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ז'ילוניאפרים
מקצועילאיגודהאגףיו"רמקוםממלאהמרכזת,הוועדהחבר

שלהטבעייםההורים
הם ,העבודהיחסי

והמעסיקיםבדיםתעו
 .דיןעריכתיוןברשאוחז .משפטן
 .באז~ר-בארץביותרהצעירפועליםמועצתמזכירהייתי
עדמפ"םשלהמקצועיתהפעולהאתריכזתימכןלאחר

בנושאהאחראיבתפקידנשאתיהמרכזת.לוועדהשנבחרתי

שלהיבחרועםכיום,מקצועי.לאיגודבאגףהעבודהתחיקת
 .הקודםבתפקידומחליפואנילמזכ"ל,הברפלדחיים
המרכביושבעליוהמנועהואמקצועילאיגודהאגף

לפעילותחשיבותבעליאגפיםעודאמנםישנםההסתדרותי.
נבדלתהיאובכךכוללתחברתיתתנועהשהיאההסתדרות,

הואהפועםהלבלמעשה,אךבעולם.מקצועייםמאיגודים
 .המקצועיהאיגוד
מכלולעלבמשקשכירים 1,800,000מייצגזהאיגוד

במבחןאותנושמעמידמה ,והמקררהמיקורברמתבעיותיהם

עשייה.שליומיומי
שלהאדםוצלםכבודועלשמירה ...:...האגףשלהמנחההקו

בלבד.שכרומגובהנובעתאינההעובדשלחייורמתהעובד.
תעסוקהשל ,ומיסוימחיריםשלכוללתממדיניותנגזרתהיא

הקשוריםהנושאיםבמכלוללאזרח.המדינהשירותיורמת
האגף.מטפלבכך,

בדרךעושיםזאתולשפדו.העובדשכרעללשמורהיאהמטרה
משאעל-ידיהענף;ברמתאוהמפעלברמתמקצועימאבקשל

 .והציבוריהפרטיבסקטוריםהמעסיקיםמולומתן

כמיהממשלהעםומתןמשאהלאומי:ההיבטגםקיים
מחיריםמיסוי,-הלאומית-חברתיתהמדיניותעלשאחראית

חיירמתאתלהבטיחמהממשלהתובעיםאנוותעסוקה.
חוקוהצעותלאוצרההסתדרותביןומתןמשאעל-ידיעהודב

בכלפעילותכמו-כןהכנסת;חבריבאמצעותלכנסתשמגישים
כלכליחברתילוביליצורמנסיםאנופרלמנטרי;הלךי

מענייננו.שהםלנושאים
כדיבמשקהקיבוציההסכםמעמדשמירתכאמור,המטרה,

המעביד.עםבשיוויוןמצוישאינולעוב,דביטחוןחגורתליצור
שכוחמכאן-שותףהואאםרקלהתמודדיכולעהודב

צריךהקיבוציההסכםהאירגון.בכוחמצויהיחידעהודב

העובדים.וזכותהיחידהעובדזכותאתשיבטיחכזהלהיות

וההנהלה.העובדיםשלמשותפיםחייםויאפשרכקולקטיב,
לשיתוף.הערובההואהקיבוצייםההסכמיםשלהנכוןהמינון

מפעליםאותםיתקיימו-21ההמאהלקראתכיצופהנאי
אתהעובדיםיבינובהםהוגנים,עבודהיחסייהיובהם

להשקיע.ישכיידעוהמנהליםובדרגוהאסור,המותרגבולות

משקיעיםשהםוהרצינותהעוצמתאותהאתבעובדים

ההוןבעלאינושמצליחמיכיום,ובתחרות.אגרסיביבשיווק
במחשבהטמוןשההוןמאחר ,הישןהמודלשעל-פי

עםהעובדיםשלההזדהותבטיפוחכלומרהאנושית-יצירתית,
הםהעבודהיחסישלהטבעייםההוריםעבודתם.מקום

והמעסיקים.העובדים

ויצירתבמשקלצמיחהמאבקבעוני,המאבקהיום:סדרעל
מתנכרתאואדישהחברהכילזכורישעבודה.מקומות

ניתןלכךדוגמאלנאמנות.ממנולצפותיכולהאינהלאזרח,

ראשמרימיםשםבברהיימ,כיוםשמתרחשבמהלמצוא

שאבדהמאחרזאתקיצוניים,לאומנייםגורמים
החברתית"."האנטיביוטיקה

אםאך ,ולאזורלמדינהחיונייםהשלוםשמהלכימאמיןנאי
מועדמבעודולתתפעולהשיתוףליצורתדעלאהממשלה

לאלקלפיההולךכי-בבעיהתעמודהיא.חברתי""חיסון
מההיסטוריהדוגמאותושוב,נעוריה;חסדאתלהיזכור
עלמהשלטוןשהורדובבושוכלהבצורציילהחללמצואאפשר
 .כלכלי-חברתי.רקע

כיוםרווחתתפיסהשלסוגהסתדרות":לא-הסתדרות'ונ'
עצמואתמוכיחשאינוכושלמנהלגוףהיאהמדינהכיהוא

ומההסתדרותבכלל,ממשלתיותמחברותלהיפטרישולפיכך
במזהאופנתישפתייםמסשלסוגלינראהזהבפרט.

ידעוהמעסיקיםוגםהעברממשלותגםכיטועןאנימסויימת.
העדרהוכיולחברה,למשקההסתדרותאחריותאתלהעריך

כבד.חברתימחירבתשלוםכרוךיהיה
הבעיותלכלהמענההיאההפרטהכיכיום,רווחתדעהדוע

מהלהוציאלהפרטהמתנגדיםאנואיןכללי,באופןהמשקיות.
עללשמוררוצים(אםחברתיים:בשירותיםא.שכרוך:

שזהחשובפרישה,וזכויותבריאותחינו,ךושיוויון,סולידריות
פריווילגיהרקולאהממשלהשלכוללתאחריותתחתיהיה
המאה.)בעלישל
מיםכחשמלתשתיתיאסטרטגי-לאומיערךבעלותחברות .ב

גםאךלהפרטה,לעבוריכוליםאחריםמפעליםטבע.ואוצרות
נשמרותהעובדכשזכויותקבועים,קריטריוניםעל-פיזאת
העבודה.מקוםעםהזדהותותישמרובכך

דאגהאישיים,חוזיםמאורגנת,עבודהנמרץ:ובקיצורלסיכום
האגףשלובעיקרההסתדרות,שלמפעולתהכולםהםליחי,ד
 •מקצועי.לאיגוד

• • 
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הוצאת ;עדלהיותניצן:שלמה
 1993כרמל;
באבגימלארת,עיתונאיגפן'גרישה
-מקצועורעםמשפחתועםחשבון
כתיבתבאמצעותעיתונאית,כתיבה

שלהמתעדרהראד fההואהרומן.
ואשרנהכסיוטההמרגשהרומן

עריכההערותהכוללת
צדדיות.והתייחסויות

הסיפורים;כליהושע:א.ב.
 ; 1993המאוחד;הקיבוץהוצאת

עמ' 315

שהפכוסיפוריםשנים·עשר

הישראליתבספורתלקלסיקה
אחד:בקובץ·מופיעיםהמודרנית,

וילד",ימים"שלרשהביניהם:
"מולגליה",של"חתונתה
וחשוב.מרתקמבחרועוד.היערות"

לראותואפילושמיר:משה
עובר;עםחמר;ספריכרכבים;

עמ' 349 ; 1993אחרונות;יריעות

השניםביןשנכתבוקצריםסיפורים

ראחדשלרשים , 1969-1943
בתחוםשמיריצירתכלסיפורים,
נץבקרלראשונההקצר'הסיפור

אחד.

עיונים :הדרךבציריגרםתר

הערביתהספרותמןבתרגומים

ששוןערך:בימינו;לעברית
אוניברסיטתהוצאתסומך;

ללימודיםוהמכוןאביבתל·
 ; 1993חביבה;גבעת ·ערביים

עמ' 105

בתרגוםהעוסקיםמאמריםתשעה

הדגמהתוךלעברית,מערבית
מתורגמים.מטקסטים

סלמאןבידינכתבוהמאמרים
סומך'ששרןשניר'וארנןמצאלחה,
גביפלו'מתיבלס, 'שמערן

רחבהשדיגלאהררזנבארם,
 •·כרכביעמית

הוצאתגרטפרשה;הופמן:יואל
 1993כתר; /התפרצר

דגים"שלכב"כריסטוסשרב,
קצריםקטעים,"ברנהרדט",

ריקיםועמודיםמשמאל'וממוספרים
מימין.

תודעותיהםאתמעליםאלו
פרנץשלהארססרר·הרנגרירת

משנהודמויותושרההרגררליליאן'
הלוהט.בארריינס-וכרת

מהסרטים;סיפורגוץ:נורית

לקולנועועיבורהישראלסיפורת
 ; 1993הפתוחה;האוניברסיטה

עמ' 387

ספררתיצירותחמשביןהשוואה

שבעשרהקולנועלסוסיישראליות
בשדרת",הלך"הואעל·פיהן:
-מיכאלוילד",ימים"שלרשה

הגדי",ר"חירך"עתליה"שלי",
תקופותשלרשהמייצגמבחרזהר

לארמי'קולנועהישראלי:בקולנוע
וחריג.זרוקולנועאישיקולנוע

הוצאת ;ברקלדוקטורצלקה:רן
עמ' 182 ; 1993עובר;עם

אינטלקטואלהואבדקלדרקסרר
שברתשלברארשהומתבולליהודי

הואפהמפליטתכתוצאההחמישים.
בארניברסיסה,משרתואתמאבד

עדסהרורי'שקיעהלתהליךקלערב
למעשה,לישראל.לעלותלהחלטתו

צלקה,דןשלהביכוריםרומןזהר
"דרקסררבשם-1967בלארדשיצא
איה-קרמיכאל,"רבנובדקל

שרנה,-הרומןשלהעכשווית
שההערכזריותר'ומיומנתגרתבר

תמהרנישנחשבספרעםמחרושצדק

כשעתר.

משהשמיר
ואפילו
לראות
כוכבים

נקמה;שלאנטומיהקרן:רבקה
עמ' 213 ; 1993עם·עובר;הוצאת

המתרס:צידימשנילשואהשניזרד
העוסקישראלי'אקדמיהאיש

עםמתעמתגרמנית,בספורת

גרמני.ברסנאי

בההנקודהאפל:סררבעברם
 •אבותיהםשלגורלותיהםהצטלבו

היא •היהודירקררבנרנאציקצין

גורלילמפגשהרומןאתהמניעה
הבנים.שניבין

אימפריה;קפושצ'ינסקי:רישארר

הוצאתוייכפלו;דורמפולנית
תל·אביב;ספריהמאוחר;הקיבוץ

עמ' 272 , 1993

 ?עצרת·המרבריתלנפילתגרםמה

ערךוסרפד'עיתונאיקפרשצ'ינסקי'

לארוכהמסע 1991 • 92בשנים
המתפוררת,ברה"משלולרוחבה

מזרויתהיסטורייםתהליכיםותיעד
ואנושית.אישית

הלחם;בככרביתאייזן:אסתר
 56 ; 1993 ;" 77"עתרןספריהוצאת

עמ'

לתתהיאאייזןאסתרשלשאיפתה
למכלולרמדרייקכןשירי'ניסוי
חייה.

צורותיהןעלוהחרדההפחדמצוקות
בשיריםניסוילידיבאותהשונות
הילדותמימיהאימהשברתרבים.

באסרסיאצירתעולותוהנעורים
אתעם_פלאומכתיבותחופשיות

השיר.

והעושרכפסלת,האמנותיעטהמ
היסבניכריםשלה,התרבותי
מגימיקיםמתנזרתלשרבהבכתיבתה.

הדיוקאתלשרתבאההיאלשמם,
השירי.המודוסשל

יעקבשלאהבהסיפורידור:יונה
-רמותהוצאתבן·אליעזר;
 194 ; 1993תל·אביב;אוניברסיטת

עמ'

משלמחבורתעשרספרד:משירת
שפעלבן·אליעזר'יעקבהמשורר
חמש . 1200לשנתסמרך ,בסרלדר

על·ידיהוצאוהראשונותהמחברות

ירבהותלמידושיומן'י'פררפ'
 .השאראתהוציא ',,,

המלךכיכריבלונסקה:ובאטה
מפולנית:סיפורים;ועודאלברט
ש'קומם,יצחקבדאונו,אריה

בנימיןמן'נויגיוראלינרבאום,
המאוחר;הקיבוץהוצאתטנא;

עמ' 136 ; 1993

סירסבצלעומדיםהסיפוריםמרבית
מציאותאלזורעותהשולחהשראה
הגיבורה.שלהישראליההורה
הנובלההיאאלברט"המלך"כיכר

בקובץ.והמרכזיתהאדרנה

הסדרה ;זרגוףגר:נירל__יה
 1993עובר;עםהוצאתהלבנה;

עמ' 164

(והרה)צעירהאשהשלמונולוג
הכרוכהתעלומהלפתרוהמנסה
הרריה.שלבעברם

בלתיסיפוריםקסטל·בלום:אורלי
ביתןזמורההוצאת ;רצוניים

עברית;לספרותעמודים-מורן
עמ' 119 ; 1993

קצרצרים.סיפוריםשישה·עשר

בחלקםאשה.עומדתדרכםבמרכז
ליישרתבנוגעפנימידירןמתנהל

 ."·"סרפד"ה"סרפרת
הסגנוניתהייחודיותכתמיד,

 •יוצאותוהסיטואציותלשרבית
ל"מסעהקריאהאתהופכותפן'הדר

אחר".

מלכים;מאכל .ם~לאור:יצחק
הקיבוץהוצאתהחרשה;הספדיה

עמ' 534 ; 1993המאוחר;

מתרחשתשעלילתורב·קרלירומן
-הקולותעלוב.אספקהבבסיס

העסוקיםהחייליםשלקולותיהם
מסמךנופללידיהםבבהייה.בעיקר
למלחמהבנרגעאינפורמציההחושף

לפורץהעתידהימיםשישהשל
אתמרבעיםהםשנים.ולהמשך
המלחמה.

גםהרומןאתלקוראניתן
מלחמתשלכ"אנסי·אפרס

כ"היססרריה·הימים",ששת

הרוחכ"תהילתאלטרנטיבית",
פרי.מנחםמציערפשית", nהברהה·ה

הספר>גב<על

אחיזת;שלושברנשטיין:אילנה
הקיבוץהוצאתהחרשה;הספדיה

קריאה;סימןספרי /המאוחד

עמ' 181 ; 1993

שלרש-ראירינהאלמהלארנררה
צ'כרב.אצלכמר-אחיות
שלמותרערשעלמשפחתימפגש
ותסריט,משותפתטיסההאב,

למשהווהגעגועהרצוןאתמבסאים
יותר.מדויקאמיתי,אחר,
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הרוחמצבעלהערותכמה
- \.1 \.:ו

 1:::1י,פ•

•עה
התיכונייםבבתי·חספרהספרותלימודילמצבחרדה

הבגרותבחינותביטולרעיוןוכןלמורים,ובמכללות
שלהיוםמסדריורדיםלא ,בכךהכרוךבספרות

בדבר.הנוגעים

חוריהם,התלמידים,לספרות,חמוריםלרובחםבדברהנוגעים
-·העבריתהספרותטובתשוחריוגםמו"ליםהספרות,אנשי

הקוראים.חם-·עבריתספרותאיןשבלעדיהם
ליאמרלהפתעתיהמסקנות:אותןאתמסיקיםהכוללאאך

חדרךזושאולייחד>חולךתמידלא(זהאיש·תרבות,סופר,
חופשלהעניקהבחינה,מאילוציהספרותלימודאתלשחרר
מרגשתלחוויההספרותלימודיאתלהפוך ,לתלמידוגםלמורח
למעןדומה.באורחמגיביםמעטיםלאלספרותמוריםגםונו.'

הגיוניתלאהיגיון.חסריאינםשהדבריםלהודותישהאמת,
שצריךכפיללמדשניתןההנחה ,כלומר-ההתניהלדעתי
במקרה ,הנלמדבמקצועהבגרותבבחינותנבחניםשאיןבתנאי

עברית.ספרות-זה

תוךמגוונותבדרכיםלעומק,ללמדניתןשונה: ,לדעתיהאמת,
מבלי ..ונו:ציורמוסיקח,כגון:אחרים,אמנותבשטחיגםשימוש
בספרות.הבגרותבחינותעללוותר

בחינותבביטולומעמיקלשמוראוימופנם,ספרותלימודהמתנים
המקצועותמביןהספרותהוצאתשעםמביניםאינם-הבגרות

שאין ,שולילמקצועהעבריתהספרותתהפוך-נבחניםעליהם
 .בקריאתויקר""זמןולבזבזאותוללמודצורך
 .תרבותועלשמוותר~םאין .באבסורדיגובלבנושאהדיוןכל

לחחרג,מוכניםכאןלאומית.לתרבותהבסיסהיאלאומיתספרות
אך-צדיקים""ספקוקבריכתליםאבנים,עלכמשמעופשוטו

שדופה!אופנהלטובתחאמיתיתהלאומיתהתרבותעלמוותרים
ספקאין-מקצועותבמספרבגרותבחינותקיימותעדייןאם

 •הספרות.לחיותחייבמחםשאחד

בשורות:היפיםמשיריואחדאתפותחכשלונסקי
עולם.שלבונו-עולםשל"ריבונו

 •הזיכרון>מן(ציטוטעולם."שלריבונועולםשלבונו

עולםשלבונו
בגיליוןנכנס"("דואר ,בן·דודאלפרןרותישללתגובתהבנוגע

 :הערותכמהזה>
האורתודוקסי.המרקסיזםבמובןהקלסילשמאללשובהצעתילא

בנוגעחיוביתעמדהעםרקכמעטבארץמזוההרחינוחיההשמאל
מוכניםזהולמעןערב,מדינותיתרועםהפלסטיניםעםלשלום
אמרתילכת.מרחיקיטריטוריאלייםלוויתוריםהשמאלאנשי

ועברוולונטרייםכוחותשלמטיפולםכבריצאזהשנושאשמאחר
השמאליכול ,ישראלממשלתמטעםמקצועייםביצועיסטיםלידי

שוויוןיותרהמדינה.משאביבחלוקתהקלסילתפקידולהתפנות
קשישיםחדשים,עוליםנשים,שלקיפוחפחותבהזדמנויות.
יחסהעל·פינבחנתחברהאחרות.חלשותואוכלוסיות
שבקרבה.החלשהלאוכלוסיה

 ,יוצרהבונה,האדםכיובתמיםבאמתמאמיןאניזאת,עםיחד
זכותולו ,הריבוןהוא-הזאתכדור·חארץאתומניעממציא
וחילונימפוכחמשורראפילואבלתמיםנשמעזהקדימה.

להאמיןממשיךשאתהבךמקנאהשאניהאמתעלאודח
"לחזורעללדבריכולאתהאיךמבינה.ולאהשוויוןבאידיאל

בהםבימיםשמאל"פעםשחיהמהשלהקלסייםהמקורותאל
 .ושברוהחלוםבפניניצביםאנחנו
נאותהחייםלרמתלדאוגצריכהשהמדינהאיתךמסכימהאני

עלנדברבואאזמלחמה>.כבימישלום(בימיהעניותלשכבות
הזדמנויות,מתןעל.פערים,סגירתעלחח:ים,איכותשיפור

הזאת.מהסיסמהמפחדתכבראנישוויון.עללא
הפשוטההאנושית"הסולידריותמכנחשאתהשמחמסתבר
(אגב,הועילהלאאחרים",טבעמיצוריהאדםאתהמבדילה

צריךשהואממהיותרשרוצחהיחידהטבעיצורהואהאדם

עדיף,המולדות>.תכונותיוביןנמנהלאהשוויוןודווקא
להם,שכדאימפנימצוקהלאזוריילכוציבורשעובדי ,אם·כך

בבחינותהצלחהעבודתם:תוצאותלפילחםוישלמוכלכלית,
שלהבריאותבמצבשיפורסמים,בעישוןירידההבגרות,

ובליסולידריותבליכסף".לא-טוב"לאהתושבים.

סיסמאות.

מהוכלחינוך ,אוכל ,בגדבית,יחיהשלכולםרוצחאניגם
אבלהזאתהמטרהלמעןתפעלהחברהשכלרוצחאנישמנית.

כמויותר"עמידים"מטעמיםאלאאידיאולוגיים,מטעמיםלא
ואניומיואשים:ענייםבהשישבחברהולחייםלרכףשהפחד
אמנים,שליצירותיהםאתשיקנועשיריםגםפהשיחיורוצה

כמובנייניםלבנייתשיתרמו ,ריקודבלהקותשיתמכו
גםמותרות,חיישיחיוליאכפתולאבירושלים,·המשפטבית
אםאבלחשבוני.עללאשזהבתנאיעמהם.חלקיאיןאם

או ,לושאיןלמיולתתלושישממילקחתפירושושוויון
חונם,עם ,יברחוחםאזכי ,רצחנימס·חכנסחעליהםלהטיל
שתפחתנהומכאןהכלליתלקופהיזיקוזהאחרתלארץ

ונוכלשבתוכהלנזקקיםלעזורהחברהבידישישהאפשרויות
שווים".אבל-ענייםכולנו"נחיהלשיר
שהיהמהשלהקלסייםהמקורותאל"לחזוררוצהלאאני
 ,אחרלאידיאלהשלוםאתלרתוםרוצהלאאנישמאל",פעם
חייהםאתלחיותיוכלושאנשיםכדישלום""סתםרוצח

טובמלחמה.בימימאשריותרטובפעמיים,החדהארציים:,
דווקאלאוהתחתון.לעשירוןיותרוטובהעליוןלעשירוןיותר

 • .שוויון

כן·זוזאלפרןרות
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מדיטציה

אקסטטית

 ;ברהמידמלכיאלימלך;רדוד
הוצאת ; 1993-1989שירים;

עמ' 112תשנ"ג;גולן;ירון
אתמניעהוהיאבאהבהמתחילהספר

היאהאהבהמהות .הספרעמודי 1 12

דרורגםוהשירהשלנצחינואש
מהי"וכימשיב:ואףשואלאלימלך
הזכרון": /לאאם /לא,אםאהבה

אנשים /והתמסמסוהחמיצו"אהבות

למקום,כאהבתי ,אניאבל /נדדו
 .) 10<עמ'במקום"פה,נותרתי

הייתיהייתי,דורש·דרשותלו
"אהבתשל·תמיד" nמ"רומתמוגג
אני,אבלהמקום":ואהבתהבריות

רואות:שעיניימהאלאליאין
ובדףוספור""זכורורוח","מידנו

במישrיניםנתונים"הצבתהבא:

נעלמיםאלההיוכאילו Tרחוקים",
אלו"1_יtלתוריםמתמטיותבמשוואות

ב"מרחבימידנו",חוצהרכבתמול
לאעלהמ;ל,י;ן.המירנוריק".אוויר
ושובוזיעהס i?9דממה. .חמסיןרועד.

שורות ,) 15<עמ'מוחמצות""אהבות

רגשות,שלססאקאסוקטועות
אחת,מלהלתוךהמתכנסת"אהבה"
היאשמאאושיר,של"בית"הבונה

הבא."הבית"אתהבונה"הרגל"קר
 ) 19<עמ'
הקצרצרות,המקוטעות,כנגד

שלהנקודתיותהמלה,שלהבדידות
המירנו""מלכיאלמגיעאני ,הרעיון

 •הספרשםגםשהואהשיר ,) 26<עמ'
בסיפוריות ,באריכותובולסהשיר
ב [Jמרש~סכהב"קרירותשלו,

שהמשיכובענייניםאפשרויות",

 :השירלסוףעדבאיסיות"להתנהל
ה Qמנמשותק,לראות"המשכתי

"שאת~שיראיך ...ממלמל" /להבין
שמווהנהמיד~ר"הואכיחושב

רכיבזהשגםכנראה ...הספררעשב

ציירהנההארס·פואסיקה.של
תמוהותדמויותשתיהביאהעטיפה:

הציגסקרנות,מעוררותקסדותבתוך

שלוהאחוריהקדמיהשערעלאותן
להםומהלכאןהגיעואיךהספר:

"~צעהואהבאהפרקבינינו?

כשהואחושב,אלימלךדרורשחשב":
 ,'"שגברתשל"הנגיעהוכואב.פצוע
מתלבטהוא"פגיעה".ממשאצלו 'היא
ל"כלבהנאמנות""כלילתבין

היסטרי""מלאךאוליאוכפייתית",
של ה~,ג~קורנתמוסיקה .) 35<עמ'

עלכיעירומה",שחרחורת,"יפנית,
ושומעמלחיןהואאלימלךדרורכן

 ,קטן"פהנערה,שלבקולהצלילות
הוא ,) 39<עמ'מילמולים"שלמתוק
לאחוויותשלרסיסיםכותב

שלפורחים,דיבוריםשלמפותחות,
ר~פה"גו~rז-מחייבותלאזוטרת

 ) 42<עמ'מאהבה"ריק /והארוך

 ,הזמןאתלהעביר ,לחפשהעיקר
מהשירים.עללכתובשירים,לכתוב

מבוקרת?שירהזאתמהשירה?אזת

ייסוריםהםמה ?שיריתאמתהיאמה

"במוקדםהתקורה: ,העיקראמיתיים?

בךמדהכרלמ

וי,

~+·{,~ ,, .. 

וכל"מוקדם"<כלבמאוחר"או /
פניעללהתאריךיכולים"מאוחר",

 /סרב. /לך"יהיהשלמה>שורה
לסערתלא-- "ה~;,~ /הבטיחה

"פריחה'.'אלאאינה"המרובה"
שרפמןשלסיפוריםכמעטאלא

אלאתמציתי.אלסנברגפטרבמיטבו,
אלימלךדרורפרוזה.כתבושהם

ארוכהשררהחתך ,ניקודלעומתם,
שולייםעדעמודשלמשוליים
לי"איןמלים:שתיבנותלשורות

 /אמר /בשבילכםעכשיוזמן
שיר.עודוגמר ) 102<עמ'נירכש"

איתר?"עושיםמה /בדיכאון"אדם

לוקוניםכלל"בדרך ,) 100<עמ'
לונותניםר·כך nא ;מיץפחית

סנדוויץגםומכינים---לחכות
ובזמן /אחדערדואולי--- /

לאלסביבהמגיעהוא /שחולף
שהואכשם /לחפש;רעלינו /מוכרת
כבר ,אזאבל-- /עצמואתמחפש
זה?מה ,,לאיבוד.הלכנו /כולנו
לפסיכיאטרים?לעגרוח?מצבשיר?
"אדםהואמאיתנואחדכלואולי

הקורא,גםהכותבגם-בדיכאון"?

ודאי .הפסיכיאטרגם ,המשוררגם

הלירית,·הנפשהשתפכותזאתשאין
הגברתלאמודחקת,רומנטיקהלא

לאגםזאתאקספרסיוניסטית:מציאות
נסחפתאמונההחיים,שלפילוסופיה
עוקבות,במערב,ל;תמשתגית
יושבים"כולנואקסטטית:במדי-סציה

ונאנחים"מפספסיםמתיםברכיעל
 .) 98-99<עמ'

קשהופנימוקשהשכריכתוספרזה

ארדתימידבד''~מרסד"מלכיממנו.
ו"חייםבחוץעיסררהוגריאטרי"

 ,) 105<עמ' "ל;כ~שוקקים /מגעילים

הרופא ,אלימלךדרור •בתוכו
מוסיקה·המלחין ,הפסיכיאטר

"גיהנוםשלהמשוררקלסית-חדישה,
נמלט ,וזוועתיקונקרטיירוק"

זה,ספרשלאל·דףמדףקצוץ·כנפים
רביןלגשרמתחתקסבה,"סירהבתרך

אתתגדיש"אלומפזם:ר wהעצים",
"מזמרהייתכי ,בחלקךש~חהסאה"

בחורף" /נמרךבקול /ציפוריםבין

 • ,) 71<עמ'

שתלשמואל

האיבהאתלהבין

גאוןהאדוןשלהאחריםחייו
מיוגוסלביהסיפורים

תרגמהבחרה,(סרביה);

 :וערכהמסרבית-קרואטית

הוצאתבן-ציון;קטןרינה

עמ' 167אחרונותיריעות

סיפוריםמבחרהופעתעתרי

יוגוסלביה,היהשפעםמחבל·הארץ
עקוביםקרבותבומתחולליםועכשיו
חבל·ארץמקרי.שאיננוודאימדם,
מקרםגםאבלמפגש,מקוםשהנו

בושונות,תרבויותביןהתנגשות

כתוצאההמזרחמעולםרוחותנשבו
וממערב ,מחדהתורכימהכיבוש

ביתשלחלקיתשליטהבגללאירופה,
פותחהעברילקוראמאידך.הבסבורג

מןמשהואלהצצהאשנבהספר
התכניםאלהסרבית,ההוויה

שצמחהקולקטיביהאנישלוהאווירה
אתילדותומשחרשינק ,זוארץבתוך
אלהמפואר:הסרביהגבורהמיתוס

אנושלהשלכותיההלאומית,הבדלנות
ואלהנוכחית,במלחמהגםעדים

וראשונהבראשאבלהסרבית.הגאווה
הסרביתהספרותאלאשנבזהו

והיאלתוכהחלחלזהשכלהעכשווית
"הצבעוניותמןמשהומעבירה

 ,להביןלנולעזורשיכולהמקומית"
האיבהעוצמתאתבמעט,ולו

ומקורותיה.

שונים,יוצריםמייצגהנוכחיהמבחר

בארצם,ולהכרהלמוניטיןזכואשר
 ,לפיכךוסגנונות,ז'נריםמבחרוכן

הקרובמשהרלמצואקוראכליכול
עללברךישעל·כן,ולטעמו.ללבו

"ידיעותהוצאתאתהןהיוזמה,

המתרגמתאתוהןאחרונות"

מאירמבואצירפהשגםוהעורכת,

אתהמציגהואחרית·דברעיניים

באנתולוגיה.חלקהנוטליםהיוצרים
מצטיינתסיפורים,לאסופתכיאה

היאקולות.ברבגוניותהאנתולוגיה
מאתסיפוריםשבעה·עשרכוללת

חמישהמתוכםמספרים,ארבעה·עשר

יהודיים.בנושאיםהעוסקיםסיפורים

אימיאתמעליםהסיפוריםמןרבים
מלחמתהדיבהםותוצאותיה,המלחמה
עלשעברההטראומטיתהשנייההעולם

אחים.כמלחמתגםיוגוסלביה
שלהאחרים"חייוהספרשלשמר

אחדמתוךלקוחגאון"האדון
פואנטהסיפור ,בוהכלוליםהסיפורים

מעשהשרמלו:אנההסופרתמאת
מתגליתמרתועםשרקזקןביהודי
 .חייועלהאמת

אתהפותחחרב""שבריתהסיפור

אירועל·ידינכתבהאנתולוגיה,
הואלספרות.נובלפרסחתןאבזריה

יכולאבל ,ריאליסטיבסגנוןכתוב
המטפלסמלניכסיפורגםלהתפרש
החרות.ומהרתהקיוםבמשמעות

דמותעםהמספרשלפגישתוסיפור
בסיטואציהלילה,באישוןרפאים

נערהביותר:קיצוניתמצמררת,

מוצגתלעבדותשנמכרתצעירה
העיר.בכיכרכלובבתוךלראווה

בשרהשארישכללאחרבעולםבודדה
אינההיאבמלחמה,ונשרפונטבחו
ולזכור"לנשוםכי ,עודלחיותרוצה
עלאוכזבהאתמבקשוהיאהם",חד

לחייםהתשוקהבחרות.לזכותמנת
מדי.מאוחראבלאמנם,בהמתעוררת
שלסיפורוהואהשניהסיפור

לחוסרספר"ביתטימשהאלכסנדר
הנגדיהריגולבשירותחוקראלוהים'.'

בריאליזםמוות:עדקורבנואתמענה
נפשימנגנוןהסופרמציגעוצמה,רב

רגשיחדורוסדיסט,קטןאיששל
הנוגעתחריפהאמירהזוהינחיתות.

צלםאיבודותהליךהלאומנותלקללת

קישוגילו

גרוזדנהשלסיפורהאתאצייןעוד
בנידויומעשה"המשחק'.'אולוייץ'

רקהילדים,חבורתמתוךילדלש
בעוד ,השבימןחזרשאביומפני

כיוון ,שבולאעדייןאבותיהם
בגידה.השבימןבחזרהרואהשהחברה

הנואשים,ההתקבלותבסירנותעל·אף
להתעללות.וקורכןמנודהנשארהוא

האיבהעוצמתאתממחישהסיפור

אחים.למלחמתשהביאההאתנית,
דרגוסלאבשלסיפורו-"הנוסע"
בזמןמתרחש 'ביץ'ומיכאיל

אתוממחישהשנייה,מלחמת·העולם
הרותוהשפעותיההמלחמהאימי

קורותהחברה.ועלהפרטעלהאסון
המלחמה,בצלנערשלהתבגרותו

ולהרוג,להילחםהנאלץצעירכפרטיזן
 ,לוהיקרותהנפשותכלאתהמאבד
ליאיןנשמה"אבלומעונה:בודד
ואין ,) 118<עמ'אין"אחדלאף ,כבר
לאןלאגםולהישאר"איפהלו

 .) 121<עמ'ללכת"

וגילושלסיפורולב,לתשומתראוי
החותםהקטיפתי"האלבום"מןקיש
אביואחרמחפשבןהאנתולוגיה.את

שלהטרגיגיבורהוהאובד,הנרדף
הבןנושאהמלחמהימיכל"השיטה'.'
מסמכיםקומץומרופטתבלהבמזוודה
שלהרוחניתמורשתושהםוניירות,

הילדות""נדונייתכלוהםהאב,
והמצארתולקיומוחותכתוהוכחה
ומשתוקקהאבאתמעריץהבןאי·שם.

בוזכעס,לוורוחש ,מחדאליו
מתשלארקלא"אבימאידך:וחמלה,
המוותבצדהתייצבאלא ...כגיבור
בטיפשות'.'הטוב,מרצונו

סיפורוהואמעניין

לשרטטהמיטיב ,הפוסט·מודרניסטי
סווטיסלאבשלאבסורדיים,מצבים
נעשהבו"הרפורמטור",-בסארה

-ציורים-גרפייםבמסריםשימוש
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הגדולהמסע
האדום""הזמירמתוך
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מילוליים.למסריםבמקביל
שלסיפוריומשניבמיוחד'התרשמתי

יהודי.ממוצאסופרדוד,פיליפ
הילדדמותעומדתבמרכזם

דמותוהסוהר'התוםסמלהארכיסיפי'
גםאבללהשתוקקותכנושאמיתית
והמיוחדהיחידשהואלשנאה,מושא

הסיפוריםהקבוצה.מןוהנבדל
ומכושף,אגדיבסגנוןכתובים

ספרותמתוךמוטיביםבהםושזורים

סיפוריאלההיהודית.המסתורין
 .מצמרראקטואליגווןבעליאגדה

"ברווזונים-הראשוןבסיפור

מתעללתילדיםקבוצת-קטנים"
היה"מסוגלהדופן:יוצאביחיד
ממרחקיםשהגיעוקולותלשמוע
ראה."לאזולתושאישמהולראות

"הפדיון"-השניבסיפור ) 150<עמ'

חייואתלפדותעריריזקןמבקש-
נענית.ובקשתולמות,הנוטהילדלש

אתבלעוברקיעים"אוקיינוסים
-הידועההעולמיתההיסטוריה

משווע,ועוול .תועבהנמלאהעולם
דמעההשיירהבראשההולךהזקן

הפעוטלפניועמדואזבעיניוהופיעה
באורה,"טובל

המתרגמתשלמדבריהאביאלסיום,
בן·ציון'קטןדינהוהעורכת,

לפיהןהמידהלאמותהמתייחסים
הניסוי"כישרוןהסיפורים:נבחרו

שללכוחונעניתי-לרגלינרהיה
מקוריותומבעו'רמתמבחינתהסיפור

והתרבותיההיסטוריהמידעודפוסי

שליזופרסיתחוויה-בוהמוצפנים
המקוריתבשפתההספרותעםבמפגש

לדעתי,העברית".אללהריקביקשתי
 •מרובה...בהצלחהזאתעשתההיא

רזזבפלזכרכה

7 
 ' 93דצמברנובמבר-



 sוו=יי
1 ~ -~ 

עצוביםשרזת

קרשהגלבוע:שולמית
החרשה;הספדיה ;הרביעי

 1993המאוח,רהקיבוץהוצאת
עצובים,יפים,סיפורים,מספראחרי

שלהם,בריאליהמשכנעיםקולחים,
דיכאוןשלמרוכזתכמותהעגמתי.
שלואלימות,בדידותשל ,וניכור
האמנותית·הרמהאם<גםייאוש,

כבדההייתהלשמה)ראויהסיפורית
בשבילי.מדי

לסיפורהייתהלאחרונהכידומה
עברייםפרים Qמ .במקומנועדנההקצר

שלזהסרגלפרסםמרביםצעירים
קססל·בלוםאורליאפילוסיפורת.
בספרלאחרונהיצאההידועה,
המשוררתאתלהזכירשלאסיפורים,

סופריםואחרים.בז'רנומאיה

אופנוומוכריםותיקיםישראלים

הספדאתלקרואניתן
סיפורים,כאוסףחן

לעצמו,סיפורכל
לקראואףוניתן

סיפוריםכרומן

אםקצרים,סיפוריםלפרסםשבו
שנה"שלושים(כמובאנתולוגיות

באוספיםאם )"סיפורשלושים
שלסיפוריו(ספר"רטרוספקטיביים"

סיפוריםשלבקבציםואםיהושע>א"ב
הספרותמצדגם .צמח><עדיחדשים

הולךכאחד,וחדשהישנההמתורגמת,
רקהעברי.לקוראהמוצעהמבחרורב

סיפוריוספראתאזכירלדוגמא
"סיפורים-גוגולשלהנפלאים

למעלהלפנישזכה ,"פטרבורגיים
נילישלמחודשלתרגוםמשנה

אף(הנפלאסיפוריוספראו ,מירסקי
ממששיצאשניצלוארתורשלהוא>

סוגאוהביהעברית,לקוראילאחרונה.
אפשרותעתהניתנתזה,ספרותי

ואותו.בולבקררחבה

מספרתספקללאהיאגלבועשולמית
ספרההבחנה.ודקתרגישהמוכשרת,

היגרהרביעי","השקרהחדשה,

סיפוריםארבעה·עשרשלאסופה
הםכאלה,בתורריאליססיים.

כפרשלובעכשיובכאןמתמקדים
התיאוריםבמהלךשהופךנידח,

והסצינותהעלילותהמפורטים,
היצירה.למוקד-בוהמתרחשות

הןהספראתלקרואכן,אםניתן,
 ,לעצמוסיפורכלסיפורים,כאוסף
כךסיפורים.כרומןלקראואףוניתן
כאשרהריאליה:נשמרתכךוגם

אותןשלונשניתהחוזרתהופעתן
וה"סוףהשונים,בסיפוריםדמויות

ספק,ללאביכולתם,ישדבר"
רומן.שלממדלספרלהעניק

 ,מדיספרותיתשאיננההספרלשון
אתהמלווהמדקההיותרהאירוניה

הדבריםמסירתהסיפורים,מרבית

גיבורמספראומספר·~,שלמעמדתו
הסיפורים.אמינותאתמגבירים-

שמושגת,אמינות,אותהדווקאאבל

זוהיאכשרים","באמצעים ,כאמור

 ,הספרשלהחולשהלנקודתשהופכת
מבחינהוהןתמסיתמבחינההן

מבנית.

משתכנעהקריאהשלמוקדםדיבשלב
הואהמתואר>,<הכפרששדותהקורא

 •ואדםל )tכוrב· rפר 9יישוב·אכן
גילויכמולתופעותהתרחשותזירת

התפוררות ,תסכולאלימות,עריות,

ישכחאחרלכל
שלו,האמת
באיזולחשמתייצבת

בטווחכקורחשהיא

שפיותשביןהנרחב

אמתביןלטירוף,
מוחלטלשקרסית.יח

ובהכרחבמוקדםברם,וייאוש.

מה?"אז"סוב, •השאלהמתעוררת
סתמייםהסיפוריםשלשחלקםמאחר
כמו"אווירה",סיפורי-משהו

צפויהזה"והמקום-השלישיהסיפור
סיפור-השישיהסיפוראולסוב",
לאממתוק",מתוק"אין-החלנה
איןגםואולי .ברורהתשובהניתנת
המנסה,הריאליססיבספרכזאתכוונה
 ,סיפוריוארבעה·עשרכללאורך
ריאליהואיןאחתאמתשאיןלשכנע
את"אניבסיפורבתיה,ואםאחת,

נוכחלאטהמשתגעתעו~ה",שלי
כדידברעושותשאינןחברותיה

אזפרפרים,בתוכהומגדלתלהצילה,
מהבעצםוזהעושה.שלהאתהיא

מהםאחדולכלבשדות.כולםשעושים
להשמתייצבת ,שלוהאמתישנה
שביןהנרחבבסורחנקודהשהיאבאיזו

יחסיתאמתביןלטירוף,שפיות
חדש.כלאין ,כאןעדמוחלט.לשקר
-בסיפורכך.הלאהגםובצעם
משעמם",לרובהואשהיה"מקרה
 ,~אסראונסבספר)מהסובים<אחד

המניקה,טוניאתערבי><מסתנן

שלאללמדך .השומרמרקושלאשתו
היאוהאמתאונסים,יהודיםרק

"איזהנאמרנאסרלגבירבת·פנים.
 " ...הזיקלאואיךהיההואגברא·רבא

האכילהרקהריוסוני ,) 118<עמ'
שלהתופחת"בטנהזאתלעומת .אותו
בעלה>מרקו<שלידיואתמגרהסוני

8 

עמוסותקהות,יבשות,למכות
כברהקוראוהנה .) 119<עמ'שנאה."

בריאליהלקבועומתקשה ,מבולבל
האונס,נאסר-ממימנוולמיהאזת

אינוסה.אתבאשתוהנוקםמרקואו

לינראההתחתונההשורהאת
הסיפוראתהמסיימתזוהיאשקלטתי:
ומחליטאישרואה"איש-האחרון

בעצימתלהינשק"הואאשה":לע
המאפשרתמלאה,בהתמסרותעיניים,

פתוחותכשהןגםעינייםלעצוםלנו
השקרספק,בליוזה, .לרווחה
כלכלומר, ,) 174<עמ'הרביעי"
לאלפרסיה,שתוארההזאתהריאליה

שכמוהקוראאתעלשכבאלאנועדה
<מתוךנברא"אםגםהיהלאש"סוליק

כךהכול.כך ,) 175עמ'"סוף·דבר"
בעצם, ,כך ,הספרסיפוריכךשדות,

כולנו.--
 "הרביעי'ד,שקרשלמיתרונותיואחד
משקל·נגדמהווהשהספרבכךהוא

הסוריאליסטיתלכתיבהמסויים

אורליבנוסח )?<פוסס·מודרניססית
(ראהלאחרונה.הרווחתקססל·בלום,

 ,שלולצרויהעמדתי""רקדתיגם
יתרונולעאל.)לאיריסמרפא"ו'זזוות
כמויפים,באמתבסיפורים-האחר

בעשראנחנו"רק-הפותחהסיפור

שלחולשתועיקרמאידך,אצבעות",
"הריאליה",מעודףנובעתהספר

לשכנעהחוזרמהמאמץהסבל,מעומס'
ידענולא<כאילוושומרןהםשהחיים

ללמדך,הרביעי":>'ד,שקרלפניזאת
משהיאיותרהקצנהאוהגזמהשכל

גורעת.היאמוסיפה,

קצריםסיפוריםשלהגדולהמבחרמול
המוצעתקופותומגווןשפותבמגוון

"השקרמאבדהעברית,לקוראעתה
מעסלאגםבויש ,<שכאמורהרביעי"

חוזרתמבחינתי,אנימ~שקלו.יפה>
בעיקרוואולייהושע,לא"ב ,גנסיןל
 •לצ'כובזלצ'כוב.-
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 sיכוי
1 ~ ~ 

טיולבסך-הכול

מאחוריטיולברתנא:אורציון
הקיבוץהוצאתהכית;

 1993המאוחד;
לתארניתןברתנאשלשירתואת

לנסותניתןרבים:בסופרלטיבים
"שירהמסוגהגדרותלהלהדביק

"פוסס·אוסוריאליססית"
שהמשורר<הגדרותמודרניסטית"

יותרקשהאבליאהב),לאודאיצעמו
בספרוברתנאממש.עליהלכתוב
 ,שארב , "הביתמאחורי'ט'יולהחרש

מקום"באותוולרע,לסובלמעשה,
("מקוםמשורר"אנישבונפלא

 ,) 1987ספרית-הפועליםנפלא",

 ,עומדנפלאמקוםאותושלבמרכזו
עצובאניהבית""מאחוריעתה,םג

אונרקב,הזולגים"במיםואזוטרי
שלקצוותמפתע, /מגלה,אמש

הזההאני .) 22<עמ'חיים"שרשים

-הבית>י(מאחורכאן"ש"דווקא
- ) 7עמ'(מתוךסחור"שקט."מפייס.

הרחיב ,כתיבתומיומנותאתשכלל
במרהאבל ,ה"איך"רפרטואראת

ולהרחיבלפרוץמצליחלאמסוימת
ה"מה",מעגלאת
ובמיוחדהקודמים,בספריוכמו

כאן,גםנפלא"וב"מקוםב"חצרות"
בצדלמצואניתןהחדש,בספר

בדימוייםעתיריםארכניים,תיאורים

לעיתים,מייגעיםלמדי,הרמטיים
ו"עתה, ] 14[עמ'("פרצות"

 ,) ] 50[עמ'ההבדלים"אלמשהגענו

למשל'כמו'נפלאיםושורותשירים
את"לקחוקוץ":מנשק"אני-השיר
המקוםהלך / /תופס.שאניהמקום
 /עולם.זהאויר / /הבית.מןשלי

עיר.-פחותעוד /ארץ.זו-פחות

 11בית. Iר·כך nארחוב,ר·כך nא 1
מןסמויבחדר /קוץמנשקאני

 .) 16<עמ'העין"

ופשוטקצרשהואזהבשירדווקא

להעבירברתנאמצליחלכאורה,
הרגשיתהבעייתיותאתלקורא

שלהזה>בספר(הדומיננטיתוהשכלית
בעייתאתבעולם,ומקומוהאני

"אניבשירהאובייקטמולהסובייקט
העין,"מןסמויבחדר /קוץמנשק

ומובעיםמושקעיםועצבצערהרבה

הצעראלברתנא.שלבשירתו
 .והמכאובהעמלגםמתלווים
כללי'הואהעצבהספרשיריבמרבית
שלקולותמשמיעהחשך"כיקיומי:
מרכבה"בשוליבבגדיושנתפס /אדם
הגשםשלנוהחיות"בגןאו .) 45<עמ'
<עמ'עולם"שלנוהחיותבגן /עצוב.

הזה:החיותבגןחיוהאדם ;) 29

אתומבקשאיתרוהולךהזה,בחושך
ומכירהקרב,סופואתויודעמקומו

איןויותר /להסביראיןש"יותר
לכך .) 31<עמ'לחכות"לשואלתת

שלוהמכאובהיגעהעצבגםנוספים,
"וליויודע:שירתועלהעמלהמשורר

מלים"מכמהשורות.מכמדדיותראין
בדיוקאינןאולי' ,הןשאף ,) 11<עמ'

השיריםבמיעוט ) 53<עמ'המיטב.

"כמהבשירכמויותר.קונקרטיהצעב

מותאתהמתארמלים"כמהשורות.

ברתנאאורציון

-החזק ,ביהאירובשיראוהאם:
בוהמביע ) 32<עמ'מוצק""יותר

הדוברשלהקונקרטיהאבלאתזמנית
-הכלליהצערואתאביו'מותעל

היומיום:וארעיותדלותעלהקיומי
חולפות,מכוניותקיץ,של"אדום
שלחנות /המדרכה,עלבננהפסת
מוצקהדברמול ,>םש(פתוחה"בנק

וגםהשלמהוישנההמוות.-האמיתי
הנפשית,הזאתהעובדהעםאי·השלמה
שספרכךהפשוטה.הביולוגית,

"טיולהשיר(סיוםבפיוסשנפתח
הפנהב"זומסתייםהבית")מאחורי

 ./הקירלידהפנה /במסה, /שלי
שולחן' / /אחרות:פנותר·כך nא

הקברות"ביתגדר .. /ומנורה.וכסא

אחרתהשלמהכברוזו ) 62<עמ'
לחלוטין.
ה'ט'יולשלהעיקריתבעייתולדעתי'
שלאבכךמתבטאת ,"הביתמאחורי
שירימודוסלהציבמצליחהואתמיד
 ,חלקןאמירות.ישנןומגובש.שלם

לינשארוחלקןיפהפיות,כאמור'
סגנונותשלריבויישסתומות.
גםאבלמלים.שלריבויישותמונות,

כולו'הספראתלקרואכשמסתיימים
כידומהאותו'וקוראיםושבים

שלתחושהבאותהנשארים
מהתלגשם / /פנימיות."התמוססי;ת

(מתוךשמים"בליקטע / ··בגבעות~
לויששכןמשהוכאילו .) 18מע'

אותו'להעביראיכשהונכשל ,"המ"
מליםבאמצעותמהתלפשוטשהואאו

הביאהאש"אישומרשימות,רבות

יבשהואעכשיו /אות.פעםאתו

למשוררהכלמשאירהכסא,עלכבוי
 ,והמשורר .) 20<עמ'שינסה." /

הקורא,לך'הכולמשאירדומה,
ואכןניסיתי.ובכן,לא?למהשתנסה,
עמדתימסוים.יופימצאתיכאמור'

עםהמתמודדהאנישלהבעייתיותלע
המשוררשלהבעייתיותארעיותו:
של"בסופושירתוועלעםהמתמודד

 /במכסכהניעלמסתכלאנידבר
אותומליםשאותןוחוש.ד" ...אכזרי
כלומר, /מתמיד.אתיהיוחרוז

ממך'לאגם /דברלמדתילאעדיין
לקבלכדינותןהייתיוכמה / ,אבי

 ".רירלאלך'אומראבי /עצהעכשיו
(ולמותר .) 53עמ'"עצה"(מתוך
היהברתנאשלשאביולציין
משהוזה,לכלמעבראבל ) ...משורר
אוליהאמינות.אוליחסר.עדיין

אתלשכנעהיכולתאוליהקונקרטיות.
שלשיריובמרביתשכמו-הקורא
זהכל"מאחורי(להבדיל>עמיחי
 • .גדולעושר " ...מסתתר

לאופררות

תוליך"אנה
החפיר"

 ;חפירווזנסנסקי:אבודי
שלמהמרוסית:פואימה;

הקיבוץהוצאתאבן·שושן;

 80תשנ"ג; ; 1993המאוחד;
עמ'

שבםמספרחלקהיא"חפיר"הפואמה
ובפרוזהבשירהיצירותהכוללזה,

קיבל_המתרגם, ,אבן·שושןלששמה
ביקורובעתווזנסנסקיאגררימידי

 ,-1989בבארץ

אתהולידהמערכותבשתיטרגדיה
ווזנסנסקי'אגררישל"חפיר"הפואמה
צירהוהיארוסיה,משודרימגדולי
אלףשנים·עשרשלטבחהמרכזי:
ובעיקר"תושביםוסף,נשיםגברים,

על·ידי ,>םש(היהודי"הלאוםבני
העירבקרבת , 1941בדצמברהגרמנים

בקרים.~א;ך;סיה

לההיהשהמשוררהשנייה,המערכה
 : 1986באפרילמתרחשתראייה,עד

למצואכדיבחפירנברוזהב,;מחפשי
מראה .הנרצחים" /עצמותביןאוצרות

היסוד:עדאותוזיעזעעיניו

שלזערוריותגולגלות ..."גולגלות
שללגזריםמבוקעתאחתוהנהילדים

כתריםעוקריםשהםמשוםמבוגר,

במלקחות".
המערכהמןראייה~יעומדלצידו

ילדאזשהיההמוניתנהג-הראשונה
אותםמביאיםהיו ... "עשר:בן

עדמפשיטיםמחופות,במשאיות

בהםצלפוהחפירמעל ...עירום
קול ...·אימיםזעקותזעקוהםממקלע.
העמוקהזעזוע " ...בערבההדהדאנחתם

הנהגשלומסיפורועיניוממראה
מורכבתזוהפואימה.אתהולידו

פרקיושבעהשיריםוארבעהמעשרים
אתזהמשלימיםאשרמשולבים,פרוזה

זה.

לסחטנות,לחמדנות,הציבוראדישות
המשורראתמקוממתלשחיתות,
קצפויוצאבעיקרזעם.בוומעוררת

והועמדושנתפסומישלמשפסםלע
לחוק,בניגודחפירהבאשמתלדין

ביןקצרים.מאסרבעונשיונפטרו

במכוןחבררופא,-הנשפטים

מפעלשלנהגלמדעים,האקדמיה
חברישניפועלים, ,קולחוזיבנייה

לגדולהשעלהמקומיעסקןמפלגה,
"וולגה",הפרסיתבמכוניתווהגיע

לאלהםבחו"ל"משליחותשהובאה
"הם ...החוק"על"לעבורבעיההייתה
רסנוגרוע,מסיבחיתהשהמתכתזעמו

ללאלערימהנזרקושהגוויותכךלע
 ." ...לעבודוקשהסדר

במישריןדניםהשיריםכללאלכאורה
לכאורה.רקאךובחפירות.ברצח

בשלהיאורוראתהנכתבההפואמה
ההתעוררותתקופתשנות·השמונים,

והמוסרייםהרוחנייםהערכיםלש
בעיניקריסתה.ערב·המועצות,בברית

וסמלסימפטוםהואהחפירזנסנסקיוו
בכמה .והשפלהירידהלתהליך
עולההקצרותוהמסותמהשירים
החפיר?" ,תוביל"אנההשאלה:
תופעותמתאריםהחורגיםהשירים

לדעתשהוא ,תהליךאותושלאחרות
"מם·מם·סית"שלתוצאההמשורר
בשיריםסכנית):מדעית(מהפכה

סית",מםמםשלנילי"אביר
 nהממלכתיתהאישיות"תגובת

בסרקזםמתארהואפרודיה"ו"כעין

העיליתאת
תאבת·סכנוקרסית,הביורוקרטית

ההנאה:וסוכותהבצע

 /השררהמולקמתיהצמיתאני ... "
נמכרתילא /ממלכתיתאישיות
-שליהמאהבת /לזנות ,לכוהל
צחוקזההריחוקי''גנב / ...חמדנות

ראיתאי ... /החוקוגםגנבאני /

גולגלות?"אנ"שבידי

המקוריהשער"חפיר"

השירגםהואלכאורהרקחריג
 ,הבאיקאלעלבומדובר"האגם".

הבדולח"כבדרוסיה,באגמיהגדול
המצפון-"באיקאלהמכורה",של

ביובבמיזוהםרוסיהשלהכמוס
נרשם"האומנםהמוות":ל"יםונהפך
עלכליוןכממיסי /הימיםבדברי
~לענייןרקלאזה ... /אגמים?בחיר
מצפונושיטוהרחובה /האגםטיהור

לשמורההאגםשיהיהכדי /העםלש
 /מרהמייהיולאשמימיוכדי /

'כמו /ילחש:לאלעולםשאדםכדי
המקודש".'באיקאל-המוותים

ההסתאבותלתהליךנוספתהתייחסות
הפרוזה:מפרקיבאחדמבטאהוא

המדעדורשלהרוחניים"התהליכים
חדש','רומןהולידווהטכניקה

'גנבשלופסיכולוגיהחדשי'קולנוע
·הפופיליאמנותבהקבלהחדשי.

הדקדנטית·בוארנו'וליאמנותההמונית
העכשוויתהחמדנותאתלסווגניתן

 ." ..·נואובו.יוליחמדנותמדנות n •ל'פופ
החפיר?תוליך"אנהשואל:שובוהוא
אנה,הולכים?פניך ,החפיר ,לאן

הפנים?"מועדותחפיר,

קללה·משאלה:חותמתהפואמהאת
שמךשימח /חמדנות, ,"שתאבדי

 /יולדחדשמאוירבעולם /לדע
אתבו /זך'כבדולחשהואבעולם
המלהפשריומה /פרחח:ישאלאביו

חמדנות?'" /

רקאינוהקבריםשודדישעשומה .. '.'

מימיםבעםשמכונהמהאלאפשע,
חטאזהו'חטא.יהסערנהבמלהםדקמ
טולסטוי'אותושגרסומובןבאותו

החשוףמצפוננוהיצרי'דוססוייבסקי

ואדמוביץ,ניקובהוגיםובכךיסנין,

במלחמתוניחרכשקולו ,שר ,ועל·כך
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 .ויסוצקיברשע,
ללאהרצוחיםשלזכרםחסא"זהו
הקצריםחייוכלפיחסאבכפם,עוול
כלפיהמצפון'כלפיהאדם,של

שנושאתהתינוקכלפי ...האהבה
א'כותבכך- " ...האשהברחמה

לפואימה,המצורפתבמסהווזנסנסקי
שקיבלהזדהותמכתביעלהמבוססת
ותשובותהבהרותוכוללתמקוראים

הקוראים"מכתבילהערותיהם:
זעקה,כדיעדלהבותהחוצבים
להוכיחליעזרו-ממשהצורבים
התחדשותרוחנית,תחייהשאפשרית

שאדישותהוכיחורוחנית,

כל-יכולות."אינןולא-איכפתיות
משולביםהפרוזהובפרקיבשירים

היססוריים,אירועיםאסוציאסיבית

רוסייםרוחואנשיסופריםשלשמות
לעשותהיסיברוסיים.לאוגם

הסברוקסעשירלכלשייחדהמתרגם,
האישיות.אולאירועבנוגעתמציתי
אבןש'המתרגםכותבהספרבסוף

אבזרישלהפיוסי"כשרונושושן:
עתירסגנונועושרווזנסנסקי,

החריזה ,והאסוסיאציותהדימויים

משחקהווירסואוזית,והאליסרציה
יקשואלהכל-המדהיםהצלילים

להריקשיבקשהמתרגםעלמאוד
אתזאתעםולשמרלעבריתזופואמה

כנתינתההשירהשלרישומהעוז
הוא,כקוראשליהרושםבמקןר,"
 •.הזההאתגרבמבחןעמדשהמתרגם

לכדאזחיים

שכניךאתרע

ערכיי·ישראל:שטבול:אורי
ירושלים;לסדן;פטישכין

 509 ; 1993אקרמון;הוצאת
מקורותנספחים,כוללעמודים;
ומפתחות

 ,ייחודימיעוסמהוויםערביי-ישראל
מיעוסברחבי-תבל.כדוגמתושאין
בכמאתייםמוקף-בארצורובשהיה

תכונותפיתחוכך ,בני-אחיומיליון
לכת,מרחיקותשאיפותעםרובלש

לממשן.ניתןשלא
מרוחקיםאך ,בתוכנוחייםהערבים

אורחותממרביתומנותקיםמתודעתנו

 .והווייתנוחיינו
אימצו ,בשפתנודובריםערביי-ישראל

שהםתוך ,תרבותנודפוסיאת

גאוותםומורשתםאתמשמרים

-סתירותעתירמיעוסזהוהלאומית.
ומשולשת:כפולהזהותו

ובחלקו-ערבית-פלססיניתישראלית
קנאי-דתו.מוסלמי,אף

בחקרעוסק ,שסנדלאורי ,המחבר
שנה,שלושיםמזההערביתהחברה

ספריםמונוגרפיות,פרסםואף

כעשרלפניזה.בנושארביםומאמרים
"ערביימקיף:מאמרפרסםשנים

פיתחאותווסדן",פסישביןישראל:

רביםתחומיםהסוקרספרלכלל
הערביםשלוהתפתחותםבהווייתם

עלהואבספרהדגשהמדינה.תושבי
אך ,ותמורותיוסיליהפרהמרעך
הוא •עברלכלשלוחותשולחשסנדל
סססיססייםנתוניםאמנםלשמב

אךלרוב,סימוכיןוהערותעדכניים
והרצאתרבהבבהירותכתובהספר

אוצרהואהספרשוספת.הדברים

שלחייהםתחומיבכלידעשלבלום
בהבנתיסודוספרישראלערביי

שכנינו.

בסוגייתבעיקרמספלהמבואפרק
ובעיותיהלמיעוסרובהפיכת

הערביתהאוכלוסיהשלהעיקריות
עתולאחריה,המדינהקוםלפני

-חברתי-כלכלי-הפוליסימעמדה
 .הכרללאהשתנה
ניכוראוהשתלבותשלהדילמה
והמלחמותהתקופותבכלאותםמלווה

תוךזאתרבה.בדקדקנותומנותחת

מהתנהגותם,בדוגמאותשימוש

שלומפועלםמאורחות-חייהם
עלועמידהורשויות,ראשי-ערים

למדינהביחסיםוהירידותהעליות
מושגיםהיהודית:ולאוכלוסייתה

"יוםהאדמה","יוםצבאי",כ"ממשל
הירוק",ה"קוהשלום",

ערבייםשמותהנצחת"גדילת-אדמות"
ולאזוריםלכבישיםליישובים,

ולאערה"("ואדיצפופי-אוכלוסין
הקסן""המשולש ,עידוןכביש
פרקמהווה ,ההיססוריהרקע .) ...ועוד

ואוליחדקנותהרבהבושאין ,ייחודי
כמבוא,ולהביאולצמצמוהיהניתן
עלבוויכוחממנולהתחמקאיןךא

הערביםשלוהשתרשותםמוצאם
בארץ.

שלקדמותםעלדגששם ,שסנדלאורי
הערביהכיבושלפנידורותהערבים,

חלקלאלשםובכך ,) 638-634 (
כולההארץעללבעלותמסענותינו

 .) 37-34(עמ'

לפרקזוכההדמוגרפיתההתפתחות
על ,בעיקר ,הנשעןומרתק,ייחודי

ועוזיגילנוגדפרופישלמחקריהם
פירמידתשלמעמיקניתוחזהושמלץ.
נוילדייםהשובוהגורמיםהגילים
בקרבוהילודההתמותההסבעי,

בארץ.שונותערביותאוכלוסיות
 ,) 70עמימפורסת,(סבלה

ופלגיהםלעדותיהםהערביםחלוקת
וגיווןמורכבותעלמצביעההשונים

צ'רקסים,מוסלמים,זו:אוכלוסיה
העדההנוצריות:והקבוצותאחמדים,

היוונים-היוונית-קתולית,
המר;נים,הלסינים,אורתודוכוסיים,

 ,אלוכללצדהפרוסססנסיות.והכתות
כחסינה הדרוזים,עומדים

נפרדת.דתית-עדתית

בצבתהערבית"החברהבחסינה

אתשסנדל,מציגהניגודים",
הכפרעלהעוברותהניכרותהתמורות
מורדותעלציורימיישוב ,הערבי
עיורבתהליכיליישובההרים,
מודרניותחקלאותשיסדתויישום

במבנהשינויים ,)-139 138(עמ'

שירכיתמחברהומעברהחמולתי
במערכתכי(אםהישגית.לחברה

לרשויותהאחרונההבחירות
ההצבעהדפוסחזרהמקומיות,

החמולתי),

נושאמיישובי-הערבים,נכבדחלק
קסבותועריםעיירותשלאופי

הוכרזולאחרונהואמנםובינוניות
שפרעם,דבר:לכלכעריםמהןכהמ

רבותועודאל-פאחם,ואוםסייבה
מעמדןלשינוימצפותאחרות

 ,) 155-154(עמ'המוניציפאלי.

להארותכאןזוכיםהבדואיםגם
בתיאורהתמקדותתוךייחודיות,

בחייהםתמורותיישוביהם,מקומות

בעיקרהחברתיים-כלכליים,
נושאיםובגליל.בנגבתהליכי-הקיבוע

בהרחבה:המובאיםחשוביםנוספים

שכבתהערביה,האשהדמעמ

הדןביותרנרחבופרקהמשכילים,
ותמורותהפוליסיבמערך

 ,ערביי-ישראלשלבדפוסי-ההצבעה
השונותהמפלגותניתוחתוך

הארגונייםוגלגוליהן
רק"ח,מק"י,והאידיאולוגיים:

תנועתהאיסלאמית,התנועה
והרשימות"בני-הכפר""אלארד",
(לוחותבכנסתהמיוצגותהעכש;,יות

 ,) 291-290בעמימפורסים
 ,המיוחדומעמדםערביי-ירושלים

תוך ,ותושבי-ישראלירדנייםנתינים
בשטחים.לפלסטיניםעמוקהזיקה
גםדגששם ,עורך-דין ,שסנדלאורי
במשפסהמיעוסיםזכויותנושאעל

הישראלי.
מפורסתיאורגםכוללהספר

עלהערביתהעיתונותשלוביקורתי
אידיאולוגייםוזרמיםמפלגותיה,

מזרחלעיתונותדגשמתןתוךשונים
 ,)-402 383(עמיירושלים.

ברשימהרבים,בנספחיםמלווההספר
תמונותובשפעמקורותשלעניפה

תמונותביניהןועדכניות,היססוריות

נדירות.

עיון ,למחקרנכבדהתוספתזוהי
האוכלוסיהשלמושכלתוהכרה

והוא ,בקרבנוהחיההגדולההערבית
 ,בעמנונרחבותלשדרותמיועד

המשכילהקוראועדהאקדמימהחוקר
 •בתי-הספר.ותלמידי

יהבזן

 1חציסומקרוני
cו

 ~ויליאמסקרלוסויליאם
r.: 

פלועודדמאנגלית:

האדומההמריצה

~ל~י:בךבה~ו~ל
f 

מריצה
:• T 

אדזפה
:-•• • T 

~זגינ;;:ךק,ת
 ......גשם

:ב~רגג;ל;תלזד
 ..הלבנ;ת

-: T 

עדשתאתכיוון ) 1963-1883 (ויליאמסקולרםויליאם
העפרבדרכישראהומצביםלחפציםהשיריתמצלמתו
 ,בניו-גיוסיוחינולדהואלאוסוססרדות.שנשקו
ריחאתבשיריויצקהחישבההעיירהנוףותבנית

היאהתרנגולתמריצה.היאהמריצהלכןהכפר.
הייחודיתבמוסיקהנחשףהשיריהשרירתרנגולת.

וזולשורהמשורההמריצהאתהמגלגלתזושלו.
לתמונה.שנקלעההתרנגולתבלובןלרגעהקופאת
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ומדיניותאוטופיה
וצבישלום

תכניותודמיון;מדיניותגורני:יוסף

הציוניתהמדיניתכמחשכהפדרליות
יצחקידהוצאת ; 1948-1917

ירושליםחציונית;והספדיהבן-צבי
עמ' 244 ; 1993

שלראשיתומאזמתמשךתהליך ;~·~;;:::;,"
עםוהתעצםשהלךהציוניהמפעלב- ;' ,'

 ,-1929בהכותלמאורעות

שאלתלגביטרגיתהשקפההתגבשה
יהודיםביןהקונפליקטעל·פיהארץ·ישראל,

מכיוון ,לפתרוןניתןבלתיהיגרלערבים
צודקות,תביעותשתיביןקונפליקטשהוא
הנאציםעלייתעםביניהן.ליישבניתןשלא

ליהודים,מקלטלהמציאוהצורךלשלטון
שלהגוברתההתנגדותעם ,ובמקביל
טרגיתהשקפההתבססהלציונות,הערבים

פירושההציונים.ויותריותרבקרבזו

הערביהיהודיהסכסוךקבלתהואהמעשי
הגורמיםמסכתבתוךקבועכגורם

יותרומאוחרהציונות,עלשבמסגרתה
 ,ואכן .לפעול ,·ישראלמדינתעל

והארץ-ישראליתהציוניתההיסטוריוגרפיה
ביחסיםמטבעה,אףשמתחייבכפיהתמקדה,

ולערביםלבריטיםהיהודיםביןהמדיניים
ארץ·ישראל.בשאלת
אפוא,היה,ההיסטוריוגרפיהשלעניינה

היחסיםמערכתשלהממשייםבתחומים
מדיניים,בשיקוליםקרי:הסבוכה,המדיניים

ובהשפעתבמדינאיםהדיפלומטית,בזרך
 ,וכמובןהאירועים,מהלךעלאישיותם
 ,כךמשוםזה.לכלשנתלווההצבאיבמאבק

ארוכותמדיניותשתפיסותהואטבעירק

 ,היהודי-ערביהסכסוךלפתרוןטווח
עלולאהנכסףעלבמהותןהמושתתות

 ,משנילמעמדזכוו"עכשיו","כאן"הישנו
ותיאורהמדינייםהמהלכיםניתוחלצד

 ,כמובןזאת,וגםהדיפלומטיים.הנפתולים
כלשהי.התייחסותהגוררלמעמדזכואםרק

לקרןנדחקו"הן ,גורניאומר"למעשה",
שברינערמיםשבההזווית,

האישיםשליחם·חלומותיותיהםתרכב
ךכ .יבדימההשדבהפועלים

שהריבהיסטוריה.כןולאבהיסטוריוגרפיה,

למטרותהחותריםבכוחותלעיתיםמונעתזו
והכוחותהקיימת,למציאותמעברשהן

מהפכניים,במצביםבייחודניכריםהאלה
אועמיםשלבתולדותיהםהמפנהבשעות
"צמתיםמכנהשאניבמהאוחברות,

שלהנוכחימחקרו ) 5 • 4<עמ'היסטוריים".
שלחוקריהמבכירי ,גורנייוסףפרופ'

ושל ,בכללהחדשההיהודיתההיסטוריה
בפרט,והיישוב,לענפיההציוניתהתנועה

"מדיניותהחדש:בספרוזהעווללתקןבא
המדיניתבמחשבהפדרליותתכניות ,ודמיון

 • " 1948-1917הציונית

כדרכוחותראינושלפנינוהמחקרמשמע,
בגבולותלהישאר-היסטורימחקרשל

לחישוף-ההיסטוריוגרפיהשהתוותה
למדינאיםיהודיםמדינאיםביןהמגעים
אתבודקהמחקרשאיןכשםזאתערבים.

אופתרוןעיכבואושקידמוהכוחות

היהודי·ערבי.לסכסוךאפשרייםפתרונות
רחבהבעתובה ,יותרמצומצמתמטרתו

 .יותרהיסטוריתאףתרצוואם ,יותר
באותןוראשונהבראשהואענייננושכן

מסוימת,מבחינההמהווים,וכוחותשאיפות

של"הלא·מודע"הדמדומיםאזוראת
אדםשבחייוכשםההיסטורית.ההתרחשות

השאיפותהכוחות,מוצאיםתמידלא
בחייםביטויהלא·מודעשלוהדחפים
שלושאיפותכוחותאותםגםכךהנחווים,

פעמים ,גורנישלכניבו ,הדמדומים""איזור
במציאות,לביטוילפחות,אולמימוש,זוכים

לא.ופעמים
תכניות ,ודמיוןב"מדיניותגםאמנם

הציוניתהמדיניתבמחשבהפדרליות
במפעלאלובימיםאורשראה ," 1948 • 1917

הציונית",ו"הספריה"יד·בן·צבישלמשותף
הטווחארוכותבתוכניותיהםגורנידן

מדינאיםשל ,היהודי-ערביהסכסוךלפתרון
דוד ,ז'בוטינסקיכדוגמתשוניםציוניים

שדןכשם ,נסקיקפלושלמהגוריוןבן·
במחקריםהפוליטיתובפעילותםבמחשבתם

"הבעיההנודעמחקרוכדוגמתקודמים

אםברם, ."הערביתוהשאלההיהודית
שקבעובתחומיםעמדוהקודמיםמחקריו

שבספרהריההיסטוריוגרפיה,שלכלליה

שלמתחומיהגורניחורגהנוכחי
"אזוראלגולשוההיסטוריוגרפיה,

שלבדרךלעיתים,המהווההדמדומים"
אתהמניעהלא·מודעהכוחאתפרדוקס,

"אזורתוכניותהדברים,מטבעהתרחשות.

בעשייהחלקנטלולא ,הדמדומים"
ואינןברבים,נתפרסמולאהפוליטית,

צירף ,לפיכךהרגיל:הקוראשלידובהישג
התוכניותכלשלאוסףלמחקרוגורני

יוצאכפועלבמחקר.הנידונותהפדרטיביות
מיןגםשלפנינוהחיבורמהווהמכך

הטווחארוכותהתוכניותשלאנתולוגיה
ארץ·ישראל.עלהסכסוךלפתרון

אתלהקיףזורשימהשלמתפקידהזהאין
המחקרשלהמרתקיםממצאיומלוא

הגישהשביןהקרבהכדוגמת ,שלפנינו
לביןהרוויזיוניסטיםשלהפונדמנטליסטית

"השומרחברישלהפונדמנטליסטיתגישתם
גישתםביןאומזה,הצעיר"

וחייםבן-גוריוןשלהפרגמטית-אופרטיבית
לבותשומתאתלהסבבחרתימזה.וייצמן

פןאותואלמקצוע,איששאינוהקורא,של
הרבהחשיבותוטמונהדעתי,לעניותשבו,
יתר·על·כן,ודמיון"."מדיניותהחיבורשל
סודמצוי ,להלןשאראהכפיזה,בפן

שללהשרדותההתנאיוממילאייחודה,
טוטלית,כתנועההציוניתהתנועה

במובן·לאומיתפוליטיתכתנועהולאו-דווקא
השגור.

"צומתהמהוויםאלהבימים ,אומרהווה
סדרעלמועלותשובושבהםהיסטורית",

אופיבעלות·פתרוןהצעותהמדיניהיום
המלווהלסכסוךאחרת,זובמידה ,פדרטיבי

חשיבותישראשיתה,מאזהציונותאת

ליישובהטווחארוכותהתוכניותלהצגת
ישהמעשית:לחשיבותמעברגםהסכסוך

במדיניותהאוטופי"שהיסודללמד:כדיבהן
חסרשוליסרח·עודףהיהלאהציונית
היפהמלאכותית·חןלוויתאוחשיבות,
בהמובנההיהאלאבה,להתקשטלמדינאים

שלבאישיותםשכןהואטבעה.בעצם
חלקלוהיהדרכה;ומעצבימנהיגיה

היחסיםלהסדר·הטווחארוכותבתוכניות
השאיפהעלהשפיעהואהעמים:שניבין

לביןהמדינייםהפתרונותביןתואםלמצוא
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היהודיםשלהלאומיותוהזכויותהאידיאלים
מוסרית·מידהאמתגםשימשהואוהערבים:

מזויןמאבקואמצעישיטותביןלאבחנה
לתנועההעניקאשרוהואואסורים:מותרים

מדיניבחזוןלדבוקהכוחאתולמנהיגיה
 ,,מנוגדים.שהיוההווהבתנאילבוא,לעתיד
 ) 4<עמ'

גורנייוסף

בתוכניותהאוטופיהיסודאתלהביןמנתעל
כפילערבי'היהודיהעםביןהיחסיםלעתיד
מצביעהציונים,המדינאיםעל·ידישהועלו

שזוריםשהיוממדיםשלושהעלגורני
מראשיתה:הציונותשלהפוליטיבמעשה
הרצוףהמאמץהוא"הלאהבינלאומי'הממד
מערכתליצורהציוניתהדיפלומטיהשל

שתהיהבאזור'השלטתהמעצמהעםיחסים
 ,,הדדיים.מדינייםאינטרסיםעלמבוססת

עיקרו--הבין·קהילתיהממד ;) 3<עמ'
הסדריםלמצואלרוב,הפרגמטיהניסיון'
זהבצדזההקיוםאתשיאפשרומשותפים

ולבסוף,בארץ·ישראל;העמיםשנישל
התנועהשלהעתידיותהמדיניותהתוכניות
יחסיםמערכתלעיצובוהרעיונותהציונית,

עלהנאבקיםהעמיםשניביןונאורההוגנת
שיסודו'זהבממדאדמה.פיסתאותה

הציונותשלבאי-הסתפקותהלמעשה,
משתקפתההווה,שלהפרגמטייםבפתרונות
כיעיקרה,הציונות:שלהאוטופיתשאיפתה

בדרכיםשהושגזה"'לצדזהה"קיוםתחת
מציאותשלאילוציהתחת<קרrיפרגמטיות
במציאותמותנהקיומוכלושכלמסוכסכת,

זה"קיוםיבוא-לתיקונה>לבואשחייבת
 ) 4 • 3עמ'(ראהזה",עם

פעיל'חלקשלקחובמדינאיםשמדוברהיות
ז'בוטינסקי'אוגוריוןבן·כדוגמתולפעמים,

מדיניותבתוכניותביותרפעילחלקאף
בהוגיםולאו·דווקאמדיניות,בעיותלפתרון
גורניטובעאוטופי'צביוןנושאתשהגותם

בורקשכןאוטופי":"ריאליזםהמושגאת
הזיקהאתלשקףכדילטענתו'שד,

מציאותשביןהבלתי·נפרדת
מדיניותתוכניותלביןפוליטית-פרגמטית

יאד~עלהמושתתותארוכות·טווח,
סוגיביןגורנישלאבחנתוהאוטופיה.
עלמושתתתלאוטופיהנוטההחשיבה

מזה,הקיימתלמציאותהתייחסותה
שלשעניינהבעודמזה.הנכספתולמציאות
העתידית,בחברההואהאוטופיתהמחשבה

ריאליסטית""האוטופיתהמחשבהושל
בחברההואהמרקסיסטית,המחשבהכדוגמת

מצייןהאוטופי"'ה"ריאליזםשהיא,כמות
האוטופיהממדאת"מדגישגורני,

המפתחותאחדאתבוורואהבמציאות",

 ,) 4<עמ'כאחדוהמציאותהאוטופיהלהבנת

אפוא,הוא,הדגשהריאליסטיתבאוטופיה
משמשתהיאזוומבחינההאוטופיה,על

למציאותאלטרנטיבהוראשונהבראש
האוטופיבריאליזםזאתלעומתהקיימת.

משמשתוהאוטופיההריאליזם,עלהואהדגש
כימדגישגורני .)םש(למציאותתיקוןרק

ארוכותשתוכניותיהםחושבהואאיןאמנם

בספרוהנידוניםהמדינאיםשלהטווח
הלכההציוניתהמדיניותעלהשפיעו
ו/לבםזדוןשרקטועןשאינוכשםלמעשה,

אתמנעוהמדינאיםשלהראותקוצראו
הרציפההופעתןעובדתעצםאולם .מימושן

איתןהנושאות·טווח,ארוכותתוכניותשל
בזרמיהדווקאוזאתמבוטל'לאאוטופימטען

בהישהציונית,התנועהשלהמרכזיים
הציונות,שלמהותהעלללמדכדילפחות,

ומדינאיה.מנהיגיהשלאופייםועל
במוסדותבהן"הדיוניםכי:מטעיםגורני

הסוכנותהציונית,הסתדרותשלהמרכזיים
בשיחותוכןהפוליטיות,והמפלגותהיהודית

חלקהיוהןכימורים,בריטיםמדינאיםעם
שבטלטלההציונית,המחשבהמןמהותי

למצביםתשובותלתתהכורחביןתדירות
במציאתהצורךלביןבהווה,משתנים
 ) 5<עמ' ,,בעתי.דיסודייםפתרונות

טעונותתוכניותשלהופעתןרציפות
נישאההציונותכימורהאוטופית","אנרגיה

לאאוטופייםו"אנרגיות"חזונותשלמכוחם
·לאומיות,החברתיותשאיפותיהמבחינתרק

הפיכתחדש":"יהודייצירת(כדוגמת

אנושיתחברהבנייתלפרודוקטיבי:היהודי
בשאיפותיהאףאלאיותר),צודקת

יחסיהבתכנוןוראשונה,ובראשהמדיניות,

אתלקרואאיןלפיכך' .השכןהעםעם
בהקשרורקאךשלפנינוהאנתולוגיה

פתרונותאחרהחיפושיםשלהמיידי
שכןהיהודי·ערבי'לסכסוךאופטימליים

בחיבורהמכונסותבתעודותמשישיותר

שלויעילותןאופייןעלללמדכדישלפנינו
ה"כיוון"עללהורותכדיבהןישהתוכניות,

מצעדיהכברהציונותאתשאפייןהאוטופי

ציון","חיבתבתנועתהראשונים

הבסיסיתטענתותובןלעיל'האמוררקעעל
התנועהכילפנינו'המונחהחיבורשל

אנרגיותשלמכוחן(המונעתהציונית
האוטופיותהמגמותאתמבטאתאוטופיות>

ארץ·ישראלערבייעםהמדינייםשביחסיה

ביותר'הבולטבאופןערב,מדינותוערביי
שביסודןהטווחארוכותהמדיניותבתוכניות

הפדרליסטי.ההיבטעמד
בתנועתאמוריםהדבריםשאיןמאחראולם

שהיהבתנועהאלאכפשוטה,לאומיתשחרור
עםאליהולהביאארץ'להלכבושעליה
נטייהגילהלאאףורובובה,ישבלאשרובו

בתוכניותענייןלנואין
כשלעצמן,אוטופיסטיות

תוכניותבאותןדווקאאלא
אתלהאירכריבחןשיש

הציונותשלאופיה
אףהמונעת,כתנועה

פוליטייםעשייהבתחומי
שלמכוחהמובהקים,

האוטופיה

לכלולגורנינאלץזאת,לעשותנלהבת
רקהנידונותהמדיניותהתוכניותבמסגרת

לשנימשותפיםחיים"לבנייןתוכניותאותן
חורגותשאינןבארץ·ישראל"הלאומים

 ,) 6<עמ'הציונימהקונסנזוס

ענייןלנואיןחשבוןשלבסופושהרי
אלאכשלעצמן'אוטופיסטיותבתוכניות

להאירכדיבהןשישתוכניותבאותןדווקא
אףהמונעת,כתנועההציונותשלאופיהאת

מכוחהמובהקים,פוליטייםעשייהבתחומי
האוטופיה.של

אפוא,נעוצהאלוהכרותשלחשיבותן
מחדשחושפותשהןבעובדהוראשונהבראש

התנועהשלשכוחיםהכמעטהיבטיהא~
ממדיםבעלתכתנועההציונית

שכאלו'ממדיםבעלתתנועהאוטופיסטיים.
זמןלאורךלהסתפקעשויהשאינהמטבעה,

אלאשאינהשגורה,פרגמטיתבמציאות
מציאותשלאילוציהמחמתשהושגהפשרה

שהאנרגיותתנועהמכך'יתרהקונקרטית.

מקורןעשייתה,תחומיבכלאותההמניעות
שכןחזונה.אתלאבדלהאלבאוטופי'
אתתאבדחזונהארנוןעםבד·בבד

מפעםכבשהבעזרתהשרקהמוטיבציה,

שמיים""מלכותמשלשבמעטמעטלפעם
אתשתאבדברגעאומר:הווה .ועכשיוכאן

האוטופיסטייםשאיפותיהאתחזונה,

חברתי'וצדקשלוםכדוגמתהאוניברסליים,
אתלעצביכולתהאתאףהציונותתאבד
בסופושהריהנתונה.המציאותשלהמיידי

נוברמרטיןלהבהירשהטיבכפידבר'של
הצבתומוסר","מדיניותהמפורסםבמאמרו

מתחומיהבמהותןהחורגותפוליטיותמטרות
לפיכך'נוגעות,אותןהופכתהפוליטיקהשל

הראשוניםובכוחותההיסטוריה"בעמקי

נובר; 'מ(וחדלונם",היותםהקובעים
ירושלים :"עמיםלשניארץומוסר:"מדיניות

המטרהבבחירתגם :דהיינו .) 1988

תפקידהאוניברסלילמוסרישהפוליטית
 •.בלעדילאאם·כיקובע,כעיקרוןמהותי
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האיילהציר ~
מיכאלסמי

. n מלאכתכ•הסענה.ונשמעתוזרת
עצמה.בפנייצירההיאהתרגום ,: : '

מהילביניבינילהגדירניסיתי
להגדרהלהגיעיכולתיולאספרותיתיצירה

שיצירה,מפניאולירצוני'אתשתשביע
עםזהמתיישביםאינםלעולםודיוקהגדרה

ציידמסעהיאיצירהלדידימקום,מכלזה.
סבוראני .בוצפוילאשהכולמתוכנןלא

מיצירותביותרהמופתעיםשהברנשים

הספרותיותהיצירותמחבריהםהמופת

אתההזהמתוכנןהלאהציידבמסעבעצמם.
נניח,לצוד,יוצאשאתהמראשקובע

ההולםהציידכליאתבוחראתהאיילות.
אתהמזלךיתמזלאםהמסע.נתיבאתוקובע
אתהרגעומאותוהאיילות,עקבותעלעולה
עדהסוףעקבותאחרהמתחקהגששנעשה

המסעביןהמהותיההבדל •מציאתו
הוא,הספרותיהמסעלביןהמציאותי
האיילה,אתלהמציאאנוסאתהשבאמנות

שאינההחיהשלעקבותיהאתלדמיין
בינךהבדויהמפגשאתלתארקיימת,
קוראיךאתעצמך'אתלשכנעועודלבינה,

כלומרלאמיתה.אמתשהכולמבקריך'ואת
שנישלקיומםאתלהוכיחנדרשאתה

ושקריבדוישהכולאחת:בכפיפההפכים
ומשכנע.אמיתישהכולעתובאותה
עלמרמזאשרהוא·הואהאיילהאתלהמציא
אמנםהשראה.בפינוהקרויהמעורפלהמושג

הואאךביצירה,ביותרהמרגשהשלבזהו
ביותר.והגורליהקשההשלבגם

לנגיבבקהיר""ביתהטרילוגיהבתרגום
שלאציידבמסעשרוישאניהרגשתימחפוס'

היווהמפגשהגישושמרכיבילי.מוכרהיה
החובהמןפסורהייתיאךזה,במסעקיימים

הכולמשמעחדש.משהולהמציאהזכותומן
מישהוהלאמכור;משחקכמיןבעיניהיה
הבדויה.האיילהאתהמציאכבראחר
סימולטניבתרגוםעסקתירבותשניםלפני

מתייצבהייתי .ולהיפרלעבריתמערבית
שלמשפסיואתומערטלהמיקרופוןליד

אחרלבושלהםמעניקהייתיאחר'הדובר;
 .מפיונפלטומשפסיםשההמהירותבאותה

המאמץמרובמזיעהייתישתחילהזוכראני
שלוש·ארבעכעבורהדובר.אתלהדביק

כביכולהמרוקןלאוסומסהופךהייתידקות
מרצונוהמוסרעצמאית,מחשבהמכל

שלהשרירותילשעבודומוחואתהחופשי
לתרגםיותרקלהגיוניתמבחינההזולת.

הססניםלשון'כבדידובריםסימולטנית
שהותלךמעניקיםהםהלאגמגמנים;ואפילו
האוסומסאךקמעה.לפושמלים,לברור
הנואםאחרדוקאונוההמתקומםשבך

בקצבמסרסרתולשונווהוסהששפתו
אצלקיימתעבד'כלאצלכמו •מסחרר

עלההתקוממותבצדהזה,האוסומס
 .ומצטייןחרוץעבדלהיותהנטייההשעבוד'

פןחששתיתחילהומתוודה:מודהאני
השתעבדותתחושתאותהאותיתלווה

היצירהאתלתרגםבבואיגםאזשהכרתי
מחפוס'.שלהענקית

לסובה.התאכזבתי
שנגיבהרבהלהנאתיגיליתיכל'ראשית
הססןאינולשון'כבדסופראינומחפוס'
דחוסיוצרהואאדרבה,גמגמן.אינוובוודאי

מורכבלכאורההפשוטסגנונו .בשפתו
אחררדיפהבוואיןומפתיע,חכםבאורח

להתמסראפוא,נעים,היהלשמה.חדשנות
כתיבתו.שלהחלקהלזרימה
לאיילהתחליףומצאתיחיפשתישנית,

אומרגמרתיהציי.דמסעבמהלךהאבודה

אדירפערישנובערבית

המדוברת,חשפהבין

לביןוהתוססת,החיה
הספרותית,חשפה

והפורמליתהמכופתרת
אובשלמותההטרילוגיהאתלקרואשלא

התרגום.מלאכתתחילתלפניבחלקה
העונגעל·ידיהעבודהאתלגווןהתאוויתי

הסופרכאשרהרגילהקוראבושזוכה
אתלפניוופורשמשפס,אחרמשפסמובילו
מעשההפךכך .למענושבראהעולם
לקריאהוהןשקדניתלמלאכההןהתרגום
במלים,נאבקתיהפתעות.שופעתמרגשת

משפטיםמבניאחרבחיפושהתייגעתי

 ,צחקתיעתבאותהאךבעברית,הולמים
המתלכדותהדמויותעםונסחפתיהתרגשתי

שלבבואהלפניישהציגההעלילה,במארג

 .נשכחתכמעסמציאות
הייתההורייבביתהטלוויזיהמקלסמול

כתוספתמרתקתדרמהערבערבמתרחשת

התשעים,אתשעבראבא,זר.סרסלכל
היהלעיתיםאךספרים,בולעהיהעדיין

שבגוףהתרגוםקצבאתלהדביקמתקשה
לאזהמופלגבגילהשמיעהגםהסוס.

אתלמדהלאאמאבחדותה.מצטיינת
כדרךאולםהעברית,השפהקריאת

שלמדהיםמנגנוןפיתחההחירשים-אילמים
וניחוש.פענוח

הייתהשבחדרהמתחרווייתבאפלולית
מה"אשה,אבא:שלהנואשתקריאתועולה

"המתולתל?"הזה?"המתולתלקישקש
"הואעזה,כשיגאהאמאהייתהמשיבה

שללחייולרדתוזכרו'שמוימחמאיים,
כמעסלו".תיכנעלאאםהמסכנה,שלאביה
מזמןלמסרה.במדוייקקולעתהיאתמיד
היצירתיתהציפייהשזוהילמסקנההגעתי
בסרס.ביותר

אמא,שלבדרכהשאלךלעצמיאמרתי
במהלךמילוןבשוםאסתייעלאכלומר

נולדתי'הלאהטרילוגיה.שלתרגומה
אךהערבית.השפהבתוךוהתחנכתיגדלתי
גםהיאספרותי;כלימאשריותרהיאשפה
תרבותמשקפתוהיאדורות,לחוכמתמאגר
והרגליםמאכליםדיור'לבוש,שלשלמה
כךמשום .כלשהולאיזוראופיינייםשהם

עלאצליהתנפץאמאשלהפענוחמנגנון
הואהמילולישפירושהעואמה,כמומלים
מחפוס'נגיבשלהמצוףעלברםמצוף.

ומשכניםמפספסיםהוללות,נשפיעורכים
קראתיולאהכרתילאבעיראקפילגשים.

נאלצתיאביוכמוכאלה.מוזריםמצופיםעל
ששוןלידידיהנואשתהקריאהאתלשגר
המחפוס'י.בנהרממניבקישהואסומך

בביסחהליהשיבצף,ביתהיאעואמה
אורח·החייםאתשמכיראדםשלמרגיעה
 .לוהאופייניתהספרותאתשמניב

השפהביןאדירפערישנובערבית

השפהלביןוהתוססת,החיההמדוברת,
התהוםוהפורמלית.המכופתרתהספרותית,

תרבותיתנסיגהשלדורותעקבנוצרה
התנוונותהעםגדלהפערזרים.וכיבושים
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האנלפביתיות.והתפשטותהפרוזהשל
זרות,השפעותספגההמדוברתהערבית
חיוניותה,עלושמרההזמןעםהתפתחה

הפרוזהובמיוחדהספרותית,השפהואילו
קטןקומץנחלתעשתהבבההנכתבת
התחיהעםהחיים.מזרםורחוקומסוגר

נאלצההתרבותיתוההתעוררותהלאומית
עם,אלדרכהאתשובלחפשהספרות
היום,נוצרה.ולמענוכוחהאתשאבהשממנו
הבעיההתלבטויות,שלשניםכמאהלאחר

הדיאלוגבתחוםחומרתהבמלואמשתקפת

לפניוהציגאל·אזהרלידלבית·קפהאותי
 .לומובנותהיושלאבמליםגדושיםדפים
לוהסברתיח'אשוגה.חיתההראשונההמלה
לינדמהאפילונדהם,האישכפית.שזוהי
ועדהסוריהמדברמןהלא .משהושנפגע
וחביבה,מוכרתמלעקהזוהיהלוביהמדבר
לח'אשוגהכופפהטבעיעלכוחאיזהוכאילו
ודוחה.מעוותת

מודעהיהכסופרמהפרס'שנגיבמתחוור

משעראניזו.בח'אשוגההטמונותלסכנות
בצד ,ערביכללסופרלהיותששאףגם

שמיותשפותשתיביןגרםתר

מערביתספרותיבתרגוםהעוסקיםמחקריםאסופתהךךך",בצידייחרגוםהספרהופיעאלהבימים
הטרילוגיהמתרגםמיכאל,סמיהסופרבוומשתתפיםס;מךששוןפרופיבידינערךהספרלעברית.
הספרותיהתרגוםבחקרשעסקואקדמיהאנשיוכן ,מחפוזנגיבשלבקהיר""ביתהקהירית

בלסשמעוןדיירבעצמם:ספרותכמתרגמימשמשים,ועודםשימשו,אףמהםחלקואשרהערבי·עברי,
(אוניברסיטתעמית-כוכביחנההעברית),(האוניברסיטהמצאלחהסלמאןד"רחיפה>,(אוניברסיטת

ראובןד"רהעברית>,(האוניברסיטהרוזנבאוםגביתל·אביב),(אוניברסיטתפלומתתיהופרופיחיפה>,
(אוניברסיטתסומךששוןופרופיבר·אילן><אוניברסיטתשדיגלאהד"רחיפה>,(אוניברסיטתשניר

תל·אביב).

מהספרותיצירותבתרגוםכלשהיתנופהניכרתהשבעיםשנותשמאז ,העורךמצייןלאסופהבהקדמתו
ספריהםרביםבאקראיות.לוקההזאתהפעילותהחסר.רבעדייןאולםהעברית.ללשוןהחדשההערבית
רמהעלעומדיםהקיימיםהתרגומיםכלולאלעברית;להיתרגםזוכיםשאינםהסוביםוהשירההפרוזה
וההפקה.המלאותלדיוק,באשרנאותה
מאמריםבוונכללוחביבה,בגבעתערבייםללימודיםןהמכוןתל·אביבאוניברסיטתידיעליצאהספר

התייחסותתוךוהעברית,הערביתהשמיות,הלשונותשתיביןלתרגוםבקשרשאלות·יסודהמציגים
הספרותיות,הלשוניות,הבעיותמההאחרונים.בעשוריםשהופיעומתורגמיםלטקסטיםפרטנית

להפיקשניתןהלקחיםומהבארץ?הערביתהספרותמןהמתרגםמתחבטשבהןוהמו"ליותהציבוריות
יותר?סובעתידלקראתהקיימיםבתרגומיםמהתבוננות

 •לאורהמוציאיםבהסכמתכאןהמתפרסםמיכאלסמישלמאמרולהלן

והרומניםהסיפוריםגיבוריהספרותי!

נשמעיםספרותיתערביתהמדברים

משכנעים.ובלתימלאכותייםבומבסטיים,
הפוקדהנוראהאסוןאתראורביםסופרים

-הקלההגיונילפתרוןופנוגיבוריהםאת
עתהמדוברת.בערביתדיאלוגכתיבת
ולאומשכנעותמוכרותהדמויותנשמעו
במהעלמליציתבשפהמדקלמיםכלהקת
נישאת.

בחובוזהפרגמטיפתרוןסמןזאת,עם

לאאמיתיתספרותיתפרוזהרבות.סכנות
אלאהשוק,לשפתעצמהאתמדרדרת
מידהממנהיקלוטשהשוקמשתדלת
ועושר.תיחכוםעידון,שלמסויימת

מובנות,היסטוריותסיבותבשל-,כןעליתר
שונות,מדוברותשפותערבבארצותנוצרו

ביןהקיימתמזועמוקהביניהןשהתהום

בכלהספרותיתהשפהלביןהמדוברתהשפה
וארץ.ארץ

היהודיםדיברועצמהשבבגדאדזוכראני

מובנתחיתהלאשכמעטמיוחדתערבית
שלהפתרוןכןעלהמוסלמים.לשכניהם
יוצרהיהמדוברתבשפהכתובדיאלוג
שוניםאזוריםביןתקשורתשלבעיות
הספרותאתהופךוהיה ,הערביבעולם
נפלפעםמפריד.לגורםומאחדמגבשמגורם
משךהוא .עיראקירומןמצריידידשללידיו

שיעורבעלתספרותיתיצירהליצורהרצון
בפתרוןשבחרוהסופרים,כלכמוקומה.
פרוזהשפתגםליצורמהפרסינאלץהקשה,
כמונשמעותלאבהשהדמויותחדשה,

מנופחת.בלשוןמהדהדיםרמקולים
שלמדקוראים,שלחדשדורצמחבינתיים,
באמצעמהפרסינגיבכמוסופריםלפגוש
הדרך.

 ,קוראיולביןהערביהסופרביןכי ,דומני
מדוברת,בערביתוהחושביםהמדברים

למחשבהדומהקודיםמערכתנוצרה
כך:בערךמתבצעהתהליךהיסב.מתוכנת
יוצרהואמסויימתדמותהסופרמעצבכאשר

רובאתלמסורהמסוגלתספרותית,שפה
שלבדתהמרובשפתההחבויהחייםמןעס
שפתאתמתרגםהואכלומרדמות.אותה

 ,בתורוהקורא,חדשה.שפהאלהדיבור
הדמותשפתאתבחזרהגםלתרלומד

כדי ,לוהמוכרתהדיבורלשפתהספרותית
לחפשנאלצתיכמתרגם,ממנה.שיהבה
ביןהקיימתהזוהקודיםלמערכתמפתח
ולמסורהערבים,קוראיולביןהערביהסופר

 .העברילקוראמשכנעתבצורההמטעןאת
הצלחתיאםאךפעם.לאמעדתיהסתםמן

הודותרקזההריבכללותה,במשימה
ומערכת ,אמישפתהיאשהערביתלעובדה
 •לחלוטיןליזרהאינההקודים

ולעיתיםידוע,השפותשתיביןהדמיון
איבוששוררתמסעהתחוםזוקרבהיוצרת

כלראשיתהואהמתרגםמסויימת.ודאות
רקלאהואמלים.הםמלאכתושכליאדם,
בהן.משתעשעגםאלאבמליםעובד

גםליצורנאלץמהפרט'
חרשה,פרוזהשפת

לאנחשהדמויות
רמקוליםכמונשמעות
מנופחבלשוןמחרחרים

לאוכמעטערביתרקידעתידרכיבראשית
מליםמכמהלבדהעברית,אתהכרתי

אבישלמתפילותיהםלתודעתישהסתננו
מנגנוןהפעלתילעבריתעברתיכאשרוסבי.

הערבית.לשפההקשורבכלחמורהדחקה
ההזדמנויותערבית.ולקרואלכתובחדלתי
והתמעטוהלכובישראלערביתלדבר

הערביתאתמביןעדייןאניבעבורי.

אנישניםזהאךהעיראקית,המדוברת

עולהאמיעםאפילובה.להתבטאמתקשה
וערביתעבריתשלבלילרקלדברבידי

שניתןככלהתרחקתימשמע:פלסטינית.
השפות,שתיביןהקייםהמסוכןהספרמאזור

בעברית,ויותריותרלשלוטמנתעל
ללא ,אולפןללארבבעמלשרכשתיה

אוניברסיטה.וללא·ספרבית
החזירמהפרסישלהגדולהיצירתותרגום
שתיביןהקייםלאזורכורחיבעלאותי

במצביםנלכדהייתילעיתיםהשפות.
במלהאולילהדגימםשאפשרמשעשעים

קמח,הואבערביתהמלהפירושחיטה.
העבריתלמלהדומיםוכתיבהשצלילה
דקיק,הואבערביתשמקבילתה"קמח",
העבריתלמלהובכתיבהבצלילההדומה

דומה.משמעותהנושאת

התרגום.במרוצתליבאיגורתיאשר
לבלועאיימהאמיחלבעםשינקתיהערבית

יותרהרבהבגילשנרכשההעבריתאת
בזכרונישחורותנקודותנוצרו .מאוחר

נטרפוובתוכןהתפשטווהנקודות ,העברי

נתקלהייתישגורות.עבריותמליםאפילו
הגואצהאתורואהגואצה,במלהלמשל

נזכראפילוהייתי .עינילנגדמתגשמת
היהשזהמשוםאולי ,האנגליבתרגומה
מימיבושהתנסיתיהראשוןהתרגום

עדשעותחולפותהיולעיתים .·הספרבית
צוללת.המתעתעת:במלהנזכרשהייתי

בעתששולטיםרביםוישנםשהיויודעאני
מסוגליםוהםשפותבשתיאחתובעונה
אניבשתיהן.מקוריתיצירהליצוראפילו
אצלםהמחולקהזיכרוןמאגרעלבהםמקנא

זוגעותפרשאינןמבודדות,למגרותלמשעי
באזורשהחייםהיאנחמתי .זושלבתכולתה

התרבויותשתיביןהשפות,שתיביןהספר

והערבית,היהודיתההוויות,שתיובין

שלקסבהלאמידהדורשיםזהבאזורהחיים
 •לאלה.אלהולמחוללסלוחכדישכחה
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גזענותעלחרחוריםו~
מרבץחיים

N ]' אשראנש'םשלבב'תםנמצא
לפניבלבנוןבמארבבנםאתאיבדו . . · ..

עלמתאבליםעדייןההוריםכשנה. . .
שלבאבלהבטלוויזיהצופיםהםבנם.מות
כתוצאהילדיהאתאיבדהאשרערביה,אם

החיילשלאמו .צה"לשלארטילריתשאמ
האשהשללאבלהמגיבהההרוגהישראלי
כאבןאתמאשרתהייתהכאילוהערבייה
"למרותאומרת:היאמכןלאחרהמשותף.

אתאוהביםהם ,נכוןאצלם.שונהזה ,הכול
אתאוהביםשאנוכמולאאךילדיהם,
משלהםגדולהיגרחשיםשאנוהכאב .ילדינו

ילדיהםמאשריותרלנוחשוביםילדינושכן
אתמפרשיםהיינואילולהם."חשובים
כצורתהיהודיההאםלגבי"שונה"הערך
היכולתלערביםאיןכילאמונההבעה
כאבדרגתבאותהשינייםכאבילחוות
מביניםהיינושלאהריהיהודים",-"כמונו
אםהשאלהנשאלתתפיסתה.אתכהלכה
להיותיכולאכןהכאבכידעתהעלמתקבל
"אצלם".עמוק
חייםלהםאשראנשיםישנםכיאומריםאנו

ניחניםאחרים ,ולחלופיןעשירים,פנימיים
אנולעיתיםאכןדלים.פנימייםבחיים

באופןרדודיםהיוכאילואנשיםעלמדברים
ליחידים.מתייחסיםאנואולם ,הפיךבלתי

שלהלןהיהודיההאשהזאת,לעומת
קיבוציגוףכאלהערבייההאםאלהתייחסה

מוגדר,בלתי(בהכרח)היגרסיווגואשר
מגדירהיגרואשרבאמצעותומגדיריםאולם

היאאליהובקבוצהבאשה,הקיימתתחושה
לאמהותייחסהלאהיאמשתייכת.עצמה

לאלושווהעומקבעליפנימייםחייםערביות
הקשורהכלשהיסיבהעקבלאאולםשלה,
היאגזענית:תגובהזוהיכיחידים.אליהם
בהולדתשהמשמעותייתכןלאכימניחה
להיותיכולהבהםוהטיפולובדאגהילדים

לאמהותמתייחסתהיאו"לנו"."להם"זהה
אינהשהיאמכיווןשונהזןכאלהערביות
הדעת,עלכמתקבלהדבראתמוצאת

רב.מעומקנובעיםרגשותיהןאושמעשיהן

כמולהםיקריםאינם"שלהם"הילדים
נפעילאםלבטח, '.'ונל"יקריםשילדינו

מינהמבניכמהגםכיתודה,היאלחץעליה
בצורהמתייחסיםאינם-הרדודים>(אלו

הםאולםלילדיהם,יתרהאהבהעלהמעידה

להוציאלהידרשעשוייםלערבים,בניגוד
אללעומקהפוטנציאליתיכולתםאת

הערביםאתמעמידהאינההיאהפועל.
תופסתהיאהעומק.אוהרדידותבמבחן

מבחןבהןלאפשרויותמסוגליםכבלתיאותם
אפואמההגיוניים.חינםהרדידותאוהעומק

ו"הם"?ל"אנחנו"זוחלוקהמאחוריעומד
כלפינוקטיםאנובהלעמדהקשורהדבר

 .האנושילמצבביחסמסוימותבדותער
עצמנולגבילהחזיקנוטיםאנובהןהעמדות

תמותה,בניהיותנובדבראחרים,ולגבי
תשוקותינוידיעללהרסחשופים ,סבלברי

סאפיאנסחומוועודעצמנואתומשייכים

קבוצה.לאותהאחרים,
תפיסותהנןהללוהמחשבותמןהרבה

 ,ואכןהרחב,במובנןרוחניותאומוסריות
מבטאותוהספרות,האמנותמיצירותהרבה

שיירמאתנוואחדאחדכלכיתפיסה
המשותפת.לאנושות
עםיחדזה,מסוגעובדותכלפיגישתנו
לנוכמשותפותתופסיםאנואותןהגישות

במלהשימושעלמצביעהולאחרים,
המאחדבמובןל"אנחנו"אתייחס"אנחנו".

הצרבמובנה"אנחנו"לעומתהמלה,של
זוהבחנהבלב.דסיווגעלהמראהיותר,
הבנהבדברהרעיוןלתפיסתבהחשו

חללעלמצביעהשהיאבכךמשותפת,
בינםלתקשרבולנמצאיםהמאפשרתפיסתי

שבהצהרההמשמעותבדברעצמםלבין
המרכזיתהנקודהאנושיים".חיים"לחיות

מסוגדיוןלאמור'הפסיכולוגי'במובןאינה
 Fellow (-גיבוששלרגשתיעצורזה

Feeling (. תפיסתועצם ,הנכוןהואההפך

בנושאיםדיוןבדתכיישותאחראדםשל
בדברמוקדמתהנחהמחייבת-זהמסוג

משותפתהבנהכבעלתיישרתאותהתפיסת
לעולמנומשותףעולםכבעלת-להבנתנו

במובנוה"אנחנו"ידיעלהמנוסחתהנחה-
בנושארציניתשיחהתיתכןלא .המאחד
הנשיםשתיביןאימהותאוהמיניות,המוות,

אחת(כל-השתייםמןאחתאףשלהלן.
מןלתבועמסוגלתאינה-שונות>מסיבות
עלהנדרשהעומקמידתאתלהגשיםהשנייה

התפללדוסטוייבסקיסבלה.אתלתפוסמנת
יהודיהההאשהאם :לסבלוראוייהיהכי

שליכולתהאתכהגיונימקבלתהייתה

שלזהמסוגוחוויהלתפיסההערביההאשה
"הם"להיותחדליםהיו"הם" ,אזכי ,הסבל

עבורה.

סבלעלמדבראניכאשרכוונתילמה
איןשב"סבל"?"המשמעות"ומהי"עמוק"?

באופןהסבלהרגשתאתלתארבכוחי
אחראוזהאדםלדוגמא,אם"סובייקטיבי",

אזיבו'בגדוכימרגיששהואמכיווןסובל
תלויהלובשהסבלשמושגהמשמעות
 .עבורוהבגידהמושגבמשמעות

המשמעותמהילומרדרךכלאין
הזולת,עבורהסבלמושגשלהסובייקטיבית

מהלהבהירמנתעלחשוביהיהאשרדבר
כראוינביןלאלכן' .נבגדלהיותפירוש
שלבמונחיםכאבעלנחשובאםמדוברבמה

ככלחזקיםכאבים,שונות.חוזקדרגות
מןעובריםהםכאשרבמהרהנשכחיםשיהיו'

ביןאינההחשובהההבחנהאולםהעולם.
חיינועללכתמרחיקותהשלכותברידברים

עשויהרדודהאהבהשאינם.דבריםובין

לפעמים,עצמםאתלהרוגלאנשיםלגרום
להרעילהעשויומתמשךחזקכאבגםכמו
לחדורעשויהואאנשים:שלחייהםאת

לחדולעשוייםהםנשמותיהם:אלולחלחל
אחרים,בחייאובחייהםטובכלמלמצוא

מנתעלאולם .נולדובוהיוםאתלקללואף
לחדורכאבשליכולתובדברלהבנהלהגיע

עלינואדם,שלנשמתותוךאלולחלחל
ישנםהסבלשלמושאבכךתחילהלהכיר
הנמדדיםומורכבותעומקבריפנימייםחיים

התפיסהעימם.להתמודדיכולתופיעל
"עבורנו"נקבעתהסבלשלעומקובדבר
שגישתנובכךההכרהידיעלאפוא,

המצבאתהמאפיינותלעובדותותגובתנו
גישותההופכיםלערכיםחשופותהאנושי'
משהומכניםאנושחינך.למהאלהותגובות
להבדילמסוגליםשאנומפנירק"אהבה"

אנולדוגמא,השקריות.צלליותיולביןבינו
וביןממש""אהבהביןלהבדילמסוגלים
רדודה","אהבה

מפנירק"סבל"למשהוקוראיםאנו ,כןכמו
רחמיםשלסוגוביןבינולהבדילשניתן

הדורשתהבחנה-סנטימנטלייםעצמיים
שלתלויההבלתיהמציאותשלתפיסה

פרדוקסלי'הדברשייראהככלהאחרים.
ממלאיםהםאותובמקוםזותפיסהתלויה
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"חסרי-גמאלדובהיותם-בחיינו
תחליף",

מסוגלתאינההיהודיההאשהכינראהמדוע
האשהשליכולתהאתולהביןלתפוס

לעמודנוכלעמוק?באופןלסבולהערבייה
ננסהאםשלהלן'ההבנהחוסרשלטיבהעל

דמותלגלםיכוליםהיינולאמדועלהבין
פנילובשהואכאשרלמשל,אותלוכדוגמת

 " THEבמחזההדמויותדוגמתקריקטורה
BLACK AND WHITE MINSTREL 

SHOW ": השלושים,משנתאמריקאי(מחזמר
מסכותמאחוריהשחקניםשורתמופיעהבו

יםגדרהמוהמקריםרוב·זהות,)שחורות

היהשגזעןבמידהכימראשמניחיםכגזענות

ובאופןעצמיתהטעיהשלבדרךולוטועה
שלהאובייקטיבייםלמאפייניםביחסכן'

הייתהולוגמא:לדושחור'עורבעלותנשים
ידועלנתפסותהןבהבדרךקשורההטעות
מכשולמהווההחיצונימראןאזי(פיזית>

הערכהלהתהוותבלבדפסיכולוגי

כינראהאף·על·פי·כן'אובייקטיבית.
מןהלקוחיםהפניםכילחשובהיאטעות

מכשולבפנינומציגיםשלהלן'המחזה
כיבעובדהלהכרתנובלבדפסיכולוגי

המסוגלתנפשתיתכןפניםכלמאחורי
אותלושלוסבלוהדרואתלחוות

להפרידכמדומני'ביכולתנו'איןבשלמותם.
חייםשלתפיסותינוביןקיצוניכהבאופן

אלהחייםבהןהשונותהצורותוביןפנימיים
זאתשהביעכפי .ביטוילידיבאים

התמונההיגרהאנושי"הגוףויטגנשטיין:

האנושית",הנפששלביותרהטובה
קריקטורהלמעשההיוהמחזהמתוךהפנים
ראואמריקאיםלבניםכיצדחשפהאשר
לאכקריקטורהבהיחשפםשחורות.פנים
כבלתילבניםלגזעניםאלהפניםנראו

שהיוכפיגג,בשופניםלהבעתמסוגלים

אשרלבןאדםשלפניובעיניהםמצטיירים
שלמחשבתםבתאונה.לחלוטיןהושחתו
נראים,למעשההםכךכיהייתההגזענים

אותםההופכתהיאבלבד'זוחיצוניותוכי
הםמדוענתפסבלתיומכאןל"אותם",

משלנו","אחדשלליחסזכאים
שליחסמצריכהלזולת,צודקתהתייחסות

תופסהיא>(אוהואבההדרךכלפירצינות
שלו'והדאגותהמחויבויותאתעצמו'את

הנובעותהדרישותואתמצבואתוהבנתו

ברצינותלהתייחסכינגזרמכךממנו.
פירושוהזולתשלודאגותיולמחויבויותיו

ואתדאגותיואתלתפוסביכולתולהכיר
מעמיק.באופןולהבינןאלה,מחויבויותיו

לקיומםבאפשרותלהכירהיכולתלאמור'
לאמור'אלה.באנשיםפנימייםחייםשל

באותופוטנציאלייםשיחבניהםלראות
אולדרישהמענהבריאנובומשותףחלל

ואתמחשבותינואתלהשקיעלהפצרה
עצמאיבאופןשהושגהבסמכותמלרחינו
בידינויהיהזאת,נעשהולאבמידהומפוכח.

המשמעותבדברביותרמעומעםרגשרק

אוהביםאינםהםאםעמם.עוולשבעשיית
אתאוהגיםאנובהמידהבאותהילדיהםאת

מ"ילדיהם"אחדהרגשמשמעותהריילדינו'
למשמעותזההלהיותיכולהאינהבידינו

בידיהם.-מ"ילדינו"אחדהרג
היהודיההאשהכילומרהדברטבעי

שלסבלהידיעלמונעתאינהשבדוגמא,
מהותבדבראמונותיהבגללהערבייההאשה
עלשניתהקוראיחשוב ,)"םה"(הזולת

לפניםלתגובתנואנלוגיבאופןתגובתה,
לאכאלהפניםבעלאדם-האמורבמחזה

רואיםהיינואםגםללבנולנגועמסוגלהיה
אותלו.שלשורותיואתקוראאותו
כילהאמיןשלנומהקושינובעאינוזהאולם
מאחורילשכוןמסוגלתאותלושלנפשו
שלהיכולתמחוסראםכישכאלה,פנים
לגעתזהמסוגבהבעהמוגבלותפנים

לדוגמאובהתייחסזה,תוכןבמסגרתללבנו.
משתוממיםשהיינולהניחסבירזה,מסוג

לצורךשלאמושפעיםאנוכיהטענהנוכח-
יכולתידיעל-שטחייםגורמיםעל·ידי
עיוותיםאובקולות,אושבפנים,ההבעה

תוצאהאינהלהשתוממותהסיבהשבצורה.
פיזיות,-מסוימותביטוילצורותהרגלשל

ביטוילצורותפסיכולוגיתוהתנגדות
שהיינוהריכך'הדברהיהאםחדשות.

להתגברהניסיוןכרוךבמהלפחות,מבינים
כיהעובדה,אתולקבלזוהתנגדותעל

מסוגחינםשפניולעםהשייךאדםבאמת,
רגשיתליכולתלמעשהמסוגלמסויים,
היגרחושד'אניזה,דבר .לולאותבדומה
הנחהמניחשהואמשוםליכולתנו'מעבר

דברשהיא,הבעהמכלניתוקבדברמוקדמת
ספק.בומטילהבלבדזוגמאדואשר
שלשונהממדביטוילידיבאכאן

לדרישהלצפותניתןממנוהתבוננות,
במחקריםכמעט,שבשגרהדברשהינה

הגזעניםלאמור:גזענות.בדברפסיכולוגיים
כפיאומריםשהםבמהמאמיניםבאמתאינם

והתנהגותם.גישתםלאורביטוילידישבא
לחלוטין.בעייתיתבלתיזוטענהלעיתים
שחוריםשאנשיםאומרגזעןאםלא.לעיתים
ייתכןלבנים,מאנשיםאינטליגנטיםפחות

לזולת,צודקתהתייחסות
רצינותשליחסמצריכה

(אוהואנחחדרךכלפי
עצמואתתופסהיא)

כשקריתלהוכחההניתנתטענהטועןשהוא
בהישגיהםהשוואתיעיוןידעלכאמיתיתאו

היא,כוונתוכיייתכןאולם Q.1ה·במבדקי
מהסוגלהבנהמסוגליםאינםששחורים
דבריואתלהביןועליהםבמידההגירוש

הראשון,במקרהאותלו.שלורגשותיו
ידיעלושכנועהוכחותעללדברהגיוני

כוונתיהשני.במקרהלאאולםטיעונים,
במקרההכרוךהאמונהמושגכילומר'

למקובלת,התפיסהאתהופךהראשון
תוכלהגזענותשלשהפסיכולוגיהלמרות

אינההגזענותכיאותנולשכנעאולי
זה.מסוגאמונותידיעלנתמכתאומבוססת

והפילוסופיותהפסיכולוגיותהדוגמאותרוב
שגזענותבמידהכימניחותגזענות,בדבר

אמונותעל·ידינתמכתאונשענתאינה
ייתמכוואשראמפיריותהוכחותישנןעבורן

בדרךשלילהשלטיפוסיותשיטותעל·ידי
על·ידינתמכתאינההגזענותאזיהוויכוח,

היכולתחוסרעל·ידיכלומרכלשהו'דבר
הדבריםאתלראותהיכולתחוסר-להבנה

טעות.הואזהדברלטענתישחינם.כפי
אתרואהאינהשלהלן'יהודיהההאשה

שלביכולתםלהכיראולםנחוויתם,הדברים
עומקבעליפנימייםלחיים"אחרים"
מלמצואלחלוטיןשונהדברהיגרומורכבות

ציוןלהשיגאלהאנשיםשלביכולתםהיגיון
הטענה . Q.1ה·בבחינותל"שלנו"שווה

הוויכוחבדרךלנוהנגישהאינההראשונה
הסוגמןאינפורמציההשגתשלבדרךאו

זהטיעוןנרכשכלל'בדרךלתיעו.דהניתן
אםאולם,משותפים.חייםשלתקופהלאחר

ידיעלטיעוןרוכשיםאנואיןצודק,אני
מבחינהיותרמתוחכמותבשיטותשימוש

לרכשולמעשהביכולתנוכיפסיכולוגית,
הגילוייםעל .ולדווחבספרים,קריאהתוך

אואנתרופולוגיםשלהטהוריםהאמפיריים
בינייםהערותעם(יחדפסיכולוגים
אבסורדיכיאומריםאנואולי),פילוסופיות

אחדלאדםלהתייחסמוסרית>(מבחינה
שונה.עורושצבעמאחרשונהבאופן

המוסריהאבסורדכיהיאהרווחתהתפיסה

עלנתפסיםאגשיםאותםבהמהדרךנובע
נכוןלאכילהראותניסיוןזההיה .ידינו
הגזענותמהותאתתפיסתנווכיהדבר:הוא

בהנחותמחזיקיםאנועודכלשגויהתהיה
פחותומהחשוב,"מהבנוסחמראשקבועות

 •חשוב.··
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פולניקריאהיומן
רפאליצבי

J ; רצר'םשלספר'םשרלחב'ל'
הספריםביןותרגום.מקורפולנים.- ,

אורשראוביותרהחשובים

שלאסופותשתילצייןיש ,בפוליןלאחרונה
 .אורראושטרםשולץברונוומכתבימסות
בהם.איפואנפתח

 ,,שנמצאוומכתביםכמיהותשל'דפובליקה
פיצובסקייז'ישלנמליםעבודתתוצאתהיא

נלאים,הבלתיחיפושיוהספרים).<עורך
מפרייצירותשלחמדהשכיותשובהניבו
מרתקתפזורהלפנינושולץ.ברונושלעטו
בשעתםפורסמואשרהגות,ודברימסותשל

שונים.בכתבי·עת

הפלגהחינהכמיהות"של"רפובליקה
כדרכווהחזייה.החלוםמחוזאלאזוטרית

תוחםהוא ,"הקינמון'ב'חנויותלאחר·מכן
באשר ,ומסתוריןסודבמרכיבימסותיואת

כלאחת.בכפיפהדריםוהמדומההמוחשי
שלמיתולוגיזציהסביבסובבתומסהמסה

היולייםיהיוקטנים,פכיםכאשרמציאות,
בלתירז ,אניגמטימעטהלובשים ,יהיואשר

רקאוליוהתפעמות.כמיההשלמפוענח
מעגליאותםלמצואאי·שםניתןבורחסאצל

 .העיןמןהסמוילעבררחיפה
קדומים,לאגדתפסחסדרלילייהפךכך

קבועכטקסהנערךמופשט,תיאטרוןלמין
ימימה.מימים

אפליםכקלעיםניצבופסחלילות"אותם
נחשדתוהצטמחוהביתדלתותמאחורי
שלענקמיצגזהו ...מושגים"בלתיעננים

שובלהעלםכדיהעולהתיאטרון·פסח,
 ...השבוע"של~ינדיפרנטיב"קיר

שולץלדעתהיאהמציאותשלמיתולוגיזציה
"קצראלאאינוהפיוטואילולאמיתה,אמת
שלמחדשול.ידההמליםביןמשמעותשל

פירורבנמצא"איןועוד: ...קדמונים"מיתים

 ,מיתולוגיאינושמוצאואידיאותשלכלשהו
 ...המיתוס"שלגלגולופצעיבחזקת
הגיגיואתשולץברונוטווהדומהבאורח
חבית"רוהלוגיא"גביבמסתו

שוב ,חוזרהואבהבעיקרה,אוטוביוגרפית

ההיבטיםאלהילדות,עולםאלושוב,
ציוריושל ,כדבריוהמטפיזיים,הסנסואליים,

שבדברילכךמודעהואברם,ורישומיו.
עצמואתלהגשיםיותרטובהשכילהפרוזה,
מתפעלהואממסותיובאחתבמכחולו.מאשר
בהקשראך ,מאןתומאסשלמיצירתוכתמיד

בבלשלומיתיתתבנית"ל"היסטוריה

שוכחאינוהוא ,מאןהנציחאותםומצרים,

כותב,הוא-כשלעצמי""אני .עצמואת
פרסיתמיתולוגיהלהמציא"השתדלתי

שושלתיאתהאישיים,תולדותי ,משלי
 ...המיתית"

ובפרוזהבשירהרוחענקישלושהרק
מדיהנרדייהם,אלה .רוחואתהפעימו
לעתיםמאן.ותומאסקאפקאפראנץוילקה,

כשלעצמי"אני
להמציאהשתדלתי

 tמשליפרטיתמיתולוגיה

אתהאישיים.תולדותי
 ...המיתית"שושלתי

נתייחסשאליהם ,במכתביואותםמזכירהוא
בהמשך.

קטעיהםשנמצאו"'מ'כתביםנוספתאסופה

פיצובסקימצאאותםאפיסטולוגרפיה
העולם.ברחביאחריהםהתדיריםבחיפושיו
·מסות,מיקרומעיןהםהמכתבים

ואמנותי","אניבבחינתלרוב,אגוטיססיות
כתבויטקייביץ',והציירהמשורר ,ידידו

ורקאךכתב"ברונוכלשהיבאירוניהפעם
אכןהאמת,אתתואמתההערהמכתבים",

נוצרופוגלדבורהעםמכתביםמחליפת
 ."הקינמון'חנויות
גרפיהכאפיסטולוזה,מסוגמכתבים

נדיריםהם ,שלפנינוהאינטלקטואלית
קאפקאשלמכתביםאךואולי ,ביותר

בתמסיקהלהשתוותעשוייםלמילנה
·דברבסוף .שולץלמכתבישלהםהרוחבית

הנואליםחיפושיועלפיצובסקייז'יכותב
יצירהשולץ,של"משיח"הספראחר

עקבותיה.כלאבדואךנחתמה,שכנראה
במשיחהפעםמדובר(לאמשיחאחרחיפושיו

שלביזיונילרומןאותנומביאיםמברוקלין>
'המשיחאוזיקיהסיבתהאמריקאיתיהודיהה

 ,"מסטוקהולם

אגתהשלבתחפושתשולץברונו
כריסטי

"המשיחשלהביזיוניותלעלילות
 .זעיריאמיתקודאיזהישמסטוקהולם"

עםהדוקבקשרפיצובסקיעמדבשעתו

נמצאהיכןידעהשלדבריושוודית,אישיות
איןאוזיקשלהמשעשעבספרהאולם .הספר

כמותחןכתובהסיפוראמת.שלתגכל

שולץברונו

ולץשברונושלבנומתחקהבו ,הוליוודי
גיבור ,עיתונאיאלומתוודעהספראחר )? ! (

הבלתי )!!!(אחותואתפוגשהבןהספר.
נמצאהספר ,שאכןהטוענת, ,לוידועה
עלבפרוטרוטלדווחמכדיהמצעקצרבידה.

כילזכותה,ייאמראךאוזיק,תעלולי
ומזכירהרבבכישרוןנכתבההבדותה

אילףשלכיסאות"'שינים·עשראתבדיעבד
ינעיב .כריססיודיסיפואתהרוסיםבופטרו

ומשחקהמתסרסאלןוודיאתראיתי ,רוחי
בסרס!

אחדיםשפרקיםהוא,מכלהמענייןאולם
 ,"קינמוןל'חנויותליריתכפרפרזהכתובים
סםל"קולמחזההתעלולהופך ,בדיעבד

האבסורדי,הפןמדרוהוביז'",

כתוב ,הספררצוףבו ,פוסט·מודרניססי

ה"משיח" ,מכךאך ,שולץואהבתבאמפטיה
שניעל-ומכאןעדיין.נבראלאהאמיתי

שירה.ספרי

ויסלבחשלקריאהערב
הפולניההמשוררתשלמרתקשיריםספר

בתרגום'אטלנטיס",-שימבורסקהויסלבה
ולעילאלעילאעבריתפואטיקה ,וחדקולח
שלמסע·נפשמעלה-וייכרטרפישל

בימינו.הטובהאולימשוררת,
קםלאורוז'ביץ',הרכוסמילוש,שירימאז
הפתוסאתהפךאשר ,יוצרבפוליןעוד

 ,("פוליןבחלקומשיחי ,הפולני ,השירי
היולית,לשירההעמים"),שלכריסטוס
אךלאקונית,בתימצותה,לכאורהפשוטה

ביקוםקיומוסודאתבחובהטומנתעם·זאת,

עכשווי.

אירונית,דיאלקטיקהשלדקיםבקווים
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שלדקיםבנימיםשימבורסקהנוגעת
וגנוסטיים,~מננסייםאנסר;פ;מ;רפיזם,

 ,בדןהאושפינוזה.שלממשנתוכשאובים
שתי ,כאןנארגיםהתקווה,גםאך ,החידלון
כאחד.ופשוטמרניןבתשבץוערב,

כותבת:היאקריאה"ב'ערב

לאמשמעמתאגרףלהיותלא"מוזה,
להיות
כלל
השואג.בקהללנוית t;:ק~

אדם,בניתריסריושביםבאולם
 ,להתחילהזמןהגיע
גשםיורדכי ,הגיעוחצי

מוזה'.'משפחה.קרוביהשאר

הסרקסטיתהנימההופכת ,השירבסיומתאך

עגומות:להזכרויות

לוחולםישישהראשונה"בשורה
בשלווה
מקברהקמההמנוחהשאשתו

עםעגהלישישותאפה
.•· 

לידהפרוע, ,העבריהתרגוםאתקראההיא
 •הרוח!מצדחומה

תורוקמ

BRUNO SCHUIZ: REPUBLIKA MARZEN 

BRUNO SCHUIZ: ZLISTOW ZNALEZIONYCH 

 1993ורשה

כלדור,עדהעברית:מסטוקהולם;המשיחאוזיק:סינתיזה

 1991זמוהר;ביתן

וייכרס;רפיעברית:אטלנטיס;שימבורסקה:ויסלבה

"עכשיו"הוצאת

אריהרצ·ינסקי,שושנהעברית:בדידות;לשמיאן:בולסלב

 1992תל·אביבבראונר;

 . .שזיפים'.'
אתמחזירברויגלשלציורוועוד:זאת

המורכבותהיא:עולמהאלהמשוררת
רבים.בשיריםונשניתחוזרתהסנסואלית
מאטלנטיסשימבורסקהשלהתפעמותה

וייכרס,רפיהיסטורית.אוגיאוגרפיתאיננה

אחדאתמצססהמשוררת,עלמעמיקהבמסה
הפולנים:המבקרים
אתמאפשרתהמורכבות ,פרדוכסלי"באופן
האמנותפיסגתזוהיההבנה,ואתהקלות

גדולה'.'שירהרקמסוגלתשלההספרותית,

תרגוםשלאחתקריקטורהנצייןלבסוף,
שמים.ללבהזועקתמפולנית,

היוםלאוררצח
המודרניסטיםאחד ,לשמיאןבולסלבשירי

אינםכמעטהמאה,ראשיתשלהגדולים
גידמיםהניאולו .עברילתרגוםניתנים

סלאביתמוסיקליותאיזוהמבריקים,
מכלפואטיתמיומנותדורשיםמרתקת,
רצ'ינסקישושנהחשבואחרתמתרגם.

גרםבתרזכינולהם"הודות" .נרבראוואריה
שאינומיכלאחרים.ושירים"בדידות"של

 ,לשמיאןהואמייודעולאפולנית,יודע
ההשכלה.מימימשוררשלפניולשערעלול
רבים:מיניאחתתרגוםפנינתהנה

הנערה:

מצדחומהחקרוחלוםחולמיאחים"תריסר
הרוח

פרוע"אבוד,נערהקולבכהלחומהמעבר
לשמיאןשליצירתוכרובהשירכתובבמקור
הלחן ,המוסיקליהצלילסודנפלאה.בחריזה

זאת,עםותיבה.תיבהמכלנחשףהמלנכולי
הרחימאית:הנערהבכתהזהמדועלנונודע
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נוכחותשלאותות
לבריצ'רר

שלי"הגדולהפצעהיא"פולין
 ) 1990 (ויגודסקיסטניסלב

נוכחותואותותאפואהםלה ~ 111

 ~;~~~~~~םל ~~;~~ש::;~~~~:ר ••
אותותהאלה:האותותבהתהוותוהשלבים
שנים.מיובללמעלהבמשךשנטבעו
עבריבלבושויגודסקישלהראשונהיצירתו
שנה:חמישיםלפניכמעטבדפוסהופיעה
תורגםגרמנית"משפחהעל"בלדההשיר

ונדפססננבאום·טנאבנימיןעל·ידי
הצעיר","השומרהוורשאיבכתב·העת

 • 1936בשנת

ממחציתלמעלהכעבורטנא,זההיהושוב
בתל·אביב,אלאבוורשה,לאכברהיובל
הקשוריםויגודסקישלסיפוריםשנישתרגם
"החבל"ישראל:עםשלהייסוריםבנתיב

 .) 1963 (היד"עגלתעם"האישוכן ,) 1962 (

ובאיחורלאטאזוגברההלכהבישראל
בנושאהפולניתבספרותההתעניינות

לכךוהעמידהסקיגוזוישלויצירתוהשואה,
מצוין.מבוא

משפחתועםגודסקיויעלה-1968ב
שלהעבריתההתקבלותתהליךלישראל:

ובבירורמיד ,קיצוניבאופןהשתנהיצירתו

בולט,פולניסופרבארץהשתקעשכן-
לאשמעולם ,יהודי ,ופרוזאיקןמשורר
אתהדגישוויגודסקיאדרבא,"זאת.העלים
ללשוןהריק ,ביצירתואותהחשף ,יהדותו

יידישסופרישלהפרוזהאתהפולנית
פובליציסטייםבמאמריםיהדותועלוהצביע

האישית.עמדתויסרחכבו

בישראלבחרשםבעלשסופרהעובדה
בכוחלכךאנוסהקבוע,מגוריוכמקום

על·ידי-·היסטוריותפוליטיותתהפוכות
שהלכה(והאנטי·ישראליות>האנטישמיות

זכתה- 1967שנתאחריבפוליןוגברה
בפניוהטיחולאבישראלובהערכה.בהכרה

ואתבקומוניזםאמונתואתהאיששל
טוטליטריתלשיטההרעיוניתנאמנותו
ספרותית.יצירהידיעלשטופחה
שהתקבללפולחןנכנע ,מצידוויגודסקי
התבטאואשררבה,בהסכמהבישראל
המאומץהפולנילשמוהלועזי.השםבסילוק

אותוהכניסזאת(שבכל-סטניסלב-
בדפוסלהקדיםהתחיל-הספרות>להיכל

מצייןהיהואפילויהושע,-העברישמואת

בתעודתשהופיעהיחיד(אולי-זהםש
 .בלבד-שלו>הלידה
לאי·אלוידועהחיתהויגודסקישליצירתו
והתרבותהספרותבחייומשתתפיםיוצרים

מתרגמיםמשוררים,פרוזאיקנים,בישראל:
בלשוןובקיאיםמפוליןשמוצאםמיועורכים,
התמצאואחרת,אוזוובמידההפולנית,
הושיטו-חלקםהפולנית.הספרותבענייני

כלעשותקדיםחסרתובמידהיד·עזראליו
להתאקלםעליולהקלביכולתםאשר

ככל-ספרותיתרקולא-ספרותית
האפשר.

הספרותעולםאלויגודסקיאתהכניסוהם
גוהרוהצי ,המקומיהספרותשוקואלהעברית

הישראליוהקהלהעבריםהסופריםבפני
אתוהחישוהקלוהםספרותיים.במפגשים

הםופרסומה.לעבריתיצירתותרגום
והערכהבציבורהדספריולפרסוםהבטיחו

אליצירתואתהביאוכןכמובעיתונות,
בואואחרקצרזמןהמשודרת.המדיה

חברכיקסדוגיולבבתקלישראל
פא"נ,לארגוןהצטרף )!(באגודתהסופרים

מטעםפרסספרותיים:פרסיםבשניוהוכתר

 ) 1969 (לשעברברגן·בלזןאסיריאגודת

שזרזלמןהנשיאע"שהמדינהופרס
ישזה,לציוןכבסיסחדשים.עוליםלסופרים

שלהקודמתיצירתואוצרשימש ,לזכור
בפולין.הספרותייםהישגיו-ויגודסקי
עורכיבשניעיקריתמשענתמצאויגודסקי

 .רוזנפלדושלוםלזר ,,,-ד"ר"מעריב",
עיקריתלבמהאפוא,הפך"מעריב"

והפובליציסטית.הספרותיתלהתבטאותו
לשבתעכשיויכולהייתילארוזנפלד("בלי
ספרותימסאילזר,ולכתוב.")לחשובכאן,

אתמלווההיהועברית,פולניתשכתב
העבריםהקוראיםעםבפגישותיוויגודסקי

מאמריםחיבר ,כןכמו •אותוומציג

"יומןעלזהבכלל ,ליצירתוהמתייחסים
שירישלהראשוןהקובץ ,) 1948 (האהבה"
("מעריב",המלחמהאחרישהופיע ,ויגודסקי

וממדלביטויראשיתשהיהקובץ ,) 1969
 .בשירתוחדשים
גםחמתוגםעמדוורוזנפלדלזרשללצידם
אנדההמשוררתטנא,בנימיןחרוסט,יוסף

מרדכיוהפובליציסט(פינקרפלד>עמיר

מהגימנסיהויגודסקישלחברו ,המפל
 .בבנזין
שלהפרוזהמיצירתגרםהתרראשית

הייתהארצה,בואואחרשפורסם ,ויגודסקי

אשרפוליטימרומןגדוליםקטעיםלשלושה
"מעצר , 1957בשנתעודבפוליןהוחרם
הרומןהופיע- 1968במאי ."בירורלצורך

בהוצאתחרוסט,יוסףשלבתרגומו
"מעריב".

סמךעל .סיפוריוגומיתרהופיעובזמןבו
 ,סבורהננימאודשטחיביבליוגרפירישום

לאזהתאריך(אחרי- 1979שנתעדכי
הופיעו-סיפורים>ויגודסקיעודהדפיס

שתורגמוסיפורים,כעשריםבעיתונות

על·ידיוכןוחרוסטטנאעל·ידיבעיקר
שניואחרים.עמיראנדה ,פריסטרשולמית

בקבציםתרגומיהםרובאתליקטוהראשונים
נפרדים.

שלבתרגומו ,""במחבוא ,הראשוןהקובץ
ובו 1970בשנתלאוריצאטנא,בנימין

יום ,הסכרעיניים,סנוורים,הסיפורים:

עםהאישהחבל,שלג,יום,בצהרישרב,
הידיים.ברוכות ,הידעגלת
שלבתרגומושטן","בכורהשני,הקובץ

הסיפורים:ובו-1972ביצאחרוסט,יוסף

 ,הבכר ,יהודישלבקשתובגשם, ,שטןבכור
יאבק,הפרווה,מעיל ,כבקשתךתוכנית
הגבעה,מןמראהסוב,מזללוהט,חולכפית

שליחות.
הילדיםסיפור 1973בשנתהופיעכן

על·ידישתורגםהג'ירפה",אצלי"ביקרה
עמיר.אנדה

עשהבנוסף,פרוזה.ספריארבעה ,כןאם

לפרסם-הצלחהללא-מאמציםויגודסקי
·סטיריהפוליטיסיפורואתבעברית
בשנתלאורשיצא ,"לסופרהפך"פייסקין

בלונדון. 1973
בעיתונותפורסמולפרוזהקשרללא

 ,ויגודסקישלשיריותרגומיהספרותית
-האהבה""יומןמהכרךבעיקרתחילה

שנכתבוחדשים,שיריםגםואחר·כך

קבציםבארבעהזמןכעבורונכללובישראל
-תרגמוהשיריםאת .בלונדוןשנדפסו
אנדה ) 1989משנתהואליהידוע(האחרון

וכן ,הר·אבןשולמית ,ויינפלדדוד ,עמיר
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שתרגםהשיריםאתשליקטפרוז,חנוך
(פולני·עברי>,נפרדדו·לשוניבקובץ
ואילוהשירים""מבחרבפולניתשנקרא
 .)-1987(לונדוןאהבה""יומןשמובעברית

פרסםהבודדיםשיריושלהבכורהדפוסיאת
שלהספרותיבמוסףלפעמיםויגודסקי

הפולניתבלשוןהישראליהיומון
ר·כך nאהוציארובםאת"נוביני·קורייר".

הלונדונייםהקבציםמארבעתבאחדלאור
אחדשירשלאאפוא,נראהלעיל.שהוזכרו

ההוא.העיתוןבשנתוניאי·שםקבורנשאר

אליושהגיעהלאחרשנכתבשירלמשל'כך'
השלטונותמטעםסודיחוזרעלידיעה

("שרפתספריואתלשרוףהמורהבוורשה,
או ,) 13.12.1968 " •••ברבריספרי,את

הכותבתהמשוררתשלשיריהגומיתר
 ; 2 4 • 9 • 1 9 8 2 (סמןבהקבר ,יידיש

נטע'סאלקשלאו ) 26.8.1987
) 15.11.1991 (. 

"אין : 1969משנתדעתגילוי
ביותר.המשמעותיתחומיהפובליציסטיקה

ספרים.לכתוברצוני
שאניכיווןלכך'כלשהודחףליאיןברם,
לי".שמחכהאיששאיןיודע,
משורשיו'עקרשבסופר'שלוידויווהרי
סופריצירתו'בלשוןהטבעיהקוראיםמחוג

בכל:המקומיהספרותימהקהלהמנותק
גרפיה,בניוהנפש'בהלכיבלשון'

לקולותמתוחהובהקשבהבפרספקטיווה
נתנו /בגבעתייםלילה"אותו-רחוקים:
חורף">("מסעבפולין."כמוריחהשיחים
לפיכך' .שלובארצומהגרהכול:למרות
פרסוםלהםלהמציאאותוהמטרידיםקיבלו
"יבשמשתנה:בלתיתשובהכלשהו'חדש
 ,זוהייתה , 1980משנתהחל·שםאי .עטי"

ומהרבה,במידהאמיתיתתשובהבוודאי'

מילאוויגודסקישלמאמריוהדבר!מצער
התקבלותבתהליךתיווךשלתפקיד
בישראל.הפולניתהספרות

מבחינתווראשונהבראשבוודאיכן'כמו

עםחשבוןלבואהאפשרות-אישיבאופן
ההשפעהללאמעיניושינההמדיריםהשדים,
הטוטליטריזם,החולף:הזמןשלהגואלת
עליושאבדהרעיוןהנבגדת,המהפכה
וצרתהאישיכשלובוהאנטישמיות,הכלח,
 .ידידיו
אתשהוקירמחבריםעלכתבהואאכן'

המוסריתעמדתםאתשכיבדיצירתם,

עברםאתהעריץאוקשותבתקופות

שהכירמחבריםעלכתבלרובהמהפכני:
יוליאןסלונימסקי,אנטוניעלאישית:
מילוש,צ'סלבאנדז'ייבסקי'יז'יטובים,

יז'ישלנגל'ולדיסלבבסקי'ברונייולדיסלב
קונביצקי:טדיאושבסקי'פיצו

לסופריםדרךלסלולמאמציםעשההוא
לפרוזהלמשללעברית,מתורגמיםפולנים

זביגנייבשלשיריואואנדז'ייבסקישל-
הפובליציסטיקהבחוגהפיץכן'כמוהרברט.

בעליפולנייםספריםעלידעהישראלית
<אךלעבריתתורגמושלאלדעתו'מקשל
בענייניםנגעושאיכשהוכאלה,תמיד

בענייניאףאויהודיים·פולניים,יהודיים,
זה).לתחוםשנקשרומהפכה,
שלי""הדורעלהרצנזיותגםמכאן

בונה"מנר"האורחעלואט,לאלכסנדר
ועלסטרייקובסקיליוליאןהגדול"ריהפחד

לאנטוניזכרונות"של"אלפא·ביתא
שפסזאבעלכתברבותפעמיםסלונימסקי.
העברית,מהשירהלפולניתותרגומיו

והגרמנית.היידית

יודאיקה"'ב"אנציקלופדיהערךגודסקיוי
הספרותמדוראתהאנגלית,בשפה

בכתיבתבעיקרהתבטאהדברהפולנית.
מחבריםעלביו·ביבליוגרפיותרשימות
היסודותוהבלטתיהודיממוצאפולנים

כתבהוא .האפשרככלביצירתם,היהודיים
כאלהלרובזמנו'בניסופריםעלבעיקר
אתלגלותאפואניתןאישי:באופןשהכיר
עלכתבהשארביןהשמות.בבחירתחותמו
אלכסנדרויטלין'יוזףסלונימסקי'אנטוני

יוליאןשטרן'אנטרליאשינסקי'ברונוואט,
מייצייסלביזיילץ'סטניסלבסטרייקובסקי'

קז'ימייז'יצקי'דורגאדולףיאסטרון'
עלוכןמריאן>,אחיואתהזכיר(גםברנדיס
פייפר.וטדיאושלשמיאןבולסלב

הסופריםאלמנךשלהשלישילכרך
"קונטורי"פולניתהכותביםהישראלים

שלביו·ביבליוגרפיותרשימותערכתי
כתבתיויגודסקיעלברשימההמשתתפים.

פרסםבישראלהשתקעותו"אחרהשאר:בין
לאורשיצאוופרוזהשירהשלאחדיםכרכים
ופויס.בלונדוןמו"ליםעל·ידי
פובליציסטייםטקסטיםשירים,פרסם

בלשוןבעיתונות(מיידיש>ותרגומים

בעיתונותמשתתףבישראל:הפולנית
לעריכתשותפתיהעברית".הספרותית

אתלויגודסקילהעבירלנכוןמצאההכרך
זה:מידעלמחוקדרשוהואהרשימה,תוכן

נידון 1925"בשנתלציין:ביקשזאתבמקום
בכורההופעתקומוניסטית.פעילותעל

ליטרצקיה".ב"ויאדומושצ'י 1928בשנת
בירקנאו,- 28.4.1945עד-1.8.1943מ

ביכרגודסקיויהמשורר

הנאמנותאת

נחשלו,לביוגרפיה
השתייכותו \חיתה

הקומוניסטיתלתנועה
עלהדומיננטי,חגורם

ליצירה,נאמנותו
שלחהשיאשהישגי

שדושןקרקעעלצמחו
(תקופתהאישיתבצרתו

השואה)

לוהיהדכאו".זקסנהאוזן'אורניינבורג,
המצוייםהנתוניםאתלכלולאפוא,עניין'
כה.עדשפורסמוהמילוניםבכל

כותבהיהעצמורסקיגוויהרי .נדהמתי

לכךהיטבמודעוהיהזה,כגוןערכים
הישראלילשלבלהתייחסחייבתשהרשימה
אישיתמפיו-ידעתיאמנםחייו.בתולדות

מייחסשאינו-בעיתונותומהתבטאויותיו

תיארתילאאךשלו.לפובליציסטיקהמקשל
להתעלםעד·כדי·כךירצהשהואלעצמי'
לשאלתותשובתואתגםזוכראניממנה.

קומוניסט?"עדיין"אתהעברי:עיתונאישל
ענה. ,, ...שכן"סבורני'-

הנההעניין:שלאחרהיבטעלתהיתי
שהמשורר-זאתמביןאניכך-התברר

לביוגרפיההנאמנותאתביכרויגודסקי
לתנועההשתייכותוחיתהבהשלו'

עלהדומיננטי'הגורםהקומוניסטית
צמחושלההשיאשהישגיליצירה,נאמנותו

<תקופתהאישיתבצרתושדושןקרקעעל
שהתברר'כפירצה,גודסקיויהשואה).

בפרקלאחד-עורריןללאסופיתבהחלטה
הדגמיםאתהטרגייםחייוקורותשלאחד

הקומוניסטיהרעיוןשלההומניסטיים
ה"בורגנית"השירהעםשנכשל,

שלזכרוהנצחתתוךשלו'(והפואטיקה>
בהופעתהופיעבומאוד'משכיליכתב·עת
בכורה.

שלזוהחלטהעללינודעמדימאוחר
אתלהריםהיהמדימאוחרהמשורר'
סטניסלב,"אדוןולשאול:הטלפוןשפופרת

אותיעוזבתאינהשוב ,, ...ככהזהמדוע

שקרתהכביכול'אי·הבנה,איזועלהמחשבה
המבטלתהתודעה,גםבזמןובוכאן.

הגדולהאי·הבנהזוהייתהשלא(והמוחלת?)
ואדםעצובמשורראותושלבחייוביותר
 •ויגודסקי.יהושעסטניסלב-אומלל
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חשלשלהמעמקיםתיאולוגיית ~ 1~ =-= ==- ~:גי
וצבישלום

עללהצביעאבקששלהלןדברים ן;:".ז;ן,~
היהודיתשבתיאולוגיההעובדה, 11

אחרי·הבריתבארצותשנוצרה-
פריהאתלראותישהשגייה·העולםמלחמת
פרופ'שהראהכפיהאמנציפציה.שלהבשל
 ,"לאומיתזהותאחרי"בחיפושבספרוגורני
בתודעהמיםפרשתקוחיתה 1967שנת

אתהגבלתיולכן·הברית,בארצותהיהודית
בדומה .זולשנהשעדלתקופהדיוני

שלהיהודיתהליברליתלמחשבה
מלחמתשלפניבתקופהמרכז·אירופה

שלבצלהשעמדהמחשבה,-השנייההעולם
שלבמרכזהגם-מהאמנציפציהההתלהבות

בארצותהחדשההיהודיתהתיאולוגיה
אופיליהדותלשוותהשאיפהעמדההברית

להציעבכוחהשישאוניברסלית,דתשל
היחידשלהקיןמיותלבעיותיופתרונות

כיחיד.

הוא,היהודיהתיאולוגיהשיחלפיכך,
התיאולוגיהשיחעםהתמודדות ,בעיקרו
עולםאתאימץהוא·הברית.בארצותהחדש

 .בוהרווחיםהערכיםואתשלוהמושגים
 ,כביכולהיהדות,עשתהבמכךיוצאכפועל
אמריקה,שלהדתיתמהתרבותחלק

הנצרותהםהאחריםשרכיביה

והקתולית.הפרוטסטנטית
משנתוליתשמשזוטענהלהוכחתכמודל

שלמחלוציה ,השלש'אברהםשל
החדשההיהודיתהתיאולוגיה

ושלהשלשליחסם·הברית;בארצות
·הבריתבארצותאחריםיהודיםתיאולוגים
אוהיהודית,ולזהותהיהודיתללאומיות
שלהתשתיתמושגיבהם;הכרוכיםלמושגים

 ,בעיקרהשלושלשלהםהדתיתהפילוסופיה
עדהיא:אלועיוניםהמכוונתכשהשאלה

לאומיתזהותלספקכדיבהםישכמה
זו?זהותומהי ,האמריקאיליהודי

היהודי.התיאולוגיהשיחמחלוציהוברג,ויל
צריכההדתיתשהמחשבה ,טעןהחדש,

צריכיםאנובמההשאלה:עםלהתמודד
שהואאדם,מעשהבאל ,כאבסולוטילהכיר
שמעברבאלשמאאו ,עצמנוהרחבתלמעשה
בנילדעת 1הכול.אדוןשהואאלוהיםלכל,
הדורשלהדתייםמושגיהם ,השלישיהדור

ולאהיווניתבפילוסופיהמקורםלהם,שקדם
מחודשלגילויהחותריםשהםבעודביהדות,

"האלוהמצווה:החיהאל ,התנ"כיהאלשל
המחשבהאתהטורדמהאדם,מרפהשאינו

החברתישבסדרוהשלוםהשלווהואת
ואי·הסתפקותלמרדהקוראהאלהקיים,

סטיבןשל<כניסוחוהנוכחית"במציאות
 2שוורצשילד).

בנישלהדתיתלמחשבההאופייניההומניזם
לאלוהים.מועטמקוםמותיר ,השניהדור
בורוביץ,יוג'יןכתבישרים",נהיה"אם

המודרניםהיהודיםשרובלהסכים,"עלינו
מאדמעטרקהעניקוהיטלרשלפניבתקופה
לדברציפוולאוכמעטלאלוהים,אשראי

זותופעהההיסטוריה".במסגרתמאלוהים
הדור"בנישלבמנטליותבורוביץ'מסביר
ומודרניםאמריקאיםלהיותששאפוהשני"
באלהאמונהאתוהמירו ,מחירבכל

אףזווברוחבהומניזם,סופרנטורליסטי
~לומהשגות 3 •המשיחיהרעיוןאתפירשו
שאותההגותם,שלהתיאוצנטריאופיהנגזר

והשיטותהמחשבהדרכיעלהשתיתו
כדוגמתהפרה·מודרניותהתיאולוגיות

לעו ,הזמתודיסחהוהמקרא
מזה.והפמנולוגיההאקזיסטנציאליזם

השלישיהדורבנישלהסוציולוגייםהתנאים
המודרניותאתלבקרנטייהבהםפיתחו
שמצאוהיהודיתהמחשבהואת ,בכלל

אתתפסומהםהרבהבפרט.·הבריתבארצות

אתכהולמתלגווניההניאו·אורתודוכסיות
בטוחיםהשלישי.הדורכבניקיומםתנאי

יצאוהםשלהם,ובאמריקאיותבעצמם
המודרניותעלוחזיתיתחריפהבהתקפה

קודמיהם,מאשרוהערכהאהדהיותרוגילו
הנוגעבכלבעיקרזאתישראל.למסורת
סבא.ביתשלוהאתניתהדתיתלמסורת
·העולםמלחמתבחווייתהמשותפתההתנסות
המגמותלחיזוקתרמההיאאףהשנייה

הדורבניהאינטלקטואליםשלהביקורתיות
האמריקאיבצבאכחייליםנסיובם •השלישי
כסטודנטיםאו ,קריסטולאירווינגכדוגמת
באוניברסיטאותאולרבניםהמדרשבבתי

אפילואובורוביץ,יוג'יןכמוהמלחמה,
כדוגמתהנאצית,מגרמניהכפליטים
שלמדומהכילהאמיןלהםגרםפקנהיים,

אינווהעולם,האלוהיםהאדם,עלבמלחמה
היהודיתהמחשבהעםאחדבקנהעולה

לדוגמא, 4·הברית.בארצותלפניהםשמצאו
הליברלית,האמונהעםלהסכיםיכלולאהם

מתמידבתהליךנמצאתהאנושותפיהשעל
יחסיכינוןשסופותבוניתהתקדמותשל
והעולם.האלוהיםהאדם,ביןושלוםאמת

·הבריתבארצותהיהודיתהמחשבהלדעתם,
לשאלתמספקתלבתשומתהקדישהלא

הותירה,לאגםהיאהרוע;שלמציאותו
האישילאלוהים ,והגואלהחילאלוהיםמקום

רבים .ישראלמסורתשלוהסופרנטורליסטי
מסמנתהשנייההעולםשמלחמתסברומהם

התקופהשלקצהאתהיסטוריתמבחינה
שלחדלונןואתהרציונלית,המודרנית

שלה.והחברתיתהדתיתהחשיבהצורות
לכלמעלהוכיחהשהמלחמהלהםהיהברור
גםואיתהבמשברמצויהשהמודרניותספק

המודרנית.היהודיתהמחשבה

לחפשכשהחלוזה,דורבנישללמזלם
שחשוהמודרניותלמשברחדשותתשובות
נמצאוהשנייה·העולםמלחמתבעקבות
הגותואנשיתיאולוגים·הבריתבארצות
השל<פקנהיים,הנאציתמגרמניהשנמלטו
המחשבהזרמיאתבחלקם, ,שייצגוואחרים>

שלהחדשהוהחברתיתהדתיתהפילוסופית,
כביהצעיריםהמלחמות.שתיביןאירופה
התוודעוהםבמגע.איתםבאוהשלישיהדור

בבתי·המדרשבאוניברסיטאות,אליהם
והתייחסוהשונים,בכתבי·העתאולרבנים
אףאוגיבורים,·מופת,כדמויותאליהם
ובתורותבידעהמצוידיםגוליםנביאים
העולם.בגאולתלסייעהעשויים

 .מאורעותששני ,לזכורישזאת,םע
·ישראלמדינתבתולדותמרכזייםהיסטוריים
עדהגותיביטוילידיבאולאוהשואה,
בעיקרהתנהלאזעד·הימים.ששתמלחמת

והלקחהאסוןהטרגדיה,עלדתי·יהודישיח
העולםמלחמתשלמתלאותיהללמודשניתן
אף ,יתר·על·כן .בלבדכלליתבצורה

לשכיחיםהפכו·ישראלומדינתכשהשואה
רק·הברית,בארצותגיהתיאולובשיח

הקדישוובורוביץפקנהייםכדוגמתמעטים

משמעותןלחקרמרובה·לבותשומתמאמצים
·ישראלומדינתמזחהשואהשלגיתהתיאולו
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השלש'אברהם

למסורתיונטייההליברליזםשלילת
לנטייהשהפכהולטרנסצנדנטלי,

היהודיתבתיאולוגיההדומיננטית
עשרותאףוקיימתשרירה·הברית,בארצות

כך'השנייה.·העולםמלחמתאחרישנים
שפורסםבראיוןהימאןפאולהלמשל'

נוטיםכיוםשהסטודנטיםמציינת ,-1982ב

שאיןכיווןהליברליהרציונליזםאתלדחות
מתייחסיםהםלשאלותיהם.עונההוא

מכיווןהמתקדמתלטכנולוגיהבאי·אמון
מתייחסיםגםהםמתוצאותיה,חוששיםשהם

היאשהשואההמערביתלתרבותבאי·אמון
מתמקדיםהםמכך'כתוצאהלדעתם.פסגתה
שלהםההיסטוריוהניסיוןהמסורתבחקר
 5עצמם,

משנת<על·פיקרשנו'מסבירדומהברוח
אינהיהודיתאתניותכיקפלן>מורו'

בנישלשאלותיהםעללענותמסוגלת
אודותהאמונה,אודותשואלים"הם .הדור

קונסנזוסמוסריים.ערכיםאודותהאלוהים,
לספקמכדיקלושהדייסההם·עםוהלכות

כיוםהשוררהרוחניהצימאוןאת

סימורגםמבטאזומעיןהכרה 6באמריקה".
הואבימינוביותרהמפתיע"הדברסיגל:
היוםשישמקוםבכלהנטורליזם.שלגורלו
צימאון-דתי·הבריתארצותיהודיבקרב

יש .ולמיסטילטרנסצנדנטלישאיפהישחזק,
אפילוהאלוהות.אתלחוות ] ..• [שאיפה

בה),לימד<שדיואיקולומביהבאוניברסיטת
בהמעדיפיםויראי;נוסחבדתיותענייןאין

הצעיראםטוב.הבעל-שםשלתורתואת
אלוהיםאתלמצואיכולאינוהיהודי

אחרים.בשדותלרעותילךהואביהדות,
להשגההניתןאלוהיםעללימדקפלן

אינוכזה,שאלוהיםמסתברברורה.
רקוקונקרטיממשיהואאלוהיםרלוונטי.

-ולהבנתנולתפיסתנומעברהואכאשר
"בלתי·ניתןהשל,שלכביטויוהוא,כאשר

 7להבעה."

למצואניתןהחדשלשיחמובהקתדוגמה
לאאמוריםהדבריםהשל:שלבמשנתו
ישירותבהתייחסויותאופוליטיותבאמירות
אלאהיהודית,הלאומיותלבעיית

יהדותוובתפיסתשלוהמעמקיםבתיאולוגית
בספרים:ביטוילידישבאיםכפיהשלשל

אינור'האדםהאדם"אתמחפש"אלוהים
לבדו".
אתמחפש'א'לוהיםספרושלהראשוןבחלק
הדתשאלתעםהשלמתמודדהאדם"

היאהשל'טועןהדת, •בכללוהאמונה
אלו 8האדם,שלהסופיותלשאלותהתשובה
עימותאוממגעכתוצאהרקלדעתו'עולות,

דתמכאן'הנצחיים.הכוחותלביןהאדםבין
הסופיותלשאלותיותשובהשאינה

שאינהרקלאהאדםשלוהקונקרטיות
כשלעצמה.משמעותחסרתאלארלוונטית,

יכולנמלאותחייואתהחיהיחידרקלכן'
תשובתן.היאשהדתהשאלותאתלעורר

שהאדםהשל'על·פיהיא,הדתשלבשורתה
העולםומעלעצמומעללהתנשאיכול

עםיחסלכונןמסוגלשהואכן,כמוהטבעי.
עללאמתוודע,הואשלמציאותוהאלוהים

מגעבעזרתאלאהאמונה","קפיצתידי
אינוכךלשםשדרושמהכמו·אינטואיסיבי.

פתיחותאלאיומי'היוםהניסיוןנטישת
שהאדםהמציאותשלמיוחדיםלאספקטים

אותם.שכחהמודרני

כוח,לאדם:העולםמתגלהפניםבשלושה
לחקורהאדםיכוללהםבהתאםושגב.יופי
ניראה.לקבלואוממנו'להבותהעולם,את

לידיבאה-היופילהתגלותהאדםתגובת
במדעים-לכוחבאסתטיקה,ביטוי

בדת.-ולשגבהשימושיים,
שלכהגדרתואוהמערבית,המחשבהברם,
לשלוטשתכליתה"היוונית·גרמנית",השל,
הנגלהבעולםלהדיבו'ולהשתמשבעולם
לשאלותנדרשתהיאאיןלשימוש.והפתוח

כך'משוםבדת.להןשהמענההקיומיות
אתלראותכשריואתבימינוהאדםאיבד

השל'לדעתכאן'השגב.שלהתגלותו
האדםשרוייםשבוהמשברשורשימצויים

בונהזהרקעועלהמודרניים,והתרבות
שלו.המעמקים""תיאולוגיתאתהשל
מציאותלהיבטירגישותלעוררכדי

אלהשערהיאשרקליאה, rדאתהמעוררים
שללניסיונוהשלנזקקהדת,ואלהמדע
הניסיוןשלהקלסייםולמסמכיםהאדם
התלמוד,התנ"ך,כלומר:הדתי,

הבינייםימישלהדתיתהפילוסופיה
שלזוגותשלושהמוצאהואבהםוהחסידות;

שלתגובתוואתהשגבאתהמבטאיםמושגים
(הפליאה),והנפלאהנעלהאליו:האדם

צמדיוהאמונה.התפארתוהיראה,המסתורין

שללתחומיומתייחסיםאלומושגים

דבר,שלכסופושהרילניסוי.הנלתי·ניתן
עליושפועליםלכךמודעמאיתנו'אחדכל
להגדרהניתנותשאינןופעולותמחשכותגם

לביטוי'לנלתי·ניתןעדותולתיאור.
ידיעהשללקסיגוריותכפופהאינהמטבהע,
היאפעמיםאם·כירציונליות,ומחשכה
והכרותידיעותלעברתוכנהבנומולידה
אוכפליאההעולםאלמתייחסאדםחדשות.
שמושגנמהמסתפקתהקבלהכקבלה.
אלללכתטעםמוצאאינוהאדםכהכרה.
לגניווקוטלג.מויןשהוכר'למהמעבר
ותומסויימותתכונותנעלנתוןהואהעולם

רחוקהאדםזאת,לעומתכפליאה,לא.
 •וכמיונןבדותהערבהכרתמלהסתפק
מהוותער'הואלהןוההתרחשויותהעובדות

שללמציאותומעבראלהמצביעגירוי
מחד'וכך'ונחושים.כהכרההנתפסהנתון

הכרהשלראשיתהלהיותהפליאהיכולה
מעברלחרוגמכקשהאדםשבהמדעית,
המתגלההחוקיותאלולהגיעהנודדלנתון

יכולההיאמאידךאולם, •בווהמתגשמת
זואיןהדת.שלהראשיתנקודתלהיות
מעצםאלאגרידא,לנתוןביחספליאה
ההכרהמפעולתוכןהמציאות,שלקיומה

המעמקים"גית"תיאולו
שישנםגורסתחשל,של

שאינםרביםדברים

שלהשגתהבתחומי
ואף·על·פי·כןההכרח,

ומשמעותםממשותם

הדבריםמןיותררבה

החכרהשבהשגת

סיבותיואלרומזהנתוןכמדע,עצמה.
הכוחעלמצביעהואבדתואילוותוצאותיו'

הפליאה 10ולהשגתה.למציאותשמעבר
שלהאובייקטיבילפןטבעיתכתגובה
מבעהאסתיסית.קסיגוריהאינההמציאות

זהונכללרואים,שאנושמההתחושההוא
בדומהזאת 11השגה,בראינו ,עצמנואנו

כשכילושהמציאותהמקראי'האדםלתפיסת
אוהתרחשותאלאאיכותאותכונהרקאינה
מתגלהאלוהיםנוכחותשבההדרךנס,

הדבריםבתוך ,דברשלכללו 1 2לאדם.
הניתניםלסרנסצנדסי'רמזיםמצוייםעצמם
הדבריםכמומיידיתבלתי·אמצעיותנאותה
כשגיאלהתנסותזאת,לעומת 13עצמם.

המגלהולפןרדיקלית,בתמיהההאדםמגיב
האדםמתייחסשבמציאותהמסתוריןאת

ואיבודאי-רציונליפחדשאינהביראה,
אלאלהשגה,הבלתי·ניתןנוכחהעשתונות

לייחסבנטייההמתבטאהסרנסצדנטי'החוש
אינומבעהמעשה.וכלדברכללאלוהים
היאאחרותבמליםבמעשה.אלאבמלים,
עירנותשבעולם",לפלאותה"חוש

כההעולם,שלהסרנסצדנסיתלמשמעות
התשובהשהיאהאמונה,שלשורשיהמצויים

לפלאותמתעורראדםוליראה.לפליאה
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לפתעלונגליתוהתשובה ,ובנפשושבעולם
שלמטבעהסימנים.בהנותןאףהשלכברק.
גבולאלהאדםאתמבשאתשהיא ,זותשובה

מצויההיאהתבונה.שלמהשגתהשלמעלה
נתפסושם,גםובפילוסופיה,במדעיםגם

אופקיםשקרעוהגדולותהתשובותבאחת,
היכולתאיפוא,היאהאמונהחדשים.
איןאקסטטי.מעשההיאטיבהולפילהאמין,

 .מעליוהתעלותאלאהשכלעלויתורבה
בכלאדםשלאי·תלותועלמעידההיא

 .גבלהמובתחומולקיימושעשוי
אללהתקרבאדםיכולשעהבכללאאולם,

כשהוארק .בהתגלותוולזכותאלוהים
לונגלהסתם,כנריהלאלעצמומתגלה
קייםאםאינההשאלה ,לפיכך .אישיאלוהים
ייחודמתייחדהאדםאםאלא, ,אישיאלוהים
כוחאתבקרבומעוררכשאדםאישי.

והמסתוריןהשגבהרגשתואתהתפלאותו
למליםמעברמרגישהואלהתגלותזוכההוא

טעםמשמעות,לחייםשישמפורשות,
 ,ובטלעובררקאינושהזמןותכלית,
מיישהחולףבעולםלדבריםשמעבר
נצחיות.להםומקנהומשגיחשמנהיג
למאורעותהנאמנות ,על·כןהיא,האמונה
 ,לעצמוהנאמנות ,חסדבשעתתפסםשאדם

ההתגלות.שעתשללמסתוריןלתשובתו
נקודת ,השללדעתהם,האנושייםהחיים

של ,והמסתוריןהמחשבהשלהפגישה
"להיכנעוהטרנסצנדנטי.התבונה

פטליזם,"הוא ,השלאומרלמסתורין",
האדםסוליפסיזם.הואהתבונהאללחמוק
למסתורין.מעברשהואמהעםלאיחודמובל

אלדרךבאדםמחפשלביטויהבלתי·ניתן
 14לביטוי".לבלתי·ניתןמעברשהואמה

מרבהאחרים,מיסטיקניםכמושהשל,מכיוון
אולביטוי",ניתןב"בלתי ,במסתוריןלדון

תדירמואשםהואלהשגה",ניתן"שאינו
למעשה,אךובאנטי·רציונליזם.במיסטיות

לטענתהשותףאמפיריציסט,בולראותניתן
בהכרחשאין-הרציונליסטכנגדהמיסטיקן

המציאות.לביןוההשגההמחשבהביןחפיפה
עללעמודיכולהלבדההתבונהאין ,לפיכך

טוען ,הכלככלותהמציאות.היבטיכל
מתוודעשהואהאדםחשתמידהאמפיריציסט

להגדיר ,להביןיכולשהואממהליותר
הגיונית.בצורהולתאר

מחפש'א'לוהיםהספרשלהראשוןבחלקאם
החוויההיאהכובדנקודת ,"האדםאת

הרילה,והמענההיחידשלהקיומית
מושגאלהשלנדרשהשנישבחלקו
תורהקרי: ,ישראלבדתהמקובלההתגלות

ההתגלותאיןשובפלא.זהוראהמסיני.
הוא.נהפוךהאמונה.לוודאותמקורליחיד
חד·פעמיאירוע ,לדעתוהיה,השכינהגילוי
לכלהנמשכתלהתחייבותמקוראבל

היאההתגלותלשעתהנאמנותהדורות.
כותב"סיני",לאלוהים.ישראלביןהברית
גםוהואאחתפעםשאירעמאורע"הוא ,השל

ראותמנקודת 15לעולמים"שהתארעמאורע

ואילו ,חד·פעמימאורעזההיההאדם
בהרההתגלותהאלוהיתהראותמנקודת

שלזושתפיסהברורנצחית.היאסיני
אינההאלוהות,מבחינתכנצחיתההתגלות

טביעתואולםשכלית.להשגהניתנת
שלמטיבההיא ,זובדרךוציוריםמושגים

הגורסת ,השלשלהמעמקים""תיאולוגית
השגתהבתחומישאינםרביםדבריםשישנם

ממשותםואף·על·פי·כןההכרה,של
שבהשגתהדבריםמןיותררבהומשמעותם

ההכרה.

הוטלחשלשלבשיטתו
פירושלקבלהיהודיעל

חוויתושלמאודמסוים
לאאבלחדתית·חאישית,

שללעשייתולבחושם
חזהבעולםישראל

אחדבקנהכעולהפניהעלנראיתזותפיסה
אמנםהיא.כךלאאולםישראל.מסורתםע
הרוחבחייהמרכזיהמאורעהואתורהמתן

חייבמישראלואדםהישראליתהאומהשל
לאמיתואךכנתינתה.תורהעולעליולקבל
אלא ,השלשללשיטתוהתורהאיןדברשל

דברוללב.לדעתהמצוותאתלקרברמזים
האדם,בתשובתבעיקרביטוילידיבאה'

דהיינו:בו.עושההואומהמפרשוהואכיצד

לפיכךועומדת,קבועהמשמעותלתורהאין
היאולעולמים.אחתפעםשניתנהלומראין

מישראלבאדםהמתהווהתמידית,התגלות
הנבואהחזיונותוכלתורהמתן .טיבולפי
אלפונהה'כיצדלגלותאלאבאיםאינם

במעשיומשתתףלודורש ,לוקוראהאדם,
העולם.

שבוהרגע"היא ,השלכותב"ההתגלות",
קבלתהאדם.אתלתפוסמצליחאלוהים
לאופןעדלהיותפירושה<ההתגלות>התורה

היאההתגלות 16לאדם"פונהאלוהיםשבו
 ,לעצמוהאדםהתגלותגםמסוימתמבחינה

יכולשהואבמהלה'נגלהאדםהשל:לפיאו
חזיוןההתגלותאיןובאמת ,ממנולקבל
תורה:בקבלתתלויתורהמתןכי ,לצעמו

גומלין!התגלותאפואזוהי
אתמחפש"אלוהיםשלהשלישיבחלקו
ומשמעותןמעמדןלבחינתהשלפונההאדם"

"התגובה",הנקראזהחלקהמצוות.של
תורתהחסידות.תורתעלבעיקרמבוסס
יהודים'.'חיישלרוחני"סדרהיאישראל,
להידמותמטרתה '"הב"דרכיההליכה
<כפיההידמותרעיוןבמעשים.לאלוהים

ימישלהמוסרבספרותגםמנוסחשהוא
מוסרתורתאלמוליךאינוהביניים>

אתמשקפיםהטוביםהמעשיםאוטונומית.

המצווהאלוהים.קדושתשלהנסתרהאור
אתהבורא,כוונתאתמגלהמקיים,שאדם

קיוםעל·ידי .בברואיוהאלוהיםנוכחות
אלהאלוהיםאתהאדםמכניסהמצוות,

סוברהיהודית,המחשבה .עשייתותחום

יש .מוסרבתורתולאבמצוותעוסקת ,השל
ולאמוסרייםערכיםשלבשמםלאלקיימן
הציווישוםעלאלאהתועלתשלבשמה
בלב.ד

שלקרקעיתהעלאנועומדיםשובלכאורה,
הטרונומייםוהדתהמוסרשבההמסורת

אתהשלמטהזהבהקשרגםאולם .לחלוטין
כיחי.דהאדם,שלודעתורצונולטובתהכף

כנתינתן.ועומדותקבועותהמצוותאמנם

שלתפיסתולפימשתניםהמצוותטעמיאבל
שהונחמה .כשלעצמודורוכלאדםכל

תורתבסוף.נעקרנמצאגמורהכוודאות

היא ,השלמטעיםהארוכה,בגלותישראל
ועוד , 1 7ה'חכמתשלאחתאפשרותרק

אינואמנםהשללה.ותקפותרבותפנים
אפשראבללחלוף,עתידהשהתורהמניח
פירושינוכלמאחוריאחרת.שתושגלה,

נכתבהלאבאמת •הנצחיהמסתוריןניצב
שלעיקרהכל 18במלואה.מעולםהתורה
אלהאדם,שלתיאולוגיהאינההתורה

דורבכלאכן 19אלוהים.שלאנתרופולוגיה
כדיהאדם,לעירנותהמצוותקוראותודור

פירושןאולםיוצרת,אהבהכוחבולעורר
זונטיח •הדורלפגיבהתאםנוצר

הכרהשביטוייההדתילסובייקטיביזם
בהכרתומובלטתוהמקוםהזמןשלבמעמדם

תלויהמצוותעללשמור"הכוחהשל:של
נוהגותאיןשבימינוכשםבסיטואציה",

לכלישכךהמקדש,בביתהתלויותהמצוות
 .משל;זמןמצווהדבר

המעמקים"ב"תיאולוגיתהכרוכההבעייתיות
כדתליהדותבחורשומתגליתהשלשל

לקדשמבקשתכדתהיהדותכעם.וליהודים
 ,השלכותב ,"נוצרנו"האדם.חייאת

אנו '.'מסוימתתכליתולשםכוונה"על·פי
קבלתעל·ידילאייעודנואתממלאים
חייםעל·ידיאלאגירתתיאולואמונות
ישראלעדתבניכלקדושה",של"בממד
שהקדושהומכיווןבקדושה.חלקנוטלים
אנוהגוף,כבריאותלאנושותחשובה
 .קיומנומעצםבעולםנכבדייעודממלאים

להכנעסירוב"הוא ,השלפוסק"קיומנו",
 21 ,,ולנוחיות.לביטחוןלנורמליות,

מקומהעלבוויכוחהשלשלעמדתומכאן
מיוחדתזיקה ,אכן .בימינוארץ·ישראלשל

דורותמדורילארצוישראלעםביןקיימת
 ,ונכוןלעם.ישראלהיותמלפגיעוד

שנתןההבטחהלקיוםעדיםאנובדורותינו
שנשבעהשבועהולקיום ,ולזרעולאברהםה'

אבלימיני.תשכחירושליםאשכחךאםהעם:
אוהעם,בקרבהולךאלוהיםבאין ,אחרמצד
אחריאחריהולךהעםבאיןלומרמוטב

"אםמדינה?לוומה ,ארץלומהאלוהים,
"ואולי 22מזה"תעלנואלהולכיםפניךאין
"מוטבהשל:מפרשתולדותינו"סודזה

ידיעלנעזביםמלהיותבמדברלהישאר
הואלאאבלישראל.הואסגולהעם 23 ."'ה
הבחינהאין .בובחראלוהיםבאלוהים.בחר
רקמביעההיאהעמים.יתרביןבינויחס
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לאלוהים.ישראלביןמיוחדיחס
ב"אלוהיםהשלשלהמעמקים""תיאולוגית

שלבמסתוריןפותחתהאדם"אתמחפש
שהןוביראהבהתפעלותוהעולם,הנפש

במסתוריןומסיימתהיחיד'שלמכבשרנו
היאכךמשוםעם·ישראל.שלקיומו

ומענהוהיחידעלדברשלבסופומושתתת
הסופיות.לשאלותיו

כחוויהניסוילידיבאכן'אםהיחיד'אלוהי
אלוהיםזהוהרגש.אתהמרגיעהאסתטית
הקוראמסתורין'בעלומתיחותמעורר
בעולם.קיומושאלתאתהיחידבקרבותובע
ישראל'ועםישראלדתשלבתחומהאולם,
ציבורהואישראלעםבעייתיות:עולה
באמונהניסחהואשיטתואתדתי.לאומי

הזה.בעולםפיהןעללחיותכדיובמצוות,
 .היסטוריכאלוהיםבתורתונתפסההאלוהות

עםאנוסמיסתורין'ובעלפרושכיחיד'שלא
ובהירה,מובניתמוסרתורתליצורישראל
נושאיוקדושיו'נביאיורציונלית.ואפילו

העם,שלרוחוגילוייגםהםההתגלות
נזקקוהטרנסצנדנטיתלתעלומהופירושיהם

במתעלשהתרחשולאירועיםבהכרח
החוויהמןדהיינו:האנושית.ההיסטוריה

העליונה,היישותלאדםמתגלהשבההדתית
ושלמצוותשללשיטהישירהדרךאין

רוחני".כ"מיסדרישראלעםתפיסת.
אתמחפש'א'לוהיםספרושלהראשוןבחלק

בשניאבלבכך.מודהכאילוהשלהאדם"
שרמזלמהמתכחשהואהאחריםהחלקים

קבלתהואתורהמתןלמשל'כך'קודם.
רבאבל .לעצמותורהמתןגםוהואהתורה
עםגםוכך'המשמעים.שניביןההבדל
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 ... ~כויי
=== ~1 ~ sylvia plath 

Daddy 

1 have always been scared of you, 
With your Luftwaffe, your gobbledygoo. 
And your neat moustache 
And your Aryan eye, bright blue. 
Panzer-man, panzer-man, 0 You-

Not God but a swastika 
So black no sky could squeak through. 
Every woman adores a Fascist, 
The boot in the face, the brute 
Brute heart of a brute like you. 

You stand at the blackboard, daddy, 
ln the picture I have of you, 
A cleft in your chin instead of your foot 
But no less a devil for that, no not 
Any less the black man who 

Bit my pretty red heart in two. 
1 was ten when they buried you. 
1\t twenty I tried to die 
And get back, back, back at you. 
1 thought even the bones would do. 

But they pulled me out of the sack, 
And they stuck me together with glue. 
And then I knew what to do. 
1 made a model of you, 
A man in black with a Meinkampf look 

And a love of the rack and the screw. 
And I said I do, 1 do. 
So daddy, I'm finally· through. 
The black telephone' s off at the root, 
The voices just can't worm through. 

U I've killed one man, I've killed two
The vampire who said he was you 
And drank my blood for a year, 
Seven years, if you want to know. 
Daddy, you can lie back now. 

There' s a stake in your fat black heart 
Aתd the villagers never liked you. 

They are dc!ncing and stamping סח you. 
They always knew it was you. 
Daddy, daddy, you bastard, I'm through. 

You do not do, you do not do 
Any more, black shoe 
In which I have lived like a foot 
For thirty years, poor and white, 
Rarely daring to breathe or Achoo. 

Daddy, 1 have had to kill you. 
You died before I had tim~ 
Marble-heavy, a bag full of God, 
Ghastly statue with one grey toe 
Big as a Frisco seal 

And a head תi the freakish Atlantic 
Where it pours bean green over blue 
In the waters off beautiful Nauset. 
I used to pray to recover you. 
Ach, du . 

ln the German tongue, תi the Polish town 
Scraped flat by the roller 
Of wars, wars, wars. 
But the name of the town is common. 
My Polack friend 

Says there are a dozen or two: 
So I never cסtזld tel1 where you 
Put your foot, your root, 
1 never could talk to you. 
The tongue stuck תi my jaw. 

lt stuck תi a barb wire snare. 
Ich, ich, ich, ich, 
1 could hardly speak. 
1 thought every German was you. 
And the language obscene 

An engine, תa engine 
Chuffing me <וff like a Jew. 
A Jew to Dachau, Auschwitz, Belsen. 
1 began to talk like a Jew. 
1 think I may well be a Jew. 

The snows of the Tyrol, the clear beer of Vienna 
Are 1וot very pure or true. 
Witlו my gypsy ancestress and my weird ltזck 

And my Taroc pack and my Taroc pack 
I may be a bit of a Jew. 
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תערוכתתראו ,גורעל·שםהתיאטרון
ותחתדורובןסמכוב,לבשלציורים

פילונוב,והסצינוגרףהציירשלהשפעתו
בקרבוידועדופןיוצאסגנוןבעלשהוא

ברוסיה.והמשכיליתהצעירההשכבה
לבשלבתמונהשימושנעשהבתוכניה,
גלויהשמחההמביעה"בדחן"-סמכוב

לתפיסתוביטוינותןסמכובובכךוכובשת,
 ,אבירגםהואהבדחןהליצן-המחזהאת
"האבירזהאין ,המסורתילמיתוסבניגודאך
היגון".דמותבן

כזהאנרגטילפיצוץמצפהשאנירבזמןמזה
מהמפגשגםכמועצמה,מהיצירההפורץ

בתיאטרוןשיתקייםהזה,הבין-תרבותי

שנכנסתיהראשונהמהפעםכברה"חאן".

בינואר ,המפרץמלחמתבתקופתלאולם,
1990 • 

מספרות""אבניםובוריקלאולםנכנסתי
עלתהזהברגעולתקוות.הזמןלמהלךעדות

עלאפשרית:בלתיתמונהבדמיוני
לעמודיםמסביבבכוכים,המדרגות,

שלהשחקנים-האדומותולכורסאות
חריף,משהוומלחשיםנדחפים"טגנקה"

אצלתמידוכמומבוים, ,ביטויעתיר
משמעותובעלצפויבלתיליובימוב,
כיליהיהנדמההאלההקירותביןמפתיעה.
מבריק,-משלוקהלעם ,חיהתיאטרון

ירושלמיסתא"ם-בקיצור ,פוליטיקשוח,
של-מולודיוז'יאקספרימנט(סטודיו
הטובות.בשנותיהה"טגנקה"כמוצעירים>

עדדההלאזאתעםאךכהבזק,קצרחלום
אתוגיליתיבארכיוניםשקעתיהיום.

בתיאטרוןקישוטרון
זריצקיחזלטח

-
השחקניםשל"באינטואיציה

ולחבבהלאמנותהתקווהמצריח
חרדית"

סמכובב'

מ'זקס,א' ,דיסקיךפ'הבמאיםשלשמותיהם
 ,ועודרונןא' ,רזי' ,יזרעאליי'אלפרדס,

ה"חאן"שלהאבניםבעולםהפכוכבראשר
חדשים.בימתייםמושגיםלתוכווחצבו

ב"חאן"המיוחדהחללעלהבמאיםהתגברות
כיבוששלכהיסטוריהבעיניינתפסת
 ,-1967בהתיאטרוןפתיחתמיוםפסגות.

ה-נדלבלתימקורהואהאולםהיום,ועד
בו"ישסמכוב:זאתשניסחכפילאפשרויות:

לכתובמתחשקשעליונקידףשלרושם
נושמיםהזאת,הבמהשעלמכיווןמחדש,

 ,גולגו ·,מולייר ,משקספירציטוטים
השמותשניבעניין ,, ...סרוונטסבולגאקוב,
הבמאיעל·ידיכאןנעשההאחרונים,

כפי ,רגילבלתיניסיוןממוסקבהוהשחקן
הישראלים,קודמיואצל ,כאמורשהיה,
רוחנייםערכיםביןדו·שיחלקיים

בידישעוצבההזאתבאדריכלותהמשתלבים
ויוצריה.ההיסטוריה

העשרים?המאהסיפיעלהאדםבןחיממה
תוךהתקופות,מגרוטאותלשמרעליומה

חדשותלקטסטרופותאסכטולוגיתציפיה
אפשרהאםהעתיד?לעברהשניותכמרוץ

שלהמתחזקיםהגליםכנגדלהתייצב
המוביליםודטרמיניזםפרגמטיותרציונליות,
 ?ואטימותלבצינתשוויון·נפש,לאכזריות,

פולחניתיאטרוניכחגמבייםסמכוב,ב'
של"דון·קישוט"אתעצוב

לאנושיותכסמל-סרוונטס·בולגאקוב
ונעלמהאבדהדעתושלפירומנטית,
מההכרה.

כאמנים,ה"חאן"שחקנימופיעיםבפתיחה

תיאטרוןשחקניקרקס,שלנודדיםליצנים
כמו-פתוחהכולבו ,בלגןשלונצחיעממי

במה"על"במהשלהתיאטרוניתבתפיסהגם
ווכטאנגוב.ליובימובשלהמסורתעל·פי
ביןלשלבההצגהבמהלךמנסהסמכוב
שלאלולביןשלווהמדיניתהאתיתהעמדה
שתישלבו·זמניקיוםאבלה"חאן",
למבצעיםמסובךסגנונות,בשניהמגמות,

ההצגה.סוףעדמעמדמחזיקתמידולא
שלתקופתייםפריטיםמניפיםהשחקנים

ליסינסקיא'בידישעוצבוגבירותואבירים
הטילהואנפלא.וחומריצבעוניבהיגיון
יריעותחופשי'בקולז'מחושבת,בוניהבעיר

 ··זהובותכחולותתיאטראליות,מבריקות,
שלמהמאהגמרתלומיתרעםאדומות,

עם-בגודלםעצומים-המגפייםסרוונטס:
ומוזהבת,חגיגיתהאהובהשמלתדורבנות,
גזמותרמוגדולותוכןגדולות,הייןחמתות
העתיק.המשפחתיהסמלבעלותהחרבות
גודלתכאילונסקיסילישלגרפיההסצינו

אינואך ,בגדולהכולהעתיקות,מהאבנים
 .הדמיוןאתומעורר·שיחידואלאלוחץ

מתחתיתהפריטיםאתמעליםהשחקנים
ובכך ,זכרוננומחסןמתוךכאילוהבמה,
מציאותביןלאזןהזדמנותלהםניתנת
קישוט,דוןשלהזיכרוןאתלהזמיןוחלום:
הצלה.שלהגיוניבלתיכוחשהוא

עליזה,השבעהכמיןמבוצעתזופתיחה
פולחנית.כמעט

היתוליתתהילהמציגהראשוןהחלקלמעשה
נורמלית,בלתיואצילותנבונהלאידיוטיות

 ,צירנואריההשחקןפתולוגית.כמעט
כלליתצורהמעצבמריו~~יתבטכניקה
זוהצופה.לדמיוןהכפופה "עצמיותונטולת

ולוחמניתחולניתבחששנותמתמלאת
מוגזמתאידיאליתובסקסאפיליותמיותרת
הכנתמעמדנכונה.הלאלכתובתהנשלחת

דון·קישוט,שלבהדרכתוהחיים,שיקוי
ניתוץזההיתולי:הוא ,צ'רנרשלבביצועו

מזויף,ערךשל ,סטנדרטיארכיטיפשל
-סרוונטסשלגלויללעגכאןהזוכה

סמכוב.-בולגאקוב

המחזה.שלהשניבחלקמתרחשמכךההיפך
הרי ,קישוטדוןשלמסכתוהוסרהקודםאם

לביטויוהשחקניםהבימוינערכושכאן
אשרהמופלאה·אידיאליתהערכיתהישועה
בסצינתהנבון.השיגיוני,בראשונוצרה

מנתץהדוכס,בארמוןהכומרעםהוויכוח

באופן-הסכמטי ,הרגילהסדראתצ'רנר
הוארגוע. ,דו·שיחי ,משחקיבלתימודגש,
לביטויהאדםזכותעלהגנהנאוםנושא
האדם,שהוא,כפיברעולמלחמהצעמי
ערכיםלמעןלפעולצריך .אותותופס
גםהאמצעיםבכלולהשפיעויקריםנעלים

בלי ,מדיואידיאלייםמצחיקיםהםאם
לטובהבז"אניהסביבה:בעמדתלהתחשב
יצאתיהעצמי.לכבודלאאבלהחומרית,

כעסשלמפלצותלרצוחכדימוותשללקרב
היכנשהו?אותםרואיםלאאתם ...ופשעים

(בולגאקוב).רופפה."השקפהלכםיש
ומזההקישוטדוןמוותרבוהקרב,במעמד
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תרבויותביןפגישה

יתרוןמעניקהואקיננו'כסניורעצמואת

רוחניתעליונותמבטאהואאךלאביר'פיזי
חייואידיאללמעןלמותפוחדשאינובכך

ומקורהיופיסמל-דולסיניאה-הפנימיים
הזהברגעמדגישהרקהגוףשבירותהמרץ.

יקרהשכל·כךהחכמההנפששלהכוחאת
חולשתואתבכוונהמדגישצ'רנרלצופים.

אתכמו-זמניותואת-קיננואלונסושל
שלנצחיותולעומתהקורא,שלזמניותו
הטובלרעיוןביטוישהוא-האביריהרומן

למרותולהלחםלחיותכדאילמענוהאנושי:
צ'רנר' .שטחיבמבטאידיוטינראהשזה

החלקמןלזההמנוגדכאן'משחקובאופן
האבירותמושגבהוכחתמרוכזהראשון'

וקשהקולנונדםשבלעדיהרוחניתכמציאות
הנשימה.

בכלפגשה,סנשוחשהזה,החיוניבצורך
בימתיתנוכחותבעלשחקןנץ'מוטי .לבו

לנדירהכמיההאתמציגביותר'חזקה
בכך'מהעלמותם.הנובעהכאבואתולאציל'
השאיפהשלהתפצלותיוצרהואלמעשה,
לדוןאספקלריהמעיןמהווהוהואוהחיזיון'
מהווההמסורתית,בתפיסהעצמו.קישוט

קונקיסטדור-לדון·קישוטניגודסנשו
ללאמופיעהואכאן' .שניוכינורמצחיק

שלתיאבוןבליהרגילים:האיפיונים
בליועזות,סקסיותגסותבליפלסטאף,

נץ'מוטישלבביצועוסאנשו'הדעת.קלות
יכולתבעלוהואקישוט,דוןשלפןמבאט
עבורוהמהווה-ממנופחותלאלאהוב

אידיאל.
כמוקישוטדוןשלבשגיונותיומאמיןסאנשו
את"אךכבה.העולםבלעדיואשרלאור

מבקשהואתשמור!"נאהראשאתהראש,

לפניפרידתועםעליונה,אנושיתככקשה
המושל.בתפקידברטריההאיאלההפלגה

שלהתקוותכלאתמביעההאינטונציה
 .גיבורו

לתפקידנכנסהואהמשפט,בזמןהאי'על
 .כאדונורצינותבאותה-המושל

הרע,אתמבערהצדק,אתמשקםהוא

רגשאתבצופיםמעוררהצחוקובאמצעות

"שניהם,בעולם.המתרחשלגביהאחריות
חוקיעל·פיוכמומקביליםוהליצןקישוטדון

 "'והאדמוניהלבןלליצןמתפצליםהקרקס
סמכוב.אומר

לאתיאטרוניתלתפיסהביטויכאןיש

קישוטודוןסאנשושניהם,-מסורתית

אבירים,שלחיצוניותתכונותללאמופיעים
המסורתיתהקסדהללאכמעטמשחקצ'רנר
שבור.מקלבעלכשחקןאלאחנית,וללא
כבולגאקובכמעטמאביריות,חולההוא

("מרגריטההאחרוןהרומןכתיבתבמהלך
אףהמחזהלמחזה.בהקבלהשכתב )"והאמן
לאהכתיבה,במהלךמהרומן.ציטוטיםמכיל

שלהגשמהלאפשרותבולגאקובהאמין
בתחושהבייאוש,רוויההיאולפיכךיצירתו'

ההורסתהרציונאליותהוא-דחוסמוותשל
נפשובכוחותדון·קישוטנלחםבהאשר

האחרונים.

ולהביאלגשרצ'רנרמנסההמשחקדרך
לפעמים-האחרתהתרבותלהבנת
מוטישלמשחקופחות.ולפעמיםבהצלחה

מישורעודמהווהוהואיותר'עקבינץ

הזרה.העולםהשקפתלחשיפת
נתפסהואהנאמןהכליםכנושאבתפקידו

כמעטכאומנת,וליסינסקיסמכובאצל
ולאנושיות.לטובהאפשרותשלהמיילדת

תלוייםעליולו'שייךשלאטייסיםבמעיל
עצומותבנעלייםפינכות,כפות,מזלגות,
ואולימליצןאולישנגנבוהיגיון'נטולות
מ"שעתהאסירןאק_אתמזכירהואממת,

וישבנסניצלאשרבולגאקובשלהערביים"
 .כמוהויצל'שבמילכלמאודבחשומסרלו

חדשצ'ונקיןבהצלחהעברוכברב"חאן"
שעלאמיץושדויקנצחיתיורקיןומיוחד'

רבפסיכולוגיבמשחקנץמוטייתגבר.הכל
העממי'הסובלדמותאתמגלםמשמעי
אחרהמחפשללב,והנוגעהמצחיקהקורבן
אידיאלכאלקישוטדוןאלומתגעגעהאמת

לנשמתביטויכאןניתןכולה.תבלשל
"אבירעלסמליתהצגהשהעלההתיאטרון

(סמכוב),הנצחית"העירקירותלידנצחי

וקרבה.הדדיתלהבנהולתקווה
ביטוילידיבאיםוההתקרבותההבנהמאמצי

אצלוכןהתפאורן'אצלגםהבמאי'אצלגם
השחקנים.

בעצםהיאכפרי·רוסיבסגנוןבאלדונסהד'
ג'וליהשלבביצועהנסתרתדולסיניאה

כן .עדיןהומורבעלוגמישביצוע-אריאל
אשתהאנושית,הביתבעלתדמויותגם

רוזןעליזהבביצוע-החצרועלמתסאנשו'
נבואיורגשלדון·קישוטהבנהמבטאות-

העלמותוובסכנתמציאותובשבירותהכרוך
בו.הגלוםהטובכלוהעלמות
קרסקוסמסוןשלתפיסתוהיאביותרחשובה
מרוץאתהממשיךדואנסרוביבביצוע

וערכיםכבודלמעןהאבירותשלהשליחים
דופןיוצאתקרסקו'שלזותפיסהנעלים;

לדוןהמנוגדהקוטבהואאיןכאןומפתיעה.
אלאשלו'ברציונליותעליוהגוברקישוט

באהובתולזכותהמנסהמאוהבסטודנט
לדוןהמשכיותכאןישהקרב,למרותמחדש.
נאמןכרץדואנסמתפקדבכך'קישוט.

שלוהדמותהשחקןתפיסתאתוממשיך
 •האחרוןהאמנותימהדורהירושלמיה"חאן"

האסתטיתהעמדהאתוהעמיקסמליהיהזה
המחזה.של
התיאטרוניתהמסורתשלהדו·שיחאבל

החזיק.תמידלאוהישראליתהרוסית
הכל'מעלבלטההכללייםבמעמדים
ההתבלטותוצורךהמקומיתהשיחהלפעמים,

ואישיעצמילביטויהצימאוןהשחקנים,של
למטרהומעברהכללילהיגיוןבניגוד

דווקאהכריעהלפעמיםהמשותפת;
הבמאיתפיסתעל·פיהקבוצתיתהמטפורה

היוצרשללכוחונשמעההקבוצהכלומר-
אואמנותיתישראליתדמוקרטיההיחיד;

ולכאן'לכאןרוסיים?במאיםשלדיקטטורה
ביניהםשהגבולותחסרונותוישיתרונותיש

נראהמקום,מכלמוחלטים.אינם
יכולהולדעתי'אפשרית,שההתקרבות

חדשים.פירותולשאתפרספקטיווהלהוסיף

• 
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פלםטיתאמנות

 5~ו
~1 ~ 

ואמניםתערוכות
רוןזיוה

על·פיהקיוםמשמעות
קיררדורית

ציורים;-החתול"של"מוות
פתח-תקווהלבנים;ידמוזיאון

'~: j;j :: ומבקרתתיאורטיקניתקירר'רדית

נכון-מציירתותיקה,אמנות 11

להיום. •
כוונתיובכן,להיום"?"נכוןפשרמה

מסקנה,התפתחות,שינוי'עללהצביע
מישלוהתנסותסקרנותלעומק,חדירה

אשר-האמנותשלבתיאוריהשעיסוקה
מתיאורטיקניתאותההפכהלחייםהתאווה
בהבתקופהקורהזהכלמעשה.לאשת
שבאמנותלתועלתביחסדיוןמתנהל

כפעילותלחלופיןאו'עולם,כמתקנת
תרפויטית.

להתבטאותכגורםהחתול"של"מותו
סימפטומטיגירויהואדוריתשלהציורית
החיים.למהותביחסשלההכוללתלהערכה

טבעיאךהואה.זזאלהחיבורלכן'
בסיסגםמשמש(הנושאמבחינתה.

כותבת.)שהיאולספרלדוקטורט

(אחדשלההחתולמותעלהעולםצער
סיבההוארבים),וכלביםחתוליםמכלל
אלסמירהלמערתלחזורדוריתעבורטובה
האלימותריכוז .הפחדאתולציירשלה

אחרלחפשאותהמביאבעולם,והסבל
ולהתנסותבעולם,היחידשלמשמעותו
ובנקודתהבלתי-אמצעיתהיצירהבחוויית
כלהמזרחית:הפילוסופיהאלשלההחיבור

שנהוחמשכעשריםלפנישכברלאחרזאת
אותהולמדההיהודית,הקבלהמרזיספגה
מעמיק.באופן

משתקפתולצומחלטבעלחיות,האהבה
היאהפלא,למרבהאךדורית,שלבציורים
הצופה,שלהרכה"ב"בסןלפגועמצליחה

במובןמלבלבתאומלבבתלהיותמבליזאת
כיסבורהדורית"יופי".המושגשלהמקובל

אומיוחדתרגישותבעליאנשיםרק
לחושיכוליםובמדיטציהביוגההעוסקים

התפיסותאוהכישוףבאווירתבעליל
היצירה.שליותהשמאנ

דוריתשלציוריהכשכאלה,לעסוקמבליגם
שלהם,בראשוניותאלידיברו

ללאבצבעהשימוששלבפרימיטיביות
מהנחתלנוהידועיםרכיםוניואנסיםעידון
יותראךאחרת,אוזואקדמיססיתצבע

חווייתהבהעברתשלההצורךבולס
הלךשלדחופהכאינפורמציההאישית,

רקלאאוהדתלתגובהבתקווהנפש,
אלא,התרבות,וצרכניהאמנותממבקרי
שלה,האנרגיותאתשקולטיםממיובעיקר

 •לאינטלקט.מעברשהן

חאח"מיםמצער

בתל-אביבארבלעמליהגלריה
תפיסהשלכסוג-לציוןובראשון
גלריסטית

היא.ארבלעמליהששמההתופעה
המקומי.בנוףשהכרתימהמרתקות

משנותהבוהמהשלתל-אביביתטבעשמורת
ואוהביםשאוהבים,מורכבתאישיות ,-50ה

לשנוא.
העומדפוליטיקאיכמובמזןלוקתשנויה
להערצתנושאפרובלמטית,מפלגהבראש
-90/60/90ה(בגללנשיםולקנאתגברים
בליאשהעמליה,הבלונדיני?)והראששלה
מניפולטיבית,בארבי'כמויפה ,גיל

אואדיאליססיתורכה,קשהעקשנית,
ביןכגנרלמתפקדתצהורך'לפימתפשרת

הגלריותשלה:העלמעצמותשתי
לכולםומוציאה ,ובראשון-לציוןבתל-אביב

מוזיאון-שאיזההזמןהגיעהעיניים.את

הגלריותבעליעלתערוכהיערוךדינוזאור
לרעאולסובמוניטיןשצברוהתל-אביביות

במוזיאוןלהציבםלפחותאוהשניםםע
היסטוריים.בינייםכציוניהשעווה

לאף-אח.דחשבוןעושהלאארבלעמליה
משתלם/אוולהשנראהמהאתגחמציהיא

קיררדוריתשלעבודה
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שמהעלמבוססיםשלההציבוריחסילה.
אתהמובילותהגלריותמבעלימיבלב.ד
יכולובחזרההמוזיאוןאל "'א"ליגה

כפותחניםאח"מיםבשורתהיוםלהתפאר
שמעוןמאשרפחותלאוביניהםבתערוכות?

יוסי ,אלונישולמית ,מודעימיכלפרס,
רביםועודבמיןאורהיריב,אהרן ,ביילין

ומתבשמיםברצוןאליההולכיםוהםואחרים.
דבריםאומריםוזיתים,בוטנים ,בייגלך ,ביין

עמדהשלבקורטובומתובליםחגיגיים
בזה.זהבאושרומתחככיםפוליטית

עמליהשלבתצוגותישכילמה?זהוכל
אידיאליםמקמצוץיותרארבל

נופךשלנדיבהוכמותלוקאל·פטריוטיים,
מכתביאתדוגמאות:כמהפמיניסטי.

אבנריאריההעיתונאישקיבלהאיומים
בשחיתויות,שעסקולכתבותיוכתגובה
בגלריהכביסהחבליעלעמליהתלתה

הדיםוקצרה )?המושגיתלאמנות(תרומה
ופולמוסים.

בנושאתערוכההציגהנוברתניההאמנית

התערוכהבמסגרתחד·הורית;משפחה

למשחקיםילדיהןעםאמהותעמליההפגישה
כבראחד"עםיפה"עםמועילים.ולדיבורים

נעמיהיו"רעםבגלריה,קבועמנוימזמן
האמניםותרומותברית,בניונשיאשדמי

שלקצהואפסרקוזהלקשיש":חםל"חורף
צילוםבתערוכתעסוקההיאכרגעקרחון.
 ,שדוברגיסהשלגבריאלבביתשתערך
תציגשם-הכינרתמעל-בצמח

שלואריה(מיל>אלוףתתשלמעבודותיו
וחתימתהנשקמשביתותצילומיםבסירות

עמליה .)ן 949ן· 953 (סוריהעםהשלוםחוזי
סוריהעםהעכשוויהשלוםחוזהכימנבאת
מעגלייסגרוכךזה.במקוםהואגםייחתם
שנה.ארבעיםשל
רגעיגםלהישלוחמת,עמליהתמידלאאך

האמניםשמותברשימתהצצהורגיעה:נועם

מגלהבתל·אביבבגלריהלאחרונהשהציגו
ניירעלנסיק-פישראדלכמו:שמות
שלרכים(ציורים-סמואלסוןליןיפני>,
("כשאגדל-שייןיעלממדחסים>,סיבים
לאשמותאידלסון:יעלאורקדנית"),אהיה

ומוכשרים.חביביםאך-מוכריםכל·כך
בשםתערוכההציגהלמשל,אידלסון,יעל

אדםבניבוטהבאופןהמציגה-"אנשים"

ובעולםאטומה,"בחברההחייםכ"אטומים"
זהאתלעשותאפשראיךאבלבסדר;אטום"
יפיםחמיםוחומיםבז'אדקרבגווני

אפשר.עובדה,ולסלון?לעיןהמתחנפים

גםהאטימות.עלהפוזהאתקונהלאאניאז
עודעם ,ארבלעמליהגםואידלסוןיעל

כדיהאטוםלאישזקוקותאחרים,מיליון
ההשכל.מוסרכךאחרארנקו.אתשיפתח

ברעמנואלהעיתונאייציג-בינוארסקופ:
אחרונות""ידיעות-חדשותעבודותקדמא

 •באופוריה.כנר

ניצןמאירראשל"צעיריתראשעםארבלעמליה
חגיגיתבפתיחה

וששלושתערוכות,שלוש
מבזק-גלריות
תערוכהפעולה""עקבות

תל-אביבשלוש;גלריהקבוצתית;
תערוכה-מרומח"ביתית"מציאות

 • H •מניגלריהצדק;נוחקבוצתית;
 ;גלבן·פנינה-"רמיניסנסיאס"

אוסמךטובחגלריה

מעלה ,שלהלןהתערוכותבשלושביקור
לאואריס?""קווהשאלהאתחריפותהבכל
 .למישהואכפתשזה

דימוייותיקיםקבוצתמציגהשלושבגלריה
ארטובודיארטוידיאוואובייקטים,נוף

\ 

אבי.לאדידקטית?מתערוכהמפחדמי
-למוזיאוןבסרהנושאאבל

מאותהוסוביםרביםבהשתתפות

נרחבתתערוכהליצירת-תקופה
קטנהאינטרסנטיתקבוצהומקיפה.

בנוסחהאופנתיהאגולטיפוחהמשמשת
מחטיאהמספיקה,אינה ," ...ל"החזרה

משעממת.ופשוטהמטרה,את

האמנותלאובייקטהמיועדתבגלריה
קבוצהמציגהצדק,בנוח . H .מנישל
עבודותאמניםארבעה·עשרשל

במטאטאביתיים.דימויים,שעיסוקן

ארגזידרךפרמינגר)<סביהמפוסל
בגשםחלונותועדלוי><גידיפירות
רום).(איילה

המיועדתהגלריה,רעיוןעצם
מרעננתתשובההואל"אובייקטים"

חוצותבפיסולאוהעוסקיםבמקומותינו
סרקלינייםברונזהבקלישאותאומונומנטלי

-הדגשהלצורךהיאההגזמהברנקוזי.נוסח
האמנותילחפץקםלאדושאןמרסלשמאז

ולמרות ,משלוומקוםאמיתימושיע
"אובייקטומהו"פסל" .מהושהקביעה
הריפתוח,לוויכוחנתונהעדייןאמנותי"
היומיומיבחפץמקוריעיסוקכלמבחינתי
 .יבורך-אמנותליצירת

-גלבןפנינההציירתשלהטמפרמנט
לזכרונותאותהמחזיר ,אוסמךסובהבגלריה

האדום.בצבעחושיםולשכרוןמארגנטינה
הנגב>מכללתאוצרתם/ג(שהיאהאמנית
פנימיותוסערותציורתרבותאיתהמביאה

מרסדסושמיעתבדוחסקריאתבעקבות

 .סוסה
הציוריםבמרביתהמופיעההאשהדמות

גדולהנוכחותמפגינההממדיםגדולי

אידלסוןיעל"אנשים"

בני ,אולמןמיכהביניהםו. oה·משנות
מוטי ,לדרימיכה ,וינפלדיוכבדאפרת,
ועוד.מזרחי

אדמות.עלימקומהעלולוחמתומתריסה,
מזוזורחוקות ,שלהלןהתערוכותשלושת

 •הפלורליזם.יחיפרסה."קתעל"קת
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ידיים
 Pבלס·מונטרייאביבית
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.• · .. ·.,.·· .... "'·,·· ......•. ;·.· : ... ,'i ~ llllflti..'" מנתעלהחוצההחלוןדרךידומוציאהיהבוקרל
האוויר.מזגאתלבדוק---
מכליותרהרבהמהימנהשהייתהעדרגישהכהידו ._
בשעהמתקשריםהיוחבריומטארולוגית.תחזית-,,_

באותוצפויאווירמזגאיזהלדעתכדייוםכלמסוימת ""' ,,- ,

 25אומרהיהלמקצוע.ידולהפוךלוהציעואפילומהםכמה .היום

צפוניתורוחגשםבלילחמעלות 15אוומוצל,יבשמעלות
צדק.תמידרוח,בליחזקגשםמעלות 20אוחזקה,מערבית

כלבה.רלהיזהצריךהיהברכה.חיתהתמידלאהידרגישותאך
מאחיותיה.יותרהרבההזורגישה iJהיד;:זר~ישהדבר

שלאמקצועחיפש ,ילדבעודועוד ,ידומיוחדותעלעמדמאז
סנדלר"מהפרק.ירדוהידניותהמלאכותכלכךבסכנה.יעמידנה

עומדת.ידוהייתהלאאלהבכל ...חייט ,נגרשרברב,זגג,פחח,
ידנייםאינםאםגםהאחריםהמקצועותשבכלנוכחהצערלמרבה

 ,נגן ,צייר ,דוורמורה, ,פקיד :בידייםלהשתמשצורךישבמהותם,
צריךלאלשירבשביל .זמר :אחתאפשרותרקבידושארהב •••גגן

ידיים.

 .ימיומשחריתעודקולוופיתחטיפחלכן
חינניהיהוקולומזלוהתמזלבפרסים.זכהבתחרויות,השתתף
 .להפליא

בסיבובילהשתתףהיהצריךשלמה.נשארההידייםבעייתאך
מזוודות.לסחוב-תמידוכךהעולםברחביהופעותהופעות.

בעין?שמאאו • T :~ופתרון ול~;: rוסבלוהמסכנותידיו
ואתקלהיהבעינייםלהשתמשקולנוע.למבקר"מקצועוהמיר

זריזה.בידאותןשרשמהחמודהלנערההכתיבמחשבותיו
היומיום.מתלאותידוהתפנתה
סרטים.שלגדלהוהולכתכמותראהבחלקומאושר

 ...הקולנועלמסךאלרגיהקבע:הרופאעיניים.דלקתשחטףעדכך
רעיוןאחרבחיפושבכיסים,מוגנותידיובעיר,רגליוכיתתמיואש
טועים,תמידהאווירמזגשבתחזיתואמראדםידועלעברחדש.
ואמרמהכיסידואתהואהוציאיבש.והאווירגשםשירדאמרוהנה

בהיראמרומחרלא,לאואמרצחקהאישמבול.יהיהמחראבלכן,
 .וצח

הארץ.אתכיסהגדולגשםלמחרת
 .בוקרמדימהחלוןהידבשלשולעשעלחשתהחלמופתע

מוניטין.לונעשהמאודמהר
וידוהואבעיותיו.תמולמקצוע,ידולהפוךחבריולעצתמשנעתר
הזמן.כלצייתהאווירומזג ,חיובשלום

ולאבאווירמתנפנפתידוביד.הרגישותאתאיבדאחדשיוםעד
כלום.לח,לאיבש,לאחם,לאאינפורמציה,שוםיותרמעבירה

לשבוע.למיטהונכנסמחלהעלהכריזחום,למדודמיהר
פנימההפך ,לחלוןמחוץאלידושלשלפועםבלבהשבועבתום

תחושה.שוםכלום. ...חיכהשוב,הוציאשפשף, ,ניערהחוצה,
בו.עלהוציפייהשמחהשלמעורברגש
דחףבאש,העביראותה,נשך ,בידוצבטהבית,לתוךמיהר

מחטים, ,מסורפטיש,מסמרים,לקחאושרמרובצףבלב ...לפריזר
כן!כןמשמחה!קפץהתלוננה.לאוהידעברהכול ,הכולזכוכית,

זגג,פעם,אףלעשותיכולשלאמהכללפניו!נפתחשלםעולם
סוףאין ,כן ,סבלחייט,נפח, ,נגרשרברב, ,חשמלאיפחח,

 •עכשיובחייולוומחכותמצפותאפשרויות
למשש,לגעת,יוכלבהםספוראיןדבריםבראשוהעבירכחולם
 , ...להרפותולא ,לאחוזלחבק,להחזיק,לקחת,

ניירקוצים,לומדמהוהואשפתיועלעלוםחיוךנרדםוכךרפוידיו
 ,גירוגםמלובןברזלשיניים, ,שבורקריסטל ,חשמלישקעזכוכית,
 • . ..ושערותוקטיפהתפירהומכונת

,,;•· 

'
~ ~/ -

~'" י' •Y. , ,, 

/ - · - ~-
אפוריםשמיים

אדומה.ועניבהגשםבמעילבאישהבחנתיברחובלכתי-
,,;: Wfilii ניילוןושקיתהשמאליתבידוירוקהמזוודהנשאהוא

בימנית.ומלפפוןפטרוזיליהעם ו1...
לפעם.מפעםבשמייםוהביטגדוליםצעדים דע~~ר~~ ,-,-- , , , ,,,,,·,

אפורים.היוהשמייםכלום.ראיתילאאני
רק ,לצלולאי·אפשרבאפוראפורים.לאפעםאףהשמייםאצלנו
לצוף.
לצוף.שונאתואני
אפור.העריךהאדומההעניבהעםשהאישנראה
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לאט.אךגדוליםצעדיםכאמורצעד
עשיתי.וכךאחריו.לעקובקשההיהלא

 .וראשוןרביעייוםכלשוקבושישזה .הגדולבבולווארהיינו
 •חמישייוםהיהאבל
שמיים.רקדבר.ראהלאהואאותי.ראהלאהגשםבמעילהאיש
רגליווהניחמצוייםמלכלוכיםלהימנעראשוהרכיןפעםמדי

להביטמבליגםאניהרי ,אותישעשעזהובטוחים.פנוייםבמקומות
מפוקפקים.למקומותרגליילהכניסתמידמצליחהבשמיים,
הירוקה,המזוודהעםהאישהרחוב,עםהבולווארלהצטלבותבהגיעו

פנה.

 .דרכיגםחיתהזו
השמאליתבידוהירוקההמזוודהצהוב.תפוחוקנהנעצרשם

 .אחריוואנילצעוד.שובהחלבימנית,והתפוח
הצהובתפוחוכמציגאפילונדמהרב.זמןהשמייםאתעזבלאהוא
שיניו.שנועץלפנימולםאל

דבר.רואהאיניעדייןאבלשמיים.לבחוןמתחילהאנירותקתי.
אתמניחהואשוב.עומדשבלעווהאישנבלעהתפוחמאפור.חוץ

בכיסושםהאדומההעניבהאתמתיר ,הארץעלהירוקההמזוודה
אתלוקחטורקיז.בכחולעניבהמוציאהימנימכיסוהשמאלי.
ושבבשמאליתהניילוןשקיתואתהימניתבידוהירוקההמזוודה
לצעוד.
המזוודהלירוקפחותגדתנו .יותרהרבהיפההטורקיזיתינעיב

הצהוב.לתפוחלמדימתאימהוהייתה
המחשבה.אחרהמעשהפיגראופןבכלהאיש?על·כךחשבהאם

הכחולההעניבהעםשהאישסדיהכלבבצואתרגליצללהבהרהרי

המדרכה.עלרגליולשפשףלהיעצראותימכריחזהבקלות.קעף
והמלפפוןהפטרוזיליהעםהשקיתבעלהאישכי ,ליאיןזמןרק

הקיומיות.לבעיותייאדישללכת,ממשיך
לעוזכן.נאלצתאניגםכך
ניתןאפוריםבשמייםהסתכלותתוךאםעצמיאתשואלתאני

לאבו ,אחריום •אחדיוםזאתאנסההחיים.מתאונותלהימנע
לרחובבהגיענוטורקיזית.אואדומהעניבהעםאישאחראעקוב

כיוון.משנהוהירוקההגדולההמזוודהעםהאישהתיאטרון
 .דרכיעודלאזו

 .אחריווהמשכתימעמיקה,אךקצרההתלבטותרגע
הקודםברחובצהובשכרסםוהאישהתיאטרוןברחובפסיעותכמה

קפה.לביתנכנס
עכשיו?אעשהמהואני?

 .טלפוןבתאאתחבא ,כן
לענות?לאאולענותמצלצל.זהלפתע
מזל.גברתעםלדברמבקשגברקול ,הקושלהאחרמצידו ,עניתי
וניתק.טעותשזוטעןציבורי.טלפוןשזהאמרתי
כיוון.מחפשתהחוצהזינקתיבאיש.נזכרתיאחר·כךשניות

הטורקיזית.העניבהבעלהאישאת .אותורואהאני
 ...כתומהלגמריאלא ,כללטורקיזיתאינהכברזואך

עםהניילוןושקיתהשמאליתבידועדייןהירוקההמזוודה
בימנית.והמלפפוןהפטרוזיליה

להיפך.או
מחודשת.בצעידהפותחהואהאפוריםבשמייםמתבונן

 • .אחריוואני?
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אבאלאזה
אביביברוך
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במשפחתכמטפלת ,לעירהמושבמןציפורהשהגיעה
וחיוךחןנערתעשרה.ששלהמלאוטרםלוריא,
ככוכביםזוהרותלהעינייםתמיד;שפתיהעללבבי

הגביהוהמקורזלהשחורוהשיערהכחולים,בשמים
הילדיםשניעלנתחבבהמהרחישקומתה.אתבמעט

קבע.דרךאליהשנצמדו
עצמהשהוכיחההצעירה,התימניהמןמאודנהנוההוריםגם

לספרידעההיאוהערב.היוםשעותבכלבילדים,המסורבטיפולה
במשחקיםעימםוהשתעשעהדמיונםאתשהלהיבוסיפוריםלהם

ילדים.ביןכילדהממששונים,
חברותהכירהושםרבותשעותיחדיובילושבסביבה,בגינה

מנוסותומהן ,לכרךכמוהשנקלעוצעירותמטפלותמהןלעבודה,
 .המיוחדחותמןעליהןהטביעוכברבעירשהחייםיותר

שושיהריקודים.באולםשבילתההראשוןהערבאתזוכרתציפורה
לפניה.נתגלהחדשעולםלשם.עימהלבואאותהפיתתההשובבה
מהרחישאךהרוקדים,בזוגותוהסתכלוהצדמןישבותחילה
ופניהבזרועותיוחבוקהכברוהיא ,ג'ינג'יצעירבידישושינחטפה

לידהניצבהתאוששהבטרםאךלבדה,נשארהציפורהצוהלות.
 :לואמרהלרקוד.אותהוהזמיןמשופםגבוהבחור
לרקו.דיודעתלאאני
והשיב:חייך

החיים.לכלאותהשסיחררנסיםזההיה .לרקודתדעיאצלי
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ב'

היה ,וחסוןגוףגדל·צוף.נופתוכולואחריהגיסיםחיזרשנתיים
רבים,שכן ,שלוציפורהאללהתקרבשניסהאחדלכלפניםמזעיף
הראשונה.אהבתהבחבליציפורהניצודהוכךלפיתחה.שיחרורבים
 .פיומוצאלכלבהאמינהומאודה,נפשהבכלבודבקה
כשהזמינהבמושב,בביתםגיסיםשלהראשוןביקורואתזוכרתהיא
חישאךהיסס,תחילהמשפחתה.בניאתלהכירעימהלבואאותו
לה:ואמרהצטחקמהר
לא?למה ,אתנגדלארוצה,אתאם

שקטהאשהאמה,אךשלה,אבא,בעיניחןמצאשהבחורמסתבר
הבאות.לקראתחרדהובלבההאורחלקראתששהלאונבונה,
חודשיםשלושהולאחר ,התארסושנהשבע·עשרהלציפורהבמלאת

עיסוקומקום ,לעירהסמוכהבמושבהגורלעברהצעירהזוג .ישאוב
הילדיםגםמאו.דלבביתחיתהלוריאממשפחתהפרידהנסים.של
יחדאךאותם,עוזבתהמסורהשהמטפלתמאודהצטערוההוריםוגם
נראהיקרה.מתנהלההעניקוואף ,אושררובלהאיחלוזהםע

שזמןהיא,עובדהלעולם.מאכזבתאינהאםשלתחושתהכיבעליל,
אושרחייעלציפורהשלחלומהנתבדהנישואיהלאחררבלא

נסיםאותוזההיהלאנפשה.אתזיעזעהמרהמציאותואהבה.
האישסוערת.ותשוקהאהבהכולווכללבהאתשבתהשחביבותו

פרצופואתחשפההקשוחההתנהגותו .לאחרוהיהפניושינה
הביתאתונוטשקםולפתעושותק,פניומקרירהיההאמיתי.

ארבעתיותר.מדכאההאווירהנעשתהליוםמיוםארוכות.לשעות
אתהצהילולאזהאחרבזהשנולדו ,אחדובןבנותשלושהילדים,

עמה,משיחהמשתמטוהיהוקודרזועםהתהלךנסים.שלפניו
תחילהעכשיו".לאאחרת,"בפעםמשיב:היהבווכשהפצירה

גםהיאבית.שלוםעללשמורובלבדעלבונהעלציפורההבליגה
הפרנסהבקשייאולימקורהנסיםשלגחמנותוכיעצמההשלתה

מהעלהרבותלשאלותיהשכןטיבה,מהאפילויודעתשאינהשלו
לא"זהקצר:במאמראותהפטרהעירהתכופותנוסעהואולמה
היאאףציפורהנאלצהברירהבלית " ...ככהופעםככהפעםפשוט.
במושב.זמניותלעבודותלצאת

ג'

חילקנסיםליום.מיוםעלהוהמתחהמצוקה,בביתגדלהבינתיים
שלמים.ולילותימיםהביתמןונעדרוהמושבההעירביןזמנואת

כועסאבא"למהאמא:אתשאלוהדבר.פשרהבינולאהילדים
עיניהאתניגבההיאאלינו?"מדברואינושותקהואלמהתמיד?
אוליאותושאלולי.מספראינושלכם"אבאאמרה:חנוקובקול
יופיעומתיצאתוזמןאתידעושלאכךלידיהגיעוהדבריםיאמר".

לעשות.מהואין ,כללאותומטרידהדברשאיןהיה,נראהשוב.
האישהפקירממשנשוא.ללאהיהציפורהשלשסיכלההיאהאמת
בעירמעלליואתיודעאישואיןוהילדיםהאשהאת ,ביתואת

ציפורה,שללאוזניהגםוהגיעופהאלמפהעברושמועותהגדולה.
סמים.בעסקימעורבוהואהתחתוןהעולםמןלאנשיםמתחברשהוא
 ,ללוןנוטהכאורחסתםמליםפולטלפתע,מופיעהיהפעםמדי

 .ואיננועלםבהבוקרולמחרתעמוקהשינהלישוןשוכב
לאחראחד.לכלשווהבמידהולאשלואתעושהכידוע,והזמן,
שיחהכדיותוךלוריאהזוגבנישללביתםנזדמנתימספרשנים

ושולה?"עוזישלהנחמדההמטפלתשלשלומה"מהלתומי:שאלתי
אךרופף,אמנם"הקשרואמרה:נאנחהוהאשהזהאלזההביטוהם

קשהחוויהחיתהזאתבביתה.וביקרנובמושבההיינוכחודשלפני
לציפורהכללדמתהלאהדלתאתלנושפתחההאשהונוראה.
קמטיםחרושותפניהקשישה,אשהעמדהלפנינואצלנו.שעבדה
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ומרעידות.קמוצותשפתיהראשה.עוטרשיבהושיערעמוקים

"זה-בכיבקולאמרה ,,אחרת.ולאאניציפורה,אניזו ,"כן
ועדמאזחייהתלאותאתבפנינוגוללהוהיאישבנושלי."הגורל
דבריה:אתסיימהוכךעתה.

ידיאתלחץכשנפרדנועו.דראיתיולאמאזגט.לינתןסוףסוף-
ימיםגםלנוהיו ,אבלרבות.צרותלךגרמתייודע."אניואמר:

טובים".

זקנהאשהואניובריא,צעירדיגברעדייןנראהוהואבפניוהבטתי

גםעו.דראיתיולאומאזמפי.מלהלהוציאיכולתילאוחלשה.
 •לא! ..•אבאלאזהאומרים:הם •אליומתנכריםהילדים

שלום!לח:אמרי
:···::.•.·!.··%. l· 

1

.C 4.1ו .·• i שלה:לאישאומרתהיאעשן.עטופהיושבתלבדה•שה אצטרף?""אולישאל:חברה".עםהערביוצאת"אני .. '¾,·: ._:ר'.
ונשמהויצאה,סודות".לנויש"אי·אפשר.השיבה:, . , ,¾

ריק.כמעטהריקודיםאולם •••הריאותמלואצחאוויר
צריכה"אני-עצמהשואלתהיא-הערב?"קרה"מה, : ,

נעומבטהיושבתאש.ביויציתשיבואלהסתחרר.קצתגבר.
לידהעומדלקציןועד ,לעיןגלויהבתשוקההרוקדיםמהזוגות

 •ואיננוזה?""אוליכמחטיםהדוקרותעיניואתמרגישההיא •הדוכן
עימה.מסתחררוכברבפתחשהופיעההצעירהאלזינקהוא

שלאנראהושתה.חברלידישבככה.סתםאותה.זנחבהפסקה

• 

סיגריה?-חיוך: .לידולשתות.להמתחשקמשועמם.והואהתלהב
הזאת.בעירשליהאחרוןהלילהזה ,"כןקולחת:והשיחהגפרור?
לא"?"למהאוויר?"לשאוףרוצהאתאולימחניק,

 •אליועינייםלוטשתהיאזוהרת,בלונדיניתנכנסהואז
 .לךלספרמהליישלרקו.דבואזוכר? .נפגשנוכבראתה?זה
סליחה.ומבקשנמרצותמשיבהוא
לא?רואה,אתהלאתפוס.כבר-אני
לעצמה.אומרתהיא-לטעמי"גבר"זהו

היא-לו"שחיכיתיהגבר"זהלרווחה.נושמיםבחוץ.שניהם
צווארה.חובקתכשידולעצמה,אומרת
חייכהבכר.טמוןוראשושכבהואלביתה.חזרהבלילהמאוחר

ישן".תמיד •אותולהרדיםצריך"לאלעצמה:
מנומנם.בקולפלטהשעה?מה-
תישן!תישןשתיים-עשרה,אחרי-

 ?סודותהרבהכךכל-
 •לישוןתןסודות.ישתמידלנשים-

ונצנוץרגועההייתההמשועמם.בעלהולידהבקפהישבהלמחרת
שלי".הערבהיהזה ,"כןבעיניה:הבריקניצחוןשל

ניגשהממקומהקמההיאאתמול.שלהבלונדיניתהצעירהנכנסה
מלה:כלבהדגישהלה,ולחשהאליה

איתרלדבררציתבערב?אתמולכאןשהיההקציןאתזוכרתאת-
לי:אמרממנוכשנפרדתי .עמיכברעסוקהיהוהוא
שלום! :להאמריהבלונדית,הבחורהאתתפגשי"אם

ויצאה.ראשההפנתה ,בוזשלבמבטאליההיביטהזר
בצחקוק:ואמרהאישהאלחזרההיא

 ...בעיניך?הבלונדיתאיך .מאוחרכברנו-

בקרובלהופיעשעתידחדשספרמתוך

~ 
לימיןביתתיאוברון

עמקנומההצגותדודתיעםממעות•
אחרונות---,!ב.צגותזיואלדד.בימוי:גפןיהונתןמאתבכורה----גריוגרהאםמאת

-שכוויאביתפאורה: •פופג'וןבימוי:
זו-ארץ-רועימוסיקלי:וניהולעיבודהאברגאלג'יילסלמחזה:עיבוד

זיושוליתאורה: •רמוןנטעתלבושות:רוספליסתאורה: •שבויאביותלבושות:תפאורה •מנוראהודתרגום:
אדר,שולמיתאביטל,איצ'ו 1אברהמיאורי :)ב-אסדר(לפימשתתפים:שחר,אוהדאוריה,אבימשתתפים:

שחל.שרוןקידר,דבורהכפרי,עזראורד,מיכלחגיחןתבור,רפי
אלבינהליין,אנטוליארבל,תרצהאפשטיין,לילי :)ב-אסדר(לפיזמרים

רבידרונן /שילהאביפונקו,עזזמיכאילובסקה,

שוטיםשלבוקר
מונודראמה

בן-נריצקחלשספרולפי
מסנג'רג'קבימוי: •מיטלמןפינימשחק: •בן-נריצחקעיבוד:

וולנרראובןתאורה: •דקלרמיתפאורה:
 1993תיאטרונטובמסגרת

המלך

 :ז---.......
-------:להיט

ובבימויוהספרישמואלמאתמקורימחזה
חרדיגאלמוסיקלי:וניהולעריכה •הרפזאילתותלבושות:תפאורה
לביא,עמוסגברילא,אוריסרי,מתי.משתתפים:גלברדניןסתאורת:

מדינהנאותטולדו,לשמהמובחר,אדיאזולאי,חנה

פילומנה
דה-פיליפואדוארדומאתקומדיה

גורביץמיקיעברי:נוסח

ויינגרטןאיציקבימוי:

להטגילהתלבושות: •ווקסאדריאןתפאורה:
ורדיחניתאורה: •לידוראלדדמוסיקה:

גבאי,ששוןאליאן-קשת,יונהמשתתפים:
שדייר,דנהקידר,דבורהזוהר,כיסים

הרגיל,יוליקמחי,כבוסיקוראל,יוסי
ירדןהוגושמר'אבי

----בכהצגות ורה---
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בשקטארוכהשעה(בשעון>בוהתבונןשברונוואחרי ,

החומההשמיכהאתמעליומושךכשהואבסבלנות,ואף
עדהערומהנסנולאורךיורדתמשערות,שחורהשחיתהוכשידו'

אתברונולפתעדחק-שבתחתיתהוהקשההאדומהלגבשושית
ששכבההאשהעלהשמיכהאתמטילכשהואהמיסהמתוךגופו
סיבהעללהצביעשניתן<ומבליומידבשעון'באגרופווחיכהלידו

קסבותלחתיכותאותוושברסגורבאגרוףשובבוחיכהמסוימת>,
הריצפה.עלשהתפזרו

קסבותסיפותאיתרוהביאהסלוןשללחלוןמבעדחדרהקרהאוויר
אתאחתבתנופהוסגרבקולברונולעצמואמר·זונה""בתמים.של

העיןבזוויתהסתכלהכתף,עםעליונשעןשהואותוךהגדול'החלון
כברהיהאפשראבלמהלילה,כההקצתעודשהיההרחובלעבר
"בתממול.השכןשלבגדרנתקלהאלכסוניהגשםאיךלראות
שאורהחשוךהחדרלעברמנסואתוהסיטבקולשובאמרזונה"
ז'יסאןשהוציאלפניארוכים,בקוויםאותוהאירמהמסדרוןצהוב
הפה.לקצהאותהודחףהנמוךהשולחןעלשעמדהמהקופסאאחת

קפואהעמידהשלשניותכמהאחריאמרמצידי"כבר"שתמות
לאשעודהבליסהעללוילחצושלאכךהתחתוניםאתוסידר

התרככה.

נזלהפתוחומהפההצווארעדבשמיכהמכוסההצדעלשכבהילד
מהפההסיגריהאתהוציאברונוהכרית.עלוסובעיגולשעשהרוק

רםבקולשאמרלפניהקסבות,הפניםעלדקבסילוןהעשןאתונשף
מה,דברלמלםרקהילד '.'םוק"המיסהאתמנענעשהואותוך

בלילשכבוהמשיךבגן'אותושלימדושירכמולבדרנושנשמע
"הילדהישן.הילדעלוהסתכלמהסיגריהשובשאףברונותנועה.
למיסהסמוךשהיההשחורהכיסאעלוהתיישבבמרירותחשבשלי".
השלווהאתלערערכמסוגלנראהלאשדברבפניםמתבונןכשהוא
ליסל"מייבראש.המיליםלועברונוי""מיי .עליהןמונחתשחיתה

והצטברובראשלולעבורהמחשבותהמשיכונוי"אונליאגד
לךנכנסושטויות"איזההחזה.לתוךיורדתשהתחילהלמועקה
מוודאכשהואהתריסאתפתחקם,ומידבקוללעצמואמרלראש",
מהחדרויצאחימוםהתנורשלהתקעאתהכניסהיסב,סגורשהחלון
האפור.השטיחעלהאפראתמנערכשהוא
הצלחהללאוניסתההקור'למרותערומהזיוה,עמדהכברבמטבח
אתגוררכשאתהרעשהרבהכל·כךעושה"אתההגז.אתלהדליק

משהו"להלבישותלכי"סתמיאליו.להסתובבבליאמרההרגליים."
אתולקחהוסיףמתעורר"תיכף"הילדמאחור'אליההתקרב

שאתאושלךהתחתאתותכסיכברתלכי"נומידה.הגפרורים
עליה.להסתכלבליאמרבאוזן"זהאתלךאצעקשאגירוצה

 ,,נשיקה.כל"קודם
 ,,מהפה.מסריחה"את
מהמטבח.ויצאהממנוניתקהמגעיל?"להיותמוכרחאתה"למה
עברהברסנה"זאת"גםהגפרורים.בקופסתוהתרכזענהלאברונו

"ממנההמחשבה,המשיכהממנה"לי"נמאסבראש.מחשבהלו
שלה",הזרימהבשבילת riפותשהיאומהחלונותשלהומהאנרגיה

איתי"יהיה"מההמטבח.שלהחלוןדרךהקופסאאתוהשליךנאנח
 .שקסבקוללעצמואמר

מהמחשבות.והתנערהגבמאחוריברונושמע"אבא"

 ,,חלום.ליהיה"אבא,
מה,לחדר."מידהקטן.הגוףאתאליווחיבקבבתי·השחיאחזברונו
בראשתיגעלאשהסיגריה .ונזהראמרילד?"לילהתקרררוצהאתה
שעקצהגדולהזבלחיפושיתשם"חיתה •שלוהכתףעלמונחשהיה
התנורלידלריצפהאותוהורידשברונואחריהילדאמראמא"את

כדורממנהעשתההיא"ואחר·כךמהפיז'מה.אותולהפשיטוהתחיל
בגןולאורדהבגןהיהוזהכדור'סתםשזהחשבובגןהילדיםוכל

ברונושלידעלונשעןבגדיםבליכברשהיההילדהמשיךחובה"
שמסוסיםהלבניםבתחתוניםהמתאיםהפתחאתלמצואשניסה
מינראהבואליאמריואב"אזמקדימה.עליהםמצויריםהיוורודים
שליאמאזהצעקתיאני"אבלהילד'המשיךגבוה"הכיכועס

זה ••.אבא! .••אותישמעולאשכאילואואותישמעלאואף·אחד
הידייםאתשמסברונו ,, .••החולצהעםכואבליעושהאתה ••.כואב
עליהבכעסמסתכלכשהואלרצפהלצנוחהכחולהלחולצהונתן
לאכשעיניובגדיםהארוןאתאחתידעםוהחזיקשנשעןהילדועל

כןהחיפושיתאזהצעקה,"אבלשהמשיךבזמןמקוםבשוםממוקדות
 .•.אותילעקוץורצתההייתישאניאיפהלחדרונכנסהאותהשמהע

 " •••אבא?! •••חולצהבליליקר

למעלהשמצאהסגולהמזכוכיתכוסותלשלושהשוקואתמזגהזיוה
המגש,עלהכוסותאתוסידרהלמזוגכשגמרהונזכרה,בארון
מהיל.דחוץמהחתונהלושנשארמהכלשזהפעםלהאמרשברונו
אותימפחיד"הואסיגריה.עודוהדליקהשולחןלידישבכברברונו

חייכהכזה"ליהיהלאפעםאףיפה.הוא"אבלחשבה,לפעמים"
ואמרה:לפניוהחמההכוסאתשהניחהבשעהזזלאברונולעצמה.

הילדאתלשמועיכלהשמבעדושקסהיההגשם'.'לכבוד"זה
שהראהבמיסבח,השעוןשלהתקתוקואתבמקלחתשינייםמצחצח

אמרה,לבאר·שבע"היוםנוסעת"אניוחמש.חמישיםששהשעהאת
זזלאעדיןברונוהמקרר.אתופתחההוסיפהלך",מזכירה"אני
לךאכין"אנישפתיו.בקצהמונחתשחיתהמהסיגריהמצץורק

"אניאליו'בגבההמשיכהבערב"רקחוזרתאניכילצהרייםמשהו
נסחאז .•.יוגהליישאבלהצהרייםאחריבחזרהלתל·אביבאגיע

 .•.בסדר? ..•האוכלאתלחמםתתעצלואל ...בערברקנתראה
שהחזיקהוזיוהענהלאברונוברונו?!?"בסדר .•.ברונו?בסדר
שלאחריףבקולאומרתעצמהאתשמעההמקררדלתאתעדין

באיסיותכיבהברונואליך?"מדברתשאנישומע"אתהלוציפתה
בונאחזוגדולותמיםשסיפותלחלוןוניגשמהכסאקםהסיגריה,את
לךמתאים"נוראאמר.יחמם"אני .•.בעיות"איןהאורך.לכל

 .המקרראתוסגרהבשקטזיווהאמרההזה"האפורהסוודר

 .השבילאתכיסוכברגדולותושלוליותלרדתפסקלאהגשם
רגליואתשרקהילד'הסיגריה.אתוהשליךברונוסינן"לעזאזל"

קרה"מהשאל:שהחזיק,הגדולהלמסריהמתחתלראותהיהאפשר
עלהברזנסגגאתשהרכיבואחריענהלאברונואבלאבא?"
לספוגוהתחילסמרסוסהוציאהווספה,שלהמושבאתהריםהסירה,
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לאאנחנו"למההילדשובשאלאבא?"קרה"מהחרסינות.את
אתראשומעללהסירולרוחלגשםמניחהזדקף,ברונונוסעים?"

לבניםפסיםעליהשהיוהכחולהבמסריהוהסתכלהמעילשלהכובע
גם"כיהמסריח,מתוךהילדהוסיףנאחר"שלאאמרה"אמאלרוחב.

וחייךבשקטעמדברונולך".להגידלהאמרההחדשההגננתרותי
"שאניההנעה.דוושתעלר·כך nאמידולחץבווספהכעסואזלרגע .

המנוע.שלהקשהלשיעולמבעדאמרשלי?"ילד ,לאחרלךאתן
חזר " ..•ליאמרה"אמאהילד.אמרזה"אתלהגידליאמרה"אמא
בתוךהושיבואחתובתנועהאותוהריםברונו .גבוהבקולמיד
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שערועלאצבעותיוריחפושלי"ילדלדאוג,צריךלא"אתההסירה.
לא?" ,עליךשומר"אניהצידה,בזהירותאותומסיסות ,הילדשל

אוטו?"איןולךאוטוישלאמא"למהקטן,בחיוךהילדאמר"אבא?"
והסתכלהפלסטיק,חלוןאתכךמיישרהברזנט,אתהידקברונו
לגשםלהתייחסובליהגב,אתומתחשהזדקףלפניהילדעלדרכו
לעצמווהדליקהז'יטאןקופסתאתהוציאוהתחזקעכשיושהלך

גדולהשאיפהושאףלעצמואמרזה"אתצריךאני"למהסיגריה.
הכידון.עלהידייםאתשהניחלפנימהסיגריה,

הרחובאתכירואיםהיוהרגע,באותומתבונניםאנשיםהיואם

שלמרותרחבגברנוהגובהסירהעםלבנהוספהלאסחוצההרטוב
לראותהיהניתןולפיכך ,בדברראשואתכיסהלאהחזקהגשם
שעוןכימגלההיהיותרמעטאךבוחןמנס .מחייךהואכיבברור

היאהשעהכימראהמתכת>,רצועתעםישן('סיסיזן'ברונושלהיד
בדיוק.ושמונהארבעיםשבע

במעלהבמהירותומיכאלברונודילגוועשרהשמונהבשעה
עכשיועמדהגןבפתחעומדהיהשבדרך·כללהשומרהמדרגות.

שלזרםיצאשממנוחשמלימיםקומקוםמעלידיואתוחימםבמטבח
למיכאלוסימןהמטבחמתוךצעקטוב"בוקרסוב."בוקר .אדים

שעיניוהילדעלוהסתכלברונומלמלתזדיין""לךאליו.להתקרב
בשקטאמרדבר"שוםלוחייבלא"אתהבשאלה.אליומופנותהיו

היהשמעליההירוקההדלתלכיווןהגדוליםבצעדיולצעודוהמשיך
אומרתגם"אמאהילד.אתאחריומושךכשהואחרוב","גןכתוב:
אומרת"והיא ,מאחוריוהילדשלקולואתשמענודניק"נוראשהוא
אתבתנופהפתחענה,לאברונולפעמים". ...נודניקאתהשגם

אתלייבשהחדרמתוךשבאהחםלאווירמניח ,ועצרהירוקההדלת
המשיךלדעת"מת"הייתי ,לעצמוחשבמוביל"זה"לאןפניו.

כשהואהחדרבתוךלרוץשהחלהילדשלידואתושחררלחשוב
מחמשתאחדלאאבלמטוס",אני ,ממניתזהרומסוס,"אניצועק

לעצמוזאתצייןברונו .עיניואתהריםוציירושישבוהילדים
ואנירותי"שמיצלול,קוללידושמעמיכאל!"של"אבאונאנח.
פניםוראהמטהכלפיהסתכלברונו ,, ...שלךהבןשלהגננת
מיכאלאתלוקחאתה"זה ,אותו>שהפתיע(מהכעורותולאארוכות

אותה.שמעאשתך?"אוהיום

היאאםבוחןמהכיס,הז'יסאןקופסתאתוהוציא ,ברונואמר"אני"

אשתי"לא"והיא .לאאונרטבה
זהשאםלךלהגידרוצהרק"אניאותה,שמעלי"חשובלא"זה
כן?וחצי,שלושתאחר.שלאמבקשתאניאזאותולקחתשבאאתה
זמןלנושנקבערוצההייתיאנימזהוחוץזה?אתתזכוראתה

בעיות""אין " ..•מביןאתה ...מהעלשישחושבתאניקצת.ונדבר
 ,מיכאלשלאבאמעשנים,לא"פה .לפהסיגריהוהכניסברונואמר

שום"ואיןעולההחלוקולהאמרהזה"עלמקפידיםמאודאנחנו
מהשטויותיסבלושלנוהילדיםשלוהרכותהקסבותשהריאותסיבה

מהן".להמנעלמדנולאעודשלהםההוריםשאנחנו
הסיגריה.אתהוציאברונו

יהיהאפשראזוחצישלושלפנידקותכמהתבואשאםחושבת"ואני
 ,, ...קודםדקותכמהתבואאםמתאיםמאודיהיהזההיום.לדבר
המשיכההאחרון"בזמןשקטלאמאוד"מיכאלבשקט,לדברחזרה
בסמוך.עתהועמדהתקרבשמיכאלמאחרבעצמהעצרהמידאך

שלי!!"מתוקילד ...הבוקר!שלומךומה ...מיכאל!סוב"בוקר
 " ...קרבמסוס"אנימחיבוקה.והתחמקמיכאללהענהמסוס""אני

לצדדיםהפרוסותבידיוואחזברונואמרללכת"צריךואני"נשיקה
 .אליואותולהריםיכדהילדשל

וכמעטמיכאלצעקאותי"מרטיבאתה ...אבא ,אותימרטיב"אתה
שהתחיל ,הילדאתהורידואזלרגעהיססברונולבכות.התחיל

בשקטלעצמואמרלהזדיין"הואגם"שילך .בחדרלרוץשוב
עלנזלוגדולותמיםטיפות .הרטובבשערוהאצבעותאתוהעביר
עורפו.

האחות ,ז'קליןאלדפנההאחותניגשהוארבעיםשמונהבשעה
שברונוחושבתשהיאלהואמרה ,'גכירורגיתמחלקהשלהאחראית

 .משהולוקרהושבטחלעבודההיוםיבואלאכבר
לעצמה.וחייכהז'קליןהפטירה"שטויות"

הגשםקפה.כוסהידייםבשתיוהחזיקהקטןהשולחןלידישבברונו
מבעדחדרוקריםומשביםהחלוןשלהשנימצידולרדתהמשיך
לידישבוגבריםשלושהלגמרי.אותהלסגורהיהשאי·אפשרלדלת
מה?""אזברונוחשבדייגים""בטחנמוך.בקולוהתווכחוהדלפק

והסתכלקטנותלגימותבשקטלגםהואהמחשבה.המשיכה
 .החלוןשלהזכוכיתעלגדלהושהלכהאחתבטיפהרבהבהתרכזות

מדבריםשהםותוךפתאוםקמו ,התווכחושעדייןהגברים,שלושת
האחרוןרקהגשם.לתוךלהתעכב,בלי ,ויצאוהדלתלעברהתקדמו
המסעדהלתוךראשואתהחזירירוק,צמרכובעשחבששבהם,

רקאבלמה,דברלשאולאולולומררצהכאילוברונועלוהסתכל
האחריםלשנייםמהירה,בהליכההצטרף,מידכי ,עיןלהרף

לכוסהסיגריהזנבאתהשליךברונו .המזחבמורדעתהשנעלמו
חשב.נורא"נראהבטח"אניוהזדקף.

האחיותדלפקעלנשענתשעמדהדפנהועשרים.עשרחיתההשעה
לאשכברלמרותברונואלשובחייגה ,'גכרורגיתבמחלקה
 ,, ...פנצ'רעשהלאפעםאף"הוא .בביתאותושתמצאהאמינה
הפקודותאתוהעבירהבסמוךשישבה ,לז'קליןמודאגתאמרה

 ,, ...טצסצטצ .בוהתאהבתאתגם"אזהחולים.שללגליונות
אמרה " ...המוחאתמבלבלתאת"מהוצחקה.ראשהז'קליןהרימה
שאנישלו"המזל ,ז'קליןאמרהשלו""המזלהגב.אתוסובבהדפנה
שקט,שהשתררומכיוון " ...הבוקרמהיודעמיאותוצריכהלא

צריכהלאאת ...בחורהאיזהאצלנתקעבטח"הואז'קליןהוסיפה
באפרכסתברונושלהאיטילקולווהקשיבהשתקהדפנהלדאוג",
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ששמעהואחריהודעה"להשאיראפשר .•קופלביץ.יומיכאל"ברונו
 .הטלפוןאתסגרההצפצופיםשלושתאת

ברונו'קטנים.גליםכמוויורדותעולותבזו'זוהתחככוהסירות
המעקהעלהצהובהגשםמעילאתהניחהמזחבמעלהשעמד

שלהבהיריםוהדפנותהברזנסכתמישלהשקטהבתנועהוהתבונן
גדולהשאיפהושאףבקולאמר ,, ...ליאכפת"מההסירות.

קשיםבזיפיםמכוסהשהייתההלחיאתמלסףשהואתוךמהסיגריה
היהדיאךלרדת,הפסיקכברהגשם ,, •..ליאכפת"מהוקטנים.
קצרה.הפסקהאלאזושאיןלהביןכדיהאופקאלאחדבמכס
פניואתוהפנהקולברונומאחוריושמע "?רכ; <;tסיגריהלך"יש

לעוררכדיעדשקועותהיולחייולידו.שעמדוכהה.צנוםלגבר
לאסהוציאברונוהעליונה.שפתואתעיטרשפםשלדקוקודאגה
לרגל.מרגלשקפץהכההאחרן,העיבזוויתועקבהקופסאאת

 " ...פה?חדשאתה ...לא"למההכהה,אמר"ז'יסאן!"
כחכחואחרלרגעהשתעלהכהההסיגריה.אתוהציתענהלאנוובר

משהו?"אואילםאולי"אתהואמר
עםההואאתראההרגעבאותואבלמשהו'לומרהתכווןברודב
גדולהספינהשלסיפונהעלבמהירותצועדהירוקצמרהכובע

ברונוהצליח"בדביקי"המזח.אלממנהוקופץבתכלת,הצבועה
המים,לקובסמוךמסולסלותבאותיותהמצוירהשםאתלקרוא
עללרגעגאהברונו'לעצמוצייןמלא""מסעןמאו.דנמוךשהיה
כאלה.לפרסיםלבשםשהוא

הכהה. ·אמרכהן"לוקוראים"זה

בפתחעמדהרותימי·כ·אל!" ...מיכאל?אתהאיפה .•."מיכאל!
אוהבוץאלהחוצהלצאתטעםישאםוהיססההגןשללחצרהמוביל
שהואאיפהלהמתחבאלאמיכאלאםפעםעודלבדוקלהשכדאי
חשקלההוסיפולאשובלרדתשהחלוהגשםסיפותהגן.בתוך
השעהלשמלתה.בסיכהמחוברשהיהבשעוןהסתכלהוהיאלצאת
ועשרה.שתים·עשרהחיתה

להגידצריךאניפעמים"כמהוצחקברונואמרדייג"לאאני"אבל
זה?"אתלך

שתק.הכהה

הוציאכהן .ברונושלצידיומשניוהכההכהןישבוהדלפקליד
רוצה?''מישהושלתנועהועשה"מרלבורו"קופסאת

והתכופףסיגריהלקחהכההברונו.אמרשלי"הזבלאתמעשן"אני
אש.לקבלכדיהדלפקמעל
הסיפון'.'עלידעודצריכיםאנחנודייג.לאאו"דייגאמרכהן

הדלת.דרךחדרהחדשהורוחהאצבעותעםבעליזותתופףברונו
נכנסלבן'פלסטיקסינרושלבשערביתחזותבעלצעירבחור

ויצא.קפה,כוסותשלושהדלפקעלהניחהמטבח,מכיוון
"כסףברונו'עללהסתכלבליכהןאמרשעה"עודיוצאים"אנחנו
 " ...גדול
 .ברונוחשבממני?"רוציםהם"מה

הכהה.לפתעאמר"עזוב"
מוצא"הואברונו'עלהראשעםוסימןכהןאותוקטעהזה""הנחרך

 '.'יינעיבחן

ברונו.אמרמעוניין""לא
בחוץ.צווחיםהשחפיםאתלשמועהיהואפשרהשתררהקצרהדממה
אחתשהראההקירשעוןאתבחןוברונולכהן'מנסהבזיקהכהה
אחדלאאףלאס.גםאםזאת,בכלעוברשהזמןלעצמווצייןורבע
יצא,ומידפנימהשהציץצהובהשכמיההעוטהבגברהבחיןמהם

שוב.בונקשרוגשםשסיפותלחלוןמבעדוהולכתדוההצלליתו
 .בכוחהסיגריהאתכיבההכהה
 ,,שהוא.מהזהחולים,בביתאחות ...ממנו?לךיצא"מה
אמרתי'.'"אחרגוע,בקולברונואמר"אח"
 ,, ..."אחה .כהןאמר"אח"

הריצפה.עלוירקהכההאמרמה?"דודה,אתה"ואולי
צחק.ברונו

ברונושלהכתףעלידוהניחהרציןמידאבללרגעצחקכהןגם
שלך'.'החייםשלההצעהאתלךמציע"אני

ברונו.חשבלתחת"לילהכנסיכולים"שניכם
ואמרפניואתקירבהכתף,עלמונחתחיתהעודשלושהידכהן'

השנייה?"בדרךזהאתשנעשהרוצהשאתה"אובחיבה:

i הירוקהכובעעםזה,כהןמדבר'הואמהעלמושגהיהלא~ברונו
כיהרושםאתלקבלשלאהיהיכוללאהצדמןהמתבונןאולםשלו.
אחזהואמשועשע.ואפילונינוחעתהעצמומוצאקופלביץ',ברונו
בגליםמתבונןהדלפקפניעלהסיעהואחרבכוחהקסבהבכוס

 .מידושקעוהשחורבנוזלשחלפו
ברוך.אומרכהןאתברונושמע "?!יללענותמתכווןאתהמה?"אז

 .ברונואמראח?"דייגים,לא"אתם
לעצמוצייןמדי""מהרמי.דהכהההגיבככה?"חושבאתה"למה
בוהסתכלשכהןאלאהעין.בזוויתכהןאתבוחןוהשתהה,ברונו
עמוסהספינה"עםלהסבירנחפזוהואמאיים,רך'מנסבאותועדיין
הידאתלו 'וכופףהכהה,קםרגעבאותולא?"לדוג,יוצאיםלא

שלמנסונעץלרגעקפאמוכן'היהשלאברונו'לאחור.במהירות
רואה.שלאכמיעצמוועשהכפוף,בגבישבשזהאלאבכהן'שאלה

שקריאתלפניועודחשבהזונות"משחקים,איתילשחק"רוצים
חזקהיההכההאבלבכתף.לכההואחזהסתובבמפיונמלטההכאב

להחזיקהמשיךהרזות,בפניורועדזעירשרירובעודמשחשב
אותולהפילכדיכוחובכללהשתמשנאלץשברונועדבכרונו
להפסיקהחליטשהכההלכרונוהיהנדמהאזוגםלכיסאבחזרה

להתנגד.
"אתםהחולצה,שלהשרוולאתויישרברונואמרתזדיין""לך

לאכהןאבללכהן.והסתובבהוסיףלהזדיין"ללכתיכוליםשניכם
מקופלכשהואהדלפק,עלמונחהיההירוקהכובערקשם.היה

לשניים.במדויק
הוא!?""איפהוהסתובב.ברונוחשבהשני?"האידיוטהוא"איפה

שישבלכההפרסאישראהלאהואשוב.והסתובבבעצבנותצקע
וחייך.

שהינהברגעבוהכהה,שלבחולצהותפשצווח " ... !!!!?אוה"איפה
לריצפה.אותווהפילמשמאל'בלסתכהן'שלאגרופובו

הסתובבהעולםאבללקום,וניסהברונולעצמואמרכאב!""זה
עצםוהואאותו'מילאהעצומהובחילהמהרויותרויותרמהרמעליו
חשב."זהו"לצנוח.לראשוונתןעיניואת

עלבידיווהחליקהצווארוןאתיישרבאיסיות,עכשיוקםהכהה
ואזארוךרגעבוהתבונןברונו'מעלועמדהתקרבאחרהחולצה,

בראש.בחוזקהבוכעס

אתמוללכםשהבטחתיהסיפוראתלכםאספראניילדים,"עכשיו,
אותם"וניצחוהרעיםביווניםהגיבוריםהמכביםנלחמואיךעל

שלההעוזרתאסתראתבליבהלרגעוקיללהרםבקולרותיאמרה
לעבודה.באהלאימיםשלושהשכברבגן

בשמלהילדהאמרהפן"פיטרעלהסיפוראתאוהבתיותר"אני
אדומה.

מיכאל.אמרגיבור"היהוגםבמלחמהנלחםגםשלי"אבא
והחלונעמדאחרילדאמרתל·אביב"מכביאתשונאשלי"אבא
באוויר.הרגלייםעםבועטכשהואלנתר
בשימלההילדהאמרהצלצולית"הפייהלהיותרוצההייתיהכי"אני

האדומה.

לזוז.היהיכוללאעדייןאבללאסאליוחוזרתשההכרהחשברונו
עיניו.אתשובעצםוברונומחשבהעברה " ...לאשאניסוב"יותר
בקולותמדבריםוהכההכהןאתשמעדג,ממרחקוכמומעליו'
כאבלכדיעדוגדלווגדלוהקירותביןוהתגלגלושהלכועמומים
הקיא.הואבאוזניים.עצום
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הוא".לא"זהכהןאתשמעאותו""עזוב
מעליו.עמדששובהכההאמדבסרח"לא"אני
נשק."אפילו .•.כלוםעליו"אין
 ,,יודע.לא"אבי
לך."אומד"אני
שגלחשובדונו.סכיןעתההוציאהכהההוא".להיותמוכרח"זה
 •מבסבועולהחדש
הגבעלבדונואתהפךהכההדפה.בקולכהןאמדהוא"לא"זה

להתלכלך.שלאנזהר
בתנועהעתהקרעהכהההכובע.אתוחבשכהןאמדאותו!""זעוב

 .בדונושלחולצתואתאחת
שלנו"האישלא"הוא ,הקולאתכהןהדיםאמדתי!"אותו"עזוב
בשקם.הוסיף

 " ...לךאמדתישאניתזכורדק ••.רוצהשאתה"איךהזדקףהכהה
הימדלבודו'אתהוציאהוא •לעבדוהסתובבלאוגםענהלאכהן
הדלת.לעבדאיםייםבצעדיםהולךהואבעודאחתגריהסיושלף
לעצור.בליכהןאמדלשלוש""רבעהכהה.שאלהשעה?""מה

 " ..•אנגיייאללה, •••לזוזרוצהאני"בארבע
אדאהלאשאניתעשה"אתהואמד:אנגיילרגעהסתובבעודבדלת
 "!?ןכ •••פעםעודאותך

שוב.הקיאבדונו

הגן.לפתחבסמוךהגננתורותימיכאלעמדווחמישהארבעבשעה
מעבדאלשחדרואלכסונייםבמטחיםוירדעכשיוהתחזקהגשם
חומים.בוץבצעדימלאהשחיתההדיצפהאתוהדסינולפתח
"דקרותיאמדהמיכאל" ,שלךלאבאפעםעודלםלפןהולכת"אני
כבדתפסיק ••.המעילאתקודםלךאלבישואניהנהבוא

להשתולל."
מתיזשהואתוךבדגליוודשדשמיכאלאמדחזק"נוראשלי"אאב
 .ובוץ.מיםשלסיפותמסביב

אותי."מלכלךאתה •••מיכאל •••אמדתי"די,
מיכאלאמדהנינג'ה"צבישללסדםאותיוייקחיבואשלי"אאב
במקום.וקפץ

לךיי.אמדתי"תפסיק, ,רותיצעקה "!יד"
לאשליאבאכי ...לילדיםסובלאסדםשזהאמדהשאמא"אפילו
 ,, .שליאמאאתאוהבלאשליאבא .•.שליאמאאתשואל
הילדאתובחנהרותיאמדהמיכאל" ,לםלפןרגעהולכת"אני

 .הסגולבמעילככדודהעםוף
תזוזואל ...מיכאלשלך,לאבאוגםשלךלאמאגםשובאנסה"אני

מפה."

 •זזולאמיכאלאמדחזק"נוראשלי"אבא
בעודהריקהגןלעבדופסעהרותיחזרהאופן"בשוםתזוז"שלא
ליהבםיחעודוהוא .•.בושה •.•האמאגםוהאבא"גםממלמלתהיא

לו."שיתבייש ••.סקנדלכזהלואעש,האני •••מוקדםיבואשהוא
אףובאמתבשקם.בשקםמיכאלאמדיבוא"שלישאבארוצה"אני
 ..שמעלאאחד

פנסריק.היההרחובהמנוע.אתודומםהווספהאתעצרבדונו

אודותעלוכבדבבתיםוגם ,מעליוכסופה·כחולהבעיןהבהיק
ואחדפעםאותווסלסלהכחולהברזללשערניגשהואבחלונות.

מסחילקולשפדםאלאצעק,"מיכאל"נעול.היההשערפעם.עוד
והחללעצמואמדאותי"תהרוג"היאקול.נשמעלאבחלונותהגשם
וסחרחורתמגומיפטישיםבוהיכרהראשבתוךהרחוב.במודדללכת
 ,נקיואפילוסוב,עכשיוהדגישמהמשום .צעדיואתליוותהעדינה

תהרוגהיא"אזזו.בהדגשהפגמולאבגבושזרמוהמיםמפליוגם
 •בפניוהכאבאתשניתלעודדשלאבזהירות,וחייךסיכםאותי"

 )חקקי"למהאחד:ילדאמדקרקעבדידתמשם,רחובותשניבמרחק
"מספיקבטלפון:מחזיקהבעודהאמדה,אחתואשהאמא"חום,

שזאתיודעת"אניהשפופרת:לתוךאמרהואחרעכשיו!"לא ,מיכאל
 ..•הואאיפהיודעלאאחדאףלא, .••אחריותחוסרכזה ..•הזדמנות

 .•.כבר?אותימכירהלאאת .•.יודעתשאנינסח .••לעשות?!מה
וצחקה.הכול!!"להשתנות!הולךהכול

אלכילבשםהיההילדיםחדדחלוןאתזהברגעבוחןשהיהמיכל
עםוףכפוף,העומדגדולאיששלפניוצמודיםהלחההזגוגית
אוזנו.אתכיסוקדושדםוגושיחבולותהיופניוצהוב.גשםבמעיל
אלבגבוונשעןלמחצה,דםובהסיגריההציתעתה,שהזדקףהאיש
הקיר.

קול.בחצילעצמואמראותו"אוהב"אני

 •דקות.ארבעפחותשבעחיתההשעה

בן·אריהיגאל

ערפלקוריראיתי

ז;ר~;ה iJןסלר Wס~ן~לתון fסגןלם i ~~ננ~ד
f מן~ל~תiJ ויקול.ן~ת~מ~ז:ויה 9י:zרמ~תןן~י~~, 

ננ'~רל~~ת.דת i9 ~?קJכ~ז;ו iJ ~ל~ p:ד~ךז;ו
:p רי? Q ר~W ח~יסםראשוןאור~י~r:דז 

דקות iJן~תסזעות~תסו~ךים

f ת~מי~~ס~וכרסדמז~זב. 
iJ כ~ז:ויr~זת~חודים~דנכ~ים:rן+.ייג~ר~נכ
~ג~ר fדים iז W~ב p:גי 9י 9ן

קות iמ~ל~סוף~דולהקך~ה f~ו;ון~ין
~פוrוz:ויםהון~ים w~ש~דים.דב iס.דרת~םדל~צ,

f ,כw סל.ילות.פו~~ים
Wf וי:zויגזל~זא:zן~לרי.ק~ד~י~

השיחיםעלע:פביש:פמטוההזפפחים
 • ·-- •ז- •: 1 •: •ז..--

ננאש=י~ת.ונפרמ~שהלב~
:• 1 T 1 1 •: t • • 

מוכרתבעירגם

מנכרתבנעירגםז-ומיר
,. • -1 • ......... 

rון~הד.דר 9 ?ז:ו~זא
 9אוז;רזפו:;ניל wזרמ.רדגות~.דם
ןס~ליא ה~~ןגן
q~w ~ 9 לז~ש~פו~יםל~זזב~~יםליי
ז;רסל.ןה 9סחון~ל

מ~זקיםמ~קותל i:;נזקסה fןz:וז+-יז
סזפו~:;נים~םקום 9 ·~לןס.רד

שירה.לשמועער~כים
-1 • • 1 -• T 

זהננהאדזפהעירז-וראה~מישם
• T •: t • • -1 , 1ז ... T 

ז~ה p:וקזקאוסיס 9~תת iסקול
תו;rד fלבוא 9 ?ןקו.ראת
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 r.c \:ו
נמרץכקיצוררקו~

קראלחנה
עמיאלעיריתמפולנית:

כזכריתבחתונהריקודהסיפוריםקובץמתוך

התעופהלשדההצהריים.אחרשישיביוםהיהה 1
היובקבוצהמוארשה.הנוסעיםהגיעובניו·יורק ·.· , .· ,

אחד.וגברועייפותמבוגרותנשיםמעשרלמעלה
 .הזיעוהנשיםודביק.חםהיההאוויר ,

המצוירהלבןלקומעבראותןהעמידובמדיםכושים
ידעולאהנשיםשאלות.מספראותןשאלומכןולאחרהריצפה,על

זקנקןבעלצעיררבהאמריקאי:האפוטרופוסהופיעאזאנגלית.
אלגנטית.חליפהלבושמבריקה,משיכיפתראשועלקצר'שחור
בואןמטרתומההנשיםהןמיבמדיםלכושיםהסבירהוא

נדלקוטלוויזיה.מצלמותהופיעוהרבבעקבות·הברית.לארצות
הצטופפוהתאורה.מןמסונוורעמדמוארשהשהגיעהאישזרקורים.

באווירוןעודבוכים.אנשיםכמהאותויבקו,וחעיתונותכתביסביבו

כשלושיםמרפאהואבעשבים,בריפויעוסקשהואהאישסיפר
מביאהואאותםצמחים,שלויחידאחדבצירוףשונותמחלות
בריפוי'לעסוקשהחלשלפניגם,התבררכעתסקאליסטה".מ"גורי
הבוכים.אלהאתשלושה,הצילהואיהודים.ילדיםבהצלתעסק

עדליעדםלהגיעיספיקולאשהאורחיםדאגהרבלהחשיך.התחיל
השבת.כניסת

טלפןהואמבורותם.מוטרדלבאים,הסביר-נוסעיםלאבשבת-
במכוניותיהםהגיעואלההתעופה.שדהבקרבתהגריםלמכרים
לבתיהם.האורחיםאתולקחו

פשוטים.יהודייםבתיםאלההיו
 .שישייוםסעודתבדיוקשםהכינו
ומרק·עוף.מבושליםדגיםריחשםעמד
הנרות.ניצבוהכסףפמוטיבתוךהלבנות,המפותעל

וילדיהןבעליהןעםאחיותנכדים,בנות,בנים,האורחים:התאספו
יותר.רחוקיםבני·דודיםוגם

והמולה.שמחההתמלאוהבתים
תפילה.אמרוהביתבעליהדולקים,הנרותעלבירכוהביתבעלות
ההגשהצלחותאלידייםהושיטוהכולילדיהם.אתהרגיעוההורים

סקרנות.וללאבחיבההביטומפולניהשבאוהנשיםעלהכלליות.
איזהלהןושישהשנייה·העולםמלחמתאתעברושהןידעוכולם
תודהאמרוהארוחה,אתשיבחומפולניההנשיםבניו·יורק.מפגש
 .שלהןהשינהחדריאלופרשו

כמהאחד,לבן·אדםלהיותיכוליםסבים"כמהלזוזואמרו"תראי",
שליהאחיםעםלשבתיכולתיאניגםדודים.בניכמהנכדים,
הןאבללשנייה,אחתאמרולישון""לכי ...אלמלא"השולחןעל·יד

 •הבוקרעדלהודםהצליחולא

2 

אתכןמכירלאאניואמר:לביתוהאורחותאתהרבהזמיןבשבת
משהותספראחתכלאוליאזזו.אתזומכירותלאעדייןאתןוגם
אתהאחדמעטשנכירכדימשפטים,כמהנמרץ'בקיצורעצמה.על

השני.

תמציתית.בתשובההרהרוהנשיםדממה.נפלה

כמהנמרץ'בקיצוררק-דבריו:עלוחזרבחביבותחייךהרב
 . . ..משפטים

אמרה:ואזרגע .עודחשבההרבידעלשישבהזו
דבר.שוםיותרלנואיכפתהיהלאמחבוא,שוםכברלנוהיהלא-

שחייןשהיהשלי'אבא •ייןהעבכלעםגמורלהחליטושליההורים
הוויסלהנהראלזרקהשליאמאאותיהרכבת,פסיאלהלךמצוין,
חולשםשכרוהפועליםהיא.גםקפצהואחר·כךפוניאטובסקימגשר

דחפהאמאמשוט.הגישוולאמאהחוצההוציאואותיבנו.הבחינו
הםיהודיות.אנחנוכיאותנויצילושלאלהםוצעקההמשוטאת

ומצאואותנוייבשוהביתה,אליהםלקחובכוח,אותנוהוציאו
המלחמה.אתעברנושאצלםטובים,אנשים
 •.•משפטיםכמה-בתור:הבאההאשהאתהזמיןהרב

היהודיםמטרבלינקה.רחוקלאזהוואנגרוב,מהעיירהאני-
כריתבתוךאותיהניחהואמאלטרבלינקהברגלהלכומוונגרוב
אותי'הריםלאאישימים,שלושהככהשכבתיהמדרכה.באמצע

תינוקשםששוכבידעההעירכללהתקרב,אפילוהעזלאאיש
ביוםפעמיםכמהבאהיההואאותי.האכילגרמניהז'נדרםיהודי.

בביתלוישכיאותי'להרוגיכולשאיננווהצטדקחלבבקבוקםע
אשהאליהאותיולקחההרימההרביעיביוםחודשיים.בןתינוק
חייבתרושקובסקה"פאנילגרמנים.הודיעמישהובנים.חשוכת
פאניאותך'לקחתיבואומידכיהסבר'איזהלעצמהלהכין

וביחדהכפראלאתיברחההיאהשכנים.אמרורושקובסקה"
המלחמה.סוףעדהסתתרנו

בתור.הבאהאתהזמיןהרב

הרכבזביאז'יניאץ.לביןזאמושץ'ביןמהרכבתאותיזרקוהורי-
כלבישניהשיחים,ביןאותימצאוהיערןשלהכלביםלמחנה.נסעה
בתםבזאמושץ',נולדהזיידמן'"אידהפתק:עליהיהקטנים.רחוב
גרנולביתו.אותילקחקריק,יקרבהיערן,ואידה."הבריקשל

לאמא.ליוחיתהאותיאימצההיערןשלבתו .ביער
לאנגלית.המתורגמניתשללמלותיההאזיןהרב
 11 •נמרץבקיצור"רקולאמשפטים"'כמה"רק-ואמרחזרלאכבר

פעםשהיוהרבניםאתבדברהזכירולאצעיראישהיההוא
האחיםמביןהבכורכתבשעליהםאלהובזאמושץ'.בוואנגרוב

סתוריםזקניםבעלישהיושיחה,בשעתידייםמניפיםשהיוזיגגו'
גרתרעודבש·עור·התפילין'רצועותטבק,זיעה,ריחמהםונדף
בית.מעשה

אוזיעהולאאפטר·שייב,שלריחנודףהאמריקאיםמהרבנים
עוגות.

האזיןאפטר·שייב,ריחוהנודףבקפידהמסופרזקנקןבעלהרב,
ומזאמושץ'.מוואנגרובנשיםשלהקצרצריםחייהןלתולדות

שמונהעודעםיחדהורייבכפר.הסתתרתיקרניך,מהעיירהאני-

במחבוא.הסתתרויהודים

פאןאחד'יפולג .האריבצדגרהשאשתואחדיהודיהיהאיתםיחד
כלעלגםועליווהלשיןהיהודיבבעלהקינאהואבה.התאהבלשק,

לשקפאןואתהגרמניםאתראתהשליאמאבמחבוא.שהיוהאחרים
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החוליםמביתאותילקחהשהיאכתבהאמאהזהבמכתב-
יהודיה.תינוקתהייתיבגארבולין.

יותראליפנהלאאישהזה.המכתבנכתבמיאליודעתלאאני
הכול.זהאף·פעם.

 .בתורהבאהאתהזמיןהרב
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היאהאחוריות.המדרגותדרךלשכניםוברחהבדלתלסדקמבעד
זרקהיהודיםשאחדלהאמרהסתתרהשאצלוהאיש'יריות.שמעה
ושכברבחצר'שוכבושהואקפץבעצמוואחר·כךמהחלוןגרמני
אתזרקשאבאהבינהאמאהפולנית.והמשטרההגסספוהגיעו

ואמרהבריצהלמסהירדההיא .בחצרשוכבהואושכעתהגרמני
אתדחףהשוטרבמקום.אותיתהרוגבעלי'זההמשטרה:למפקד

שתינותעודות.להונתןלביתואותהלקחובערבלפח·הזבלאאמ
בחיים.נשארנו

אמאליהייתהושלוש.ארבעיםבשנתגארבולין'בעירנולדתי-
ושחורהנמוכההייתיאניאלנגסית.ומאודגבוההבלונדיניתיפה,
אחתהתאמנולאבכללכיצדקההיאזה.עלסיבהלישמרהואמא

חדלהוהיאמוחיאירועהיהלאמאושששמוניםבשנתלשנייה.
הופךהיההכלמליםכמהואחרימשפסמתחילההייתהלדבר.

המלים:באותןהמשפטאתהתחילהתמידהיא ...מובןבלתילמלמול
 ...בעיהלנוישבאשקה,
 ?כלכליותבעיותשיפוץ?לנו:ישבעיהאיזולהללחושניסיתי
לאותראשהאתמניעההייתהאמאשלך?המחלהבגללנפשעוגמת

הלוויתהאחרישבועות.שישהכעבורנפטרההיאזה.לאשזה
כתבתישםשמצאתיהכתובותולכלשלההפנקסאתלקחתי
בוארשהנפטרהקויאביאק,לאוקאדיה"אמי'אחד:בנוסחמכתבים

משוודיה.גברתאיזוסלפנהלינוארבראשון " ...ביום
שלך'אמאחיתהלא"לודזיהואמר:החדשהלשנהאותיבירכההיא

אחר·כךהשפופרת.אתוהניחה " ..אחרת,פעםהכללךאספר
רקאליי'מלהאףהייתהלאבמעטפה .מישראלמעטפההגיעה
אתהכרתישנה.חמש·עשרהמלפנישליאמאשלמכתבההעתק
לאותראשוהניעהרבזמן?מדייותרמדברתאניאוליידה.כתב
שלא.

3 

אנשיםשלהבינלאומיהמפגשהחלמריוסבמלוןכמבהטן'למחרת
השנייה.העולםמלחמתבזמןמוסתריםיהודיםילדיםשהיו

THE FIRST INTERNATIONAL GATHERING OF HIDDEN " 

" CHILDREN DURING WORLD WAR TWO 

בסביבותהגיל'באותובערךכולם-אישכאלפייםהגיעו
נאה,גזרהבעלותהנשיםבטבעיות,מתנהגיםהגבריםהחמישים.
 , SUCCESFULבהחלטכולם ,משיבשמלות

האשהאמרה-בוכריתדתובחיקבוכרייםשמותתחתגדלנו
הםמהיודעיםאיננוהזההיוםעצםעד-המפגש.אתשפתחה

לכןהאחרים,כלכמולהיותמאודרצינו •שלנוהאמיתייםהשמות
לאמעולםמשפחות.והקמנומקצועייםלהישגיםהגענושתקנו.

 ? •••לבנואתלשפוךיכולנומילפניהכולאחריהתלוננו'
כתבההקוראותאחתמכתב.אנג'לסבלוסעתרןפרסםשנתייםלפני

הסתירהפולניתומשפחהמהגטואותההוציאותינוקתשבהיותה
כך'עלאישעםדיברהלאמעולםהיא,מייודעתאיננההיאאותה.
עודישנםאםלדעתמאודמעוניינתהיאבעלה.עםלאאפילו

מבקשתהיאכאלהשישבמידהלשלה.דומהגורלבעליבני·אדם
עמה.להתקשראותם
היוהם·הברית.מארצותאישכשישיםסלפנוהראשוןהשבועבמשך
צ'כים,פולנים,-נוצרים:אותםהסתירושבילדותםיהודים

הםמאירופה.אנשיםהתקשרואחריהםובלגים.צרפתיםיוגוסלבים,
 .•.כתובותביניהםהחליפו
המפגשאתשפתחההאישהסיימה-קולולהשמיעלהפגשהחלטנו
שהצילואלהאלמפנהאניהראשונההמלהואת-מריוס.במלון
אותנו:

OZIKUJE. THANK YOU. MERCI. SPASIBO DANKUWEL 

4 

ועוד,עודנוספושעהכלפתקים.עםלוחהופיעהמלוןשלבלובי
-אינפורמציה:פיסותבאואחר·כך"מחפשים".במלההחלווכולם
שאלה.סימניעםתאריכיםמשפחה,שמותללאפרסייםשמות
א.א.אמאאת"מחפשתפתק:הצמידהקויאביאקלאוקאדיהשלהבת

תיבותראשיואתהמשפחהשמותשניאתשפירו."מהביתזיידלר
שקיבלהקויאביאק>,לאוקאדיההאםשלבמכתבהמצאה ".א.א"

המכתבכלאתללוחלהצמידמאודהתחשק .מישראלבמעטפה
 .מדיארוךשהואהבינהאבלכולו'

זהואותי?מצאתאיך-ק.לאוקאדיהכתבה-נכבדה""גברת
 • 1943משנתשנה,ושמונה 'עשריםמלפניסיפורנושן,ישןסיפור

וגברתבחיים,עודשאיננוהרופא,אני'רקיודעיםהזההסיפוראת

לנשקכשבאהויחידה,אחתפעםרקראיתישאותהבעצמה,זיידלר
לדצמבר-26בבגארבולין.החוליםבביתאזשכבתיאניהילדה.את

הרופאכי ,עליבסופהכמעטדעתימיד.שמתהבתילדתי 1943
הביאואזגבול.היהלאשלילייאושללדת,יותראוכלשלאליאמר

איןשלהלאמאכיאותהשאניקואמרהשדאלתינוקתהרופאלי
לחדרומאוד'זקןשהיההרופא,אותיהזמיןהרביעיביום ...חלב
אמנםשזאתליאמרהוא ••.הקסבהאתלקחתרוצהאניאםושאל

כמובןהגונים.מאודאנשיםישרה,אבליהודים,שלמשפחה
 ...מידשהסכמתי

אותהשאגדלוביקשהואותיהילדהאתנישקהזיידלר'הגברתבאה
פתק,ליונתנהבאשיהבשםלהשאקראביקשה ...שליהיאכאילו
אשהחיתההיא .שפירומביתזיידלרא.א.האותיותהיושעליו
המזכרתאתממנהשאקחהתחננהנאה.ומאודצנומהשחורה
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זהב.במעטפת"צימח"שלנשיםשעוןאיתה,להשישהיחידה
משחקהבתשלהקטןשהילדלינדמהאצלי'ישנועודהמנגנון

וקיבלההוטבלההבתלכאשיה.טבעתלעשותנתתיוהמעטפהאיתר'
גברתאותהבמקרהאתאם .דברשוםיודעתלאהיא .שמיאת

שאפשרכמהעדאיתילהתקשראותךמבקשתאניאזזיידלר'
לבהאתמבינהאניכיהעניין'אתלהסדיראיךנחשובואזבסודיות

קיוויתיתמידכאם.אותילהביןגםצריךאבלשראיתי'האםשל
לבת.אספרמותיבשעתושרקבחיים,איננהזיידלרשהגברת
לאוקאדיה.קויאביאקרב,בכבוד
להיסטוריהלמכוןקויאביאקברברההלכהלניו·יורקהנסיעהלפני

אסתראתמצאהכלזןנרגןאסיריהניצוליםברשימתיהודית.
כתובת.לבקשהבינלאומיהאדוםלצלבלפנותאםשקלהזיידלר.
אתלהרוסזכותלךשישחושבתבאמתאתאותה:שאלבעלה

ספראתפתחהאבלבצדקתו'הודתההיאזקנה?אשהשלשלוותה
וששלכולםסלפנהזיידלרים.שישהומצאהוארשהשלהטלפונים

ואחר·כךדקות,כמההאזינוהאנשיםתולדותיה.אתסיפרהפעמים
הענייןאלקשרשוםלנואיןלא,לא,ואומרים:אותהמפסיקיםהיו
השפופרת.אתמניחיםוהיו-הזה

חייה.כלאתלנתחהתחילההיא
שחורה.שמלההאםלעצמהקנתההסרטןבמחלתחלהכאשר

אזאלךאניאיפהלבאשקה,יקרהמשהואםכיהסבירה:לשכנותיה
קונהחיתהק.לאוקאדיהאםלנחשניסתההיא ...שחורמשהולחפש
למסקנהוהגיעההאמיתית.אמהחיתהאילושחורהשמלהלעצמה

נבוןמעשהעשתההאםמשבר'היהריקות,אזהיוהחנויות .שכן

בהחלט.
הרופאאבל·החולים,בביתהבריאהבידהבשערותיהמשכההאם
אנשיםאצלאופייניתהיאביותרהקרוביםנגדשתוקפנותאמר
 .מוחיאירועאחרי

היאמחלה.איזולךתעשישוב-בעלהאמר-כברזהאתעזבי-
המאמראמריקאית.לעיתונאיתהכולאתסיפרהאבלזה,אתעזבה
הכנסשלהראשוןביום ." W ALL STREET JOURNAL "·באורראה

בשעוןרקהתענינההיאצעירה.אשהאליהניגשהבניו·יורק
נראההיההואאיךק.ללאוקאדיהזיידלרהגברתשנתנה"צימח"

-בעצבאמרה-אחרשעוןאיזהזה- .משהועליוחרוטהיהואם
לה.והלכה-ממךסליחהמבקשתאני

5 

היוהנושאיםהעבודה.בקבוצותהדיוניםנמשכוהצהרייםאחרי

נוצרי?",אויהודיבעצם,אני"מיאני?",מישל"ילדוכדלקמן:
בדידותם ,,זה",כלאחריאלוהיםעםקשרליצורעודאפשר"האם
"אניהזיכרון",בפני"פחדשלהם",האשמהורגשיהניצוליםשל

וכדומה.-להסתתר"ממשיךעדיין

6 

ושאל:קשישגברניגשמפולניההנשיםאל
מזאמושץ'?מישהיכאןישאולי-
השיחים.ביןאותהמצאוהיערןשכלבילזווקראואמרו-יש-

לב:בתשומתבההביסהאיש
 .זיידמןדיןהעורךאתלימזכירהאת ..•מישהולימזכירהאת-
בסרחה.להיותרצתהיי:יהבריק?-
הבריק.כן,-

 .שליאבאהיהזה-
שלנו.הרכושעניניאתניהלהוא-האיששמח-אומרתאתמה-

 .•.זיידמןהדיןעורךאזשליהדודעםרבשליכשאבא
האשה.אותוהפסיקה-ממני?רוצהאתהמה-

שארעםומהמזאמושץ.מישהועםלפספסרקרציתידבר,שום-
חיים?האחיםהמשפחה?בני

אחים?ליהיו-
שלשמוהיהמה ...רגעואחות.אחיםשנילךהיושאלה.איזו-

 •..הגדולהאח
 ...ליתסלח-לחשה:היאשלה.החזהעצםבאיזורנגעההאשה-

בעקבותיה.ללכתניסההאישללכת.והחלהעורףלופנתה
 ...שלךהאחיםשלהשמותהיומהיודעכבראנירגע!חכי-

 :בזעםואמרהעצרהבהיא
אדוני.גרושה,בתליישאני,-
נכדות.שלושליישאני'-
מאו.דלהןנחוצהאני'-
אחד.לבהתקףכברליהיהאני,-
מוכרחשמישהוזהבגללרקלבמהתקףלמותיכולהלאאני-

 ...שליהאחיםשלהשמותאתלילהגיד

7 

היהודיהסמינרשלהסטודנטיםבמגוריהתגוררומפולניההנשים
הביתבעליולבשר.לחלבכשריםמקרריםשםעמדולתיאולוגיה.

מכניסותשהאורחותהתעצבנוורקרגילבלתיבאורחאדיביםהיו
לאאם-שלהם.הכשריםהמקרריםתוךאלכשרהכלתיהמזוןאת

ואמרוחזרו-אותנותשאלומידכשרלאאוכלאיזהתדעו
מיואשים.

השבת.נרותעללברךידעולאמפולניההנשים
הכנסת.בביתלהתפללידעולאהן
קומבינזוניםלבשולאוכמהכמהאחתעלמשי.שמלותלבשולאהן

הניו·יורקיותהיהודיותלבשואשרורדרד'סגולבגוונימבהיקים
אשהאלפנתההיא?כמהבתיודעתאת-הפנים.בקבלות
גזרה,דקתאחרתגברתעלוהצביעההניו·יורקיותאחתמפולניה
אתיודעתאנישבעים.בתהיא-כמוה.בדיוקומבהיקהמאופרת

 "הנשיםואמרוחזרו-אמא?-שלי.האמאזאתכיבוודאות,זה
-רעותה.אתאשההרגיעו-ללבתקחיאל-נדהמות.מפולניה
והןאחרת.לגמרינראותהיווגארבוליןבזאמושץ'האמהות
זאמושץ',שלהיהודיותהאמהותאתלעצמןלתארוניסוהשתתקו
 .גארבוליןווואנגרוב

שמיעה.מכשירהיהלאשמיעתה,אתשאיבדהזוהנשים,לאחת
מתאימים.משקפייםהיולאראייתה,אתלאבדשעמדהלשנייה,

לרביעית,תרופות.היולאלב,התקףאחרישהייתהלשלישית,
וכדומה. ...מסרסןשהבריאה

מאודבדרךזהאתועשוביניהן.לריבהחלוהןימיםכמהכעבור
שנעשוהבינוהןהשנייה.עלאחתוהלשינובכונעלבו'מוזרה:
מעולם.,האמיתיי~בחייהןלהיותזכושלאכאלהקסבות,ילדות

פסיכולוגיםעיתונאים,היסטוריונים,אותןלראותבאו
להןוהציגוהמדעיותלעבודותיהםחומראספוהםופסיכיאטרים.

שאלות:
בלילה?מרטיבההייתבילדותךהאם-
ביד?סמרטוטעםנרדמתהייתהאם-

מסיוטים?סובלתאתהאם-
נושאותלאהרגלייםכילברוח,יכולהשאינךחולמתאתהאם-

קול?להוציאמצליחהלאאתכילצעוק,יכולהלאואתאותך
אחרים?סגוריםוממקומות ?ממעליותפוחדתאתהאם-
הפחד?אתממךירשושלךהילדיםהאם-

יהודיםששאלומאלהערוךלאיןקלותאבלמעצבנות,היוהשאלות
מניו·יורק.פשוטים

למה?-גלויה.באימהשאלו-לפולניה?!חוזרותואתן-
לקברים?

אלחוזרותשהנשיםהבינוולאהיהודיים,לקבריםהתכוונוהם
ואלשלהןהאמהותהיושלאהאמהותאלהפולניים.הקברים
 .שלהןיותהאמיתהאמהותאחרישנותרההיהודיתהריקנות

התעופה.לשדהאותןהסיעהרב
שאלות.שאללא-לאחריםבניגודהוא,
עורורצועותביתמאפהעוגותטבק,שלריחממנונדףלאעדיין

 •שאלות.שאללאכברהואאבלהתפילין'
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CIIII -~חלילהחלוקו

פרייםג'נט
גרנובסקייוסימאנגלית:

הפסיכיאטריהחוליםבביתוהמולדחגכמעטחיהה , .. ;,. •.,
ולאחרותבית,חיהמחןלכמהחביתה.ללכתרצוכולן , .· , .•.

ללכתרצוכולןחןחרבה,שינהלאזהאבללא, ' ,
שוםללאמקוםבית,להיקראהיהשיכוללמקום
וטיוליםוהצרים,וגנים,וחדרי·בילוי'נעולות,דלתות

הפרחיםאתלהריחהצהריים,אחרראשוןבימיבגןקטנטניםזהירים
עדכמורחוקללכתואוליהמזרקהואתהמגנוליהאתולראות

העולם.שכןהשנישמעברםהשערים,
שלילביתכשאלךלשנייה,אחתהחולותאמרוחביתה,כשאלך
לערוךר·חצחריים nאשלישיבימיהולכותחיוכשחןולפעמיםממש,
בגינתנעריםשם·הספרביתמאחורילמטח,בחנותקניות

ניערשלהםשהמנהלעדבמטורפותעינייםללטושעצרובית-הספר
וכמוך'כמוניאדםבניהיוחןלעיסוקם,בחזרהלאחורומשכםאותם

אדםאףכמוהיולאהןבכלל'כאלההיולאהןכשלמעשהתזכור'
החייםומהנאותומהרחובות,מבתיהן'נלקחוחןשבחוץ'מהעולם
לקנותכדיהלכוחןלחנותטוב,ומהחופים,ומהתיאטראותהקטנות,
הואאוליאמרו'הןהמשגיחבשביל·המולד'לחגברכהכרטיסי
שוםאיןכיהביתה,ללכתרוצחשאניבגללהביתה,אותיישחרר
למטהכשהלכונראוחןעצובותכל·כךבאמת.איתיבסדרלאדבר
כל·כךהיובגדיהןלמשגיח.הברכהכרטיסיאתלקנותהחנותאל

עללהןהתעוותווהגרבייםמצ'וקמקים,קבקביםנעליהןמוזרים,
רקלקנותותזכרולאט,תלכוביחד'תחיואמרח,האחותהקרסול.
באגרופיםואחזועדר'כמויחד'חלנוחןאזהגיוניים.דברים
מורעבות,בורקות,בעינייםוהביטוחשילינגים,חמשתאתקמוצים

משלוחייםבתיםלחםשחיוהאנשיםועלהשמייםועלחדרךעל
והמרגשתהקטנהבמערבולתסחורסחורההליכהאחריואז,עצמם.

העופרתלמימיתחזורנההןהקניות,שלהזחיום-השלישישל
שםולמכבסהולחצר'הבילוילחדרי·החולים,ביתחיישלהדוממים

ולמגוריהןחום,מרובזולגותועיניהןומתלהטותמאדימותהיופניהן
האחותעםהגיעכשהדוקטורלחייךוניסווצחצחוהברישוחןםש

אניכן'לאבסדר'אניאמרו'שלהןהחיוכיםבוקר.בכלהראשית
 .המולדבחגהביתהללכתיכולה

ר·כך nואהראשיתלאחותמשהווילחשבחזרהאליהןיחייךוהרופא
הבא.המאולץהחיוךואתהבאההחולהאתלפגושחלאהימשיך
הביתה.חלינהעלתקוותונפלוצצויום,בכלונכח,
לחןחיהלאכיבכלללביתתקווהלחןחיתהשלאכאלחחיואבל
שניםמשךחייתההיאבאן,עלידעוכולןבאן,חייתהכזובית.

פסיכיאטריחוליםבביתחייתההיאלנוער.הרווחהשירותיבפיקוח
חיהזהכאן.אותהשמוחםלכןמשם,ברחההיאאבללמעלה,בצפון
יותר.בטוח

מתעלתחוץבוחיההכולקסטיליאנית.טירהבסגנוןנבנההמקום
באןחייתההגיע,המולדכשחגכעת,אבלמתרומם.וגשרמגן

יותר'טובחיההמולדחגשםכיבצפון'למעלהלהישארמעדיפה
חוץמתנה,לךנתןבעצמווהמשגיחוסיגריות,משיגרבילךחיו

ימיםשבעהלעבודהצטרכתוכאןבשבועחופשייוםלךחיהמזח,

לצאתלךחידשובצפון'שםיותרנחמדחיהזהאופן'בכלבשבוע,
באןמבין'אתהקשה.כל·כךלעבודהצטרכתולארגלייםלטיולים
ידעה.היאאזשם,וגםפהגםמולדחגיבילתה

היאלו'קראוחםהעכברושים''מאורתהזח,·החוליםמביתגם
וזהכעונש,בבידודאותהושמואותהתפשוהםאבללברוח,ניסתה

להשתגעאוהראשעלמנחלקבלעלולאתהבבידוד,נעיםלא
חיהזהאיכפת.חיהלאזהעל·כל·פנים,לנאן,יותר.עודמעצמך
בצפוןשםלחיותרוצחהייתיהמולדבחגאבלאמרח,היאמעניין,
למעלה.

למה?יודעאתהרוצה.הייתילאאחדמסויםבמובןאבל
האחותבגללחיהזה .ניחשוכולןאבלאחת,לאףסיפרהלאהיא

עדינה.ומאודנחמדהומאודוחמודהקטנהמשגיחה,אחות •הרפד

להשחיהבאן'שש,בשעהערבבכלהעבודהסיוםלאחר
היוהןושםהרפדהאחותשללחדרההולכתהייתה"על-תנאי",
חייתהיכולהובאןלשוחח,אוהבותשנערותדבריםעלמשוחחות

לצאתכשתורשהלעשותהייתהשרוצחמהעלהרפדלאחותלספר
טבחיתסתםלאטבחית.לחיותהתכוונההיאשבחוץ.העולםאל

גדול.במלוןהראשונהמהדרגהאלאהשנייה,אוהשלישיתמהדרגה
קרובלמעלהאוהמיגרשיםסביבביחדלטיילהלכוחןולפעמים

עםהחדשיםהקטניםהחזירוניםאתלראותכדיהחזיריםלדירי
מלאותכשידיהןחוזרותחיווהןכותרת,כעליהשקופותהאוזניים.

חיהזהבגינה.דובדבןעציחרבהחיוכיהדובדבנים.בפריחת

הקולובעלתוחשמנההמגושמתבאןיחד,השתייםאתלראותמצחיק
אחותכמוחייתההיאוקטנה.שקטההעדינההרפדהאחותהנמוך'

ובגדיםוסבוןשינייםמשחתקטנים,דבריםלחנתנההיאלנאן.
שלהפשתןכציפיותומחוספסיםנוקשיםהיושלאתחתונים

גבוהותמותניותעםמסומניםסרבליםחיושלאובגדיםהמזווגים,
ובלילהבגאווההחדשיםבגדיהאתלבשהבאןלמרפק.עדושרוולים
ארבע,ממחלקהשהוצאוהשטוחהישןהמגהץתחתאותםשיטחה

השיערובסרטילה,נתנההרפדשהאחותבליפסטיקהשתמשהוהיא
אפור,חתלתולשתייםממחלקההביאההאחותאחתופעםובסבון.
וליטפהכפיהעלאותונשאהבאןבאן,בשבילוקטןצמריחתלתול
תחתאצבעותיהכריותאתוהניחהאוזניו'מאחוריאותוודגדגה

עלאמרח,היאהרולד'לואקראנוחם.הואאיךלהרגישכדיסנטרו
פסס.פסס,הרולד'הדוקטור'שם

המולד'בחגחביתההליכהעלדיברוהאחרותהחולותשכלובזמן
כשחןבגעגועים,לחןשציפומיועלחיושלחןשהבתיםאיךעל

אבאעלמעשיותוסיפרוהקיץ'שלהערבייםבאורחמיטהעלשכבו
ועל .הרפדהאחותעלסיפרה,גםבאןובעל'ואחואחותואמא,
תחיהאחדשיוםאיךועלהרפד'האחותשלוהאבאוחאמאהאחות
ראשית.אחותר·כך nואהראשית,לאחותסגניתהרפדהאחות
מהלחג,מתנותעלדיברוהאחרותוכשכל .הרפדהראשיתהאחות
רוצחהייתהמהמענייןנוראגם,דיברהבאןלה,שאתןמהלושאתן
בעולם.חרבהחכיהרפדהאחות

חייתההרפדשהאחותמהעלותהתה .תהתהשנאןאחריאחד'ויום
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לילהחלוקלסרוגהלילה,חלוקשלהרעיוןבהנדלקבמתנה,רוצה
 .החמודשערהאתשיהלוםכחולאחד •הרפדלאחותקצר
בחייהבגדסרגהלאהיאכילסרוג,הייתהיכולהלאבאןכעת;

שתייםממחלקהברברהחשבה.היא ,ללמודיכולהאניאבלמעולם.
ורודאחד ,עכשיוקצרלילהחלוקסורגתברברה ,אותיתלמד

לאחותאסרוגאניהדוגמא.אתממנהאקחאניקונכיה.שלבדוגמא
לילה.חלוקהרפד
הסריגהללאלהיראותשלאמאודבאןהקפידהאחר·כךשבאובימים
הייתהברברהלסרוג.אותהלימדהשתייםממחלקהברברהשלה.
גבוהההייתההיאהחולים,בביתשניםחייתההיאזקנה,כבר

בכלהציפוריםאתהאכילהוהיאאחריהרצווהחתוליםוכחושה
היאלכולם.טובהחיתהברברההגדול.מהמטבחבפירוריםבוקר
היאאז ,הרפדלאחותשינהבגדושתכיןלסרוגתלמדשנאןרצתה
הבילויבחדרישבוהאחרותכשכלבערב,היטב.אותהאימנה

מנענעיועםהזקןהפסנתרעללנגןניסואולרדיווהקשיבו
ו"זעקת"פונטש"שלהישניםהעיתוניםבדפיהפכואוהצהובים,
היאלפעמיםהלילה.חלוקאתוסרגההאחלידישבהבאןהמלחמה",

אתקיללההיאלפעמיםמהתחלה.שובוהתחילההכולפרמה
הרצפהעלבכוחהסריגאתהשליכההיאל~עמיםהסריגה.מלאכת
הרפדלאחותתקנההיאאחת,עיןעודתסרוגלאשלעולםונשבעה

האחותיכולהאיך ,צלופןבניירעטופיםלפניםומגבתיפהסבון
כשמעולםקונכיהבדוגמתכחולחלוקשתסרגיממךלצפותהרפד
מאחוריכלואההעכברושים,במאורתתקועההזדמנות,לךנתנולא

מתקלקלתהמכונהואזרביעייוםבערבירקסרטיםעםובריח,סורג
שתשביבךבטחולאכיהזמןכלדלוקיםהאורותאתמשאיריםוהם

לנגןנשיפהכליתזמורתחודשייםמדיושובשובושלחובחושך,
מטורפת,שהייתבגללרקעינייםבךולטשוהמדשאה,עלהימנונים

ולשאולממתקאותולךלתתמהעירשבאההואהאיששבועובכל

כחולחלוקשתסרגיממךלצפותאפשראיך ,בריאותךעלבחביבות
קונכיה?בדוגמת

חגלפניושבועבמלאכתה.המשיכהבאן ,הכולועל·אףלמרות ,אבל
משהוהיהזה •מוכןהלילהחלוקהיהויפה,וכחולרך ,המולד
המחלקהוכלטישובנייראותועטפהבאןבגללו.להתרגששאפשר
יפהזהכמה ,ולהגידהחלוקאתוללטףהעטיפהאתלהתירהורשתה

חמו.דכל·כךזה ,באן
אתשעשיתיאחריוכעת,אמרה.היאקודם,סרגתילאפעםאףאני
הוא .אותועשיתיאני ,שליהואכיאותולמסוררוצהלאאניזה,

לי.שייך
והורידומהמחלקהאותההוציאוהםחולה.באןהייתהלילהבאותו
בכתההיאהאחרות.לחולותתפריעשלאכדימבודדלחדראותה
זרועה.תחתהחלוקאתבכוחואחזהזמןבאותווצחקה
דיברהולאכלוםאכלהלאהיאלבדה.הייתהימיםארבעהבמשך

וליטפהוהחליקהידה,תחתהחלוקאתהחזיקההיא ,אחדאףםע
ימיםארבעהאחרילמחלקהחזרהוכשהיאחי.דברהיהכמואותו
שכולןבזמןועצובה.מסוגרתונראתהבחלוקעטופההייתההיא

האחותשללבואהוחיכוכשדיברולתה,השולחןסביב ·ישב,
ושתקה,באןישבהלקום,ולהוראההסכיניםולספירתהראשית
אחר·צהרייםהיהאשרהבאר·הצהריים nובאלפניה.ישרוהביטה

אחתאתשלחהלקניות,לצאתהורשתהשלא ,באןקניות,של
בניירעטופיםלפניםומגבתסבוןקופסת ,משהולהלקנותהחולות
 • .הרפדהאחותעבור·המולדחגמתנת ,צלופן

אצל"מלאךחייהעלסרסאשרפריים,ג'נסהניו·זילנדיתהסופרתעל·ידינכתבהסיפור

סיפוריםמקובץלקוחהסיפורבארץ.הקולנועמסכיעלרבלאזנזןלפניהוקרןשולחני"

·הלגונה".בשם
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 r.c .ו,:ו
 77מתוןכספר• ~

בקרוב:יופיע

בן-דודאלפרןרות

מאוחרתבנייההיכל

לב.באומץהנחשפותמרתקותחייםהוויותכבה.בשלה,שירה

השניים.ביןהדדיתתלותויוצרלהווההעבראתמחבר-הזיכרון

 " J'U "עםתוף 1כוע 77מתוןכספר•

בקרוב:•ופ•ע

המתהפכתהחרבבלהט
החדשה)הערביתהשירהמן(מבחר

רגולנטשמואלמערבית:

מורהשמואלפרופ'הקדמה:
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 ACUM LTDבע"מאקויים

הבינלאומיתבקונפדרציהמאוגדתבישראללמוסיקהומו"ליםמחבריםקומפוזיטוריםאנודת
SOCIETE D'AUTEURS/ COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE EN ISRAEL 

MEMBRE DE LA CONFEDERATION INTERNATIONALE DES SOCIETES D'AUTEURS ET COMPOSITEURS 

ד 11תשנם 11אקופרסיתקנות

הוקרהותעודותאותותפרסים,השנהיחולקואקו"םפרסיבמסגרת

כדלהלן:
שם.בעילוםהמוגשותוספרותיותמוסיקליותליצירותאקוייםפרסי . 1
וספרותיות.מוסיקליותיצירותפירסוםלעידודאקוייםפרסי . 2
לוידיאוקליפ.אקוייםפרס . 3
ולסופרים.למלחיניםהשופטיםפרסי . 4
מקוריות.ישראליותיצירותוקידוםהפצהביצוע,בעדאותות . 5
הוקרה.תעודות . 6

ספרותייםפרסים
אחד.כלשייח 10,000בסךשםבעילוםהמוגשותליצירות ·פרסים 2א.

דפוס.גליונות 2שלמינימליבשיעורפזמוניםאושיריםלקובץ . 1
גליונות 4שלמינימליבשיעורסיפוריםקובץאו ,רומן-הספרותמתחוםליצירה . 2

 .ולנוערלילדיםספרותכולל ,דפוס

אחד.כלשייח 12,500שללסךעדפרסים 3-היצירהפירסוםלעידודפרסיםב.

ספרות

פזמונים.אושיריםקובץ . 1

 .הומורסקותקובץאוסיפורים,קובץ . 2

מערכונים.אומחזותקובץמחזה, . 3

נובלה.אורומן . 4

עיוניתספרות
ספרותית).מסהאו(מחקרהחדשה:העבריתהספרותחקרבתחוםעבודה

אקויים:במשרדילקבלושניתןהמחייבהפרסיםבתקנוןמפורטיםהמלאיםההגשהתנאי
 . 03-5620115טלי , 61140תל-אביב , 118רוטשילדשדי
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חשובהבנקסניףעםשלךהקשרעסקי,לקוחכ
במיוחד.לך

להצטרףלךכדאי ,מתמידיותרשהיום,הסיבהזו
בדיסקונטהסניפיםמנהלידיסקונט.שלעסקיכלקוח
יותרבהרבהלקראתךלבואכדיסמכויות,קיבלו

 ,הכלולעשותתהליכיםלקצריכוליםהםתחומים.
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ממוחשבים,תקשורתבשרותימגנטיים,בכרטיסים

בנקאי.תחוםכמעט,בכל,ובעצם,סחר-חוץבשרותי
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