PROPAGANDA UND GESCHICHTSSREIBUNG . 50יעמ 7-502 , ) 1980 ( 28 VIERTELJAHRSCHEFTE FUR 
ZEITGESCHICHTE 

מחנות-ההשמדהעלכלכדדןשאינומצדייך,פולנידוקומנטרימדריךקיים ,-1962לשקדמההתקופהכלעל . 78
" :WANDA KIEDRZYBSKA :כאושווץיגםאחאטרכלינקה,שלכאלה ,כעצמן MATERIALY 00 BIBLIOGRAFII 

1934-, HITLEROWSKICH OBOZOW KONCENTRACYJNYCH ". PANSTWOWE WYDAWNICTWO NAUKOWE 
אפשרכנקל . 1964 .וארשה .כרוסיתוכיניהןלשוכרתואחתכעשריםשנכתבוכמיסמכיםנעשההמחקר . 1962

נאןמאתמפולניתהקלאסיהספרשללרוסיתהתרגום .זעוםהואאלהבמחקריםדושפהשלשמקומהלכחון
 . 1961ב-רשהבואופורסם 1382כמספרמסומן .אושווץיעלרן 9

 :כסקיי;\כלפוצ .ב.ס :ן p:9;אק;א..ה-,רו::נר fהיל .א ,,,-לעוהוסברשהוגשהגרמניהתרגוםאתכאןמצטטאני . 79
" 1941 -1945 DIE SOWETISCHE GESCHICHTE DES GROSSEN VATERLANDISCHEN KRIEGES " 'ברכארד.הוצ

ים"להמו . 424-422יעמראה .מחנות-ההשמדהעל ; 272עמיראה ,היהדוים:על 1961פרנקפורט.דאפה, fו
שכתבופתח-הדברבעוד ,היהודיםשלנוסייד'הגעלהמחברשלמתינותואתמבליטיםאיכם ,הגרמניים

" :KONE-V .1 :-1945ן 944שלהמ~רכהסיפורפורסםאחר-כךשכיםמספר .ביקורתייםמאודהםוהערותיהם LA 

" GRANDE CAMPAGNE LIBERATRICE DE L'ARMEE SOVIETIQUE , '1975 ( .ד.סמוסקבה ,""פר;~ךסהוצ (; 

בשוםאולםאבסורדיים,מספריםמובאיםשםבאושווץי, "הענקיתההשמדה"תעשיית,על 71בעמ'שםמדובר
אתראהדו,בהיסטוריוגרפיההאנטי-ציונותשללמקומה .נוספיםלפרטיםאשר ...היהודיםנזכריםלאמקום
~;כרידלנךר.שלס.הדו"ח

 " HOLOCAUST UND DIE GESCHICHRS WISSENSCHAFT", VIERTELJAHRSCHEFTE FURכותב:;;גרוסואטמ. . 80
1979) 27 ,ZEITGESCHICHTE (, 'שה- , 295-294העמישניאתראה ; 298-285עמZEITSCHRIFT FUR 

GESCHICHTS WISSENSCHAFT פירסמה-1972ו 1953השניםובין ,כסך-ככלהקדושההמזרחיתברליןשל
שפורסמווהמחקריםהספריםבדו"חאלאשםמדוברולא , 168 1עמ' ,-1961כזה,נושאעלויחידאחדמאמר
 796-794ימ,ע-1963בפולני,ספרעלח"דו , 957-954 'עמ ,-1962ב ,למשל ,ראה :נכוןאינוזהאולם .כמערב

הטרורעל::נרטה;לדל.מאתהמאמר , 27-5 'עמ ,-1964כ : " HEFTE VON AUSCHWITZ "סידרתעלדיווח
כלללא-מאודמעטיםהבסיסייםהמאמריםכיהוא,שנכוןמהאולםועוד.וקרבנותיובגרמניההפאשיסטי

מאודהואהמערביתגרמניהנגדהפולמוסיוהדגש-במינכןהמודפסיםאלהשלוהאירוחהדמותעםהשוואה
ןובצירבוערכו ,נושאאותועלמזרח-גרמניהשלכהיסטוריוגרפיהמעמיקהבצורהיזכוללנימחקראופייני:
" :K. KWIET :השונותהכרונולוגיותהסידרות HISTORIANS OF THE GERMAN DEMOCRATIC REPUBLIC ON ~ 69 
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סיפור

טרמפ
•• • 

נ.וצ'ןיעקב

לרגליה.נשעןתרמילההכביש.לידחיילתעומדתשעת-בוקרב
מקרבתרגעומדיאקליפטרסשלעלהממוללתוהיאמורדראשה
היאואיןהחולפותבמכוניותמתבוננתלאהיאאותר.ומריחהאותר
צל-האקליפטרסיםעומדת.רקטרמפ.לעצורמאמץשרםערשה

ועוצרתמאיטהומהודרתלבנהמכונית . rהקחרםריח.ואיןרוחואיןעליה.

ואוזברתהדלתאתפותחתעלה-האקליפטרס,אתבבהלהשומטתהיאלידה.
בראשה.ומהנהנתמחייכתההגהלידרהאשהלתל-אביב?" ..."אה :בפתיעה

נוסעות.והןנכנסתהיא

הסתפרת."את.שזרבטרחההייתי"לא :האשהלהאומרתמידכמעט
 " ...כן ."כןאומרת,קצת,ועצורביישנימבטההחיילת,
ההגהשעלאצבעות-ידיהמארד.נקייהמארד,מטופחתכבת-שלרשים,האשה,

-;לאוזניהקרדקרדהעלרךכגלאסוףהחלק,הבלרנדי,שערהוארוכות.יפות
בחללה.עומדעדיןוברשםבמכונית,חסר-רחשמיזוג-אווירעגילי-פנינים.

 .הבננהמצבעוחצאיתבחולצהלבושההיא
לאומבריקות.ולחותכהרתהחיילתשלעיניה :במהירותארתהבוחנתהאשה

לאנראהמארד.וקצרמתחלףחרם-בהירגרן-שערהצחוק.שללאבכישל
חפוף.

באיטירתאותרמורידהברכיה'מעלהתרמילאתנוטלתזקופה'יושבתהחיילת
המאובקות.כפרת-רגליהלידונחגולשוהואתנועותיהאתשמחביאהכמי

לךיחזיק"זה :ומתחייבתמבחינההאשהשונים.צמחיםמבצבציםמתוכו
תל-עדאולימקורהאני ...יודעתלאאנילא ..."כן ,"?הזהבחמסיןמעמד
במקצתמאדימותעררה,שלהעמוקהשיזפוןאףעללי."מספיקזהאביב.
השתיים.ביןשיחהאיןשיר.וערדשירהרדיו.אתמדליקההאשהלחייה.
 .החוצהומביטהראשהאתהחיילתמפנהלאיטה .ומתפתלעמוסהכביש
כתעתועשנראהכדרריורועהעדר-עיזיםמשוכרת-צבר.אבנים.טרשים.גבעות

לא-ירוקולפעמיםוצהובסגולרוטט.באופקהאווירמעולפים.שדרתבאבק.
גשר. . 188המספרשעליושלטבאקליפטרסים.מתחלפיםעצי-האשלטרי.
באשה.מציצההיאבחיילת,עוברפתאומירעדשטה.המכוניתנוסעים.ואדי.
נוסעתלפניהן .בעיניהממצמצת .לצדמצדנעראשה .שפתיהאתחושקתהיא

מצליחהלאהאשהונשקם.ציודםעלחיילים-בתרנהצבאית.משאית
ועושיםוצועקיםמכליהםיוצאיםהחייליםהרדיו.אתסוגרתהיא .לעקוף
ממולהכבישגדול.חזהלחיילתמתעלמת.האשהמגרנות.תנועותלעברן

מעט,מתרוממתתנוחתה,אתמשנההחיילתביעף.עוקפתהאשהמתפנה,
אתפותחתהאשהשרכבת.כמעטבלתי-מורגשות,בתנועותגולשתממתינה.

איררשת-קמה.כמררךגיטארה.עלנגינה :תחנהמשנההרדיו.
וכברהחיילתאומרת "?לראות"רוצההאשה.שואלת "?לךישצמחים"אזיה

בעיתוןעטופיםהםלנהגת.ומראהקישורי-התרמילאתומפתחתמתכופפת
האוחזותכפרת-ידיהאתלתרמיל.אותםמחזירההיאשקית-ניילון.בתרךרטוב

פניההחיילתמסובבתמבלי-משיםואחר-כךירכיה.ביןמניחההיאבזרזר
ובוהקות,חלקותשוקיה :המכוניתדרושותעלהנעותהאשהברגליומתבוננת

- nהמתעמודיאתגםמבטהקולטאיכשהובהירות.נעלי-בדלכפרת-רגליה
לאחור.החולפיםהגברה,
מושכתהחיילתלגמרי.נינוחההאשה.שואלתלבקר?"באהלאאת"למה

לשאול.להמשיךלאשההניחלאהחיילתשלבהבעת-פניהמשהרבכתפיה.
הרדיו,אתסוגרת.האשהאל:פניזשלאסטרריאסהיצירהשנוגנהאומריםברדיו

הבשר.עדאליהומחייכתמפוחדמבטלהמחזירהרזומבטאליהמגניבה
בשתיקה.ונוהגתהכבישאלמסתכלתהאשה
בתרךעצי-אשלשני .קטןבית-קברות ;ערימות-חצירקטנים,אסמי-פחבחץו
לאחור.זורםהנוףעלעולי-אבק.צל.כתםצהוב:שדה

לרגעמביטההיאחסר-מנוחה.בהמשהרואולםבשקט,יושבתהחיילת
 .בקלקלתהנתפשהכמרמחייכתהחיילת .להרף-עיןנפגשותעיניהןבנהגת.
שאתבצמחיםיסתפקלאהוא"ראם :עליזכמעטשקט,בקולאומרתהאשה
בצידיעצי-אקליפטרס ;בקרקעיתולכנרתאבנים-ואדישלצלע "?מביאה

 1983אפריל-מאי

ממנהכמבקשתבהומביטהמתנדנדתכפרת-ידיהעלמתיישבתהחיילת .הדרך
צידי-הדרך·יישרביםמשניהחוצה.מסתכלתהחיילתמחייכת.האשהלחדול.
הןמרצד.האווירחממות.חלקות-אדמה,רפתות,לולים,מאובקים.רחוקים,
 .לעקוףאי-אפשרושרבבשיירהנוסעות
?"והיא"רוצההאשה.ארמדתתאנים"לי"ישנשמע.רחש-הנסיעהורקשקט,

נשיםכמרהןבשלותשתאניםאומר"בעלימשהר,בהפקעכמרמוסיפה
ערוות-אשה."כמרמבוקעותהבשלותושהתאניםבשלות,
והיאנכרן."בעצם"כן,בהירהרר:וארמדתבלי-קול,החיילתמצטחקת "?ןכ"

הייתי"פעםאינטימי:מוזר,חיוךמתפשטפניהרעלערד,ואומרתמוסיפה
נכנסהואריק.היההחרףהגיע.כשהואהגליםביןהייתיכבראניבים.איתר
הזריות,ופניהמדברתהיא " ...תורידיואמר,שליבבגד-היםוהביטלמים

והואעלינו.מתנפציםוהגליםהגלים.ביןנוחהיהלארזה ... "מעט.מבריישרת
מהעשיתיאחר-כךלנר.הפריעוהגליםבבקשה.תורידי,בבקשה,אמר,

שהואמהעשיתיאזגםהראשונה,בפעםאצלו"כשהייתישתיקה.שביקש."
במשךלמעון.פלקטיםציירתייודעת,אתאליו.אותישלחולעשרת.ליאמר
הולךאותרוראיתיבתל-אביבנסעתיאחתפעםפעמיים.נפגשנוההיאהשנה
שהואקרההשנייהובפעםשלו.השםאתלחלוןמבעדצעקתיברחוב.לבד
גםבגללועוזבים,שבגללו"הדבר :הליכהכדיתוךליואמרפנייעלעבר

חוזרים."

בצד ;קזוארינותאקאציה,שיטה,דקלים,סביבותל.פניעלחולפתהמכונית
משתנהלאהנוףמכונית.וערדמכוניתבמהירותעוקפתהיא . 222סימון-דרך

פניהן-שדה-חמניותענני-אבק.שרוף.שדהחורשטרקטוריסטהרבה.

הבעת-פניהשותקת.האשהומייגעת.איטיתאיטית.הנסיעהושרבלשמש.
אטומה.

הזמןכלמסתכלתאתהרבה.אומרתלא"אתלאשה,אומרתהיאיודעת,""את
הצידה."

 "?תאניםערד"רוצה

• 

 ".ןכ"

מתוקותתנועות-שפתיהבפיה,התאניםאתממרססתהחיילתלה.מושיטההיא
עלשעמדנוהרגעמןלתחנה.אותרמלווהשהייתייודעת"אתוחושניות.
 ?מהחשבתי:לגמרי.עלימשתלטתבלתי-מציאותיתתחושהחיתההכביש,

 ?ביניהםיישבהוא?רשםהאנשיםכלכמר ?מחכההואהכביש?עלהולךהוא
ראיתילאמאחור.ברלהסתכלאהבתי ?מיהריודעיםהםהאם-והנוסעים

 ".ובתוכושלוהגרףעםונינוחנוחכל-כךשירגישגברשליבחיים
פניה.ומסיבהבהמסתכלתהחיילתמארד."רומנטי"רומנטי. :אומרתהאשה
חלףטייס-הליקופטרשתיקה.שדרת.שחררה.אדמההכביש.בצדכרמים

בעת-ידייםבשתישכותבמישהופעם"ראיתמתנערת:החיילתמעליהן.
 "?ידבכלשוניםדבריםרבעונה-אחת

בקלילות.האשהעונהראיתי,"אותר""
עד-אימה,פחדתיואניכמוהר,לאחדחיכיתיהזמןכל ...להביןצריכהאת ... "

לזה."להיכנסשאסורליולחששבעמוקמשהרעד-צמרמורת.
 .אותרומחבקתברכיהעלאותרומניחהתרמילהאתומרימהמתכופפתהיא

"אחרי :להמשיךארתהעודדהאשהמןלעברהשזרםדבר-מהשותקת.האשה
אזלינראההואמארד.וחלשהמארדשקטההייתיאיתר,הראשונההפעם
הייתילעולם.אליואגיעשלאהאדםזהעםויחדבעולם,אליקרובהכיהאדם
כההדבשכאילוכל-כך,נוגותופניהמשתתקתהיאמרוקנת."מארד,שקטה
נקודהאלומביטהלאטארמדתהיא ,,באוטובוס,"נסענו .לעררהמתחתזורם
הרגשתישליבחייםראשונהפעם .לידיישבהוא .החלוןליד"ישבתיאחת,
ככה .ברהסתכלתילאאבלאליו'נצמדתי .מלכהשאנירע.לייארנהלאששרב
הידאתשמתילנצח.תהיההזאתשהנסיעהרציתילפנות-ערב.היהזהנסענו.
הואיודעת.לאאני-דרכיםלוישעלי.כמגונןבהאחזהואשלו.בידשלי
רקלו.הראיתילאאבלנבהלתי,אנישלך.התחנהשתייםארדקהערדלי,אמר

חיוך.שלרמזהיהשלובזרויות-העינייםאךרציני,היההואבראש.הינהנתי
איתןלנסועבסדר?אתשאל,הואאנשים.הרבההיויצאתי.אנילתחנה,הגענו
ליופילסתיבלחיאותרונישקתיהתכופפתיאנידואג.הואדברלכל ?הביתה

במיןהחוצהמביטהלרגע,משתתקת"היא ...יודעתלאאת ...האנשיםביןדרך
הייתיאחרים,עםכשיצאתיגםהלואאני"אבל :וארמדתפניהמחזירהייאוש,
אניאבללי.להגידפחדפחד.הואארוכיםשחודשיםיודעתגםאניאיתר.

והפחדבידיים,ליחיתהשלוההבטחהכאלה.דבריםיודעתאשהידעתי.
לחלונות-המעוןמבעדאותררואהשהייתיפעםרכלבי.גםנדבקשלוהסמוי
 " ...בחרדהנתקפתהייתי
ילדה."אשתו,אתעוזבהיהלא"הוא
בשערהידהמעבירההיאהאשה.לערמתהחיילתמטיחה "!עזב"הוא

רקקייםבינינושהיהמהלעצמי,חושבתאני"לפעמים :ומוסיפההמאובק
שיישארכדיאותרעזבתיאניבר.כשאפגושיקרהמהיודעתאינניאחת.פעם

אתמשפילההיאלאיבוד."ליתלךלאהזאתהאהבהשלפחותכדי .שלי
מבטה.

לעברה.ורוכנתיהודיתארתהשואלת "?המ"
"כלרם."החיילת,אומרת ","כלרם

בספוית·פועלים.שהופיעימימה""מימיםמוומאןפרק
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אמנות

אפריקאי)(עץ 1950-לקומפוזיציהמודללמעלה:מימין
מהגוני)(עץ 1962 _:,למונומנטמודל :למטהמימין

לבן)(שיש 1974-אמהותבמרכז:
מהגוני)(עץ 194 7-טווסו :למטהמשמאל

"פולגת"מפעליבחסותמוגשפלסטיתלאמנותהמדור

22 

כחלץוה,,ל
אלמוני

טנאישלמה

 ,-1902בבפוליןנולדציפו.משהלפסלשנה 80מלאוג 11בתשמ
ומראשוניבארץנודדפועלהיה 1924עד . 1919בשנתלארץעלה

לווינהונסעבתאונהנפצעעבודהבשעתבית-אלפא.קיבוץ
ראשונה.תערוכהוערךפיסוללמדשםלריפוי,
דיוקני :הרבותעבודותיווביןובברונזה,בעץבאבן,מפסלציפו

 1האלמוני""החלוץ :ופסליםבן-גוריו Iוייצמן Iכאיינשטיין ·אישים

ועוד.וייצמןבידהשבטיםשנים-עשרתבליטלוט","אשת
פעמיםשלושזכהפסליו.ממיטבובובצפתהפסליםגןאתהקים
אחרים.ובפרסיםדיזנגוףבפרס

בצפתהפסליםגןאלבוםהאחד :אלבומיםבשנימקובצתיצירתו
העולםפסליבסדרתבצרפתשהופיע Iעבודותיומבחר-והשני

הנבחרים.

 40-41מס' , 77עתון



וכותרתהקצרהרשימה"דבר"בעתרןנתפרסמה 1919שכתתחילתב
משהשלהפסיבדוכיםביןשהיהאג"ף,מחברה,האלמוני"."החלץו

העמים,ושבעהחמישיםשלוביתןביתןכל"אתכתב:אוכגדפלד,
הדגלמלבד-כידועמקשטבכיו-יורק,העולמיתבתערוכההמשתתפים

בעליושלמהותוואתדמותואתפרצופו,אתהמצייןמיוחד,לאומיסמלגם-
הארצישראליהביתןשללאומיותואתלסמלמאדמוצלחרעיוןבזהוהיהזו.בתקופה
העם."כמנהיגואץר-ישראלישראלעםשלהאלמוניהחלץואתהמייצגתבאנדרטה

היההשלישית,העליהימיבראשיתלכן,קודםרבותלאששניםפסלע"יכרצדזהפסל
תקופהאותהשלהיום-יוםבעבודותשהשתתףבאץר'כרדדפועלאלמוני,חלץו
החלץוכדדמחבריואחדעםיחדההם.בימיםהחלוציםבדדךהככה,ללאכמעט

אללהגיעכדיהתיכוןביםכמלעבדאלשבפוליןמעיירתולעתיד,הפסלהאלמוני,
האץר.

וכמליםויפיםרביםאייםדאינוהכאה.שעותגםבההיואבלקשהחיתה"הנסיעה
 ".באץרלעיסוקהצעהאליהגיעהבאביהוכבד .האכיהעגנהשבהםשרכים
תלמידשיהיהלציפדוהציעבאץרמדרשהלפתוחעומדהואכישסיפרדבבאביההיה
 ".לעבודלארץנוסעים"אנחנו :חיתהתשובתנו .בה

ככיסהזכותלכומקניםאיכםשלנוהדרכוניםכימתבדרוכאן .יפרלכמלהגענו"רכך
בדרכההמשיכההאכיה .הס~פרןעלאנחנודקוכשאדנוידדוהנוסעיםכל .לאץר

צעירים,שכיאנו,כיבחרףנודעאבללשם.ונסעשכמשיךלכרלחשומישהולרוסיה
ערבי,יבואשבערבלכוכמסדשברהאפטבשםמאדםפתקאלינווהגיעבהתקועים
בערבית)(צפוראספ~ד?:חווג'הוקראערביבאהחשכהרדתעםואכןאותנושישחרר

השמידמזוייפים,הדרכוניםכילכוגילההאפטלחוף.החשכהבמעטהבסידהרידדנו
שלהעבודהללשכתתפכואמד,ולמחרת,לינהלמקוםהעידה,אותנווהפכהאותם

 "."הפועל-הצעיד
 . 19.12.1919היההתאריך

שלגבה-המידותהאטליהמןהדחקלאתל-אביב,בצפרןקטןקפהבביתיושביםואנו
שכים 63לפכיהגיעשבוזמןבאותו,ממש 1982דצמברבחודשלפסל,כדרושציפו,
סועדיםגשםוימיוקדיםבהיריםשמשימיבהםשמתחלפיםחורףבימייפר,לחרף

-אז ;אגמים-לימים-אחדיםוגםקבעשלביצרתויוצריםדרכיםשדרת,המציפים
באדץ-כוודת-הומיה.-והיוםבדלילותמיושבתריקהכמעטבאץר

האפט,לכוהסבירכךהעבודה.ללשכתלגשתהיהשלכרוהעיקריהקרוב"התפקיד
מלוןיש .באץרהראשונותהפגישהשעותאתעלינווהקלהליכותנעיםאיששהיה

אדם,אשלחעבודה.לכםאסדרכךואחדאמד,ימים,כמהתשאדושםחיים-בוררך,
לעבוד.לקבוצהאתכםשיקח
מכליהודיםשםישבוכך'אחדמאודונתפרסםאז'ידועהיהבוררךחיים"מלון

הנדתי,שםחלוצים.עולים.מזכירים.השומר.אנשיהקבוצות.ומכלהתפרצות
בעתוידידיםכמכדיםאצלםביקרתישאחד-כךרבים,אנשיםספרדים,ימיםבאותם

 .באץרשהילכתי
כמסדשהובטחוכפיבוררךחייםאצלדבזמןאחדילראשונהלאכולזכינוועוף"מדק

עצי 5,000לשתול :היאוהעבודהלישראלהקיימתהקרןאצלעבודהשישלכו
נהיהואנובחודשלידות 7אחדכלכקבלבאד-טוביה.שהיאבקסטיכה,אקליפטוס

 .ובמזוןבאכסניהלכותדאגוהיאלקבוצהכתןהכסףואתפועליםמקבוצתחלק
דקאלאספסלאיןבקרונות.תאודהאין .חושךהיהברכבת.יצאנוערב"לפכות

שוממה.תחכהאלהגענובלילהמאוחדהקיר.אלמושכים-מתקפלים
יחכההשניהעבדומןבאגם-מיםכתפועלאותנושיעבידערבייבואששםלכו"אמדו
עלאותנווהעבידבאערביואכןהעבודה,קבוצתאלאותנושיקחבאד-טוביהאיש

בלילההגענווכךעגלת-הובלהלכוהמתיכההשניבעבדכמובטח.אחדאחדכתפיו
היואחדים.בתי-אבןואוליצריפי-עץצידיוומשכיאחדרחובבהשהיהלכאד-טוביה,

פועלים.קבוצתהיינואנחנוואילואכדיםבהם
כמפוחשהפעילובמגף,בסאמובאדהאשאתליבהחברהחברים.לפכיאותנו"הציגו

בעוגיות.וכיבדוכותהשתינומלמעלה.
באץר-ישראל."ראשונה"קבלת-אורחים

"חיים-בוררך .בארץומכדיוידידיוחוגאתלהרחיבציפוהמשיךככאד-טוביה,שם,
קפהשכיםלאחדשו.ההכמו .האץרמכלחלוציםבאושאליומרכז-פגישות,היהביפו

וכבאד-טוביהלחלוצים.מרכזזהמלוןהיהכךלאמנים,מרכזבתל-אביב"נסית"
מעטותולאהבכותאללכאד-טוביהבאיםהיוהעברי.הגדודמאנשירביםהכרתי

לכקדהשבא ,עדינה ,פיהיפה , 18בתצעידהחיתהביניהן .הגדודחייליעםהתחתנו
באה~לה,היא,שמיד.משהשלהרדיונישאו,דחוקים,לאלימים-אדיהושמוחייל

כבאד-טוביה."לביקורבאהגדוד,חייליכשאדוהוא,מתל-אביבבכאד-טוביהלעבוד
סגולותיו,ביטוילידיבאוכבדבאץר'ציפוכדודיתחנותכבשארכבאד-טוביה,כאן,

בושישבעולם,סרראיזהעשהשלו"עבודה"בכלהיוצר.האמןסגולותהןשביסודן
ובזכותשכפגם,הירפיאתלהחזירסדר","לעשותחייבהדגישהואוכיעוד.עיוות

בבאר-טוביה.הפועליםבקבוצתכחברקצרהתקופהתוךנתקבלאלוסגולות
כפיהאמנותית,גישתועלהעידובאץרשלוהראשונותהעיצובמעבודותשחים

חייו.בהמשךשכתגכשה

לסבוליכולתיולאהקבוצהבחצרהסתובבתילכאד-טוביה.בודדיםכפועלים"באנו
דגליהםאתבחצרכיתתואנשיםוהחתחתים.הבודותאתהעזובה,הסדר,איאת

בחצרסדרלעשותמבקששאנילחבריםאמדתיבקרשי.בהכסערועגלותקשהכמאמץ
ואבניםעפרפסולת,שלערימותכצטכדוכחצרכילינתכדרכתמלאה.וכקשתי
עלותקללחבריםכוחהשתהיהאותה,והתקנתיארתהיישרתיצורתה.אתששיבשו
והחיים.העבודה

לבאר-בואנולאחדיומיים .אצלנולחקלאותהמומחהשהיהככרב,קלאתזוכר"אני
הקיימת.הקרןבשבילהאקליפטוסיםאתלשתולהודאותיו,לפייצאנו,טוביה

ברדות.חפירת-שתילהוראשית
שעבדמכוסה,כחודלעבודהלשםבאמראשון-לציוןואילוכסיוןחסדיהיינו"אנחנו

האדמהאתר.להתחרותשעלינוחשבנוצדות.לכוגדםוזההבודות.כחפירתכקבלנות

בארץראשונותשנים- 80בןציפומשה

מכסיםואנו,כבדה.הטודיהגשומים.חורףימיהיואלההלאובוצית,רטובהחיתה
וזכותפצועותשלנוהאצבעותהיויום-יומייםלאחד .מ"דאשון"הבחוראתלהדביק

הכבדההאדמהאתלךתארגיהכום.יסודיסבלנוהטודיה.בידיתלנגועיכולנולאדם.
שצריכיםחשבנוואנחנובחזרה.יוצאתאיכהוזוהטודיהאתתוקעאנישבההבוצית

כפותאתבסמרטוטיםקשרנוועבדנו.-בכיכרבקבלנות.העובדעםלהתחרות
 .והמשכנוהידיים

אחדשלחולשתולגמדנווכאשדיותר.קללכוהיהכבדהשתילה"כשהתחילה
בעבודתוהסתכלנועמדנו .העציםשודרתביןלחרושגדייבד,יוסקהזההיההפועלים,
אתומשחיתפוגעוהואוהמחרשהחפרועלשליטהלואיןכיודאינוהחודש

ידינו.עלכשתלוזהשאךהשתילים
לחרושמקווהואנילכסותלי?תןהשתיליםאתעוקדואתהשתלכואנחנו :לו"אמדתי

במושכות,בכוחמשיכהכתתיראשוןודברלפרדהניגשתי .בשתיליםלפגועבלי
ולאישרבקופסעהואמכםהשורותביןלהוליכההתחלתיואזביד-חזקהשתדגיש

 ".בשתילפגעה
בקבוצתכחברציפונתקבלהקיימתהקרןמטעםהעבודהשנסתיימהולאחד

העבודהבסוגישגילההתושיהואתכישוריואתלהעריךידעושבההפועלים,
ובמשק.בחצרבכל,שידוהחצרן,כעשהוכךהשונים.
ולהורדה.להרמההניתכיםטדיסוק,להבים,שלושהבעלתמחדשהבחצר"גיליתי

הסבירמקולקלת.שהיאהחבריםלואמדופשוטה."במחדשת-מסמרחדשנוואנו
שלאוכיווןולהורדה,להרמהניתכתשהיאמעלה,היאשלה"התקלה"כיציפולהם
זמןוחסכובטדיסוקלעבודהתחילותקינה.איכהשהיאסברובהלהשתמשאיךידעו
 .יותרטובהחיתההחדישהאיכותוגם

לנסועצדיךידיותולהביאהמגלים.ידיותכשברותהיוהקציר,לזמן"וכשהגענו
ישריםוהםאקליפטוסיםשלענפיםפהישלחברים,אמדתילתל-אביב.דב,למרחק

לעבודה.היטבשהתאימוידיותמהםלעשותהתחלתיואכןכידיותלשמשומתאימים
האקליפטוס.שלהישרלמוטוחיברתימקזוארינהעשיתבידיתהמעוקםהחלקאת
גםכךמירזמותי.התפעלוממכי,מבוגדיםדובםוהחברים,ככגדכסיוןליהיההלא

ובתיבת-מפוחבתל-אביבפעםכללעשותןצדיךשהיהההלחמה,בעיותאתפתרתי
הדרושות.ההלחמותאתלעשותהתחלתישכחצר
לחםאפתההצעידהאלהכעבודה.וסייעתי .החצראתהפעלתי .מכשירים"תקנתי
 .ידיכתתילזהוגםלהשאעזורוביקשה
אישלשלוחקדאוזה,המנהלבחתימתישראל,ממקורההזמנההגיעה"וכאשד

הארצילקורסישראללמקווההגעתיוכךביכחדו-המשקבעבודותלהשתלמות
כןפדה,בהמלטתלטפלאיךלמדתיכספיאצלוקבוצות.קכוציםלחבריהראשון
 ~גבתי :ביכחדוכמקדהולא .פדיעציהרכבת-וסמןגלואצלעופותגידוללמדתי
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להדריכםצררךויהיההצעיר""השומרשלערליםגדודלהגיעעומדכיהסביר
 .לתפקידיתאיםרציפובעבודה
עלישנו .נמרנולמשתלמיםסידוריםכלהיולאישראל.במקווהשהיתיימים"חודש
חרגשובהתרחבכאןוגםששמענו.מהלרשוםמחברת,וקיבלנוהרצפהעלמחצלות
 .האץרקצרתמכלללמודשבאוהמנדים,
הצעיד","השומראנשיעםקשרימתהדקיםהחלוישראלבמקווהלימודי"בעקבות

עלוהלכנובדגליצאנוהאניה,להגיעשעומדתכשנודעבפשמישל.חברהייתישבו
היובאץרהחדשים.העוליםפניאתלקבלרבים,קילומטריםליפו,עדאדני-הרכבת

"שומריה"אתלהקיםהחליטוהחדשיםבואולאחרטדטקובדאפריםשנהבי,כבר
זאת.חבורהשלמנהיגהלמעשההיהושנהבי
הכבישיםבסלילתבארץוהוחלהראשונה,העולםמלחמת,לאחד 1921-1920"השנה

הסוכנותהערבים.בידיאזעדשחיתההסלילה,עבודתאתלכבושלנוהציעוהנודעת.
זר.במלאכהיעשויהודיםשגםמעוניינתחיתה
היושםיזרעאל.עמקבכיווןמחיפה,-6הבקילומטרשומריהלמחנההגעתי"וכך
קשה.בידבנושטיפלהואחות,צריף-מרפאהאחלים,מחנה
החצץאתלעשותההר,סלעיפיצץובאמצעותהאבנים,אתלחצובעלינו"היה

אמןנעשהמכןשלאחרלרזו, :התמחושניים .בפיצוץהדרכהקיבלנו .ולסלול
כאשראחדיום:אסוןלנוקדהוכאןלרוסיה.שירדשני,וחברירחכןברמתהקרמיקה
חשבוהם .הפיצוץהתמהמה-הפיצוץלקראתהנפץחומראתוחברולרזוהטמינו
כמהוהחברעיןאיבדולרזוההתפוצצותחלהואז-המקוםאלוניגשותקלהשיש

בקבוצה.כבדאבלהיהאצבעות.
הספיקהשלאקטנהכמותועשרישברהגדודאנשי .החצץאתעשינואלה"ומאבנים

עלהס"מ.-15לאלאהגיעולארבים .ליוםורבעקוב-הדרושהוהמכסהלקיום
לקירם.הדרושההכמות,אתלמלאכדיהדרושה,המכסהאתלעשותבידי

אלף-אותישלימדמדדיךובאהסלילהעבודתשלהניהולאתשאקבלעלי"המליצו
ואחרמטהכלפיהצרכשהחלקמרובעותאבניםמעמידיםחופרים, :העבודהשלבית
תפסתי.הזההדברואת .אספלטכבישעודהיהלאזהבחול.ומכסיםחצץשופכיםכך

לעמק.הכבישונרצדוהידקמכבשבאכךואחדההנחיותלפיפעלתי

לפתחרצינוכיהסחנה,אלאלפאמביתעציםשדרתלנטיעתבודותלחפור"התחלנו
 .שתיליםלקנותאותישלחולאזור.יופיולהוסיףהסביבהאת

סוסים.עלרכוביםאנגליםהגיעורגעונאותראלפאביתמשעדחמורעלרכוב"יצאתי
צדעלנפלתיהבוררת.אחדאלאותיוהפילמעדהרוכבים,מפנינבהלשליהחמור
אותיאחזראבלהשתיליםלרכישתבדרכיהמשכתימצלעותי.אחדותונפגעושמאל
היהלאערדורנטגן .דברדאולאהרופאה.האחרת,אותיבדקובחזה.חזקיםכאבים

בצריףהיהזה .בעין-חרודחוליםקופתשללבית-החוליםאותילהעבידהחליטו .לנר
המקרה.פרטיאתלמנהלסיפרתיחולים.קופתשלהראשוןהחוליםביתשהיההנודע,
שברעותלעשרת.מהידעולא .גבוהחוםוקיבלתידלקתמהעבידהתפתחהוהנה

 .הגורםמהידעוולאכאביםוסבלתיבחוםהייתיאחדים
על :אותישאלולקריאה.ספריםלישיביאוביקשתימעשהבאפסשכבתי"כאשר

שורייציציירעלספראיזהליהביאוציירים.עלאמנות,עלאמדתי, ?נושאאיזה
 .תסיסהאיזובתוכימתחילההקריאהשעםוהרגשתי

רצוילאאםהרופאאתושאלתיסחרחורתאותיתקפהמהמיטהלרדת"כשניסיתי
ובווינהארצהעליתימאזהרריאצלערדביקרתילאולריפוי.לבדיקותלחר"לשאסע
כיצדידעלאעצמוהואשהריטוב,רעיוןשזהסברהרופא .לטיפוללמרפאהאכנס
 .אותילרפא

בצריףאותיהשכיבורבניתהביתהאותיויחזירושיבואראלפאבביתמחברי"ביקשתי
אתליוהביאוהאמנותבתחוםקריאהספרילישיביאוביקשתיכאןגםהמרפאה.

מסעירהפעולהעלישפעלהספר-ררינצ'ירהליאונדדרעלמדז'קובסקישלהספר
יעודי.אתליוהבהיר
:כשיצאתילגמריאזליברורהחיתהשלאמטרה,לעברוברורנועזצעדעשיתי"וכאן
לנגריהונכנסתיחזרתיהמחנה,שלהשניבקצהשהיוהשרותים,אלהמרפאהמצריף

אליהואלנכנסתירפאליסנדר.אגרזעצימאותםעץגזריכמהבמסורליוניסרתי
ואמרתיכפופהסכין-גילוףלווחיתהכשרשיםימיםבאותםמגלףשהיהדפופררט,

 :לו
אתבהשאלהצריךאני .במיטהפסליםגלףלרוצהאני .עץחתיכותכמהלי"גזרתי

 ,, .שלךהגילוףסכין
יכולאתהציפו, :ליאומרהיהתמיד .כשדוברתיאתמארדהעריךרפופררט"אליהו
מכשיראתליהשאילשהואומרבןמרשה.אנילך .לבדלךולתקןלסנדלריהלהכנס

הגילוף.
יראושלאידימעשהאתלכסותארכליכנסו,שאםמפה,ליהכנתילמיטה."חזרתי

עוסק.אניבמה

 .בעץלגלף"והתחלתי
להתרפאדקלאאבללווינהלנסועועלידרכי,נחרצהכיהחלטתישעות"באותן
הפיסול."אמנותאתללמוד-אלאמשפחתי,בניאתולבקר
החלציפו .יותרברוריםאליההצעדיםגםנעשונתבהרה,המטרהכאשדואילך,מכאן

 .לנסיעהבהכנות
 .הכהןאליעזרהמשק,מנהלוגםהגזברגםשהיההאקונום,אתלמצואהייתי"צריך
בעבודותמשתלבשאינניהדגשתיכברפתאוםהנסיעה.קדחתאותיאחזה

הואלמצוא.היהקשהאותווהאקונום,כוחו.בכלאותימשךהפיסולהיומיומיות.
שאנילוהסברתיבחשכה.לחדדוונכנסתיהעזתיאחדלילה .בנסיעותרובפיעלהיה

 .פיסולללמודתכניתיעללוסיפרתילא .לשיקוףלבדיקות,לאץרלחץולנסועמוכרח
דמימבקשאניועכשיושטרלינגלידות 35לקיבוץבואיבשעתשהבאתילוהזכרתי
 .לווינהנסיעה
הנסיעה.עולהמהשאבדרוהסכמנוידעתילאואני ?זהכמה :אותי"שאל
לירושליםלנסועכדיחופשהביקשתי .שליאחרתבתכניתיפההשתלבזה"עניך

 . 19 38 :האלמוני""החלוץ .ציפומשה

ל.ישרא-אץר-פלסתינאיביתן ;כניר-יורקבינלאומיתתערוכה
 .יםקרקריטרניגיריגגרוןאכירגירגמתערוכתיצוקהפסל .מ' 2.5הפסלגרבה

מלניקובואת "בצלאל"אתאראהלירושליםאסע .עבודתובעתאמן-פסללראות
 .הנסיעהמחירואברר

השואגהאריהפסלאתלימיםשהקיםמלניקוב,הפסלבירושליםפעלימיםבאותם"
 .כלבכירתיפנאתשקיבל'שץבוריסאת "בצלאל"בפגשתילירושליםהגעתי .בתל-חי

שם,כבר :ופלא ."בצלאל"למנהכךאחרשהיהמינרקיס,אתגםפגשתישם
 .נקודתיתבעיןדבריםראיתיפיסול,עבודותעםראשונותבפגישות

מפקדשלדיוקנואתלפסלעצמועלקיבל ,העבריבגדודחיילשהיה"מלניקוב,
 .בעיר-העתיקהשכםשערשלידבמבנהנרחבמקרםלוהוקצהכךלשם .הגדוד

 .העתיקההעירשלמרהיבמראהנשקףוממנו ,עבדשברהסטודיואלעלוכמדרגות
מקיבוץשאנילוסיפרתימארד.יפהרקיבלניבריא-גרף ,תואריפהאישהיה"מלניקוב

קובימלנ .פסלעובדאיךלראותוכאתיללמודלווינהלנסועמתכונןואניאלפאבית
להשארמרנןאניאך ,כסףבידישאיןלוהסברתיואניבעבודהלושאעזורליהציע
שלהשהא"הפסלכעיצובמלניקובעסקזמןאותו .אותייארחאםשבועייםעמו

 .הזההפסלשלוביציקהכעבודהלועזרתיואני "-20ההמאה
כערבוחוזרהסטודיואלהשכםבבוקרבאהייתי .נעימהחוויהליהיואלה"שבועיים

 .לנתישאצלו ,ידידאל
קובימלנ .יחדואכלנורפידותרקותי .ףרעקרנההיהמלניקוביחד.בילינוהיום"את
ידעתי ,טובלפועהייתיהלא .אתרואעבודשאשארליוהציעמעבודתימרוצההיה

 .טובותידייםליוהיולעבוד'
רותיל 9 . 5 :הנסיעהמחירביררתי .נהילווכדרךדוחיבכלהייתיככריאני"אבל

 .שטרלינג
סכוםעודצריךאניוכיליהדרושהסכוםמהלוואמרתיהכהן'אליעזראל"חזרתי

 .כווינהלהסתדרשאוכלנוסף
 !לירותו oמ-יותרליאין :אמרוהואכחשכהששוחחנוזוכר,"אני

גידול :חדשהכעבודהלהתנסותציפוקהספיעודלנסיעהבהכנותטיפולכדיתוך
 ,ישראלהלמקורנסעוציפוץבארהטבקולגידאופנתפשטהזמןבאותו .טבק

עדזמן-מה,ערד ,ואכן .החדשכמקצועהדרכהלקבלכחקלאות,שלוהאוניברסיטה
 .ייצואלכולהנועדהשתוצרתו ,החדשהענףאתאלפאבכיתלטפחהספיק ,הנסיעה
כלאךחבילה-לדרך,לוארזושנסעםימהחבראחדכלהפרידה.שעתובאההתקרבה

הוטלהציפועל .לסיועזקוקשהיהאחר,חכרכנסיעהללוות :תפקידגםקיבלאחד
 .פסיכיאטרילטיפולזקוקשהיהחברלווינהללוותעליוהיה :במיוחדקשהמשימה
הולךאניומהמחפשאנימהכדיוקידעתי .לווינהכדרכייויצאתחפציאת"ארזתי
 ".לעשות
עבודתשלגיםשרב-ההיוהארוךהפרק ,כחייוחדשבפרקהתחילוציפו 1924 :השנה

 .הפיסול
בחיריברשימתכלולמושוישראלשלהנודעיםהפסליםלאחדנעשההאלמוניהחלוץ
 •בעולם.הפסלים
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מסה

מחאהשירי
עלקוראזרןונףדרךעוברןאניהזאת/"כרככת :וריסוןאיפוקגילובשירתם),
בשירועמיחיכותב"להישאר".לאוכין"לעזוב"כיןההבדל/עלולומדאושוויץ~

אמפתיבאורחמתייחספרידה","נגדבשירוזךנתןואילו 9 .ראשיראשי,בני,"בני,
כנגדהיאהרימחאה,שלנימהלשורותיומתלווהואםהשואה,ניצולהחייטלדמות
 10והפרדה.אימהמצבי

השואהבשירת
יעוזחנה

העצום,הנפשיההרסהיקףמהובוודאותלקבוענוכללאעולםל ,,
בני-שלהמודעבתתהאטומיתוהפצצההריכוזמחנותשחוללו
 ,הביטניקים""דורשלמהאידיאולוגיםמיילד,ב.כתבדורנו",
 , soה-בשנותשפרחההמחאה,שירתשלהגדולהגלאתבקשרו

ויתרההציביליזציה.בתולדות":מוסיףוהואוהירושימה. rאושוושלהטראומהעם
המודחקת,ההכרהעםלחיותנאלציםאנוכולה,האנושיתההיסטוריהבמרוצתמזאת,

העדרואפילורעיונותינו,ושלאישיותנושלביותרחשוביםהבלתיהגילוייםגםכי
עלאפסיםאנו .למוותנידוניםאנו !ויחידאחדפירושם-רעיונותוהעדראישיות

הואמותנואך-שערהחוטכלעלומקפידיםשינינואתסופרים :ענקסטטיסטילוח
כתוצאהלאאי-כבוד,מתוךיבואוהוא ;לבתשומתונטולכבודנטול .אלמוני
שמלאהבעיראו .הגזבתאדאוס-אקס-מכינהבמעיןאלאבה,בחרנושאנחנומפעולה

 1 ,, .רדיו-אקטיביתקרינה

שיריבצדוקינה,אבלשירימופיעים so-1940בשניםהשואה.בנושאהעבריתבשירה
ובראשונהבראשהופנההעבריתהשואהבשירתהמחאהשלקולהומחאה.זעקה
 'בחרתנו'אתהעלמחאה .הצילולאעזרלאבפץר'עמדשלאעל-האלדמותכלפי

גוייוכלפיהגרמניתהאומהכלפיהתרסהשלחריפהנעימהוכן .ולכיליוןלאבדן
באלהיאהאשמההאם-קוסמיתטרגדיהאףזוהמשורריםמןחלקבעיניאירופה.

 2 ! ?באדםאו

הגלויההמחאה •
בשימושלאמירתיות,בכטיחמתאפיינתהמחאהשירישלהמקובלתהעיצובדרך

השואהובנושא .ובסרקזםבאירוניהוכןרטוריותבשאלותהגדיים.במשפטיםמרובה
הלאומיתהביוגרפיהכאשר 'פאתוסובמעיןפנימיתכדינמיותמלוויםהשירים
תהליכיאתשמכווןמיוכנגדהזוועה.מחולליכנגדולמחאהלזעקהמניעמשמשת

דורהשואה,משורישלהראשוןבדורבולטיםזהבנוסחמחאהשיריההיסטוריה.
 .ובשוליההאימהנוכחשכתב
כדוגמתגרינכרג,א.צ.שלהנהר''רחובותאתמאפייניםהקב"הכלפימחאהשירי
"איננו- '.רם"תשובתודורשמברדיצביצחקלויר'עומדהדרכים"בקץהשיר
איננו /הגויים/כלילילפידיםכהםואנומודלקות/נפטכארותשהןגלויותרוצים
רוציםאיננוכגויים/נהרותגלידרךולאהאש/שערידרךהשמימהלהיכנסרוצים
 . ,,העולםשרותככללרקב-לשכב

אשרישראל,שלסניגורםהבעש"ט,שלדמותולובשהשרהאניבומחאה,שירזהו
הגוויותגבעת"אלבשירוכן .היהודיהסבלבנושאמעלהכלפילטעוןהרבהכמסופר
אתהמשוררשםובפיהמסטרליסק.אורירבשלהמתהדמותומופיעהבו , 4בשלג"
הלכולהיכןנכדי;תפילותיךהלכו"להיכןבשלגשנרצחהנכדתפילותעלהמחאה

נגדמחאההמשלבתהמסר,מבחינתדומהתפיסה 4 ,, .בעולםתהוםלאיזותפילותי;

כצלילדנו"כבכות :אלתרמן .נשלהשביעי'ב'טורמצויה-אירופהעמיונגדהאל
אותנואהבתהעמים/מכלבחרתנואתהכישמענו/לאהעולםחמתאתגרדומים/

צלמיעםמהיכליצא"שלאהאפיפיורכנגדמחאהשורותמוסףוהוא j' ,,.כנוורצית
שניםבושעומדכמקוםויחידי/אחריוםלעמודכפוגרום/אחריוםלעמודהגואל/

 :ב"השבעה"נקםלשירהופכתהמחאהזעקת ,,יהודי.אלמוני/קטןילדגריוכמו
כיחיתתבהרוליבמעוני;~יןמתוםיגוני/כוסמלאהעינה/אותיחיכיחי,תתכהו"ולי

שלשירונכתבנקםלשירההופכתמחאהזעקתשלדומהבקו ".שנאהצועקה
חשחוחןלניעלזעקותועמסוהשכול/אתשראועינידעת"על-"נדר"שלונסקי

פןאלכסנדרוכן ן),,לשכוח.לאודברלזכורהכלאתלמחולושחורו~ירחמידעתעל
-מעפרך"וקמת-בשואהשהושמדולילדיםהמוקדשנשמתי""שירבשירו
וכשתיחמש./שניםכתואתמשעוליך~ברחוליער /.ש~מהבוקעשכ;לךועליך~
 7חנחל'ח."מעניך,ככשרחנהל'ח/עינך,חרב,כןפעורות/לנקםבארותן

מוסוויתמחאה •

 .ואמפתיההזדהותשלהקווהולךנמשך-השואההוריתמשוררישלהשניבדור
"השירהבמסגרתכותבמשורריםשלזהדורונחלש.הולךהמחאהשלקולהאולם

שחלובשינוייםמובהקביטוילידיהבאיםנורמות,בשינויימתייחדוהואהצעירה",
השירי.הפסוקמבנההבתים,(מבנההתחימהבאמצעיובמיוחדבדרכי-העיצוב,

בקנהערלההעיצובבדרכישחלהמהפךיתר-על-כן, Bןכד').המשקלהחריזה,הפיסוק
 "הצעירה"השירההמכונהבמסגרת .הערכיתבתפיסהשחלוהשינוייםעםאחד

דמות :כגרן-ערכייםנושאיםכלפיוניכורהתרסה .גימודחילון'תהליכיבולטים
יצרוזך .רבעמיחיכי.בולטיםמשוררים .והמוותהאהבהמושגיארהאב,דמות .האל

 .הערכיבתחוםהגלריההמרדנותלביןהעיצובבדרכיהמהפךביןחדשההרמוניה
שליטאינוזהנושאשכןכך,עלשיריםוכתבו(במידההשראה,בנושאאולם,

הםביצירותיהם,דומיננטיהשואהשנושאהצעירה","השירהמקרבהמשוררים

בנעוריהםאובילדותםבשרם,עלהשביחהעולםמל'אתשעברויוצריםאותםכמובן
אוטוביוגרפייםוביסודותאישייםבזכרונותמשולביםשלהםהמציאותוחומרי

אלומשורריםשלבשיריהםבסר. .וייעוז-קסטא.פגיס, .דקובנו, .א :כגוןמובהקים,
הרטוריבנוסךזעקהשיריאין .הביטוישלהמקובלבמובנומחאהשירתנגלהלא

"דורמשוררישלהעיצובדרךשכן .וא.צ.גשלונסקי,אלתרמן,דורשלוהפתטי
הובילהנורמותשינויאלאהתחימה,לאמצעיהנוגעבכלרקלאהשתנתההמדינה"

ורמיזה,עקיפההמאפשרותדרכי-עיצובאלופניהיתר,מאמירתיותלהתרחקותאף
השואה,ובנושאיי .המופשטאלמהמוחשגוברתפניהתוך-והעברההשלכה
אתהמייצגים"צופנים",יצירתבאמצעותורמיזהלעקיפהברורהנטיחלכךמתלווה

עלהאחרת","הפלנטהמתוךואירועיםעובדותעלהמבוססיםצופנים .האימהעולם
פרטיים.סמליםועלהאירופיהנוףאתהמייצגותק;ד~לדתעלתנ"כיים,ארכיטיפים

דורשלוהפאתוסהרטוריקהנגדמחאה-עקיפהמחאהעלמצביעהזועיצובדרך
מחאהעלמרמזתאףואוליהשואה,בנושאיתראמירתיותנגדואלתרמן, .ג.א.צ

הבא.לדורהאימהאתלהורישהצורךועלחולהנושאעלהכתיבהעצםכנגדחריפה
מןסולראך tישןחורףשלירוכףעלשוחחןהקוסמיהזמןבוערפלמחנהעל"כותב

חולהשעודנווכמיהעולם/ואקוםשלרעלואתעורינקבוביותככלומפרישהמילים/
יעוד- .אכותב- ,, .ילדיםומדביקאשהומדביקחיידקים/מפיץ-הבהרותכטיפוס

 12 .גרמניה""מולבפואימהקסט

העקיפההמחאהאלוהפניהמהפאתוס.הבריחהכילאמו,אףניתןמסויימתובמידה
 .שלישירוכגוןיתר,לקונקרטיותנטיח-השניהדורממשורריחלקאצלמובילה

tין wכקודח~רזהמישהומלוכלך~שלגשלטלאיםשחורה~בוץאדמת"עלבסר
עצםנגדעקיפהמחאהזוהי 11 ,,למסע.ומצטרףמכנסיורוכסצהוב/כוכבצורכן
אומעורפלים ,מעודניםלתיאוריםפניהע"ילאוזאתהאחרת''הפלנטהשלקיומה

המכאיבההצורבת,המרה,הקונקרטית,המציאותחומראלפניהאלאמופשטים
 14והמשפילה.

וגרוטסקה.חילון
להסתמנותעדיםאנו-השואהמשוררישלהשניהדורבשיריהשליטהקולעומת

הווייתשלהשלישיהדורמשורריבקרבאףוגוברההולךקוהנושא,בעיצובחדשקו
עודלאהדברים,אתהמכווןהכוחכנגדמחאהעודלאו.יהניצוליםבנישהםהשואה,
עצםנגדמחאהשלקואלא-והעברההשלכהרע"'צופניםע"ימוסוויתמחאה
אלהמועברתהסבל,מורשתנגדמחאהוכןוהאמפתיה,הקדושההמיסתורין,אווירת

 .והזהותהשייכותנגדמחאהאףולעיתיםהניצולים,בני

אלתרמן .בשלרנסקי .א

מזחלקאצלבגישה,לשינוימבשראותבולראותשניתןהראשונים.השיריםאחד
חלבוואמא"אבא :ויזלטיר .משלשירוהוא-ואילךהשבעיםמשנותהמשוררים
 16אפור".כספרומעייתנככורסאלכריושבתאילנהלקולנוע.

ההתבוננותדרךעלובראשונהבראשלפרשהשניתןסיטואציה.מוצבתהשירביסוד
האחרת','הפלנטהאירועיעלמידעכלוחסרתנאיביתילדבראיית .ילד""אנישל

בנושאתמונותמופיעותשבובספרומתבוננת ,אילנההמכונהקטנה,ילדהיושבת
עםרודותוגםכךוכלורזיםערומיםרציםוערומיםדודיםמדפדפת,"היא .השואה
כךכלוכולםמכדןדודמגיבי tכתיאטרוןכמוכפיז'מותאנשיםכחוץוהטוסיק
שלפנינובשירמלווהילדראייתלעופות".כמוגדולותועינייםורזים/מכוערים
אשרהצבעונייםהעפרונותבעזרתמציירתהילדה-אופיינייםילדותבמעשי
לבלםגדולוכחשק"ומציירת :בספרהתמונותגביעלמצויירותתוספותברשותה
ענקישפםלועושההיאהוזחוהקרחלילדוכייחודמצחיקים/ופרצופיםמשקפיים

 .ציפור"עומדתחשפםוכסוףכזהואדום

לראותנוטהמבחר",-העבריתבשירה"השואהלאנתולוגיהבהקדמהברזל .ה
מנסה"הילדהכיומציין .השואהעםהמאוחרהמפגשאתהמאפייןחלקזהבשיר

תוסיףהיאשוניםמצבעיםצבעים .המוזריםהאנשיםשלדיוקנםאתלטשטש
היאאותרלהשמדה,המיועדהילדשלהסופיתהתמונהשגםאלאלפרצופיהם.

יוצאהמוזר.ושלאדומה.שאישםהכבשנים.בסימןהיאמחדש,בתמימותהמציירת
המשוררגורל .ונעולותחסומותהבריחהצורותכלכי .ללמדך .שפם)על(עוףהדופן
ומראותיוצבעיושפעובכלמנוסותיובכל .הרריהושלהקטנהאילנהשללזהדומה

 17 ,,.עליועצמםוכרפיםהחוזריםומהתמונותהאירועיםמןלחמוקירכללאהחדשים,
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הנאיבית,הראייה-שרנהכדרךאףשלפנינוהשיראתלפרשניתןכידרמהאולם,
עשההמשוררהמבוגר".ה"אנישללראייתומסורהמעיןאלאאינהילד,ראיית
תמונהלי~ירתלגיטימציהלקבלכדיקטנה,ילדהשלהמכריתכדמותהשימוש

כדיכהישאלאנאיבית,איננהלילד,המתחפשמבוגר,שלהמבטנקודת .רגוטסקית
הםהשראה,כנושאהעוסקיםכאלבומים,המתואריםהאנשים .ניכורשלאפקטליצור
 ,כחוץ""הטוt;כיקעםמופיעותהמכרכרותהדודות .רדפררמטיכייםמכועריםרזים,

שלראותומנקודתשרנהמשמערתמקבלת-ונאיביתילדותיתכלשוןוהשימוש
ל~ידןשמחהמעיןאלהגרוטסקי,העירוםאלהנמוך,ה~יזק.טיאלפניהלפנינו .מבוגר

כשירוההעכרהההשלכה . rאושוופיז'מותלובשיושלהמכובדותהגברותשל
הן-דברשלהיפוכואלאהרחקתה,אוהאימהעידוןלצורךנוצרולאשלפנינו

השיראתהמייחדתככותרתבולטתזותופעההגרוטסקה.אתלהדגישכדינוצרו
לכדיושבתאילנהלקולנועהלכוואמא"אבא :אכספוזיציהכמעיןלוומשמשת
אתמשנההיאשכןלגרוטסקה,תורמתהכותרתאפור."כספרומעיינתככורסא
 ,לשונייםצירופים-כמקובלשהםלשירים,שמותמתןלגביהמקובלותהנורמות

ארוכהשורה-לפנינוכאןואילו .מיליםמספראובודדתמילהעלהמבוססים
של"שםיקראהלכך ;הקולט-הקוראאצלתמיהההיוצרמכוון'פרוזאיכניסוח
המצויהשהדמות ,מכךצידוקואתשואבומדוברתיומיומיתכלשוןהשימוש ?שיר"

אופייניתילדיםללשוןמכורןהיותוכלעםהפרוזאיזםאולם, .ילדההיאהשירכמרכז
כעיקרומכורן-"טוt;כיק"מצחיקים",פרצופיםגדול","חשקמשונה","נורא-

כילאמו,ניתןאמפתיה.והעררחילוןשלאווירה .כשירהשלטתהאדירהליצירת
העבריתכספרותהשואהכנושאהיראהמלאתההתיחסותכנגדמחאהשירלפנינו

 .שגבשלמקוםלנתעבהמקנההתייחסותהחדשה,

שפרספי

הסבלומורשתהזהות.נגד
מעכירהניצוליםכנישלדורםכישראל,השואההווייתמשוררישלהשלישיהדור
והולכותמשתחזרותהזההמרכזיהקוכתוךאולםואמפתיה.המשכיותשלמסר

מחולליכלפילאכעיקרההמופניתמחאה .וסירובזעקהשלחריפה,מחאהשלנימות
לנרגן-"מכתכיםפלדעודדשלהפואימההסכל.מורשתעצםכלפיאלא ,הזוועה
יורשאניאותךויורשאני"אמאהאםדמותכלפיוהמשכיותאמפתיהעלכנויהכלזן"
אמפתיהאולם ." /-וסבללאהוב,לאטילומרהכשריואפךחכפוףוגבךאת

תוךהאםשלסכלהאתיורשהוא-ופרטיתאישיתאמפתיהכעיקרההיאזומופגנת
ואףאמא, •כמוך"אניהיהודיהגורלירושתנגדהסכלמורשתעצםנגדחריפהמחאה
אינוומוחיבשמשמהססותועיניפגומותוריאותיוכאןאני-כאןאנייהודישאינני

 "?בעצמותלישקודחתברגן·בלזןזרחיחאם /?אמאברגן·בלזןזרחיחאם /-נסבל

לזהותולהתכחשלכרוחניסיוןכדיעדכירושה,העוברהסבלנגדחריפהמחאהזוהי
המכווןביטוייהמוצאתוהיאהפואימה,פרקיכלאתמלווהמחאהתחושתהיהודית.
"טליתכגון;נ'אז''דןדגדילןנ;בהידועיםהמחאהזמרישלבשמותיהםבשימוש
"הולך : 'אלפרקכמוטוככרבולטתהמחאהלמעשה,בוערים"."שחפיםאושחורה"

צוחקים."התילגדרותשבומקוםהמחשבה/כקצהלגעת

ההוריםעםהזדהותשלקוהוא-השלישיהדורמשורריאצלהשליטהקוכעוד
טניהמרים,רבקהשלכשיריהם(כגוןההוריםהוריעםאףולעיתיםהשואה,ניצולי
עלהיהודיתההיסטוריהשלהתשתיתעםהקשרחיזוקתוךוזאתאטינגר)ואסתרהדר

קוומסתמןהולךכאןאףהרי-המשכיותהיוצרותתחנות-סכלהשונות,תחנותיה
חאימח.שלחמ~רשיםחזכרונותכגנרמחאהשירי :חדש

ע"יהשואהאחרהיהודייםהחייםעצםנגדמוחהפוקסאסתרבשםצעירהמשוררת

ניצולתהאםאלפונההשיר .אושוויץשלאחרבעולםילדיםלהולידלא-ההחלטה
השדייםאתראיתשפוכים/הראשיםהקירות,אלהילדים/אתראית"הלא !השואה

חייםרח~ימתוךאדלה~אניגםשכמוךרוצהאת 1מ.rויאומרתאתעכשיו /הכחולים/
טרםימותותוכי //.לאלעולם ,לאאמא,לא.אומרת/ואניהזה/המקוםלתוךחדשים

סכין,/כך,ביתביטיאל /.ולנצחנעולה,רח~י /-מעשהביעשיתי"כבריוולדו".
 ...לאט,/בילאט,חותכת

-צורהופושטיםצורהלובשיםהשואהבנושאהמחאהשיריכילאמו,ניתןמכאן,
דורשלהמוסוויתלמחאהואלתרמן,שלונסקי .צ.ג.אדורנוסחוהפאתוסמהרטוריקה

-ויזלטירנוסחהגרוטסקהדרךומשםובסר,יעוז·קסטפגיס, :הצעירה""השירה
שינויתוךנעשיתזואחרונהמחאהאולם .הפאתוסואלהגלויההזעקהאלחזרה

וההשפלה,הסכלנגדמחאהלאהזרים,העמיםארהאלנגדמחאהעודלא :המושאים
 .כירושההמועברהאימה,זיכרוןונגדולהזדהות,לאמפתיההדרישהעצםנגדאםכי

הואהמחאהשיריאתהמאפייןהמוטציותתהליךכיכך,עללהצביעניתןלפיכך,
הואאלאשניים,אואחדדורנחלתאינוכשירתנוהשואהנושאכילכך'עדותכגדר
 • .והמשכיותהתפתחותבשלביהמצוי ,דינמינושא

הראשונותבשנים

ל~דז;:זראש;נ;ת~ים W;ג
~ iZ ףי~~~~~תזרהי :P ת;פן~~::-יל;ש.דרר 

~הןהי y::ד~ר~יק.ךיתןה 2$הו~מ;

 .לי~יע,צו~ה ה~י~~

-ר??ה.~י
~י_ךזpים,ךפו_ע;:;כי

t;כ:;גי:;ננוצ;ז?חיםג~ים:;כי

ה ?j ~~ז::ל fא.ךך 7;ב;ת n~ךד~הידיח~ה
 :ליז?רו 2$ל;:זש;ז?ךיםאו~י 1זpזp~י .ט~?זכ;:

 .זp:;גי .זp:;גי
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מסה

הסופיוהפיתרוןהנאציזםעל
היוגוסלבית*בספרות

בן-ציוןקטןדינה

ביוגוסלביההשביחהעולםבמלחמתהקשוריםהמרכזייםהמאורעותחדא
השחרור"מלחמתכשםזאתמדינהשלהלאומיתככיאוגרפיהרשום

-ארצואתלהפוךהיטלרתכניותאתלאלששמהכמלחמההלאומית"
אתהמרכיביםהלאומיםכיןיומיןעתיקותיריבויותסככיניצולתוך

כלכלי,דתי, ,אתנילאומי,רקעעלכיניהםהאינטרסיםוניגודייוגוסלביהאוכלוסי
הצבאיות.למטרותיונוחלבסיס-ותרבותיפוליטי,חכרתי,
עםהאלההשניםמזוהרתכולו,היהודיהעםככזיכרוןיוגוסלביה,יהדותכזיכרון
שלכפועלהגשמתהמהלכיעםאחרותכמליםארשראה,השםאתהנושאמושג

 ,היהודיהגזעשלכיארלרגי,בסיסעלמוחלטת,פיזיתלהשמדההנאציתהתכנית
כמסגרת ,, .היהודיתהשאלהשלהסופי"הפיתררןלשםזכתההנאציתשכטרמינולוגיה

גדודיהםידיעלוכחלקההגרמניםידיעלכחלקהזאת,תכניתשלהגשמתה
ערבכיוגוסלביהשחיוהיהודים 80,000מתוך 65,000הרמתוהקרואטים,הארסטשים

80כהמהווהקרבנותמספרהשביח,העולםמלחמת %  .יוגוסלביהיהודימכלל-
כשראה,הקשורותשאלותעםכיצירתםלהתמודדסופריםשלכנסיובםעוסקזהחיבור

יכולים,שאנומהכיוגוסלביה.היהודיתהשאלהשלהסופירכפיתררןכנאציזם
ועיצובתארוסיפור,מתוךהערלהאינטרפרטציהשללראות.כבסירןמסוימים,כתנאים
המעוגןנפשיבסיוןשלפריוהואוהתפילה,האימההקינה,ההוקעה,שלכסמלים
שנכחד.עולםשלארכדנרופניקיומופני :ודאויותכשתי

כסיוםהפךאחר,ארמרנטנגרינימאקדוני,סלובני,קרואטי,סרבי,המצרי,היוגוסלבי
המורכבתהטרוגניתאוכלוסיהבעלתחלשה,מונרכיהשלמאזרחלהיותהמלחמה
היריבותשכמרכזןהלאומיות,שאיפותיהםרקעעלומסוכסכיםמתוסכליםממיעוטים
אפוסלכעלוהתרבותית,הפוליטיתההגמוניהעלוהקרואטיםהסרביםכיןההסטורית

אשרכציבור,רחבהתמיכהכעללצבאפרטיזניםגדודישלהפיכתםשכמרכזוחדש,
הכריתכנותשלעזרתןללאכמעטהזרהנרכשמערלהאץראתלשחררמצליח

כללייםכקוויםזוהי, .ותרבותיפוליטיכלכלי.איחרדכיצירתהמצליחהומנהיגות
רהפיתררןהשראההנאציזם,שלההיבטיםמןככמהלדירןההתייחסותמסגרתכיותר,
 .היוגוסלביתכספרותהסופי

רקעעלחומש,לתכניותהנתונהכיוגוסלביההמלחמה,שלאחרהראשוןכעשור
סיפוראתלספרהראשוניםהנסיונרתנעשיםהפרטיזנים.מלחמתעלעניפהספררת
בסירנותתוך ,הדוקומנטריכרובדכעיקרהנטועהזאתעניפהמתעדתסיפורת .המעשה

עקבהתהיותעולותזהכרובדככר .רלא.יךל~השמעברשאלותלהעלותראשונים
 ,האדםבמעשיביטוילידיבאהשהיאכפיהאישית,האחריותתודעתשכיןהנתקזיהוי

ביןהגומליןיחסשלפשרחסרתרה 9ל;:זהמודעותראשיתעולה ;העולםתגובתוכין
בוגראדםשלהמודעיםמעשירשביןהחוזרשכהיזוןלשיבושלסביבתו,אדם

ראשיתשלזהטראומטילמוקדהעולם,תגובתוכיןהשונים)כמצבים(היהודי,
 .:;נרוr:דהטווחארוכתהפגיעהכקוהרנטיות,הפגיעה

השראה ,הנאציזםאתהכורךקרנצפטואלי,כמישורהנושאעםלהתמודדבסיון

כגורמיהלוקהבמדיניות ,ממנהוכתוצאהחולחכאידיאולוגיחהסופיוהפיתרון
שניהם ,דעאקואנדרייח *גוטליכ*חיבקוסופרים,שנישלמיצירתםעולההמחלה,

הבשלותבשנותיהםהמלחמהאתהעוכריםיוצריםדהיינוהקודמת,המאהסוףילידי
ערכיםשלעולםכהתמוטטותכעולמםנתפשותזמנםשלהמטורפותוהנסיכות
הבריאהאורגניזםאלחולישלאלמנטיםמחדירתכתוצאהתרבותשלוכחורבנה
שנותילידיסופריםשלשהתפיסהכיווןחשוכה,כעיניהיאזאתהבחנה .מלכתחילה

 .גמורשינוישונהכמקרה,לאכוודאיהמאה,שלהעשרים
כמישוריםתק.ולנ.החולה,להווהכבריאהנתפשהעכרכיןהעמוקהקרעלעומת
ילידייוצריםשליותרהמורכבתתפיסתםבאהשאחריו,למהזהעכרשכיןהשונים
 .והשלושיםהעשריםשנות

המרקסיסטיתוהאינטרפרטציההאלגוריהמישור •
קושאויד-

שרבותמאוד,פורהוסופר l 19 3(יליד-קרשאדיךשלספררלאוריוצא-1962כ
זהשם . VRAPCI VAN PEAהשםאתהנושא-אחרות)ללשונותתורגמומיצירותיו

ששמהאץרדרוריא. :כפולהמשמעותכבעלתהנקלטתסמנטיתתכניתיוצרעצמו
VAN-PE ; .לארץמחוץאשרהדרוריםאר(מאץרהחוצה-הדרוריםכPE ; המלה

VAN המתאראלגורירומןזהראל-מחץו).אוהחוצהפרושהקרואטיתכסרבית

הסופרשלבלשונואו ,ואן-פהבשםאץרדרורישלהשמדתםתהליךאתפרטיולפרטי

כלאחד,עדכולםכולם, ,וגוזליםנקבותים,זכר:ואן-פהדרורי":שלוהפתיחהכדברי
הושמדושכדרך'הגוזליםוכללהקותיהםכלהענפות,הרכותהדרוריםמשפחות
 ,, ...לחודשהאחרוןביוםונכחדו
אתמזכירהאלגוריתהמסגרתשלהניצולדרכיעושר(שמבחינתזהאלגורימרומאן

מניעיה,ההשמדה,מעשהאתהתולהתפיסהביטוילידיבאהלאורוול),החיותחוות
כאשר ,וחברתייםכלכלייםכגורמיםכולוהמעוגןכהסברולקחיה.כיצועהדרכי

שלבסיוןזאתביצירהלראותכןעלרשאיםאנו .מכרעתדומיננטיותהכלכלילגורם
עלהמבוססתהאלגורית,היצירהשלהאמנותייםככליהקונצפטואליזציה,

 .אלהלגורמיםככורההמעניקההמרקסיסטיתהתפיסהשכיסודהאינטרפרטציה
ההשמדה,כמהלכיהקשוריםההיבטיםבמכלולטיפולמאפשרתהאלגוריתהמסגרת
הטקטיקהשכיסודו'המניעיםשלהשוניםיהםיגילו 'יוןהרעשלהתפתחותומבחינת

 .יחדגםהלכתומרחיקותותהמיידיותיהומשמעויההשמדהמהלךשל
ושלביהנסיכותיהההשמדה,לקראתהקרקעהכשרתתנאיאתמשחזרתהאלגוריה

שלטרנספוזיציהנעדרתלאכההנזכריםיםהסיבתיהגורמיםניןכאשר ,השונים
 :ומניעיההיטלראישיות

נוסףהשמועותלפיאשראישית,פה,ואןהעיראשרקונג·פה,יאוהמציזםהמבצעאתכישטעונ"היו
להתחילאישי,משלו,מיוחדמניעלוהיהמי,הפנילשכנועשקדםולמההפנימילשכנועלסיכות,
כשםשכדבר,התועלתלמעןדווקאלאושלו'כמקלעכדרוריםלקלועשנהגכשעהכיל.ד :כרדיפה
אתפעםמתחוכרציחתם,כהםכפגיעהחבריו,כשארלהשתעשע,כדילאא ...החתוליםזאתשעושים

נותרהמאזכמצחו.ופגעהוחזרהנכחנעתקהווממנכקירפגעהשאכן·הקלעעד ,כזהנכחהמקלע·חרט
שנהארבעים ...ממצחוחלקעלהצונחתשחררשיעררצתכקולכסותנהגשאותהגדולה,חכורהמצחועל

כדימעמדולושהעניקוהאפשרויותהזכריותאתניצלהעיר,לראשלכסוףהיהוכאשראומרים,כךחיכה,
הכחדתעלקרנןלשיוכלמהםאחדגםייוותרלאכולההעירשככלכך .רעתוחורשיהדרוריםכגזעלנקרם
 ".שבטו

התעללויות
ע"יכיהודים

הטבעתהסרת

 ;נכח

דומהמאורע

יסודמשמש

הסיפוריםלאחד
 ."ה"דוקומנטריים

כספרותהסופיוהפיתררןהשואה ,הנאציזםשלהסטוריוגרפיות("אינטרפרטציותמענודהקטעים *
שאולפרופסורכהדרכתהנאציזםשלההסטוריוגרפיהעלסמינריוןכעקבותהיוגוסלבית")

 .פרידלנדר
 ."חנהר"כוכהכיער""קדישוכמיוחד , 1981עקד,הוצאת ',כ ',אגרטליכ,חיבקוכתכיראה **

החייםשלהגואההצריכההאינפלציונית,הכלכלהאתהאלגוריהמתארתכהמשך
הדרוריםלהאשמת ,וקיצוברסומחמפנילחרדההאנשיםאתהמביאההאורבניים,

כמויותשלמספרייםתחשיביםתוךללנים,וזכחמדנים ,השארשללחמםפתכגוזלי
שלכטקטיקהעוסקיםכספראחדיםפרקים .השארמפיותצורכים-גוזליםשהםהמזון

ידיעלכתחילהנגדם,הקהלדעתגיוסכצעדידהיינולהשמדתם,רקעהקהכשרת
לרשותהעומדיםהמדעייםהכליםככלטגוריזציהקסירוג,מיון'אמצעישלשורה

מןהעולהזאת,מערכהשלכמהלכהשננקטוכדקויותשדקויותכוללהשלטונות,
מראםתארושלאלמנטיםמופיעים .לפרטיהומחושבתמתוחכמתכשקולה,התאוו

כצנענוצותיהם"(שליליוערכיאיכרתימשקלכנעליםייהגופננתוניהם ,החיצוני
ציוצם .תואמותולאקצרותוכנפיהם ,זיפני-גס ,וחום-חלודהאפור-מלוכלך ,עכור
להתבלט,והתוקפניהמאוסהמתמיד,ורךצהואילו ,וניחרצרודלאוזן,נעיםבלתי

שיממוןמטילמידה,ושחוצניעותחרש ,שמיעהשחוקול,נטולותשירכציפורי
שלהפעולהשיתוףמוזכרכהמשך .)"דיחגםולצפריםלאנשיםהפרעהומהווה

אובייקטיביים-מאמריםשורתידיעלהתעמולהיוזמיידיכהנשלטתעיתונותה
גזע-הדרוריםגזעומזיקות;ילותועמ"צפריםכגוןכותרותהנושאיםלכאורה,

עלוהשפעתההתעמולהשלספיגתהרתמתואהנאכשלככזה.וכיוצא "המזיקים.
וגואה,הולכתשיגאהשלההדרגתיתההתפתחותכאוכלוסיה,השונותהשכנות
עושיםלאככר("מדועמרהכאירוניהמתוארכתוצאההרשויותשלחלקןכאשר
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והשלטונות"מלמטה",באהלחץלכאודהדהיינו,-האנשים"רוטנים ?נגדםמשהר
שלטיםנתליםלבסוףכל).בפיעתההמושמעתלתביעהאך-בקרשיכביכולנענים

מבחיניםאינםותרבות,השכלהחסדיהם,אךהגזע,נחרתילדרוריםגישההאוסרים
גזעיםבנימצפריםלהבדילוכדיגזעם,סימוןהואהבאהשלבכןרעלהאיסורבסימני
עדהציבוריתהמודעותוהטענתהקהלדעתהכשרתשלהזההשלבלמןאחדים.

חולישלמימוהתופעהמקבלתעצמה,כבנחהמונעתלמוטיבציהלהפיכתה
כאשדוהציבוריתהפרטיתהתודעהעלהמשתלט fix ideeטרוף,רעיוןפרנואידי,

 :כלכליגרדםעומדהרדיפהתאורתביסוד
מןלקבר,וערהלירהמןופעלם,האנשיםמעשיבכלונכחיםוחיוהשיחותמןשיחהבכלחםקיננועתה

בגלליותרקטנהנריומחזיקהשואהלחםפרוסתכיעכשיונרמהאחרלכללחתוהנ.וערחאדושין
שלחם.לשובעשלורעבונושביןהפערכשיעוד~דלהמתחחיהחם,אלמלאוכי ;הדרורים

כלשותפותנגדםהגואהבתוקפנות .לדרוריםמרות-הדרוריםעלמוכרזתמלחמה
 :הדתיההקשרגםהאלגוריהמןנעדרלאהילדים.ובהןאוכלוסיה,השכבות

מחוזקהצלב.גביעלכצלובהשלטים.מןאחדלכלמתחתכמעט"ברחובות,
בהמשךצוברהרדיפהתהליךמת."דרורתלויהיהלקיר,אולקדש-עץבמסמרים

ושרידותיאינדטיבנחעיוורת,דינמיקהכמתוךלהתנהלממשיכיםוהדבריםתנופה
וכן .מלכדכגודםהמשותפתהשנאהמוזכרתעוד .גבולותשוםערדיודעשאינו

עמדה,מנקיטתהמתקדמותהשכבותשלהימנעותןבנרדמות,אופרטיבייםשינויים
הקשורותהשונותהדרכיםמוזכרות ;מעניקהבמבצעשההשתתפותההנאהטובות

המדעיתהלשוןשלדסקדיפטיבייםבמושגיםהשימושכגוןהביצוע,שלבטקטיקה
ערודיםתמידנולדים("גוזליםתחומיםעידברבתוךתעמולתית,מניפולציהלצורך

המזוןנתחאתתוחביםכשהםלהזינם,יוכלושהוריהםכדילרווחה,פעורומקודם
כךידיועללבלעו,כלללטרוחצריכיםאינםשהגוזליםבאופןגרונםתוךעלעמוק

 .וכיו"ב)החמדני"וטבעםהפרזיטיאופייםאתבריאתםמשחדכבדהםחושפים

דרכילייעוליסודעתהמשמשיםהדרוריםשלואורחםדרכיהםעלהשוניםהמחקרים
להכחדתםבמערכהואמצעיםכליםשלשיטתיגיוסהשמדתם.למעןבהם,המלחמה
הדרוריםלהקותשמנהלותנואשתמלחמה(כוללההשמדה,שלהשוניםושלביה
רעבונם),להשביעאוענףעללמנוחהלנחרתאפשרותללאנאויד.לשדוד

שאינומה(גםאיסוריםמכלהתפרקותתוךהרודפיםשלהפרועהההשתוללות
שלמהחברהשלהנלעגת תמ~~;וגנביםשוטריםמשחקיההשמדה),לעצםולנבטי

 :ומקומההעליונהההשגחהשלקיומהשאלתאתמעלים-
ק~ידתהעשב,פניעלקודת·עץגביעלועריכתםהמתיםהרדודיםבספירתגםהשתעשעו"(הילרים)

במקלעותמשחקיםשחיובכךשיחקומהזמןמשחק.בובותחיומשלהקטנותלדגליהםמספרים
עראפילולהגעימסוגלחיהלאזהכלאךהקלע,אבניאתריקעלמשלחיםהשמים,כגנדשבידיהם
 ,,ויחידי.אחדשמימיחלוןגםלשבוראוהשמיםמחצית

החיים,עלהמשתלטתואנדרלמוסיהלהתפרעויותהרודפיםהידרדרותלעומת
הבודדים,ההצלהמעשיאת ,יחידיםשלספקותיהםאתגםהאלגוריהמזכירה
עלומתחננתבכלובדרוריםמחביאהאחת(זקנהרחמים,אואחווהמדגשהנובעים
אתמסובביםעיניהלנגדכאשדשפוי,הלאבעולםהמציליםגודלואתנפשם)

שלמתקדמיםהיותרבשלבים .המשוגעיםביתאלנלקחתעצמהוהיאגרונותיהם
הפגיעהתהליכישללסיסטמטיזציהלמכניזציה,לייעול,עדיםאנוההשמדהמהלך

 :המבצעיםשלהעצמיותהרגשיותהמוטיבציותמןמוחלטניכורתוךוההשמדה,
היצרים,וחתרתשנאההתלהבות,למתנבשטח,הפועלותהאזרחיות,היחידותנדרשושלגביהןמלאכות

ובשיטתיות.בכטחוןתעשייתי,שקטמתוךוהמשטרההצבאשלהניידותהמקצועיותהיחידותכידינעשו
תעשיחלעומתופרימיטיביתפשוטהכחרושתעכשיושנעהשמהלעומתנראההושגלכןשקודםמה

גבוהה.טכנולוגיתרמהבעלתמתוחכמת

קומץביןאלאלמותקפים.התוקפים f'ביעודאינוההשמדהמבצעשלהאחרוןהשלב
 .עודלהחזיקבמההיה"לא-עצמםעלהוויתורשלב :עצמולביןהפליטהשארית
תקוה.באיןהנפשוגםנחבאיןהגוףגם .בקרבםגםוכךוחלול.ריקהכלהיהמתחת

לפניהם."נותרושעודהחייםוממעטהזה,הריקמןכבדרערדודגליהםכנפיהםודק
באקט ,הקמיקאזיבשיטתמתאבדיםהתרסקותששדדוהמעטיםמבצעיםזהבמצב

שלאמיאחרת.בדידההותירשלאבעולםעדייןהאפשריוהיחידיהאחרוןהבחירה
שלהאחרוןבשלב .תלוייםבמרחביםכוחותמאפיסתבהמוניהםצונחים .כןעשו

 .לכסתותכמילויוכרצותיהםכדשןאפרםמנוצלהסיפור
המביאהקונצפטראליזציהשללמדיומקיףשלםכסיוןזאתבאלגוריהלדאותאפשר

ובתוצאותהשונותבהשלכותהביצוע,בדרכיבסיבות,הקשוריםהיבטיםבחשבון
הזאת,היצירהביסודהעומדתהתפיסהפיעלהפיתדון-הסופי-של-שאלת-הדדודים.

 ;המזוןמקורותעלמתחרהכגודםנתפשיםשהםכיוןלהשמדהנועדוהדרורים
והישרדותםדווחתםעלכמאיימיםנתפשיםהםהטבעיים.צדכיהםאחדבמלאם

אדועישלמובהקתמרקסיסטיתאינטרפרטציהאיפואזוהי .האחדיםשלהכלכלית

כלכליים.מלחציםכנובעיםהשואה

ו"מטאפיזי"מיסטיהסברשל.אלמנטים
האצבעות"ארבעבעלי"אנשיםבספדומצייד * * *' rבולאטובמיאודדאגהסופד
עלביוגוסלביההיהודיםהשמדתשבומפלצתיים,דוחותרוחשסודיאליסטי,עולם

עולם.חובקטרוףשלכוללתממערכתכחלקנתפשתוהאוסטשיםהגרמניםידי
מנחומונעאידציונאלייםכוחותבידינשלטמזוהה,מניעחסדמכאני, ,שרידותי

האידציונאלית.הספדהשלהספרותיתהגשמתההואנכתבשבוהז'אנרכאשדעצמו.
ושיטה,פשרחסרתבעידבוביהקוהרנטיתחשיבהשלפדגמנטיםמשמשיםשבה

 :ורמזי-רמזיםרמזיםגדושתבלשון ,ומוטיבציותזמןחלל.שללכאודה,
כהשיאדרכהעשתהישניחבין(ההיודי)פרומקיןעם(החזיהר)יוזפיחנכיצרלראותיכוללא"הוא

שלשוועותיואתשמעממרחקכיבטוחחיהאך •ופריימאןמילברטסחופן •נאוחאוזןאתמשסעת
 ,, ...ביידישהאחרון,חמרהצחוקקולאתגםוכך·אירופיות, nחמזרהשפותבכלפרומקין

הקוהרנטיותכשלרןאתלבטאסופדשלדרכוהיא ' rבולאטובשלזאתששפתואפשר
ואוליהנאציזם,שהעלהשאלותעםימינובתלתודעהמידהכאמותהשפויוהדיאליזם

ההיטלדיתבדוקטרינהומשקלםהאידציונאלייםהגודמיםבפלישתבמיוחד
שלאחדבעולםהמציאותפניבשינוי ·.מכךוכתוצאההממשיות,ובתוצאותיה
 'כספירהזהבספרנחווההשואהשלאחדהעולםהקוסם,שוליתכבסיפורהמלחמה.

שלפדגמנטיםבבחינתחלקיים.אךתמידהםהמזוהיםשמניעייךמשתולל,רצחשל
והמתלבטתהחוקרתהתודעהידיעלהמשוערובעומקהרחבברקעואילומוטיבציות.

פיעלבחוטיםהמושכיםוהםפדדוכסאליים.אבסורדיים.מיסטיים,כוחותדוחושים
רצחנימטרוףכחלקזהבעולםנתפשהיהודיםרצחתודעתנו.להשגתשמעבדחוקים

עלשאףהסופי.לפיתדוןספציפיתהתייחסותללאדיפדנציציה.שוםללאחובק-כל.
סמויהנוכחותבספרמהווהכנוסחה,מוותמשתולל.מוותשלכמציאות ,כןפי

הסממניםכלולמרותעםששדשיה,כתופעהזאתבדדךנתפשהיהודיםרצח .ומתנה
דומהואולםואוניבדסאליים.מטאפיזייםמסטיים,חינםהמובהקים.הלוקאליים
האחריותבעיית .למתרחשהאישיתהאחריותמןהאדםאתמפקיעהזאתשקונצפציה

לדיוןאותנוהמביאהוהיאאחדיםיוצריםהמטרידותהמרכזיותהשאלותאחתהיא
 .טישמהאלכסנדרשלביצירתו

שמהטיאלכסנדרשלשפתו :תדועהמצבישלדיוקן •
כולה.נספתהאשדממשפחתויחידישנותרגיבורטישמהמעמידכלאם"עלב"הספד
שיתפהשבחלקהבחברהעמדהונקיטתהאישיתהכחידהשלהמצומצםהמרחב
שביןהטבורוקשרהאשמהדגשיבנקמה,הצורךעמדה,חסרתהיתהובחלקהפעולה
המעורבותהדגשתשלכהיבטיםזהבספרטישמהאתמעסיקיםלקרבנוהרוצח

לידיבאההיאוכיצדהאישיתהאחריותמקוםמהאשמה,מהיהאשם.זהותהאישית.
אמצעי-תקשורתובהם-שוניםוגודמיםאנשיםידיעלהשוניםבמצביםביטוי

אתמעסיקותאלהשאלות-הכלליובוהובתוהווסיכוייהמשקלהמהכעיתונות,
עםהגיבורשלהנפשיתההתדיינותשלהסמויהצידכאשדבאינטנסיביות.טישמה
שיתוףשעקבמלשיןכלפילהגיבנפשיכורחסביבסובבהעלילה,במישורעצמו.

(המתוארתבנובי-סאדלזוועההידועהבדאציההגיבורמשפחתנרצחהשלוהפעולה
והבאהמציאהחיפוש,שלאפשרייםמעמדיםבדמיונוהגיבורמציידבספר .לפרטיה)
מתוךוכיו"ב,הדיןגזרשללפועלהוצאההקונקרטי.הישיר.האשםשללמשפט
הואשבההחדשההמציאותמןשלוהפנימיהעולם~תקשלמצטברתוהכרההדגשה

 .חי

מןכמהאלטישמהחוזרובובאדם","השימושהספדלארדיוצא 197 7בשנת
משתדעעלילתושזמןסטוריהורמאןזהו .הראשוןבספדואותוהמעסיקיםהנושאים

שלאחריה.והעשורהמלחמהשנות ,השכיחהעולםלמלחמתשקדםהעשורפניעל
שאננה,בתקופהמשפחה,ובניבודדיםונערים.בוגדיםיחידיםשלהנפשיעולמם
שאוכלוסיהסאד,בכובילמלחמהשקדמובשניםואתגרים,יעדיםוחסרתיחסיתדשנה

הגדושהגרמנים,פלישתידיעלמקועקעשונים,אתנייםמאלמנטיםמעורבים
מקומותבאותםהחייםהמשךאתציניבאודהמעמידיםוההדס,ההרג ,הגזללמחנות,

משואהכחלקנתפשתהיהודיהעםשואתזהבדומןגם .ושדדושנפגעואלהשל
ביצירהיותרו"מאובחנת"ספציפיתהיאזאתעםאךעולםחובקתרחבה,יותר,גדולה
זאת.

מענייןכסיוןטישמהשלזאתיצירהמהווההספד,שלמבנהומצדוהןתכנומצדהן
שונותדאותמנקודותשונות,בדמותהסופיוהפיתדוןהשואההנאציזם.עםלהתמודד
העלילהברובד(כלומד,אחדמצדמצדהמאורעותקשרבתוקףבזוזוהשזורות
שבכוחםספרותיים.אמצעיםשלמכלולובתוקףהדמויות)עלשעובדבמהעצמה,

לו;היקנהרבותלמהדורותזכההאצבעות"ארבעבעלי"אנשיםספדוביוגוסלבהי.מאודנודעכיום •••
 .עמיחיבהוצאתעבדי,בתרגוםאודאהבמונטנגדו"עלילה" ,משלואחדספד .דבפרסום
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שני.מצדבזה,זההשלוביםתודעהמצבישלמורכבדיוקןבספרהמתוארמןערלה
פנורמהרקעעלבניפרדרתםהמבצבציםמזה,זהלכאורהנפרדיםתודעהמצבי

המעורבעיתונאידיווחכלשרןהמתואריםהמאורעותשלרחבההסטררית
ארוכיםמשפטיםפסקאות,ללא(הפרקיםכבירובשטףבאימפקטבאיכטררספקציה,

-פעולההחלטה,פנימי,ויכוחמניה,-מעורביםשוניםאלמנטיםהכוללים
בפרגמנטיםזרם·תרדעהשלאלמנטיםערובתוךבלבד,בפסיקיםזהאלזהקשורים

קירםשלכמימובקוראנקלטיםואחריםאלה ;אחרים)ואמצעיםריאליסטיתארושל
מכלולישלכבירהמ"עיסה"חלקזאתפרטיו.רעםלפרטימאובחןרצוף,בר·זמני,
ובטיבבתרכןאישי'גורלובנפתלותמוטיבציותבסבכיבאנשים,בנרפים, :שרכויות

רעוד.וערדבצרכיםהסברנה,הפנימיתבמהותהחיצוני,במראהבסגנון,המעשים,

בגרביהמתגוררתיוםוקשתעריריתגרמניהמררהשלביומנהומסתייםפותחהספר
הפררמאלי,הטכני,במרבןזהבאופןהמלחמה.לפרץוקודםלעולמהוההולכתסאד

הדמויותאחתשכותבתיומןשלנוכחותוידיעלשברהעלילהפרקימקושרים
ויומנהדמותהוהתפתחותה,העלילהשבמוכחיאףואולם, ;לכאורההשוליות
כפולות·היחסיות,המשמעויותהענקתשלבספרההרישולי,מקרםאכןתופשים
רהא~מית,הטראגיתדמותהבתודעה,והנקלט"מחץו"המתרחשלכלאשרהפנים,

ברכרוכיותהנפשית,ברדידותהררמנטית·סכטימנטאלית,בערגההמאופיינת
בלשוןמפתחדמותהיאהאומללה,דרנטבכשקאנההמררה·לגרמניתשלרבתיסכרל

כלשרןהבודדים,ולגורלותכגדוליםקטניםלאררעיםהיחסיותהמשמעויותהענקת
והתפל,העיקרשביןהאנטגרניסטיתההדדיתשבתלותחיבורהדיאלקטי,החיבור
בספרהמשמשיםאחרים,הרריהוצמדיוהאופןהתוכןוהדומם,החיוהשולי,המרכזי

משתנהכשמשקלםמעמד,לאותוהתודעה,בעולםוזוכים,מסחררתבעירברביהכולו
טישמה,שלכשפתרהאלמנטיםאחדזהרנוכחותם.כקלטתשברההקשרפיעל

כעיןשלזההוא"כלשרנו"המעשהסיפורשלהמרכזיההיבטשבכוחוזאת,ביצירתו
מבנה .חרבהאדמהאחריוומותירדעה iרתאץרמרחביעלהעובראדיריםמכבש
זמניתברהמתרחשיםדבריםשלז'ררנליסטיבסגנוןהנמץרהתאוווקטעיהספר,
גםנקלטיםהסטררי,ובניתוחפסיכולוגיתברציונליזציהמעורביםמסחרר,בקצב
נשלטים,לאגורמים,רבימורכבים,תהליכיםשלמבוקרתסכמטיזציהכמעין

ללאבאשרגורלות,שלסחףאררעים,שלדינאמיתזרימהתוךלאנה,כשטףהזורמים
שנים·בזכות .עיןלהרףהקוראאלכלפתותכרשמות,חיות,דמויותעשרותהפסק

חבריה,האלההתארריםמןאחדבכלהחרשים.לכלהפוכיםתמציתי,תארוקרישלרשה
שבנסיבותגילגרלירבכל-המסתייםאנושיבסירןשלתבניתשבפרי,כגלעין

המיוחדתמלשרנוחלקהןהפרקיםפתיחותנמנע.הבלתיבמפח-בספרהמתוארות
מראותמרות.סרגיברירת,טיפוסינפש,מצביכרפים,בתים,שברזה,ספרשלועולמו
מישורבאותומזרזרנפרדותכמהויותנקלטיםבאלהוכיוצאואווירתםבתיםרחוב,
שלקליטתןוסדראופןשלסמויהחוקיותכעל·פי"שייכרת",רצף,תקפות,של

מצררהמעברשלדינאמיבהקשרמתוארסטאטיחומר(לעיתיםבתודעההתופעות
נמסר:הסיפורבזמןהשימושהואנוסףאלמנטרעוד).והתערבות,ערבובתוךלצורה,
זהובאופןהעתיד·לקררתכלשרןככתביםממנוחלקיםכאשרעבר,בלשוןבחלקו
ממנושאיןכורחבתוקףמראשמוכריםכאילוהדבריםשבהמציאותתחושתנוצרת
היהדותביןלעימותבהקשרדווקאניתןהתשובהמןחלק ?זהכורחהיהמהמנוס.

בהמשך).כך(רעללנאציזם
עלהמספרהפרקואילושלישי,בגרףמסופר;הרובאחידאינוהמספרבגרףהשימוש
ראשוןבגרףנמסרקררנר,ורהלגיבורה,שםשארעמהרעלההשמדהלמחנההשילוח
אלשבלעורהסיחרררהבילברלהאפלה;מןהמזוהה,ה'אכי'יחיד,ניצולכקולומבקיע,

נשימהחסררצףביןדקהדיאלקטיקהעלהעתכלשומרהתאווהשאר.כלאתקרבם
כשהםגםבלבד,בפסיקיםלזהזההמתחבריםמשפטיםפיסקארת,חסרטקסטשל

עלילהמצביארנפשיתחוריהשלשרנותומהויותזמןמצב,שינוייביןמפרידים
מימוונסיבות.מצביםשלוקוהרנטיאכאליטיצלול,מפוכח,תארורבין-שונים,
בלשוןהמעוצבותהשונות,הראותבנקודותהקוראמוצאזהבספרמענייןנוסף

במצבראחדכלהשונים,הגיבוריםשלהנפשית·התרדעתית,וזרהפיזיתזרהתנסותן,
שיתוףזיקותתוךפרדרכסאליים,סותרים,אלמנטיםכאשרשלו,הראיהרמזרית

גרבי·שלבחברההמשפחה,תאבתרךהיחיד,שלבנפשואחתבכפיפהדריםועוינות,
אמרוהריקנית,קלת·הדעתגרמניההואשתוספרואוהבחכותבעליהודיהאב, :סאד

המהפכניות,הנטיותבעלבנרלמשפחתה,המנוכרתבתרוהקנאית,האדוקההיהרדיה
עובדיםמשפחותהסרבי,הלאומנימשפחתאר ;הטיפוסיהנאציהחיילדמותוהגיס,

לקוראאיןזה,בהקשרגםואחרים.ברשת,ביתהמנהלתקשישהיהודיההוכגארים,
נטולתובעיקר,וניגודים,מרכיביםרבתמפוצלת,חברהמידהבאיזוברורה,תשובה
היאהדקדאנס,גבולעלמצוייםממנהשחלקיםואידאולוגית,לארמיתשייכרתמרקד

מסוגלתחיתהלאבאשרלגורלה,אחראיתבבחינתהסופרשלתפיסתופיעלבחלקה
הדברים.כנגדאחרתלהערך
בר,דבקהמטורפתשאובססיהעםמידיעליובאהטישמה,פיעלהיהודי,העםשואת
לשפתהדוקטרינהמןולתרגמםעיקריהאתולהפכיםלקלוט"הוכשר"ואשר

כלכלייםגורמיםביןשילובמנחלכךשהוכשרהבקרקענקלטההאובססיה ;המעשים
לשכבותביחסהמופסדהבינייםלמעמדבןהואליינטרטספהנאציהחייל :וחברתיים
סוחר ,וגיסויהודי,זעירחרשתןמעבידו,ידיעלמיוצגותאלח·ובמצבר,שמעליו,
המרקסיסטית,התפיסהביסודהאיפראהיאטישמחשלזאתתפיסהומשכיל.מצליח

לאלמנטבכורהבהעניקהפסיכרהיסטרית,אינטרפרטציהשלאלמנטיםגםהמשלבת
עובדתבעצםליארקמתבטאתטישמח,פיעלחפאתרלרגיח,שבאובססיה.חפאתרלרגי
הנתפששביסודה,בניהיליזםאלאובססהי,שלחסטררי,מירחבקנחבפועל,הגשמתה

ה·מלכותובראשונהבראשחראטישמחפיעלנאציזם, :לאידאולוגיהכאכתיתיזח
anti . שלמחוללהאביהאתטישמחרואההנאציתהאידאולוגיהשביסודבניהיליזם

היהדות,אתהנאציזםשתבפישתחמטאפיזייםהמרכיביםשלחביארלרגית,הגזענות
שלאידאולוגיהצומחתומנוחרשבשמרחבקטריאליהדימוישלהמכריעבמשקלו
הכחדה.

מעברעמה,המתמודדיםהבודדיםמןוחרא-טישמחמעלהשאותהנוספתשאלה
(שלאחצטרפרת·לפרטזינים·כאלסרנטיבח·לחצלח·וגארלה,שלחסכמאטיתלתבנית

היהודית,האוכלוסיהמרביתלגבירלבכטיתבלתימהיותההתעלמותמתוךעולהאחת
נוגעת-המלחמה)שליחסיתמוקדמיםבשלביםההשמדהלמחכותששולחה
פרפרזהדרךעללו.שארעבמההיהודיהעםשללאחריותו,מסוים,ובמרבןלחלקו,
האנשיםכלזיהואילו :הבאבאופןטישמהמדבריהערלהאתלסכםניתןפשטנית
נגדוובנחנחרצותרהתיצבוהגרמניהאמוקטרוףאתמועדבערדלהירצחהמועדים

ומפיזה,בספרוהמדובר-המצויהיהודיואולםאחרות.היושהתוצאותייתכן-
הוכשרלא-קשישהבורגניתזעירבשכבהאלה,למחשבותביטויהנותןהגיבור
עללעמודלהכשירועשוייםשהיומצביםעקףאלאבנח,להתגונןנשק,לשאתמימיו
מחץו ,קטגוריתלאאםקוגניטיבית,עצמוראהזאת,חידהפיעלהיהודי, :נפשו

ביצירהמדבריםשאנוכיורן .שלוהטרגדיהחיתהוזאתהדמים,שפיכותלמעגל
עובדתונוכחספציפי,ובהקשרמסויימתדמותשלמפיהמובאיםוהדבריםספרותית,

לדאות,ככרןזהיהיהלאהגרמנים,כגדמריבפעולותיהודיםשלהפעילההשתתפותם
 ;הסטודיתמבחינההעובדתימשקלהלגבילויכרחהעומדתכחידההדבריםאתכמובן,

שאינןאידאירתרשויותכשתיליהדותהנאציזםביןהעימותבשפתכן'פיעלאף
ה·האנושית,הדוחשלאנטגרניסטיותרשויותכשתיזו,לצדזולהתקייםיכולות
insight סגולימשקלבעל ,זהבמרבןהוא,זהבהקשרשלו. 

גולגולתריסוק
 .גרזןמכתע"י

הקשורותשאלותעםלהתמודדכסיוןעולהטישמהאלכסנדרשלספריולשניבסכום
שלתארו :מישוריםבכמההיהודיתהשאלהשלהסופיובפיתרוןבשואהבנאציזם,
בכובייחידיםשלאישיתופסיכולוגיתרוחנית·תדבותיתחברתית,כלכלית,מציאות

בחברהשרכיםרבדיםבציירו ;עיתונאיכמעטבוטה,בסגנוןהמלחמהפרוץערבסאד
מציאותםאתהסופדמקרבבהתנסויותיהםגיבוריואתאחדאחדובהעבירוזאת

 :אנובתקופתנוהחייםלמציאותהשוניםבאלמנטיםלפעמיםמדהימהקירבה
המעורבתנוחיות,המחפשתשבעהחומרנית,בורגנית,זעירחברהשלאלמנטים

השראהארועי .ותרבותיחברתיכלכלי,במישורלזהזהמנוכריםשוניםמאלמנטים
מיסטיפיקציה,או"קידוש"שלאלמנטמכלמופקעיםריאלי,מימךבתאורירמקבלים
מריר,ציני,בזעםרווייםהתאררים .דורסניענקמכבשכעיןהקוראידיעלונחווים

לכאורהכןרעלומרושעציניאבוד,חלוםכלללאעולםחסד,נטוללעולםומתגבשים
שביסודהחריפההארבדןבתחושתהיאהספרשלמאיכויותיואחת .אנושיכלתי
שלהעילגתכשאננותוההצצהנעשיתשבהוהנחרצותהחשדנותהציניות,הזעם,

ראיהעםהפרסט·מלחמתי,העולםשלהנפשיתובמופרעותהקדם-מלחמתי,העולם
הספרותיתולשפתוהספרלמבנההודות .בזרימתםהמאורעותשלפאנוראמית
ידיעלהנשלטיםתודעהמצבישלדיוקןטישמהמעלהאמצעיה,בשפעתהפסיפסית,

תוכם,מתוךעולהשכמרשענקיםמכבששלסרריאליסטית,לאריאליסטית,מציאות
זה,מכבשנעפיהשעלהדינמיקהמהיומלואו.עולםומקרבם.לרמוסעצמםמהם
מןחלקלעיל'שנאמרממהלבד ?ההצתהנקודתהיכןאותו'המניעיםהכוחותמהם

 ,חיצונינכחמאשרפחותלאעצמםהםהתודעהבמצביהואלי,נדמהכךהתשובה,
 .מיוחדענייןכספרמצאתיזהוכמרבן

שלעולמוהשקפתבגיבושהסופיוהפיתרוןהשואה •
קישדנילויחיד:יוצר
פיעל-שייךרקרנטררברסאלי,פורהסופר , 1935ילידיהודי),לאב(בןקיש.וכילו
משמשהואובכתיבתוובמישרין,בפועלבמלחמההשתתףשלאלדורעצמו,עדרת

במסגרתאלאהמלחמה,אתמתאריםזה)דור(בנישאיןכךלמלחמה,"עדבחינתרק
שעיקרכיורן .אחר"מישוררקע,בבחינתרקהמלחמהלהםמשמשתחדשהאופטיקה
אתהואמוקיעשבו :" r,,ידובלבוריםקבר"מצבתספרובעקבותלובאפרסומו

שגרעינווכיוון ,טוטאליטארימשטרשלוהטראגיהאכזריכגילומוהסטליניזם
בשלושתכלומדשלו,ה"משפחתי"במחזורכבדמצרייםזההוקעהכתבשלוסימניו
וזוועות,אכזריותזכריעםבמלחמה,עולםעםמתמודדהואהראשונים.שבחםספריו

 .ענייןבהםישהיהודית,השאלהשלהסופיהפיתדוןועםילדותשלחורבנהעם
נקלטהואהשמדה.ממחנהובדיחהמוות, ,לידהאהבה,סיפורהואמ'ד""תהילים
מהעלכסיפורו,להתחקות,כשדועלהמאורעותאתעבדשלאדודשלככסירנוכקורא
ייסוריעלדיווחזהו .ושיפוטדאייהשלכאיכותתודעתםאלונוצקההודיםעלשעכר

כמובןאקדמיאנאליטי.דיווחואינטלקטואלית,מוסדיתמעורכותמתוךונפש,גוף
אוכלהשילדותוהדודשלהרוחניעולמושבתשתיתזוהנפשית,היסודחווייתמסרים.

הואאףהעוסקהחול","שעוןכספרוהןזהבסיפורהןביטוילידיהכאהכמלחמה,
מאמץמתוך ,פדגמכטאדיתראיהשדשיות,העדרשלזוהיאוחותמה,השואהכתקופת

"מאסהמתוךלהחלץהאינטלקטשאיפתכנחופרכקציוכאלי,מלאכותילעיתיםאיחוי,
נדאהסדרשוםבלימלקטתוממנההתודעהחופנתשכחזמן'העדרשלצורחחסרת
 11111>46כעולםשיסודהלמשל,גוטליב,חיבקושללאירוניהגמורבניגוד .) 123(עמ'לעין"
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 (?!)אשהדחמ

ז
שלאועד Iהבינלאומיהאשהיוםהיה .הר

שהמצבנדעהבינלאומיהגבריוםגםיוכרז
הקלותתבעואיטלקיותפמיניסטיות .רע

פמיניסטיותעובדות.בנשיםוהתחשבותבמס

ולשםמין,שביתתמדועמין.לשביתתקראוצרפתיות
 .אריסטופנסשלבייליזיסטראטהיינזכרתימייד !מה
עדגבריהןעםלשכבמסרבותהאתונאיותהנשיםשם
המלחמהאתויסיימוהשטויותעםיפסיקושלא

חכמהקומדיה .ספרטהעםוהמטומטמתהאינסופית

-המלחמותאתשעושהמיבאמתכיכמוה,מאיו
 .הגבריםתמיד Iתמידזה-למענןהכליםאתומייצר
וימרטוהעינייםאתלשניהאחתיוציאואולינשים
הנכונותהזו'הקרבחדוותאבלשערות,כמה

להרוס Iלהפציץלחסל,להרוג,לצאתהמתרוננת
ושםפהאםגםמובהק,גבריפטנטזה-ולהשמיד

 .הדמיםלחגיגתמופרעתאשהאיזוהצטרפה
אריסטופנס)(אצלהאתונאיותהנשיםכאשראבל

לא!יי,יילאלגבריםואומרותהעירבמבצרמתבצרות
מןכמהגםאלאפנימה'להתפלחמנסיםהגבריםרק

אתפנימהמגניבותאוהחוצה,מתגנבותהנשים

-שאמרתיכמו .חסרזהלהןגםכי-אהוביהן
מבקשותמהבדיוקליברורולא .חכמהקומדיה

שהנשיםדורשותהןמינגד .הצרפתיותהפמיניסטיות

הבעלבן-הזוג,חטאבמהבני-זוגן!נגד-תשבותנה
למעמדנולדשהואגבר,שהואאשםהואהמאהב!או

אתלשנותיוכלובמה-ברירה!לוישהמועדף!
הםמה !שכזוסנקציהתפעילשלוהאשהאםהמצב

איןהרי- !המושבתיםהגבריםלעשות,אמורים
עומדתלאהיוםבבחירותוגםבצרפת,מלחמה
"אנטי-או"פרו-נשיותיימפלגותביוהברירהבפניהם
רק .אינפורמציהמספיקליאיןאוליאבל ...נשיותיי
הראשונותשהיוהפמיניסטיות,שדווקאאותימפליא

נותנתיייישהןי:>שהמשהואינםמיושיחסישהוכיחו

שמעלותהן-הן-הדדיתענוגאםכייילוקחיי,והגבר

אתהגבריםמן.למנועכזה,שוביניסטירעיוןמיו
הכיף!

עליולדברמסוכןונעשהבעייתי,נושאזהבכלל,
חסרותפמיניסטיותישתמידכיהדעת,בבדיחות

אלונישולמיתכלחייהכבודכל .בסביבהחוש-הומור

תשדירבעזרתביציםלשווקהלוללמועצתשהציעה
להכיןמציעהאני(אגב,ערומים.גבריםשיראהשרות
 .האשכוליותתשדירשלבמתכונתהתשדיראת

חמישהאםכיערומים,גבריםסתםלאכלומר,
שירקדווהדוקים,קצרצריםבבגדי-יםחתיכים

יפנווכאשרהיטב,הממוקדתהמצלמהמולויקפצו
 :המלהמודפסתשלהםהתחתשעלנראהגבםאתלנו

תרנגולות).קרקורלהשמיעאפשרברקע !ב-י-צ-י-ם

חשובולאבחייה,שהצליחהאשהשכאשרהיאהצרה
ייבואוואומרת,קמהמזנות),(חוץמקצועבאיזה

שהןמהלהשיגיכולותנשיםהבכיינות.אתנפסיק
קופצותמידכדיי,עללהילחםמוכנותהןאםרוצות

בסךשהיאכנגדהוטוענותהמקצועיותהפמיניסטיות

שנתקבלהיחידהאשהכלומר, , token womanהכל
אפלייהשישהטועניםפיותאתלסכורכדילתפקיד

מוסיפותוהן .בארהייב)הכושיםעםבשעתושעשו(כפי

במקרה,שהגיעההיכןעדהגיעהשהיאכנגדהוטוענות

לאהיאכעתוהנהכלשהם,חריגיםנתוניםבזכותאו
 .אחרותלנשיםמפרגנת

כללאזואבלאלה,בטענותאמתישקרובותלעתים
הנאחזתפמיניסטיתונרגנותבכיינותגםיש .האמת

מדומה)באפלייהגם(ולעתיםאפלייהשלדוגמאבכל
עובדהמכלומתעלמתרע,בכישהבללהוכיחכדי

 .הקיימיםהמחסומיםמןהרבהלפרוץשניתןהמראה
לפניאזרחזכויותשהשיגועצמן,שהנשיםהיאהאמת

 .שיכלוכפיאותןמימשולאדורות,שניים-שלושה
בחייהןוהתכנסוחזרו.הבחירהזכותאתמשקיבלו
הזדמנויותשוויוןלהשיגהמאבקעלוויתרוהפרטיים

העבודהבתנועתהפעילותהנשיםהרשובארץ .אמיתי

במסגרתנפרדת,"נשית"לפעילותאותןשינכז,נרנו
ול~ם-"נעמייתייהיוםהקרויה-הפועלותמועצ'ת
ורצוןכושרבהןשהיההנשיםרובהזמןבמשךהתנקזו

להיותמוכןאיננוזהארגוןאםאבלמנהיגות.
אמיתישוויוןלמעןללחוםמוכןואיננומיליטנטי'

בעניין,לעשותינההרבהעודישכידוע,(ובארץ,
שיפסיקאזהנבזיים),האישותחרקינגדכלוקודם
המועדוניםאתהיום,מעונותאת .המוחאתלבלבל

הוועדמתוןסתםלנהלאפשרלמיניהםוהקורסים
עליינעמיית",שלהגדולהמנגנוןכלובליהפועל,

ונוי.ונויועדותיה,משכורותיה,מוסדותיה,

לבכותמוכנהלהיותצריכהלהילחםמוכנהשלאמי
להיאבקגםאבל .דוחהתכונההיאוהבכיינות-

ועוינותכרתרגזסתם .ואיןמהעללדעתצריך
תוצאות.שוםיתנולאהגבריהעולםכלפיאגרסיבית

באפליית-האמיתייםבמחסומיםלהתמקדצריך
הסטראוטיפיותבתדמיותובמיסוי,בתעסוקהבחוק,

להיאבק-והעיקרובתקשורת.בחינוןוהמעליבות
הדברים,נקבעיםלמעלהשםבצמרת.מקוםעל

-שהואשטחבכל-העצמהמרוכזתבובמקום
החינוכיתבמערכתבמסחר,בתעשייה,בפוליטיקה,

השאר.וכלוהתקשורתית,
הגבריםדבר.שוםליזיסטראטה!עםהסוףהיהומה

חזרווהנשים-מהלזמן-להילחםהפסיקו
 .מאדישןסיפורזה .ולכנסיהלמטבחלילדים,הביתה,

חשב(מירוזנבלוםפנינהעללהתעצבןבמקוםאז
שבסך ,)!ס<;:קהסמליהיהרחנבלוםהקרוישמשהו

כללובדרן.לה;שמתחשקמהבדיוקעושההכל
במרץ,למלאכה,לגשתצריך-רבהבהצלחה
הומור!קצתעםאפשר,רקואםומרפקים.בנחישות

, /y • 
c1/ 

.מ
מהרנרפלרח ,

ז,נליםמלאיוספריםחוברות .מבולעלינוורדי
כבר .שירה :בעלילשנקראמה-מנוקדות
 ,רבותבהזדמנויותאחרים,בימיםאמרתי

בתי-עלדעתיאת ,כיקרותבאפשרויות
בקן-המוציאיםוהעמידיםהקיקיונייםההוצאה

מהםגוביםיי.ספרים-של-יימשורריםמהירייצור

להםגורמיםבהבטחות,אותםמנחמיםממון,
מתנחמיםהמשורריםאלה,ולבסוףתעוקות-לב

פרטיותבמסיבות ,משפחותיהםבקרבבאמת

מגיעיםאוהמדפיםעלנשארים .מספרלהוצאת
 .העבריהספרבשבועמלכי-ישראללכיכר

הן,אן-חפהלאידםגםיותרנכבדותהוצאות
וחברות-נכדחברות-בתלהןיש .בשכלעושותלפחות,

הכסף .המנוקדהבלה-בלה-בלהלהוצאתוחברות-כיו

דרך.זו .יותרהנכבדים ,יותרהטוביםלהוצאתמיועד
 !לעשותאפשרמה

 !האלהכחנותהמבטיחהוצאות-הספריםאתלהאשים

המחפשות ,בעתוניםמודעותהמפרסמותאותן,

זו !פתאוםמה- !יונוות 1צעיריםשלכתבי-יד

זאת.שיאסורחוקאיו .לגיטימיתפרנסה
האינפלציהזוראשינועלמביאותשהןהיחידהנזק
הוצאותכלום(ואגב, .המנוקדיםהדפיםצרורותשל

ביידלתממוןגובותאינןוהמכובדותהגדולותהספרים
 . )!אחרתאוזומענק-קרןבקשתשלצדדיתיי

-הזהובמבול .להתגונןצריךלפעמיםמבול. .מבול
 .לפעמים .רגיש .עדין .לפעמים .טיף-טף
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טוף-גםהזהבמבולשיש .לשכוחנוטיםאנוזאתגם
צעירלמשוררקשהלתשומת-לב.שראויטיף-טףטף

בצדק-אשרהמכובדות,ההוצאותחומתאתלהבקיע
במה!יילהסתכןיייילהסתכןיי.יכולותאינן ,מה
 .אותןלשאוליש
יתר-על- .הזהבייעסקיימובןלאלא-בריא,משהוויש
רצונותקיימיםכאשרבייחודפיתרון!ישלמיכן,

משורריםשלמובנים,ולאמובניםודחפים,
לעלותביירשימהיי,להיותמהר,להגיעויימשורריםיי

 ."המפהעליי

בסימנילחילופיך,אוהr,נפה,בדשלבשתי-וערב
הרדודיםהמיםוהפסגות,ההריםוהגיאיות,הערוצים

 .נוראהצפיפותשוררת-ומי-האפסיים
קצה .אחדחוטלהיותהופכיםאיד !משתחליםאיד
 .חוטשלרמז .חוט

 .שקשהנשבעאניקשה~
מה!אזנו, .ייהמזבחייבקרנותאחזושכברואלה

וליינוסחייזהליינוסחיי .למסגרתאותםמכניסים
רבי-ולקבוצתולקבוצת-זןלקבוצת-עמיחי .אחר

 .ונויונויבץיקו
יותרנפלאיםונעשיםומשתניםומתבגריםגדליםוהם

פעםמקוטלגים.עדייוהםחייהםאורךלכלאךויותר,
היהזהפעם .שלונסקי-אלתרמן-גולדברג :היהזה

מתיםאנשים .ביאליק-טשרניחובסקי-כהן-שמעוני
 .עצובזהכמה .שייכיםייייעדייוהםמותםאחריוגם

נזכר,אניחריגים!כמהזאת,בכל ,היולאכלום

 .באליעזושם,פהגם, .המנוחטסלרבאליהולמשל,
 :הייחודעלהעמידה .הזיהויהדובאנוקפותשנים
הואפומרץנפוגל.הואפוגללכסקי.הואלבסקי

פומרנץ.

 .פוליטיחוץ-ספרותי.אפילוחוץ-ארצי,משהוניקח
כמעט-לחוד!וברטוןלחודאראגוןאומריםהאם
אפילומזכיריםהלואהיום,השאנסון,ובתחוםשלא.
הפכווכברמתורקבראסנס,עםביחדברלזיאקאת

בעצמות.קרערשהזה ...ברר ...תאומיםלמעיו
 .העיקריתהאמירהמןהיינושאיי.מןסטיתי .נכון

נסחפתי.

שיר.דבריבמעט/הרבהייבסן-הכלייהרימדובר

אגיד!מהאסיים!איד

(הוצאהגדולהמציאהמצאתיעכשיוממשהנה,
עדייולא-ידועטוב,בשל,משוררשללחלוטין)פרטית
שיריובספר .קאופמןעזריאל:הצעיריםמןאינווכבר

 :כותבהואנרדדיי)עוף("סונטתהראשון
מהרנופלותהמלים

אחרקיוםלהןאיןכי
האפורלכתםמחץו

 •המשדר.
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כגלילהולדתילכפרנסעתישעבדשישייוםב
כדרכהמאריחדורהאתללוותכדי

הגיעהמ;תה Tאודותעלהידיעההאחרונה,
שלהאניןהשחרהפציעכטרםעודאלי

המליצה,כמאמר ,שימוריםליללאחדשישי,יוםאותו
נושאשאניאלהלרבדיםכהדהודי-טיוטהשעבד

השתרבבמותהתוךאלאותישהעידהצלצול .כפניכם
לידלכפר,כדרכיעכשיובומהדהדשאניחלוםלתוך
עלניתךהגשם .שלומיצרמתשלהכננותמטעי

הפלאסטיקשקיותכתוךהספוניםהכננותאשכולות
כחלום .מתחילהגלילשהכהיודעואניהכחולות.

לביתשכככיסההכיטוןרחבתעלהמנוחאביעםישבתי
הדודהשלככהעםעדויכוחוניהלנוככפר,דודתי
חלומות,שלתמוהכהיגיוןמאבי,לקבלשמאןמאדי,
כמהמסתפקהואכיוטעןלאדמתו,נוספתאדמהחלקת
כדרכיעכשיוהשבת.עדלהמתיןמתכווןואינולושיש

כנוףמביטאניכגליל,גשוםשישייוםכבוקר ,להלוויה
מןלהשתחרריובדלואיניכחלום,ומהדהדסביבי

הפרוזאיותהפלאסטיקלשקיותשכדומההתחושה,
הנוףאיןהכננות,אשכולותסביבהכרוכותהללו,
נוףאותוערדזהאין .מסתוריןשוםמאחוריומסתיר

כהשתאותלרווחה,הפקוחותעינימולעובדשהיה
מסתפקהחלוםואיןעשורים.משכייותרלפכיילדותית.

אגבככדדךהמספרתהקסומההחלומיתכהווייתויותר
עכשיוהואאין-מאדיהדודהשלמותהאודותעל

נוףתכניתשל Iהווייתישלושתי-וערברופףחוטאלא
חוטי-כעדכוכייהמשמשיםשבווערבשתימולדתי.

הארגמןלחוטכניצב .צבעיםכשללוחרטי-רוחבאודך
חוטמשוךהזה,הגליליכנוףהראשונההנסיעהשל

שללחוט-השניוכסמוך .קכיגמסמךשלהזהודית
 ,הפקעותשלקוכחוט-השערהמתוח .מסתוריןהוויית
שמרשךמיישזהכלומאחודי .יערותושומרימצפים
אניוהכהמחשכתי.אפקיואתצעדייאתומכווןכחוטים

עלהניתךהגשםעםמגלהדודתילהלווייתהנוסע
ילדותישלהתמימותשכלהאטומותהפלאסטיקשקיות

הגלילשלהתמימותוכלמעומעם,זכדוןעכשיוהיא
להומספרמאדיהדודהעםמרבדואנישוב.לכליחלפה
כדודכישראלהערכיעללרבדאמודאנירביעישכיום
לואטתוהיאסלחני,חיוךמתמלאיםוקמטיה .הבא

כיסוחגםמחד".יהיהמהיודעים"כקושי :כלחישה
אישי-רבדהואכשכילההבאהדוד .לעולמהזדהנושא
אתלכסחלההיהניתןואם .וכיניםלככדיםשקשורפרטי

שכים,שבעכעוד :ארמדתשחיתהלהודאיהכותרת,
מאהכערדאף,אר .שכהשבעיםכערדארבעים,בערד

 .טרוד"שכרת"מאהלאלעולםאכל .שכים
 .מאדיהדודהחיתהחכמהאשה
אחיינהאתמפתהחטאת,כל ם"\שהיאהציניות,אבל

כדררבישראלעדני"להיותהכותרתלאחדלהוסיף
מכןולאחדככלל","אם :המליםשתיאתהבא",
זה,ככסשלכתרככייהלנאמדכניגודלעסוק.

שלהעכשוויתבמציאותלךאיןשהדי .כ"עתידכרת"
להיותמאשדלסייכס-פיקשןיותרקרובנושאישראל
לכיסוחלכשימרואנא .הבאבדודבישראלעדני

כאשדהיפותטיתאפשרות,מכללהמוציאהכותרת,
"ערכיכאןלכריהיהואחתהעשריםשכמאהתהיה,

כחלתדקאיכרמסתבר,הסטאטרס-קרר,מצרי".ישראלי
כישראלערכי .כקרבנוהיושבהגריכחלתאףאלאאגר"י
רעדהדודות,כלסוףעדתשאד,כישראלוערכיהכך,

בכלל.אםככלל.
הערכיעללרבדיכולואיניעניות.דקדוקלצעדי,זה,אין

עללרבדיכולשאיניטעםמאותרהבא,בדודבישראל
אפריורי,נושאזהו .הבאבדודאפריקהכדררםהערבי

פעםשכתבכפילכר,ומוטב .תוחלתוחסדמשעמם
 .כגינתואישאישלעבודשכלךחכם,צדפתי

הנושאיוגדרכאשדדקויעדיםחזרןעללרבדיכולאני
אףאלאהזה,המכרכרהכנסשלבתוככייהדקולאשלי,

כהלחיותוארצהכה,חישאניהמדינהשלבתרככייה
כההחייםהידוקהקוערכיידובשירצוכפי ,הבאבדוד

נירם.

הבא.כדודישראליערכילהיות :הואשליהנושא
יתד,כדיוקלוקהשאיכהחזרן,במלהלעילהשתמשתי

לדרוששניתןככלמדרייקת,שתהיההתכוונתיאבל

עלשחורהאבן
הרצלקבר

שמאסאנטון

במרץובעשרהבתשעהקייםבירושליםייואן-ליריימוסד
המאהראשיתלקראת"ישראלהנושאעלעיוןימישני

הדברים ."עתידנות)(לאויעדיםחזון-ואחתהעשרים
בישרלאערבי"להיותהנושאבמסגרתנאמרושלהלן
האב".דבור

הוא ,עתהלעת ,זהחזוןמדוייקות.שתהיינהממלים
רכהמידהדרושה .להיותיכולחזוןשדקכפי Iפריךרבד
חזוןעללרבדכדיכעזות-מצחהגובלתנאיביותשל

ימיםכמה ,הבאכדודהישראליהערכישלהתהוותו
מאזרחמכתבמקבללממשלההמשפטישהיועץלאחד
כיאומדהואשבוישראלמדינתשלמפורסםיהודי
ולאמשנאהלאנובעיםאיכםהערכיםכלפירבדיו

המעמדאתהקובעתההלכהממקור"דקאלאמאהבה
יהודים""מדינתומהגדרתישראלכארץלא-יהודישל

ייעשהכך .)ו 983כמץר 4 1(הארץהעצמאות"כמגילת
 .ביקדוחפץאינושהרבלאיש
השחורותונביאהבא,בדודכישראלערכיםיהיואם

מדינהזושתהיהכללכטוחאיני ,יתבדהשכתוכיהציני
כאזורשתהיהכללכטוחואיני ,כהלחיותחפציםשהם
מתכווןואיני .כהלחיותירצושהםאחרתמדינההזה
מקווהואניהמערבית,הגדהערכייכשאלתלעסוקכאן

נתכווןלאהבאכדודכישראלהערכיםעלכרבדשכאשד
ישראל,לערכייאשר .מקצתיהולאמניהלאאליהם,
לחיותיכוליםאינםהם ,בוטהלהיותכאןלעצמיוארשה

שהםהנתונים,שכייתקיימועודכלזמןלאודךכאן
 :כישראלכיוםאקסיומטיים

 .יהודיתמדינההיאישראל )ו
 .חוקהכהשאין(יהודית)מדינההיאישראל ) 2

אינו ,מוגדריםישראלשערכייכפי ,לאומימיעוטשום
מוגדר,מעמדושכהכמדינהזמןלאודךםילהתקייכול
חישהואהרובחכרתשלהנאורותידיעלולרע,לטוב

אמורה,ואינה ,יכולהאינהנאודהחכרהשוםכקרבה.
כנושאכמליםלהרבותצודךואיןהמיעוט.עללשמור

מתכווןואני ,כיוםהישראליתהחכרהשלנאורותה
כאשדרחביםלשולייםולאהטון,אתהנותנתלחברה

אחוזכשבעיםהנייד.לובןעלעדייןהשומרים ,יהיו
למדיםשאנוכפיכישראל,היהודיתהאוכלוסייהמכלל
כערכיירואיםפלד,ציונהד"דלאחרונהשערכהמסקר
ממצא .המדינהעלהאיוםמפוטנציאלחלקישראל
עלשניםכשלושלפנישנעדןסקרמתוךיצאמזהעגום
שלפיו"ואן-ליד",מוסדעבודצמחמינהד"דידי

תכונותלערכיםמייחסיםאחוזיםעשרכארבעה
עדשלילי"הואהמדינהאזרח~לערכיםויחסםשליליות

יהודיםעשריםכלמתוךשלושהכלומד .גזענות"כדי
 .כירושליםיהודהכןרחובכמודדכדרכיהנקרים
- 18כניערב,מדינותיוצאיכעיקרבולטיםזוכקבוצה

ומצביעיחלקית,תיכוניתאועממיתהשכלהכעלי , 22
היוםיטעןחרוךאופטימיסטדק .והמפד"להליכוד
 .לטובההשתנהשהמצב
צדכן,דימוגדרותאינןחובותיואושזכויותיומיעוט

ומשתנה,מוגדרתכלתיהוויהכתוךצףעצמויחוש
המשתניםדוחוולמצבילגחמותיולחסדיו,כתרןויהיה
מזה,ואחיודבקנואיינשטיין,פרויד,היינה,הדוב.של
אחדוכליחדכולם ,'אצדלהלןמזה,ואחיויקירוונון

להגןאמורים,ואיכםיכולים,איכםהכבוד,כלעםלחוד,
לחוקמסוכנתפרשנותמפניאני.שהואכ'צדעל

שיהגוחירום"לשעתההגנהלתקנותאולמשלהשבות
מאחיוכמהעםכשיתוףדבקנושלמאחיוכמה

הגנתהיאלקבליכולשאניהיחידהההגנההחורגים.
שהתרחשמהלפילשפוטואם .והמשפטהחוקהחוקה,
מגילת-יסוד"חוקכאשד ,שעבדכשבועככנסת
תשעשלכאיחודהועבדהאדם"שלהיסודזכויות
הצבעהכעקבותומשפט,חוקחוקהלוועדתשכהעשרה

טעויות,שלכקומדיה"הארץ"כתבידיעלשהוגדרה
לרבנותהבחירותדחייתנושאעלכהצבעהונשתדככה
שניםעשרהשתשעלהניחיקשהלא-הראשית
קריאהזהיסודחוקיעבודכטרםתחלופנהנוספות
ככדנהיהשכהעשרהתשעכעוד-ולהזכירכם .שנייה
כלולפישלנו,הנושאשהיא ,ואחתהעשריםכמאה

למאהמגעגועיםכהלמותאנועתידיםהסימנים
 .הנוכחית

כרבדזהזקוף-קומהטיעוןשלהדנהלבטןמודעאני
מדינתשלכחוקהכישראלהערכישלמעמדוהגדרת
כראשואינןשעיניומידקשהדי .לכשתהיה ,ישראל
ויעוגןיוגדרישראלערכיישלשמעמדםכנפשוידמה

הישראלי-הסכסוךיבואכטרםישראלמדינתכחוקת
 ,זהסכסוךפתרונו.עליהודי-ערכי,שמאאוערכי,
משתנהאינושאםמשתכה.נתוןהואהתקווה,כמלוא

נניחאםוגם .הזההמכובדהכנסככלטעםאין-
שכיוכעודמשתנהנתוןהואהיהודי-ערכישהסכסוך

תיוותראזגם-הימיםאחריתלחזוןנגיעעשורים
עםעושיםמה :פיתדוןלהיהיהולאלהשאיןכעייה
עצמהאתלהגדירשתמשיךכמדינהישראלערכיי
היאהשאלההאםיהודית.מדינהשהיאוהערבהשכם

 .כךשסכורמיעצמואתמשלה ?דמוגרפיתמיספדית,
רבדמעליםואינםמורידיםאינםכאןהאחוזים
מדינהשהיאכישראלערכילהיות .הנתונהכמציאות

המציאותכמבחןיעמודשלאפאדאדוכסהואיהודית
יותרגדולפאדאדוכסלךואין .דחוקלטווחהמתמשכת

הקמתעלאחתבכשימההמרבדתהעצמאותממגילת
ועלישראל'מדינתהיאכאץר-ישראל'יהודיתמדינה

כלי Iאזרחיהלכלגמורומדיניחכרתיזכויות"שוויון
העם"לכנימכןלאחדוקוראתומין",גזעדתהבדל
וליטולהשלוםעללשמורישראלמדינתתושביהערכי
ושווה".מלאהאזרחותיסודעלהמדינהכבנייןחלקם
דלעלהעלההמגילהשמחברהדעתעללהעלותקשה
הקריאהאוכלשונהייבצעודקלאשהנמעניםדעתו

ככךיגזימואףאלאהמדינה",כבכייןחלק"ליטול
 .מנחרץאחיהםאתלעזרתםויקראו

והסכסוךהימיםאחריתחזוןיתגשםכאשדיהיהומה

היהודיתהחכרה ?פתרונועליבואהיהודי-ערכי
וכהגדרתעצמהכהגדרתעסוקהעדייןתהיהכישראל

כהגדרתהלדוןזמןלהשיהיהמכדיוחזונותיה,יעדיה
אמנוןשלנכדוכתוכה.החיההערכיתהחכרהשל

שלנכדועםלהתווכחימשיךהסימנים,כללפידנקנד,
כספרהסתם,מןכך,עליקראוונכדינויקירו,נון

"מאההכותרתתחת 2048כשכתשיופיעהזכדונות

 .בורגיוסףד"רמאתפאטדיאדך"בדידותשלשנים

כתוךומסתגרתהולכתהישראליתהיהודיתהחכרה
וכתוךהתיכון,כמזרחהגדולההאקוסטיתהקונכייה

מקנאאינואשהשונים.מרכיביהשלתת-הקונכיות
 ,ואיינשטייןפרוידהיינה,שלנכדואירופה,מזרחכיוצא
תרבויותמולפניםאלפניםעומדכאןעצמואתהמוצא
לרוחבהדריומחטאתמעבידוכשהואומשונות,שונות

ארצותויוצאי .חידודין-חידודיןנעשהעודוהסקאלה
התחנותכלאתשומעיםהרשמי'המינוחכמאמרערב,

האוזןככה-אחדמצד .חצויכלבהסקאלהלרוחב
עלכנויהלבככה-שכיומצדהללו,הטוניםעלכנויה
כעמדתנמצאכישראלוהערכירתיעה.שלטונים

מחייבשלו,החזקהצדשאינוההיגיון,נצחית.המתנה
ודקלפחות,אלה,אתיקבלושאלהעדלהמתיןאותו
והיוםאיתי?מהאזרכותי :ולומדפהלפצותכךאחד
רחוק.עדייןהזה

ודאהצאמאמיןאינךואם .הערכים ,טוביםממתינים

הןכשכילושנהארבעיםאפילוממתין,הכדוריכיצד
עין.נהדף

כאשדדוד,שנותכעודיהיהמהכיום,המצבזהואם

 ?החזוןיתגשם
ישראלערכייובעייתבאודודהולךשדודכדמהלי

 .עומדתלעולם
"הכרזתכמגילתהסתם,מןדייה,מוגדרתישראלמדינת

אכלקונסטיטוציוני,חוקהיאאיןשאמנםהעצמאות",
 ,כישראלהמשפטיתכמציאותמיוחדמעמדלהנודע
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משהגת

"צברים"

ליתוגרפיה

מגילתכישראל.םיהמיעוטשללמעמדםהנרגעככל
האחדוםימיאוחדלאחרקהשהבטיחההעצמאות,
כני"כעלישראלערכייעלמדברת , 1948כאוקטובר

ל"הנההגדרהאתלחדדכרצוניאבל .הערבי"העם
במהמעלשנאמדודבריםמחרךאדרךציטוטבאמצעות

 :אומרםשםאתתחילהלהזכירכלאכשנתיים,לפניזר
לא ,תריוכהכחשובלישנראיתבנקודהלסיים"רצוני

גםשהיאמשרםאלאטיפול'דורשתשהיאמכירוןדק
הקשורותמהבעיותשחלקכשעהזאת .לטיפולניתנת

 .דוןלפית ,הרבלצעדנוניתנות,אינןהפלסטיניתכבעייה
שגםשחושבכמיהפלסטיניתהכעייהעלמדבראני

םיערכהםישראלמדינתבגבולותהחייםהערבים
אנחנוכאשד .בעייהלהםשישודומניפלסטינים.

עצמםאתלהדגישיכוליםהםהאםעצמנואתשואלים
ושררי-שררי-חרבותשררי-זכריות,-שוריםכאזרחים

לנרשקשהלינדמהישראל,במדינת-הזדמנויות
סקרנערוךשאםחימנאניבחיוב.כךעללהשיב

אשדרכיםנמצאלאשראליכהערביתכאוכלוסייה
ת,יהפלסטיניהימהכעחלקזהר .כחיובכךעלישיבו
פיתדרן'אתרלקהתקדמותרכל .פיתדרןשכלמכירון
הזה,כמישורגםזרלשאלההתייחסותלכלולחייב
כעייהגם ,לדעתיזוהי,ישראל.מדינתגבולותכתרך

מכירון ,יהודיתכעייהרוציםאתםאםארישראלית,
 .טורקיהואיננהאיראןואיננהעיראקאיננהשישראל
לחיותירכלוולאירצולאיהודים-ישראליםזמןלאורך

16%כרקמדובראםכין .כתרכםמיעוטעם כמסגרת-

יותרגדולכאחוזמדובראםלאודאי-הירוק"ה"קר
ולאאיןהערכיתלאוכלוסייהכאשר .הנוכחייםכגבולות

רגםזכריות ,חוכרתשלשוויוןשלהרגשהתהיה
שארתהפלורליסטיתחכרהלהקמתהדרך .הזדמנויות

מארדארוכההיאישראל,במדינתלהקיםחייביםאנחנו
אנחנוהזאת.כדרךלצעודהתחלנושכקרשיליונדמה

כלכנרן 'רדןיבהפלסטיניםלבעייתדבזמןמקדישים
לבעייתזמןמקדישיםאיננווכמעטושומרוןוכיהודה

 .ישראלמדינתשלהנוכחייםהגבולותכתרךהפלסטינים
גם ,הזרככעייהכטיפולנתקדםשאםלחשובנוטהאני

תראההירוק"ל"קרמעברהפלסטיניתשהכעייהנמצא
שהיאמכפילפיתררןיותרהרכהקלההימיםכאחד

 .כיום"נראית

כמהמעלואחת,שמרניםכינוארשנאמדודבריםאלה
הביטחוןושרדאז,וביטחוןחרץרעדתראשידיעל ,זר

מלמדהקרובהעכרבסירן .אונסמשההשר-והיום
 .הביטחוןשדשלדעתועללחלוקמסרכןשמארדאותנו

לא"יהודים-ישראליםאונס,השדאמדזמן",לאודך"
מרדהואני .כתרכם"מיעוטעםלחיותירכלוולאירצו

שבעתייםליוקשההזה.הטכסטאתלפרשלישקשה
ויעדיםחזרןעללדברכדיממנוהמשתמעעללהסתמך

 .הבאלדור
ערכייאתלהגדירכדיזאתככלכרהשתמשתיאכל

הערכים-הישראליםאחיילכלעימצואניישראל,
אומדהביטחוןשרשאם .זהרתכתעודתכרלהשתמש

כלשכן,עליו?שאחלוקאנימי-ערכי-פלסטינישאני
לומר,יכולאיניכיהודיתעצמהאתהמדינהתגדירערד
אניראםערכי-ישראלי.שאנילומר,רוצהשהייתיכפי

רוצה,הביטחוןשראיןהנ"ל,הטכסטאתנכרנהמפרש
אחרות,כמליםמיעוט.כאןשיהיהיכול,אינורגם

מדינתשהיאהיהודיתהמדינהערכיייותר,בוטות

שאיש,חליפי,פיתררןלעצמםלמצואיצטרכוישראל
מהר.יודעאיננוהביטחון,שרלרכות
גיאו-כימיםכהןנתקלשאניהקלאסירתהשאלותאחת

אנשישאומריםכפיוכאשר,אם :היאאלהקלאסיים
לחיותתרצהלאהאםפלסטינית,מדינהתקרםמפא"י,

אדוני,לא :הרומנטיתכתשובהעונהאניכךרעל ?כה
קבורהכרבמקרםכאן,לחיותרוצהאנירכה,תרדה

פירושוכאןלחיות .כעייהישלשנינוואזארי. ?7הדודה
כמדינההמדינההגדרתאתעצמיעללקבלכשבילי

כאןלחיות .מכךהמשתמעכלעםרקה, nיהרדית.חסרת-
שוויוןשלהמציאותהנצחתהשואלכשבילפירושו
כרכרתופירושו,למעשה,לאאךהלכהלמיעוטזכריות
יצירת-ביותרהשחורההתחזיתפירעל ,הימים
לאוהריהיום.שלאפריקהלדרוםמארדדרמהמדינה
 .הזרהציוניתההרפתקהכלכךלשם
יהודיםמדינההצבא,אנשישאומריםכפיזאת,עםיחד

זמןלאורךלהתקייםיכולהאינהכתוכהערכימיעוטעם
שהוויכוחכנפשכםדמולמעשה.הלכהיהודיתכמדינה

סביבדורותשניכערדיסרבהמדינהנשיאמשרתסביב

מארם-אל-ארמנצרתלהיותצריךהנשיאהאם :השאלה
האבסורדאכלבקברו,יתהפךהמדינהוחרזה ?פחם

אתלי;צגכדיערבישירייבחרכאשריהיהביותרהגדול
אזיהיהאםרבתי,בקוףספק, .באיררריזירןישראל
כשבילוהמדינהחרזהשלקברובתרךמקרםמספיק

עצמנואתניתקנוכךלשםהאם :ולהרהרלהתהפך,
 ?לכאןובאנואירופהמתרבות

אתחצבאשרהאישלידיעתכם,מוסגר,במאמראגב,
בולוס,אליאסשמרהרצלשלקברושעלהשחורההאבן

להסיקתמהרואלאכלשלי.מהכפרוהואאבר-מסעוד,
באכן,לב;כטובאמנם,נהגמסעודאברמכך.מסקנות
שאםבמחצבה,לחייושידדוהטכניוןפקחיעללאיים
לפקחים,להם,מוטבשזכהכמהאצלוזכההרצל

כעלהאבןעלסיפרהואבכפראבל .מפניושייזהרו
שחרדותאבניםשתי .האבניםביןחייושלאכן-השתייה

האבןהמנוח,דאבו-מסעודאליבאהזה,באזוריש
והאבןחצב,שאללהבמכה,אשרבקענההשחורה
ולשתיהן .חצבשאבר-מסעודהרצל,קברשעלהשחורה

שלו.הפינהאבןחיתהלאהצניעות .לרגלערלים
-שלנרהפינהלאבןנשובאכל
הידוקהקראתרקלאמחקרכיבוששנותעשרהחמש
כרבמקרםלמתוחחייבשאדםהמפרידהקראתאףאלא

יוגדרכאשדדק .האחרחדרתומתחילהחרותומסתיימת
 .הידוקהקרעלולדברלשרביהיהניתןזהאחרוןקר

אכלכמרבן,גומליןיחסיהםלמיעוטרובכיןהיחסים
אשדהואאלה,ליחסיםהטוןאתנותןאשרהואהרוב
שנתשלספטמברכחודש .המדרייקמיפוייםאתקובע
ידיעלמתפקידוקניגישראלהודחלאכאשר , 1976

נמחקהמפורסם,המסמךפרסוםכעקבותרבין,ממשלת
לכיןישראלערבייביןמתרחשהיההזההעדיןהקר

למבחןעומדאלהמעיןקיצונייםכמצביםדקהמדינה.
 .בקרבההחילמיעוטהמדינהשליחסה
דבריי.שלהעגומהלסיומתמגיעאניוכאן
ושלכםשליהזהרתשכתעודתהדוביחליטכאשרדק

שלהפתיחהירייתתישמעאזרקישראלי,כתוביהיה
שלכיותרהאופטימיתהקריאהאךהבא. iהדרחזרן

הכיווןשקריאתלנרתוכיחכיום,הישראליתהמפה
ישראלמדינתהגדרת-כןשאםהזה.בכירוןאיננה
חייכתהעצמאותכהכרזתביטוילידיבאהשהיאכפי

 .ויזיחדרלעבוד
שנלמדהארץלידיעתהמרדהדרשה'ככיתהכשהייתי
דרדרתהעצמאות.הכרזתשלהערביהנוסחאתבעל-פה

שאכןהאמרנהעלחונכוכמרניתלמידיםשלרבים
שהגדייםלאחדאכלזכריות.שרריבאזרחיםמדובר
כקרקענגערדגליהםוכפרתקרנםנגדעהתיישיםנעשו
הפאראדרכס.שלהמרה

זגrרי-המדבדהםישראלשערכיימאמיןאישיתאני
רכל ,הזהכדררלא .לבעייתםפיתררןושאיןהנצחיים,

והםפלסטיניתמדינהתקרםכאשרגם .הבאכדררשכן
מיויהיהבעייתם,תיפתרלאיותרבטוחיםעצמםיחרשו

יורדים.פלסטיניםכאלאליהםשיתייחס
 .כאבן-תושבתכאןיישארוהםאבל

שלקברושעלהשחורההאכןאתשחצבאבר-מסעוד,
הדודהשללקברההאבניםאתגםחצבהמדינהחרזה
נפשאתשידעהיחידהאדםהיההואובעיני .מארי

השחיתשדודיאבןאחתבמכהברקעכרחזיתי .האבן

החד,-האבניםחרששלבניר .לנפצהכדירבותשערת
סודאתהמיוחד,המגעאתאיבדואבלאחריו,החזיקו

שללהלווייתהעכשיוהנוסעשאניכפיהחכמים,אבן
את-איבדנורואות,עיניאשדשהנוףוכפימארי,הדודה

אכן-לידאלינויחזירנהלאואישהראשוניתהתמימות
הטועים.

קשתעלנשענהגלילי,כפרבאותוילדותי,ביתתקרת
חיתהקשתארתהשלהווייתה .ערדשאיננהמופלאה
כלאתומחזיקה-באמצעההמונחתהראשהבאבןתלויה
 .הקשתנהרסה-הראשהאבןהוסרההאבנים.שאר

לאכןזקוקאניהבאכדררישראליערבילהיותוכדי
מטעיולידכגלילנוסעאניבינתייםשאיכנה.הראשה
 :גמליםשיירתעוברתשלרמי,בצומתהבננות,

~ל-~גי:ךם,~לה ת~ך:((ש;ג;וקים~ך:;ני~ים~ים ?7ש;
 ;לעיפההטעוניםהגמליםלצלע;תכנחתפ;סעים

~ראז;iם-:כ'ל~ניםסס~ךרים;ק n~ן,~ל~ינודבוך~ן-
:כ;נהיר'~קךr:יקלמו f-7 .ל~~ע;ת~טזגלים f:Jש;ת p:(ן
f ;ל-ג;ניז,נך:ה~~אומ~ry ז:רי~~ןהן~j? ע;דהt' ית:r

המדבר.יעמ;דוערירי:פשהיתההדממהושבה
 • C T •--,- •מדבר';) '/;מתי :ב~אליק ,ב,~(
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החודששוחת

 :שקדגרשון
אדם-מבקר

יצירהמאיר
 >גיגנולד-גלבועשולמית

שלנדלהבלתימאגרמדבררת.עינייםחרמה.חליפהפרופסור. .שקדגרשון
שניוביקורת.מחקרספריעשרהשמרנהשלהכלסךודחפים.מץר

שלבהפרשלאוריצאואחר"מקרםר"איןהקץ"קרעל"חייםהאחרונים,
מטאפררהעבורומשמשהשןשמגדלאקדמיהאישמזה.זהמשנהפחות

לציפורן.

מתואר . 56בעמדואחר"מקום"איןאתפתחתילחלוטיןמקרי•באופן
יודעואינופסנתרלרגליהדבקריכוז,במחנהשאביותשע,בןידלשם

העוצמתוינה). , 1938 ,(נובמברלדירהשדחרואנשיםמפנילהסתתרכיצד
אתה .ולקוראולחזוראותיאילצהזהאוטוביוגרפיקטעשלהספרותית

בכתיבה!"לחטוא"מרבה
בשנותמ"במעלה"עודחלו~שירים, 20-2sכ-פידסמתיעכשיועדזאת.מסתיראיני

גםופרסמתיבמעבדההייתי-52בשלונסקי.בהשפעתב"בשעד" s-1-52ובהארבעים
ב"האץד"פורסמושליסיפורים .לישראל)חלוצי(שדותהשח"לשלבכתב-עת
מחשיבאיניכנראהיודע,איני ?כספרמוציאםאינימדוע .אלונינסיםשלוב"עין"
ותהיינההדוחאי-פעםעליתנוחאולייודע,מי ...המנקדשלהקריטריוניםדי.אותם
בשמי,פידסמתיהשיריםדובאת ...מיואשמספיקואהיהאקסיסטנציאליותסיבות
כותב,אתהשיריםבכתובים.דניםסיפוריםגםליישבדוי.בשםדניםסיפוריםואילו
ליישזאתבכלאך .מידעליולעבודחייבאתהסיפורואילושניםלאחדוחוזרמניח
עצמידואהאינייודע,איניפעם.עליהםלעבודחושבשאניסיפוריםכמהעדיין

הכתיבהעלי.לוחץכשמשהו .בדידהליכשאיןכותבאנישידה .מןופדאוכמשודד
לא .שיריםכמאהכתבתי so-1979ב-ופתאוםדברנכתבלאשניםכהתפרצויות.באה

שמעולםאודיסיאוסב"מעדיב".שהופיעאודיסיאוס,עלאחדלשירפרטפידסמתי,
 . Self ironyזוהיהאודיסיאה.אתוקראבביתישבאלאלמסעיצאלא

 23-בןבשהייתהחמישים.שנותבתחילתלפרסםהתחלתביקורת•גם
שהשפיעולמוריםלהודותהקפדתבראיונות, ,לספריםבהקדמה . 24

עליך.
המודים,מןמדייותרלמדתילאבתיכוןגם .הביתמןספרותקיבלתילאילדכשהייתי

האישהייתילא .קייםשאנילהדגישלישנתןחלקיךכלפיתודההדגשתליחיתהלכן
אךסדן,גםשהשפיע,ודאיההשפעהומבחינתרגישאדםהיההוא .בעולםבטוחהכי

עליהשפיע rדבינוב .אנגליםאמריקאים.גרמנים.מקריאה.הדנהלמדתילמעשה
ביותר.הפודההיהחלקיךשלהמגעאךבמיוחד,

 !האישיהיחסבגלל •
אישמקרב-דוחה.שונא-אוהב,אמביוולנטי.אלאמשמעי,חדאדםאינוהוא

בארץ'גדלתיאותו.חשפתילאשעודביוגרפיאלמנטקייםלמעשה,אמביוולנטי.
אחדילדים,שמונההיינוקטןבחדדבפרדס-חנה. , 39-44שנים,חמשבמשךבמוסד,

בגימנסיהכשלמדתי .שניםשלושהודיובביתלבדבירושלים,שנהחייתיכך,
כדיעוזרתבתרדואףפרטימודהובתרדלקונסרביםחרושתבביתעבדתי"הרצליה"

כיחשוב,וזהשכור.בחדדבפלודנטין,גדתי .אופנייםלילקנותאולהתקייםשאוכל
המתיןלאמזוודה,עםתשעבןילדלבד,ארצה,כשהגעתי .כסףכפיתעםנולדתילא
שהיהוינאי-גליצאיילדרגילה,בורגניתזעירילדותעליעבדהשמונהגילעדאיש.לי
היהאביתרבות.אנשיהיולאהודי ...אחד-כךאבלפסנתר,ולמדלעבריתמודהלו

אלההיושקיבלתיהראשוניםהספדים .ישןניידבמנידתעסקווהודיסמרטוטו
מהצבאקנושהודיישניםסמרטוטיםהיוהבגדיםגםהישנים,מהניידותשהוצאתי

למרותלמוסד.שניםלחמשאותיששלחולהםלסלוחליקשהעכשיועדהבריטי.
במוסדלך,הדיאך,בבית.ילדיםעשרהגםלהחזיקמסוגלתספדדיה~םהזמן,אילוצי
אנילמעשהאבלדע,היההכללאובכן, !פאוסטאתאיתישקראהמדריכהחיתה

Self-mademan והיהדברקיבלשלאנערהכלכלית.דקולאהתרבותיתמהבחינה
בעצמי,שהקימותיהביתהואשליהראשוןהאמיתיהביתידיו.במוהכללהקיםצדיך
למבדלינטייהביישלחינםלאחיי.אתשזקנתהלאשתיתודההנדתחשאניכךועל

שאבתיתרבותיאתהכלכלי.מצבוידיעלהנרדףהאדםשלדו-משמעותוולדמויותיו.
בספרייתמאשדיותרספריםבההיו .הרצלפינתס;ן i)7! ;ונ;:שחיתהגרמניתמספריה

לחלוטין. Outsiderהייתיבגימנסיה .המקורבשפתאותםוקראתיהגימנסיה

הינחתהץק",קועל"חייםצאתלאחרמגדאהווןעםשקיימת.בשיחה
 !מבקרשלזכותואףזואגרסיות.לשחררסופרשלשזכותו
לשנוא,לבעוט.הצורךמסויימת.נפשיתפונקציההיתד,ביןממלאת,כתיבהבהחלט.
 ·מהןוכיהז'אנרים.בכלזאת.יודעשכותבמיכלאהוב.להיותלאהוב.גםכןלאהוב.
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"הפחדלהיות'מארדלהםשחשובאנשיםכמהלתאריכולאףאני ?לפידבקהרצון
הישראלית".החברהשלהגדול

"חקרתי"הראיוןלפנייודע,תאהעליך.זאתהאומריםבאלה.יש
להגיע,שאפשרמהלבלהגיעבבר"הואמגוונות:היוהתשובות .אדוותיך

אולב"תשומת"לתבעואו,מהומות!"לגרוםהצורךעדייןבוישמדוע
קשה".אבלחכם,"איש

שאניזהמדי.יותרעושהאינימהומותאךנכון.זהמסויימתבמידהקל.אישאיני
אוהואלבת.תשומרוצהשאינוטועןמישהואם ?לאמי .נכוןזהלב,תשומתרוצה

גםישאך .נכרןזה ?שליבתגובותוידידותעליותעם ?בעייתיאיש .שקדןאומטומטם
הרבדים,מטבעחנפנים.ישפנים.המעמידיםישלדעת.קשה .אחרתשחושביםכאלה

יאמדובהםתרמךשאתהאלהומרדיד,שמעלהכמינדאהכשאתהאנושית,מבחינה
טבעיזהנגדי.יהיו-והאחדים ...מצרייךשאנימשרםמצרייךהואמצרייך,הוא

ומוצדק.

העלוםמלחמת(עדהעשריםבמאההעבריתהמחזאותעלבביקורתך •
לביןדראמטיתרוחניתיומרהביןהפערמשוםשנכשלהטענתהשניה)

טענתהישראלית,תספורתעלבביקורתךהתיאטרלית.ההעמדהבולת.י
מחורבןמעברשלהיסדובעיותעםלהתמדודיכולתהאימשוםשנבש~ה
א mהצומאידיאלארכנית,לביורוקרטיהמדינהמטרוםלתקומה,
אךהבעייתי,אתחשה m"הספרכתבת:לאינדיבידואליות,לשאיפה
 .המוגמר"הספרותימהמוצרחזקההחייםעוצמת

העצמיותבתודעותמאשדיותרהרבהשלההחייםבעוצמתהתגלתההחברהאכן
היאשליהיסודיתהתיזההדיהוריה,מולתודעהעצמית,תודעההיאספררתאםשלה.
לעצמםלתכנתכדינפשי,פנאיארזמן,להםהיהשלאכלחיותעסוקיםכךכלשהיו

להיותמבליהקץקרעלחיוהםמולה.שעמדוהעצומההחוויהמולמשלהםתודעה
 :כפולההשמדהסכנתמולמאבקשלאדירהערצמהחיתהבישוב .לכךמודעים
דדאמטית,כךכלסיטואציהמולדדאמטיתעמידהכאן,עלמייךאלבאירופה,השראה

מולה.לעמודהיכולתלביןהחוויהאתלעצבהיכולתביןעצוםפערוהיה

ביה mהתהואחר"מקוםו"איןהץק"קועל"חייםאתכשקרתאי •
לגביאפוקליפטיחזוןמיןבחברה.אלאבסופריםתלויהשאינהפרשנות

מציאות,תופסתשאינהכתדועהלא-הץק .עצמהבמציאותהמתרחש
מסוים.כץק-מציאותלאא
טרטאלי'חרדכןלפכיעמדהיהודיהישוב .בכוחאפוקליפסהחיתה .התכוונתילכךלא

מעצםאקסיסטכציאליתלתחושההגיעולאהתקופותשתיביןשצמחווהצעירים
אחד"מקרםב"איןהגבול.מסיטראציתאצלנונולדלאקאמי.שרםהקץקרעלהחיים

אחרת.זה

מקוםב"אין .הץקקועלחברה ...שליהמבוקש"ל"הנתחנחזור.אולי
שלביקורתזואיןוסמויה,גלויהחברתית,בביקורתמרבהאתהאחר"
דווקא. mספרמבקר

המציאותאתלהנידלמעשה,העולם.מולמודללהקיםככסירןלספרותמתייחסאני
בעזרתהספרות,זורמת.ומורכבת.מפוצלתכךכלהיאאפשרי,בלתימעשהזהר

אלהמודליםמשלו.רחוקיםקשריםלושישמודלולהקיםמציאותלסגודמכסהמלים,
מכידשאתהכךהמציאות.אתחזרה,כך,אחדמנידיםשבאמצעותםצוררתהם

מהםומסתכלספריםקוראאתהמציאות.בעזרתמאשדיותרספררתבעזרתמציאות
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מולמדוללהקיםכבסיוןלספרותמתייחסאני •
בלתימעשה-המציאותאתלהכיר •••העולם
מציאותלסגורמנסהמליםבעזרתהספרות, ••.אפשרי
 .משלווחוקיםקשריםלושישמדולולהקים

הואהמודל,המודל,אתלתךעהמבקר)(שלתפקידו •
זאתלהפוךישמודעת,ובלתישלמהתמונהכביכלו,
 .מוש·גיםשללעולםציוריםשלמעלוםחזרה

אווירתשלמעטהלאמידהבהשישקטנה,~יצה •
בגללעצמי",שלבמיץ"התבשלותושלסיר-לחץ,

והופכותכלליותלהיותהחדלותאינטר~קציותאותן
 ...ליךז:ולברוחרוצההייתי-אישיותלהיות

היאכמציאותההסתכלות .מציאותמחקהשספררתדברשלפירושואיזהמציאות.אל
קוראיםשאינםאלהאצלהראיה.צררתאתמת:;ננתתהספרותהספרות.חיקוילפעמים
נכנסוכאןנמוכות,מדירתידיעלהטלוויזיה,ידיעלמתף:;בנתתהראיהצורתספרים

מודעת.ובלתישלמהתמונהכביכול,שהוא,המודל,אתלת.ד~תפקידוהמבקר.
שאםברור,מכאן,מושגים.שללעולםציוריםשלמעולםחזרהזאתלהפוךישכלומר

המציאותמודלאתאףאלאהיוצראתרקמבקריםאיננוכמודל,לספרותמתייחסים
רגםסובייקטיבישהואהמציאות,מודלעלשאלותשואליםכךלמציאות.המתייחס

רבהבעייתיותשישספקליואין .שניהםביןהאינטך~קציהועלעצמההמציאותעל
אותה.החשיםבאנשיםוגםבמציאותגם

וחזרהלגיטוחזרה ,היתרביןהיא,אחר"מקוםב"איןהמציאות •
הפערוהגברתעדתיוהוויפולקלורטיפוחמישראליות,בריחהוםשובה,

ישראלתרבותית,ירידהשהיאלארץעליהפולניים","גינוניםבך'עקב
הדשים".ב"אי

ניתוחוישהזיכרון")בוא("עםפרידלנדרעםויכוחבויש .בספרמאמריםזקשהיש
מתחיםמערכתהיאבעיניישראלאץרהישראלי.הבסיסלנטישתהמביאיםהתהליכים
בתוספתמזרח,לבנט,קצתמערבית,תרבותיהודית,תרבותשלחילוןעלהמבוססת

עצומות.היוארטנטיתתרבותיתהוויהלעיצובהאפשרויותכאן.שהתרחשודברים
אחרינהרסהוהרקמהכאלהחייםכאןלהתרקםהתחילווהארבעיםהשלושיםבשנות
הכלכליותהטעויותמכליותרהחמורות,ההאשמותאחתהשחרור.מלחמת

שהיאהתרבותהתרבות,אתמכרהזרשתנועההיאהפועלים,תנועתשלהפוליטיות
בהשראתהעליה.להיאבקניסתהלאמכרה,פרושמהבעיצובה.הגורמיםאחדחיתה
בלבד,יהודיתולאמזרח-תיכוניתולאאירופיתלאתרבותלהיווצרהחלהכברהרי
ברורות,אולילכישלוןהסיבותבמוסיקה.בשירה,במחול,התבטאזה .יחדכולןאלא

רקזואיןתרבות,נוצרהלאואםהתרבויותכלשלהאמריקניזציההעצומה,העליה
לאישראלאחר.מקוםאיןשלדעתיהואפרידלנדרעםהוויכוחזמן.משךשלשאלה
 .כאןתהיהלאבובריניתיהדותגםאלזקנ;ילנד.מין .יותרטובהאירופהתהיה

כבראפשרי.בלתיהואצמחונית,אידיאלית,אץרבדברשלוםבריתשלהאוטופיה
אתלקבלצריךנמוכה.תרבותירידה.תהיה .אחרתתהיהפההספרותאמר: rרבינרב

להםשהיוהנתוניםפיעלאלאלהיותצריכיםשהיוכפילאישראלו~םאץר-ישראל
רקלאשנרצדמהלאיבוד.הולךשנוצרמהשגםטועןאניהראשוןבמאמרלהיות.כדי

מהעצמו.שלהאידיאלאתאףאלאפרידלנדרשלהאידיאליםאתמגשיםשאינו
כאןאחרים.המתחיםכאן.להיותיוכללארצו,סימוןארנסטארברבראושפרידלנדר

כאמורהיאשלנוהנוראהוהבעיהישראלרקלהיותיכולהכאןמערב-אירופה.לא
פסב,,-ארפסכדו-קזבלנקהלפסבדו-אמריקה,והפכנוישראלעלמדימהרשוויתרנו

לכךהמודעותלהיותחייבתאבלנצליח,אםיודעאינימאבק.להיותצריךאיראן.
השאלותאתנחיהאם .שאלותיהאתלחיותשישמףדעותזוהי .ישראלעלשוויתרנו

שהואמינימוםמכקשאניאוטופיה.לתדערוצהאיניתשובות.תמצאנהאולי,אולי,
 .ישראלשתהיה-מכסימום

כאידיאל,ישראלאוטופייתבספרך.מפרידאתהרבות.אוטופיות
הספרותייםבגילוייה ,פרוידנוסחהמיניתהחרותמןההאנהאוטופיית

החברתיות.קביעותיךכלעלחותמתהייתי ,נשלאתילוכמובן.
חדשים")כוחותדילנו("היימצאובאנגלית,פרדסםהחוליןבזכותהראשוןהמאמר

ורבקונסרבטיבירבהכותביםביןנגדו,שנכתבוחריפיםמאמריםארבעהישנםוכבר

 .להםלענותוהכוחהזמןליהיולאעדייןאךאררתרדרכסי,

ורגישותאקטואליותבנקדוותנוגעאתהרבות,תגובותשתהיינהטעבי •
"רדופיםהמסההיאשבהןהכואבותאחתועכשיו.אכןשלנוהקיוםשל

והערבי.היהודיבדמותהמהפךאתהסוקרתנרדפים"

כמאמראףו:ברפיעואן-לידבמוסדשנתתי.הרצאהשלעיבודהואזהמאמר
ילדתועםליפובואואתמתארהואברללחוברצמחשלמכתבוכרמצריב"מעריב".

והנה-כוחלהחליףלנוח,חשבבאוקראינה,מהפרעותנמלטכיצדזרועותיו,על
תחושת .שלנומצדהתסביךשלמקורראתלתפוסיכולהקוראפרעות.מתרחשותשוב

נוראהאשמהלהרגשתשהביאעדמהפךחלהשניםעםמקום.בכלהנרדףהיהודי
יזהר.רס.יהושעא.ב.שלבכתביוהמצויה

מניחאתהתחילההביקורת.שללתפקדיהלחזוריכלויםאנו.מבאן
מהאתמושגיניסוחולנסחלחזורזהלעשותיבלוהשביקורתמה"שבל
מדולהיאספרותיתשיצירהטועןאתהכןכמובעלום".מומששבבר

 1983אפריל-מאי

מצויבברוכאןהמציאות,עלחחרתהשפעהלהיששכזוותבורמציאות
פנימיים m"בוחמפורשות:שטועןבמילאאמושגיםבמנסחלאהמבקר
מרודפים"הפכנומפוכחת",בראיהצורך"ישכליה",עלינומביאים

שמ'כריזלמי ,נכוחהלרואההמבקראתאתההופך ,כךובו',לנרדפים"
ההליכה.כיווןאתלשנותמבקש , mאחרובמליםאחר"מקום"אין

שטפשמיבכתיבה.שעוסקמיארמבקראוסופרכלשלהבעיותאחתזולמעשה
 .כרונההואשהרצוןיודעשחכםמיעגנון)עלפרפרזה(זוממשרתהואשהרצוןחושב
ערשה.שאנאליזהמהזהבמיטבהעושהספרותיתשביקורתשמהיודעיםשנינו

פיעלמסוימת,במידה Iלפעוליכולשרוצהרמימההוויהחלקלתודעהמביאה
מהי .זולתודעהמגיעיםאיכםהאנשיםמרבית .אליושהגיעוהחדשותהתרד(ורזך
האנשיםומרביתחייםאנובוהעולםאתמפורשתבצורהלראותכסירןהריהי ?ביקורת

שלתפקידלעצמנורואיםואנוסטיכיתבצורהפועלתההוויה .אליהמגיעיםאיכם
קררםזהאבליודע,?איניזאתעושיםזאתבכלאנומדוע .והתודעה"המודעות"נציגי

משוםכלקודםכותבירצד,ארסרפדכלכמומבקר,כלכיחשוב,וזהלנו,עוזרכל
הקיוםשלומתחיםמרכיביםואחדאלףבתוךלכך,נוסףבעצמו.לזהזקוקשהוא

הבדלאיןזומבחינהוהמנוגדות.ההפוכותהאחרות,אלףביןתרומהעודישהאנושי,
בהבעהזאת.הבעתימשהר,ראיתיאמיתי.משורראואמיתילמבקראמיתיסרפדבין
מישהוערדיהיהואוליעצמיושלהענייןשללהארההגעתישבעשיה,לתענוגנוסףזו,

דליקהיצעקאםכלליעזורלאואולידליקהרואהשאדםכפיכמוכי.זהאתשיראה
אותה.רואהאכןהואכילצעוקחייבמוכרח,הואאךדליקה,

-גסטרונומי""מדרידאינהביקורתובבן •
ולעיתיםבלבד,כגסטרונומיםעצמםהרואיםמבקריםישפונקציות.מיניכללהיש

הקוראיםעלהשפעהפחותישספרותיתלביקורתאךזה.תפקידממלאתאכןביקורת
הבעתרכלאחדכלמכיראחדוכלקטנהמאדארץזוראי, .הסופרשלהאגועלויותר
זואישיים.גםאלאחברתיים-ביקורתייםרקלאממדיםמייד,מקבלת,ומחשבהדעה
היאשלי'התחושהולכן Iלחץסיראווירתשלמעטהלאמידהבהשישקטנהביצה
כללירתלהיותהחדלותאיכ~ך~קצירתאותןובגללעצמי".של rבמ"התבשלותשל

הקטנוניות---לירח-לברוחרוצההייתי-אישיותלהיותוהופכות
וגםאמנותייםערכייםגם !ערכייםשהםבענייניםהמעורבותהאנושיות,שבזיקות

הרצינייםהביקורתמאמרילמעשה, !הדעתמןאותימוציאזה-חברתייםערכיים
הטקסטאתקוראיםששםכירון .תורגמושיצירותיהםלאחרנכתבועברייםסרפדיםעל
-אלא ,'דלליגהלהורידארא'לליגהלהכניסמכתעללאכשונא,ארכחברלא

להרבההשמשתחתמקוםשאיןמניחהאצלנוהקרתנותבלבד.ספרותיכטקסט
 .לנוספיםמקוםאיןפורחאחדפרחשאםפרחים.
 1שטייגרקייזר,כולנו)שנהיהרוצההיהשיזהר(כפיכפורמליסטהתחלתי

רגםלסטררקטוראליזםפניתישיעמם.זהלאטולאטכיר-קריטיציזם,קצתפנומנולוגיה,
לךשישמהפשוטהיאשביקורתלמסקנההגעתילבסוף .מהשיעמוםנפטרתילאכאן

 .לפניךהמוכחיםבכליםמשתמשכשאתהלהגיד
חשובה,היאפורמליסטיתספרותיתביקורת .חשיבותלהישאכןבביקורתמזלזלאיני
טכניתביקורתהמבקר.שלקיומיתמוצאנקודתלהלהיותחייבתמזה.למעלהישאך

ביקורתזומשמערתעםביקורתמשמעות.חסרתהיאעובדותצוברתאומנומקת

וישתקופתהשלהגדולותמהשאלותנובעתתקופתה,שלהגדולותבשאלותהנוגעת
שלמימושאיננההביקורתיתשיצירתומבקר, .המבקרלאישיותעמוקקשרלה

תשובהאינוהספראם ?בביקורתשיעסוקלמה-באישיותושוניםאספקטים
שכתבתיספרכללנמקיכולאני,לכתוב.לאמוטבבאמת,אותךהמטרידהלשאלה
בהאיןאם .יצירהאדם-מבקר-מאיר ?ביקורתמהינבע.הואהפופיקשלחלקמאיזה
 •היצירה.שלחדשההארהגםאין-אדם

מאירמירה

בדקדוקתרגיל
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ספנקריטתשלותב

בבניהתוחכוםיעלו
ומצוריםשרותיםמגוון

 .דרוךמבטוןחלולותפלטות
 .מתועשיםועמודיםקורות
 .מנופיםשרותי

 .הנדסייםשרותים
מתועשים.בניןשלדיהספתק

ישראלספנקריט
 03-999441 1טלפלמחים,קיבוץ

אשדות-יעקבספנקריט
 067-51463 , 067-51640 1טל

אשדדוועמדויםקורות
 03-915103 , 03-999441טלי

פלגורמנופי
 03-914690 , 03-915103 , 03-999441 1טל

ומבעועגוריםחברת
תקוהפתח , 26וולפסון 1רח

 03-914690 , 03-915103 1טל



מ
וגםהישראליהתיאטרוןידעקבוצותעט

לעומת .ממוסדותהגדולבחלקןהיואלה
"קבוצה"המושגמתקשרשםהמערב

שוליים,לתיאטרוןאוטומטיבאופןכמעט
משמעותיתכספיתתמיכהלקבוצותניתנתשבו

להןהמאפשרותפסטיבלים,בעיקררבות,ומסגרות
 1לאחרונהרקנפתח Iאלהכללעומת Iאצלנו •ביטוי

ישראלילתיאטרוןעכופסטיבל Iשניםשלושלפני
ניתנתבההיחידה,המסגרתכמעטשהואאחר,

להקותצצולקראתוואשרשוליים,לתיאטרוןתמיכה
 ,"קבוצה"בשםעצמןמכנותשחלקן ,רבותמשחק
אומסוימתהצגהלצורךאוהוקמורובןאולם

המשתתפיםשארכאשראחדקבועצר iמישהורכבו

רקכיוםקיימתלמעשה .להפקהמהפקהמתחלפים
אשראחידורעיוניאישיבסיסבעלתאחתקבוצה
קבוצתוהיאשנים,כמהכבררצוףבאופןפועלת

 .מאדלהעזראכןעכושפסטיבלהפשוטהתיאטרון
 ,הספרישמוליק ;אנשיםחמישהמונההקבוצה

יגאלטולדו,שלמה;שחקניםוארבעההמחזאי-במאי
משתייכיםכולם .בן-יהודהונדבאזולאיחנהנאור,

לתיאטרוןבחוגלימודיואתשהחללמחזור
אתעזבוהםאךשנים,ארבעלפניא"תבאוניברסיטת

שנותשלושבמשך .הקבוצהרעיוןלטובתהלימודים
קידוש ;הצגותששהפשוטהתיאטרוןהעלהקיומו

שזכתה-שחורהחופההאוניברסיטה,במסגרת-

אושושניאליעזרעכו,בפסטי:ולשלישיבמקום
מתוךבן·נריצחקשלסיפורע"פשושןבןאליקו
במקוםזכתהההצגה-תשמ"דרחוקה,ארץהספר

קבוצתע"יכאחייואומצהעכו'בפסטיבלראשון
לנוערהצגהתיאטרוןמשחקי ,בנווה-צדקהתיאטרון
עלהספרישמוליק .לילדיםהצגההצחוקומפלצת

 :הפשוטהתיאטרון
שנקראמהיותרזה .בקבוצהלעבודהתחלנולאיי

באוני-יה••חברהיינו . 'ה.חבר;•ישראליםבמונחים
הראשונהההפקהאתעשינוהזאתובמסגרתברסיטה

מזהוחוץהשניאתאחדטוביותרהיבנוכי(קידוש)

הסתברזהאחרירק .אחרותאפשרויותהיולאגם
לשלביםלפחותביותרהטובההיאהזאתשהצורה

לךלמה(נאור)ליגאלשאמרתיזוכראני .הראשונים
אותלו?שתעשהעדב'קאמרי'שנהשלושיםלחכות

אתבוחריםאנחנו .מחרפה,אותלותעשהבוא
ולהורידלהעלותיכוליםהתפקידים,אתהמחזות,

אנחנו ,שרוציםכמהאיתןלרוץשרוצים,מתיהצגות
שמענייוסימפוזיוןבחיפהישאם .לעצמינואדונים
הצגותשתימבטליםאנחנויוםבאותואזאותנו

מהלנושקובעאמרגןאין .לחיפהנוסעיםזהובמקום
עלהרגילותהמלחמותאתאיןאצלנו .ומתי

יכוללאאני .כולםשלהיאההפקהכלכי ,תפקידים
לשכוררוצהלאוגםהבמהעלעצמיאתלהעמיד
 .טובהכימתבטאאנישבההמסגרתזוולכןשחקנים,

היאכזאתבקבוצהעובדיםאידשלהפסיכולוגיה
שלבראשעובדאחד ,יח:;~ךהישלבראשעובדשאחד

אניגםאז-עושיםנו,טוב,יאומראחראידיאל,
 1שלוהאינטרסיםאתלקדםדואגאחרמישהו 'עושה•

להיותיכולותהללוהדעותכלהטבע,מדרךכךזה
צריךלאאחדאף .חבריםלהיותצריכיםלא .בקבוצה
שהמסגרתכמהעדמאשראידיאליסטיותרלהיות
בשבילכליהיאהזאתהקבוצה .אותומבטאתהזאת

לעבודשילכו .תחלופהבעדגםאני .מאיתנואחדכל
שילמדווגםשיופרושיועשרו,אחרים,במקומות

 .טוביםהכיבאמתהםאצלנושהתנאיםלדעת
להצטרףקשהמאדעכשיו .הפרטיםהיאהקבוצה
קשהשעבדואנשים .חברתיתמבחינהלקבוצה,

שבא,מיכלעםאותולחלוקששיםלאהישגוהשיגו
ופסיכולוגיתפיזיתהזמןכללדאוגצריךאניניננווגם

שוניםבאמצעיםכיצורתולשחררמתחיםלפרוק
 .ומשונים

שמכיריםעוזרזהכמהראינוהראשונהההפקהאחרי

(חוץזולמאדזההצגהת iשלעש 'וגםזהאתזה
דרקוני'תקנוןעלהודענוכלום)לנועלהלאמהקפה
עבדנושםלגלילונסענוהרבה,עודאלינוהצטרפו
חופהלקראתחודשיםארבעקומונהשלבמסגרת
הסגנוני-התיאטרוןאתעזבנוהבאהבהצגהשחורה.

אתשאפיין ,חלשהיההסיפוריהצדשבו ,פולחני
וישבנוסיפורלקחנו .הריאליזםלטובת-ההצגה
:;~אליקו .לבמהאותולהעבירבמטרההסופרעםביחד

י-באונ'הגדולותהמלחמותהתחילוגםבן·שושן
כאגודהנרשמנו ,הלימודיםאתבנועזאזברסיטה
בהתנדבותלעבו,דהתחלנו .בתייאמקלטוהישגנו
כלאתשעברנוחושבאניהזאתובשנהכמובן,

עללעלותזהמהלמדנו .להיותשיכוליםהמשברים
עשינואחר-כךרמה.עללשמורהצגה,להריץבמה,
רקיכלילדים-ונוערהפקותשתיוגםתשמ"ד'את

תיהחודשהמשכורת .לחיותאי-אפשרמהצגות-ערב

לשחקניםיחסיתההצגות,משלושתם,.היושלנו
ירלקאמומתקבליםשניםארבעלפניללמודשגמרו
בקלותנעשהוזה .וחצישנייםפיהיאלמשל,

 .ובנעימות

קשה,יותרהיה ?מצליחהחיתהלאתשמ"דאילו ...
 .אותנומחסלהיהשזהחושבלאאניאבל

עבודהכלאצלנו .קשהעבודההיאבקבוצההעבודה
 .בספריותיושביםפשוט .בעבודת-שטחמתחילה

מקבללאאני .טוביותרשחקןהואיותרשיודעשחקן
משחקןתעשהאלייכמוםיבמאשלאמירות

ישאנמה 'יותראופחותיודעיםהם . "אינטיליגנט
בהתאם ,אמוניםגוש ,חיותימשעללהצגהבקשריודע

 .לנושא

ישאבלפוליטי,תיאטרון"אנחנו
 .בארץבעיהזהעם

 11 •••דמיוןכלעלכאןעולההמציאות

-ופיתוחלתנועהשקשורמהבכלמאדלוחץאניכמובן
עלעולהלאושחקןחימוםטכניקותלנויש .קול

לימודכתיבה, ,בבימוישאיפותלהםיש .זהבליהבמה
במקוםעומדתהלמידהאצלנוכיזהאתמעודדואני

 .הראשון

אנחנואליושהמחסןהיאשלנוהייחודיתהאמירה
אפשרהזהלמחסןחומרים,להוציאכדינכנסים

גם .היהודית""התרבותרחבה,מאדבהכללהלקרוא
תמידתהיינהשלנושההצגותרוצהשאנימהסיבה

במובןאלא ,בעיתוןמאמרשלבמובןלאאקטואליות,
שבההמציאותשלאמנותיתהגבההשלבבואה,של
אוקרתנותמתוךנאמריםלאהדברים .חייםאנו

בגללולוקהילקלסמקוםיש .מטומטםאוונגרדאיזה
לאזהמקבתאתאעשהאני.אםאבלדרישה,לכןשיש

משוםאלאקלסיקה",לעשותצריך"שמשוםהיהי
כאןנכתבזהכאילואלי,מדברשזהאמצאשפתאום

המחזה .אמנות-הרגעהיאהזאתהאמנותכל .והיום
השבוע, Iעכשיוזהההצגהאךלנצחלהישאריכול

רלוונטילהיותחייבתיאטרוןזהבגלל .החודש
דיבוריםייהלכלשמעברגםברור .ואקטואלי
 .אנשיםביןכימיהשלענייוכאןישהגדולים"

 .בארץבעיהזהעםישאבלפוליטיתיאטרוןאנחנו
המטורףשלבנאום .דמיוןכלעלכאןעולההמציאות
ערבישל"ביתאמרתיאניבתשמ"דלמתנחלים

עםבשוקוילדיםנשיםלהפחיד ?תרומזהלהרוס
להיותהתכוונתי .השיאיםשיאשזהחשבתי "?כלבים
 .ושתילהסברהשפיל,פוריםישעכשיו ...נבואי

אניכימחקתיומידכאזהרהקרס-צלביהכנסת

תל-כלחודשייםאחרי-זהעללהסתכלפחדתי

בגדהלערביםציירו 'בצלבי-קרסהתכסתהאביב
ראיתילאביותרהפרועבדמיון .הידעלמספרים

פהת? iמכלחטוףרוצהמי-מזהחוץ .כאלהםידבר
נבוטתחטוף-~ךסותזכירציפוריםעלתדבראם

 .בראש

לאואניב'הבימה',תהיההיאשלנו?הבאהההפקה
שחקניםעםנעבוד .הזאתמההתנסותנצאךיאעדיו

עדמעשריעבדושהםליאמרועכשיושכבריםימקצוע
נעבודהבאהבשנהבאמצע.הפסקהעםשתיים

אחריהבא.לשלבקפיצהקרשזהבשבילנובקאמרי.
פדיסום,עצמי,ביטחוןובעיקרניסיוןשנצבור

נוכלבומקוםלהשיגקליותרלנויהיהלגיטימציה'
תחתשלנוההצגותאתולהפיקעצמאי,באופןלעבוד
 .משלנו"תיאטרון-שמינו

ועל ,האמביציהעלהמבוססתקבוצהזוהי ,נכון
הפשוט""התיאטרוןאולםאח,דאדםשלכישרון
 .התיאטרון-הישראליבנוףמענייוחידושמהווה

בחוגלכיתהחבריואל-1980בפנההספרישמוליק
והםכאן",ללמודמהלנואין" ;להםאמר ,לתיאטרון

מטורף?מעשה .בעקבותיווהלכוהלימודיםאתעזבו
הפשוט""התיאטרוןשחקנימסתכלים , 1983היום,
עדייוהכיתהשארית .מצטעריםלאהם ,לאחור
 ,ליצור ,להתנסותלעבו,דהפסיקולא-והםלומדת
כלעלהתיאטרוןאתמכיריםהם ,וכרצונםמרצונם
בפירסוםזכוהם .כסףהרבהמזהעושיםוגםצדדיו

בוגרשלחלומותיופסגתאתהגשימוואפילוובהערכה
כאןישב'הבימה'.לשחק-ממוצעאוניברסיטה

 • .למחשבהחומר

ן (lwjr Fר( ) 6

 .אזולאיחנה ,דהו-יהןכדבנו,טולדשלמה ,נאוריגאל ;לשמאלמימין ."תשמ"ד"כהצגההקבוצה
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שטרפ pרדם

מ
לגיטימציהמטבעןמעניקותלחמות
ציונית,התלהבותשיריבספרות.לקיטש
האחרוןהיהשאי~גרלןהיהשנדמה
כפורחיםהיום.עולים ,כמוהםשכתב

שספריהמשוררת .לבייילקרןמקדמי-תרומותבתורת
עםמתכתבת ,מילדותןנפרדלאחלקמהווים

יושביהן,עלעריםהופגזופקודתופישעלהרמטכייל
היאליילרמטכמקדישהשהיאבשיר .ילדיםובהן

בשורתנוספתקלישאה-הנצחעירציוןעלכותבת
אלהפוליטיתהרטוריקהמןשעברוהקלישאות

 .השירה

נאיווית-השירהשלהתבזותהלמראהנחמץהלב
יותרעודחנמץהלב .הפוליטיקהלפני-שתהאככל

העתמכתביוכמההספרותמוספילפתיחת
 ,לאחריהוסמוךהמלחמהבשעתשיצאוהספרותיים

מתים,פלשתינייםילדיםעלשירים-הזיותהמלאים
רות rמאוופארודיותכעין-ממעלובוץדםשלוליות

שלבשפעוהכל .ביאליקשלייההרגהבעיר"על
סלידה,מעוררתהומאניסטיתבנדיבות ,רחמים
כמהראו :שיריהםדרךהכותביםאמרוכאילו

בסברהלטבחעטימפריהמקדישאני,הומאני
ולשלוחשליהמוניטיןעללהמראףומוכן ,ושתילה
 ...דיומעובדלא ,ספונטאנישירלפירסום

לשירימשיכושמשורריםזהפניעלהיהעדיףלאהאם
לשירשכן ?יכתבולאאוהיירגיליםיישיריהםאת
אינוהמלחמהעלמחאה-כביכול,אומחאה,י-שיר
 :הציונייםההתלהבותשירישלהשני~דםאלא

דמויפוליטימשפטאלא ,לשמושירנכתבלאבשניהם
אתומשטחתהאידיאהרומסתהמקריםבשני .שיר

 .השירמעשה

שירימאותםאחדהואפעמיים"הורגיםלא"תינוק
ביימאזנייםיישהתפרסםרביקוביץ,דליהשלמחאה,
אלמלאדווקאאליונתספהייתילא .ינוארבחודש
שאחזההומאניותשיכרוןאותואתבחדותכהסימל

בומתוארת .ושתילהבסברההטבחלמראהבנו
הנשיםשלהמוכרת,המלודרמטיתהסיטואציה
ומזעיקותמהטבחלהימלטהמבקשותהפלשתיניות

הםואילוהמחנות,אתהמכתריםצהיילחייליעת
כןעלקראנומארשיי.הביתה,לחזוריי :מצווים
לסיפורהשיריתהצורהשמוסיפההמימד .בעיתון
ההעמדההבימוי,מימדדבר,שלבסופוהוא,המעשה
לןקל ,ודומיוהזההשירלמקראלפתע,במרחב.

לכןשקודםהחוויהאתלמסגרלתפוס, ,לעכל
משוםמדיומהירזולביטוילהלמצואהתייראת

עלשיריםכברכתבואםאבל .החייםלקדושתחרדתן
זהשהיהכ,ןכלנוראאינושהשדהואאותהטבח,
אתוהסקנוממנוהתעוררנושכבררעחלוםאולי

התינוקותעלשיריםנכתבוכבראםהמסקנות.
החטא.עלשכיפרנוהואאותהמתים,
כאמור,היא,(איןרביקוביץדליהראתההאומנם

התינוקותאתוראשונהבראשעיניהלנגדדוגמה)אלא
 ,להיטהרהדחוףהצורןאתשמאאו ,המתים

המטרידההמחשבהמןהמצפוןאתלרחוץלהתנקות,
לכתובטעםעודאיובדמומתבוססתינוקלמראהכי

 .שירים

הכתםאתמהרכהתטשטשואל :לצעוקרוצהאתה
 .עצמיתהלקאהשלבמלודרמותהזהההיטסורי
שכחנוהאם .מדיקלה ,מדיחביבההזאתהמלודרמה

חוזרעכשיוהשטן?בראלאעודקטןילדדםנקמתכי
פרעונואתודורשהזהוהקלאסיהישןהמשפט
שכן ,אותויהסהלאאחראוזהשיר-עיתונות .מאתנו
זולפשוטהמחיר .מוותעללכפריכולהאינהשירה
 .מדי

במסלולהוההיסטוריהשלה,במסלולההשירהתלן
שלהגוויותתליאתבקטשופנקשטאלואנושלה,
המוזותעלאכןרועמים,כשהתותחיםושתילה.סברה
סימנהשהינוהקיטש,בפחליפוללאכדילשתוק

 • :התרבותשלדיהומאניזציהשלהמובהק

~cכ G 

גמן-דרד

ספרית-ילדיםבתערוכתנוכחתימזמןאל
עשרמלאתלציוןייכתרייהוצאתמטעם
הוצאה-ייכתריייהספריםלסדרתשנים
ספרו-שקרוימהשלחדשבתרגוםחדשה

שער-ספריתשלהמרופדבאולם .לבני-הנעוריםמופת
עצרתפליטי-בני-נוערכמההיובית-אריאלה, ,ציון

עתבאותהשנערכההאלימותבגנותתנועות-הנוער
וגשםאימיםקורהיהבחוץתל-אביב.מוזיאוןבכיכר
עלשעלההראשוןהדבר .ויבשחם ,ובפנים ,זלעפות

היותמהאולם,הילדיםהוצאתהיההיום,סדר
המבוגריםלמנוחתהפריעווציחקוקיהםורעשיהם

בניהדוברים, .האבודיםנעוריהםעללהתרפקשבאו
אתשיתפוהבמה,עלשישבווהששיםהחמישים
הגיבוריםעלנוגיםבזכרונותבקהלעמיתיהם
לשוןמטבעותשהפכוביטוייםעל ,אזשלהמופלאים

והכלבתרגוםקוריוזיםעלהכלח,עליהםאבדושעתה
יותרמרשיםידעיפגיןמהםמיסמוייהתחרותתוך

וכדומה.מקורייםהוצאהבתאריכי

לספרו-הנוערקירובהיהלזכור,ישלדיון,הנושא
מופת.

בעדמופת,ספרותבעדבעד.אני :ואומראקדים

 :מזהיותרחדשים.תרגומיםבעדאליה,הנוערקירוב
מפעלהוא ,הסידרהעורכת 'תמירעדהשלמפעלה
:אי-המטמון,מרשימההספריםרשימת .לשבחראוי

מתיא,המלךוהעני,המלךבןהמוהיקנים,אחרון
השחור,הצבעוניעלובי-החיים,החזן,פיסיבןמוטל
לא.ומה
 ,מדילבבימדי,נעיםמדי,חםשםהיהזאת,ובכל

מקלט,הופכתבשבילנוהספרות .מדיהרמטיובעיקר,
חדרי-ביטחוןמלאתת-קרקעיבבניובטחוןחדר

לתרבות ,הלשוןלתרבותלציור,קלאסית,למוסיקה
ניצבתביטחוןחדרובכלהחיים.לתרבותהדיור,
ובעיניעצמנובעינימשתקפיםאנובהענקמראת

בערכי-המעוגניםכאנשיםאתנויחדשםהמצטופפים

שלנוהעקשניתהאחיזההציביליזציה.שלהנצח
לאוביקטיםמזמןכברשהפכואלהבערכים

 .קיומנואתמצדיקהזאתאחיזה ;ולאביזרי-הצלה
 .בן-אדםאנילכןטולסטוי,אתקוראאני

שלהשכפייציםהןוהספרותהאמנות,התרבות,'
נגיעאנינותשלמעטהעם .-1983בהישראליתהחברה
רעאיראלאבגיא-צלמוותאלןכיגם .שמייםלשערי

השכפייץ .ממוותמצילהשכפייץ .לגופישכפייץכי
נקודותשווהטובטעםנפשי.תימרוןמרחבלנומקנה
 .הנפשיהטוהרבמדד
בעל , 60כבןאדםלפניישבאריאלה""ביתאבולם
עלשולחןיי"ספרימוציא .חייכניים .עגולים'פנים

חמישידורהעמוקים,בשורשיוגאאדםארץ-ישראל.
מדרום-חזרמזמןלא .באץרעשריםאועשיריאו

היה .המדינהשלתרבותינספחשימששםאפריקה
לילדיהראשונהבמהדורהבשלום-עליכםידען

אתסתראשרמסוייםביטויעלהערתוזרקהיישוב,
אתוקיבלוביניהםהתלחשוהדובריםהדוברים.דברי

המגןאפודת .נקודותלחייכןלורשםוהקהלהתיקון,
 .סנטימטריםבשניהתרחבהשלו

חבורות .העצרתעדייונמשכהבחוץ .והלכתיקמתי
מדרגותג,לישבו ,בכיכרעמדובני-נוערשלחבורות
הכיכראתכיסו .מיץשתוגרעינים,אכלוהספדיה,

צופים,כיפה,חובשיביתרים,קיר,אלמקיר
בהיריםמצולצלים,יפים,ילדיםשמוייצניקים.

שלקונצנסוסנערי'קונצנסוסשלעצרת .עורושחומי
המידותטוהרשלקונצנסוסיחד'גםאחיםשבת

הנשק.וטוהר

 • .שכפייץלהםהכינוומנפניםהסהריחוסמסביב
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לנ.ופשלצאתהזמןעתה
פה tהשראל tארןובסגנון
חולים,קופתשלהנופשממכרזיבאחד

המשולבתטובהמחופשהוליהנות
ותרבות.בידודפעולותבטיולים,

p 

ף•
הנהוגמיוחדבתערייך

שלההבראהבבתי
חוליםקופת

1 

 ) 04 ( 979881-טל.מעלות-גדטספלד-נית •
 ) s39291-(02טל.מדצא-ירדסלים-ארזה •
 ) 063 ( 90070-טל.יעקבזברדן-רמזבית •
 ) 06s (· 13006טל.כצרת-שפריכצקבית •
 ) 04 ( 81414- .טלחיפה-(מגידו)ככדורי •
 ) 9034S.(063טל.יעקבזרינדן-(מכטחים)ציכמדןבית •

השתלמויותבנסים,לעריכתאפשרות
קלבוצות.מיוחדיםמחירים-וקורסים

האירוחמתינ-ריף 20ל ,t •הנחהלפנסיונרים

 1 5 . 6 . 8 3•נ,ד 1 0 . 1 0 . 8 2פחבתקופחותלם •מ• 5בת"ה ה,:\'ל

(" 

~ (' 

¾,,,,. . 

דקמתקיימיםדלהלןהנופשבמרכזי
שבוע:בסופיקבוצותאירוחארוהשתלמויותקרדס?ם

 ) 0S3 ( 31444טל.כחכיה-ניסןבית •
 ) 0S3 ( 34293אהרדןטל.ניתן-יעריבית 8
 ) 067נ( os34·sטל.צפת-בנען •
 ) 934337(04טל.טבעוןקרית-טבעון •
 ) 04 ( 924113 •טלצידןסבי-דולפיןצידןשני 8

 :מקדמותוהזמנתנוספיםפרטים

חוליםקופתבמחוזרתההבראהרכזיאצל •
 , 148ארלרזרררברח'ההזמנות,במרקד 8

והבראהכרפש•מדרו 2211ss·03טל.ת"א
בבתיישירות 8 04-664241טל.חיפה,-

ההבראה.

,.&. ---..-,..., 

בריאותךבשרותחוליםקופת
•שואלבאץרהעוrזבםשלהכלליתההסתדרותשלחוליםק,פת



סיפרר

מזודוות
כ''ץקציעה

כמעטלשרב.על-מנתשלאעוקריםמזוודות.אורזיםהיושרבאחר-כך
לימיםצידהמכיניםכדרכים,להיטלטלשניתןמהכלעמהםנוטליםנמלטים.
עננותמסיעיםמוכרים,נרפיםנשקפיםהחלונותמןלרככת.וערליםאחדים
 .תחנהאלמתחנה . rקשללכנרת

הקרוןחלונותהגרף.אתערדרואיםואיןרכבותמחליפיםאחר-כך ...ואחר-כך
מןהדולקותשמל nרמנרררת-הלאור.אטומותשחוררת,יריעות-כדמחרפים
 .הלילהאתוהןהיוםאתהןמאירותהתיקרה,

הללוהשניםכלהיואמורותכאילומזוודות.-הדירהכלזררדרת.מ
ומשובצות.רחומותשחוררתרפלאסטיק,עררשליריעותכיןלהיארז

 ?להשאיררמה ?לקחתמה
לרווחה.פתוחותשדלתותיוארון-הבגדים,מולניצבתחיתה

קיץהן . ,, nללארוזישאותם .החורףכגדי-למעלה . rהקכגדי-למטה
שאינורך-קטיפתי,אריגעשויהכחולה,כשמלה .קיץשםגםוהלואעכשיו,
האפרוריתאתהמדגיש-ככחולהמליאות.אתהגרף,תוריאתלהסתירמנסה

 .הארוןאלארתהוקירבהמזוודהפתחה ...העצבאתמסגירראינושכעיניים
ונטרקות,בחוקרתדלתות-קולות-הבוקרשככוטרםבחדר-המדרגות

אתרובוטויצאעתהלבית-הספר.זה-ילדיםיומם,לעבודתנפרדיםאנשים
חשבונות-בנק,-מוסדריםכלתישנשארוענייניםמספרערדלהסדירהכית,
כרטיסי-הטיסה.רפואי,ביטוח

שלכגדיואתהוציאהכראשונה .המדפיםאתמרוקנתהחלהזהאחרכזה
בגדיהאתמוציאההחלהאחראחת.עודואחריהמזוודהכהםומילאהרובוטו
העגורניםשאוןנתאבךכרחובה,ומוקםההולךהחדש,הבנייןמן .שלה

ממכשירי-הקשר.שבקעופועליםשלקריאותיהםעםומערבלי-הבטון
היווהולכותמתנתקותחפוזות,ויותריותר,קצובותתנועותיהנעשומעט-מעט

 .לעצמןמתקיימותוכאילומתרחקות,מעליה'
ארון-הבגדיםמולעומדתאמהחיתה ...כךממש ...רכותשניםלפני ...כך

המזוודות.תוךאלבגדיהכלאתומוציאההפתוח
 11 ... ! ?נוסעים"אנחנו .כתמיההשאלה "! ?"נוסעים

 " ..."כן
משים.מכליכמרחפוזות,כתנועות ...כךממש
 .כקולההתמיההעוד " ... ?נוסעים"לאן

"לצרפת."
 11 ... ?כחורףלנסועאפשר"לאןמהסס.קולההיה "!עכשיוחורףהלא ..."אכל

המשתפלותהלבנות,;לי;ת nהכקצהקטןביתלשכורהרריהנהגר rהקכימות
שלאייםומגליםנפשליםהענניםושולימתחמם,האווירכשהיה .היםאל

עלופיזרוהגליםשפלטוהעינכריםמןוללקוטכמיםלרחץויורדיםהיותכול'
באיםהיולפרקים,ניתךהיהרגשםומנמיכיםמתקדריםהשמייםוכשהיו .החרף
הרטובות,האורןמחטיאתכרגליהםמסיטיםהעצים,כיןאלהיער,תוךאל

השיחים,מןותותי-כרהאדמה.מןעלוזהשאךהפטריות,קימוריאתלחשוף
סלסילת-תוךאלומריקיםככפותיהםחופניםהיווגרגירי-יער.ואוכמניות,

המרופדת.הקש

 ! ?כחורףאכל

 ".ויאבהאחרת,לארץ"נוסעים
 " ... ?שםלגרר ... ! ?אחרת"לארץ

קטנים,ילדים .לשתףצריךארתהשגםדעתם,עלהעלוולאחיתהחמשכת
היא-כגן-הילדיםאיךידעו'ולא .להסתגלממהריםרכהכהכיןחשכו'
משגברה .החדשהכילדהכה,להביטנדחקיםסביבה,הילדיםוכלכתורך

 .כשטףאחר-כךכמגומגם,תחילהכשפתה,אליהםמדברתהחלהמברכתה
שנקורהדמעותאתרואיםאינםאולי ...רכהכזה,זהמביטים ,הםואילו

אתשלמדהעדשייכת.שאיננההזרה,הילדהנשארה,היארכך ... ?כריסיה
 .לחזורהרריההחליטושפתם

עללגרוע.אודברלהוסיףירצושמאפתוחות,אותןוהשאירהמזוודותמילאה
עמדושבובית-המלון,כתובתאתרשמההידיות,אלשהצמידההפתקיות,
 .דירהשימצאועדהראשון,כזמןלהתגורר

 .אחדבוקראמהלהאמרה "'ויאבהחוזרים'"אנחנו
 11 ... ?חוזרים"לאןהתהייה.אותהושוב " ..."חוזרים?!

"הכיתה."

 11 ... ? !כאןשלנושהכיתאמרתם"והלוא

 ".לשםלחזורהחלטנו ...אכל ..."כן
והחלוואפלולי,צרמבואלתוךנכנסו .אחרלביתהישן,מגוריהםלרחובשכר

אחריוכידיו,המזוו:זותאתנושאכראש,אביההלולייניות.כמדרגותעולים
מזרועותיה.תישמטלכלגופה,אלמקושרתחבילהמהדקתאמה,
 " ...שלנו?הביתיהיה"כאן

העגול,החלללעברהססנימבטמשלחתהקלוף,במעקה-העץויאבהנאחזה
 .המתנשא

היקשתה. "?הראשוןהביתאלחוזריםלא"ומדוע
כאן."נגורבינתייםגרים.כברשם"אי-אפשר.

 11 ... ?ואחר-כך ... ! ?"בינתיים

 .בהכנהרומןמתוךקטע *
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לארון-סמוךעדחדר-עבודתה,אלמחדר-המגוריםריקהמזוודהטילטלה
אתהעליםשיינקוהחלון,קירבתאלהפילדנדרוןעציץאתמשכה .הספרים

 .האור

ספרים.שלאחתרקלרוכרטר,הבטיחהאחת,מזוודהרק
נפרקיםהיופעםובכל ...למקוםממקום ...איחהשיחדכאלה,כהםיש ...אכל
 ...ההםהמקומותאבקספוגינארזים,ושובזרים,מדפיםאל
ככך,תרצהאםוהלא .מכבידיםהספריםשהריהבטיחה,אחת,מזוודהרק

תוכלשעהלפייותר.אושנהזמן,תקופתכעכורהיתראתולקחתלשובתוכל
עומדשאינוזההקטן,כחדרוןהבית,מחפציחלקעםיחדאותם,לנעול

 ...אחריםמדבריםיותר "הספריםדווקא ...אכלכולה.הדירהעםלהשכרה
התשיעית,הקרמהחלוןאלהבתיםגגותנאספו .החוץאללהביטשהתה

באורהנשטףהצהבהב,וילון-המלמלהמאחורימצטנעהיהשכרגילוהרחוב,
 .הבוקרשמששל

לראשונה ...הכיתשכאןלולומרחשכהלכדו.שיסעלרובוטולהציעחשכה
לכדה,כאןלהישארעתידהשהיאהמחשבהאולםבית.שהיאארץבחייה,
חלחלה.כההעכירהרחוק,שם,הואכעוד
והיחדמאוחר.ככרשעכשיואלא ?כהלכהעצמהאתהסכירהלאושמא
עיניהנפרשוהחלון.שככתאלגבהאתוהשעינהנפנתה ...שבנתהעד ...שלהם
הספריםלפתעקמולוהכריכות.בשולימרפרפותארון-הספרים,על-פני
מנגדזוהניצבותהירוקותהכוךס;תושתיהכתלים,שמןוהתמונותהםלהעיד,

היושביםאתמרחיקשאיננוכזה,-קבועכמרחקתמידמלוכסן,כמעמדלזו,
 .כפינההמגוללהכחולומיזרן-הגומי .לקרבםכדיכרודי

 .השטיחעל-גבידרך-קבעפרושהמיזרןהיההחלה,כשאך ,שניםלפני
שלידבכורסהישובהבהיותהלא-אחת,אמרהלדבר",מוכרחיםלא"כאן

החלון.
רוצים."לאאםלספר,צריכים"לא
המיזרן,עללהשתרעשממול,בכורסהשישבממיחיתה,מבקשתאבל

קצב.לפילאט,ולנשוף'לנשוםולהתכוץו'להתפרש
מתנגןכמוקולההיה " ...אפשררוציםאם ...כמוכן ...ככלללדברלא"אפשר
 .ההתעמלותתרגילילקצב
רקאותוופורשתכפינה'מקופלהמיזרןאתמשאירההתחילהיותרמאוחר
הצורך.כעת

חיתהפעםוככלאחרים.ובמקומותכאןנשאלת,חיתה "?שלךהמקצוע"מה
מחדש.אותהמכינההשאלה

 " ...לאנשיםעזרה ...כעצם ...בדיוקלומרקשה ...להגדירקשה ..."זה
עזרה?"שלסוג"איזה
 .המליםאתלהתאיםמהססתאותן,שומטתכתפיה,אתלאטמגביההחיתה
 " ...מורהכן, ...מורהלזהלקרואאפשר ..."אולי
 "?למה"מורה

כקבוצות.אותםקיבלהכראשונה
 " ...לומראפשר ...כן ...אחרותלשיטות ...וגם ...ליוגה"מורה

הזה,החדראלהמיזרןאתהעתיקהאזאחד-אחד. .לכדםבאיםהיואחר-כך
שולחן-אתגםאבק.שלגרגריםעתהבומשלחותהיואורשלשאלומ;ת
עודהוסיפההפילדנדרוןצמחאלהכורסות.שתיואתהעכירההכבדהכתיבה
אחרים.וצמחיםגרגירםושלשרךשלעציצים.
להשקותועומדתמכן-העציציםקנקן-החרסאתונוטלתקמהחיתהלפעמים,

שממול,הירוקההכורסהבחוקתאיךשומעתחיתההמים.בושיבשוצמח
 .דומייהנותרהעיתיםממושכת.נשיפה-של-אווירנפלטתאואנחה,ונמלטת

 ..."ככה .מאליהמתבקשתכאילוהשאלה?"חיתהבכוונהזהאתערשה"היא
כל-דחוסיהיהשלא ... ?רגעשלשהותלתתכדי ...ואולי ...מפסיקהפתאום

 " ...כך?
 .מזוויותיהןמתחייבותהיוועיניהככורסהומתיישבתשכהחיתהאחר-כך

מקוםמדייותרתתפוסשהיאאלא ;מנורת-השולחןאתעימהליטוליכלהאילו
אתהחוצההסיעהכקלות.להיארזניתנתשאיננהכזאת,צורתהגם .במזוודה

תצלומיםמצאההניירות,בערימתחיטטההיעצרה,עדמגירת-השולחן
בכתבקראהאותם,הפכהמזכרת.להלהשאירשביקשותלמידיםשלאחדים,
בהםפגשהאילו ...שניםעברוהפנים.אלשובהחזירהארכני,אומסולסל
היולים.מעברמכתבשולחיםאוכטלפוןמתקשריםהיופעםמדי ...עכשיו
אלהתמונותאתותחבהמעטפהמצאהפעמיים.אופעםלבקר,שבאוכאלה
חיתהמבגדיה,חלקבמקוםבמזוודה.מקוםתופסותאינןשהןטוב .תוכה

האוראתמעלהחיתההחדראתמחשיךהיהכשהערבהמנורה.אתלוקחת
אחתצורהצורתם,אתמכפיליםהצמחיםכיצדורואהכמנורת-השולחן'

מתמתן.והדיבורמתרככיםהיושמנגדהפניםהקיר.עלוהאחרת rשבעצ

 •.לקולה-שלהקשובמשתתק,לפעמים
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סיפור

המסיבה
אסארבקה

כלכמשך .הזמיןארתהגם .פרידהמסיכתויינהערךגיוסופניל
מכתכים.להשיכתובממנוולכקשאליולגשתאומרתהיאהמסיכה

כאואווה,אחותוושלשלורכים.וחברותחבריםמתביישת.היאאך
כמדים.חייליםגםוכיניהםלהיפרד,

סולדרוסיאףכעלהקפדני.הצבאיהדגםלפיקצוץ-שיערכלונדי.מהם,אחד
האורחים.אחדמוסיהאתלכדרהערבכלמנסהשוחקות,תכלתועיניוקצרצר

 .הלילהלתוךזורמיםנוגיםרוסייםשירים .כאקורדיוןמנגן
הכולכרגיל.ככללייקה,היאכגיטרה,-הוא :הםגםמנגניםודיינהנטאשה

ככרש,כרובשחור.לחםפרוסותוודקה,השולחןעללשירה.מצטרפים
- nתפומקלףאחדוכלקליפותיהם,עלשבושלוקרים.שלמים.תפוחי-אדמה

דג-מלוח,קצתגםיש-ופלאהפלאעליו.מלחובוזקכמו-ידיואדמה
 .האלההמותרותלמראהמרסיהתמהה "?להשיגוהצליחו"היכן "!ה ?t"jכלי;ך
הריקודיםתורהגיעעכשיו .עליהעצובלכהואילומתענגים.שרים.הכול

למעגללהצטרףמעידהאינההיאאךעליה,מארדחביביםהםהרוסיים.
כלתי-מעוגלתארוכה,מארד,"זוויתית"עצמהאתמרגישההיאהרוקדים.

כבדות.שתנועותיהמרגישה,היא ;הרוסיותהבחורותכמושלאוכלתי-נשית.
דקותורגליהידיהחדים.ו;ת 1קכולההיאכשלהן.לא-גמישותמגושמות.

ומצחיקות.מדיארוכותמדי,

מתפתלותהנערותזרועותהחדר.כאמצעמרקדיםוהבחורותהבחורים
 .ונשייםבטוחים .הקטנטנים-~דודים .צעדי-הריקוד ;וחינניותרכותכתנועות
שהםישאשרהפזמונים.אתריקודכדיתוךשרותהןודקיםגבוהיםכקולות

 .כרוסיתלהםקוראים"~'סטושקי" :מאולתרים
כברכיים,תחתיהםרגליהםמקפליםהםכתחילהכזריזות.מקפציםהבחורים

- .תנועהכדיתוךקדימה,אותןמניפיםהםואזהרצפה,עדיורדים
 !תנופתוכמלואהרוסי "ק;'צ ?Jjה"

שהיאמרגישה'היאפנימהכלכה .מקנאהויוקדתכפינתהיושבתמוסיה
קצבוחינניות.קלילותכאותההריקודתנועותאתלבצעמסוגלתכהחלט

הלילותאותםמאזכהמקנןככרהוא .אותהוסוחףלתוכהחודרהמוסיקה
לשירתומקשיבהכמיטתהפקוחותכעינייםשוככתהיתהכאשר ,;ן nכק;ל

והזיות,געגועיםמלאילאין-קץ'מתמשכיםלכנים,לילות .כחוץהצעירים
 ...רוסייםאהבהשירישירים.וכרקע
יוםלאחרכשדות.מחובקת,אני,גםהולכתאיננילמה ?כיניהםאינני"למה
הזרמיםמןהמתלהטגופהאתליטפוריריהשפתיה,לחשו "?מפרךעבודה
הנאהבים,זוגותשלהערכיםמקולותיהםכשוכלהמתמשכיםהנוגים,החמים,
ידי ;מרטיטיםלמגעיםנעשיםהקולות .הבוקראורעדזהכחברתזההמכלים

אותה.ומלטפותכהגםנוגעותאהובותיהם,אתהמחבקיםהבחורים.
וכחשכת .שפתיהאתמנשקותשפתייםעשרות .כידיהםמתחלפותידיה

שלו;תהסמוכה,כמיטההישנהאחותה,שלנשימותיהלאוזניהכהגיעהלילה,
שלהוידיההתשוקה,גליעלנישאתהיאמחובקת,היאנאהבת.היאומדךך;ת,

הנכספת.הגאולהאתלהמכיאות-העלוםאהובהידי-
כמסיכתכפינתהכשכתהעתה,גםלכהאתמרטיטוהשיריםהמרסיקהקצב

היאוכךכנפשה,עוזמרהיבהאינהאךלרקוד,משתוקקתהיא .לדיינההפרידה
 .הריקודתוםעדעצמה,כתרךמכורבלתנשארת,

מתמתחמוסיהשלגופהעתיק.רוסיטנגולנגןפתאוםמתחילהאקורדיוניסט
כאשרילדותה,מימיעודהטנגוריקודאתואוהבתיודעתהיאככיסא.ומתיישר

 .כמלחמהנעלמושעקבותיוהבוגר,אחיהשלכזרועותיומחובקתאותו,רקדה
אותי?"יזמין"אולי:נטאשהעל-ידהיושבכדיינה,מתכוננתהיאעיניהמזווית
 ?היא-אכלהכנים.אתיזמינושהכנותמאודמקובלאמנם
אחרים,דבריםהרכהלעשרתמעידהשאיננהכפיזאת,תעשהלאהיא

 .הרוסייםוהצעירותהצעיריםכלעלמאודהמקובלים
 .אזמינואםיסרבלאהוא-כטוחאחדדברהרי ?אליואגשזאתככל"אולי
 ...ואזכנפשי,המתרחשאתיסגירוע.י~י-הריקודשאלתרקלאזאת ...אכל
 " ...יכולהאינניזהאת ...לא

מבטנטאשהמעיפהפתאוםאתה.ולשוחחנטאשהעל-ידלשכתמוסיףויינה
נטאשהכלכה.למתרחשמלאההכנהכעיניהרואהמוסיה .מוסיהלעברחטוף
אחתלהוקורצתעידודשלחיוךמרסיהאלשולחתהיא .הכליודעתתמיד

אנילו ?מחכהאתל~ה"טיפשה, :אומרתשכאילושלה,השוככותהקריצות
 " ...כמקומך
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שלממבטהומעודדתהריצפה,עלכחוזקהנשענותמוסיהשלכפות-רגליה
 .ממושכהגופהאתלהעלותמתחילותשרגליהחשה,היאנטאשה

~כרה,שלהקרובהחברתה .ה~ ?tpjהנהאולםרגליה,עלככרניצבתכמעטהיא
עלמכוכהכלנטרלחופשי.חיוךאליו,מושטתידהויינה,מולעומדתככר
חזרהצונחמרסיהשלגופה .גופהסביבנכרכתידו .רגליועלקםויינה .פניה
דמעותיי ?i :רגעעוד ...ורגלייםזוגותשניאחרירגעעוקבות;עיניההכיסאאל

 .כעיניה
ידהוהנהקצוץ-השיער,החיילשלהעליזקולואתשומעתהיאלרקוד,""כראי
רגליהדמעות,המצועפותכעיניהמביטותהצוחקותעיניוכידו,נתונהככר

מסביבכרוכהויינהשלידולאאכלרוקדת,היא .המוסיקהכקצבמתנועעות
למותניה.

דמעות.שלמפרץעתהזהאותהשהצילהחייל'אותהשואל- "?שמך"מה
שמה.אתלוחשתהיא

כחכיכות.להאומרהואיפה,"שם"איזה
לייוצאמה.אזיפהשם-ויינה?גםיפהשםליישאםמה,"אז :חושבתהיא
דבר.אומרתהיאאיןכפועלאכל "?מזה

 "?גרהאת"איפה
 ".שממולכבית"פה,
 "?אווהשלחכרה"את
 " ...שכניםאנחנולומדת.ערדאניתיכון.גמרהככר·.·היאכדיוק."לא
סקרנות.מסתםיותרכקולושומעתמוסיה "?חכרלך"יש

מבוישת.עונההיא ",אל"
 .כוונותיואתכעליזותמבהירהואחכרה,"כעתאיןלי"גם

אתאולםחושבת,היאתהיה,"מחרתייםאומחראז ...כעתלךאין ..."כעת
 .כלכהצופנתהיאהרהורה
 .שתיקה

 .לרקודמוסיפים
 "?מסכימהאתנתחבר.כראי"אז

ל"חכררת".פתיחהשגרתית,רגילה,הצעה
שאלהחולפת ...זו?"גורליתהצעההמציעויינה,שלקולוזהאין"למה

קצוץ-השיער.לחייללענותמהיודעתאינהוהיאכראשה,
מכתכים,ממךלקבלנעיםיהיה ...לחזיתחוזראנימחרתיים ...מכינה"את

למחיצה.מכעדכמוקולראתשומעתהיאעלי,"חושבתשמישהילהרגיש,
תשובהנדחקתעליך,"לאאכלאחשוב,הזמןוכל-חושבת- '"חושבת
התכלתעיניאתלאכזבמעידהאינההיא .לשפתיהמגיעהאינהאךימגרונה

החומות,עיניואלואין"למהעיניה.לתוךהניבטותהעליזות-הטובות,
 ,ה!ז:rאתהעצבקורע "?ויינהשלוהרציניותהעמוקות
 " ...כדיוקזהכרגעלךלהגידיכולה"אינניכלחש,עונההיא"אולי,"

חכר?"לךשאיןאמרת,"הרי
 " ...אכל"כן,

מה?"-"אכל
יצחקהלא-לו?להגידיכולהאניומה ?זושאלהעללענותאפשר"איך

 .מוסיהמתלבטת " ...לי
"תופסתשאלתי,לאלשמו"אפילו .למקומהאותהמחזירהחיילתם.הטנגו
אתה.לשוחחומוסיףעל-ידהמתיישבהואשואלת.אינהאכלפתאום,מוסיה
שיקרארוצה,אינה-אחדמצדממבטו.מתחמקתוהיאעיניהאתמחפשהוא

לאכזברוצהאינה-אחרמצדכלפיו,הגמורהאדישותהעלהאמתאתכהן
תמידאפשרכעיניה .מסוגלתהיאאיןלכך-העינייםכעזרתולשקר .אותו

האמת.כלאתלקרוא
כנותשארשעושותכפיכעיני.שימושאותרלעשותמסוגלתשאינניחבל."מה
מפתה-עינייםמבע"הנה .כחברותיהבהתכוננהלעתים'מוסיהמצרה ".גילי
חופשי.תקיף,מבע ;אלהשלערמומי-חולמניעינייםמבע ;נטליהשלצוחק

 " ...קטיהשלתובעני
מבטים,מכטי-פעולה,;אלהשוריםוהלבבותהמבטיםשאיןהיטב,יודעתהיא

עיניהןמבעאתלשנותגםיודעותהן ;מארדרבהכניםלגביהמעשישערכם
 .הצורךלפיהכול-

משחקים,גינונישרםכהןימצאלאהריויינהשלכעיניוישראסתכלאני"אם
מגעאתלחרשכידיו,מחובקתולהיותאותרלחבקתשוקתיאתורקאךאלא
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אחת,נשיקת-פרידהרקולו-נשיקתוטעםאתלחוששפתי'עלשפתיו
האלוהמחשבותבעוד-מאוד"רביםימיםולחלוםלחיותכוחלישתתן

שלמעשיואחריהמסיבהכלבמשךמוסיהעוקבתהקודח,במוחהמתרוצצות
 .ויינה
בחיוךהמבריקותהלבנות,ושיכירהשחומיםפניווהמוארך'הצנוםגופו

 "?לגשתלאאו"לגשת :מחול-ספקותישותהבכלמחוללותמקסים,
בדרכויהיהכברמחר :בהחלטטבעיתהזדמנותשזולעובדה,מודעתהיא

הלב,מןמליםכמהלולהגידביותרהכאותהמועדהכהלחזית.אחר-כךלצבא,
 .מלא-הסככותידוע,לבלתיבדרכואותוילווהאולישחו~ן
אתלבחורלגלותאפשר"איך :מתביישתפשוטמתביישת, ...היאאבל

מתההריואני !יכולהאינני ...לכהזמנהלהתפרשעלולזההרי ?צפונות-הלב
הצנועהבת-ישראלשלהיהודיתביישנותה !אתוורק ...אתולהיות

 .ידיהציפורניאתוכוססתבחשאי,מקללתהיא "!אתהלעזאזל
מלוחים.דגיםשלוצלחתוודקהכוסיתלעברהמושיטמישהו

 .מבוכתהעללהתגברלהיעזורשאוליבתקווה,הצלולהמשקהאתשותההיא
ביישנותשלשמץוללאבכיםאלניגשותבכותריקודים.עליצות,צחוק,מסביב

 .לרקודאותםמזמינותהן
תמוכהלציירמוסיה?"מתחילההרוסיותהבכותכמולהיותיכולהאינני"מדוע
ולהציעלגשתפשוטסתם,כך "!חבריםנהיהבוא"ויינה,עיני-רוחה.לכגד

מהאבל .בפתקזאתלכתובגםאפשרבכות-גילי.כלשעושותכפיחברות,
למשלאהיהואנילכול,ויספרילךלהצעהלהיענותבמקוםאםיהיה,

אין"ומדועעיניה.לכגדשהצטיירומהאפשרויותכסוגההיאמיד "?ולשכיכה
 "?כזאתמאפשרותחוששותהאחרותהבכות

מוסיה ...צוחקיםרוקדים,שותים,אוכלים,הלילה.תוךאלמתמשכתהמסיבה
אתלהזיז ...כלשהומעשהלעשותובחוסר-יכולתהברגשותיהקודחתביניהם,
 ...עצמה

מגיעהכהועוזבים.מדיינהכפרדיםאחדיםלהתרוקן.החדרמתחיללאט-לאט
בגפו.יושבוהוארגע

זאת ...מרגישהאתאשראתאמריאמרי,לו,אמריאליו,גשי"עכשיו-עכשיו,
-נוסעהואמחר-להפסידלךישמה-האחרונהאולי-ההזדמנות

אפילו-בעיניומגוחכתתהייאפילוירצה,אפילולאישלספריספיקלאהרי
רגליה- "!גשי-עמועודתתראילאלעולםואולי ...כלפיךרגשכללואין

אלבכיווןהחדר,כללאורךגופהאתנושאות-מעבירותהןכאשררועדות,
 ...אחריהעוקבותהנוכחיםכלעיניכאילועליהדומהויינה.
עלמצווההיא "!התקדמי-בשלועסוקאחדכל ;עוקביםהםאין"לא,

הנוכחים.מעשיאתחטופותמשסקרהעצמה,

גרונהאולםמשהו,עודלהוסיףורוצהשלהקולהאתשומעתהיא " ..."ויינה
לה.נשמעואינוניחר

מביטותחולמניות,עמוקות,חומות,עינייםלעברה,מושטתושחומהדקהיד
חם.בחיוךבעיניה

 " ...ידיעל"שבי :פנויכסאכלפיאותהמושכתהיד
 .בידורועדתידהיושבת.היא

 .לאוזניההמליםמגיעותממרחקכמונוסע."אני"מחר
 .צלילללאכמעטמגרונהיוצאותהמלים- " ...רוצהואני I"כן
 .נעצרהוא- " ...לךלהגידוצריךרוצהאני"גם
להמשיך.יכולהלאהיא- " ...רציתיזמןהרבהכבר ...ויינה ..."אני
 .מאובןגופהובזהירות.ברוךידהאתמלטפותידיו
נכון?"לי,תעניאת ...הכול ...לךאכתובואני ...זמןהרבהכבר ...אני"גם
יסזהפתאוםמתחייבותעיניה-שנכתוב" ...ש ...לףלהגידשרציתימה"זה

ארוכה.בנשימהמשתחרר

היאפיה.מולהבל-פיואתחשההיאלפניה.מאודקרובותפניו "?זה"רק
מבטותולההוא.אליומבטמישירההיאבשפתיה.נוגעותשפתיוכאילוחשה,

 .מעודהראתהלאכזהמבעאילמת.בשאלהבעיניה
 .העזתהעלמהפלאההיא- "?נכוןיודע,ואתה ...רקלא"לא,
 " ...מוסיהיודעת,אתשגםהזמן,כלחשבתיואני ..."נכון
 " ..."ויינה
 " ...מפהנצא"בואי,
 ..."כן"
קמים.הם

דודתוועל-ידהרחבת-הגרם,אמושניהם.עלפתאוםמעיבהרחבהצללית

j2 ךי~ה~I מולםניצבות: 
אמו.קולאתמוסיהשומעת-ויינה"ממך,להיפרדרוצהקטרינה"הדודה

 :הדודהבזרועותהואוהכהמוסיה,אלמופנהעודנוראשו .רגליועלקםהוא
אלודיינההדלת,אלנפניתהדודההשכם.עלעידודטפיחותחיבוקים,נשיקות,
 .מוסיה

ידה.אתשובנוטלהואנצא"בואי,"עכשיו
גםשהתקרבווחברות,חבריםשלשלמהקבוצהמוקףויינהפתאום-לאאך
הפרידה,מלותשלההמולהמתוךהצידה,נהדפתהיאלהיפרד.כדיהם

המחבקים,אנשיםשלגופותמפרידיםויינהלביןבינההחיבוקים. ,הנשיקות
אומץ-גםוהולכים.תשיםכוחותיהמתיישבת.שובהיאהמלטפים.המנשקים,

מסוגלתאינההיא ;ממנהלהסתלקמתחילהערב,כלבמשךשאגרההלב
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הכול :בחלון-ראווהניצבתהיאכאילומרגישההיאולחכות.עודלשבת
קמה,היא ;לכיסאמכיסאלאט-לאט,לזוזמתחילההיאבוודאי.בהמבחינים
מסת;רים;ראשיהםאנשיםהמוקףבדיינה,אחרוןמבטמעיפהלדלת,מתקרבת

 .הדלתאתבזהירותפותחתבעודהאותה,לראותיכוללאהואממכה.עיניואת
כעצרתהיאכשימתה.אתלרגעמקפיאהחורפית,סיבירית,רוח .בחוץהיאהכה
 .לחזורמסוגלתאיננההיאאבל- " ...אולי ...אחזור"אולי ...הסףעל

יותרהערב.ויינהאחריעוקביםמבטיםמדייותר ...שובללאחלףהיפההרגע
קט.לרגעאפילוממכרירפולאהםלכשק.לחבק,להתקרב,רוציםאנשיםמדי
לגושונהפךלבהבהמתכווץ " ...למועדאחותיהמתאים.ברגעבחרתי"לא
 .גרונהעדהעולהנוקשה' Iקטן

וקצרות,יבשותחריקותהמשמיעהשלג,פניעלאותהלקדםמתחילותרגליה
 .ביתהלעברהכביש,לעבר

 .מאחוריהעליזקולפתאוםנשמע-אותך?"ללוות"אפשר
השוחקות.העינייםבעלהחייל,זהו :הצלילאתמידמכירההיא
ומהפלאה,קולהאתשומעתממלמלת,היאממול,"כאן,זהרחוק,לא"זה

המלים.במקוםמגרונה,פרץלאשהבכי
הבחור.מתעקשביתך,"עדאתךאלךמתנגדת,אינך"אם
ויינהלאזה"אם-במוחהמחשבת-יאושחולפת- "?בעצםחשובזה"מה

 "?משכהכברמהאז-
אתלחצותמתחילההיאחטוףמבטולובולהעיףובליערכה,"היא ,בוא"טוב,
לצידה.הולךהואהשומם.הכביש
עלליעניתלא"את :מלכתועומדבזרועההבחורתופסהכבישבאמצע
 " ...שאלתי
לענות.במקוםמוסיה,שואלת- "?לךקוראים"איך

בהתעוררות.עונההוא "'"איורן

לכםחשובמהיודעת,"אנימילה,כלכשוקלתאומרתהיא-איורן,""תראה,
תכתוב."אםברצון,לךאענהואניבחזית,מכתביםלקבל
רוצה,והייתיבעיני,חןמוצאתאת"אבלבקולו.אכזבהשומעתהיאזה?""רק

 ".לךאמרתיהרי ;חברתישתהיי
מחפשתשאינני ?אהבהבליל'חברות'מסוגלתשאינני ?לולהגיד"מה

 .יהודיהבחורהשלבנפשההזההפשוטהרוסיהבחוריביןמה ?כזו'חברות'
 .הביתלעברללכתומוסיפהשותקתהיאאבל "?אהבהעלהחולמת

 .הסףעלעומדיםהם
 .ומצפהידהאתמושיטההיאושלם,"בריאושתחזורלךטובכלאיורן,"נו.
 .זאתיעשההואשגם

סביבבחוזקהככרכותזרועותשתיפתאוםחשההיאידו.אתלחושבמקוםאך
 ...ברזלחישוקכמו .לשפתיהמסביבלפתענסגרתשינייםשלומסגרתגופה,

 " ...אותילטרוףרוצה"הוא .חושיהכלבהנבעתים "!זאבשל"שיניים
זרועות-פלדהאךגופה.אתמושכתאחורנית.פניהאתלהזיזמנסההיא

אפילולנועשתוכלמבליומאיים.זרמיוחם.גבריגוףאלאותהמצמידות
 .זהכהוא

מבחיל,רטוב,גדול.משהוהטורפכיותהשינייםחישוקמתוךנשלחפתאום
בכשימתהמעורב .וטעמו .נחיריהאתהולםכוהלריח .פיהלתוךבכוחוחודר
והיאהקאה.תנועותעושיםוגרונהקיבתהלהקיא.מידירצוןבהמעוררהזאב.

 .החיהשלהפעורהלועלתוךיישפךקיבתהתוכןוכלשנייהשעודמרגישה.
ובכלפניועלידיהאתשמההיאמרוכזבמאמץ .שיניהאתבההנועצת
 .ו:;י~~ ?iאותםהודפתכוחותיה

שלרגליהם.השלגעלוכשפךמקיבתהנחשולפורץרגעובאותוקמעה,זזהוא
 .אותולכבוששתוכלבלי

קללהמשמיעמתאושש.הוארגעכעבור ;המוםעומדהבחוראחדותשניות
 .בריצהממכהומתרחקעקביועלסובב ,עסיסיתרוסית
עלרכונההיאוהכהכושלות.ברכיה .וברגליהבגופהעודשולטתאיכהמוסיה
שלהנוראהמהעדותלהתרחקכדיברכיה.עלצעדיםכמהזוחלתהיאהשלג.

לשפתיהאותומקרבתכקי,שלגבצפורכיהגורפת ,בהשאחזההבחילה,
ובתנועותפיהלתוךשלגמככיסההיא ;כוחהבכולאותןלשפשףומתחילה
הבחור,מפישכדףהכוהל,ריח .הפהחללאתגםמשפשפתקדחתניותאצבעות
ולשפשףלשפשףמוסיפההיאבפרגים.אינםלשונושלוהמגעילהרטובוהמגע

הנמס.בשלגלהתערבמתחילותודמעות ,באכזריות
מלים,נתלשותמפיהמבושה.הבוערותוללחייהלמצחהשלגמצמידההיא
לאלמה ...ויינה ?למה ?"למה :להפסיקןיכולהואיננהאותן'שומעתוהיא

ציפיתיכזהלדברלא ?היהזהמה ?יצאתילמה ?חיכיתילאלמה ?אותיעיכבת
הזוהי ?ק~בלתי:ומה !ךז:זלתיויינהשלוהנעיםהחםשפתיו'למגע ...הערב
 " ... ?למה ?גברשלנשיקה

כטאשה,אותהמצאהזהבמצב .השלגעלשםרכנהזמןכמהזכרה,לאהיא
 .ויינהשלהפרידהממסיבתהיאגםשחזרה

שוםשאלהלאאולםהביתה,ולהיכנסהשלגמןלקוםמוסיהאתהכריחההיא
 .שאלות

אתשיפשפהעודרבוזמןהמיםכדאלישרמוסיהניגשהלמטבחבהיכנסן
 .ובסבוןבמיםהפהחללואתשפתיה
לאעתהגםאולםהחכמות,בעיניהבההסתכלה Iהשולחןעל-ידישבהנטאשה
 •.המסיבהמןרשמיםכללהחליףבלילישוןשכבושתיהן .מאומהשאלה
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(המשך)היוגוסלביתבספרותהסופיוהפיתרוןהנאציזםעל ....

אינטלקטשלקשהאיכותקיששלהטקסטמןהעולותלשאלותהדייציב,ערכים
הראות".בנקודתתלוי-אפשרי"הכלנוכחהקיומיתבמבוכתו

המוקדם,זה,בספדוכבדבונההואשבאמצעותהבוחןאבןלקישמשמשהניכור

קונצפציההסופי.בפיתדוןוהחלתהבנאציזםביטויההאנטישמיות,שלקונצפציה
הנאציזםביןהנרמזהמשותףבמכנההמאוחדת,ביצירתולגיבושמגיעהזאת

שמושאהאידאה,אותהשלוכהרחבההפרט,אלהמנוכרביחסםוהסטאליניזם,
בעיקרוןהשארביןעוסקהואמקום,מכל ,"ד'מב"תהיליםהיהודי.היהבנאציזם

מעוגנתהראשוניתהסיבהתפיסתו,פיעלהאנטישמיות.התפשטותשלובדינמיקה
אופוליטייםחברתיים,כלכליים,בגודמיםלאכלומדהקיום",ב"מלחמתלאבפרוש

שליכולתםבחוסראםכיטכנולוגיות)מהתפתחויותכתוצאה(שינוייםהתפתחותיים
תואנהלההמבקשתכתכונה,הסובלנותבהעדרשבזולתם,השוניאתלסבולאדםבני

איננההגזעית,האתנית,שהבעיהמכאןחריגות.סממניוכליהודיםכושים,בשנאת
לנצחלהתעלל,הזולת,עללגבורמולדתכתאווהאלאכשלעצמה,כראשוניתנתפשת

 ,,ל-,מקמעי,כנחהעדר",של"האטביזםמכנהשקישבמהביטוילידיהבאהוהיא
כסיבהמזוהההחייתי,ההרסני,הראשוני,היצרמבריאתו.האדםבנפשדומיננטי

שלמבוקריםמנגנוניםיצירתתוךהשטח.פניאללפרוץעילהלההמחפשתשבעומק,
קיששלבלשונוהרבדיםוהנה .מופשטאשםהעמדתידיעלהאשמהמןהתנערות
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ארגזעיתאתנית,ישרתאיזואיננההשאלהולפיכךהיהודים,ארהאיריםחבושים,אלשכאחזאתאין

יחיהשלאדברככלאררכמינחגיםהעררכצבעלחהמחפשתהאנושיתהסובלנותאירקאםכילארמית,
המולדתהאנושיתהתאורהזרחי :חתררץאתמסוימתכסביבההנחוגמןשוחכדברככלכלומר

והחיההעדרשלחאטכזים :וכעיקראולידיוקליתרארהזולת,אתשפילולחלהתעמר ...והמרשרשת
הקיום,מלחמתהספרככתישמכניםרמה ...עליהםולשלוטהאחריםחמיניםכלאתולהשמידלהשתלט

ומצדיקיםסרבליםחיולאהקיום,כמלחמתפשוטמדוברחיהאילוכי ...המעודןחאטיכזםאלאאיננו
ארכרשיילדנרצח :אומריםחיוולאלארמניים,ערכיםושלקדומותודעותעקרונותאיזהשלכשמםארתח
חדתארהעררצבעכדברהאידיוטיתהשאלהאתמעמידיםכללחיוולאילדנרצחרקאלאיהודיילד

(כמרבן,חשוכיעלמצביעיםכזאתכשאלח :אחריותכלככלללכטלארלצמצםמכקשיםוכאמצעותם
האשמהאלאכעולםאדםשרםערדמאשימיםשאיןשיוצאכךדתית)ארלארמיתאתנית,לקבוצהכיחס

האדםמןגםאלאהפרטמןרקלאאחריותכללחסידרככךשרנילכנרתשאפשרטפשידברכאיזהמונחת
ידיעלמסמניםחקררכןאת ...מזחקלואין ...מופשטתכאשמהולפיכךמופשטכאשםהמדוברכיככלל,
כעלעליומצביעיםרככך ...מינםכנילכלהמשותףהחטארביןדתוארעררוצבעכיןשרוחסימןחצבת

מעררןאטכיזםאותרשלדייראתמתיריםכךידירעלכללייםחטאיםכמהאראחדחטאשלאינקובציה
הסדיסטיותהחייתיות,חחרסנירת,תאוותיוכלאתביטוילדיילהביאהפרעהללאשירכלכך ...שכאדם

המנהגים.ארחדתהגזע,הערר,צבעשלהמשותפתהתוויתאתהנושאיםאלחכללגבי

הפדאנ;יההיהודי,העםשואתהשואה, :בהוקוץאליהכמדומה,לענייננו,אך
פיעלנטמעתהסופי,הפיתדוןבהחלתדרכיםבאלפיביטוילידיהבאהההיטלדאית
סתרי,דביותר,מגווןיותר,גדולאחד,מדעחלקהיאהקדמון".ב"דעזאתקונצפציה
חיפושלפנינואחד,מצדואולם .להאובדההסטודיתהנסיבתיותבמונחיוייחודה
בשנותסופדולגביבראשיתיים,בכוחותהאדם,נפששלהמורכבבסבךתשובה
זוהיהמרקסיסטית,בקרקעחלהשצמיחתוזה),קטענכתב(כאשדשלוהעשרים
דופן.ויוצאתמעניינתתשובה

ומעמיק,ספציפייותרבאופןהנושאעםקישובילומתמודדהחול""שעוןבספר
אבדנםודרכיעסקיהםהדנים,היהודייםהשמותהאב,שליהדותו-למחצהכאשד

הזההספדמבנהיותר.וקונקרטימוגדרבהקשרהיהודיםרדיפתאתמעמידים

שואתשבאמצעותהקונצפטואליתלשוןמשמשיםוסגנוניותתמאטיותואיכויות
מבחינהומגולמתנתפשת-עולםשלמחורבנוכחלקכאןוגם-היהודים
מקובלות.בדרכיםוהשוניםהדניםפניהאתלמסורניתןשלאכתופעהספרותית

בתודעההמתחולליםלגודמים,ופרוקהיתוךתהליכיעיצובשלבסיוןהואהספד
מתן(תוךהשיגעון,גבולעלאחתלאותשובות,שאלותשלפוסקבלתירצףבמעין

כלרגשית,התייחסותשלזכרכללחסוםביותרקפדניומאמץלשיגעון)לגיטימציה
כמה .הקוראשלרגשיתוהשתתפתאמפאתיהלעודדהעשויפאתוסשלאלמנט

ובפיצולכמעט,המתמאטיתהיבשה,המדויקת,בלשוןהןזהספדשלמאיכויותיו
שבמסגרתחטיבותארבעשעיקרובמבנהאידגונהתוךהעלילתיתהאינפורמציה

בפדגמנטים,המסופריםהעלילתייםהאלמנטיםאחוזיםזו,אחדבזוהחוזר,מיקומן
"תמונות :מסדנושאהחטיבותארבעשלשמן .הספדמורכבשמהםואדונים,קצרים
וכותרתןהעד","חקירת ;המתחקרת""הגישה ;משוגע"של"רשימותיו ;מסע"
האסון"ל"עלילתהמפתחכאשדמהותה,ועלהסיפוריתהטכניקהשלטיבהעלרומזת

שמימיזהמכתב .א.סהגיבורשכתבבמכתבבסוף,לקוראניתןאו"אסון-העלילה"
פרטי ;ומוותאומללותאלימות,פחד,שלמציאותכפשוטהבלשוןמתארהמלחמה
כאשדזמנית,בושונותדאותמנקודותלניתוחנושאהספדבפרקימשמשיםהרבדים

ובממדיהןהסטודיבעומקומציגןהיבשותהעובדותמשמעותאתמרחיבהדיון

אחדלחיפושוהןהטכניקהלגביהןאחתכדוגמא .והאונתולוגייםהאנתרופולוגיים
איננהקיששלשדאייתוהדטרמיניסטיולאלמנטההסטודית,החיתוך""נקודת

 :החול""שעוןמתוךקטעאביאממנו,משוחררת
 ?הארונותהזזתרביןחביתחרסכיןסיכתיקשרלמצואהגיבור) ,.ס.א(מסרגלחיהלאמדוע
כקירות.גנערלאשהארונותכיורן
פרזיטיכיסטית?חשיבהדרךכמסגרתלהאמיןא.ס.כטחכמה
החיתוךנקודתאתהקיר,כשורשאי·שםכיסרדרתיר,מצאהזאתחיה ;חחיאהחולדהחרסהחביתשאת
חבל.ניצבשעליההכוחותשל
 ?אמיןלחכטחלאכמה
הזאת.חנקרדחאלהחולדה)(אתשהביאההיאהמקדחישד
לגביר?מרכוכתכלתינותרושאלותאלו
נאותרהזמן,נאותרדווקאומדועהכוחות.שלהחיתוךנקודתאתכישניחלכרסםלחולדהשתנןמיהר
חשעח.וכאותהחירם

ערד?רמה

זאת.חרראחהרצאהשפחכאיזו

 ?אפשריתתשובח
כעברית.

 ?המקדחכידלהאמיןכטחלאמדוע
העיקרוןפיעלאלחים-טבע,שלדטרמיניסטייםכחרקיםמתנים,כתאניםרכראשרנחכראשהשאמיןכיורן

 .)-112 13(עמ' causa suiשלהכללי

מזוויות-זאתביצירהקישמבטאשבאמצעותןדנותמטכניקותאחתהיאזאתדדך

נוכחותזוהיואולם-מכוונת)ידשומעת,אוזןדואה,(עיןה"נוכחות"את-שונות
אדם.שלושיפוטוידיעתוהישגבמונחינוכחות,חסדבחלל
המכרסמתהשןכשהנקודה,הכוחות",שלהחיתוךב"נקודתהמתמוטטהמבנה
-בעבריתהיאההודאה""שפתוכאשדמטאפיזי,במישורנפגשיםוהעיתוי

ולפיתדוןלשואההחד-כיווניההסברנימנעותעלהזאתהדימוייםלשוןהמצביעה
נסיבותעקבוסבלותיולמחצהיהודיכזכור,שגיבורו,מספרלקוח(הקטעהסופי

ההסברבמונחיזהבהקשרלרבדמותראם-לגיטימציההיאהמעניקה ;השואה)
הכוחותביןמטהיסטודי,תודעתיבמישוראי-שםלמפגש,-ההסטודיוגדפי

לשוןו" ?ביניהםהאינטראקציהשיוצרתהמורכבויותבסבךהשוניםהפועלים
ביןהיהודישלמקומואתקיששלתפיסתועלמצביעההיאאיןכלום-ההודאה"

כלכליים,-אוניבדסאלייםתהליכיםשלוכקטליזטורמניעכנחהעולם,אומות
גםדיאלקטי,נודחמתוךאחת,ובעונהבעתאך-פוליטייםתרבותיים,חברתיים,

לבודיםקברב"מצבת(ובעיקר outsiderכ· ,היהודיקישאצל ?המועדבנםכקוד
מהפכנותו,בגיןוגםיהדותועלגםונרדףהמהפכה,כוחותעםהמזוהה ,)"דוידוביץ'

בלבד.ומקדישרידותיעיוור,עודלאכןועלמזוההגודלמודע,תפקידהוא

מעוגנתלאהכל,ככלותאחדיהיהודי,העםעלהגרמניםשהביאוהשואה"סיבת"
בכוחותהאדם,בנפשאלאטהורים,וחברתייםכלכליםבגודמיםקיששלבתפיסתו

הפועליםסותריםכוחותביןהדיאלקטיובמשחקאותההמניעיםהפדדוכסאליים
יהוה","מחשבתשלגילויהשהואהמחזורי,הקטקליזםממעדנתכחלקבהסטודיה

המעדןמןחלקהואהעדר,שלהאטביזםהרדיפה,יצרשלקיומושעצםכשם
לקרקעמתחתהנפערהחללמשוםדווקאכך,משוםדווקאואולםהזה.המטאפיזי
בעולם-שלוהמ;תךהיאבחידתוהאדם.לכחידתעדךיש-המוצקתהסיבתית
הסופדבוחןדוידובץי'"לבודיםקבר"מצבתבסיפורימוצק.יסודוחסדדב·עדכי

כפיהשלהתנגחותוכפיה,רדיפותרקעעלאישיתאמונהשלאינטגדיותמוסדי,חוסן

בדמהוויכוחאידאולוגינפשחשבוןומעלההאישית,הכחידהבחדותחיצונית
הואקיש,ובילופיעלהאדם,מותרשונים.במישוריםהמוסדית-האישית,

ורגע,רגעבכלמסויים,במובןהמתחדשת,הכחידהבאקטהמודעת,במחוייבותו
בנחמשמעותלבעליחייואתלהפוךולכשלרן,לכליהנדוןהואאםגם-ובנסיובו

ישיותרדבעדךהכל,למרות"כי :ואמונתושיפוטומיטבפיעלהכחידהאקט
שבלא-כלום."הגמורהאפסלעומתהקיוםבהמשךהנדוניםהזמנייםלייסודים

מעמדםאתהןמבטאהסופיולפיתדוןלשואהלנאציזם,השוניםהסופדיםשליחסם
 .נוסףבמובןכאמניםהאינדיבידואליתסגולתםאתוהןהיוגוסלביתבחברה

כסופדים-כותביםהםאיןאלהבשאלותבעיסוקםכיהוא,לכולםהמשותף
ומהשהיהמהביןרצףמתוךאלאנתק,מתוך-אותםמעסיקשהנושאבישראל
שלהשוניםההיבטיםבחינתאחדות,במליםסביבם.שמתהווהמהוכלששדד,
ם" Wה"ביןעיקרומעצםהנבצרהאיחוימתהליךחלקבעולמם,איננה,השואה

השותפותשעיקרוה"כאן"ובין-ונו'הפסיכולוגיהמנטאלי,הלשוני,הגיאוגדפי,
ליהודיםלאומיביתקימום-לשואהכאנתיתיזהדנותשניםשנתפשמהבבניית
הרבדיםאתעבדהאחדשמצדמחברהחלקבהיותםהנושאאתבוחניםהםבא"י.

הנתקאתיודעאינועולמםמקוםמכלאךלנושא,מנוכרתשניומצד~תם,יחדכביכול
מסגרת-האםאתלהביןניתןזהמהיבטגםבישראל.החיהשואה""ניצולשיודע

פריצתה,אתגםאךדנים,במובניםהראיהאתשמתנההמרקסיסטית,האידיאולוגית
אפילובולטזהרבדהסופי.הפיתדוןשלהמיוחדלמומנטבהקשרדווקאשני,מצד

המרקסיסטית,התפיסהבדוחשכולהרעיונית,מבחינהמאודמלוכדתביצירה
גיאוגדפית,רציפותבתנאייצרואלהשסופדיםהעובדהקרש.אדיךשלכבאלגוריה

מרדכיחפשייםשהיוולהדחקה,להכחשהנזקקושלאמסבירהוחברתיתלשונית
לביןהכותבשלהאישיהחוויותמטעןשביןהפערעללגשרכדימחוחכמותמיצוע
שלאורגניחלקהיותםבגללמעטלאאולישני,מצדואולםהקוראים.שלעולמם
מןהיהודיהנושאאתלדאותלהםהיהקשההנאצי,הכיבושמאכזריותשסבלהחברה
יותראףאוליוקשההשונה,הסגוליבמשקלובבלעדיותו,אימתו,במלואהצד,

ביחסבעוצמה,לעיתיםנרמזותשהןאףפתוחות,הנשארותדנותשאלותלשאול
אלהנאציםביחס(להבדילהנאצית,החשיבהבמעדנתהסופיהפיתדוןשללמקומו

היוגוסלביהעםמבניחלקשללחלקםוביחסאחדים)"נחותים"או 1והסלאבים
וביצועוהסופיהפיתדוןיוזמתאתהמקבליםואינטרסנטים,יעיליםפעולהכמשתפי

מאליו.ומובןטבעיכרבד
בספרותלמעשה,אין'הסופיוהפיתדוןהשואהאיזכודילמרותאחדות,במלים

הכללמןלהוציאהיהודי.אוליהעםלשואתוספציפימקיףממשי,ביטויהיוגוסלבית
הכליםבגיוסבקונצפציה,אמנםהעוסקתקרש,אדיךשלהאלגוריתיצירתואת

שליותררחבמהקשרכחלקתמידעולההנושאהסופי.הפיתדוןשלהביצועובתהליכי
"נפשעת"מאנטישמיותכחלק-בפשיזםהמרקסיזםמלחמה-המלחמהסבלות

להשהיוראיתההיטלהפאתולוגיהמןכחלקרסנה'אתשהתירכמינתפששהנאציזם
 .אחדיםתשובותרמזיישנםהסטודיוגדפיתמבחינהזאת,עםונו'.אחדים,ביטוייםגם

 .שאלותפתחימהוויםהםתשובות,בהםמשישיותרואולם
עלהמכבידנוסףגודםמהווהביוגוסלביההפרטיזניםבמלחמתהיהודיםשלחלקם
משקלבעלתהיהודית,האוכלוסיהכללולגבינפרדתכבעיההסופיהפיתדוןדאיית
והםכלוחמים, insidersהםהפרטיזניםשורותביןשלחמואלה ;אין-בדידהשלאחד
שמדמלחמתהוכרזהעמםבניעלשדקכיוון outsidersגםאחתובעונהבעת

 .ביאולוגיגזעיבסיסעלטוטאלית
מןכחלקאחדמצדבספרותאיפואנתפסתהיהודיםשלהיזומה,המאורגנת,ההשמדה
הגודלשלנוסףהסטודיכגילגולשני,ומצדאחדים,מיעוטיםנגדהנאציתהמדיניות

שונהבאופןשוניםיוצריםידיעלנתפשזהגודלכאשדדכא,מקדמתהיהודי
 • .שוניםובמישורים
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היושקירותיואחדבביתשבוע,פניל
להקשיבליהזדמןתמונות,מכוסים
נפתחההשיחהשאגאל.מארקעללשיחה
שיסתלקאחרימחירי-תמונותיובניחוש

שנאה.אפילואולילשאגאל,איבהבהובלטהמעולמנו
שאגאל?אתאצלנושונאיםבאמתהאם

צעיריםלאציירים,שניגםחלקלקחושיחהבאותה
שגילואלאהאיבה,להילולתהצטרפווגםבמיוחד,
שלהלכרונולוגיה Iליצירתוביחסמפתיעהבורות
 .ביותרהידועותתמונותיושלהפיסייםמדיםולמי

שלמעורפליםזכרונותביועלולדבריהםהקשבתי
מוצלחהלאהפלירטעל Iבעברששמעתידומותשיחות

מתנותעלשונות,בתקופותשלנווהחברהשאגאלבין
 .ונו•ומרירותפצועהיהירותעלוקנוניות,ורתיעות

לגילוייעדהדבריםהתגלגלואיךאבמת?קרהמה
תולדותאתלדעתרוצההייתי ?שכזותמוההאיבה

לחשוףבאמצעותםאפשראולי .האלההקשרים
היסחעלאורולזרותשלנותרבותיותנברוזות
ולמדיתנפעםשללישוביהודיאמןשלהבעייתי
ישראל.
פזורותתמונותיו :אחתסיבהיצירתוכלפילבורות

 1להיסטוריוניםפרט 'האנשיםומעטיםהעולםבכל

ציוראוהביגם .שבהןוהחשובותהגדולותאתשראו
לפיתמונותיורובאתמעריכיםושמה,הנהשנסעו

 .כולוהעולםאתבמליוניםשהציפורפרודוקציות
שאגאלשלביותרהאמביציוזייםבסירנותיוואולם,
צבעשלוהזוהרם iהחאיכותעלנופליםאועומדים
מהאחרת,אוזותמונהשליחסיתקטןבשטחמס~ים
העצומהכמ~תןברפרודוקציות.לחלוטיןשנמחק
-עצמןהתמונותאתשראואנשיםעלהשפיעה

הראשוני.הזיכרוןמקוםאתתפסההרפרודוקציה

אתסטנדאלהזהירשנהוחמישיםמאהלפניכבר
לפישנעשיםתחריטיםיקנולבלהאמנותאוהבי

מקוםאתבדימיוןתופסיםהםכימפורסמות,תמונות

הרפרודוק-שלהאימאזיינרי"ה"מוזיאון ;התמונה
שהואעדומסועף,גדולעתהנעשהשבראשינוציות

מהותה,הגדרתעצםועלבאמנותזרמיםעלמשפיע
מאלרו.אובנימיוידיעלנובאושלאובעורמתבעוצמת

החזוןהואשאגאלשלברפרוד~קציהשבולטמה
ספקואיו .כולובעולםאהבהאליושעוררהשירי'
שחנרתהואאחרת,סגולהמכליותרזה,שחזונו
מתהלךכשהיהנעוריו,ימימאזהכלל.בזכרון

הליליתהעיראתומשביעויט~סקשלברחובותיה
בהםשישדימוייםשאגאל"יוצרהתגלות,לושתעניק
שלהסותרותהדרישותעלהעונה Iסמויהאמת

 .תחבירי-הדימיון
שניביוכמעט)להיפגע(בלילנווטהצליחשאגאלאך

בעיסוקםעולמואתשתחמובינלאומייםזרמים
זרמים;שניוהסוריאליזםהסימבוליזםביובדימיוני,
אחיזתהכיעור,-יותרבהםרבמהלומרשקשה

הצ-הפסיאודו-פילוסופית.הtישבצנותאוהעיניים
באינטליגנציהניחןכימוכיחה,שאגאלשלזולחתן

בה,לזכותומוכניםתמידשלאעליונהאמנותית
רגעיתהשתקעותשלמרותהעובדהגםעליהמעידה
שלהמחושמלבאווירהשצץאחראוזהבסגנון
שלעולם :ביתואלבנאמנותשבשאגאלהיהפאריס'

 .לכנותואוהבשהואכפינפשי","ריאליזםשירי,חזון
לאוגאוותופשטותושכלתני,מסגנוןהטבעיתרתיעתו

אילולאהאופנה,ממלכודותלחלצומספיקיםהיו
 .זועליונהאינטליגנציה

 .התגלות:מאיןישהופעתעמדההליריעולמובמרכז
הבלתיבראייתניסוייםהיוהשונותוההתגלויות

אביוהפרה,בבטןע~בר-עגלהאשה,בבטןע~;ןר:נראה
שמוטראשולבושו,במיטבקברו,מצבתלידשרוע
באמצעשוכבמתאדם ;בשינהשקועהיהכאילוקצת

האלהההתגלויותולידדולקים.נרותמוקףהרחוב,
אך~כסטאטית,התבוננותמולמזדהרותכמושהיו

מהירותובעלות'פעילותהתגל~יות,עודבאופאסיבית,
 :הגבוהבקולוהבדחןזימר"אז :מספרהואעצומה.

מה ...לך!שמחכהמהעלמעטחשביכלה!כלה,הוי
ברכותראשינפרדאלהמליםבשומעי ?לךמחכה
אתמכיניםשבהםהמטבחיםלידאי-שםובכהמגופי
ביותרוהמרגשותהיפותמתמונותיורבחלק ".הדגים

מןהפתאומית,ההתגשמותמןנוצרושאגאלשל
דמותשלראשהלידראששלהמסחררתההופעה
מסוגבהתגשמותמומשהלקירבההכמיהה .אחרת
אהבהושלתודהשלומחווהרבתוםהדורהאךמאגי'
במערכת-מתרחשתההתגשמותכאשרגםמעט,נוגה

אגב,ודרךקיץ".ליל"חלוםאתהמזכירהתמורות
המפילהפוטנציאליתתמורהשלרב-אמןהואשאגאל
באיוריותרנגולותלולבמראהכמוממש,מורא

עומדיםוחזירוןתרנגולכלשבוהמתות",ליינפשות
 .ש iבנימ~ס iהירשלבמפלצותעיןכהרףלהתגלגל

ופרחיםדמויותראשים,שלהאלהההתגשמויות

טובצייר
צלקהדן

יופילפגושאפשררחוקותלעתיםרק .ממשנפלאות
הרנסנסלציירילחזורוישהציורבתולדותכזה

המטריאלי-בתחושתלהתנסותכדיהפלורנטיניים
המאנוו-שבתמונותלגדולותולחזורבריחוף'זציה

מפרוייקציההנוצריםבמיסתוריולחושכדיריסטיות,
 .אחדשהןומטאפורה

מבוטיצ•ליהצייריםשפיתחווהמעוףהריחוףתנוחות
על-ידינוצלומהיוונים,שקבלוהצורותלפיבלייקועד

גווניםעליהןונוספוומבריקהרבגוניתבדרךשאגאל
זוויות :הריחוףתחושתאתהמחדדיםנטורליסיטיים
בגדישלהן,התחתוניתשולינשים,שלעקבי-הנעליים

תנוחתאתלקבועהיטיבשאגאלוהחג.הכלולות
כפיריחוף'בעיותפתרלהותודותההפוכההראש
בתמונתוהמעוותהחללבעייתאתבאמצעותהשפתר

כךכלבוטחהצופההצהוב"."החדרהמוקדמת
אתמקבלשהואעדשאגאל,אצלובמעוףבריחוף
נערתואתהמחזיקהאיש:מאליהםכמובניםדימוייו

החמוריםענק,בלוןחיתהכאילוהאחתבידו
 .הבועריםם.הסוסיהמכונפים,השעוניםהכחולים,

במאוחריםגםשלו'הקרקסבציורילהתבונןודי
הןואינטימיותפנימיותכמהעדלהיווכחכדיביותר'

לכלחדרוהןכמהועדלריחוף.והכמיהותהתאוצות
וצורותהקישוטסוסים,זנבותהשיער,הגוף,פרטי
בולטהדימיוןבעולtפשאגאלשלהבטוחמצעדו .החלל
-והידורחןשנינות,מץר,מלאירישומיםבאלפי

נראהשבוצ•אפלין,לצ•רליהמוקדשהרישוםכמו
כנףמכובעו,הצדהמוסטותכשפניוהקטןהאיש

רגלו-עלפוסעוהואבידומקללזרועו,מתחתמלאך
אחתעלודורכתאחריורודפתונעלותרגנולת

מאצבעותיו.

הדימיוןבעולםהזההבטחוןהיהצייר,שבוסגנוןבכל
"אניהמפורסמתבתמונתו :ומפליאבלתי-משתנה

בעלעגלשללחוטמוהציירשלאפונושקשםוהכפר"'
קוביס-"גיאומטריה"בתוךולבביות,רכותעיניים
מראשוארוךוהואהדשאעלהשוכבב"משורר"טית,
הצווארוןעםב"בלההבית,כאורךרגליולכפותועד

וכלואה"ל"דפניסובתלבושותבתפאורההמקופל",
שלבסגנונםובעירהאשמסךשבהןראוולשל

ובנ~~-באכסט :זהבתחוםממשיכםשהיההרוסים,

עקבנוכרוריחוףהתגלותלהביעשכשרונויתכן
איןאךהאגדי'הופעתאתיפשרשאתרבותיאקלים
אהבהלעולם,הרבהמאהבתונבעהזושיכולתספק

העיירה,האשה,עלשהעתירבהערצהמזוגהחושנית
ייאוראתמצאשבהפאריס,עלגםאחר-כךהחיה,

כל-כךרבהצניעותישזובאהבה .החירות"
כאבשלמוסתרגווןבהמופיעכיעד Iוהתבטלות-האני

לעצמולכבושכדיקשותעמלשאגאלוקדושה.חודר
המאווייםעללענותהמסוגלתצבעיםמערכת

 ;מרתקיםהיוזהבתחוםחיפושיו .שלוהמאגיים
במקוםשבאוהצהוביםהפריזמאטיים,צבעיוניחרד

הצבעהאדומים-הצהובים-הכחולים.כךואחרהלבן
באנרגיהמצטייןשאגאל.שלהגדוללהישגוהפך

שלצורותלובשעצמוהצבעכאילונראה .עצומה
אתמכתיבעצמוהואכאילונוף,אודמות

פנימי'זהצבעשהיהככל .הבדעלההתרחשויות
 .בעולםממשותבוחיתה

וצבעו .לעולםלבעליההשמורהמתתאינוהצבעאך
ביןהשבריריהאיזוןעלתמידשמרלאשאגאלשל

אינטימימדייותרמשהובוהיהלעתים .והחוץהפנים
האנרגיהאתזוהרו,ואתחומואתאיבדולעתים
אקדמיותשלצינהבוואחזהמתוכו'אותושהאיצה
האקדמיות.-סוגימשללנעימההפחותמודרנית,

חולשותיו.ויותריותרבולטותחייו,שמתארכיםוככל
זכהלאהגודשואילומדיגדושותנעשותמונותיו
יסודותוהופיעושבורבותבתמונות ;איתנהלהבהרה
אמןשלזהירותווהכרחיות.תוםחסריםאךקודמים,

לא"לאווים"בעלחופש'בתקופת(אמןמודרני
אתולציירלהסתכןכשהחליטאותונטשהכתובים)
אפשרויותאתהדקהקצהעדמתחשאגאלהתנ"ך.
רבהאהבהמתוךשנבראוהמופלאיםהיצורים .עולמו

אתלשחקמסוגליםהיולאאינסופיתוהתמסרות
היכולתחוסרביצירתופגעוכיחודהחדשים.מחזותיו

נזקקהמערבישהאמןאישית,בלתילאידאיאליזציה
גיבוריםאואליםדמויותעםבהתמודדותתמידלה

זואידיאליזציהואין .הרוחאוהגוףשלעצומים,
ה~ראטיתדמותבעיצובמוחלטעידוןבליאפשרית
קנהבכלמונומנטליתתנופהובליכמעטדוממת
שניםרבבסיוןחסרשאגאלהיהזה,עםבבדבדמידה.
לסיכויפתחהפותחהיחידהנסיוןדיוקאנות,בציור

עצמובתוךהאמןימצאאחדשיוםממילא)(הקלוש
יעברואלהושהבעותבעולם,קיימותשאינןהבעות

עםמושלםתואםמתוךהדיוקןאל"מעצמן"
 .שלוהאסתטיקה

הדמותשלשתפיסתומפניבעיית,עודיש-ולנו
ככללהביןהתחילהוהארכיטיפית,הנצחיתהיהודית,

 .העיירהשלוהכמוסהפנימימהעולםשאגאלשדחק
אנושבוקמאיעולםבאותואחתלאפוגעתזותפיסה
 .האחריםדימוייובאמיתותמודים
מלחמתבתוםהמועצות,בריתאתלעזובכשעמד

אוהבשרמברנדטבטוחאני":שאגאלכתבהאזרחים,
גוףלרישוםהרבות,לאפיפניותשהתכווןיתכן ".אותי
שאכןספקליאיןאךהנפש'שלסימןהיוכמווצורה
בלבעמוק,ולרמברנדט.לומשותףדבר-מהקיים

לומרמוטבואוליחמלה,שלראייהחבויהאמנותם
הראשונותבתמונותיוכברשהופיעה Iמנגינת-החמלה

הפנייתםובדרךהפניםהגוף,בבחירתרמברנדטשל
שפליאתושאגאל,אצלמידהופיעהזו ;הצופהעיניאל

זוששותפותאומרהייתיברחמים.מהוליםואהבתו
שרביםנדירהציפוראותההואשאגאלשאכןמעידה
יהודיאמןהיוםלאורפנסעםכל-כךחיפשוה
אמיתי.

תל-אביביבביתשאגאלעלשיחהשאותהמודהאני
וכעוסנבוךישבתי,אידזוכראניבבשרי.כקוץננעצה

שבוהריקבאודיטוריוםבניצה,שאגאלבמוזיאון
כמאוזוליאום.:המוזיאוןבטהובןשלהחמישיתנוגנה
הצייריםאחדבדברינזכראנייותרעודגדולבכעסאך

ציירהיהששאגאלאומללה,שיחהבאותהשהשתתפו
 . 1910עדרק 11טוב 11

גםשאוליצעיריםלאנשיםהשלוחהזר'רשימהמכאן
בלתו-איבהכאלה,מוסמכותדעותמגיעותאליהם

 • .מרושעתורכילותרציונלית
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סופרר

הנהג
רובינשטייוטל

יפה.כזהביתראיתילאשליבחייםיפה.ביתלהם.ישיפהביתידהא
בעצימוקףבשכונה,הבתיםכלכמודווקא,כזהרגיללבן,קוטג'
בעיגולמרצפותשורתכהה.ירוקבצבעועביםארוכיםברוש

תמיד.קצץוהדשאהמגולפת.הכבדה,הכניסהלדלתעדמהשער
לו,קוראתהיאאיךהזה,הפרחבעיקרעםוסימטריותקטנותערוגותמסביבו
זהאדום.גדולפלסטיקאוטוזרוקבפינההקיר,עלנשעניםאופניים .ה~~~ט~

ישולגדולאופנייםקיבלההקטנהעליו.ועברהקטנהשלקודםהקטן.היהשל
הגבוהיםמהחלונותנכנסתהשמשואוורירי.רחבסלוןחיות.איןמזמן.

מעץ'הכלכפרי,בסיגנוןשאומרים,כמויפה.מטבחהמטבח.אתגםשוטפת
וכלעציציםמזה,אוכליםלאפעםשאףאפילוהחלוןעלתלויהשוםשרשרת

קיר,ארונותצבעוניים.וילונותלתוךנעלמיםלבן rשפרממסדרוןחדריםזה.
חושב,אניבאנגליתכותרותומתחתמצחיקיםציוריםמיניכלועליושעםלוח

 .חדרלכלמרפסת .אמיתייםושרוכיםהתעמלותנעלישלציורעםפלקט
יפה.ביתלכביש.אולגןמשקיפה
הרבהמדברלאחברה,איזהשלמנהלסגןהאבנחמדה.גמור.בסדרמשפחה
לאמשרד.באיזהעובדת.גםהיאואליה.הילדיםאלגםמאד.אליוחביב
מנופחתקצתהתסרוקתבסגולים,תמידלבושהגבוההאשהשלו.המשרד
איכפתנקי.מאדהביתעלשומרתוצמידים.טבעותמאדהרבהלהישלגובה.

שלי,הבוסכמוהיאאתה.זהשליהקשררובמהילדים.גםכאלו.מדבריםלה
מוזר,קצתהגדולהילדים.ועלהבית.עלאחראיתהיאכילומר,שנהוגכמו
לוישקשה.תקופהעכשיועוברשהואבטלפוןאומרתאותהשמעתיאבל

שותק.שלום.לאאפילואיתימדברלאלשעות.נעלםוהואהפניםעלפצעונים
תהיהלה.ישמץראיזהה. 9יהכייצאהחמודה,ככההקטנה,שותק.אניגםאז

תלתליםעםילדמבין?הואמהקטן.-והקטןהכיתה.מלכתתהיהפראית.
מהקטן' .הליכהכדיתוךהנעלייםלונופלותתמיד .האףלידקטנהחןונקודת

מבין?הוא

איןהמכונית.אתמוציאוחמש.ארבעיםבששמגיעאניבשבע.קמיםבבוקר

ביטחוןליתרשעהחציליישמנקה.מתניעכלומרבסדרשהבלבודקגראז'.
בשבע .בחורףמאוליחץובסדרהכלכללבדרךלאלתודהמשהוקורהאם

שלבתנועה .העירהאותולוקחאני .הכלתיקחליפה .מוכןכברהואורבע
זאתבכלאבלקיצורדרךכברלייששעה.חציגםלפעמיםלוקחזההבוקר
באיםאםאבלשמאלמצדמצלמהישלעירהכניסהבצומתצפופה.מאדהעיר
האלההמצלמותיודע.לאנהגאףזהאותךקולטתלאהיאמערבמכוון

שכה .לשרוףוהתחילשקעליהשםאותוקלטהשאחתמישהופעםממזרות.
חטףההואמשטרה.שםחיתהבדיוקראיתי.אנישליבעינייםאחיהאני

עצבים.

לנסועצריךלירוקלהספיקכדיימינהעיקולישהנכראחריישרממשיכים
עושיםכולםכניסהבאיןבתיםשנינוסעיםקטןרחובישכךאחרבולחמישים

לשתיעדשמובילמכירלאאחדשאףלכבישומגיעיםבסדר,זהזה,את
לאנדפק.-נזהרשלאמימצלמה.יששםגםשלו.המשדדלפניצמתים
שמאלמצדקנס.חוטפיםכולםשםהעצים.ביןמוסתרתהיאכיאותהרואים
כברהםאזמסוכנתצומתשםישאזרחיתמכונית'זtלבמסווהניידתישתמיד

לצומתומגיעיםממשיכים .הרבהעוצרים .בוקרכלשםנמצאיםזמןהרבהדי
סיבובלעשותשםמותראבלימינהפניהכןלפניאיןכיהמשרדאחריאחת
-השמאלילנתיבונכנסיםהמשרדשלהצומתשללירוקמגיעיםואזפרסה
אותולהביאצריךאנינדירותלעיתיםבפתח.ממשאותולהורידיכולככה

אניכללבדרךמחדש.היוםכלאתלתכנןצריךאניואזאחדבמקוםלפגישה
בצומת.יורדהואאזעיתוןלקנותרוצההואאםאבללפתחאותומביא
שקוראיםבשםבעייתית.יותרעודהתנועהחזרהבדרךאותה.לקחתחוזר
אורמזורלפספסיכולאניאזכירדיושםלאאניפקקים.העירכלפקקים. :לזה

זהנעים.לאאבלאשלםאנילאזהקנסאקבלפעםאניאםאולימצלמה.
למהמשהו.להשיקרהלמהאזטובמכוניתעלשומריםאםחושב.אנימשפיל
נקודות.חלילדדאוקנסלקבללמהפנצ'רשיקדהלמהאותהשיגנבו
נראהזההחורשהדרךנוסעאלאהקיצורדרךאותהלוקחלאאניחזרהבדרך
ישוגםחישבתי.ודלק.זמןחוסךזהדברשלבסופואבלמהדרךסטייהאולי
אםמהרדיומגיעיםוחמשחמישיםעלזההירוקהגלשםשוטרים.פחותשם

וכולםשמאלהשפונהאחדבנתיבהצטופפותאיזושםישרקזהעלשומרים
מצאתיפעמיםכמהזאתובכלישרצריךאנישמאלהשםלפ~ותרוציםכמעט

אתמפספסאניואזהנהגיםלשמהאותיסוחביםהזה.בנתיבתקועעצמיאת
קורה.לאיותרוזהנזהראנייודעכשאניעכשיוהרמזור.
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ופונההראשילרחובנכנסהשכונהשלהשנימהקצהכלומרמהסוףמגיע
אזאבלהשנימהברוןלרחובככהנכנסאניהביתשללרחובשמוביללרחוב

לאהדלת.עלודופקיוצאלגן.כשנוסעיםהמכוניתאתלהפוךצריךלאאני
לצפצף.נעים

 ?ארוזיםכולםשואלתהיא"ארוזים".אומרתשהיאוכמומוכניםכברהילדים

קוראתהיאהקטןשללטוסיקלמשלכמה.עודלהיששלה.כזהביטויזהכן.
אותםבודקתהיא .הפ;פ;עלמכ;גתלךאתןואניבואלואומרתהיא ";פ;פ"

נשיקהמקבלילדכלישר.הואאםהקטנהשלהשבילאתכיחודבמיסוד,כמו
 ...להםישתיקיםכמהאותו.מכריחההיאאזרוצה.לאהגדולאבל

בתוךזהכימאדפשוטזה .לגןקודםידי.עלהגדוללמכונית.מתפזרים
כןגםהקטנהשלהבית-ספרשלו.לאחיםומנפנףראשוןיוצאהואהשכונה.

עללהמחכותכברוהןחברותהמוןלהיש .שלידבשכונהזהרחוקלא
בסיבובים.להיזהררקצריךוקלה.פשוטההזאתלשכונההדרךהמידרכה.

מאדאחדעצורישכדור.אחרירציםילדיםוגםלכבישכלבאיזהקופץפתאום
מאדובעצםותמימהפשוטהכזאתשנראיתצומת .בולעצורשחייביםחשוב

זמןכמהלפני .לומדיםלאאנשיםאבלתאונותהרבהכברשםהיומסוכנת
.שמעתיהאץראתעזבההמשפחהשבוע.אחרישבועתאומים.שנישםהלכו

לידבצומתכמומוארשםהעצוראתלעשותצריךבזול.מאדהביתאתשמכרו
שםפחדאיתי.מסכיםוהסבאאניוגםככהאומרהואגםהטניס.מיגרשי

בלילה.
דרךחוזריםאבלנוראלאכןגםרחוק.יותרקצתהגדולשלהבית-ספר
שאיןארוכהדרךשםיש .צפונהנוסעיםאלאלעירנכנסיםולאשלהםהשכונה

שםישלבית-הספר.מגיעיםפתאוםואזשדותסתםעציםלאבתיםלאכלום
אניבשבילהלחזורממהרשאניאפילואזלמכוניתטובלאמאדוזהעפרדרך
לאפנימהץרוהואהצילצוללפנידקהממשמגיעיםאנחנולאט.שםנוסע
חוזרהואנזכרהואאםכיככהטוביותרזהאבלהדלתאתלסגורזוכרתמיד
הנעל.עםשריטותעושהוגםהגוףולכללדלתטובלאמאדזהוטורק
היאבשבילי.יפהאבלמשעממתדרךבאותהחוזרהמקוםעלסיבובעושה
לבושהכברמשהו.לנקותגומרתאוהגינהאתמשקהאובחץומוכנהכבר

מחייכתתמידהיאאשה.שללמסמכיםמעורתיקעםסגולהכזאתבחליפה
לאאותהמעצבניםתמידהםגנן.אולאינסטלטורמחכהלאהיאאםבבוקר

זאתאוליאזבכסף.לרמותרקמנסיםכאלהשאנשיםאומרתהיאלמה.יודע
 ?בזמןהגיעוכולם ?שורהיוםשלומךמהותמידלידילשבתנכנסתהסיבה.

עלקצתלהלהסבירמנסהאנילפעמיםאבלמדבריםלאאנחנוהדרךרוב
 .ללמודמכסהאבלעייפההיאשתדע.מצלמות.
אבלבשבילובבוקרכמונוסעאניאזממשלעירבככיסההואשלההמשרד
לפכיקטןלרחובכככסאניאזפרסהסיבובשםלעשותאפשראזלעירבככיסה
ימינהושובסטריחדזהכיאחרתאפשרותאיןימינהופוכהמשמאלהצומת
התעקשתילה.כוחוזההפיכהאחרישניהואהמשרד.שלהרחובלפינתומגיע
צריךלאשורמהבשבילאומרתחיתההיאאבלהפתחעדאותהלהביאתמיד
הפסקתיכברספורט.עושהולאכמעטאניללכתקצתנעיםדווקארבהתודה
רוצה.היאככהאםלפתח,אותהלהביאזה,עם

חזרהבדרךאותישמכיריםתחכהישדלק.למלאנוסעאניצריךאםעכשיו
שהםהמשפחהעםסידורכזהוישכמה,רושםלבד,ממלאאנילשכונה.
שליחויותלישישאועכשיותמיד.ושמן.מיםבודקהחודש.בסוףמשלמים
לעשותצריךשאניאולדוארחבילהשינייםלרופאכסףלתופרתשמלהלקחת

ישתמידהמכונית.אתלרחוץאולמשרדמחוץשלופגישותבשבילספיישל
מיניבכלביוםשליחויותשמוכהשבעלפחותליישכללבדרךלעשות.מה

אוכל,קניות,מיניכללעשותמכתב,לחסוךהודעותמיניכללהודיעמקומות.
זוליותריוצאזההקטנהשללחדרתנורקניתיזמןכמהלפכיניקוי,חומרי
רקצריךשאניכזהאשראיכרטיסליישהשליחויותבשבילחשמלי.מסדין

לחתום.
אנחנו .מאדמהרמגיעההקטנהאתלקחתצריךשאניים-עשרהשתהשעה
יאכלושהםכדיזהאבלזמןכמהלו'מחכיםהקטןאתלהביאכברישרנוסעים

פחותבהרבההתנועהבצהרייםשלה.למשרדכךואחרביחדארוחת-צהריים
אוחמשאוארבעשלושאואחתאחרת.בשעהלעבודגומראחדכלכיצפופה
אבלבבוקרכמוסיבובעושהשלושתם.אתלוקחבכביש.מורגשוזהשבע
גומרהואהגדול.שללתיכוןנוסעלאוגםהאםבשבילהעירהנסיעהגםמצרף

לוקחשאנייוצאשלישיבימירקשעות.מערכתאצליישאחרת.בשעהיוםכל
זהאבלה~יוכיתלאקצתדרךשזוככרןמהמשרד.אותהלוקחשאניאחריאותו
שלישי.בימירקקורה

מראשמוכןכברהאוכלארוחת-צהריים,אוכליםארבעתםאוכששלושתם
האבובשבילשלישייוםלאזהאםהגדולבשבילנוסעאנימחממת,רקהיא
ליישיום.כלמשתכהזהמעכשיושינוי.איזהעלומודיעמצלצללאהואאם

בשכונהוחמישישכיבימיפסנתרשיעוריישלקטנהלמשלשעות.מערכת
צריךאניהקטןבשבילבשבועפעמיםארבעזהוקרטהטניסלומדהגדולשליד
סידוריםהמוןישלאםמשפחהלקרוביאותולהביאאוסיטרביינילהסיע
הצופים.אתושכחתיבעירכללבדרךוחברות

גדוליםמלוןלבתילמידבר,להרים,רחוקאוליםיוםכלנוסעיםבחופשים
במפהמסתכלוהגדולנוהגאנילשבעה.מקוםאיןכינוסעלאהסבאולבנים.
זהעלחוזרוגםשצריךלפניזמןהרבהשמאלהאוימינהאומרהואומכוון.
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אזבמכוניתשיאכלומרנןלאאנילהתכונן.זמןליישרככהפעמיםכמהערד
בדרכיםהתפתלויותאחדיכשמגיעיםקטנים.בקיוסקיםלשתותעוצריםבדדך

זה.אתשיעשהמהמלוןמישהואיןאםלמיזררדרתניגשאניחרמותארירוקות
אותרכדאיםתמידהאלההחדרים .תמידלאזהרגםבחדרים rלהצדקלייוצא
תמרנה .שלידהקטןוהשולחןהלילהמכרדותהמסודרותהמיטותעםדבר

השםאתעליושכתובקטןסברןמרככיםבאמבטיההקיר.עליבשיםמפרחים
לאכאילוהכלאחד.לכלומגבת,כקיהכרסכחול,ארורדרדהמלון,של

שהבלחושבאתהמשלמים.זהבשבילמלון.בתישלהטריקזהמשומש.
פתאוםאםטריק.זהחושב.אניככרןלאזהאבלבשבילךחדשמרנןבשבילך

שלבמיטהישןהקטןריק.ישאדהואאולחדדאחרתמשפחהתיכנסתבואלא
הםימים.כמהאחדיאותםלקחתחוזר ...בולהתראותשלרםאומדההררים.
הגדולתמיד.לאהשארשכהנו.כמהאומדיםההרריםוכזכרים.ושזופיםעייפים
חיתההמכוניתבחופשהיושהםבימיםכן.טענות.ישולקטנהשותקכרגיל

אלכמראליהמתייחסיםהםהעניינים.עללהשגיחיוםכלבאתיאניבמרסן.
להשגיח.צדיךמישהואזמכונית.סתם
מעכביםולאמידעליהלעבודמתחיליםהםשםאניאםשם.שאניטובזה

יכולאניאבלאחדאףעלסומכיםלאהםכילגעתליכרתכיםלאהםארתה.
אניהבוקסיםאתמתקניםאםג'קעלעולההיאואםללמוד,ואפשרלהסתכל

נזילהשתהיההבאהבפעםגםככההנזילות.אתומכגבסמרטוטמהדלוקח
שאנימבקשיםהםהמנועאתמכורכיםהםאםאר .הנזילהבולטת,תהיההיא

הםבמרסןשםההצתה.אתלכרוןיכוליםהםואזבסטדטדנגיעותכרתןאתניע.
בשם .שלובשםלאקוראיםהםלההבעלים.שלכשמרתלמכוניותקוראים

הדלת.תיזהרה'שרד'אתלפהתזיזסעסעסע .שלי

(C , 
ררבינשטייןטל :איור

כלומחזיראותרמביאאני .מעדיףהכיאניהסבאאתאבלכולםאתאוהבאני
השבוע.באמצענפגשיםשהםמאדכדירזהערב.לארוחתששייום
לומסביראנימאד.העביםמשקפיודדךומסתכלהאב,כמולאלידי.יושבהוא
ומהמהם.שותקוהואהדרךעל
 .אבודאתהישראותךתופסתמצלמהישברמזורמולךמימיןמגיעאתהפה
כיכלרםלךקררהלאהשנימהנירוןמגיעאתהאםמסוככת.מוזרה.צרמתזאת
יודע.לאנהגאףזהתופסת.לאהמצלמהשם
הממ

מערלהמכרעכוחהגהבסדרבוקסיםמהירותמפתחתמצריכת.מכוניתזאת
עםערלההחלוןתדאה,הכהכאלה.מכוניותהרבהאיןבסיבובים.טובה

כפתור.

הממ

עםקטנהבעייהדקישהשלטים.שכיביןשם. ?דואהמצלמה.עבדנוהרגע
המנוע .במכהכדלקתהיאבגזכרגעאניבבוקר .אתמולליקדהמה .הקרבורטור

ותזכורכדלקתלאהיאמתניע.חוזר,מחכה.חוזר,למשדד,נוסעקצת,מתחמם
מחפש.מכרע.המכסהאתפותחמיד.כדלקההיאובבוקרהתחמםכבדשהמנוע

הפילטרשלהמכסהאתפותחנתפס.אוטומטהצ'וקאומוצפתהמכוניתאו
דלקשעובדהזההפתחמלמעלה.הפתחיםאתתופסהקרבורטורמעלאויד
רגםלהחזיקגםאפשראיאבלאוטומטהצ'וקשלהפתחאתמחזיקאויד.וכככס
סטדטדרכותןשתחזיקמהגברתמבקשכסגר.זהכשעוזביםכילהתניעללכת

אבלנוסע.הצפה.איןככהלעבוד.קצתעודלהנותןאזבמכה.כדלקתהיאואז
אתלשפץאוחלק.להחליףצדיךאוליבקרבורטור.יסודיתיקוןלעשרתצדיך

אתלנקותצדיך .אלקטרוניזהאמריקאיותבמכוניות .אוטומטהצ'וק

 1983אפריל-מאי

 ?ככרןסתמיםויזותדלקפילטרלהחליףהקדברדטרד
שוד.כן.

בארוחהלאכול.אוהבמאדאבלשומעכךכללאוכבדובקרשילאטהולךהוא
אניתחנות.מעבידואניטלויזיהשםישהדלת.שלידהקטןבחדדיושבאני

אתלסבאבבקשהתעבידפעםמידידקמדברים.לאכמעטשהםלשמועיכול
מלח.איןאמאארתפרחי-האדמה

לועלהקצתהייןמשהק,ידיו,אתמשלבושקט.שבעהואאותומחזירכשאני
אליהם.ולהביאמהעידלאסוףצדיךשאניאורחיםערדליישכךאחדילראש.

צלצוליםישופרייהשכשהיאהחגורהעלשליההסבריםבאמצעלפעמים
מסביר.ולאצוחק.הואוחריקות

חושבאני .מרוצהבהחלטואניאצלםעובדשאניוחצישנתייםכבדזה
פעםאףערדהםבינתייםמשתלם.עבודהמקרםמצאתיכלומדטובשהסתדרתי

 5735מכרעכפח 1979ארלדסמרבילאמריקאיתמכוניתמכונית.החליפולא
שחודה.הנהג.כוללאישלששהושירןצילינדרים. 8 . 88דויאלדלתאדגם

אפשרמקצועינהגאניכפתור.עםעולםחלוןבז'.צבעקטיפהבפכיםריפוד
 .מבדכיסוייששליהכיסאעל .עלילסמוך
עלכלרם.איןכמכרעשדוף.ריחמדגישגידשיפץושאחריהזההמקרהליקדה

שםיצא.הכלכמעטברדק.גיד.שמןשלנזילהיששהגידלאיפהמתחתהכביש
 :הסיבה .הקטןאתלקחתצדיךשאניבדדךקדהזהרכל .למרסןונוסערזרבה
ונדקרשמןמחזירהחליפומקודםלבשמרשלאהתנצלובלוי.שמןמחזיר
לאהתיקוןכיפעמיים.ליקדהזהפעם.ערדכךאחדקדהזהאבלנוזלשלא
מכסהפותחמגהקת.חותכתמזייפתפתאוםשהיאלישקדהארמוצלח.היה

שהולכיםהחוטיםאבלתקלה.איןההצתהשלהחוטיםאתברדקמכרע.
יודעאנימאזחזרה.השסתוםעלאותומלבישהשתחרר.אחדחרטלשסתומים

מהמנועעשןיוצאראםפחות.אחדשסתוםעלעובדתהיאאםאיחהזיוףשיש
לאוינקדהדואהאני .קרועיםדלקמצבורותולאחשמלימקצראצליקדהזה

בסדרהמכורה .שדופהמכורהאולי .שיתקןלחשמלאיהולך .שמאלמצדעובד
שלהמוטשלהפלסטיקאחדמצדדואהההגה.אתמפרקבסדר.הפיוזרגם

שומעבבוקרכשמתניעכדיר.מקדהגםליקדהמכונאי.לאואניכשבד.הריכקד
מכונאיקדה.כשהיאכברקדדקמפסיק.וכשמתחממתהרצועות.מאזורדפיקה

הרעשמיסב.החליףבסדר.לאשהמיסבהמזגן.שללמנועקשורשזהאמד
חזקות,דפיקותכשאד.הרעשמתח.החגורה.אתלמתוחשצדיךאמדנישאר.
לאזהמכרע.רצועתהחליףבסוףדופק.רעשכוח.הגהמעדנתבדקמעצבן.
לזהאיןעזר.זהאבלחדשהדיחיתההקודמתהרצועהכייעזורשזהחשבנו
כדיר.מיקדהזההסבר.

לזהלקרואאפשרהראשונהבפעםהיוםריב.ממששהיהראשונהפעםהיום
אי-הבכהדקזהאחדלמקרםזמןנאותרליסרערוציםכולםאםתמידריב.

ארמדתהיאתקרית.לזהקוראתהיאהגברת.שארמדתכפי"תקרית"ארובלבול
אמיתי.בלגןהיההיוםקטנה.תקריתלכרחיתה

רוציםצלצלוההרריםשלחברים .הגדולשלהקבועטניסהשיעורהיהזה
 .אחדי-הצהרייםבבית-ספדשיעודי-עזרהיוולקטנהשלהםלקטןיבואשהקטן
יוםאותםוהעבידותשתפד.לאהיאאםבחשבוןדמהארתהשיורידולהאמדר

לאבטריקההחדראתעזבוהגדולבכההקטןלצעוקהתחילההיאלהיום.
מחוגארתהלקחתצדיךאנימעטערדבביתהיולאההרריםלחשוביכולתי
אמייל.

אףזההצרחותכלרבניתהעכיכיםמהכרשרדבטלפוןההודיםשלהחברים
לשיעוריללכתחייבתאנימסדרת.חיתהכבדהיאלבד.ואניככההיהלאפעם
לפכיזהלימודיםבלימודיםלישפגעתתדעהיאאםאותךתהרוגאמאעזר
ראשוןיוםכלזהקבועדברזהטניסחזרשפתאוםוהגדולתחביבזהטניסטניס

אחריותי.עללאאשםלאאניעזר?השיערדיאתלךהזיזופתאוםמהורביעי
שלהםהקטן ?בסדריהיהזהשעהחציעודאותואביאאניאםבטלפוןואני

שעה.מחציפחותמהד.אבלבסדרטוב ?נהגישמהבשבילבהיסטריה
שאניכמרלצעוק.יפסיקורככהבמכוניתכולםאתלשיםככסה.רעיון.ליעלה

בבית-ספדהקטנהאתקררםהורדתיבמכונית.רשמתישלרשתםאתלקחתי
שהיאנטרחאני .ליתזכורוהיאבעיניהחןמצאלא .הזמןלפכיקצתשתהיה
הגיעהגדוללטניסלעשרת.יכולהמהאבלחשברכים.ערשהזאתהכל.זוכרת
השכרנהשלאחדבצדאחדכלקרובים.כךכללאוהבית-ספדהטניסבזמן.
כמעטבמהירותמשםמצלמות.שלאובטחבדדךרמזוריםכמעטאיןאבל

שאחותייצאהעיד.באמצעהאלהלחבריםהמותרתהמהירותאתועבדתי
הביכה.היאאבלבשבילה

במכונית.כולםאתלשיםוקודםלהתווכחלאטוב.רעיוןהיהזה

מציצההזקנה ?בדידהלבדאעשהאנימהאבלשליהחופשיהיוםזהשבתיום
בטוח.אנילחדד.לי

 .אמדתיואזלשיחהאותיתיקחשהיאחיכיתיבעצם .להואמדתיאליהניגשתי
ואניאיום.במצבלדעתישהיאבמכוניתלטיפולשבתיוםאתלכצלשצדיך

אותהקטעתינעים.לאקצתלההיה .ולהחזירליםאותםלהסיעגםיכול
 .הסכימההיאאז .שצדיךחושבאניכיזה .כסףיותרבשביללאשזהואמדתי

פינוק.יוםלמכוניתיששבתבימימאז
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ערשהאניכלקררםהמציאה.שהיאשםזהאבלפינוק""יוםלזהקוראאני
רמיםשמןחסרלאאםשיגרתירת.בדיקותבהתחלהבמכנסיים.למטהקיפול
באופןליישבבגאז'.הציודאתברדקבצמיגים.אוירלחץאורותריכקריםברדק
מדמזוקקים,מיםשקיותשתיגיר,שמןמכרע,שמןבלמים.שמןאיתיקבוע
קטנות.שריטותבשבילצבעוספריירזרבהדלקרזרבה,מכורהאויר.לחץ
ידפוקמיאזנוסעהזמןכלאניזגז;זכה.לאאניכיאיןשריטות.ישאםברדק
ערדרפרליש.ררקסערשהאניהצבעעםלתקןאפשרשאישריטהישאם ?אותי
אניררקספרלישלמזלי.לפחחלקחתשצריךרצינייותרמשהרליקרהלא

לבדוקרפלאטיכרתשסתומיםלהחליףאלפיםעשרתטיפולבחודש,פעםערשה
אלפיםחמשתכלקרבורטוראלףשלרשיםכלההגה,מערכתואתבוקסים
דלי.עםרוחץיסודי.בכקירןמתרכזאנישבתבימיסיכה.
אותןשומריםלי.כואבזהעליהן,שמשגיחיםאיךמכוניות,רואהכשאני

שינוייוצאמתחת,מכרתחוטפותהןואזרכההמיד'עלמחכיםמלרכלנות,
 .מדימהרנוסעיםמושכת.היאכךאחרההגה.למערכתלצמיגיםנזקבפררכט

כשחסרשמןמוסיפיםלאבצמיגיםאוירממלאיםלאבריא.לאזהמדילאטגם
-.מזנקיםבקץיבעיקרלפחות.בשנהאחתפעםצריךרדיאטרר.מנקיםלא

אתמשמיציםהםכךאחר .לבוקסיםבלאי-מדייותרעוצריםדלק.אוכלת
שככנסרלראותיכוליםלאלהתניע.אפשראיכילמרסןבאיםהםהמכוניות.

 ?לראותיכוליםלאבקרבורטור,הצפהדלק,סתימתישלמפלג,מים
הקיפולים.אתלהורידאפשרעכשיולכקרת.גמרתי

כלאתמנהלתהיאפעם.מידיזהאתערשההיאלשיחה.ה~םאותילקחההיום
אינסטלטורבאראם .ואניהגנןהמבשלתהעוזרתהעובדים.אתרגםהביתעכיכי

 .אותםגםאזהחימוםאתלתקןמישהוארחשמלאיאר
קשהמאדליהיהכיאזהיהזהבשביליקשההכישהואאחדרגעבחייםישאם

ליקשה,מאדשזהרואיםשהםאמרההיאשהרגשתי.מהכלאתלהסתיר
המכוניתעלריביםיותרשאיןאחרידווקאלמהמביןלאאניהמצב.ולהם,
נהגלשכורואולינוספתמכוניתלקנותחושביםהם .גיליתישאניהשיטהבגלל
נוסף.

ולאכסףבליארכסףקצתעםאפילולעבודמרנןאניהכסףזהשאםאמרתי
תעלהאלשררפתאוםמהלי.כתפסהשהבטןהרגשתילדבר.להמשיךיכולתי

מדי,גברההואלדעתיהשכר,עלאיתןלדבררציתיאמכםשכזה.דברדעתךעל
לפטרכרוכהחיתהשלאובתמיםבאמת ...תחשובאלאבלחברות,עםהשוויתי

קשה.עובדאתהלך.שיוקלשתשמח.חשבתי .ארתך
כיהראשאתשהורדתיחושבאנילומרצריתיככהלדברצריכהלאאתהגברת,
תעבורשלאלמהשרר,רעיון,יודע?אתה .רעיוןלייששרר .אמרההיאפתאום
ננקהחדר.שםלךלסדראפשרשימוש.כלאיןלמרתףאיתנו?לגרר

לזקנה,משלםאתהכמה ...משלםשהייתהדירהשכראתשלךמהמשכורת
פכרייותרתהיהוביוםבלילהבמכוניתלטפלתרכל ... ?זק;יגהמהשכחתי

יכולרזהופגישותקיםועיסיותרהרבהעכשיוישלכולנוסערת,.רהלמשלוחים
שרר?דעתךמהלא?פיתררן.להיות

דקדק. .אחרונהמכהתוספות.דגים.ארשרר.בשר,ביוםאחתפעםלפחות
רקהיוםכלאוכלים.ככהחם.קקאועיזים.גבינתעםלחמכיהירקות.בערב

 .גמרתילאערד .לכאןתחזורבראמשתגעת.אניפתיתים.
לשיחותלוקחתהיאאםמעניין .גבוהיםלטוניםלעלותהתחילשלההקול
 .איתםארכלשאניחיתההמסקנההשיחהבסוף .והגנןהמבשלתאתגםכאלו
 .הבאששיביוםנראהששי.יוםשלהארוחותאתגםכוללזהאםיודעלאאני
לי.יקראואם

כוחלאלי.צורבכלרם.לטעוםיכוללאאניהקטנה.לידשליבמקרםיושבאני
יכולערדאנישאוליוכרוביתתרדישבצלחת.לימסתכליםכולםבכיסא.לי

.לוקחלאמץשאפשרמהכלאתמאמץאניחבושים.ולפתןשניצלאבללסבול
עםכרגעלאכרגעלפה,תרדכפיתמקריבעיניים,עוצםשאנימדמייןאויר,

אפשר.איהשיניים.

ענייניםעלרשםפהדעתיאתשואליםבארוחותאותי.מחבביםשהםחושבאני
הבאתיהיוםאזמדברים.אםכשמדברים.טלריזיה,תרככירתארפוליטיקהכמר
תרדהצריך.הייתלאשמחר.מאדהם .לכולםשרריצרישוקולדאחרונהמכה
אביאמחרכגמר.הכלשכייהתוךלכם.הביאשררמהתראובראוילדים, .שרר
 .ערדשרב.

/ 

שילמתילהעביר.מהיותרליהיהלא .הבגדיםאתהעברתימיטה.שםליסידרו
 .אצלםגראניעכשיו .מראשהודעתישלאבגללחודשערדלזקנה
אניהיוםשבשערתכדימרוצה.אני.אבלככרןזהיותרועמוסצפוףהיוםעכשיו
בערב.מבצעאניהטיפוליםרכלהדלקמילויהניקיוןאתהסערתרקאעשה
כלזמןבאותולהיותםיצריכאנשיםחמישהעומס.ישלפעמיםהצהרייםאחרי
הםרגםשליבשיטההעכיכיםאתלסדררגילאניכיריביםאיןאחר.במקרםאחד

מאחרקצתומישהומוקדםיותרקצתמגיעשמישהוככהמסדראני .התרגלו
 .קיצורדרכידר.מסאניהכבישיםאתמכירשאניובגלל
והגדוללחבריםהקטןהשנההתחילההיאלבלטצריכההקטנהאםלמשל
דברלמכוניתכולםאתמככיסאני .לקניותוהאםלעירהאבבמיגרשלשחק
כיגרשלמיכךאחראליולאחראפשרשאידברזהכילבלטקררםנוסע .ראשון
שלבסביבההכלזהכיצריךשהואלאיפהלקטןכךואחרעצבניהגדול

פגישותישלוכיאותרקררםההרריםבשבילהעירהנוסעכךאחרהשכרנה
ולוותרהאחרונהלהיותלהאיגפתלאפעםאףבחנויות.ארתהשםכךואחר
ואזבמכוניתכולםאתשםבשקט.הבעיותכלאתלפתורככהמצליחאנילהם.
ערדכיברכהלאוהקטןצורחתלאוהקטנהמגיעיםכברהםואזבדרךכברהם

כלקררם .להתלונןטעםאיןאזזזההמכוניתראםנוסעיםכברמגיעיםכברמעט
במכונית.כולםאתשם

לשיחה.שרבאותילקחההיאהיום
 ...שאתהלבשמתיאבלהזההענייןעלאיתןלשוחחלינעיםלאמאדשרר,
רופא.לראותשתיגשכדאי ...רזהמאדראתהבריאלאזהשרר, .ארכללאאתה,
באמת. .לילדאוגצריכהלאאתגמורבסדרזהארכלאני
אדםשבןהגירנילאזהפתיתים.רק .לחדרלוקחשאתהמהרואהאני ,שרר
כלאתבזהאיןהרי ... ?ככהזהממתי ?פתיתיםרקהחיםכלפתיתים.רקיאכל

הולךראתהלךנעיםשלאלאשזהמקורהאני .המזרןאברתכלאתהריטמיכים.
בריא.לארזהארכללאאתהלך,דואגתאניהרצינות,בכלשרר,למסעדות.

חביתהחלב,כרסביצים,לך.יגידרופאכל .גדולהארוחהבבוקרלאכולצריך
חייבים .בשרבצהריים .משהרעםקפהב~ז;זר .ריבהעםטוסטירקות,אר

ררבינשטייזטל :איור

שלישיבראשון .מתנהיומייםכלבקביעות,להםמביא.שכרעייםכבראני
אז,השוקולדכמרששיבימיהסבאכולללכולםמשותפתמתנהארוששי.
לקטןכגיד,משהר.אחדלכלאראוהבים,שאנשיםיודעשאנימזרןבעיקר
לקטןלמשלאר .צבעונייםניירותלגדולמדבקותלקטנהצעצועמכונית
מפתחות.מחזיקלגדולפלסטיקשערןלקטנהקרביות

מתרחץלאאניל~ה wבכךהשיחהאתהתחילההיא .הקטנהעלדיברנוהיום
שפעםמביןלאאני .שליבגרףמתבייששאנילכךרמזיםלההיוואפילובים
הראשונהבפעםיותר.לבניםלאכברהזאת,הפעםאחריואז,להשתזףצריך
משתזפים.כברפעמייםפעםתוךאבלארתה.גםמביך.תמידזההחורףאחרי
 .אצלהההבדליםאתליהראתההיאתראה.הכה
טבעילאעצבנית.כךכלהקטנה.עםמהיודעתלאאניהמשיכה.כךאחר

ראותולערמתה.הקטןאתתראהאבלמדי.יותרארתהפינקנואולי .לגילה
יותר.פינקנו

בכים.והםבתשהיאבגללאולייודע.לאאני
לשאולרציתימזמןאגב,דרך ...זהעלחשבתיפעםאףאנישרד,יודע,אתה
 ?המשפחהבשםלךקוראיםלמה .ארתך

אתדווקא .זהעלחשבהלאפעםאףושהיאשצדקתילילהגידבאההיאהיום
הלבתשומתאתקיבלהלאפעםאףהקטנההרירואים.לאביותרהברורהדבר
כמעטלהאיןילדות.שלומשחקיםלבגדיםזקוקהילדה .להזקוקהשהיא
שלהלהדרדררתהסיבהזראוליאחת.חצאיתרקשמלות,לארגםברברת

חושב?לאאנילטובה.זמןכלשינויאצלורואיםמשתפר.?הגדולבלימודים
הריהיאואנגליתבאנגלית.גםרמהלהורידרוציםארתהאבל .לודאגנוכךכל

יודעת.
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לביתהרגיל.המסלולזמניתליוהתבטלמיוחדותנסיעותליישמשלשרם
לאאחד.בזמןנוסעמישהופעםכלוחזרה.חוליםביתבית,זההזמןכלחולים.

משפחה.קרוביגםהם.דק

אבלקרוביותראחדישהים.לידהעיד.שלהשניבקצהממשהואחוליםהבית
 .הלחץבשערתזהאםשעהכמעטבדדךאנילפעמיםטוב.פחותשהואאומדים

צדיךאנישברכה.הסבאבעיקרלהתרכז.ליומפריעיםמאחודמדבריםהם
אין .בעיהערדיש .מכידלאשאניחדשותדרכיםישרשםבמצלמותלהתרכז

מרנןלאאניאבלמהדיותראסעשאנירוציםהםפעםבכללהחנות.איפהשם
 ?לאשלהם,מכוניתזאתמבין.לאאניהמהירות.אתלעבוד

אבלנפטרשהואלמזלילאכלומד,למזלי.ונגמד.רחצייומייםדקככההיהזה
לב.התקפותעםלעשרתמהואיןאשםלאאני

עםבדדיוהתחילוכימהדהלךזההקברות.לביתנסיעותארבעעשיתיהיום
כדאיומאיפהפקקישאיפההכבישיםמצבעללנהגיםשארמדתכזאתתרכנית
אבלקשההיההתרכנית.אתכשישדדיו. 'אשיםתמידאנימעכשיואזליסרע
בא.לאוהסבאשחרדלבשהלאהיאאוטובוס.ערלהשהיההכסףאתחסכנו

מחבתי-ספדולילדיםושלה,שלוהמשדדים,משניבעיקראנשים,הרבההיו
כיהסערתשתידקעשיתיבחזרהגשם.ירדכיזמןהרבהלקחלאזהומהצופים.

לעיר.טרמפיםתפסואנשים

שרד,יודע,אתהלשיחה.ליקראהכשהיאהמאפרות,אתרוקנתיבחץו,הייתי
עדינים.מאדשליהילדיםכלרגישים.כולםרגיש.כךכלוהקטןלכולם.שקשה
משהרשנקבללמרותלעבודלהפסיקיכולהלאאנימדי.יותראותםפינקתי

בשבילאיתנו.תישארתמידשאתהשרד,לך,להבטיחרוצהדקאנימהביטוח.
 .שרדמנהג,יותראתהנהג.להחזיקיקדלאשזהלאלתרדהכסף.מספיקישזה

מקורה.אנישלי.אישיידידרגםהמשפחה.ידידאתה

לקטנהיששליהמערכתלפיהיוםחמישי.ביוםחיתהההלררייהשני.יוםהיום
שלובחדדאחדרכלבחמש.לילהא"שולגדולבמלרדיקהשיעודלקטןפסנתר
במכונית.כולםאתרשםבאאנייאחדו.שהםמרנןלאאניברכה.ארשותק
הקטנהאתשלו,המרדהאצלהקטןאתמרדידבמכונית.כולםאתשםכלקודם

 .הזמןלפניקצתבצופים,הגדולואתקצת,אחדהשהיאיצאבקרנסדבטרדירן,
הביתה.אותרשלחולאזאתובכלמדיםעםבאלאהוא

''ישהונג"
בע"מ

ת"א , 14הס 1רח

 6S1239 ,6S3147 1טל

יבוא

בסיסייםחימיקלים
 .שוניםמסוגיםומתכות

חליפין יצוא

קומיסיון

אתשםברקד.לארוחתמשהרמכיןמעיד.וחמש.ארבעיםבששקםשלישי.יום
הסדר:לפילקחתבאמשדד.תיכון,ספד,ביתגן,הסדר:לפיבמכונית.כולם
שםלישרן.הקטןאתשםצהריים.ארוחתמחמםתיכון.משדד,גן,ספד,בית
מחזירמספרה.בדידג',בלט,הסדר:לפיבמכונית.וארתההגדולהקטנה,את
מתנות.מחלקערב.לארוחתמשהרמכיןמספרה.בדידג',בלט,הסדר:לפי

שםאודות.מכבהחברים.מחזירטלריזיה.להםפותחאליה.שלהחבריםמביא
אתלהביאלשכוחאסורקצת.מסדריפחד.שלאכדיוכתרםקטןכזהארדלקטן
וחמש.ארבעיםלששהשעוןאתמכורןלארוחה.ששיביוםסבא

פתאום .מהאףלווניקיתיהנעלייםאתלוהורדתי .הקטןעםבחדדישבתי
הקטנהאבא.איפהאבאאתרוצהאנילאבאמתגעגעאנילכנרת.התחיל
הגדול ?נכרןלנרעוזראתהשרדידי.עלונעמדהמהשרותים,חזרהנכנסה,
עלשלובחדדהדלתאתסוגדאותרשמעתיונעלם.הסתכלהראש,עםהצץי

הקטן.שלהכתףעלהידאתשמתיואניהראשאתליליטפההקטנהמפתח.

השליחויותאתגמדתיאניחופש.יוםלקחהכילמשדדהלכהלאהיאהיום
זהעלדיברההיאבמטבח.ואני,היאשוחחנו,הילדים.אתששמתיאחדישלי

הייתילאאניאםשלה.הכתפייםעלשהבליודעלאאחדואףברדדהשהיא
עםהקרייריסטיותכל .לבדלאשהקשהכילהתחתןממהרתחיתהבטחהיא

שלהמצאהזהשטריות.זהלנישואיןמחץושיולדותוהמודרניותהמשדדים
מהמשפחה.זהאשהשלהסיפוקרכלגבר.זהוגבראשהזהאשהשלנר.המאה

 .אשההיאזהבשביל .רחםלהישכי
היאפתאוםבבית.הזמןרכללפעמיםיוצאתלאהיאלמהארתהשאלתי
דגדג.זהאותי.ללטףהתחילה

רגםבשבעקםאניהבדלים.שנימלבדשהיהכפינשארשליהיוםסדרבעצם
רקעעלעליומודפסשלישהשםצ'קיםפנקסליישאשראיכרטיסבמקרם
החודשבסוףרלגiהמקוםעלמשלםאניהדלקובשבילסידרתעםיםשלצילום
פינוק.יוםשבתיוםכלישאפילושרד.לילקרואממשיכיםאפילופעם.כמר
מסיע,מלביש,מזרז,מעיד,קם,לי.ונוחמכידשאניכפינשארהכלמזהחרץ
משדד,גן,ספד,ביתמחזיר,ושליחויות,סידוריםמשד,דתיכון,ספד,ביתגן,

נועל,משכיב,ובילויים,יציאותקניות,ופגישות,חוגיםצהריים,מחמםתיכון,
מכבה.

לכשד.הודעהליישלשיחה.הסבא,אתגםכולם,אתאקחהשבועבסוף
 •לסרט.כולנונלךכשברעשפעםהחלטתי

 1983מאיאפריל·

, w תכנ,ות 17כנו
o -חב'טוח'' D 

ביניהןלשילובמוגבלותבלתיואפשרויות

בךוןקהוןץמהןןץחת

כךשתענוקהתכנות
וכמשפחתך

מכוז!בטחון
ייירדכיה-הלבכןןייסוכןאבפכה

 ~ובטחנןאחריותביטוח,ן p .&.הלבנוןהירדניLי

51 



 ) 6 (היזעמסדנתשירים
יונתןנתןגור-אריה'יהודה :בעריכת

רוזנפלדמוריס

חבר

ז:ז:זר~ישכ~נכח ס~~~
 .ד fךךל.ה f ;מ?
 :ר ?iרא; ~ pפ;~לי

ליטראט.לי"תשמע
• : -• t • T •: 

tt נ;ה.בככהה"בכ~יןסה

זtןם,גי p:לב-לזקש;ן
:;נדות f~ין ם~~ז::?ת"בזtז

;נע;לם.ש;ל,זק.ת

ןtקע~ישהואזpלי o ;פ:ז:;
רר;ע,ץ ~ן;;ת

~זqהכע,ב;ןה ,א;זןי

 .מ;~ץן~יר~ת

ולילי;מםזמניבכלאת
.'' T t ' T : T T '' 

~סדסןהל~יש
וזקקללצ;ע,קרהוא
י;ה.ר.ר;~הר~ם

הוא qהמשוררים-הפרולטארימביןוהמפוסרםהידוע
ומשוררחייטבןחייט ) 1923-1862 (רחנפדלמוריס
והפןהסדנאותמןהעבודהשירתאתשהוציאמובהק,

שיריו, .עצמהבזכותספרותיתליצירהאותה
הפועליתבעתונותהקודמת,המאהסבוףשהתפרסמו

הןמרובה,בהתלהבותנתקבלואבמריקה,היידית
הספרותי.ערכםבשלוהןהאידאי-פוליטי,תוכנםמצד
(שירו .בימינוגםמושריםוהםהולחנומשיריורבים

מושרזיילשבתאייעקבשלבתרגומומנוחתייייימקום
בתוכניותברדיו,רבותומושמעארצישלמהבפי

 .הדרןיי)ייציוניונידוגמת

רכשחינוכוואתברוסיהקטןבכפרנולדרוזנפלד
ועבדללונדוןהיגרבצעירותובווארשה.בייחדריי
קשים-בתנאיםבווייטציפל,בסדנת-תפירהכחייט
שניםעשרועבדלאמריקההיגר 1886בשנת .מנשוא

בעתונותשיריואתופיוסםכתבגםהואעתובאותהניר-יורק,שלהיזעייבייסדאנות
רבענייוהתעוררהשנישיריוספרפרסוםעםוהתלהבות.ענייועוררווהםהיידיתהפועלית
רבותולשפותלאגנליתתורגמומשיריוורביםבאמריקההספרותייםבחוגיםגםיביצירתו
 .אחרות

הכלכלימצבויבעלומיומתהמחונןבנו :המרהאישיגורלוהעיבהספרותיתהצלחתועלאן
התעוררמותואחרי .ימיוסוףעדוחולימצוקהידעהוא .התדרדרהובריאותובכי-רעהיה
 .הראשונההשורהמןהיידייםהמשורריםכאחדהוכרוהואביצירתוענייושוב

-1882בוגרמנית.פולניתבעצמולמדואחייבבייחדרייהתחנןבפולין. , 1862בדצמברנולד
לאמשטרדאם,משםחזרהברית.לארצותמרוסיהההגירהגליעםרוזנפלדמוריסיצא

שובהגיע-1886בהטקסטיל.בתעשייתועבדחייטותלמדשםללונדוןושובפוליןלונדון,
 .מותועדחישםלאמריקה

בארצותביישניידער-שאפייחרושתכפועלעבודתוכדיתוך .שירהלכתובהחל 16בגיל
 .פאלסקצייטוגניייודישעריורקערחייביויי 1886יישנת :בשםהראשוןשירואתפרסםהברית
 .חברתיתולביקורתלספרותשהוקדשאשמדאייייידעו-קטןשבועוןלאורהוציאלימים

שלבהכרתםאותוזיכהאשרבוןיילידעריידאס :בשםשיריואסופתהודפסה-1897ב
יותרמאוחרתורגמושיריו .קוראיםהמוניהערצתעלבנוסףלספרותמומחיםאקדמאים
הספרותיתבקהיליהמוניטיןלועשהאשריגטויידיפרוםייסוגנסבשםבספריצאולאגנלית
 .אחרותלשפותנוספיםלתרגומיםוהביאובאירופה,בארצות-הברית-האנגלית

בהוצאתלאורשיצאאיכרןרוזנפלדיימוריסייכתביבספרוהופיעכאןהמתורגםהשיר
 . 1903בשנתוורשאבניו-יורקהאינטרנציונאליתהספדיה

 1סע;ל~לדקרל"אע;ךב"?ת

 :--- : . ;ס;ר nהזנעלתכת'ב

לחמיאתגםעלובשכרי
: • T T t -.'' -: • 

 .ל~בנ'ר:כ;ל~י~י

 ת;לנ;~ז::~ין~אך~ה
:די.~ה.י~ת:;כסו

זקא, ב~?ז::~י;ל wב·?ת
די.לי p:ר;ת 1ר::ז

 ,בל~:;-ת;ל,;י;זךג;וק~מו~ין
 ?יל 1'י;~ה יכ;:~ז:;
נ;ה.בזpדק~ישןהך~ין

 ?לזכ:;כילזאתיו;גל

 ר~ז:;ך;נר;~תס~~ד

רזז~נכה.ק. ק~~
א;מראליוידידי""ל'א

:' ' •• T T t 

צ;ךק".~י~ף"ו$זכה

ך~~יר~םזtד;ן~י~י
 .;לף nלז:ז~םהוא
 1 ד:ז::~ל ת.ל~~לף

;:זלב.ת;ן p:-~~לי

יונתן)נתן :(מיידיש

ילדי

ן, ;t ~~לד;ן .ש~~לילי
וק~לם.הואr:ימוד

? W א;ת;ר;~הא.~י

 .סע;לם ל,;זpלי

ע,ר,~ך~הו~דירדקו$ן

 . ט;ע~ז:;ןה~י p:~ת
 .ז w :א;ת;~זק~אס~יי
כליל;ת.דקס~יד

לע,~לי א~~מוקןם
 .מאחרנבר-ושב

: T t T ••• : T : 

ובשרירזכיזרלי
• --• : t • T 

 !ךרלי~לדימכט

 1~ף fא,~יזqב;:זכךסה

 ;~ה Wכrןע,טוף
;ם ii;:iחק w ז~ז::~י~י

 .יr:יה wזקלי~~הי

 :זqו$לר~יןזtמרו~ה
 ,;ף oס;ף- ,~זpי ,"~נכי
ליופנייב;אמתי

- T T :• • • 

 "?;:זט;בזt:;בי::;ביא

 :תשתלהבביהאהבה
T -: - T • • : -: •• 

 !לקר;ת ב:ז:rה J .ן~

:p ךסא;הב;:זקט~י

r:לךא;תא;הי ב:ז! 

בצבעריסת;ליד
: -:-• T T • t 

 ;קק~א p:ב;ו$:;גיט
n שפתיואתמניעל;ם: 

T - ' •• '." T T : 

 "?פאנבריב;א"מתי
 Tז: Tז-

~לדי,ע.יגיא,~ינ;זקק
 ;סךדומ;תע.י~יו

 !א;היר;א;ת !;ת n ~~~הן

 ...ג~~מ;תךשוב

ב 1 ~;,אןזt:;ביף~לדי'
ה:;ביא.לףו~~י

 :"?~סיר~ת ~י~ ?ri:יל;ם
 "?יב;:tז:ב;א"~נכי

וזק;:זךהרא,~יד ?iע;

 .י~;ע~ ,;ה : ב~~ג;:

ההע;_רר ם~~ז:; ,;ע~ם

אוהי.הזק~אל'אשוב

 ).א-גי. :(מיידיש

היזעבסדנת
(קט)ע

 אך~-ן;א~ג;:זקכ;נ;תס;א,נ;תהומות,

-כ~ך~ה;:זפ;ןאז Wד~לק;ל
 ,תר.~;גז:;כזpהו~הא,~י~י חנ;;;~~
 .מכ;נהאניניהאניבנטל

•• T t ' -: T ' ' - : : T 

ד~ת.ו:;נליס~נ;ןלי p I:ךע;;,ןךע;;,ןך
ס;ף.ו:;נלי~ןהלי p:רליצ;ר,ליצ;ר
 .~ך;י~יג~י ?רל~ה ?ה Jל~י
 ?ש;ב qלזקכ;~הךכ;להר:;כי

 ::נוr:וא'לכ~ך~ה ן;ע~ז:;רגם
לאות.לי p:וזקע;ךרוזקrכקה.ק ק~;,
הפשר,אתאדםליאמרפעם

--- T • T T ."' -'' :• 

מ~~עות. ן;ע~ז:;הקתוק p:~ש:;כי

:p ;מi? r:ךנ;ןהע;ךזק~טדק ,ם;לי~: 
~מו~ה.ף ttר ,יג;:זקע;ךרr:ז~ים

 •תשאלהאל Iמהאבל Iמשהורע;,
: -."' :-T T -T - : • 

מכ;נה.אני .ע,;יאינני
•• :• • •• -:-• : T 

 ;ומ:;נקי~גע;ר t:;גיסןדוםס~יש
נלאות.מתנמנםשניהעבד

T :• :• ."' • • : -: •• : •• 

מנוחתימקום

 .;נז5חו::זךחקי wז;י~קו5ל
א,הו;נהי.זקם,~יגגי
 tךך~כוr:ז~יםזקכ;נ;ת,~ין

 .זקנוr:יהיזקק;םזqם

 ,ת.לך::;צ~פ;ר יק\ץj~י;Tו5ל
 .אהובתישםאינני
ל.ת. wשל~לצול ~ i ~ n, ~ ל-~~
 .זקנוr:יהיזקק;םזqם

גr:ול-מךם,ל iז;ו;נjץ\קיו$ל
 .א,הו;נהי tזקם~יג~י

tק~ךם,חרוקזרךגרת,ך~ערת
 .זקנוr:יהיזקק;םזqם

 .ת~ך::;אע;ךךא;היר~ם
אהובתינאנ;איה;

 .'עצבתגרשיומלני
• • • • : T •: •: -: t 

 .זקנוr:יהיהזקrכק~ז

שבתאי)יעקב :(מיידיש

 =ה iה~י;נר f ה~;כ~ז::ה iW ז::ז;הן

ל~:;נדות.ר::זק,ץדידות p:ל;:זס;ף
 ;;:זזק.ק,ט~תצ;~ר ~ר.;ק~נכעז5ן ...

ל~ך~הr:יךר;נר f;ע,ף r: ז:; o ;נז:;
א;בדת.שובנינתי !מהומהושוב

 ··:;~;כקזא,גי ·. ;ל· ת~~~א'ל;~לל

 ).א-גי.(מיידיש:

 40-41 1מס , 77עתון 52



ברובע•וטג'•ם pומרווחותד•רות

הארץרחב•בכלחדש•םמגורים
 :החדשיםהרובעים

 · .מכירותמשרדיחנהפרדס 8העמקנוף 8
באתרים 8ראשוןקרית 8עליתנצרת 8
 28נתנזון_רחי .בחיפה 8יהודהאבן 8כרמיאל 8
 04-671860טליפריזככרעמוסגבעת 8אילת 8
אביבבתל eהכרמלאורן 8יקנעם 8
 128 .,וף_דיזנגחי.ו.רמל-הכטירת 8יעקבנוה 8
 03-233103טלי · .את)!! "קרית 8רמות,ירושלים 8

 gאזרחיות.ועבודות niפיiרלב(ין.חברהבעייתזכריהןךןקר ~



גבריםיש
זהאתשורצים

ירםירם

,., 
C: 
ם
C: 
 ג::

h 
~ 
 ::ו
ו
!:: 
C: 

.--;,;._,"י- -

~ ~~ 
-~~ ~ -

,::?' 

מחם.אחדאני

מהעבודהחוזרכשאני

לעשרתרוצחאני
 :יוםיוםהדבראותראת
ארוחה,טובח.ארוחה

בכיף,לישבאח
 .סנפררסטחרבהעם

~ ... 

מובחרים,ירקות-סנפררסט

מחדש.יוםבכלאותישמפנקים
ומראה,ניחוחטעם,

אמיתיתהנאהלישעושים
באביב.שדהשלותחושה

ארוחהכלסנפררסטם-ע
אתאוהב·ואניחגיגה
יום.יוםחזרהחגיגה

חגיגה.יוםכלסנפרוסטעם

,•r •:T ~ j -'~ . 
'1 , • • ~ ,' 

··-~ .. ,;,· ,,,,. 
'/'~ .,.~ 
,.__  __::,_ ' A88נ.._

םנםררםטלארהבישי
לאררשציא'י'קורת" TIME LIFEשלהגרועהבישרלספר

סנפררסט.לארהביכשי-ידנעק·מעריב",'ס'פריתבהצראתאפרילבחרוש
 'מכתונכם,מאותכלולכיקרות,טחפלרלשהרעוך·ל·שלרחןנחשבסהפר

[SE מהדורת.בצרהרומדופסמרהיבותצבעוניותמתונותבשפעמלווה
 .שקל 700הספירםבחניוותהספרמחיר

משלוחמתררתתשלום,ללאכשיהספראתל~בלשלךההזדמנותזר
' 2S מש.זךתף).לכלאחדלספר(מוגבלסנפררסטמצוירשלירקות,שקיות

םנפרוםט .ת"א. 40020ת.ד.סנפררסט,לאוהבישילמבצע:
מטרי.טריירתר GSבלל nקנרכrעלנמנה . 3o.6.a3עדהמצריינתלת.ד.להגעיהשקיותעל



 i I i J.,.-=:& 1~E[ :::11פ::ג ~!ב 11

שלנוהבנקמומחי
שלרחבמגווןמציעים
והשקעה.חסכוןתוכניות

רעעהרגובר,סנ•ף•וסף .

לחיילים","כחבעררים","כחמדד",דולר"כחצמדרזרלר","כחצמדרזירר","כחלכטחןו","כחגמוש","כח"כחרב-תכליתי", ,"חנ"חסכןו:.תנכיות
חדשים,רעוליםחרץלתושביפקדונרתפיצויים","פת"מסל",מרק"דולר"י S.D.R .""יורוסל",סל","דולרמטבע-חרץ: •"כח-חידשר".וסע","חסךו

קה"ל.-השתלמותקרן •"רימון""צור","שגיא",לפיצויים",מרכזית"קופה"קשת","שיאןר","תעוז","עצמה",-גמל: nקרפר •"קררגראנד"
השקעותזר,במטבעחרבבאגרותמד,דצמודותחובבאגרותלהמרה,חובבאגרותבאופציות,כמבירת,השקעותערך:.ניירותפנסיהקרן-עוגן •

 .צמרתצמי,דאודם,טרפז,ענבר,תרשיש,קלע,יהלום,בדולח,מרגלית,פיא,גביש,אופיר,שמיר,נאמנות:.קוברתבחר"לבבורסות

9 
-;' 
z: 
r 

tf ,ו~ , J י~P 
( t•J •י" 

J @בנקלאומי



 ?באלגרוחדשמה

ברנדנבורגיים-באך

הרנונקור.ניקולאס

 VOL : 30 • 31-קנטטותבאך
הרנונקורניקולאס

רקויים-מוצרט

הרנונקורניקולאס

;~· .. · . ·. SCHUMANN .· רF
• .SAINT SAtNS 

1
,. 

~t~~.,~~~~.~~L 

סאנססאנס-שומאן

לצ'לוקונצרטים
הארללין

מנדלסון-צ'ייקובסקי
לכינורקונצרטים

צ'נגואחקיונג

בישראלהגדולהתקליטיםמרכזאלגרו

א 11ת 2השואבתביתסמטתא 11ת 10שינקין



מרסיקה

בםכנהביהפרט

מגאוניאחדלעולמוהלןהאחרוןקיץב
אמצעי .גולדגלן-דורנושלהמוסיקה
ועלהאישעלוספרוכתבוהתקשורת
המוכריםהדבריםמןשהןמוזרויותיו

-הפומביהקונצרטשלילת-מהןאחת .לרבים
הטובהשהדרןטעןגולדמותו.לפניגםאותיהטרידה
ההקלטהאולפןבאמצעותהיאעצמואתלבטאביותר

המאפשרההקלטהסרטמקסימלי'ריכוזלוהמאפשר
לא(הואהמוקלטהגלםחומרשלמדוקדקתעריכה
יצירהשלשוניםקטעיםוהדבקתחיתוןשלל

סופיתהקלטהליצירתמספרפעמיםשהוקלטה
תשומתלהקדישלמאזיןמאפשרוהתקליטמשופצת),

באולםהסיטואציהמאשרלביצועיותררבהלב
אפשרגול,ךשלבדבריוצדקהרבהישהקונצרטים.

אתבנקללקבלקשהאןטיעוניועםלהסכים
מוסיקהחובביהיוםלמצואקשהלא .מסקנותיו

עלתקליטרכישתהמעדיפיםמוסיקאיםואפילורבים
לנחקרשמרבהכמי .בסריטלאובקונצרטביקור

תפקידיבתוקףתל-אביבשלהקונצרטיםבאולמי
ממיעוטושובשוםנדהםאנימוסיקה,כמבקר

המוסיקה .סימפונייםשאינםבקונצרטיםהמבקרים

בקנהלרנסאנסלאחרונהאצלנוזוכההקאמרית
(והללוברסיטלהואכשהמדובראןמיניאטורי,מידה

לפחות)אביבבתללמדיגבוההבתדירותמתקיימים
הואאםמאושרלהיותערבבאותוהמנגןהאמןיכול
איפהמנגן.הואבובאולם 40%שללתפוסהזוכה

היכלבימתמעלרסיטללהגישהעיזושאמניםהימים
אכןהרסיטלהאםלגמרי?מלאהיהוהאולםהתרבות

מספקאכןוהתקליטגולדגלןצדקהאם ?לעולמוהלן
ושלעושיהשלהמוסיקה,שלהבסיסייםהצרכיםאת

אוהביה?

ורדיאריה .פסקניבאופןאלהשאלותעללהשיבקשה
מותולאחרייהעירייבעתרןעימושערכתיבראיוןאמר
יימותתאורייתעםמסכיםהואשאיוגולדשל

לטענתומסכיםייאיני .שלוהפומביייהקונצרט
שללאלהמתקרבותבתקליטיםהצליליותשהאיכויות

מתהליךכחלקהקהלעםומה .הקונצרטיםאולם
המיסטיקהכלאתקוברהואלמהפעמי?חדיצירה

שפוסלמימלחין-מבצע-קהל? :הנפלאהמשולששל
ואניורדי.כן .אצלויינשתבששמשהוסימןאלה,את

איניכיאםשלו'הכלליתהגישהעםלהסכיםנוטה
 .משהונשתבשכגולךהפומביותשוללישאצלבטוח
עלשמוותרמיאצלאוליאןלהביו'אנייכולאותם
מוסיקה,אוהבהיותואףעלבקונצרטים,ביקור

משהו?השתבש

אותיהפתיעלאהוא .להפתיעמסוגלהישראליהקהל
ומילאהוברמןלשבועיקריםכרטיסיםרכשכאשר
חדשבועהיהזה-גדותיועלהתרבותהיכלאת

בכלשנעטףמצויינים,ציבורליחסישזכהפעמי
העולםגדוליאתושהכילהאפשריותיוההילות
רובינשטיין,בתחרותנוכחותואןהכינור.בתחום

הישראליהקהלעלמעידההראשוניםבשלביהבעיקר
יחסיאמנםהיוכאןוהמבינים.הטוביםמןשהוא

והמאזיןלנגןבאוהעולםגדולילאאןצנועים,ציבור
קשיםרגעיםלעבורכדיואמונהסבלנותלהרבהנדרש
אחדטובפסנתרןביןהזאתבתחרותמרגשיםולא

קהל .בה)חסרולאכמובןומטה(בינונייםלמשנהו
במשךביוםשעותשש-שמונהלשבתשמסוגלכזה

יצירותשללמדימצומצםלמגווןולהאזיןימיםשישה
נסערשהיהכזהקהלשעה,מדיעצמןעלחזרושחלקן
שלמוזראוגרועחריג, ,מענייןביצועכלאחריונרגש

כשהואויותרשבועלחיותשבחרקהלשונות,יצירות
שיוותרקהלאותובדיוקאינובמוסיקהכולוכלמוקף

קהל .לרסיטליםללכתוימנעהפומביהקונצרטעל
אותםכלכןאםאיפה .בתקליטיםיסתפקלאכזה

ה-האמניםכשמיטבכתיקונם,בימיםהאנשים

מבקריםמחוץ-לארץרביםאורחיםוגםישראלים
המתחאווירתללאהאם ?רסיטליםומגישיםכאן

 ?ברסיטליםלבקרתמרץיאיןוהתחרותיות
הקהלנוכחותלחוסרהסיבהאינהזושגםנראה

השפעהואדעתיעלהעולההיחידההסברברסיטלים.
המענייןשלסלקציהלערוךוהקושימוקפיםאנובו

זה .מוסיקהחובבכלעלוהמועדףהאהובוהמיוח,ד
הללוהקשייםשכןההסברמןחלקרקלהיותיכול
אינניואםחדשתקליטרכישתבשעתגםמצוייםכולם
הקלאסייםהתקליטיםמשוקמונעיםהםאיןטועה
ציפיותעלאפילוהעולהבמידהלפרוחבארץ

להכותלהםשקשהאומריםאנשיםשמעתיהיבואנים.
מפריעיםשכניהםכיהקונצרטיםבאולםממוסיקה

ובתחוםטובהסיבהלהיותיכולהזו-להתרכזלהם
 .האירופיהקהלמןללמודמהשלנולקהלישזה

ביצועבשעתבמוסיקאישהצפייהטועניםאחרים

אובייקטיביתהאזנהמאפשרתאינההמוסיקה

משוםמעטמוזרהטענהזו .עצמהלמוסיקהומרוכזת
טוענתמוסיקהביצועאמנותעלההשקפותשאחת

ישאלהכל 'הפסנתרלידהמנצחגוף'אוידשתנועת
אםהמוסיקאלי.למסרוישירהחשובהתרומהלהם
האקוסטיתלחווייתפרטבתקליט,ליחסרמשהו

הוויזואליהקשרחוסרזהופומבי,בקונצרטהגלומה
להתעלםשקשהאלמנטזהו .המבצעהמוסיקאיעם

בשעתהאמןעםייבצוותא"ישיבהשלוהחוויהממנו
 '.עליולוותרמוכןשאינידברהיאהמוסיקהביצוע
בשעתמירכילריכוזלהגיעמצליחאנינדירותלעתים
מחייביםהתנאיםפומביבקונצרטלתקליט.האזנה
קשהבבית .ובהתרחשותבמוסיקהוהתמקדותריכוז

 .אחרתאוזובדרןמוסחתלהיותשלאלדעתן
כמהמפיששמעתיאחרמהסברמעטחוששאני

חומרלספקכדיהחששלמרותאותואציג .אנשים
בושהשפעיתכן .עכשיוכברממנוואסתייגלמחשבה

אולי .מלאכותיניפוחשלתוצאההואמוקפיםאנו
לערוךקונצרטיםהמארגניםהמוסדותצריכים
הזוכיםאלהלכללאפשרולאיותרפדנית j2סלקציה

קרובותלעתיםזאתלעשותקונצרטיםלבצעהיום
משקלהאתתעלההכמותהקטנתאולי ?כל-כן
שלמשיכהגורםלהוותותצליחהאיכותשלהסגולי
שהואוידעהמדיניותבמכוונילבטוחשילמדהקהל
אינההללוהדבריםמשמעותיי.בטוחיילקונצרטהולן

ועדהאוקומיסראיזהעללחשובמפחיד .מעודדת
אמנםההחלטות .לאומילהופיעראוימישיחליטו
קיימתלמזלנואןדומהמנגנוןעלהיוםמבוססות
נדרשיםהםואיןמקבליהןאצליחסיתפתיחות

המופיעיםהאמניםמגווןאתקיצוניבאופןלצמצם
גםקשייםתעוררמשמעותילצמצוםדרישה .אצלם
וגםמיומנים,אנשיםאלאוועדותאלתופנהאם

לטעמובניגודלפעוליוכלולאהמיוכונותהידיים
ככלאובייקטיבייהיהוזה,בעליהן,שלהמוסיקלי

עלשישפיעהאישימטעמולהימלטיוכללאשיהיה
שלתולדההואהיוםמוקפיםאנובוהשפע .החלטותיו
מילכלכמעטהמאפשרתלמדיחופשיתמדיניות
זו .פומביקונצרטלהגישכגינהבכלילאחוזשיודע
מוכיחכאשרעדיפההיאאןקיצונית,גישהאולי

ולבקרהסלקציהאתלעשותיודעשהואהקהל
 .היוםהמצבשזהלומרקשה .לוהנראיםבקונצרטים

יותרקל .כמעטקיימתלאפרטיתשסלקציהנראה
צעירמוסיקאישלבקונצרטמביקורהימנעותלהבין

דגוליםאמניםלראותאפשראןמוכרלאאו
קהללפנימכגניםבספקהיוםמוטלתאינהשגדולתם

שאםחוששאני ?סלקציהזוהיהאם .בהיקפוזעום
הרסיטליםכמותותפחתתלןימשןהנוכחיהמצב

אתלעשותהאולמותעלהממוניםיאלצוואז
מכיווןעצוביוםיהיהזהשלהם.הסלקציה

ותושפעכלכליתהדבריםמטבעתהיהשהסלקציה
אתלמלאומיכולתםהאמניםשלפירסומםממידת
כשרונםאתלהציגיוכלולאפחותהידועים .האולם
למעשהזהו .דברשלבסופויפסידוהקהלבפומבי
שפעיהיהלאאםביקוש'איןשפעכשיש;סגורמעגל
אןמלאיםאולמותאולייהיוואזהטוביםרקינגנו
הסברכן,אםמכיר,איני .מעטיםלאמקופחיםיהיו

הדיןאתלעצמויתןאחדשכלכדאי .זולשאלהמשכנע
הואאיןמדועעצמואתוישאלשלוהפרטיוחשבון
יוכללאהיוםשהואכפיהמצבברסיטלים.מבקר

 •רב.זמןלהימשך
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הערביתהתרבותפנקס
ע'נאייםמוחמד

הפ\?רודולריםתרבותנצחון
תחילתמאזמצרייםועתונאיםסופריםשלגלותםתופעת
רביםויכוחיםעוררההאלה,הימיםעצםועדה-סדשנות

הערביובעולםבמצריםהפוליטיים-תרבותייםבחוגים
החירויותלמצבעדותזובגלותשראוכאלההיו .כולו

תופעהבהראואחדים ;סאדאתבתקופתהדמוקראטיות

לאחרוהתפשטותהייהפטרודולריםבייעתונותהקשורה
לחיפושיםביטויבהשראוגם;והיו 1973אוקטוברמלחמת

הסופריםכדוגמתמצרים,לתחומימחוץהסופריםשל

אחרות.ערביותומדינותבלבנון

שוכריע'אליד"ר

מצריםייבייגלותהבולטיםאחדהואשוכריעיאלידייר
פורה,ספרותחוקרהוא .אוקטוברמלחמתל~r:ירבתקופה
הואבהםשהאחרוןספרים,-30מלמעלהשפרסם

בנושאשאלות-הערביהפיגורשל"הדיקטטורה
והטרור".הנפטהדת,סביבהפוליטית,הסוציולוגיה

הערבית")("העמדהאל-ערביייייאל-מאוקףכתב-העת
מרצהכעתהמשמששוכרי,דיירעםראיוןפרסם

קטעיםלהלן .בתוניסבאוניברסיטהפוליטיתלסוציולוגיה
 :ממנואחדים

נודד".שלמיומנו"דפיםמחבראתה ,שוכריע'אליד"ר •
ארוכהגלותלאחרשלךהאחרונההתחנההיתההיכן ...
 !זו

וייתכןלהיפר,אלאלטרגדיה,נדודיאתהופךאינני ...-
ובייחודבחיי,ביותרהפוריההתקופההיתהשהגלות
ייפניםיישקרויבמהמאמיןאינני .בלבנוןשעברתיהתקופה
אנישהרי .להומחוצההמולדת"ייפנים :כלומרו"חוץיי,
מצריםבתוךיותרקיימיםבגלות,עמינ:יימביןואחדים
אינוהענייןבה.היושביםאלהמביןאחדיםמאשר

וכיווןוהפעילותהשייכותשלענייואלאאיפוא, Iגיאוגראפי
למרותאנגליאוצרפתייסופראהיהלאלעולם .התרומה

ולמרותובאנגליהבצרפתשהיומיצירותיהפרסומים
אצלינתפסתלאהמולדת .שםבאוניברסיטאותשלימדתי
ערביסופראני :בקיצורקומפיוטר.לאואניכארכיב,

 .הסוףעדכןואשארממצרים

אחרלחפשבסיוןהיוהאם ,מרצוןהגלותאוההגירה' •
להתרחקבסיוןאווהספרות, mהתרבבתחוםהחדש

מהדבוי!

 ,והאהבההכתיבהבאמצעותעצמיאתלבטאהצלחתי-

אותואעזובאחר,אוזהבמקוםלכתובממנייי;~צראם

לכן .לדידיכמוותהיאמהכתיבהשההינתקותמכיכרמיידי
התוניסיתאוהצרפתיתאוהלבנונית,לתקופהקוראאינני
להמשיךיכולתישלאמכיווןמצרייםאתעזבתי .גלותבחיי

חלקנטלתי 1972בשנתבכתיבה.כלומרעצמית,בהגשמה
וייתכןסאדאת,שלשלטונונגדהתרבותיתבהתקוממות

בהא-אל-דין,אחמדזהיר,כאמלעםיחדשאני,זוכרואתה
החלטהעל-פימעבודתנוהושענואחרים,ומאהאדריסיוסף

מהמושגשוםליהיהולא ,לביירותמיידפניתיממשלתית.
שאניבחייגורליותהחלטותישנן .זובעירלעשותביכולתי
באמתידעתילאכלומרנוספת,מחשבהבליאותןמקבל
צרפת,לגביהדברהואוכזה .בלבנוןלחיותאוכלכיצד

תחושהמתוןההחלטותאתמקבלאניוכךותוניסיה.
 .הגיונייםחישוביםמתוךולאעמוקהפנימית

היתהלה,לקרואאוהבשאניכפיזו,שמקריותהואהמוזר
הספרותשלבהיסטוריה .וכבן-אדםכסופרלטובתיתמיד

ממולדתםשגלוגדוליםמצפוןבעליישנםבכלל,והתרבות
יצירותלאנושותסיפקווהםאח,דממקוםביותרויוח
גלותבגללעצובאינניכלל .זהלא-נדלהממעייןאבותוהש

 .זו
ששותיםלאלהאלאמקשיבאינושהנילוסאומרים •

ממימיו.

והחייםהכתיבהעלרעותיאתלהפוךברצוניאיןתחילה-
לןאמרתיכבר ,פוליטיתמבחינהבאחרים.שישלוטלחוק

אינהולייחוץייייליי~ניםהייחודיתהגיאוגראפיתשהנוסחה

מחמודשלביציאתושתמכתיאניהייתיובעברנכונה,
אח,דלרגעולולחשוב,מבליהכבושה"דמה"אמהדרוויש

היאחביביאמילאואל-קאסםסמיחשלשהישארותם
מצריםביוהבדליםשישנםודאיביותר'חמורהטעות

ולפיואח,דהואהזהבנושאהכלליהרעיוןאבלופלסטין,
אלאביציאה,שבחרמיעלבפניםשנשארמישלהעדפהאין
 .למולדתנותןשהואבמה

גםניתןאבל .שנונהאמירההיכרהנילוסמימיעלהפתגם
לעצמואגרכברשנים 37הנילוסממימיששתהשמילומר
 .לנצחלושתספיקכמות

התקופההרי ,מאונסאומרצוןהיתהשהגלותלמרות •

 .בהלשי mאפשריצרהסאדאתשלאחר
לאהמצריהשלטוןשמהותתחילהלומרברצוני-

אינוהענייןשהרי ,סאדאתשלהירצחואחריכלילהשתנתה
הזהשהשלטוןנחשובאם .בשלטוןהיושביםבאנשיםקשור
הכלכליתהתלותהיאשלההבסיסהריפיראמידה,הוא

האיבהוכןייקמפ-דיוויד"ובהסכמיבמערבוהפוליטית

לדמוקראטיה.
אתההאםלבנון,מלחמתכלפיהערביותהעמדותלאור •

עדייןשהערביםאואמיתיתערביתאומהשישנהסבור

השבטים!תקופתאתחיים

חלוקתושתקופתספקלכלמעלהוכיחהלבנוןמלחמת-
מראהוזה ;עצמהאתמיצתהלמדינותהערביהעולםשל

התקופהאלשנחזוראו :דרכיםבפרשתעומדיםשאנחנו
המדינהלעידןשניכנסאוועדות,כשבטים ,אהליתיהג

הנוכחיתבתקופהסיכויכלרואהאינני .האחתהלאומית
נוטהאנידווקא .האחתהלאומיתהמדינהשללהקמתה

 .הנוכחיתמהתקופהרדודהיותרתקופהלנושמחכהלומר

וחייבלנצח,יימשךלאזהאבל .ועדתישבטיפירוד :כלומר
ברור .הטבעילמסלולהההיסטוריהאתשיחזירהדורלקום
הערביתשהאומהמשוכנעאניאבלשלי,הדוריהיהלאשזה
מטאפיזית.לאעובדההיא

 ...בלבנוןהמלחמהבזמןנעדרוהערביוהסופרהספרות •
 ;התרבותיבמישוראליהשהגענוהנחיתותעלמראהזה-

שאפשרתקופההיוהאחרונותהשנים-15שנאמר ה~;,:;

והןהפוליטיבמישורהןיהערבי"הנפט"תרבותלכנותה
הנפוצהבזיעהמצדד..אינניהספרותית".ב"יצירה

אני-להיפרלבנון,במלחמתהובסוהערבייםשהמשטרים
ואמריקהלישראלמלאשותףאלהבמשטריםרואה
הערביתשהמחשבהסבורואינני .הערביהעםעלנםבנצחו
המחשבותכללהואהאמיתיהמובסשהרי ,הובסה

אומוות,_עדדוכאוושבעליהןונרמסו,שנאנסוהנאורות
לאסופרינומביןתבוסה"הנביאי .התאבדותאוטירוף-דעת,

ונבואתם . 1982או 1967בשניםשקרהממהכלילהופתעו
היאהפטרודולריםתרבותהרב.לצערי-התאמתה
בליהערבייםהמשטריםכדוגמתזאתתרבותאבלשניצחה,

סמליישארשהתאבד)הלבנוני(המשוררחאויליליוח ;עתיד
 • .הבאיםלדורות
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 ...לילדיםכנתיכהגםהצלחה :תאמרזכריא

דרכואתלפלסהצליחלילדיםהערביהספראף-על-פי-כן
היצירהבתוךחשובמקוםלוולתפוסהקוראיםקהלאל

בעינה,נשארההגבוהיםהמחיריםבעייתאןהספרותית.

ישהפוטנציאליים.הקוראיםלכללמגיעהעו·ביהספרואין

אחר-צורותבחיפושהבעיהעללהתגברכסירנותאמנם

והגברתההוצאותהקטנתשתאפשרילדיםלספרותחדשות

שהוציאאל-לכא,דאל-דיןמוחיישלככסירנוההפצה,
צרורמצוייר,סיפורהכולללנוער,עתרן-קירבצורתספרים

ועוד.שיריםהמדע,מתחוםדיעותי

הרעיוןאתאמץאל-ערביייאל-פתאדארייההוצאהבית

העתוןשלגליונותארבעהאל-לכאדעםבשיתוףוהוציא
בשלביעדייוזהכסיוןאבל .אל-ערבי"ייאל-פתאשנקרא
 .גיבוש

ספר-ילדיםהופיע- 1979-העולמיתהילדשנתלרגל
עצומהובתפוצהרבים,בינלאומייםבפרסיםשזכהמקורי
 :תאמרזכריאהסוריהסופרשלסיפורוזהוהערבי.בעולם

גליוןעלהספרלהדפיסהרעיוןאתשהגהמיוהיה .ייהביתיי
בהצלחההזההפרוייקטזכהוכןפלאקאט.בצורתאחדניר

עידודשאבאל-ערבייייידאר-אל-פתאההוצאהבית .מרובה

לסיפורשהיופלאקאטים 1ספריםמפרסםוהחלמהצלחתו
 .הערביבעולםבמינומיוחדהצלחה

הערבישהעולםעד :לאמורהקריאהתחתמתבצעזהכל
סיפורי-כתיבת 1הוצאתשלהמימוןלבעייתפתרוןימצא

מתבונןשלו,הפלאקאטעםהערביהילדיישארילדים,
ראהכאילומצוייריםספריםבדמיונוומצייריבעתידו
 • 1במציאותאותם

הערביבעולםהילדיםספרותעל
ערבייםילדיםמיליון 54שישנםאומריםהסטטיסטיקאים

הספריםהכלשסךאומריםוהמספריםחובה,חינוןבגיל
הערביבעולםהמתפרסמיםנוערולבנילילדיםהמיועדים

בתי-בשיתוףיוצאיםאלהספרים .מיליוןחציעלעולהלא
השונים.הממלכתייםהחינוךומוסדותההוצאה
והגורמיםיםייהמולטוענים-זהלפערסיבותהרבה

חובה,חינוןחוקאי-החלתובראשן-לנושאהמקורבים
ילדיםמהרבהוכתובקרואידיעתהזדמנותהשוללדבר

בצורהגבוהזובאוכלוסיההבערותאחוזהרן.שבגיל

 .מחרידה

השלבאתהמסיימיםהנוערובניהילדיםמספר ,זאתעם
רשמיאומדןעל-פי-מהווההלימודיםשלהראשון
מיליון. 25כלומרהילדים,אוכלוסיתכללמספרכמחצית

ילדים,לספרותפוטנציאלייםקוראיםלהיותאמוריםאלה
זעוםוכההמתפרסמיםהספריםמספר ,איפואמדוע,

שלהגבוהיםבמחיריםנעוצהשהסיבהאומריםהמומחים
מהכתיבההערבייםהסופריםבהתרחקותוכןהספרים

התחרותזה.בתחוםמקצועייםבסופריםובמחסורלילדים

היא-המתורגםהספרלביןלילדיםהמקוריהספרבין
עםמקוריספרבפרסוםהכרוכותההוצאות .במיוחדקשה

עותהמושקמאלוערוךלאיןגבוהיםמקורייםאיורים
 .זריםספריםובהעתקתבתרגום

שוחרכל

ואמנותספרות

קורא

הירחוןאת

u תוi ~ןן
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ספרום

מדובבתאדמה

ילקוט ;ואבאסתר
מבחר' ;שירים

 :ומקורותעריכה
וראובןעזרבןאהוד

יחדיוהוצ' ;שהם

אגודתעםבשיתוף

 ; 1982 ;הסופרים
עמ'. 160

ספוגתהנאיבית,שההתבוננותדומהעיתיםל
דבריםלומרוהרצון Iהאץרבנוףהאהבה,
שללקוראמבוכהאיזוגורמיםפשוטים

ועלהמורכבהלשוניההיגדעלהאמוןהיום,
לאאךומכופלות.כפולותבעדשותהמציאותראיית
שירי .אנכרוניסטייםבשיריםדווקאמדוברמקרהבכל

המחיצותאתלהסירהקוראאתמזמיניםדאבאסתר
עםהמחודשתהפגישה .המתוארתהמציאותלביןבינו

היאשהס)וראובןעזרבןאהוד(שערכומשיריהמבחר

עשירה,ראשוניתהוויהעםמרעננתמרטיטה,פגישה

"נגדשתי :הבאבשירלמשלעולהשלהשהאפקט
כיזאתאין /.מתרונןמרומיםוחלבוטעמים/ריחות

 .) 89(עמ'מאד"כשלתייעןהערב/~ש;ך
אוההצדקהבדברהשאלה-חידהבדיעבדעולהפעםלא
סופרשלמרכזיהפחותאוהמרכזילמעמדוההצדקהאי
לאקשורשהדברמתבררתמידוכמעטאחר,אוזה

קיימתשחיתההספרותיתבקונסטלציהבמעט
גםכמובןתיתכנההמקריםלצירופימעבר .בתקופתו

שנים,כעבוראחרת,אוכךאובייקטיביות.סיבות

הראוי.מקומומתגלההזמן,אבקאתמעליוכשמנערים
להושהיושיריםמעטפירסמהדאבשאסתרהעובדה

זכתהלאמדועמסבירהלאעדייןארוכותשתיקהשנות
לאשהיאהעובדה .דורהבניבשירתלההראוילמקום

אוחבורהלאיזוהשתייכהולאדורהממשורריהושפעה
הספרותייםהמפגשיםאף(עלספרותיתאסכולה
מהביוגרפיהיוצאפועלאלאאינהבביתה)שערכה
הנוףאתראייתהעלבמישריןשהשפיעהשלה,השונה

הסיבהכנראה,נעוצה,כאןהארצישראליים.והמציאות
כילידת .תקופתהממשוררילהיבדלותההעיקרית

מרוחק,יחסאינוהארצישראלייםלנופיםיחסה Iהאץר
העליותמשורריבעוד .ופתאטירומנטיאואירוני

והנוףהחדשהלמציאותההסתגלותבחבליהתחבטו
אתחשההיאהרי-יתרהבספרותיותלוקהאצלם
נמלים,עםנושמתחיההיאאבריה.רמ"חבכלהנוף

שירתה .וכלניותאיריסיםוחסידות,נחליאלי,פשושים,
כלשלהנפלאובתיזמוררבהבסוגסטיביותמצטיינת
היאשבנוףהסמליותאתקולטתמשהיאיותרהחושים.
בינהמחיצותללא Iאמצעיבלתיבאופןאותותופסת
 .לבינו
ראובןבודקהשיריםלילקוטהמאלפיםהמבואבדברי
שלהביטויודרכיהמוטיביםחתימות,אתגםשהם
 ,שלהלביוגרפיהבולטתהתייחסותתוךדאבאסתר
דרךתמרוריהםבוהחלותוהתמורותהנוףשבה

להכללשנבחרו ,השיריםואמנם,בחייה.לשינויים
בשירהחל-כרנולוגיסדרלפיערוכיםזהבקוץב
וכלהלבן")יוםחוגגמערומיך("על 1923משנת
מבין .הקובץאתהחותם 1981-1מלאישי"ב"שיר
אלושלמקומםבולטבשיריםהשונותחתימות

האהבהשיריושלהישראליתהמציאותאתהמצייר;ת
אשה"של"פורטרטהשירהנוף).משיריאחדפן(שהם
"ראשית :לשירתהמוצאנקודתלדעתי,להיות,עשוי
.ובאילןהרוחיהיוכאשרו-אתךהיות:וחכמה
ו.למעופהצפורכצייתו-לךציית:וחכמהראשית
הגפןתהיוכאשר-ושלךהיות /:חכמהראשית

עקרוןמבטאזהופשוטקטןשיר .) 94(עמ'לאדמה".
ונופיההאץרמציאות ;דאבאסתרבשירתמהותי

בשיאיההאהבהגםכיעדעמ;קכהבהמוטבעים

ממרכיביאינטגרליחלקאלאאינהשלההשפלוברגעי
חובקיםהמשותףהמכנהבעליהדימוייםשלרשת .הנוף
ההתמזגותשלהפנתיאיסטיתהתח~שה .ומלואועולם

 .ממנוחלקבאהבהרואההחיהטבעעםמאליההמ~בנת
נושמיםואדמהאדםאורגנית.צמיחהמשמעהאהבה

השפלרגעיאתהמשוררתמציירתאחרבשירבצוותא.

עלמתה"כציפור :הבאהדימויבאמצעותבאהבה
 .) 67 '(עמ .לקראתי"אז ס~~הזרם/

אחתכדליותובאדמהבאדםלראותדאבשלנטייתה
מןחורגתואינהכמעטרביםשבשיריםבכךמשתקפת

הסמליותכןואע"פהנוף,פריטיתיאורשלהמישור
אתהגדול"מהבו?ליםהנפתחהשירלמשלכמוברורה,
 ,הגלויבמישורליםמכוונתל"אתה"הפניה .ערב"לעת
זה,שירשלכוחו .פחותלאגלויכאןהסמויהמישוראך

תוךלקונקרטימצמידותהיונקשלה,אחריםכשירים
מאופייניםשיריה .במסומלנוגעת-לא-נוגעתשהיא

חדבסיטואציהובהתמקדותרביםארוטייםבסממנים

למשלכמוחליפות,המשתנהבנוףוייחודיתפעמית
ותאנהעיטיםשני"השירמןשעולההמעניינתהתמונה
 .) 74(עמ' .אחת"

דורהמשוררילעומתדאבאצלהנוףבתפיסתהשונימן
הסגנונית.בתפיסההשוניאתגםשהםראובןמסיק

אופיניאחדקוישנובשירתההשונותלתימרתמעבר
"בהעדר .התיחכוםהעדרהבהירות,הישירות, ;לסגנונה
וסלסוליומשקלחרוזמנגנוני ,קישוטיםשלמערכת
בזכותבוהפועליםוהאוביקטיםהנוףמתבלטים Iסגנון
המושכתאינה"הלשון :ועוד .עוצמתס"ובמלואעצמם

משמעותרבדיאלהקוראשללבותשומתאת

והשלושים,העשריםשנותלמשורריבדומהסמבוליים,
סתירהמוצאשהםאין .) 27(עמ' .הקונקרטי"אלאלא

לכיןהארץשלאותנטינוףבציורההצלחהבין
שאיןמשום ,זהמנוףעושהשהמשוררתהאידיאליזציה

 .המאולצתבצורהנעשהזה
נפקדלאדאבאסתרשלשירתהמרכיביבניתוח
הפתחשהואהביוגרפיהמימדשהםשלבמאמרו
עלמקריןבעלהמות .בכתיבתהההתפתחותלהבנת
הארוטית.מחיוניותםמשהועתההמאבדיםהנוףציורי

שלהאמביוולנטייחסהעלהמעריךעומדמכןלאחר
היאופעםאיתנההיאשפעםהגברלדמותהמשוררת

המוותחוויתעלהאוהבת.האשהלחסותזקוקה
אסתרשלשירתהשמבשילה"ככל :כותבהואבשיריה

אצלההמוותאך .המוותחוויתבתוכהמבשילהכןדאב
הואהמוותהחיים.ממסכתאורגניחלקאלאקריטיאינו

אדמהאמאשלמצידהארוכהציפיהשלהתגשמות
עמוקהתחושהרק .חיקהאלבתהאתלאסוףהמבקשת

ללדתיכולהובנופהבאץרסייגללאהתערותשל
 ".הנוףעםוהתמזגותשייכותשלעמוקהכהתחושה

• 
דודבןיערה

ייייי
ע•ן·כרtנל2cכקל·קר

kal-kar ein carmel 
Tel: 04 · 942 171 : רט

מוקצףפלויסטירןמוצרי
בידדואריזות,קמפינג,חקלאות,לבניה'
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ספרים

המספידספרון-כיס

השמאלאת
 :וולפנזוןאברהם
אדום'לבן·בחול·

תולדות
הפרו·האוריינטציה

 ;בישראלסובייטית
 ;המוקדמןספרית

תרבות-עובדעם

 ; 1983 ;וחינוך
עמ'. 141 אחרהמחברמתחקהזהספרב ''
פוליטיתהאידיאולוגיתההתפתחות

(השוה"צ,בישראלהשמאלבמפלגות
מק"י,מפ"ם,פוע"צ,העבודהאחדות

כך- ") 1977 1947- (שנהשלושיםבמהלךרק"ח)
 .המעטפהעל-גביבית-ההוצאהמבטיח
המחברימלאכיצד :מתפלאבוודאיהמנוסההקורא
-ובכן ?ספרוןשלבלבדעמודים-141בזומשימה

זאת.עושהאינו

שניגביעלבקושיהמוזכרותורק"ח,מק"ילגבירקלא
החוקר :מושגיםבלבולתוךזאתואףורבע,עמודים

 :יודעקפדניעיתוןקוראשכלמהיודעאינוהאקדמאי
בוחרוהואהרחב,הראשיהמוסדהואהמרכזיהוועד

מכנהוולפנזוןואילו-הפוליטיתהלשכהאתמתוכו
כימסבירהואשבסוףעדמק"י""מרכזהלשכהאתגם

בשפהרקהקיים-ל"פוליטביורו"מתכווןהוא
 .הרוסית

רב-בנימהאומרהואכך-המחברבעיני"אופייני"

עמדותאתשהגדירוהדעות""שתיכי-משמעית

האחרון"ברגענמנע"פרסומןפילוגבטרםודק"חמק"י
מספרלחודשיםנתעכבשכךיודעאינוכנראההוא-

"אופיינית"עובדהאבלהאלה.המפלגותלשתיהפילוג
 .בארץותיקעיתוניםקוראלכלידועהזו

 !פרו-סובייטיתגסהמלהקרה""מלחמה
נתפלגוואחד-כךשהקימוחוהזרמיםמפ"ם,לגביגם

התפתחותהעלמתחקהוולפנזוןשלספרונואיןמתוכה,
עבודת-הדוקטורעלהמתבססהחיבור,האידיאולוגית.

האלההמפלגותמוועידותאחתאפילומזכיראינושלו,
אידיאולוגיתהתפתחותעללעמודאפשרכיצדוכי-
מצטטאינו?הואועידותיהבדיונילעייןבלימפלגהשל
הםמקורותיוכל .שלהןאחדרעיוניכתב-עתאף

ואגרות-לחבר.היומיתהעיתונות
בהתפתחותלאמושגים.מבלבולנובעהכל

כילהסכיםניתןבקושיואךהמחבר,דןאידיאולוגית
הפרו-סובייטיתהאוריינטציה"תולדותאתסוקרהוא

פר,-"אוריינטציהמגדירהואכיצדכיבישראל".
 ) 6.1.1957 ('אחדות-העבודה'רן"בטא ?מהיסובייטית"

אייזנהאואדשדוקטרינתארצות-הבריתאתהאשים

היאאוה"ב :(כלומרהקרה'המלחמהל'חידושמובילה
היאזוקביעה ) ...בריה"מכלפיתוקפניותכוונותבעלת
שלהפרו-סובייטיתלאוריינטציההמשךאושרידמעין

סרציאל-מפלגותזרהגדרהלפי .) 109(עמ'אחה"ע"
נגדהמפגיניםוהמוני-הנוער,רבותדמוקראטיות

ד"ל."פדו-סובייטיים"הםהגרעיניהחימוש
מבדילהאמריקנית,לאמנהישראלהצטרפותבעניין
אופדו-סובייטייםנימוקיםביןבאירוניהרקהמחבר

כך,(ממש"ישראליים"נימוקיםלביןאנטי-אמריקניים
והפגת-נייטדליותבעדשיקולכלכי ,)!במדכאות
כלולאדטאנט) :קיסינג'ר(בימיהבינלאומיתהמתיחות

ברית-המועצותשלהחיוביתפקידהאיזכורכלשכן
עמנושלשארית-הפליטהבהצלתהנאציזם,בהדברת
שללטובהציוןכלובוודאימדינת-ישראל,ובהקמת

מגרעותעלוהצבעהגיסא,מחדמהפכת-אוקטובר
כמעטהבל-הבלים,הםגיסאמאידךהקאפיטאליזם

 .וולפנזוןלדעתזרים,סוכניםדברי

ארוכיםשרשים-השמאללאהדת
ההיסטוריהמתחילהצעיריםבעיניכיהדבר,טבעיאולי
אתלסקורהמתיימרדוקטודאט,אבל .היוולדםעם

בישראל",הפרו-סובייטיתהאוריינטציה"תולדות
המדינהמהקמתהחלהפורמליתבסקירהמסתפק

אידיאולוגיההתפתחותשלבתולדותידובראם ?בלבד
שוניםמושגיםשניאלה(כמובן,אוריינטציהאר

להקדיםהיהצריךהריתקנה),ללאבספרהמעורבבים
הסוקרבפרקלפחות,הממלכתית,התקופהתיאוראת
-,,,גמהחללברית-המועצות,האוהדתהגישהאת

בברית-בן-גוריוןביקודההסתדרות,וייסודהעבודה

שנותבראשיתגדינברגצביאוריושירתהמועצות

העולמילשמאלהמוני-היישובאהדתדרךהעשרים,
ובספרדבכללבאירופההעולההנאציזםנגדבמאבק
ישראל-ברית-לידידותהליגהלפעולתועדבפרט,

וחוגיםההסתדרותמפלגותכלבהשתתפותהמועצות
לרבות-ואחריההעולםמלחמתבימינוספיםנרחבים
בתקומתברית-המועצותותמיכתגדומיקונאוםשנות

ומשלוחי-נשקהמוני-עוליםהעלאתעל-ידיישראל
מזרח-אירופה.מארצות

המדינהקוםעם"פתאום"כיצעירקוראיביןכיצדוכי

 ?בישראלפרו-סובייטית""אוריינטציהחיתה
בלבללאמדעית,בכנותתיעשהאםכזו,רקעסקירת
הקומוניסטיתהתנועהשלהחיובייםלמעשיהאהדה

ברית-המועצות",אל"אוריינטציהעם-הבינלאומית
 ."פדו-סובייטיזם"עם-שמאליתעמדהונקיטת

הגושיםביןונייטרליותהארץשלימותעל
הרבההואבאמת,לקוראוולפנזוןד"רשמגישמה

תהליך-זה :הספרשלהיומרניבשמוהמובטחמןפחות
המפלגותושתימפא"ישלהסתירתיההשלמה
הבעיהז"אהארץ'"אי-שלימות"עםמשמאלה

עמדתהשלמאודהמהירהנטישתהוכןהפלשתינאית,
לנהלהקמתה,בעתישראל,מדינתשלהמוצהרת
גושיהן.ושנימעצמות-העללגבינייטרליתמדיניות

מתוךרבותמובאותהמחברגזראלהנושאיםשניעל
הקוראעלהקלזאתובעשותוהשנים,באותןהעיתונות
"מנייןלדעתשרוצהמישוב.אותןלקרואהמעוניין
יערימאירשלבהתבטאויותיויעייןהרגליים",צומחות

לשלב-החלוקהאתלהפוך"נשאף :האץרחלוקתעם
עצתדדך ,) 18(עמ'האץר"שלימותכינוןלקראתמעבר
בתנאיישראלימדינתאלעזהרצועתאת"לצרףמפ"ם
כילמסקנה,עד ) 1957 (הרצועה"תושביהסכמתשל

אלאהאץר'שלימותלהחזרתהיסטוריסיכויכל"אין
לעמל("במאבקעמים"והסכםשלוםשלבדדך

גםמעניין .) 29בעמודמצוטט-תשל"במשוחרר",
ממפ"םפרישתםאחראחדות-העבודה,ראשיכילקרוא
מספיק"לאכירמזומפא"י,לחיקשובםלפניועוד

שטחיםלכיבושלהפעילויש(אלאמגןכוחלצבור
 .) 94עמ' , 5 . 7.1955המשמר",("עללגבולות")מעבר

"הציוניםמפלגתכיצדלהיזכר,יופתעוותיקיםאפילו
פחותפעםחיתהברנשטיין,שלבראשותו ,הכלליים"

שלהמתוןבקוותמכהמבן-גוריון"אקטיביסטית"
ובמקומה"הוכתה 1957ביוליבבחירות,אךשרת,משה
עלה ;הבורגנותשלת.:דפאשיסטיהזרוע'חירות',עלתה

הבחירותתוצאות ...בישראלהדתמפלגותשלכוחןגם
לאכילמפא"י,חמורהאזהרההןהשלישיתלכנסת
מצוטט- 28.7.1955המשמר",("עלחוסן"לעולם
 .) 98בעמ'

עלייתמונעותאינןבעיתונותהתמורות
השמאל

כילהוכיח,חיתהעבודת-הדוקטורכותבשלמטרתו
פיגרבישראלהפרו-סובייטיתלאוריינטציההקץ"בוא

שלהאמיתי"גיבורוהמפלגתית".העיתונותבאשמת
קוראיואתהמחנךהמפלגתיהעיתוןהואסיפורנו
שינוייםעלמכבידהואובכךאידיאולוגית,לדבקות

סולד-שמאלבעינישמצטיידמה .) 140(עמ'פוליטיים"
מפ"םאשרי :יתרוןאחריםבעיניהואכחיסרון,

 !בסאונהעללשמורהצליחההיאשלפחות

ספרחיתההבורגניתשהעיתונותהזמניםיכמובןחלפו'
מובהקמעמדיבסאוןחיתהכיהעובד,האדםבפניסגור

ועדהראשונההשורהמןהכתיבהבאופןואףבמגמה

השתדלעיתון-הפועליםרקההםבזמניםהאחרונה.
כתיבתוברוחוקרובהפשוטהבשפתומובןלהיות

הבורגנייםהעיתוניםהיובימינו-אנולאיש-העמל.
והמודעות.-הקוראיםלמירבהשואףגדול"כוזינס"

וימניתבורגניתכלליתעריכהכעלי-מגמתעיתוניםגם
כעולםזהכךמתקדמת.כדוחמאמריםעתהמפרסמים

הצהריים.ועיתוני"האץר"גםנערכיםוכךהגדול,
הטלוויזיה.גםלחיינופלשהוכמוכן,

והדורונעלם,הזדקןעיתוני-הפועליםכאמנידור

שצוות-כללי""עיתוןקרנההמערבארצותככלהפעיל
בשינויומגרובים.רביםעמודיםבוממלאגדולכתבים
תופעהעיתוני-השמאלזק,מותהגםכילומר,ניתןנוסח

גורמתהמפלגתיהליכודכמובןאשרהיא,מצערת
חדששמאלצמיחתמונעאינוזהתהליך-ל"פיגור"

בארצנווההתפתחויותעכשיו""שלוםוהתהוות-
חוסןלעולםלאכךגםכיהוכיחו,האחרוניםכשבועות

 !לימין

הוצאתשלהמדיניותעלהשתוממותלהביעעודנשאר
עיתונותגזרילקטבפירסוםראתהטעםמה :עוכר""עם

תולדות-השניםשלמעמיקניתוחללאעברו,מימים
ל"אידיאולרגיה"הקץ"כהבטחתדיהאומנם ?ההן

ספרלהכשירכדימפלגות-השמאל"שלולפוליטיקה
 •לדפוס.

זילבריעקב

מנ~מקתבלתיהתנהגות

נשף ;סמואריהו
ספרית·מסבות;

 ;עמ' 236 ;פועלים
1983 . 

עצמימצאתיסמואדיהשלספרוםע
כדיבההיהדיוההתלבטותמתלבטת,

עלהרהוריםוכמהכמהולהעלותלנסות
משוםדווקאיהזההספרשלחסרונותיו

לתרוםמהלסמוישמוכשר.בסופרמדוברשלדעתי
ירתיעולאשליזומסוגרשימותואםהעברית,לספרות

ישבודאיהריהצדקה,לכךאיןכישלא,והלוואיאותו,
אוליאךיותר,טוברומןויכתובבקרוב,ואוליאחד,יום

נשימהכדרשתלהםקצריםסיפוריםבכתיבתכוחוינסה
כישרון.פחותלאכיאםיותרקצרה
עליהשרתהלאמסכות"ב"נשףהקריאהראשית,יובכן

עלילתייסודבוישביותר,קריאספדזהו .שיממון
ולאלפעמיםמייגעותבזמןהקפציותכיאםמובהק,
בבחורמעשה .הענייןלעצםרלוונטיותנראותתמיד

ירדצודכןדימנומקותשאינןשמסיבותישראלי
נהנהכשהואתמימות,שכיםעשרשםוישבלאדה"ב

ונדנעכמתורגמן,משמשהגדולה,היבשתמטעמימכל
אתמזיןלכאן,ומשםלשםמכאןטסהגדול,בעולם
בכמהמחזיקוחשק,אוכלשלבכשפיותוקיבתועיניו
נותראיתןשלוהיחסיםשטיבסבלניותאמריקניותנשים
ידידיומעשיו.בכלהצלחהונוחלצרכו,כלמחוורלא

מערכתגםכיאםעבודתו,אתמעריכיםלעבודה
יוםוהכהמשכנעת.ובלתירדודהאיתםשלוהיחסים

אהובתולרךןאתהמצויהצברנוטשאחד'בהיר
מטוס,עלעולהשלה,הקצףאמבטבתוךהאמריקנית

בישראלכאן .מחצבתוכוראלחזרהדרכואתוגומע
הוריםזוגלוממתיניםוהפרובינציאליתהקטנה

שתיומנהגיהם,ביתםאתשינובינתיים,שהזדקנו

שלומית-מחשכיהיותראהובהענת-האחתאחיות
אהובת-דנה,-לכלומעלומתמיד,מאזוזרהמוזרה
מזהלחלוטיןמנומקבלתיבאופןלוהמצפהנעורים
היאארצהמגיחותיואחתבכלכאשרשנים,עשר

אכסטדווגנטי,בלבושהתעופהבשדהפניואתמקבלת.
אתמנומקתלאבשלווהמקבלתשהיאכשםממש

שובועםלאמריקה.בחזרהמוסברותהבלתינסיעותיו
מנומקאינושכאמודדברסופי,באופןכביכולארצה
גםהואדברשלשבסופועוד(מהועיקרכללבספר
אלאותודנהמקבלתמנומק)בלתיבאופןמחדשעוזב
לכאורהמקיימיםהשנייםדבר,אירעלאכאילוביתה

משותף,משק-ביתמנהליםיחד,גריםחיי-משפחה,
האנטי-גיבור,אוהגיבור,דניאל,הדרךבראשיתכאשר
עיסוקלומוצאהואיותרומאוחרמדופלם,מובטלהוא

האפשרויותבאץרברשעסקמזהבהרבהשונהשאינו

רעםדנהעםיחסיות, nשבע-.נאינומוגבלות,הבלתי
במיוחדמנומק,בלתיבאופןשרטוןעלעוליםמשפחתו

בדנהמוצאהואדופימהעצמךאתשואלשאתהשעה
אחריזרועותיהביןאלאותושקבלהוהטובההיפה
ביתהאתעוזבהוא .רציפיהתסכולשלרבותכהשנים

ומכאןעלוב,חדרוןאיזהלאשוכרמנומק,לאבאופן
הבלתי·אמריקהחלומותואלהמטוסאלהדרךקצרה

 ~מההסיפורים.מאץרסיפורלכאורה .בןגםמנומקים
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עצמו,אתחושףהגיבורעלילת-נפש,גםשישעוד

נפשו'חקראללהגיעמנסהפנימיים'בדיאלוגיםמרבה
אלא,ואחרים.לווןדנה,משפחתו,עםיחסיואתבודק
המלים 'כהעדשנרשמוהדבריםמןשמסתברשכפי

חוסרהנמקה.היעדר :הןושובשובעצמןעלהחוזרות

ברמתהחלהרמות,בכלהזהנספרמצויההנמקה
שנים,הרבהכל-כךנשארלמהנסע,למה :העלילה

 ?בארץנשארלאמדועדנה,עםקרהמה ?חזרמדוע

ועוד.

מציקהפסיכולוגיתמרדידותהספרסובלזומכחינה
נחלתרקאיננההפסיכולוגיתהרדידותאבל .ומעצבנת
בנוייםהספרשלהראשוניםהעמודיםשישיםהעלילה.
כלהסיפור,גיבורשלארוךפנימיכמונולוגלמעשה

שםהמשמשיםוהווהעברשלהאינפורמציה
מונולוגוהגיגיו.מחשכותיודרךמסוריםכעדכוניה,
גםשהםעמודיםשלכל-כךרבמספרעלהמשתרע
הנסתראתהמותירההספרשלהאכספוזיציהבבחינת

כזהפנימיבמונולוגנו,שיהיההראוימןהגלוי,עלרב
המונולוגנעזרושםפההנפש.שלראיממש,שלמשהו
אחתשלדיילתעםאולווןעםקלושדיאלוגבאיזה

זהוביסודואךלשם,מכאןאולכאןמשםהטיסות
תהומותאליותרמעטשירדהיההראוישמןמונולוג,
שלנחלתוודאיהםכרויהלאבעולםהסתםשמןהנפש
שכלאלא .והאנשיםהעולמותכיןושסועהקרועצבר
תיסכימטסקיצהאיזומקבליםאנו .קורהלאזה

מיןפסיכולוג,עםלפגישת-היכרותיותרהמתאימה
 ,פנימהחדורלהעמיקיכולתמחוסרהסובלגישוש

 .רדודיםלמיניהםיחסי-האנוש .רדודהמאינטרוספקציה
 ,כמוכןהכרויבעולםלאפס,שואפתהרגשותעוצמת

ישכילהבחיןשנקלענתהקטנההאחותלהוציאאולי
זכר-נעוריםבבחינתיותראולילאחיה,אהבהבלינה

 ,דנהכלפיהקנאההתקףגם .השינהלפנישלוסיפורים
ואינוברוראינו ) 184(עמ'לעזובההחלטהגבולעל

 .צרכוכלמנומק
מהפנטמשהויש .לענודממשיךאנימדועליברור"לא

ככוחםשישנואלתותקווהממריאים.כמטוסים
ללאבהליכהגםמהפנטמשהוישאחר.למקוםלשאתני
מןהניתוקשלמרותהרגשהאיזויש ) 190(עמ'מטרה"
שפעתאתאלהבמיליםהגיבורמסכםההקשר

העדייןהיחסכהם.גדוששהספרהפנימייםהמונולוגים
"גיל :אנושילאמשהונוישאחותושלהרכיםלילדיה

הזוהנחירהמדוע .גיל"אחרירדףגיאאוגיאאחרירדף
שלאנונימציהבאמצעותדווקאהניכוראתלבטא
עגלתעםאליהגיעהשהדיילת"ועד :ובסיום ?ילדים
כישאיןבהקלה,אךהפתעה,נמעטלי,התבהרהאוכל

הגיבוראתלעצבבידיהיהאילו ) 236(עמ'פחד"יותר
אותואופףהיהפחד-אימיםנוהרגעבדיוקזההיההזה

חוסר-היציבותמפניידוע,הבלתימפניעצמו,מפני
השדמפניהדיילתשלעגלת-האוכלמפנישבנפשו,

 ?פחדהיעדראבל .מהיודע

יודעשהואבמפורשיצוייןלאאםלסמוייעשהעוול
 ,היטבהכתוביםכספררביםקטעיםישנם .לכתוב

 ,ביתשלפרטיםפרטיוכןוהווי,בעיקרנוףתיאורי
 .בכךדילאאךלמיניהםואכזריםריהוט
הרבדיםהעמקתעלהדעתאתלתתשעליוסופר,לפנינו

 ,נודהשהואהדמויותשלםיהפסיכולוגיים-אנושי
כךהבדויהעולםמןהנובעותהנמקותליצורדרךלחפש

שלבדמויותמשהויש .יותרכנעיםשמיהיושהדברים
בשרהיוצרותמליםולאקשעשויותהיוכאילוסמו
דימפותחיםאינםשהדבריםאלא ,טובבסיסיש .ודם

שללרומןערךבעלתוטהיטהוא "מסכותנשף" .צרכם
שקשורמהבכלבעיקרנייר-ענודהישמשאםממש

לחת-פסיכולוגיותהנמקותומתןהדמויותלעיצוב
אלמלאאולישלהן.ולחוסר-האוניםלמחדליהן ,בהגותן

היהלא-פסיכולוגירומןלהיותמתיימרהרומןהיה
 • .נכשל

(פלומין}כרמלנילי

טעמואתשמכירומי .נפשוחיפשהאשרכלאתבספר

תוךאלמלמודפלשכאילוירגישהאכזריהמשולששל
ספרותנבחנתבכךוהרי .לכל-כולוביטויונתןנבכיו
 .כולנואלהבדיוניתהדמותדרךלהגיעביכולתהטונה,

• 

 112000"קאובוי

ס

(ויזלטיר}רזיאלורדה

סף :פולריקפרד
עם·הוצאת ;הארוע

מדע-עובד

 ; 1982 ;בדיוני
עמ'. 296

 :פארמרחוזהפיליפ
הוצאת ;פרטייקום

מדע-עם-עובד

 ; 1982 ;בדיוני
עמ'. 216

שלאחריםלסוגיםבניגוד .בדיונימדעפרי
שלתהליךהקוראמןדורשים ,ספרות

ה-ומטעןהלך-רוחו :קרי ,הכנת-עצמו

אלעמומביאשהואוהציפיותחוויות

המרפאה

ברייניןראובןע"ש

 77עתרןאתמברכת
לירחוןהיותועם

מאהבתאישה,גבר,

 :מלמודנרדבר
חייםפרקי

עםהוצ' ;דוביושל
בשפת ; 1982עובד;

 ; 1977-המקור
עמ'. 443

הספרלגביאותישמטרידהיחידדברה
כל-כךהתחלתומדוע :הזההמעולה

אתמלמודמתחילמדוע .ועלונהקלושהי
ארוךבתארוהזהוהמרגשהעדיןהספר

שוליביניהםשהקשרגברים,שניניןמפגששלומייגע
התחלתםאודותהזוהשאלה .הספרלגבילחלוטין
במקריםהרי .תמיההמעוררתבאמתספריםשלהגרועה

הקוראימשיךאםיקבעוהראשוניםהדפיםרבים

תחילת- .טוניםלימיםהקריאהאתידחהאולקרוא,
לתתהמשכו,עלבמשהולרמוזאמורההספר

 ,איפואיתכן,כיצד-טיבושלמסויימתאקספוזיציה
שיתריעעורךאיןהאם ?בהנכשליםרכיםכהשסופרים

שישיתכןמלמודשלבמקרה .בהמשך)עודכך(ועל
שלונעוריהםתחילתם :לתוכןגםהקשורסימפטוםבכל

 .מגומגמים ,עלובים ,כושליםתמידהנםגיבוריו
קשריאף .יותרמאוחרלהםצפוניםוהמימושהנשלות
המשכם,עלמעידהאיננהתחילתם-שלהםהאהבה

שלומיאלי'ברישולפאתטית,בהחמצהשמתחילומה
הזמןעםוהולךמבשיל-גרועהבסינכרוניזציה

 .ומספקעמוקמימוומקבל
בעולם,נאנאליתהכי'בעלילהעוסקמלמודשלהסיפור

נספרו(אגב,במאהבתוובאשתובגברהנצחי,במשולש

אין .וכמאהב)בבעלבאשה,מדובר "חדשים"חיים
לדקויותיורגישזה.בנושאבקיאשמלמודספק

מצליחהואכךומשום ,ביותרוהאינטימיותהפנימיות
 .כמוהומאיןותשושלעוסנושאעלמקוריספרלכתוב

הספרכיעד ,ממשיתכל-כךהיאגיבוריושלאנושיותם
דראמותשוםבושאיןלמרות .עצורהבנשימהנקרא

מתאבדיםלא ,נרצחיםולא ,נהרגיםלא-מרטיטות
מימובספרקייםהרי-פתאומיבאופןמתיםולא

יוםיוםהמתמודדהאדם,שלהדראמה .חזקדרמאטי
עםשלו,הנפשכליונותעל ,חייומשמעותשאלתעם

תסכוליועם 'לוהקרוביםאלהכלפימחויבויותיו
ההזדקקותחוסר ,כאמצעיםהזההצמצום .ותשוקותיו

מתחלףלסצנריואועלילתייםל~פניםמלמודשל
ספרותייםלסממניםההזדקקותחוסראף ,ומשלהב

 ,האמינה ,הפשוטההכתיבה ,כמיוחד"אורגינליים"

אלגנסועלגדולהעלמצביעיםאלהכלהקלאסית,
 .אמיתיים

 ,היתרהארכתוהיאאחת,כמלכודתרקנופלמלמוד
החוסרבספרניכר .כאמור .פרטיםעלהמייגעתהחזרה

מקצר,חותך,היהאשררגיש,עורךשלהאמונהבידו
גרםזומבחינה .נכונהבצורההספראתמעצבוככך

בצורהלאורשהוציאוככךשלו,לספרועוולהסופר
לסופריםאופייניסימפטוםאגב,זהו, .מדיגולמית
הספריםשהוצאותלהצלחות,זכושככרכשלים

לדרושוחוששותמשי,שלבכפפותאליהםמתייחסות
 .ושיפוריםשינויםמהם
וסיפוריאהבהסיפורירואלקשאוהבמי ,זאתוככל

ימצא "החייםמן" ,וניםונכפשוטיםסיפוריםמשפחה,
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הפנטסטיתוהאווירההמיוחדיםהטכנולוגייםהסדרים

 .אלהספריםגדושיםבה ,ההזיהלגבולעד
המדעמספריחלקלומזמנים 'הקוראזאתמשעשה
הוא,האמיתיכשמכחנםממששלחוויההבדיוני
אליגוריהלהוותמצליחיםהםכההמידהדעתי,לעניות

ושלשות iתחשללהארהככךולגרוםהחייםשל
כמוממש .צפויהבלתי ,האחרמצדםהתרחשויות

 .מתאריםאותוהעולם
השורהמןהםהנדוניםהספריםשניהדוהנחינהמן

דן .פארמרשלעטופרי ,"פרטי"יקום :הראשונה
 ,הנראהכפיייפקד,לאשמקומהתופעהסדרים,בהפרת

שלקיומהמעצםנובעתהיאשכןהעתידני,בעולםגם
מדרגותשלעולםהואהעולם :אנושיתחכרה

הנשלטיםברואיםשלמופלאיםבסוגיםהמאוכלסות
אלופלישתםאחדיםברואיםשלמרידהבוראים.ע"י

היאאחרים,לנוראיםשייכיםהמוחזקיםיקומים
 ,"הארוע"סףהשניבספר .העלילהבמרכזהעומדת
שלבסופריםהגדוליםמן ,פולפרדריקי"עשנכתב
 ,עדיםרגשותבהשכרוכיםאפופיאהמתוארתזה,ז'אנר

הרעבכמולבעיותהתייחסותואפילוכלכלייםיסודות
 .והתפוצצות-האוכלוסין

שנישלדמיונםמעיןהנראה,ככלמסתיים,שכאןאלא
עוסקיםהםכההדילמהאתשהאירולאחר :הנותנים

זאתעשו(ואמנםשלהםהפנטסטי, ,הפרטיהצדמן
עכשוויבתכלית,רגילטיפוללהמעניקיםהםכהלכה),

ננטרלאםמתנהגים,הגבורים .וייחודמעוףנעדר ,מאד
לפעםמפעםהעומדיםהטכנולוגייםהפעלוליםאת

המרתקהמסעומןזמננובנירגיליםכאנשים ,לרשותם
(כאנטי-חידה .כלכדהרעיוןנשארהדמיוןנבכיאל

 :נפלאיםספריםשנילהזכיראפשרדול"שיטת-טיפול"
הוצאת-הבןמילד .מוולטרמאתלליכוכיץ""המנון
ורדקליפמאתו"עיר" , 1981מעריבקוראימועדון
 .) 1976עובד"עם"הוצאת-סימאק

גםהספריםבשניהמעולההתרגוםאתכמיוחדלצייןיש
להיותעשויההבדיוניהמדעספרישלהאנגלית .יחד
כמינוחגדושההיאשכןמפתיע,באופןלתרגוםקשה

בשפה "וכ"הסתבכותנועז,לעתים ,חדשניטכנולוגי
לבנימיוחסיםלהיותהאמוריםמחשכהוכאורח
עמדולוטם-ועמנואלשמירעמי .אחריםעולמות
משעשעת,לשוניתזרימהויצרו ,בכבודכמשימה
אינהזאתועםמדיגבוההשאינהבשפהושוטפתצלולה

 ,אוליטמונה.שכאלהכספרים .רחוב"שפת"כבחינת
רציונאליתלשוןשלבדמותההעבריתלשפהגאולה

אלעכירותהוכמידתכעוצמתההמקבילה ,וקולחת
 ,הטוביםהאמריקאיםספרי-הכיסלשפתהקורא

מהנהבידורהם "הארועו"סףפרטי"יקום"לסיכום,
והרעים-טוביםהםהטובים .מזהיותרמעטאףואולי
יומרה,ללאוכמעטספרותייםתעלוליםכלללא ,רעים
 8 ."-2000השנותשל"קאובוי-לכםהרי

ז'קונטאמנון

 40-41מס' , 77עתון



ספרים

נטורישום-מציאות

גוברין:נוריתו
ג. .אופקאלמאופק
חייו-שופמן

יחדו;הוצ'ויצירתו;

עמ'. 719 ; 1982

נוריתשלמספרההערלההעיקרימסרה
שלבתת-הכותרתהמוצהרזההואגרברין,

שרפמןביןוהמהודקהברורהקשר-שמרי
חייומפרטי ;הספרותיתויצירתוהאיש

עלילותיהןדמויותיו,בחירתאלביותר,הטריוויאליים
עיצובן.ודרכי

עקרוני,חידושכמובןאיןזה,מחקריברעיון-מפתח

זולתועםקשריוואתעצמואתכותבסופרכלשכן
מוצרואתעוטהשהואבשעהגםוזאת, .בסביבתו

 1שכאןאלא .כביכולמוחלטבדיוןשלבמעטה

למקורה,צמודהוכה"נקיה"כההספרותיתהמקבילה
יתריםרכיביםכללמציאותלהנוספושלאנראהכיעד

 ;לרשומהחיהמממשותותרגומםנתוניהבחירתזולת
לטעמי(וזאת'הןזן!םשלהייחודיסגנונוגםכאשר

שלתוצרחיברהמחקר),שלביותרהקיצוניתמסקנתו
אישיותי-מצורךנובעמשהואיותרחיצוניים,לחצים
נדחףיחידה,כצורההקצרההכתיבהצורת"אל :פנימי
מבחירתוכתוצאהולאהכלכלייםהתנאיםבגללשופמן

ההכרחאתהפךהואאולםהספרותית,ומהכרתו
לשלטונו ...קיצוניתבצורהוהטיףלאידיאולוגיה

הסיפורעלולעליונותוהקצרהסיפורשלהבלעדי
להפוךהשכילבד-בבדרחבי-היריעה.והרומניםהארוך
לשכללהשלו,המובהקתהביטוילצורתזוכתיבהצורת

והוציאזו,כתיבהצורתעםשמוזיהויכדיעדולפתחה,
:"בשלושאחרובמקום .)'אכרך . 140(עמ'מעז"מתוק
עלורקאךכמעטשופמןחי ) 1930-1927 (אלהשנים
להמחישמטרתו ...כאןשיובאהמספריהסיכום .עטו
הצורך-זהכורחשלהמעשיתמשמעותואת

קצבשזהולצייןלמותר ...בלבדמהכתיבהלהתפרנס
שלהיצירהכוחאת'השורף'המוניייצורמעין'רצחני',
"דומהשם:ובהמשך .)'אכרך , 154-5(עמ' " ...היוצר

לסיפוריםסקיצותהיוהקצרצריםסיפוריויתרשגם
אתמנעוהחיצונייםשהתנאיםאלאומורכביםארוכים

 .) 155(עמ'חיבורם"

הספרמשקףזו.עקרוניתמחקריתלהתייחסותבהתאם
שלהשוניםבז'אנריםוהתפרשותןהסופרבחייתקופות
 ,ילדותומאזשופמןאתמלווהגובריןנורית .כתיבתו

היאתרתי-משמע.הקונקרטיים.בסיפוריונגיעתהולפני'
ע"סאישיותו.מבנהבדברמכלילההשערהמעלה

i? חוויית :חקירתהמישוריבשנישנאסףהעדויותצבור"

הביטחון.חוסרהרגשתהפחד.חווייתהיאהיסוד

בכוחואיןבנמצא,אינהכשזוחסות.אחרהחיפוש

הןהסכנות ...ארוךלזמןלספקההביתאוהמבוגרים
סכנותהןאלהוארעיות.מדומותולאונצחיותממשיות
שלחוויית-היסודזוהי ...לצורת;ולאהקיוםלעצם

הגיבור .רואהשמתוכהבכלל.החייםושלהילדות
 ,)'אכרך , 34(עמ'העולם"אתגילגוליובכלהשופמני
שלהרהוטהפרישתן-ואילךזועמדהומהבעת
ובאירועיםבדמויותעיגונןתוךשופמןיצירות

תקופותיהןעפ"ימקורן.אתהמהוויםביאוגרפיים

הילדותבחווייתהעוסקבישראל"מ"לפנים :השונות
אבדןשעניינולעולם""לאדרךסבא-סבתא.בבית

לאחרהביתעזיבתאתהמתארנפש""ידיד ;הילדות
-ו"רפאל"לעבודההיציאה-"חבלים" ;הסבמות
יותרמאוחר .צעירכמלמדשופמןשלדרכותחילתבו

שלפניהתקופה ;נישואיו ;בצבאחוויותיומתפרשות
 .עלייתולאחרפהולבטיווקורותיוארצהעלותו

שלהם.הבינייםבסיכומיוכןאלה.רצףניתוחיבכל
מחקרהמסקנותאתחוזרהדגשגובריןמדגישה

יצירותיוותכניחייואירועילצמידותביחסהבסיסיות
בסיפוריוששוקעוהגלם"חומרי :שופמןשל

 .שופמןשלהאישימעולמובעיקרנלקחווברשימותיו'
והולכים,הגדליםובבתובבנומהתבוננותממשפחתו,

מקורשימשווהתנהגותם,איכריוהאוסטרי,הכפרמן

עלמסקנותולהסקתלמצביםלטיפוסים.כדלהבלתי
היהודישלמקומוועלבעולמוהאדםשלהתנהגותו

 .)'אכרך , 146(עמ'הזה"בעולם
עלתגובההםככולםרובם"דברי-העיון :ובמקביל

 1983מאיאפריל·

בחלקמאד.מסויימיםמאמראוספר,מאורע,אדם,

קיבלהוהמסקנההאקטואליתהעילהטושטשהמהם
סימני-זיהויהושארומהםובחלקכללי,תיאורטילבוש

שהיושהקוראים.לשערשישמרומזיםאומפורשים
שכנגדםאלהאתלזהותיכלוספר:ב'שדהבקיאים

ערךלדבריםישכיום,יותרועודאז,כבראולםכוונו.
אחידהנקודתיתלמשכהמצטרפיםוהםלעצמוקיים

דרך .שם)(שם,טיפוסית"שופמניתלפואטיקהועקבית,
בעיקרהמשתקפתוספרותיתהגותיתפרשנותשלזו

שהיאעל-כךבנוסףאופק",עד"מאופקשלא'בכרך
בהישהספרות.לחקרומגובשתברורהגישהמבטאת

לחרכימבעדכביכולהמצץילקורארבענייןמשוםגם
i? ובחזרההממשיים,ימיומערומיאלהיוצר,שללותיו
מגיעובסיכוםבכתובים.להםשהציבהדרךסימניאל

האמנותיתהאמתמרווחאל-קריהתו~ר.שללעקרו
כמוהקבלתםקוויבהםבמקריםאףהשניים.ביןהמולד
 .לחלוטיןצמודים

הגישהניכרתהמחקר.שלהשניבחלקוגם
מאשריותרמסתמכתעם-זאתאולםהביאוגרפית.

המרוחקת-הפרספקטיבהעמדתהראשוןבחלקו
העוסקיםבפרקיםבעיקרהחוקרת.שנוקטתמכלילה
יצירתועלובביקורתהשופמכיתהסיפורתבאמנות
 .ימינוועדמזמנו

בחטיבותבולטביטוילידישובבאההפרטיתאישיותו
הפולמוסיתובגישתוכעורךבדמותוהעוסקות
דבר-עיוןאורשימהכמעטשאיןהוא"כלל :החריפה

כגוןחיצוני.גרריוע"יאקטואלירקעעלצמחושלא
ועוררושופמןאת'הרגיזו'נושאאותופעהאושאיש

הפולמוסהסוואתשלו.גירסתואתלהביאאותו
הוויכוחמדרכיאחדהיושבוהאקטואליהצדוהעלמת

הנצחיתהאמתבשםמדברהואכביכ;ל ;שופמןשל
 .הישיריםבפולמוסיםהוויכוחשיטתהיאשונההכללית.

לערערכדיכשרהכל .באמצעיםשופמןבחללאכאן
 :עמדותיוחולשתאתולהבליטהיריבשלמעמדואת

דבריםהוצאתעדיין.ציטוטסארקאזם,לעג,כימת
נועז Iושכוןחריףפולמוסןמגליםאלהכל ...מהקשרם
שאיננוומהמיכלכנגדקצףבשצףהנלחם Iותוקפני

 .)'בכרך , 432(עמ' " ...בעיניוחןנושא

שלהאישייםיחסיוברקמתהעוסקבספראחרקטע
קשריואופיאתהמתארזההואה"עולם','עםשופמן

ב'בכרךנראיתכלליבאופןהסופרים.עמיתיועם
הכתיבהובדרךברצףהגיבושלעומתמסוימת,תפזורת
לפרקיםהעבודה.שלהראשוןבחלקההניכרים
אינפורמ-חומריםעלמסויימותחזרותאףמורגשות
אלא.לחלוטין.שוניםבהקשריםאם-גםטיביים.
ספקללאוזוהמוכללת,תמונתו-מחקרשלשעיקרו
מעניינת-ובעיקרביטוייה.בדרכיבהירהמקיפה.

היותהעללדברשלאחלקיה.במרביתמאדוקריאה
האיש.עלומדוייקמפורטידעלמחפשיאכזבלאמקור

 •ופועלו.תקופתו

עינתעמלה
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ואשתהשכןהסופר,

המבקר

הגמל :מגדאהרןו
דובשתהמעופף

עםהוצ'הזהב;

 ; 1982עובד;
עמ'. 276

כ
איכותבעלשיהיהסאטיריורמאןתיבת
סופר.לכלפראיאתגרבבחינתהיאגבוהה
 1השמוניםשנותעלמדוברכאשרבפרט

מעבראלשגדלוספרותצרכניואל
עםשהתפנקוסוויפטג'ונתןשלגולינו"ל"מסעות

חלד.ג'וזףשל " 22"מלכודכמוספרים
אךלהסתפקכיוםנכוןאיננוהמודרנישהקוראדומה
גירוייםעםלהתמודדמעונייןאלאהסאטיריכמימוורק

ודמע.צחוקשליותראנינהתערובתעםיותר.מורכבים
אחת.ובעונהבעתרבדיםכמהאלוחדירה
סאטירהקטעיישהזהב"ודבשתהמעופףב"הגמל

יכולתבוחנת,עיןעלהמעידיםמשעשעים,מבריקים.
מחברו.שלמובהקפיליטרכיוכישרוןהרחקה,

הספרותייםהחייםעולםאתוהבכתומגדשלהתמצאותו

(ומאדמקסימהפרודיהלקוראלהביאלומאפשרת
הסופר.שלוהחברתיהפרטיעולמועלאותנטית)

הולךהייתילנישואינוהראשונים"בשבועות :גמאלדו
אתשתסייםעדלליליממתיןהספרים,לחכותבצהריים
 .הסמוכיםהקפהמבתיבאחדו:זתהלסעודכדיעבודתה.

אותישגרשההיאהקנאה .מכךחדלתימהרהעדאך
זהספרנוטלהספרים.דוכניביןמהלךהייתי :משם
חיתהעיניאךבהם.כמעייןעצמימשיםאחר,וספר

הםמה ...אחריםמעייניםכמהלראותמלוכסנת
לרשוםנאלצתימייאשנפשובדכדוך !לקנותמבקשים

פעםאף-אחתפעםשאףהמרההעובדהאתלפני
כחציבחכותועומדשמהנכנסשהייתיהימיםבכלאחת
עלוזאת. !ספריאתאישביקשלא- !יותראושעה
במקרםירוקים""חלונותאתהציגהשליליהעובדהאף

כלאתלהביאנוכללא- " '!'מועדף .לעיןבולט
ומבשילהולךומתפתח,ההולךהזה.המענגהקטע
הנסתרהאינטימיהעולםאתהקוראבפניוחושף
הסבוריםהקוראיםמתודעתנעלםכללשבדרךהמיוסר

ספרהרצאתבעצםמאשריותררבוסיפוקאושראיןכי

 .לתרבותנצחמתנת-וכרוךמודפס
חיישלואינטימישלםבמכלוללגעתמצליחמגד

אתהעוייניםמשפחתובניעםמאבקו-הסופר

-שלוהמגלומניהשלו,האימפוטנציהיסודיכתיבתו,
אתשיגידהספרהידיעה.בהא'הספראתלכתוב~ומרתו

עםהסופרשליחסיו ;הספרותלעולםהאחרונהלה ?iה
 ;ל.ספריו"חומר"לולתרוםלו.לספרהבאיםהאנשים
ועוד.ועודעמיתים.מנקרים.עםיחסיו-וכמובן

מגדהצליחוהספרותהסופרעלכסאטירה Iכאמור
הפסיכולוגיתשחדירתוספקואיןולשעשע.להבריק
 1והדכדוךההתנשאותהקטנוניות, .היומרהלנבכי

 .מעולההיא-היוצרשלוהחולשההמאבק
 'והסאטירהההומורקטעישזירת .יותרולא Iכאןעדאבל

שכנות.יחסישעיקרהורמאןשלהבדיוניתבמערכת
 .וחלשהנסריחהיאגבר-אשה.סופר-מבקר.יחסי

ורמאןמאשריותרלכתובהתיימרלאשמגדלמרות
העומקבדרישותלעמודהצליחלאהואסאטירי,

המבקשהקוראאצלש"יעבור"ורמאןשלוהמורכבות
טוב"."משהו

דוסטוייב-לעומקיםלהגיעויכולחייבספרכללא
ברכרד .זיגגובשביסספריעלשגדלמיאבל ;סקאים
כיירגישווכגוט.קורטחלד,ג'וזףאפדייק.ג'וןמלמוד.
הסאטירהקטעיאתהמציינתמבריקהקלילותאותה

היאכאשרלרדידותוהופכתנשחקתבמיטבם.
ושבעיםממאתייםיותרהמחזיקורמאןעלמשתרעת
 .עמודים

להעמידההזדמנותאתהחמץישמגדהיאההרגשה
גיבוריכלעםסאטיריצדקשיעשהמעולהחומר

להתעלותמסוגלהואהטוביםשבקטעיםבעודסיפורו.
ביריעההריהמספר.ה"אני"עלכוללהכל.עלוללגלג
הסאטירישהטוןפשטנותבעודףנכשלהואהרחבה

החינניתבאשתוהסופרשלזכייתועליה.מחפהאיננו
מזכירה .והמתוסבךהמרהקשה.המבקריריבו.של

השולףעלחטובהשריףשלנצחונואתמדירבהבמידה
סופך-חשלישיהאתלשלבהצליחלאשמגדחבלהרע.

יותר.ועדינהמורכבתאינטימית.בצורהאשה-מבקר

התמידמלחמתממסגרתחרגהלאשהעלילהחבל
ציפיהחיתהלי .הפונקציותשתישביןהניצחתוהאיבה
שלמפגשיערךחריגה.הפתעה.תגיעכלשהושבשלב

פחותבצורההשלושהכלאתשישלבצעדאמת.
מורכבת.ויותרסינטטית

ומקוריים.מלבביםמאדוהמסגרתהרעיוןכיחבל.זה
"להבשיל"לספרומגדנותןהיהאילוכיכדמהלרגעים

ערךבעלספרממנו"לבשל"מצליחהיהמה,זמןעוד
מומלץזאתשבכלביצירת-בוסר.זכינוכךיותר.רב

מקסימיםקטעיםאותםאתלהחמץילאכדיבהלעיין
נוקבת.בצורההספרותיתעולמנו-ביצתנואתהמתארים
 •צחוק.ומעוררתמשעשעת

(ויזלטיר)רזיאלורדה
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ספרום

הגדולהההחמצה
ענברי:פנחס

 :הירדןעלמשלוש
החשאייםהמגעים

ירדןארה''ב,ביו

הוצאת ;ואש"ף

ירושלים ;"בנה"
 ;במעריספרית-

עמ'. 230 ; 1982

להיזכרשלאיכולתילאזהספרקוראיב
ררדיארדשלבשירוהראשונותבשררות

במקצועו,עתרכאיהכותב, ."םא"קיפליכג .
ב"קרל-ישראל",השטחיםלענייניכתב

מידנית,ואובייקטיביותמדרייקכמעטאיזוןתוךמטפל,_
באץר-היהודיהקיוםשלהכאוביםהנושאיםבאחד
האינטראקציה :הבאבדוראףואוליבדורנוישראל
שלהשירברוחהגדה.וערבייישראלמדינתשבין

עתרכאיםאותםשלדוגמהעכברימהורהקיפלינג,
הסרבניםכלבערדהדעתצלילותעללשמורהמצלחיים

הכתרנהבעתרכרתותוליםראשם"את"מאבדיםאותם
שחינם.כפיהדבריםפכילהיותהאשמהאתוהמשודרת

והעובדההספרשלהעתרכאיתהאובייקטיביותדווקא
בגלוי)לא(לפחותכלשהיעמדהנוקטהמחברשאין
עכברי :הדבריםשלהמפתיעהעצמתםאתהמזינההיא

שרובןעובדותברורמגמתילאאך .הגירניבסדרעררך
הגיעולאמהן,שתייםובעיקרחלקן,אךלכל,ידועות
 :ראויהלהבלטהזכושלאאוהציבורלידיעת
לאומית"להכוונהש"הוועדההיאאחתעובדה

ארוכהתקופהבמשךהיוותהשנעהבסאםשלבהנהגתו
עםומתןלמשאאפשרייעדכןועללאש"ףיריבגורם

שונים,שיקוליםמתוךהאחרונה,זוואולם, .ישראל
שקמו,התנועותכל ת::הציבורבפכילהציגהעדיפה

שלטונהבתקופתהמוחזקיםבשטחיםהתאחדוכפלו,
בכך .דבררוכעושילאש"ףאחרתארזרבדרךכמסונפות
לכרכןהיסטוריתהזדמנותעכברי,לדעתהוחמצה,
תושביעםהדדיותמשרםבהםשיהיהיחסיםלראשונה
השטחים.

בגדההאמריקאיתהמעורבותהיקףהיאשכיחעובדה

מעמיקה .מארדאקטיביתשהיאמעורבותהמערבית,

ירושליםבמזרחהאמריקאיתהקונסוליהמביתומנוהלת
בפלשתין),ארה"בכשגרירותפאקטו,רה(המתפקדת,
בסיועהעוסקותשרכותסוכנויותשלוממשרדיהן

שלהמדינהמחלקתעםקשורותלמעשה,אךהומניטרי
בקנהמעורבותכיבהנחתומפליגאףעכבריארה"ב.
הדרגעםמתואמתלהיותשלאיכולהאיכהשכזהמידה

לאפנומתחתכימתבררמדבריו .האמריקאיהמדיני
הואשיעדומימדים,רחבמדיניתהליךמתנהלממש
השטחיםוהכשרתהמדיניתהאופציהאלאש"ףהסבת

 .בשליטתולמדינהלהפוךישראלבידיכיוםהמוחזקים

ממלכתעםכלשהיקרכפדרטיביתבמסגרתשילובםתוך
כמרבן,אמורה,שכזה,אמריקכה"ל"פאקסמעלירדן.
אתבכךותבססשתרחיבהבריתארצותשלרוחהלרחף
 .באזורשלהההשפעהמעגל
מדינתשלהגדולהההחמצהעללמדאתהמכאן

לכרשהיהסיכויכלמראששביטלההחמצה .ישראל
ששתמלחמתמתוצאותשהיאאיזותרעלתלהפיק
בלבדזרלא :כפולהשהיאהחמצההימים,

הנעשהמןישראלממשלתשהזרימהשהאינפורמציה
הרימטעה,ואפילופגומהחיתההציבוראלבשטחים

אתהמרכיביםהפרטיםכלאתמלצרףעיניהטחוגם
ל"גשטלט"באזורהאמריקאיתהמדיניתההתנהגות

שלביקורועםשהחל .הגדולהמדיניהמעגלשלהכולל
במראנוואשר , 1971בפברוארבביירותפישרררג'ר

ובהיקףבעיתוישבטלנו,בכךקצותיואתאיחינוידינו
אש"ףשלהצבאיתהאופציהאתלארה"ב,הכרח

 .הגלילשלרםבמלחמת
שלכחלתוחיתהלאשההחמצההגילוי,פחותלאמאלף
שתיים,אראחתבעירמרשלשללארגםאחרארזהקצין
בממשלההחל :כולוהמדרגשללאורכופלשהאלא
החדש.בשמר(ארהצבאיהממשלפקידיבאחרוןרכלה

שררייצמן,עזראפילוהאזרחי).המנהליותר,המהוגן
שלשרכיםבשלביםלצפות,ניתןאשרלשעבר,הבטחרן

מקוריתמחשבהשיגלהסיכויישכישלו,הקריירה
בירוןששקעסופרהשטחים,לכחולהנרגעבכלופתוחה

 .המוטעיתהקונספציה

אחריםפרטיםגםכמוהללו,הדבריםכלאםיודעאיני
מעורריםהםספק,ללאלאו.אםלגמריככוכיםבספר,
שלספררזהוכיהואהכלליהרושם .ומחשבהעניין

לעררךותעוזהתבונהדיברהיואשרחייל-שדה
כשכר,הקוראיוצאבכךלגכראלים.הראוייםחישובים

אותנטייםהםעכברימשתמשבהםהמקררותשכן

מבריקועבורוהחומרכתרחבערדובלעדיים
פשוטהעתרכאיםשפתהיאהלשוןגםואינטליגנטי.

פזוריםהטקסטוכתרךברקנעדרתאיכהאךורהוטה

האמינותתחושתאתהמגביריםאקטואלייםתצלומים
 .הדבריםשלהרפררטז'ית

שללידיעתויובאזהבספרשהכתובאוליראוי ,לסירם
שתוחמץקודם .שכאלהדבריםלדעתשצריךמי

אותםשלבמצבםעצמנונמצאואנוכלילההזדמנות
בשניםלפעם,מפעםמגיחיםשהיויפאכייםחיילים
במעבהממחבואםהשכיח,העולםמלחמתשלאחר
 .נסתיימהשהמלחמהלתדהמתם,ומתבשרים,הג'ונגל

• 
ז'קונטאמנון

 !מזהלךיצאמה
משלסאתתשניםמעשריותר

לביטוח.
קיגלתומתמזחולןיאצמת

לןנגרסולאמזללןחיחאס
שויפת,לאתאונת,לאנזק:שום
 ...בניגחלאפריצת,לא

מזח.לןיאצלאכסף

 .חרבתקיבלתאבל
חעיקרידתבראתקיבלת
שילמת.עבורו
בטחון.

בטחון
משחו,יקרהחלילהשאס

שידאג.מ-ייש
אמין.איתן,אחראי,מישהו
תמיד.עליולסמוךשאפשרמישהו

הביטוחמןקיבלתזהאת
שנים.עשרכברמשלםאתתולכן

טוב.וחראשלךחראהרעיון

ביטוח.

 .שלךהואהרעיון

u תוi ~ן

הירחון

שלך!

 ~-::~שוגמ
הביטוחחברות

כ Nבישר
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ספרים

עצמהעלהחוזרתחוויה

 ;הרא~בנייותםו
עם ;תבמעורמגמה

 ; 1982עודב;
 • 1עמ 162

נואשאקטמזכיריםוארכנייותםשליפררירס
כאשרהמיקוד'מתאםעםהמתמרןצלםשל
אתמוצאפעםמדיומרחיק.מקרבהוא

אותר,מאבדשרבקלוחישהמדויקהמיקוד
עודפיביןנרדדהוא-מטפורייםפחותובמונחים

נשארהצילומיהאובייקטכאשרפרוזאיות,עודפיפירט,
הספר.דפיכללאורךתחפושתבשינויאובייקטאותר

גלרייתאתלגורןביותרברורבאופןאמנםמנסההמספר
חנותבעלסיפוריו.אתהמאכלסיםוהמצביםהגבררים
התפלהנפשחשבוןאתהעושההעמידהבגילשלטים

מןלרדתהמבקשקיבץובןטייס ;המבוזבזיםחייושל
ונשיםהומוסקסואליםביןהמסתופףרדיושדרן ;הארץ

במסגרתפועליםאלהרכלחדש,ערלהנערבודדות,
גן-העצמאות,תל-אביביות,מסיבותשלהעכשוויההורי

ורצחחטיפתלשלטון,הליכודעלייתאוברדרפטים.
מאד,קרובהרריעכשיו","שלרםהפגנת ,ירדןאודרך
:בעצםחפץשהלבמהכללכאורהלמדי,קריאהכתיבה

במקרה(כלומרהואספר?לידיוהלוקחאדםרוצהמה
פשוטיםסיפוריםאדםבניבשפתלקרוארוצהזה-אני)

יותםמתקרבלכאורה .החייםועלאדםבניעלראמיתיים
הואאחתובעונהבעתאולם .הזההיעדאלוארכני

הראשונהעיקריות.סיבותמשתיוזאת .אותו rמ nמ

לתחושה!)הגורםזאת(בכל-ספררתיזציהעודףהיא
-לומרמהלוישכיניכררבים.במקריםמאולצת
נאבקוהוא-וההחמצהוהכאבהבדידותעלבעיקר
הדבריםאתלומרהזהבמאבקאולם .אותולומרקשות
כאמורישויחודית,אמיתית ,חזקהשתהיהבדרך

גרמהלפחות, ,ליאשרקצוות,ביןמוגזמתהתרוצצות
להנאתלהתמסרובמקוםהכתיבה,תפריאתלחוש

שנילדרגמא,הספרותי.המאמץאתחשתיהקריאה,
המופרזתהמעובדתהקיצוניותאתהמייצגיםקטעים

 :ואוננישל
שאנילעצמילומראוכלשלוהרוספהעליברח"אם

והוא .הזההמצבמןפההרוסעלשנמלטאחדמכירה
עכשיונחל.הואעכשיו .גבוהיםבהריםשמיאתיאמר
הצפריםהואעכשיו .הנחלגדותשעלהסוףהוא

ידעושלאנעריםשלרשההואעכשיו .בסוףהמקננות
ומתחבקיםפרחיםוקוטפיםהנחללידהולכיםהם .אשה

הם ,לךקראנולא .באהאשה .אשהאשה :וקוראים
רוציםאנחנו .אלוהיםאתנפגושמעטעוד ,אומרים
 .הסניוריטהבשבילפרחיםאיןאלוהים.עםלשכב
ביןחייושכלזקןאישהואעכשיו .עשןהואויעכש

במבטיוהמסתבךזרהואעכשיו .זקנהאשהסירובים.

מהשחר.הואעכשיוליצנים.הואעכשיו .אחרזרשל
מהאנייודעתוכי .מיכאלשאללי?לומרמבקשתאת
הואאם .ליאמרתכןפיעלאף ?לולומרמבקשתאני

פרחים"אין ; 92(עמ' .לואמרתי ,לושאמרתיחושב
 ,הפרזהשלייצוגזהבקטעמוצאתאני .)"לסניוריטה

-וליריתפרועהאסוציטיביתזרימהלכאורהיומרה,
 .ומרגיזמעייףגיבובזהובעיניאך

היאהזההסיפוריםבכרךהמתבטאתקריתיהעהמגבלה
שכולםלמרות :הדינמיותחוסרההתפתחות,חוסר

מארץלמקום,ממקוםעוברים ,נוסעים ,מתרוצצים
ואיןשונותאיןפעם.אףהתפתחותשוםאין Iלארץ

אפלותתמונותאלאאינםהסיפוריםבעצם .הפתעות
המגבלההיאזהבכרךהסופרשמגבלתיתכן .וקודרות
איננואדם .פועלמאתנואחדכלשבתוכההאנושית

שלהכלהסךמאשריותרשהנרמשהועללכתוביכול
זומבחינה .ףימזיהואכןאםאלא-הפנימיעולמו
חוויהשלטרוחלנומוסרהוא :מזיףאיננוואוננייותם
כמיהות,שלעצמםעלהחוזריםמעגליםבאותםהנע
 .ושממוןהחמצהתסכולבדידות ,גרנותער

לעמודהיהיכולהסיפוריםמןאחדכלאםגם Iכךמשרם
נחבעלתחוריההמעבירהבודדתכיחידהעצמובפני

שלתחושהנותניםהםשלמהכחטיבההרי ,מסויים
גםהיאהבודדהאדםשלה"תקיעות"ומיותרות.עודף

לאורךלענייןשאי-אפשרדומה .הסופרשלתקיערתר
צרה,מאדנפשיתסימטהמתוךכותביםכאשרזמן

לוזוכיםשאנוהדרמהמקסימום .מוצאחסרתסגורה,
וחזויצפוילגמריתהליךזהואף-התאבדותהוא

אתוארכני.שלכתיבתומזכירהזהבמובןמראש.
סופררת :מסוימתבתקופהנשים-כותבותשלבעייתן
מנתשעלדומה .מדיצרנפשיעולםמתוךכתבורבות
לכןקודםלבצעישספררת,עושהכאדםדרךלפרץו
ולראותלמעלהלהתרומם-כאדםפנימיתדרךפריצת

כאילונראה .מגווןדינמיסוער,יותראלףפישהעולם
שתהליכיכדי-האדםלרארבכילקרותצריךמשהו
יתמלאויתעשרו,הבין-אישייםוהתהליכיםהחיים
יתעשרגםובכךאפשרויות,שליותרעשירבמגוון
 .ליותרלצפותשירכלהקורא

שלשכשרוכוולקוותלבאות,לחכותאלאכותרלא
אלאהסובלת,הנשמהצינוקבתוךיסתאבלאוארכני
 .אחרותמזוויותגםאנשיםלראות ,החוצהדרךיפרץו

• 
(ויזלטיר)רזיאלורדה

עניוחדשעולם
"יומו :וינדהאםג'ון

 ;גל"שלשרהשל
 :מאנגליתתרגום

 ;יעקבבןורדי
פועלים,ספרית
תש"ם;פנאיסדרת

 • 1עמ 267 ; 1980

מספרלהויה ,האפוקליפסההיותימימ
כש- .תסריטיםשלבלתי-מוגבלכמעט
רביםספריםוכןלמיניהןדתיותתורות
כוחםאתמכסיםלשערשניתןמכפי

אחתהואהשלשרגל"של"יומוהנושא.עלבווריאציות
בהןביותררהאיכטיליגכטירתהמשעשעותהווריאציות

 ,הואהאפוקליפסהמתרחשתברהעולם-כתקלתי
ולאאפשרי ,רביםבדיונימדעבספרילמקובלבנגרר
מכיריםשאנוכפישלכר,עולמנוזהו-מעיקרומופרך
וכוחותיוהטבעאתאופטימלינצרלהמנצל ,אותו

אתזנחכיעדזהקונסטרוקטיביבתהליךכךכלוהשקוע
משחרהאנושיהמיןעלהמעיקההקדומההמכשלה

 .הדמיםושפיכותהמלחמה :נעוריו
גורמתמסחרייםמכיעיםמתוך !חרסןלעולםשלאאלא

גדולה,לאתיבהשללהיעלמותהשמניםלייצורחברה
שלכלשהימידהובעלמסתוריצמחשלבזרעיוגדושה
 .הרוסיתבטונדרהאי-שםמעבדהשלמדףמעל ,תבונה

אלדרכםאתמוצאיםוהזרעיםמשתבשתהתכנית

כגלהלאההמשךאת .כולוהעולםשלהפורייםשדותיו
כמעטשהיאהקורא,שלבהכאתולפגוםשלאבכדי

תפיסותכמהעללעמודוצריךאפשרזאתעם .מובטחת
תפיסותהספור,אגבהמחברשמעלהסוציו-פילרסרפיות.

בחבורגםיכירןמקומןאשרמשקלבעלות.והשגות
 .רנןהספרמןבהרבהכבד-ראש

האנושות,שרידיעליהאהאפוקליפסהלמחרת ,רבכן
שימושתוךולשרודלכסרתרקלאדווינדהאם,אליבא

 ,לצפותשניתןכפי(אשר,הקיימיםובתככיםבאמצעים
יעמדובפניהםוהסיטואציותהאתגריםאתיהלמולא

עלומתוקנת).מחודשתחברהלכרכןהמבקשים
תוך ,מחדשולחשובלהתחיליהיההמוכההאנושות

שלביסודםהמונחתהדינמיקהשלהיסודמןבדיקה
שוויוןמונוגמיה,כמראמונה,חיתהעליהםערכים
עררךרינדהאםרעוד.והנפשהרכושקדושתזכריות.

מצביםביטוילידיבאיםשבהמבריקהסימולציה
האטוםהסוגמןבפיארדליזםהחל .אפשרייםחברתיים

התנהגויותברדקהואבדלני.באנארכיזםרכלהביותר
האהבה ,הבדידותדרךצרופהבחמלההחלאנושיות

מהדהדברקע .ראינארכיםחרדהלאנטגוניזם-אלים,רעד
איןשלכאורהבקביעההכפירהביטוילידיובאההספק
האנושיהגזעשלושרידותועליונותובדברעורריןעליה
 .אחרתחייםצררתכלפכיעלהנדון

מרומזת,כטיחישנהברורה.איכהריכדהאםשלמסקנתו
לכירוןבכתפר,נגיעהידיעלהקוראהכוונתמעין

שלכנציגהעצמואתלמצואהאדםעשוילפיההתפיסה
קירםשלשכיםמיליוניבןהרצףבתרךחולפתאפיזודה

הסובבהיקוםאתהמרכיבובהפתעותבמוטציותגדוש

כסליהאלדוסשנתןהאירוניתהכותרתברוח .אותנו
אתלסכםאולי,מותר ,נועז"חדש"עולםהידועלספרר

התפוררותאחרישללעולםוינדהאםשלהמלצתו
ישנהעניו".חדש"עולםבמליםהקייםהחברתיהסדר
הטבע,כלפילענווהבין-השטיןהטפהבספר

של ,השתלבותשלעמדהנקיטתתוךעליולהתגברות
מאחריהעומדיםוהכוחותהתהליכיםכלפיפתיחות

להכרהריכדהאםמטיףבמקביל .אותנוהמקיףהנוף
לנוףמזדמנתבוברגעהמתעוררת ,הנוראהבחשיפרתנר
תחתאלמחדשולאסוףנקמתואתלנקוםהאפשרות

אותםבטון,המצופיםהצחיחים,השטחיםאתחסותו

לממלכה.האדםלואיכרה
שלוהחיהשוטףלסגנונומתווספיםכשהם ,אלהכל

שאינה,במציאותדןשהספרלעובדהרכןויכדהאם
אתהופכיםאפשרית,לכאורהאלאמרוחקת. ,כאמור
מהנהמאד,מבדרלספרהשלשרגל"של"יומר

 • .להחמיצושחבלומשעשע

ז'קונטאמנון

השלושהגעבתנעלינגה
ילט 03-912232 03-905462

 :מייצרים
צנחנים,נעליעבודה,נעלי
ספורט,נעליבטיחות,נעלי

חצאיות,נעליים
 .פרווהעםחורףנעלי
במקוםלמכירהחנות
מוזלים.במחיריםייצורעודפי

 65 1983מאיאפריל·



מאירשלוםמגדל :באביתל·
 6S7366 ,03·6S2818·03טלפונים:

וולפסוןיצחקקרית :ירושלים
 02-668448 , 02-637874טלפונים:

ומגוריםתעשיהציבור,מבנימבצעת

אשכולרמתישראלבנק

שרתרמותמדעעתירות



ספרים

להתכנסנעים
בשפיים

בלבמתל-אביב,נסיעהדקות 20רק

ביתאתתמצאווירק,פרחיםשלאי
זהשחנךשפייסקבוץשלההארחה
ומשוכללחדישכנוסיםמרכזמקרוב
אחריםממרכזיםברמתונופלשאינו
כוללהמרכזובחו"ל.בארץ

אור-במכשורמצוידגדולאודיטוריום
לפיצולהמותאםמבנהלצידו ,קולי

להפעילשניתןולסדנאותדיוןלקבוצות
זמנית.בו

 ?לנסותמעונינים

לבואישמחוואנשינואלינופנו
האירוע.בתכנוןלעזרתכם

שפייםהארחהבית
וקונגרסיםכנסיםמרכז

 33693 :טלקס ,-os2ו-o612 ,os2ו 01ו 112טלי

בהתנהגותוהאיחודההפרדהדחפי

האנושית

פלויכד
שפייםפלסטיקמצורי

וצנצנותמיכליםבקבוקיםיצור •

ניפוח.והזרקתבניפוח

טכנייםומוצריםמכסיםפקקים, •

בהזרקה.

משי..הדפסת

לחקלאות.עציצים •

למכוניות.בדיקהמכשירי •

 0s2-77927טל'-שפייםקבוץ

כפתיוןאהבהשוהם:גיוראש.

חואןודוןקזנובהחוה

הפועליםשהנוחרתהרעיוןמונחבספרהמבוטאתההשקפהיסודכ
האחדואיחרד.הפרדה :"רקטורים"שניהםהאדםהתנהגותאתוקובעים

מרשךוהאחרהיש,כללעםאחדותימקירםהאינדיבידארםלהפרדתדוחף
כלאתמ~ררניםאלהרקטוריםהכוללני.האיחודאלההפוךבכירון

ב~קרםענפיה.מיגורןבכלהאדםבתרבותמשתקפתופעולתםהאנושיתההתנהגות
ההפרדהדחפיאתשוהםמעמידהליבידינאליתהאנרגיהאתפרוידשהעמיד
שוהםשלתפיסתופורשתהאדםלהתנהגותתורתואתצמצםשפרוידובעוד .והאיחוד

כולם.החייםבתחוםהמתחוללעלככפיהאת
הפסיכיתהאנרגיהשלמקורהאתשוהםרואההפסיכואנליטיתלמסורתבדומה

הפסיכואנליזהמהשקפתבהבדל-זושטראומהאלאשבתת-מודע.בטראומה
אלאלסביבה,התאמהובקשיינורמטיבייםבקונפליקטיםנעוצהאינה-המקובלת
באחדותהאדםשרויבראשיתו .היחידשלבהיסטוריהטראומטייםבאירועים

טראומטיתהיזרקותהיאהלידהבחינה.מכלאמו,ברחםסביבתו,עםפנתיאיסטית
ארוךתהליךומתחילמגן-העדןנפרדהיילוד"ההפרדה".עולםאלזהעדן"מ"גן

האחדותבמקוםהפנתיאיסטית.ההכללהמנועםוהולכתגוברתהיפרדותשלומכאיב
עדייןהםהלידהעם .אם-ילדשוהם)של(בלשונו"ויאדה"עכשיוישנהברחם

שהואכךעללעמודמאולץוהתינוקומתרופפתהולכתזואךהדוקה,באחדותשרויים
האוראלית,בתקופה ,זובדרך ,האישיותהתגבשותהאחרת.ההוויהמוללעצמוהוויה
בתקופתהחברתיותהנורמותוהפנמתהסוציאליזציהתהליךמכאיב.תהליךהיא

הנעוץההפרדה,שלזהוקטורכנגד .שלישיטראומטיתהליך-הפרדההואההתבגרות
האושראללחזורעוצמהרבתנגדיתשאיפהבאדםמקננתובסביבה'חייםבתהליכי-ה
בלתיבעיקרם ,)ר,ק. J(מלשוןבזכריםזושאיפהשלמקורההכוללני.שבאיחוד
האוראליתשבתקופההחמיםובקיוםהאםברחםהאבוד"העדן"גןשלמודעים,

 .המוקדמת

מחולל,שהואמהוכלבושמתחוללמהאתבאדםהמחולליםהםאלהוקטוריםשכי
גםוההסברהמשמעותמהםוהאנושית.האישיתלהיסטוריההמשמעותומהם

במונחיםהזאתהתופעהאתלנתחבאלפנינוהמונחהספר .והמיןהאהבהלתופעת
עמואיחודוכמיהותהכוללני,הקיוםמחסדהרחקההפרדה,דחפישלהאמורים

 .והחברתיגי mהפסיכהביולוגי.-זותופעהשלהמישוריםבכלוזאתאליו.וחזרה
שללהתרבותהדחףהואהסברצריך,הואואין ,לושאיןהראשוני,הקיומיהנתון
תלויהביולוגיהריבויהמין.שללקיומוהדחףתרצה,אםאו,הביולוגי,העולם

זומורכבותשבשלהיאמעלתו .פירודוביסודונפרדים'תאי-חייםשנישלבהצטרפות
המקורותמשנימורכבותתכונותבעליהםאלאלחלוטיןזהיםאינםהצאצאים
יהיההצאצאיםמןשחלקהאפשרותגדלהכךידיעלשונות.בוואריאציותהנפרדים
ריבויטכניקתידיעל .בקיומוולעמודהמשתניםהסביבהלתנאילהסתגלמסוגל

עצמם.אתולקייםלהמשיךהחייםיכלוזומתקדמת
ולגדלללדתלהרות,צריךהמיני,המגעאתליצורצריךכבד.מחירישזהלהישגאולם
 .רוחנחתלנוגורמיםתמידשלאיחסיםשלמורכבתמערכתנוצרת-הצאצאיםאת

המיניהמגעעצם .ובאדםבחיהכביר,תחרותיבמאמץכרוךזוגבתלהשיגהצורך
אתלנוהמציאהוא :לאין-שיעורערמומיהואהטבעאךעצב.וסופומאמץ'תובע

 .הכלאףעלבריבוילעסוקלהביאנוכפיתיון,-שבאורגזםהחסדרגעואתהאהבה
הכמיההמצד-לעולםמשאת-נפשנואתהמהווהוקטוראותומצדבאהפיתיון
כלכאילוחשיםאנושבובחיינוהאחדהואהאורגזםרגע .הפנתיאיסטילאיחוד

שלשניפיתיוןהיאהאהבהעוד.קיימת"המופרדת"סביבתנוואיןהוסרוהמחיצות
לאחדות.דחףאותו

האובייקט"הכללת"אוהאהובבאובייקט"טמיעה" :סגנונותשנילהישזוכמיהה
אשההעםלהתאחדכמהחואןדון .עליווהשתלטותבליעתוידיעלהאהוב

לכבושהשואף ,המפרידהואקזנובה,בהתגלמותה.האהבהאתומחפשהמושלמת
ואנית nהדון-האהבה .הואאףההפרדהעללהתגבראוניםבחוסראשהאחראשה

לעסוקהאדםאתלהניעכדיפיתיוןלשמשבהדיאך-רבתיאשליההיאכקזנובית
 .לחייםהטבעשלהדחףאתולממשולהתרבות,במין

המיןתופעותאתשלפנינובספרשוהםמנתחשלואלהמערכת-מושגיםבאמצעות
התפתחותהמין,איסוריאם-ילד-אב,יחסישבטבע,ההתרבותצורותלמןוהאהבה,
הזוג,בניביןוהיחסיםהנישואיןהחיזור,דרכיוהאהבה,המיןטיפוסי

עלאלהכלמוסבריםהשוניםהספרבפרקיהאהבה.לתסכוליועדההומוסקסואליות
 .ואיחודהפרדהשלהאוניברסליתהדיאלקטיקהרקע
מןהרבה-הרבה"לסדר"בכוחהישלפנינומציגששוהםזושתורת-אישיותלכחשאין

מןהחל-שלוהמושגיםמערכתשלפיוהתרבותיותההתנהגותיותהתופעות
מעובדהלהתעלםאפשראיאולם-וכד'החברתיותבסטיותוכלההמיתוסים

 :המקובלתהפסיכואכליזפיתמתורת-האישיותבהבדלבה,שאיןלפחותאחתמכרעת
זוהריאמפיריתתורת-אישיותעללדברשאפשרבמידהקליני.כיסויהיעדר

מעלהבהישזוומבחינהשוהם.שלמזושיעורלאיןאמפיריתהיאהפסיכואנליטית
המנחים .שוהםשלכמשנתוכךכלודטרמיניסטיתפסימיתאיננההיא :נוספתיתרה
 .ניכרתבעוצמהדטרמיניסטייםהםתפיסתולפיהאדםהתנהגותאת

המחברשלהאיכטקלטואלימכושרולהתפעלשלאאפשרותאיןאלה,כללמרות
מדעי,חומרשלכךכלרחבהלפנורמההתיחסותתוךלבעיות-אנושלהיזקק

מרחביה.לכלהאנושיתהתרבותאגפימכלונו'פולקלוריסטיפסיכולוגי,אתנוגרפי,
פרשנותבכשרוןביחד,לארוגכדיהדעתבמרחביאדירותבתנופותשיוטעורךהוא

כלהסףעללדחותןאיןאופןבשוםאשרמרשימותתיאוריותנלאה,ובלתירגילבלתי
 • .דגלןאלנצטרףשלאכמה
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למההחיים?אתאוהבים
רגעמכלליהנותלא

גםתרם?עדאותרולמצרת
חמשארעשר /חמשבערד

ליהנותתרצושנה,עשרה
לממשכשתרצו .רגעמכל

לכסף,ותזדקקותכניות
קופתלרשותכםתעמוד
הדרך ,שלכםהגמל

ביותרוהכדאיתהטובה

.במשךמחיסכוןליהנות
אתהקופהערשההשנים

 :עבורכם-העבודה
ממספטוריםהרווחים

כסףסכרםמקבלם-ואתם
הגמלקופותניכר.

לכםנותנותבבינלאומי
אפשרויותמיגורן

לכםאיןאםלחיסכון.
פיתחו ...גמלקופות

רגעתפסידואלשתיים.

 ~הראuנוןהבינלאומי,הבנמ
 .•.ב.י.פקמבונsתירשאל.נאודתפעוילנק
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רנ 40רגםחרשרירג·רןטרקסרר

r.,"":r~'/J•,11-:-:;,ז i'"',1i'""'11,:11יr •1ייי--י"ו-:בו

 pמפידירג'וןכיצד
שלמטרקטוריותר

 S.A.E .כ"ס 10.נ
תראהגדולהומשימה-לעבורהכ"ס 103רתום
ממסרותכמרחדשותתכונותלכךהוסףקטנה.

קרמיתהנעהעצירה.לל.אהילוכיםלהחלפת
כריתוךלהפעלההניתנתהידררסטטית)או(מכנית
זמןאיךותראההירראוליכוחתוספתתנועה,
 ...לספרהרבהערריש .מתקצרהעבורה

 !מיידיתהספקהנוחים,תשלוםתנאי
אותנו:שאל

למכונותהמחלקההטכני.האגףהמשבירהמרכזי •  ( 39955 .טל , 76•שואלגיבור•וח'תל·אב•ב, 11
 662161 .טל , 2פלמרשערה, oחי 8

פוגל:דדו
א''ב 1השיריםמפתח

(סוף)
קומםאהרן

 .מצורפות 6-7 'ש . 1

שני(שיר 120-121תרפ"ה,לונדון,ב,חלקא,איים .ואחרון)רביעי(שיר 73תרפ"ד,רינהפרט,
דהדממה, . 165ר"פ,להדממה.צורףזהשיררקבאייםאורשראוהשיריםמכל .משנים·עשר)

 .בינה')'אלוהיילעיל, 'ר(בהדממהונכללבשער,נכללושלאהשיריםמחמשת(אחד
 1.10.1917רינה,בדייניך.כ"י . 2 . 18-19וו.בררידס . 1מחלומיפתע . 207

אףהשירים(שני 11בסיפוחאעמרדה:'נבוכההשיר,ולאחריו 1הרומיתבסיפוחכה"יבשנימסומן
יום).באותונכתבו

 ."?היגעהרגלך~עתהתדרוך"אי :שלישיביתיליט")."ערד(במקרם"ילאט" : 6ש' . 1
 . 104ר"פ, . 31שער, )-(

19.8רינה, . 11ו,בררידסאליו**צהובה . 208 . 1916 
 .חרוקהחי"ת-"חדלי" : 6ש' .

 . ) 96(הדממה, )-( )-(

29.8רינה,ה.פנקס . 2 . 46-47א. l . 42 " 43וו,ברוידס . 1צער**עלצער . 209 .1918 
מחרקיםהראשוןהביתאחרי .חולפה"רוח"אך : 11ש'הימים".תוךירקדו"כבר : 5ש' .ו

אלבמחבואים!//נבואהחיש"הבה :הבאיםהבתיםארבעתאלכסונייםקוריםבשני
אלאו /אהבים./סערותשלחריף~דםאל /צורבים./שנדונותשלכבדים~ערפילים
צבעים."כבדיחדישים,/עברןזכרונרת

 ."] ... [תרקד"כבר : s 'ש .א 1
 .) 130(הדממה, )-( )-(

24.3וינה, . A+Dכ"י . 2 . 8 " 9 . 111בררידסו.דורצערי . 210 . 1923 
"בנדידתך"*.כה"י:בכלמהסוף,שלישיתש'

שירים.בפנקסמפורטתעבודהטיוטתשלהבודדותהדוגמאותאחת .ו
נפשי""תוךהתיקוןמסומן : 2ש'נשמטו.-הנדפסשבנוסחהאחרוןולפניהשניהבתים . 2

"אביבם-קודםנוסח : 5ש' .)"בוש"(ולא"היום"-בהמשך ;"בנפשי")(במקום
מחוקה, "לא": 11ש' .צירופהמסומןשפורקה, 9ש' .ל"העיף"ומתוקןמחוק,- "רי~ז::

 ."לא"במקוםר"לידי"שנמחקה, ','ךא"במקום"אולם',' : 13ש'"לקראת".-ובמקומה
כמרניהזר,אתה,גם"החשב-היההקודםהנוסח :אינברסיהמבוצעתהאחרוןבבית

 "? ] ... [הרחוקהבנדידתךהיום,/

.7יורק.נירא. .גל.דהדואר 11 . י.הדממה,ו. 93ר"פ, . 7-8 , 1924

~ 

אוניטוול
ונטרולאינק

כע"מכמיםלחיסכוןמוצרים
כע"מתעשיות

ויצואניםיצרניםמתכננים

והשקיהאינסטלציהמוצרישל

 :בישראלהיצירהלעידוד

כיכא·לת 61221  ת.ד.22181
03-245817 ,22705S לט.

(המשך)הנאציתגרמניהמטהרישל.הרביזיוניזם 18

) 1976 ( ANTISEMITISM AND PERSECUTION", LEO BAECK INSTITUTE YEARBOOK XXI 'קיבלתי : 198 " 17 3עמ
~רזילדכר. .מ·סאלהפרטים

ברלין, , " ANKLAGTER NR. G. EINE AUSCHWITZ DOKUMENTATION " :ק )c!וג .•ז·ר ·-.ל-א~ ?j ·.פ.ק .למשלראה, . 81
שנערן . rאשרייבמשפטהנאשמיםאחדעלמשלימהכדוקומנטצהימדובר . 1966האקדמית.ההרצאה

 . PERY BROODבפרנקפורט,
 " LESנייר",שלב"אייכמןהפולנית,ההיסטוירוגרפיהלשוהחסרונותהאירוניותעלדוגמאותמספרהכאתי . 82

" JUIFS , 265 " 264 , 230 " 229 • 233 'עמ . 

ל~זאק .ו·דמלונדון,וק.י 99אידא~ק·או .ק(ההיסטוריוניםהפולנייםהמחקריםבדברלפרטי·הלרריכנוגע . 83
- HE SLAUGHTER OF POLISH JEWRY :ןד~קוכסקיס.מאתהמאמריםאתראה;ךגן) 9מ A POUSH ד· 

13-20 . REASSESSMENT", THEWEINER LIBRARY BULLETIN XXVI. 3-4. 1972-1973, PP " . נגדהיהדוי"המאבק

 .ההידותמעדילשהעולמיהשבעייהקונגרס(עבירת),והפולנית"היהודיתהספרותלאור ,בפרליןהנאצים
החוקרשלכספרופרליןהידוישל"השראה ; 49 • 45עמ' , 1980ירושלים,השואה",תולדותעל"מחקרים

נבצר . 198 " 183,עמ' 1980ירשולים,ההיסטורית),המורשת(קוץבמורשת""ילקוט(עברית).ל~זאק" .צהפולני
סומןשאנימדידיי,אחדאולם ;אותהיועדשאינניכשפהשנכתבהההיסטוריוגרפיהאתאישיתלהעריךממני
שכלמכיווןיחד,גסהחוקירםמשנילהסתייגנוטהקרקובסקי, .שלסמאמריואתלושהעבדתי ,הערכתועל

להיותיכולהאינהזה,כמקרהשהסימטרהי,היא,האמתאולםהאחר;שלבשובינזיםרבהכקלותמבחיןאחד
 .מוחלטת

 VIשרם""ידמחקרילןייtקלינגר),(כהקשר " NEW EDITIONS AND OLD MISTAKES " :ז.ויין .מ .למשלראה, . 84

 .,·,אראנדט, .חכטל;:וייס,כ.(על " HISTORICAL RESEARCH OR SLANDERS ": ק!:!נ. , 384 " 375עמ' ) 1967 (
 " LA TRAGEDIE :רוכינסון .שלג'העהבהכרךאראנדט, .חכמקרהוניחר,ד , 430 " 385עמ'שם.שם,היל;נךג)

" JUIVE SOUS LA CROIX GAMMEE A LA LUMIERE DU PROCES DE JERUSALEM אראנדטחנהשל(סיפורה
C.D.J ..שטיינכרגע"יתורגםכהווייתן),והעונדות .C . ,הרצאותשמספרלקובעהצדקמןזהיהא . 1969פיוס
הזאת.המסורתעםקרעעלמוכיחיםלמשל,וולקוכ, .ו·ספונקנשטייןשלא.אלהישראליות.

תורגםהיהדוי".לעםסכנה .השואהעל"ההסבירםעבורן.בועז . rהאמהישראליהעתונאישלהמאמראתראה . 85
 " 77כ"עותןכערביתהופעיהמקרר . 52 " 36עמ' ) 1982(חורף , REVUE 2. D'ETUDES PALESTINIENNEsב·

 .) 1980(מאי·ירני

לאשמוטבצירן","הרעלהשואה"כ"מרתףלבקרהמזמינותמודעותישבישראלהתיירותמשדרבסוכנויות . 86
 .לכןומתאיםכראוילציינו

JH. W. ADORNO " , 1978פיוס.~איו,הרצ'הפוליטיקה","כיקרותסידרה . 87 : "DIALECTIQUE NEGATIVE , 'עמ
 . 284 " 283העמודיםאתמצטטאני , 286 " 283

מחנות·לשהאתיכרסליהסמל ,המלחמהתרםלאחירמידאולם ,בעובדהלהיזכרכדימאמץלעשרתחייביםהיום . 88
 .) 78 •ומסלעילצשוטטההפולניתלביבליוגרפהינתייחסאם .כוכנוואלדאםכי . rארשורההילאההשמדה

בית-המטבחייםעלשנכתובאלהעלכהרבהעלוברכנוואלדעלשפורסמוהספריםמספר ,-1962שבניווכח
שלדיה.לשהאירם

הפשעיםאתלהצדיקכדיאחרים.וכמקומרתבישראל,תיפקודרלצערנוהואהמוחלטהפשע 'שלהמושג . 89
 .היחסיים

פעמיםהרכהשהדופס , 1960כאוגוסט 19מה·צייט",כ"גיכררסצאט, .משלהמכתבאתראה .ן;,אועכניין . 90
ךג· 1;1כ·פ'רריסוןר.ראה.פראנק,אנהשליומנהכדבר .הרביזיוניסטיתובספרותכעתרנרתמעוותתנצררהלורוב

עמ• ,) 1982 ( , 2ווו.ידויר~"היסטרירקלאוףכ"ג'ורנאלבאנגליתשפורסםמחקר ,) 300 " 213 'עמשם,(שם,זקיון
 .-137ן 77עמ' , " DER AUSCHWITZ MYTHOS ":שטייגלין .רוראה , rכאושוו " KREMA •·דכבר ; 209 " 147

 .המזןרעלספקמשאירשאינו . rאושוולשמהמוזיאוןרמיםנצילדוקומנטציהזהעכנייןקיבלתי
 " 323,עמ' 1982פיוס,יי", Q ",הוצ' " ORDRE ETRAISONSDE LALANGUE " :מיל~רמ·ג:צ.זהביטוישואלאני . 91

325 . 

 .ווחלקנייר",שלאייכמן"ראה . 92
כגרמניה, .ראשוןצעדמהוהרזה,ככרןרפאלה.שלהמחקרצברפת;כמעטנחקרשלאכשטחכאןמדובר . 93

" (1979 'מ~לרובהתחילההחדישההרבזייוניסטיתהספרות HOLOCAUSTE ראהכאצרות-הבירת.דבר),ואותר
חורף. , NEW GERMAN CRITIQUE" ,19 ",·ן·לי~סקו,;:וייןן .ס.ר : rמאךקוכ .ס.אח, vשלג.'המאמירםאת

תגונהלשדוגמה .כגרמנהיהסידהרנתקבלהכיצדמקיפהמארדתמונההמוסרים , 96 " 30עמ' , 1980
 ' WAS HOLOCAUST VERSCHWEIGH. DEUTSCHE VERTEIDIGUNG GEGEN :הוטלהה. :רבזייוניסטית

" -;V-SEHULD-LUGEN ~~ KOLCe ךאו(י 'הוצO!c( ,קטאה~ך~ךז;ויt1979 . 

 69 1983אפריל·מאי
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ר'גביענופלים''שחקיםיחידי:'קררזיעלף:'בוקרירח,'('בלילותשיריםלחמישהכותרתקץ
 .) 29והערהלהדממה,המברא 'ר(תרפ"במ.בהשילוחאורשראוהזהב'),

5.6וינה, .קטועכ"י . 2 . 63-64וו,ברדיוס . 1יחידיקרוז . 211 . 1919 
הישלוח.כנוסח ,ואבלו"האדימוהצרותרפניהז" :רנרסחז ,מחוברות 5-6ש' . 1
 .א) 2(כ"י,א 53עמ' , 77עתרן ,, . 2

 . 145ד"פ, . 70עשר, .) 1919יוני ,רינה .מחמישהשלישי(שיר 259-260תרפ"ב,מ,השילוח

28 ,רינה , 31-32וו,בררידסהנחלמיכלראה, . 212 .5 . 1918 

רבים"קיצים : 7-8ש' .מצורפות , 1-2ש' .דגושהרלמ"ד ,חסרבחיריק"אילז"-כאןגם : 4 'ש
 ."-למרחקיםלשטוףחפזרהנחלים/מיכל" :האחררזהבית ,"ארגמזבדמינוגים~גוועו
 .וווד"פ, . 38שער, )-(

.27 .רינה . 5 .ווובררידסאביאתראיתי . 213 12. 1922 
 : 20 'ש .") ... [השחקחופףעליי"ר :רכזהשחק", ]?[אפרירז"רעלי :מחרקקודם,נוסח : 19 'ש

 .שרוקהקר"ף- ""נקודות

 . 122ד"פ, . 48שער, )-(
11 9-10וו.ברדיוסעליי**כלראיתי . 214 .5 . 191 7 

 .) 104(הדממה, )-( )-(
5.8רינה, . 36 .וא . 34 .וברש .וההריםראשי . 215 . 1922 

 .מחרק ,"העולם"-מקבילונוסח ,"הלילה" : 9 'ש .הפרדתזומסומנתמחוברות, 6-7 'ש . 1
 .מחוברות 10-11 'ש

 . 133ד"פ, . 59שער, )-(

25.5 ,פריז . 8כ"י . 3 . 21 ,וווברש . 2 .בוקרכ"יעם .והלאנו(*>רב . 216 . 193 7 
12 ,פריז :עובד .3 . 1938 

השיריםשני '.החדורהנחליאל'ל(והשררההאשכנזיהנוסחשללספרדיתהעיבודפרטי .ו
 .היום)באותועובדו

 .ספרדית . 2

 .ספרדית . 3

 .אשכנזית) .משישהשני(שיר 259תרצ"ח,ג,כנסת

 .(ספרדית)נחהדממה, .) 271-272שם,הספרדיהנוסחרד' .(אשכנזית 241ד"פ,

20 ,רינה .כפול)(נוסח A+Dי"כ . 2 . 18 , 111ברדיוס .והיוםיכווןרגליי . 217 .5 . 1924 

ולב" :כה"יבכל .בסירם .רבד"פ)בהדיםבהעולם,]"(רכז ... [היוםבקרקערגליי" :הפתיחה .ו
 .כנדפס) ,""הולך(ולאפעם"הולםהאדמה

 .מחרק) "("בקרקעהיום"ביררז"רגליי :הפתיחהתיקרזא. 2
.3.7 ,בז .גל ,יגהעולם  .כרהדממה, . 177ד"פ, _ 55-56 . 1927ב, .חרב ,דהדים . 529 , 1925
 :היוםביררזרגליי' ,לעילר'היוםכקרקערגליי

 ) 1915(מדקל, .מדוייקכתיבהמועדואיןכ"יאיזחלומותרווה . 218

 .)ו 9ו 5מדקל : rקבוקר'הכותרתמשניים.זרראש<שיר 10 • 2.1.1920 .לרנדרז ,יב .גלט.העולם
 .כנ"ל) :(הכותרת 149ד"פ, )-(

 . 23ו,ברשממנורחוקה . 219
 . 139ד"פ, . 65שער, )-(

10.2רינה, .192 2 

 .האשכנזיהנוסחהפכים:נשברו' ,,הפכים*שכורים
ו 6 . 1 . 19ו 9 ,רינה , 50-51 ,ווברדיוסגניהנשכרי . 220

 ,"] ... (רחמים"רגשי : 7 'שבראש ." 1920 , 45גלירזהצעיר'ב'הפרעל"נדפס :השירבצד
מחרק.כש"רגשי"

27 , 45 .חרב .יגהצעירהפועל .8 .  .) 1919 ,רינה :הנמיםהצלילים' 'רד .ואחרוזשני(שיר 9 , 1920
 . 126ד"פ, . 52עשר,

8 ,פריז .כפול)(נוסח A+Dכ"י . IV, 8. 2ברדיוס .והכבדיםשוררי . 221 . 10 . 1925 
 .פתחבחטףראשונה ,,,למ-"הוללים" : 1 7 'ש . 1 2-

 .חלקים""ב"אפלים"להחליףבסירז : 2 'ש . 1
(פוגל ""רישארבי- '.'"ובשאוביבמקרם-תיקרז :אחרונהש' .חלקים"לילות" : 2ש' . 2

בשווא). Tהשי"מבקד

 .שם) '(רד 'לילה'בקצההשירטיוטת-השירשלהשנימעברו
4.6ברליז, ,כג-כד .גלדי,העולם .  .טו ,הדממה . 200ד"פ, .משביים)ראשון(שיר 447 , 1926

19רינה, . 1 .וווברדיוס . 2 . 38 .וברש . 1 **אונשחוטים . 222 .8. 1922 

בכוכבית.מסומן .ו

 .לב"לזהה .בפנקסראשוןשיר . 2
 .) 126(הדממה, )-( )]ב 9 , 1978מז,[מאזניים-( )-(

. 2ברוידס . 1סירות'שחו . 223 14 ,IV . כ"י . 3 .קלרזברכ"יA+D . 26 ,פרזי . 10. 1925 
 .הנוסחים)(בכלךי:זדב""ז;ו;:זר : 8ש'

לבר".יגישאיש"ראיז : 9ש' . 1-2
 ."מגיש"-"יגיש"במקום ;מחוקה "איש"המלה : 9 'ש . 3

 .משישה)ראשון(שירתרפ"ז,סיורן 'י ,לדגל.ב.כרךולמועדים,לשבתותמוסףדבר,
 .בזהדממה, . 205ד"פ,

27.8ריבה, .קטועכ"י . 2 . 65וו,בררידס .וונפליםשחקים . 224 . 1919 
מצורפות. 2-3ש' . 1

 '(רדבשערשברצעה . 2-3 ·שביזההפדרהמסומנתכאז .א) 2(כ"י,א 53 'עמ .שם , 77ערתן 'ר . 2

 .)'נצא'כי

 . 135 ,ד"פ . 61שער, .) 1919אוגוסטמחמישה.רביעי(שיר 260תרפ"ב,מ,השילוח
.17 ,ריבה-ברייביזי"כ . 2 . 20ו.ברדיוס . 1הלכנהשינך . 225 9.1916 

 4-5ש' .מחרקה ""נאוהמלה ,"נא"תקעי : 2ש' ."] ... [הלבנהשינך"את :הפתיחה . 1
-ורקדה[בהותהמה": 7-9 'ש ."בנשמתי"-דמייך ,מחוקה-"תוך" : 6ש' .מצורפות

מחוק]-השחק[תכלתפני"על : 11 'ש .לילה"חוורוזתוךאפלכיערבהןותרקודמחרק]
 'ש .רפותומצ 13-14 'ש ."] ...נ,מדומים r"רב-קודםנוסח: 12ש' .תכולים"שחקים
 .)שרבהבעפרוןמתרקזהסופי(הנוסח,,- .בחיי"רארגישך-מחרקקודםנוסח :אחרונה

 . 84 ,ד"פ . 11שער, .)המשישרביעי(שיר 392 , 1.6.1923 ,ברליז ,יט .גל ,יגהעולם

 .שם)(דר'כלבים''עםלשירכותרתהטירוף""ישר
-לתבמסכת,שפורסמו .פוגלשלהאחרוניםהשיריםלשבעתהעורכיםכותרתאחרוניםישירם
 _ 37-39תשי"ב,אביב,

5.4 ,וינה .הפנקס . 2 . 17ו,ברשו.שהנ**שלוישם . 226 . 19 21 

באותו.נכתבהפרדתזאתמסמןלגפואךמצורפות,-1o-11 , 5-6 , 1-2ש' .בכוכביתמסומן . 1
שכנה:לא-אדם'בניהשירעםיום

 .דלעילהתיקוניםמבצע . 2
 .) 133(הדממה, .בטעות])חוברו 5-6ש' .א 8 , 1978 ,מז[מאזניים- (

25 ,רינה . 28וו.ברדיוסארגמןשמש . 227 .4 . 1918 

 .מצורפות 6-7 'ש ."תשקע")(במקום ""שוקעת : 2ש'

 . 180ד"פ, )- ( .משנים-עשר)ראשון(שיר 120 ,תרפ"ה ,לונדון .בחלק ,אאיים

14 ,ריבה .הגדולהנהרכ"י . 2 . 68 .ווברדיוס . 1אנחונ**שניים . 228 . 12 . 1919 

 .ותאריךי"כלושישהטוב'),ר'כלבי 'שלווה'תוך 'ר(הכלב''שירימביןהיחיד . 1
 ."] ... [הגדול"הנהרכה"י:בראשהאחרונים),הבתים(שניקטע . 2

 .) 114 ,הממדה()-()-(

 . A+Dי"כ . 4 .נרזקלרכ"י . IV. 4. 3בררידס . 2 . 9 , 111ברדיוס . 1צפוירםשתני . 229
.12רינה, 10 . 1924 

בכל-צרויהד"למ- "] ... (י"גחל : 10 'שקמוצה.רעי"ןצרויהבי"ת-ובעלות"" : 3ש'

 .כה"י

 ."מסתרחאוךחכלבחריצי-/ואבימעלייגג-לילהובעלות": 4-5ש' .מצורפות 1-2 'ש . 1-3
 .בנדפסרכז

צפרריםןהמרמצרייררתהשירבצד .להדממה?)(מיועדוהרומיתהסי~רההשירבראש . 1
 .הפתיחה)לשררתהמחשה(מעין

 .להדממההשינוייםסימרז . 4
 .אהדממה, . 209ד"פ, .ו ,ז"תרפסיורן 'ילד, .גל·.בכרך ,ולמועדיםלשבתותמוסףדבר,

.10 .הרטרריל . 27-28ווו.ברשצבאותעשטת . 230 12 . 1941 

 .המשוררשלהאחרוןשירו
 .ואחרון)שביעי(שיר 39תשי"ב, ,תל-אביבמסכת,
נעורי').'ערי 'ר(אחרונים''שיריםהדממה, . 261 262-ד"פ,

.10 .רינה , 30-31 ,וברדיוסהלילותתוך . 231 11 . 1916 

 .התורןכנוסח ,מחוברות 5-6 'ש

4.3מס. .גל ,תרפ"א ,יורקניר .זהתורן .  .משניים)ראשרז(שיר 'הלילותתוך' :הכותרת . 7 , 1921
 . . 95ד"פ, . 22שער,

 )? 1918-1919 (ה.פנקס . 2 .הנדפס .וצהרייםחרדתתוך . 232

 .באיים)אורשראוהשיריםשארמרעדיפיעל-המשוער(המועדכתיבהמרעדאיז
 2- 'שהבפנקס .לנדפסבהשוואהשיר.שלנוסחיובשנישרנהגראפילפיסוקנדירהדרגמא . 1-2

המברא '(רהמאוחרהנוסחזהרכיייתכן .לשתייםמופרדות 9 , 4 , 3ש' ;מחוברות 7-8 , 1

 .) 67 , 66והערותלהדממה
 . 185ד"פ, )-(משנים-עשר)שמיני(שיר 124-125 ,תרפ"ה ,לונדוןב,חלק ,אאיים

.3 ,פריז . 8כ"י . 3 . 21-22וו,ברש . 2 .בוקרכ"יעם .ונעוריטרדתתוך . 233 11 . 1937 
משחקילבלי": 8ש' .מצורפות 6-7 'ש .) 30הערהלהדממההמברא '(ראחדבית : 1-5 'ש . 1

 "מהלך" : 12 'ש ."] ... [הפרע"לבלתי :מחרקקודם,נוסחגביעל-(כדלעיל) "הפריע
 .לגרמניתהשירתרגום-בצמוד ."ל"הרלךזניהמניהמתרקז

ולחרד ,"הפריעמשחקי"לבלי-נוספותהצערתרכז ','משחקיהפרע"לבלתי : 8 'ש . 2
 .מרובעיםבסוגרייםהפריע","ר ,"לבלי"

-6 , 1-5 'ש . 3  .הפריע"משחקיילבל"-רמיידמחרק,הפרע"לבלתי" : 8 'ש .כדלעיל : 7
משחקי",הפרעלבלתי": 8 'ש :(סח)הדממה . 249ד"פ, .משמרנה)שני(שיר 196 ,ש"ת ,הכנסת
 ."ךולה"-ובמקומרמהלך"מחרק," : 12ש' .הפריע"משחקיי"לבל-רהתיקרז ,מחרק

.13.3 ,ריבה 4-5 , 11ברדיוס *ילדות*פלגתוך . 234 191 7 

 .) 102(הדממה, )-( )-(

191 ( .ביבליוגרפינתזזכלחסרשלווהתוך . 235 7 19 14-?( 
 .)'הטובכלבי'ל(והשררההכלב'מישירי
 . 116 ,ד"פ . 43שער,

 ...הגבולתחנת
ר'עם 'םלהעואלמפה' :החולהובלקט' :הריקים'בחוצותזאת:עיר'(שיריםלחמישהכותרת
 .האחררזיריםשהשערשלשמרזהרבהדממה . 160-162 ,ח"תרצ ,ובמאזנייםשנדפסו ,בוקר')

236 . PURPURN SCHLIEF 19.5.1916מדקל, . 3 , 1בררידסנמו']['ארגמניים 
 ) 18הערהולהדממההמברא 'ר(בפנקסביותרהמוקדם ,פוגלשל(יחידי?)גרמני-מקררישיר

Purpurn schlief der Himmelsaum 
. ln gelben Feuern stieg die Sonne nieder 

Einsam stand ich 
auf breit-verlassenem Gefilde. 
Da kamts Du wie ein blasser Traum, 
ln sehnsuchtsvoller Milde, 
Und sahst dem Untergang traurig zu. 

Ein leichtes 8eben fuhr durch meine Glieder. 
Und leis empfand ich: 
"Du, 0 Du! " 

עמדתי/ברדד //.השמששחהצהובותכשלהברתהשמיים/שולינמרארגמניים' :חופשיבתרגום
 ~/.היבטתבשקיעהונוגהערגה/ומלאתרכה /,חירורכחלוםבאתדהינה //.רחבהעזובה,כשדמה

 ,, !אתה; ,אrו /:חשתיובלאטבאיבריי~חלףקלרעד

לטרדנייקרובומשקלשרטטחרוזבשיריש .ת 1רהנמעןהדרבר/תשלמינואתבוודאותלקבועאיז
 .בתרגום)סיועועלפלסידידיהלמר(תודתי

ולגרמניתלאידישפוגלשלתרגומים
 .ב"האכסדרלעיל, ',] ... (טאכטער'רעד 'ר-אידיש
עם· :העולםאל·מפהשקט:עתהבכפרך' :החדורהינחל'אל-שיריםשישה-גרמנית
מלים'"יבכ- 'קלילותמלים' ; 'בוקרעם'בכ"י- 'נעוריטרדתתרך'ר 'הלאבררב' :בוקר

 8 . 14 .וווברש- 'זאתעיר'ר :קלילות

 'עמב,"תשמ ,לסיררז-אלר , 34 ·גל :,שבהר 77ערתן 'ר 'וכתבי-הידהאוספים-פוגלשל'עדכונועל *
51-54 . 

 IVכברדיוסאךשמאלית, Tשי"בהדואר- 10 'ש ',יחידיחרטם'בשיר . 4 'ש, 'בבית'בשירגםכך *
ברליז ,יאהעולם :והבשר'הדםגריבברג .צ .א-בשרב"כמדבר" :והשורה .ימניתן"שי

21 . 12 .  .,א 893 , 1923

8.7ו 8 , 29 .גלהצפירה, , vו :הץרמשירי' .שניאורז. :השווה *  . 4 'עמ .ו 19.

 .)"דהיבד"של(רביםהבדיד;תספרהואע)"תר(ורשה,שטיינברגיעקבשלהשנייריםשהספר *

פוגלדדושלהשיריםלמפתחתיקונים
"דיייוכהייהאוספים-פוגלשלבונויעזעל:ייכדלקמןההפנייהנשמטההמפתחבראש . 1

לגליוןאחדותהפניותישהמפתח(בגוף 51-54יעמ ,בייתשמסיוון-אלול , 34גלי , 77עתון
 .זה)

 :לציילאורההוצאהשנת .בקרובאוריראההדממה)-(ובקיצורהדממהלעברהספר . 2
תשלייח). :המפתחבראשכנדפס(ולא 1983

 40-41מס' , 77עתון 70
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 :ייהקטןך oביימהאחרונההמלהת Nינהמנםילורה
נבעוניתבטלויזיהאנרגיהנריכתבחסכון sן.ס
הבינלאומיהפטנטאתלהציגגאהמילודהחברת

)(. 1 /\ S נבעלתחדישהצבעוניתטלויזיה<ןןi 20 "סך 
צריכתממחצית(פתותבלבד!ואט 38 40הצורכת
 .ממוצעת)טלויזיהשלהאנרגיה

לאומית,חשיבותבעלתחינההנמוכההאנרגיהצריכתחסכון
ניכר.כספימחסכוןלהנדתלךמאפשרתהיאובמקביל

החדישההטכנולוגיהלפיבנויההטלויזיהתקלותמגיעת
 .קונבנציונליתבטלויזיההמצוייםהחלקיםכמחציתומכילהביותר

האפשריות.התקלותכשעורדומהירידה :התוצאה

N התחממותאתמצמצמתהנמוכההאנרגיהצריכתחייםורך
חייו.אתניכרתבמידהומאריכהמכשירה

N 20ילורהסרחוקלשלטןפ~יה" IGS לךמאפשרת
רחוק.'שלטבמכשירשינויים'ללארותימאוחרבשלבלהוסיף

אחיותיהכמובלבד)ס"מ 60(רוחב GS 1 "20סילורהתרוש
מהאחריותהמעולה,מהשרותיתננה 26ו" 22 "מסכיעםהגדולות

 .ריקמסכפר-מילודהמפעלשלומהמוניטין

עלושאלמילודהלמפיציהיוםעודהכנס
 , GS 1 "20הרלוסירגיהנאבצבעוניחסכון
 . 81מודל
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