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 1עה wהעולםבונישלוהפרחהלחם
נבלהעודניםלשהנינלארםיירםם ,נםיאהאחדלרגלםרפיע .- = ,תרכנולפיבםליpת, n ,תערהרםםרדעלפיגם , mהגיליון ··. _
םןכנרערלהאנכררניזםשלריחיודע,אני •כרלרהעולם •

נםאיווא.חדצהירוף:הזכרתםצעםרגם nדנ,יסר

נבירותאנשיםעדנוצpת,רעודשנהםאהלפנישרקנדברראםאבל
שתים·שערהניןורבלין,פויסלונדוןכםרביותר,הנאורהאירופה

שילידםאלםנםריים,תנאיםחרסיםשהיוניםםה,שערתששל·רשעה
שלםשכררחםישיתשהיהבשכראךםנרגריםכםרעבדו 14 • 9בני

יהרםוהועדנדא,דםשכרלועתםשביישםבטלהיהור.אשגם ,םבררג
אנתיםהיולאהעובדתשלאהשלכךנוסיףרעודאלהבכלניזכרםא

הבחירהזכרתאף ,כםשםערפשוטו ,לבעדםשרלההיתההיא ,כלל
פועליכאשרשנהםםאהלםעלהשלפנינזכוראםלהוהיתהלא

םעז,שלשחרדיםדגליםרדג.יפרלרחובותציאו uשיאקשלהקטסיטל
על·ידישנשלטהאז,של·אםריקאית nהפדרליהםשםרהוכאשר

עבוהדירםשניקשרםגןחרסיאבנשיםירתהבהם,ירתההםעבירים,

זהכלאתנדברראם ...גברהיותרםעםושכרשערתשםרנהלש
נסכיםהיום,בדת,הערהאוrוה ,העובדהאדםהשביאתובשררה

צבעאתשהעניקהזה,שהיוםונוסיףקםנד"לאדרךכברתשערבנו
אתהםניעזאתעםויחד nהםקרפ ,הםנרצלוא.דםכצבעדא.רדם
דרךכרנתעברנושאםנםנסכיםבםפעל•שןחורקיםהעולםי•גלגל
ור.אעולםשלןןין•ריברנרםביניםאיןידעיןאדרבה.עודנהדהרךאבל
כםרבן,לאםר,דאב.םשיריר:אבחדשלרנסיpכדרב • ••עול.םלשברבר
בכלהירצוהדאםהואחיינואתרםדקםםקייםםניע,שברנה,שםי

דם.נרפאיםןהחלאר ,בםפלעהםכרנהשאםרnרידא,וrויםןהחלרהםרת,
לאישהעכשוויים.הםרדרניים,דא,יינשםייניםבגדולרכלה ,נבםל
ולוצפורה,השאותסם.חיייאנםשחייךתחוהשעםלועלםשאבהזה,

רםקררםקרםאתלשפר ,ארחחייםבעלולאאדם,היותרםכררח
 •צעמוהשכםחייואתהשכםשלהחיים
אופיינילהשעירם,אותם,לשפרהחיים,אתלשנותהזה,הצורך

הםפעילההיאהזאתהשאיפהעובדים.לאנשיםיוצרים,לאנשים
אחדרכלכשפתראחדכל ,בםקרםראחדרכלרםר nבתאחדכל ,אותנו

םברזבזים.חייםעללאיותר,םשםערתייםחייםעללדא.בקלכשרנו,
איןםםנרהםקרםאלהיםיםםןנירםשיגיע ,רחדלאםאיתנרםירכי
 ,צעםראתויאשלונ.כרנה,ה nהםנרשלהםקרםהואללכת,לאןכבר

 rברעגשלםברזבזרצףהיוחייהאם-חייתיאיך ,לאחורבםבם
 , nדא.םיתיהשאלהזאתשליזשהבטלבניםשהרהנעתסיאר ,אוורי

הםלם.שלדג.דרלהלאשלתודם.ישב nהםפתבהרק
שיש ,הםשלםןבחיים,כשעוסקיםלדת,עלם,אפשראםושרב,

חגכונר ,בינלארםיבכללשהואהארםריםויש ,סינישהואאהרירםם
הפרוטותאתםבזבזאתהדםרעעניאישכששואליםלכןהעוידנם:

כלהיאהדלפוןשלתשובתופרח,רעללחםעלשלך nררנר nדא.
לחיות,כדיההכרחיהוכורןבשביל-לחם , Mארגלעלות.רדה
לחיות.םהבשבילשיהיהכידופרח-

םהלשםשיהיהרלםעןהחייםלםןענאבקיםבדלובעולםהועדבים
םרףאיןלכן •להשעירלתרןגנרלואיןלשאיפה,גנרלראיזלחידת,
אתשםסםניםוrוםסםלים,שפרלינים,לסםליםסוףאיןלאם.pב
רבהםשםערתבלעי ,יורתנברנים ,יורתעשיריםחייםלםןעואונ.קב
יותר.

ראגוז,ללא mאםבבקלצהליחסיכיוכל rאשםזןם,וב.ינוהועידנם
נבללאערידנם.איגדוללאלאחד)לאגד.םהםלהאיגךד,(דאב.ללא

הרואיםםצpרייעםאיגודיםלצעםם.לכנרתהעונדיםר riצהליהארצות
 •השכרהטבתרקכלרםרכלכליות,ונטרותרקלצעםםרםעםדיים

תנרעתשלגדולתהחלקית.אבלונכרנה,צודקתתםידשהיאונרטה
איגודלכנרתביכולתההיאוהישראליתהארז·ישראליתהעבודה
כלעלהעובדהאדםאתהוראהקהילתיתמרעכתכרלל.צקםריע
וה.שכלתית,החינוכית,התרבותית,הכלכלית,הזרויות:ונכל ,דב,יטר

ור.יעונית.הפוליטית,
לתתאםררההמייסדים,שלכוונותיהםעל·םיהעודניםהסתדרות
םהדאבם,רואהםארnריההערםדתדא,ידיארלרגיהאלד"לכלתשובות

וגעל.גיבור , nםצpריעת·םרפרתיכלשרןםכניםאשגר
הםדריכהות.רדהשלכזאתלתפיסהברצינותשמתייחסםי ,לע·כן

עוידנםשםאבקלרדושיכולאיננושנה,םםאהלםלעההעוידנםתא
הואועדר,פולייט,םאבקזהלהפך,םפרלייםהק.ניpלםשל,היהי,
השאלותתבחוםלרדםםהםצקריעלאיגודשאיןלעטןויבדלאיננו

שלדרבשלרבםרפר ,האזורשלהעם,שלהשכם,שלוג.ורליות
לכלצנלם.דרב,ראיםלכלשררירןכונרםה. nםלארשלרםכםרהעולם,
השאיפהצהורך,רםכןאתרנן,חיירחייםועונידםשיתריםוא.נשים

שלבינלארםיתלעוברתעובדים,שלבינלארםיתלםרלידרירת
עובדים.

החושד,בשיחתםרידםןערפדהשארמדתכפיהזאת,בסרלידרירת
העודבים.וא.נישםשלהעצרםה- mהגביליון
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מחוזאלמסע
ההבטחות

הרצאתכדקל; , ..זצלקה:דן
 1994עובד;עם

ילדה,כמעסצעידה,מארדכשהייתי
ז•ןבשםספדבספריהפעם ' Mלק
התירההספרניתם•כאל•:ובנול pרב
 . , •הספדאתהכירהלאאוילל•

רקאתמשיבר"ה•התהספדבשםכדב

אוילכל·ןכ,הבתנילאקס.ם vmואכ
 .שלהאציליתהפולניותזרה•תה
תרבותהםד•ףהקםרשס,הזד,העולם
ארל•מעכשיו.ולאמכאןשלא

זרןמין-הגיברד•םשלרת.מהרנ•רת
כשיצא •שלצידןצעירואנידק•שרס
 ,אלויםביםלארד •ל pבר•ך•ר
 ,מרבדדנדרןמיןהשםלישהםעי

קראת•.בעררה.הישנהוהסקרנות

הבנה.נוספהקדפג.לאקהסם

סםרנרתהפרלנ•·הקסםל·סרדמעבד
הפותחיםהמהלכיםהנסרתת.בספר

דרםןשלסרגמבס•ח•םבדומן,
ורצה-הבעד-הםספדהתחנכות.

מרצה •כדקל ,.,לסינית,ללםוד
שלומהקתדרהשהוגלהבדימוס,

הוא •םד•שנונהפהפל•סתבעוון
הואמצואלעתקהלסית.ליווןםרמהח
 rמהואבנוםיכאלליסנית.גםלמדם
 •וכד•זמסיחלומותבעל •צעיראניד

•ורן-הדוקסרדשלבאמתחתו
העבד,-הזוהרתקופתשלהקלסית
סםוןכינדאה •מיכאלשלו Mאכמת

יש •אביושלמחוכמתובוישהעתיד.
•פה, Kהווהחזון,החלומותםןבר

במזה.ראקסצנסד•נרעדאתלס•,
•אתה •אבירשלשכלולהוא •כלוםר
בכפפותולשחקכספריילקרוא•כול

הערצהשליםחתפתחאלדקוכסיף,
ואלאות•,לעצכןעלולזהכי ...אל•

כאן.•שוםעשאתהםהעלכvרזתדבר
אירוניםדםםרס•ףהוארככך ) 11(עם'

 •לדמותורםסקןד
ספרים,עםוסכביתנבלעהמספר
הדוקםרדשלסיפורםאתםעלהובצעם

כדיכסירם,דקשרב,םופיעהוא •וכגר

לס•פרדההכסחההקצוות.אתלקשרו
גםעולהכךמםרםשת.אינההתחנכות

האדחות.ההבסחרתשלבגודלן
דבקלקורסות.המערכותכללםעשה,

רהיסםרד•רןםבד•קא•נםלקסראל-
ירוןםהםעדכת.נפלס •סדיתמים

המלחמה,בזמןשההבההקלסית
ומולדתובכללאירופהמאכזבת,

הופךהבכיר,תלמדיוא•כזבר,בפרס,
הרבההאההאש ,צינילפרל•ס•קיא

םפ•לםאפד•קה,התיירנעלמת,
הנגינהתיבתכעלקהבצן,ש•עםרם,

 Mהסרקכתיגס·ררח,בררסתםהוא
הכיתספר•ראפ•לרמקסמםמאבדים
הערני,אתלעכבכד•נמכרים

אלצרפת,אלנוקלשלר Mכריםב
הוחרת,אתסגש•םהלא·החופש•

 ,., •שלוהשורשיםחוסרנבללאולי
הקלסית,•רוןאתשאהבהאיש ,קדכל

התרבותיתאירופההפראית,אפריקה

נוסע-עתיקיםםדקחתרכת•

שילראל.

ההבסהחמהרתעלגםלתהותשקבתם
 ,כאסרושהוא,-בנרכמיכאלהספוהנ

כדקל.שלםשרכלל••דגנומעין
מיכאלעםכדקלשלסים,ה•דמרעתכ
קבוע.כלתיתפקידיםהיפוךמבסאת
הידעבעלהחכם·•הזקןהואקדכל

אתלמיכאלשהעניקזהו tהרהקלס•,
אתהייחרד•רת,אתהמגוירן,הידע

םסר•םםשלבהמחשבה.נוזעות
ש•םרשערשהמיכאלרםדקרם,

וכיכולתהזהבידעארםרנרם•
להיפוךשגורםםה .אה•נםלקםר:•ל•ת,

לקדכל.אבגםדר,פךמיכאלתפקייד.ם
הסנם•םנםלי,הררםנם•,האגלערמת
שיארםפרכח.בוגרמיכאלנדאה

אלנםשךכשמיכאלמחרחשוה.יפוך
כ•םסתבר,ובדיעבד-אכיראהובת

שלםמכררתירלנערהנמשן·האב
הא•נםלקסראליהארםז •םיכאל
מיכאלאצלמתחלףדבקלאח.שאיפיין
החלקכסירםלשםה.עם t ,ככנרעדות
כיחד)(לאנמלם•םשניהם ,רןהראש

מקרםם.אתמוצאיםא•ינםושניהם

אלפונההוא-זוכרסוףזרלקדכל,
מיכאללישראל.-ד>.ודחרנהההכסהח

קדכלשלהש~רשיםחרסוימשיך,-
-ולמניעלתכונהכמיכאלמתפתח
נוד,דאביר ,מיכאל •·•אל rלא•כמעם
כלתינשיםגדולות,ע•סקרתאוהב

אבסורדיים:פרריקסיםםרשגרת,

משכירהואלוהבנייהקרנסורצירcכ
תירועדיםקים ,כישוריואת

נידחות.רפאיםכעיירותםלאכרתירת
גדולים:מסערתבשנימסתייםהדומן
-לאפריקה-רהבןלישראל-אהב

 .וא.ב.שלחלומותא 1מרסשחיתה
השאלהאתםות•רהפתוחהסירם

ההבטחותמופשרהאם .•הפתוחה

לאאךפתוחה,שאלה · rהארnרנרת
לחלוטין,

צלקהשסבעבםפתחרתנשתםוואם
הגדולות,וה.נסרתתכינו·אה-כפסר

היהתמיד •מרםשרלאהמפוארות'
שאיפרתלהחליףבםסע,להםסויךזךיד

היואפשרויותהלאו"•~נרערתרתםים,
שהיה,הקסםבכךואולילרוב,

 • .שעדיין
גלעדישראלי·עמית

שהוחמצורפים

מןרפיםאהררן:ביןיצחק

הרצאת ; 1993-1906הלוח;
עמי 220דזמארחד;הקיבץו

לספראדםשלהו·אשרניתתגובתו
 ,בספראוחזהואפיזית:לרוב,היא,
אצבעותיואתםעבידר, r ,בכר•כחש

כדיבעםרדירומעלעלהאות•ויתעל
תרכנו.עלוללמדוקנקנועללתהות

בןיצחקשלהלוח• ן:,כ·דפ•ם
הראשון,מהרגעהאדם,חשאדר.ון,

מכדידקדופן:יוצאבספראוחזשהוא

ארםרכירגרפ•הארביוגרפיהלהיות
זילופיםאלבוםלהיותפכריקסן

מכדימוזרהבצררהובנרי ,ביוגרפי

שלמסרתארמאסריםארtנףלהיות

פןזפ•םאם·כז,מהר,המחבר.

הלוח•,
חלקים:לשלוהשלמעשה,נחלק,הספר
פועלועיקרשלארסרכירגרפ•תיארו

תנועתמראשי ,אהררןבןיצחקלש
 •בישראלהפועליםג•ומנה•העבדוה
ואוסף ,ואליומםנרמכתביםאסופת

במשךשנכתבועםר,פרימאמרים

שונים.בנושאיםהשנים

ספררתיבאוצרמדרכולכאוהד,
מדרכוכאשדבםירחדבלום,והיססריר
 ,אהווןכבןרבהרחשבילהמרכזמרת

למיתוסכברהפךכידרמהד.סא
עובדים,שלמנהיגםאםיתי:ישראלי

ממשלהחבר ,ראסיזכד•זמס•חלרז
נביאאפילו ,ואולי •יובדעותעצמאי
לפנישניםהעתי,דמאורעותאתשmח

עמו,ערשההספראךשהתרחשו.

בןאותרבמקוםעוול:דנה,במיהד
שלהרושםמתקבלונלחם,לוחםאדו.רן

מזמרתיותרשאיננואהווןבן

מנהיגבכיר,מפלגהחבר-פוליסית
השפעהבעלאדםלאאך-כיישוב
שהיו"בפיבאמת,מכרעת

חלרזה·נרגקונפררמ•סם,אהווןכן
שהואכפיומסעיר•סועררםנהיג,

לידיבאאיבר ,הספרכגבםתראד
 ,הספדשלור.אשוןחלקוהולם.ביטוי
אתהמתאדיםקסע•ם·קםעיםבנרי

הדרךזירג•ואתזוכרראשית

מדגשיםקסעיםברם,בחייו:המרכייזם

כגון ,אהווןבןשלחייומתולדות
מקבליםלאהגרמנים,אצלהשבי
משרם •בורחאהווןרכןראויההבלהם

כאופןולאזכרםעליהםלפסוחמה,
כמזכ•לתקופתוגםמד•.לקרני

הדרמ•ננס•תהתקופהההסתדרות,

םקבלת •בחייובירתוהסוערתואולי
מרתק,מספיקולאמשהרמנומנםצבירן
להיות.היהשיכולכפי

הספדשלור.אשוןחלקוסירםלרקתא
בןשכתבמרגשיםמכתביםמופיעים

כפיהגרמני,םהשכילכנראהוון
לבנ•·בם-כתב•םכעבדשהתפרסמו

אמנםהמכתביםבתש•ר.לארדשיצא
אצליוצריםהםאךרחשרב•ם,מרגשים
ובוודאיהראשונהבפעםלא-קהורא
קהריאהכמהךל-רא,דחרנהכפעםשלא

כלשלהערבוביהלנוכחכלבול-
הספר,מרכיבי

אלשנכתבומכתביםמכילהשניהחלק
הואהשנים.במשךידיררעלאהווןבן

נשאלתכאןגםאךלקריאה,יותרברח
מופיעיםאיןמדוע-השאלה

היהאשר ,כרונולוגיכסדרהמכתבים
בנבכילות.מצאהקרואעלכל·כךלpפ

רהםאררערת.דת.קרפרת

תחושהלחרותשלאקשהזאת,עםיחד

המכתביםחליפתלנוכחה•ססרד•ת
םגדרליכמהעםאהוןובןשלרו>.יש•ת
אלון,יגאלגוריון,כן-דא,רמה
מןחלקואחדים.םבנק•ןיצחק

המקרר•דיםבכתבםרבאיםהמכתבים

 •כל·כךוהצנועהפשרםךא,•ש•ם,של
א•נסיםירתשללתקופהגעגועהמעורר

כישראל.כיישובשכזו
 •ועימות·עיוןמכרנההשלישיהחלק
אהווןבןשכתבםאםר•סכוללוהוא

ביחסשוגרתבמסגרותשנשאודברים

ואנושעסקנווcקסואל•רת,לסוגיות
 , rדעיכןה,עוקסים
שהואכפי(•האידיאי·,זה,מחלק
ניתןחתרםה)הלאבהקדמהמכונה
המתרבותהשקפותיועלרבותללםרד

ארמדיניים,בענייניםארר.וןבןלש
הנרגעככלזlםרחלםתנחישותועל

במבנהרךלצר ,חכרתילסדר
ולחברהצרדקכרתי nכלכל•·

השררירןעקרונותעלהמושתתת
והסוציאליזם.

כנושאיםאהררןבןשלעמדותיו
שהןנפיהסרצ•ו·אקרנרםיים, ,הללו
בםאמר•וכיסוילידיכארת

עמדותספק,ללא ,הן • ,,וברר.צארת
הנלחמתהסרצ•אל•סס•ת,בגישהםפתח

 •חייואיכרתרעלהעובדזכריותעל
הקסעאזת,ככלהוא,מכל rמעניאך

אחרישגיסשלרש , 1970כ"שנכתב
·הימיםששתשלהניצחוןאופוריית
•רםטראומתלפנישניםושלרש

לסוגיהשמתייחסקסעזהוהכיפורים.
ה•האהווןבזהמדינית·ב•םחרנ•ת:

תוצאותאתלבןרחשניסומהראשונים
םפרכrןת.כראייה·הימיםששתמלתמח

נותב:רהראומציאותית

אתחיאניקירם.םלחםתח••אב•
ההסדרהכרחאתהשלום,הכרח

תחליף,לר rאהערכים.עםוההסכם
תחליףלראיןכנשק,תחליףלואין

כשסח•ס.בסרפרגרפ•ה,כםריםור•ה,

הברכהכךרעל-בכלמחזיקיםאנו
•חד,לנולנולצה•ל,לממשלה,
ולהשתרשלהחזיקשהיטבנו

עללהיאבקכדי-כצ•פרדגיים
רבותשגיסועדנצםךךאננחושהלום.
צריכיםאננחועולמות.כשנילחיות
ה•רם·•ומ•תהקיוםםלחמתאתלנהל
כחלוציות,בדם,כנוח,נכקש,

לכךלדאוגנצסרךאךכהתמסרות.
לא•ד•אללנוייהפךלאשהיום·•ום

שישלהאמיןנתחילולאהחיים,
מיליוניעללשלוםישראלשלבנוהח

צרורתמיניבכלאפילוערבים,
-•ום p(ם"לחםתנוחות,•ליברליות

 ) 199 , 198עם'שחס•ם•,םלםחתולא

הוא, • 199J " 1906הלוחםן•דפ•ם
היססרר•תמבחינהחשובםססךאפוא,

כערבוב•המוחמזאשרופרל•סית
 ,םא•תנראלו •עריכת•ובאי·סדר

המתוארתכתקופהוהתחנכושגדלו
אתלקורא ,בוודאי ,ייהנו ,בספר

הצעירהדרואםספקאךהדברים,

אריוסף,אתידעשלאזה-יותר
ללמודירכל-•צחקאתזההדקמב
-הזרהחשובההדםרתעלכ.ראויממנו
 •וחבל.אהוון:כן•צחק

גילעמירם
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שלגילוי
הסתר-פנים

"\ 

ליתה:הזאיךערן:עמירה
 ; 1994עקר;הרצאתתשובה;

עמ' 64
תשובה•,ל•ת,ר•,רויא•ךהספרםש
ארל• •בסופרסיםן·שאלהאין

שלרשואולינדרשהיהסיםן·קריאה
ביןרםרפיערתנםשכרתה•רבקודרת

~זוה'שםא,והקריאה:השאהלסיםני
•איךארתשרנה·,לישתהיההוא

דעיין•,שאלתירלאתשרהנילתהיה
 ,שביהאשלותםךבשיםתךר ,ארל• ,אר

הרוc ,שם·רס,פר ,אכןשרבה:תבאחזרו

חרסהספרשערראם ,·cוםש•תקוחב

לא ,תרכררחלם,הםרדוcרתאת
אבמ.ת mולא.רררבהתמחכםכל·שכן,

 30בן ,) 13 ,גו(בעם•שירםרפיעךכ
פלהכנרתשררכן ,ר•רתרוסררות

ר•םקרם••זןפ•היאשררה,רכל , Mא
•להיכנס·,ר•חלל•,ר•דלת·

ר•להדב•ש•;•להרגיש• ,•ז n•להא
בסופרנוספכרתאלהבקתררתוסרררת

אררכרתשרררתשתילתרך ,השירלש
שהב•ררף•ולא,ם•ןהעםרד:ורבחלכל

שתמכנסקמרם,רשלזםןשלדזב.תראם
אלא uא• / ,ם•םנ•רנברחאםל•רפכר

ארתרני iלדיר 1nשםתהםבע,םקרה
 •כםר/דדוc.ם,כרחכפי ,וא.פשרנברח
םלהשהיאחדשהשררהבאהרכאן
וסנקרדתוcרת•רת,שתיבתוcחת

כנגדערםדתוהיאארחיה,םרף·פסרק

שלרהביררפיםהנוזפיםםניפרלב•רת
רכל ,·האפשר nרכרווכבערםקרםזםן

·נס·-הרכחהאלאאינהכולה
לעזרת--השירבררתכרתלחשי

הראייה.

כל •כייחודונפזזהשירשלוכיבר
הפרתחשכירכרכאךםלים,בנרישיר

םל•םהשיר•,אחרי•םליםנשארות
·לבלובשברךיםליםלתפוש,ש:זירך
ירקום·שהשירכדי/שיר•,אותן

שלכוחהזהםל•ם•.ללארכשו,ערר
אתלידקםםסרגלתהשיאןרע,עהרימ
להזעעיניים•,ערצםתכשהיאהםבס,
ולפני.םלפניולראותפנים

•א:זרר•,בעבםרתיה,א:זררהתנין

םשרשרגםאךהסרבי,•אהרורםלשןר
שאמר•המעילהנהוהצורר"היצירה
(עם'לם•דרתיר•תפרועליוהניחה

ב ,א'בשםראלהפסקופיתרחרהראוו)
אפרלותעשהקסרן•רמעיל :ו 9

כלכאילויםיםה•,םיםיםלרוהלעהת
 Mםפתעןרעםירהשלה,רוונ.יעלשנה
בארפק•ם•נקרדההםעילםרשנאת

•שאלהלכדי ,•ל~;ר,אר p ~ 9•הלכדי
ה•ם•םברברתאשרעדבאוב•,

 , 14כ•ח ,•cונשםראלרדת.הפרכרת,
 ...םיעל•ערוכהוחראערלהpזן•א•ש
ההי ,;ל•ה•ה·•לם rששיר,אותווכן,
זה,שש•ראלאהבאר•.פיעל•אכן
שחררכרכב ,הספרשירירובכמר

השירשלהראשונהוהשררה ,כראשו
(בעם•השירשםו.גםכנראה,היא,

לנשרא,םנרשאאבןכפרמגתלגל ) 20
אברהםעבד ,וcל•עזושלםםרבארת

לה/ה•םשתאה ,בשםרםרזכרשאיבר

שגםםיpעכ,םרכארתרדעמרחיש•,

פירושנותנת ,עןרעםירהנעלם.שםר
רם pםיאתםזנהרא, pלםשירי

םפשרסר,הכתרבאתםרצ•אההסלים,
ארתנררםערררת ,רסדררמזברדרושת

ה pבתשר ה~,~-כ p•עכילחשרב,
אני•גםת, e,ו;כשוקסבהל n ,<אuר

הכתרבםןהמליםסדראתשינית•
ההבנה,)פשסרתצלרךו ,כשיר
(עם·פנים·הסרתשלנוראגילרי·יש

 ) D(ש fלחלררם·םה pם•ר•ש ,) 13 .

במדרבפשהכפר ,) 14(עם'נלעיים•
יכערלאדםרעלרארת,:זאנרםלעהרם
נובתערליבירז•רת ,) 3ב(שםרתהסנה

םצריםיציאת • pפסרהרפכתרשרפעת,

שלהוזהרתשללקפססשמרת,שכפסר
היוcערןעםירהן·אםת. pשח

םן•שארוה pהםרחישםרררת·אתמ,
רם pנםחרגהז:וחםז·,לבלהעיסה
ארתררהרפכת•רות nפ•·הששמר

אתהשריםעם•ערשהררת•: nל•פ•·ה
מארתהנהרגלפי"שיר-ד:שירים·

"איש,הרזהםכן,לאחרכשניםוכרת
ליםסםןכמיםחרצה ,עברתיפנירעל

ליסימנתיההוא•נירםאות•;
אות•ראיתיכמר ,קסןסיםן·גארלה

םחזהאר ,חיזיוןגםשהואהארונב

במערכההבמהעלםחהזרבםנשגב
ירתר,אר Mא

pרעיהא•ם•·הב•נייםשלהפילרסרפיה
(שלפר·הםדע· "Oמשיריה:לרבים

רייספר·רת.שרבהלפגיפתוחרהםב•ם>
M :ואםדעת,םעס-םעסאםרםיי

עןר(עםירהאהבה•,הרבה-הרכה

שליהודיתלפילוסופיהדרקסררהיא
יםה•ב,)

שירי·הגרתגםמכילהפסר
·םצסעבעיםכגרןאקזיססנ:זיאליים,

שבעצרעים---·חיים'אוירמם

שלהמורחבבאישוןימצאו•רם•רם,
(עם•ונ.כרן•בסדרםקרםםאתהעין

ה/ i ?י:1וס~ת / Dאדרםי•ארורת :>נ 9
-הםאזרר.הארורתדחיןך/םנתע

םן•דרהשלוהר~;תזאת--
וcפילר/·עכשיווcר :>ג 1(עם'הפסים·

עם' 1לצעם••לילנךןיל, rוcשאר
אתאוליםר:זאתערןעמירה ,) 24

הנפש/וtתמגפףהגרףהב•הנקודה/

זאת ;) 26(עם'נכרנה·בתנרחה

הב·הםנרהח•,בסקרםשבאהדת.נרהח·

הוצאהחי•,םןנפשבי•לנפוח•תןב
נפחוהחיהםשפס,םן·בי·המלהאת
נשמתו.את

הוא•שיר·השירים•.אתהזכרת•כבר

לא•רלםהעןד:םעם•רה~רפהאיבר

לראותםגידרה)(לאגידרה,תבא
לארלםה---הגפןפרהחדכ,רכ
ותוסיףככתובאגרז•,גינתתרד

שלרשםשאלרת•בינת .~
הפרהח•לראותויזם•,ריזלאגוזים,
איךלקהשיב---בשפלתינשפתי

ברםחת•איךהאדמהםלב m:זרם
כםררגשם·נדכרתםלכ>דא:דהם

שרת pנרסיפרת,סיפרתםסברעת,

(העתקתי ,) 18(עם•בקר;זיה·

השוררתאתר:זםבםת•ופירשתי

רחסאת•העםרדרוחבלכלהארוכות
 ),צוסם:זםתיבהז

הלשון·אםניתהיאערןעםירה
זלוזנופלותםלרת•הנרפל·לע·שלרן.

םשרףת:שורשלןהשאיןכאהלבם ,זר
לשבוראבענן·שברשם•ם·,·שרם\
רער~ןבענניםוק-ראו ,) 23(עם'שרכ•

אחר•חסא•ר•,עלבבר•תארגןרהם
אתהבוגרתהל;~ניםהןהםל•ם, ,וכ.ול

לשםב·ןבו•קסםוישבת•·הש•ר,
כןאישלפעםים • i•ו;כלגםלדב ,• i•לב

כמר ,לרעתולמשורר ;,כiשעושר
 ,) 30(עם'המרזה•אתלתזז ,·םרזםרזר

איך ,בשיר•וראהאינו-היש;שהכל
(עם'עצמה•את/בעין/רואהעין;

בשירןכאבל•זררקניתןואיך ,) 34
 ,) 3 5(עם'ם· !:jדזבולעיםכשאחים

"רעבהקלםברר•ם:םןאתעלםלא
(עם'פה•ככלבאזר~אר;~לכבד/

דוcם,כלבדרךהלך•אב•אר ,) 37
 ,) 43(עם'םרתר•לי fהובללאכמר

להתאבדניסה•אתםרלהרpרסםז:
אר >•ג(עם• • nה:זליהואהיום 1בחד

קרובהחזה,כבית:זחרק"שופרת

 ,) 45(עם'כואב•שכל·כךלקמרםקרוב
השירםרפיע ,הספרשלסופרלקראת
ליתהיה•ואיךבשורה:הפותח

רא. pנהספרעליה ,) 51 (תשרבהז•
גםהואבסופה,השאלהסיפן

מתנדנדתר•התשרבה•סיםן·קר•אה

התשובהביןכלומר,לביב;,בינה
אתזה•ערבירתנקבר·וכפה ,ובינך

שלןהז·לאמזלםנחשרת ,שךלםשה
שסיםן·שאלהזהה•לא·ידרע•,אכן

כללאורךאותנוה~נהחהוא ,בסופר
הגרתןהואחיינו:כללאורךהספר,

סעם.להאהבוהגרתןוא.הבהאת
מזכירוהואב•pעך•לאוריבאזהספר
שלערריםהנוחסדהזוהרים•את

אתראוכברר:הספרתוךההרצאה.

שפיראאיריסמעשה ,הספרעסיפת

(הספר)שערעלישה pהםה•יך•ואת
להיפת.ח

עלב•הכאהכ:זער,מסתייםהספר
n ,•הסלים•עלאסcעלנאמרו,שלו

רעל , wנאםןןשלאהמליםביןהרווח
דברב•פנינהםצעיונ"דם.חזהpיצעםה,

 1•ראנ•הpזן:הללדרביעלובפרפרהז
מסתייםהספרלא.•אם 1םיכי 1ל•
כברףשהוסיף ,ר:זב•שלרםבדבריגם

•הקריאה•ארחית·דבר•.מעין ,הספר

הקוראאתאףהופכתבשיריה,

םרכי.חרבםר:זב•כותבכעל·השראה•,
אחרירבזמןשנכתבהזאת,ושיפתי

עמירהבהשראת ,ר:זבישלרשימתו
וברדקוכוחןחוקרככלנכתבה.רען

בשירתה,וצבימוצארםרpב,

ההכרהגנרלשעללברמהרהור•
 ,כביכולםתגלהדזב.תסרירןהםספיזי.ת
ראתכסיה·.•אתבליא

שירהאמת,שירתשלספרiח
כאןשמצאה:זעםה,בההיאשתכליתה

 •צורתה.את

שתלשמואל

1 .,. 
;:i 

יעקב•גד

גדולכעס

 .י~ב: תז~~~ר i פ:~ ·~ m~דזכיםורiים
Q א ר;~ל~הi נתv~ t ,ןק~ f לי;ה

 ת;~ r1 ~ f ~•~ ~ת. 9ן iערוגנ fזלים
~ Df ד;i ץ\כ~תםוללt:J 1ןJה, 

חם;~ן. JJת !fi'~ל תןf;פ,:
י:ן•בים,;שבים:פברהאגםנשולי

~~• i וךלןיםן-ri נ~נכיטםלrכ•. 
פהאליםדגיםשאמ

לנם.-אתשל~ח ·ו;פ;פ,
~ 

1Di ד;i ש~סה. , ,~-ל;~ i ז
 ה?~ט~ם;תה 1 י:~~ג ,ם~·ן;~יל,ביי•א~ר
דיעז-ו:אז-וההידאניראםר

 ה?~ל'זiזjרונת i .~ן~אלי iר 'K-9ן
הי:ןבר~~עז ת;ש~~כ:ת iט~ם~ל::יים~מרס

ך~?הן~ם;תה'~גי~מר ii:פ
וחייתם·•רוחנכםםביאאניהגה

i ם:,; i א~-ם ~iזq שו;ה~כד~
הן i~ד~הmי~זן~ב;א Dii:J~ם

ההם.:פי:ןביםאלםראהז-ו
1 .. .. • -...... • ... .. 

דלפרקאקזחיל •
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ו~-- t:Cו~
האימהעללגבור

 ;~קזןך 9ך;שה: iםרשרמאל
פועלים;םפרית(שירים)
השומרהארציהקיבוץ

עמ' 48 ; 1994הצעיר;
והווt ,הםסוררסלהםn•יסוכoרוהזו

רסת llר•ו, 11סבסוtר rוםנונ•םרבס

וtלסהוסלךםבעות•דלסלחייו
ונב•ו mםספנב•ווcובןרב•וc·רהר.הב,

נזpע•םוtהלבל-נוםווגורלנויירות
יוtנםסבםסרורוב.ריםב•םםסירר.תםךו

ה•סב•ווtךלםנוסה,יסרחם,
vזזו.םסרבבלת•יעם 11םתיים uוcהם

בר•הב•וערןם • 11•רבורוtהםסורר

ךא,רוכ•םבל•לרתךוc,•םר"לעלבנוור
ב•ם•הםסוררנזכרםוירר·יסהנה,

הנור•נתול•ן 11בבנררר•ר ,•לוותר
 , Z:194ב•רילנvrוברז·רנרוסהםורע"

 ,נויירתוננ•בלחר r:נרנרב•רם
וtזםנה. pהרוtחרתרהרר•רלרבות
וtז•בבח·הםבנוב• ,• iת i~ם•נודל
הווtהסם•.םסתתן;ייםרלךם•םחחסם
ררניים, 11העהל;נ•םבל•לרתנררר
הסלגוtזב•סלהיםררףבוקזותנרכז

•ךם.רתכ•הםרסלג,ה:rעםרתרב•נור
mםlt לtרררלנרןוtסרת• 9לרוKת

ורהי,וךוt,•רם•םהזכררנרתהםת•ם•"'

 Pהןלהרוtלזרועהב•םר•לתת

ב• •הם•,cור·•zיז,•םןוןנ•זןר ,בנוון;יר•ר
גרתנורובגדלו~הרת lt"IIבוולילם
הוtררנורת•,בנוסןעלוסר•ןהן

רנום rוcתרר 11סר•הםלוcב•ם•לר 111tר
הרוtלרע,גוררתזיגtוםהןדעגנן

ןה,וב.ילםכ•הםהל,סלבברהחןיםוtם
•ררר•ם 11רןרו ppנהגרסאותו•ם 1·ז

 • n.נחן;יררםנסםות
רנו.לוהלורוc,הם,םןוtנוהס•ותולסרן
רסת pםררה•וcררבנרת, pה ב111Cר"

הנול:הוt•ןלרע•,•ם pה••ו·רלםת•ר
לערי.ם.הלח

םרסוt ,לוtםרםררן;יס•םרבים•ו•ם 11
ור.חםוtללסרב•ם 11רר ttהבנובער•ר

וcלסלובתסותן;י• •-כוח.ם:נן, uווב.
f ררן:,ןין•ןינרp /סריסבזםרם

ווr t:לם ,,,•רכלריםםיעררם•,וב.לת•
סלוt•,פרךהםברלולוtרחםנרח
בול•ורךובלוןלכףםנרו~וtבם/
 ,וtב•רנםםןרבאהרםה,רםםזב:הנ,יר•,

:r לןוםח•tנהוtס·רעוהרבו•ר•לר•םו
ל r:וtרותבל•בםחבווt•ם•ם pםסח

נברונ""םנרהחכברוr c:םסהר•רנוזג-
ר•רת 11וtתםזבו•רהםאב•רהפר•רה

1t •להיר:נו 11לtתרם 11 •םוxסולחז~ר
 ·~, 1וס•ם 11ר p•ור 111tוכבזףם/
וtךילו•םזירםות .,. ~~
סחבןרום.סרוועוסהוtהלרה•םנורם
pu וה.לם.בcסנ•הנורוm הידללע

 ,בנפסר·אסםכררת- Z:194ב•רל•
•רהסםסםnרררתבגיראזלבשהםבנו

lt םיזם•,הודלת•רםועתגלופתה
-;שםזילעולםםנירל נ1tוה.םב•יםם
וtתהחךס·ניהס 1tז ,•ם•ם•ברזחסvזר

וc;ר;ת pעסהרוtלה•םוtהזיו
 •בךךנןך•לרסעלהוtירלחםברוc-םן

לנבראתםם•ת, pםרה, 11וח•וc;,ונ•ה
•תגלהסבה ,נו•הר 11 •סלהגוtרלה

ום.סררובנו•נ•וtךעםר.לעהיבבור
נכבורסהוכן ,םנוכר ,וtברזוtלרזו.
ll ,בםרחםp •ר•נולסבים,ם•ל•רנ

בםרם 11נתלםפרחםן•לרברנן•ר
•ת Jסרםםולל/םגרללל .1tררגנםל/

 P1רוtכן ...בסרסרת•בווללים

כ•ל~רת,םררג•םרהנולרב•ם•ם 11וכ 9ה
ברבר•נרדף,וtת 11pםבוtלרה•ם

p 1ורהל.תt. לcברווcתרם.רוcוr רר•ר• 
tבםתעללהרוp בסעסרע•ררבנרת•ר

רת. r:ל 11
 ,•נ•ם .,,םרםנובג, 11ר.נ.רוב.רםנולעaג
p רcם.רםת•רג:הסםררררוpזזזו•ור

ואהילנות/הפרחיםוכלםרוt/ "11ז
tלהםת••כרל•םלוp תtהריחותו

ם pנווההר/םןהיורדהרנוים/

 1•ם pונ.נחרנ• 1 םr:סהרויםםןהלווחת
כתוביםהםהלואגרפם/דבר•ר•תר
הם•ם•,לע י~נ1$
ור• pהםהס•םרסוtתלזייןווtר•

•לוב 11תוך ,הpםרוtיבםויםברדנ.וזע
וcת•ם r:להענרער 11ז•ל nאגרות
לכאורה,בהוt,הםנורלוtרירח ..הזוער,
זרן·רםרח•ם nהזרךוcלעולם,סלרוה

 ן;נ~~ mת 11•רא••רריר·ררםה:סל
ביתררםםתרר•ן llf Mתווt•ס

סהר•העולם,בול•ורדתעלם•ן
ה nםנרםוף·םרףאר r:םpהרונברת

 ...נכרנה
השראהםםסררר•הרוt;ה iםסםרוtל

לסםרזןה qסירתוביורת.ריר•ם pהם
ע•ת. r:אםבלת•ניסר•רנורזםתנ•ם• 11

רר•ה c nו•ד;םאבדנך•בד-בשהרp•וcה

 •ביררו..•ויםת 11

רוגלבטשמואל

קאמארהדאבטנקורטגיואו

וו.מיונםייםכ~יופוטרגיז:ת

עזוכןד tאועיונ:ור:nם

המלהליבורחת

הופלהלינן;רתח --. -." 
זריהז .P ~ס~

סם, efןןי~~תלךכ.
ןךiםז~ת~זלית,~גזת

 m;א;;תפםאני
ז- ...

 m.נן;ווmר
1 • --

~ןג;ן ~;ע י~~
 ,חv:ארת;פם

1 • • 

sןמדפו-
1 •• -

 ~ק;ןא י~~
א;תג:פ;בל . . 
א;תנןרכ;תכ

 •לחr-וי, s:ה
.... 1 • 

אזכוראניממך

ו;ו~י:ן

 ,~נו! if ;~ י~~
דויפה•םהל . .. .... .. 
ז~;ם

!I ,תא;םי
• 1 • 

ז:נקiתן~ב~
שנ;הם

נז:ייכ Q· 9ו Q tqז,נ;ןס ,יק~כ:~
 י.עF, ז~~,ללי P:,~ןנוזל

i ,·,,;ת, 

נופתא;מ•ןת

~~ל~ית
ך1;1ושז;ןeלז

~-~-
ו;ונכ9תוז,י:,א ~~~~תדינ
 n!ה;ם ,,;וננומרת

1 .... -•• --

םנבכי
•• 1 -

 •-nיים~~ם

דרו•שמחמוד

כנאיופץ·דורומערכי:ת

• 
ז~א·ןו;ויםךןב~בא tר:כל~ןה~~או ,;ה

ז.י:ן ,,~ ti1י~תם;ןר
לולליםפר:ז;תריתו ,רי;:ז,

 • '1' 1 • "' •ו • 1

1:P iנ~ןפ;תר.rיי:ן~;
qםי~~,ןקב, 

~ 9 ~• ~ U ו'\ l( ~ l 
f ~זם~~~, ;.ת 

-ב mע i wם~
ןתi·~ו'יiיי~בע iם~'

ל~כ;ךהזו 1סןלאן;אןוf q~;ןה~זךב~נ;יf!נבי~י
עז 1 ~נכ:;,ריר א,,,~;ןה~זךבב f~נ;יסן~י

-ב f~נ;יl(וסr.נ~ןפ;ת-T~הנג
nuf הזf זוזנכתוכ~ n ב-
ראסוןנ,;שגרע'"רבו:פאיזה . -' "" ,,,.. . .., 

-ראםשדג.גיב fח Mד
לםו. fג \;J,ר םי~ך;;;~ ~~~~ג iל. iך~ג
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גילןמקסים
ו-יי1נ~ H•ול•וסקיסרשלהבלדה

ר 9ק.ייז-יי~ס~ןא~~זר

ר 9ק.י~זא~~זר

~~לי:י~הלק.ןב
 .;נר iiJ~תי:יtיןה~א

ר 9ק.יי~לי~סי:יזר~~זר

~~ W ר 9ק.יי:יזרר

 .הפהראתחצהה~א
T T \ ז- '1' 0

 .ה~עראתבנצעה~א
T ,. ••• --,. 

 !ק.רס :ז;רר~ 2$ס:ליי

 T .... •- ., !לזונהז-ופיחאל

 !כע Rזל,ג;~רוןרו~י

 !ז-והדה !אבז-ו~בנוא
 T • 1ז •

ןגעעוד~ןה iJר 9ןק.י

דה i9 ~ ,ן~סר

i סן~;רלהn ו~ה
ופה. nנניה·

1 T T " 

 ...קיסרירלירסיצאכאשר

 ה~~ס·יז~~ •דיי .rז;ר~

 ~א;סןןן~םל iזם

:גע.~לל~רקז:ויז, vtלס
ב~ג;ווכ~~ה~ .יו wלסל
ס~סגניל iר 9ךק.י

האב~סאתמחפש" • -.. r . ,. .. 

 .יי re;~רס~~ננג;ווגז
יי· re~~רס

 ...קיסרירלירסיצאכאשר

ל ijסא;תוך:;~ל.ילות,

 iג;וק~~יטז'ס:סד'
~, i דסי~זהמקi ב

 iידו~ד;נר .ןטןו wל
 :י:זךנו;סוף!ק.ןהזכה

לירק.ז:ו~~הס;:זr;וזה
סדזרונותן~ז~ר~

ןג~רות·סח.יק.

 ...קיסרירלירסיצאכאשר

לו ז~~ר~ .~סד iJ;א
~טוךיו~ים re,ןדת·סגם

ריוז wלוכשר 9וק,י
סופ~ק.יו~ים~ת~ז;ר~רש

שת nנפתיל·נוהעיר
1 • T • 1 • 1 y 

. !! 

Q ~ 
.··1!! - _; • 

יי ,· ... ,· ~ .

' :· ' .. ;.,. ,•. 
~ 

-זת iז;רכז iiנןסךח.ק
כןה fר 9י:1ת·ק.י 9ךק.

נוצצתכאשראשו'על -1 •• ... ••• 

 ...קיסרירלירסיצאכאשר

 .מעבדיצואיםהגד~דים
.. 1 • 1 • •• •• ... 

לדr.את.יוזאותסג~~דות

;נוסוכך~ישד 9ןק,י

ט i~ז;ר~דרע,ןב .rססז

ה~סטלותהכיב~נבר
T t ' •• T : ,_.,. 

~דתיום,ל Wק.ך;נו

ד~ים i ~ות riסךנ

ן~ט.ן~ט.

 ...קיסרירלירסיצאכאשר

לו.חולםה~אלו.חםי~לי~ס.
1 -•• 

הי:זםלולו.רבדם
 .,. ..ז- 1

נוופערננותשיראיש
-T 1ז • 1 " '". 

~ק.םט iז;רב~כjץ.ש

 .לויטונולכדע.שיiרי
 •- 1 • • •ו

חינושרשלמעשר
 • l'T' ."' •••ן•

 :שפחותגונחות(ננאהלים
'1' • '1' TI 1 T 1 

 )?~tיי ?~tיי

 ...קיסרירלירסיצאכאשר

ם 9reסלד ?V ~ 1סס-,ג;ואם
f ו.זמוf הfiJ 'ע~לרן;•. 

ס,זוח~ללווב R~ג;ו
נע~ל"לאוהשער

1 ,. • • T 

," 1'\1,. . 
... ,, ·,· / 

l j' '_,_! 
,, 

מיםנמוהדגיובות
,.' 1 1 ..• 

;ה~לח;אס~יר~ז
הידדעולה~מננפבים

ז .. ... . 1 ••

 .~קול·ןכננ~ל

 ...קיסרירלירסיצאכאשד

 iזגריסמוז;ךחובות
עלי·דפנהמצחו~ל

 T 1 .. •••ן : •

קןשזל;ןק;~י~יר
הנוידהאלחוזרה~א

•• •,• ,. • T 

י:זו~בותעוד~ר~יר

:;ןז;ותל~לה iJ~ז
פב~יה"לאש~בה iw .·ס~ן

1 T 

לז;רן·ןופות.

 ...קיסרירלירסיצאכאשד

 א;~י~י~סלוחתר~ן

f ל~יר.חתרד 9ק.י
ים t}!Rןרי~~גי,ו~יט~י

 • • '1' •- •ז ; /'וגיר:פשידלבנים

סקוהוךטותקולז;וסןסד
לחי ii:פ :שרוהעם

1 '1' T T •,• ז

רו~יפוןהי~לי~ס.ד 9ק.י

 !זדי~:;וי:יר

עזי•רבתםר. יD :rרל\רעהרם •פ"יuוירתםן
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5~ו 1 
אחריווהבאהאחרהאני ~ 1~

גלזמןלאח

הרצאת ;אחרייהבאגררי:חיים

עמ' 96המאוחד;הקירבץ

חראנזריחייםשל •אחרייבא .. ·... .זז הפסימיים,ונן ,פירטיונסמך- =
• • iJ בירתורסחרפי·האכזב םי+$:!;י, 

העברית.בשירהשנכתבר

צעמיתהצלפהשלצפרפהכונסכתנקראהרא
שמקדרהרונתייסרת,מייסדתצרלבנית,

ונרעצונתרבתחרשהסרסליהתפכחרתבחזירן
וא.ישיבמגעלסתרם,ונבריאלדת.רסקרתשל

ונרנרליםירת •כאחדהקרלקםיבירבונעגל
הונערצביםהונדסים,רחד·ונשונעירתהאוניררת

ז;וונרקצנרת,בדחיסרתהקרבזשיריבמרבית

שביןהדקקר·הגברלעלארתרמעונידרת
ראישיסרגי ,ארתנסי ,מארחואמיתרתגילרי
נביאזת·זעםמעיןשלעונדהלביןמארד,

הפתרסמןבהשישרכל·פרסלת,אנרכיסטית
כאחת.הסכמםירתזמןהנרכש

עצמידירקןבקרבזונשרססגררי .

גםשחרא ,משזרדשלצריברדיאינדיררידראלי
רעםאחד·•ארתררכלה,ההרלך•כל·אדם•,

שליובראל"'הזרדם,היזם•אל ,•רס~·זאת
פררסרםזהרמתמלא:איברשלערלםקרהלת,

•להחזירלקריאההמצפה.רלרחםארהבשל
עמי ,למשל ,(עייןפקרדהנירםצירך•

אדס·פראסילהבזקבנינרד ,> 49 , 95 • 19
ששיר•שמעתיהשירים:באחד•המצרסס·

מעצברסתרם•זדמשהרברישאדתמידסרב

מכלמגררמרתברסרת,שירידתאמיררתגררי
רנטרלרתדב·משמעירתשלפרטנציאל
השיריםבמרביתהלשרןאיררנית.מררכברת

ה"מעונידה ,ברירכד ,המעטה••לשרןאינה
מזרמה•ניידמתפקדתהיאאלאפנים•,

הנאשם,כלפיהקמרזאנררפההמכררנת
 .) 81,91,72עונ•<עייןהמאשיםגםשחרא

שיריםשלהרכהבניעתםאפילרלכן,
השיריםןקםעיהשיריםמסרגבזרדים,

אתלעמעםכדיבהאיןשבקרבז,האדרטיים
נזרי:על·פירהנסחניתהעצרבההבשררה
ללאחמלה,ללא ,המרידבניפרצםמדרנו
להמשיך(אםמפריכרתשלשץובללאהבחנה,

סמליםמיתרסים,שלשלד>הלשרניהקראת
 Raison d'etreה·מרכיביראידיאלים,

רבחלקיהזאתבארזדרדרת;:ותחנכרעליהם
המאחדזתהאחד\ת,אחרים.רעלם

'ז 1 ..-

על ,המשודרשבהרזייתיזת ;;ר~ )tרה
מפתחמלדתמשמשרתהשרנרת,גגזדרתיהן

להשמיעהפנימיבכרוחהקשרדרתחרזדרת,
הארלטימטיבית,האישית,ה·צעקה·את

בסרףשררהכבר•מהלאין·ארנרתה:שמזרתע
בעיקר<עייןתו• nאצעקהערדהזאתהמאה

 , 74 , 72 , 70 , 69 , 68 , 63 , 41 , 21 , 17עונ'
83 , 91 (, 

בהדגשיםשרזדים,הקרבץמחזרריארבעת

צרראתעםנפשחשברןשרבים,רבמיגרגים

רהיצירה,החייםמןפרידהסףעלמשזרד
 ,סופיפנימידיאלרגהאניליכרתביןהמנהל

חרץ.כלפיזמנית,ברשמדפנה,
רללא Gloriaבלאזה,עצמיבדקרריאם

Benedictus , דר.יערנייםהמסדיםמרפקים
מתרך ,בירתוהפנימייםרדר.גשיים·אררידתיים

קרנקדסייםחיצונייםהררירקטעיסיטראצירת

שלהמטפרריזציהדרךעלרקרלקסיביים,·
השטחלחימתהייתי·נילאחד•:·אחד
ככרננרתקשוב ,הפקדשטחיחצרי ...הנגרי

נשזרתגםכך ,) 9(עמינמשכת·ספיגה

הלירייםהשיריםאחדסתרךישירה~לרזיה
רימז·הכרכביםביאליק,שלבירותוא.ישיים

רםרעה·שבאמ•ן•אפילרבשררה:ארתי·םג
 ,) 12<עונ·
ארקסיונרררנים,מרצףהנכריהפותח,בשיר

מלחמתשלרהננרעההפגרעה~ירזתהרפכת
מברכיעלסגרדהלמםפרדהלנברן
מתר nרמלהכותבשלהאישית·ההכרהתת

אלזמנית,בר ,חרתוזהשירהפנימית.
שמקדרהמובהקת,הגרתיתדת.בםארת

שבנשמרתההפכיםמן·כיחסידית:בתפיסה

•אזרמשקלעל ,) 9<עמ·הגנרז•הכרחערלה
עלרכררריאציההחסידי·נזנריאגיהגגרז•
החסידותשלהמפררסונתהמימרה

מלבשלםיותרדבראין•כין;ית: 9ה;יב
סינריבהשאין ,הפנימיהשסעונהרתשבור•.

הצלפים••לוננרחתאראש·ל•הפסקת
-פנ~וניהתגייהקשרבמעין-ונשרלבת

רבתחרשההפיזירתרבעייפרתבהידרדררת

אזילתשל·אפרקליפסית,דיכארניתחריפה,
<מלשרןרש nרנ·הרלךקצה·קצבתר:אלהזמן

הולךכאחת>,·החרשהרחדישיותחירשות
וכרתבנגזרותהמסרמלתהליךזהררמאפיד•:

המתחברותירת, i פ$:!אר!:$~דירת ,הן~);! iJשל
 ,<עייןבזשבקררהצשגרתהעשןסמליאל

 ,) 65 , 37 , 31 , 29 , 27 , 26עמילונשל,

 ) 17<עמימארחותתצפיתשלז?~מדה

ההיזכרותנטלתחתנכנעתהנזרעת
 ,נרכלשר ,עליררפהרהב ) 43<עמירהזכירה
גררי,פרוש ,) 44(עונ'המתים·אל•לדורש
•בדרגההשדרייםירצדיםשלכדדכם

ממצאיאת ) 18<עוניחייהםשלהשלישית•
ונלראעלהרסרראקסיבית,דת,ברננרתר
בונציארתשבה,אחזרה·•ההשלכה

 ,) 40<עמיירשביה·•הארכלתהארצישראלית

האישית.ונהררייתרלהפרדהניתנתשאינה
ניונלאי•לזרדשלרסדרספקסיבהזרהי

רל~ה.צל·ש> + P ?~~של<הלסם •שז~~
 ,נעדרתן ,דברמאבדתאינההתברננרתר

הואבההשודדוהרגש ,דברשזנחתראינה

רעלהסערתעלהעמידההחוסה,רגש
בליןת" n •שלתחרשהזוהידנתי.אי·ההבנה

סעם.חסרתעדכנרתהתשלמעשה,שלארח
(עייןממושכת·מחלהאחרי•כונררונדכדנת

פראטישיונרשתרך ,) 26 , 18 , 13 , 11עוני

רחברסות,פלקםירתהתבטארתכשיוגרת
רחיף •רנר• 1התכבדיוקלכך·לאגרדי:קובע
הבדיה•ונןהתפכחותעלהדיבררמזה

אללשיבההונשרלהמאתנן•הגדרלה
שלמתחבדרמתצפייהלאחרהמציארת
מחלדםרלהתעררררתהמרשלם·"הפשע
שלקיטשיתהזייהרמזירהכזיב,שהתנפץ

המלפפוניםבעונתלחמדניםקרלנועסרטי
זויקיצה .> 68 , 16 , 9עוני ,לונשל , r<יע

זכרישלמכאיבהבהתעודדותמעורבת
ההדראירת,תקופותשלהפנימיהריתמוס
למזכרתהפגראשרוהנשגבות,התוניונרת

ש·ונעלהבידיעהכלשובר>,פשע·כר t<ירעוך
•אשדא,ש,החלשים·.ל·~עלהצמודהזכרון"
שלמעט,ונקדששלסמלאינהשרבהתמיד•

ואידיאותערכי·נצחשל ,מאנכלחזוןלהט
כאשכאןנתפסתהיאהקרבה.שווינעלות
תכלה•שלאשנאהשלדמונית,זרה,

 ,הערר"מעיליבחוריםבמקביל •לעולם"
לוחמיםדרדרתסמלירהמצחייה",הנרגע
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הקרב•רוניבתרדנפשם,המרחפיםוגיבורים

כרסההמסרהאידיאל•.תועפותעםהאבוד
הזאת,בארזםרתינר nםלקררבנרתושקוף:
היו ,הןאבשרמרת nהםלכנרתכקררכמוהם
י·אשליה, nזבשררא,קררבנרתתמידויהיר
לרשותםשנשאלוובלאמבחירתםשלא

 ,גרדישלהפראםיהעציובפירעלרהסכםתם,
המלחמהחרקישללהומניותכמנרגזאף

 ,) 40 , 11עמי ,למשל ,(יעיןהמקראיים
בעקביותוצורבתמחלחלתהאשםכררת

באמצעותבאנישמקננותרםרת• nב•

אולםדחרנים•,רחסהקי n•םדכמרמספררות
עלעצמיתכהלאקהרקלאתנפסותהוחסות

הןםםאדתי.לה nכ•םאלא ,> 14(עמיחאט
וערבוםרלדי Mגנםי·םשפכפגםםתראררת
האשלותלת 1$'שלשבםרר.תשבררןבירושה,

אדייאלים.ארחלתרד-הדרן•חיפוש•ושל
הנחשבתזרהנשמה,הםעגל:ובהרחבת

 ·ה,,,.ארתהשבאדם,הנצחיהאלוהילחלק
האבותזרדאתשהניעהנפילית,רוסית

ל·גיברריםילהפוךרבניהםהםייסדים
ל·םשללהעשרתרבכןבשררה·פררהט

כעתמתקשהזרנשסהכאחת,ולשנינה•
צמיתה:פלה,הבשרחולשתאתלאשת
לרעברנידנרצעועבדהזיקנהשבדיהחולי,
 ,) 14(עמי

גרףבין ,פתורהבלתי ,גיהסרהניגוד
תםיד.לגיהנרםהאדםאתרןהלאלנשםה
כלניזונהבגיםלארתי·הסוסהזרהנפש,
החוסהרריםי: iהםאםימיםדעתבבליחייה

אל.אפוא,זסרת, nמת-יי"רהיצהםרערתי
שלכ·בידגרפיההנתפסיםיים, nכרלירת·ה

שלוקצרחולףכםסלדלהבלתי·צפדי•,
לונקרים•,·הנסחרתביןמתמשכתהיפרדות

 .> 15<עמיםשרנרתיליםיתרתיחירכיםיבין
האבחנההיאםכרלןהכואבתהמורסה
שלהמתיםדרדרבניכיםעשה,שלאחר

לדובברת i·כתהיואםביןהמשודד,
שרנותלרת nיבםמתרארהכדורים•,
בירות••הסרביםשהיואלהגםהםרםשרנרתי

חשודיוביםשמאריךםייפה :) 15 , 11(עם'

קובעאישית•,דרגםההיהלאבמשהר;הרא
(עמיעצמיתבהרקעהבלולהבציניותגררי

31 (, 
העיקריאוצרההמקום, .אבניםערדםיהמתים,

 ,בתוכנומארדחייםהינםהזאת,הארזשל
מי ,) 14<עמיבפתניארניםיכמרבנר·חקוקים

כלל • nיםשראיבראףארחיהםבחייםשנותר
(עם'במקומםמתלאשכןבשםםי,·לדבר

הואלעשרתלמשודררםרתרשנותרכל ,) 43
הםצםעדים·•וריחאלדבריואתלהוסיף
ולעמוסההיסטוריהשלהחשבונותשבספדי

 ,) 15(עם'מנשואכדבאשםהםשא
נרןאפי ,•העדבתרדעצםרהויגגדיר ,גררי

עדעזרתוםרחיקהישנים•,הז'אנרים

 ,נאצלטרגי'אפרלינר'הצרפתילםשררר
הםרקדשבשירכדבריו'רינענרעי•,אירוני

שלאמפתיהמתוך .) 29 • 28<עמילו
המקוםפעראתהמבםלתקרבת·רד.חרקים,

םרבהקפרריקםיביבשירגרריםבםאוהזמן,

רהרת,ררקנרתההתאכזבותרכיביכלאתזה
הסיסםארתהנוסחות,םןהאיזםים,מן

שולל:תםידהוליכואשדלסיגיהם,והדגלים
תהילה,למעןהנפשחירוף ,הכבודהמולדת,

·הדוגמהלםיתרסבדרםהנשגב,רעיוןאר
 .) 50(עם'ארחבשירהנזכרתוא.ישית·

זרררחרקרתארחותבםלחםרתהרונרבראף·כי
גררימפקיעודחוקים,שרביםובגיבוריםמזר

שיעםנדזבמלאכתלאפדלינרי,•דישבשיר
םשמערתםאתשקופה,אםגםםעניינת,

למיתיים:כרבשהפכוונבעים,שלותוכניהם
העידיעלירדד•הערבהניסוימהדהדכן

·הערבעל·כירוןםהרפכתכווריאציה<פויס)
הלבצרבםהשירםןברעדיאופקאלי ,ירדד
שוררת• ...•שררותשהונליםכשם ,,ד,דלע

·הנהשלרןדרצקיהאנםי·הירראיצזיהונהרות
ארוכה•.אדרבהשררהגופותינוםרםלרת
<אבלוזיהההםבשדרתשהלן•מיכיהידיעה

ישובי,לא ...שםיר)ם.שלמחזהושםלע
•המרותהקביעהאלוצקרותישירותמובילה

מןאיכשהומסוכתנםה nריהםלאחדיהיה
תסמונתשללגיטימציההבזקי-הבוהמה·

לרחםזרדבןםזדקןםשרררםצדקםןראש
הכתובחליפין•סקת f •השירגםרדד.ואי.
 ,קלילרפיליםרניסםיפיזםרניבסגנון
את ,ובלאיבספירתכםר ,סוקרלכאדרה,
רשיםתאתהחולות,הרעותםצאי

הםכבידיםהלארםייםהנטליםהמחריברירת,
נכרןהואאלהכלאתהםקרםירת.דהנריררזרת

בירת,בביבר ,כביכולבנררםלירת,להםיר
הסימפיסרבשיעמרםהשלווים,הטבעבמרחבי

אחרים,עולםאזורישלוהברחבעייתיהלא
•המלאותהצפוניותבשרתיהםעלרחוקים,

תשוקהכםדשאשםתפקדרתרהבהיררת·,

בזרותוםרשןארוסיכסימבול ,ניקבעו
<עם'הטבעיתחושניותושלדבשרנרת

<עם'שבגוברה•היחניגהתחושת ,) 67-66

החיים,ונשתהאלה;:~יסחפרתעל ,) 17
 ,הספקיןונכ·הנאהםתרארתארחיה,שבונשן
יובים,שלגבינתםארבמשיכה,כקנייתם
נתפסתזרהיסחפותלארחים.בצעםשברדעו

·תוחלת,וחסרתסתמיתעיוורת,ברציהנא
שלהםכניהגרירהברחעל·ידיהמרבעת
כישופהעלונדברגררי .) 42 , 31<עם'היקום
םתרןהנובעה·הלאה·,בדרנותשלהזנותי

שלמתעתע,·כאילן•שלמקסם·השררא
מעצמה,וניזונהנאיביתעצםיתאשליה
 , 68(עם'לתקן•·לשרבאףניתןערדכאילו

גםניכרתשבעיצובה ,זראשליה ,) 83
ברזליו,שלהםפררסםשירדהשפעת

אינסםינקםכילודתםתרארת•אהורלוגין•,
םים n•רושטוףנשלםבלתיקרבירסםרסי

להעניק /מכור·םהםרשלכדףחצעםייםי
ארשתיםעודלגנוב /לאהבהנוסףסינרי
 ,) 59 , 32 , 20<עמישנים·שלרש

אלאלםשרררנותרלאזר·הלאה•באנרציית
שרבלשאוף ,רהד.הרריםייםקםרתאתלצמוץ
המסםםהזכררנרתניקוטיןעשןאתושרב

שלצדיווא.שהאת•לאגרריונשמע>,(תרתי
שאיןאהבהדגורתודהאסירותםתרן

אפוף ,כדבריוולקרות,להמשיך ,להפירר
·חכמה,שלםארחרתערבייםביןתחושת

 , 84 , 81 , 43 , 32(עם·שקם·ויופידת,רגערת
94 (, 

-םפויסיםדוחבהלכיישאםלהחלים,השק
שלעוצקםאתלהקדר.תכדיאלהלשמיובים

שלהמובהקיםוההורשה·היצרראהשירי
וההשראההזזנןונדחקאףעלהקובץ,

לבנן•ל·רהגדתבעיקרהכרוכהשביניהם.
בהשפתענכתבאשר • 47לחרוףרידקרריאם

שלאחרפצעיההםלקקתאירופהונראות
 ,) 59 , 33<עם'השנייהםלחמת·הערלם

אתםדדגשתברחיפותמבסאיםאלהשירים
שהקובץדא.ירביים·קרהלתיים,הלכי·רר.דח

הקודרתאסירתםנחרצותבהם,·חדורכרלר
הסיכויוהעדרהםעםחוסרעלוהפסקנית

 , 41 , 39(עם'והכלליהאישיהקיוםבמגעל
רםזיםעלרםאפילהמחפה ,) 82 , 62

בנצחהאםרנהבדבראחריםשבשירים

-בכתב(·הנשארהרוחניתוהיצירההשירה
-הנפש•הישארותהיא-םאצ•גבציטוט

האוהבים•דובהאהבה:בנצחאר ,) 28עמי

דברשלבסופרתאורתם•בחצייסתלקו/
 ,) 33(עם'

רר.םםיתאתיאיסםית,גררי,שלחזרת·הכדל
תשנהלא·החזרהכיקובתע,ןו,s·םשיחית,

השגחהבסול ,שרירותיבעולםדבר•
דמים.ושפיכותמחלוקותנגרעאלוהית,
אפוא,םצםםצם,המשוררשלייעודו

 ,מחירבכל•לראות•ויחידה: Mאלפעילות
דע ,הכלליהסיםארןבתרןנביא•כילראות
הסירם·,•תפארתשלהאחרונהלאנחה
שהיואלההאחדים,ואתצעמואתלהספיד
ד·פעםירתר, nידיעתמתוןשיהיר,ואלה

 ,) 63 , 61 , 57-54(עם'ואחוזתויחידותו
אינה,הקובץשל-העיקרית-חשיבותו
לובררת ,שלובתםםיקהדווקאכםדוםה,

המעגלותחושתהספקנותשהנואשות,
ובסופיותן,בכדללנדתןמפתיעותהסגור
עםהמזדההבםשרררכשמדוברבייחוד

המרסכםדתרעםהמקובלתהעולםהשקפת
הלאומיהאתוסשלהרדחנירת·רעכירת

 •·הפרזיםיבי·
לדעתי,היא,משמעותיתהיותרתרדמתו
הסיגנרניתרהרבגרנירתהדינמיותבתחום

הלשונית.והפדויות
ובסינתרזבעירבדלמאופייןהשיריםעיצוב

העבריתרובדישלורענניםםענייינים
וזרדםםבעיאביחויולתקופותיהם.לסוגיהם
ונדמה,לשרןשלרכיביםבהםנבללים

ענתייםרבדיםעם , mמרםכניתירםירםית

כברזהשהפכוערביזםים,ובכללםםזה,
ולמרכיבהשימושיתהעבריתםןלחלק

(עיין,הםקרםיההררישללשרני·תרברתי
 , 64 , 33 , 24 , 23 , 22 , 10 , 9עם'לונשל,
וכר'),

היאשיסתייםרםחקרלבדיקהוד.אריהתופעה

-- 39בעמ'המשך
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li ~ הערותמתן
חוסאברהם

כרמל ;עדלהיותניצן:שלמה
עמ' 208 ; 1993ירושלים;

ניצןשלםהשלהחדשספררשםתוך-
םסתםנת- •עדליה'ות- i-·ייי=
שהוענקהםסריםת,רב-משובערת •

הרושםובתקבלבכררנת·מתכררן.כנראה,
האםויתהה:יתמההקוראכיהמחברשבישק

בהיששמאארקביעה,בגדרהיאהכרתות

תזכהכיביטחוןשאין ,בלבדמשאלההבעת
 ,ברשמדוברהדעבצעםהוארמילהגשמתהו

הורצהזהאר ,עדלהיותהמתיימרזהאר
אוליאר ,הספרשלגיבורוהאםעדולהיות

-ומשרבהאירוניהשלמסויםתבנימה-
ובצעמרובכברדומחרבודוואק

לשובששהתפקידוככןכמרבןלהתעלםאיז
ברכדרכהכהלכה,םירשםהואאם ,דע

אתלומר ,השגרתילנוסחבהתאםהחרבה,
דא,מת,אתרקאלא-בלבדזרולאהאמת:

חבריה ,אכןהזה,הנוסחהאמת.כלאתוגם
שהאמתמעצמההמרבבתההסתייגותבר

לאותהרקמתייחסת ,כאמורהנדרשתכולה,
 ,לדירןמדתהערקטנה,ארגדולהפרשה,
 .. ,ב, nשלארזכרתשל rלפסק·דוהמצפה
ברישהאחדהואהספרשלהראשיגיבורו

יצאעתהשזהותיקעיתונאיגפן,

בנרבביתהמתגורראלםן,לגיםלארת,
ראשון,בגרףבחלקוכתובהספרהבכור.
זכררנרת,בספרארנירמזכאןדוברנוכביכול
הדרביםנכתבוכאילו ,שלישיבגרףובחלקו
 ,ואובייקטיבינימיאבדםאן·דהועל·ידי
אתהרואהובגברה,ההתרחשויותעלהמשקיף

את ,כמרבן ,כולל ,הכולאתויודעהכול
אותרשלרדר.גשותההגיגיםואתהלכי·הררח

הואשרגישהובסתנושבהמשךאלאברישה.
אתגרוסהואואיןהדברים,כלשלמחרבם

נושאיםשעברוםשרםאלאהשלישיהגרף
רנאובןיותרוהאפתאיםשרביםרמאררערת

 ,עליושהוטללמיאר ,שבחרלמייותרהוא
בחלקיםעד•,•להיותהתפקידאתלמלא

לפעמיםמופיעותראשוןבגרףהמסופרים
אתלייצגהאמורותבסוגריים,הערות

באשרהמחברשלופקפוקיושיקוליו
לאהספרשהריובריר.שלהסופילניסוחם
שלבניררייעלשהואכמרתוהודפסהושלם,

איןדברשללאםיתר •מרתולאחרברישה,
רזמים,אלאכמשמעם,פשוטםתיקונים,אלה

הקרואאתהםנררטיםציוני·,,,ארהדגשים,

לרוב-בנאמרהמצויהכלשהיבררנהאל
רגשיתבהשיחרשוונרטבכרונהשארתהמשרם

תרבנהשלובכרחהולאבלתי·אםציעת,בדרך
בלבד.שכלתניתארשכלית
שלמהותולקביעתישמרביתחשיבות
לעמידתו ,·עולמוהשקפתולהבוד.תהגיבור

ברישה .בספרהמתראותבצמיאותולמעמדו
אפרד•אישעצמו:עלבדבריובכךמסייע
אךממרצעיםאמנםהשבים,בלילאכזה,

בצררהבהםמשתקפיםשחייוודאיים,

 ,) 62<עמידתעו·אתיורתארפחותהמניחה

החיוביתהזאת,להערכהבסמרךאב_ל
ובסוגריים,·אגב,הערתמופיעהביסודה,

 :שלו·הכישלוןתחושתעלהמצביעה
חרףהזההעקרוניהקיומיהכולל•הכישלןו

האישי ,הפרסיהפןהואכךההצלחות•,
וראהשהואכמרת ,גיבורנושלרהדר·םשםעי

ידיעלגםמתאפייןהואבנוסף,עצמו.את
דוואקהואוד.ישתבוקפו ,לא·אישי ,ארחפן

דורבין ,לעצמומודעבלתיהולכה,•צינור
 ,) 12<עמיאולי·לזרד
החברתי,במרקםברישהשלםיקרםראת

ארץ·ישראלשלוההתפתחותיהפסיכולוגי
מדויקתבצררהניצןשלפהמגדירהיהודית
הריאלייםהדבריםשל•הריאלירתוברורה:
התחזהוהספקספקבחזקתהיתהביותר

עברלאדברשרם ...לוודאותדוואק
חדשעולםמבראשית.ות.חילהכולבירושה,
הזאתבסופהגררגהייתיעצמיאני ...נקיטה

לצעמנו)ביחסהוריקןלעולם,ביחס(פשפש
תרלדרתיר•ל. nרבבארץהפועליםבתנועת
<מהמצריישראלייהודיסטריארטיפמקשפים

 ,בחר•לחלוץשלקצרההכשרהזהו),
ותקופהאברץ,קיבוצניקשלםסרימתתקופה

בעיתונותכתיבהעםיחדבהגנהמםרשכת

ההםביפיםםארדנפרצהשהיתההענפה

עריקההעירה,לערוקאותיגררהשאור
<עמי ...אשםבהרגשותכדרכהשחיתה
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שלהייצוגיתמשםערתראתלחדדםנתלע
שניאתניצןשלמהאליומצרףגרישה
 ,וגילו ,,,,בני·או·יותרפחותשהם ,ידידיו

כיןושלהם

מאפיינים,בכמהלורדומים ,כמרתוגיםלאים
·חייהם,בתולדותממגרשרביםשהםככל

הואהאחדבהורה.רבםצבםבעברבעיסוקיהם

והשני ,לשעברחבר·כנסת ,לבזאראליםלך
אףשהיהוני ,צרייבל·צביאליאפריםהוא
קשרולגרישהבניגודאבלעיתונאי,הוא
אתעשההלועזית,העיתוניםלרשתהיה

בחרץ·לארץ.הכשרתואתוהשליםבערריו
·הצהריים,לשערתסמרך ,רביעייוםבכל

לגיםלאות,החבריםהשלושה,נפגשו
ניתןרםמושכת.ערניתלשיחה·קפה,בבית

שלהמשמעותבמלואכ•מי·שהיר•,להגדירם
אתהטביעובזמנו ,כלרפדהזה.המושג
על ,בםעט·יותרראםבמעטאםחותמם,
ניתזשלא-ברשנמצאוהחברתיההווה

 ,לעבר ,עורריןללאתעה,ושהפך-להשיבו
והמהותית.העקרוניתמעורבותםבתוקף

המעורבותמהםנבצרת ,כמרבןעתה,

המעורבותבמודעותםשנותרה<אףהפעילה
עללהשקיףאלאביכולתםאיןהפסיבית),
מתוקףעדים•,•להיותכלומר,המתרחש,
המאפיינתהנפשיתוהםררכברתהשכלתם

•עדים•גם ,בדיעבד ,שהפכוהריאותם,

בעבר.ולעיסוקיהםלםעשיהםהנרגעלכל
הדת,להברת,במלואודניםחוזריםהםובאלה
דגשמרשםבשיחותיהםרדת,רקפנרת.הלהט

שלוהחברתיתהציבוריתהמשמעותעלרב
להעמידהמנסיםשהםתוך ,בעברפעילותם

לשלילה.והןלחיובהזערכיות,שלבמבחן
הוא ,עצמועלגרישהשלכדבריו ,אכןםא

הרילזרד•זרדביןהולכה•צינורמהורה
לאותו·לבנותשומתאתשנסבכדאי

האופפתהמציאות •אליושהוליךדרר·הםשן
 ,העברשלםזרםארדכפרכןשרנהזה ,,,
 ,הפרןבכירוןהיתה•הצעדהבהאשר

ביותרהריאלייםהדבריםשלהריאלירת
דווקאהתחזהוהספקספק,בחזקתהיתה

אנחנולמדיםםכאן ,) 11<עם'לוודאות•
יותר.קייםאיברשרבכזהשעידז·דםדרםים

ספק.הואהספקריאלית.היאהריאלירת
בנירשניודאית.היאהוודאותהדעות,ולכל
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 ,יגאלוהצעירגאשרהבכורשה,גרילש
ריאלירתשלזהבמרחבכולםכלשרויים
לבנותהיאור.אשוןשלמשאת·נפשררואית.
ביתך•,•בנהבנוסחוילה,אנה,ביתלצעמו
האישמאמציו.מרביתאתמשקיעהואבכך

חבורתשלמנהלארסגן·מנהלהזה,המצליח
קרובות,לעיתיםמחליףהואאותןשרנות

לעצמו.שהציבהמטרהאתמגשיםאכן
בדישהאיןונשלמה•תמה•הווילהכאשד
-במחשבתומלהלעותלהימנעיכולהספןק

הואתוףקוליתדנשלמה·,ולאתמה•אר
האירוניתבהעדהבנרשלההישגאתמסייג

גרדוהביתאם•אפילובסוגריים:המושמת
 ,) 18(עם'המרינה•עםמשרואהלכאן

ברבעיתוןעיתונאיהרא ,יאגל ,הצעידהבן
הראלגימלארת.לפרישתועואבירעבו

שסיגלומרכשך,מצליחלעיתונאינחשב
הכתיבהדדךאתולעילא,לעילא ,לצעמו
המקובליםהעיתונאייםהכתיבהסגנוןראת

·איזולתארם:ניתןשכךאלה,בימינו
 ...בםילכתיבה ...חיוניותאיזודינמיות,

 ,) 71<עם'ארז•בתוכניבינמדחביתםיסה

בזברתדקכמרבןמתאפשרתכזאתכתיבה

מרוסנתהבלתיותשוקתו·גאוותו
בדישהשקובעכפיהכותב,שללאי·תלרת•

שהואתוך ,) 68<בעם'בבגרדןהואכאשד

נחרץרלםרבתםלדידם•אךלהדהד:ממישך
הישראליםהבני·אדםידגישו,שככהלהם

שנינמנםאבלריפה,סרבזהכלהאלה•,
הדינמיותאחרת:גםלהתפרשעשויהוא

•העשייהאתבסך·הכרלמשדתותוהחיוניות
במהותה,טפילית ...שלהםהעיתונאית
בתעשייהיומרנית ...משתחצתםתיידד,ת,

מתחייבתלא ...ודעתמידעידע,שלהזאת
לתרעלתםאמצעי ...רעיוןולשרםאחדלאף
אליליםחולניים,אגרצנםדיםכמהשל

<עם'שוטים·חסידיםולכמהלעצמם
54-53 (, 

אליותרקרוביםהשלילהארהחיובהאם
שלבעזרתםהמספדזשללזעתרדא,מת,
ניצןשלמהמצליחוהאירוניהההרםרד
להישאםספק(אשדמהכרעהלהתחמק

עלשומרשהואתוךכאן>,רקמם
זרבפרשהלהערכהדאריהאמביררלנםירת

מכלבספר),אחדותדנותבפושרתגם(כמר
באותהברלםתכתכונהדואההראקמרם,
אתבהםעוסקשהוא·צעירים·חבורת

הנהייהשלהם.ה·אני·לתוךהתכנסותם
השכיחות ,עליווההתדפקותה•אנחנר•אדחי

היראםבין-בעבדכל·כךוהמקובלות
בין ,בדבלים·פגהעמדתהיואםיביןכנרת
מבחינהנכפראםרביןספרנםנירתהיואם

שטיפחהאידיארלרביהידיעלפסיכולוגית
ליחך,נס-אברץהערביהיישובשלהממסד
כלילונעלמושחלפו,וכמעטקרדננןנלט
ושרבשרבנדרןהזההנושאהאדםד"פנימלע

הגימלאים.שלהמתמשכותשביחותיהם
הצעיריםשלכתיבתםשדדךאפואמסתרב
יכוללכןמתוחכמת.אף·כילשגרה,הפכה

המערכת,מזכיר ,שרראדץ·ארכמניאבנר

לא•אתהההצדקה:במלואפסקניתלקבוע
שאגרבחשיבותצקתמגזימיםשאנחנוחושב

מדפיסים,כותבים,שאברמהלכלמייחסים
העדיןכךלא ,) 148(עמיובפדסמיםו·

שלרזכתיבתואתדבישה
הגימלאים,לשיחות·עינייםמאירתכמקבילה

נעדרותואינןדגשיבלהםהמשופעות
השיחותלשמשיכולותתוקפנות,
קבוצתבקרבבםזנרן·הובעדכתהמתנהלות

בדישה,שלהצעידבנר ,יגאל-הידידים
אתשנםשמתוסכלמשרוד ,פריזאלידר,
רשרלהבעיתוןלשרביעררךונעשההשידה

לםפסהמצליחהרהמרכשרת,השאפתניתדגן
שלהמקצועיגרתהדדבסולםולעלות

להשתמשמהססתאיננהוכללהמערכת,
השיחותקידומה.אתהשיגלכדיבגרפה

חלקןעקיצות,מחילופיבעיקרוברדכברת
תוקפניתבלעגנותוחלקןסרבה,בורח
כמעםואכזריות.רשעותשלבדוח ,בירתו

ללאמובהק,אישיאופיבעלותכולןכל
חרדגרתהןכאשדגםגינוני·התנצלות,

ביאגל:מסיחפריזהםרב.הםעםמגבולות
שלךלפופיקנרגעלאדברשרם•דד,י

מלבדלךאיכפתלאדברשרם ...על·באמת
מחזירויגאל ,) 98(עמילצעמך·עצמךאתה

לבניאמתשלקשר·אבלובםבע:באותהלו
(עמיבך•איןזיקהשלזיקאפילואדםז

קיימתלאהתעלסותשלבעיצומהגם ,) 100
ה•אני•מןהייחודית,וה.סתרגותמןרחיגה

 ,יגאלשקובעכפי ,עצמובתוךהמסתגר
ממילאזדבשל•בסופרשלו:נסיובומתוך
 ,) 79<עם'צעמו•עםשרכבאחדכל

עצמיתוהתכנסותעצמיתהצטמצמות

אחריהןגורדותבהכרח,מדחיקרת·לכת,
·צינור •המשךאיןההמשךלדורעקרות.
צביאליאפריםשלבנותיונסתם.ההולכה•

אינןהןאבלבנכדים,אותרזיכואמנם
עלאלאובדותשרואינן ,בישראלמתגודדות

נפלםרלמעשה,האב.עםביותררופףקרש
הראיגאלאותגר.המעסיקההמסגרתמתוך
להניחאין ,לנושמסופדלמהרבדאת.םוגרש,
הבחינהמןמשפחה.להקיםמתתעדשדר.א

שלמצברבמיוחדבעצר ,לעילוא.מורה
 ,יחידבןלוילדהחררה, ,אשתושרגא.

נוסף.ילדתלדלאשלעולםקבעורהדרפאים
אלהפנימיתההסתגרותמגיעההזהבילד
העולםמןמרחלםלניתוקוהופכתישאה

נפשית,מבחינהפגרםהרא-החיצוני

מצליחיםאינםהזרגבניאוטיסט.כנראה
והמרווחהיפהבביתנרכחךתועםלהתמודד

ביתך•,·בנהנוסחבררילהשלהם,
בןבגללית Mמשפמסגרתשלהתפרקותה

הקודמיםמסיפוריובאחדכדבמופיעהרחיג

סיפורבאותוובבז•, oיr,מהנד-ניצןשל
הזרגבביעבריינית.לפעילותהבןנתפס

לסייעמוכנהאיננהשהאםמשרםנפרדים
למצואהאכזבותכללמורתהמנסהלאב,

ונדמה,למוסב:ולהחזירךבנוללבמסילות

הנמנעמןזהאיןכי ,הסיפורשלבסיומו
דניםשאברברומן ,כאןואילובכך.שיצליח

אתההרריםשנידברשלבסופרמריובים ,בר
בכךאיןאבללמוסד.נמסרהילדהידיים.

אדרבא,-שנפערהקרעאתלאחרתכדי
סמליותמשרםישומעמיק.הולךהוא

שאינםכמעטהאםוהןהאבשהןבעובדה

לוהשומרהיחידהחולה.בנםאתמבדקים
חראתכופותלעיתיםאותרומבקראמונים
ברישה.הסבא

לאמידהבהשישלמדי,רבהתשרמת·לב
ניצןשלמהמקדישאהדה,שלזניחה

מעיןלשמשהיכולה ,דגןשולישללדמותה
זה>ניסוילגורסלנרמרתו(אם•אם·םיפרם•

הישראלית.בחברה•משוחררת•אשהשל
ראינהתחרותיות,שלברלמרסאחוזתהיא

היאהמצקויע.לקידומהאצמיעבשוםבוחלת
איןלעולםוחרוצה.פקחיתמוכשרת,השא
ארתה,הסרבניםעיניאתלאחזמנסההיא
אתמקבלתהיאעצמה.עיניאתלאואף

להפיקומנסהארתההמקיפההמציאות
איננההיאהתועלת.מלואאתמתרבה
והקרסניטמנטלית,ואיננהלאשליותנתפשת
לי•,מי ,ליאניאין·אםהוא:ארתההמנחה

נהייהבליבהנותרתראף·על·פי·כן
n ,לה,מודעתבהחלםשהיאד·משםעית

שככלהמיני,בסיפוקלהדילאלהמשכיות.
סתמי,עבורהנעשההואברמתמידהשהיא

שגדהספקעבורההופכתשהרת.עלסרתדע
להמתבדרקידום.להשגתאמצעיספק
בתנאיכמרבן,לה.שיררלדבילדורצהשהיא
להיותחייבהזההילדומפורש:בורר

ונפשיתביולוגיתדד,חבהשלה,המשכיותה
שלה.ה•אני·שלרוקשלה,ה·אני•לש

מכשירורקאךיהיהאותהיפדהאשרהגבר

שוםחלילה, ,לויהיהרלאנחרצים:אוצמיע
לותרשהלאהיאמה. nבפרי·רונחלהחלק

עליה. ·המקודשתבאי·דת,לרתולפגרםלפגוע
מצבראשרגפן,בשרגאבחדהלכן

שימשו ,ואישיותואופירובמיוחד ,י Mהמשפ

שלהתקשרותתיווצרלאכיערובהלה
לניגר"ביגרממושכת,ארמתמידהממש,

איננהדגןשולהבהפלה.מסתייםהדר.ירן
העקדות.עללגבורמצליחה
שלקבוצהלפנינואפואמציגניצןשלמה
מהססים,אנשיםעצמי,ביטחוןללאאנישם

לעיתיםהפוסחיםספקות,אכולימתלביטם,
הםרואיםחייהםאתהסעיפים.שתילע

לודואיורקוב ,מתמשךככשילוןרבהבמידה
הקביעהאתלעצמםלייחסמסרגליםשהיו

לייד ,ניצןשלהקודםוסיפרוגיבורשקובע
עצםהואשלי•הכישלון :·הנמוךהים

סמרןפרדוקסלישבאורחאלאמהותי•,
ביברואותרכדברי ,חיוביממדבכישלון
הסתםמןהיו•ההצלחותסיפרו:אנותר

מצעמי•,אותימסתירות

-בגללהדשוואקוייתכן-וחלשתםלמרות
הסובבהעולםלערבהפקרחרתעינהיםפונות
ערכיםברלהשלים ,לתקנובשאיפהאותם
 43-בעמ'המשך
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ן~
דמיוןלביןמאוחרתצניחהביןו~

מזוריאיר

זלזלי,לר"צנח _ביאליק,שלירר ===
בשייה:תהרםלשרםםערלםצנחלא •

הנלםדיםרםןהידרעיםםןהרא
השירנרכחרתםבחינתביאליק.שבשירי
שלאף-הקיברציהזיכררןבשכבתדא,םרר
שלשידירםכרתררתכםהאךהמכיריםאלה

יצנחהשיר-תכניהםאתלאראףביאליק
הירתרהשרגיריםעםקרי"םיישרזלזלילר

"לפנירביביהם:ביאליק,שירתשלשנרדים
·לבדייהשחיטה",·עלהספרים·,אורן

רים. nראםדבריי"מתיההריגה","בעיר

םבקשאיברראישרבביניהםהשרביודאי:

ביןונונתח IJiנרזאת,בכלאךלהכחישו.
כאחדכולםה: nםאםשרתףםכנהכולם
ביאליק,שלידועיםהירתרשידירעםנובבים

 •שלרהאישיהספריםונדףבחזיתםרצבים
שלשגוריםהיורתהשגריריםאםרנו:וכבר

זללז•.לו·צנחרכםרהםשיותר.

השירשלהםובהתקבליטרתושלםרותאלא
 IJiנופחותלאביאליק,שירישארבקרב
המחקריםבקרבהשירשלחסרונר nום,~

נדרשיםועדייןשנדרשוהביקררתרחיבררי

חשוביםמחקרספריביאליק.לשידת
ולרהשיר'אלכללנרקאיםאינםומפורטים,

אכןםיררןדן •ןאגביתהאדה tבהעדהאף
אלאליל,ד•,"בואה,בספרוזאתועשה

קררדינטרתשלבית nםדבחינהשלשבהשקר
נם 2ביאליק.שלבפואטיקהורוחבאורך
כשיד'קורצרוילשלםפררטהיותרדירנו
לצעםה,אסתטיתאינטרפרטציהבנדראינו

ב nשבםרההערכותםטורחנחלזראינו
נשאר,הםשו,רנ.פראטיקתשלהאידאי
צמחירעשלוהמוקפדהמפררסמאמרואפוא,
ירתד(ומאוחד 4 "המסתתרז,לביאבספדו

וכיוון .) 5שקןגרשוןשבעריכתבאנתולוגיה
הדיאלוג .הביקורתי,רהםתןהמשאשכך,

עםבעיקרלהלןיתנהלכאן'המצועהמחקרי
צמח.לשדא,מרדמחרקו

אתולשחזרלחזורבררנהכלכאןשאיןדואי
הפואטיותוהכדערתירסענרתיוםדעכתכל
באורחזאתערשהכאמוד'מאמרו'צמח.לש

הראוימןזאת,עםמארד.והולםוארי
צמח,שלסענרתירעיקראתכאןלהעובדי
תצפיתנקודתמציעיםשבזהוהדרביםהואיל

שרנה.נישהארחת,מחקרית

השיר:-צמחשלטענרתירליערקיקררםאך

זלזללוצנח

-גנםצל·~ןר.זtןלל;ןגח
ב~י: $tן f ~:פה'

•ן.;זהי p' ·ה~•-:נ,רי.ןזל
•לש;ביו•מה·לי

-• 1 • 

- nנש:פנככרהפרח ,הפרינשל
- 1 • .. ::~~לים- ,,ך,

ן.ן~ל•-:נ~צי י~~י;ם~ך;ז
חללים.ארצה

 • .,..די ·-

ה, J ~ i:לילות,~די,כז-~רנב
 ,זשתנ·ליופנ•חהלא
זיד

1 

ז i11$1א~ל i I~~וכ~ס
אל·:פחלי.ראשי

• '1' '1' •• 

לבייזואנכיאביב,יפרחושרב
i1 • ..-!~;·אתלהל -• 

~~דחלוזיז'לאדזzס: ס;~,,
ןה. iן'לא·'לא·~ךי

עלהאסתטירתמסקנרתיראתמייסדצמח
אותר .ומחושקםחרשלמבנהבשיראבחונו
המארזדא,נלרניהונכרחמתנשםמחרשלםבנה
כלשוןהזלזל,לביןבשירהדורבביןהדוקה
הובשרדר,הוא"הזלזלצמח:

"הזלזלקורצרויל:נם<רכך 6דם,שורר·הזלזל•
 7הםשורר•).הוא-ריברםינדרעלשיצנח

 ,לזלזלהדרנושביןהאנלוגיהחישול
שביבמסגרת-צםחכאבחנת-םתארגן

בחילופיהמעונניםקונצסרייםםנעלםי
חרוף,חורף, ,סתיובשיר:השנהעונות

אי>(ביתובסתיושהםעברבערדאביב.

קרנצנטריםענלםעמידדי><ביתלאביב
התביםבשניבחורף"ההתברססות•לעצמו.

ובעםידהני> ,'ב(השירשל•הליבתיים•
ההדדיתדת,בדלותםלצעמו.קרנצנסריםענל
שבערדמאחר ,ערדםרסעמתהםענליםלש

ראשון>קרנצנסרי<םענלאי,דישבבתים
בי,בבתיםרהזלזל,הדרנובמעורבמופייעם

ופררדיםפורשיםשני>קרבצבטרי<ובנעלני
 ,לבדרהזלזלמובאבי<בביתרהזלזלהדרנו
לבדו).הדובר-ניובבית
שביביןהחציצהאתערדמטעיםצמח

שליסרדרתעלהקרגצגםרייםהמעגלים
אפואמרפגנתלשון.ורבירתריתמוסמצלול,

 'אנלוגי!-םחדכפרלה.פנמהבשיר
םאידךלדרכו.הזלזלביןוםחרשלתמנושכת

וחציצהחלוקהפיורד,שלםנםה-
םעגליםשבישלבשרטוטםהםסתובנת

לההכפרשהםגמהאלא •בשירקרנצנסריים
ביןהחציצההשיר.באחדותפרגםתאינה

בבחינתהיאהקונצנטרייםהםענליםשבי
ברםתהמתנשםאפידרםישטחובכנה

לעומת •בשירהננקטתהאסתטיתהטקטיקה
הדרנוביןהנמתחתההדוקההאנלוגיהזאת,
 ,השירשלהתמסיתליבתוהיא ,הזלזללבין

האסטרטגיה ,שלרפינרםיתהיותרהמהות
השיר.שלבתשתיתוהמעוננתדא,ידאית

כאחתוחודרקודדבאורחמבטאהשיר

ארנוןםצםית,םוותתלישות,שלתחושות
המעגליםשביביןהחציצהואבזרן.

מורכבות,שלאיבריותםפיהקהקונצנרטיים
ומנרפה.מוקפדארכיסקטרנירםבנהתחכום

אתלקפחכדיחציצהבאותהאיןזאת,םע
אלא ,השירשלרהאידאיתהתמסיתאחדותו

אסתטיתתצפיתםנקודתאותהלהאיררק
בשכלרלה.המרשימה

 .צמחשלאבחנותיימעיקריכמהכאןעד
בהכרח.כזהבאררחםתנסחאינוצמח ,אכן

בהחלםהיאכזאתשהתנסחותאלא
אבחנותיו.שלםכרחןלגיטימית
לפחות><יחסיתונמעט ,כדובר ,קררצרריל
האידאהזזאתוונסעיםבאסתטיקהלעסוק
ובכנהאךהסקסס.שלהפילוסופיתברםה

אבחנותיוביןנונתח IJiנומארדונשותף

-האידאיניתוחולביןצמחשלדא,סתסירת
שניהםקורצרויל:שלאקזיסטנציאליסטי

עלונסקנותיהםאתוונבססיםונייסדיםכאחד
המביאההרהוטה,הגםורה,האנלוגיהיסוד

לבין Vehicleהזלזלביןונוחלסלאיחרי
 Tenor.8הדובר
צמחשללשיטתם ,שכןתוניהה.אוליוכאן

האנלוגיהאתהובסעיוניםרקררצרויל,
 ,לדרכוהזלזלביןוהרהוטההםרחלסת
אברתההטעיםרלאונזרעתוניההונתערררת

המתבלטתדב,יגרדית,האנלוגיהאתמידה
 ,שכן •הזלזללביןברהדרבין ,השירבארחית

העץוננזעלרסין nלניתקשהזלזלבעוד
הרובדוגר'),על·~ןר•ל tן tלו<•ןגח

מספרדיתסרונינולוגיהעצונרכלפי(הנוקט
העז,לגזערתרקכרתולזלזל>ארתרהמדמה

ל rן;דין~נ~י ...כזלזל:ממנוניתקראינו

14 
וזונויון



מרומח
לביאליקזלזל"לרב"צכחראסוחרזומקרא

ריתרק,לארתראברי ,כי(אם-tוןה 1$~.דז
 ) ...~ל~השלריתרקשהרא

(•ישרה·>מאנלרגיהרהתמררההמעבר
משמערת.משרלליאינםניגרדיתלאנלוגיה
האנלוגיהכילהעידכדיבהםישראשית,

אנלרגיהבאמתהיאלזלזלהדרנובין
הפרט/(בבחיתנםינדקרכיתאיכרתהנושאת

מעידהשהיאלפיהשלם)לעהמעדיהחלקי
לאאךירתר,רחבהאנלוגיהעלומלמדת

הדוברביןהאנלוגיהוהיא:נוכחת.פחות
באנלוגיההזלזל),רק(ולאכרלרהזעלבין

באנלוגיההשירבאחרית(המומרתזר
שלהתשתיתמשמערתכדרכהניגודית)

קיומיתלמצוקההנקלע ,ברדהרוהיא: •השיר
בחרוףהעומדלעץמשרלרמהרםת,השק

ה•ישרה•,האנלוגיהכאןעדבשלכת,
אנלוגיהארתהמתהפכתהשיר,ובאחרית

שהיאהדובר)של(להדרתוומתחוררת
(•ושזבהאביבבראעםניגודית:אנלרגיה

 ,ש, nמל,ת.חירתתעייהעץ ,)•בי; 1$~~רח
ולערמתוחדשים,חייםולחורתלפרוח

רכארבנצחיבמצבלהיוותרעתיד ,רבהדר
ל;~יזלא~וב,ך;יט w •צםמית:מרותשל

ןה•, iןלא·לא·~ךי 1~~דח
השיר:שלהתשתיתמשמערתבאמתרזאת

ארבדנר ,ברהדרשלהמוחלטתתלישרתר
לערעור.ניתנתשאינהקע,;ת,הררדאי,
כין•הישרה·מהאנלרגיההמעברלפיכך,
הטריטוריהמרבית(לארוךלעץהדרנו

הניגודיתלאנלוגיההשיר)שלהטסקטואלית
מטבעמרתכההשיר)קץ(לרקאתכיניהם
והפרכתהפרתשלרטוריתכתבניתהדברים
ציפיות.

בין•הישרה•האנלוגיהרביםרםמיסודשכן,
וכפעםהשירמתחילת-הזעלכיןהדרנו

הקוראאתרםדרכניםמערודים-תרמרדע

"הישרה·רא.נלרגיהטיפוחהםשךאתלהניח
ציפיותלאםזכרדוחקיםרממילא

השיר.לחתימתניחםזאתכורח("חירכירתי)
אתרמנפצתמכחישהמזיפה,השירחתימת

רטרפחרשהצטברו·חירכירת·ציפירתארתן

כה.דע

 ,ת;ר~•מציפיותשלרטוריתתבניתארחה
תשתיתואתנאםןכאורחרםדההדתםתדעת

הקוראאכזתבהשיר:שלראהיאדיתדת.מטית
וקולעתםשיקההמופרכותהציפיותמכוח

ומגולםהמסתמןהמייסרתהאכזבהלדפוס

תראםמסתמןמכאן:השיר.ניכרושלכגורלו
לביןהטקסטשלהרטוריקהשככתבין

ניכרתוממילאוהאידאה.התםטיקהשכברת
האחדותיותרמוכחכאורחומזדקרת

 •השירש:.;ברתכלכין Mהנרכ
האנלוגיהכאםרר,לזניח,כאשרועכשיו,

כיןהשירכאחריתהמתחוררתהניגודית

 ,יותרהמידייבדיוקנה ,הזלזללביןהדובר
שהזלזלבערדהכאה:העובדהעלמיוסדת
ז.ןז.לל;(·זגחוגזעוהעץמןלחלוטיןניתק

i לגזעורתרקנותרהדוברוגר') ,•רן~·ל
בתליה):הכרוך ,כאןמקבריריתוק(ואפילו

 ...זיןהיי 1$י f ~~ל r1ל:גדינ~י 1$·ן
דבקהשכביכולזאת,ניגודיתאנלוגיה
וחרקהקטנים,כפכיםומטפלתבקטנות
ארתהרבאמת,משמערת.משוללתמלהיות
היאכביכול,פערטת·ערךניגודיתאנלוגיה
אבי·העררקיםאלהמוליךערוץכבחינת

 •השירלשרת.מטיןרא,ידאי
םתפקדתייל:גיד•,ות.יבה , mבהקשראוולי,
תשרמת·לבאתהמסיטתםרררבתורת
איאדי, 1תמטיאבי·עררקיםלארתרהקרוא
פירושויילבדיייזפירושמה-ראשית
רירצרהאחרים Iמןעצמוםבדילכרשהדר

בניגודללםדך:לביניהם.ביברחציצה
נרתרלבדרהואאלמונים,אחריםלאותם
כמורתצרורהחיים,מןנזרע ,גזעועלתלרי

נטרל ,רעקררעקרנותרלכדרהראמצמית,
 ..תקרר,ונעדרעתיד
לטריטוריהלפלוששלאקשהכברוכןא

ביאליק:של Mכארםרכרתאייvיותשירית,
מוטעמת•לכדי•ובשיר ,•י 1:יילבשירו

(הדםרםהדהרנושביןהצחציהבוטהבעצרםה

א w ;·אותםאשררא.ייvיוים,לביןרך)לגולר
הותירורלע·כן ,•,;אטrנף 9ייראותםטר,וב·
אבירניתלבדידותנידוןמאחוריהם,אותר

רכלתי·םזהרת.
המגמהמודגשתמארד ,כאחדהשיריםרכשני

הכהיירת.לרשיי,בגורלהמתםדקתהאידאית
פרםט·ההשכלהכספרותונוכחרווח

םטיב ,אכן(ואזת,ות.חייהספררתוכתחילת
 m. 9צמידעלהטעים
(עדייןנותרלבדראשרהדרנו,רםכןא:
תלוש,נאותרכםררר. ,עו rגעלתלוילפחות)
הניגודיתשרא.נלוגיהאלארםארכזב.כואב
שניתק ,הזלזל(לערמתהזלזללניןביבר

 ,עלייתלוינותררבהדרהגזע,מן rלוס nל

~ 
ו~

הטרגדיהאתםעטימהלעיבות)רכצםבבחוט
(םערלםאכזתבומחמתגורלו:אתהלופתת
מעמדיתךת,רyןתלראיפשרשלאההשכלה,

הואמבקשאינטלקטואלית>ר•ות,ברללרת•
נאותרהכלים,כרחרתירבשאריתלדבוק,

•מקררכתודתכענרדרתפקדשפעםגזע,

ניאליקיתמטפורהכאןלכקרט(אםחיים·
 ,כאןזאתות,נהגרתרתואמתוכמהמרבדת),

•לבזי",כשידהדרבר·הגרזלהתנהגותאת
באותההכליםכרחרתירבאחרוןהנאחז
אתרםסםלתהמסמנת·כנף,שכרדתשכינה
אלאההשכלה.לעולםהיריבהםסרדת,ועלם
דדךשלתחילתה•לבדי")(בשירםשש

ערלםלקראתהםסררתםערלם(החלצרת
הדרךשליםתה M ,כאןואילוההשכלה)
ההשכלה),בעולםההתרסקות(נחיתת
אחת ;..ות.לאהנתיבשלראייvיויתרראשיתו

עלתלוידעייןהנותרשהדורבנמצא,הן.
מבקדתצעמית,אירוניהמרבעת(רכאןגזעו

בהמשך>,שיתחוררכפיכאחת,ומלעיגה
הספרים·אדון•לפניבשירכדוברכםרהר

כאביר'ונחמתביאליק>:משל(ואחדים
כמידתולילדבוק,הואמכקש ,ואכזתבו
נחלץוממגרבעבדזנחאותרבעולם ,המצעד

למצעבה.
מזדרקת ,הזלזללניןביברהדםירןרקעעל

האנלוגיה ,יותרמוכחבאורחאפוא
וכאןהזלזל.לניןביברדוואק,הניגודית

אנלוגיהארתהשלהאסתטיתפקודהטמון
המתחוררתלזלזל,הרובדביןניגודית
האידאיהמצעאתלהטעיםהשיר:כאחרית

השירהשתייכותאתראףהשירשל
שדידהםארדשירית-דשתאר-לשרשרת
שידתהיא-ביאליקבשידתושורשית
אכזבהשלנצםבלשררא,המבקש•ות.לוש",

אותרהעולםלששביבביורלרלוא.חז ,וארונן
לשכוח.ביקש
התיבהשלהפואטיתפקודהאףוכאן

אתםטעיםהשהיאהעובדהםת nם•לידנ•:
וא.ייvיוים,םרנדלגדיתעואת ,דבדהרנדידות
•לבדי•,לשירשרידהכהשירכהרםחםת

הוכלהו.כתפקדת ,רעיוןאותרעםהמתחבר
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המדגיש ,אפקטיביתמרורבתורת·לבדי•

הניגודיתהאנלוגיהשלהאידאימעמדהאת
לזלזל.הדוברבין
אתלהכחישכדיאין ,וערדאלהבכל ,אכן

שללאאףצמח,שלמחקרומסקנות
להזיםיומרהכלכאןאיןובאמת,קררצרריל.

האסתטיותמסקנותיהםמסקנות.אותןאת

תקפותהןרקררצררילצמחשלרהאידיאירת
מרשימות.אףצמחושלושרירות,

בקביעתםדייקולאכאחדשניהםזאת,עם
לביןהזלזלביןנמתחתמוחלטתזהרתכי

אתאבחנולאכאחדשניהםהדובר.
הדוברביןהמתגשמתהניגודיתהאנלוגיה

•הישרה·באנלוגיהאמנם,(שיסודה,לזלזל
ביניהם).ושרנההמסתמנת

ביןהניגודיתהאנלוגיהשלאבחונההחטאת
מכתיבהאינהאפילו ,הזלזללביןהדובר
התמסיקלסתרועיקרהחמצתאתבהכרח
מרקםומחטיאהמחמיצה ,השירשלרהאידאי

עדשהוכחכפי ,בשיראסתטיתמורכבותשל
ואףהדברים.במהלךשיתחוררוכפיכה,

שביןהניגודיתהאנלוגיההחמצתזאת.
בהכרח~זי~האכן ,הזלזללביןהדובר
הדובר:שלבזמרתודקויותבאבחוןהחטאה

נוסחתיסירתגבארושלבגילוייםהחל
אירוניהשלבגילוייםרכלה ,השירבראשית
באחריתכאחת,ומקטרגתמרקיעהעצמית,

הניגודיתהאנלוגיהאבחוןאחר:לשרןהשיר.
חשוביםגילוייםמאפשר ,לזלזלהדוברבין

 ,בדוברהחליםהנפשיתהדינמיקהבתהליכי
עלבהכאהוחרתםנוסחתביוהרההפותח
 , Mמפרכ-ובעיקרמרירהאירונית,חיסא,
האנלוגיהאתולבחרןלחזורהמקוםוכאן

באורחלזהותה ,לזלזלהדוברביןהניגודית
עד ,שכןמורכבותה.במלואולאבחנהמפוריס

כברבלבד.חלקיבאורחכאןהובאההיאכה
האסתטיתחקירתואתמייסדצמחאמרנו:

 ,המשוררהוא"הזלזלהאבחנה:בסיסעל
 ,קררצררילוכמוהן ," O 1הזלזל-המשורר
עלצשנח·הזלזלשלו:בלשונו ,שלובמודעו

דרמה, •ןןהמשורר"הוא-וינוםגדר
באורחהםשנתפשיםמשרםשוגיםושניהם

הגורלשותפותשלהראשוןלרושםמיידי
הםכךומתוך ,ברהדרביןלהזלזלבין

המעידותיסקסיסראלירתדקויותעלפוסחים
לביןהזלזלביןהמתגשםהשוניעלדוואק

הניגודיתהאנלוגיהנבחנהכהעדהדובר.
מתחוררתשהיאכפילדוברהזלזלבין

שלמיתרשלאאלא •השירבאחריתונחשפת
הפתעהבכלכרוכהאינהחשיפהארתהדבר,
האמורההניגודיתשהאנלוגיהלפי

בביתכברומתייצבתמתבצרתמתעצבת,

שררותיובשתיובעיקר,השיר,שלור.אשון
השיר:פותחרכךות.חיליות.

-נם 1,"ל·~רד rל t.ןדל; n·ןג
 ·:י~נ 1$ '1 :כה

הואא.לזלזל:מתארעיםדבריםשלרשה
(ארהגזעמןניתקהוא ,לאמורצניחה,צונח

ג.גדר:עלונוחתצונחהואב.הענף>:מן

בתנומה.שרקעהוא

אחדדברמתארע ,לערמתולדוברואילו
בתנומה.שרקעהואבלבד:

הזלזלביןכאןאנלוגיהאפילוללמדך:
החפיפהחלקית:מארדאנלוגיההיאלדובר,

אחדברובדמתגשמתהזלזללביןהדוברבין
שלרשה.מתוךבלבד
ממחישה:סבלהגםאפשר ,וכאן

תנומהגדרצניחה

 + + +זלזל

 +דובר

היסקסיס,רצףפרישתשל"ען~ךי"כהבשלב
ואכזבה,מכאובכמהלשעראי·אפשרעדיין

אירע,אשרבכלכרוכיםוייסורים,תסכול
כאחד.ולזלזללדובר
בתנומה,בתרדמה,הנכון:הואההפךואולי
כמעיס.תינוקיתשהיאשלווהמתממשתכמר
לאלבתשומתורוכשתלרכזתהגדראכן,

טעמים:שלרשהמחמתוזאתמבוטלת,
קרנריסצירתשלמאגרבגדרכרוךראשית,

המתייצבותכאלו ,לאמורארקסימרררנירת,
חיוביסמלהיאהגדר ,מחדהדדית.בסתירה
היאהגדר ,מאידךוהגנה.סיכוך ,לביטחון

ופירו.דחלוקהלחציצה,שליליסמל
בחזקתאינהביאלקיבפראסיקתהגדרשנית,

ומסולקחףשהואאלמנטארזראב
בפראיסיקת ,הגדרסמלנירת:ממשמעויות

סמניסית·סמלנית,תאוצהצברהביאליק,
והדקההקולעתכאבחנתו-מסמלתוהיא
לביןהיהודיהעולםביןחציצה-צמחשל

הגדר")•מאחוריבסיפור<כגרןהגוייהעולם
לביןתרדהתלמודחרבתביןחציצהאר

בפואמה(כגרןהמדיחהיסבעפיתויי

 •ן 2"המתמיד")

לבתשומתמרתקתערדהגדרשלישית,
הססיסיססיתההסתברותמחמתהשירבפתח

יתייצב ,מגזעוברוחהניתקשזלזלהקלושה
ארצה,ממנהיפרלולאדווקא,גדרעללנסח
הרוחלמרותבתרדמהעליהישקעאףאלא

 •מגזעואותרשגדעההסורעת
הגדרשרנות,דרכיםבשלושאפוא,כך

בשררתומערבהלבתשומתומלקטתצוברת
 •השירשלהתחילית

משדרתהשירשלראשיתוכברומכאן:
היאהגדרעלהזלזלשלצניחתוכילקורא

נרמזכךומתוך·משמערת,גדושתה nיצב

הדוברשלהאנלוגיתקרבתוכיהקורא
חפהמלהיותרחוקההיאאףלזלזל

ממשמעות.

משהואיותר ,השירבראשיתשהדובראלא
הוא ,הזלזללביןבינוהדמיוןאתמדגיש
למרותביניהם:המתגברהניגודאתמדגיש
ואףכמוהרצנחלאהוא ,כזלזלנרדםשהוא
העומדתהגדרמןהתבדלותואתמדגיש
הזלזל.שלעיצובובמרכז

ומתעשתממשיךלזלזלהדוברביןההבדל
הביתשלהחותמותשררותיושתיבהמשך
הראשון:

ןלגזעיןמה·לי-הפרי"נשל
 . ,. ' .ז~ש;:;כיו; ~-7ן~ה

שאינהבנימה ,המצהירהדוברראשית,

 =(ש;ךרלש;כ;לומהכייהירות,בסולת
לביןבינוההבדלאתומדגיששבענף>
ש;ךביןהאטימולוגיהשירךמשרםהזלזל

שמשמערש:ר.ךהפועללביןענף> ,<כאמור
המזוהההגדרגדר.למתוחלהפריד,לחצוץ,
התנכרלה(ואשרהזלזלעםלכןקודם

בהשתמעותכאןומשוחזרתחוזרתהדובר)

התנכרותושינוןמתוךעקיפהאטימולוגית
הסמיכותומחמתאליה.הדוברשל

נמצא ,לזלזל·הגדרביןהסינקדרכית
המפרידהניגודעלומצהירשבשהדובר

מעוגןוכאן-ושניתהזלזל.לביןבינו
הדוברכאןבוקיסאותרהרטוריהיסרןהעיקר:

ןןשכ;ייי>,סרן~ז~י/ן~ה·לי 7ן("ן~ה·לי
כאחת,והתנשאותהסתייגותברשמסתמנות

·מקראית.וסוריתלןזיה 1$בתורתמתפקד
המתנשא,התחביררזההמבזההסרןזה ,שכן

לאבישיבפנותוהמלךאצלדרדהמתנסחים
 :מלעיגרבקיסררגכברשבכעסבן·צרריה
 ,ס"ר ,'ב<שמואלצרויה"בניולכם"מה·לי

 ,)'י

המפיקה ,זרמקראיתאלרזיהונקיטתגיוס
הסתייגות,המבטאותקרנרסצירתמצבור

ודאי ,מופגןברזואפילוהתנשאות
שאינםורושםמשקעשמשאירים

ומבצרת,מעצימההאלרזיהברי·הכחשה.
להדגישהדוברשלהגרסהכסייתואתאפוא,
זאתהזלזל.לביןביברוהמבדילהשרנהאת

באמצעות-כאןמבסאהדוברוערד.

מתנשאיחס-הנקוטההמקראיתהאלרזיה
ועקרות:תלישותשלמצבכלפיאדישותשל

שלמצב(המשקפתהפרינשילתאפילו
שנשלוסופר לי~~~הבשיל,הפריריקבון:
אתמקעקעתאינהריקבון>-דינרואחת

הסתייגותוואתהגיארנהאדישותו

ושרב >"י~נ 1$ ן~:<·כההואן w :המתנשאת:
דבר.לדעתמבקשאינו
מבטלתשבתראחרת:לגרוסאולי,היה,ניתן
המתנשאת.אדישותוולאמודעותואת
המבטאתהמקראיתהאלרזיהשנקיטתאלא

מתנשאת,והסתייגותונתומכהתנכרות

והעובדהשכזה.פרשניכיורןמכחישה

הכהבמצוקתוהמתמקד ,השנישבבית

נושל,(הפריהסתירבסערהעץשלקיצונית
"ארצהנופליםוהעליםנשכחהפרח

q ,("אתומנס.ללחלוטיןהדוברמסתלקןלים
המשכהאתמשקפת-ו 3הקודמתנוכחותו
מתנערהדוברהקודמת:המגמהשלהמופגן
העץאתהפוקדותהמצוקותמכלומסתלק
עלבכךמכריזוכמרהסתירבסערות
הקודםבביתהמפורשות.ופרישותובדלנותו

אל<שנסקהרררבאליתרטוריקהנקסהוא
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אתלבסאכדיהמקראית>באלרזיהשיאה
בביתכאן,ומהעץ:מהזלזלהמסויגויחרקו
המכריזהפיזית•ירסרריקהבוקסהוא ,השני

מסריג.ריחוקאותרעלהאילםבקולה
שלהתחיליתשהתבדלותואפוא,נמצא
הדברים,במהלךמתחוררתהזלזלמןהדובר

-יותרועקרוניתעמוקההתבדלות
אתנאמרו<המסמלצעמוהעץמןהתבדלות

חלץ [iלהדוברניסהממגרהמסורתעולם
ארתהההשכלה).עולםאלבחתירתו
מקביעתמארדעדהרחוקה-התבדלות
נמתחתמרחלסתאחזרתכיוצמחקררצרריל

באורחמתערטלת-לזלזלהדוברבין
שלבים.ארבעהבןחשיפהבתהליךמדרוג
והם:

הזלזלמצניחתעצמומסייגהדוברא.
בשינה,מדוברערדכללגדר:ומסמיכותו

לביןביברהאנלוגיהאתמאמץהדובר
ולגדר,לצניחההנדרךבכלאךהזלזל.
הזלזל.לביןביברחציצהמותחהדובר

רקעעלהזלזלמןעצמומסייגהדוברב.
~לשרביי.יזמה·ליבהתרסתו:איסמרלרגי,

לת~בהמשותפת'ישר"~י·והתיבההואיל
סתרהתרגיה,האסימרלרבמישור·גדרי

-ומשחזרתשבההדוברשלהאמורה
הקודמתהסתייגותואת-מחזקתוממילא

בזלזל.שנקשרההגדרמן
רכיביולשארביחסנרקםהדובר .ב

ענף>גזע, ,<פריהעזשלהמםרנימיים
-מקראית~לרזיהעלהמיוסדתרטוריקה

מתנשאת,הסתייגותשלמופגנתנימהרבה
מפרוש.ברזואפילוקרריחוק

אילמתפיזית·ירםרריקהנרקםברהדר •ד
אתמדירהואהעץ:מןויחרקואתהמבסאת

מקובצותברהשניהביתמןנרכחרתר

מכוחהעזנקלעאליהןהקשותהמצוקות
הסתיר.סופת

כמרהעוקב, ,השלישיהביתשלפתיחתו
התבדלותמגמתארתהומספחתממשיכה
ליל;תרנמשכז-יאחרהדובר:מסעם
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התרחקותועלמזןה~והקרוא,

ממצוקותהדוברשלהמצסרבת·הקרדמת
זרשררהאףכיהנחהלספחמדורבןהזע,

ממשיכההשלישי>הביתאת<הפותחת
מנקודתבסערההעץמצזק;תבסיקור
הדובר.שלוהבדלניתהמורחקתהתצפית

הנדרכותוהציפיותנכזבתזרשהנחהאלא
מנזחהילאומוזמות:מתנפצותבה

לראשונההדוברמתוודה-זשנת·ליי ' -. 
בשיר.

חלרם·שרראמאותרהדוברכאןמתפכחכמר
חוצצתשרנישלחרמהרהרא:כה,עדשיספח

אינהרמצרקתם ,והעזהזלזללביןביבר
המציאות •לרכרכרירונכארבםמצוקתו

לבורחלדוברערדמניחהאינההונצרתקית
התבדלותלאשיבה,לאחייו:ממציאות
התגנדרתלאאף ,הזלזלמןממאתנ

לאדבר-הזעשלהמרמגורלואררגנסית

הנרפההמזוויעה,חייוממציאותערדיחלצו
האנלוגיהאת-חמתורעלאפרעל-עליו
בה.הנרגורלםרעםהץעעם ,הזלזלעם

והאחרוןהרביעיבביתהדוברשלהודאתו
הןממיתהועקורתמצמיתהבדידותכי

אירוניהכסערנתמתחוררתמעתה,נחלתו
מלעיגה.גםואולינרקבת,כארבה,צעמית,

בביתבהתנשאות,שהתריסהוא, ,שכן

בביתעצמומוצא ,יי}!~~ןז י?'·ז~ההראשון,
ביקשממגרגזעלאותורתוקהאחרון
·ן~נ~יותלוי:ברדדהוארעתהלהינתק,

להתמידשחתרהוא~~לחי. י}!ז,~~ל 1ד~וי
מהזלזלעצמוולנתקהמתבדלתבבדידרתר
בדידרתרבמצררעצמומוצא ,ומהעץ

ממגרגזעאותרעללונעצבהתלויוהעקרה,
צמחוצודקיםצדקו •עצמוגדועלבישק

שלהוודאיארבדנרעלהואהשיררקררצרריל:
 ,אכןהעתיד.משוללתתלישרתרעל ,ברהדר
וכדרכהחלקית,אמתשזראלאאמת.זאת
האמת.אתמקפחתהיאחלקיתאמתכלשל

הדמיוןחקירתונכרחמתערסלתאמתראותה
לגירסתגרדבניאשר ,הזלזללביןברהדרבין

ומוקשהחלקיזמירןהואכה,עדהמבקרים
מאד.

שלהארבייקסיביבמרבןלאחלקיזמירןהוא
תצפיתומנקודתאםכי ,הניסוי

 ,ברהדרשלכאחתוהעיוורתהסרבייקסיבית
הדמיוןמיתוססיפוחלקראתהחותרת
יכלאבזמירןלהרזותוממאנתהמדומה,
הביאליקיהמספרשכתבכמרפרכוסי,
בזלזלמביסהדובר(יספיחי),אחרבמקרם
ורצהראינועצמואתורואהבעזומביס

מתאמץרהראוראה.הואאשראתלראות
מבקשהואובמארבו:במודרולעמודלדת.מיד
מתאמץרהראלזלזללקרבתולהתכחש
זאתערשהרהרא ,לעץבתרלקרלהתנכר
רנתעאיברואףלעיל>,<רואהדרכיםאברבע
·מקראית~לרזירניססיתרסרריקהמלנקרס
אלאמתנשאת.הסתייגותשלשיאהמסמנת

ממנההמצרקתיתהמציאותבידר.ערלהשלא
הואעוצםמפניהאשרלהחלץ,הואמתאמץ

אותרמגרשתהיאלר:מניחהאינה ,עיניואת
וכרפההממאנת,התכחשותוזרויותמכל
אינןששרבעיניובגרבהעליו,צעמה

במקלסמעמדי•מחזיקהואעצומות.
ובשלישיבלבד,בתי·שירשביהתנכררתר,

מצוקותלקראת-להקיזנאלץעצמומוצא
ומקפחתשבתראתהשודדתמציאותארתה

הנואשת.הכחשתושלנחלת·המעםאת
ארבדנרעלהואהשירמאשריותרמכאן:
הואהשירמאשריותר ,ברהדרשלהוודאי

בקוברחללשהיהלבררעלעקררתרקררלע
הכאובההתפכחותותהליךעלהואהשיר-
השלתרעלמסוריוקריסתעל ,ברהדרשל

אשליותיו.ושלילת
עצמואתחרזה ,הזלזל Mבצניחרזהברהדר

הוארמכארברפחדוומחמתצניחה,באותה

להשערתירכלכיעצמואתלהשלותמבשק
בנוחראיןשרבהוא:יודע •צניחתואת

להשערתה,לעכבה.רקצניחתו:אתלמנוע
כותב<וגר')נגאיאנינגחי-•מאחראולי,
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יפהשבשיריפהבשררהעמיחייהודה

מקרנןעמיחישלבשיורהדובר 14משלר,
הפחותלכלאר •בחייוהחלהאיחורעל,~לין
צעובה.השלמהמתוךעליומזרוח
זלזל·,לרביצנחהביאליקי,הדוברואילו

כדיכוחותיואחרוןתאולשנסלגייסמתאמץ
מייחלמארחותצניחהנשאף:איחרדלרנרש

ומארחת.מאורחתצניהח ,לצעמוהוא
אינהצניחתובידר.ערלהשלאאלא

ואפילומאחרת.אינהצניחתומארחות,
שביכרימאחרצניחה,ארתהעלר nדירר

ערד.ולאבלבד.שידייםתבים
אנלוגיהגםאםכיאנלוגיה,רקלאאכן,

הזלזל:לביןהדוברביןמתגבשתניגודית
נותרהדוברהגזע,מןניתקשהזלזלבערד
שלבעליבותה ,פירןברואפילו ,אליורתוק
אנלוגיהארתהשלבברחהשאיןאלאתליה.

הדוברשביןהדמיוןעללכסרתכדיניגודית
ומחמתפחדיומחמת ,רהדרבר •לזלזל
אותרכי ,צעמואתלהשלותמבקש ,אכזבתו

הזלזלתלישותבין ,הזלזללביןביברזמירן
שררא,זמירןאלאאיבר ,שלותלישרתרלבין
ברהדרמדמה ,ובאמרובלבד.מדרמהזמירן
 ,זמירןלאותולהתכחשבנוחרישבילצעמו

אשלייתאתלשמר ,לקלסתרולהתנכר
שידיים.בתיםשביוכאמור:המדומה.הדמיון

עלהואהשיראמת:בידר.ערלהערדלא
ייר nצחיחותעל ,ברהדרשלהררדאיבדבראר

רעללrנ w ~שאיןתלישותעלהאבודים,
צדקו ,באמרו ,וכאןוריקה.קרהעקורת

היאשזאתאלאוצמח.קררצררילוצודקים
כולה.האמתאתהמקפחתחלקיתאמת

עלהואהשירמאשריותרהיא:כולהרדא.מת
עקררתרעל ,ברהדרשלהוודאיארבדנר
-ונשלהשאיןתלישרתרעלהסיכוי,חשוכת
שלהמסרגפיםהנפשתהליכיעלהואהשיר
שראשיתההשתלשלותםשרשרתרעלהדובר

מתנשאת,ובהסתייגות,בהתכחשות

עלבהכאההנדרךנרקבבררידריואחריתה
n אירוניהשלרבערצמתה<ההתכחשות>סא

ומלקה.ביקורתיתצעמית
זלזלי,לריצנחשלזרואחרתחדשהרקיאה
הזלזלשביןלזמירןנאמרומתנכרתאינה

בבחינתשהראזמירן ,ברהדרביןל
הביקורתיותהקריאותלכלאבן·השתייה

זרואחרתחדשהשקריאהאלאכה.עדבשיר
הלבתשומתאתומסיסהמתעלת ,השירלש
ביןביהלראבארתה.מאחורינא-גראשרלכל

ביניהם,הניגודיתלאנלוגיהלזלזל:הדובר
לאנלוגיההדוברשלהתכחשותולראשית
ביניהםהמדומהלדמיוןביניהם,"הישרהי

ולהליכי ,לאמץברהדרמתאמץארתר
שראשיתםהדרנושלהנפשיתהחשיפה

 ,אירוניבררידריוארחיתםרנהגיאבהתכחשות
ונרקב.כאוב

המחקרית,התצפיתנקודתשלהזחתה
מערטלתהיאירתונה:במלואתעהמתחוררת
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עלגוררוןא.ר.שלהשפעתו ~
זוהראוריאל

< -r -יותררחבלמחקרהקדמהןהי

א..דהמוריםשל·השפעתםבנושא 1- · .
התפיסהעלנוברומ.מ.גורדון

החייםתפיסתוהשפעתהקיבוצית,

להתחדשותכבסיסשניהםעלהקולקטיביים
עם 1909משנת(החלהקיבוץתיאטרון

אקצרזהבחלקימינו>•,ועדדגניההקמת
בכוונתיהיריעה.מקוצר ,נוברעלבדבריי

היצירההאחדתחומים:בשב·להתמקד
כאדםגורדוןהשפעת-והשני ,והקיבוץ

כיצד-השראתו·הקרנתו•סוגמהויוצר:

עלהשפיעמהאותרוהסובביםעלהשפיע
אופןחקירתשלפנישלב<זהושומעיו?
תלמידיו),על·ידידרכוהמשך

בירתוהחשובההיצירהבקיברץא.

עצרמהקיברץהיאבירותרהא-מנרתית

במשנתומילוליבאופןה n•שרת.נסזועמדה
ייצוגגםלההיהאבלגורדון,א.ד.של

שלבפרקסיסרב·עוצמה,לא·מילולי,
ראתההראשית,בשנות·החייםתרבות

ובעיקרבארץ·ישראלהמתחדשיםבחיים
האמיתית.היצירהאתהקומונליים,בחיים
כלאתלנתבנתבעהחדשהיהודיהאדם
החיים.יצירתשללאתגרשבוהיוצרכוחות
שבאהזו ,המקובלבמובנההאמנותיצירת
שלהמיוחדתבלשוןבריוניעולםלצעב

מטפורה, ,סמלעלילה,(באמצעותהספרות
דהה,כהעתקמשנית,כיצירהנתפסהונו'),

הוי~ליתבעוצמתולדת.רחותסיכוילואשין
בקבוצההחדשיםהחייםקרי: ,המקורלש

שלדוקטורטמעבודת<קטעקומונלית•.
הקיבוציהרומן•ראשיתעלקשתשולה

זיוהפרופ'בהנחייתאידיאולוגית•,כספרות
כימוכיחהקיבוץחברתקשת, , 1בן·פורת
שלבמשנתושמקורההתפיסההשפעת
שלומרסןבולםכוחאחדמצדחיתה ,גורדון
אתגריםעוררה ,שניומצדיצירתיים,כוחות

התרבותיוצריבפניחדשים,פואטיים

ניכרתגורדוןשלהשפעתוהחדשה),
בשתימאשריורתהקבוצות••חרבבקיבצרי

הבלימהעםבד·בבדהאחרות.התנועות
מעורר,ככוחפעלההמלצתרהגורדונית,

ביטויצורותשלוגיבושןלפיתוחןהשביא
קשתמביאה<שםאלטרנטיביות,אמנותיות

אביטלשלהחינוכיתהחממהדוגמתאת

הןאלה ,)-1993בונציהלושנשלחהגבע,
שלהאתגרעםלדת.מודרשניסוביטויצורות
היצירהלביןהחייםביןהסימביוזהיחסי

העבודהחובתעללוותרבלאהספרותית,
כלהחדשים.בחייםוההתערותהפיזית

בקיבוץ,והבלתי·מדעותהמודעותהפעולות
 ,המרכזיכקוזומשמעותקיבלו ,בראשיתו

ארחים.קולותשנשמעולמרות
והבלתי·מודעותהמודעותהפעולותכל

אם ,זומשמעותלקבלחייבותבקיבוץ,
כי .בימינוגםקייםולחתלהמשיךברצונו
הטמוןהיסודיהדברבלייצירה,בליקיבוץ
 .זמןלאורךלדת.קייםיוכללא ,מהותובצעם

אמנותיביטוילידיבאהזויצירתיות
היוכאילודתיים,הלאובריטואליםבקטסים
ביותרוהאמיתיתהחיהוההשתקופתהסיכום

למסקנההגענוכךהקולקטיבי,למאמץ
חשיבתית,גופנית,תנועהשכל 2קרנו nבמ

מעשיביטוילמצואחייבתונפשית,ריגשית
למצואחייבקונפליקטכלהקיבוץ.במסגרת

שקיימתהיאהאמתהאירגוני.בתחוםביטוי

החגכיאמיתית,היאוגםהפוכה,תנועהםג

באופןלהשפיעיכולתרבותימאורעכלאו
חייעלהעבודה,עלישירלאאוישיר

מסוגלהחגהאנוש.יחסימערכתועלהחברה
ויכולהפשטותבדרךקונפליקטיםלפתור
בתחומיםמימסדיתהתערבותלמנוע

חיתה,זוקיבוציתמערכתרבים.אינטימיים

מקורמסוימת,במידהכיום,גםוהיא

היאולהתקדמות.לשינוייםלחידושים,
במידהבההסביבהות nרת.פתעלמשפיעה
בדיוקמושפעת.להיותחוששתשאיננה
אינוביתה,לדעתהטבע,שבהמידהבאותה
שלהקולקטיביבתהליךאלאביחידמתחשב
•האמןלאדם:קיוםאיןשבלעדיוהחברה,

יוצרשהטבעהעקרונותאותםעל·פייוצר
ביחיד.אותםמיישםהואאולםעל·פיהם.

בונההואביחיד.מתחשבאינושהטבעבעוד

בעזרתלאכיהרף,ללאוהורסהפסקללא
להשיגהוארוצההכללבעזרתאלאהיחיד,

נ ...המושלם•את
נחשבבזמנושהקיבוץהדברנכוןואם

עלהשפיעשגורדוןהריאמנותית,ליצירה
לפיכך,הקולקטיבית.האמנותיתהיצירה
אלהמודעותלאמהשפעותשחלקוודאי

תורתאתשינקומילגביהיוםגםקיימות

למדוממנה,הסתנוורוולאהקומוניזם
אתממנוולקבלהקפיטליזםמןלהיזהר
אתלשלבשידעומי-בלבדההכרחי
אלההםאוליתרבותי.לסוציאליזםשניהם
דווקאוהשתלבוהקיבוציתהחברהמןשציאו

המנוחגיסים(ציוןאחר.אוכזהבתיאטרון

אנואיןלדוגמה.)ת·א,•צוותא•תביאטרון
הקיבוץאתעזבוחבריםכמהבודקים

ובאיזהזהבכיווןלעבודוהמשיכו
חברילהיותהמשיכואםאותיאטרונים,

זהבמחקרונו:הגדולהבעירולחיותקיבוץ
שהעניקוהמסריםהדוגמאות-מענייננו

כיצדלאועדייןבחייו:גורדוןוהקרין
הלאה.והקרינהבדרכוהמשיכההסביבה
קריג:גורדוןאדוארדשלבמובןאולידווקא

השראהלדלותניתןכיאתם•זוכרים ...
בעיקרבתוכו.ולאלתיאטרוןמחוזאמיתית

הםאחריםהשראהמקורותהטבע.ןמ

 • 4הארכיטקטורהייהמוסיקה,

פילרסרףמררה.מחנך,היהגררדרןב.
בחברהרעירנרתיראתהמממש

דגניהשלהקרלקטיבית
המונח<על·פיחברתילמנחהכוונתיכאן

כבמאיהמתנהג > animateur-הצרפתי
האישיים,בחייודוגמההיהגורדוןתיאסדון.

 ,ובכך ,לתקופתוחיסמללהערכה,מקוד
להגדרהובפעילותובאישיותומתקרבהוא
 : Sהמודרניהבמאילמושגהאנציקלופדיהשל

 ,אמן ,שחקןלהיותחייבהאידיאלי•הבמאי
גרפיהבגיאומומחה ,חשמלאיארכיטקט,

באבזריםבתלבושות,בקיובהיסטוריה,
שלעמוקהוהבנהידעובעלותבפאורה

היאזואחרונהתכונה ,האנושיהטבע

האדחות•.מכלהחשובה
•מנחההיוםשלבמושגיםהיהגודדון

הוא ,בעצמוורקדן·מרקיד•היהחברתי·,

 ,השקספירי(במרבןשחקןגםספק,ללאהיה,
ניקרלאסשלבמובנוספק,שלצלכלוללא

החייםבתפיסתלכתשהדחיקעבדהינרף
עסקבכתיבתותיאטדוני),כמשחקוהטבע

בגיארגדפיהרקלאמומחההיה~מנות,
והבנהידעבעל ,בעיקראלא,ובהיסטוריה,

 •האנושיהסבעשלעמוקה
דחוקהאיננהזרהגדרהכילרגענדמה

לכוהןאורוחנילמורההניתנתמזרכל·כך
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הקולקטיביחתיאטרון

רוחניובררההיהלאגרדדרןאךדשםי.
לאדשםי'כוהןולאנתר>ונבחילא(לפחות

ואפילוהמלה,שלרת,יאסדאליבוברכןבאמי
היה,הואהמונח.שלהדתיבוברכןצדיקלא

שלאמן-נכוניםלחייםורגמהבעיקר'
החיים.אמנות

ומשיכהסיובפסיהמוצאיםאגרגרדררןאצל
ולחוזריםלחסידיםבניגודאךהחסידות,אל

הובצרותונןאס·אסהתרחקהואבתשובה

אוברנתראתלאבדוכבליהחיצוניות,
ההדרתגיבשאלה·•החזרהתהליךהפנימית.

שהמשיכוהחלוציםאלאותרקירבהזה
 , 6אהדרנרביץ(ביניהםהורד••צדיקלכנותר

יעדי),ומאיד

עוזעמוסלפירגדרוןא.ד..ג
לקיבוץהיהשלאהדברסרב·אכןעוז:כותב

מזרקן•גורריארנביאמעיןיאב·ובייסדי,

הקירעלפרססדמובנולעשרתשאפשר
שמעולםוסרבםשנתר.אתבעיררדרןרלצסס

כביכולשהקיבוץםקרדשספדאיזההיהלא
ברץלקיהיהלר •פירעללחיותםרnיב

ודאיאזכי-עדרך·ן nרישרלנביא·םייסד
 •אחרזרדוביםייותרונעמדמחזיקהיהלא

רבתהפרכרתירבזרימתוהאנושישהצמבמפני

ולהביךסכמהכללפוצץרע·כדימורכבהוא
שלקיבוץהיאהאמת , 7שיסתית•שיסהכל
עדרךשולחןרלא ', n ·אמייסדנביאהיהלא

דננד • nי.הראונהםד n(רארביםאלאאחד,
קרשיאיןבארץהספרותעלהשפעתושאת

גדולדבמעולםעובדלאבראשהלהוכיח),
בקיבוץמאשדחרץאחד,דגולמודהאר

היהשלאאחדקיבוץאיןזאת,לערמתהדתי.
הדגולמהמרדהארחת,ארזובדדךמשופע,
הדתי.הקיבוץכוללגררדרן'זרדארד,רן

האםהשאלה,היוםעדנשאלתבקיבוץ
דת,רפעהמןשהושפעואלההםוברבדגרדדרן

הםהאםבקיבוץ.הקרלקסיבייםהחייםלש
על·סמךאידיארלרגירתרבנוממנהינקר

גרדדרן-עיניהםלנגדשהתקיימההשיסה
בקיבוץבביקוריווברדבהירם·ירם,חיימתוך

שלהמפורטתלבדיקהאכנסלאדקיר: nרבמ
המעסיםאתפגשנו 1980בשנתזר;שאלה

בצילריר nרדגניהחברישהיוממישנרדתר
אתשהכיורהחברותדבריביןגרדדרן.של

נרצדהיום,הקיבוץ,מזכיררביןאזגרדדרן

ביראתהמתייחסותהררתיקרתלערמתפער.
יוצריםשלשמרתגםהמזכירמפרסכברר'
יהודית ,גלעדזרדלצידו:יר nשאדחים
 ,ברסלחיותהברץ'מדים ,ברץיוסף ,גלדע
המזכירשלדבריוואדחים.המשודדתרחל

הלךהרא(שגםידעיםאידלכתבימנרגזים
ואףבשאלה·,•וחזרגרדדרןשלבזוכר
המתאריםאהררנרביץרירסףלכת>,הדחיק

ומפליאים s .,,,הכ•צדיקגרדדרןאת
בכתביםמופיעאכןגררדרןבתיאוריהם.

כאישיות ,מד tרמ 9קרלקסיביכרקדןכנביא,
שללזרבערצמתהדרמהמשיכתהשברח
כעברואולם,יעדי),מ.(לפיהמערביהכותל
מתארבגולהלחניכיובמכתבשנים,מספר
•רגשעלגרדדרןדיברבהאספהיעדימאיד

החרדיותעלהעבודה,בתרךהקוסמיהאושר
המתפשטיםאנשים,שלהעילאיות
מפוכחתבנימהיעדי,מגשםירתם•.

השלישית,העלייהבמחנהה nרבלתי·שכי
בםדידרתראשהמרכיניםפועליםםתאד

הזקינו•הםהזקן:דברילשמעומתיירסים
כיחייהם,תרנןאינהשהעבודהשירדומכדי

ריקדיבורלהםהואהקוסמיהאיחוד
 , 10בלבן•

מזכירשלמהעדותיולהתעלםאין ,לכן
אתלנתחניסיוןבלי ,בימינואי:זגניה

חבריאתולשבחלהלל ,כחברשלרהאינטרס
שללזרזההבדםהולהעמידםוא.דחיםדגניה

אךלגררדרן,התנגדותהיתהאמנםגרדדרן.
בשנתשהחלגרדדרן,שלשניסירנרנשכחאל

אתנתןדגניה,בקרלקסיבלחיות 1913
גרדדרןאמת, •תהליךשלבסופרפידרתיר'

באותהלפחותדגניה,מקיבוץהושפעאכן
חייורעלהקרלקסיבעלהשפיעשהואמידה

םיכמותיתלבחרןקשהאךהתרבותיים.
לנזרקניתןשלאכפייותר'םיעלהשפיע
בתחוםהקיבוץהשפיעואופןמידהבאיזו

על·פוליטיותהחברתיותתפיסותיו
על-בקרבוהירם·ירםשלהחי·•רת,יאסדרן

כדררמקרםמכלרהסקסים.החגים
הגיעושעיטההבסיסיתשרא.נטי·דתירת

אותותיהאתמלכתחילה,נתנה,החלוצים,
שלכוללושיבריחידוששלהכלליבכירון
החג.

מושפעלהירתכדיפתוחמספיקהיהגרדדרן
בןהיהכילזכורישספקללאאךמסביבתו'

ו!ןב
 ~ו

דגניה,שללקרלקסיבכשרג.יעושבעחמישים
שגרתלאמצעהגיעולאהחבריםדובםש

לחייהם.העשרים
לסרפדלסיביםמתינותביתדנתייחסאםגם

מערבי",ר"כרתלהזרד",·צדיקשלבנוסח
מכדתע.השפעתועדיין

אתלשלבבניסיונוהואגרדדרןשלייחרדו
החייםוהיצירה,העבודהשביןהניגודים

 ,והחולהקודשוהקבוצה,היחידוהמרות,
דא,דםוהכתיבה,השתיקהוהעבודה,דת,ענרג

והחיים.דא,מנרת ...והצחוקרד,צינרתוהיקום,

ניגן·הואנאמד:האנושיתציירתורעלעליו
מכוחהנובעתהגדרה , 11במעדד•

בעלהואגרדדרן.שלאישיותורדירת nרמיי
לחייאפוריםירם·ירםחיילהפוךהיכולת
יצירתיתאמנותית,נגינהולשלביצירה,

המייגעת,הקשה,האדמהבעבודתראסתסית

שלהתרבותיוכשדבהיוקדתבשמש
עלדגש nהםניזההואגרדדרןתקופתו.

בקיבוץ,האדםמחיירגעבכלהיצירתיות
בפדגוגיה,האינטואיציה,בפיתוח

חרבו.עםוא.דםוביחסיבפילוסופיה
שלהספרותיתמערדברתראתמכנהעוז

ניסיונו , 12גיה•האיריארלרכ"אמנרתרןגודר
הגרדדרניתהאידיארלרגיהאתלחברעוזשל
 ,האוזןאתלסברכדיבאאיננוהאמנותאל

את ,החיבוראתלהדגישכדיבמפורשאלא
 ,גרדדרןשלבאישיותוהניגודיםאחזרת
בפילוסופיה ,ושעלצדעבכלאמנותהמשלב

כםר;<הבדיות,ביחסיהאדמה,בעבודתכמר

בדומןנאמדעליודביקרדיר.וכמרבןבחינוך
תוכהלשמועהולך•אינני :•'הלכיאור
הראכיצדחי'הואכיצדלראותאלא ,מפיר

כיצדלשעה,ונשעהעובדהואכיצדנרשם,
מתוךיבליחעוקדדן_,אכיצד ,עובדהוא

הםשחייהםבני·אדםישכי-וא.דמה

 , 13 • ...תרדתם
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דרגמארת

בשרהאמנותיתעבורה

בדגניה, ,לשמחתישפגשתיה,גלדעיהודית
מוגזמתאוליובהערצה,בהתרגשותמספרת
 ,גורדוןשלהמופלאההתנהגותועלמטע,
שהעניקהעידודועלהאישיתהדוגמהעל

דודהמשוררבעלה, , 14וליחידיםלקבוצה
אהב·הוא•הסמל·:גוררוןעלכותב ,גלדע
 ...שבההסמלמפניגםאפשרהעבודה,את
דם.זובערמהקוציםלפעמיםנשרטוידיר
בחיבהבאלומותטיפלוהזקנותהידייםאן

כןבכול.מנהגוהיהכןכיבילדים.כטפל
ליטףכזרובחיבהלפרדות,האוכלאתחילק
הערימותיצאוידירמתחת ...הסייחהאת

אנחנו ...והדייקנותהיופיבתכלית
היהוהצדקו'הזקן ,מדברהוא'מההצטחקנו:

יום·יוםשלהאמתהיתהלצידנואיתנו.אולי
קרובותלעיתיםהניצחית.האמת-ולצידו
שזהובושנרגישמבליבינינוהתהלך

עלחלקנו ,איתרהתווכחנו •רדוןגו
עללפרקים,עליודת.נשאנוגם ,רעיונותיו
רהואהזה.'מהעולם'איננהאשרתמימותו

שלאישובפשטות.באהבהזהכלקיבל
אמרנו:פעםלאזאתובכלכלל,בוהרגשנו

אחדכעםעיוברתמנהגיםשאברמוזרזהכמה

כבריהיהכשלאשנים,בערדהלאמאיתנרו
אתנחפשואנו ...ודמותסמליהפך ,בתוכנו
יתכן ,-15הטובותבעיניוחיינופשר

שלבהשפעתםדווקאיתמקדהבאשהמחקר
 ,גררדוןשלבצילושחיודגניה,קיבוץחברי
הצליחובאמתמידהובאיזוסביבתם,לע

רקהיאהאםתורתו:אתלנכדיהםלהעביר
מפלגה , Mנשכדת·עבודהמעיןטפל,סמל

חבריהמפינשמעת·עבודה·שהמלה
ישבכל·זאת, ,אוליאוושחרקהכפראפרזה

עלעוזעמוסשלנבואתובדברימשהר
ילדינרובעתידגורדוןשלתעידו

ומררהתכיותב

שיטותביןמתהלךכשאתהלפעמים•שי
אידיאולוגייםמבנים'מעוגלות',פילוסופיות

החברהלשכלולחדישיםמרשמיםמקיפים,
האיצטבהמןלשלוףנמשןאתהוהמדינה,

מרווהלעיתים,הוא,והנהגורדוןשלכרן
ה'מעודכניםימאלהגםארחים,מאשריותר

היא,טובהשאלה •ביותרוהימתוחכםיםי
אינםהזה,בזמן ,עכשיוצעיריםאנשיםרמוע

הואסגנונורקהאמנםעניין,בומצואים

 ,שליהלבבניחושיישאוליאובעוכריוו
על·פישנים,איזהבעודכיליהאומר

יהפוךוזרת, nוריתמוס·האופנה·הדרן·הרוח

הואשיערשלאמהלהיותגורדוןדודאהרן
'מורה·דרן'מעיןאבותיו:שיערוולא

צעיריםשלאחרלדוראופנתי
 , 16 • ...מחפשי·דרן

כליםשלבכרחםהמפקפקמנהיג
לביןהזוונ.בואהביןעוזאצלסתירהוא.מנם
היהלאשלקיבוץהדברשטובוא.מירה

לפי ,בעברבטוח.אינניאחדומורה·דרן
להחזיקיכלולארעוךושולחןסכמהכל ,עוז

כמיבאוזנינונשמעעוזכעת,ואילו ,מעדמ
מעתהכי ,כלומר .לבונבואתעלשמתענג
שהצעיריםיהיהטובהארפנה,לפיוהלאה

בדרכיהעצמםמוצאיםשאינםבנפשם,

ומחפשיםבתשובה,החזרהשלהעקלקלות
בגורדוןדווקאימצאואמיתית,דרךבכנות

משענתםואת

משתמע(ואחרות>אלה•מהסתייגויותיו
אתלתקןכליםשלבכוחםעסוקפקפוק
אירגון,כלבעיניוהםוכלים ·העולם:
הלבבותתיקוןגרסהואמדינה.מפלגה,
לבואצריךהזהוהזיכוךזיכוך.על·ידי

התקשרותכדיותוךובצוותא,מבפנים,

אדמה,הנושנים:האלמנטיםעםחדשה
חיק·הטבע,·אדמה,עבודתחילרפי·עונות,

עיקרעוסקיםהאלהבדברים·הנפש.מנוחת
 , 17כתביו•

יצירותמקררות

וא.מנותיהמרכיבמןמתעלםעוזעמוסוא.ם
איננהוהטבע"א,דם r-וא.םגורדוןובכתיתב

עוזופילוסופיתוספרותיתיצירת·מרפת
אחרבמקוםשמצייןבעובדותמלגעתנמנע
מורםדעות,הוגה•גורדון,עילם:יגאל
קיבל ...השניההעליהפועלישלורבם
בכוחותכלליתהשכלהורכשמסורתיחינון
דמות·אבמעיןשנעשה·עד ... • ...עצמו

תורתוהיתהביסודההדור.לכלרוחנית
היאזועובדה , 18 • ...טולסטוילתורתקרובה
מהאשמתעוזrווששאולילרבים.הפתעה
•הנה,וחלילה.חסזרהבעבודהגורדון

הזהמהורסיהושפעשלנרהמורה·דרן
ההשפעותמןשחוששמיליצלן•,רחמנא
 ,לומפריעהשבתוכושהזרותסימןהזרות,

הגלותהגלות,לענייןגורדוןהתייחסכן
שבתוכנו.

בכוחותהשכלתואתלרכושידעגורדון
להשתלטידעגםוכןעילם.כדבריצעמו,

אותןולהפוךטולסטוישלהשפעותיועל
ולבודהה:לניטשהבאשרגםכןלשלו.
לש ,שלוהאישיתבפריזמההעבירםגורדון
ידיותחתוהוציאםהיוצרבידכחומראותם

ומתחדשוחדשתמידשלוומקוריכחומר
שלוותמיד
מרקיכותבגורדוןשלכתיבתומקורותלע

בתחומו:החשוביםהחוקריםאחדצור,

רבני ,מקורותיואתמזכיראיננו•גורדון

בשעתלהםנזקקלאשגםמעידיםדרדר
לנפות,חייולכסיוןנתןהוא ...יבתרכת

שדיברוהיסודותאותםאתולהעלותלארגן
לדלותחייבשהואהאמיןהואלבו.אל

יכולאינו-חייותרותאתנפשוממעמיק
 , 19מקררותין•עללהצביעצריך·ואיננו

טולסטוילפיהאמנות
שגורדוןהעובדההיאמרעישהיותרהחידוש

זנ"היהספרמתוןפרקיםי•גלתרגםהספיק

אתכתבהואטולסטוי.מאת •תןהאמנו
קטנים.עמודים 261עלבעיפרוןתרגומו
שמורעדייןגורדוןשלכתב·היד<ואכן

ממתיןורובו ,'אבדגניהאשרבבית·גררדרן,

הכולל ,'הפרקרקפרדסםממנולישועתו,)
עלגורדוןכותבשם ,בלבדעמודים 14

לא•ניגשתיטולסטוי:אתלתרגםהסיבות
אחתהכנסתלשםהתרגום,לשםרק

גםאםכי ,לספרותנוטולסטוימיצירות
 ,האמנות,'מהיהשאלהמיוחדת.למטרה
 ,מארדהרבהמחשבותיאתומעסיקההעסיקה

להישזושאלהעלטולסטוישלוהשקפתו
 , 20מירחדת•חשיבותבעיני

באותהדפים?באותםטולסטויעוסקבמה
גורדוןשלולכפשרלדמושחדרהאמנות

בעבודת ,בעצמואותהמימשר·כן nרא

המיוחדים•אני·אתה•ביחסיכמוהאדמה

"אנחנוטולסטוי:כותב •סביבתועםשיצר
שאנחנומהרקלאמנותלחשוברגילים

בתיאטררנים,ורואיםשומעיםקוראים,

ואנדרטות:בנייניםותערוכות:קונצרטים

חלקרקהואזהכלאבל ...ורומניםפואמות
עלמתאחדיםשאנחנוהאמנזת,מאותהקןט
מעשהמלאיםאדםחייכלבחיים,ידה

לידה,ערש,משירהמינים:מכלאמנות
רעדכלי·ביתבגדים,קישוטיהעווית,חיקוי

כלבית·התפילה.ועבודתחגיגיותתערוכות
קוראיםאנחנואולםאמנות.מעשיהםאלה

בניפעולתלכללאהמוגבל,במובנהאמנות
רקאםכירגשות,למסורהבאההאדם,
טעם,מאיזהאנחנואשר ,כזולפעולה
ונותניםהזאתהפעולהכללמתוןמבדילים

מיוחדת•,חשיבותלה
בני·אדםתמידנתנומיוחדת·חשיבות

מסרשלהזאת,הפעולהשלחלקלאותו
בנישלהדתיתההכרהמתוןשנבעררגשות,
האמנותכלשלהזההקטןולחלקוא.דם,
•כן ....המלהמרבןבמלוא'האמנותירקאו

 ,אפלטוןסוקרטס,האמנותעלהביטו
הקדמונים,והנוצריםישראלנביאי ,אריסטו

דבריבזמננו·,דתייםוגםהאיסלאםבני
 , 21טולסטוי

ולכןגררדוןאתהעסיקההאמנותשאלת
ולאבטולסטויהחלהשלאיחלהבמותר

 ,צורמרקישהעירנפיבו:דווקאנגמרת
 ,חייודרךאת ,תורתושאתהאמיןגררדון

לדלותעליו ,שלוהירם·יומיתהאמנותאת
ואנשיהפנימי.מעולמו ,נפשרממעמקי

דרךעוברים ,כורכרההולכיםהתיאטררן
לימוד ,נפשרהכרתדרךשהתווה,המסלול
כן •והפלאיהמסתוריעולמו ,ימיהפגעולמו

החוזרת,האופנהוריתמוסדרן·הרוחפיעל
נובר,על·פיגלעד,על·פיערד,פילע

בעודאחרים,ורביםצורשביד,א.ברגמן,

שלנוסףלשלב ,אולי ,גורדרןיהפוךשנים
רוחאישמעיןלסרבול.הפועלים•איחרון
גםשהואתיאטררןבמאימעין ,ליצןשהוא
מחפשיצעיריםשללדוראב·רברוח,איש

תיאטררןשליוצרמעיןודוגמה.תשובות
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תהיהלאשהאמנותתיאטררןמירחו,מסרב
ררראיםשומעיםקרואים,שאנחנומהרק

היכולתתהיהשלרהאמנותבתיאטררנים,
זרטולסטוי),<על·פיבחייםריהעללהתאחר
ביצעהוא •חייוהםואלהגרררוןשלתררתו

מדברילכתשהרחיקועברהינרףדבריאת
ניקולאסאתהכיראםספקשקספיר.

של·מררשרמבית ,אחרדרסיעברהינרף,
ופרסםהתיאטררןתורתאתשכתב ,סרלססרי
לאחרשניםשמרנהנפריס,מספריושניים
 •החייםהוא,תיאטרון r-גררררן:שלמרתו

חלקהראהתיאטררןשםבחיים·ת.יאטרון r-ר
בכלמכרתעהשפעתומהחיים,בלתי·נפרר

 , 22קיומיהואבווצהורןהיום·יוםמחיירגע

תפיסתםאתבחייורגררוןא.ר.מימשכיצר

ואתועברהינוףטולסטויהורסיםשל
הארטרנרמיתרתרת·חייר

בתיאוריםרקלאעולהגרררוןשלדמותו
אלאהפילוסופיים,רהניתרחיםההיסטוריים

מתגלהשםבשירה:ברומנים,במחזות,גם
כ"אורכורמן(ראהדופןיוצאתרמותלנר
 ,והזקןהצדיקשלצדדיתהחדברמותו •יהל

במחזהוהליצניתבזמרתוהשניותלערמת
גורררןכאחר.ופשוטההפועלים·>אייחרון
ייתנבגהשתתף ,מימש ,בעצמועבר

כאן,כברשדיבר.ברברלערמתהקיבוץ,
מתפצלת.הדרן
שללזרמנוגדתשניהםזמרתררוקאאן

בעכורתשמופיעה<כפיגרוסרבסקי

לקח·גררטרבסקיגרברין:מ.שלהררקטורט
 ,הרוחניהמורהשלתפקירואתעצמרעל

ביןיחסיםהיוהשחקניםעםשקייםוהיחסים

 > Masterשל<במובןארון·מררה
 , 23לתלמיריר•

החייםאתמעוררהסובייקטיביהבמאי

הפנימיים

מיכליאל nבן·יזריזאדר.וןגודדרן,שלסבו
מחזה , 1839בשנתפרסםמווילנה,גארראן
אלגורימחזהזהועמודים. 126בןבספר
ומישלוםנךר,המההלאנתלים, pאייפיבשם

להביןניתןמכאןביניהם·.הייןולזמריבה,
גורדרןאתחיברנוכאשרלכתוד.חקנושלא
 ,גדרהרכאשראו ,התיאטררןתחוםאל

קולקטיביתיאטדרןשלכבמאי ,ארחבמחרק
מחיי·הררחהטרנספורמציהתהליךרקררש.

במונחיםבתקרפתרתואדריי·המעשה nל
והירם·יומיהחולהקרושה.מתחוםשאולים
חסידיתדבקות•מתרןלקודש:הפכווא.פור
 ,חינוכיסמלגתלדרהחליבהאתהעלינו
 , 24הברנה•המעשהבהערצתהפלגנו

בקשר ,אולי ,ביטרילידיבאההקרושה
שלואחריותוהבמאיתפקידביןהמהותי
שפירכטי ,ומחנןכפדגוגלסביבתוגורדון
מהדקלבצעמארחיםהדורששררים,רליבר
לאשמעולםכטרדהביצע.בעצמרשהרא
דקאלא ,שהרכל·ספדבביתליטר
החיים.של·הספדבבית

יהיהבדגניה,תיאטררןהקיםשגררררןלטרען
גררררןתיארוגם ,שנימצרלאמת.לחטרא

מבליבכתיבתוהעיקרייםוהנואשים
אתיחטיאהחיים,אטןכאלאליולהתייחס
 ,בכןלקרעלייהכותביםמןרביםהאמת.
שלהעיקריהמרכיבמןהתעלמותמתרך
צעמרגרדררן<למשל),העבודה·•דתנואש
ררחלהתפתחותהיא•התקררהראמו:כתב

החייםאתלתפרםבברחושיהאוא.רם,
לא-הסובייקטיבי ,הפנימיצמריםרההררייה
 , 25חיים•תפיסתאםכיהכרה,תפיסת

 ,תפיסותיואתלממשכריהשאלה,ונשאלת
היצירתיים,כתביראתלוקראדעיףלאוא.ם
ביטריליריבאהשםוהטבע·,,אדם r-כמר

בעבררה,היצירתיותשלדת,טונתיתהתפיסה
החייםזרימתשלהמשךהראהאדםםש

עליונה.דרגהבתרנומהררהרהראבטבע,

חומרתואמנותהחייםאמנות

אמנרתשלששיאהבדעתיעלהפעםלא
כי-דררקאלמרתכיצדהידיעההיאהחיים

 ,גרדררןלחיות.יררעבררראילמרתשיורעיט
האחרונים,ברגעיוגםטיקסירתצירלשמל,

גררדרןראכן,רחי.טבעייחסהיהלמורתיחסר
אתהיצירה,אתבהםדאההחיים,אתהעריץ

ההכרה,עליתריםהחייםלרעתוהאמנות.
ההכרהתשיגלאמשיגים,החייםשאיןרמה

שלפניהחייםאלחתרחיירכללערלם.
בחייםהפגימותכיהאמיןהואההכרה.

בירפילא(ארתה)למלאותאיןהממשיים
הבאןqרראםכי ,ניזמירבירפירלאשבצררה
שבצררה.והיופיהדטירניהירפיהואמבפנים,

·ביטירדגניה:חבריעליוכתבררכן
רכלפנימיארדשרפעהיההואדא.חררנים

הראעליון.רארדעליוניםחיים~שטההררייתר
שהריהמוות,בפניעשתרנרתיראתאיברלא

בהרמוניהפרקהנוהמרותקוסמיתמבחינה

שאיןעלiיבלאןהראהחיים.מחזרושל
שביןהקוסמיהמעבדאתמשיגהההכרה

הנהרכי ,בעלילהיהונראה-וובררתחיים
הגדולההחררייהלקראתבציפייהודרך

האדם,בחייוהחידלוןההררייהביןשבפגישה
 , 26שלר•בחייר

דגניה:קיבוץחברת ,בתריעלמספרת
אןלנמנם,כאילרהתחילהוא·לבסרף
-תרכנןהבינותישלאמלים,ולחשדת,ערדד

רבמארד·פנים:כדררבקרלפתארםשאמרער
רהיא • ...דבריאיזהשרריםכאלה'רגעים
ארטר:שמעתירקלהשעה•כעברומוסיפה:

נחרדתיההכרה',אתמאבדכנראה'אני

תבקיפות:ליראמובכןור.גישכנראהרהרא
ברגעיולארםיקרהזהישוימה

 ...שרבהתעוררר·כן nאהאחדרנים.י"
הוציאהרא'דגניה','עם·ישדאלי,ובמלים

 , 27 • ...נשמתראת

"המשחק•שיטת

לערוךגררררןירדעהאחרוניםברגעיוםג
ברגעיוחייר.שללמחזהאחרונהחזרה

 ,בתואתלהפתיעיררעהואדא.חררנים
תקווה.בהלעררויררעהראדתית),(שאינה

מעולהכהשחקןגררררןהיהבאמתראולי
ארדכ·שופעארתותיאורדגניהשחבריכפי

ראררעליוניםחיים~שמההררייתררכלפנימי
הדת.אתשעזבארםעלנאמררזאתעלירן·:

שאפילומשכנעתכהמשחקדרגתזרוא.ין
בוובדת.ברננרתומאמיןנעשהאפיקררס

מתקופתהמשוררת,לרחלבמכתב
<אגב,שבצדפתבניצהשלהההשתלטות

משידיהאחדאתגררררןלמקדישהרחל
שיטתאתגררררןמסבירהראשונים>,

ליחידיםמכתביםבמקרם·עתה·המשחק•:
כיתחשביראל ·לדפרס,לרבים,כותבאני

הנפשבשבילהיחידה,הנפשאתשכחתי
אנילרביםבדבריי-ולאולאהקיבוצית.

הםור.ביםשהריהיחידה,לנפשבאמתמדבר
איןם wשאלאיחידים,שלסכרםסרף·סרף
שםאותם.וראהאניואיןאותירואיםהרבים

יששםשומתע.רנפשמדרבתנפשדקבאמת

 , 28פרספקטיבה•

ll 
ו~

היצירהתפיסת

היצירה,בשאלתהרףללאעסקגררדרן
היצירהבתחום ,לרעתולעשייה.הקשורה

הפעילותס~ררתבכלהצעמיתההבעהשהיא
וא.דםביצירהאבמת.וא.דם,חי-וא.דםשל

האוצרותמתרןדרלההוא •עצמראתמרחיב
חדש,משהוומצמיאשבאישיותוהלא·נורעים

היאהיצירהחייו;עצםרביה,מניהשהרא,

הורה.האדםבההפנימיים,החייםזרימת

 ,לזרלתרצעמראתוא.דםמביעביצירהראולם
היחיד,אתמהורהשהיאבמידהבהשעל·כן,

אהבה.שלכמתןהזולתאלמכררנתהיא
 ,צעמרעלטררתרשארםריתרראיננהראהבה

לקראתהפנימיים·חיירהרחבתאםכי
 , 29הזרלת

וטקסיותיופיבאמצעותחינוך

תמירלא<אמנםעלירמספרת ,בתריעל
שלהפנימיהצדמןאלאבארבייקטיבירת,

מתארתהיאאביה>:ארתהשחינךכפיחייה,

החגיגיותמןשנבעההחינוכיתההשפעהאת

שבטקסיםרהחירנירתהיופירטןהנעלה
נהגהואגררדרן.אותםשחגגכפיובחגים

והשתבות.הגחיםבכלורעכיםתרנןלהכניס
משותפיםומשחקיםמתאימותהקראותערן

אתלערלם.מלבהנסחרלאםיהשרשמ
שהיהכפי ,יחדקראולאפסחשלההגדה
הלבביבקרלרקרואהיהגורדרןאלא,נהרג,

בזמירותורקמקשיבים,היוכרלםוהנעים.
נהגאחזרתפיסקאותמשתתפים.כרלם

 ,בעיקר ,עומדרהיהבדר.חבהלהסבירגרררון
שלבהגרההצפוניםהנעליםהרעיונותלע

וערהנאהשיחהמתפתחתהיתהכןפסח.

התארכהההגרהקריאתהמסרבים.בין

אתלגמורהספיקוכרבשדא.חדיםכןצאלם,
אליהם,באיםהיוהנרעדמןורביםהסעודה

בבתי·הרריהם.הסדרסירםארחי
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בעבודההיצירתיתהאהבהומלהאנרכיות
רהמלמדהמררהרהמחנך,הפדגרגגררדרן
מגמרתשתיביןבסיסיתלהבחנההגיעחיים,
של,•חייםצמצרם·של•חייםחיים:של

של•חייםבגדרהיאהאנרכיותות.פשסרת·.
חיצרנילערךמשתעבדתדא,ישירתצצמרם•.
לערמתשלה.החייםזרםאתבכךרמקסינה

של·חייםבגדרהיאהיצירתיתוא.הבהזאת
אתמבסאתהאישירתכאןהתפשסרת·.

אלמתרחבתחייהרזרימתהפנימייםערכיה
הברוא.ראלהיקרםאלהחברה,אלהזרלת,

חשרבההיתהכמהעדרלהדגישלחזררשי
צדדיה.כלעלהיצירהמשמערתגררורןאצל

רהיצירתירתהיצירהמרשגאתדר,חיבגררדרן

בעמדך·רהיהכרחב:הראאפשרי.כיררןלכל
רשאפתררח,רלשארףקרמתןאתלישררגע
שראףכירדר,גשתלנשימה,ארריררקלא

לאאשרכמרס,דרב·םהערדקרבךאלאתה
,,.גשתךאתיפרהאשראבלהרא,מהתדע
לררךח.ראררחייםירסיףאשרמחשבתך,ראת

כרלךתתמרגגכמראשררגעים,לךריהיר
רקלאזרמיה.תאלםאזהאין·סרף.בתרך

כחילרלבעיניךתהיההשירהגםכיהדיברר'
סרראתרהשגתהמחשבה.גםראףהקרוש,

איןאשרדבר'גשתרהררשתה.רקדהשתיקה

בערז'נברח,רעבותבעברדה.רקלבטאר
ביצירתןהנאמריםהדברים , 30בשמחה•
שלממסגרתחרוביםוהטבע··האדם

יש-תיאטררניתארספררתיתציירת·מרפת

אךגררדרן,ור.חיבסעיףכלרעלחינרך.בהם
היריעה.צקרה

נשמעתמסרימתרבמידהלכתור,חיקגררדרן
כמעטהפילרסרפירתבנקרדרתיהמשתבר
נערצתזמרתשהיהגררדרן •מרסרכהטפת

והשלישית,השנייההעלייהאנשיבעיני
לסרפריםבמאמריראחת,לאהתייחס,
הרא , 31המתחדשתכרתבתררלספררת

יצירהליצרויכרלאיברשהסרפדהדגיש
ההררייהמןמברתקשהראבשעהםשמערתית

ממשפרבגרמקייםראינרבארץ'המתחדשת

הרריכרחאת •היחרדיהעםבחייהמהפכהאת

יכרליםהחייםהאםלשאלהבנרגע
דחהאפית,ליצירהחרמולשמשבות.הררתם,

בינתיים,רלררנטיתלאכשאלהגררדרן
החרליההםהםתהרריםהחייםלאלשיטתר'

אתהגראלכיחידהאדםאלא,וו.אשרנה,
לתרךכרלרכלאתיטילשלארעדצעמר'

אי·אפשרהחיים,שלהמתחדשתהיצירה
הבלתי·ידרעלייחדש·ביסרילתתלריהיה

ריהירצעמםיגאלרשהיחידיםאחרירקעדיין.
חיה.יצירהיצירתםתהיהממילאשלמים,

מעשיבארפןהשתתפןשלאהסרפדיםאת
בנישההאשיםההגשמה,בתהליך

להשקיעמהםרתבערעקרה,אסתסיציססית
עצמם:החייםביצירתלכרל'קררםמצעמם,
•לרביקורתית:להערהזרכהביאליקאפילר

עברדהחייאיתנר'רחיערבדפה,ביאליקהיה
רסבעעברדהבחיירקחייםררראהרסבע,

פהשישמהישיבלאאחרבארפן(שדד.י

רחייהעברדהשירתלנררשרלהשיג>,
כלאתזהבדעגרתןהייתיעתהכיהעברדה,

 , 32 • ...שיריר

למעמדמחרושתניסימציהללתתבדרישה
גם ) 1943(בשנתהשתתפהבקיברץ,הסרפד

תיאסררןמייסדת , 33בת·דררישרלםית
עלהירם,עדהניסש,במאבקהקיבוצים.

רביםהשתתפןבקיברץ'הירצושלםרקרם
שלשמראתלקשרובפעם,פעםוגזירניסר'
(בשנתלקחתניקשרלמאבקם.גררדרן

רהערבדים·•הסרפדיםמאמוראת ·) 1957

אתמרלכאילרלרגליהם,•כנר ) 1921(משנת
 , 34 • ...הזאתהפגישהרלמעןהדבריםנכתבר

 20ה·משגרתהפרסומיםאתלמייןניסירן

הטבע,שנרשאמגלה 40ה·רעד
מרפיעהארץ·ישראלי'·הגרףושימרת
לכרשאיםבהשרראהירתרנברההבתויררת

מאמריםמרפרסהנרחבים , 3 5ארחים
החוש,החברתיהניסירןאתהנרחבים

הביטרירמבחינתהאידיארלרגית,מהבחינה
דת.רשמרתמאמריהרפיערכןכמר •האינטימי

ארפרזיצירנירת,ררשימרתסרבייקסיביים,

עםבמאבקהפרסאתשהעמידראנרנימירת,

המאפשרבבסיסהיהזהעימרתהכלל.
של•מקהלה· rמעקרלקטיבית,פרליפרניה

הקולקטיבית·.ה"נפשאתהמבטאיםקרלרת,
היצירה.מרשגאתמארדהרחיבגררדרן

שלהעלירןלתחרםרקהיתהלאכררתנר
במדעיםהפילרסרפית,בהגרתור,רחניהביסרי

תחרטילכלאלא-השרנרתרבאמנרירת
עםהאוםשלחייומערכתכלהחיים.
אמנם,והיא,יצירה,להירתיכולהסביבתו
היצירהשלהראשרניהגרעיןאתמהררה

גברביןהאהבהיחסיהעלירנה.הרוחנית
ביןאהבהיחסייצירה,בגדרהםראשה

הואהנרצרוהדבריצירה,-לילדיהםהררים
ברגש,,מתעשריםהמתרחביםחייהםניסרו

ביסרדראךזה:אלזהרבהתקרברתבהבנה
יצירההיאהעברדההענווה.קיימתדברשל
חייאתומרחיביםהמקיימיםערכיםלש

היצירתיהאהבהמעשההיאהבריות.

מכל.רדא.מנרתי
בסרלםהמהפךםחרלליביןהיהגררדרן

במקרםהאתיקהעלהרנחהדגשהערכים.
קיימתהאתיתביצירהלדעתו'האסתטיקה.
החייםמהרתמצעםנרבערירפיהוא.סתטית,

שלפרליפרניההיוצריםהקולקטיביים,
שיחזרושבתקרפתרהטקסטיםורבקרלרת.
המציארתמלבם.ארתהבדררלאמציארת
נתבערהסרפרפנטסטיתמטרההפכהצעמה

עינילנגדהקיבוציתהחברהאתלהציג
האיררעשלטהרתו(זרעצמה

נצר'יוסףבבימוי•אימפרוביזציה·

הירם·ירםית,נמהרתאךהקיבוץ>.תביאסררן

המחודשיםהחגיםיבוארגררורן'ארחישנים

עלרלהעלרתלהחליףכדיהעםרריקרדי
גםוהאתיהחברתיהפרלחןאתהבמה

 •האסתטית.בצורתו
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העררת

ב•ןם•םב•רהז•םח•הינ•רה•;הם·החייםשת: pשרלה )\
הראשית.נשברתיברז pבהספרותיתלינירההחיים

•vלרםםהחגםי , 55 • 66ערנננ,•ילעחיn ,m •ו, 99נ ,א
 88עם· , 1983וכד-דשםרתרדpש•:תכיאסררןיזיב p•הג)

 •ל• uהדדא.םן•דא•ג
שיסיגו,רדררליןKונתהחשדה•ה pהאסתיםאב•תג-ה)נ

יפוסל,יםתאnרר Kארהבעתירב , MKII 1979נ, 6 • 7נעם'
 , "Kת
14 . 0 , E.G. Craig: De L'Art du Theatre 

Littier, 1942 Paris 
<5 The Concise Oxford Companion to the 
" theater, London, 1972. Art. "Director 
 nר-שיםרםברבא:דרןר, uא.ד.תכיברהבערהד•:•דא.רםה "

ונרעל•םרענתהרנ'דר.רנרביז, K•ריןםת Kםלדלרתרת•ן•
פררפ•ועכר:ל·אב•ב. n , 1957הנירנית:הםפר•החיפה:
רשרסn,רבםגןש.ה.

רביקררת;סיקה Kפרהזעה•;התכלתב"אורערד:עםרם ) 7
 ; 181ערנו; 979ראהינה.קהפוילעם;פסרייתהרד

 •רהעברהד••רא.רםהשם, ) 8
י,כרבתהראשןיבררבz:ו,נתכבן muלשרקירחבנעןיי > 9

ה nהיח "''הערבותםיעןה•תהרר•ר p•רב•זיב: uוcדר.ר

nהסרםיעל·וכ•יעלאה•,'שםהu דירת•.שללרג•הnשם,הם
רהערברה•,•רא.רםה

o <םוKלמנתיבהימבתכירעי:ריu ;הלoג'םע ,ו 9גso· 215 , 
יב. rןבדי ;ם·• 1988דרנ;רםייpביישתכהpיירנתיילי•;

מסירנעםיברני pהב•נבכנםבן·ארר.רןורייבנרדסריp )\ו

 , 1977נתנהיוכידרם,uבאשוcררנים,
דרע,םש,גו)

 cו• nםיהפולעספרייתדר.ד ;•לה•ר.כיאו :•ער•.דירדהנו>
תתז-.בשתנואשרנההואנה ,ו 98ו

גלדע••הרירתשל•ג, nנ,עם•וג 6סם•לשבתריןו> 4
 '. Kדנגהידרןר uבית·דא•ג•,על nםםפר

שלוברר·עםבפרק:רבונת•ירןד•ביןגלדע:ייי ) 15
ו. 9sג cו• nערוב;םער'נר.קתש;ם. ; 120 • 119םע•הןקד•

 , 175ררםעבכל-,רעד,םעח ) 16
 , 176'עבכל-דרע.רמעם ) 17
 •הרנהחרשה•בעת•הור•םאיליןע•לם:יוcגל )\ 8

 cנ.•ת 1974ןררס.זהררם·בתין,

19 < pרכותתנל-לאנרד:םריD. םוכריי •ס•םn פtוp ,עם•ים
 , "Kת 1976רעוב;םער'נר. ג8,
לר•עררן:ג;-46ג 41עם•ב•רנגירת•וכררםםה· pוכר ) 20

 .cו• n 1958םרביpם;.נירפסםור.דןבםא-תיי;

\ U 245.ע'!בבכ•ל 
הואזת,איםרון ) ICפריר: oבשניערבה•נרין OKרל pני ) 22

 Le Theatre est ie vie" Ed. Stock ;•החיים
 " Le Theatre dans laבחיים•;•דת.איסררןב> 1930
1930 vie" Ed. Stock, Paris 

רריה Kתיזסננר:ןבהקרושסררן K•רת.גררבין:ס•כל Uנ
 : nדתירםסררתכבעלהבםאייד pתפ • 44ע•םרםעשה•;

 , 1976 • 8פראזי;אברנירביnoסררסקררלתוראעבהדר

מקרםמראי

 , 33על•·שיח•ה•ז•רה•;הם•החייםקשת:שרלה ) 1
 , 1993ת•א:לספורת:הוחגים ; 55 " 66עם•
שרםרתרקרש•כת•אסררן•הק•ברזזרדו.:ארר•אלג)

 , 1983פיר

ררררלףםאתהחדשה•האסתטיקהאב•ני•תה ) 3
ת•א.ם•כאל ' Jרהר , 1968פאר•זשסייגו;

•< . 0 ; e זtE.G. Craig :De L'Art du Thea 
Littier ;1942 Paris 

 The Concise Oxford Companion tס > 5
. the Theater; London 1972, Art 

." Director " 
בםברא:גררררן:א.ר.כתב•והעבודה•;יr,אוםה ) 6

 ' Jהרארר.רנרב•ז:•וסףםאתלתרלררתיר·•רש•םרת
ו; 957הז•רנ•ת;הספדיהחיפה:פרעל•םרזעת

רשרחס.רבגםן .. ,.שפררפ•עוכר:תל·אב•ב.
פראסיקההעזה•;התכלת•באורערד:עמרם ) 7

 , 1979וא.רז•הק•הפועלים;ספרייתהרז•רב•קררת;
 ; 1920לגולה·:םביתנ•ה•מכתב :•רע•םא•ר ) 8
• p ,•די ;ם·• ; 1988צרר:פרק•בעריכתה•לזזתנו

 .•ב r:ןב·

הפועליםספירתהרז· ;•די,לכ"אור•עיר:•הורה ) 9
רתצין,בשנתואשרנההרצאה ; 1981ת•א

גלדע•יהרר•תתשל•ג; , 216םם'לשבתרף ) 10
א:דגניהב•ת·גררררןאריג•;לעםספרת

 ' Jהרקשת;ס· ;•וכנרת•דדןבייןגלדע: ,,, ) 11
 , 1952ת•אערבו;עם

-= 43 'נעמהמשך
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קולנוע

האהבהאלקישלובסקישלדרכו

"כחלו"קישלרבסקי:קשישטרף

נזכרתי·כחול•,בסרסזפיתיכאשר
אותה •בסקיסרקושלב·קורבן·

ותמונה,תמרנהכלשלחזותיתעוזמה
קסעלכלםירביתםשמעותאותה
קובייתהקפה,בכוסלכפית-קועם

םכלהכולסופה. nנשיקההסרנו,
ב•קורבן• •רב·סוירלםיסרםיוםהופך

חזוןעלמושתתהמוסיקליהמוסיב
אצלואילוהחדשה,מהבריתמתיאוס

שלקנססהםושמעתקישלובסקי,
תהילתעלפאולוסלדברפויסנו
אההבה.

המתחוורדמיוןלצדרבם,
רבשרנייש ,בעיקרוכססרוקסורלי

שלאמנותוהסוסים,שניבין
רבהבסבעיותםזסיירתסרקובסקי

אלשיבהאיזושלחותםיותר,
אזלואילובה,גשמורערריםנ

שירגתלעיתיםםסתמנתקישלובסקי
ומתוכחתמ,תיונליתובשלותברגות
ואתר.ארתבכלמה,במדית

ולועגבמזיאותמרדדאייןקישלובסקי
היגרהמוותהן:אבשרהנחמותלכל

קלישאההםהחיים ,אבסודרבחזקת
תמונהכאותהקד,בחלעלרחיפהלש

שלאמהכאשר , Mכאוקשהמרהיבה
הקשורבזקןבסלרויזיהזופהירליה

ה•ספורס•כמזרותוקופזבבחל
המים,מצולותאלרבמגובההדחש,
•כחול•גיבוריכלכי ,בעלילנדהמ

העיןפןסמויבחבלהיסבשקורים
הפעורההתהוםאלד nאדח·אוקופצים

צעמ.םלש
מדזהה ,ג·•קדלושלודם.ופתביזירת
 ,דמויותיוכלעםקישלובסקידעיין
והנדכאיםהחלכאיםהחוסאים,עם

תזילהאהבהרקול•, nב•ככאחד,
המחזיקהאחרוןהמוזאהיאםםוות,

לחירותבחיים,יוליה,הגיבורה,את
האדםמאבדכאשרמשמעותכלאין
בחיים.לוהיקראת

ברזוניאשרהכולאעשה·עתה
היאלאמה:יוליהארמדתלעשות·,

בידידים,עוד ·מעוניינתאיננה

נתפסשמסביבהמהוכלבזכרונות,
לא.ותוכמלכודתיהנעיב

אזלםרגועםוזאתהיאבדיעבד,
לעתפזים nאלנמשכתהעם,פשויס
מפלנהסשהגיהח Mכאונורתג,םזוא
היא ,כלשהולפסישערךאיןארח.ת
אתכמזכרתלקבלמעוניינתאיננה
ה.תםבעהלשלהקןסצהלב
•כחול•דמויותלכל ,ועודזאת

התגלותלאיזונואלתזיפייה
אחדקולנועםבקרלבוא.שבוששת

ייתכןמובהק.כקיסשהסוסאתהגדיר

לתכניוורקאךמתייחסיםאםכי
בסענהזרקישהסוס,שלהחיצוניים

זו:

כשלצעמוהסיפורלכאורה.רקאולם
כלברם,ומלודרמס•.נדושהוא

כללעומק,התמונהאתהקורא
יהאסנסואליים,קודיםבההמבחין

ירה. rהוסלהחזותיקהסםבסודשרוי
•וח.ייםשברססלמיססיפיקצהיבניגוד

מזריותורוניק•,שלהכפולים
מעוננותהקקרע,על•כחול·דמויות

המסרכיייתכןלאשררה.במזיאות
עוכסלאהפריעשבאהבההגוזר•
איןל·דקלוג·,בניגודברם,לרבים,

שבקלים,הקלסממן,כלרל· nב·כ
ממסידת.לקאסואליות

החדשה,שבבריתדבר·שליחים
הםהזולת,אהבתאלהתייחסותם

קשיוססוייןוסללרגליונרהפעם
 •בסקיוסלויק

אתיוליהרואהבעלה,מותדרא
הזקנהאםהארחים,בזבעיםהעולם

את•אוהבתשפשרםזהונהוהסנילית,
הרחוב,שבפינתקהבזןכדבריה,הו·

שלה:האהבהלאובייקסהופכיםכולם
האידיאהעל·אייןהפליאה,לרמהב

הסוסנותר ,לכלשבאהבההנוזרית
הכחולהבדולחכאותווקר,םנוכר

םיםכזבעיאויוליה,שבדירת

משים,כפנלישוהחהאיבהםתכולים
סויסםבעולםבוזרוהארחונותבשנים

בדרכו •הגוזר•במיססריוםהעוסיקם

רבים,הלכו ,בסקיסקרושלהנוזרית
 ,כאמורפרס, ,לרקסוליולהגיעפנלי

(•אגדהרא.יסקליאולם•קלשילובקסי,
הדניאקסלהקדוש·,השיכורעל

וסלרססורעוד.אבנס·שלב•הסעדוה
שהבם,החשוביםאדחהואקיוסלובסקי

החזותית,הקולנועית,העשייהלשב
 •ניפינוביותרומ.רתקתאויל
איננהוא.הבהאלהכימאיוסלדרכו
 ,בדרךרביםמוקשים •עיקרכלהלק
להגיעכדיאס·אס,מפרקםהואךא

בלחן ,ברוקיהנמרבהיםנןרלתהילתה
פיוסונ.וסל

סדירר,ךס"באגדתלהיזכרהפקרםכןא
סובבאשרסידהרהסבאישםעוסה

בדרך •בגניואחדעבותלאבברקו
עלוב.שןעקזןבאיש ,בקאראיגפש,
במחלההנגועאחרובזקןםקלו

וסלבשרפהזפהמכןלארחםמארת.
u עמו,נביכמנהגמתפת

ביקש ,ואילךהיוםמאותו
שלחוליכללרפאסידהרסה·בודהה

ברבחיאההבולזרועונדכאיםחלכאים
 •העולם.

רפאליצבי

~ 1% 

;כ

קיוסלובסקיקששיטוף
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ו

החודששיחת

וזג:ו~

הדופקעלחיועםלחיותפינם:ציפיו~
בסריעקב

שרה.כעירמתיאטררןהגעתת'ב == R כעייתיאט,,ן-לכית·ליסן
-תוכרתימטררפרליןגררלר" .

הבימה)הקארמי.תיאטררןשל(לצירם
מצאת?מההמעבר?היהאיך

שליוה.בנהםבחיתנםארדחלקהיההםערב
הייתישדג.תעילפנישגםםאייvדהפקרם,את

םבחינתגם ,דת,יאסררןעםהדוקיםבקשרים

חילופיםבחינתרגםשעשינוקרפררדרצקירת
שעובדיםהאנשיםעםשליהקשרהצגות.

לובקרםבאתישלאכךהזרק,םארדהיהכאן
 •עבוריזרובקרםאינהבררדאיתל·אביב •זר

שברתיכלבובשךרפרעלתחיהאניברהםרקם
כךתל·אביב,תוכיר,היה,בתיאסררן
הגדולה,לעירשדהםעירהיהלאשהםעבר

בעירלתיאסררןשדהבעירםתיאסררןאלא,
והצריכהשלההעבודהדרךםבחינתשרנה

שלה.דרת,ברתית
דלםארד:םאררגןתיאסררןםצאתי

םרסיבציהבעליאנשיםעםאךאבצמיעם,
כירוןארדרךלשיברישובחניםבברדה.,םארד

כאן.שיתרחש

הגדולהםעשהאתעשהאגםרןיענקליה
רםגםהעולםהשקפתוכתרךהםקרםאתוייסד
השרנהבדולה,בעירקסןתיאסררןליצור

הםםרסדיםהגדוליםםהתיאסררניםבטהרתו
שנותירבחובשתדםיתררעלעליורעםל-

םיסדבקרצחיהקודם,הםנכ•לדר.אשרנרת:
קודם.לוהיושלאםשאביםלוויצראותר

לןהתאפשרהפהאלםהידלחיותובבקרם
רחבבהףקאבלאובבם,צנועהצבררהלפעול
וגדול.

ן, 4ה•כשבתרהתיאסררןאתקיבלתיאני
ראייההיאעצםיעלשלקחתירהםשיםה

והלאה.דקיםהוריצהדבריםשלארחת

לערמתבבאר·שבעהציפיותהירהמ
תכל·אביב?הציפיות
םארדבםסגרתפועלבפריפריהתיאסררן
םרגבל.הצנרתרםספרםנרייםשלשקיהח
לקהלםעברלתיאסררןבאיםשלאכםעונ

הפנויים.

קהלשלאבםצעסרבך Mטהוריםהמנויים
•אברתאתומקבלתיאסררןשצורךסרב

הולךאבל ,לרטביןשהתיאסררןהזםרן•
םארדוכעסעםאבםצעסרבםקרםעלבעיקר

חריגות.

שהעירלובררתשם,בחיפה,נםצאדרגםה
יותרבדולהאוכלוסיהובעלתשרנה

זםןכלדרםה.םסרגהואדת,יאסררןרםגררתנ,
הצגותשלבדרךהלכוחיפהשתביארסרן

ובכנהעםרחבםארדידעלקהלבבררה.רבםה
קהלסרבים,שחקניםרעםרחבםשרתף
חיפהשתיאסררןםרגעםררצה.היההםנריים

קהלספציפית,םעררברתכירוןלואצם
 •דת,םרדהםנריים
םירעד ,הגדרתוםעצם ,עירוניתיאסררן

שלאזוטרייםלכיסוייםולא ,העירונילקהל
שלאםיאםנרתי,םנהלשלעולםהשקפת

בובקרםבבעירתנתקל ,כךתפקידואתםבין
ירצד.הואבר

עלי Mלק ,עירוניתיאסררןשלכםנהלת
קהלשישוככךהנובעותהםגבלרתאתצעים

זהכיהעולם,אתלשגרתרציתילאובכריים.
שלילתפקידבעיניינכרןהיהלא

כםרהצגותכשעשיתירגםבבאר·שבע.

עלהלכתיבםרסקבה•,•השסןאר•זיגוג•
הפריפריה,םבחינתנועזשהוארפרסראר

והוארחבהעולםהשקפתםבסאהואאבל
עלהלכתיבכל·ארפןרחבים.לקהליםפרגה

סללכנרתניסיתי-תובענירפרסראר
הכרחייםלישנראוםזרןאברתעםתרבות
רםצד , Mםשר ,אחרובצר ,אניאותרלקהל
להכרותםסריםת,בדרךלהובילרוצהשני,
 ..הדרם,ניסרכלעם

קהלביןההררייםהיחסיםמהם
אתמיישררת.יאטררןהאם-יאטרןר nל

הקהל?עםהקר
היהאךקריישרלאבאר·שבעתיארסרן

אתשהקדימוהצגותגםהיר ,לקהלשקוב
אתלהובילשצריךטענתיאניונכשלו.זובבן

קלבה.םאםינהשאניבדרךדקיםההקהל
 Wellשהיאםחזארתשלבסרעםקהללספק

made play אתלהעלותברחתיאניאבל
•שלרשאתארברכסשלבלילה••תופים
םחזארתארברלאנקרב,ארציכרב,שלאחיות•
םחזרת ,ברבדשל•ליד•אתאריהודית

הכיהסיפרלאתלהםולהעניקתובנעיים,
בברדה..הכירבםהושחקניםםצריןבמאיסרב:

תל·אכיכ?לגביכן.אםההבדל.המ
 ,םרבבללאאתהכאןשרנה.זהתבל·אביב,

הארץכלשבעולם,הקהלכלאתיש

םראששניתןםחזרתישאליה.תםנקזת
רבם•פילרםנה•,כובררחבה,בחשיהבלעשרת
לםצראניתןלהם ,יותרסלקטיבייםםחזרת
גםאינסופיות.הןכאןהאפשרויותכי ,הקל
הקהלאתלהישקרפרתגורפתשלאהצבה
לאזראםבאבר·שבע,לדת.קיים.כדישלה
ערלההיאהיסטרית,הצלחהשהיאהצבה

תבל·אביבקהל.יותראין ,וזדו.פעםרשעים
כללאאםבםהצנרתםאהלרוץיכולההיא

זה,אתלראותרוצותהארכלרסיהשכברת
עםלהתםרדדאפשרכךאדיר.יתרוןרזה

יאסררן nהכיהראוישוכןחשוביםחומרים

ירצההקהלכללאאםבםאיתם.יתםרדד
לברא

קהל.יהיהלראות,
םארדהיאכאןרת,ייvדרת-מהותיהבדלערד

אתהחיובי.גררםבכךוראהואניחזקה,

םספיקלא •ערדלהצטייןהזםןכלצריך
יחסית,עובדת,שאניבפרם•סרב•.להיות

יותרםשאביםעםמפואר'פחותמתקןעם

כדיםענייןולהיותלהצטייןצריךקטנים.
אליך,לבראשיברחו

משנהזהלהסתדרות.שיירלסיןבית
מבחינתך?

עולםהיאשההסתדרותחושבתלאאנילא.
באר·שבעשתיאםררןמידהבאותהאחר.

כךהעיריות,םסעםנוסדרהקאמריארחיפה

ההסתדרות, ,,,·לעהזההתיאםררןהוקם
חשוב.רתבותיחזרןבעלםשעהשזה

כללירתהןהעיריותראף·על·פי·כן
רגףהיארההסתרררתפוליטיתמבחינה
מחריבותמכךנובעתלאהאםמפלתגי.
מסרים?למסר
לאאניפוליטי,ולאאמנותיהואהםסר

שלהםסרםסעם.בתיאםררןםאםינה
םעניקשהואבחוריהאבמנות.ור.ארת,יארסרן

לאנשים.

אגמוןשיעקבשהעובדהחושתבזא

הפועילם•כ"אחררןרת.יאטרןראתחתפ
מקירת?היארגרררןא"רעל
רת,יאסררןאבלםקרי'שזהוחשתבלאאני
•אחרוןזאת,מלברבלבולים.הרבהעבר

סרבה.הצבהחיתההפועלים•
על·פיפועללאהואאגמוןעםםהכררתי
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 .------------חתדםת.הרלשחלlיךםירתלתוב.ומרזכע•ומגש •
עולם,השקפתלפיאלאפוליטייםתכתיבים
אוליאבלעניין,בעללושנראהםהועל·פי

אליו.להפגותשכראישאלותאלו

אתממשיכהאתכי-אותךשואלאני
שחיה.המ

נתמךשלאםורעון,היהזהאז,םשגה.וא
היום,לעוטת ,החינוךםשררעל·יריכלל
לאאם·כינכבדים,בסכרםיםגתםךשהוא

לרעתי.םספיקים

שםעיותן.קטעדאיתיהלוח,עלבץוח.
"למהאלוני:שולמיתדבריומבאים

בית-לסין?כמותביאטדוןלתמרןעליי
להסתדרות".שייךהוא
םשרדהוטתעה.אלרגיששרלםיתחושתבאני

שההסתדרותיודעיםרהםיגהלהחינוך
צריכיםשהםחושתבואנילסיןבביתתרםכת
תרםכתשהעיריה(כםרזהעללברך

תיאסררן,שקםברגעשלה>.בתיאסררנים
פרוחרהרא ,נוסדהראםיעל·יריםשגהרלא

לאםזצריכההםריגהפנינה,רהרארםשגשג,
רתםיכה.הכרהלר Mרלאותר
צעםר,םסעםשקםתיאםררןהוא·גשר•םג

האם •לרעוזרתרהעיריהלרעוזרתהםריגה
זההאםתל·אביב•זשל•תיאסררןזה

 • nשםצליתיאסררןזהלא.ררסיזתיאםררן
הגרפיםכלאתלאסוףצ:ריכההםריגה
אותם.ולתצקבצעםםאתהשוכיחו

"האניועלהרפרטואר,עלנדנדובאי
שלך.מאמיר

םלעסרקגםגע-לעצםישברחתיהרק
אנידר.אשרגרת.בשנתייםלפוחתבקלסיקה,
עכשוויתזארת nבםלעסוקםתכררגת
זראםביןהיום,שקורהםהאתהםבאסת

הנכתבתכזרארםקרריתישראליתאזרת nם
-השבועשערלהזה nםלררגםה,בעולם.

של•הםסיבה-(בםקרר-·הםסיהב·
 ,,,·לעשניםשלרשלפגישנכתבםישה•>
דיבורשלאאפריקאיזאי nרםדרסיםחאזי
הזםנהפיעלנכתבהוא •רעהובשפתאשי
שקספיררהרריאלברוסיהתיאםררןשל

בסירןבלילה nםשפעל-אבנגליהרקםפני
באנגליההרעלהזה nהםילצין,שלההפיכה

חרשזה nםארכאן.יעלהועכשיו,ורבוסיה,
פר.ורירשל

תכמיד?כיווןבאוותרפדידו

םכיררןגםי .םאודרחיף ,םאודפרלייס-כן
רגםזרת nםהרזםנר-ישראליתזארת nםלש

-לריןחגרךשלזה nם ,לםשל •נכתבו
םיסלפרגקם,הללשלחרשזה nם•דכ.רשב•,

 •גררןשל ,ארדאבן,גאלשל ,הספרילש
םשתפיםישראליםזאים nםםארדהרבה
שלהדרםסררג ,לררנרלםריספעולה,איתנו

םקררהשאנירציניותירזםרתיש ,התיארםרן

פיררת.שיגיבו

גםהדופק,עלידעםלהיותהיאהםגםה

רעים.נאיררגםזרת nםבהעלאת

שיבריעלמצביעכשלעצמוהזר
הקודמותמהשניםדבילאנימסוים.
אמריקאיותקומדיותמאודלחרבה
מבחינתלדעתי,גבוליות,חשיו

חבולוואדיו.ת
הצגותהעלוהקאםרירגםהביטהםג

אניבקופה.םצרקהםבסאזהברלררארירת.
ולאר ,קהלםביאהסרבהשהצגהםאםינה
אבלקרםדיה,בעדאניקרםדיה.דוואק
היום.לומרםהלרשישםהסרג

חתיאטדוןלכללהמתייחסתטענהשי
חתיאטדוןביןההבדלכי-והיא-

ומיטשטש.חולןלמסחרירד.דפטואיד
מקדשידלילותקומדיותמביאים
ומעבידיםאחדיםוממקומותחדבדוויו

כךשחן.כמותבישראללבמותתואן
יצירה.איןשבעצ.ם

בסך·הכרלםרגבל.באופןנכרנהזרסנעה
םצרצםם,אבופןקררההזהישראליתביאםררן

םצריכשהתיאםררןשנים,לכםהאחת
הצלחה.לייבאםגסהרהראגדולהבםצרקה

לםעשה,השתנה.זהשםצבםקורהאני
שקופחלסיןביתםלבדשלח,רעדתבעקבות
נםצא ,בגדול nרקרפ ,ד·משמעי nבאופן
התיאםררןשנים,דת,יאםרוגים.לרובפתרון

נקלעוולכןראויה,הקצבהקיבללאכןא
גדולים.כל·כךלגירערנרתדת.יארםרנים

 ,כלשורדיורתעוסקיםםצוקה,שלרבםצב
הםקרים,רבובשלח,רדעתבאםנרת.ופוחת
 ,·לסיןביתדת,קציבים.אתהכפילה ,אכן

להקףהראויתבקציבזכהלאהזהבסיבוב
םאודבכאבגםזהאתאוםרתאניפעילותו.

שדת.יאםררןהסענה,גדול.בכעסרגםגורל
לי.םרבנתאינהלהסתדרותשייךהזה

השחקניםםיםבהיסב.מתפקדהתיאםררן

והספרילריןחברךאיתר:עובריםוהיוצרים
רבםאיםזארת, nהםבתחום-רםיםלפרנקם

 ,ריינגרםןואיציקלרינסרןרטינהדרגןכאילן
 ,רילרזיני ,גאביששרן ,םררןכחנהנpים nרש

רנהבכר(ואני ...אליאןירבה ,דרדרןדינה
םתיאםררןשרנההואבםהבשםרת>ברקטת

גירעוןיצרשלאתיאסרוןזה ,להפךאחרו
לרםגיעהלאאז-תקציבבםסרגתועדב

האגרסיביתמהתגובהנרהםתאניהקצבהז

והריבאמנות.כשםדוברההסתדרותנגד

המקומות.בכלהיוצריםאותםאלו

ד·כך nואהקהל,עלקצתנדנדובאי
הקודם,חמנכ"לשלבזמנולהקה.על

שלהקהלכיהשיחו.תבאחתרדת,שתמי
הבימהשלמהקהלשונהבית-לןיס
יותרמגיעשהואכלומד,והקאמדי.

האםמתל·אביב.מאשדהמרפירפיות
השתנה?הז

בעיקרבאהפנוייםקהלנירםישתנה.זה
לכאןםגיעזאתלעוטתאבלמהפריפריה.

~ 

בארהראכרסיסים,קרניקהלערבבכל
םתל·אביב.
פוגהאני ,עכשווישהוא ,שלירבפרטואר

והערניהפתוחהקהלזההתל·אביבי.לקהל
תובעניות.יותרהצגותעםאליופוגהשאגי
בגללבית·לסין,הצעיר.לקהלגםפרגהאני

השחקןאתלהביאיכול ,הקטןוא.ולם
יתדרךבכךרואהראגי-הקהלאלישירות
הכיסויים.םכללהיפטר-אדיר

חתיאטדוןשלהתלותמידתהמ
במנויים?

לאיןקסבההציבוריתההצקבהםאוד.גבוהה
בהקצבהאנחנואחר.תיאםררןםכלשיערו
שלגרשהקהללםרותאן nםהיותרנםוכה
יותר.רחב

להקהתחיהשלתיאטדוןחשובהאם
יחידה"? !ו"גאורתזהותלצורךמלשו,

להימנעעדיףכיהאומדתדעהשי
בחירה.חופשיותרלהותירכדימכך
זו?מבחינהעומדתאתאיפה

שצריךחושבתאניבאםצע,ערםדתאני

אבלהתיאםררןעםשםזרההגרעיןלהיות
לאפשרכדי ,גדולםאודלאלהיותעליו
להוסיףיהיהשאפשרכדי-פעולהוחפש

באהואנינפלא,דברהיאלהקהאנשים.
שלפונצקיהזהאךלהקה,בושהיתהממקום

כברחותרת.אניולכךכספיים.משאבים
ובזהירות,לאם-ליצורהתחלתיהיום

קנים. nםהשחלקעםדת.קשרות

תגיביאיךהמנויים.לענייןרגענחזור
המנוייםאתשמשיגיםמיכילטענה
שקובעיםאלוחםובו')עובדים(ועדי
הרפרטואר?את

המנויבשיטתנכרן.שזהחושבתלאאני
-בגדולברחו.קהלשלסרגכלהפתוח,

הואמגוייםללאתיאםררןםגויים.ברעאני
 .,, 43 'בעמהמשך
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החודששיחת
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 :פריד'מןעפרה
ההכרעהלכוח

המחאהמכוח

בסריעקב

מגיבהאתכיצרנשי.םניצתגכ
קיבלונשיםמארדשמעטלכן .

nc האחרונהישראל.םום
.cלאחורגלרבו.גלאהחיתהילרנ

מרתה.

 atתנשיםשלרשיבלר pשניםשלרשלםני
דבררהדנית pדר.הםדינה,רת pםבהפרם.

תKשכתבהםיזםחים,ררpת nררבםרנרב,

םזבע 'וt"Vויהההרור.שוcרן,צהםחיםםבירר

פרםשררהתא •לררקשאנובנעםיתשישענו
נשיםעללהםליזלאנשיםרpוcנרישראל.·

אתשהצבנרכדיתרךהפרם,בלת pל
הפרםםזרכיכםהלבביהםאכזביםהנתונים

נשים,היר

בערברםייvוהזעםארת,ירםרעבשרבכתע,

בבריםחםישה·עשרישראל,םרם pיחרל
שרת ,,,·לע pשירענהפרםאתםלnיpם
צפינהשכן ,אלרגישרלםיתהגרבתהדםע,

השררירןזבלוcתשנרשוcתכםיזעםהוcת
וcזסהאףרלזרעי-הוcזסהםעםדרירם pר

םייvונעםרדנר nאנהפרם.אתבלת pםאינה
נר nאנכירנפבין,יררזסליםלתיאםררןםזיח

רבםבפנים,להיותזריכרתזסהיינררnזסברת
ל pל pללנראלכילנרזסארםריםםי סt'אם
םהםםלכו" pל nאגרבם-הםםלכתירתאת

םהארכלרםיהאחוזחםיזסיםםהררתאנחנו
שרה,כשזרבםירחד ,ייתכןרלוcבםדינה,
נרזסארתאגרלגברים, pר pירענשהפרס
-בםדינההחייםתרnםיבכל pל nרנרםלרת
צםבייררזרשלאלדאובצריכההיתהוהשרה

הזסנייו"השנהזרכזה,

נשיםקיבלולארגלרבו.גללאהוםט
nc הספרו.תבחתוםהרפס

שרביםרםים nתבהפרםאתים pל nםשנהכל
םבררהאניבהחלםםםריםת,בםחזררירת

עלזסרב nרלרםים nהתעלזסרב nלצשדיך
n לרp שללייחרדירתבםביםרישתיתןה

לינדםהםרפררת,לנשיםשנרבעבםהנשים.
אתיפחר p pביאלירפדםישראלפרםשבם

 .הנשים.

מעטכיאםהפרס,אתקיבלונישם
אםזא.תעםיחד .יחסירפןבאמאדר

עבורשנהמאהשוקבחשבוןניקח

בחירהזכרתקיבלהשהאשהמאז
למצבבהחלטשהגענוהויבאיורפר"

תחומיבכלזרכיותשררתהאשהרע. ~
החיים.

לםררתנשים,יפלהלא pהםרnקביערpרן,כן
 pר nבנרזסוcםאבקניהלנורא.ייvורנהשבשנה

כיהיהשלנרכזסהםרםרוא.דם,זכריותיםדר
cוr ייילםשלחרה.זכריותללאאדםזכריות

רנציברםזספםחרקחרקהרעדת ,.,, ,זר'ן'

זכריותשררירןשלהחרקעלנאבקםרז,
אתלםכררםרכןרהיהריהרדים,לרעבים

שהשררירןלהסכים ,כלרםר-הנשיםשררירן
שלרהיתראיסורשלענייניםעלרל nילא

 nהרריכראתרכשניהלנררביררשים.נישראים
ברחק,צםבלהנציחשאביםבעירpרןאנן::יבנר
cכצידרחרז,פניםכלפיםשםרעתבעלשור,ו
רבבריםנשיםביןשררירןיהיהשלאייתכן
היה nהרריכררנישראיםוביורשיםשלבעניין
בחרק.םארדבעייתילתחוםרנבעייvויף

ורצהאנישררירני.הראהחרק-בגורל
הרבהאמנםעשינרבחקיקהכילהרםיף
ראפילר-העבודהבתחוםבםירחד ,םארד
היאהבעיהשררה.שכדחרק 1963םאזקיים

ררצרתאגררלכןחרקים,ארכפיםשלאבכך
להירתהנשים,שלהםקצרעיהאיבודלהירת

נהיהאםהכלכלי.בנואשולהשפיעםעררברת
לצעמאותןנגיעהםשאבים,בחלרתpשרתפרת

ונ.שים,של

לאמזרע-אזרחייםנישואיםבענןיי
לנישואיםזכריותשיורידרשתן

אזרחיים?
דירןהיהדא,דחרנה,העבודהםפלתגבררעידת
הקהלאתהשאירשלאםההאשה,במעמד
קרבזרקבאולםנשארוכמירחו.רםרתק
 • pריהיההנשיאותרשרלחן ,לדירןנישם
לםרת nהבנושאהסתייגותלנרהיתה

םפלגתכיוא.ומרסעיףהכנםנר-הררעידה
בםסגרתפתררנרתלמצואתובעתהעבודה
רביררזסים,נישואיםתבחוםלבעירתוה.לכה
נישואיםישראלבםדינתירנהבררלא,

הםפלבהשלהםכינההורעדהלזהאזרחיים,
הדירןהסתייגות.העלנררלכןהסכיםה,אל
ההסתייגותעללהצביערכזסעםדנרצקרהיה

אתלדחותוניסרדאז,המפלגהמנהליבכנסר

עלהרחלםלבסוףמהרמה,היתההדירן.
במהלךדחייה,רהיתהחשאיתהצבעה
 ,ולצערילחצים,עלינוהרפעלרהדחייה
וה.סתייגרת.אתור,רדנר

-נעמ•תריעדתהחלםרתעל·פימקרם,םכל
לנישואיםביחסרחירביתובררההחלםהשי

אזרחיים,

nc המקצועיהאיגודשתהיואומות

רתמןבמשאגםחלקרתקחרהנשים ,,zגי
מזכ"לשללצידועבודההסדריעל

אתבאמתוראהאתההסתדרו.ת

מקצועיכאיברורנעמ"תההסתדרות

פורפו?

םההסתדררתרחלקנשיםתנועתאנחנו
בערדערםקרתשאברהעובדההכללית,
כאילורכר',הםשפחהבתחום-תחרםים
םכיריםשאברםםההםשקלכרבדאתםסיהם
במשךםשהרקדהבעצםםקצרעי,כאיגוד

שלתחרםניקחאםהתקדםרת.רחלההזםן
השנהבעשרים ,למשלבעברדה,שיםכ

המושג-מאליומרבןהפךהנושאהאחררנרת
זהאבלםאליר,מרבןהפךערבדרת••נשים

הירםעד •השכרתבחוםניסויליריבאלא
ארבעיםנירםהשתלבות.עלהיה pהמאב

הםהעבודהמגעלםפרסנציאלאחרזרחםישה
ברבעיםלאה•חסרים•,האחרזיםנשים.
-כלכליםשיקרלאלאהנשיםשלםרצרנן
מספיק.כדיאאיברהשכרלפעםים ,כלרםר

גםונתרבהההסתדרותהבנתי,לפי
ארהאמריקאי,מהירנירןשרנהנעמ".ת

בעולםאחריםמקצועייםמאיוגידם
קפיטליסטי.הדמוקרטיהמערבי

רגידא.מקצועיאיוגדאינהההסתדרות

שהיאמביןאנילשעבר,קהילתיכועבד
החלצרכיומכלולעלהאוםאתוראה
והמענייןהיפהרזהמותר,רעדבלידה
בה.

הירתנרעלנאבקיםאברהירם.הםאבקזה
םרבילו"חברתיתתנועה

תפקידהאתוראהאתאין-מעשית

חיישלהכוללבתחוםנעמ"ת ,,zגי
האשה?רחייהאדם
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 •ההםתדחתשלrחו•םרלתרתםהמרזכע•ומגש •

וכיפלנרשלאננישםשנרבעבחייםתחום rא
בכלהאשהחייאתיפרת pםאנחנונר.
הפלות,לדיות,כוללררת.חרםים.רפרת pהת

עזרהפררירת,לוכיפרליכלכליסירע
בראשערםרתאניר·הררירת, nלםשפחרת

רבםר·הררירת nלםשפחרתםח•רעםרתת
ירזםההיהר·הררירת nםשפחרתשל pהחר

ם pשהרלא"V'ושניםםחשיהום,שלי,אישית
הרבהעללהצניעיכולותוcנרראהגון,
הםשמחרתשהשיברהשביםםארר

שרםרביםהעוהדבצעםואפליור·הריררת: nה
בםםעררנרתאברםהפך.נבדרהיאזהלע

אררררקרתלבניבםילדים,איםרזבנושא
סיברת.םיניםכלםבנילהיום pשהחרזונות
שלחייואתלהקיףםנסרתאנחנוצענם,
 ,שכררענררה,שיםבבם •הנוכירםכלוא.רם
רבםםינית,הוכררההזדםנרירת,שררירן

פרליוכיי.םאזסרננים
הםאחה,תנוחםור.נהרע·הירםישענונכרן,

להפוךדתותאבר •נשערהצםליפרתםrע
הירערזהההכרער"לכרחהםחאהםכרח

 800,000לשתנועההיום.לצעםישצהתבי
וcי·אםשר ,נכרןנדתערהיאאםנישם,

נשיםגריזאנחנרםםנה.להתעלם
הנאה.בקונציהעירלראשיכםרעםדרת
נשיםנרשא-האישיתנירזםתי

 ...נדירקוכררירנים

היאאשהאייש.תהשגיותתוחמיאלו
המשפחה.שלהתורןעמודםג

אשו"כוללתהגרעיניתהשמפחה
ל:דישטלוויזיה. ... ,ילדיםאשי.

שוההשפעהאתלשנותכיצדחמשבה
הערוצי"'ם?ימנהלי

ישאבלזה,עללחשרנםתסכלנאםתזה
יכולההיאנהםתחרםיםכםהבםיה rלוכלרר

א.רנבלית. ,לםשל ,להעישר

ספריםשניקוראיםשלןהילרים
בחודש?

 •צהריעהנןאוליבוכרחו"לאאני

יודרהירקאהזשמןארךתמטדירלאהז
האדם nאמותירהוהטלוויזיה-

פסיבי?

עםנpרננעם•ת,עשהרבשננהוcרכןםרוכדי.

אנררחלשיברירצרןתפרךהםשפחהננוcזסר
החיים.

לעידודרעדהתקימושלאמורע
הקריאה?

חינוךלנושאירתרלהיכנסזריך ,לדתעי
לות.חילצריךהאשהםעםדנרשוc •נכלל

םוכעםנלםים, D""ערכרר.םיר ,אננחו •חבינוך .
רJכיתנוחםיררתלפערלתדיר •ילירנרעם

החינוך.

וcתנפרםרליוכיקהלרארת ,לםשל ,נירחרתי
אר , rברלשריםרברךנזכרתדשיוברונ.דים
נרר.צליה,נערים-ידיעלהרצחסיפרו

זהקוכינים.ניןהאליםרתהאונס,םירק
שרעםכדזסירברםארדכעסתיםארר.םוכרדי

אלפנהרהראהאליםרתםקריעלהחינוך
תפקידרררר.ילהתלרנן.להססלאצהינרר

להיותולאהםקריםיקררשלאלחנךהרא
שאחרי,הוכיםרלונבדרתלרנרתנציב

לוכלרריזיהשאכןחושבתאניוcלררנםרקים
עללהשפהעבםתרכנירתלנר '" ..השפןJשי
נעם·תליםרדים.נתרכנירתשקשורםה

החינרךנםרJכתוcליםרתננרשאבםועתקס
דהרכהחרובתהפקנרר" nנםשפאליםרתרםב

בםםביעיםאנחנואנליםרת,ליםםרלכברבע
םםפתק.נםדיהלא-רירעין ,הספרלתני

הספרותבתחוםלאחרונהאחר:תמחרם
הקולאתמאבחניםר nריריותר-

חושבת nאהאםהאהש.קול-הארח
בהרבהשרנהנשיםשלשוטיןתב
ירבג?םשלתכמיתבם

בם ,לדעתי • nנרריכרנרשוcהזשירדתעאני
 ,רירןשרשלנרשוcעלרר,נהםדנריםוcם

 ,כלרדם pשררים.לוcכנראהאננחו
שרניק•·םפיזירלרביתהנירלרביתינה nםהנ

אגר •רי pםלארזהההרררת,תפקיד-
אתליצרוכדיבשרנהלהכירבםנלחםים
םרםיפרתשנשיםםירחדםםדישהשררירן.

 •ארח pיעםרתחוםארספררת mאם ,תנרחפן
p נשיםשלכניסתןעלויברחבםיים

םיויש ,לםשלעיותנותמיודחים,לתרחיםם
םאםינהאנידר,םר"אתםררדישזהשזכרען

חיונית.השאיובישרתיpיתםנישתשבןיע

אורמזהמהבמאי. 1ל·תמקרביםארב
לןז
אבל ,אלייםדנרםםששזהלרםרליהשק
ישחשוב.הםרלידרירתוכע pשחושבתאני

הארחונותנשניםרערצםה.ברחנםרלדירירת
האשהיום-נםרז sה·אתחובבותאננחו

דא.םהשאלהערלה , mעםיחדדנ.ינלארים:
•םרנףנר,הזההםםריםנירםלהסתפקיש

כברבעויכוחיםבםלארחונההיוהדגל•ז
לנראםרר rשרעיםנררהאניוא.זרם.לזבל

אתלבחרןצריכיםאברםםמלים,לות.פרק
ייתכןמסביב:שחלוהישנוייםותא ,סםנר
קללאנישםאבלזסדזו,בלםסםבלביvורשיש

אווירהירצדהםםלםםלים.עםלהדזהות
ומלכדת.חיונית

-כערךהעבורהעללדברארשפ
כיום?

נקשרזהנירםאירחות.צרורתלבשזהםב
ביקרותשישלילי,לא mרלעונדה,לתמורה

ש•פרוכרים•הםזללםשחקיהםירםרתםעל
אותי.בםרםם pמהזרהנעודה,םרעלארךת
נכרןלענודה.ור.בןשכרלהיותזריךאך

היווהפרנסההענודהםהםך:םיןשרת.וחלל
אנחנורם pםדזסר. rראנאותגרלרשתאםרירם

מלהאינהרקיירהיהוםאותן.זסםרתיםיהום
רות.מחרת.מצקויעותנרעאני ,.,םב

~ ~ ::i 

nc עnשרקות.זהאתקבעשרמקםירו

אתלהביאיכולהפועליםעמדמ
למעמדהתבררןחראבעולם.הישיונ

ליעלירןישנחשבהתעשייתיהפועלים
במגעבאשהואמאחרהפועליםןיבמ
ראילר .בירותהרמוכביםהמכשיריםעם

הםרלם.בתחתיתהואהזההמעמדכיום
גררםלהיוםשיכולההשכבהמהי

מאמיניםעדייןבכללאםלשיירב.
בכך?

ויברחזההםרדרנית,הרררחהםדינתמיה

 ,שירעברארלי ,אמיתינארפןיימר pלשיש
מכלהזםן.נשלוכרן,זההענודהכשמפלתג

רםםרחשב,וככנרלרבייררתהירםהערלםרpםם,
נתחרםבםנוספיםפתררנרתעללחשרניש
שגרתיים.לארפתררנרתתעםרקה,של

הכלכלהמתפרקים.הבדרליםהקונצרנים
םערכתירתתפיםרתלשגרתישםשתנה.
תפיסותולהתאיםארברניים,רםננים

 •לצםיארת.

לילה

 i ~,ל~ןה
ל;מ;ת nנס~ל

 "ו
מריוים

~ i פנכליםם~
~~נ:וים םי~~~
ל;סם:לחןן;ק

נס;ם;
 •ו

iנ~גנכונאר,סנ~~~רריש~ב
 P1ו i1ן~נ;י~ןף ש;~

יבשישיבת mםש~פםמ;ת
1 '1' 1 1 • 

 :ן:י,,~זנכןנ:יינ~ל'
ז~ד;נ;ת,זלע ,;ע
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 5~ו
התפראנשי ~ 1~

זהבילאון
הקומיכטרןמסמכיבשולי

ארכיוןשלהמסמכיםדפיאלפיין--
בעתעברתיעליהםהקרםינטרן, =-
למרכסיזם·לניניזםבמכרןעבדתי ~
השייךקטן,פנקסבםנמצאבמוסקבה,

ממרץהקרמינטרןשלהקאדריםלמחלקת
קבוצתשלהנפלפןטשאחריבם , 1936

אפשרכברכאשר , 1991באוגוסטינאייב,

הקרמינטרן,ממסמכיצילומיםלקבלהיה
 3000כ·המכוןליסיפקאכןבקשתי,ולפי

"סררי·מסרוגיםאףמהםמסמכים,שלדפים
מדפיצילוםלקבלביקשתיביותר",ר·סרדי
ריקםהושבההקאדריםמחלקתשלהפנקס
ממגרחלקיםלרשוםרקליואפשרו

במחברתי,

במכונתמודפסתכרטסתמעיןהפנקס,

ראשה,איש 107שלשמרתכללכתיבה,
פק·פחברירעבים,כמהרכןיהודיםמרביתם

השניםביןמהארץשגורשוואוהדיה,

להזכירראוילברה·מ.והגיעו 1936-1927
פעילרעבסי ,הבריטיהמנדטגרתשלטרכי
נגדזרן·("הסדאזהבן·גררירניהממסדשל

רלא 20ה·בשגרתערדהחלהקומוניסטים
מהארץלגרשנהגרעונתית>תופעההיה

נגזרהזרפסולהגזירהקומוניסטים.פעילים
סיסמהכתיבתארכרוזהפצתבשלאפילו

הקיר.על
המופיעיםהאנשים 107כילהדגיש,יש

שפגרמגרושיםאותםרקהםהנ·לבכרטסת
•פליטיםשלמעמדלקבלבבקשהלקרמינטרן
הביוגרפייםהנתוניםבברה"מ,פוליטיים"
גביל·הדעתוחדרתכרטיסבכלהרשומים
להכריעהיואמוריםהמבקששלמהימנרתר

הבקשה.שללשלילהארלחיוב
גלישלאחרבתקופההרכנההכרטסת
ותחילת 20ה·בשגרתסטליןשלהטיהורים

המרנרליטירתכאשר 30ה·שגרת
אתחגגההפרסט·לניניתהפנים-מפלתגית

הטוטליטריזםאתבהולידההמלאנצחרנה
יעידהתקופהאופיעלהרצחני,הממלכתי

הימצאו"סקרםכמר ,אינפררסטיבימשפט

שלגורלדיבמספרהחוזריזרע",בלתי
עברדתר·עלכמרמשפטיםארכרטיסים:
דבררקין(המבקשמסתמךבפלשתינה

כשלואשרוחייזרנדבעל ),ז.ל-סרלרמרן
פעילרתר·עלארחשודים"אלמנטיםומהררים

-זרדגירושין<המבקשמסתמךבפלשתינה
לאהמבקשדהרירסלרנים",המרעל ),ז.ל
כעדיםכשהזכיר ,בקשתוהגשתבעתידע

חבריושלשמותיהםאתלפעילרתר
ומנהיגיממייסדיהנאמנים,הקומוניסטים

כ"אלמנטיםכברהרכרזרהםכי ,מפלתגו
לגבילטעותואיןר•ברגדים•,חשודים•

הפקידרשםשלהםשבכרטיסאלהשלגורלם
לעילא:ה"ארבייקטיבית"ררת·הדעת nאת

אברהם<עלאמרןמעורראינופניו"מראה
מקריניםגררן•פניאר ).ז.ל-בראילרבסקי

קלרפלדאידה<על"רמאית·רכןאי·אמרן"
 ,),ז.ל-

 ) 1992-1983 (במוסקבהעבודתיבזמן
השמדת 107מתוךשלרשהאישיתהכרתי

וחייםוייסרוסרניהיוסףשבכרטסת.

בדרכהליוויתיוייסרסרניהאתדררידרביץ.
זרובשמימק•יבשםוהנחתיהארחונה

לפניהנפטרוייסריךסףקברה.עלפרחים
נפלאאדם ,דררידרביץחייםטובה.בשיבה

רמי nבסרהיזםעדחי ,ונאמןנברןרקרמרניסט

הטלפוניתשיחתיאתזרנואני , 87בןרהרא
הדמיםקוברתבעתהיהזהאיתר.האחרונה

לארמנייםכדחותבאשמתשהחלדבאבחזיה
בריתאתלהחזירהנשקנברחהשואפים
חדשהרביתלכנרתבסקרםהישנה,המוצעות

בכורחהמכירותעצמאיותרפובליקותשל
 •יחדלהיותהמשותףרדא.ינטרסדא,רבייקטיבי

לסוחרסיהגיעורהדר,סההרגראיתםהקרבות
לעירשנים,עשרותדרוידרביץחייםחיבה

להצילהיהודיתהסרבנותשלמשלחתהגיעה
חייםאמר-לעזובורצהאיננייהודים.
עםמהשלי,השכניםעם-מהנרגש.בקול
במלחמהנדלםעםמההחברים,כל

החלטתוהזאת.המיותרתהטרגיתהאכזרית,
שיקוליםעלכולהומבוססתנחרצתהיתה

הוספתילאאישיים.ולאחברתייםמוסריים
מתפעלהיוםעדאךלגורלו.אזרןאדםדרב.
קשהלאכיסעקררנירתר,המוסרי,מנוחראני

ארלארמיתסלקציהפיעל"מסדרים"לגברת
הואהמבחןלמורת.המוביליםאידיארלרגית

לחיים,מוביליםהםכאשרלהם·לסרב
כרטסתבאותההטמוניםהגורלות 107סתרך
 ,נטרןהקרמישלהקאדריםמחלקתשל

שהיאלוויה,אנהשלבסיפורהבחרתי

אנהשלם.אוקיינוסהמשקפתטיפהבחינת
הפועלים,כאשר ,-1906בבלנינגרדנולדה

צעדופטררגרדשלוהחייליםהאיכרים
"עולםמהפכניבלהט.שריםהעירברחרברת

 ,מלךלא ,אל•לאברחיכה",יסודעדיישן
"בתיהסיסמארתאתוברשאיםגיבור·לא

שלרםלאיכרים,האדמהלפועלים,הוחרשת
לבית·הספר 11ה·בתאנהצעדהלעמים·
לתנועתהצטרפה 19בגיל ,בעירהיהודי
כתוב"אנטי·מהפכנית"ציונית:נרעד

 , 20בתוהיא ,מכןלאחרשנהבכרטסת.

לקבלהצליחהשםלסיביר,ונשלחהנעצרה
לנסועכדיהדרושיםהמסמכיםאת

אתלהגשיםבארץ·ישראלרשםלפלשתינה,
בתנהירתהבעירהשפרצההמהפכהחלומות

ראנהלארץהגיעהמאזרבזמןעוברלא , 11
לקומוניזם.ועוברתהציונותאתנוטשת
מןהואהמפלגהעליהשהטילההתפקיד

ב"עזרהפעילות-ביותרהמסוכנים
לאסיריםוסיועזערהלגיוס<אירגרןאדומה•,

ולמשפחותיהם>.ומהפכניםקומוניסטים
ביותרהקשותמן , 1929היאהשנה

השלטונותשלהטרורבארץ.לקומוניסטים
המשולש •משתוללהבריטייםהמנדטוריים
הסיססדהבריטי,השלטוןשלהבלתי·קדרש

ממשיךהערביהלאומנירהמימסדהציוני
המגיעההלאומיתהשנאהאשאתללבות
הוויכוחאלה,כלעלנוסףאךלשיא.

עלהקרסינטרןהוראתסביבהפנים·ספלתגי
הקומוניסטיםאתמעמיד"ערביצזיה"

ממשיכהאנהקשה.יותרערדבמצבהיהודים

במסירותהארוסה·ב"עזרהפעילותהאת
לניסיוןאנהמוסיפה 26בגילובנאמנות.
הכלאעםההכרותאתשלההסיבירי
חודשיםעשרהבמשךכלואההיאהבריטי.

 , 1933בפברוארהארץמןגירושהעד

בשלטוןכברהיטלרבגרמניהלהזכירכם,
לוויהאנהאתלערלסים, ,יחדהבררןוהשוט

לפברואר 2sב·מררם.כברטלמןרארנסט
לקבלבקשתהלארדיסה.אנהיעהסב 19 3 3

על·ידינדחיתפוליטיאמיגרנטשלמעדמ
כתוב-•אך•הסובייטיים.השלטונות
ממזכירותגררבהמלצתפי·על-בכרטסת
הישארותההותרה ,הקרמינטרןשלהמזרח

-כאמורהמסמך,תאריךבברה"מ",
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בדגד·בדזילי,הממליץשלגרדלר , 6,3,1936
הגרלגשלהגיהנרםמזרדישבעתאתהערנו

הזנרזנלצתשלגזולהזבהיזרע. ,הסטליני
לרדיהואנהעל·ידר
כי ,אמדברהארקיינרס,אתהמשקפתטיפה

בכלעצמהעלרזדת nלזדיהאנהתרפעת
חריףעימדתשלקר·התפדשלקירזנרשברת

זבי",את"זבישלראש,דםשלאףולעתים
רקרזנרניזםצירנרתביןהעימותכמרבדירק

הזזותהדרמהלסוציאליזם.קפיטליזםרבין
משתנים.גיבוריהשזברתרקכאשרצעמהעל
שלהנערץהמנהיגרברזילי,לזדיהאנה

"הסצקיהראנשיאלקינדהעברדה•-זנ.•גדרו
עשררת , 30ה·נשברתפק"פשלהיהודית•
חקרלאאיש<אגב,וא.רציהקיבוץמגרושי

צבריה nרשזנרגררלם>,מספרםאתכהעד
שברתשלסנהםשה , 40ה·נשברתוחבריה

שלאדרבהמסכת • 6oה·שברתשלרזה soה·
אנשישלטרגייםראףדרמטייםגררלרת
זרכההעימותקרשלחצייהכלכאשר ,דת,פר
 ,זנרסקבה·•סרבןשללתזזית ,טרטלילביזרי
·סרטהארהערבים"ר·סרכןישראלי·ערכו
ר"אריבאימפריאליזם""סרנןצירני",
לזריהאנה ,דברשללאמיתרזהרי •מעמדיי

ר•סרכנתהמהפכהאדיבתהיתהלא
לסיבירהרגלתהכאשררא,ימפדיאליזם·,

בהלנכרתכדילארץלבראוצרבהבגלל
לאאףהיאסוציאליסטית.צרדקתחברה
םרסקבה"ר•סרכנתישראליל·ערכרתהפכה

למפלגההצסרפרתהבגללזבדא.רץכשגרושה
יכלהשלאמאחרזאתהקרזנרניססית,

 172בגיליוןותפיעהמוגרשיםרשימת

המימסדשלהפעולהלשיתוףלהסכים
רלאהמדכאהבדיסיהשלסרןעםהציוני

עם ,הפלסטיניהרעבילעםיחסרעםהשלימה
הקרקע·.ר·כיברשהעברדה··כיברשזנדינירת

אנהכזנרמאנשיםצמחהישראליהקרזנרניזם
מציאותארתההמציאות,ככרוחלזריה
אתלהגשיםכדיבאראליהבארץשמצאר

 •אברשלשמםדא,ידיאלים

אנהשלבגורלםעלהםהלבררהחרבה
עלכלקררם ,כמרבןזנרסלת,וחבריהלזדיה

הישראלית.הקרמרניססיתהמפלגהמפלתגה,
זנקיינציגהירתיבעתכייזרע,אניראמכם

דרתעל·ידי ,כןלפנירערדבמוסקבה,
הקרזנרניססיתמהמפלגהזנקיידרשה ,לרביץ
מספרשלבגורלםעלהזבהלבררנדהיםלש

שגרדשרפקיפשלופעיליםמנהיגים
םפרדסת.שזברתרשימתהרגשהראףלבוהים,

גםזרהאין ,אןתרצארת.הניבלאזהניסיון
n שלראףהישראליהשמאלכללשלרבתר

אגב,זהובענייןלספל ,ישראלממלשת
את ,למשלמחדש,לנזרקשישאניזנשרכנע
המרכזיהררעדחברנגדהריגול··שמפיס

 ,~רישראל ,.,רנגדכהןאהררן"םזנפשל
רהםקארתיזםהקדההמלחמהבשיאשנעובר

השתלתבתקופתהבן·גררירני,
יערימאירבמשדדיזנכשידי·האזנה

תרפיק·כ nשלהשינהבחדרתבל·אביב,
הסיעהשלהמגרדיםובדירתבחיפהסרבי

בירושלים.זנק"'שלהפרלםנסרית
שיםהמגרדגבילרת nלפעל·כל·פנים,

ארתהלפערלצריכהלאהקרמרניססים
•פרס : soה·משגרתבן·גרדירןשלאקסיומה

אמנםזראקסיומהרלזנק"י",יררתי nליי
אתרלל nלכדילייחידרת"הנרגעבכלהרפרה
אזלי ,' 67מלחמתשללדרדרתהבכייה
 90ה·שגרתשלההמשךדרוכאשר ,עכשיר

שלהשלרםדרךעלארסלרבהסכםעלה
ישראל-העמיםלשניזנדינרת·שתי

השנילקר nאתגםלמחזקיתחילורפלססין•
 ,בן·גררירןשלהבלתי·קדרשהצרראתרשל
לגילויבאשררת nלפלזנקיי:הנרגעבכל

נאמניםבניםשלהעלרםגררלםעלהאמת
זבזבנהשגרדשרהזאתהארץעמישנישל

לקרדבנרתזהירהבדיסיהמנוסעל·ידי
הססליניזם.

lf~I 
 ~ו

אפילוג
 ,נמקייהגורלהפילוגאחרי ,-1965ב

-;סר nשנדבריםגרריחייםהזנשרררהשמיע

אמדקרלרת·,שניליהיר"אילרבזכדרני.
גרתן•הייתישנה,ארתהשלהבחירותרעב
היזםגםסנה·זניקרניס>.<שללזנק"'"אחד

,בא r-שבדפירהכאבהעצבכלעם , 1994 •ב
האחדלצדקרלראתגרריחייםייתן "ארחי
עםאלה,שזורתכרתבראילרהתפרקרשל
יישאר , 1991ארגרססמאזרהכאבהעצבכל
זומררביםזביםאמנםכי ,הקרשלהשניבצד
כאילרהידקרןזביוכיאןםרסקבה,בנהר

המרעננתהשיחהלובררתבםקרםם,ערםדים
וניצני"הדסה•נשרתעםבייליןירסישל

 • ,•גרתציר•הפרסס
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ראשונותדרכים
בז'וזחחנוך

הקיבוץ
פרקים

- = iiiiiiiiוו- -- ---
כיהדגשנוובחיבה.בשמחהאותגרקיבלקיבוץ-

שניםכמהמאיתנוקשישיםשהםאלה,אנשים
בנרורציםםמש,זקני~~:הם,מבוגדיםרבעינינר

ובלנךהגדוללעולםיוצאכשאתהבאמת·רבתםים.
לקראתראי·ביםחרןא iאבא·אכלביתכמוסיםגגעויעם

שאתהבלבדלא:~לירשנאתסקרםכיההדגשהלךסרבהירם·מדח,
הקיבוצית·החייםרדת: t! •לבראךושמחיםברלךציפואףאלאברוצרי
קבוצתשלמצבה:נר' 1מצאתהלמההיאלחינרכנר:שהתאימהדילא

שלבית,שלהדגשהלנרנתןהקיבוץהחדשה.בארץונעדרתנערים
מנעברחראדלת"'תדברת.סביבהבתרךחיי·תדברתשלחבד,ת,
ירם·ירם.חיישלבאפרוריתמלשקועשלנר'אמרתבדלייתמהסתגר

מנרדת·הל,קס,אתיק·מדלהחצרןדב·הדרשם:הםכסנשנהעדב·עדב
אתמבררןהראזהולאדחחזק,לבנ,ניארדומפיצהורחשתמברדה
הםמאוהליהם.האנשיםאתמזעיקיםרהקרלרתרהארדרת ,הרדיו~קלס
שיקישועדמשתהיםרישםקדיםיםישנקיים,בגדיםלכרשיאבים

חדד·דא.רכל.לפניות.לויבמםיל·הדבזל
תבשיל,זריחותבדייח,תאררידתבעיסה,המולהמתמלאחדד·הארכל

רישהידיד,ת,ולפי iהמקדולפיבמקרמרתיהם,מתיישביםואנישם
ברחשאתהמדת.ערבעינה·המקוםרשרתפרתהידידותשפרחה

באשדארכלראתה ,הסמיךמןהסמיךאת,;לההמשותפת,בקלחת
מוסיפיםסביבךאשדאלהכילאכולמוסיףראתה ,וצעיררעבאתה

מתרוקןלאחד·כךערד.לשבתלךסרב-ש"נעתראפילרלאכול,
מתעלמיםרזרגרתלאוהליהםפרגיםבעלי·המשפחה ,חצי;עדהאולם

בית·שחיים,תחתבספו·םלסעודהשבאררתדברת'ניקיםבחשיבה.
להמשיךכדיפרושיםלנר",הפרעתם"למה·זהואומדיםכמפגינים
ושרבומחציתהישעהערבותבבדנשםיין.ארבפך;,,בקריאה,

שיחתםכילורהזרגרתםירלםסיימוהמטייליםמתמלא,חדד·הארכל
לךזהרי-לאחד)גחומתלקםיםזהםמקד;אנלאוהספדיםוקרואי
בלחםומקנחיםגורלותגמיעותוגומעיםתהמרתיחיםיששני.מניין

מציץאחדרכלינרת•הפבאחתמדייןעבודה"ר"סידרדובדינה,
רישממילא:יזרעהראםקרם·עברדתראתשדד.יכלאדח·עין,ברשימה
מתיישבותהןש·חדש·חדחדד·הארכל,עלתשתלםבחודרתרקברצת

כבדרת,עלייםכב:נס 1שנלמילרראוי ,ינ,גןקרנצדס ,הרדיוסביב
·לב.ומשמחתעליזהרחיקהמשמיערת

מעםמביאמידרתיר;עלק;נ;ם }tהמעבידמסיבה.ערוכיםריש
עצמומשיםרזהשרתהזהקסנים,מליחיםשלגורלהרקרפסהיין•ש;ף
ספק·חסידית"הרדת"שלבריקודיוצאיםרהכרלשת,י,

מאברתג,תקהשלאשרשרתעלהשיראתושדיםספק·קררקזית,
המקוםבזהלאישאישאותגרהמקשרתבשרשרתרחשיםלבנים
תתחסדפןהמעגל'ן zכלצאתאתהחושש-עייפתראפילרהבודד'
ישאךהחלרגרת,בןבדמשתפכתהקרלרתהמולתחוליה.ממגר

גרםליםהכוללאה nמ 1הסדנהאפילוכי ,צהלבקסעינחרץמתכנסים
מירישעליז'שבסלהמשימהמ:פ;בדכבדשלברמיישבה,חלק

 ,עליזש;דהאמתשלשעצב,תמיריש ,מכדסמתרשהפסיכר·אנליזה
ששעהמחמתראםבגי·נערו·יםשלהמפורסם"צעד·ערלם"מחמתאם

שהמציאותמירישמאחריו:שהגיחעולםהזכידתרשמחהשל
לבינה.שניגרדרביםריש-עליזבעיותיהמכבידההארצישראלית

ארורונאסףהל,קסשלזמזרמרופסקהמסרביםשגתפזדרולאחד
אנשיםהקבועות,·הלילהומרירתתופענההמחנה,עלירדזלילה

אלאתבדילםרלאה:פללבתרךהםנבלעיםהיזםשבשערת
שלאורחהבאורחתך'עצמווישתףהאחדיבראבשתיקתם.

זירתושמה,שפדרידיזםזרתרדהלקרעיםריקועשרמד·לילה,
ואחדירעליהם:דעתםוערבבההצעיריםמנוחתאתגזלהמשנתנה

רידבדריינינגדארםרשלמחסידיורהרא ,רמסרדבלקודד ,שנייברא
הנשי,תרביסרד ,בפרסיבינינוהמהלכותרבאלרבכללבנשיםסדה
בעשרהארדררהמןהקרלרתכיפתאוםעוזכםראתההגברים. ,שבנר

למותושנהשלושים-בז'וזהחנוך

זסריםרתשתיגתפרסםר ) 165<םס' 77עתרןשלהאדדרניסהגלירנרתבאדח
שהתחרללרהתםרררתרעלזרםיהעלבארז,הקרםרניססיתהמפלגהעל

שעררחברירשחראאיששלדסרתרברחסרהשלס.איברהתיאררבתרנה.
בז'רזה.גחרךהראהאישזר.מפלהגשלפניהאתלשגרתרנרזערציניןיונאונ
הישראלי,הקרסרניזסבתרלדרתשלספרקהושססאיךהדברמתמיהאכן
םקרבלרתאסיתרתמחדשלבורקהראשרןהגורלהניסירןגעשהבררשא

ב•סקציהסדרנובאזר,היחרדיליישרבהקרסרניססיסגישתאתרלשגרת
שלה,רבהסשך , 1937כשגתביררשליסאלהחבריםשהקיסרהיהודית·
שנותפילוגיאתלהביןאיןאלהבלעדי , 1942עדשפעל•האמת•,

בפק·פשחלוהתמורותואתהעברים••הקוסוניססיסהופעתאתהארבעים,

שאדד·כך.כשגיסונסק·•

כחלקצעמםהרגישוהסאךקסבה,תנועהמתמידהיובאזרהקוםוניסיסס
מןעברוקצתםמגובשת.דעתםוכברארצהבאוקצתםגדול.מהצומ

הראמאלו"אדחהיה inבז·ונחוךקהיבוצים.ןםבעיקרהציונית,ות.נוהע
'iלצבא,מתגייסיםשלנוהנכיסשבובגילהצעיר·,·השומרעםארצה ע7ז
ביןההרגשהאזעמדההאדדוהסנחהאלאותומשךמהקיברז,חבררחיה

הגשמתעלאיתניםםאבקםתנהלהגורל,בערלסשם,כיאלהצעירים
גסםםילאתיפתרהזההמאבקרבמהלךצרדק,לערלסתקורההסוציאליזם,

ארזונידחת,קסבהארזרכאןהאנסישסירת.רתסוגרהיהודיתהשאלה
הגורללמאבקחילרהאדם"תןלאראיובה,שרלסיםשזרים·אל mשכר

ההראו

םשערהיהמיהגי.חלאעודהגרמניהפשיזםהעשרים,שברתבסרףהיההז

לתפושעתידה , Mוהנירהקסבהזר,ארצנודרוקאכיההסהרחוקיםכיסים

בערלסבני·אדסשתלררת.קררתוכיהערלמית,בהתרחשרתחשרבכהרקסם
תברהוועילוהסוביייטהסרציאליזסברב.שמתכולו
הצליחלאהוא , 1964ב"שבה,שלושיםלפנילעולמוהלךבז·והזחנוך

האדדונרתכשגיסאתנבנה.שמחשבתהקהרמרניססיתהמפלגהאתלשנות
 ,םרתוארחחבריו'בארז,חיירבסירןעלרשיםרתלכתובהתחיללחייו

אהרןשללאור(בהרצאה ,·ראשונותזרכ•םבשםבספראותןהרציאו

בסרם·תע.הלךהואלכתוב.להמשיךקיווההואאמיר).

בז'וזה·לבניתרות
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ריחות ,ארתךאופפתחדשהואווירהלשםנכנסאתה ,עליךחשודים
במחיצתםאךהשרויהמרר:פזתחרשני,תשלואווירה,ת nרלרחוםזבל
 ,שברתקושרשרותקושרהבהמות,אתמרגיעאתהבעלי·חיים.של

אדםוריחזרהלרשותשחדרתלךרדומה ,לזרואףלזרםספראמוסיף
ברלעולם·הטבעחיותשלהשיכחהםערלםאותןוהחזרתעמךהבאת
אלבצאתך ,עצמךאתהאךהבהמות,נרגעוםעט·מעטוא.דם. ,,;שי
עולםביןמפתןשעברלמידרמהארר·ירח,השטופההחצראדמת

לעולם.
אוהלשלמצל;פתאוםתינתקרדקת·אבריםביישניתנרעהאשרויש

םהאתהרתמההלכה,וכבר-רגעמה·בכך.שלשאלהרתשאלך
עלהמשקרכלעסוקשאתהבשעהכלרםשלבשאלהלהטרדיךראתה
והמטבחרחדר·הילדיםוהאורווהור.פתבהמה,רחייארםחיי ,ראשך

שאוליבלבךמחשבהתעלהלכתה,לאחרורקלמש:פיםי·קרם,
העזתלאארהכינרתלאראתהלברךהיותךשלזהלרגעציפתה
אתה.חמורראתה, ,ערריחזורלאהזהרדר.גע ,להבין

אלהבפרימרסים,לטפלומתחיללמטבחנכנסאתהר·כך nלא
ראתהבהם,להשתמשלמדתלאשעדייןמררבי·רר.אשיםהפריםרסים

נקביהם,אתבמחטומנקבשסתומיהםאתופותחוסוגרמנפחם

הספיקולאכירחפרי·ראש, nרמפ,ינכלםעומראתהדרבשלובסופר
עללעבודתםייצאוומשכימי-קרם התה·,,,אתלחמםהפרימרסים

ונרדםרשמיםגדוששמירהלילארחלישרןשרכבראתהצרבן.מהקש
 ...בריאהבערריםשנתושנתךוכיר

תקופותשתי-משפטיםשני

והחלהפסקוהעזיבותהצעיר","השומרבקיבוציהררחרתרטקש
היתהשלי.טלטוליוהחלושקט,המיטלטלהביתצייב,ת.שלתקופה

ובסוףיוזמם,אניתמידשלאויכוחיםשלביחסצקרהתקרפהזר
התקופהרכלללכת.הוצרכתישלאחריוהקיבוציהדירןבאהדברים

סיוטליהיאםשפט,כעיןשהיתהאסיפהבאותהלסיומהער ,הזר
בשעריבאתילאואנימאז,עברושנהשלרשיםכמעםגורל.אחר

לירקלאשהרציארני.עללהםנוטראינינירםעזבתיר.ארשהקיברז
היהלאמהם,גדוללחלקלפחותלהם,גםפשוט:הדברהיהלא

עלשעברהעזיבותגללאחרהחרדה,גודלאתאניומביןפשוט.

לאאנושיכיאף ,עשראשראתלעשרתלהםשגרםהקיבוצים,יתר
לי,הקרוביםמןחבר·קיברץבאאיךערב,אותראניזוכרהדבר.היה

החלטהנושא ,הארציהקיבוץמןהגיעשליחכילספרמדוכא,
כיערב,באותושאמרתיממההרבהזוכראינילהוציאני,ותביעה
להיותזכרתירעל ,שליעלעמדתיכרחיבכלאךרב,במתחדיברתי
הינה.כאשרשליבעמדתיבקיבוץ

סערת·ררחיהיתהה;צאהארתהלולאכיחשבתיבהםזמניםהיו
בקיבוצי.נשארהייתיואניההן,השניםסערתששככהכמרשרככת,

התהליךאתזירזהלאאףההרצאה •הדברכןלאכיליברורנירם
לתנועההליכתיאrר ,אזשלבתנאים ,כמעטהבלתי·נמנע
בדרךללכתרציתילאכיעצמיעלאנימעידבארץ.הקומוניסטית

אותרכלוארכוןידידים,ארכוןפירושוהדברכיידעתיהלכתי,בה
רחייםמשטרה,ורדיפותקשה,ומחתרת ,התחנכתישבררוחניעולם
בדעהנתקלתיפעםלאכלל.משכ,נישלאבפוליטיקה,עיקרםאשר

אולי.שבה.הרומנטיקהת 15מפלמחתרתהלכוהעוזביםמןרביםכי
אני •התמידולא ,בדרך·כללואלה,-מעטיםרקפגשתיאניאך

לאבשלי.עמדתישלםדורוכמעטזה,ממיןמרומנטיקההייתירחוק
המאבקחודשיםנמשךעררהקיבוץאתשעזבתילאחרגםדחפני.זה

הרגשתיברבחיירגעהגיעהמחתרת.בררךשהלכתיעדהפניםי
ביגברהבהשעההגיעהאירתע.אםעצמיאתאכבדלאששרב

למען ,כל·כרלךאתהדורשיםממש,חלוצייםחייםכיההרגשה
הפותר ,ערלם·רמלרארהמקיףהקומוניזםשלהגדולבזרםהםכולם,
גםאםמצומצמת,עיליתלמעןרקלאוהבאלפתרןשאיןשאלות
אפילו ,חסרי·הכרל ,ביותרהעשוקיםלמעןאלאיקרה,

העולם,קצרתבכלרטובים,שרביםתקופהזרהיתהחסרי·התקררה.
זאת.בדרךוהלכו ,כךבהגישרהר

לאכברואנימשפט,לפניעמדתישרבר·כך nלאשניםמש nעשרים·ר
חייושעיקרפוליטיניסיוןרבאדםאלאדרכואתהמתחילצעיר

 ,דרכועםחתםאשרזהבחרזהעצמו:אתלשאולחייבוהואמארחיו
משפטהואגםשני,משפטבפניהועמדתילרוניתןלארמהניתןמה

מחדשבניתישאיתםחברי,רובמפלגתי.רביןביניהפעםאידיאי,
איתםואשר , 1941עד 1937נשברתמהריסותיה,המפלגהאת

-הישראליהקומוניזםפנישיבריעלהממושךהמאבקאתניהלתי
-"האמת"שבטארנרממנה,כפלגראםהמאוחדתפק"פבתרךםא

והביאהבקיבוץ,כאזחרדה,חברהבאהשרבמ:פבר.פרשוארה,צאר

זוממים?"הם"מהלמשפט.דחוףבאופןנקראתיכיהידיעהאתלי
לבטח,הרגישו,כךמהפכני,בית·דיןבפנילהופיענקראתישאלה.

 ,הדברייעשהדרךבאיזולדעתבלילחדרנכנסתי .אותיהשופטים
בקירותהסתכלתימה.לשםהיטבידעתיאךאמתלה.באיזו

הפשוטים.ובספסליםהקרשיםעשויבשולחן ,קטןחדרשלהחשופים
 ,מארדהרבההרבה,לספרהיהיכולוהוא ,אליואניישבתישנים
אתוחושבשעןבהייתיעליו •נגדיולהעיד ,בארשהוהעדיםמןיותר

שולחןבזהירות,ומבטאןאותןמסנןהייתיר·כך nשלא ,מחשבותיי
שאיןיקריםרגעיםרוובטי,ונאבקשלרגעיםהרבהעברושסביבו

מאמריי.אתעליוכתבתיפעםשלאשולחןעליהם,מוותראני
הנההרגע,שלחשיבותובהרגשת ,שישברהאנשיםבפניהסתכלתי
המנגנוןאנשילהם, ,גדולבמעשהלהשתתףלהםניתןסרף·סרף

והםסולקומהםרטוביםגדוליםאיךראואשרבקפידה, ,,,;באשר
דברלכלשנאתםעקבקנאותם,עקבנאמנותם,עקב-יורשיהם
דייק,משפטיאתעשראשרהםכמוהםאנשיםמתפיסתם.החורג

לינדמהרעים?אנשיםאלההיוהאםרסלאנסקי.קרסטרב,רטרייצ·י
הרגשתשמעניקהשי:פר;ןבמיןכולםבתרניםהיוהםאךשלא.

שלאמרתבדל"תול,שבאשליה,שלטוןול,קטנים,לאנשיםהשלטון
שנאהזרהיתהלאאךשנן.ודאיאותי?שבארהאםמרעדרן~המפלגה.

אותרזההיהברומנים.הנרשמתוכאהבהכשנאה ,המקובלבמרבן
באותההחיצוני.ציפויורקהןושנאהשהערצהפנימי,נפשימתח

נישאממ~נה,הואכאשראדם,להעריץהיומרנניםפנימיתמתיחות
מושגיהם,לפי ,כאשרלרדפוהיומרנניםנפשימתחונאותרעליהם,
רגלו.מעדה

=י'י'י ~
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רסדייצייסלאנסקיעלסבברבעיקרןאךאחד,מסרגהירההאשמות
אשדכחרלרת,עינייםעםנאה, ,גדיברלבחרדבירשהנהקרססרב.
אתלכנרתלמערבלך•רההארץואתמק"יאתועזבקםזמןלאחד
בשלרדצוץשברד ,א,~ייבאקודם·לכןמועטיםחודשיםעוד .חייו

ואניקוססוב,סו·ייצייאת ,הנערץמנהיגואתשמצאהזבד

יכולתיובמהסובל,אדםפניהעלם,שלהגלויותבפניוהסתכלתי
דיברתיכןרעלהיסב,לשוניאתלנצורעלייכיידעתילרולעזור

על ,חיירעל ,מפעלועלאלאקרססובסדייציישלמשפסועללא
כאחדים,בא,לאהואבכבזת.אתיידנרהבחוראיש·הדוח.היותר

להאשימני.באעתהאךספק.כלליאיןבזאתקנקני.עללתהות
כךלהיסחררבאאפיקורסיתלמחשבהנתפסאשדנוצריכאותו
שנעתמשוםדקולן ,ארתיבהאשימועצמרלסהדהואגםבישק

מבוכתו.על iמבוכדהרספתיאלאבפרץעמדתילאחולשתו
אתינפגשההיאלבנים.אםבוגדת,אשהחיתההראשיהעד

עלוגזcהפסי·הדאווה~ממ:סמשולהבתכולהאזרהיאבדדך·מקדה,
לצידותהראשונה :tבפעומוזמנתלהיותבה,שזכתהזכות

תערובתזוחיתההאוקסרבדית.המהפכהלחגהסובייטית,
אימהיורוךסןבשלובןדןת,נשיתפיקחזתשלמיוחדת·במינה

בהאשמותשיחה,אותהסמךעל ,אותיהאשימהעתהואינטריגה.
עדותהסמךעלבשמה,ריבדהיא,ריבדהמאשדירתדאךשוברת,

נכה ,בולרגיבחודמה,יכמדוהוא,גם-משפסארתריר•דהמודקמת,
ובכלמשפסבכלהמצרימל ~;rדב·שלאב·סיפוס ,מלחמת·השיחדרד

מפלגה.
במקדה,לאבשעתה.בהפגעהשוודאי ,שליבבדיחההיהמדובר
עניתינאמדו.במקדהלאואכן,זה.כמורבדיםנאמדיםהם,סענר
שהואסועןיהודייהודית.בבדיחההמשולהבת,הזאת,לאשהאז,לה

ב~יתונותיהודית.עיתונותעלאנטישמיתעיתונותלקרואמדעיף
והוא,יהודים,שלורדיפותוהשפלותצדותעלמסןפדהיהודית
בעיתונותאךז.ושפל.,רקסןעצמרמדגישאותה,הקורא ,היהודי

המשתלטיםיהודיםעלכתובשםלגמדי.אחרתהתמונהאנטישמית
מדגישהדיהראלהברגזנים ,בכלרירםבכלהשפעתםהעולם,על

בימיםלקרואמעדיףני,אגםיהרדי.נאותראניואףדכא.גבראצעמו
הקומוניסטית.זרעלאנסי·קומוניססיתעיתונותמשפסים,שלאלה

וסוכניםנרגזיםעלמספרתהקומוניסטיתהעיתונות
ובממשלותהמפלגות ,בצמוחואפילומקרםבכלאימפדיאליססים,

בעיתונותואילואימה,ביומסילהסוציאליסטיות,מדינותשל
עלומאייםחילאלמחילההולךהקומוניזםעלקוראאתההדיאצקיה

 ...כולוהעולם
עצמה.בתוךושקעההעדיההלכהכמרעליהשניתכוהשאלותבמסד
סענה,במשפט,רצתהלאהיאהעניין.בכלשלא·בנוחהדגישההיא
של·דוחומודתאתאו:יוזוכרשאמדה.מהאמדהכךלשםולא

הואיןצאשאמדת,כפיהםהרבדיםאםלנסיגה.מקוםפהאין •היו"ד
חיתהרהאשהאת.תןצאישאמדת,כפיאינםראם-המפלגהןמ

שרבלסגתכדיבראנשמה,בעל·כדחהוממשיכהנימוקיהאתמגייסת
ולמעסה.

אזשלבאווירהאבלקומתנו.ונתמעטהנתוחקרכמרהרבדיםהיום
משפסשלפירושואדחבמקוםכידיענואנירגםהםגםנראו.כךלא
חרםעלייסלכשהר ,ד·זמן nרלא·ירדים.כיתתלאאם ,מאסרהיהזה

למשפטהיושביםאלההיו ,אותרקיימושלאהמפלגהמחבריוהיו
הייתיחייםאנוסוציא'~יססיתבמדינהלןכילהםואומדיםמסבירים

ישמאסרמעיןזהוחרםלפסק·דין,ומחכהןבדיחמנעולמאדחייושב
דעתעלכאילודומיםאתיומתרועעיםאותרהשובריםואלה ,בר

לשעתדקולןחוצה, iורהרציאזניהכלאדלתותאתפתחוצעמם
שעה,ארתההמפלגהמןהרציאזנילאבכל·זאתבלבד.השיחה
שלשוברבבורקרנרנפדסםהעשרים,הוועידהלאדחדקנעשהוהדבר

השינוי,בש;דתעםש,ילהדגיכאילווה.יא,הוועידהמןמיקרניסש.
 1בושותפיםיהירלאעליואנבקואשדאלהכי

לפניעצמיאתששאלתיכמרהיום,עצמיאתאנישואלושוב
נשארהייתיכלוםת,:רההרצאהמשפטלולאשנה:מש nשעדים·ר

לןגם ,רציתילןגםלא.תשובתי:ושרבוהקומוניסטיתבמפלגה
לכבדאוכללאכיהדגשתיעתהכןכאזיכול.הייתילא-ליניתן
דבזמןערדהלכתילמעשההזה.הדבראתאעשהאםעצמיאת

אולי ,ולכאןלכאןמחשבותיי ,היסוסיי ,ספקותיייוציאוני.בסדם
שרשרת,זוחיתהכילענבה.לאאךהתרחקותיאתלה~סיכלו

שתינמשךאשדפנים-מפלגתימאבקשלמאוד,דחוקהשתחילתה
עצמושהמאבקעדזעומותכההיותוצאותיוואשדשניםעשרות

ביןזהחוסד·פדרפודציהחסר·תכלית. ,דברשלבסופונדאה,
שלבתקופהדווקאהובלטהממשיוהשינויהמיוחלהשינוי

דניםלקומוניסטיםהטרגדיהנערצהאולירבכן-דאשית·השינויים
מאוד.

בראשיתדמויות
לייויקשל"כבלים"

באצבע,מראיםהיועלירנדנוד.שלהרשמיהקומוניסטהיהחיים
אךחיים,שלפעילותוחיתהמהיודעאניאיןאזהרה.שימשוגודלו
ניתנהעבודהבמבןדד.חיוומשפחתוהואחייו.עלמשהואנייודע

ששמםהאישיםאחדוהוא ,בסקיבזולוסדו nואיש·מגינרבזכותדקלו
ביןלושמהלכיםרדב·פעליםתמהוניאישאז,שלביישובנודע

דאהעיסוקיומשארולבדבזעיד·פנים,לודנסמעיןרעביים,שייכים
הואער i:ש ,בפרלין ,בנעוריובארץ.גך;ןנ;יוצאילכלפטרוןצעמו
קדהאםאךגדודנו.שלגביריהמידיהרבהבזירנותר mומשפ

ייאמדמנכסיהם,שידדוגביריםמאותםבאחדבארץופגשהמקרה

שלמזלואיתרעידו.כהישגלועוזרהיהאלאברנקםשלאלזכותו
היה.דגודנומאנשיהואשגםחיים

המהפכהלחג ,במאילאחדחיים,אתואוסרקציןבאומועדחגלכל
הפגנהעורכיםסול·כדםערבייהיושאזלנבי·מןסא,רגםהרוסית,

החוקמןברמשהיהיותרחייםשלמאסרושבירושלים.בשעד·שכם
מאסראתהדשותבעינימסמלהואכביכולהמנהג,מןבוהיה

מוציאוהיהולובזובסקיאוסדרהיהיהודיקציןכולה.המפלגה
במועדו.שלאאףופעמיםבמועדו,שנהבכלנשנהוהזבדבעדנות,

תיאסדאות,בהשביקדוכל·אימתוסביבתהלחדדהבאוג nימי·
ההכנות,החלולהצגהקודםשברע"הבימה",שנןכלרלא"אוהל·
הגדול·הפועליםלביתערלההציבורהיהברערכהשבובערב

המונים·המונים ,בחמורורמיבסוסומי ,דבגלוזביברכבזבישבחדדה,
צמאי·תדבות.

הראשוניםבספסליםלייויק.של"כבלים·אתמציגה"הבימה"
בשורותבתוכם.היהודירקצין·המשסדה ,ומעמדשדדהאנשייושבים

בתוכם.וחייםהפועלים,שמאחריהם
וקציןהארצות,באחתאי·שםאסיריםקבוצתמתחילה.ההצגה

מגדיםבדיר nרחנינהשביקשד nראשנכשל,בדיחהרנסיוןמתעלל,
ובתוכם-למיניהםופלילייםלזרמיהםפוליסיייםואסירים ,אותו

רזבסקיןוהולכים,כליםהאנשיםבכלא,מוכרזתשביתת·רעבזבסקין.
עוצרהקהלוגוברת,ערלההמתיחותהנבלים.דיקוראתרוקד

ליל-כוכביםולמעלההבלתי·זבקורה,באולםהושלךהסנשיזבתר.
שלדיקורוהאם ,זביאתמעודרזבילדעתואיןורקדזבסקין •נוצץ

כוחותאותםשמאארבצ;פיוטמיריםכוחותשמעודדהואזבסקין

פועלימד.דרהבה-דחדהציפיה,מסקין.אתשמעודריםהםטמירים
הקצונה,אתמסלקיםהאסירים,אתמשחדריםהםמדדו.המבדרת
האנשים ,נסגרהמסךנדלק,הארדלב.כלקורעת·הקלהואנחת

מתייצבמעס,וכפוףשקסידעוהושהכולזהוחיים,לקום,מתחילים
ומנופףמדחוקלשמעושאיןדבר·מהצועקהמברהל,הקציןלפני

רמדרכאמוחרםחייםאותוזההיהלאשובחוסמו.מרלבאגרופו
 ,כולוהציבורבשםהמרבדחייםזהרהשנה.ימותכלשלכלשהו
דגלו.נושאוהואחייםשלצינורולהיותהפךההצגהשבכוח
נמשכת.ההצגהלשקס.קוראיםוא.נשיםהודם,המסךכבה,ךא,ןך
אמוריםהדבריםואיןללייויק.לושכחתילאמעתהשקדהרמה

ההיסטורית.ולאמתלצעמולו ,למחנהו ,שלוגיבוריולשעשהבעוול
זכור ,אניממני.יותרלכךשמוסמכיםיודעי·דבדעמויריבןזהריב
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במחזהולחזרתבאממרחקיםאשר ,הציבורלזהשנעשההעווללי
הרגשתילאמימייחיים.שלולברלביעםזרבשעהפעםלברואשר
לפיסגתארתךהמעלההאנושיתהמלהשלהגואלברחהאתכן

הקטנונית,לחש,הלוחשתהמלהשלההרסניברחהואתהרגש,
אותה •לעצמולומתכחשתשנאדם,והגדולהיפהלכלהמתכחשת

גדולשבכשדרנוהמחונןהסופרשלמהותואתהיסבהבינותישהע
מרוחו.

היהסבלבשעת~כזבה.כולווהניצחוןהניצחוןלאחרהמחנההנה
ונתכער.נתקםןהנהניצחוןובשעתצודק,והצודקיפההיפה

קטנוניתמשסמהשלעמיקתאלכיראאותנומגלגלרלייריק
לבסוףאשרעדשלסרן,לשםשלסרןעלמלחמהשלרריב·אחים,

הניצחוןעםשנעלםהיופיליושנו.חוזרוהגלגלהמרדאתדמכאים
כדיעדוההקרבה,האחדותמוחזרתבכישלוןהכישלון.עםחוזר

כולם.למעןהאחדשללמרותהליכה
אמתאלהבדבריםגםהיתהמישהו:ויאמראפשראני,יודע

אמת,:פללומרסופריםשלזכרתםאתאנותובעיםוהרישנתאמתה,
יצירהשאיןאנימאמיןראף·על·פי·כןתהיה.כאשרמרהותהי

תקורה.שלשביבבןדמליקההיאאםאלאגדולה
אתומאירנדלקהאורמה.לנראבדכמרוכולנונסתיים,המחזה

הנימהלפניעומד ,שלובבגדי·הש;,הגברה,והקציןהספסלים,
לפנייצאהואאיננו.רחייםחיים,אתחיפשתיאבריו.אתוממתח

ההצגה.תרם

ותלמידימרריהפרדס
מרמחיןתקנהש:פברותיק,פועלאצללמדתיהפרדסעבודתאת

בעבודתהיהראשיפועלבה.התחלתיאןשאנישעהזרבעבודה
הכניסניבאהבההיסב.למדלימוניהסןריהעבודתואתהנסיעות,

היה ,אזשלהפועליםכמאמר ,עצמושהואהםרריה,שלבסודה
אתלקבועוכיצדשכםעללהרכיבהכיצדלימוניהואבה.•מנגן·
בהלעשרתוכיצדלה,לתתזרויתואיזולהשחיזהוכיצדהידיתאורן

בזמןהסרריהמדי.ארוכותולאמדיקצרותלאקצרנות,תנועות
המושבה,פועלשלבידרהעיקריכלי·העברדההיתהההוא

והיועמרק·עמרק,הפועלשלגבראתהכופףקולוניאליכלי·עברדה
·בעדהערביים:הפועליםשלמימרתםעלחוזריםהיהודיםהפועלים

עלהמרות>.-סוריהשנותשש(אחריבמןת•-סוריהסניוסית
ייחוסו.אתהקובעתוהיאההם,בימיםהפועלגאוותהיתההםרריה

 •שיעבודתגדרהיאאפילו ,·כברדתגדרזרךר,יקבועפרעל·םרריה
גברעלהםרריה ,לפנייהולןמררי-בפרדסעובדיםהיינואחדיום

שלתעלהוכנגדנואחריו.כרוןכדרכיואני ,לראשוקשומגבתע
 ,מאודקריםוהמים ,אחריוואנילתוכה,נכנסהואמי·השקאה.

והנהבגוף.צמרמורתמעבירהאןיוםשלבח~מרנעימהצינתם
לנפול.מסוהואפתאוםנשברתמררישלהזקופהקומתואתראיתי
צונחשראיתירעדכושלשראיתירמרגעעבררבזמןכילינדמה
והיפההחסוןהגרףיפרל.נסרםברלתמרןבידיעלהואמנםלארז,

אנשיםבארבחול.רהשכבתירהצדהגדותיובקרשיכולו.ות.רופף
שנשמטה,המגבעתואתהםרריהאתדחפולידיבזהירות,רהרימרהר
 ,• M•קדהמושכרת:פועליביןאזררןחהשהייתההמלהאתושמתעי
םעםםעםשלאמיימים.באותםהיוכתאומותרהםרריההקדחת
רתק;.ונפגםייחוסותנמעטשתיהן,

כמעם.גמורבררוא.ישהיהכיבערבים,אנרכילימדתיזהמרריאת
 •ומלמדועמוויושב·ערבארוחתלאחרהקיבוץמןאליובאהייתי
אפילו ,הקיברזשלמקהלוהפרישהכי ,בעינייזההיהגדולקורכן
ארשמתרחשיםחשוביםמענייניםכניתוקאזלינראתה ,אחדלערב

הואבאתי.וברצון ,אליובאהייתיזאתבכללהתרחש.שעויים
מתרחהיהזאתעםאןבאמונה,פרקואתושינןללמודהשתוקק

מיוחסים,אותםכלמפניהואחוששכביכולזהירות,ואומרתמיד
וערניעבודהידעשהואבערד ,בעמלגדלושלאמרבכיבי·משקפיים,

אתואלמדאיש•ממניש•יצמחהאמיןשלאכשםר·נערריר. nמש

שלימותיו.לתורהבאי·אמרןהתייחסכןבןריה,עלהסרריהמלאכת
לשארבנוגעאןחולק,היהלאכחשבון,ודאי,שבחזקתדבריםלע
בר~מרהעומדיםדבריםלדעתנתאווההוארבים.ספקותכלברהיו
לימותיוואניובמזלות,בכרכביםגרפיה,בגיאוהתענייןעולם,של
דורן.אנימסוכנתקרקעשעללבילילחשכיאףידעתי,אשרככל
עלהואשסובבכדרר·הארץרעלגליליארעללוסיפרתיאחדיום

לקחוא.ישגבורתעלהסיפוראןבעיניו,מפוקפקנראההדברצירו.
כןעלקןפרניקרס,עללוסיפרתיהבאה,בפגישהושרב,לבר.את

נעהצירה,עלסבהשהיאעם ,זראלאהארץסביבנעההשמששאין
עדתמיההמתוןביהסתכל •ממקומרקםהואלשמש.מסביב

אתהכזה,אניכבר•אםאמר:השתיקהותנרןבפי,לשונישנכלאה
דברו·כללילספרשאפשרחושב
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היהשנסרחלבר,עומקעדנעלבהואבינינו.הידירןתנסתיימהבכן
למשכיל.בררשלמיחסוברהיהלאשלוזהאי·אמרןבר.היתלתיכי

מפניוהשומר ,האחרהמעמדלבןאיש·עברדהשלאי·אמרןזההיה
 •שלובסירנותיומאוצרברצוןלוחולקשהואבערדהדעת,סודרתאת
זכרתי.לקחואתאניאך- /לקחיאתללמודרצהלאשוב

במזכירמעשה

עלביותרמקובלהיהלאבבני·ברקמרעצת·הפרעליםשלהמזכיר
לואדומותשפנים ,מארדורזהמארדגבוהאישזההיההפועלים.
לומרוקדיםהיומועטיםספיחי·שערלהשתזף.מצליחאינוולעולם

היומשקפיוגברה·להפליא.למצחמעלהמוארכתגולגלתןלע
בעינייםלהם,מעלבןמציץהיהוהואחוסמומחציתדעגולשים
כלכביכולהאיש,עלשררההיתהדיכדרןשלרוחויפות.גדולות
עלייהנכםלמעמסהואתםנוצרתילכןלא·אניאומרת:הווייתו

עומדשהואלנרמבשרהיהכפעם·בפעםהפעוטים•.ענייניכםבכל
לוהיהבני·ברקי.מארד·מאודהיהולמעשהבני·ברק,אתלעזוב
קםןחמורוהיהכןוגברהרזהצעמוהואשהיהוככללרכיבה,חמור

הואבחול,ונגררותמשתלשלותרגליוהיועליווברכבוב·גרם, nרר
מןירידתוגםלהיגרר.שבותוהןילדשלמשיכהלמעלהמרשכן
עומדותהןוכבררגליושיפשוטךי;היתה.מירחדה·במינההחמור

שהחמורהיתההצרה •רגליומביןחמורואתדוחףוהוא ,הארץלע
רהיסהןתחילהבעליוירדכןאםאלאכירןןלשנותוממאןןשקע
צחוקומעוררסיבובבכלחרזר·רנשנההיהמחזהאותראחרת.לדרך
היה.ממורייאחדזהמזכירתמיד.

עבודתפרי,נושאיהיומיעוטםורקניטעומקרובבני·ברקפרדסי

סבליםקבוצתשולחתהלשכהבקבלנות: ,כרגילנעשתה,הקטיף
ימי·עברדהלפיביניהםהשכרמתחלקהחשבוןובסוףוקוטפים,

והוטל·יכין•,בחברתקבועפועלהייתיזמןאותראיש.כלשעבד
קטיף.עבודתלארגןעליי

גדול,שהפרדסככלקשהוהואפשרם,ענייןאינוהקטיףארגון
הםשברלמקרםכאןמזדמניםרביםפועליםקםן.שהואככלומסונן
משתררתתיא~םכשהרגשתהיאגדולהושמחהארעיים,צעמםרואים
לסליםמחכההסבלואיןריקים,לסליםמחכההקוטףאיןב:פל:

מסכיםאינולעולםהפועללמסען.ממתינההעגלהואיןמלאים,
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מאמציואתלדאותיהב 1אאינולקצב·עבודהנכנסאםאךבו'שיאציו
וכליותרכבדהנהבועהכלשאזותיאום,ארגוןמחוסרמתבזבזים

שהכולבימים-:כך 1הייתישסיווןואני'כפליים.גדולמאמץ
שיעוד.לאיןדעבודגצעמיומדגישומרוכזשקסהייתי·דפק·
שנחשבממושקףבחודאחד,היהלקטיףהנשלחיםוביןאירעוהנה
עבודהאיןשמאאו 'ד: tהדבטבעואםידענולאבעבודה.יצלח·"לא

נוצרכאילוהאישה:.פועל·לשכהיותימימייוהנדת •הולמתוזו
;ןיה.סוב·מזגובעצםליגלוג,לחיצימסדהלשמש

שלחוזהשלומיאלגם i"ולחשוב:בלאאמדתיהבאיםביןכשדאיתיו
אךמנכד'מקובלשהואבסגנוןשממשיךכמיבעינייהייתיאלינו?"
הנאספיםמןפוזנל·לשכה,-כמוהםאניאילוסרבו.כךלאהאנשים

בעיניהמביסיםמאלהמחד'ליוםסידורישאםלשמועעדב·עדב
עצמומראהאינוווס:ובלקביעותשזכהבפועלודדך·אדץקנאה

כןלאלי.שדוי·ומותדהיהאזכי-ובחפזוןבאקראיאלאבלשכה
עתה.

אבהלאהנעלבהבחוראךן' 1בדיסלעבודתםנפנוהאנשים
המזכיראצליהופיע • 1ת·הבוק nובאדוהעבודה.אתועזבלהתפייס

אמד:כדרכו,הדגשה,ללאוהוא,דין·ודבדים,נפתחחמורו.על
כוונתםאךדבריו'אתפירשלאחרא "?שכחתוכבדמהד'·כל·כך
וכבדיומיים,פועליםשלמקהלםיצאתעתה·זהלי:מובנתחיתה
היוהדבריםאך ,עצמילהגנתמהלומדניסיתישבלבם?מהשכחת

לי'היודרושות:תם. tצדי,אתזוכראניועדיין·שרסכצליפתלי
עלייהשארתהלהבין ·כד•יים nרנסירן·עבודהשלשנים ,ד·כך nא

היאהדירזדןתמחיצה ~~שתמורהאינהשאםתמררה,תובתעבמעדמ
מתחדשמבחןושלכפוי~ה,נאמנותשלכפולה,זהירותשלתמררה

שלימדרניאתלהביןעדייןהוכשרתילאשעהארתהפעם.מדי
התגובהמןנדהמתיס. 1וכענדהםוהייתיארוכות,יים nשנות·

לישניתןאתממנישנוטליםעלכעסתיהפועלים,שלהבלתי·צפויה
כיאניסבורבי.שרושדוהחשדעלונעלבתיזכרת,בתודתקררם
ראשיתשלשערתלריביםבעשרברן'ועלתדהמהרגעיכאלה,רגעים
ממנו'שיצאולציבור ,התנכדןחראשיתת, 1התנשאראשיתבגידה,
בחיי.אחד·כךפגשתיכאלהורבים

פוטרתימהשוםעל
 •אחדפרדסןמורייביןרחיה
כבןלאישהיהןסשייךצעירבפרדסלעבודהנקראתיאחדיום

בבני·בדק.פרדסאחיובכספישנסעמרחביה,מושביוצאחמישים,

וקרדא·ספד'אוהב·תודהגםלמרד·סבל·ועבודה,בארץ'ותיקוהאיש
לינעמההמשכילות.נ:היישובשכבותלוומנדיםמדובותידיעותיו
כימקומרת,מבשארחיתהשקשהאף·על·פיאצלו'העבודה

בעובדהרחיה ,אשתוואחרתאשתורכןאיתנו'עבדעצמובעל·הבית
מגודלשבדתיגביאת 1ממסעל·כל·פנים,אני,זירוז.משרםעצמהזר

עםבעל·הבית,כיזי' tמרואתכרחיאתבעבודהשיקעתיהמאמץ.
ונרמזבעיניוחןנשאתיואנימופלג,מארגןהיהלאלעבוד,שידע

לאומארדקבוע,נ!רעלכאןלהיותאש~דהנסיעותגמדעםכילי
פועל-לשכה.ולהיותלחזורנפשיאתהיה
מלשוןספריםומתרגםותיקמרדהאיש,אותואלאודחבאאחדיום

צהצתיגםרתגומיואתרקאתיואניבעס·סופדים,גםהמושךיידיש,

בחוץ,יושבים.העובדיםואנות·בוקד, nאדרשעתהשעהבמאמריו.

בפתחיושביםהיו~ת·ובעל·הבהאורחצדיף·העבודה:שלבצלו
הרבהשלבפיהםהשגור·דיברד nבנרסשיחה,ומגלגליםהצריף
ואיןממושכתפרידהשלתקופהלאחדיחדשמזדמניםשעהיהודים
iהיהקשראתולחמםלחדשוישלשיחהנושא .i שנתרופף.רדא.ישירדי

בארצםושוטים·חוץבארצותהםשחכמיםיהודים,עלמדבריםהיו
ומדינאים,כאנשי·מדעלבוכרים,א;נםשמפזריםיהודיםעלובביתם,
הזכירולענייןימעניין tשלהם.וארצםשלהםעמםלגביוקמצנים

שנודעהגדולהתפקידעלשכתבהעולם,מאומותאחדסופד
אתלזכורוהתקשו , iבאידופוהעולההקפיטליזםבבגיןליהודים

מאשדבחוכמת·ספדיםיותרובקיאהייתיצעירשעדייןואני,שמו.

שלאשכידלפועלמוסבכילמדתילאועדיין·חיים,בחוכמת
לאעדייןשרביםתודהוהיא-ממנוהגבוהיםבשיחתלהתערב
אמרתי'-ביישובהמעמדותהתהוןתשלתקופהבאותהלמזרה

אגב,שמו.ז;מבאדססופדאותוכישלא·מדעת,בשיחהכמשתתף
תפקידאתוייחסהשקפתואתזומבאדסהרחיבהמאוחדיםבכתביו

ובכללןהדתיות,ה:פיתרתלכלבאירופההקפיטליזםשלבנייתו
היהודים.

בשעתביום·השישי'כתמיד.בעבודהוהמשכנונפסקההשיחה

אמד:תמיהתיעלבתשובהפןסדתי,כימעבידיהודיעניהתשלום,
 •אצלי·לעבודיוכללאמבארסזומיהוהיודע"פועל

שיעודלמדתיבינתייםאךקבוע,למקום·עבודהתוחלתינכזבהכך
מעבי.דהואומעבידעם·הספדהואעם·הספדכיחשוב,

פרדסשליופיועל
ירוקה·גגשכיפתקסןם,לארמוןביופיודומה •ישןפרדסהואיפה

עשוי'הואפדוזדודים·פדוזדרדיםסביבו:ירוקיםוקיררתעליוחופפת
ארזם:שלכבמנודותבומזהיבוהפריעמוק·כההשלוירוק

 •אודשלרצועותבוורצעההירקלמעסהמבדעתחדורכיקדן·שמש
מ:פבדשלאקלירקהנושאשנתיים,ארשנהבןצעיר'פרדסגםיפה

לפרקו.הגיעז,לאנערשלצפת 1מחכבלוריתצמח,
 ,ב:פלשקסהלילות.יפיםושבעתייםישן'בפרדסהימיםיפים

 ,בקולמזמרתכמווהדממהקרלסך'כוכבבלאוחושך·ניחוח,וריחות
חדגוניתבדפיקהומופסקתחדקים,זימזוםשלחדישיליוןימלןוה

בגופוהלבכפעימתוהיאהבריח,אתהמעלההמיםמשאבתשל
הפרדס.שלהעצום

גדולעידודעודריםאדונה,בשודהשפועלים,שעההפרדסיפה
שמסופקהגם-המהבילההדשנה,אדמתואתעמרק·עמרקוהופכים

ושדב,חוםביוםהפרדסריפה •יופיואתדאינושערתבאותןאםאני

חראויפה •·עציובצלחותונקוויםבתעלותיוזורמיםקדיםכשמים
עב-רדההמולתאותוממלאיםופועלותכשפועליםקטיף,בימי

פרי·זהב.וסליסולמותוגרידת
שייבשוממתיניםפועליושיושביםשעהקטיף,שלפניהשערתיפות
פידותבאכילתו~דביםבתפוזומקנחיםמלוחדגאוכליםהסל'

מתלוצציםהאנשים,משוחחיםמלוח.בדגלקנחבשבילשנשרו
בקטיףשהחלריבשל ;ב; nמסלקיםאףופעמיםנשכחות,ומזכירים

בעונתשבלויבה nוקשדי·נושנהת 1ידידמחזקים ,אדחבמקרםאחד
וקדידןתהעבודהמןכשחוזריםשערת·עדביים,מכלויפותהקיץ.
כנסיהכבמיןבשדדת·הפדדסיםמהלךואתהסביב,מתפשטתנעימה

האנשים,יהלכויגעיםהעצים.ביןקרניהמלכסנתוהשמשעתיקה,
עמדהתמידד.דערבשלמזיווונפעמיםקשהיוםשללסופושמחים

הקולותתחילההרגעים.באלהקולקטיביתהתרשמותשלתחושהבי
דיברלאעדייןהנוףהיום,לעבודתנתוניםעודםהאנשיםהרמים,
וישזרמםמפסיעיםישויילכו.יתהסויתקדמו,אשדככלאךאליהם.
שעתויפההלילותויפיםבפרדסהימיםיפים •·קולבהנמכתמשיחים
יכזב.לא-המשודדישירכךואםערביים

איכריםההופךפדי·זהבנושאיםצעיובאשדלבעליו'הפרדסיפהגם
בריסי,נוסחמקסדתם,ומאדיךבניהםמכנסיומקצרלבעלי·מסעים

לאאשדשפרתומלמדםהפה,דדךהנשמתע םמ);!שפתמהםומשכיח
לשרן·עילגים.בפיהםוהופכותהאףדדךהנשמעותאבותיהם,ידעו
באולאאפילובפן,;'לסחורהםזריזיםאםלבעליוהפרדסיפה

והאריךבארץפועליםשעשזtם ,לעובדיוהפרדסויפה •בסודו
שפתםוהפךאדוניםפועללמכנסיקצריםנערממכנסימכנסיהם

קבוע.פועלשלושקול יס);!לדיבורמחוסדי·עבודהשלפזיזהמשפה
·הפרךבעבודתוהולכיםכליםש:פרחותיהםלפועליו'הפרדסוקשה
 •לונתנוחילםמיסבואתהרדיוןשבזיעתםבו'הטיפולשל

קיבלואףובאדם,בכסףקודבנותתבעהואקודבנות.תבעהפרדס
הפרדס,לעבודתיצאנוברבהירירם·שמשאניזוכראדם.קורבנות
איש·~~ישהסימןן'לפיבסוריהעובדיםהיינולנסיעה.בודותלכדרת

במשותףשכדההמקבלתאחתכקבוצהבקבלנות,עבדנובשורתו.
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וצעיריםותיקיםבתוכנוהיוהחברים.ביזימי·עברדהלפירמיבלקתר
אתשסיימנולאחר •היטלרשלמגרמניהפליטחדש,ערלהואחד

שררתואתמילאנוהרבה.אחרינונחשלשהואמצאנרהרהשוררת
לאכול.ישבנור·כך nרלא

כריכיםבסלו'לרארןזהיההאוכלאכל.ולאבתוכנוישבדא,יש
לאהואאךהנאה,בסידורוהתיאבוןאתמגרהנייר'עטופיםכריכים

כפירותסוחרהיהימיווכלילדים,לשניאבבא,מנברליזבו.נגע
זרמלבדבארץפרנסהמקורלוואיןארבעיםכבזהואויוקרת.
תיארתי•הכולבה.לעמודיוכלשלאלוהובררועתההעבודה,
 •גליי·מרנמוכותכשידיילעבודעליישיהיהלא•אךאמר'לצעמי•'
יורתמעמיקשהברדרכבלהבוררת,בחפירתעובדיםהיינוכךאומנם
מתכופף,אתה

מזרנםמנתאתלבלועמיהרובבכי;שראוהווהפועליםבכה,האיש
בעבודתכדרכםבמנוחההאריכולאהפעםלעבודתם.ולשוב

לראותלהםהיהקשהחדשה.להסתערותכוחלאגורקבלנות,
להרשיע,בדיםראיזוא.דםבהשפלת

האיש.מתכיבלשכהלנרהרגזימיםכמהוכעברובא,לאלמחר
עו.דקםולאשבץתנקףהעבודהמןבשרבו

ממלאיםעוליםכשרבבות-וכיוםההם,בימיםחדשעולהמתכך
שלומוסדותאוסוברסשלותחנותנידחיםוכפריםמחנות·אוהלים

רעבותבעינייםותרים ,העירשנבפרווריורחובותסוציאליתעזרה
רכלבלוייםובגדיהםצמרקיםופניהםכלשהופרנסהמקוראחר

·כשאברקבוע:נוסחמיזאבוא,באשראני'שומע-מרהחזותם

עבודה•,בשרםמאסנולאללחם,רעבנובאוהלים,רגגרארצהבאבר
ושאננות.עות i:ששלוות,והפניםדהוברפניאתרואהואני
שואלואניושאננים,שלוויםכהאינןעים, i:שכהאינןשהפניםושי
ימים,באותםאנו'הזלשכוחוהוארוצהאווא.יש,השכחצעמי:את

אנשיםוהללו-ורענניםבריאים·אבא,ביתיוצאיהיינו'צעירים
כוחותיהםשתשראנשיםבעבודה,אןמנרשלאשנותיהםבמחצית
עליהם,ספםשדאגתבעלי·משפחהוהמחברת,המלחמהבזרועות
שלוחוליסבלפירושווסבלםפעוסותשלרעבפירושושרעבם
ילדים.

ללחםרעבנולאשאוליעבדנו'וקשהבאוהליםגרגרשאמנם ,ואבר
כלוםעמדרזשלאבתוכנרהיולאכלום-היינורחוקיםמש;בעאך
רמיהרריולביתוחזרשקםומיובבריאותובחייוששילםמיהיהלא

בארץהאפשריותהדרכיםבכלשנדדרמיהרחוקהלארססרליהשנדד
פרנסהזדרכישארולבקשסוריהמעבודתצעמול~לסצעמה,

להפוךהמותרעז:זויכוחהפרדס,סביבהתפתחהשלמהפילוסופיה
בלעיזולמונוקולסררהעליו'עומדמשקברשכללענףהפרדסאת
לאהיישובשלררב·רונבראךכך'מפנישהזהירוהחקלאיםביזהיו
הפרישלהאתרמריחהארץנתבש'מהכביכולש;ב, nלהרחיקרצה

ספקהמסילשכלכךכדיעדדבריםהגיעוממחירו.וכשתכרה
נמצאהואסמכתארע,כיהודיהציגרדר,הפרדסשלהמסרחרתבעלייה
שנשלחלחקלאותהאימפריאליהמומחהה;פ·סימפסרז,שגםלדבר
המעורבתהחקלאותלפיתוחלעבוריעזשברז' nדיז·וופיוסםלארץ
פאספילדושל ,סימפסרזשלהדויחהנסיעות.הרחבתמפניוהזהיר
דת.מרמרותעוררבזרעלעלייהלצימצרםחששבוהיה ,לארחיו
ליינבוריססיםשלהליברליתהרוחמזגםבוהיהאךבישוב:

ה~סע.עלעודמשכולומשקמפניהמזהיריםמתדקמים,
שי'גש;גרעצםכייסוד,להןהיההפרדסשלעתידובדברוא.זהרות

אזשנהפךוארהיב,אנגליהשביזהמאבקרקעעלנתאפשרהמהיר
פרימ;בספרד'עלהדיקססררהעולמית.במדיניותמרכזיחזירן

אךממגרגדוליםעריציםמפנישמרנשתכחשהיוםדה·ריוריירה,
להסתייעשעת·כרשרהאמריקאיםראוגדול.פומבילונעשהבזמנו

היתה:שפר;•בריסיתהספרדית,צר·המלכרת nנגדבמלחמהבר
ראלנסיהפירזתוהיוהספרדיהפריבפנישעריהאתבריסניהסגרה

האמיר\שעהאותההעץ.עלאםהנמליםבמחסניאםמריקבים,
ואורזיםנוסעיםנתרנוישו~ר'לאלגרבההארצישראליהפרימחירי

;כ ~ ~
במכוניותהובלהועובדיבתי·אריזהוברניצינרררת·השקאהויוצקי

לדברישנמצא,דענייר·אריזה,ומדפיסימשתלותונוסעיובאגירת
אחדרירםהפרדס.מזמתפרנסבארץרביעיאישכל ,סמילנסקימ.

ספרדותפרזילפי·שעהנכשלהאמריקאיהנסירזהדיקססרר'נפל
נפסק.ןה•נבןם•ירדוהמחיריםבריסניה.שןקיאתומילאושבו

ואלהמתוק,לימוןגזעעלשהורכבואלהפרדסים:שלסוגיםשנייש
מקדימיםלימוןכגתעלשמורכביםאותםחושחש.עלשהורכבו
אינםחושחשעלשמורכביםואותםהחמישית,לשנהפרייםונותנים
חזקחושחשעלהמורכבהעץאךשנים.שבעמקץאלאפרינותנים

עשרותפרינושארהראהמחלותברמרעסרתמרז'ליעלהמורכבןמ
שנים,
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לבני·ברק.סמוךבפרדסהיינודביםערותיקים,פועליםקבוצתאבר'
שםשדת.עשועליושאמרראמריקאי,ליהודיהיהשייךפרדסאותר

זההיההסביבהבכלמעולם.ראינוהולאואברקרקעות,מעסיק
עליהשקינבלה·יכין•,רת i:רחחושחש,כנתשעצירהיחידיהפרדס

היוהפרדסכשניסעבסיפרלר.ומקפידהברמתגאהחיתהעי:פרדר,את
גרתןוכשהתחילהמושבה,מןמרוחקצעמווהפרדסבעלייההמחירים

המושבה.הדביקתוובינתייםבשפל·המדרגה,המחיריםהיופרי
אתולמכורלעקרוהחליסהפרדסשנבעלהשמועהפשסהאחדיום

וראינרהופרדסבאותושניםשעבדנו ,ואנולמגרשים.אדמתו
·יכין·פרדסיובשארהחורף,עונתעברהלהאמין.סירבנו ,בגידולו

שנירpאליוםמיוםהיינומצפיםואנוהסיפול'עבודותהחלוכבר
אמנםכילהביןהאנשיםוהתחילויום,רודףיוםאךבו:לעבודה
לכליה.נדוןזהנהדרפרדסוכיהשמועהנכונה

לאחר ,אחדויוםברוחם,האנשיםצערולאההשקאהערתבמשדג.יהע
עדייזרהראבפרדס,ברנעשהמהלראותכולנוהלכנוהעבודה,

אתאוצרתעררההיסב,המעו:פדתהדשנה,האדמההדרו'בכלעומד
הגלוייםהפרדסבצקותפה·ושם,רקורענן.ירוקוכולוהחורףמיימ
לדת.רחששעתידאתלבש;שנבאענףמצהיבולשמש,לרוחותיותר
חודשים.כמהבעודכאן

בשכראמנםשנים.פהעבדנואברהריאותגר.תקףוזעםפאתום
הכסףר 1בעברקכלרםאך •עבדנונפשנואתלהחיותבשבילעבדנו'
וומורחותמכינמתמרקבוז'שמרנוהו ,זעבכלכזרבדאגהסיפלנר
מכתכלמנרשנחפר'בורכלספרןבנו'האיצוכךלשםכלום

וזעוזעכלידענוענף,בכלדיקדקנוצררךמהסרריהז
הםנזהריםוכדר.גלםלמוות,הנידוניםהצעיםביזמהלכיםהאנשים

מוסיף:ושניאחד.אומרממשי,רציחהזר•הלאבענפיו.לפגועלשא
נעצרים,הםולפתעושחשזי nאבללימון,זההיהלפחות·אילו

פרוצה.הגדרשבורים,הענפיםזר.רגלדרכההפרדסשלזובחלקה
דאמתםוכרבחיים,הםערדעומדים,הצעיםעודכאן,עוברמרדדים

מכירה.לצורךנמדדת
רוכליםלראותהסכנונסושים,פרדסיםלראותהסכנור·כך nא

להסקתעצי·פרדסשלגזריםתל·אביבנחרצותהמוכרים
מצאתוחלתו'הכזיבוהפרדסכסףלעשרתשבאמידזדי·אמבסיה.

באמונהוגידלוהובזיעהשנסעוהואלהאךאחר.במקוםפיצויו
 ••והעץהעמלעלבוןאתשכחולאהםבדחקןת,ממגררדת.פרנסו
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ואמניםתערוכות ~
רוןזיוה

ארמה

אליאסירומ
תל·אביבנמהגלריה

אליאסםרדישלהציוריםאתלהביןכדי
לתערוכתואחורה,להציץש'יהיום,

הציגשםבאמסטרדם.כשנה,לפניר;נה nהא
הירח"בארדחרוש•שדהענקיתעבודה

) 10 8X ( 'אבניםלבנהמאבניכולהעשויהמ)
בגלריההניחאותןיחסית>וקלותהריריות
תאורהפרספקטיררי.סדרעל·פיאטומה
הקידםירתהגדולותהאבניםאתהאירהחזקה

וחרק ,אפלהאחוריהצדאתוהשאירה
םהחלקכאשרםדהים,היהוא.פקטרםאיים.
כגחליליותהבהיקווהחשוךהאחורי

הלבה,אבבנישדבקוהקריסטלייםהפירורים
לשיננהשקפאועדהורתחהםררץבעת

גיארלרגית.
הינםאליאסםרדישלהחדשיםהציורים
המוארוחרש""שדהמאותרקורעות·"פיסות

יבשהםרנסרןסופתלאחרכמר ,עכרובארד
שאפיינהשרבבותאיןשמחה,איןומאובקת.

רגבירעימותאלאהמוקדמות,עברדרתיראת
אדם,בידעשוייםספק ,כגלי·עדאדמה,
הטבע.שלכציירהספק
לםד ,לארץעלהנהודר'נולדאליאסםרדי

בישראל.ושורשיובהולנדחיבלונדון,
אמנותואתמעמידאלה,עולםקצרותחיברו
םכמהוזאתלםקרם.הזמןשביןבמבחן

שםעלהשםייםית"מה•החרבאספקיטם:
לפילוסופיההבסיסאתהמהווהלאדמה,
המספיזירבסבערבנשמההעוסקתההררית,

העולם:של
והתעלותהסכריםהנמוכים,הארץפני

הפרריה:ואדמתה ,הולנד-השפלהבארץ
שנותדרךהםערב,תרבותשלהעידון

שלוהנוףההיססרריהבלונדון:הליםרדים
ישראל:ארץ

אליאסםרדיםתפקדזה,םחיהםרחבבתרך
קדושהתשםישילרהאוסףגדולככוהן
אדםה,רגביבעזרתאמרנתר.אתלשרת
מרכיבהואשונים,ודבקיםפיגםנסיםאבנים,

בציוריוהסבע.שלמחומריםחדשסדר

ברלעםעורתבסכביקה •אלאיססויר

כצבעי ,אפרדחרםהצהבהב,ניגררשרלסים
הואבהבסביבההאדמהברגביהמצריהטיס

נהרגזרתשעלאארדר-קרקבשם<כפרחי
הואהציוריתההשלמהאתכאשרהאמססל>

באקריליק.מעבד
הרצליהבמוזיאוןשהציגאליאס,מודי

 ,פולחניאופיבעליופסליםציוריםן 959 •ב
צבבעהיוםמשתמשומקש,צבועמץעבעירק

כמיובסגפנות,בחיסכוןרב,באיפוק

האדמהשלערכהאתולרמזשהתבגר
כגרדם ,ולהבדילרחיים,לחםכנותנת
הסבע,ביןההבדלאתכואבהואלמלחמה.

אשר ,מודרניישראליכאמןהאדם,לסבע
 ••תכרנהשלקמסערדברחררסיםהזמןחרקי

אומרת"אתשערים"פתחו
ציורים-פורבוכראייהודה

אביבתלמ.ג'ולי.גלריה

זיכרונותמרעיל.תהליךהיאנרססלגיה
מאמןמחבר'זיכרונותאבא·אמא,מבית

חומריםהםמאהבה,בעררים,מתקופתנערץ,

מרגעהקסססררפרת.לצדהאבולוציהשיצרה
כללקדםהאחוריותרגלינועלשנעמדנו

לעשרתהבלעדיתהזכרתלנרעומדתפגע,
תירפראיטי.שימושבזיכרון

מיכיויאמרשיבראהציניקניםאחרוןםג

מהלרואיןסנילי,הואבנרססלגיהשעוסק
שהציניותדברשלבסופריבין ,לעתידלומר
גמסר ,ברלחפורקרדוםאלאאינהשלו

הרריובביתשקיבללמההיזרעה"אניס"
אליו.מתעב/מתגעגעשהוא

הרקעהןאלההתבגרות•·מחלות
שלבחייואחרתארזרבתקופהרהקסליזסרר

יהודהגםערשהזאתראתירצד'כל
פררברכראי.

שעשהמהכל •אמנותוגרףתבניתהואאמן
עםלרע,ארלסרבעיסתועלמעידעכשיודע

פררברכראי •שלרלאינררנסארכדררקשר
 ,ברלסנסקיכריססיאןכמרלמשלפועלאיבר

ירם·ירםחפציהתולההצרפתיהאמן
 ,אלןורידכמרמצחיקאיברבר'סביותצלומים

מציירהואדרת.פיליפכמרסרקססיולא
ליבו.לתוםלדא.מיןורצהואניציורים,

אמועםיחסיראתהיוםברדקוא.מן

אמאשלממסבחהנריצלחת-("הרקדנית•
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רררכרכיוD c,.הדר. •רבלע mנרלייןיליpי Kיזודpנ•ת•

 iמיד nניר nאעםהצירר>,במרכזהמודבקת
עםמשיור),לקרחדת,עררכה(ששםהמשררר
היזרע>,הסירה(צירואדרךאריההצייר

המארוחתההתבגרותבשלבאליהםבר nרמת
להתביישמבליהעבראלזרר nלמרתושבה

בר.לבערםאר
שלהעצמיהפררםרםשלביעבור

במיניות,האובססיביהעיסרק ,פררברכראי

העציצים.הצבעונית,המרפשםתהתקרפה

המםפםף ,ברזלירר·לבן nששרלםהירם
מידרת,גדרליבדיםעללמסהמלמעלה
רםםברשישדימריעברדה,כלבמרכזכאשר

רבםת nההלרריתן>(זנבקלילהכמרתנרעהאר
זמן.ור.בה•להברת·לךברתכתרלאחזקבך

רמשבריקשרתתקרפרתעברפררברכראי

רגםלר,מפרגנתמ.גירלי.גלריהקירם.
הבודדיםהמקריםאחדזהרהמרזיארנים.

 •כזה.צנרעשישאררקלהם.מגיעשבאמת

אר •באמנרת·מביןבתרארכךעקבלזברת
אמן/גלריהשכלתאריםשנינברן••קשמעי
 .לבנחפז·למברר·ששים
העברדהאתעשההראאשם.לארגשרניהשוב
תקפרתמספררה.סתםלארזר .לברברם

הנרבערתההגדרות(רכןהמלחמתיהנרשא
הירםמקבלתפציפיסטי> ,שמאלי ,ימניממגר
למורתהטרגיים:האירועיםעקבתרףקמשנה

נשארהנרשאהקרדם,מהעשררהןשהעברדרת

המכרנהערשההשארכלאתונרקב.נכרן
לאזרמבחינהבאמנרת.הסחרשלהמשומנת

הערמדשפילרבגמסםיבןרגשרניבעינישרנה
המקטרגיםמרלשיבדלו··רשימתסרסרםע
עלדקררםיבימפלגיאטהרן·•עשייתלע

רלתעדעמדהמלנקרםסברסאיןהשראה.
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חיילאני
משנותציורים-גרשונימשה

 soה·
תל·אביב-גבעוןגלריה

 ,הערבעלרת,רפקרתשלנרסףמקרהלפנינר
בר·מזלאמןשלפריררילגיהזרהיהפעםאך

המוקדמתעברדתראלפלאש·באקיםשגם
יקרה.פסיגהבעליאלאאנכררניסםייםאינם

אתקרבערתמכרבדרתשגלריותעברדרת
להירם.נכרן ,שלהןהרלררנםירת

עלהעברדרתזה,עםבעיהאיןרגשרנילמשה
ככרזרתהנרארתמבריק,סינםתיבצבענייר

כלשלהןבברםרתלהעשיריכרלרתמאחה,
מתקדם.צרכן·תרברתשלסלרן
חייל·•בראארנהדר••חיילארחייל•,•אני
במערכתאוניברסלייםלמושגיםהפכר

יינר. nשלוההכרחיתרקה nהשהתיאררםית
מייש ,הכרחיט;להיאשהאמנותרמכיררן
ראףהזההיקרהתענרגאתלרכרששיכרל
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שלההיסםרריהאתלהנציחעל·מנתרגשרת
גםלנרהיהלאזאת,אלמלא .היהודיהעם

 • •מןאלתרשלהכסף·"מגש

יהודילהנצחתאנדרטה
בלגיה

אנייתוהנה

ירושליםליואילןנרהיער
הכרתותארליזר-בחיינוותפקידןהאבנים

בחומריםתעררכרתלסיקררהמתאימה
כשמזרנווכמה,כמהאחתרעלמהטבע,
הנצחה.באתרי

רעקרהבפרליןנרלדהאנייתוהנההפסלת
מבנירוביםהרריהאתאיבדהשםלבלגיה,
אנייתוהשניה.מת·הערלם nבמלמשפתחה
על·ידיהאנדרטה,רביצרעלתיכנרןנבחרה

עמרתרתרשתי ,·לישראלהקרן·הקיימת
הגרעירןהראתבלגיה.יהרדילהנצחת
בזירסףרפררפיקרברבימשההאדריכל

רקשרריםבירושלים,הערביתמהארנירבסיםה
רבים.אישיםערדלפרויקט

 ) 1951בשנתלארז(שעלתהאנייתוהנה

העברדה,בתהליךשניםכארבעכברעסרקה
ביערשרכןהאתרסירם.בשלבירהיא
מערבמצפרןק"מ 15 "כ ,·אילןנרה

לתלהמרגילהכבישלארוךלירושלים,
מאבניהנגרירמרכזיגדרלגל·עדזהראביב.
גדרליםסלעיםרמסביברירושליםהרי

שמרתאתלשאתתפקידםשעיקרמברדדים,
בצרפתית:.:יותנ"ךרפסרקיםפים 9ה~

 .רבעבריתבפלמית
מתמידקשרררתאנייתוהנהשליצירותיה

עםנמסרהעשרהשתיםבגילרלשראר"לאבל
רהיתה ,במינזרקתרלירתנזיררתלידירתה nא

פרימיםיביםאיכריםאצלקבררהלסקסיעדה
פרחיםלהביאהיהתפקידהחייתה.ברבכפר

הגררירתאתראתההילדהלבית·הקבררת:
אתרחשהיהרדיהשהיאידעההמובחרת,

ביםרילידיבאראלהכלרהבדידרת.האימה
מררתמסברתהנה.שלהמרקדמרתביצירותיה

דמערתמרזרים,םר~מיםםקרשםרת,לכנרת
על·עדיעררתרציררימפרספקס,שקרפרת

גדרלרת.רינילמפרת
ערמדאיברנרה·אילןביערההנצחהאתר

האמניתםהרר.אמנרתילשיפרםבהכרח
שלהקסרםהטבעיבגרףלהשתלבהעדיפה

היכלשםלכנרתרלאירושלים,בהרייער
מרלאגרופיםעםברונזהפסלארשיש

בטבעתעררכרתבסיקררנסירננרהשמים.

של(בירזמתר • soי nבייתל·היהששיאן
פרריקםכלשכמעםמראהברזל>אמנרן
כאתרלשמשיכרל•אמנותי•לצרוךבטבע

בקונספציה.תלריהכרלהנצחה,
הדרמהמןמשהרבטבעברישמסקנה:

כךעלרתעידהחיים,המשךשלהענקית
מביןרבצבצהשצמחהורדרדהקסבהרקפת

באתר ,אנייתוהנהשלהאנדרטהסליע
 • •אילןבנרה

לייחלשרם •ישרגרנגב
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חודשיםארבעההמלחמה.פרצה 1939ספטמבר
מאבי.נפרדתיזהאחדי

 ,אמדמהזוכרתינני ttהדלת.בפתחממנונפרדתי
אונשיקותזוכרתא•יננינרגשות,מליםנאמדוודאי

אינניוחיבק.אותיביש,~אביודאיאךחיבוקים,

לאשוקולד.קובייתליהושיסאבאאחד:דברמלבדכלום,זוכרת
מיוחדת. ,מאודבה 11 ,מאודגדולהקרביהאלאחפיסה,לאחבילה,
ההםבזמניםבכלל,גדולוז.כהשוקולדקובייתדאיתילאאף·פעם
בנמצא.היהלאשוקולד
לעשות.מהדיעתיולאידייבשתיהשוקולדאתאחזתי

המתקתק·חמוץןזzדיחןמסוכריות,ריקהקופסהלישישנזכרתי
הדפנות.בחריצימסתתרעדיין

להפליא.התאימההיאהקופסה.לתוךהשוקולדקובייתאתהכנסתי
לדדך.יצאנו
אחדיללכתהמשיך c:1הא ,אביאותנוליווהלאןעדזוכרתאינני

ונשארבמנסיםהסתפקה~םוילדים,בחפציםהעמוסההעגלה
כדיהביתה,מידסזחזדאו ,יצאנוממנוסבתאביתבפתחלעמוד
הפרידה.אתלבדלכאוב

מעיל ,·ספדביתתלנ~ידתבמעיללבושה ,העגלוןלידישבתיאני
בגדבוניםעטופותבדנייםעלאפוד.פרווהצווארוןעםכההכחול
השוקולד.קובייתנאהובתוכההסוכריותקופסתאתאחזתיעבים
שליחגזמדכובעאתכיסiוסמיך,כבד,שלגדצמבר.חודשזההיה
קפאוענותכפפותבתרךסייס.שלבכובעכמר-האוזנירתעם

 •מידיהוצאתילאהסוכריותקופסתאתאבל ,אצבעותיי
העגלוןהקדח,עלהחל•יקוהעגלותגלגלימארד.קשההיתההדרך
הקפיאהקודהתערפלה,הראות ,באווירקפאהשלג ,שינודהיה

קודד.הדוחומצבעצמות,

נאנחולרחצותחדשותבנעלייםבן·דרדי ,בבוהןדלקתהיתהל~סי
ידוע.וזבלתיאלאדרבהדדךעדייןהיתהולפנינוחרישית
החליקוואחיאסינסערבהלעגלההרתומיםהסוסיםעצרנו.לפתע

יר Mמתוקברהחוצהנשפן·חפציםשלסבולהצידה,כסתהוהעגלה
בעגלה.היושביםאת

הנפילה.את iבלםלעגלונים,מסדרשהיווהענק,ץעלמזלנו
היושבים.את:שהצילוובגדיםמיסהכליהיוהזרהעגלהעל
אמיאתשכיסופצים 1הדערימתלידנעמדתיקדה.מההבנתילא

כולהמכוסהקסבהילדיה·אונים,חסרתמפוחדת,מבוהלת, ,ואחי
וצרחתי.שלג,

כוחי.בכלצרחתי
אחד·כךוהגבוההדקקולי ,שליהיללותאתשומעתאניהיוםעד

ופראי.צרוד

להפסיק.מסוגלתהייתיולאי Mרצדי Mצד
ערבזההיהשכן;יתה, 1השמיהרואנשיםמלאותעגלותעצרולידינו

ארתהרכלגלגליהעלהעגלהאתלהעמידועזרויודרהםהמולד.חג
אליי,לבשםלאאישאךוצרחתיאניעמדתיהשעה
אתלהוציאכדי!:נסים 1הלאורקשהעמלווהאנשיםהלילהירדכבר
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החפצים,לעריסת Mסתהקבורים
גיליתיפתאוםלצרוח.הפסקתיואחיאמיאתהוציאוכאשדרק

אוחזתהשוקולד.קובייתעםבקופסהאוחזתעדייןשאנילתדהמתי
כרחי.בכלחזקארתה
נקרעהגביעלשהיההילקוטרצועת ,איבדתילצידישהיההתיקאת

בידי,נשארההשוקולדקובייתעםהקופסהאבלנעלםוהילקוט
הקופסהאתפתחתיהעגלה,עלבחזרהואחיאמיאתהושיבוכאשר
בלשוני.בשוקולדנגעתיהראשונהובפעם
זאתכאילוואושרשקס ,עלייידדהושלווהספורותדקותליקקתי

השוקולדדדךתמיד.כמרתומכתמלטפת,ביהנרגעתאבייד
בה.אחזתיממש.פיסיתאותה.הרגשתי

הפעםהעגלון,לידשובהרשינואותילעגלה,החזירוואחיאסיאת
כלום.הדגשתילאאבלסקורקפואהישבתישיכור.פחותקצת
בלב.שידההרגשתיהכפור.נעלםהפחד,נעלם
לברכייארתהוהחזרתיהקופסהאתסגרתילקיקה,ערדנתתי

צמד.ברגבוניהעטופות

המולד.חגשלבלילההקטנהלעיירההגענו
לדידהאותנושהוביל ,דודתישלדודהלבןפרט ,לנרחיכהלאאשי

בבית,בבית.מדירתנושרנהזרדידההיתהכמהעד •לנרהמיועדת
כההיינואבל •מואריותרמרווח,יותר ,גדוליותרהיההמחסן

רכוסלנושהכינוהמיטהעלאסירי·תודהכהעייפים,כהתשושים,
עלעלתהלאהשוואהששרםעדתוצרת·בית,ועוגיותחםתה

מלהלהחליףומבלימהעגלה,והחבילותהחפציםאתהורדנו •דעתנו
 •ונרדמנוהמיטותעלנרנפללהתרחץאר

ורעב.ערנידוחק,רב,בצצמוםחיינומארד.סבלנו
מתקייםשהיה ,המקומילשוקיוצאותודודתיאמיהיוכשברעפםע

כלי·מיטה,לכרש,פרטיביתינר:מחפציומרבדותהעיירה,במרכז
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שעמדהצעירלורדיכבדרניהשהרננוהחפציםכלאתתכשיטים.
להתחתן.

שלובנפרדהקיזשלבחרםרמרשפלרת,מבןישרת ,עמדוהןכך
שבידיהםמהסביבה,כפרייםאיכריםשלקהלבתרךהחורף,

שנקנהפריטרכלוהרךהעדיןהמשיאתמיששורהגסרתהמירבלרת
יקרותבחבריותרב,ובכסףקפדניתבחירהאחריאהבה,בכזאת

רמפראררת.

סלסלתאר ,גזרארי·אדמה, nתפרשקקיבלואלהחפציםתמררת
רזה.תרנגולתארביצים,תריסרארפיררת,

עייפותגביהןעלהזההיקרהישלל·אתסחבורדרדתיאמי
מדרנארת,ועברת,חרזררתארתךבוארתידם,שתתולבירמרתשרת.
הקופסהאתמוציאההייתיאלהברגעיםמרגליהן.נרפלרתשרתקרת,

ארתה,פותחתהייתישםבפינה.ומתחבאתהשרקרלדקובייתעם
הברשה:רגשנעלםפעמיים.פעם,מלקקתספרררת,דקרתומתברגתנ

אלה,געיםבד ,ענשירארתךוראההיהאבא'אילו ,חשבתי'אמי',
יל·.י n"אשת·לך,אומרהיה•גיבורה"בך.גאההיהרואי
לבי.אתשסףרגעגרעיםחרםשלגל

 •המסתורלמקרםארתהוהחזרתיהקופסהאתסגרתי
עצובים,יותרקודרים,יותרפעםכלמנתבים.מגיעיםהירמאבי
וחוקרת.יותררלעיתיםאורניםיותר

דבריםרקמקריאהרהיתה ,מפנינואמאהסתירהשלמיםחלקים
עםהקופסהאתמוציאההייתיאלהרבגעיםמשעשעים.ארשמחים

גברה, ,אביאתררראהבפינהמסתתרתהדקיקה,השרקרלדבייתקר
עינייםמלפנים,ברדדשיבהרפסשחררהכלרויתעםחזק,אנה,
 ...רחב,חיוךדבש,בצבע

להגיע.המנתביםהפסיקואחדירם
לםחנה·עברדה,נשלחשאבאלנרברוענתבושעדייןמורדים,
התחילההדלים,האמצעיםלמורת ,אמימפוקפקת.נתרבתקיבלנו
יגיע.אולישמשהרבתקורההכתותב,לאותהחבילותלשלוח

הגיעושאמנםידיעה,שרםחיים,סימןשרםגםאך ,חזורלאהחבילות

דאגה ,פחדשתיקה.שלקשרהיהאבא.עלברברדילאליעדם.
לשרבנו.אתקשורלגרדלרעמוקהוחרדה

קובייתישנהעדייןשבקופסהזמןשכלהאמרנה,היתהביאך
רבלחשנדירק ,זעיראחדליקוקנותנתהייתי •חיאבי ,השרקרלד

לרגע.אותרלראותנדיבר,לחרשנידעליו,
חפציםמעטעםילקרסי·גבלאורזשעלינוהגרמניםדר,דיעראחדירם

ליציאה.ולהתברגןחיוניים
עלהמשופרת,עלהריכוז,מחברתעלשמעררואיהמברברים
אבלהגיעו.לאאלהידיעותהילדים, ,אלינולהרוג.ההרצאות
שמשהרקלסנוהררדארת.רחרסרהיאוש ,הפחדאררירתאתהדגשנו

להתרחש.ערמואיום
בחרדהלחשרהת .,הלילה,יקרה·זהגרים.המכראמרר .,"הלילה,
השכנים.

לדרך.ומרנניםאורזיםנולם
חצות.ארחימעסהתערררנר

הירמתרוצצים.לפידיםואיברהחלרנרתרדדךברחרברתרעששמעבר
 •מביתנוארתנרלהוציא"שבארהרגמנים,שלהפנסיםאלה
טיפלהורדתיהקטן.אחיאתהלבישהבשקטשלררה.היתהאימ

חפצים.לאסוףעזרהסבתאלהתפלל.התחילסבאהפערס.בבנה
מלים,הרחלפרלאריאלית.לאסרריאליססית,בארירההתנהלהנול
הגורל.עםעמוקההשלמההיתהצעקות.לא ,בניהיהלא

רבידייומיים,מזהראררזמרנןשהיה ,שליהגבילקרסאתאספתי
מהביתוהתרחקתיהחוצהיצאתיהשרקרלד.שאריתעםהקופסה
השדות.לכיורן
שבידי.הקופסהעלארחוןמנסזרקתיומערתשלערפלדדך

ירתר.ינתראה'לאבלביאמרתיאבא''שלרם
שנותרההקסנסנההשאריתאתהררעדרתלשפתייקירבתי Mאביד

 •הקופסה.אתוחרקוחרקהשלכתיובשנייהמהשרקרלד
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 11מעמ'המשך

שלהאלההרבדיםתרךאלאריתגם
ישיריםרציסרסים~לןזירת~ין·ספרר
מלשרןמקרטעים,ארשלמיםועקיפים,
ומרירתשלאיזנררןזהובכללהמקרא,

ארמזיםבהםשזרדיםנמר·נןמקראיות.

החסידיתהספרותמןהתפילה,מסיורו
 , 9עמי ,למשל ,<עייןהבינייםימיומשירת

10 , 11 , 15 , 22 , 23 , 30 , 40 , 41 , 43 , 47 , 
רנר'), 83 , 82 , 74 , 70 , 56 , 53 , 50 , 48

רההיתלרתההתייחסותגםהיאמשמעותית
מןהשפעהבמקוררתוהישירההעקיפה

בביאליק,החלהחדשה,העבריתהשידה
ג,נברגריצביאררי ,רחללשידתעברו

אורישלבשירתםרכלהררסרש,אלתרמן
<עיין,ררלךירבהשלאףרארליברנשסיין

באופן ,) 19 , 15 , 14 , 11 , 9עמילמלש,
מןהשראהבמקררותגםשימושנעשהמקביל

 ) 21<עמ'םשקספירהעולמית,הספרות

<עמילברדליררעד ) 29 " 28<עם'ראפרלינר
 ,) 20(עם'רסרםגר ) 59

תופשים,גררישלבמספרריקהמרכזיקמרם
רהזירגרןהסרםינרלרגיהמקרום,נברנאמרו

 , 20 , 19 , 12 , 9עמ'למשל,<עיין,הצבאיים

רנר'), 64 , 41 , 28 , 26

השימושהראנוסףמענייןלשרבימרכיב
המונחיםלעולםהשייכיםבצירופיםהמספרר•
 ,) 19 , 18עם'<עייןהדקדוקי
ביהצרדההמצאהלנרחטיפוסיים

גםהםגררישלהלשוניתרלמרסיקלירת
רישתגררייקלטובררדאיאשרשימושים

הגזוריםעצםשמרתבהםבשפה,בקלות
ונרי:וקשן~עןתרןת, i ~~נמרתוארמשמרת

שגרתיתלאבדרךהגזוריםתוארשמרתבהם
הבינונינצררתבנוייםארעצם,משמרת

<מלשרן ת?~~ב;וע;ןע;ן•ת,הפערל:
גןעית, f ~;פשן~•ת,פרך·איפרד),

ירת nחתרמי·בדיחות,~חזקי·מים,ת w1ןח
צנעת ,זקןןי·בדדר~תרןה,~אןק,הוערת,

<עייןונרירןזקה 9ןגרןךהה~פןןה,הפרס
 , 41 , 40 , 39 , 29 , 25 , 23 , 22 , 21 , 14עמי
הבינייםימישירתהשפעת ,) 81 , 43

מן~שהןביישרםגםבקובץמתבטאת

•הרךירת"בשירלמשלכמרשלה,הפואיטקה
משובחתבחריזההכתוב ) 21<עם'

וסימטרית.

שלפנינובקובץגררישלהארוטיתשידתו

·תהלרתשירים:כשלרשהבעיקרמרוכזת
<עמיבמרומיה""שהדי ,) 22<עמיאלראלהי

 ,) 25<עמיר"תמררה" ) 23
באחדיםגםמצרייםארוטיקהשלשבבים
<עמי " 47לחורף"רקוויאםהמחזורמשירי

רניחרחיתצבעוניתחושניותם ,) 67 " 65 , 60

בעיקרשבדרמה","השרנהבהםונשמרמארד,

העיצובשלרהשגבתרבלימרתרנזכרת
המשובץהמליצי,עיצר;םהלשוני.

מאודמזכירמקראיים·ננעניים,ארנאיזמים

דסרשיונתןשלהארוטיתשירתוסגנוןאת
בהםהגואההיצריותתחושתלהעצמתופועל

ורדידות.לבנליותגלישתםמרבעבזמןרבר
הכיסופיםמושאבעצם, ,נידרמהואולם,
הלשוןניהשפה,היאגרריבשירתהעיקרי

האהובה ,ה~~לדברשלבסופרהיאהיא
ארתהבבר rרמחוזרשהמשוררהאמיתית,

יפהפה.לשרביעושררדת.וצאה:בחמדה,
אלבהתייחסוגררי,אומרהמלים•,"הלא

במלחמהבכחדרדובריהשרובהיידיש,
שיאמדואנשים·מחפשותהשנייה,העולמית

 ,אחדבאישהמחזיקותנשיםנשבעהןאותן;
 8 ,) 85<עמימאהבה·מתרת ,לומחברת
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כחולהקטיפהשלקול
האוזריפה

לרומא.מליסהנסעההאםמרתלארחברע ~~;::::::; ברביבישלהמזרקהי~ידבארונה,בכיכרמעונןרעב ==~ ושיערבפניהניתזותמיםסיפרתקרירה,רוחנושבת----==
פסלי'גרףעוסהלבןמשיוצעיףברוחמתנופףשקוף ~

רקחושבתהיאמאזיאה.·אנדרשזררחשנהמרלה.ממש
מאזשחלפוור.בותבןס:ניםנעלםשכברשחשבההכאברחרזרעליה.
הריק.חדרהלתוךהציצהברברקדאותר

אליהניבטיםאפררדיסהשלזמרתהמתוךהרנסנסלאמנותבמוזיאון
הלימון.פרחיריחעומדובאוויראנדריאהשלפניה

מסוגלתהייתהולאובהוזההתמרנהלמולהספסלעלהתיישבה
אוזניה.תרפיאתניקב iסדרושקולעדהקפואים,מהפניםלהינתק
רתחנההתמונותביןל rרמזדוהקירותעלמספסהקולאיךראתה

שרקלאגרופים.אותןצה:רכיררהכיסיםלתוךעמוקידיהאתבמהירות
הזה.הקולאליהןיגיעלא

מליסה"?אותישמתעהזאתלזונהללכתתעיזי·שלא
והדביקהלימוןפרחי nבר·ישדת.חלףתררפרתשלחריףריחוהריחה

אותם.לזכורלאשרצתהרדת.מונותהקולותביןשרב
ארתי•ןלרדוףכבר•תפסיקי

האלה.השנייםכלעברולאכאילומפחדת.היאעדיין
לד"רומחכהחוליםרפת Fב'לבןספסלעלשמרנהבתילדההיתהכמר
רלרמינל. · rרלריאלסיפותרצפסלהשירשוםרבסקי nבי

ריחאתכמרהלבןלרקר rמזהערלההחריףהריחאתמריחההיאערד
שלרמי.שלגופרוריחהאורניםשרף

אותי"?!שומעתאתהזאתמהזונה"שתתרחקי

ספרדים"!עםלהתחרבלךארשהלא·אני
המשוחהעבהפודרהשכבוזבגללמובלטיםהפהלידהחריצים
שלגומרתהיוכאילוים Fעמר'בררותבתרךשקועותהעינייםעליהם.
נתחםשאיננוצרדק tכקפוץ,והפההבית.שמאחוריג'רלרת

צועקת,כשהיאהורעדצווארהעלרופסצפרדערעודבשפתיים.
ושמלתרלסנסר.לאףעדכמעטומגיעהפהמסדקשפורץאזרםרצבע
המהודקלבןתחרהרןרצררא·פליסה"עםמבריקהירוקהמשי

ביטחון.בסיכתמאחורלצוואר
כמרבחילהמעוררשתןשלחריףבריחמהולתרופותשלכבדריח
האווירמארוןפעםמדימסלקתשהיארקוביםאדמהתפרחיריח

אשהלהיותשיכולההאוז.ינהלאאנדריאהאתשהכירהלפניבמטבח.
רקמתשזורהשבשוליול~:ןמשיצעיףבתרךנלפףהגרףכזאת.מלאך
פעם.לההביאס:אבא 1הכחולההקטיפהכיסויכמררךוהקולהזב.
במכולת.לראשונהפוגשתהיאאנדריאהאת

שמשוקרןאנדריאהשראו\תבהקפה?"וחלבלחםלקבל·אפשר
שערהעלונחהשבקיר · rהקסהאשנבדרךבאלכסוןחודרתבודדת

זהב.כתרכמר

הריחגרפה.שמדיףשרם:הבהאווירלתוךנמסךאנדריאהשלקולה
הלימון.פריחתריחזהרמוכר.
יפהאשהראתהלאערלם·מהיאהזרה.מהאשהעיניהלגרועלהקשה

הפרסיםבאוסףיקרהכיהייפרסיילבן'ענןעלהיושבמלאךכמרה.
מתחתבמחברתמונחהואומאזכואב.ערבנאותרשלרמילהשנתן
האםאתתוקפיםלילדהרהשנאד:הכעסאבא.שלתמונתועםלכרית

פעם.מדי

יחזורשלאאיתה.להשארמפחדתמהבית.לדת.דחקמשתדלתהילדה
אז.שקרהמה

גםאצלוישנהרבותפעמיםשלרמי.אצלנמצאתהיאהזמןרוב
שלה.לכרמתתחומניחההתמרנהאזiאיתהלוקחתהיאראזבלילות
בפניה,ומביסממנהשנשמטההשמיכהאתומסיבבלילהקםשלרימ
ישנה.שהיאחושב

הלבנההמרפסתרצפתעלעייפותמרובנרדמתהיאבהםערביםשי
שחוררת.כברהאורניםכשצמררתומתעוררתהאורןמחסיבין

הדלת.מאחוריומחכההביתהארתהמלווהשלרמי
מבקש.הוא •מליסי·מידאליתצאיבסדריהיהלא"ראם

ברגעיםלפחותאיתהויהיהשייכנסשלרמיאתלהזמיןרוצההילדה
שעוברמימעיזה.לאאבלהדלתאתפותחתכשהיאהראשונים

פתוחהכשהדלתהרחוב.בתרךגריםהםביתה.לתוךמביסברחוב
הבית.בתרךנמצארב nדר.כלכאילונדמה
אליוללכתלךמרשהלאאנימליסה,הזההספרדיאצלהיית•שרב

יותר"!

מהם!"ישמוראלוהיםלזונה.המנווליםהספרדיםהשכירו·חדר
הנפוחות.ידיהאתלווהושיטהלשלומיברחהההואבערב

 .מבכירעדגרפהכלאמרה."תראה",
אהרוג·אניצעק.זה"!אתלךלעשרתלה•אסורמברעת.היהשלרמי
בעדינותארתהוכרךממחסההרטיבהואבך.תגעהיאאםארתה

ה"פרס",אתלהוהושיטלך·,יעבורזהמעט·ערדידיה.סביב
אוסףלאכבראניכי·למתנה,אותו.שתיקחואמרענן,עלהמלאך

הזה.הלילהכלשלהאמאעלחשבהלאפרסים",היא
היופי:אלתשלהדומעותעיניהמתוךמליסהאלמביסהאנדריאה
תפחדי·.אלאלירקבי ,·מליסי
וצעיףשלההמלאךבפניפגעולאשחלפוהשניםכשהיתה.יפהעודה
שלה.השישגרףאתמלפףערדשקוףמשי

לתוכהולשאוףהעירום,גרףלידלהושיטחוששתזזה,אינהמליסה
הלימון.ריחאת

שיישאר!פתאום.יימוגשלא
שבהאת·עכשיוצורחת:בכרים.נתמכתהמיסהעלמתיישבתהאם

שניםבארבעממךשגדולספרדיעםלשחקוחרפהברשההביתה?
חולה!"באמאלספלבמקום

לי"!כואבאמאליה"דיי
לתמונה.שמתתחהרצפהמןמגיחיםשחוריםעקרביםדואהמליסה

ממני"!לכרכבר'אותיעיזברמספיק, ,"דירקובים.זוחליםהם
סניורה,משהר•קרהבדאגה:שואלהדלתלידוהסדרןמליסהצועקת
לך?"לעזוראפשר

סוככיםארוכיםענפיםשלרמי.שלהביתאתמקיפהאורניםחורשת
אחרייוםכלארתה.מסתיריםוכמעטלבןהמסוידתהמרפסתעל

ערמתעלהיישרפנימהמחליקהלתוכה.מטפסתהיאהצהריים
ולאעליהומשליךמחסיםצרורחרפןשלרמיהדוקרניות.המחסים
אותןשולההואר·כך nאבמחסים.גופהכלאתשמכסהעדמרפה
והםאליוארתהומושךהרצפהעלומשתרעאחתאחתמגרפה
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קרבותהאורניםצמררתאתרואהשהיאעדהמחסיםבתרךמתגלגלים
הפרך.נראהכולווהעולםהשחוריםלשמיםפוניםוהגזעיםאליהם
הילדה.אומרתזונה·לאנדריאהקוראתשלי"אמא
פעורות.בעינייםבהמביסשלרמי
אנדריאהלהעשתהרמהבעולם.האנשיםכלאתשונאתשלך•אאמ
בפניהומביסאליהקרובלצידהשרכבהואעליה?"ממציאהשהיא
תרכניתלועשהשכברואומרהארוןמחסיאתמשערהרמלסק

ריסעלבדארתהיעזובלאראף·פעםגדוליםכשיהיראיתהלהתחתן
תשבישלא"כדיחולים.לקופתאיתהיחדילךוממחרפתאום,לר
יצאביחרבסקישדרקסררעדלחברתכדיזמןהרבהכל·כךלבדשם
שלך•.אמאשלהמחלותבשבילרצפםלךריתן

היאידיה.אתחרתךוכאבהילדהאומרתלנסוע·.מוכרחשלי·אבא
ידיים.ללאתשארוהיאיתפררררהןשהפעםבסרחה
מי.דמרגיששלומימליסיו·הידיים•שרב

הכולזרקתיואניהתרופותעםהשקיתאתבכרונההפלתי·אתמול
איננהאפילווהיאידיהכפרתעלבשפתיומרחףשלומילפח·.

בהן.מרגישה

הואתרצי.·אםלילהכאיבאפילותוכליואתעכשיואחייךאני•אז
ידו.בכף,דרסוביםפניהאתומספיגאומר

פניהמקרבתהילדהעמוקות.ברמותשתינפערותשלרמישלבלחייו
בכלאותןולוחצתמלחייואחתלכלאצבעותשתיותוחבתלפניו
זורםהדםאיךמרגישהכשהיארקומרפההלסתלצעמותעדכוחה
עוד.חותךלאוהכאבאצבעותיהתבוך
ולחכות.·חוליםבקופתהלבןהספסלעללבדלשבתלהאיכפתלא

ושלאבלבגםולבכותצעוביםלהיותהכוחבכלמתאמציםאםאפשר
בכלל.זהאתיראו
פה:עלכולןאתוזוכרתהקירותשעלהכרזותאתקוראתהיא

שהיאגדולהבושהומרגישהלהביסלאןיודעתלאהיאלפעמים
מביסהוהיאלעשות.צריכהשאינהמעשהעשתהכאילושםיושבת
המאמצתאמאשלהעצוביםבפניהשלמולההגדולהבתמונהשוב
בלילותהזאתהתמונהאתרואההיאפעםמדיבוכה.תינוקאליה
נפתחתשהדלתלהנדמהאחר·כךתמידוכמעטבבית.ישנהש_היא
בפתח.עומדשלהואאב

אתלהומושיטראשהאתמלסףמחדוריוצאביחובסקידוקטור
הואמידלע"·סיירהפעמים.שלוש·לחזור·שלסימןעםהרצפס
בעינייםבהומביסזמןהרבהכל·כךלושחיכתהומתנצללהקורא

ורוצהכל·כךוזקןעייףשהואעליומרחמתהילדהורסובות.עייפות
הלבןמחלוקוהערלההריחאתלהריח ,אליוולהיצמדלהתקרב
לחוליםכל·כךלדאוגצריךלאוהואקרהלאששרם·דברלוולהגיד

בסוף.ירביאוכולםכי
שלהביתלידומתעכבתבריצההביתהחוזרתוהיאחשוךהרחוב
לאבמכולתהפגישהמאזאנדריאה.אתבמקרהתראהאולישלומי.
ברהולאכללקיימתלאשאנדריאהלהנדמהולפעמיםאותהראתה
עליוסורגיםהלימוןעץשלשענפיוהאחוריבחדרשלומישלבביתו

הירוקה.בעלוותם
שבקרובויודעתהענפיםביןהמובלעיםהלבניםבניצניםמביסההיא
הביתעדיביעואפילוהשכונהבכליתפזרהלימוןוריחיפרחוהם

אצלםשיישארכדיבחוזקהאותהתגיףוהיאהביתאתוימצאשלה,
תמיד.

רגע,באותובדיוקהעץלידתהיההיאמזללהיהיהואם
עולהוהיאאצלםולכבסלבשלפעםמדיבאההתימניהאסתריקה

שלומישלהביתאתובםליםעדהעירכלאתורואההגבעלאיתה
אנדריאה.שלחדרהחלוןואת

ברו.חמתנופףלבן-צעיףרואהשהיאלהונדמהפתוחהואלפעמים
עדהפרימוסאתמנפחתהאפורה,בפיילהמיםםםלאתאסתריקה
חותכתהיאהפיילה.אתהפרימוסעלומניחהסגולהאששמתלקתח

מסבוןאיסריותשלארוכותרצועותהעץספסלעלגדולהבסכין
לי•תנימבקשת:היאכמוה.לתחוךרוצההילדה •·שמן·שלכביסה

הסכיןאתלהמושיטהאסתריקהתדאבי·.ואלהסכיןאתאסתריקה

היאואזכוחהבכלמתאמצתומנסה.הסברןאתלופתתוהיאהחדה
נוראוכאבשלההשידרהעמודלאורךמזדחלארוךשנחשגישהמר

ידיה.שתיאתחרתך

הזה"!הנחששרב"אסתריקה,וצורחת:הסכיןאתזורקתהילדה
בקצהדמעותיהאתומרחהגבהאתמלספתארתהמחבקתאסתריקה

חלוקה.
ורצהלריחנצמדתהילדהמגופה.ערלהכביסהסברןשלחריףריח

החותך.הכאבמעוצמתצקתיפחיתואוליאותהשיכסה
מליסי·.נחששרם·אין
 •לך"נדמהרקהכולבריאות.שלךהידייםגםיריפה,חלקשלך"הגב
לכאוביפסיקושהידייםקסםתעשיאולי"אסתריקה,בוכה:הילדה

לי",
"דיאומרת:היאהחלוק.שלהיבשבקצהאפהאתמקנחתאסתריקה

 •שלך·מהראשבאהכאב ,סימלידי
אתומלטפתכרכרתארתהומנענעתברכיהעלהילדהאתומושיבה
ראשה.

ומוציאההרטובחלוקהבכיסמפשפשתהיאואזנרגעת.שהיאעד
מאצבעותיהאחתכלעלועונדתדקיקותפחטבעותשלצרורממונ
יותר·.יחזורלאואף·פעםשלךהכאבשיעבור"בשבילנוצצתטבתע
שלבביתהארובהמןשישיביוםהיוצאהעשןכמושהואבקולושרה
חמים.מיםשיהיובשבילנתבררצעיםמבעירשלוכשאבאשלרמי

גמליםדבשותעלישאגו ,•למדבר
שאנו.למדברשאנושאנו,
יפיםהחיים

בארץ·ישראל
שאבר·:למדברשאנושאנו

והילדהלפיילההכבסיםאתאסתריקהמכניסההמיםכשרותחים
עץמקלתוחבתאסתריקהארוכות.סבוןרצועותעליהםמפזרת
מקדוניםכמוסביבונכרכיםוהסדיניםהכבסיםאתבוחשתארוך

אוכלתכשהיאשלההמזלגעלמסובבתשלרמישלשאמאלבנים
בשבתות.אצלם

בברכייםשפרפהישיבהלצידהלשבתארתהמלמדתאסתריקה
שיהירכדיהסדיניםאתלשפשףצריךאיךלהומראהמקופלות

תצליחואולינרכסתפעםתהיההיאשגםאומרתהילדהנקיים.
את ,מליסישתצליחי·נסחואומרת:צוחקתאסתריקהכמרה.לכבס
כשתגדלי·.לךיהירחזקותידייםאיזהתראי
להאומרתכשהיאצודקתאסתריקהבאמתשאוליחושבתהיא

כנראההזה.היופיאתלראותמצליחהלאשהיארקיפים,שהחיים
ביידישמספרתשהאםכמרבראש,שכלמספיקלהשאיןמפני

הסוכרבקרביותנוגסיםכשהםשבתבמוצאיאצלםשמבקריםלדודים
שלעכסענה,·נה,ומצקצקים:התהאתלשוןבמשיכתושותים

ארתהשמגדלתלאמאמספיקעוזרתשאינהעליהוכועסיםמיידעלע·
מאו.דממנהוסובלתחולהוהיאקשיםכל·כךתבנאים
לביתשלרמיואתארתהלוקחהואהביתהמגיעכשאבאהקיץ,בערבי
ואורזמוזערתמקפלהואמארדגדולבחדרפינסקר.שברחובהוורוד
מרנניםשיהיוכדיהקירותלאורךמניחםעביםלגליליםאותן

 •בבוקרלמחרתהמודעותלוחותעללהדבקה
והואהאדוםלחלוןמבעדהחצרמןמגיעדבקשלוסמיךחםריח

אליהםמגיעאיתהויחדהרכההאפלוליתעםיחדבחדרפושט
לרצפה.

המודעותאתאבאמקפלשעליוארוךעץלשולחןמתחתיושביםהם
בפרצופיםומביסיםביסרגלהןקוראשאבאקרועותמודעותואוספים

ו•גן·אופיר"בקולנועבסוסיםהמופיעיםהשחקניםשלהחייכניים
רינה·.

שלהםשהשינייםכאלהאנשיםבעולםשישמאמיןאיננושלומי
שלהםוהבגדיםתנובה,שלללבניהבפרסומתכמוויפותלבנות

אומרהואסירם.לחגיגותקבועבאופןהולכיםהםכאילוגחיגיים
לאאחתשערהואפילוומסורקמבריקכזהשיערלהיותיכולשלא
אף·פעםהאלהשהשחקניםזה"איךאותהושואלרוחכשישנהגםזזה
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בלילות,בוכה:1ינדריאהאפילוהזמןוכלמחייכיםורקצעוביםלא
קרוביםיי.שלנוהחדריםכיאותהשומעאני
לידעומדתאנדריאהת:~ורואהמרקחתמביתחוזרתהיאאחדרעב
שמלתלובשתהיארגי.·גיווקינגהמלךשלמההרחובותבקרןהפנס
חושבתהילדהחשופות.והרגלייםהכתפייםשקופה.קצרצרהתכלת
לקלוטמתאמצת;,~עברה.פוסעתהיאאנדריאה.לאשזוטועה,שהיא
טעתה.שלאיודעת :והי~פניהאתמאירהפנסהחדש.המראהאת

בתוכו.שזוריםלבניםלימוןשפרחינזרכמולהנראההבהירהשיער
לגעתמשתוקקתהעירום.גופהאתרואההיאהשקופהלשמלהמבדע

לעשותמתאווהשהיאכמובידיהאותםלחפוןשדיהאתללטף ,בו
אדריאנהלהתקדם.ולה:יכאיננהאבלהעץ.שעלהלימוניםלפקעות
שתתקרב.להומסמנתמחייכת

הצחוקאתשומעתאנינכוןושלומישלהחברה•אתאומרת:היא
להמושיטהאדריאנהת, 1אחפסיעהפוסעתהילדהמהמרפסת",שלכם

מושיטהמפחדת.אינה tפתאונבה.נוגעתוכמעטבהנאחזתוהיאיד

אותן.ומלטפתלימונים'הבפטמותאצבעותיהבקצותונוגעתידיה
אנדריאהאומרתתפ!חדייי.אל ,בסדרייזהרועדות.אצבעותיהאבל

וכמעטשדיהאתחופנתוהיאגופהעלהילדהשלידיהאתומוליכה
:בהלה. 1ונרתעתאותה.מציףעזוחוםעליהםמכסה
הפטמותאתאצבעותיהבקצותללטףשבהוהיאממגיי.תפחדיייאל

ידיהבתוךשוסףהדםלה.קורהמוזרשמשהוגישהומרהדוקרות
להונדמהאיתריחדזורמתוכולהגופהלתוךהלאהלזרוםוממשיך
בו.רוצהאינהוהיאע;,ייהשמכבידנוראמשאאיזהמתוכהשניתק
התרופות.סלאתידיה t (כששמטהיוםבאותושהרגישהכמובדיוק

יכולהאני ,בכללליכואב:ותלאהידיים ,תראיאנדריאהייאנדריאהו
לכלבידיהמנופפתבררנוברצההיאהכיווניםייולכלאותןלהניע
לעשותמהיודעתולאובוכהוצוחקתאצבעותיהומנענעתעבר

פתאום.אותהשמציףהזהבאושר

ואיננההערב.עד~:צלהושוההלאנדריאהיוםמדיבאההיאמזא
הלבנה.במרפסתשלומיעםעודנפגשת

שמןלתוכםומכניסהפושריםבמיםלבנהקערהממלאהאנדריאה
רךשיהיהכדיגופהת 1 ~סכההיאשבוהשמן ,הלימוןפרחיבריח

המיםלקעריתומכניסההקסבותידיהאתברוךולוקחתוריחני.
לאס.לאסלאסלרתד.אצבעכלומלטפת

אותה.משכר iהלימוניםוריחדייהכפותעלמחליקיםהמים
אותןמספיגהולבסוףבמיםידיהאתלעסותממשיכהאנדריאה
מסוגלתכברוהיאאצבעורניה.אתומיישרתוכופפתרכהבמגבת
שהיאפירותעםוצלחתוכוסותצלחותעליהולהניחמפהלפרוש
מיץ.וקנקןמהמקררמוציאה

אלתלידתאתבהשרואיםהקירשעלהגדולההתמונהאתמיישרת
הים.גלימתוךאפרודיטההיופי
סכהוהיאאנדריאהשל·הרחבהמיסתהעלעירומהשוכבתהילדה

שלהגופהעלאותווךולכממנהמבקשתר·כך nואבשמןגופהאת
השדייםעלבעור.יסבנהשייספגכדיבאצבעותיהלאסולהחליק
גופהבחוםמרגישהשהיאעדולאסזמןור.בהמחליקההיאוהפטמות

האצבןבות.קצותדרךאליהשעובראנדריאהשל
ובמקומםהעץשעלהלבב:יםהפרחיםיישרווכעסשעודיודתעהיא

ובלילהבקצוותיהןחדעוקץעםירוקותקסבותפקעותיופיעו
ותלטףבידיהאותםתחפוןהעץעלתטפסהיאיראהלאד nשאף·א

בשפתיה.בהןותיגעאותן

הסיפוראתאנדריאההילמספרתזולצדזועירומותשוכבותכשהן
האליםמפחדשםוהסתרנדהלקפריסיןשברחההיופיאלתעל

פניהאתרואההיאאנדריאהשלהשקופותלעיניהמבדעשרדפוה.
תברחילאיאתהים.גל•·בקצףנשטפיםאפרודיטהשלהלבנים
עלמדחףופיההעירוםהשישלגוףונצמדתהילדהאומרתממגיי.
השקוף.הלימוניםשירע
מליסייי.הזמןכלאנדריאהאצלרקיאתכועסשלומי

מהייןייאז

אנדריאהיי.אתשונאיםהשכניםיכל

לאוכברהידייםאתליריפאההיאמכולםויותרסובהייאנדריאה
 •יותרייליכואב
היאשלומי.אומרלך.ייחזרשהכאבאשםאניומהריפאתיאניייגם
הירקותואתשמגיעהטריהלחםאתלדר.יחכדילמכולתבבוקרבאה
הצרמהחלוןשנשפךהחיוורבאורומביסהמעגלתו.פורקמד nשא

כבושיםמלפפוניםופחידגיםבגבינותהעמוסהדלפקעלונזרק
ור.אשונה.בפעםבאנדריאהפגשההזהבמקוםשממשונזכרת

החלבבקבוקיאתומניחאברמוביץ'אומרהלילהיי.עזבהייהיא
המדף.עלארוכהבשורה

רצההיאבידיה.רועדתהלחםוכיכרהילדהשואלתעזבהייוימי
ייאנדריאה,מידיה.נשמטיםהטריוהלחםהחלבובקבוקברחוב

הכיסים.לתוךעמוקידיהאתותוחתבאתייוואיפהאנדריאה
נתליתהעץבענפינאחזתהילדהפתוח.אנדריאהשלחדרהחלון

התמונה.תלויההיתהשעליוהריקבקירומביסהעליהם
אליהןואוספותהקסבות·היםבנותעולותהסמיךהגליםקצףמתוך
שלבסבורהלמזבחעדידיהןעלאותהונושאותאנדריאהאתברוך

בשרהאתוסכותהמזבחעלאותהומניחותלימוניםעציחורשת
זהב.ששוליהשקופהמשיגלימתגופהעלועוטותריחניבשמן
לצידהיושבשלומימליסי.ייהזמןכלעליהלהצטערצריכהלאיאת
ביחובסקי.דיירשללחדרוסמוך·חוליםבקופתהלבןהספסלעל

הואביחד?"סובלנוהיהלאהזאתהאנדריאהבאהשהיאייולפני
לה.שלחהחנוונישאברמוביץ'שוקולדחלבהחבילתמהכיסמוציא

הסדוקות.ידיהעלמרחפותואצבעותיולפיוידיהאתנוטלהוא

היא !!!"ילש"הידייםלעברה.זוחלפתלתלשחורנחשרואהמליסה
האיטלקיהסדרןרבהבאדיבותשואלסניורהייומשהוייקרהצועקת.
 •לדלת.אותהומלווה

פוריהסתחרותדובתילדים.ספרישלושהפירסםהעיתונאית.ה•אהאוזריפה
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אפילומוגבלת,יכולתםאםאפילווערכיות,
בדרישותעומדיםאינםעצמםהםםא

עליהם.המקובלות
צעיריםאנשיםשלקבוצה-אלהולמול
מקרם,מכליורשיהם?ממשיכיהם?יחסית:
מקצועניםונחרצים,נמרציםאנשים

כלפי(לפחותבעצמםובסרחיםמובהקים
עצמם,בתרךמשרקעיםשהםאלאחרץ>.

כדינודשלהם,והסגוליהייחודיבייאני•
שאיברמהמכלכמעםמרחלםתות.בערות

נגיעהבהםנרגעאותם,מספקאותם,מקדם

ועניינית.אישית

מרוכבתדיאלקטיקהשלבתוקפהרהבה,
שלמרכיבבחולשהדררקאחבריותמוהה,
מכרסמותונברחבנמרצותראילרערצמה,
אותרדררקאכיהיאעובדהועקרות.חולשה

הנברנים,גירנציידיעלכאןהמאופיין ,דרו
הצליח ,העצמיהביםחרןנעדריההססניים,

גםאם-ולהקיםלבנותלעצב,ליצור,
 •השוקמובבנייניםרחסררנרתליקוייםמצריים
ומיומנותם,נמרצותםאףעל~יורשים,ואילו
ממש.שלמעשהלכללובגיעיםאינם

ששלמהלהסיקלנרחלילה ,לעילהאמורןמ

ד·משמעית nרמוגדרתתזהפיתחניצן

ספררתי.במלבושלפנינולהציגהשבכררנתר
הזהוהסיפור •סיפרולנרלספרורצההוא
מסכתכוללנית,תמרנהלפנינומגוללאיבר

החברהשלמקיפהסרציר·פסיכרלרגית
עצמואתמגבילהואכולה.הישראלית
חראשארתהבני·אדם,שלקסבהלקבוצה
להתרותלעצמיחרשתיכאןלעומק.מתאר

 ,המסופרמןבערתהנרההשלכות Mאאתרק
רבותמצרירתשברבדיוהדעתעלומתקבל
הכתב.עלכאןהועלושלאנוספות,
דבריאתבהרחבהלצםםראויזה,בהקשר
גדיים,בסרשהושמו ,הספרשלור.אשיגיבורו
הדבריםכישאזכיר"רצויהדגשה:ליתר

הםעסימתחתהיוצאיםוהאירועיםוהאנשים

למורת ,דרכיאלאקירםלהםאיןכשלצעמם
ברשותבמציאותהתרחשוהםשבפרעל·ממש

הייתיעצמיואני ,ממנימנותקיםלצעמם
הרת.רחשרת.בתרךהדמויותשארביןדמות

נרבעהכולהזאת,הכתיבהתברךכאן,אבל
מהארלחשוףמהביאךתלוי ,ממניתברני

ארלקצרגררע,לארסיףלהראםלהעלים,
לפילהסרתלהדגיש,ארלהבליעלהאריך,

ושמאלהכלילארלפרם ,אחרארזהפירוש
רוחימזגילפיהכול ,ידכלאחרלפםרר

 ...כתיבהכדיתוךרכררנרתירזכררנרתי
לפעמים ,גפןגרישהעללספראשובעכשיו
שלישיבגרףלפעמיםנוכח,ראשוןבגרף
למעןקצתלהרחיקכדילפעמים ,נסתר
דווקאעקיפיןובדרך ,ברלהסתכלניםיב

 ,) 124 " 5(עמילקובר•כדי

נזקק ,ושיחותיהןהגיגיהן ,דמרירתיריארדבת

הןהמבוססיםשרבים,לסגנונותניצןשלמה
לשרןעלוהןהשגרתית,לשרן·הדיבררלע
בהםשולםרהראהאבסםרקםית,החשיבהשל

הואאחתרבעונהבעתמרחלםת.שליטה
לנרמשמיעכשהוארבים,מיתריםעלפרדם
עשיריםלשרבייםאקורדיםהצורךבשעת

משתמשהואלכשירצה •ביותרומורכבים
עוברהואלכשירצה ,רבהרמררבאירוניה
אףרלעיתיםקודרת,רצינית,לנעימה
כללהקפתמאמץנדרשהקוראמןפתטית.
כדיעליהם,מרשתתשהספרהשרביםור.בדים
מיאבלנכרנה.ולהבינםבהםלרת.עמק

לתמורהיזכהאכןזהמאמץלהשקיעשמרכן
 •מלאה.
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עלומותשהיואסתםירתרוקריותמררכברירת
במראהאחרותפניםחושפתהיאעתה,עד

 •הביאליקית.

הערות
משל:,,דרך , 1

פרשנותבסובב•האחד: pב•אל•מזיא:אהוון-
 1978תל·אביב:רשפים: :ומחקר

-:r םשירה:תשתיותלרז:בי•pבפואס•עירp שלה
 , 1984תל·אביב:ספרית·פרעלים: : pביאלי

 ; pביאליש•ר•שלהסמאנט•המבנהפיר:מנחם-
 1976תל·אביב:ארנירבסיאסיים:מפעלים

היסודלחקרהגלות;םאררהצרצרשוכיר:זירה-
תל·אביב,פפיררס,ביאליק:ח•נבשירתמעהימ

1986 , 
 ; 1987תל·אביב:דביר:ל•לה:בואה,מיורן:ןד , 2

 , 177 " 176 , 74עם'
שרקז: : • pוסשרניחובס pביאל•קררצרריל:בררן , 3

 , 124 • 121עם' : 196 7ל·אביב:רתליםיורש
קרית·ספר;המסתתר;הלב•אצמח:עדי , 4 .

 , 197 "\ 84עם' ; 1969ירושלים:

ברא•לסוגיה•צ•רתו : pביאלישקד:גרשון , 5
עם'ו: 974ירושלים:ביאליק:פרסוורת; pהב•
86 \" 193 , 

 , 185עם'שם,צמח:עדי , 6
 , 122עם'שם,קררצרריל:בררן , 7
8 , Vehicle-Tenor שלהידועיםםרנחיר

I.A.Richards הםספררה.עלבחיבררר
 , 193עמישם, , 9

 , 185עפישם, , 10
 , 122עפישם, , 11
 , 193עם'צמח,דעי , 12
כאחד.רקרתררילצמחעדמוכברכןרעל , 13
הזמן.עמיחי:יהודהבתרן: , 14

 • 22 'מעמהמשך

הרציהחדשה•;בעת•הוד•םאיליןעילם:יאגל ) 12
ת•א, , 1974זםררה·ביתן·םרןד:

ספריתהפס•ם·:כתונתלילאצרר:פרקי ) 13
ת•א, , 1976עובד:עםהרצ'אפקים:

נ.ספריםהרצ'בן·אםיתילריעררן:·וגבירת•, ) 14
ת•א, , 1958סברסקי:

,תיאסרון Tא)ספריו:בשניעברהינרףניקרלאס ) 15
 Le The'atre est la vie "הח"ם",הוא

; 1930 Ed.Stock 
 " Le The'atre dansבחיים•.•התיאסררןב>

1930 la vie" Ed.Stock ;Paris 
זמננו:בןדוש pה,ת•אסרון Tגרברין:מיכל ) 16

כבעלהנובאיתפקיד- 44עמיומעשה•ת•אור•ה
בארנירבסיסתדרקסררלתוארעבודהדתיות.מוסרת
 , 1976 " 8פויס

 ;וא.רציהק· , 1947•דהים•(אדר>:ךרדנקיצבי ) 17

ת•א,

 :•אדגניה·גררדרןביתהרצירםררנר•:•רענו ) 18

תשכ·ב.

-גורדוןדודאיהרןשביד:אליעזרפררפ' )\ 9
 rבמלא, : 1 • 15עמ'תרס•ה·תשל•ב:ביבל•וגרפ•ה•

דגני.ךרבית·גררדרן,יחדירהרצ'לפסירתר:שנה 50
 , 1979א'
 : Jגרדרוכתביכלוהטבע•;א,דם Tגררדרן:א..ד ) 20

תרפ·ה.תל·אביב: ; 1910הפרעל·הצעיר:הרצ'
והעבודה:וא.רמהקריאה•:•פתרןגררדרן:א.ד. ) 21

כרןתומעבררהערבדים·•הסרפדים n.תרע·אלול
הפועלספררתי:·בעניניתךפ•א:רי:חרבות ,'ג

תךפ•ך,וו:שנהצהעיר:

הסופרבענייו•ערדבת·דררי:שולמית ) 22
 .י 943 ,> 2 <·הדים• , • rבקיבר

(בכנסבקבוצה·:•הסופרמנוח:יהרשרע ) 23

איחודהסברהפח'הרציכפר>סרפדיאגרותאסר•ן:

סל:ו:חיותהדבריכנ·ל , 1957ת•א:רהק'הק'
א'מדגניה

 , 50 • 45עמ'שם

מקים ,ובמאידדםסררגחראזוהר:אוריאל ,.,
בזבחלקהתיאסררןמלונדהסכנירן,תיאסררן
בסכנירן.כללייםללימודים

 » 25 'מעמהמשך

בצרה.

לתעיר?רתכניות
להביאמקורהאניהקרובות,השניםשכלרש

אמירה,םעתיאםררןשללצמבבית·לסיןאת
לצאתרגם,היוצרים,רםיםבמרתקרפרםראר

 •יותרגדולותלנמרת-החוצה

 1כלומר"שתיים"לבמהגםרתכניותשי

נסיונית?

 ••אחתבמה ,·לסיןביתהיא·שתיים·במה
נחרץ,תהיה

נסיוניו.תלהצוגתתמכווןאני

בהחלם,אחשובעליה·שלרש·,במהזר
התחלתילאודעייןהשנייה,השנהבמסגרת

דבריםייעשושםהעליון.המרתףעללדבר
שרנה.בצררהלתיאםררןהקשורים

ערביבמרתף.בהבימה,היופע.ם

שבועיים.מרימשורריםשל:וייאח
 •יוזמה.לכלפתוחהא:י



~במאי

~ 9 

בשרותאמנות-התערוכהקטלוגמתוך
גבעתלאמנויות;המרכזגלרייתהמפלגה;
חביבה
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