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חרשיםספרים

 :ערבועםבהרצאת
מסרת.רעודכותבאנימדוע ;אררררל ,'ררגג

ארפקירםספרית ;לסלפרווננו ;נאמןשלמה
היהדותרעלהמקראעל ;גרינברגמשה
במקראפ~נרת ;גברהמעל;גברהזקרביץ'יאיר
בישראלבדמוקרטיהשלראשיתה ;גל-ברריצחק
מוקדםאביב ;צררמרקי

לעםספריה ;לברבירםמחכים ;כרטזיג.מ.
 ; zoה·המאהשלהמרסיקה ;שטרקנשמיוטה.ה.
מרסיקהספיר

אופקיםספירת ;נפגשיםמקבילים ;לרזאחרו
טבע ;לאבןמתחתהחי ;סימרןרוניאמיתיפנחס
וארץ

לימדוספרילכתיבתמוריםדרושים
עזרים,עבודה,דפיעזר,ספריאולימו,דספרילכתיבתמוריםדרושים . 1

(עיונייםתיכוניים,אויסודייםספר-בבתיהנלמדיםהמקצו•~ותבכל

הרמות.בכלוחקלאיים)ומקצועיים
המקצועותבכלהינםהספריםלהוצאתהנדרשיםהלימודספרי . 2

הרעיוןלפיתוחלמערכתיוזמנוהרעיון,רקשבידםמורים .הנלמדים
 .לספרוהפיכתולכתיבתווהנחיות

כלאועזראולימו,דלספרי ,'וכרהצעותרעיונות,מוכנים~כתבי-יד . 3
ספריהוצאתמערכתייייתגאהוצאת ;עבורלהפנותישאחרותהצעות
 . 380617או 371610 :טל .תייא 8הנגבלימודיי
למזכירתלפנות . 10 : 00-14 : 00השעותביו-הייבבימיםפתוח

 .בתשובהיענוהצעהוכלהשולחכלאידלשטיין.צפורההגביהמערכת,

תגאבהצואתבקרובשיופיעוספרים

קלטרזיוהפעלה/משההבנה(מדעיים)-כיסמחשבי . 1

z . מאושרהקריאה,ולימודלחיזוקעזרחוברת-קוראאני
הדרנוריתהחינוך~משרדעייי

עייימאושרהביניים,וחטיבתזילכיתהערבית-נתיבות . 3
אליאסאליהוהחינון~משרד

השבוע~פרשתעלודרשותהגות-היטבודרשתוחקרת . 4
מירוןמנחםדייר

גרטנרשינהמהשואה/ספורים-שקטיםעומדיםהעצים . 5

דולגיועליזהבצרכנות/ורצוימצוי . 6
יששכראהווןההצתה/מערכת-רכבחשמל . 7
פוליאקלילידייר / 1938-1941ב 11ארה-אנגליהיחסי . 8
ליטמןישראל 1שלונסקילשיריחרוזיםמילון . 9

ברזילי-אורבןמיכלהרפתקה~הואציור . 10

הספריםובחנויותספרי, , 03-293959טליעליםבית :הפצה

ספריםהוצאתתגא. [iliדוידוביואל

פרעליםספרית
החרושמספרי

פורזה
בקרוב).(יופיעירליסס-'ריסג'יימסג

בעררים.זכררנרתשניצלה/הלשרן-קאנטיאליאס
 .) 1981נובלופרס 1972ביכנרפרס(בעל

אדר.צבימגרמנית:

 .זמורה-ביתןעםבשיתוף
אחד ,קאנטיאליאסשלנפלאהבאוטוביוגרפיהראשוןכרך

סיפורימתארהספר .-20הבמאההגדוליםהרוחמאנשי
באירופההחייםשלחיהיריעהחושףואףמשעשעיםמעשה
העולםמלחמתשלהגדוליםהמאוערותבצלהישנה,

שלאחריה.והעתהראשונה

רהביתההר-שחםנתן
ל"קה,לייתנר".בשישים .-תנרעחשלסיפורה

מתאילנומכתבים-ביטן
 .ירושלמירדדה :מאגנלית
שלתקופהבמשךבסיןלאמויוסראנגטאןשכתבמכתבים

התיאלנדיתהחברהלפנינונפשרותבספרשנה.מעשריםיותר
בקהילהסוחירםמשפחתרחייובעיותיה,אנקקר-בבהמודרנית

סיאטרשלהבינלאומיבפרסזכההספרשבנגקוק.הסינית
 . 1 970בשנתלספרות

לימרר
בכנעןפרעהעקברת-גבערןרפאל
דןחרא .קדםבימיומצריםישראלארץבקשריעוסקהספר

מימצאיםברנבקדיםרארכיאלררגירת,היסטוירותבתופעות
שניגתלרהרומאים,לימיערדהכנעניתהתקופהמןמצירים
ישראל.בארץ

שירה
אביעזרערללרת-נ~ולירבו ..

------ עייףברחרבשירים--ארפןיהרהר
לעידודאקר"םבפרסשז;:כה-המחברשלששישיריםספר

---- . 1979בשנתיצירהפירסרם

רנרערילרים
שאלרלאארחי-הרפרטשמראל

בכפיר ,בכרמל ;וסביבתהבחיפהש mהמתהחייםמןסיפור
נקראבספרהצופים.ובתנעותאלוניםהספרבביתהדרוזים,

והרפתקאות.רעותאהבה,.על

לב·אריהאחים-לינוגרןאסטריו
 .גירזקרחנה :משוודיתתרגמה

ממסורתהשואבבדמיוןמסרפדומרתק,מרגשהרפתקאותספר

שלקיומיותשאלותעםמתמדדוזהספרהסקנדינבית.הסאגה
וער.טובשנאה,אהבה,מרות,חיים,

ויילתשליאמא-ציגלהציפי
הדיילת.אמהעלרחצי,ששבתלימור,שלסיפורה

מרושת
ל"חמושרתליקוט

בקררבירפיער
"מם"-מגדמתי

פארקבלוט-צ'יברג'ון
אחרוןמלהך-פלדדרת

פלולריסטיתבחברההבירתארצותיהדות-אלמןישראל
הלאומיותאגתר-יעיראריה
בארץ-ישראלהיחרדיהחינוךראשית-שרףשמערן
הפשוטהטעםמן-הוטלמדרכי

חרשרתמהררררת
 )נ.(לביאצבי-בחינוךאתגרים
 ) 5 (אבינרילשמה-הרביםשרות

 ) 6 (אלדררון-ענןאקטוףממחר

 ) 2 (יונתןנתן-אחריםשיירם

 ) 12 (רותמירם-עילשלהבית

 ) 22 (דרתמירם-פלוטואיה

 ) 8 (דרתמירם-חםתירס

 ) 11 (דז'טלרבסקיידנה-גיסיםוהשוטרהקטןדני

 ) 4 (דורעיןיהוידת-ליאצבעות



הזה~גלוון 8

וסיפורתשירה

 6 ;חלקיתרשימה ;נצרלאי
 7 ;פוליטישירכמעט ;סיוןאריה
 ;שיר ;ספרד .אישעלשורותברדוסקי;יוסף

 7 ;בסריעקב :מרוסית
 7 ;שיר ;שקט ;גנוסרהיאיר

קטעים ;מוצאי-חגגשם,לילה, ;יעח·קסטאיתמר
 8 ;פואמהמתון
 10 ;סיפור ;החלבשביל ;בצו'ןיעקב
 11 ;שירבלילה, ;לשםגיורא
 14 ;מרומאןפרק ;תוגתי ;עזרבןאהדו

יהודה :מרוסית ;) 6 (;ריס.חבשני ;ווינוביץ'לודימיר
 Z1 ;גור-אריה

 Z3 ;שירים ;דרורמרים
עודד :מספרדית ;שירים ;סוארזאוניהאוקטביו

 . Z3 ;סברדליק
 Z7 ;ניקודללאשירים ;רובינשטייןלט

רשימותמאמרים,מסות,

מילןשלמאליוהלא-מובןקיומו ;להביהדוה
 6 ;קונדרה

 7 ;קטנההיסטוריתשעה ;קונדרהמילן
 17 ;שמאלהמשןשמיר ;אשדחגי

חבורתשלהתגבשותהסיפור ;אורןיוסף
 Z4 ;ייצעיריםיי

קבעויםמדורים

 5 ;יי 77ייעתדןטור
 5 ;יי 77"עתרןהמלצת

 5 ;קרמןדני ;קריקטורה
 Z6 ;קונט 1זאמנון ;המוזותשלכרסן ;משעןנדוקת
ואניהייבלהייאני ;שלום .שעם-החדוששיחת

 zs ;גינגודל·גלבעושלומית ;הייהודיי
 31 ;ייאמדיאוסייעלדמרוןהלל ;קלונעו

 6 ; 1985ירושליםפרס-קונדרהמילן

טרטקובר,דדו-שלונסקיהשער:ציור
הארץ""תוצרתעבדוותיואלבוםמתוך

 33 ;ברזללהלל-מונוגרפיהגלבער Jאמעל

ספריםביקורת

ידידיה ;ברזללהללמונוגרפיה-גלבעאמירעל
 . 33 ;יצחקי

ההונגריתהשירהמןאנתולוגיה ;הפלאותצביעל
יעוז-איתמרשלובעריכתובתרגומולדורותיה

 34 ;ויילדגרשון ;קסט
 34 ;סומןששון ;מחפוזלנגיבכמאלעל
 35 ;משמרתמר ;סומקלרוניאספלטעל
 35 ;קונט 1זאמנון ;מק-סמיתלדניסמוסוליניעל
 ;וצבישלום ;מוריאקלפרנסואהדסקרותרזעל
36 
יאירה ;אורןלמריםלנחשחדהאוזןזוקפיםעל

 36 ;גנוסר
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 2מס'לתיאטרוןמיוחדמוסף

האןדייעקבפרשת

לארנולדפרוידזיגמונדביןמכתביםחליפתמתון
 . 1968 ;פרוידל.ארנסט :בעריכת ;צווייג

הרסאברהם :מגרמנית

 37 ;בירושלים"פעמוניםהצגתעם
 38 ;בגשם""פעמוניםההצגהתכנית
 44 ;יהודיתיאטרוןלקראת ;יזרעלאייוסי
להגדרתקווים ;גובריןמיכלאלכסנדר'תמר

 45 ;העממיהמספרשלההצגהאמנות
 5Z ;תהילהייייבעקבותהויזואליהדימוי ;יערינורית
לקראתהרהורים-יצחקעקידת ;רזיעקב
 53 ;הצגה
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זריתמכלמשולםהריט
 !לשומםריהטיקדובםךיאו

 .ץעהוסגתאיקדובם
 ...הרהיטאתרואיםלאעציםמרוב
אשר(ברק),אשורץעשעוייםאבץריטים mהרוב

לבשיםזאתעלומת .לאקלימטמאתיםאיט
שאיטתיקץעשעוייםהם .הזוערשמרתלרהיטי
עלמדיותסהיבהזאת .מתשפטאומתכווץ

 .הרהיטיםלחוזקובללכהחיבורים

היחירובם.תאיקדובם

 ...זמןלאוךרמאוחדים
הםכילהחביןתוכלהחיטריםאלתתקרבאם

 . 3יפההדקבהשטחאתמדגיליםולכןמשולבים
מיוחדתשיטהליפנשעיתהיא !הדקבה?ואיזו

חוםמים, .) ...איפלותנהס(אללרפוקניתתנשאינה

 .הדקבלעמשעיפיםאינםקוראו

יכהופף.תאיקדובם

 ...מדיתךליפהרהיטאתמכויפפם
·יע•ץעהאתמכופפיםהזוערשמרתמרהיטיחבקל

ץעשכבותהדקבתשהיאצורתית','"כבישה

בטחות.ותחושהסכאלעשב .חבוםוכיופפם
עמדיותהסןתדברחיבורים,ואיוכמעטזושביטה

יט. mליתר

 .הגימרותאיקדובם
 ...האצעבותקבצות

קבצותלחושתולכהרהיטשלסהויפהגימוראת
הרהיט,שלהתחתוןהחקלאתמשש .אצעבותךי

החקלשלעליבדוובטיבוזההלהיותחייבהוא
קלחבגםמושלםהגימורהזוערשנמרת .הנראה
 .הנסתר

עליצובגםלבתשיםדואישבקדתאחריועכשיו,
איכות,המשלב ,הזוערשלמותהמיוחדסבגנון
יטים? mמדלרושתוכלעדומה .ואתנפיותעמדיות

שמרתשללרהיטיםהאהנפבתישרתאלבוא
שינה,חדריאוכל,יפסתשלמחברותמצאהזוער

חברמשדר.ורהיטימזנוניםלסוניים,רהיטים

ותוכלדלירתךהמאתימיםהרהיטיםאתעלצמך
 .רבותשלניםביתךבמחבנייעמדוהםכיסלמוך

זהערושמתרהנפאהיניסרשת

טסרדיזגנוףהזוער,שמרתבית-לת-יבאב
 .) 67 1ורג 1גהמךל(רחי

הזוער,שמרתבית-ירילשום
 . 18המלכהשלומציון

 117אלנבישמרת,הזוערבית-יחפה
 .תצוגה)קומות (7

 .קסרוספג• ,הדריטי m-אבר-שעב
 .קדלככררבדיאן, .וכג.יטי m-נהירה

 . 13לעיהמימון,בית-צתפ
הגליל.רחיהצופן,יטי m-טירבה

יטים mתשעית :הזערויקץוב-מבילעפם
 .שמרתקיבוץיטי m-שמתריקץובהזוער.

<..\nר 
הוזרעשמרת

זמןלאורךואיכותעיצוב
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יהודיםסופריםכנס

שלוםעלוערבים
במאישהתקייםפאייןשלהעולמיקונגרסב

שלעולמייום-שלוםעלהוכרז ,בטוקיו 1984
 .שנהבכלבמרץ-3בסופרים'

מג,דאהרןבקונגרס,הישראליהנציגהצעתלפי
יוםשבאותועל-כךלהמליץהחלטהגםנתקבלה
סין(כמויריבותממדינותסופריםיחדיתכנסו

 ;והמזרחיתהמערביתגרמניה ;וטיוואןהעממית
וכדרי).ומדינות-ערבישראל
לפא"ןהישראליפאייןמרכזפנהלכךבהתאם
שלכינוסיוםבאותולקייםבהצעההמצרי

בקהיר,אובירושליםומצריםישראליםסופרים,
 .באלכסנדריהאובת"א
לאמתווכים,באמצעותגםאחדות,פניותלמרות

 .זופנייהעלתשובהנתקבלה
הישראליפא"ןהנהלתהחליטהשכ,ךמכיוון
יהודיםסופריםשלכלליכינוסיוםבאותולקיים
 .המערביתומהגדהמישראלוערבים
המזכירשלבהשתתפותובת"א,יתקייםהכינוס
 .לבוןלאכסנדרמר Iפאייןשלהעולמי

בשתיסופריםויקראוירצוהשלוםנושאעל

 .הלשונות
 19.00-בשעותבמץר 3 1אביוםיתקייםהכינוס

א 11ת , 30גבירולאבן 1רח , 11צוותא 11במועדון 17.00

מבקש"גנזים"מכון
שישאלהמכלמבקשסהופרים,אגודתשליד"נבזים"מכון

בקשריםשעמדואואיגרותתצלומים,כתבי-י,דברשותם
חלעגו)לשנים(במספרזכדונםיוםאשר Iלהלןהסופריםעם

תווךל"גנזים",כןעללהודיעטבת-שבט-אדר, :בחודשים
 . 2S3256 1טלא, 11ת 6קפלן 1רח , 7097

כ"ז-יעקבהודביץ ;תש"מטבתי"ח-יוכבדבת-מרים

 iתשל"השבטכ"ג-יצקחאברהםברומברג iה 11תשלטבת

שבטטייז-פרץסמולנסקי ;תש"ן,,שבט-משהירדני
-ביסטריצקי ;תש"לשבטח'-גולדברגלאה ;תרמ"ה
ג'-ליבמשהליליבנלום ;תש"מאדרי"ב-נתןאגמון'
 ;תשמווךביאדרט'-משהחייםמיזשל ;תד"עאיאדר
ביאזרכי-נתןאלתדמן ;תש"לביאדרי"אגענון-ש"י

תש"ל.ביאדרכוון-המאידיאביגדור ;תש"ל

 !דילאאבלטוב,
מחפוזנגיבשלבקהידיי"ביתשלהשניהכרךופעתה
סמישלבתרגומוזה)בגליוןספריםסקירתמזור(די '

נאותההזדמנותחינההפועלים","ספריתובהוצאתמיכאל
שלתירגומןשקצבולהיזכר,להזכירבהחלט!)(וחגיגית
עלעולהאינהוכללכלללעבריתהערביתמהספרותיצירות
והרואההערבי,המזרחשלבלב-ליבוהחיהבמזינההצפוי
 .הספרעםשלכמולדתועצמה
הסכםלחתימתשנתלוותההרגעית,שההתלהבותדומה

 .האחרונותהשניםבשלושאצלנודעכהמצדים,עםהשלום
העתכתביבקרבוהןהמוליייםאצלהןמורגשהרפיון

 ," 77"עתרןאת ,אולי(להוציא,הספרותייםוהמוספים
הערבית,לספרותמיוחדתחוברתהקדישחודשייםשלפני

 .)!הצניעותמכלליחורגתאינהזהבהקשרומחמאה-עצמית
שהורגשההסקרנותשקעהכמצדיםגםהצער,למרבה
בדאבה,צייומחפוזגניבוספרותה.ישראללגבילכןקודם

הוא,פרזוקסאלישמצבמצרי,בעיתוןשהתפרסםבראיון
העבריתמהספרותתרגומיםיותרנעשוהשלוםבואשלפני
 !אחריומאשד

שלחדשר iשזנחמה",חצי"במעיולצייו,ניתן ,זאתעם
לערביתומעבריתלעבריתמערביתספרותייםמתרגמים

ערבים-ישראלים,סופריםהםאלהבארץ.והתבססהופיע
יכולתםככלוהעושיםובערבית,בעבריתהיטבהשולטים

ידידנוראוימיוחדלצירןהתרבויות.שתיביוגשרלשמש
אתלעבריתתרגםשעברהשבשנה Iשמאסאנטוןהמשורר
וערד"הארפסימיסטיי.חביב,אמילשלהקשההטקסט

שעברבחודשבחיפהשהתקייםהערבי,הספרבשבוע :זאת

ישראליים,סיפוריםקובץשלהופעתואתלחגוגיכולנו
הספר, .שמאסאנטוןבידיוערוכיםלערביתהמתורגמים

הצבייה",("ציידייאלגזאלה"ציידנקראבארץ,שנדפס
לצדבקובץכלולזהסיפור .אורפזיצחקשלסיפורוכשם

ברטוב,חנוך Iכהנא-כרמוןעמליה Iשחרזוז :מאתסיפורים
יהודההראבן,שלומית ,צלקהזןמג,דאהרן Iעוזעמוס

שבתאי).ויעקביהושע .ב.אהאזרחי,

מוחמדהוארבה,פעילותהמגלהנוסף,זו-כיוונימתרגם
כתב-העתהופעתהתחדשהלמרצושהודותגנאים,חמזה

מפגש,שלושופעחדשכרך .מפגשהזו-לשוניהספרותי
לקוותויששעבר'בחודשהואאףהופיע Iורענןחדשבעיצוב
ר.ינקרית-הספלתופעת-קבעויהפוךתנופהיקבלזהשמפעל

אתאשתקדלערביתשתרגםהאישהואגנאים :ולהזכירכם
בתרגוםורובוראשושקועועתהיהושע, .ב.לאהמאהב

 • .המנוחשבתאייעקבשלדבריםזכוון

ש.ס.

 77עתרוהמלצת
הקבוץהוצ• ; 1984 ; •ד-•גכרן :בונומחברות

ללימודיביה"ס ;תייאאוניברסיטת ;המאוחד
 .רוזכברגעיישהיהדות

 . 1985 ;ריקרבריצהרצי ;גודלברגלאהעםפגישות :יפהא.ב.
 . 1985 ;אפקיםספריתעם-עובד ;לסלפרדיככדנעמן:שלמה

ה-במאהטוטאליטאריות ;שכימבטהאו:איוווינג
ספרית-הרצי ;הווהזמן ;גיכוםכחמה :תרגום ; 20

 . 1985 ;פועלים
פירוקעדהראמ"אמפיטורישפירא:אניטה

הבטחוכית,ההנהגהעלבמאבקסוגיות ;חייהפלמ

 . 1985 ;המאוחדהקבוץהרציי 1948
 ;כרכרחייםיוסףעל ;בכקודהתנועה :צמחעדה

 jפועליםספריתהמאוח,דהקבוץהרצי ;מונוגרפיה

למדעיביה"ס ;העבריתהספרותלחקרנץמכון
 . 1985 ;א 11תאוניברסיטת ;רוזכברגע"שהיהדות

 ;דווידוביץריסלבומצבת-קבר :קישדנילו
 . 1985 ;אדםהוצ• ;בן-ציווקטןדינה :מסרבית-קרואטית

 ;הקבוץ-המאוחדהרצי ;האחרהכוחהנלד:יהדוית
 . 1985 ;סימן-קריאהספרי
 . 1985 ;פועליםספריתחוצי ;והביתההר :שחםנתן

הרצי ;חכהילהשיטתעינת:עמלהחדשה;מהדורה
 . 1985ריקובר;יצ

הכחולההגיטרהעםהאישסטיבנס:ואלאס
 :ואחרית-דברהערותתרגום, ;אחריםושירים
 . 1985 ;כתרהרצי ;שירה ;רוזן-מוקדיטובה
בשיתוףעובדעםחוצי ;הנידחתעיר :דוריתאידה

 . 1985 ;מקור ;אגודת-הסופרים
 . 1985 ;עקדחוצי ;שירים ;הארץעטםבן-יוסף:ראובן
 ;כעוריםסדרת ;שאלולאאותי :הופרטשמולא
 . 1985 ;ספרית-פועליםהרצי ;נץאבי :איורים

 ;ונוישירים-האפשרויותספראבידן:דדו
 . 1985 ;כתרהרצי ;שירה

 . 1985 ;עקדהרצי ;הכורהמעגלכ"ץ:קציעה
 . 1985 ;הדרהרצי ;עפותמגילותחמשאוון:יצחק
 ;מסותועודכותבאנימדוע :אורולוג'ורג'

 . 1985 ;עם-עובדהרצי ;ברוידאאפרים :מאנגלית
 ;קדימהאברהם :מאנגלית ;שיכהואולי :רוטהנוי
 . 1985 ;נכרתהרצי
הרצי ;שירים ;הכחוללשטיחמתחת :מגדאיל

 . 1985 ;נכרת
ספריתהרצי jעייףברחובשירים :אופןיהדוה

 . 1985 ;פועלים
 . 1985 ;הדרהרצי ;ז;~נ;יארקוויאצייגשירתלינדנבואם:שלום
וחבורתברדיציבסקי .י.מאחד-העם,אורן:יוסף

 . 1985 ;יחדהרצי ; 11צעירים 11

 5 1985ינואר-פברואר



 1985ירושלים,פרסקונדרהמילן

מאליוהלא-מובןקיומו
קונדרהמילןשל
להביהודה

משורר, . 1929כאפריל-1כנולדקוכדרהילךמ
שלככר .מתרגםמסות.מחברמחזאי.סופר.

כאקדמיהפרופסורקוכדרה.לודוויקהפסנתרן
לימודיוסיוםלאחריאכאצ'ק.על-שםלאמנויות
לפילוסופיהלפקולטהכרשם ) 1948 (ככרכוכגימנסיה

סימסטרים.כמהולמדכפראגקארלאוניברסיטתשל
כ- .מוסיקליתהלחנהלמדלימודיו.אתלהפסיקכאלץ

שלהקולנועלאמנותהפקולטהאתסיים 1958 .
פקולטהכאותהאחר-כךלאמנויות.האקדמיה

 1970כ-לדוצכט..נתמכהמאוחרויותרכאסיסטנט.
אורחכמרצהנתמכה-1975כ .עבודתומקוםאתאיבד

 1979כנובמבר .רןהצרפתיתכעירכאוניברסיטה

דרךחיהואעתההצ'כוסלובקית.אזרחותוממכרכשללה
זכה-1964כפאריס.כאוניברסיטתומרצהבצרפתקבע

איגודכפרס-1968כהצ'כוסלובקי.הממלכתיכפרס
ההוצאהביתכפרס-1969כהצ'כוסלובקיים.הסופרים
רקכפרסיםזכהמאוחריותר .הצ'כוסלובקי""הסופר
כ-הזר,לסופרהצרפתיכפרס-1973כ:למולדתומחוץ
כפרס--1985בהאיטלקית,הביקורתכפרס 1978

ירושלים.
המתומצתתבשפהיקוכדרהמילןשלחייוקורות

הסופרים"~קסיקוןשלערכייםביטוייםונעדרת
לגבולותמחוץלאוריצאהוא(גסהצ'כיים"

תקופהשלקורותיהאתכתוכןמכילותצ'כוסלובקיה)
אנשי-רוחדורשלהטראגייםקורותיואת ,שלמה

עללהיאבקמכקשים,ועודםשביקשו,צ'כוסלובקיים,
שהתגברוהמכשוליםאתעמם,שלהתרבותיתהרציפות
אתהאכזבות,ואתהתקוותאתכהם,וכ~לועליהם

 .יחדגםוהפירפוריםוהפריחההצמיחה
לצ'כוסלובקיההסובייטיתהפלישהלאחרקצרזמן

כקרבביותרהמבריקותאחתצ'כית,עתוכאיתליאמרה
כ"אכיכחשובכהתפקידשמילאההמבריקההחבורה

והרוחהתרבותאנשישלהשלישיהדור:"זהפראג"של
כתרבותהנאציםשערכוהשחיטהלאחר .נערףשראשו
והפלישהנוסףדורעלהכורתהונף-1948כהצ'כית,

הקזותכמה .נוסףדורשללפריחתוקץשמההסובייטית
שלזו?"תחושהקטןעםשלתרבותולשאתמסוגלתדם

מאיימותוהנישכותהחוזרותהדםשהקזותכלייה.סככת
עצםשלהלוזשהיא-הצ'כיתהתרבותעללהמיט
אתמיוחדתכחריפותמלווה-הצ'כיהעםשלקיומו

בשלהישהתבגרהדור-קרנדרהמילןשלדורןבני
המדולדלות.השוררתאתמילאסיומהואחריהמלחמה

חריףקיטובשלתקופהזוחיתהבפוליטיקה
למתוחביקשו ,-1948בכצחרכםלאחרוהקומוניסטים.

יואולם .והעתידההורהוביןהעברביןחדקו-הפרדה
הפוליטישבמאבקאלהביןגם ,התרבותאנשיבקרב

הלכהלכצחוכם,וסייעוהקומוניסטיםלימיןהתייצבו
עלולשמורהיסטוריתרציפותלקייםהשאיפהוגברה
מילןהתקופות.בכלשנוצרוהלאומיתהתרבותערכי

כצרכהיותוזו,למשימהבמיוחדמותאםהיהקוכדרה
המעורה .עתיקהצ'כייםאנשי-תרבותמשפחתשל

זהאיןכאחד.הצ'כיתוכפילוסופיהכמוסיקהכספרות,
המרכזיהנאוםאתנשאקוכדרהשדווקאמקרה,כנראה

על 1967כיוניהצ'כוסלובקייםהסופריםכוועידת
הוא ".הלאומיהקיוםשלמאליוהבלתי-מוכן"אופיו
המאהבראשיתהיההצ'כיהעםשלקיומוכיכרהטעים

ההשכלהאנשישלמ~דעתבחירהשלתולדה-19ה
אוליאחרת,ברירהגםחיתהעיניהםשלנגדהצ'כיים,

 :יותררחביםאופקיםבעלתבוודאייותר,כוחה
 " .גדוליותרעםשלובתרבותובשפתוהשתלבות

רקייחודםועלשפתםעללהגןיכוליםהקטניםהעמים
הסופרים ...תחליףלהםשאיןערכים,יצירתבאמצעות
ועודםאומתם,קיוםלעצםכאחריותכשאוהצ'כיים
הצ'כית,התרבותשרמתכיווןהיום,עדבהנושאים

קרנדרהמילן

פחדנותה,אואומץ-ליבהקטנותה,אוגדולתה
במידהמתכיםשבההכלל-אנושיותאוהפרובינציאליות

האומהשלקיומהצידוקשאלתעלהתשובה"אתרבה
 .כאוםבאותוקוכדרהאמר-

למדיטוביםנראוזה,כאוםנשאשקוכדרהבשעה
להצדיקכמשימהלהצליחאנשי-התרבותשלסיכוייהם

באמצעותהנפרדת,הצ'כיתוהתרבותהשפהקיוםאת

בתרבותתחליףלהןאיןוברמתןשבמהותןיצירות
מורכבת,תקופהזוחיתהפוליטיתמכחינה .האירופאית

התרבותאבלבעירבוביה.כהשימשווחששותשתקוות
הסוציא-המהפכהושיגשגה.פרחההצ'כוסלובקית

שלילהשלהילדותמחלתעלכמתגברתנראתהליסטית
האוונגרדונציגיוקפקהצ'אפקהעבר.שלטוטלית

זוויתלקרןכדחקואושהועלמוהצ'כי,והפואטיזם
התרבותבקונטקסטמחדששולבוהקודמת.בתקופה
מחיילהלךהצ'כוסלובקיהזקלכועוהפראגית.הצ'כית

השירהכולו.בעולםמובילמעמדלווהיהחיילאל
לתהודהזכולאשעדייןאףאחריו,פיגרולאוהסיפורת

בזכותלוזכההצ'כוסלובקישהקולנועכפיכל-עולמית
הבינלאומית.שפתו
היוצרים,דורשלבולטנציגאמכםהואקוכדרהמילן

 ,-60השכרתוראשית-50השכרתבשלהיהחלשהעלו,
אבלחדשות,לפסגותהצ'כוסלובקיתהתרבותאת

-שלמהמחבורהחלקאלאיהיחידלאבוודאי
 :הקולנועובתחום ,שקבורצקי ,קלימההאוול,ואצוליק,

פישעלאחרים,רביםוערדייראוםקאדאר,פורמן,
בהומניזםחדורותיצירותיהםהיוהמסורת,מיטב

ותסיסהויכוחעוררקוכדרה .עמוקובדמוקרטיזם

בספרובייחוד ,) 1957 ("מונולוגים"המוקדמתביצירתו
הקונצנזוסמןבהרבהשחרגיוהנועזהחדשנישיריו

 .מצחיקות""אהבות-ימיםאותםשלהפוריטני
הוא .היסטורידרךציוןהיה ) 196 7 ("הבדיחה"הרומן

באנגליתבהונגרית,בגרמנית,בצרפתית,יצא-לאור
שפותבשלושכאיטלקית,כאחד),ובארה"כ(בבריטניה

ביוונית,ביפאכית,בפינית,כשבדית,ביוגוסלביה,
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הואבכללה,הצ'כוסלובקיתהתרבותשלומהצלחותיה
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שבכורחהיצירותזהוככללאלו.כשכיםשככתבה
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קטנההיסטוריתשעה
קונדרהמילן
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ולאדימירכרע-כפלראשוןהצ'כית.השירהתולדות
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יעוז-קסטאיתמר

חגמוצאי 1גשם 1לילה
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 .ח;ף iJ~ל:זע.ןהף Wז;ני
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:•• --:-T -: • •.• -:-• -: • -.'' .,.'' ---

סה w?1ר- nf·9 ר~~ו::ח;ל iJ~ם
---סריק~ל::ו~סד~ןןע

ד~ליר,~ל ;ט~ 7~ם;ף n ו:;~לזp~ךדם ~~
הט1ילתאלףמכיטה:,מיתהרףחכנגדמעיל;אתר;כס

-לו:ז~~ם~ .~r;י;רךךים iJ '~~י-~~ךכדרת-ךמ ן;ל~~-י~נ;ךtזל
סד??ד;ךים:ד:;נהףב~םקיס 9:;נקא;ת;ל;ק.ןתה W נ;~ו::ת wז;וחף

י-ס~רףת pנ;~ריק;ת::ו~י~ךםזpללr;ינף~ת-::ו~.רא "! ר"צ~";:וק;ך~ים

• 
~ה w ו::-י?!? Qל f .~;כן
גףף jJזpלוכפףת ?V ד:ו::~ב p:~תס;~ית ם~??~ 7סם'כ f~ין

 'ר~ p:ז;נזp~ךא;ת-~ךא;תנף:ה fת; ?iזpרק
לילה-לילה,כהםמשז-ועשע;תשהעיניםצ1יףרי-פנים

 Iן r: W:יב p: י~~-ל~ T,ךזqם T 'סדש'',r:יב p: ;ב:ט- 99- ~ ?1ה~;כ-לי w ~~ •ן~~ f "א;

י;1ךרים ry ;ב~זp~ךםת;ך fךזp~ךם;ב nלך ל~~;ב nףךז;נ;גךתל~,ים;גךת

• 
:p ;מp ך;ת

~ P. לים
 ת;ך~~ו::~ך 9 נ;:ל~ים ;t ~~לף~ים

השדרהשל
 ;ק;ש p 7זו:;~פ;ת~;ךם·~::וכרת'
 :זt:;נדן-ס;,ז;ןז-ו;נ;ת fף pל:דr;יע;~r;יחילים 1f~ו:זר-
סא;ר,~רית ?Vם ryל~~רי~הע;ד

השמחהשארית

ר-ךכלת nf·9ר f-ל;ר~ת. 9 ~~-:דיא w · ·~ף
:p םי~לכ;:.ל??ז;נ;גקכףקי-~ז;וקה~ז;ו~ק.ת~לף 

- . שינ;:~ו:::;נשףליים 77 ;גה~ז::
 nנמףכי-מצא;פנ;עניםכרעשפים.;ל riא;

- ...;ת.נ:; nזק.;נך' T ש;~~ס-י Wג-ף~ת ·ל::זר~י,
 ם:~ Wפ;ת o/;nזכג ת;כ~~דקה;היר 7ף

::ז~לל~~ים~יק 9 ל~~::-י w י~~~~לףמ;תוכו:זת
 ת;,:.ל~:;נ~ים wי p~סף

~ים-9חףקי ?1ף

:p ;מf ~ W ם-סז;ניד-
ה pre ~::-יי.ז.נ;,~ז;כיםר:דגה

ן~רם iJ י.ק~~~ fז~ים~·לךםרי-סד.ךקףנ;ת ryר::וזpך
:p ןןקים~יןr;:לז;כל;ןוכו:זת םי~נ;:;טוpזf. ךד-~ךיךים

 ..;~~ריתז;נ~ר;,ריםי:רם wףז;נש;
ו:זל;נ;ת-סד~כה fW שא.ר~:;-ת; n ~ל-~~~;ת-ס~מףם

n ר::זךסב,;:ז~קףוכ~אףר;ת~~ין;ךג;ת

ר-כל 9 'ח· f ·.ךק;~צ;תrןליפ;ת-ס~~~ה~ת~tקיל;ת
דיד,ג;ף~לכףת~ת-לה;ץקי~

 . .ת, i?iJ? ~,~נ;:ל iJ::זגיא;ןרת.מף~
f עוד~ P.t? םיpד;לים~ז~

:p ין~~ i? די-ךכף~ית.-

 ;ט 7 ~ 9 ~-ת~ .fז;נז;ן 7ט 7 ~ 9 ~-ת~ .f ~~נ;ז??דד~ים
ה ?i ;ק-יך:;ב~ף~~~ים

-חרדיםךינ;!אףךים-
~כא.רי-א;רןה~לןה~,יחים

-ה fן~י~ה 7 נ;:
::ז~ךן~ה

מסביבהכתיםלבבףא;תמעלמגבחת

לךלה, iJ ך·;~לית i ;ע~~~ךידףתלוגי'ז;כ ה!~~;
א-,ים·ף:;נ,ים-ל

ו:ז~ים iJרץ-.~~זp~;וקןהה ?iז;וא;ז;נךן~הר;זtהע;ד
 .קבףןה,יס pז;נוכז;זך:דיא
לים Q ~ 9ך~ם~~י-.ךקל~ם
ע;~רם ryזp~יגי טנ;~-י! ר~~ך~ם

iJ נ~ת~ם;iJ ז:;נז:וי:דיא::tי;1ךך;:זד:אתס~יר~תז? 

ט 7 ~ 9~ךךכ;ת-ס~ 7ז;נוכו:זת;ל n ז:;;:זאם ,ח;ל iJך
 ?.ז.יר 9ryfל;נ;ךדע;ד;

• 
 ה:ר~~ג;

 'די~!~ר-א;רך;לק
ם ry~יגי~לךיכות p: ז:;tזתמ;ז;ן~ים~רים 9iJ~ך

 ;ו:ז~ה~'ז;ני~ה ך;ש??~
:;נ:;גזדלת,~ים wr .??~מף_די-מ;!~י~ה~יז
~סה, iJ ה!?;ר fiJנ;פיג;ן fלףא fךר_;ש??זpללו 9 ~~ד 7

 r ~-ל wרגות-.~ד~ל:;נע;ד
צרצר1יות.ילדףתרגליע;ל;ת-י;רדרת

: -: •• -: : T T ' 

ק;~יםר;ת reר.??

r:ירים-9ר~ת. fכrןל;ם
 :~רחיף

~בףדע;לם
f בףדעולםת;ךtי;1ךר,ז

 ...ןם_ק;ם ryז;נ~גיז;ניד~.יו~יןף:;ג~ר
והספרים

ם ?i ;ק??~לים Jש;ק
~ד~י-לש;ך,

לילית:דr;י~~בףת f ס~ג;:~ז::רו:ז.או
 ;ד:י;ץקיט

f ~~~ךחידיק~רלוא'ל??צ ה
f םיקנ;~??~רונ;ת~ה"ג, 

דב-קק,ר,א, ?iק: iJ;גת-??סה WiJק~רןה
 :המתהפכיםדפיו

-T • • :לר-~~ףשpןןד;ת~קיד~ןזr~

:p י:~ז::ל~ן iJ ו:זךw י,---

<ו

J' 
ם

!== 
f 
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• 
v. םי~;~-ה~?ץ 

האיכותגבולעל
להשז-וחררךצ;נ;נערית,ראש;מטלטל

ימפטמי~עלטה'ע;דביםמשלשה-ארבע~
~~נ:רית fה i ~נ~:~ל;:זחון:ד'~ןם fיל~~ןל~אןזע'

:p vזn7 ; לךר;ע;~תנשובשוב~v ריר~: 
;ף fלע;פ;ת-;:ז

:P זךריס~מת::i סזק.לה;, v ז~פון~י~ה:::P גנם
ה, iד v 1Jרו ryלמולנ;צ;גכיסם~;,זפור p:זקקי~ים
 .כברזהמתוד"ריואשרבית-מגוריםלנ;כח

: -•• : ' :-,"' -t T : •: •• TT 

~חוץ~ים p: ~~?? ם,pז~ז:;~י IJ ,;ענ;:ו

~ v. כז~רr~~קולfזז:;i , 
-~לינ;היםהם

 ;זז!ח;ך;תמז;דזvב;ת¼'ליח;זז!:;נים,ךזקה,
נ;צ;סיסם~תסה iזקג~חיםלהגה
 :א;ךיר;ן fךזp,לש:;נרירל f iל::ז:;נלי:;נךצ;;ם:ק~לו

:;נל~ירגע.ל~גי,~ז;רסה::ז.דל.ת ,רvז~~---
v. ה י~;:תQ רא~ת:;נז:ויw יi?i?:P זת-
:p חוזקז~הךב_א;ע;ךי~W ה~

ש;tןטותג.בדיז-ו;ך~ית; 1Jמ~ה.~ת י~~ wי ?i:ק

ים wי ?Wiנ~ם~ב:;נידילה~:זףס.רדהואת .vל;
 ,;ל ה~~~~רב:;נם ?fV?iל iל~ל;תך:;נים 9;:זזק

 .יי ?i:קסןה .vע;ך::זrךןןהלדק;:זזf,ים ם:כJ?י~פו ?p,~ jזנ~~לו
:p ז;לזקנ;ןת-לךלהד;זקה~~ n דל.ת-::ז.;ןיf ה 9,י

 .ם~ז::ע iZר iZל i םינ;:~,:ק~לודהי~ים vךטו~י w~ת::ז~ר~יז;ה
ארעידירתשלכלנה

: t • --: - • •,• T a. 

:p זקך.זקןזקת~יד י~~;תY:iZ ז-וו~w י-
ש:;נרי.רי-א;ך-~ג::ןעה~יצודר~י-;:ז~~מקיםלאולם

i ה~ך~ז::~רי~יל f 9~י::זז:ויזi? ל~יב,pז~ריםז
 ;לה~וךק;:זפ;ז;ה::זז;רמו;הלקב~

ךה";:זה?טוץעת::זידיןהל-~גי iמ~טו:;נ::ז~ילי
 ח;ןt~~ י~~~תן~ינ:רי

את, pק;להיא-זvקוף-ז;הרח"זקרין v.f v;ת-:רי s ~ו~ין

~rךדר-~ב;ןת; ינ;:~~תלד~ינ:רי

א, pק;להוא-קוף-ז;הר W·זקר nין v.f;ת-:ןיו s ~ו~ין

115 f נל~ירגעדי;:, W מגע~זiJ דf ה,יר;ןi זךמוי;ת~ת::
מצבעיםגזירי-נירכהניע

שובולה~גס~ף iJ~תל~ב;ךארי ?i ל~~ י~;~~, T ן~-~~•-:ל~-ף~ר
 . . . .ן;·ית 6 י~:תי:1~י j _-15לריןת
ר;ן fלדלראויט;בן:;נר;ה~ין. ר,pז~
ה J ז::;הר 1iJל::זזvקוף ?Tiל~י
w ל.הידי 1;:הוא~w ע~י;ם;, ---

v ,יר~

iJ ~ם. 
ry ךn ב;

 :נ;~ךיםךצ;נ;תזז!גי~ין fקצ;סיוזז!גי~ין [l;:זוקתוןה
-i? ו;נה.ל;r~לi f היi ;בול~ללמ~iJ ~ V! ל~ח;ת,pזiJ ילךלה
-i? r;ו~jל;~לופ;גה לןIJiJ i ים~iJ ~:י.ה;זקח;ז 'לינ;:ר-j? דו~י-~יגךם~ה~; 

ר 1J~.רם-שזק.לי ?i .או;r,;ד~שמע wה P:לאולם
נשימת;ע;צך

i?f -~ ל::ז~סש,~ז~הi -ה-זק.לry -רגע.p15ry ר;ן, 
i ד~תזק.ק;לטיi זזק~יסה::זזקכ;,יתם::i? ן;'¼זק.;ר~~מקי W סלף: 

נאוירכנשאיםמאח;ךכהזים nא;שנים

 !ב:: iiדזק.ל T ז:r~ר.ו~ךי;כידרס,~ים~~ר.יסם

ת .vלת .v ~ש;הים
זז!גהו i?7 ם;" ?r~i;וגהל iJ::זק"ום?ש.רת~תפות 9א;,ידיסם

:p זלנ:המ~ע::lJ רי.לסזקךג;,יiJ ךמןiJ 'ש~pזקז

V! ~ז:: ת;"ר l] גw ~~ס 

• 
לד~יףן~יף~ין
 ,¼'ליי;ך,;ת ם,pז~ iJ;ת sל~-
w ים,i לw לד~יףד~יף~יד,ים

עליי;ר,;תוהשמשהגשם;ת sוט-
- : •.י ''.- : '". '",- • : T t 

ח";ת-נרכעדרמנמנמיםהא;ט;נוסיםגופינע;,

~ i? ן;ט~ז:; .ת 15~ל iJ ~~ s קך~ם;_ךר-רס.ןל.ק~pלשרק.טזi? ,ר
 1fל- fרי-א;,ים 91Jלהם

לסםזp,~חוזה 1J "לכ ,~-ל fוזק~rךלים
 .ז-ונועתם,יבלתאתלהשיב

: -' :• : ,'' : t T T 

115 i? יw ~~ללד~יףן~יף~ין בn זזןב;i ל?t;יכ i ה 9ת-זקנו
מנהרת-מעבראלמזפנהרת-מעברנ;ךךע;ך;
 T-:- •י.•י.: • •י. T-:;ךןם,-:ם iל~תת .vו~

י ?i .או;r~ש iלדןקz;וע;_ךר ?iו
רב-גלגליגוש-נדידותכהגיח

 '·-:-- ·:-•:די

-- רס~??ו~~ר

ל~?סדה~סחיםה i נ;: Wל
;ת-השמים, nרולארבעמסעאפשרוי;תשבע
אלמ;נ"ים-~הפ;סע~םמ:ך~;תמתערבלים'ל~לה~לעת

 ה~י,,;::זד.הי ?iו' _ ;ב~ל i ~~י w ז::ג~ף'ת;ך 1;: ',םל;מרתרי.ד~-~כ;:
 , ל~~;לף n ז:;לי-.ר~ב f ·~ל$)~םוזק~~~ף ,~ךיש-ךמן· ט?~ 9 ;ך;·ל~לא;ר

,יצ;צ;תק;~~יםים ?i~רו iJזז!מל IJחו~י-::ז ?iו
לג;ל~ים'מר~י-ן~לךם~rךןקי-~ש

:p זח ,;ע::w רiv ~ :p ;רw זזיr לדi? r ה~~~ל;ו~ה 
--סשודח.~ץל f~לוזקט~ס

 , רר.ד.ל-םי~~;,,ז:;-תר.ס?י ?iל~סחיםה i נ;: Wל
 . rר.זז~רי iZלנ;י~בזקr:יה wלה;ליר

ו-ה;ל~ה iZלו-ה;ל~ה jZל-מ;זא, nל~גכ-מ;זא n ן::ג~
 ,~י IJלה~ז;ךכותכ;ךךים~ים jZדקלי 115

~ר ?9iל~ר ?9iזק.מ;גהי ?iו~
 :א;~ך י,~

iZ 1י iZ ין-הס;ףי~iJ ~~י. 

iZ 2י -iZ יiJ ~:ת ry ;רv. זך:;נק~הד:;n ל;ב,pי;ם-;:זסזi? ז~ידp,לי ר, 
iZ הוא-ניiZiJ יiJ ~ W הת 15לולחילi ךה.;:זהת 15:;נלול:;נר

:p יר~i?W ני~ילי,ינ:רי;:i זז!נרגכית. . . 
-י iZלע;ך
---י [l ז:;-תי~~י ~י~~ iJלי ?iלקנ~וזp,~חוץןה;:זחוץ-~יך;,י. 1iZiJהוא

ז-ן;ך ה~; nז-ן;ך

i זזז!לי::זד~יףרג;ת.מרי::w .י
לגכז;זגת-::ז~~ימ~י~ים~יןלע;לםי w::זזז!לי::יד~יףן ?iר 15

לזוז,לי ?J:piכrך;ה iJזp,ל ן;~ו:;-ל Q ~ Qל i i;:זפ;ק,ךדם~ן~ם~לא
W ן~;:r ו:;א;ט;כוס p15 ר;ןf ה..כככה~יןלב;אכ;זזןשא;ג?,לם:;נר

r;וזtר ?iי- JjZל-~י iןק~יר-זק.ל-מ~להך;~הלהוא
:;נךי;,ית,~לרות ת~~ד~ ; sט;זp,ל

כ~םזזבךי;ק?א;ת~שוךיםלהםלה:;ניב 9סרים
 ;ף:;נך~זr:ילל .fזi.PרI;י;נךדף הי:o/i? ~r;בףא;תלל /oו
::י~ריר~ל-מולr:י:זהו~תת v.fמרחיבהואל-;יי-~ן iף- 15ל

לדרכ;ש"צאלכלי-רכבכצפ;ת;
:;נעוג~ i--:נק~ ·:~די~דת' qל~- :

 י~;ך~~גוןt;כלסולי ~~;שו~י~גכ:ם
 . .ט;ת ?9j .זpל

i? ~~דלת.ל יi9i? נע;ך ,קזק~הק~~תדה;:iJ ~~ה 
ק .Pדל iJ~י !V ;ינ;:ןת ryא;

~סכר-ל::י~ש
ל~ט; ב~;סז:;זקפודל i?סחים-?סחיםל;ס?.ת

f ך~לו,pזחז:;;p ;ל,r;ו jZ עi לח,ך;ל,pד~.ל??~ךןלז' 
::יע;לםזק.ל::זל:;נזר; wל:;נת 1Jמ ?iש;ת pל;;r:יליםה Qמ;t;כיל:י
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סופרר

החלבשביל
בוצ'ןיעקב

;זדיםזהאתזהדוחפיםצוחקים,לחדד-האוכל.חייליםקבוצתנכנסתערבב
ככת~שהמתיישבתשולחנםאל .להתמלאמתחילחדד-האוכלכקיבוץ.
עגלות-האוכלהמולה,מסביבמגשה.אלמרדדותשפניהוחמש,שלרשים

ריחותהאשה.שלהעדיןכרשמההחיילים.זיעתחם.ערב-קיץפיטפרטים.אצרת,
זה ".כמשמרת-לילהארמד,"אניאחדצוחקים.טרדפ~ם.אוכלים,החייליםהמזרן.
בזיך-"אתהועונה,לועסהראשון ".כנראה ...אני"גםלו,אומרהאשהלידשיושב

כמרהאשה, .משיבראינואליומביטהנזירכלילה."לישרןאוהבאניאכל-מתבודד
הנעדרתאתסוקרים.החייליםסלטשלקטנותלקרביותירקותחותכתכאן'נמצאתלא

מבטים :מ~להכמעטהיושביםאלהלאאךהאשה,מןמתעלמיםוכאות.הנכנסות
חרטי-כסףשזוריםחרמיםתלתליםעטורראשהמחשופה.אלונפחדיםמהירים

חסרת-שרוולים.דקיקה,חולצתהכהרת,עיניהכהרת,פניהעגילים.מסתירים
זאתרעם .כאןלהיותלאמשתדלתכמראךכדריכותאוכלתהיא .חלקותזרועותיה

החיילמתוכה.זורחמשהר .התרגשותכמעטפנימית,שמחהמעיןפניהעלשררה
עשה"ליינוניה :ממנוכאלכסוןהיושבמרוחקלחיילפתאוםאומרשלידההנזיר
אתלי"תעכיר :צועקאותרושומעכתימהוןכרמביטזה ".לא-שומעעצמךאת

אתליתעכיר !קי~ינימאט !"לייכרכיץ' .לאכולממשיךלייכרכיץ' "! !המלח
לידוהיושבתה~שה .מעטמשתתקחדד-האוכל .לאכולממשיךלייכרכיץ' "! !המלח

לפורענות.ציפייהכמרומשהרושעשועאימהמכיערתהמרדדותפניהמתכווצת.
שלייכרכיץ'יודעלא"אתהכצעקה,לאכיאםכקול-רבאומדלייכרכיץ'לידהחייל
שהחלוהקיבוץכאנשילתומומביטאטומים,כפניםלאכולממשיךלייכרכיץ' "!חדש

עכראלהמצביעההנזירשלידואתלכסוףפוגשותועיניוהצעקותעלולכעוסלרטון
שללשמרשואלמאיימים םי~~נ;:~ניגשאיש .כנחתארתהלומעכירוהואהמלחייה
נוהםארתך,"אזכור"אני ",כן-סי;ךפ;ץ"אני :ועונהחזהועלטופחהלה .הצועק
שתחטוף."מקורהואני .עליךאדווח"ואני ,האיש
הסמוכיםהשולחנותמן .והולךפונההאיש .עונהולאקצתמסמיקכר,מביטהחייל
נחהלא'שדעתואחד!"חיילעשיתימה !יש"מה :בכתפיומושךהחיילבהם.צופים

מנסהשאתהמיכאל,שלך,"הכעייה :ואומרבמזלגעליומררהההקונדס,ממעשה
חרש-לךשיהיהעדלחםהרבהלאכולצריךעודאתהאבלשלך'אבאאתלחקות

פרוסה.ומודחכמברכהמיכאלאומרארכל,""אניהומור."
בלי-משיםוכמר .פתאומיכמשב-דוחעדינהנגיעהבירכו.נגיעהמרגישמיכאלוהנה
ותוחכראצבעותיואתעליוסוגרבבהלה .המיכנסעללומונחפתקורואהשמהמביט
דחוקמבטבאיזהלכיורנומסתכלתוהיאלצידהתלויהעדייןהאשהשלידה .לכיס

מעקבאופן-ישיבתהמונעכהסוואה,בתלתליםושימושהראשתנועתידיעלומרוצה.
 .עיניהאחר

אחר-כך,החיילים.גםאחריה.מביאמיכאלוהולכת.מגשהעםהשולחןמןקמההיא
שמי,אתיודעתהיא(איך ",;ל J"מיכאל :ב~תקוקוראמחבריוחומקמיכאלבצאתם,

נרגשת.אניכלשהימסיבהבחדר-האוכל.ערבכלאחריךעוקבת"אניבמרחו)חולף
קרובהכיבחדרגרהאניהערב.בילפגושבראתרכל'אםלפניך'בקשתישוטחתאני
לתעות."תרכללא .יסמיןושיחעציציםמלאהבחזיתהמרפסת .לים

בתי-הקיבוץביןוהולךפונההואבת:לתעותכתבהשהיאעיניואתמרשךמשרם-מה
אלהאפליםהנמוכיםוהשיחיםגבעות-החולביןהחשיכה,תוךאללהםומעבר

למשמרתמתכונניםהחייליםשם .החרףמעלצוקעלהממוקמתעמדת-התצפית
;משקפתכלי-נשקגדולה,משקפתמטרטר,הגנרטורהקשר,ממכשירקולות .הלילה
רשמן-שמיכות-צבאיותריח .אשעלקפהקנקןהכוכבים'אוראתהמגדילהנוספת
מיטתועלנשכבהואדלוח.אור-מנורהוזיעת-החיילים.חגור ,מיטותעיתונים, .רובים

אלישהגניבהלפני .פירךבןפץר .שמהאתכתבהלא .בקשתישוטחת :עיניואתועוצם
אתשהניחהאחריביד.הרף-עיןלהנגעתישלה.הגרףריחאתהירחתיהפתקאת

שםהיהשליאבאאםלידה.מעצמיצחוקעשיתיאיךעליה.לחשובהיעזתילאהפתק
 ".ששעדמשתייםהלילהשומר"אתה :לואומרחייל .כקשתישוטחת .מעיזהייתילא

הולכת .וילונותומסיטהכמרפסתהאוראתמככההיאלחדרה,האשהשנכנסתכ
והולכת.פונה .מולהועומדתכוננית-ספריםעכראל

 :כלחשאומרתמכנסיים,חולצה,מורידההיום)שנייה(מקלחתלמקלחתבדרך
קוראהואשםכאיזהיברא.לאהואאותר.זוכרתלאאני !זהאתעשיתי !"עשיתי
קילוחי-!"תחתהזההנעראתשראיתימאזאליזרחוהחיים"למה .וצוחקת "!לעצמו
 .זרועותיהמרימה :החרסינהעלצלליתהאתבוחנתהיאגרפהעלהזורמיםהמים

:"הואמיםמלאבפהלדברממשיכהבידיה.אותםמרימהבפדופיל.צילהעלמביטה
 "!שנהארבע-עשרהאחורהאותיזרק

זרועותיה.ומלטפתבאלכסוןידיהמצליבההדלת,משקוףאלנשענתעומדתכצאתה
-,, nבחלוןועומדתהולכתהיא .דקותיהאתידיהככפרתלרחצתהיאבה.חולףרעד

:"פידרתממלמלתלמטבחרצהפתאוםהלילה,אללתריסיםמבעדצרפהשלה,השינה
ביןהקירות,ביןבחיפזוןמתרוצצתמעשן."אותוראיתילאיש,גרעיניםיש,

 .ראשםעייףומתרח,מתחבטבהמשהרהעגילים.אתמסירהבראי,מציצה .הרהיטים
רצף.כבדגרפהאתמדגישההיאעמוקה.דומייה .שקטהכל .המיטהעלנשכבתהיא
 ".במדפסתמדשדשאותף"שמעתי :הדלתמפתיחתנבהלהוא

 ".אולי ...עציץ"שבדתי
 ".שליכזיכרוןיישארזה"נכרן'
 .הכתףעלנשקר .מקומרעלמתנדנדהוא

 ".בסוף ..."באתי

סקרן.""אתה

 ,, .כנראה ...אנידק"לא :בשערותיונרגעהוא
תיכנס.""בראומשועשע.חםצחוקהבחשיבה.בוהקותשיניהצוחקת.היא

ומתיישבהולךאחד-כךבדלתמסתכלהואהמפתח.וסיבובאחדירהיאכככס.הוא
בכיסא-הכרכרה.מולומתיישבתהיאהדיצפה.עלבזהירותמניחהנשקאת .ככורסה
הגתהשמואת ".מיכאלעליך'להסתכללי"תןארמדת,ארתהשמעסביב,בהביטו
בומביטההיא .לאין-שיעודמתיקותאותרשעוטפתהדגישכיעדרבהכהכרכרת

מתנדנדתלאהיארועדים.עפעפיהפניה.אתלרפתכאברואהוהואשחרדותבעיניים
מיכאל,,אומדלהתקלח,הספקתי"לא .ברשהאותומציפהפתאום .מבטמשפילהולא

את " ...רמהרצית,מההפתק,למה ...אהוחשבתי,שםשכבתיהזמן"כלבמהירות,
ושכיבהןמסתכלתהיא .באווירכערתואצבעותיובתנעות-ידגומדהואהשאלה
 .לגומרת-חן"הופכיםבלחייהשהיוהקמטים

מעידהואעכשיורקקעדת-פידוiר.עםשבהוכהרף-עיןמייד."באהאניכמכוחה,"שב
איכרהוא .כשירתהאתהקטןהשולחןעללמענומניחההיאכירחשבושמהאתלהדיח
 .קרסוליהאתמכסההקלילהשימלתהיחפה.שהיאעדייןרואה

הרילרכות.התקליטים,הכדים,התמונות,הספדים,סביבותיו.עלמביטמיכאלשתיקה.
שחרר.פרחכמרהתלתליםעםבכיסא-הכרכרההיא
 "?ילדים ?בעללך"אין
איתןהפגישהמןלהגיד'מוכרחה"אני .כעשןאפלותעיניהקצת.מתנדנדתהיא

שוויםלאחיה,אנישאותם.החייםממשילאזהלהיות.יכוללאזההדיחיים.נמלאתי
 ".בעיני
אני ...למשמרתלשובאצטרךמעט"עוד :בעיניומעפעףשמאלה,ימינה,מביטהוא

 ".חושב

 ,, ?בצבאאתהזמןכמה .בחרףשלכםהאחרוןהלילהשזהיודעת"אני
כליאות.ערכההואבעדך," ..."שנה
 "?הצבאעדעשית"מה
 " ...לקיבוץוהלכתיביקשתיכלומד,חלב.רשתיתיתפוחים"אכלתיתפוח.לוקחהוא
אומרהוא "'כן ?"הייתכן :לוחשלעצמווכמו ,,וברפת,במטע"עבדתי :מהססהוא

 " ...נפרדו"הודיבניע-כתפיים'
איזהכעבור .ירכיהביןכמתחתשימלתהכיסא-הכרכרה.אתועומדתרגלמורידההיא
 ,, .כשראההייתילאלעולם"אני :אומרתהיאזמן

ידיהכיןראשה .לצאתיבקשאיךיודעהואואיןמדברתהיאאליואםיודעאיכרמיכאל
 .הפניםעלתלתליה
עץשללזושדומה"בדידותחדש'אומדהואבדידות,"מרגישאני"בצבא

אני ...כרתוהאחריםהבודדיםאתהמחכה.בשעראצלנושעומדהיחידהאקליפטרס
אולי?" ...שלךהבדידותבגללכאןיושבאניהאם ...למהיודעלא
אלבוההומיכאלפניה,מרימהולאכיסא-הנדנדהמשעכרתעלמדפקיםמניחההיא

רק .כואבלא"כבר :לצדמצדראשהוהניעהבוהביטהפתאום .וכרעדמחשופהעומק
לכול."אטומהאנידובפיעלפעם.מדיעצוב
כשבדהתנועות,ואתשלךהפכיםאתארתך'"כשדאיתי :אליואודותופניהמדברתהיא

מצידיצומח.ארתךלדאות;לדאוג,לאהובלמשש,אפשרארתךשלי.באטימותמשהו
העציצים."כלאתלשבוריכולת
מחייכתהיאגם .ערדלדאותרוצההוא .כתפוחכגסלאעדיין .הנפתיעמחייךמיכאל
כיחשהואולפתעמולו,בוהקהחרםצווארהסנטרה.אתמעטומרימהמזדקפתאליו.

ונרצצותמ~אררתעיניהקופא.הואשלה.בפכיםלרגעלגעתעזגירויברמתפשט
כמומחייךהגדולופיההקטניםונחיריההישראפה .בהןמרצדומסוכןחמורומשהר

כובעמוזרחרסןאליה.אותרמרתקהפולחמבטהסרר.מסתירותושפתירבשלפדי
מפניו.זזלאמבט-עיניהאךחומר,אתאופל-פיה,אתומגלהמתרחבחיוכה .מתוכה

שפתיהשבותבלתי-מודגשתבאיטירתקרר-קוטב.מהןבוקעזאתרעםקודחותפניה
עלמעטיורדיםוהעפעפייםבנחיריהחולףדקורטטמעדת-פיהעלומכסותונחרת

הואברגעובולו.מניחההיאורכה.ככמרתנהייתהתחתונהשפתההדורסות.העיניים
והשליכההעולמותמכלאותוגזרהכאילוומדגישהנמנעות,מןהואזהדברכימבין
 .הריקלחללאותר
 .שפתיררעלהמזיעמצחועלכף-ידואתמעכירהוא

 "!הזאתהתנועהאתפעםערד"עשה
היאדע."כללךעשיתילאואניאותישונא"אתה :בחדדמצלצלצחוקהעושה.והוא

ממחוזות-חלוםתחושה-חוזרתכמרמיכאל,שלכמרחוהיבהכדבר-מה .אותרבוחנת
אני ..."אנילהגיד,מתחילהואהתפוח.אתממששותידירבה.לתפוסשאי-אפשר

נשקר.לעבדרוכןהואלמשמרת." ...לחזורצריך
 ".מיכאלבכקשה,לא."ערד

הםשרב.זאתלשמועמתאורהוהואמוזרה,ריגשהליבואתמציףמפיהצליל-שמר
היאפעםמדיהתפוח.אלכפרת-ידיר,אלבוההוהואהחלוןאתרואההיא .יושבים
ציפור-לילההלילית.באדמהטרקטורשלדחוקשאוןכיסא-הכרכרה.אתמניעה
מתחתזה,בצדזהתלוייםהקירשעלהמראהלידהסגול.חדדהברוח.זזוילון .קוראת
אחרעוקבתהיאשערן.עוכרתאיכהעצמההיאשרכים.שערכי-ידכעשריםומעל,
"מכל :ממלמלתהאוסף,עבדאלידהופושטת ;עצובקטן,חיוךמחייכתמבטו,

נתנו."כולםלאביקשתי.לי,שהיוהמחזרים
עלחושבשאני"משוכה :רבהבאיטיותואומדבהמביטלאבראשו,מהכהןמיכאל

אתמהפההרצאתילאשכיםששכברבעצםאבללך,זהאתאומדשאניומשרנה ...זה
 ".'אבאהז;ןלה
סתומות.אומדתהיאשכה,"ארבע-עשרה"ואני

מוקףשהואמדגישהואמקרם.לוכותנותאותר,מקבלותעיניה :ראשואתמדיםהוא
בה.דק

פתאום.שואלהוא "?שמך"מה
"לילי."

 .משתתקהוא " ...חשבתי"ואני
 ,, .תגיד ?חשבתמה ?"מה
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באצבעותיהממוללתשהיאכדיתוךלאט,ומוותרת.בומביטההיאשותק.הוא
ייתכןרחוק.חייל."אתהאומרתהיאבד-שמלתה,אתשלא-תאומן,בעדינותהחזקות

אתהמהאלמכערה.ית,_מבמחן,מחום,רחוקאתהגעגועים.הרבהיששלךובבדידות
איש,"אהבתיאנינעימים.אוליאחרים.געגועיםאלהאבליודעתלאאנימתגעגע,

כמה"אלוהים,בהתאפקות,חרישי,בקולוממשיכהשפתיהעללשוכהמעבירההיא
שם.היהמהנזכרתמקומות,מקום,לידעוברתאנילפעמיםקרוב.זהוכמהרחוקזה

 ...יודעתלאאניכלום.ליאומרלאבואיכנושהואמקוםאיךמחדשתמידמופתעת
-אשהלושחיתהלמרותהים.אתשאהבללא-תקנהשבוראישלכולם.זרהיההוא

המתהפכת.החרבבלהבלהיתקלבליגן-העדןאללשובהדרךאתחיפשאיתידווקא
שאיןבחוליכגועהחיתהשלוהנשמהרעות.חמשלומחזירההייתילישעשהטובעל

הואאחריות.בשוםלשאתכוחבוהיהולאתחתיובערההקרקע .בשםלולקרוא
המוזרותלמפלצותחופיםלושאיןליםהארניות,שלהמתנדנדלמגעלהפלגות,ציפה

תאוםכמוהואהים .מכוחהמעטמרגישאניביםרקלי,אמרהואהמים.שבתהומות
הוא .בהמביטמיכאלראשה.מרכיכה .משתתקתהיאלבד."לאאניואזשבי,לתהום
מרגישופתאום.יכולואיכנומעט,רק'רגלרקולולהזיזגופו,תנוחתאתלשכותרוצה

"הוא :נוצצותהןעיניה,אליומרימהלילישיניו.אתמהדקהואדמעות.שלחריפות
הפחדגודלכןאליובישחיתההאהבהכגודלמעודי.עינישראובודדהכיהאדםהיה

אוכל ;שתיקותעצמועלגוזררבים,ייסוריםלעצמומסבהיההוא .ממכרשפחדתי
היהלעצמועוללשהואגדול-הכאביםאבלמעשן.לאמים.רקשותהשבמעט.מעט

בכאלהלהישרףמוכןהיהלמהיודעואלוהיםאליו,הקרוביםאלהמכלהניתוק
להתמודדיודעלאאניליגורמיםשאחריםכאביםעםאמר,לו,בצרפעם,געגועים.

עמוקכרשמתהיא ".יותררעלעצמיהעושההואשאניכךידיעלעצמיאתבוחןואני
עיכבאחרעיכבבפיהוטומנתחיקהאלענביםאשכוללקחתמתכופפת .וכאנחת

קחיאיתי.לרלמהלי,אומרהיה:"הואמיכאלאלממשיכהמלאבפהאותווממוססת
מבקשהיהאחר,אוזהגברעללומספרתכשהייתי .חייםוראיוכוחפשוטחברלך

אניתשאל,אמרתי,"ואני ,ביישניתכילדהפתאוםנראתהכןבאומרהלו."שאתאר
אינספורשפעמיםשלו,העינייםרקשאל,לאמעולםלדעת.רוצהשאתהמהאספר
ידעתילאוחיים,חגיגהמרגישההייתיבאכשהיההתרחק.והואכבו,במקומו,דיברו

אותומשלחתהייתיבלכתוובשבילי.שלייי~היה-כשבא .אושרמרובעצמיאת
עקרווגםאותהשחיללוכמיוחשהורמוסהקרועהכותרתהייתיואניומנושקמלוטף

 ".הקרעיםאתולאחותלשובועליהממקומוליבהאת
אותועזבתייחד,שהיינוהשכיםבחמשפעמיים,אותו.שונאתהייתישהלך"אחרי

רקהתראינוכמואותימקבלוהיהקירבתו.אתוביקשתיששבתיזוואניביוזמתי.
אני .שכייהמערכת-דםכמוחיהואקצת.עליצוחקרקשאלות,שואללא .אתמול
ביחסצל.כמושלילחייםצמודהואאבלממנו,להיפטרמתוכי,אותולפלוטרוצה
בסרטאיתראבל .כמוהואותיהצחיקלאגברששוםעכשיולהגידמצחיקהלואלזה
שלו,במכוניתאושלי,בביתרק .העירברחובותולאבהצגה,ולאהייתי,לאפעםאף
לאשמעולםלמרות-הפלגהלשוםאותילקחת'רצהלא .בפרדסיםאובחופיםאו

שלוהאצבעותאתאכירעצומות,בעינייםגברים,אלףביןלא.אומראותושמעתי
להסתכלכמוהיה-ופןבכלבשבילי-איתרלדברשלו.הגוףשלהריחואת
ופעםלימים,לפעמיםלשעות,;לפעמיםהעינייםאתעוצמתהייתיפעםלאראי.לתוך

 ".שכיםשלושמעמדהחזקתי
אותילקחהוא-האחרוןהלילהזהשיהיהידעתילאואז-שלכרהאחרון"בלילה

הפעםלי,אמרהוא .וככנסכו ,לפסיםמתחתקטןגשרוןוחיפשחיפששםלפסי-הרכבת
 ,, .איתןלצעוקרוצהאני
 .בושהביטה .rלמרומיכאלשלפניואתראתהולאדיבוקבהכככסכמודיברההיא

הזמןבגללמתקרבת.רכבת-המשאאתששמענועדוכמשךכמשךוזהאיתי,היה"הוא
אני .מעלינוממשעברהשהרכבתלפכיעודלצעוקהתחילהואזה'עםזהשהיינוהרב

הפכיםאתראיתילא .אותיגםומפרקמתפרקשהואהרגשתישלו.מהצעקותכבהלתי
 .בחושךשלו
קיצרתמיד-לי :אמרהוא .לאטכל-כךהלכנו .הביתההגענואיךזוכרתלאכבראני
הרגשות.להמשיךכוחביאיןשכפסיק.חושבאניושתק.-לי .ושתק-שמיאת
יהיההכלומעכשיורע,ועדמטובשכינולמעןלעשותיכוללאאניאותי.ניצחושלי
עשתההיא ,, .ללבמכפות-הרגלייםביזורםקיפאוןאיךהרגשתי .מתמשךאחדסבל
רב,היהלאהביתהאלי"המרחק :והמשיכהיאושבהשהיהגנדרניתתנועהבידה
היינורקמלה,שוםעודדיברנולאהאלושעות.בשעותבכמהאותועברנואבל

 .תוכיאלכולולהיכנסרצהכאילואותיחיבקהוא .ועוצריםהולכיםועומדים,נעצרים
הוא .כעצרנולביתקרוב .קולבלימתייפחתהייתיאני .בשליהתערבבושלוהדמעות

במקום-אותךשאוהבבעולםאחדאףשאיןפעםתרגישיאםצווארי,לידאמר
הלכתי."ואניאותישילחהוא .שישתדעיאהיהשאני
מעגליתבתנועהאצבעותיהבומעבירההמתולתל,שערהאתידיהבשתימרימהלילי

עינייםבמיכאלונועצתאומרתהיא ,,אחת,פעם"רקוחלק.ארוךצווארוחושפת
כמו.קצוץ-קצוץהזההשיעראתקיצצתיאותי,עזבשהוא"אחרייהירות,מצומצמות,

גביעלשבועותלכלום.טעםהיהלאח.'ה:בכלגםאותיעזבעזב,כשהוא .כמרףכער.
להגידאפשרב~שתו.קינאתילאלכןקודםמעולםשזהו.שתפשתיעדחלפושבועות
והואהמדרכהעלהלכההיאבחיפה,אותםראיתיפעםקיומה.עלחשבתילאשאפילו

לתמידעזבכשהואממנה.נדהמתימרחוקגםהכביש.עלורגלהמדרכהעלרגל-
מסתברשתיים.עםלחיות nכהיהלאבוגםטוב,הקנאה.כובדאתפתאוםהרגשתי

מעיןזוהי .עכשיוחיהואאיךשואלתלאואני .איחהאפילולחיות nכבוהיהשלא
כשהוא-המתאיםלאדםמחכהאתהחייףכללנו.מזמניםשהחייםקטנה.תרמית
אליקרוביםשהיודבריםאליף,מדברתאנימיכאל,והכה,לטעות.יכוללאאתהמגיע
 .ראשוןגשםכמומרגישהאני .תימהוןאובושהביואיןעצמיאלקרובהמשאנייותר

מצטחקתהיא ".האדמהגםהגשםגםואניגווע.בגרוןכמיםבאדמהמחלחל
 ".אווירלאאתהאתה,"אבלומוסיפה,
התפוחעלאצבעותיואתבעוויתלוחצתשבוהאימה .מפניהמבטומסיראינומיכאל

איךהרגישהוא .זעיריםדבריםבתוכוהתפוצצושדיברהבעת .פניהלתוךיוטחלבל
עליועטומשםמפהסחוט.ספוגמאוד,חלשעצמוהרגישהואמפניו.אזלהדם

בוהצטלבווזיכרונותפישרם,אתידעשלאאירועיםכברקים,כמוחווחלפו
לאסוףלבית-אימושבאהזאתהפעםאתזכרוחיבהירואולםומחרידים.מטושטשים

הרייךשלוכפילתו"עלייתובספרקוראכשהיההשראה.עללבחינת-גמרחומר
בכתב-ידוכתובהספר,לדפידבוקכמעטישן,כפול,דף-מחברתשםגילההשלישי",

לא .והחביאואותוהעתיקמחשבהובליוגוברהולךבמוראבוקראהואאביו.של
 :בלינוחקוקשנהייהמהאתלקרואהעוזבוקםרבותפעמים
לא-למימדיםוהתקדשגדלאליהשקשורדברכל .שליהשיגעוןלהיותהפכה"היא

לא .מנשואקשהחיתהאיחההמצוקההגיון.כלאיבדתיעליהכשחשבתי .מציאותיים
שלאמישהוראתהוביבלבדלעצמהשייכתחיתההיאבאמת.שלילחופנהיכולתי

קמתיבנוכחותה .לנועיכולתילאאותה,לגאוליכולתילאהאמיתיואנישם,היה
ביבנתההיאשלי.ובבןבאשתיבגדתילחלודה.לאבק,הפכתיובלכתהאפרי,מתוך

עלהכלחאבדאיחהקיום.לזההיהלאובהיעדרהלהקיםיכולתישלאמהכל
אתכטלמחההבוקרבשלה.נמזגהשליוהחזייהעופות-לילההיינושכינו .המציאות

היא .משמרמכלעליושמרנושניכובו,כפרנושכיכרהסוד,אתידענושכיכרהכל.
פניהממושכת.לגסיסהחייאתהפךזהוכישוףאותישכישפוחייםביהפיחה

לכשום'בליגופי'אתדבריי'אתשותהחיתהבוהשוקקוהצימאון ;החזקותהנפלאות,
מתיקותבזהנסוכיםהיו .כמלאך-המוותסביביהתעופפואחר,דבר-מהלדעתבלי

אניאבלאחת.אףבאמתחיתהלאליאחרים.רביםהיולהבלתי-ניסבלים.וכאב
 .דקעדכתרוששתיהסתם,מןכך,מתוךונטלה.באהשרצתהמילכולן.הייתי
ראיתיאניכירקכבראההיא .אישעםלחלוקיכולתילאאיחהתמוכת-העולםאת

נגיעהוכלהעוראתבישמתימעלקילפווכמוחסומות.היואיחההדרכיםכל .אותה
אינני!ושובעכשיועושההיאומה !עכשיועושההיאמה :ודמעותתוגהעלימביאה
מוכןהייתילמענך .חייםלאזהובלעדייךחייםלאזהאיתן .שלפניימהאתרואה

נקראואיך .אוזלת-ידמתוךבוראיםאיןגן-העדןואת .מאוםעשיתיולאהכוללעשות
האם ?הגבולמהויודעבאמתמישסביבי'אלהמכל ?כמוניכל-כךכשרפיםבוהמקום
לגביהםגבולשהואמה?האםהגבולאתקובעיםחיאניבקירבתםהמקרייםהאנשים

 ?לחוסר-היגיינה ?לביטחון-העצמי ?לאהבהגבולישהאם ?לגבייגבולגםהוא
לסבל?

אבל .למענהדומההקורבן .להיטלרדומהלהיותהופךאנימוזרבאופן ?להתעללות
להיותששואףקורכןשאנישוכחלאאניפוחד.אניזה,עלולהתענגממשלהרוג
ואשיגביתיפגעשלאלי,כוחהבדרךאחרת,בדרךלהרוגבוחראנייאם-כןרוצח.
זההסוף,עדלכעוספוחדגםאני .השניבאדםהאישיותאתהורגאניסיפוק.ממכה
חלש .חלשלהיותרוצהלאאנילחולשה.אותזהאמיתיים.רגשותוחושףמסגיר
חוששואניגופנילעימותלהגיעגםייתכןבכעסחלש.להיותקשהזה .תמידהייתי

הרג."עדאיתרלהגיעואצטרךגבוליהיהלאלכעסכיוייתכן .מכאבים
"אניממלמל,מאחיזתו,התפוחאתמשחררממקומו,קםהנשק,אתלוקחמיכאל
במנעול.המפתחאתומסובבלדלתופוכההולך,"

 :אומרתפתאום .פניואתבולשותועיניהלידו,חיתהומייןדרוךבחןקמההיא
מהאותך,כששאלו .הידעלאדומהפריחהלךחיתהארבע,אושלושבן"כשהיית

זהאבלמחייכת,.,,היאחלודת-ידזהלא,ענית, ?בסיופוכגעת ?עצמךאתכשכת ?זה
 .חיוךלא
 "?"אני :פולטהוא

 "."אתה

מסוגלאינוריחה,אתמריחהגופנית,קירבתהליידמבוכהחש .בכתפיומושךהוא
אני .אותואוהבואנישליאבאאתאוהבתאת ,אומרהואבלינו .פניהתוךאללהביט
 .בגרונופקעת-בכימרגישמיכאלאני.מיואתאוהבתאתמי~ת .לאואתאותומכיר
 .היפהאימואתלראותעכשיורצהמכליותר .כעליועלמשוטטותעיניו
לידוכמוכהעכשיונראית .חלביותמעורפלותעיווריםכעיניועיניהבומסתכלתלילי

אלי.פעםאותךהביאשלךאבאההיא,בתקופה"אד, :לדבריכלהבקושיופגיעה.
לישיתךביקשתיאני .עליונרדמתואתהלחיפה,באוטובוסאיתןנסענואחר-כך
ליהעבירהוא .גדוליםשחורים,תלתליםעםיפהפהילדהיית .ישןאותךלהחזיק
אחתפעםעודלי"תןמתחינה,רועדוקולהאומרתהיאמיכאל,"ומזיע.ישןאותך
 ,, ...אזכמוהידייםביןאותךלהחזיקשליבחיים

שליאבאשנתייםלפכייודעתלאאת"אםבמהירות,אומרהואעיניואתלהריםבלי
 • .והלךפכההואהתאבד."
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תוגתי
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מכךעשה .הארץכצפרןצבאימיתקןעללשמורכשלחהוא .המסכןוגתית
חיילעםאחדכאוהלגרשםשמר.מהרעלכדיוקהיכןגילהולאגדולסרר

כפקידהמאוהבהיההצעירהחייל .המיתקןשלכמיטכחעוכרשהיה
למכונית-כילרריתכצהרים,יום,מדיכמעטמופיעהשחיתהמירכ,הפלוגתית,
עלשדיברכיפהחובשמרצהעםגםולפעמיםוסרט-הקולנעו,הדוארעםהאספקה,

זהרקהואהשלםהיהודיכיוטעןכגויים,התבוללותכגדהיהודי,העםשלייחרדו
מלרכאכי.-ץהרביככגדוזאתהמצרות,כלאתכהמקייםרגםכאץר-ישראלשיושב
 .כחינהמכלפגומיםשהםהחילונים,עללדברשלא .פגרםיהודיוהואכגלות,שיושב
ומדיאדמדמיםפצעוני-כגרותזרועותופכיםורחב,תפרחחזההיההגדולהלמירכ
חאקי-כצבעהצבאית,כחולצת-העכורההעליוןהכפתוראתופורפתשכהחיתהפעם
הבחורהחיתההיאאכללשמור.הופקדפתחהשעלהתכולהמכרכרכפרםשהיהכהה,

ומילואים,סדירחיילימורעבים,גבריםועינייום,מדילמיתקןמגיעהשחיתההיחידה
חברות,להמציעיםאיתה,מתבדחיםגםהיוואחדיםשרקטת,כשקיקהכהככעצרתהיו

ידידותשלכמחררהארתהמחבקיםארעכוזה,עלהרחבות,כתפיהעלטופחים
ואפילוזכתה,לההיומיתמתשומת-הלבנהנתהמירככידרמה .מזרייפתגמלונית,

וכאחת .הארוכותוכמשמרות-השמירהכלילות,כה,להרהרמתחילעצמומצאתוגתי
תת-מחסן-תחמושתכפתחהסתתרכיעדמגורה,כהעצמוחשכלילה,השמירות,

מירכ,כיככפשרמדמהוכשהוא-ככריעהצרכיו,אתלעשרתכדיכמר ,קרקעי
הכבדים,כדדיהנלחצתמאחור,עליו,באה ,עליההפרומההחאקיחולצתורקערומה,
ותופסתכר,ארתהחכןודאישהטבעהענקכצ'יפצ'ימרןשלולתחתרלחודרתהחמים,

החשוכההכיטרןרצפתעלארכן-שלוהפתילאתומגלגלתהמגודלותכאצבעות
מיטת-עלפרועיםרכדימירכרתנוראכשיעמרםפורקנו,אלבאלאכהםרכיםימיםזרע
רשמן-חומרי-חיטויצבאיות,שמיכותריחמדיףכאוהלוכתמים,אבקמלאהשדה

 .רובים

נתפסשלאומזלוהמשמרת,ביקורתחיתהכן'אחריאחדיםרגעים .המסכןתוגתי
כתלחלחרתחתוניוהסגירו.לא-כרשדבקהטריהזרעריחואפילומעשה,כשעת
ועצוב.מארד,קרלווהיה
שהיההתורן,הקציןחומציסמ"רשאלתוגתי?"ממך,שנרדףהמוזרהריחזה"מה

המיטכח.עלאחראי
 'דרמהאכןהריחלעיתיםכיבהיזכרוהאחרון'כרגעתוגתיכחלץ " ...אפרסמון ..."א

כזרע.לאנמרכן,האפרסמון,כזןתלוי
 "-ארתךמפנקתתוגתי,טובה,אשהלך"יש

כתפריט.אפרסמוניםאזכללטרםהצבא
 "-כשרילא"אני

 .והסתלקחומציצחקמדי,"יותרתאכלאלרקטוב,"טוב,
ונאנח.לתוגתי,ממולמיטתועל~לריסהמכונההחייל,שכככלילה
 .תוגתישאל "?לךיש"מה

 "-אותיהורגתהזר,"השרמוטה
 "?ימ"

ארתה,אזייןלאאםליאסלחלאאנישליכחייםארתה.לזייןמוכרחאני"מירכ.
 "-אחתפעםלפחות
 .שתקתוגתי

 "!לועשתהשהיאמהתראה '"תראה

 .תוגתיהכיןלא "?"למי
 "-אותר"תראה
שמיכותשתיכחצי-הסכה,גברעלששכבגלדיס,שלמיטתולעברהתכונןתוגתי

הכההאבררמזדקרמכנסיולפתחומבעדמאחור,ברתומכותמקופלותצבאיות
 .והקשרי

להקרהמה"שמעתבר.לגעתמבליבאברולהתבונןגלדיםהמשיךשרמוטה,""כזאת
 ?הנהגעם

 ".אל"
 .גלדיםאמר ".חשובלא ."טוב
שתיקה.ביניהםנפלה
שנשען ,תוגתישלמיטתוליידועמדהתקרבמשולשלים,כמכנסייםגלדים,קםלפתע

המקופלות.שמיכותיועלכגבוהואאף
התחתהייתאםאתה'נגיד !השרמוטהלועשתהמהמקרובפעםערדתראה"תראה'

 "?תוגתיעליו,מרחםהייתלאמירב,של
פעימות-ליבו.אתתוגתישמע "?מתכווןאתהמה"מה,

היאמהיודעאתה .צריךארתהלהכרת .השרמוטהארתה'להרוג !תראהבר'"תיגע
 "?הנהגעםעשתה
שלכאברולגעתידוושלחתוגתיערדהתאפק"לא- ה:':?כנחעשתה,?היא"מה

 "-ככה ?מהלכיםלו"העכירהומבולבל-קמעה,מארדמגורהגלדים,
 .צחק

 ?מכינהאת ,אותרתרקעשאנילהרגישרוצהאני .לימוןלאזהאותר,תסחטיאל"חי,
 "-לצחוקותפסיקימשחקיםכליאכל !כלרםאר

 .תוגתיהתחנן "-לי"תרשה
מרגרינההכאתי ?פצעיםלןישפוחדת,אתמה !הסתובבילן'"אמרתי

 ?פתאוםמה"מה'

 "! 'סנדרריץנעשהאנחנו-מבינהשאתחשבתי !"יא-אללה

 ,באוהלזהארגשעל ,בהירהפלסטיקמצלחתולקח ,תוגתישלמידיועצמומשךוהוא
צשהארת ,צבאיתמרגרינהשלדקהחבילהחצי-מהחוץקלושחשמלכאורהמואר
שהלבין ,אברראתסךוהחלכאצבעומעטממנהחפרכה,טבועהחיתהעיגולמרקפת
מה ,ככרהסתובבי"נר .מהופנטמזועזע, ,כרהתכונןיתוגת .דרקוןכמיןגבנוני,ונעשה

 "!ליגם ''בררך-הבאיגידהואועכשיוכעולם,יפההכיהתחתלךיש ?מחכהאת

 ,מירבכאלאליוודיברהמשיךגלדים .בטנועלושככרועדותכידייםהתפשטתוגתי
לאט-לאטסךוהחל ,מעלהכלפיאחוריוולהריםכמזדוןראשולתקועלוהורה

כמר ,בשריריוומפרכסמפרפרוהחלשנתרחבתוגתי,שלהתחתרלטבעתאתכאצבעו,
מחליקוהחל ,דהיבעמגלדים,מעטהתרומםואז .גלדיסשלאצבעוסביבפרתצ'יק
מעטפעםמדיחודר ,קצביותכתנועותתוגתישלאחוריואתוכרתקאברראתפנימה

 :ומקללנאנחוהוא ,להרחיבםכדילצדדיםכידיואותםקורעיותר,
 ,נהיגררכמלךראהיאניעכשיו?לאליורק-נותנת,אתלכולם ,מירכ"ילען-דינכ,

 "-לךיראהאניעכשיו !לךיראהאניעכשיו
עד.לאוהללהיכנסמיעטתוגתי .לוללעוגניסהואפילולתוגתיגלדיםהתנכרלמחרת

הםומזעצמוחש .יחזורלאשהמקרההחליטהואלשמור.תורוהיההלילהחצי
 .מושלמתחיתההבעילה .ומשחררמתוקכהתענוגחשלאמעודראמנם, .ומושפל
מכלי-כיותרוהמוזר .שרפךהחלהוא-עצמושגםרגעלאותועדכרנשארגלדיס
תהיחהאביונהעוצמתכל .נחבא .לגמריהיהרפוי .ראשואתכלליוציאשלושאברו

כעיןהדברהיה ,התרגשותוכשיא ,הצבאיתכהיהשמעלמטהוכשהתיז ,כפי-הטבעת
זרעוהיהלאהזההרוטבוכאילומאחור,שהתרחשהעיקרילדבראישור, ,עודףסרח
וחמת.ימאשהשמזילהעסיס-תענוגותאלא
יחד'ונתערבב .וזרעצואה .מרגרינהריח !כרשהאיזו !גועלאיזה .כךאחראכל

ותקמפושכרגליםהיוםכלהלךלמחרת .אותושיפדוכאילו ,כערהכתרקרהתחתול
-נקבהכלשוןאליומדבר ,כרמתעללערדוגלדיסמעט.
 "?התחתאתלךרעקמי ?הייתמסעכאיזה !מירכ ,"חי
לכעולםילגלדחיינלאשיותרלעצמונשבעאוה .תוגתישמרלמחרתהלילהחציעד

 ,שןיככרשגלדיםסכור ,שמיכותיותחתחומק ,כחשאי ,לאוהלכשנכנסאכל .אותו
תחת ,מאחוריו ,עימדשרכב ,ושריריצנום ,גלדיםהיהרגעוכערדקלרחששמע

רקלאגלדים ,קודמתהעלעלתהאףהזאתוהפעם ,לידיועצמוהפקירושרכ,השמיכות
 ,שרבמויוכסי ,תוגתישלהרךהשמרקולאתלהזקיףגםהצליחאלאלתוכווחדרשכ

וננעלבועלשהוא-כחייוחששטרםמופלאה,הרגשהלתוגתיחיתהיחדיו,כמעט
יללכלואיכפתהיהלאושובציבורי, ,מפולשדו-מיני,כר,מוכפלוהכל ,יחדגם

 ,העגלגלהצורתועלולועג ,כארוחותהמיטכח,מןכרשמתעללגלדיםולאהריחות
םיהסוכככלשללצחוקם "!"מירכ-כשםאותרומכנההנשית,

 .גבריםשלגברהמסכןתוגתיחזרהצפוןמן

החדשיםמהחייםרשימותוהנעימים,"הנאהביםחדש,רומאןמתוךפרק

 .ביתןבהוצאתלהופיעהעומדבארץ-ישראליי'המתרקמים

ותמשירהשיחרורלפנילילותשני .אותרמצאר ,חזרעצמוככוחותלא ?חזר
 .לוחיכהדיםלג .ללאוהונכנסחצותאחריקצתהמשמרתאתתוגתיסייםהמילואים

תשלגישיהתבהוא .הילךכקרשי .כערראחוריו .אותושיעזובאליוהתחנןתוגתי
תריאחלקשתמידתושרנמשחרת-עררשתיכעזרתעצמולרפאוניסהלחובש

בואלולניחילאשאםעליואייםגלדיםלדלקות.ונטהלוהיהרגישערר .למילואים
 !ףסכממנושדרוי ,כתל-אביבררקלכיבראוגםנטיותיואתכרכיםיגלה-עליו

הכלתעלמהתובענילגברשנישאהככתולה ,והנאהמושפלותשלתערוכתחשתוגתי
עליוהאימה .אותווריגשהפחידלושנתגלהטבעו .התענוגותסודאתמלמדהגםאך

פריס .רכותחשביעליגם ?וידידותיו .ידידיואליויתייחסואיך ?לתל-אניבכשיחזור
לעצמוראומכתרך-תוכרהיה ,רכימ-כשםאותומכנהגלדיםאתשומעכשהיהכי
י,לשאבר-המין-הםכי ,שלוהאחורייםאניכיומדמה-לילךאנילילך,אני-

מהותלאותה .נוישנשייכרת,אנחנווכי .לוישהרשיתהנישוקיםמכלהכירשאותר
 .תוכהאלהחדירהמןמשוגעתהנאההנהניתנשית

נאן'אופכשרםלולהיענותמתכווןאינותוגתיכיוכשחש .ממנוחירפהלאריסגל
-ניסהתוגתי .אותולכערללתוגתיומציעמכנסיוומפשילמצטנףאליו,וגבושככ
תוגתיחשרגעוכעוד ,כצלופחוהסתובבכזרועותיוגלדיםהתכרבלאזהצליח.ולא
ממכנסיוערומותשכיצכצוגלדים,שלכיורינתהפכוכעתוכהאברו,עלשפתיואת

להדדיותאילמתכתביעהתוגתישלפניומולהזקוףהאברעםוכאר ,המופשלים
-לשונית
לדתשנטבלכמיעצמוחשככרלאיממכר.לעמודקשההיההפיתוי .נאנקתוגתי
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אברהיהכאןואילו .אני-לילך-הנותנת-ובאמצעותה-אני-נהנהלחלומות .החדשה
מעי,-ומוחואחוריים,-היהפיוגםכאילובחשכהשפתיואלנדחקזקור. .כהה
תארהושטוףעקרריק,אחד,גדולאנושיחוראלאאיננותוגתי,והוא, .צואהמלאכלי

וגמישרוטטגלדיסזה,לצדזהבמהופךהשנייםשכבוכנצחארוכהשעהלהיבעל.
וחשנפעל tשקטתוגתיבעוד Iמכאןוחודרמכאןבלשונועוטףגב,בקימור Iכחתול
-הואכאילובחזייהנאחזושובננקב, .נבעלמוחוגםכאילולאט-לאטנמסעצמו
להשתעבדשלאובלבדבתפקידים,התחלפנוהוא,-ואניתוכי,אלהחודרהוא

-לגלדיס
אוכמתעלףעצמוחשוהואעליי,מחשבותיווגםהכל,נשכחשבוהרגעהגיעואז

-הגליליבלילהלשוטויצאההתרוממההצרההשדהומיטתבאווירמרחף
-התפוצצותלפניכמוואביונת-הראש,

קודם,כמותהידעשלאנדירה,הנאהשבהתזה,ההנאהשלאחדותשניות-כךאחר
ההשפלה,ותחושתהנוראה,ההתפכחותאחריהןומידלעשות,גלדיסהיטיבכה

שפתיו,אתומרטיבגרונווגודשפיואתהממלאהזרהגברשלזרעולטעםוהבחילה
הנוראוהמיאוסחמוצה,מרגרינהושייריפניו,אלודבק

-להקיארקלהקיא,
למות.או
זרע-ריחומדיףערום-למחצה-לאוהלמחוץעמדכאשרתוגתילעצמוהרהרכך

אתוהקיא-וזיעת-חייליםזולטבקטעםבונמהלכאילומשלושונהשהיהגלדיס,
עימושלקחחמוץגזוזופחיתמצופיםשנינוספושעליההצבאיתארוחת-הערב

כדירקלאוהלחזרהואמתכתי.בטעםשיהוקיםשהעלומעיו,אתוהתסיסהלשמירה
אחדים,רגעיםלפניממיטתוהדףשאותומגלדיסמתעלםונשקו,בגדיו,אתלקחת
-ללכתופנה ,אחדרגעעודצידונותראילואותוהורגהיה
בגדר,פירצהדרךחמקהואואוחו.לאבשער .המיתקןמןיצאכיצדגילהלאאיש

אלמלאחםוכמעטכבד Iסתווילילההיההארוכות.השמירהבשעותמצאשאותה
היהולאממערב,ופעםמדרוםפעםממזרח,פעםסחרחרהשחגהרעותמבשרתרוח

 .בעקבותיהגשםאואבקענניאםלדעתאפשר
לתל-הראשילכבישוהמובילהההרמןהיורדתהדרךאתכסהרורי.והלךהלךתוגתי
ירדהואהביתה.לחזורכללהתכווןלאואולימנוסתו,בתחילתכברהחמיץ-אביב
עלהיכרענפיםשירד.ככלשקטהקצתהרוח .בחשכהדרכופילססבוך,ואדילתוך
-גלדיסשלוהחמץוהמעושןזרעוטעם .בפיוהנוראהטעםאתלהסירכדי .פניו
כדיבושנאחזמישפטאחרמישפטבתוכווהזדמזםיבשים,פירותלעסעלים,לעס

מפניכהעדעליוששמרועכוזובתוליארנוןאתבה,שנפלהתהוםאתלהצדיק
 .זכרממיןפותהיותוואסוןהידרדרות

ובגדי-העבודהעורו,אתמצמררתהחלההרטיבותקלה,שעה.אחראולם,ו
שנועדמתכווץמכשיר-עינוייםכמיןלח,כסדלונראוהמטונפים, ,הצבאיים

יכלולאלהתחמם,ניסהובקרבתןשפגש,הכבשיםאפילוולהורגו.הגוףאתלצמק
עימהלהתייחד-רעיוןבוחלףורגעאחת,לכבשהכוחובכלנצמדהוא .להושיעו
לפעותלהתחיללהגרמהבצמרהלפיתתואך- !בראשוכדורלשלוחואחר-כך

לוהיהנדמהבו.נפשועודכלולברוחהחוצהמידלקפוץתוגתיאתשהביאמהבקול,
 .הבוקרבדמדומילושנתגלה Iהסמוךהצריףמןקולותששמע

הכבשים.ביןשכחהרובהאת

לינכונואםגםאותךאהרוגאניהבאהבפעם !-שמך nימ"גלדיסצרח, ,רץ ,רץהוא
שיהיה,גלדיס,אותךאהרוגאני- !ע-מ-לייא-לי-לי nיא !הספרותבשדהעתידות,

ע-יא-לי-לי nיא !הזיןעלו~ס;ך~אךיסר~ינ;~ה ?iהבושת,כינמתבאשכים,סרטןלך
 "- !מ-לי

עצי-זיתביןמקפץטיראסה,אחרטיראסה ,ניבול-פהבבולמוס ,פעורבפהכך
טל,עוטי ,כהיםוהעליםשנים,מאותבנותמאובנותכצורותנראיםשגזעיהםעתיקים,
-לבלי-נועשמוטים

-נפלשם
 .התעלףכיזאת,ידעטרםאךרגלשבר
הרובהאתבבוקרומצאלמיכלאה,הסמוךבצריףשישןהערבי,הרועהאותוגילהשם
חסר-הכרהשוכבבתוגתיפגשאשרעדהעקבותפיעלמגששוהחלהכבשיםבין

שאוליהיהסבור-והמדיםהרובה,למראההרועהנבהלתחילההזיתים.בכרם
עלאותןולייהדלהחרימןאוהכבשיםביןצבאימאחזאומיצפהלהקיםנשלחתוגתי

השרוט,מצחו ,תוגתישלהרועדותידיואך-תל-אביביתלשווארמההפיכתןידי
-הכאבודמעותלהזיזה,יכולהיהשלא-רגלוהפנים,חיוורוןרקעעלזקנוזיפני

לאחדקראהוא .והפצועהתמהוניהחיילמןסכנהנשקפתאיןכיאותושינבעו
בצריפו,מיטהמעיןכנראהלוששימשהאלונקה,ועלמזה,הוואדימעברמשכניו,

הדרךהכבישמןמסתעפתבובמקוםשחנהלטנדרעדהפצועתוגתיאתהשנייםנשאו
 .המחנהלפתחוהסיעוהו Iלוואדי

בחיפה,רמב"םבבית-החוליםרקוהתעוררוהתעלף,שבתוגתי,אתכשהורידו
משטרה-חוקרישני ;ראשועדמכף-רגלהרופאיםשבדקוהולאחרמגובסת,כשרגלו
נכתבבעיתונים .ווהשהביאלרועיםבקשרממנועדותלגבותבאוצעיריםצבאית
בועשווגםאותושסיממוישמעאליםשניידיעלוהוכהנחטףצה"לשחיילתחילה
מקריםשלאורוהוסיףכך,עלשאילתהלהגישמיהרוגיבורגדעוןוח"כסדום,מעשה
שנועדהמחתרתשלפעולתהלהצדיק.לאכיאםלהבין.גםאפשרואחריםכאלה
שנועדהמחתרתלהשיגם,הישראליהחוקידשקצרההיכןבישמעאליםלנקום

יסגירוכךמושיעיו,אתהיצילקשה.הכרעהבפניעמדתוגתי .אותםולסרסלהרתיעם
 ?נפשואתיציל-אותםובהפלילו .כלשהוסיפור-חטיפהיבדהאו ?כעריקעצמו

לרועים.ולאלו,שיאמינולוהיהברור
שניואלמלא ."שתקתי .שתקתי .באוזנייהודה "-לילכצ'יק Iכפחדן"נהגתי

ולאשלב,אחרשלבהמעשהסיפוראתבכוח,מפי,שמשכוהצעירים,החוקרים
עוולעושההייתי-כמובןגלדיס,עםהמקרהאתהזכרתילאאך-לשקריכולתי

הלוואי .ממעצרםשוחררוהם-עדותילאחרמיידכילינודע !למציליינורא
 •הבא.בעולםפעם,אולילהם,לגמולאיךיודעשהייתי

ביתהקמתהמראשיתשימשהההסתדרות

הרוחאנשיהתחומים.בכלהיוצריםלכוחות

והמדעהיצירהוהאמנות,החינוןוהספרות,

הסדנאלאנשיחברו
הוולונטריתבתנועהוהשדה

אנושחברה,שערכיוהיוצרים,העובדיםשל

 .הפרדללאבהמשולביםולאום

בישראלליוצריםקוראתהוועידה
התחומיםבכל

הטלתתוךת,.ובחובובזכויותשותפיםלהיות

למעןההסתדרותשללמפעלהמשקלם,מלוא

ישראלשלדמותהעיצובלמעןעובד,עםיצירת

חברהבונהאדםולעיצובמתקדמתכמדינה

לקיומןונאמןומולדת

ההסתדרות)של-14ההוועידה(מהחלטות

ז
בארץ·ישרלאהעובדיםשלהכלליתההסתדרות

הפועלהוועד
ולחינוךלתרבותהמרכז
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מסה

שמאלה~שדשמיר
מןבצאתולח"יועידתשלהפרוטוקולפרסוםעם

גינוסר*פנחסשלוהערותמבואבצירוף-המחתרת

אשדחגי

וחבריהיסטוריוניםמעטלמתיידועשהיההמ
הרבים.לנחלתלהפוךעתהיכוללשעבר,לח"י

אחדשהיהישראל"),חירות("לוחמיהלח"י
המנדטוריהבריטיבשלטוןשלחמוהמחתרתמאירגוני

לח"ישלבמינוח-הזר"("השילטוןישראלבארץ
שלהקיצוניהימניבאגףדרכואתהתחיל-מאז)
אתוסייםדאזהיהודיהיישובשלהפוליטיתהמפה
והאירי-הפוליטיתהמפהשלהשמאליבאגףדרכו

 .אולוגית
בעלילמתחוורתהשמאלמארגוניכאחד"יהלחתמונת
שלהפרוטוקולפרסוםמתוךדוקומנטרי,באורח

לוחמי"של(והאחרונה)הראשונההארציתהוועידה

י"(הלח .המחתרתמןצאתםלאחרישראל"חירות
כרשימההלוחמים","מפלגתבשם ,אזהופיע

נבחרשאליההראשונה,לכנסתבבחירותשהשתתפה
שלהוועידה .ילין-מור)נתןלח"יבראששעמדמי

 1949מארסבחודשימיםשבעהנמשכההלח"י

ד"רבראשותהקיצוניהימניהמיעוטבפילוג.והסתיימה
שזכהלאחרהתפלג"סולם")(קבוצתאלדדישראל

אתשהגדיררוב-לעומתקולות.ן-9ברקבהצבעה
-49בזכהואנטי-אימפריאליסטי"כ"סוציאליסטיעצמו

אולכאןלפרשנויותמעבר ,חותכתעובדהזוקולות.
 .לכאן
משטרהקמת" :כךמטרותיוואתעצמואתהגדירהרוב

הארץאוצרותכלעללאומיתבעלותשלסוציאליסטי
האינטרסיםלמען"המלחמההייצור."ואמצעי

עםומשתלבתזהההפועליםמעמדשלהאמיתיים
אוייבהוא"האימפריאליזם ".לאומילשחרורהמלחמה
היא"ההסתדרות ";העבריהעםשלוהעצמאותהחירות
הפועלשלהמקצועיתלהתארגנותוהיחידההמסגרת
הדדיתועזרהידידותיתלברית"שאיפה :וגם ".העברי

לאומישחרורשלבסיסעלהשכנותהארצותעמיעם
שלועקיףגלוימשעבודהשתחררותשלוחברתי'

כולוהאיזורעצמאותעלשמירהושלהאימפריאליזם
ושדה-קרבלבסיס-התקפהלהפכוהמזימותמפני

כולהישראלארץ"שחרור :זאתולעומת ".במלחמה
העםשלהמלאהלחדותוו"מלחמהזר"שלטוןמידי

השלמה."במולדתוהעברי

לח"יאתלמקםכדיהמצעמתוךהללובציטטותדי
מרכיביהששני-דאזהמאוחדתמפ"םבקרבת

הצעיר")ו"השומרציון"פועלי-העבודה("אחדות
ואנטי-פרו-סובייטיתאוריינטציהבעליוהיוהתנגדו

לא-רלבנטיתנעשתהלחלוקהההתנגדותאמריקאית.
כידוע,הפכה,ישראלשמדינתמשוםבהתחלהתיכף

הפרו-סובייטיתהאוריינטציהואילו .קיימתלעובדה

בדרכוופילוגיםמחלוקתולסלעמוקשיםלשדההפכה
כך .והששיםהחמישיםכשנדתבישראלהשמאלשל

שמאלילאגףההתחלהמןוהתפוררהלח"יהתפלג
ולאגףשמיר'ויצחקילין-מורנתןעמדושבראשומתון'

 ,כ"מרכסיסטי"עצמואתשהגדיררדיקלישמאלי
והתפכחותהפילוגהלסבךונקלעמפ"םבתוךהשתלב
במהלךהמרכסיזם-לנינזםמןואףהמועצותמברית
והששים.החמישיםשנות

מימיןי"הלחשללהתפתחותורביםהסבריםיש
 50-בשניםלהתפרקותוועד 1940שנתמאזלשמאל

נעוץהיהזאתלהתפתחותאולי,העיקרי,הרקע . 1949
הלוחמיםהארגוניםעללהשפיעהלח"ישלברצונו
השלטוןנגדבמלחמהבעקבותיושילכוהאחרים
שלתהוםשישאותםלשכנע .ישראלבארץהבריטי

הביטוי(לפי "העברי"העםביןאינטרסיםניגוד
המאמץ .הזר""השלטוןלביןמאז)שנשכחהמקובל
חבריאלבהתחלהמכווןהיהזאתהשפעהשלהעיקרי

 . 1985כר-אילן,אוניברסיטתכהוצאתהופיע *

לח"יהתפלגשמהםהרביזיוניסטית,התנועהול"האצ
המאמץפנהוהמכןלאחרויותר.יותרהתרחקומהם

לאחדותוהתנועההפלמ"חחברילעברהעיקרי
לעצמואימץכךשלו.תנועת-האםשחיתההעבודה

יסודעמדותואףוהטיעוןהמינוחאתויותריותרי"לח
האגףעלמקובלותשהיוואידיאולוגיותפוליטיות

 .ביישובהשמאלי-האקטיביסטי
שלואףהדדיתהשפעהשלדיאלקטיתהליךזההיה

 ,המרי"תנועת"בהקמתלשיאושהגיעפעולותתיאום
השיחאנשישלה.העיקריהמתווךהיהשלח"י

אליהוהיואלדדשלוגםילין-מורשלהעיקריים
גםמסויימתובמידהשדהיצחק ,סנהמשהגולומב,
ומנחםאצ"לאנשילביןלח"יאנשיבין .גליליישראל

בגללגםוגברשהלךנפשימרחקקייםהיהבראשםבגין
ההבדליםבגללוגםהפילוגשלהמרירותמשקעי
הפוליטיבמיקוםוהשוניוהמחשבההפעולהבסגנון
שלהצעותששתיהיאעובדה .לשמאלימיןביןהפנימי
שהעדיףלח"י,אנשיידיעלנדחולאיחודאצ"ל

 .השמאלשל"האקטיבסטים"אללהתקרב

ודליה""נארודניהשלבמסורתמהפכני-אנארכיסטי
התלבטוהלח"יחברי(סוציאל-רבולציונרים).ו..והס

יחידיםשלזעירארגוןשלהבעייתיותבכלמאוד
ידיעלאותוולעוררהעםעללהשפיעשרוציםבודדים,
שלהזההצירוף .והתאבדותהתנדבותמעשישלמופת

הטביעהעם""למעןיחידיםשלהתאבדותיתהתנדבות
הלךהואשאליו-קיצוועלעצמויאירעלחותמואת

תנועתכידוע,וכך,כולו.הלח"יועלפקוחותבעיינים
המקורייםזרמיהכלעלהציונית-סוציאליסטיתהעבורה
"השומר",ועדהצערר"מ"הפועל-ובארץברוסיה
המהפכהאישישלוגורלםממאבקםהושפעוכולם

הרעיונייםהשורשיםאחדהיהזהומכתביהם.הרוסית

בריתעלהאוריינטציהצמחהשמהםוהחינוכיים
בשמאלוגםבלח"יגםהמאכזב.לסופהעדהמועצות

 .בישראלהציוני
החלקייםותפקידו,מקומואתנכונהתפסלאהלח"י
התעלםהואהמדינה.ולהקמתלעצמאותבמאבקבלבד,
הארצי-במשוואההערביהגורםשלמקיומוכליל

ישראלמלחמותובכלהעצמאותבמלחמתישראלית
בשנותמשותקהיההערבישהגורםמשוםגם .מאז

לשיםהרצוןמשוםבעיקראךלח"י.פעילותשלהשיא
גבולהיהזהבלבד.בבריטיםהמאבקעלהדגשאת

תפקידשמילאהפלמ"ח,עללהשפיעהלח"ישליכולתו
החלוקההחלטתכידוע. ,הבריטיםנגדבמאבקרקלא

לח"ישלתפקידוסיוםאתסימנוהעצמאותומלחמת
 .הזירהמןירידתותחילתואת
סופרועדמתחילתולח"ישלהסיפור-כןפיעלואף
תולדותלהבנתרבהחשיבותובעלמרתקסיפורהוא-

שבתוךהעובדהבגללבעיקר .לעצמאותהמאבק
בעוצמההצטלבוהזה .הזעירהמחרתרתיהארגון

נועזיםהקרבהבמעשיהמלווה-אדירהאינטנסיבית
הזרמיםכל-הרעיון""למעןולהרוגליהרגובנכונות
והפוליטייםהרעיונייםהמאבקיםוכלהרוחניים

 .גינוסריאירה :משמאלהדגלעל-יד .שמיריצחקמימינו ,אלדדישראלמשמאלו ,גרא)(ילין-מורנתןנואם

כתובהוועידהלפרוטוקולגיכוסרפנחסשכתבהמברא
ריגוש-לברגילהסבליועניינית,בהירהכלשרן

 .לכאןארלכאןאישית,ומעורבות
הוא .ידועלתרהמתואהדרמהמגיבוריאחדהיהגיכוסר

כלאתועשהי"נלחחמרכסיסטי""האגףמראשיהיה
לח.ומחוצהלמפ"םסכהמשחעםחדרך

כרציפותלעקובהראשונה,נפעםאולימאפשר,המבוא
לח"ישעשההארוכהנדרךחשוביםהשלביםאחרי
 :חשובמשהרגיכוסרהחסירראעפ"כ .לשמאלמימין
שמאלהההתפתחותעלהשפעהשלאפיקעודהיה
(אברהםביאירנעוציםהעלומיםשמקורותיו ,י"בלח

זה .עליופסחגינוסרפנחסמהמשום .עצמושטרן)
שלהאפיקהוז .תיקוןשטעוןשלו,במבואליקוי

והמסורתהמהפכניתהרוסיתהאינטיליגנציההשפעת
עלהצארבשלטוןמלחמהשלשלה,ה"נאררדניקית"

טירורומעשיעצמיתהקרבהשלמופתידי
(לאחרההמוניםאתלעוררשנועדואינדיבידואלי

מכןולאחרעצמויאיר .העם")אל"ההליכהאכזבת
המחתרתי-פיומהאמאורהושפעוגלגוליובכלי"הלח

ישראלבארץהעבריהנרעדשלרמותואתשעיצבו
וערוטושרינתןגרינברגצבימאורי .ימיםבאותם

לח"ישלהסיפורגווניהם.לכלהרוסיתהמהפכהלאישי
שלושקיעתועלייתועלהכוללהסיפורמפרקיאחדהוא

בהתנדבותעצמואתשהקריבהעברי'הנרעד

להשקדמוובמאבקיםהעצמאותבמלחמתהתאבדותית
מגובשתלארמית-תרבותיתכהרריהלהתקייםוחדל

(ששקעוהאצ"למהלח"יייחודיים,היכרקוויובעלת
ועדקירבה)אלבאכינודעולא"חירות"בתוךהואגם

לפלמ"ח.
היההוא .הלח"ישלהעיקריתתרומתואולי,חיתה,זו

"משררההמיתוסשלביותרהמובהקיםמיוצריו
יאירשלומותוחייושלהמיתוסזהו .המוות"רקישחרר

שלקחדורשלהמיתוסוזה .בעקבותיוההולכיםושל
ובהכרהבאמונהלמלחמהוהתנדבבידיועמוגורלאת
ואתכולוהעםפניאתששינההמיתוסזהו .יונולכלעד
כך .ישראלמדינתקמהחיתהלאוכלעריוהמציאותפני
 .לכךהערויותאחרהואלח"ישלהפרוטוקול .היהזה

• 
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 (6)*חבריםשני

ווינוביץיולזימיו
גור-אריהיהודה :מרוסית

אתכובשים"אנוכרזותמתערוכתדחוקלאבפאדק,ספסלעלישבנוערבב
קרא.בדדיוהחשמלבאודזוהריםמיםנתזיפיזרההמסתובבתהמזרקההחלל".

 .טא"סשלהודעהמסרכאילוכזה,בטוןוסאליידי""מוצאדטאתמישהו
טא"ס.שלהודעהמסדכאילוכזה,בטוןוסאליירי""מוצאדט

עגלת-ניענעהבעל .אפודותבחליפותשניהםואשה,בעלצעיר,דוגישבאתנויחד
 .בעובדים-ושביםבאדישותמביטכשהואלפניו,שעמדהתינוקות

אלתתעצבי,"אלבשםלהיטשרנעיםנשיקולהופעה.התקיימההפתוחההבמהעל
שלום".תגידי
אוברחוב,אותךפוגשתהייתי"אםפתאום.טאניהאמדהלמספרה"שבאת"טוב
 ".אופןבשוםראשונה,ניגשתהייתילאבפאדק,פה,אפילו
התפלאתי. "?"מדוע
טובהאיכותהכךבתקיפות,ומתנהגתגאהשהנערהשככלאומדיםגאווה."מתוך
 .בהדגשהאמרהיותר,"

 .הבנתילא "?זה."איך
 .הפתגםעלחדרההיא

 .התעניינתי "?טובהשלך"והאיכות
"תלוי' :עצמהאתתיקנהמידאת ,ברצינותהשיבהמאוד"טובההיאשלי"האיכות
שוםתשיגלאאצלילכלום,r;ו~ךוהאלשלי,לאופיבאשר .משמעותבאידהכמובן,

כך."סתםדבר

 .לךוקראתיאותךפגשתי"סתם .נבוכותידבר"שוםאצלךלהשיגרוצהלאאני"אבל
לבוא."לאיכולתרוצה,הייתלאאם

ולהיותלבלותבכבוד,נאותה,בצורהמתנהגיםאםזה,נגדלאאניכללית,"לא,
 .בצע"שלמטרותלהשיגכדילאאבלחודש-חודשיים,חברים
 "?כלפיךלילהיותיכולותמטרות-בצע"אידה .התרגזתי "?מדברתאת"מה
אז,בהחלט,נורמאליתלינראתהלכאורה,כזאת.טיפשהשהיאלעצמיתיארתילא

הצטערתיכבר .צרהאיזו-כאןוהנהבעיני.חןמצאהאפילוהיאבמשטרה.
ספר.וקראתיבביתשכבתילוהיהמוטבלפארק.אותהשהזמנתי

שובהזמרתשרה ,כהדרןכנראהואחר-כך,מחיאות-כפיים,נשמעוהקיציתהבמהעל
 .תתעצבי""אלהשיראת

'בנשף .רומאנסות"שרתי .טאניהאמרהחובבים"בחוגכן'גםקודםשרתי"אני

 .נעיםולאצעקניבקוללשירהתחילה '" ...במקרהרועש,
אתלנדנדוהחלאותולהשתיקניסההאב .לבכותוהתחילהתעוררשבעגלההתינוק
 :ואמרהמאשיםבמבטטאניהעלהביטההאשה .בפראותהעגלה
התינוק."אתהערתהנהשקט.יותראפשר"אולי
הואהזה"הפארקברוגזה.טאניהענתההילדים"לפאדקללכתצריךתינוק"עם

ולתרבות."למנוחהלמבוגרים,
 .האשהאמדהתרבות"כללךאין"לך
טאניה.התעניינהיש?""ולך
 .המצבמןמוצאשמצאהראשוןהיההצעירהאבלנהוג.איךידעתילא

לפניודוחףכשהואהריקודים.רחבתלעברוהלךקםהאשה,עלבקיצור!"פקד"נלך
 .אחריווהלכההיאגםקמהאשהה .הגרוןבמלואהצורחתהעגלהאת

החולצה,אתלפחותלהסירצריכה"הייתבעקבותיה.טאניהלה!"צעקה"מתורבתת
 :אלי.נפנתהמעצמה'מרוצה "!תרבות .שלךלשמלהמתחת

אומר?"אתהמהרע,לאאותהשטפתי"נו,
עצמך."עללהגןיודעתאת .רע"לא
אבא"זה .עצמהבערךהכרהמתוךאמרהאותי"להעליבאחדלאףנותנתלאאני"כן'
 "?אבאישולך .כךאותילימד
 "."יש

עובד?"הוא"ואיפה

"בבית."

טאניה.פקפקה "?בביתעובדזה"מי

 .בחוסר-רצוןהסברתיסופר"הוא .שלי"אבא
 "?כותבהוא"מהמאמינה.לאבי,הסתכלההוא"סופר?"

לקרקס."מצחיקיםקטעיםכותב"הוא
 "?קטעים"אידה
 ".ה nה- nחה-'חותנת'.במזוודה?'לךישמה'ביפ, :למשל"הנה,
 .הספסלמעללהחליקוהחלהפירכסהטאניהבלתי-צפוי.רושםעליהעשההקטע
 .תיפולשלאבית-השחי,תחתאותהתפסתיאתך?""מה

יכולהלאאניאוי,"מצחוק.מתעוותתבעיניים,בדמעותואמרהחדרה"חותנת?"
 "?לשםהגיעההיאאיך !במזוודהחותנת !יותר
הבנתי.לא "?מתכוונתאת"למה
 "?קטנההחותנתאוגדולה,המזוודה :שואלת"אני

יודע.""השד

לוקחהיההואאולי .טוליקאתאיפה-שהואלמצואהיהשטובחשבתי .לינמאס
מאיזה-יופיעשהואבתקווההשדרהצידילשניאפילוהסתכלתי .אתוקצתאותה
למה.יודעהשדלגמרי.חמץונעשיתיואנימקוםבשוםנדאהלאהואאךמקום,שהוא

 59 , 58 , 57 , 56 , 54-55בגליונותקדומיםפרקים *

איךולחשובלשבתעליוכאןנוכחות,במסדרערבכל ,בצבאאהיהימיםכמהבעוד
למרותשלי,(הבעיה)המזוודהעללחשובעלי .המזוודהלתוךלהגיעהחותנתיכלה

לטיס.לבית-הספרולהתקבללפספס,לארקעליה.לחשובמהבכללאיןשבעצם,
שלוש-רכך "!פנהאחורה !קום !פול !"רץו :לחיל-רגליםאותךיתקעואחרת
במכללה.הלימודיםחוקכמעטזהשנים,ושלוששנים.

לאהיאאךהקשבתילאאני .משהוסיפרהטאניהואילושלי,הענייניםעלחשבתיאני
 .לאאולהמקשיביםאםחשובולא ,לספרצריכהחיתההיאכי ,לבשמה

 .השתתקהופתאוםאמדה " ...מאודקטנהעודהייתי"כאשר

שאלתי. "?קטנהכשהייתהיה,מה"אז
האחרון.היהשהואמפנירקזה,למשפטלבשמתי

אתואילומשונהבאופןבכתפה,חדקאלינלחצתשהיאלבשמתיכלום.ענתהלאא'הי
 .מישהומפנילהתחבאמנסהכאילוידה,בכףוכיסתההצידההפנתהפניה
 .שאלתי "?אתך"מה

 .בלחישהענתה "!"שתוק
היההואק;ז~ב.אילוהתקרבמתוןבהילוך .הכלהבנתיומידלשדרהמבטהעפתי
 .לבנהחולצהעלשחודה,עניבת-פרפרועםשחורהבחליפהלמשעי,מסודק

ונעמד. ,לידיהגיעכאשראותיבדך "!"שלומות
 .באי-רצוןעניתי"שלום"
 .בכפהפניהאתלכסותהמשיכהטאניה
שאלתו.עלחזר "?מתחבאתאת"מהאליה.קודובפנה "?מתחבאתאת"מה
ליאיןהעינים,אתמכסהרק"אני .ידהאתהסירהטאניהמתחבאת."לאבכלל"אני
 . ".עליךלהסתכלחשק
 1כסףעליךבזבזתי"וכאשר 1אליהוהתקרבמאייםבטוןקוזובלחשחשק"לך"אין

אומרהואבעוד "•.העינייםאתלךאוציאמידבושה,חסרתכלבההר, .חשקלךהיה
 .בדמןנפנתההיאאךבפניה,אצבעואתלתקועניסהזאת,
 .ביניהםולהתייצבלקוםאלא ,לעשותמהלינותרלא
בכתפי.אותוודחפתילקודובאמרתי ,, !מכאן"לך
אתהאם Iלךאומראניתתערב,"אל .בחריקת-שינייםבקודולילחש ,, !תתערב"אל
 ".בפרצוףלקבלרוצהלא

וכאן .נערהשלבנוכחותהרעודככה,עליךמאיימיםכאשרמעליב,זההתרגזתי.
 :כזהטפשידו-שיחבינינוהתפתח
 "?ממך Iבפרצוףאקבל"ממי
 ".ממני"גם

בפרצוף."תקבללאבעצמךשאתה"תיזהר
 ".אקבללא ,תדאג"אל
 "?תקבלכן"ואם
 ".נברר ,נלך"בוא,
עמדנואחריו.והלכתיידיאתשיחררתילשיחים.אותיוסחבבשרווליאותיתפסקוזוב

התוכן.מלאתשיחתנואתלהמשיךכדי ,זהמולזההשיחים,מאחורי
מזעם.מתנשםקוזוב,שאל ?אתה Iלךישמה"נר,

אתה?"לך,יש"ומה
 ".דבר"שום

בנערה."תיגעאלאבל .דברשום ,אצלי"גם
 .בוזשלהעוויהעשהקוזוב

 "?לההיוכמוךכאלהכמהיודעאתהזאת.נערה"נערה.
 .בעניבהאותותפסתי

 ".לךאעשהמהיודעלאאניאחרתמכאן'"הסתלק
 .לואעשהמהידעתילאבאמת
העניבה.אתויישרהשתחררקוזוב

מולכמומולי,בגדיואתמיישרכשהואאמר,לידיים"חופשמדייותרתיתןאל"אתה,
 ".בפרצוףלךנותןהייתיאחרתזבל.מיניכלפהשמתהלכים"חבל .ראי

אלחזרתי .הריקודיםרחבתלכיווןהדשא,דרךישרוהלכתיבכיסיםידיאתשמתי
 .מקוםבאותונוע,בליישבה,היאטאניה.
נעלה.בחודשלפניה,בחולמשהושירטטהראשה,אתלהריםבלי .לידהישבתי
סיגריות.הוצאתי

ביקשה.סיגריה""תן

דרוך.מהיר.מבטביזרקהשהציתה.לאחרלה.נתתי
 .שאלה "?אתומשהולישהיהמאמין"אתה
 ",ליאיכפת"לא

 .ליאיכפתהיהלאבאמת.
הואועכשיולמסעדהאותילקח"פעמייםברוגז,אמרהאלה"דוחיםדבריםמין"אידה
 ".הכללוחייבתשאניחושב

 .אמרתי "'מכאןנלךבואי"בסדר'
עדשיחות,עםארוכהדרךחיתהערדולפנינווהותר.דיעלינמאסההיאערבאותר
 .יכלהלאהיאהבחנתי,שכברמהלפילשתוק. .ביתה
מולנוכשבאלאן-שהוא,מיהרהואטוליק.אתפגשנוהפארק,מןבצאתנולמזלי,אך

להביןבליארוכה,שעהועמדבינתקלהואבדרכו,עמדתי .רבהדאגהמביעיםופניו
בדרכו.פתאוםשצץמכשולעללהתגבראיךחשבכאילוכלום,
 .שאלתי "?הולךאתה"לאן
ראית"לאעצמו,עלוחדרלאטלאטהתעשתהואשמע" ...דבראותר ...אההה ..."אני
 "?,פ;ליהא;ליה ...להןקוראיםאיך ".אלהאת

ראיתי."לא"לא,
'חזרתיכסףלהשיגהלכתילסרט,ללכתנדברנולהן.להאמיןאסורפעםאף"נקבות.

 ".אינןוהן-

 .צילומיםעםבוויטרינהמסתכלתבצד'עמדהטאניה
טאניה.לעברבראשירמזתיאתנו"תבוא"מוטב,לטוליק.אמרתימהן"אותך"עזוב

לגמרי.טוליקהתעוררטאניה,אתבראותו
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 .בלחששאל "?מהי"שלך
ארתה."מכירהרי"אתהבשוויון-נפש,עניתי"אחה"

כקבה"היאבעצב,טרליקאמראישית"בהכרותלאאךלי,מוכרתהיאכללי,"באופן
 "?לעינין
ברוחב-לב.הצעתיארתה"לך"קח

 "?זהאיך ?"ראתה
איכשהו."אסתדרתדאג,"אל

עצמו,אתוהציגידואתלההושיטטוליקביניהם.הכרהועשיתיטאכיהאלניגשנו
 :בהדגשהתמידיכמר

 "."אכטרלי
 .טאכיהענתהמאוד""נעים
 ,כזאתבבהירותהאירהוא .מלאירחיצאהבתיםגגותמאחוריהפארק.מןיצאנו

 .בעירהחשמלכלאתלכבותהיהאפשרשבהחלט
שלפכיהריקלשטריצאנוכאשרמשותפת.שפהמאודמהרמצאווטאכיהטרליק

 :ברצינותכמעטטוליק,להאמר'הארמון',
אתה."מתחתןהייתיכמוך,בחורהפוגשהייתי"אם

טאכיה.נעלבהבבדיחות-הדעת"תאהבאלאבלאוהב,כשאתה"תתבדח
ברצינות."מדבר"אני ,טוליקאמרמתבדח?"אני"מה,

 ".תתחתןאחר-כךהצבאי,השירותאתגמור"קודם
שולחת.האשהלנשוינחמדדיזה"בצבא,טוליק.והתווכח?המשיךבצבאלא"ולמה

 ".לבקרבאהעצמההיאולפעמיםחבילרכת,פעםמדי
להיותשעתידמהלכירוןבראשימחררהכשאניהצעתי,אתכם"ארשוםהבה ,"כר

 .החשוךהחתרנות,''ארמון
 .נעלבהטאניהאבלטרליק,שללטעמוהיההרעיון

רציניים."יחסיםבעד"אניאמרה,אתה"ותתבדחמטומטמתאיזולךתמצא"לך

היוהשמים .בלילהשתייםהשעהחיתהרטרליק.אניהביתה,לחזורכשהתחלנו
הנורהבמחבת.חמאהכמרנמסלעננים,מבעדהסתנןהירחאורדקים.ענניםמכרסים
ובעליזות.בבהירותעכשיודלקההחתרנות''ארמוןשלידהיחידה

לאאנחנואךהצד,מןאותרעוקפיםהיינוזה,'ארמון'לידלנרמחכהמהידענולו
 .הביתהמיהרנושנינו .לידוישרעברנוולכןכלרםידענו
איש.שבעהארכשישההיוהםכיורן.לשנותמדימאוחרהיהכבראותם,ראינוכאשר

רקנשמעבודדות,מליםנשמעולא .בחצי-קולושוחחוהקירלידבקבוצהעמדוהם
הכלאתראהכברהואאךבצד,דחיפהלטרליקנתתיביחד.דיבוריםשלהכלליהרחש
פשוטהיהצריךכיאםהצידה,קצתופנינוהשתתקנוכך,עללהידברבלי .בעצמו

סתםלברוחומביש,משרנהמתקבלהיהזהאבלהכרח.בכלחזרהולברוחלהסתובב
 .בשלווהביניהםומשוחחיםהעומדיםאנשיםלמראה .כך
אלינו.ופנתהוכההארוכהדמותנפנתההקירמן ,, !הבריא"חי

 .נפחדבקולטרליקלחש ,, !"היווני
 .האדמהבתרךתקועיםכמרעמדנואנחנואךהרבה,לחשובבלילברוח,היהצריךכאן
לזרזמסרגלהייתיאםספקרציתי.לושאפילובבר:;גי,כזאתחולשההרגשתיאני

 .ממקומי

לגמרי.פיכחנראההואאךוודקה,שלריחממנונדףאלינו.מארדקרובניגשהיווני
 .סיגריההחזיקבידקר.לוונעשהזמןהרבהפהשעמדנראה:והתקפדהתגנבןרקהוא

 .חברותיבקולשאל ,, ?ישסיגריות ."הבריא
עלי.נרומזרמתרפס,בטוןטרליקאמריש""אצלו

ליווני.בשתיקהאותןוהושטתיהסיגריותאתהרצאתי .כלרםלעשרתהיהאי-אפשר
לאאנוהריהאמת,למען .יותרולאלעשןפשוטהאישרוצהדבר,שלבסופראולי,

הםרמהכאןהתאספוהםלמהבכלל,לנרנרגעולאבצד.לנרעובריםרקבהם,נרגעים
עושים.

 .חזרהאותןודחףאחתהוציאבידר,הסיגריותקופסתאתסובבהיווני
 .האץרעלהסיגריותאתוהשליךאמר'בגררן"ליצורבזה .מעשןלאאני'"פאמיר'

בעצמי.שלטתילא "?הסיגריותאתזורקאתה"מדוע
מחדרכןאופי .התוצאותעללחשובבליאומר,אנימשהו,להגידלילימתחשקכאשר

 .ליישכזה
אתוהריםהתכופףהוא .שגיאתיאתלתקןטרליקמיהרעליהן?"לךחבליש,מה"

 ".קח"הנה, .הקופסה

 .לאץרשרבנפלוהסיגריות .בידרבחטףאותרחיכההיווני
 :החושךתוךאלצעקלאחור,ובהסתובבואמר,האץר"מןמשהרתריםאל"לעולם
 ,, !"קרזרב

פחות-ברור,היההכלעכשיואלינו.והתקרבהאחתכההדמותערדנפנתההקירמן
 .כנראה .אתייחדלטרליקרגם .ליירביצועכשיו .היווניאצלהתלונןקרזרב .אר-יותר
קרזרב.התקרבכאשר .היוונישאל "?לךישסיגריות"איזה

 .לכיסידואתלהכניסמיהרקרזרב"שיפקח."
 .כשביערת-רצוןהיווניאמראחר"עניין"זה

שהציתלאחר.בנזיןשלריחוהורגשאשנדלקהומצית.הסיגריותאתלוהושיטקוזרב
 .הצידהמעטונפנהשלי,האףלידממשהמצית,אתהיווניקירבהסיגריה,את
 .היוונישאלהוא?""זה
 .בשקטקרזרבענההוא""זה

המשכתיבכל-זאתאךבעיניים.חושךלישנעשהבאף,כזאתמכהקיבלתירגעאותר
מכהאפילולולתתיכולתילאאךהיווני,עלוהתנפלתימכאביללתירגלי.עללעמוד
ניסיתי .בידייםמאחור,אותיותפסואליקפצושלומהכנופיהטיפוסיםשני :אחת

רגליאתותפסהאץרעלנשכבהוא .שלישיאליקפץכאןאךברגלי,בהםלבעוט
בידיו.

שאלתי.לי?"מרביציםאתם"למה
 .חסרת-טעםכמובן,חיתה,השאלה
 "?שלנוהחבראתהעלבת"למההיווני.אמרמענישים"אלאמרביצים,לא"אנחנו

עץשלקונסטרוקציה , l 42X 100פסל,טבת,נחום

 .קוזובעלהראההוא
 ".הבחורהעלהגנתיפשוטאני ?אותרהעליבבכלל"מי

לא ,טאניהעללאייםהתחילקוזרבשכאשר ,למדימבולבלבאופןלהסביר,התחלתי
 .כמוניבדיוקנוהגהיהבמצבי,אחר,אחדושכלאחרת,ברירהכלליחיתה
רבה.בתשומת-לבליהקשיבהיווני

 .בהשתתפותשאל "?צדקלאשקוזובסבוראתה"בלומר,
אמרתי."כן"

קוזוב.אלנפנההוא
 "?אמרשהואמה"שמעת

 .קוזרבענה"שמעתי"

 ".מוצדקיהיהשהבלבפרצוף,מריחהלותן ?זהאתסובלאתהלמה"אז
 .מהאףדםלילרדתהחלהשביחהמכהמן .מדייותרממנושיבקשוחיכהלאקוזוב

כלשהינקבהבגלל"האםמתחנן'בקולטוליקפתאוםפנהזה"אתעזבו"חבריה,
 ".הביתהנלךבראו .בסדר .השתעשעתם .,ב ?לבן-אדם rלהרבצריך

 .מפחדוהתקפדהשתתקטרליק .אליוהסתובבהיווני
 .היוונישאל "?אתה"מי
 ".ביחדעובדים"הםקרזרב,הודיעשלו"חבר"זה

מתוך ,ככהאחת,לותןהנה,"ברא .מצרייךרעיוןלראשלובא .היוונישמח"חבר?"
 .אליטרליקאתדחףהוא ".חברות
 .אחורהלזוזניסהטרליק

"כברהדדית,הבנהשלחיוךפניועלהעווההואהבריא"ילהתלוצץתפסיקו"נר,
 ".להתלוצץצריךלאהבריא, ,הביתהללכתהזמןהגיעמאוחר,

לך,אומריםלו,"תרביץקדימה.שרבאותרדחףהיווני "אתךמתלוצץלאאחד"אף
 ".הביתהונלך

 .נפלרטרליקרגללושםהיווניאךלברוח,ורצההצידהקפץטרליק
העולםמלחמתנכהואבאחולהשלי"האמאהוא,צעק "אותיתעזבו"הבריא,
 ,, !חשביה

כתקלפנה,שלאלאןאך .הצידהלדחותמנסהארבעותיר,עלוזחללהתרומםפחדהוא
היווניאותרתפסאחר-כך .הזההמעגלמןליציאהדרכואתהסוגר 'מישהושלבנעליו

עלקפץטרליקקריעה.שלרחשהשמיעההחולצהבחוזקה.אותרלטילטלבצווארונו
 :ראליקוזובאלפעםהיווני'אלפעםפונהמתנדנד'כשהוארגליו

 "?לכםלמה !זהאתתעזבו ?אתכםמה"הבריא,
 .להתנגדוניסהיבבטרליק .אליאותרוסחבבצווארוןשרבאותרתפסהיווני

 .מאייםבקולהיוונילואמר ,, !לו"תרביץ
אותי."מכריחיםהםאבלרוצה,לאאני ,רואהאתה" ,לבכותטרליקהתחיל"ראלרקה"

 .בצוואראותרחיכה ,הידכףצלעשלג'ודוובמכתהיווניופקדחזר "!"תרביץ
לעזובבמבטו,מתחנןהיווני,אלונפנהבלחיינגעבהססנות,ידואתהריםטרליק
ליווני.לוהספיקלאזה .אותר
 ".שצריךכמר r"תרבאמר, "?מרביצים"כך
 .יכוללאאנישומע,"אתה .ממנילהתרחקמנסהכשהואטרליק,אמריכול"לא"אני
 " ...ואבא ,חולהאמאלייש

היווני.אמר"תרכל"
טרליקשלשפניוליהיהנדמהבחרשךשאפילויכךבצווארוןכזרליקאתתפסהוא

 .בחוסר-אוניםרגליואתגררטרליק .הכחילו
 .אותוועזבאליטרליקאתשובמשךהיווני "!נר"

מארד."ארתךמבקשאנישמע, .עזובאותי."עזובטרליק,בכה"יווני"
 .התקרבקרזרב

טרליק .טרליקשלבאחוריוהכוחבכלבעט!,,הואלךאומרים . rתרב !שכמרך"שץר
עלי.התנפלאל-אנושיתבנהימה ,ופתאוםמיילל,כשהואאחוריואתתפס

 .הראשאתלסובברקיכולתי .רגלולאידלאלהניעיכולתילא .חזקאותיהחזיקו
הראשאתלהזיזוכשניסיתיימלמטהטוליקאוליחיכההראשאתהורדתיוכאשר
 .הצדמןחיכההצידה,
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הרגשתיוכשהתעקשתי,להתעורר,הזמןשהגיעכךמתוךאוליאומקור,התעוררתי
מבלי .ממניירדהוהשמיכה Iבמיטהבבית,שוכבשאניליהיהנדמהתחילה .הקוראת

שהבנתיכפי .רטובבמשהונגעהוהידסביבי,ידיאתהושטתיהעיניים,אתלפתוח
קורהכך .כלוםראיתילאאךעיני,אתפקחתיבטל.מכוסההעשב,זההיהאחר-כך,
שכברודומה Iלהתעוררעצמךאתמכריחאתה :חלומות-בלההאותךטורדיםכאשר

על-מאמציםלעשותויש ,החלוםאתלראותממשיךעודאתהאבלהתעוררת,
 .ממשהעינייםאתלפתוחכדיאנושיים.

וכשהואמעלירכון ,ישבהואלפני.היושבבטוליקהבחנתירבים,מאמציםלאחר
הם .ומתרחביםגדוליםלינראופניו .רמותנאקותהשמיעהצידה,לאן-שהואמסתכל
היה .בענני-הנוצהאודםנצנוציעםחדורים,היוהשמיםהשמים.כלאתהסתירו
 .לשחרקרובכנראה,
-קספד,-פחקספשלבמבעביוהביטנאקותיואתטוליקהפסיקשהתעוררתי.בראותו
סקרנות.

בשקט.שאלאותי?"רואה"אתה
לישמוכאילו ,הרגשהליחיתה .נפוחהיההכלחרכים.לאיזהמבעדכמואותוראיתי

 .לעינייםקטנים,חוריםבווחוררוהפכים,עלכר
 .אמרתירואה""אני

 ,הפסקותעםבכי ,עמוקודצרובקולובכהגופובכלרועדכשהואעלינשכבטוליק
 .כלבנביחותכמו

 .שץראני ,ולומנאני ,ואלוה" .החולצהעללינפלוודמעותקראלי"סלח ,"ואלוה
מתועב."שץראני ?שומעאתה

 ,רגשותוםשביעוררלאזהזכרוןאךהלילית,הסצנהבמטושטשהגיעההכרתיאל
כמו'גדולהגוףהתנפחותשלהרגשה ,קררקהיה .כאבהרגשתילא .מחשבותשום

כבדות.שלוהרגשהספינת-אוויר
 ".ליכבדבבקשה,ממני"רד .לטוליקאמרתיממני""רד

חופשי ,אעוףיואנ ,יותרעודגופיעטיפתתתנפחמעלי.יירורקכשאשרלי,נדמה
בקרוב.לזרוחהעומדתהחמה,השמשאל ,וקל

 "?יאותהבנת !שץראנישומע,"אתהטוליק,צעק "!שץראני ,"ואלוה
ממני."רדבבקשה,"אבל,אמרתי,"הבנתי"
 .רגליועלוקםמעליטוליקירדבשרוולו,דמעותיואתומורחמתייפח
 ,הללמעהגבעםיהסתובבת .להתרומםכוחליהיחלא .חלפהלאהכבדותתחושת
 .מריגללקוםייכולתאחר-כךורקארבעעלקודםהתרוממתילבטן,ברכיאתכופפתי

טתללהשכוחליהיהלא ,לצדדיםנפשקותכשהןרעדו,ברכי .וקרלחהיהקודם,כמו
 .עליהן
םיהברוריתאריומחדהבצורההאפילוהמוארריקעםעל .ניכרבאופןהחווירוהשמים

לויכאשעמדוהצלעות,משושיהעמודיםעםקורביזיה,בסגנוןהחתונות''ארמוןשל
בנפרד.

רופסאות-הבתיםעם ,העירלעברללכתהתחלתיאיטית,רגלייםובתנועתהסתובבתי,
 .מוקדםידעודשהיהכיווןאחד,חלוןאףהוארלאעודשבהםשונים,בגבהים
 .ממניצעדיםכשני ,מאחוריהסתרךטוליק

יתרהכולא ,בראיהסתכלתי .לתארשאיןאימהנתקפוהןוסבתא,אמאאותיכשראו
שלהבדיקהעד ,אולם .הגיוסבלשכתאותייקבלולאשעכשיופחדתי .עצמיאת

 .השמאליתהעיןליד Iלא-גדולכחולסימןרקנשאר .הכלעברהרפואיתהוועדה

 •הקרובבגליוןהסוף

סוארזאוניהאוקטביו

סברדליקעודד :מספרדית
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Octavio Una Suarez , דיקן
באוניברסיטתלכלכלההטהפקול
באוניברסיטאותבכירמרצה ,ידמדר

 .במדרידסיוקומפלוטנסאסקוריאל-אל

ומרצהלסוציאולוגיההחוגראש
באוניברסיטתולספרותלפילוסופיה
בתחוםמסותפרסם .סאלאמנקה
החינוךהתעשייה,שלהסוציולוגיה

שלבמשנתועסקוכןוהפנומנולוגיה,
תאריםבעל .יאספרסקארלהפיליסוף
סוציולוגיה,פילוסופיה,בכלכלה,

ספריביו .ותיאולוגיהפסיכולוגיה
במים","כתיבה :שפיוסםהשירה

הוא"קמצןכדור-הארץ","גלאי
 .הערף""עיררל", iממקדם"הזיכרון",
הפרסט-לררקיאנית,מייצגבשירתו

כרףשלאלמנטיםבהמשלבוהוא
ריגושיםרגשות .קסטיליה)כרף(בעיקר

לאפיקיםהמכווןרראצירנאליזם
שירהנוצרתזהמשילוב .שידיים
ופלפליתבהירה-רעם-זאתמורכבת

משלה.ייחרדובעלת
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מסה

התגבשותהסיפור

''צעירים''*חבורתשל
אורןיוסף

ביותרהחשובותהספרותיותהקבוצותחתא
המאהסףעלהתגבשההחדשההעבריתבספרות
נפגשוזוקבוצהסופרי .ברליןבעירהעשרים

בבית--השכלתםאתרכשושבוהמשותףהלימודבמקום
לאזואך .גייגראברהםשלמיסודוהיהדותלמדעיהמדרש
לחברימשותפתשחיתההיחידההביוגרפיתהעובדההיתה

שוניםממקומותלברליןהגיעוהקבוצהחבריכלהקבוצה.
עםהמיפגששלהמסעירההחוויהאתוחוואירופה,במזרח

הרוחניתהתסיסה .אירופהשלבמערבההכללית,התרבות
אותההלאומית,התרבותחומותמביןאותםשטילטלההיא
אלופולין'רוסיהובישיבותבבית-הוריהםבנעוריהםספגו
אירופה.שלבמערבההכללייםהדעתמרכזי
שםעליותר'מאוחרזולקבוצההוענק"צעירים"הכינוי

התחילהזוהוצאה . 1899בשנתייסדושהםההוצאה-לאור
יוסףמיכהשלממאמריולקטיםבהדפסתפעילותהאת

והחשובהמפורסםהסופרגםשהוא ,)ב"ימ(ברדיצ'בסקי

שלהנמרץדוברהרקהיהלאמי"בזו.קבוצהחבירמכל
המוכר.מנהיגהגםאלאהקבוצה,
מאזהדעתאתמניחהזוקבוצהשלפעילותהעלידיעתנו
אנולמעשה . 1899בשנת ,ספריםכהוצאתלפעולהחלה

התרבותבשאלותהקבוצהשלדעותיהאתבבירורמכירים
מאזלכן'קודםעודשניםמספרהעבריתוהספרותהלאומית
דפימעלאחה"עעםשניהלווהחשובהגדולהוויכוח

שלתולדותיההיוכהעדאולםייסודו.בשנת"השלה",
בפולמוסשהחלולפניביותר,קטועותזוספרותיתקבוצה

 .-1896באחה"ע,שלהשלה""תעודתעםהספרותי

אחה"עביןהקשריםתחילתעללאחרונהשהשלמתימחקר
יסודעל , 1891משנתברציפותהנמשכיםקשריםומי"ב,

אתלהשליםמאפשרביניהם,שהחליפוהאותנטיותהאיגרות
קבוצתהספרותית,הקבוצהשלתחילתהסיפוראת :החסר

עצמואחה"עמאשראחרלאתרםשלהתגבשותה"צעירים",
ביותרהחריףכמתנגדנודעיותרשמאוחרהאיש-

לדעותיהם.
"צעירים"חבורתשלבגיבושהעצמואחה"עשלחלקועל

שהחליפוהאגרותלפירסוםקודםלדעתהיהאי-אפשר
שכתבשברשימות-הזיכרון'משוםומי"ב,הואביניהם

ייסודלשם ,-1896בבברליןשהותולאחרשנהכשלושים
קבוצהסופריאתכישהובן'באופןדבריואתניסח"השלה",

לראשונהאיתםנפגשהואלמעשהאךלראשונה,אזפגשזו
 .-1893בלכן,קודםשניםשלוש

כזכרונותיוה"צעירים"עלדבריואתאחה"עניסחוכך
 :המאוחרים
שלהנעימהבחבורהנזכרתי ,מלטודיירשםאתפה"ובהזכירי

היהדות,ללימודיבביהיימבברליןאזשהיומלומדים,צעירים
מהםאחדיםנוכריה.בארץהבדידותחייאתשםליהנעימוושהם
חייםעודםוייתרםנימוק)מלטו,(ברדיציבסקי,לעולמםהלכוכבר

 1(ערנפרייזשלובמקצועאחדכלומפורסמיםעמםעבודתועובדים

אתזוכראניההם,הימיםעלחושבשאניעפםובכל .ונוי)טהרן
ובכבוד".בחיבהכולם

 .תפ"ח)ע'(כתבים,

אחה"עפגש-1896בכילהסיקאי-אפשרזהמנוסח
עלהזיכרוןברשימותעדותבהעדראךלראשונה,ב"צעירים"

אחה"עשאמנםולחשובלטעותהיהקלעמם,קודמתפגישה
כיןחליפת-האגרותאך"השלה".ייסודבשנתבהםפגש

"צעירים"קבוצתשעםספק,כלמעלמבססתומי"באחה"ע
דצמברחודששלהראשונהבמחציתלראשונהאחה"ענפגש
1893 . 

קרובבמשךומשפחתומביתומנותקאחה"עהיה-1893ב

אתערךהואשאליהבא"י,התחילמסעוחודשים.לשישה
צרפת, :מערב-אירופהבארצותונסתייםהשביח'נסיעתו

ההחלטהבלבוגמלהמסעוסיוםלקראת .וגרמניהאנגליה
להדפיסוהתכווןהואתחילה .חדשעבריכתב-עתלייסד

התנאיםחסריםשבצרפתהעלההבירוראךבצרפת,
אברהםהסופרבעצת .עבריכתב-עתלהדפסתהבסיסיים
ובמקוםמסעואתאחה"עהאריך ,) 1921-1865 (לודכיפול

פנההואכמקובל),וינה,(דרךלארוסהמפריזישירותלחזור
 , 1893דצמברחודשבתחילתבברלין,ושם,ברלין.אל

קיווהאחד-העם ."צעירים"קבוצתעםפגישתוהתקיימה

 .החדשהעבריכתב-העתבהוצאתבהלהסתייע

חכורהה"צעירים"היולאעדייןאחה"ע,עםפגישתםעד
החיההרוחהיהמי"באמנם .ומאורגנתמלוכדתספרותית
החבורהבני .כמנהיגםהוכרטרםהנראהככלאךבקירכם,
במידההתפנוולאבלימודיהם,מאמציהםעיקראתהשקיעו
מיפגשיהםספרותית.כקבוצהולפעוללהתגבשמספקת
שהעסיקוהמשותפותהרוחניותהשאלותלבירורהוקדשו
עםהמיפגששלהמסעירההחוויהמןשצמחושאלותאותם,
הסטודנטיםאתהעסיקולאכאלהשאלותהמערב.תרבות

מיעוטאתביותרהעסיקוהןאך ,המקומייםהאחרים,

בפישכונוומזרח-אירופה,רוסיהיוצאיהזרים.הסטודנטים,

"הקולוניסטים"כלתי-מסווה,כלעג ,המקומייםהסטודנטים
 .מערב-אירופהשבשוליהקולוניהיוצאי :דהיינו-

רקנתקיימולאהחבורהכנישלהקבועותפגישותיהם
בחברותאלהפיגכדיכזהזההנאחזיםבוכריםשלכפגישות

נפגשוהם .אותםהסובבתכחברהמיעוטהיותםהרגשתאת

הרוחללבטיתשובותכמשותףלחפשכדיקבועבאופן
היהודיתההוויהמןהמעברלאחרעתה,רקשלהם.

היהודיתההוויהאלאירופהבמזרחיחסית,השמרנית,
ונתבררוהללוהתשובותהלכו .אירופהבמערבהליברלית

 .להם
שאחה"עאנשיםמאותםמורכבתחיתה"צעירים"קבוצת

החכורהבניכלהיולאאלהאך .בזכרונותיואותםמונה
כעבור .בברליןעימםאחה"עשלהראשונהפגישתובשנת

רקאחה"עמנהיכרונותיו,אתרשםהואכאשרשנה,שלושים
אוכסופריםשםהשניםכרכותלהםשעשו"צעירים"אותם

פריש,אפריםאתלמשל,מזכיר,אינו(אחה"ע .כאנשי-ציבור
הגרמנית).לספרותיותרמאוחרשעכרהוא,אףגליציהיליד

כילמשל,מתברר,ומי"באחה"עביןהאגרותמחילופי
אלכסנדרגם"צעירים"קבוצתאלהשתייךכתחילהלפחות
כסביבתמליטופול,שללרבה-1896כנבחראשר ,ברגיך

לשמששנבחרלאחרהחכורהמןעצמואתניתקאךארוסה,
 .כרב

אףעלאחה"ע,עםבפגישההשתתפוהקבוצהחבריכללא
מעונייןהיהאחה"עבלבד.למנייןהתקרבשמספרם

פירסוםאתלמנוערצההואכיהפגישה,שלבחשאיותה
מתבררהכתביםמןואמנם .חדשעבריכתב-עתלייסדכוונתו

כפגישההשתתףנוסףאדםרקעצמומי"בשמלכדכוודאות,
נותרוממנוערנפרייז,מרדכיהיהזהנוסףחכר .אחה"עעם

(סימנוכהעדאורראהשטרםמכתבאחה"עשלבארכיונו
 :והאוניברסיטאיהלאומיהספריםבביתכתבי-הידבמחלקת

40-791 (. 

שהואמשוםאלאכתוכנו,רקאינוזהמכתבשלחשיבותו
קבוצתחכרישלהשקפותיהםאתהמבטאתמוקדמת,תעודה

הפולמוסבמהלךבהרחבהאותןניסחושהםקודם"צעירים",
ערנפריידשלזהמכתבו .-1896בהשלח""תעודתעםשניהלו
חיתה ,-1893כאחה"עעםהפגישהאלבבואםכיגם,מלמד
למעןלפעולכדיכלתי-מאורגנת"צעירים"קבוצתעדיין

עםאזשלהםהפגישהרבהבמידהתוליךלכךרעיונותיה.
עלבדעותיהמגובשתהיתהככרהקבוצהאךאחה"ע.
 .ההואכדררשליחותהרעלהעבריתהספרות

-מתוכנושעולהכפי-נכתבאשרהמכתב,שללשרנורזו
העברי,כתב-העתאתלייסדאחה"עאתלהמריץכדי

 :והלכהנתעככהלאורשהרצאתו
31.5 ,שטגליץ-ברלין .1894 

י,אדוני
לעוררויכולתרשותלישאיןמפניבזה,באאנימעוררבתורלא

הואמשיחואשרלויכאבלבואשרכאישבאאני .כערכןאנשים
 .המצבאתלהיטיבבידואוליהיכולתאשרלאחר,דאגתו

 1 2השני "פרדסהייאתהאחרוניםבימיםקראתי :ברוריםבדברים

לפניכי.נזכרתי 3 "וממערב"ממזרחשליאחוברתתוכןאתוקראתי
ונצטערתי-עבריירחוןהוצאתלשםאדוני,פה,התעכבתמהזמן
 .זאתמחשבתןהתבטלותאוליאוהתעכבותעלמאד
היאזרהאשר ,האמתאתברורהכרתםבאודיסאוחבריךאתה

עתהאומתנוצריכהכי :האמתאת .ועורכינוסופרינולקהלעדייו
כלאתאליולמשוךבכוחואשרוחזק,אמיץרוחנילמרכזביותר

בחיינוהואשפועליכפ ,זהמרכזכיהכרתםהמפוזרים.איברינו
עודיארךאשרהגדוללפיזורנובייחוסומאדהואוחלשוצרדלעתה
הפועליםלקיבוצנוהמתנגדיםלכוחותבייחוסורבים,ימיםאולי

בתורוהמעשייםהרוחנייםלצרכינובייחוס :ולאחרונהמבחוץ,
ולחזקו,ההואהמרכזאתלהרחיבאיפואאנחנוצריכיםכי .ציבור

ירופאראישראלביןהמבדילהקיראתלהרוסעלינוזאתלתכליתכי
בראשיתהיהודרושלימועאוליאשרהקיראת ,והמדעיתהרוחנית
וגוררתומסורתיתמלאכותיתאיהעתהישותואולם Iבריאתו

כי ,הכרתם .והחברתיתהמדעיתבהתקדמותומסוכנתהתעכבות

די-יעלוהשוניםהרביםציבורינוצורכיאתעתהלהספיקאי-אפשר

שתדירהכפיהיייהדותיי,שלאמותבדיומוגבלהצרהרוחניתעבודה
בקהללעצמומקוםהדורשלאומיציבורכיעתה,אצלנוהיא

גמורשיתוףהכלליתההתקדמותבעבודתלהשתתףצריךהאומות
החברתיתהתקדמותוגםתלויהזאתשבהשתתפותומפני ,ומוחלט

 .הציבוריקיומותלוי ,המדיניתאו
חדרי-ואתבתי-מדרשינואתלעזובאנחנוצריכיםכי :בקצרה

החדשהלימודשאותובאופןלולמוד,לאירופהוללכתמשכילינו
 :אדרבאאםכיעצמיותנו'אתיבטלולאהחדשותההכרותואותן
יבואאשרהחדשהמזוןעל-ידיועוצמהכוחהזאתהעצמיותתוסיף

אנואשרהחדשהרוחניהמרכזאותויתהווהכןועל-ידיקירבה,אל
לצורכייתאיםאשרהמרכז ,מבקשיםאנואשרהמרכזמבקשים,
כלאתוריבוי-צדדיומילואועל-ידייקיףאשרהזה,בזמןהציבור
ואשרוהנפשיותהרוחניותבנטיותיהםמאדהשוניםהאומהחלקי

 .לאומיתאחדותחותםהמפוזרציבורנועללהטביעלוכוחדי
לאחדותנוהראשוןהצעדהיאבעיקרה,רוחנית ,הזאתהאחדות
 .נפשנוומגמתעבודתנותכליתהיא-היאאשרוהמדינית,החברתית
 , 4הספרותייםקובציכםמאמריברובאנימוצאאשר ,זאתהכרתכם

עודכל , 5היאואפלטוניתתורתית ,אדוני ,אתהבמאמריךובייחוד
אתותשפיעותתפשטתתרחבעל-ידואשרספרותי,מרכזלהאיו

המדרשלאלדעתיהואהזההמרכזשלעיקרו .הדרושהההשפעה
היאברביםהזאתההכרהאתלהכריזלא-רצוניהמעשה.אלא

שלכנסייהעבודתעל-ידיבפועל,להגשמהאםכי ,העיקריתתכליתו
בדעההספרותיתהאכסניהבאותהותתאחדתתרכזאשר , 6סופרים
 .יסודיתאחת

 !אדוניממןכזאתכנסייהבראשלעמודותריראויומי

ובתרועהבשופרעלינוהבאיםהסופריםמאותםתבואלאישועתנו
וכילעולםגאולההםמביאיםכיהארץ,פינותארבעבכלומכריזים

ומלומדים,פרופסוריםשלוחקירותמאמריםבתרמיליםלהםיש
תועלתאיזואוליישכזאת Bבךיקלמה. 7תהילתםהארץמלאהאשך

ירחוןאותובאבשבילואשר ,יסודירעיוןשוםבהאיואבלתגרנית,
 ,לדעתברורמראהברייניןשלא•בחוברתהמאמריםסידורלעולם.

אתהואעובדעל-פיהאשריסודית,שיטהאיזולעורכהאיןכי
העורך .פנימיתהתייחסותכלאיןהאלההמאמריםבין .עבודתו
מערבימלומדאיזההסופרשיהיהובלבד-בידוהבאמכללקח

 9"האסיף"שהיוכשםלאיו,פוניםשהבלתלירחונושיהיהכדי-

שניםזההתפתחותנואתהמעכבים ,והספריםהקונציםיתרוכל
רבות.

 .הרוחניתעבודתנותתקדםלאזהירחוןעל-ידיכיאיפוא,דעתי
עדייואנחנושעומדיםהתקופהשלוהספריםהקבציםביומקומו

חדשה,ספרותיתתנועהמפנילהתבטלאמנםהיאעתידהאשר ,בה
הרוחנגדנלחמיםובן-אביגדורבריינין .כתלינואחוריהעומדת

הםעומדיםכייודעים,אינםושניהם ,חדשותלברואורוציםהישן
כללאהישן.הרוחאותוהשפעתתחתורובםראשםבעצם

באמת.מחדשהוא ,מחדש""בשםהמשתמש

ולאהיאלאחריםתאחר,ולאתבואבואאשרהחדשה,התקופה
על-ידירוחניתלתחיההשואפים ,החדשהדורבנייהיובוניהלהם.

אתלאחדיידעאשרהדורוהמחשבה,העבודהגבולותהתרחבות
ריקלריאליזםישאףולאגמורה,רוחניתאחדותואירופאישראל
 . 10הסופךכמנחםאחרותקישוטיות-ולדון

מספרם .למלחמהמזויינים ,הכןעומדיםכברההואהדורואפרוחי

מעטעוד .רותחודמםלבלי-חתעשוילבםאבלעדיין,אמנםדל
לעקורהחפציםהצעירים :ישראלבמחנהוקרבנשקקולויישמע

מזוןכדיהדליקהמן"להצילהחפציםוהזקנים ,מזהמעברהכלאת
המלאים ,שעברוהחייםחורבותועל ,מזהמעברוו "סעודותשלוש

 ...ומלאהבריאהחדשה,השכלהותשגשגתיפרחריקבון,
 ,שלמהבאמונהאניןימאמבחלומי.רואהאניהזאתהאוטופיהאת
 .ההואהקץאתגםלקרבאפשרכי

שבועותזהאנישחולהמפכיסיימתילאלברדיטשבסקי.שלחתי
 .הכתיבהעליקשהועדייואחדים

'צעירים"'וחבורתמי"ב"אחה"ע,מהספרפרק

"יחד".בהצואתבקרובאורשיראה

באהבה,שלומודורשהמבבדו

עהרנפרייזמרדכי

20 ,לכרב .9.1894 
בלבוב)(הכתובת

האירופיתהתרבותכלפיפתיחותבמגמתלדבוקהתביעה
אחה"ע,אלזהבמכתבוערנפרייזע"ישנוסחהכפיהכללית,

כאשר , 3-189ב"צעירים"חבורתכקרבמגובשתככרהיתה

כזרפתיחותבמגמתראוהם .אחה"עעםלראשונהנפגשו
העשרים.המאהסףעלהיהודישלהרוחניתלמצוקתופתרון

"תעודתעלאחה"עעםהפומביהפולמוסבמהלך ,-1896רב
כשינחהכדרכו,אחדכלויטענו,יחזרוהםהשלח",

גם .הכלליתהתרבותכלפיפתיחותמגמתשלוכנחיצותה
מאמרובאמצעותזה'כפולמוסישתלבעצמוערנפרייז

עליחזורשכר ,) Tתרנ" ,'וחוכרתא'שנה("השלה" "?"לאן
 :כמכתבשניסחהמחשבותעיקרי
האמונות :הרוחנייםבחיינועתהפועליםעיקרייםכוחות"שכי

שהיואותנו'הסובבתהאירופיתבקולטורההשולטותוהדעות
בליבקרבנוופועלהחיהאומה,תחיתשלוהאידיאל ,מעצמנולעצם
םיהמבדילוקירמחיצהשוםעודאיו .לבותינואתומלהיבהרף

שתילכואין ;בהירהלהכרההשואףהאנושיהרוחוביןביכינו
סניףושוםלנוקדושההאנושיתהקולטורהכל :יותררשויות
או •חולידברילבעינינועודכחשבאינוהכלליהרוחמעבודת
חפץ-הקיוםבקרבנוופועלחישנימצדאבל .•חיצוניות•לחוכמות

הכלל,בחיילהתבטליכוליםאנוואיןחפציםאנואין :הלאומי
עצמייםלחייםטבעיבהכרחשואפיםאנועצמותנו'אתהשוטפים

האורגכיזמוסכלשלאחדאבררקהננואמנם .עצמיתולקולטורה
 ,מיוחדותעצמיותתכונותעייימצטייןהזההאבראבל ,האנושי

במשך ,המיוחדיםחייוותנאייצירתותנאיעפייי ,בושהתפתחו

ביושלמההרמוניהלברוא ,השאיפהבנותתעוררולכןדורות.הרבה
שואפיםאנוהלאומית.ועצמותנוהכלליתההתפתחותאותה

רוחנוגבולותלתוךהחדשהאירופהשלהרוחניהרכושאתלהכניס
ומפכי .העצמיתלצורתנוהכלליהתוכןאתלשעבדהלאומי,

בהכרחלכן ,הפנימייםבחייכוהיסודיתעתההיאהזאתשהשאיפה

 ".הספרותיתהעבודהכליסודגםלהיותעליה

אתלהרחיב ,""הצעיריםחבורתשלהיסודיתתביעתה
נחלת"אתהןבהולכלולהלאומיתהתרבותשלתחומיה

יפהמתבארתהאנושית","ההשכלהאתוהןהקדומים"
המאמר .הברלינאיתהחבורהמבניאחדשלנוסףבמאמר
 .אחה"עעםהפולמוסכמהלך ,יותרמאוחרהואאףהתפרסם

"ספררתבמאמרוטהרןיהושעד"רשלדבריועיקריהםואלה
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 : ) 347ע' ,'אכרך("השלח"לארמית"

שמה ,גדלנושמהכי-אירופייםחציינואנחנוהיינוהנהעד ... "

עכשיו ...יהודיםוחציינו-השכלתנואתלנוורכשנואספנו
יחייכואשרהלאומיהרגשבבלאומיותנו'תלויהכשהיהדות

 .כאחדיהודים-אירופייםלהיותנוכל ,ישראלשאריתעםאחדנווי
שלבהקולטוראחדשהתקופההלאומיתבהתנועהרואהאנילכן

עדאשרתחתהאירופאית,והתרבותהיהדותבהשיתאחדועמנו'

הולידההןעתה•אירופיותנו•אךלרעותה.אשהמתנגדותהיוכה
לנונחוצהולכןבעבר,מצרכינוהשונים ,רביםרוחנייםצרכיםבנו

אחדסניףאףבהיחסרלאאשרספרות :אירופית-עבריתספרותגם
מחויבתספרותנו .ספרותנקראיםבכללםאשרהסניפיםאלהמכל

בראשבהתוכרהיהודיתהלאומיות .יהודית-אירופיתלהיות
לעמנו'המיוחדבסגנונה :שניתועוד :נכתבהשבהבהשפהוראשון
זולתנו."ועםעםלכלמיוחדספרותיואופןסגנוןשישכשם

-בהמשךטהרןמוסיף-כבעברעודתוגבללאהיאאך
 .ובתכניהבנושאיה

באופןבוטאההכלליתהתרבותכלפיזופתיחותמגמת
החשובע"יאחה"ע,עםהפולמוסבמהלךביותר,המרשים

לאחד-העם"גלויב"מכתבמי"ב.ע"י-הצעיריםסופריבין
מי"בוהבהירהרחיב ) 159-154ע' ,'אכרך("השלח"
קודם.במאמרהעבריתהספרותכלפישהעלהתרעומת
הספרות"ב"אוצר(נדפסהרבים"בעדהיחיד"רשותבמאמרו

מןנמלטתהעבריתשהספרותמי"בטען )-40 1ע' 1892ד'
 .החדשהבעתהיהודישלהרוחניתמבוכתועםההתמודדות

ובגלציה,ברוסיההמזרחיים,במרכזיההשלטתהמגמה
אתגיד"לההעוזלהשאין :העיקריתחולשתהאתמשקפת
שמאפלתספרותושקרנית,בדאיתספרות :במלואההאמת

שאינהספרות ,ישראלבחומתאשרהבקעיםכלעלבטליתה
 "כלל.במציאות
בהבעתמסתפקמי"באיןלאחד-העם"גלויב"מכתב
 :"צעירים"שלהפתיחותמגמתאתמפרשאלא ,התרעומת

והנוראהגדולהקרעאתלרפאויסודיגדולצורךאנחנומרגישים"
מןיותרקשהשהיאמבפנים,מלחמהלנוהגורם ,בלבבנואשר

אתולהעמידגבולותנולהרחיבאנחנוםיצריכ-שבחוץהמלחמה
עםאחתבשורהיום-יום,המתחדשים ,וצרכיההאנושיתההשכלה

כאןאיןשבאמתאחרי:~נ:רנואחדמרועהכמושלנו,קדומיםנחלת
אדםכלאתהמחיותוחרת.והרהמעשיםלכלאחדואדוןרועהרק

הואזהעם.הואבאשרעםלכלחייםוחותכיםאדםהואבאשר
האנפרדות,רשויותכשתיעודיהיואלעם••והה•אדם•כי :העיקר
לחוד."והאלחוד

"הצעירים",שלתחושתםאתמבטאיםמי"בשלאלהדבריו
החריפההרוחמצוקתעםמתמודדתאינההעבריתשהספרות

שחוללההחילוןמהפכתלאחרהחדשה,בעתהיהודישל
אשרהלאומית,התחיהתנועה .העבריתההשכלהתנועת
מגלהאמנם ,ההשכלהתנועתשללמגמותיהכתגובהנוסדה
אך ,היהודישלהקיומיתמצוקתולפתרוןבמעשיה,תעוזה

בתחוםמעוף.העדרמאפ;ןהרוחניתלמצוקתופתרונותיהאת
היאכאשר ,וריאקציוניתשמרניתעמדהנוקטתהיאהתרבות

נפרצומכברלאזהשאךהחומות,ביןאלשיבהמגמתמציעה
 .ההשכלהתנועתע"י

חינםשלנו"הקדומיםב"נחלתמחדשוההסתגרותהשיבה
ההשכלהשלההרסניותלתוצאותיההגיונימענהלכאורה
זהמענהאךלאומיותם.כלפייהודיםשלזיקתםעלהעברית
הגדול"הקרעומןישראל"בחומתאשרמ"בקעיםמתעלם
אי- ,החומותמביןהפריצהלאחר .כלנבגו"אשרוהנורא
והחונקהצרבמרחבנוספתפעםהיהודיאתלכלואאפשר
תנועתע"ימוצעאשרהרוחני,הפתרוןלכן, .החומותשבין

נפשם"רעבוןאת"להשביעמסוגלאינו ,הלאומיתהתחיה
חיי-רוח,לחיותמסוגליםהםאין .ישראל""בחורישל

היחידשלהאנושייםהרצונותביןהקרעאתלקייםשיוסיפו
להמשיךרוציםהםואין .הכללשלהלאומייםהערכיםובין

למצוקהכאשר ,"?"לאןמבוכתעםדרכיםפרשתעללעמוד
 .אחרפתרוןגםלהציעניתןזו

ב"מימציעהחומות,בתוךוההסתגרותהשיבהפתרוןבמקום

אתלהרחיבאנחנו"צריכים-החומותהרחבתפתרוןאת
האנושית"ההשכלהרשותאתמחדשללכדכדי ,גבולותנו"

אתלצרף ,שלנו"הקדומיםנחלת"רשותעם "וצרכיה

לגיטימציהמתןע"י ,מחודשתלאחדותה"עם"ואתה"אדם"
ההשכלהתנועתשלמהפכתהלפניאסורשהיהמהלכל

המשברסיבותעלמי"ב,שלזהמאוחרניתוח .העברית
אתהיטבמשקףספרותה'ואתהעבריתהתרבותאתהפוקד

עםשנפגשוהברלינאית,החבורהבנישלמחשבותיהם
 . 1893דצמברחודשבתחילתאחה"ע
שלהתחומיםהרחבתע"י ,הרשויותשתיהאחדתפתרון

להשכלהתרבותיתהיפתחותבעזרתהלאומית,התרבות
בלעדיהיהלאלהדגיש,ראויזה,פיתרון-האירופית
רעיוןנוסחממשזמןבאותו .הברלינאית"צעירים"לחבורת

החלמקרובזהשרקמתחיל'משוררע"ימברלין'הרחקזה
בשירו,ביאליקע"יהרעיוןנוסחוכך .תשומת-לבאליולהסב
באבב"תשעהנכתב(השירהמדרש"ביתסףעל"הידוע,

 :רבניצקי)שלב"פרדס"והתפרסםתרנ"ד",
 ,ונבניתאבנךעוד !שםאהל ,תמוט"לא

 ;הכלתיםאחיהעפרךמערמות
ביליתכאשרהיכלות,תבלהעדו

מגדלים.בנפלורב,הרסביום
-ההרוסיימקדשאתוברפאי
 ,לחונילוואקרעיריעותיובהארחי
הפרושצלוחשבתהאורוהדף

 ;דאניכבדוירדהענןועבלות
 ,גדלוםעודלמקטנםבשרבלוראו

 ,, !לעלוםויי-ציץנבל ,חציריבשבי

כרךויצירתו"יוחי-"ביאליק(בספרולחוברמצייןבצדק
זהשיריתיאור),כי 161-151ע'תש"י,ביאליקמוסדהוצ' ,'א
בית-המדרששלהשתקמותודרכיעלביאליק,של

אחה"ע .אחה"עשללתורתוברורהזיקהמגלההמתמוטט,
שחבורתרוחנית,מצוקהאותהבמסותיולהגדירהפליא

הואאישית.כחוויהאותהחוותההברלינאית"צעירים"
שלהאמותבד'המחנקהרגשתאלבכובד-ראשהתייחס
- "צעירים"כמוממש-אותהוקיבלהקדומים","נחלת

 .הציעשהואהמגובשלפתרוןכנקודת-מוצא
במ~מרזו,רוחניתמצוקהאחה"עהגדירשלובדרכו

שבלב",רה"תובמאמר-לבירורהכולושהוקדש
כמוממששנים.לאלפייםקרובר pלקמוחלטתכהשתעבדות

ההשכלהתנועתשלפתרונהאתלאמץסרבהצעירים
לאבניכמטרההקדוםהספראתהציבהאשרהעברית,

ההשכלהשלהמיוחלב"אור"לזכותכדישלה,הבליסטראות
מלואשיובלטכך,השאלהאתהציבאחה"ע ..האירופית

:"שאלתההשכלהתנועתשלפתרונהוביןפתרונוביןהשוני
אפשרותהיש :איפואהיאהלאומייםבחיינוהשאלותכל

העבריחלבעודהיכול ?הזאתהנושנהלמחלהתרופהלמצוא
בליהחייםעםולהתקשרלשוב ,משפלותוולהתנערלשוב

נדפסשבלב"("תורהעכרי?"לבזאתבכלולהשאראמצעי,
חיתהאחה"עשלתשובתוגם.תרנ"ד) ,'בב"פרדס"לראשונה

 :"צעירים"בקרבשהתגבשלפתרוןברוחהקרובה
ממקורבאשר ,אזרקשלמהתשובהלמצאואיפואתובל"שלאתנו

לקתוןחדשחייםשלזרםיצאהיהדות,עצםמתוך ,פנימי

היוצאהכללייםהחייםזרםעםלאדחיםשםלהיות ...הלבבות
אתלומחותלמשטוףהאחרןואתכבהלומנעוההשכלהמתךו

האחרונהבעתבאמתיוצאכזהחייםשלוזרםהעברית'.'הצורה
בשםלקראורגיליםשאנוהרעיוןאותובצורה 'היהדותעצם'מתוך

המושגאתמהבילביותרצרהזהשהשםפיעלאף ,ציון'חיבת'
הוספהלואהיהדותמןחלקלאאינהזאתציון''חיבתבמלואו.
היאהמרכז.בשינויורקבשלמותה,עצמההיהדותאםביעליה,
אועליולהוסיףבאהלאואףהכתבאתמגבלוהמוציאהאינה
שיהיה ,מגמתהכלזתאאםכימלאכותית,דברךממנולגרוע
לתחייתה ,האומהלאחדותבלבחיהשאיפה-לכלהמרכז

 ".כללייםאנושייםיסודותעל ,רוחהלפיהחופשית,והתפתחותה

בסקי'ברדיציוסףמיכה

שלההצלחהלהבטחתמספיקיםהיואלהכללייםקווי-דמיון
בין ,בברלין 1893שנתבשלהיהתקיימהאשרהפגישה,
סייעההרצונותשלחפיפהגםאך ."צעירים"לחבורתאחה"ע
במהאזחיפשו"צעירים" .זוחשובהפגישהלהצלחת
שאלותעלהשקפותיהםאתלהציגיוכלושמעליהספרותית,
לפגישתםקודםהיוכברולמעשה.וספרותהתרבותההאומה,

שהבטיחיבדייניךראובןעםממושךבמשא-ומתןאחה"עעם

ברוחתהיההכלליתשמגמתוחדשעבריכתב-עתלייסד
היואחה"ע,עםהפגישהליוזמתנענוכאשר .השקפותיהם

הרעיונית-ההתגבשותמןהמעברבשלבשרוייםצעירים""
שתפיץלפעילותהאירגוניתההיערכותתחילתאלספרותית

מסייעיםלוחיפשאחה"עואילו .ברביםרעיונותיהםאת
עבריכתב-עתשללהוצאתו ,מערב-אירופהמארצותבאחת
אתתאמה"צעירים"קבוצת .לייסדבדעתושהיהחדש

 .מבוקשו

וביןזולפגישהבהגיעואחה"עשלרצונוביןהחפיפה
שלהצלחתואתלהבטיחיכלהלאצעירים","שלרצונותיהם

הירחוןבתרכניתהעוסקיםהמכתביםמן .הצדדיםביןהשידוך

אחה"עביניהםהחליפואשראחה"ע,שלהחדשהספרותי
ראשונה.אי-הבנהלמשל,מתגלה,זו,פגישהלאחררמי"ב
ואילולתוכניתו,ומסייעיםעוזירםב"צעירים"ראהאחה"ע

שללהוצאתושותפיםלהיותאחה"עע"ישהוזמנוהניחוהם
שאי-אלאמחשבותיהם.אתיבטאאשרחדש,עבריכתב-עת

שלקשריהםאתשיבשולאהאחרות,גםוכןזו,הבנה
ספרותית,כקבוצהדרכםבתחילתאחה"עעםצעירים""

חדשספרותיירחוןלייסדאחה"עשלשתוכניתומשום
 .והלכההתעכבה
לתהליךסייעהאחה"עעם"צעירים"שלפגישתם

עםשפגישתםכיוון .חדשהספרותיתכקבוצההתגבשותם

התגבשותםאתהשלימוהםשבובשלבבדיוקחלהאחה"ע
בהיערכותלהתחילעליהםוהיההרעיונית-ספרותית,

אךזההיהדעותיהם,אתשתפיץמעשיתלפעילותהאירגונית
-ושבאמתחתומהם,המפורסםלאחה"ע,שהועידוטבעי,

ההנהגהתפקידאתחדשה,ספרותיתבימה-האמינוכך

 .ב"צעירים"

שלמנהיגכאלאחה"ע,כלפי"צעירים"מצדכזוזיקה
פניותיהםבכלניכרתשלהם,החדשההספרותיתהקבוצה

תקוותהרבה"קשרתי"הירחון".שלעתידובדבראליו.
.17.12מתאריך(במכתבומי"בכותב-בעתרנו 1893 ( -

חורבותלבנות ,זולמלאכהקרואשכבודואנוכירואהכי
אחרובמכתב ".בגללונפשנווחיתהההרוסה,ספרותנו
"צעירים"שלזיקתםאתמי"במנסח 1894ספטמברמחודש

 :הבאבאופןאחה"עאל
אתיקחהרםשכבודוסיעתי,כשארנפשיבכל"חפצתי
 ".לעינייםלנוולהיותנתיבלנולפלס ,שכמועלהמישרה

מרכזשלהקמתודחיפותעלבדברובמכתבו,ערנפרייזגם
ספרותי,

על-ידייקיףאשרהזה,בזמןהציבורלצורכייתאים"אשר
דיואשר---האומהחלקיכלאתוריבוי-צדדיומילואו

 11 .לאומיתאחדותחותםהמפוזרציבורנועללהטביעלוכוח

ראוי:"ומיהמנהיגתפקידאתלאחה"ע.מאליוכמובן .מועיד
 11 .?אדוניממךכזאתכנסיהבראשלעמודיותר

זיקהמנוסחת 30.8.1894התאריךמןמי"בשלנוסףבמכתב
 :אחרבאופןזו

והבשורהבברליןכבודוהתאכסןאשרהימיםאתזוכר"הנני
שעל .בירחון-ספרותילעינייםלנולהיותהואשנכון :בפיו
והמאורהספרותלתקומתוהמחשבותהדעותכליתנוצבאו
 ".שבה

אכזבתועומקאתלהביןניתןלעיניים",לנו"להיותמהביטוי
מאוחראחה"עשפיוסםהשמרניהמאניפסטמןמי"בשל

 :השלח""תעודתכיותר
רצדקטןהואבתוכולהביאנוחפץאתהאשרהחוג"אותו
חדריכלהממלאיםרגשותינובעדהרוחניים,צרכינובעד
 11 •לעיניםלנרשתהיהממך'קיווינואשרחדרךזהולא ;לכנר

 .) 1896א'כרך"השלח"לאחד-העם",גלוי"מכתב(מתוך

"צעירים"שללאכזבתםפומבינתןאשרמי"ב,כמרשלא
במכתבזואכזבהלבטאערנפרייזבחר"השלח",שלמאופיו
 :כותבהוא , 9.2.1897מתאריךזה,במכתב .אחה"עאלאישי

'השלח',על-דברדעתיאתלהודיעךאניחפץאדוני,ועתה ... "
כפי-אשר ,אנימבטימנקודת ....לבקשניהואלתכאשר

שנדפס "?"לאן(המאמרממאמרילךנתבררה-שאקווה
חסרצרכה,כל )'א-'י-א'שנה"השלח"של ,,בחוברת
והרצונותהמחשבותהמון :כלומרהאירופי,החלקבירחונך
המתרגשותהחברתיותוהשאיפותהאמנותיותוהצורות

ירחונךיגיעאםאףהנהוממילא ;סביבנוהאירופיבעולם
 ".שלםדברולאדבר,חצירקבעיניייהיההשלמות,לתכלית
"תעודתפירסוםלאחרמאחה"ע,"צעירים"שלאכזבתם
ספרותיתכקבוצההתגבשותםאתשהשלימההיאהשלח",
 ,להםשהתבררלאחרהחדשה.העבריתבספרותחדשה

הפתיחותממגמתהרחק"השלח"עםמתייצבשאחה"ע
סגירותשלמידהנוקטוהוארצו,הםשבההתרבותית
להיותיכולהאינהאשר ,הכלליתהתרבותמפניתרבותית
 .למעשיוולצפותעליולהישעןפסקו ,עליהםמקובלת

הבהירה"השלח",שלהשמרניתממגמתושנחלוההאכזבה
החדשהגישתםהיאהכרחיתוכמהחשובהכמהלהם

המאהסףעלהיהודישלהרוחניותלמצוקותיווהנעוזת
נוחרתזראכזבהבהםנטעהפארדוכסליובאופן .העשרים
רמי"ב ,אותםליכדאחה"עעםהפומביהפולמוסגםחדשים.
הקבוצהשלמנהיגהבתפקידלשאתראוינמצאברשפתח

לאשמעולםהאישע"יהתפנהזהשתפקידלאחרהספרותית,
הלכהברתיפקדלאגםפעםאףואשרלעצמואותרביקש

 .למעשה
עבריכתב-עתלייסדטעםהיהלאימיםאותםשלבמציאות

שלהמצומצםהקוראיםקהל"צעירים".שלומיוחדחדש
שלקיומםאתלהבטיחרבבקרשיהספיקהעבריתהפרירדיקה

ועלנוסדו.מקרובזהאשר"השלח",ושלוממערב""ממזרח
הרצאת-שללייסודהמי"ב,שלבהנהגתו"צעירים",נערכוכן

הפתיחותלמגמתמהלכיםיפלסוכרכיהאשרצנועה,ספרים
שהרצאתמקרהזהאיןכןרעלהעברית.בספרותהתרבותית
שלממאמריולקטיםבהדפסתפעילותהאתהחלה"צעירים"

 33-יייlו"נמרשרת".הפרק""על"ערכין",הדרך",אם"על :מי"ב

 25 1985ינואר-פברואר



משעןנקודת

המזוותשלכרסן
מצבתמונת-בישראלואמנותבתרבותהתמיכה

ז'קונטאמנון

נתיב-אתישועשמיסדקודםשניםעשרותמהכ
דדךעשירדומיפרשגילההנצחאלחיסורים
האסק-גבעתשעלמארמונו :בהרבהפשוטה

גאיוסהזריםובגני-ענק,אמנותבחפצימוקףוילינוס,
ואנשיאמניםשלהנקוביםצרורותיהםאלממוןמצנאס

ההיסטוריהופדופדטיוס.הודאציוסכודגיליוס,דוח
שכתהגדועותיצירותכמהששימרהבכךלוגמלה

ועדמאזוכינתה,שידה)דבריקצתועוד("פדומתיאוס"

"מצנאט".בשםהאמנויותשלופטרוןנדבןכלהיום,
נופךהאמנותשללמצנאטיותישישראלבמדינת
שלפעולתוהיא"ציונותלפיההידועההבדיחה .מיוחד
יהודילהעלותכדישנימיהודיכסףהמבקשאחד'יהודי

גיוסשלענפהמסורתמייצגתישראל"לארץשלישי
והאמנותהתרבותיעדים-לאומיים.לטובתכספי-הפרט

ואולישניהלדרגת-חשיבותהדבריםמטבענדחקות,
הנושאותמלהיבות,מטרותשלבזכותן :שלישית

"הפדחתהשכונות",כ"שקוםמהיריםשלמי-כבוד
אתתמידכמעטהמדינהמנצחתודומיהם,השממה"

והתמיכות.התרומותבשדההאמנות

מעטהמימסדהקדישמנצחים-נאורים,שלכדדכם
הגדול'למקורהפךובכךהמנוצחיםלטובתמתקציבו
התרבותבתחוםחמדיסיועשלביותרוהאוהדהבטוח

שלו,אבנרהואהקופהעלאשדהאישוהאמנות.
המועצהיו"דוהיוםבצה"לראשיחינוךקציןלשעבד

כיורשעצמודואההואהאםולאמנות.לתרבותהצבורית
לאאנחנולא,"בפירוש ?אסיהקלהמצנאטשל

כזולאמנותחיבהמשוםפעילותנוביסודאיןמצנאטים.
באמנותלתמוךהמדינהשעלבכךהכרהאםכיאחרתאו

שלאחרותמערכותמקיימתשהיאכפיוברתבות
רבותמבחינות ,,צרכים.שלמכלולעלועונהשרותים

אתאועצמוהמשרתהמצנאט,עלעדישלועצמםדואה
יותררחביםשלנו"השיקולים :הקרובהסביבתו
לתוצריםשניתןככלרבקהללחשוףהיאוהמטרה
בנוסף .באץרהנרקמתהרתבותשלהאפשרככלטובים
משתדליםאנחנולמצנאטים,בניגושזאתואף •לכך

אנובהםהתרבותמפעלישלרבגוניותםעללהקפיד
 ,, ...תומכים
להתערבחפשייםעצמכםדואיםאתםמידהבאיזו

 ?ידיכםעלהנתמכיםאלהאצלבנעשה
התרבותייםבתת-הממסדים .מאודמועטה"במידה

סוציולוגייםגםלפעמיםאמנותיים,תהליכיםמתרחשים
התחוםאבלגדולהואלהתערבהפיתויאחרים.או

כמהעדמתערביםאנחנומאוד.צרהואלנוהמותר
- :קיימיםאנושבשמוהציבוריהאינטרסלנושמתיר
כספיםלהזרים .סותריםגורמיםביןאיזוןליצורמנסים

בשיקוליםמתערביםאיננואבל .שצריךלמקומות
לעצמנומרשיםשאנחנוהיחידהההתערבות .אמנותיים

 :העקרוניבזהדווקאאלאהאמנותיבתחוםלאהיא
להציגלוחציםאנחנוהחברהשלוכשלוחותיהכנציגיה

יותרלבצעאובמוזיאוניםישראליותיצירותיותר
במישורהמלצהזובפילהרמונית.ישראליותיצירות

האם:העדפותשללשאלהנכנסים.איננובלבדהעקרוני
 ,,אחרת.אוזוציירהלהדפיסאולהציגאולבצע

אידאולוגיהבהעדר :ואילוץאידאולוגיהשלשלוב
הפיננסילאילוץהמימסדנענהפרו·אמנותית,מתאימה,
מצטמצםנתמךגוףלכללהקצותביבלתנושישוהחלק

מה .שלנוהתרבותילנוףחדשיםגופיםשמתווספיםככל
 .מסוייםמינימוםלקייםהואלעשותידנולאלשנשאר
הנתמכיםלגופיםשתאפשרתמיכהשלראשוניתריצפה
 ,, ...וצמיחהמינימליקיום
 ?להפרשבאשדומה
מןלהתייעלבעצמם,לגייסחייביםהםההפרש"את

תוצרי·אתלקהללמכורוהאמנותית,הארגוניתהבחינה
מרביצי·רשויותעםקשריםיוזמיםשלהם,התרבות
באופן ...היהודיתהסוכנותמוסדות,קרנות,פאליות,

שמסוגללמילעזורמעדיפים :שלואבנר
לעצמולעזור

יכולהציבורשרובבמהלתמוך :שיפמןיוסי
ממנוליהנות

דולריםלמדינהמביאאני :אפותימשה
יצואןאףמביישתהיתהשלאבכמות

הנתמכיםהגופיםלמעןדיעושיםאתםלדעתך'האם,
 ?ידכםעל

לאהמדינהשלבתקציבהלנושישהנתח .לאדעתי"לפי
האחרונותבשניםשחלההצמיחהשנים.מזההשתנה

פחותמקבלגורםשכללכךגורמתבארץהתרבותבחיי
תרבותבנושאיתמיכהמספיקאיןהכלובסך

 ,, ...ואומנות
תרצדהואבפועלהתמיכהצמצוםאםהשאלהנשאלת

שלו,,,אומדיודע,"אינני.אילוץשלאואידאולוגיהשל
שטענהאלאלאילוץ,לטעוןכמובן,קל,לקבעו."קשה
סולםמדועלבררנותרעדיין :מדיפשטניתתחיהשכזו

הואלכךשהגורםיתכןכזה.הואהלאומיהעדיפויות
אנחנו :כךשלנוהעמדהאתלסכםאפשרכללי

לעזורמסרגלשהואשמוכיחלמילעזורמעדיפים
 " ...לעצמו

אפותי,משחהואלעצמו""לעזורהיודעחדא
בפרסוםשזכתהודממה""קוללהקתשלמנהלה

העובדהמשרםוהןהאמנותייםהשגיחבשלהןעולמי
בשנהפעמיםכמה .חדשים-אילמיםהםמחבריהשחלק

בצדפת,הקהל .בחו"לודממה""קולחברימסיידים
באחרונה .הביקורתגםאותם.אוהבובגרמניהבאדה"ב

בדברההשחקניתשבראשוידידיםועדללהקההוקם
גדאנט"),("לואסבראדנמניםחבריורעלסטדייסנט

הבסיס .ואחדיםמהטחזרביןשיפריך'לאלו Iביטירודן
הקידודביתגגשעלבאולפןנמצאהזרהפעילותלכל
נעריםושנינעדרתכמה :בת"אטירמקיןברחובהישן

הקידותאחדעל ,מראת-ענק.מולאלשדיריםמותחים
יהיהמעתה .הטלפוןחשבוןאתקיבלנו"היום :מודעה
כרסעלאפותי,כברקד.תשעהשעה " ...נעולהטלפון

החינוךמשרדשל"התמיכה :קובעשחרד,קפהשל
החדשיםתשעהאת .חבלזה .שנחלרבעלימספיקה
מביאשאנילהגידאפשר .בעצמימגייסאניהאחרים
אףמביישתחיתהשלאובכמותדולאריםלמדינה
 ,,יצואן.
גדולהתמיכהלךשתעניקהמדינהמןמצפהאתההאם
 ?יותר
ריצפהאיזולתתצריכההמדינהלא.בפירוש"לא.

להשיגשלנוהיכולתהתחלה.מינימאלי,קיוםשתאפשר
לנושישהזכותלמידתמבחןהואהכסףשאראת

ועלהביקורתעלמסתמכיםחריהתומכיםלהתקיים.
באולאברגליונגדומצביעשהקהלמי .הקהלגתובת

איכותכבעלהביקורתע"יהוכרשלאומילהופעות
וממילאבויתמכולאלמיניהםחמצנאטים-אמנותית

ביןנמצאאניגם .דיוטובשאינומפניקיוםזכותלואין
אני .דולאר 25,000בחוץשווהשלייצירההתורמים.

שזומאמיןשאנימשוםללהקהיצירותיאתתורם
שתבצעלייחליכולתילהביותרחטובההלהקה

 ,, ...אותן
ישהאםהפרטיים,ולתורמיםהממשלתיתלתמיכהפרט
 ?מסחריתהכנסהלכם

ממכירתשלנועלות-ההופעותאתמכסים"אנחנו
בעולםדוגמתואיןשכמעטחריגזהגםכרטיסים.
היאהבעיהבהופעות.מפסידיםהאחריםכלהמחול.
במשךמשכורתלשלםצריךהאנשים.החזקת :אחרת
מקצועאנשישלגרעיןסביבךשיתגבשכדיכולההשנה

 ,,מתמיכות.לכסותמוכרחאניהזרהעלותאתטובים.
 ?בךלתומכיםנותןאתההתחייבויותאילו
מנוצלאמנםשהכסףלהבטחהפרטהתחייביוות"שום

לייש .בישראלהמחוללקידוםובעצםהלהקהלקידום
אנחנו :שטויותעלהכסףאתלבזבזשלאמוסריתחובה
הלהקהחבריתחזוקה,אנשיאופקידיםמעסיקיםלא

שעותהאולם.לנקריועדהמשרדמעבודות :הכלעושים
עובדים-כשצריךמוגבלות.אינןחןגםהעבודה
 ,, .ובחגיםבשבתות

האמנותייםבשקוליםלהתערבכלשהותרמךניסההאם
שלך?

התמיכהחולקהפורתלאהשלבזמנהלא."מעולם
הפרעותלפעמיםוחיוקומיסאריםע"יהממשלתית
בעיהאיןהיום .הגתברנואזגם .לא·ענינייםושיקולים

הפרטייםחמצנאטיםוגםמתערבתלאהמדינה :כזו
 ,, ...עליסומכים

בדברמה .מחר"לפרטייםתומכיםהזכרתעכשיועד
 ?בישראלתומכים
שלאחרתתרבותקיימתבארץמעטים."ישנם

המצנאט .סמוילפרסוםיותרהקרובהמצנאטיות,
בפרוייקטבכספומשתתףשהואבידיעהמסתפקבחו"ל
 :קיימתלאכמעטהזאתהמסורתבארץחשוב.אמנותי
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אתלפרסםשלאשיבקשישראלימצנאטפגשתילאעוד
 " ...שמו

כולםרובם .לראייןהיוםקשההמסחראנשיתא
הכלכליות.הרעותמפניעסקיהםבמילוטעסוקים

נראובאמנות "מסורתיים"תומכיםהנחשביםמהםאלה
התאחדותבביתשהתקייםברב-שיח ,בסתיולאחרונה

אשרמועצהלהקיםהכוונהעלהוכרזוברהתעשיינים
מתכוונותאשרלכספיםומרכזמדריךגרףתשמש
באמנות.תמיכהלשםלייעדמסחריותחברות
היטבמשתלביםהמסחרייםשהתומכיםאיפראיוצא
ריצפה-שלמאושר"מעגל"באותונדבךמוסיפיםואף

 .לעצמם"לעזור"הידעיםונתמכיםממשלתיתתומכת
להםואין "המרזותי"עש"נרשקרלאלובאשרמהאך

הדרושהאישיהקסםארהארגוניהמעוף ,הכלים
ה"עילגשלעזרםיבראמהיכן ?במעגלל;ךשתלברת

לפעילותהמימוןאתמלהשיגידםשקצרה ,והעניו"
ממוסדתלתמיכהראוייםהירתםאתשתוכיחראשונית

ליבםעלהמדברהפרסומיהפוטנציאלאתלהםרתקנה
 ?מסחרייםתומכיםשל

בעלפרטיאדם 'אסיהקללמצנאטתחליףןיאכידרמה
כזהקונקרטילסיועבבקשהאליולבראשאפשרנכסים

ותחושתהנתינהלשמחתפרטפרס.עמוןישאאחראר
קולמערכותרכישת :האמנותיתלעשייהההשתייכות
לסדרתאמןשלהטסתומימון 'מקרמילתיאטררן
מתחילהזמרתשלהלימודשכרתשלום ,קונצרטים

 .בחנות-הצבעיםציירשלחרבותיויוכיסו

 ,הדבריםמטבעמוגבלים,הזההסוגמןמצנאטים
אףחלקם .וההוןההכנסהעלמיסיםשלזהבעולם
בעסקימעורבותםאתלהכחישרבהטרחהטורחים
בחרולמשל)(רוטשילד'אחרים .ותמיכותתרומות
לאיתורמנגנוניםהמפעילותקרנותמאחרילהסתתר
 .לתמיכהנצרכיםשלולבדיקה
"קרןהיאהלא-רשמיותהקרנותבשוקהבולטת
 ,הארבעיםבשנותשלידתה ,אמריקה-ישראל"חתרנות
גיוסמנגנוניאתלאחדכורמןיצחקשעשהבכסירן

הנתמכיםרשימתאללאחורמבטב."בארההתרומות
"המטאטא", :זכררנרתמעוררהעברשלרהפררייקטים

התזמורת ,התרבותהיכל ,הגפןבית ,"ר"זרטא ,"אחל"
גם .רעודהסופרבית 'העתרנאיםביתהפילהרמונית,

מאופייןתמיכתה.למבקשיהקרןשמעניקההטיפול
מימילטובהזכורהפורמליתלאאינטימיותשלבמידה

לתרבותחמועצחהקמת"עםשבררן".המדינה"
"חשתנתחהקרן'מנהלשיפמן'יוסימספר ,,ולאמנות,
והכספיםצומצםכמוסדותחתמיכחהיקףהמדיניות.

תערוכה :ספציפייםכפרוייקטיםלתמיכהחופנושכתפנו
סדנהימוזיאוןשלחרגילמתקציבוממומנתשאינה

כלהקתהחסרציודיתיאטרוןשלכמסגרתוחדשנית
מפעלהואהקרןשלה"בייבי" ,,וכרומח.מחול

בעלילצעיריםתקופת-לימודיםהמממןהמילגרת,
 .ולהשתלםלהתקדםהשואפיםולאמניםכשרוכות
כשרונםמימושאתלקרןהחביםהאמנים(רשימת
שלמה ,צרקרמןפנחס ,פרלמןכיצחקשמרתכוללת
 .אחרים)ורביםבררנפמןיפיםמינץ'

הקרןמנסהתמיכות-שוטפותלהענקתבשיקוליהגם
שהיא,בגמישותכרוךהדברנזקקות.שלכיסיםלמלא
 ,,"אנחנו' :ארגוןכלשלחלום-בלהות 'כללבדרך
להחליטחזנותאתלעצמנו"שומרים 'שיפמןרימסב

ראוינמצאהכלליתהמפחעלשכהסתכלותמיאד-חוק.
ברזלשלעקרונותמקביעתהמכערת .תמיכהיקבל-

הנחוציםוכמימדיםבזמןסיועלהגישלכומאפשרת
חאווכגארדית.לאמנותגםהצורךכמידתולסייע,כאמת

כצול"טרמולואלקייםאושרהשלהמופע :לדוגמה
שללמצבשנקלעכרמיאלשלחקונסכטוריוןאווחצי",

שככדיביאליקשבכיתלמחולחספריחאוערב-סגירה,
שגרתייםלאשרותיםכין-היתרלחהענקנוארתחלקיים

ארוכהתקופחבוצעההספדיהשלהחשבונות(הכחלת
 :אחרתדוגמהלךהנחמחול'אפרופו .כמשרדנו)כאן'

תאורהציודשל"בנק"להקיםהתחלנוכאחרונה
מונעתשעלותומאודיקרציודזחו .מחולללהקות
 ,,כסיוכיים.רובםחשוכים,פרוייקטיםהעלאתלפעמים

 ?הנתמכיםמןשלכםהדרישותמהן ,זאתובכל
יכולהציבורשרובכמהלתמוךכמוכןחרא"הרעיון
שלכרהקריטריוניםשאמרתי'כפיאכלי .ממכרלחיבות
אכלנחמדידברהיא"אסטרונאוטיות" .מאודגמישים

וגםתנחתלאלעולם-"אסטרונאוט"לגמריתחיהאם
למינימוםמצפיםאנחנו .כאווירתישארשלךהאמנות

 ,, ...למימושסיכויוקצתרצינותשל

שלבכרסןהמסעבעקבותהמתבקשתהמסקנהתא
יהיה:לפחותאופנים,בשנילנסחאפשרהמרזות

התמיכהבעסקיהקייםהענייניםמצבכישיטעןמי

בתנאיםלקורתניתןלוביותרהטובהואבאמנות
מעמיקשמבטאלאוכר').במצרר"משק"(הנוכחיים

שאינםוהענווים"ה"עילגיםשלענייםאתמגלהיותר
המצנאטואשר ,הרשמיתהמערכתעםלמגעבנויים

והאנושי'הנועזהגמיש'הדעתשיקולבעלאסי'הקל
כתרבת.להםלשמשהיהעשוי

 ?הפרטיתהקופהמןהזרימהאתלחדשדרךאיןהאמנם
מצר'יהוא :לשערשניתןמכפיפשוטהפיתררן .וישיש

שלבתזזיתשמיהרו,הכנסתמחבריאותםשלבידם
מספקודתאתלתקן ) 1984ביולי-2(בערב-בחירות

35שרקכךהכנסה הסכוםמןעד-כה) 50%(במקרם %

כאותו 'במקביל .מסלצוניכהרצאהיוכרתרומהכלשל
הבטיחהשכנים,שמשרתאתלנפץילדיםהמשלחזגג

ל-השיעוראתלהגדילשלו,הבחירותבמצע ,הליכוד
לא ,שינחהסתםארזהירותמתוך ,המערך . 100%
 • .דברהבטיח

בשטחיםמשקיעים ,שסוחרי-מניותהיאהתוצאה

זוכים"לרבי"להםשנמצאפעיליםוערדהמוחזקים
 .ההרצאותעלאררווחיםעלממספטורבצורתלעדנה

65בנקנסיםהאמנויותשלמצנאטים הסכומיםמן-%
למטרההנתרםהסכוםבמלואהכרה .תורמיםשהם

המצנאטיםאתתפשירמסלצוניכהרצאהאמנותית
התומכיםאתתעודד ,היחסימקפארנםהפרטיים

הנטלמןותפחיתתמיכתםאתלהגבירהמסחריים
הציבורית.הקופהעלהמוטלוהמוסריהפיננסי

לצונילתרומהמועדפיםתנאיםיצירת :מזאתיתרה
הלבתשומתכיממשלתיכאיתותכמרהאמנות

כפי ." b-חס t"חסבבחינתהיאיוצריםשללנזקקרתם
במבצעי-ההשתתפותארבלב"'התמיכהשנחשבת
כולובעולםונרדפיםרעביםלמעןמתחלפיםהתרמה

לצפותלמותרהאם .וכד')אתיופיה ,(קמפרצ'יה
זרממחציתה,לפחותארהלאומית,האחדותמממשלת
כירוח'ואנשיאמניםאללהשישבזיקההמשתבחת

שליסודילתיקוןכךכלפשוטבאמצעישמרשתעשה
המצב?

פרס.מריבידךהכדור

רובינשטייוטל

ניקודללאשירים
אחראגףבית-מלון

שעוזבים.אנשים

הפורענות.קדימה,זזהזמןכלזה
באיבחוןקשייםיש

 ?נשארמיברצינות,יאבל

החלשות,בעונות
וגם,באים,הרבהלאבחורף,

 .בקיץשיחזרוהביטחוןאתאיןפעםאף
 .פוליטיקה

 .המשכורתלפיבאיםאתם
 .במשהותלויתמידזה

לעבודה,לחזורצריךמתי

 .בטלוויזיהישמהמהשמש'נשרפיםמתי

צילום

מקלקרראשיםעלפיארת
קוסמטיקאיתועל-יד
 .מפלסטיקלתכשיטיםחנותעודגםונגיד
להםשילמתיאני

זאתובכל
לפודרהמבעד
רואים.

 .עררשלטלאיםרקהואשליהפרצוף

וידאו

הולךמישהודואים
נסגרתדלתפתאום
מאליה
ללכתממשיךוהוא

עצמושלהידבתוךהואופתאום
 .גל~יהשהואכאילו

אמיתיוזה

יופיאיזהלשנייםאותווקורעים
לדאותצדיך

להיותיכולאולירצתההיאההמשכיות.
זנבארהמשךדקזהממולשהבתים

שלה.ביתשל
בביתגדשמישהולהיותיכול
אחדמחלוןמסתכלוהוא

שלו.הביתשלאחדאגףורואה
כאלהבתיםישאולי
שרשראותכמר

גדולים.
שרצתהכמרבדיוקזהאתרצתההיא

ארוךשיער

זנבאו

מאחוריו.להסתובב

פרטי

מפלסטיקפנקס
מגרמימפתחות

מן~ק.ואודם

לקמט.אפשרשלךהארנקאתגברת,
 .לקימוטשניתןדבר 'זהשארנקידעתילא
צ'קים.פנקסליאיןאםלשלםיכולהלאאני
 .מז~יףבטחזה

 ?מז~יףפתאוםמה ?מז~יף

אותר.קניתיאתמולרקהריאני

הלוכת
כלבשלריח

השימושבבית

הזהבביתלהישאריכולהלאאני
שערותפההשאירמישהו

טואלטנייראין
 .הכיוראתלוסתמוזיתים

אשה

ארתהראיתי

אשה

בתחנהאודםשמה

הביתהחוזרת
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לאשה.
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איניאבל .לערבעדהצהריםמשעותנמצאאניאןכ
כתיבהשלההרגל .בלילהרק .האלהבשעותכותב

ובחצראדמו"ריתבחצרהייתימהילדות.ליבאבלילות
קטןילדאפילוחולין'בענייניביוםלעסוקאי-אפשר

וישקבלהוישחסידותוישתלמודיש .יכולאינו
אחדכלבלילהשחים-עשרהובאחת-עשרהתפילות

לקרואהייתייכולאזבחדרי.אניוגםבחדרוננעל
ישאמנם, .נשארזהוהרגללכתובוגםחילונייםספרים

כדיתוךבטיול'בדרך'-העבודהאחרזמןגםלי
 ...בהריםביערות,הלכתיבילדותהליכה.
 ?רעיוןרקאובמלואונוצרהשיר
בשנילהעתיק,רקנותרואחרי-כןבמלואו.כמעט

שחים-עשרהביןבלילות,או .שירינולדהאלההאופנים
עב~ראותיכששואליםתמיד' .בדרכיםאולשלוש

ללכת :אומראניהתחביב,עלבחו"לאנציקלופדיות
הרחובותשכללומר,אפשרובאמתברגל.לטיילברגל,
הייתי .אחדלרחובאצלימתחבריםהעולםערישל

הולך,והייתילהליכותהלילדתאתלפעמים,מצרף,
שאכד--פאריסשטראסה,פרידריך-מברליןנגיד,

הכלבשטוקהולם.אוטראפלגאר,-לונדוןאליזה,
ליארעהפעם .אהבהכמואחדלרחובאצלימתחבר
בשנתזההיהבברלין'כשהייתי-מיוחדתחוויה
מהמלוןשטראסה,בפרידריךטיילתי . 1931אולי 1930
שעה-ללכתאפשרההואוברחובשתים-עשר:ייי:ביצאתי

לזרועיזרועהאתצירפהאשהלפתע-שעתיים-שלוש
חוויות,שלרצוןוללאבהליכהשקועכל-כךהייתיואני

בדעתיעלהכןאחריהלאה.בשקטללכתשהמשכתי
אבלנשים,ישהלא-ולראותהצידהקצתלהביט
 .פיהאתפתחההיאופתאום .הגוןבלבוששהיאראיתי

איששם'זרהייתיבברלין'שליהראשוןהלילההיהוזה
 .אותךמכירהאני :ככהאומרתהיא .אותיהכירלא

אומרתוהיאלגמרי,זרפהאניאי-אפשר,זה :אמרתי
אבלמשוררלאעודאניבמקרה- .משורראתה-

 ?ממךספראיזהכבריש-משורר.להיותרוצה

 ?שלךהספראתליתשלחאולי- .כן :אמרתי .שאלה

 :אומרתהיאאז .שליהשפהאתתבינילאאת :אמרתי
אמצאאני-העולםסוףעדללכתאצטרךאם

אתפהתרשמי :להאמרתיאז .לסיפוןמתורגמן
הלאה.והלכנובכיסשמתירשמה,היאשלך.הכתובת
מיסתרריישארהענייןשכלורציתיבנירנברג,למדתי

הגיעלנירנברג,כשחזרתיהכתובת.עלהבטתילאלכן

שביאליק"ימי",ספרימארץ-ישראל'הראשוןספרי
 .ב"מוריה"ליהוציא

העולם"."בלבהואהראשוןספרך
רקהדפסתיכיהראשון'קוראלאאניבעולם"ל"בלב

שהיההראשון'ספרי .חשבוניעלעותקיםשלושים
ושמו-ביאליקבאמצעותב"מוריה"יצאספר,ממש
 ...אבלבגופו,קטןהיה.גדולאישביאליק ."ימ"היה

לאקטןשהיהאומרתהייתיבספרךהכתובלפי
בגופו.רק

ישבהכאשרלת"א,באוטובוסאחת,לאשהפעםאמרתי
יפהאשהרואיםלאלהפליא,יפהאשהחיתהלידי,
איזהשלאשתושחיתהלי,סיפרוכןאחריהרבה.כזאת

• 
תמיראורבלא~להשנכנסליוצר

האטום.הקיר

מישהושאלתיירדה,כשהיאכן,אחריקומוניסטי,עו"ד
שאנימאושרת,:אניכךליאומרתפתאוםהיאאזעליה.
עודהייתיאז .גדולואדםגדולמשוררידעליושבת
שהואמשורר,הכרתהאם :אומראניאזויפה.צעיר

אניאז .כן :אומרתהיאאז ?גדולאדםולאגדולמשורר
- ?מדוע-ביאליק. :אומרתהיאאז ?זהמי :אומר

לנו'אמרובפולניה.הנוערבתנועתבילדותיהייתי
מאותכמהבאולםישבנולהרצות.אלינויבואשביאליק

איזהשמעתיהתגנבתי,אניאזנכנס.לאהואנוער,בני
ביןלוויכוחוהאזנתיהתגנבתי .המדריךבחדרויכוח

משלםאתהאם :אמרביאליק .המדריךלביןביאליק
אני-מראשמשלםלאאתהאםנכנס,אני-מראש

המדריךסוףוסוףכךעלחזרפעמיםכמה .נכנסלא
שהיהמהחוקרתלאאת :ככהלהעניתיאז .נכנע

צריכה'שאתלךלהגידיכולאניאבלהדברים.מאחורי
הרבהעדותוזוהיביאליק,שלשורותשתירקלקרוא
אבל .שלךהעדותמאשרגדול,אדםשהואנאמנה,יותר
גםדברייאתשאישרסיפור,ששמעתינתמזל,מזלילי,

חסידותכולואבלקצת,תמהוניאדםהיההזה.בעניין
מורהשה-לבן,היהשמו .שירתישלוחסידותשירהשל

סיפרשה-לבן .יונתןנתןשלחותנוהיההואלספרות,
פעם .בפוליןבנסיעותיוביאליקאתליווהשהואלי'

-נידחתעיירהמאיזומיכתבקבלביאליקאחת
אתהנידח'רםנמקאנחנוהגדול'אומיהל"משוררנו

 ".אלינותבואאםהעברית,התרבותישועתלנותביא
לנסועשצריכיםוהתבררהמקוםאתחקרשה-לבן
אבלרכבת,חיתהלאבשלג,בעגלהשעותעשרות
איפהלשם,כשהגיעונוסעים.אנחנו :אמרביאליק
הראשוןוהדיבורבבית-המדרש' ?היהודילהםהמתין
להעבירהצלחתילאלצערי,:היהלביאליק,אמרשהוא

 ?מבינהאת .אלינותבואשאתההחלטה,בבית-הכנסת

אותומזמיניםשהיודברים,שהיולי,אמרהוא
כלום.בלאריקן'יצאהואכןואחריהוןלוומבטיחים

או"יה·אדם'',שכתבמישלנו?בראיוןנתחיל
בגילגםבךמרגישוגל"ושחקארץ"אני

שמונים!

זה-וארץוגלששחקמרגיש,אניענו.יותרקצתרק
אני.

עםפגישותבתארךבסיפון'המקומותבאחד

'"עולםעליךאמרשביאליקכותב,אתהביאליק
ודאיאתה 11 •בלשונו,קפשטהואומסובךנפתל

 .לקביעהמסבים
שהיהזה'שלבחייועודמתפרסמיםהאלההדבריםכן'
ריבלין.-הקוראןשלהמתרגםזההיהלהם.עד

כל .נכוניםשדבריוחושבואני .לפניואותיהציגביאליק
לידילהביאשבי,הצלואתשביהתוםאתנלחםאניימי
עגנון'ש"יהגדול'ידידי .פעםזהאתניסחתיכך .אור

אז .אותולקרואהיהאי-אפשרמיכתב,ליכותבכשהיה
כל-כךגורםכשאתהשלך,ישראלאהבתאיפה :אמרתי
אצלי' ?שלךהכתבאתלקרואכשצריךצרות,הרבה
כלומר,ישראל.מאהבתהאדם,מאהבתנבעזהאולי,
"לאשליהשיריםבאחדיש .במכווןלסבךיכולתילא

ישלתת,שלהזה,העניןלמתים."זרקואלאלצמר~מנו
אולי,זה,אתנחלתילתת.עלשלמהפואמהאצלי
בנבכיםתהום,באיזהנמצאשאניהרגשתי,מאמי.

לשני.לתתשבהם,הטובתמציתאתלתתשצריךכאלה,
משה"וידי-בשיראצלייששלי.המאבקהיהזה

המלחמהאחרימשה,שבהגדולהפואמה-כבדים"
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המאבקמתחילועכשיותסתלקואתם :אומרעמלק,עם
אכל,שכליני.זהעםאלאעמלק,עםלאשלי,האמיתי
אתשיחזיקווכר:אחרוןאתצריךלאאני-הזהכקרב

שלהתוצאותאתאתןאנילכם .איתראיאבקאניידי.
 .הזההמאבק

 !שירידבעוכריהואשהפישוטחושב,לאאתה
לקחתלאפילה,שכככסליוצר, ?מדועחושב.לאאני

הולךשהואחושב,הואהאטום.הקירתמידאורבמשם,
על-השנימהצדיתרענןלאאםאכללעומק,פנימה,

וזאתמת.ישארשם,ישארהואאזמתן,על-ידימגע,ידי

את tהאניעםהעולםאתזיהיתי •
 .האניעםאלוהים

האגדהכמו .אנוכיתסיכהככרוזוהסיכות,אחת

לקרקע,לרדתצריךשהיההמעופףאכטיאוסעלהיוונית
תמידלאאותי,שהדריךמהגםזהתמיד,כךהרגשתי

הזאת,ההליכהשלי.הזמןכשירתכעיקרזאת,הכינו,
שאםההרגשה'וגםהאדםאהבתגםהפשטות,פשטות

רגעיםגםכמוכן.ישאותיחייכוכפניםאחבק,-אנעל
לערכי,פעםשעניתיכמוסכנה,שלהתמודדות,של

אצילותסוסותלימשכירהיהוהואנועזרוכבכשהייתי
(שאלהסודאתליתגיד :אותישאלופעםלרכיכה,
שלאסוסה,סוסים,לפעמים,לך,כרתןאניכציניות),

לאשאתהשלך,הסודמהממנה.כפלשלאלאיש,קרה
אתה-מאודפשוטהואהסוד :לואמרתי ?נופל

אתהסוסאיזהיודע-אניאותי?מרמהשאתהחושב,

ככלמוכןאניהזה,הסוסעלעולהכשאניאכל,לי,כרתן
אתוישכורלאוויראותיישליךאותי,יזרוקשהוארגע,
כופל.לאאניכךומשוםעצמותיכל

שלמרכזיותוהואלשיריךהמשותףהמכנה
מןהחריגות .הח~ץלאגיחותלושנילוותה"אני"
אתלתארמנתעלדבר'שלבוספוהן'ה"אני"
מהםומטאפורית.יותרמורכבתבצורהה"אני"

חרגתשלאיהםל"אני",החיצונייםהמחחות
דרכך!במשך

כחוויהגם"אני",עםהתחילהששירתילהגידאפשר
כןהייתי-כחוויהכפילוסופיה.כמחשכה,וגם

אדמו"ריםחצרזושחיתהלך,סיפרתיארבע,כןשלוש,
כלנוסעיםהיינו .הגוייםלמלכותחיקוימיןגדולה,
כלהכבודה,כללקופטים.לכאות-קיץ,כקיץ,שנה,

שלי.התוכיכוללכעגלות-עגלות,החמולה,כלהחצר,
-היהושמוכרשטיפלמיוחדגויהיהשלילתוכי

פולניהחיתהואימןגרמניהיהאכיר .תטהכיקולאי
זה .לשוכואתחתךלכןפולניתשידבררצהלאואכיר
 ,לקופטיםנוסעיםהיינואז .שליהתוכישומרהיה

חצרווכלוהיהודיביתאחדיהודיאצלשוכרים
 .ובישלוותרנגולותכקרשחטוהחצר,שלוהמשרתים

ליער'האומנתעםאוזקני'עםיום-יום,הולךהייתי
מהאומנתברחתיופעםולטיילהשמשזריחתעללכרך

השיחיםוכיןהעבותיםהעציםכיןשם,יחידי,והלכתי
מןרואהואנימתקרבואניאיוושהאיזושמעתיפתאום

כןהילדואני,מעיין.כרקעאלון,לאיזהמתחתהאשפה,
"אניהשירים,כאחדשכתבתיכמומרגיש, ,השלוש
ה"אכי"חוויתחיתהוזאת .כחלד"הבוקעהמעיין

 .הראשונה

ההזדהותפשרגםחוהטבע,אלחריגהכלומר
ביאליק!עם
שאנימה .מדבראנימפה .המעייןאני .משםבקעזהכן'

מוזר,שזהכמה .אומר"זה"אלאאומראנילאאומר,
מאודאנחנו .לבטא ,לכתובהחלטתישאזכטוחאני

מרככיםלגמרילפעמיםהםהשלוש,כככימזלזלים
אניאחרת,מכחינהחוויתית.מכחינההוגים,ולגמרי
עודקבלהלימדואותיקבלה,למדתיתלמוד,למדתי
היואזאדמו"ר'פעםשאהיהשחשכומשוםכילד'

שלוילדהזו,התורהאותילהספיגשרצוכאלה,חסידים
לאאבאכי .הפקרנהיה .שרצומהכרעשואדמו"רים

אמאשלו,כחוגהיהאחדכלכישמר,לאוסבאשמר
הזה.כקהללבואלההיהאסורכישמרה,לאכוודאי

זהל"אכי",שכהפךהאיןאני,-ין t:1וכקבלהוהתחלתי
כבראהעולם .הקבלהשלהיסודייםהרעיונותאחד

-הראשוןהקול .אנוכיוזהל"אכי"כהפךוהאיןמהאין

קראתילא ,עשרכןכשהייתיכאלה,חוויותהכל .אנוכי
הסיפוריםאתקראתילא ,כחדריכלילותילדיםספרי
היסודיים,הפילוסופיהספריאתקראתיאלאגריםשל

הפילוסופיהשליסודיכפירהספרהיהלי.שרכשתי
הקל,שלהעולם""חידותשנקרא ,המטריאליסטית

אלוהים.שאיןטועןהידיעהכהאהאתאיסטיהספר
אתכגדההעמדתיכילד,הזאת,התורהאתלקבלכמקום
מכחינהככרן, ,אמכם :ככהואמרתישלי.ה"אכי"תורת

ואניזוכראניאכל ,אחוזיםכמאהצודקהואהיגיוכית,
אותו.ראיתיואניאותושמעתישאנייודע,

יסודיכל-כךהיהוזהכ"אכי"התחילהשליהאמונהכל
אתזיהיתי ,ה"אכי"עםהעולםאתשזיהיתי ,אצלי

לפעמיםהרגיזזהיה-אדם,כתבתיה"אכי",עםאלוהים
היושליהשורשים:נל,שראשיתתפסו,הםאךדתיים,
כספר .מהקבלהקיבלתיאיכשהואלהדברים .קבליים
תחשובאל- "ממעלאלוהים"חלקכתובאחדקבלה
מאלוהיםממשחלקאתה .ממשחלק .מיליםשזה

משורריםעםגםנפגשתי ,הקלעםשנפגשתיכמו .ממעל
 ,שפינוזהעםנפגשתיאנגלים.צרפתים,גרמנים,
"שיכור :עליוכתבכוכליס .גדולליהודיאותושחשכתי
מאמיןשאניחשכתי ".כעולםכיותרהגדולאלוהים
אנשיםכ"אכי".מאמיןאניאםהאמיתית,כאמונה

שירכתבתיאכלאלוהות,לימייחסאנישכאילופירשו,
הכושאניכשעה-אני"-אני"כהיותי :זהכעניין

הנצח"אני-אנילווקוראאיתרמזדההשאני ,ה"אכי"
אלאאיניהכלה/זה"גופיגםזהאניאולםההוד".ואני
אל"פכיםכסוף ,"כעילה"כשיראדמות."עלהכלי

 ,מאודאני-אנילהיות /,וכלהיגעאניכן"עלפכים".
והעולם/האלוהים:אעלהעצמיאלאזכלהבה /.מאוד
 .המדויקהמשפטאתזוכרלאככראני ".להיות

נושאתאמיתיתששירהכתבת,ב"מסות"

משנהלאאמציאות,מבטאתרקלאבשורה'
המידהבקנה .אותהויוצרתמציאותסידרי

 !גדלוהשלךשהשירהלחשובמסוגלאתההזה'
אםמאוד.קשהדילמהלפכיעומדאניפהלך,אגידאני

שרשליהשירהשאתחושב,אניאשקר.-שלאאגיד
הנצח"-אניאלא ,הכלה"זה"גופי-אנירקלא

מאמין'אני 'שלה דג;:י,tאני 'שלהשרתאני .וההוד"
גדולה.שהיא

ממך!גדולה
 ,לפעמיםהיא .ךלאין-ערוממכיגדולהממכי,גדולה
ואם .ואפרעפרממשכשארשאניעדאותי,סופגתכ"כ,

משוםזהכבדידותחייכלכמעטעצמיאתכרעלאני
את .הכריותכיןויבואשלישהעפר-והאפרמפחד,שאני
משאירה ,דמךכלאתשמוצצתכזאת,אהובהכי ,מביכה
ישאז .ממשמשתטהשאתה ,כזאתעליבותכמיןאותך

להתקיים,הכריות,כיןללכתרוציםאם ,אחתדרךרק
שוטה-חוצות,אומטורף-חוצותכגיד,איךלהיות,ולא
אתסוגרעצמי,אתכרעלשאני ,הסודזה-כעילהרק

כין 'ציבורכיחסיכחיים'הרכהליהזיקוזהעצמי
אחריםמשורריםלי,סלחוגדוליםמשוררים .משוררים

סודאוליזה .הכיכרולאוהתנשאותהתיימרותכזהראו
 .שכהוחמשחמישיםככרשכמשכיםשליהנישואים

 .יאותעוללכוהסכיםאותישהכין 'אדםמצאתי

 ...עצמואתגם
זה .כזהממצבלסכאלשדםא ,כלומרעצמו,אתגם

התחום .אמןחיתההיא .מיוחדאדםרקלהיותיכול
 ,שלהכקונצרטאותההיכרתימוסיקה,היהשלה

 .לפסנתרעכרהכשנתעוררהככרית.חיתה .כגרמניה
ניתוחיםארבעהלאחר ,עיוורתלגמרילאהיאעכשיו
 .הכולאתוהרסההחירשותבאהאז .לההוחזרמשהו
לכשיםשליאהבהשירילגרמניתתירגמהאפילוהיא

הזאתהתהוםואלמכלאתתפסהשהיאמפכיאחרות.
 .השטויותלכלחשיבותייחסהולא

למה .שלךהתלותאי·עלהרבהששילמתציינת
כוונתך!
י~שפחתעליתעלפעםסיפרתי .מאודהרכהשילמתי
אחוזהלוחיתה .גדולחולם-ציוןהיהזקני ;לישראל
עשרים ,המשפחהכלאתוהעלהאותהמכרוהואגדולה
לארץ-ישראלם,יועוכרמשרתיםוtקכעהכפשותושלוש
זהוכל-חרושתיכתאיתרוהביא ,עכורהשללחיים
-תלמודיחלוםגםשהוא ,החלוםאתחיאני .כהרס
אלהתקרבתי 'טבעיכאופן .ולכן .תאכלכיכפיךיגיע

הייתיגם-התקרבתירקולאכישראלתנועת-העבודה
 ,כרחובותהייתי :ימחישאוליהבא,הסיפור .לפהלה

תנועת-עםאני ,למשלחםאותיחשכווהפועלים
כחירותהיו .לעכורהמתייחסיםשירתיותככיהעכורה

לאאניהמיפלגהשכרשימת ,לוסיפרואזרמז,דודובא
 .ש :ככהליואמרכרחובותדירתיאלבאהוא .נמצא
ייתכן,זהאיךשלכר,הרבישאתה ,יודעאתה ,שלום

אני-אמרתי ?שלכרגחכמיפלאיכנושלכרשחרכי
הדיבוג,-עםהליטאיכמותנועת-העכורה,עםאיתנם,

הכרלאורגמראולומדשכת,כליליושבהוא :של-עולם
שלריכוכו :ואומרכידוהכראתלוקחהואופתאום
.אחרי-כן?ומככהממךמפחדשאניחושב,אתהעולם,
אני .שלךדף-גמראאוהבאני.אכל :ואומרגפרורלוקח
אני :איתנםאניכך :לרמזאמרתישוב.זהאתמדליק
עבודהשלעםלהיותצריךישראלשעםרעיונותחדור
מתוךזהאתלהגידרוצהאניאכל ,כורסהשלולא

יהיו-כמפלגהכשאהיהתלות.איזומתוךולאחירות
והםמאמיןאנישכהםדבריםיש .לומרשאסורדברים
 ?אומראנימהאז .אחרותמפלגותשלכמצע

התנועה,עםככלהזדהיתיאילואחד,מצד ?שהפסדתי
 ,ספריםהוצאותשלבעיות,ליהיולאאליה,קרובשאני

בעיותהיולא ,ספריםהוצאותשלבעיותהיולאלירק
עםאותיזיהוהאחרותהמפלגותשכי,מצד .פרכסהשל

 .הצדדיםמשכיקרח ,כלומרתנועת-העבודה.

 !השניםכלבמשךהתפרנסתממה
החיכוךכמשרדמורההייתיקודם .סוףכליייסוריםספר

מלאכתיעשיתילא ,כרצינותעוכראני-עובדוכשאני
מתקן ,מלמדהייתי :כחדרהכירושלים,עבדתי .רמייה

כלילהכשחים-עשרה .כלילהשחים-עשרהעדמחברות
 .עצמיאתכתבתי
מהעליהרופאבא 'קללכהתקףליהיהכחדרה

ללבאי-אפשר :להחליטעליך :כךליואמר ,הגרמנית
שאתהאומורהשאתהאואהבות.לשתילהתמסר 'שלך
אתשאפסיקהחלטנו'אשתי'זאתכששמעה .יוצר

חמישיםלקבליליןאליעזרכעזרתהצלחתיההוראה.
בית-על-ידדירהשכרכוהזהככסף .פיצוייםלירות
לגוררצהלאשאישדירהכככי-כרק,לחולי-רוחחולים

שבעיםליעלהוזהלבית-החוליםפכוהחלונותכיכה

שלעםלחיותצריךישראלעם •
בורסהשלולאעבורה

-לחודשלירהשלושת-רבעי :כלומרגרוש,וחמישה
אח"כ .שכה-שנתייםהיינושםחדרים.שלושהשלדירה
חיתה ,מוכרהייתיכןאחרי .שיעוריםלתתאשתיהחלה

מוכרהייתי ,טובהארוחהאיזוכשרציתיספרייה,יל
וככהיש,דרכיםמאה-לומדישמהכן,ואחריספר

כרוכתובאותו,שאהבתי ,היינהשלשיריש .חייתי
אכלזהאתלשאתאוכלשלאחשכתילראשונה" :ככה
 ".איךכיתשאלאלאכלזאת,כשאתיזאתככל

שיריאקטואליים'אירועיםעלהיגבתבזמנו
צורךלךהיהלאלמשל.ישרלא,קוממיות
בכך!להמשיך
וגםהשואהכמוכןגם 'כבית-ישראלשריפההכשאחזה

מעשי" :שלמדתיפסוק,זכרתיהמדינה,תקומתכמוכן
אתתרגמתיאני "?שירהאומריםואתםכיםטובעיםידי

כשירתמסתגרואתהביםטובעיםידימעשי-זה

 .היחידשירתאתזרקתייצאתי'אז ?שלךהיחיד

 !שרפותאיןמאז
 ,נולדוהאלהכשהשירים :משהוקרהאכל ,שרפותשי

המבקרים,אתשאלתילא ,שירתיעםהזדהההעם
תחתזהאתלהעכיר ,להגיבהספיקולאהמבקרים
 :שאמרמכינרתחכראיזהזוכראנישלהם,האיזמל
מדינתקמהשלום .ששלישראלקוממיותלצלילי
 :שנקראהשואהעלשיראצלייש 'או .ישראל

לקראתהלכהאיךעירתנו"כל :ושםתהלוכה""
ליואמרכרשאלינגשהזההשירכשנדפס ".המוות
אני. ?מדוע .ידךאתללחוץמיוחדצורךלייש :ככה

ונשיםאלמנותוהיובית-קברותעל-ידגרתי ,כילדותי
מייללותהיוקודםאז ,סופדותוהיומתיהןאתמכיאות
הנסיוןמןידעתיאני.ליבןעלמכותהיואח"כ ,וצורחות

שעות,אחרי.שכסוףעד.האחרוןהביטוילאעודזה-
-ידעתיאז.ניגוןאיזהלזמזםהתחילומאוד,כשעייפו

 • .הניגוןאתשמעתישלךהזהכשיר .זהו
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מםרקייםארטרברםים
"דן"חברתבשררת

ביצעהשרותלשיפורחדשיםאמצעיםחיפושבמסגרת
מ.א.נ.מתוצרתמפרקיבאוטובוסניסוי"דן"קואופרטיב

בסיון.חודשי 6במהלך SG280Hדגם
מזהבארופהרביםבמקומותמופעלהמפרקיהאוטובוס

בארצות-גםבמהירותמשתלבוכיוםרבות.שנים
הברית.

להעברתואמיןמקובלאמצעיבורואיםשוניםמפעילים
 .העומסבשעותבעיקרנוסעיםשלגדולותכמויות
"דן"קואופרטיבע"ישגובשההובניתעפ"יבוצעהניסוי

התחבורהלמשרדמשותףהיגויצוותדעתעלוסוכמה
 ."ןד"ולקואופרטיב

לתנאימתאיםשהאוטובוסהראוהניסויממצאי
גדוללמספרהיריעהאתלהרחיבמקוםוישהתפעול

 .אוטובוסיםשליותר
לשרותויכנסו 1985בקיץיגיעומפרקייםאוטובוסים 9

הזמינהכןכמו ."ןד"חברתשלהעירוניהתחבורה
ימסדאשרמפרקיאוטובוסשלשילדה"דן"חברת
לבן.כחלותוצרתמיובבלבבית"הארגז"לחברת
 53בווממוקמיםמ' 16.53המפרקיהאוטובוסשלאורכו

מ.א.נ.באוטובוסמקומות 33כלעומתישיבהמקומות
 .נוסעיםך-45כלהסיעיוכלהאוטובוסרגיל)עירוני

בצורהבתנועההשתלבהמפרקיהאוטובוסהנסיוןעפ"י
באזורהדרכיםמערכותבכללתפעלוניתןככללחלקה,

קשים.בסיבוביםוהןצרותבדרכיםהןהמטרופולין,
יותראףולעיתיםטובהאוטובוסשלהתמרוןכושר
חלקהבצורההשתלבהאוטובוס .רגילבאוטובוסמאשר

ובנתיביםפתח-תקוהדרךכדוגמתבלעדייםבמסלולים
ודיזנגוף.בן-יהודהברחובותהמיוחדים

עידןחדש'עידןלתחילת"דן"חברתנכנסתכך
 .פרקיהמיהאוטובוס

ציבורליחסיהמחלקהע"ימוגש



קולנוע

המוסיקהניצחון
דמרוןהלל

"אמדיארס".

(עיבודשאפרפיטר :תסריט .פררמןמילרש :במאי
ארנדרשיק.מיררסלב :צילום"אמדיארס").למחזהו

 .צ'נדלררמייקלדאבניקבנה :עירכה .דאנץסול :מפיק
 .מדינרנרריל :מרסיקליומנהלמנצח

מרדיימרצארט)'(אמדיארסהרלסהטרם :שחקנים
(קרנסטנצהברידג'אלידבטסאליירי),(אנטרניראברהם

ג'רנסג'פרימרצארט),(ליארפרלדדרטריסדרימרצארט),
 .)-2היוסף(הקיסר

 :קולנועדולר.מיליון 18 :השקעהדקרת. 158 :אורך
ת"א.לב,

רכות,כרויכתבשידוברסרטהואמדיאוסא
שהסרטלוודאיוקרוברכיםצופיםכריצפו

וכדומה)אוסקר(גלובוס,לפרסיםיזכוויוצריו
רכהכמידההואהסרטזאת,למרות .ורכיםיקרים

סרטזהו .הקולנועיקנה-המידהלפילפחות-החמצה
כתחומם,היוצריםהכוחותממיטבלעשייהכרשחכרו

והמשובחיםהמענייניםמןהםוחומריושתוכנוסרטזהו

ההתפעלותלאחרזאת,בגללואולי ,זאתלמרות .כיותר
כרודהאךככדהתחושהישנההראשונית,וההתפעמות

כישלון.של
שלמאבקוסיפוראתהסרטמספרתוכנית,מבחינת
 .-2היוסףהקיסרשלהחצרמלחיןסלייארי,אנטוניו

הבינוניותמאבקזהומוצארט.אמדיאוסכוולפגנג
האנושיתהחולשהשלחורמהמלחמת ;כגאוניות
החייםמסכתנפרשתכךכדיתוך .העל-אנושיככישרון

ילדשלוחייו-2היוסףהקיסרשלוכחצרווינהכעיר
עדזאתכלולאשתו.לאביויחסוהמוסיקלי,הפלא
 .צעירכגילממחלהמוצארטשלמותוהמר:הסוף

אשר , 18ה-מהמאהנשכחאיטלקימלחיןהיהסלייארי
בדמותונכירמוסיקליגאוןהתפתחהמקנאותעיניומול
התגרתהשגאוניותונון·קונפורמיסטי,שוכב,נערשל

ועלעליומכריזזהסלייארי.שללבינוניותולעגה
חורמה.מלחמתככל,האשםהאלוהים,

שלמשרתיושלו.הבעייתיותאתמסמלתהסרטפתיחת
עלאדונםשלהנוראהצעקתולשמעמוזעקיםסלייארי
אךלחדרובאיםהם .מוצארט"של"הרוצחהואשהוא
הםמדירבזמןהדלת.אתכפניהםלפתוחמסרבהוא

ככריהצופהיאתהבעודכןלעשותלשכנעומנסים
מנסהוהמטורףהזקןסלייארימדובר.כמההכנת

לאחראשמה.רגשותעל-ידימיוסרגרונו,אתלחתוך
הכומרלכקרריבואלמשוגעים,בכית-החוליםמכן

גםועמוסלייארישלווידויומתחילכאןהמוודה.
הנעזרת"המס;נר",שלזוישנהטכניקההסרט.

דווקאמבוצעתלאחור,ארוכיםכ"פלאשכאקים"
צפוייםהפחותברגעים .פורמןעל-ידירכהכהצלחה

סיפורואתהמספרסלייאריאלהעכרמןחוזריםאנו
אותןשכתב,כעימותמספרלומכגןהואתחילה .לכומר

הטוניםאתמכן,לאחרואולםכלל.מזהההכומראין
ימידהכומרמזההזעירה"לילה"מוסיקתשלהפשוטים

ומסמלסלייארישלטירופואתכמוכןהמגבירדבר
אלודומיהם,אלומעבריםכולו.הסרטסיפוראתכעצם

מהרגעיםהם-מוצארטשלהאופרותואלהמוסיקה
כאשר ,הסרטשלכסופו ,לדוגמא .כסרטכיותרהיפים

המסכןמוצארטעלוזועקתפיהאתפוערתחותנתו
האיומותמזעקותיהפתאומימעברישנו-והחולה
 ,אלומעברים .הקסם""חלילמתוךהנפלאהלאריה

שלוהביצועהכתיבהתהליךאתחזותיתהמתארים
גם .וכיופייםכעוצמתםנדיריםהםשכראשו,המוסיקה

אתהמחפשילסלייארימוצארטשלההתוודעותרגע
מזלצכורג,הדוכסכארמוןהנערךכנשףהצעירהגאון
רודףהאוכללשולחנותמתחתלהפתעתואותוומגלה
לפתיחתומאחרעמהמשתעשעלעתיד,אשתואחר

 .הסרטשליותרהיפיםמהרגעיםהוא-הקונצרט
הןהשעותאך-בסרטגדוליםרגעיםאם·כןישנם

שלהנהדרכביצועהמוסיקה,שמושמעתעתכל .קטנות
 ,מדינרגווילשלוכניצוחומרטיןסנטעל-שםהתזמורת
מדי.מעטיםהםאלהרגעיםאך .לחייםהסרטמתעורר

אשרלכל,הידועההעלילה,שליתרכפירוטטעםאין
המאבקעלאמתלדרמתרכותאפשרויותכחרכהטומנת
משלכהסרט .לתחתונההעליונההאמנותכיןהנצחי
והקולנוע.התיאטרון ,המוסיקה :אמנויותשלושכתוכו

אחתיחידהלכלללהתגבשהיהחייבזהמשולש
והז .כךולא .כמינוויחידאחידסרטלכלל ;הומוגנית

פורמןמילושהבמאינפלשכרבמקצת,מבולבלסרט
לשאהבותיה"לשהמופלאיוצרםהכסאות.כין

 ,כמולדתושנעשו ,"מככי·האש"נשףושל "בלונדינית
מי ."אמדיאוס"צילומילצורךשכאליה ,צ'כיה

המחזמרעיבודשלהקשהכמשימהאפילושהצליח
 .למסך-רגטיים""דורנטורוכשלספרוושל"שיער"
 ,מאודיפה ,מאודריעשסרטכאןגםאמנםעשהפורמן

סך·עםאך-וצבעפעלוליםורבמתוחכםלעיתים
 .משכנעשאינוהכל
כיותרשמומלץההז ""המפוארלכישלוןגרםמה

לועסלייאריעלמחזהכתבשפארפיטר ?לראותו
ןכלונדוגדולההצלחהלושחיתהמחזהמוצארט,

השנייםעומדיםובמרכזואחרים,וכמקומותוכניו·יורק

 .המוסיקהשעיקרומאבקמתחוללוביניהםהכמהעל
תמימיםחודשיםארבעהלמשךהסתגרוופורמןשפאר
קרבשםהתחוללשמניחואני ,התסריטכתיבתלצורך
ישאיפורמןכיןה)שכמחזלזהדומה(אוליאיתנים

הואכעוד-מוצארטשלהגואלכמלאךמופיע
מכתיבכחדר,לכדם .שלומלאך-המוותלמעשה
הדקוריםשלהסיוםאתלסלייאריהגוססמוצארט
שלנהדר,,·שיחשזהולדעתמבליעצמועכורשחיבר

סלייארי.שלכדמותומלאך-המוותעםמוצארטהגאון
כרגמןשלבסרטולהיזכרשלאכלתי-אפשריכמעט

מלאך-המוותכיןשח-מטלוחעלשםשנערךוכדו·שיח
 "הקסם"חלילאתשראהמילכלגם,ניתןלאוהאביר.
אוליזה.סרטעםלהשוותו ,כרגמןשלסרטוהמופלא,

כהעםיצאהואהרכה,כהלתפוסניסהשפורמןמשום
ונזרקתלעירמחוץאלמוצאתמוצארטשלגופתומעט.
מלווים,ללא ,המוניקבראלסגריריגשוםכיום

ולהסתלק.מלאכתםאתלסייםממהריםכשהקברנים
המסדרוןעל-פניהמוכליסלייאראלחוזריםלכסוף
עלכפיושכרוקריאתלמיניהםבמשוגעיםהמלא

 .כולוהעולםאנשיושלשלונוניותיהב
כחוסר ,שלוהיתרבאריכותהואהסרטשלכשלדנו

העריכה .העבריםלכללהתפשטבכסיוןשלו,האחידות
כהתייחסותהאכזריתיותרהרכהלהיותחיתהצריכה
ודמויותמעמדיםמניאהסרט .הקולנועיהגלםלחומר

עלמכסיםאךכשלעצמם,םיומענייניפיםרוכםראש
כהםהרגעיםהםהסרטשלהקסםרגעי .העיקר

ההתרוממותרגעיאלוהמוסיקהמושמעת
כעל 'מוצארטהמופלאוןהגאשלסיפורו .תייםיהאמ

דולאיבהולך ,הגדולההחייםושמחתהמתגלגלהצחוק
 .אחידאינוהמשחקגם .אחריםונושאיםאנשיםשלבים

שלדמותואתהמגלםאלמונישחקןאברהם,מוריי
ינ,םכשלמותומתאחדהכללמןיוצאהוא ,סלייארי
לואכויהאכזרוהפוריטאן'הבינוניסלייארי,שלדמותו
הקלוכמוצארטהולסהטרםשלמשחקו .האשםרגשות

ההומוראיש ,רווהאהצנעאיש ,החזותייםהדימויים

הכמהאישהדרמה,איששפארלכין-והחריףהדק
אכרהמכךכתוצאה .הנכדיםהפסיכולוגייםוהמתחים
העלילהכעוד-הסרטשלרביםכחלקיםהדרמה
שלחצרוחיישלהרחביריעהופורשתכיווניםמשכה
רחוקאך ,כשלעצמוומרכיןיפהתיאור ,-2היוסףהקיסר
להכרהמוצארטשלהמיוסרממאבקורכהכמידה

 .דרכועלסלייארישמציבהמכשוליםכנגדולהצלחה

ךשומתמארוךהואאזשעדיהשלישיהסרטכשלישרק
קמאבועמהתיתיהאמהדרמהמתחילה ,לעייפה

דורשמוצארט'שללאביומחופשסלייארי' :האיתנים
תמורתעצמו'לשהמוותמיסתאתשיכתובממנו

ארטצמועסוקמנגד .אותןחסרכהשהואזהבמטבעות

אוהאף "הקסםילל"חכיצועהקסם"."חלילכנתינת
ידיעלהנטוש ,החולהמוצארטכאשר ,כיופיונדיר

 ,האלהמופיצירתולעהאחרוניםככוחותיומנצחאשתו,
 :אוחרץככרמוותהמלאךבעודכל-כך,החייםמלאת

 .דינוגזר
כיצועכעתשהתעלףלאחראותו,מניאסלייארי
אוהשם .פניומעלכולםאתומגרשכיתראלהאופרה

כהשוואה ,מדינולטהאמריקאימכטאוכחסר.
אכןשהואלהאמיןםילעיתעיומפרםיהאחרשחקניםל

משחקמגישה ,'כרידגאליזכט ,אשתו .מוצארטהגאון
כמשחקוגם .כללפשוטשאינוכתפקידוחינניעסיסי
 ,מנדחיםאחדיםרבדיםישכקיסרונס'גפרי'גשל

קיסר"ולהיותכמוסיקהלהכיןכסירנותיוכיחוד
גסיםכקוריםמשורטטיםחצרואנשישאר ."תרבותי

יוצאיםכמוכןהאחריםהסרטימרכינכל .ומוכרים
עלמוצארטניצחכדבית-האופרהצילומי :מהכלל
 ,החצרחיי ,התלבושות ,"וכאני'גדון"שלהבכורה
 .הדרוכהרבהכגדולישנוהכל-האמנותיהעיבוד
אין :מוזהצתקרוח,שארקצת ,נשמהקצתרקחסרה

לא ;וליוצרהלמוסיקהכולהשייכתהיא .גאוניותכאן
השכינה .לקולנועלאגם ,לדרמהולאםילשחקנ
הדימוייםכאשרהמוסיקהנשמעתכאשררקמורגשת

כיןהתאמהוכשישכמנחןעומדיםהקולנועיים
אשר ;הקלמוסילמוסיקהאשר :כלומר .יםינהש
כאן .לקולנועלקולנועואשד ;לתיאטדוןןואטריתל

נכשלזהכסיון-השלושהאתלאחדכסיוןנעשה
 • .מפוארהואשהכישלוןהגםי,לדעת
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ספררם

שלהאצבעותטביעת
המשורר

ספרית ;מונוגרפיה ;גלבעאמיר ;ברזלהלל
 1עמ 212 ; 1984 ;פעולים

גלבעאמירשלשירתומעמידהעיקיריםקשייםניש
כוללמרנרגרפיבמחקרארתהלסכםשבאמילפני

בריבויהמופלגת,ברב·גרנירתהואהאחדהקושי .ומעמיק
המתמדתובהשתנותםזר,שירהשלוצורותיהתכניהנושאיה,

נראהעד·כישנותיה,וחמשארבעיםבמשךהבעתהדרכישל
מכנהעלארתהולהעמידבכרלירתהארתהלתפוסניסיוןשכל

ביותר'כללירתאמירותרקלהעלותעשויוכוללמקיףמשותף
חשיבות.וחסרתמעטהשמשמערתן

הרבהשלהמוגבלתבקרמרניקאטיבירתהואאחרקרשי
כמהשלהרבההתקבלותםעל·אףשכןגלבע,שלמשיריו
בגדולתו-במשוררהרחבהההכרהאףרעלמשיריו,וכמה

מאדרביםשלהלשוניתצלילותםאףרעלובחשיבותו,
מרביתםלנהיריםאינםמשירתוגדוליםחלקיםהנהמשיריו'

ראםמעטהעם-פרשניתמערכתומצריכיםקוראיה,של
רבה.

אין .גלבעשללשירתומיוחדיםאינםכמרבן'אלה'קשיים
כלשהי,ספרותיתיצירהשלכוללתתפיסההדעתעללהעלות

יצירות,שלבמכלולארבודדת,ביצירההמדובראםבין
כלשהו,משוררארסופרשליצירתובכללכשמדוברובוודאי

כשהיאגםהיצירה,שלבפרטיהפרשניתהתעמקותבלא
היאמעיקרהספרותיתפרשנותאבל .למדיונהירהצלולה

 .הפרשןשלהאישיתתפישתועלומיוסדתסובייקטיבית,
איננההסובייקטיביתהפרשנותעלהנבניתהכוללתהטענה
מעטיםשני,מצ,·אובייקטיבי.תוקףלקבללפיכךעשויה
ואיננהומתפתחת,משתנהאיננהששירתםהמשורריםמארד

גררםפיעלארתהולמרדלתפוסניתןכיעדופניםצוררתמרבה
מתחמקתהאדםשלרוחושיצירתדרמהכלשהו.כוללני

כוללים,הגריםשלקשוחותבמסגרותארתהלסגורמהנסירן
להניחאוליאפשר .אוניברסלייםלמפתחותנעניתהיאואין

לתפוסוישלהכללות,זקוקהאיננהגםהארמנרתיתשהיצירה
חד·פעמית,היאאומנותיצירתכלשכןבפרטיותה,ארתה

שלה.בייחודשלה,כשרנותועיקרה
מרביתשלהדיאכרוניאופייםאתלמעשה,קבעו,אלהקשיים

רוב .הספרויותובכלהלשונותבכלהמרנרגרפייםהמחקרים
נושאןשליצירתואתמתארותהמרנרגראפירתשלרובן

מאמירהנמנעיםהרוב,עלובכך,ובהשתנותה,בהתפתחותה
הסובייקטיביוהגורםהיצירה,שלאחדרתיתומתפיסהכוללת
וליצירתו'ליוצרבירגראפיתהתייחסותעל·ידינעקף

בתפיסתמה,במידתאובייקטיבי,מימוהמבטיחההתייחסות

כיעדונפרצה,מקובלתכההיאזרדרך .הקפהבמלואהיצירה
כמחקרמעיקרההמרנרגראפיהנתפסתקרובותלעיתים

ברזלהללגלכעאמיר

 11''צעיריםחבורתשלהתגבשותהסיפור ... 25

(המשך}

פרקמכברזההיכר"צעירים"קבוצתשלהתגבשותהסיפור
האידיאיהריכרחכןלא .העבריתהספרותשלעברהבתולדות
כיום'גם .ספרותנושלמגמתהעל"צעירים"קבוצתשעוררה
מתרוצצותעדייןבריכרח,שהתחילולאחרשניםכתשעים
התובעתהמגמה :המנוגדותמגמרתשתיהעבריתבספרות

והמגמההכללית,התרבותכלפייותרגדולהפתיחות
 ,העצמיתההתבטלותסכנתשלהגבלתהלמעןהלוחמת
קיצוניתכהמהיפתחותהעבריתהספרותעלהמאיימת
שנותשלבספרותרגם .הכלליתהתרבותשללהשפעתה

להטבאותובזרזרהמגמרתשתילוחמותעדייןהמדינה
שכירם,אלא"צעירים".בימיביניהןהמאבקאתשאיפיין
לסגירות·בעברקיצוניותנטיותלאחרהישראלית,בספרות

יחס·ומסתמןהולךהתרבותי'בתחוםלפתיחרת·יתראריתר
המתחזקתההשלמהוניכרתהמגמרת,שתיביןמארזןזיקה
הזהרתתודעתבין :הישראליביהודיתודעותשתיבין

 • .האנושותאלהשייכותתודעתרביןהלאומית

נידפסותאחה"ע)(מארכיוןזהמאמרבגוףהמצוטטות mהאיגר
הלאומיבבית-הספריםלכתבי·ידהמלחקהשלהאדיבהברשותם

 .בחולוןמי"ב""גנזיושלבירושלים

הערות
מתארךאחה"עאלמי"בשללאיגרתומצורףהיהזהמכתב .ו

22.9.1894 . 
- 1859 (רכביצקי .ח .' '"עובערךלאורהוצא"פרדס"הספרותיהמאסף . 2

שלםיבהפרשכרכים. 'גלאוריצאו "פרדס"מ .באדרסה ) 1944
ר"ברתנהשני .) 1892 (בתרנ"בהראשון .לשניאחדביןכשנתיים

המפורסמיםהמכתביםלשניפרט .) 1896 (ז"בתרנוהשלישי ) 1894 (
אחה"עהדפיס .הראשוניםהכרכיםבשנישפירסמם ,""פרדסעררךאל

קויחי" ,"רשויותתי"ש : "פירורים"שלרשהגםהשניבכרך
 ."ונביאכהן"ר "והתבוללות

"ממזרחשלהראשונההחוברתאתהוציא ) 1939-1862 (כדייניךוארכן . 3
בלתי-בזריזותבווינה-1894ב "ולספרותלחרכמהירחון-וממערב
עתכתבהואאףלייסדע"אחהשלכוונתועלולשנודעלאחרמצריה
 .חדשעברי

 ,"אחיאסף"הרצאתלאורוהוציאהשיזמהספרותייםבמאספיםמדובר . 4
 .החדשירחונואתלהוציאאחה"עגםהתכווןבסיועהאשר

 .בלתי-מעשית :כלומר .ואידאיתתיאורטית . 5
 .סופרםשלחבורה . 6
ב"מישלממכתבוללמודניתןזהבענייןבדייניךשלראוותנותועל . 7

) 12 . סילגישהצליחמתפארבדייניךכי .לאחה"עהמגלה .) 27 . 1893
 .וממערב"ב"ממזרחככרתכיםמספר"איןפרופסורים"

פרסומת. :בלועזית . 8
 ,ה"תרמ:בשניםנידפסוהשנתייםכרכיו .סוקולובנחוםעבריכתמאסף . 9

 ."האסיף"שלכרכים 6כ"סה .ותרנ"דתרמ"טח."תרמ ,ז"תרמ .ו"תרמ
ה"ד-כ"כבחוברות(נדפסזהבשםסיפורשלגיבורוהואהסופרמנחם .ו 0

הסופרמנחםמפי .בן-אביגדורמאת ) 1893ורשה ','אגורהספרי"של

העבריתשהספרות "החדש"המהלךעלדעותיואתבן-אביגדורהעביר
בסיפורת.הריאלזיםאתשהיללואלה,דעותעל .בולהתחילצריכה
 .דון-קישוטיותדעותכעלערנפרייזמלעיג

דליקהנפלה" : 'במישנהט"זפרקשבתבמסכתבמשנה.האמור-פילע . 11
 ".סעודותשלושמזוןמציליךשבת,בלילי

עזריאלשלבמילונולמשל,מוגדרת.היארכךבירגראפי,
על"חיבור : ) 1978 ,פועלים(ספריתוצוררת""תכניםארגמני
ביתרקעעלהספרותימפעלובחינתתוךמסויים,סופר

הספרותיים·הזרמיםהתקופה,אישיותו'מבנההורותו'

המרנרגראפיההיטבידועהבספרותנו ,,ובו'.רוחניים

כתרתאתהנושאת ,ביאליקעללחוברשלהמרנרמנטאלית
א"יעלכהןישראלשלהמרנרגראפיה .ויצירתו""חייוהמשנה

וזרהספרותי",ומפעלו"חייומשנהכותרתנושאתזלקינסרן
גםרכן ,ויצירתו""האישהואכותרתה-שטיינברגיעקבעל

אורראולאחרונהכהן,שלהמרנרגראפירתבשאר
גרשוןרעלריבנו'טוביהמאתגרלדברגלאהעלמרנרגראפירת

התפיסהעלהמבוססותואחרות,גרברין'נוריתשלשרפמן
ביסודן'בירגראפירתשאינןהמרנרגראפירתגם .הבירגראפית

נוריתושליהושע,א.ב.עלסדן·לרבנשטייןנילישלזרכגרן
פיעלהיוצראתלתפוסהמבקשותעוז'עמוסעלגוץ

שלבעיקרוארתה,ומתארות ,דיאכרוניותהן ,שלוהפואטיקה
 .הכרונולוגיתהתפתחותהלפידבר,

בהיותה 'אלהקשייםמארד'מחמירהגלבעאמיר ל,zז•שירתו
כיהכלעלומוסכםמקובל .הרףללאומתחדשתמחדשת
רבה,בנמקררירתהצטיינהמראשיתה,גלבע,שלשירתו

השירית,ההבעהבדרכירגםבנושאיהגםביחרדירת

תכניםשלבריבוישניומצד .אחדמצד .שלהבפררסודיה
השוניעצםמלבד .משותףמכנהשאיןדרמהכיעדוצוררת
אחרגםהאחרונים.שירתוקבצישלבתרכםגםהרב,והגיוון

צורותיואתרגם ,וסגורמוגדר ""סגנוןגלבעיצרלאכך
ומפתיע.וחוזרמפתיעכשהוא 'הרףללאשברשלוותכניו

.גםכמרבןהיא,זרהתחדשרת·תמיד .ובהתחדשותובחידושיו

כאמורהמאפייןבקרמרניקאציה,הקושישלהעיקרימקורר
התקבלותםאתרבותשניםכידועשדחהקרשימשיריו,רבים

 .שיריושלהכללית
 .גלבעשלשירתובחקראותותיהםנתנואכןאלהקשיים
המאמריםמבחרלפילדוןאם ,והמחקריםמהעיוניםהרכה

ולפי ,) 1972עוכרעם ,כלכן .א(כעריכתיצירותיועל
אחרתארזרלחטיבהפוניםהביכלירגראפירת,הרשימות
עללחטיבה,מחטיבההשתנותהעלעומדיםארכשירתו,

עוסקיםרביםעיונים .לתקופהמתקופההתפתחותה
ומתחזקתהולכתזרונטיחבודדים,שיריםשלבפרשנותם
פרשנותדבריכהכרחמשלכיםכולליםעיוניםגם .כהתמדה
 .טיעוניהםאתהמדגימיםלשירים

אךאלהלקשייםהיטבמודעתברזלהללשלהמרנרגראפיה
תפיסתו .אותםעוקפתואיננה ,מהםנרתעתאיכנה

בירגראפית,ולאפואטית,היאברזלשלהמכרגראפית
עלדרקאולאר ,בעיקרהשירה,עלהיאשלוהאוריינטציה

עלביודעיםויתרבכך .היוצרעלופחות ,היצירהעל ,המשורר
אובייקטיביות,עובדותעלהנסמךשבמחקרהיחסיתהנוחרת
עלהמבוססתבהכללההכרוכיםהרביםהקשייםאתוהעדיף

הסובייקטיביהיסודעל ,בודדיםשיריםשלאינטרפרטציה
 .בכךהכרוכותחסכנותרכל

בך·.התבוננותלאמור ,סינארפטיתהיאברזלשלראייתועיקר
הואאיןאך ,אחדותיכמכלולכולהביצירהכוללתזמנית,
שלהראשוןהפרק .הדיאכרוניתהראייהעלגםמוותר

והואהמשורר,שלביצירתו""שלביםמעלההמרכרגראפיה
התייחסותתוךגלכע,אמירשירתשל"בירגראפיה"מעין

השירה,ושלהספרותשלבעולמןובארץ,בעולםלמתרחש
השלושיםבשנותגלבע,אמירשלהראשוניםבשיריוהחל

ובספריםכקבצים ,וחליפותיהתמורותיהכלדרךהמאוחרות,
שבעתשנים,כעשרלפנישפיוסםלשיריםעדהשונים,
שיריואלהשהיונודעטרםהמרנרגראפיהשלכתיבתה

ומקיפהממצהדיאכרוניתסקירה .המשוררשלהאחרונים
שלבשירתוההשתנותשללתפיסתההמתאיםהמקוםהיא

שחלוהתמורותשללאורןולהסברתהלהגדרתהגלבע,
חוויותיולאוררכן ,והתרבותיתהמדיניתהחברתית,כסכינה
הבירגראפיהיסוד ,כאמוראם·כי,המשורר,שלהאישיות

קצרהרשימהמצריההספרשל(בסופרזומסקירהכלילנעדר
שלהתקבלותהתהליךגם .בירגראפיים")"תאריכיםשל

 .זהבפרקבהרחבהנסקרגלבעשירת
לגילויוהכוללות,אלדבר,שלבעיקרוברזל,שלפניואבל
גלבעשלשירתומושתתתעליועומק","מכנהשל

המשורר,שלהמיוחדתהאצבעות"טביעת :בכרלירתה
בקביעותה.תתגלהוהיא--לכתיבתואחדותהמקנה
בכלבשירהנשמרתמשחנית,חבלתיהאחת,הזהרת

תחנותיה."

שלבגדרכמרבן'איננה,המשוררשלזראצבעות""טביעת
אמררגלבועשלמשיריוואחדאחדשכלאוניברסלי'מפתח

כללמרדניתןלפירברזלשלחרקעקרון,לאואףלו,להיענות
עלהמשורר",של"עלמועללהצביעהיאהכוונה .ושירשיר

שלביבכללמצואניתןעקבותיושאתהמיוחד,האישיהיסוד
כשירתו.והמשתניםהשוניםבגילוייההמשורר,שליצירתו
מפתח,עקרונותבשניזראצבעות""טביעתמראהברזל

תכניהואהאחדמאוד,אמיץבקשרבזהזהכמרבןהקשורים

 .צורניהשנינושאי'אר
נושאה"אני"שבח"הצטרפותבהתלוות,הואהתכניהעקררן
שבנפשומהוגורלבאחררת·שרתפרתעימדרואהוהואבערל,
עלגםיחול--לקרובורוחנירגשייחס .שסביבורמה

טבע, ,אלוה :ושירתוח"אני"שלבמעגליונרחבותספירות
שלמשיריוברביםמתאפיינתזר"הצטרפות" "ואדם.לאום
שה"אני"הליכה,שלבנושאוגווניה,תקופותיהמכלגלבע,
שגורמיםהשרה"אני"שלבהליכתואר ,אליהמצטרףהשר

קרובות,לעיתיםזרימה'שליסודיש .אליהמתלוויםאחרים
תחרשת·שפע,עמוהמביאיסודמראה ,,זר,ב"הליכה"

באותההואומקורה ",מתמדתוהתחדשותנביעהשלערצמה
שייכרתכמוכן'מבטא'זהנושא ,, .הזדהותשל"קירבה

שה"אני"הספירותלכל"ביחסעמוקה,אישיתומעורבות
הלאומי,החברתי,האינדיררידראלי,במישור ",להןנזקקהשר
שלבמרכזואבללאלוהים.לטבע,ביחסו-לזהמעברואף

עצמואתהמעמידה"אני",שלדמותותמידמצרייההמהלך
 .הלוואיגורמיכלעםאחתכרמה

בכלגלבעאמירשירת"ברזל,קובעהצורנית,מהבחינה
הכפלהתקבולת,מצרותאתעקביקירםמקיימתתחנותיה

מןחריפהרסטיה"היפוךתוךאבלהצליליות,"וההתאמות
המסורתעם"כצועדתהיא ,, .--המקובלותהנורמות
הפרךבאופןפועלתזאתרעםולטפחה,להאדירההפירטית

ה"היפרך",שלעיקרו ".ולהסעירהלחדשה-ממנה
אלהכוללמןהלא·מקרבלתבהליכההואברזל'שללתפיסתו
כוללניתורחבה,גדולהפתיחהפותחלרוב,השיר,הפרטי.

מעין-מאדחדפרטי,קונקרטי,סירםומסייםומתפשטת,

בבסיסולרוב,מצרי,השרכשה"אני"-הפרכהפיראמידה
 .השירשלהמסייםהצר,

האכספרסיר·ההבעהלדרךהיטבמתקשריםאלהעקרונות
מהשייכותהמתחייבתהנעהדרךגלבע,שלניסטית

זרימה,ושלפרץשללתחושהביטויוהנותנת ,והמעורבות
 .ולהסעיר"לחדש"מנתעלבהיפוךמהצורךבהויש
שלמשיריוהרבהולהסבירלהבהירכדיאלהבעקרונותיש

 ,כמוכןזהו, .ברורפרשניכאוראותםולהציגגלבע,אמיר
שליסודהעלהעקרונותקביעתשלדיאלקטיתהליך

 ,האינדיררידראלייםהשיריםשלהמפורטתהאינטרפרטציה
עקרונותעלהמבוססתפרשניתתפיסהשלקבלתהראחר·כך

 .אלה
אלהמפתחעקרונותשליישומםאתמראהאכןברזל

מתייחסכשהואבמפורט,גלכעשירתשלכפואטיקה
ביטוילידינאיםשהםכפיכלליים,פואטייםלעקרונות

בצדמובאותהמרובותהדוגמאותגלכע.שלהשוניםכשיריו
העקררןשלכהדגמהשנימצדעקרונית,לתפיסהכבסיסאחד

האיטרפרטציהשלכהסכמתהישהמתודימהצד .הכוללני
הסכנהעללהתגבראפשרותהפואטיתההכללהאלהמדגימה

 .הדבריםיתרשבהפשטת

הרוחשכנכסיוהיקריםמהגדוליםהיאגלבעאמירשלשירתו
 .וספרותהלשונה ,העבריתהתרבותשלובאוצרותיה

האחרונה""המילהאיננהודאי' .ברזלהללשלהמרנרגראפיה
ומןואליה,ממנהמוליכותרבותדרכיםזו.שירת·ענקבחקר
במרנרגראפיהשישספקאיןאבלבה.לחפוןירבוערדחסתם

להבנתהמכרעת,אףחשיבות,רבתתרומהזר'מאלפת
שלמעמיקהלתפיסה ,גלבעאמירשירתשלהמחודשת

 •ובפרטיה.בכרלירתהמהותה
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ספרים

"הגורלשירת
ההונגרי"

השירהמןאנתולוגיה :הפלאותצבי·
מהונגריתתירגם ,בחר .לדורותיהההונגרית

מהדורה iיעוז·קסטאיתמרמבואותוהוסיף

בליווי ,מקורמולתרגום-דו-לשונית
 ;עקדהוצאת ;הונגרייםאמניםמאתתמונות

עמ'. 206 ;-1984תשמ"האביב;תל

אתהוליךההונגרית,המיתולוגיהעל-פיבי-הפלאות,צ
שלהאדיריםבשטחיםשעברו-נערההונגרייםהשבטים

ודלקוהצבילפניהםרץ .החדשהמולדתםאלית,המרכזאסיה
והזריזיםהקטניםסוסיהםגביעלישוביםההונגרים,אחריו

הםרשםימינו,שלהונגריההיא ,הגרארץאלהגיעורכך-
העברים,כמרההונגרים,איןשנה.מאלףעלהלמזהיושבים

כביכולבעלותמכוחלאדמתוהטועןפאסטרראליעם
שלהזיכרוןההונגרי,אצלאצלו,שמורהזמנים.מראשית
הדמ,-בסביבתוזרותוומודעותבטרם-מולדתהנדודים
שהיהלפיבמקרם,התנחלותושכרתבמשךהתחזקהגראפית

שנוא ,רסלארריםגרמניםבין ,זרכנטעחרבו,עללחיותעליו
התמדת,-בשלזאת,רעםשניהםעל-ידימנוצלשניהם,על

עלמכרבדמדינה-אימפריה'ולקייםלעצבויכולתוגבורתו
 .שניהם

ואףלשיחות,קבוענושאאצלםמהורהההונגרי"ורל"הג
הייןבשתייתלמרביםהאופייניתלעצבותעילהמזהיותר
זרואולי .אותנושמעסיקההיהודית""הבעיהכמרממש

אפילולי,המוכרתאחרתתרבותמכלשיותרלכךהסיבה
שלמרכזיותהעל-ידיההונגריתהתרבותמצטיינת ,במעט

חשוביםהונגריםהיו .בפרטהשירהושלבכללהספרות
יש .מאידך .זם"פאן-ליטראטי"שלזרתופעהעלשנצטערר

שלבחשיבותוהמתקנאיםאחריםעמיםשלסופריםודאי
מקרם,מכלההונגריים.הלאומייםבחייםהסופר-המשורר

ההיא,השירהמןבאנתולוגיהיערז-קסטאיתמרעתהמשזיננו
כרךסתםלאבידרמחזיקשהואהעברילקוראלומרחשוב
 ,הונגרייםשיריםהירתםמעצםשהם,שיריםמבחראלאשירה

הואיל .ארמהשלתולדותיהשלוחשובנאמןחתךמהררים
האסתיטילאניני-הטעםענייןההונגריתהשירההיתהולא

אלזרשירההגיעההרי .מרכזילארמיעיסוקאלאבלבד
 .ביותרמרשימיםאסתטייםגבהים

מידהאמרתעל-פינבחרוזהבכרךםיהמיוצגהמשוררים
המשורררגם.המתשלנטיותיועל-פיגםהסתםומןשרנות,
מקצועיחיילבאלאשי,האבירהואבשמרהמופיעהראשון
נגדובמלחמותבהוללותהמעטרתשנותיראתשבילה

חייםןיעדיכאןהמופיעיםשהאחרוניםבערד ,התורכים

ממשיכהכיצדיפהמדגימיםושיריהם ,בהונגריהופעילים
התהפוכותכלחרףספרותיתמסורתולפרוחלהתקיים
 .הפוליטיבמשטר

ליונדמהההונגריהמקררמולהעבריהתרגוםאתמביאהכרך
להשרות,המסוגליםשלמספרםומתמעטהולךליוםשמירם
למיעוטששייךמיבתורמקרר.עםתרגוםלמעשה,הלכה
למקררנאמניםרקלאשהתרגומיםמעידהריניהזה'המוזר
 .בקצבגםמפתיעה-מרשימה,במידהאלא,תוכנםעל-פי

השפהשלהמלעיליותעלשעמרםעדהידועותהבדיחות
מידתאתהזה,ההישגגודלאתמטעימותרקההונגרית
קצבאלמקצבבעוברוהמתרגםזכהשבהההצלחה
הקצב.אותרלעתוך-כדי-כךמורלשובהשכילו

כרךשלהופעתולפנילעבריתמהונגריתתרגומיםכברהיו
משלהםיפהתרמואבי-שאולומרדכיהמאיריאביגדור .זה

אתבעבריתלהציגכסירןשנעשההראשונההפעםזוהיאולם
המופיעיםהמשורריםמקצתבכללותה.ההונגריתהשירה
לאחרוצמחועלואלהשכןבכלל,ליידועיםהיולאהזבכרך

הונגרימשורראי-פעםלהיותשליחלרמרתיסופיתשכגוזר
 .שלי)העשרהכשכרתשם,כולםכמרלהיות,(שביקשתי

היולמעלה,שהוזכרבאלאשיכמרהמשוררים,שלמקצתם
הפטריוט-הלוחם .מארדעדליזריםרגםליידועיםגם

רקעעלמשקראתי ,עתהאולםבצעירותיליקסםלאההונגרי
 :השררותאתהישראליתהמציאות

רץ'.:ךtזלתהלתזגל~נירוr:ז-עז
 .;נ~ךץר~~מדזג~ש-ל~~לים ttדזג~ך

כאקץ:ה wתו :;:וךכיש.ני~א?לי-די?ף
 ) 26(עמ'
 1594בשנתבשדה-הקרבמותרשמצאאביראותרוהנה

אלישדיברהההונגריתהשירהורע.אחלינעשהופתאום
הארימןהחל 'םיהמודרכהיובעצמיהונגרי""משוררנהירתי

- g3עמ'זה(בספרירז'ףאטילהרעדאדיאגורהשבחבורה

ימודיםהלתכניתעלחביביםהיולאאלהמשוררים .) 145
בררכםשכמנרמפניהממלכתייםבתי-הספרשלהרשמית

אמנותיים-כמהפכניםבין ,המשטרמתנגדיעלהגדול

ירז'ףאטילהכמרממש,כמהפכניםביןיםאליאינטלקטו
ממנה).טוהר(רגםהקומוניסטיתבמפלגהרחבשהיה

זר.באנלוגיהיפהמוטעםההונגריתשבשירההיהודיהמימד
גוייםכאחדכולםהיוהגדוליםהלאומייםשהמשורריםאף

מקרםלהםתפסוזרשירהשלהשכיחבשררההריגמורים,
מןהלקוחיםבכרשאיםשעסקומהםמעטים,לאיהודיםנכבד
והתייחסודברלכלהונגריםעצמםשראוומהםהיהודיההורי

הגדול .בטעותשמקורופגםאיזהכאליהדותםאל
לגדולבצדקהנחשבראנדנוטי'מיקלושהאלה'שבאחרונים

שלעבודהלמחנהמגויסבתורמפרך,מסעלאחרנרצח, ,דורו
"מסעהשירתרגום .עצמםההונגריםעל-ידי ,ההונגריהצבא
שהיהדוש,הואגרדוש,לקריאלמוקדשזהשבכרךמפרך"

טבחשלזוועותלילאותולאחרבחייםשנותרוהבודדיםמן
 .רובוטיבחייהאחרוןשהיה
ךך,.;נך ;ל~~r:זר ttשוב,י~~י:ךאישש;tכ.ה
ו;:נךך'ל'קךס:ויםה;לך-~ל-~זכים ב~כ;:~

tt ף-רו~לנ~א:קאילו .יז;ו~~רך~?n ;ת, 
לשה;ת,יעזלאהוא ,;לירמ;ז;ת nכ;ר-מנו

 ':לאטרע;ךילחש ?מדוע 'תשאלואם
 ·.למ;תרי~~םיו;~ה ?17ם w .י~:ה
 ) 155(עמ'

לפיוהונגרי'מו"לעםהסכםבמסגרתהוכןכולוהכרך
מתורגמיםשיריםשלכרךלאורלהוציאההונגריםאמורים
זוכהזובדרך .בני-זמננועברייםמשורריםשלעטםמפרי

אצלבפוליטיקה'השירהשלמעורבותהנוסףבאישור
מהימדיניתחרותידעלאמעולםההונגריהעם .ההונגרים
שלבהתפרצויות-זעםנטוילהםמצאולחופשומאוריה

בלשוןיותר,קבוע-שגורובאופןומרדמלחמות-שחרור
השיטין'ביןנאמרהבמותמןלומרניתןשלאמה .השירה
השירה,בעניךזה,תרבותיבהסכםגםאולי .הליריקהבשורות
כלחרף .להםלהקשיבכדאי .משהולומרההונגריםמבקשים

במצוקותיהםשלהם,.בהיסטוריהישלבינינו,בינםשהיה
עבורנו.מוסר-השכלאיזהבן-אלף-השניםובגורלם

אומהשלהאוטנטיקולהאתשומעיםאנוזובאנתולוגיה
כדאי .והחרבהכבודבסימןמאחרות,יותרהמתקיימת,

 • .הנגררלנגינתבלהקשי

ויילרגרשון

מחפוזנגיב

כמאל .מחפוזנגיב
בית 1הקהיריתהטרילוגיהמחפוז,נגיב

 iמיכאלסמי :תרגום ,כמאל :ב'חלקבקהיר
ספרילתרגוםהמפעלפועלים~ספריתהוצאת
עמ'. 327 ; 1984ת"א ;מופת

שלהשלישיהכרךשלעבריתגיוסהלנוישסוףרףס
הופיעמאז .מחפוזנגיבשלהקהיריתהטרילוגיה

הואאף ,בקהיר"("ביתשניםלרשכשלפניהראשוןהכרך
הוצפתיהפועלים)ספריתובהוצאתמיכאלסמישלבתרגומו

תרגומיםיהיוכברומתי :בנוסחבקשות-הפצרות-טרוניות

"ביתשעשההרושם ! ?היצירהשלהנוספיםהכרכיםשנישל
שלרישומןעלכמדומה.עלה,הישראליהקוראעל "בקהיר
לרבותלעברית,שתורגמוהערביתהפרוזהמןאחרותיצירות

"הגנב("הקבצן",עצמומחפוזשלוסיפוריםרומאנים
 .)ועוד"מיראמר"הנילוס"על"פטפוטיםוהכלבים",

שלסיפוריהןבבחינתהיוהאחריםניםרומאהבעוד 'ואכן
ככל ,הטרילוגיההריכלל'בדרךאידיבידואליותדמויות
בסךהינה, ,ויחודעצמיותבעלותדמויותמאוכלסתשהיא
שתישביןהקהיריתהחברה :שלמהחברהשלסיפורההכל,

שלוטילטרליהגורלהעומדכשבמרכזההעולם,מלחמות
 .העירוניהבינוניהמעמדמןמשפחה

אחתשםעלבמקורונקראעתה,הופיעשתרגומוהכרך
"טירתאל-שוקמעיןקצר-הישנהקהירשלמסימטאותיה

34 

ניתןהעבריתלגיוסהאבלהגעגועים","טירתאוהתשוקות"
הכרךבמוקדשעומדמישכןלדעתי,ובצדק,כמאל,השם
ג'ואד,עבדולאחמדהאדוןשלהצעירבנוכמאל,הואהזה

חסראךסקרנינער :שוליתדמותעדייןהיההראשוןשבספר
 .בעלילהממששלתפקיד
ממשיכותהראשוןבכרךשהיכרנוהדמויותשארגםאבל

שהצטרפוחדשותדמויותעתהמיתוספותועליהן ,לתפקד
זאתבכלאחתדמותאחרת.אוזובדרךהמשפחהלחוג

סטודנטאחמד,האדוןשלהשניבנופחמי,שלזו-נעדרת
בהפגנת ,כזכורנהרג,פהמי .חייםושוקקאידאליסטיצעיר,
ללאבמפגיניםירוהבריטיםהחייליםכאשרלאומית,שמחה
 ..אבחנה
שנותאמצעהיאה~ניהכרךאירו~ימתרחשיםשבההתקופה

מומנטיםנעדרתאיננההיאוגם ;הזאתהמאהשל-20ה
הראשוןהכרךאתסייםהוא-מחפוזשלכדרכו .טראגיים

שלבמותםמסייםהואהשניהכרךאתואילופחמי,במות
שהגיעהביוםבוהטיפוס,ממחלתהמשפחהמילדישניים

זו(ידיעהזגלולסעדהאומהמנהיגמותעלהנוראההידיעה
שלאטראומטיכאירועמחפוזשלדורומבנילרביםזכורה
אתמלווהוהמועקההכאבתחושת :זאתועוד .לעולם)יישכח

 ,פהמיהאהובבנםמותאתשכחולאשעדייןהמשפחה,בני
שלבדמותודווקאטראגיתתחושהשוררת-לכלומעל
הכל-יכולהשליטאינוששובחשהואשעתהאחמדהאדון

שסביבו,בחברההמתרחשאתמביןאיננווששוב ,במשפחה

תחושתו :ולבסוףהפטרנאליזם.מחרצובותהמתנערתחברה
אתלנטושנאלץשהואמאחרתוקףמשנהמקבלתהטראגית

 .ביתוכותליביןפון 9ולהיותההוללות,חיי

 .שבידנוהכרךבמרכזכאמורהעומד ,לכמאלעתהנשוב
אתלקבלומסרבהתיכוןבביה"סלימודיואתמסייםהצעיר
מחליטהוא .רווחיאויוקרתימקצועאחרלתוראביועצת

להכין-בעתובהלמורים'במכללהלימודיואתלהמשיך
לימודיושנותבמהלך .הגותואישסופרלהיותעצמואת

משבר-האחד :קשיםמשבריםשכיכמאלעוברבתיכון
(דאוויןהמדעעםמהיכרותוכתוצאהבושנתחוללהאמונה
שאמונתומביןהוא .המודרניתהפילוסופיהועםהנצחי!)
רצףהיאהקרובה,ומסביבתומאמושרכשהתמימה,הדתית

נוטשלאטלאט .השכלבמבחןעומדותשאינןאגדותשל
 .שרבללאאמונתואתכמאל

תחושתכמאלעלהממיטרומנטי'משברהואהשניהמשבר
כמסתבר,ואף,רבות,שניםאותושתלווהתחושהכשלרן,
קצרת-באהבתומדובראצלו,היצירהתכופתלדעיכתתגרום
 ,קוסמופוליטיתאריסטוקראטיםבתשדאו,לעאידההימים

לומשיבהשעאידהלעצמורימהכמאל .וערמומיתמפונקת
כמעיןבו""השתמשהשהיאגילהאכזבתולמרבהאךאהבה,
בעקבות .שלהמעמדהמבכישמן""דגלצודבמטרהפתיון
מחבריואחדאותושכינהוכפירווק,כמאלנותרהזהההלם
 .וביצירתו"בחייו"עקר-רתחהבשעת

הטראגיים,והאירועיםהקשההאווירהשחרףלהדגיש,עלי
 .פעילותושלז:זיותשלשפעיםושפעיהומורנעדרזהכרךאין
(ואללרובומצחיקותיפותסצנותאחרים,כבכרכיםבו,יש

אבן-שחיהמהווהשההומורמצריבסופרשמדוברנשכח

האדוןמזמןשבה ) 33(פרקהסצנהאתכאןאזכירבעולמו).
מאמרעלוחשבון""דיןממנוודורשכמאלאתאחמד
 .דאוויןתורתעיקריאתלקוראיוהסבירושבובעתרןשפרסם

כמאלאתושואלדתיים-איסלאמיים,במושגיםמדברהtזב
דאוויןהאדוןשלועדתודתומהגיחוך,מעוררתבתמימות

שבר !במכללהכמאלשלממוריואחדהיהואם ,הלזה
אתזאתבסצנהיוצרהדורותשביןהמוחלטהקומוניקציה

 .היצירהשלהשיאמרגעיאחד
ורמאןמחפוזשלבטרילוגיהרואיםרבים :הערהועור

סיפור :כלומר-אוטובירגראפי-למחצהאוארטוביוגארפי

גםעצמו,הסופרשלמחייוודמויותתמונותבתוכוהמשלב
האופיואמכםבדויות.סצנותשובצולצידםאם

 .השניהזה,הכרךלגביבעיקרנכרןהאוטוביוגראפי-קמעא
זהבשלבכמאלשלשדמותופעםלאהודהעצמומחפוז
תלמידבהיותוהנפשייםולבטיוחייו~קורותהרבהמשקפת

הנפשיתהתנועהרבהכךבשלואוליוסטודנט.תיכון
שוקקהראשוןשהכרךבשעהבההפנימיתוההתרוצצות

במקורו(ככתבזהשבכרךלומר,ניתןבעיקר.חיצוניתתנועה
אךלאט ,לאמץמחפוזמתחיל )-50השנותבראשית

הפנימי,המונולוגכגוןמודרניותטכניקות-סיקרבנחרצות,

 .יותרהמוקדמותביצירותיומאודשוליותשהיוטכניקות
היכרכרכיו,שלושתעל ,זהשספרולומר,מלסכםמהססאינני

המציאותדופקאתלחושהרוצהישראלילכלחובהקריאת
 .בכללהערביתובחברהבמצריםהחייםרקמתאתולמשש
 .לקוראיהמעניקהשהיצירההאסתטיתההנאהעללדברשלא
לימיעדהסיפוראתהמביאהשלישי,הכרךשגםלקוותיש

ומכל .עבריבתרגוםלהופיעיאחרלאחשביה,העולםמלחמת
שהקריש ,מיכאלסמילסופרממששלתודהחביםאנומקום
רבת-היקףרקלאשהיאהזאת,היצירהלתרגוםוחרשיהזמן
 .שלההספרותיוהמבכהלשונהמבחינתמורכבתגםאלא

• 
סומךששון
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ספרים

אספלטזירת
גבולמסמני

הוצ' iשירים i"אספלט" :סומקרוני
 46 ; 1984 ;לשירהקטנהספריה ,"מסדה"

עמ'.

הארץבבגדתפרהואוהאספלט
החושךאופנועיעקב,נקישתביוהמבדילרגשהוא

יחפה.רגלאו

המקלחתאחריהרטוביםריסיהזיכרוןוהלילה'
בברקהעיןשמורתמעלהנצבעעהורביםלגוףדומה

האספלט.
 ) 15עמ'געגועים",שיר("אספלט,

שלהנכוןהתרגוםהאךר".בבגדתפרהוא"והאספלט
בצבעיםאותה"לבצע"הואהזאתהמדףיקתהמטאפורה

 .שקוףגביעלשחורואוליחוםגביעלשחררוחדים,"נקיים"
שקוף(אדמה)."אןר"כאןחיתהשפעםמשוםלמה?חרם
ל"אספלט""האץר"ביןההתחלפותשברגעמשום ?למה
 .צבע"ר Q"ן:ז ,ריקחללנותר
רגלאוהחושךאופנועיעקב,נקישתביןהמבדילרגש"הוא

"האספלט"יחפים.אותנומקבלהיההאךר""בגדיחפה".
נעל-עקבנעוליםארחרשךבאופנועירכוביםאותנומקבל

היאהאספלטשלודקרת·ההבחנהרגשכמודקהתפרנוקשת.
חי.יצורשלרגישות

האספלטברק .האספלט"ברק ... / ...ריסיהזיכוך"והלילה,
מנצנץשבו ,הליל,_;:שחורהאספלטהגעגוע.של "ת~~ה"הוא

של ) ! ?(שחוריםבוהקים-מך~יבףתריסיםבצףרתהזיכרון
"גוףכאמצעות(מושלם)"מעףגל"והזיכרוןמישהי

המעוקל,הקופלוסהעיןשמורתשלהגפחשהואהעורבים",
 .הגברתשלהשחור-בוהק,

האפקטהוא-הזיכרוןוה~ןקהאספלטבוהק-הברק
יותרלמתגעגעודאישייךהואהשחור.הצבעולאהמרכזי
ה ?7ך ?7הלעיןמוחזרהאספלטברק .הגעגוע"ל"מושאמאשר

 .לןמ;ת :כלומריעףדה,אתלממשבאמצעותומתעוררתוזו
הזוכרחושך,באופנועיהמופיעהעקב,נקישתאתהשומע

האךר""בגדאת"התופר"הואיחפה,לרגלנעוריםחסד
מכוננוהוא ;הנערהזיכרוןאתבוומכליבאספלט"ב"צעדי

לאספלט.המשרייןה"רגש",של
ברק-שלהמפתיעהבאיכרתהמתגלםהזה,החוזר""ההיזףן
ואלבאתהאספלט"מןכמומשהולנומשדר .האספלט
 .ל"בגד"הפך"התפר"אחרות,ב~ליםאו,תשוב",האספלט

האורגאנית""הבחירותכאןחשובהר" 9ה"ק.מןיותראבל
 .התמונהשל

בשנימופיעסומק,רונישלהאספלט"ב"זירתה"ארץ",יסוד
חלילעל-ידימסומןהאחד :מנוגדיםמרכזייםלבושים
 ,הלביאהטרזן,על-ידימסומןהאחר .ההריםהפרדס, ,הרועים
"זירת ."פראי"והיבט"שקט"היבט .החתוליםפרוות

 "תל~<;יt~"היאלמעשהלצרכיה,בהםמשתמשתהאספלט"
 . . . .גבול".וכ"מסמנימעשיריםכ"מיתוסים"אותם
הראשונהבמערכהאקדחשתולהמי

בשלישית.בויורה
הברזלשרשרתהמעיל,אבזמייפלטוהלועמן

הלוייהודהברחובשהאספלטזושלהסכיןוצעדי
תחתיה.יחתן

מדאימההיאהעורףעלהשער mקצואתובנתיים'
כבשה.המסמןבדואיכמו

שלה.החלוםקצההואהרועיםחלילאוליידוע,מי
 .) 31עמ'צ'כוב",שלשורותבשתיהמתחילפאנק("שיר

המערכה .מערכות""שלרשרעודמעין-מוטוכוללהשיר
המערכה .תחתיה"יחתן /... / ...הלוע"מן :הראשונה

 :השלישיתהמערכהכבשה".המסמן / ..."ובכחיים :השביח
זהשירשלהראשונה""המערכה .שלה"החלום ...יודע"מי

שלהאפשרייםהמטונימייםהאביזריםפליטתאתחוזה
 :(אועצמההפאנקיסטיתאת :כלומרהפאנקיסטית,

 .בוטים"מלחמתיים","גנגסטריים",אביזריההווייתה).
 .מצפההיההוא :מוחההיההלוייהודה . )?מה(עלמוחים

(כמסורת"עופרה"או"צבי"יעברושמו,אתהנושאשברחוב

שלפנינוהפאנקיסטית .ספק-נער-ספק-נערה)הביניים,ימי
חזותהאךנערה,שהיאברור :החדש""הגלמן"עופרה"היא

 "תכ:זr~~,,השירשלחשביה""המערכה .גברכשלהעתידית
 .קש;חיםאביזריםיפלוטהאקדחשלשלועוהציפייה,על

שלהאבודההאפשרותאתהלועפולטהשלישית"ב"מערכה
יותר,רואיםאיןלושמעברהחלום,קצה ."הרועים"חליל
אתמסמןהאקדחהאקדח".ל"פילוסופייתבתכליתמנוגד
רועיםחליל .השריפהאבקשלקיצואתאחר,דברשלקיצו
כבשה"המסמן"הבדףאיומאחוריפסטוראלהאיזומסמן

מדבר.מסתתר

השלילי""הגבולאתמסמן"האץר"של"השקט"ההיבט
ל"סיכוםו/אודקהלאירוניהמתורגמתהשלילה ;שלה

החלוםקצההואהרועיםחלילאולייודע,"מי :שיפוטי"

שלהפרדססומייל,של"הפרדס ;הנ"ל)(בשירשלה"
זהככה .עקיבארבישלהפרד"ס/תקוה,בפתחדאבמשפחת
שיעוראופרדסים :(מתוך .אימפריה"מקימיםפלחבשביל

הםהאלח"ההרים ; ) 26עמ'שמימית",באהבהאקסטרני
כשעוןעליהם;מדויקהחולאלוהים./שלהציבוריחסי

 .שלי(ההדגשות ) 19עמ'פשחה","עין(מתוך: .שריצוי"
 ).מ.ת

ב"זירתאהדהליתרזוכה"האךר"של"הפראי"ההיבט
אורגניותביתרמשתלבהואאחרות,ב~לים ,האספלט"

מעמדת-ריחוקבומדוברלאולעולםחאורבאניבמערך
"הגבולאתמסמןחראזה,במובןשיפוטית.אואירונית
אתמהמילוןשימחקוביוםבהיסתחרר"מה .שלההחיובי"
יסתירנמריםגור /.תל-אביבבמקומהויכתבוג'ונגל;המלה

מישהו ... / ...מאדאמיתיתתהיההפרדה /.בצפרניוהחדותאת

אתבשפתיויכתים ... /. .. / ...טרזןשלבשפהאזידבר
העיר, .) 30עמ'("סיחרור,וילך". ,במקררהאחרוןהאפרסק;
ג'ונגלהמילהאתעודתכיללאשלההמידרכות"ש"שפת

האורבאני"ג'ונגל"האחר,מצד ,אבלנטישה.שווהתהיה
שהכניס"מי :אימתניליער-עדמאשרחיותלגןיותרדומה
בשביל /.הזההרעדאתמכירלביאהשללכלובידפעם

הםהחיותגניכאןאחרת/עירלשמועצריךשאגהלחפש
 ; 9עמ'אהבה",שיר .לילה .'ג'ורג"קינג :(מתוךהנפש".

 .).מ.תשלי,ההדגשה

 "המשתוללת"הלשוןביןסמוימאבק~ל;נההאספלט""זירת
הג'ונגל .החיותגןשלהעצורה""השפה.לביןהג'ונגלשל
מענףמותקפיצותש"קופץ(זהטרזןשלהמחייהמרחבהוא

של ,אחרמכיווןאו, ,השואגתהלביאהשללענף"),
הלביאהשלהמחייהתחוםהואהחיותגן .האקדוחן

נוגעתהמיתולוגיה"שפת .הסורגיםמאחוריהמתבייתת
אתבחובוהנושאהחיות,גןשלבצ;~תהמידרכות"ב"שפת
מבקשהואבקלות.מוותראינוהג'ונגלאךהג'ונגל.זיכרון
יך"א :מלאהנוכחותולהפגיןמחסום-הסורגיםאתלפרוץ
 ."חםדימויהיאפלדהאםסורגים;יוצקותידייםלתאראפשר
 .) 9 'עמ(שם,

סומקרוני

להט"(הרי "חמה"זירההיאסומקרונישלהאספלט"זירת"
ישראלית. .אביביתתל ,)"הרחובשלהכבודמלתהואהערב

ומדבריותיערות-עד .גדולותעריםשלריחןספוגהאך
רחוב":כמובשיריםמודגשהלוקאליההיבט .הפרועהמערב
 .ועודרומן"פרטובמדבר,"חיילת ,"חתונותזמרת .המסגר
~~ניםהמקומיההיבטכאשרמתקבלהאוניברסאליהצביון

 .הבדומעולםהפופמעולםחדשים""מיתוסים
 .כןכמו .אסוציאטיבי .זאתועםממוקד"הדובר"שלהמבט

 ; "משיב"תצלומיהעולםאתמלטף ,"םח" .כללבדרך
כאשרגם"אורגאניים",פלסטיים,דקים,בהירים,תצלומים
טווחכאקדחים.אוכסכינים "קשיחים"חומריםבהםמותכים

אהבה.הואהמניעהכוח ."טובל"אקדוחןכיאהקצרהנשימה
המובהקיםהאהבהלשיריפרט :המלהשלהרחבבמובן
 ,אואוהד,כוללמבטעללהצביעניתןבקובץ)השירים(מירב

שיראפילוכך, .אופטימי ,גדולבחיבוקהעולםקבלתעל
הפליטיםבמחנהמתסוסעל"אלגיהכמומעין-פוליטי.

יותריפהגווייתואפילו" :זהבמובןאהבהשירהוא ,סברה"
להדהירהיהיכולהריוהואשברולט./שלהאחרוןמהמודל
רגליועלסתםלעמודאולמחרשה/להירתם /.מלךתרועת

כאןרואהאני .) 44(עמ' .לונה-פרק"לרגעולהיותהאחוריות
היהשיכולממשהו.גםהיופיאתלז:זלץביכולתהאהבהאת

מלטףשהמבטהיאהתחושה .סרוחהגוויהכסתםלהיתפס

לגוויהלתת .שלומרניניםהפחותבשטחיםגםהעולםאת
אתאיבדהריאלית ,כאשרגם,רגליהעללעמודהסרוחה

לעולם.קרדיטלתתפירושוהזאתהאפשרות
הומוגנית.התרחשות"כ"זירת"אספלט"אתלהציגניסיתי
 .כןכמו .ברוריםגבול"ו"מסמנימוגדריםאיפיוניםבעלת

כללית,תחושת-עולםעלציפור,ממבטלהצביע,ביקשתי

 .השיריםמקובץשעולה
אתלתתמבליהאספלט""זירתאתלנטושלטעמי,ניתן,לא

 :לאקדוחןהאחרונההדיבוררשות
 .אקדוחןהואהטובהאקדוחןאפילודברשלבסופו
החרבאבחתלפימזהיםהמוסתרותהפניםתא

ראותחלוןכלשלהזכוכיתעול
העירמשתקתפ

הבעורת.

 .) 8 'עמ ,"שויפהאבקהיא"הטמפרטורה :(מתוך

 • .מוזמןהקוראוחדים,"נקיים"בצבעיםולציירלקרוא

משמרתמר

היסטוריפלקאט
גד :מאנגלית ;מוסוליני :סמיתמק·דניס
 . 1984 ;אפקיםספרייםעם·עובדהוצ' ;יתיר

"מתרחשיםמארכס,'קרלכתברבים",רועים א''
הראשונהבפעם .פעמייםלפחותבהיסטוריה

הםהשביחבפעםוראמה.אוטראגדיהצורתלובשיםהם
שלדרמאטייםתהליכיםשני ".פארסהשלאופינושאים

 :התשע-עשרההמאהבשלהיהתרחשולאומיתהתגבשות
ובמקבילגאריבאלדיבידיאיטליהאיחודה"ריסורג'ימנטר",

המאה .ביסמארקשלביוזמתוגרמניהשלהתלכדותה :כמעט
אפילוגיםלשתיהןזימנההטכנולוגיה,עתירתהעשרים,
אלשהוצאוקיקיוניותמדיניותתורותשתיקטלניים,פארסיים
זההיהבגרמניהגיבורים-לשעה.שלשאפתנותםבכלהפועל

הפאשיזם-באיטליה .היטלרשלהנאצירנאל-סוציאליזם
 .מרסולינישל
שהפורענויותמשוםראםפחותפוגענישנחשבמשרםאם

זכה .הטבטונילעמיתובהשוואהנעדרות-שטניותהיושעולל
ביוגראפיותלכמההשניים,שביןהפאתטימרסרלוני,דווקא

צרפתי,סיניררהשלפרי-עטהזרהיאשבהןשהפיקאנטית
חשובותביוגראפיותהראשונים.שלטונובימיגשרפיל

רהרבצוסוסמל,ודראיליופיניג'ורג'ובידינכתבואחרות
זהענייניםמצב .פרמיולאורהקירקפאטריקאיורןפליצ'ה,

שלנוספתבירגראפיהכלעל :מחרייבותהדעותלכליוצר
האחרות,פניעלשהיאאיזורבותאבעלתלהיותמוסוליני

 .קירםזכותלהאיןכןלאשאם
זה,במבחןהצער,למרבהעומד,אינומק-סמיתשלספרו
 .ידועחומרשלאמנם) .ובהיר(קפדניכינוסאלאהואאיןשכן
אוהאדםלמוסוליניבאשרהיסטוריחידושכלבואין

ענייןמעוררהואאיןהספרותיהאספקטמןרגםלתקופתו
וסופריםביוגראפיםהמאפייןהרוחשארבלאכתובבהיותו

ובלאסכט-ג'והןורובוטורלטארהכמצ'כר,היסטוריים
היסטוריוניםשלכתביהםעלהשוריםוהחןהסיפוריהכישרון
הוא,מק-סמיתשל"מוסוליכי"ושיירו.פישר ,כמורראה

שלתאבונואתמלספקהרחוקהיסטוריפלאקטאיפרא,
תהיותולעובדות.לפרטיםשמעברלחומריםהנברןהקורא

צריכותמוסוליכי-האיששלאישיותושללדיכאמיקההנרגעות
ובלתי-שיטתיתקצרהבסקירהסיפוקןעלשםלברא

לאופי-התהליךבאשרשאלות .הראשוניםהפרקיםשמספקים
ה~רקםוכןוהדתיהחילוניהממסדהאיטלקי.ההמוןשעבר

מענהבלאנשארותהצעירההרפובליקהשלהדמוקראטי
 .מבדיקתןהנגזרותהמסקנותעלאלה,שאלותדווקא(והרי

ההיסטוריתהעצמהאתמוסולינילפרשתהמעניקותהן-
האומותשלבהתנהגותןהקשורותבעיות .לה)הראויה
מטופלותתופעת-מוסוליכילנוכחהמעצמותושלהשכנות

תמימהוסכמאטיותשבשגרהיובשנותמתוך .מעוףבלא

 .התיכוןהספרביתלתלמידיספר-לימודההולמות
 .פרדן .סטאליןאתמוסולינישלמותומאזשידעבעולם
אמיןואידימאובוקאסה,פארק,דיבאלייה,דוק""פאפא
כערמו("הגופותהספרשלהסיוםמשפטזועק-דאדא

לווטובפיאצלהבעקביהןלהחלותוכלקחובמשאית
האספסוף")שללהתקלסותולניאוציונתונותשבמילאכו,

ביחסילדיוןמאלפת,פסיכוהיסטוריתלאבחנהראוי,להסבר
ביןמוצבת,היאבהלכיכרהאנדרטהשביןהאהבה-שנאה

שלהמתחלפיםומוקדיוההמוןביןהמריע,והאזרחהמנהיג
שהיווהזה .ההמוןשלבהפכפככותו .כאןדווקא .הכוח

למק-היהראוי ,כאחדושבירהמשעןשלכקודהלמוסוליכי
התעלמות .מוסוליכיעידןאתבבדיקתולהתחילסמית

שבההעומקמימואתההיסטוריהמןשוללתזומנקודה
 • .הלקח :שלההעיקריהנכסאתגםוממילא
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ספרים

שלהמשמעות
חייםסיפור

מצרתפית:דסקרו;חרזמוריאק:פרנסואה

 • 1עמ 96 ; 1984 ;כנרת 1הוצברק;אביבה

חרזשלקורותיהסיפורלכאורההואדסקרו"רזת ''
אחריכך .המשפחה:מוסדכמלחמתהוסקרו

גיחתהמשפחתיהדין:ן;גסקכחדרהלכדהמשאירהשכעלה
אולרחם,טעםהמשפחהמצדאיןכשכאמתרחם,ללאעליה
סיכהללאכעלהאתלרצוחשניסתהוסקרו,כתרדאמוןלתת

טבועלחוקצייתה:"היאנסיובהאתחרזמסכמתלעין,נראית
אתהרסהלאהיאוקשוח,אכזרחוקכישותה,עמוק-עמוק
היאעימם,הצדק ;הקץעליהיקיץכןעלהזו,המשפחה
יחסלורואה,כאיןכהסתר .מפלצותהםגםאכלמפלצת,
מכונתנגדהתופעלואילךמעתהכשיטתיות.אט,אטאותה,

חמקתיולאלבלמההשכלתישלאמשום ,האדירההמשפחה
גלגליה."מכיןמועדכעוד

וכעיקר ,הביטחוןלכאורה,היציבותאתמייצגתהמשפחה
ולעומתםהמין'שלקיומולמעןהפרטשלההתבטלותאת
כרוח .כישותה"עמוקעמוקטבוע"לחוקככולהסוקרוחרז

כיןהמאבקכקורותכולוהסיפוראתככיכוללתפוסעלינוזו
הכרחיהטרגדיה,וזומבחינתו,אחדכלכאשראיתנים,שני

לדוריוכלולאלעולםכמיצוייםזאתעםיחד .כזולתווטבעי
לה"כני :עצמהדסקרוחרזזאתשמסכמתכפיאחת,ככפיפה
קיבולכלי ;קדושהשלכדלהםהייתיכילי,סגדוטראוו
שהיובטוחהאניהצורך,התעורר;לוליורש;חלציהםליוצא
האישיקיומיתחושת .שכבטנילע:וכרקרבןאותימעלים
והפרי ;גפןמזמורתיותרהייתילאלדידם .לחלוטיןליאבדה
פרטכתורחרזשלקיומה ".נחשבהוארקכקרבי,הצומח

גםכמוהמשפחה,שלוהמשכיותהלקיומהולנבטיאינו
אחר.אחדכלשלקיומו
שלכסופוהריהאמת,מןכהישאםאףשכזו,סיפורתפיסת
אםספקמכך'יותררכות.מניאחתתפיסהאלאאינהחשבון

לעין'כיותרוהבולטתהנראיתכהיותהשכיניהן'הקלהלא
מיתית,האלבעייתיותכניסהמעיןמהווה 'שכזווכתור

 .כמ~פחהוסקרוחרזשלמאבקהסיפורשמייצג
עלינוחרזשללקורותיהיותרהמדויקתהאחיזהנקודתאת

כיסודוהעומדחיפוששלה'הרצחלניסיוןכמניעהןלחפש
שלהתצפיתמעמדתהמצבנקודתאתומסבהסיפורשל

כבעייתיותוהןעצמה,הגיבורהשלהתצפיתעמדתאלהסופר
ביטוילידיהכאהוסקרוחרזמתלבטתכההמרכזית
עצמה.וסקרוחרזשלדווקאולאופר, ,;.rהמשלכהערותיו

כמוכיותר'פסקניותלמסקנותרכותפעמיםמגיעהחרזשכן'
שלסיפורואתלקוראזאתעםיחדאךלעיל'שציטטתיזו
מסקנותכגדרוסקרוחרזשלמסקנותיהשאיןברורפר ,;.rהמ

עדות .וציוני-דרךתמרוריםהיותרלכלאלאסופיות,
החדשההביקורתשלרכותטענותחרף ,זולבעייתיות
נמצא ,היוצרשלדעתומחוותלהתעלםשעלינוהטוענות

אתחושףהמספרבווסקרוחרזשללסיפורהפחיז:זכמעין
מכךיותראכלגיבורו,בחירתאתלהצדיקמנסהכסופרעצמו
 .למענוכקשה-תפלהמעיןנושא

הדרךאתמחפשמוריאקשפרנסואהנראה,דברשלכעיקרו

אוהנישואיןשלכמקדשםהמופיעלאלהיםלאאךלאלהים.
למוסדותומקדשת,מחייכתומשמעות,ערךהמעניקאלהים

 .אחריםומוסדותהמדינההכנסייה,המשפחה,כמוחברתיים

אללאסוףיכולהואשרקלאלהיםהדרךאתמחפשמרריאק
קשותה v:ואףכרשתהחרטתה,חרפתה,פשעה,אתחיקו

וכפילכאורה.המפלצתהאדם ,וסקרוחרזשלהאנושית
חרז,אני,"רוצה :בפתיחמפ:ורשותמתפללמבקששהוא

שלוקוסטהאנימתאווהככרזה ;אלהיםלידיישיבושהכאב
אףמעטות,לאבריות-מאיאלא .שמךייקראהקדושה

ירימוהנשמותוככפרתהקדמוןבחטאעדייןמאמינותשהן

שואףמוריאקאחרותבמלים "!'כפירה'ויקראוצעקה,קול
זרכאשרהכנסייה,שלביותרהבסיסייםערכיהאללחזור
יוצגהוטרםומשטריםממלכותשללצידןלאעמדה

לחברההקשורהכנסייהכדוגמתמימסדיםבאמצעות
אתאחרתאוזוכמידהלקבלחייכתשכזווכתורלמדינה,
בעיקרושואףמוריאקכן'עליתר .להןלערוםואףערכיהן

הפועלתכמרעילה,דווקאלאווסקרוחרזאתלהציגדברשל
תעידזהעלכעונשה.לשאתחייכתולכןהחופשימרצונה

קיסרכרוןכימישנודעההקדושהללוקוסטהההשוואה
דתיתלתחייהשואףמוריאקאומר,הווה .מרעילהכרוצחת

אלהיהאתשתעמידדתהנצררת.צמיחתשלהימיםברוח
 .לכאורההאנושיתהמפלצתשללימינה
מהסיכהזאת .יםלאלההאדםאתהמובילההדרךהואהכאב

אתהאוסריםהמוסרותאתלנתקיכולהואשרקהפשוטה
 .וכשיפוטיהבערכיההבטוחההממוסדת,לחברההאדם
אכל' .אליליםמעבודתשוכהאינובעצמהשכטחונהחכרה

אדם.וכראשונהכראשלהיותעליךכאמתלכאובמכתעל
מהיחדהחורגתאישיותחיים".סיפורלושיש"מידהיינו

כיחידותה.גורלהאתוהנושאתהחברתי

המעשהכאמצעותאלאתיתכןלארכותפעמיםזרחריגה
שלכתיאוריההמקובליםכמוכחיםלהשתמשאםהמכיש,

ערה,כתודעההמלווהמכישמעשהלעולםאכלהטרגדיה.
וסדריההחכרהרביןהיחידכיןהקרעאתהמעמיקהתודעה

מולאדם :והאחרוןהראשוןמצבראלהיחידאתומשיכה
מעמידחייםסיפורלהםשישאנשיםאותםלערמתאלהים.
מוכח"שליכםאנשיםיושר.שופעיאנשיםאותםאתמרריאק

ואילו .חייםסיפורלהםאיןהלב"עלהידכעליידם.כףעל
כאלפיהקשורים'כמוסיםלכבותשלסיפוריהםאתמכיראני

וטיט."רפששללגוףכימים
מובדלפרטאדם,היותראתחבאדםהואכאשרהאדם

רקוטיט."רפששל"גרףאלזהלקשרדווקאומיוחד,
כיןשמקרמהככרייההאדםעומדזהקשרכאמצעות

וקשר .הברואיםשאררביןהאלוהייםהגופיםושארהמלאכים
אלכורחו,כעלאףרכותפעמיםהאדם,אתהדוחףקשרזה,

וסקרותחשלקורותיהסיפורשלויסודרעיקרוהואאלהים,
החברתייםהמוסדרתוכשארהמשפחהכמוסדבמאבקה

 .כרהקשורים

 'המניעאתלחפשישוטיטרפששלגרףאלזהבקשרראמכם
אתוהןוסקרוחרזשביצעהההרעלהלניסיוןהןהאמיתי
חרזשלהאנושיוייחודהבדידותהלסבלה,האמיתיהמקרר
השבשלכמבטולסכם,מכסהוסקרוחרזכאשרכך .וסקרו
ידעתילאהימים,ש"כארתםמכירההיאילדותהאת ,ממיתה

חייתיחיים,כטרםההן,שכשכיםלדעתיכולתיאיךרכי .זאת
רצץומלאך!אכלכןמלאך,הייתי:·זכהאכן,חיי?אתכאמת
סכלוגרמתיסבלתיאנישיאמרו,מההמורותיאמרותאורת.
ומןלאחריםשהסכתיהסכלמןתענוגשאבתי .לזולתי

מוסרששרםצרופיםיסררים ;חברותישייסררכיהייסורים

מתענוגותצמחוושמחרתמכארכות :כהםכמהללאכלירת
 . ) 15(עמ'שכתמימים"תמימים

כלהמלווההבסיסילקרעלמודעתהופכתדסקררחרזכלומר,
חייורביןהערטילאיוסבלוהמטפיזיקיומוכיןקרע .אדם

 .הניכורשלמקוררלמעשהשהואגח.ק .היומיומייםהארציים,
כיחסהאדםשלניכורומכךויותרלסביבתוהאדםשלניכור

לאחר:ות.לוהופךקיומוכאשרלקיומו,
הארצייםחייהשכיןכנתקזר,באחר:ותשחשהוסקרוחרז

אותםשלערטילאיכסכלהמלוויםוהטוהרהתרםרבין
מחפשתכהם",כמהללאכלירתמוסרששרםצרופים"יסררים
אהבתה .האחראלולהגיעלצאתתוכלדרכןפרצה, ,מוצא
מאידךוסקרומבכיוסלידתהמחד,אזכרואלאןגיסתהשל

היםאלכדרכוהאדםוכדנעכרהישימוןאתהמיצגתוהערבה
וסקרוחרזשלמודעותהאתומחריפיםמעורריםהאחרון,

אתלממשהנואשניסיונהאלאותהודוחפיםולניכורלנתק,
כחטאשמקורםיסרריםלאהפעםאך .יסרריםידיעלעצמה

כהפוךכלירת.מוסרכהםכמהלשלאצרופיםיסרריםהקדמון'
שלמשמיניתיותרכהםשישיסרריםמכקשתדסקררחרז ,הוא

רפששלל"גוףקשר,כאותושמקורםיסררים ,כלירתמוסר
 .כאדםלממשההיכול ,וטיט"

לאזכרו,אהבתהעלהמספרתאן,שלמנתכיהקבלתעםכך
(אתאותרשטמהלא"היאתחושותיהאתוסקרוחרזמסכמת

עםלכדהלהיותרצונהגדולאך ).ש.ו-כעלהכרכר,
יהיהשרוחה ... !סכלהמרקדאחרלתורכהם'להגרתיסוריה'
לכרוחהצליחמישהו :המיסתוריכייאושהלהתרכזחופשי

קץעדעימךכריחיהכישהאמנתהמקוםמןהשומםהאימן

הזולתלכיןבינךהמפרידההתהוםעלפסחמישהו ;הימים
הלואואן ...אחרתלפלנטהעכרכקיצור,-אליהםהצטרף
 .) 30(עמ'הכפש"פשוטיעםתמידכמכתה

כשתימוריאקנוקטכמלואהזרבעייתיותאלינולהעכירכדי
וסקרוחרזאתמדובבמרריאקזר.אתזרהמשלימותדרכים

אתתיאוריוכאמצעותההופךכליודעמספרידיעלומאידך'
חייעוכריםכהןדמוניותמיתירתלעוצמותהערבההמשפחה,

 .אדם

אתהיוצריםהםוסקרוחרזשלהפנימייםהמונולוגים
אתההופכיםוהםלכאורה,המפלצתעםהמעמיקהההזדהות
האחר,אללחרוגהמבקשהאדםשללסמלולכאורההמפלצת
וטיט",רפששל"לגרףקשרהבסיס,הקשראתככךולממש
וחסרהערטילאיוסכלו .לאדםהאדםהופךכאמצעותושרק

 .ומשמערתערךלובשהמשמעות
המייצגיםהדמויותושארהערכההמשפחה,מאידךאבל

שלתיאורוכאמצעותמתגבשיםוערכיםכורמותמוסדות,
רעם ,החייםעםלזהותםנוטיםשאנוסמליםלכללהמספר
הערכהשלתיאורהלמשלכמר .ראשוניותמיתירתעוצמות

להודות"אםכסמיכותההחייםהאנשיםוביןבינהוהקשרים
מרוביותרמעודןהיה ).ו.ש-(כרכרהואהאמת,על

הרכהעולותהערכהכנרת .להםלהינשאשיכולתיהבחורים
חייםכגימנסיהלימודיהםתרםעםאשרהגברים'על

 ;לערבהשמורליכם ;ערדמשתכיםאיכםוכמעטבחברותא
ההכאותמלכדמאומה ;כהלחיותממשיכיםהםכרוחם,
דומיםיהירלאאם ;עבורםקייםאינועליהםמאצילהשהיא

מעליהםישילולאאםהמקום,בלהגידברולאאםלחוואים,
כגידהמשוםכזהיהיההפראיים,המחוספסים,מכהגיראת

הערכהאתמכיריםשאיכם"מיאו.) 19(עמ'נטישה"כערכה,

כמרהכית,עלצרהוא :מהושקטיודעיםאיכםהזר'הנידחת
התנשמתאתלמעטחיים,בראין ;העבההיערבגושהתמצק

שאתלכר,כדמהלילה,של(וכעיצומולזמןמזמןהמייבבת
 .) 51 'מ(שומעים)"אנוכקרבנוהעצורהבכי

איןאמכם .המודרניהקדושהיאדסקררחרזדברשלכסיכומו
לערמתהאחר.אלהיציאההחריגה,אתלהגשיםמצליחההיא
 .בדידותהאתלהגשיםמשפיללה'יותראףמצליחה'היאזאת

 .דתיצבירןולובשתההולכתבדידות
והקשההחזקתיאורוידיעלזרדתיתבדידותמעצבמוריאק

כהלכותאןהדתכמצורתשדכוהכומר,של"דבריוהכומרשל •
לגרןליבהנתכהחרזאכל .אישיתכימהכלנטולותהיוהמוסר,

כבדהאחרתארזרמלהכימצאה ;ידלמחוותקול,של
כתוכהלהתירלהלעזוריכולאוליהוא, !אה ...מחברותיה

גם ,האחריםמןשוכההיההואגם ;הנפתלעולמהת_פקעאת
הזה,המדבראתצירףולבדידותו ;טרגייעודאלכהההוא

 ) 57(עמ'אותה"הלובשהאישסביבמקימהכומרשגלימת

חרזשללגורלהוהקבלתוכערצמתר,הקוראאתהמלווה
לכדהיושבתחרזאתרואיםאנוכרסיומו,עדהספרכללאורך

אניבהםהנערכושםהחיהיער"אתניסיונהאתומסכמת

סערהמכליותרמטורפים,כתאורתהנקרעיעראוהבת,
בארז'לרזהאורןעצישלהליליתאנקתם .מעולםשהיתה
אנקתשהיאעליהלומרשאפשרמפכירקליניאתריגשה
כלעלכאשה,שיצאהלפכיוזאת, .) 96(עמ' ".אנוש

 • .הרוחתשאנהאשרכלאלזומלהשלמשמערתה

וצבישלום

אתלפתותלפתות,
המוות

 ;לנחש"חדהאוזן"זוקפים :אורןמרים
 .ה 11תשמ ;עמ' 56 ;"לאף"

 .וחושניתככרכהאישהשיריהםאורןמריםשלידיהש
נושאיהאתהמצמצמתכיסוח,בהירתככרכה,אשה

עלמבטהםנושאיהאחת.לסיטואציהשיריהאתומצמצמת
המרות,קירבתעםוכיחסיהגברים,עםכיחסיהוכשרהעצמה

אירוניהוספקהומור,כמעטשהואכטוןהתרכזותתוך

תיה f?W"ואניכמרכשוררתהומורגם .<כן .עצמיתואירוניה

 .)"'הפתאים"שומרהידועהביטויאתהמפתחאני"

לפתותלפתות.המבקשתנשיתדמותעולהשיריהמדברי
מדיקרוברזה(הגבר)מדירחוקזה .המרותאתלפתותגבר,

אתמאפייןדרמטימצבשבמסירתהקלילהטון(המרות).
 .הזההאינטימיהספר

אורןמרים

שרכה,לגברהאישהביןהיחסיםתפיסתבהןכשיםשירתישנה
"דופקת",שירהמשמע)תרתי-בלשונה(גםמתירנית,
הלשוניתהעדנהלכיןשכזהסרגכיןקשראין"גברית".
בעולםהזמןכלמשחקתהיא .אורןמריםשבשיריהחיננית
לשרןגלוי.המשחקאךהעברי,הביטויאוצרותמתוךרמזים
עלהגלויהרמזעםיחדהנקלטתהיא-דיבוריתאישית
הארוטיקהעלהתוף)עםומריםאורן(מריםשכתכ"ךמרים

יחד'גםאמכרוחווהאבינואדםרעלהתאנהעץשכסמל
הארץומןלחםמוציאהאפישכזעת-("אני :אחתכיישות
 .ונו')ככיסו"יולדתכעצב
"לאדרמטי,המשוררתשלשעולמהלחשובקשהכמעט

רן'שגעזכררכרתעל .קשיםדבריםעלכותבתהיא .אופכתי"
איכנוהאינטימיהקטןהזיכרוןטוןאך .התאבדותמורת,

ערלהשדרכהאמירה,דרךכזכותקירבה,נוצרתכך .פתטי
חוכרותשכזכותשכעקיפין'יתכן' .אותנטידרמטיעולם

תחזורהראשית,הדרךשכצידיספרכזכותכאלה'צנומות
ארסתמייםקרקטייםלארועיםרקלאהדיבורלזכותהעדנה

לאותןאלאהיום,מהכתובחלקהמאפייניםררלגאריים,
 •לל:בי.הקרובזה,ספרכתשתיתהמצוירתהתרגשויות

גנוסריאירה
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האןדייעקבפרשת
ובבימויווולמןדנימאתבירושלים""פעמוניםהצגתעם

צווייגלארנלרדפרוידזיגמונדביומכתביםחליפתמתוך-
 1968פרויד,ל.ארנסטבעריכת
הריסאברהם :מגרמנית

ווינה

 19כרגגאסה

27.11 .32 

 ,החביבארנרלדרב-אומן
 1 ,כולההחדשהיצירתךאתוקראתיהרכההתמהמהתילא

אםרכהתרעלתתצמחשלאכך .הראשוןהרושםעדייןפגולא
משכיעה ,ספקללא ,היאמרשימה .אודותיהכמיליםארכה
היקפו ,עצמוהחומר ;להתנסויותהקוראשלתאבונואת

שלשמץאףכהםשאיןהתאורים ,התמונותשלחדרתן ,הרחב
מדוברוהפעםהלב.אתרוכשיםאלהכל-משוא-פכים

מתבררמיד .עליךהמקובלהסוגמןכךכלשונהכמשהו
עוסקהספרוכי .תפקידשוםכמעטכאןאיןשלאשה

מופיעההדבריםומטבעגברים,שכיןוכמאבקיםכפולמוסים
הוא ,ההיסטוריהרקעוהפעם ,הרקע .לנעראהבהרקכר

שלתוכההדמות .כללכדרךכוחךכזהוהרי-מופתי
מהרהעדוהופכתלקורא,משעןהיא .שלךהאניאתשרככת

אם .כעיניספקאמנם .ולמדריךלמפרש 'לידידו-כנפש
לארנולדכךכלהדומיםהחשאיכשררתאנגליםהרכהמצויים
 .צווייג

נוהגשאניכמהשליההתעניינותהפעםמתרכזתמוזרכאורח
איןשהרי .כחלומותעוסקכשאני ,היום"שלשאריות"לכנרת

שלךרררינדטרהאתמראשךשבדיתהדעתעלמתקבלזה
שאתמסתבר .פרטיהםלכלוארועיםדמויותושאר

האם .לגיבורךאותםוייחסתכעצמךכתבת "ה"מררכעים
כמרנקראיםשהםככךמיוחדכמשקע-אמנותימדובר

 ?מהולנדיתתרגומים

דבר-גםהפעםלךלשלוחאנייכולשונותנסיכותשלכזכותן
אניגםנטלתילךשולחשאניהספרכהרצאת .משלנרמה
נודעחוקר ,יתשא-,;,שלמכתביםהםאלה .חלק

מגדריוצאתאישיותגםשמתבררוכפיקלאסית,כפילולוגיה
שראויהכוודאיולאמונת-הנוצריםליהדותגישתו 2 .הרגיל
אכקשך 3הייזה.לפארלהקרוביחסורגם .לתשומת-לכהיא

יצירתיאליךתגיעימיםמספרכערד .הספרוןאתלקרוא
השלמה-היאממששאחרונהיתכןומארד-האחרונה
שנתקפתילאחר ,למדיירודמצב-רוחי .למבוא 4להרצאות
דלקת-ארזנים.אליהשנתלורתהכשפעת
את .החרוצהכבדידותךהשרוי .לךלשגרכרצוניולכסוף
 • .הלבביותכרכותי

וורונדטרהגיבורישלהאופיתכונותמכיןרכות .רונדשאו"
והעיתונאיהמשורר .האןרהישראליעקבשלמדמותונלקחו

 .ידועכלתיאדםידיעלכירושלים-1924כשנרצח ,ההולנדי
מכיןחמישה ; " Watrijnen "נקראתהאחרונהיצירתו

מאזמכיראנילפרוזה-עיתונאיתכתרגףםהללוהמרףכעים
 .לכיתשומתאתלראשונהגורלועוררשכהםימיםאותם
שלמאהבםשם-אלוהים,את·ף rרגישחרףהיהחרדיהודי
כקרבפוליטיופעילמשפטייועץמכריקסופר ,ערכייםנערים

נסיכיעםהדוקיםקשריםלקשורהצליחהוא .אגודת-ישראל
חיבלהוא .הישןכנוסחסובלנותשלמדיניותוייצגערב

ככניכמקומםלהעמידשניסהלאחרונרצחהציוניםכמאמצי
אתהערכיםרעם 5נורתקליףלודעםלמשא-ומתןנאותיםשיח
 .לגלותהצליחולאהרצחמבצעאת .ישראלאגודתאנשי

כשורותיה,אניגםנמצאתישעהשכאותה ,הציוניתהעתרנרת

עלנהרגשלוהאכהכיםעסקישכגללכסכרהכעקשנותדבקה
לסיפורחומרליסיפקוהאלהההתרחשויות .ערכיםידי

שלכ~רפסתכשישבתיפרקיםכראשיאותולכתובשרציתי
 :התמוטטהכלכמרס-6ככמרס.-5ככירושלים,הכתיםאחד

זכתההאןרהשלרוצחוזהותעלשליהראשונההשאלה
 ,הזההיהודישם .אותר_רצחיהודיאלאערכי,שלאלתשובה

הודרתשרקלינתבררלמרס-7כככר ,אכלומוכר.ידוע
מכאן .הנכוניםלממדיושליהרעיוןזכההזאתלהתמוטטות

הכתבתי-אותואחדחודש.תוך ;אותרעיצבתיואילך

לאחר ,נוסףלחודשדבריאתהנחתימכןלאחר ,כסטנוגרמה
צורתואתהספרקיבללכסוף .כתיבהכמכונתשהועתקו
ארתהשלהמסורהפעולהלשיתוףהודותוהסופית,הנוכחית
צריכהכאמתאני(האם .אותוהקדשתילהאשרהנערה
כרגעכדיוקאותישואלתהיאהאלה,הדבריםכלאתלכתוב

 .זה)

כךידיעללינגרמהרכהקורת-רוח .להיוםוהותרדי
אחתוכערנהשכעתלכךעדות ,הצטלבושלכרשהמכתבים

אתשאקראכוודאי .זהאלזהוכותביםכזהזההוגיםאנו
יעקבשלששמרלהוסיףאניחייב .כרנייסיעקבשלספרר

 6ברנייסאוהדהחרמןאתגםמכירואניליידועברנייס

העובדהגםתתרוםלספרמירכיתלפתיחות .משטארנכרג
 .משפחתךכחוגכמקורו,לךמוקדששהוא

זאת .ולהחליםלהזדרזעליך ,החביבפרוידאבא ,ועכשיו
 • .לךהנאמן .לעצמךשאימצתהכןשלהראשיתדאגתו

צווייג.ארנולד

שלךפרויד

 59ציקאדנררגכרלין-גרונררלד,

30. 11 .32 

החביב,פרוידאבא

הפעםאנינעזר ,האפשריתכמהירותלךלענותמנתלע
לדעתיפוגםכהשהשימושאף .כתיבהכמכונת

 .כרירהאיןפשוטהפעםכינינו,הדבריםשכחילופיכלבכירת
 .כ~ליםלבטאמשאוכליותראותימדאיגהשלךהשפעת

קר-אצלנושהואכמותנוחאצלכםשמזג-האדירכהנחה
איןהאם-ארוכותשמששעות ,יבש ,בהיראכללמדי,

הריםמאותםכאחדהבראהלשבועייםלצאתכאפשרותך
אין ?לראותםזכיתילאאנישלצערי ,שכסביבתכםיפים

אתושלךהקשבאתלשבשאוזניםדלקתלשרםלהרשות
יצירה"עללדברלךלהיחלוככלל !לעולםהישירהגישתך
כשאנוכולנועלהמקובלתלשרןכשגרתאלא "אחרונה

ממךשאשמעיאנמקווה .כיותר "טריה"הליצירהמתכוונים
דךיכתב-מעידשכעצםכפי ,מאוששחשאתהששרבכקרוב

 .כיותרהטריכמנתכך

 .ודעישאתהכפי-רכהלשמחהליגרםזהמכתבשלתרכנו
גםמצףייניםורתקבישדבריאנימרדה ,לביקורתרגישאינני

נסתייימהעתהשזהספרשלשקירבתןאלא .שליכאמתחתי
ידכתב(מולסגולותיואתלהעריךלימאפשרתאינהכתיבתו
השיפוטכושראתכלילכמעטאנימאכדכמכונהמתוקתק

ואת ,כרשותישנמצאמהעלכשמחהורקאךחשאני ;שלי
 ,לקבועמעזאניןאילעולםאכל .שעוצבמהככלהנחיצות

די.ודב .ולדמות)רהולצהתגבשאכן ,כמחשכהשעלהמהאם

צררייגארנולד

שהצלחתילכךכאותלינראיםשלךהחביביםההסכמה
שאיננופרוידאצל ,שכקוראיהמחמיראצללr:יהרדהלגרום
 ,כקצרהלסכםניתןהיום""שאריתאת .פניםמשואיודע

כ"יידישהימיםכמהלפנישפרסמתיכמאמרתעייןם ttכעיקר

 ."הביתהחוזרוודינדטדה"בדומןמדובר . 1

 ,פדנקלמיכאללדפוסמספר ,"במכתביםחיים·דיוקן"בדנייסיעקב . 2
 . 19 3 2 ,מדקוס ,בדסלאו

שאמו ,גרמניודדאמאטודגןמספרמשודד, , 1914 " 1930 ,הייזהפאול . 3
ב·בספרות,נובללפרסשזכההראשוןהגרמניהסופד .יהודייהתהיח

1910 . 
 ,"לפסיכואנאליזהלמבואההרצאותשלחדשהסדרה"פרוידזיגמונד . 4

932 ' 
 .עתוניםסדרתשלומוציאהערתנאי , 1022 " 1869 ,נודתקליףלרדד . 5
18 ,סיבדני·אוהדהחרמן . 6  .נושאי·אמנותעלוכותבצייד , 1965 " 75

 1985ינואר-פברואר
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הירושלמיהחאןתיאובחן

המנהלהועדחברי
החאןתיאטרוןשל
יו"ר-ספירהרי

אלוןיאיר
דרורבןדב

הורוביץתמר

טלמיכה
עוזיאלייוסף
פזגדעון

ציוןעזריאל
שקד-גרשוופרופ'

לירולשיםהקרןמטעםמשקיף-פישריוסי
משרדמטעםמשקיפה-ליסובסקישרה

החינוך

החאןתיאטרוןעובדי
אמנותימנהל-יזרעאלייוסי

אדמיניסטרטיבימנהל-אלטרדניאל
התיאטרוןמזכירת-עמיתשוש

טכנימנהל-בלבינדראילן
חשבונות-מנהלתשטריתבוטה

ציבוריחסימכירות,מנהלת-רדישלומית
מכירותמקדמת-פלנקרענת

קופאי-צבימשה '

במאיעוזר-יעקבברשי

הצגותניהול-פרידמןיפה
תאורן-מוזליעקב
תופרת-יוסףשרה

אחזקהמנהל-אגאיכיסים
במהטכנאי-ויטלבנימין

במהטכנאי-יעקבמיקלוש
מלבישה-רביץצילה

קניותרכז-גנוןשמואל
הביתעובדותעלאחראית-נחמיאסרחל
הביתעובדת-תורג'מןקמיל
הביתעובדת-חנופהשמחה

הביתעובדת-חביבהמוטהדה

סדרן-מוזסאברהם

מודיעין-מרכזיה-דיבורחנה

מודיעין-מרכזיה-גולדקרנה
 ,סיטוןגליההשכל,יעל ,חנוךמיכל-דיילות
ציפיאדם,יעלגרינהוט,איהגלעדי,הדס

 .פישרדניאלהמוזס,צילהשרפסקי,

 "רושליםיכפעמונים"תוכחזרגולדכרגומיכלןוטפרסעידית ,לקסאברהם

בירושלים''''פעמונים
וולמןדן-ובימויכתיבה
חרושבןמינה-~תלבושותתפאורהעיצוב
מוזליעקב-תאורה

יעקבברשי-במאיעוזר

וולמןדני ,זינקעדי-מוסיקה
קינןאסתי-תנועה

משתתפים:

 .משרתנערסאשה, ,ערל-אלמגוריהודה
 .בגןנער ,הבריטיהמושל-יעקבברשי
 .נערנגן-זינקעדי

אביה-טפרסוןעידית

הדוקטור-לקסאברהם
הדוקטורשלאימו-מאירסוןאורה

בעל ,חוסייניאלאברהם,-קונורטישבתאי
 .הקפהבית

הרב-רוןחנוך

אשתהדוקטור,שלאחותו-שזראיילת
 .המושל

פרידמןיפה-הצגהמנהלת
בלבינדראילן-ייצורמנהל

רביץצילה-זרניתיואבמלבישה
מיקלושיעקב ,ויטלבנימין-תפאורהייצור
בורשבסקיליליאן-פיארת
יוסףשרה-תלבושותתפירת
עפרתעליזה-הצגהצילום

 27 ,ה 11תשמאדרויי,דיום-ראשונההצגה
 . 1985פברואר

שתרמוולאנשיםלמוסדותמדוההחאןתיאטרון
בירושלים""עפמוניםבהפתקסוייעוומזמנםממרצם

 .אפשריתדרךכבל

החאןשחקני

תשמ"הבעונת
אלמגוריהודה
גולדברגמיכל
טפרסוןעידית

לקסאברהם
מאירסוןאורה

קונורטישבתאי

רוןחנוך

שזראיילת

החאןמחברות
 :מערכת
שקדגרשון

רעאלייזיוסי
גרגריומיכל
רזיעקב

אלטרדניאל :מערכתמנהל
יעקבברשי :מערכתרכז

החאןתיאטרון

 2רמזדודכיכר
ירושלים

-02ד 1s2s1 :טלי
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ומחזאיבמאי-ולומןןד
ביןסרטים.במאי . 28.10.41בירושליםנולד

אתייצג ) 1970 ( 11התמהוני 11 :העלילתייםסרטיו
 .קאןשבספטיבלהרשמיתבתחרותישראל

 ,לריוחנוןעםותסריטבימוי ) 1972 ( 11פלון 11
שלי""מיכאלונציה.בפסטיבלישראלאתייצג

דודבכינורזכה ,עוזעמוסשלספרופ 11ע ) 1975 (

 ~ ) 1980 ("ז.וחבואיםיי .השכחוסרטהבימויעל
"חיילוהתסריט.הבימויעלהכסףייב"ורדזכה

וביים.כתב ) 1984 ( 11הלילה
דוקומנטרייםסרטיםעשרותבייםכןנמו

 :ביניהםלטלויזיהמסחרייםעלילתייםוסרטים '
רשותבפרסזכה ) 1977 (באשהיישל"סיפורה
תסיי"גימפל ,השנהשלהטובהכדרמההשידור

 .זיגגובאשביספ 11ע
תל-אביבבאוניברסיטתהשארביוקולנועלימד

בירושלים"פעמוכים 11כיו-יורק.ואוניברסיטת
 .בתיאטרוןהראשונהעבודתוהיא

במאיעוזר-בר·יעקבשי
באוניברסיטתלתיאטרוןהחוגבוגר . 1958יליד

תרגםהחוגבמסגרת .בימויבמגמתתל-אביב
יטס .ב.וומאת"המצרף"ההצגותאתוביים

רוןאטבתיגסעבד .גראסגיכטרמאתי''מקס"

ובתיאטרוןישראלמוזיאוןבמסגרתבובות
באהבה''"חורההצגהאתהעלההגלגול.

 • 11תהילה 11בהצגתבמאיעוזר . 1984עכובפסטיבל

תנועה-קינןאסתי

ובכיו-יורק.בארץובמחולבמוסיקההשתלמה
שייכפלד.רינהואצל 2בת-שבעבבת-דור,למדה

רוביוע"שלמוסיקהבאקדמיהלמדהנמו-כן
כחברהעבדהוכלי-הקשה.קומפוזיציה
ה"טפיל"בהפקותהקופסא,בתיאטרון

רחוב"ב"קטע ;ומבצעתככוריאוגראפית

-ב"אקרוס" ;ומלחיכהככוריאוגראפית
שרן""צליל-ג'זבלהקתחברההלחנה.
ווקליסטית.כלי-הקשהכגכבת

תפאורהעיצוב-הרושבןמינה

ותלבושות
 .-1945באוסטרליהבמלכודןנולדה

עלתהובאיטליה.במלבורןהציוראמנותלמדה.
עבורכעצמאיתעבדהומאז-1971בארצה

זרותטלויזיהשרתותהישראלית,הטלויזיה
 .פרטייםמפיקיםועבור

תאורהעיצוב-מרזליעקב
 .בלודד 11חבישיבתבוגר . 1942בירושלים,נולד
 ,החאןתיאטרוןמהצגותלרבותתאורהעיצב

"הרפתקאותימיה","בדמי"מרתון", :ביניהן

"תל-"חסותיי,"מולייר",ציוכקין",איבןהחייל
"מלחמותתל-אביב",-ניו-יורךו-אביב

מת","בכזיייוולפונהיי,"המרפסת",היהודיםיי,
תם","גימפלאותם","לפוצץייאילומינטוסיי,

ייאבאבפח","כופליםחורף",יאגדת J"סקופ",
וייתהילהיי."קליגולה"•~יובליי,אובו",

גלודברגמיכל
סמינרבוגרתגב.עיןקיבוץבת

מנגנת . 1984משחק,במגמתהקיבוצים

לוותהוסקסופון.נס-קלרינטקלרינט,
פלוצקינטעשלהופעותיהאתבגכיכתמ
החאןבתיאטרוןהשתתפה .בהצגתה

 .תהילה""בהצגת

זינקעדי

ופסנתרגיטרהלמד . 1966בנצרתנולד
השתתף .בנצרתהמוסיקלי"בייהמכון
הפלסטיניייהפולקלור"החייאתבלהקת

שוניםכליםעלכנגןאחרותבלהקותוכן
עוד.כולל
וכן 1984עכובפסטיבלהופיע

 .אחריםבפסטיבלים

מאירסוןאורה

"ביתהבמהלאמנותבית-הספרבוגרת
בתיאטרוןהשניתעונתהזו . 1983צבי",
בהצגותהופיעההקודמתבעונה .החאן

"קליגולה"יייובל",סיפור","שעת
 .וזיתהילה"

קונורטישכתאי

נתיב.ניסןשללמשחקהסטודיובוגר
בתיאטרון"האהליי,בתיאטרוןשיחק
 1972משנת .הקאמריובתיאטרוןחיפה
במספרהופיע .החאןבתיאטרוןמשחק

"שבעת :ביניהןהצגות,שלרב
שלושה"אגדת"מולייר",הקבצנים",
"מלחמות"אגממנון",וארבעה~•,
איבןהחייל"הרפתקאותהיהודים",
תל--ניר-יורק-"תל-אביבציונקין",

מת","בכזי"המרפסת", ,"בי.נ;:א

וייתהילהיי. 11ייקליגולה"יובליי,"סקופ",

"ביתהבמהלאמנותבית-הספרבוגרת
"שבועתבהצגההשתתפה . 1984צבי",

השתתפה . 1984עכוכפסטיבל 11אמוניס
 .ייתהילה"בהצגתהחאןבתיאטרון

רוןחנון

הבמהלאמנותבית-הספרבוגר , 26בן
במלגתגםזכהבו , 1984 , 11צביייכית

 .החאןבתיאטרוןהשתתף .הצטיינות

 ."תהילה"בהצגת

לאמגוריהודה
לתיאטרוןבחוגלמדחיפה,ןליד , 25בן
השתתף .תל-אביבאוניברסיטתשל

"קליגולה"בהצגותהחאןבתיאטרון
ו"תהילה''·

לקסאברהם
כקבוצתגר .מגרמניהעלה . 1947יליד
במגמתהקיבוציםסמינרבוגרגבע.

החאןבתיאטרוןהשתתף . 1984משחק,

תרילה"."בהצגת

שזריאילת
הספרביתבוגרתירושלים.ילידת

 . 1984 , 11צבי"ביתהבמהלאמנות
בארץ"עליזהבהצגתהשתתפה
 .הקופסאתיאטרוןשלהפלאותנ•
בהצגתהחאןבתיאטרוןהשתתפה

~•תהילה".



(המשך)האןדייעקבפרשת "הארץ"לעיתוןהאןדהעלבנימיןר'שלמאמרמתוך-

קואטריינן

אלח,שיריםיקראואחריהבאים
בהבינםוירעדו

בלתי·משועריםיםורי·חלבבכמה
שירי.אתשרכשאניהחייםדרךעברתי

בנימיןר'

האןדייעקב

לי:-רזילי.רזי
מוזראחד,אישמתהלךלשלמים,הקדושהבירושלםיחנניר

במצבומוזר Iברצינותומוזר Iבכשדונותיומוזר I·בננברו

האן.דיינ.וקבושמובתפקידו,מוזרבחברה,

הרוחבנליוכננרלשנ.ובראךחרדים.שלמגזננחרא,ריחמחולב
ויחי Iבפוננלהמתבולליםמןויחי Iבתורתו Iבנ.ומוויבעט
חדת.מעוזבי

ומרננים.שפותלווירכושירונ.וים,כשדונותבננלהאישויחי
בליריקהנתיבמפלםבתורמשורר,בתורגםשמוויצא

ההולנדית.
בית·נ.ודממלותוימצאאחרים;משלשובחחייומחלךגםויחי
האמיריםלטובתהמיוחדבמצבווישתמשברוםיחאשרחצר

במפרו.הדבריםכתוביםידו.שחגינ.וחכמהנ.ודהמדיניים

מאתכרטיסיםמוצאאתהשולחנווננלברוםיח".אמירים"בין
ברוםיח.הליברליםמנהיגיויתרמיליוקוב

שיריאזתורתו.ואלנ.ומואלוישבהרוחננליוננכרושוב
ארצחלבנלותיחליטגםאז Iבנורוישיר Iקודששירי Iישראל
נשף·פרידחלויםדרבהולנדאשרוהמזרחיישראל

מיוחד.כליוןלכבודוויוציאנכבדי·ננםבהשתתפות
כדינ.ודשפת·ננמואתכשקירחוילמודלארץננלחוחרא

נ.ודננדבשפתננלגםוישקודמשפטייםנושאיםננלנחהרצות
נח.ודברוכתובקרואכדי

וכןרביםננזבוחוכאשרננזבבארץאשרח"מזרחי"את

כפיבמחנה;אשרהקיצונייםלחרדיםידוויתן ,שלמים
פרם.לקבלמנתננלשלאשמורינ.וים,

השכלהבננלאישכזו.חופנ.וחננללשמוחמקוםחיהלכאורח
בחזקהחריהקיצונייםהחרדיםביןמקוםיתפוםכיגבוהה

הרננת,בישוב ,וםבלנותשלוםשלברוחננליחםשישפיננ
חכמיםשמנוהתרומיותחמדותיתרובכלבמתינות
חננולם.ובאומותבישראל

שחיוכמהנ.ודכינתבררלמננשחהיה.כןדמוכאשרלאאך
וחנצוחמאנשי·חמחלוקתמםפרמתיזהבאגףמקודםגם

למננשחהחדש.הלוחםשללקרסוליואףאלחחגינ.וולאחנה
שלואיש·םודםירנ.וצםדי·חאןינ.וקבחיותמיוםכינתברר
הצבוראתהרגיזואשרמנכשיםוננ.ושרמקריםקרואלח,

הגולה.תפוצותבכלאלאבא"ירקלאהיחרדי בעיתוןערךהאןשדיקבועמדורשלכותרת-
לוסוצי·לחינוךלחלוץנחשבבובהלונד"זונדיגסבלדא"

לאיזם.

כתבהאןשדיסוציאליסטיתסיפוריםחוברתשלכותרת

האןדישלמחלוקתהמעוררתדמותועלמכתביםשני-
מעוליםובהםהמשמר"ב"עלשהופיעותרפ"במשנת
בהלונדההפכפךמעברופרקים

~.Arbeidersvreugd" 
door 

JACOB DE HAAH 
SchrlJver · van "PIJpellJntJe1••. 
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מחולנדיחמכתב
חאןזדיישראליעקבהואמי

ננ"ינמנהדי·חאןשפרופ' Iלנומורינ.ויםנאמןממקור
ישנהגםבששרים·חגבוחים·למשפטלמרצחהממשלה
הנחלתביןמשא·ומתןמתנחלזהנ.וםבקשרהבאה.

אםפתהתלמידים.וביןוהממשלהלמשפטחשנ.וורים
 .זש.רןמרחשי"גבשבתחיתהזושאלחננלשזנחהתלמידים

תחיהוחמכריננחחבאחחאםפח ,תוצאותבליונגמרה
מרחשון. 'כבשבת

שחגינ.וברהנוכחיהמכתבאתמפרסמיםאנוזובהזדמנות

והקרובהרחוקמננברומחפירותנ.ווברותהמלאמחולנדיח,
כמהנ.וד ,די·חאןשלמצדדיויישפטוושמחם ,חזההאיששל
לננטרחו.רוציםשחםלאצטלאראויחרא

דבריםמלאחיה Iכלשונואותומוםריםשאנוחזההמכתב
דברי·מלשינות,לםושכחנדלםבלט""חמןוקטעיםחריפים

מובנים.מטנ.ומיםלהשמיטםוהוכרחנו
המנ.ודבת

לפנינתמנהדי·חאןישראלשינ.וקב ,חשמוננחאלינוחגינ.וח
אמסטרדםואמרכליפקידישלדולמנחל·כבחדשיםאיזו

שבותואר ,שהתפטר)חורויץחרב(במקוםבארץ·ישראל
רוציםוכי ;ביותרהנכבדיםהאנשיםאתלפניםמכבדיםחיו

למשפטבשנ.ווריםכתר·חחוראחאתגםלולהחזירנ.וכשיר

מתולדותיואחדותשנדותלמםוראמרתילכן .בירושלים
שדי·חאןהאנשיםאותםטיבוננלינ.ומרולמנגןחזה,האיששל
ודורש·טובתם:מליצםמחיותחדללא

בבית·םפרנתחנך ,בחולנדיחקטנהננידילידחראחזההאיש
שםלאמסטרדם,באבית·חםפראתבנ.וזכרכפר.באיזהכללי

ממפריובאחדםוציאליםטית.מפלגהאלהתחבר
Pijperlijntjes ננ"דמםפרחראשם ,תועבהושירימאמריכתב

איןחנימוםשמפני Iאחדיפהמצחצח·נננליםאלחמינייחםו
 ) De Baweging (משיריובכמהגם ...בשלמותכאןלהביאו
גרשההסוציאלייםמפלגת ...כאלחננניניםננלחראמדבר
וכדתכדיןנוצריתאשהנשאחרא .מחברתםזהמשוםאותו

בקהלהפאהורבתורמשמשת(היאארתחגרשלאחירםונ.וד

לננלרוםיחנםננהמלחמהלפניאחדותשנים .באמםטרדם)
בתנ.וורתו ,ובתי·חאםוריםחריבולוציחאתלחקורמנת

ולבך·נוצרי.בתורמכריונ.ודותלפי ,רשוםחיהשלוחמםננ
או "ישראלאגודת"בשםלדברהחוצפהנ.וכשוישכזהנש

חרבו "ח"פושנניםחציוניםנגד )!תופח(לאחרדיםמליוןבשם
מבטחם.בושמיםדיליחוכתזוננפלד

"המומרכשתקננ ,פרםחו"תיננלתי"וחזדננזננחהקדושהארץ
שלהאחדותבחומתהחדותצפורניואתחזהלחכנ.וים"

מדיאנחנוקוראים ,בחולנדיח ,ופח ,מהוהאלכושליםלירוש
יםלהגדוחננתוניםבאחדשגיונותיואתבשבוננשבוננ

חןשימצאבא"ידבראיןוקצף.בזיוןוכדי- "חנדלםבלט"
בכלבפרחםיח.ישראלשםהמחלל ,חזההמבוהלבנ.ויני

ומומריםשמםרואנשיםשלבאישיותםפוגננחראהזדמנות
 .הארץוהאומהתחייתננלבשניםנ.ושורתזהנפשםאת

חרא )""מנחם·פשחגנאיבשםנקראחרא(אצלואוםישקין
בשם(או ""רומיתהיאחציוניתחחנחגחלוכ "רוםי"אצלו
ישההולנדישלקוראובחיות·מינםק·דווינםק"),קפינם"הגנאי

מושגאיזהלשננךתוכלו ,לשבי"וב"נ.ום"רוםי"לשם·נרדף
האשמותדברישבוננמדיבקראוהנוצריהקוראמקבל

ביטויים Iוהמזרחיחציוניתההנחלהנגדתווחרפוזלזולים
הרושםלכתבם.לשלםינניזלאומבטןמלירחשאנטישמי

פושנ.ויםחברפשוטהיאשלנוחציוניתשההנחלהחרא
 1ובנ.ויניחןמוצאאינוחננליוןבחבצימ"חאפילו ...ומרננים

בםדורורוצחושנואי·נפשחציוניםנ.וםשמתרוננננמפני

(רב Hofrabinerאצלוחראקוקחרב ,הלאומיוחונ.ודהקהלות
חננםבנ.ויניולשמצהולקלםללננגמשימווחראהחצר)

ההולנדי.
אתתולכנומנניזנדיתלבהושיריםאיזופרםםחזההאיש
כתב:ארץלכנימתולפני .)!(ירושלים"משורר"בשםשמו

 ".יםלשויר ,משורפנילשעריכםפתחו"שננרי·ירושלים
אתול:כביככלאחר·ידעצמוננלכותבחראלפננםמפנ.ום

 'נווךלהשליםוירמשורר 'ונוהזמינוירושליםשלהמשורר
 .'ונונםננמשורר·ירושלים

 ...ונ.ווליקפור ,ופוחזיםריקיםשלכתחםלרננתוהחלוצים
ידלמהמפיציםקתוליםנ.ויתוביםישנםבחולנדיחבולשביים.

באהלוח ,בולשבייםברובםחםישראלשננםחרבהאת
לבארץ·ישראמילנרהלורדכשחיה .דבריהםאתומחזק
חםשטחייםמילנרשלשדבריו ,חנדלםבלט""בדי·חאןכתב
יאחרליף.קרטונלורד ...לדבריכמונ.ורךלחםואיןמדייותר
בוחישכשבח(שדברמילנרלורדדבריתמציתאתמםרו

ולגדנ.ורךלתתשאין"כמוכןכפירוש:כותבחרא ,והחלוצים)
ובנבור /צרקזמןפחשחהנרמילד iלוהאלח.לדברים

 60 • 61מס' , 77עתון 40



, AI =י' Nll ן
אתרקראההואיש. Mשוםקב, ac ,נורוםק,יףי'ורד

איזהושלקולוניהאיזושלוחקוריוזיתחיפההחיצוניות
הארץבניןבשבילמועילחומרחםאלחאםלוצים. nמושב·

 11שניח.שאלחהיא-

במםלת·עבריפקידאלפנה'איךמםפרהואממכתביובאחד
עליוהלשיןהואבעברית.וענחובונזףהלזבערבית.הברזל
הראשי.הפקידלפני
בארץ·ישראל'"האגודה"ואנשי-טיבווזהוהאישזהוהנח
לכבושעליהם ,'דלדברבאמתחרדיםעודבחםישאם

 ...ומליצםמנהיגםחברם,הואמיבחוכחםבקרקעפניהם
חולנדיחרוטרדם,

רוטשטייןיעקב

למתנפלים
ה'ע"יחתוםמהולנד,מכתבנתפרםםז'בלירןהמשמר"ב"על
די·ישראליעקבד"רשלעברועלהמדבררוטשטיין'יעקב
אניהצדקשלשםיפיםלאדבריםמובאיםזהבמכתבהאן.
אליהם:להשיברוצח
לולאקצר.זמןרקבהולנדכנראהנמצא,רוטשטייןיעקבמר
המשורריםאחדהואדי·חאן'ד'רכייודע,בוראיחיהזה

ביןנחשביםוהיהודייםחציוניםשיריווכיבהולנד'הגדולים
עלשהיאשפחבאיזו'שנכתבוביותרונעליםהיפיםהדברים
בעולםטובשםדי·חאןלד"רישזהמלבדהאלח.הנושאים
 .והמדעיחיורידי

שלהפרטייםהחייםאתלגלותלאדםאיפואהואלכבודלא
ועוד:לא·כל·שכן.בלת-ינכונותעובדותוע"יכזו,אישיות

אוםקרלמשל:אחרים,משורריםכמואמן,בתורדי·חאןד"ר
יניםעבעלאחדיםמפריםכתבדווענצי'ליאונרםאואיילד'

דווקאלאובאמנות,שישמההחיים.שלפטולוגיים·מיניים
שתוכלדי·חאןחד"רבחייעובדהשוםאיןבחיים.שימצא
לחדשצריךהאםמוםרית.להתרגזותהזאת,בנקודהלגרום,
האמן,שלהאישיהחופשמלחמתאתבא"י
חרדחיהשלאבזמןונוצרית.נעלהאשהנשאדי·חאןד"ר
עניניםעללכתובלגמריהדברהואולמורת·רוחיציוני.ולא

בעתרן.כאלחפרטיים

ציוני'ולאחרדחיהשלאבזמןלדומיהנםעדי·חאןד"ר
האמיריםלטובתלעבודטוב,וברצוןפנימיתבדחיפה

בהולנדאחריםמאנשיםיותרהוא,בדומיה.הפוליטיים
הממשלהקרבנותגורללהקלתחרבהפעלשונות,ובארצות
המצבע"אחבלתי·פוםקיםומאמריובהרצאותיוהצדית

חריבולוציונרייםהרעדיםעםויחדבדומיה.בבתי·חםוחר
עמישלתשומת·לבםאתלעוררחרבהעשהבאירופה

ז"אמטרתו'אתלהשיגובכדיהזאת.לשאלהמערב·אירופח
גילחלאאחרים,אנשיםחייחציללמעןלדומיהלחבבםבכדי
די·חאןחד"רחיהזו(בתקופהשלובפםפורטיםיהדותואת

המטרהאבלהוא.מעציבזהשאמצעיאפשרםוציאליםט).
אותו.תצדיקהישרה

הדבריםמןחרבהתקנתיהקודמיםדברישע"יאחרי

אנידי·חאןד"רשלעברועלרוטשטייןמרשלשבמכתבו
די·חאןחד"ראתמאשיםשאניכאן,להודיעזהעםיחדרוצח
פעולותיוע"יבא"ישחותובזמןלציונותשגרםרבבנזק

ורגשחבלתי·מגבלחפםימיזמוםהפוליטיים.ומאמריו
לאדםטובמציונינהפךשהואלזהגרמושלוחאיגוצנטרי

למחנה.מחוץהנמצא
הזחהמצבשגםמוכיח,די·חאןחד"רשלעברוזה,כלעם

ולטובת·עמו.לטובתולהשתנותיוכל
מהתנפללחדולהשעההגיעהלאהאםשואל:הריניולבסוף

בפניכברשהודיעאחריהזח,האישעלאמצעיםמיניבכל
בפוליטיקה.להתרעביוםיףשלאתלמידיוובפניהממשלה

למדעמרצוכלאתולהקדישמדרך·חפוליטיקח.לשוברצונו
טחר·חעונותמכםמיהאמנות.לטובתולעבודתוחיורידי
חאחרונחךהאבןאתעליוישליך

האןדהשלהרוחניהמהפךאתהמבטאיםשירים 3-
לירושלים.עלייתוואת
 J. Meijenשלבתרגומוהםהמתורגמיםהשיריםשני

. Dr האחרונה.בגלופהנראה

 םןך';\קץ~~~ן iר q ~ץ(~ת
 10 ?~~ז>םת, iנ;ו~לזר
 ן~~~לה iעי?ז:ותי.'?'אש"רעל

אמסטרדם :בלחשתפלתי
ךםל i~ק •.כt:?ל~~ר? דח?~~ T~ם

חרדה
:-T T 

כפליםדבבבאמסטרדם
 • • : 'יר~שלים T~ר~שלים

: T -• ' : די-• 

ל'נכםש oךקךש o~עיר-

~י?ל'\?רדם ,םדר?\'ל?י~

Cnrust 

Die te Amsterdam veek zei: "Jerzalem" 
En naar Jeruzalem gedreven kwam, 
Hij zegt met een mijmrende stem: 
"Amsterdam, Amsterdam." 

Laatste Sabbath (Amsterdam) . 

Den laatsten dag. Langs uwe grachten 
Mijn schoone stad, ga ik aanbiddend voort. 
Nooit en nergens vergeet ik uwe prachten. 
Maar ik heb de stem van Jeruzalem gehoord. 

ירושלים
הקדושה'עיריליחיתההיאבאמשטרדם

חשאייםרחובותמלאתעירהיאפה
מסיתיםנעריםשלמלא-רוגזעם

היופיאתיותרתמידאהבתיואנכי

הקודש.מאת

שבהםהאנגליאכספרס"ל"דייליהאןדהשלדיווחים-
 19Z1ל· 19ZOביןבדעותיושחלהעצוםהמהפךאתלראותניתן

 ) 1920 (אנס'לדייליכתבותסידרתפיוסםהוא Iסמואלהרברט Iי 11לאהראשוןהעליוןהנציבשלכניסתועם
להרמותמתחיליםהמוסלמים"צעיריהארץ."בעלהעםשובשנעשינואעפ"יהספרעםלהישאר"עלינו
אחריבכ"זנוהההיהודיהנורעאךתענוגות.רודפיוקצתיהיריםקצתחומרניים,קצתהיהודים,לצעירי

וללשון.וולארץהאידיאלים
נוערלחנךיכולנו"לואנלהב.ציוניעדייןהיהשחיצוניתלמרות /בנפשולתמורותראשוניםסימניםאלה
לטפחהצליחלאהלאומי"החינוךואח"כ:הרבנים."כמותורהוספוגחכםדורהנדרים,כמווגאתמיריהודי
עדייןכיחסלהאשימווהחלהציוניהמימסדפעולותאתלכקרהתחילהואהעבר."כלפיכבודיראתמעט
פרשיותלספרשאיימווהדתייםהערכיםשלסחיטהכגללגםישראללאגודתעברההגנה,ספר(לפילדת.
ברבים).אהביו

משפטיתראותמנקודתציוני.הואהמשפטיהמזכיריהודי,הואהעליוןהנציב- 1921אכספרס(דיילי
ליהודיםאיןהיסטוריתמכחינהגםחוסיין.לשריףהבריטיםשנתנוההבטחותאתכלפורהצהרתנוגדת
מבחינהגםוינה.אתוהטורקיםספר,דאתלעצמםלדרושהערביםרשאיםכזהכאופןהארץ.עלזכות

ארץואוסטריה.גרמניהובתבוסתרוסיהבשכראשמיםהםכיהציונים,שאיפותאתלדחותישמוסרית
אתלמכורהסביבהתושבינאלציםממוקמותשהןמקוםבכלהיהודיות.מהמושבותדיהסובלתישראל
האדמה.")ערךאתמורידיםוהם Iהמסחרכלעלשולטיםהיהודיםאחרים.למקומותולנדודאדמתם

ון·וריםלנדצ.א. גםבהולנדנגדוהאןדהשעוררההתנגדותעלדיווח-
היום""דאומתךוישראל.לארץעלייתולאחר

דח·חאןנגדאמסטרדםיהודי

האודתודוכסיםהיהודיםכימאמסטרדם,היוםלימודיעים
ככלמוחיםהםשבומשותף,כרוזהוציאוהולנדיהמדינתשל
מובעתהזהבכרוזבידושלם.רח·חאןה'הצהרותנגדתקף

ענינינמסרואשדעלהאודתודוכסיתהיהדותשלצעקה
שלכידיהםבלתי·אמ~נותלידיםבידושלםקהלת·האדוקים

מדאותוהערריםמדיניתהבנהכלהמשולליםוחבריו,דה·האן
 .היהודילעםפעולתםשלהדעותהתוצאותאת

וחבריודה·האןגדמו-לאמו,הכרוזמוסיף-על·ידי·כך
היהדותשלולכבודהלשמחעצוםונזקרבהדעה

עצמה.באדץ·ישדאלוניחרדכלו,בעולםהאודתודכסית,
כלשלוהספרדיםהאשכנזיםהרבניםכלחתמוזהכרוזעל

מאמסטרדם,הרבנים,ובראשםבהולנדיה,היהודיותהעדות
והדלס.גדונינגןרוטרדם
בבתי·היהודיםהפרופסוריםהמודיםעליוחתמוכמו·כן
היהדותמראשירביםועודאמסטרדםשלהמדרש

האודתודכסית.

הולנדיהעתוניוכללה"טיימס"לפרסוםנשלחממנוהעתקה
הם.גםפדסמוהו
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האןדהשלציוניתהאנטימפעילותו-

נורטקליףהלורדבקורעל
בארץ·ישראל

סופרפרסם 1922לפברואר 9מיוםגזט"ב"אג'פשן
יתרבתוך .בא"ינורטקליףהלורדבקורעלידיעותמירושלים

שאינםרביםישבאנגליהכי 'נורטקליףהלורדאמרדבריו
 .בציונותמאמינהאינהחאורתורוכסיתשהיהדותכלליודעים
שבאו ,היהודיםחאורתורוכסיםשלהמשלחתזחעלוראיה
שחםושהודיעוהציונותנגרמחאתםאתלהביאאתמולאליו

 .חציוניםשלפעולותיהםעלהאחריותאתמעליהםמסירים
תרפ"ב)שבטט"ותשע"הגליון ,(הארץ

השתתפו ,שהתבררכפי-האשכנזיהוערשלהמשלחתעל
ה"אגודתבשםגםשדברההאשכנזיהועדשלבמשלחת

והפרופ'יונגרייסשלמהראובןברנשטיין, .מ.להיה "ישראל
ב)"פשבטט"ותשע"טגל'(הארץ .די-האן

מתוךזוננפלדחייםהרבעםהאןדהשלמפגשותאור-
 2s4-sעמ'החומה"על"האיש

 /בנימיןר'המזרחיהסופרשפיוסםכמאמר . 4
דיחאןשללחרצחוחי"חחזכרוןיוםאתלקר

"אפשרזו:ודחכקמצייןהוא"כמישור",כשבועון

רכישלהמזהירהמאישיותוגם(דיחאן)שנתפעל
עלולחיהשבוהמשוררזצ"ל.זוננפלדחיים

ואש·דתהפיוטמןכזו;דגולהמאישיותלהתבסם

שכח."

חזקןחרבנשתכח.לאחתחליםספרגםהראשי.
רכותכמיליםהשיחהאתמנחל .טוהראומרכולו

מזכיראינוככללאיש,עלרעמדבראינווטובות.
מלמדנוהואכתהליםפסוקפירושאגבאךשם.כל

זופוליטיתכשאלחדעתולפילהתנהגעלינוכיצד
כיעד ,כזהוכטוכ·לככרוךאפוףהכלאחרת.~ו
כלתי· /לגמריעצמאייםעצמנואתחשיםאנו

כלככל·זאתוכח·כשעחכדעתנו,אםכיתלויים
 ,הזחהחביבחרבאלמרצוננו, ,רתוקיםכך

ללא·כל·בטוחיםאנונימים.כאלפיאליו·וקשורים
ממהנימהכמלואאףיסורלאעצמוהואכיספק

שחורה."

אוצרכימעילמורנו:מוקדששירחרזאףדיחאן
ערברעדמבוקרחיקו,היאהקדושההתורה-
חייו-שייהד,רתבתוכניחשקו,היארק

הנהניםכימאשריותרובטוחים,מאושרים
והשמחים.

חייםכהרמורנואצלחללוהביקוריםאחדעל . 5
כביתביקורעורכיםאנו"דיחאן:סיפרזוננפלד

כחדרו /זוננפלדחייםיוסףרכי /הראשירבינו
עלככתי·מחסח, /מתגוררהואבווחדלהקטן
מפליגשםמקוםחר·חמוריח,ליד /ציוןהרראש
אלהשילוחעמקדרךועוכרעומרלמסגדהמבט
מואב.חרי

כאשר ,כשעתושחיהכפיכדיוקהואחביתמראה

חרבאת ,העליוןהנציב ,סמואלחרכרטסירכיקר לדה·האןגםנשלחושכמותוהראשית,לרבנות 'השחורה'הידשלמכתב·איום-
אותו.רצחהדברשלשבסופוחבורהאותהידיעל

 .)ם·יבן·צבי,יצחקידתשמ"ב,טבת"קתדרה",(מתוך

המשלחתאליתחברדי·האן
הערבית

ממקורלנו"נודעמספר: "אל·וטנית"המצריחעתון
חכריחםחםחאורתודוכסיםהיהודיםכי /נאמן

לשלוחהחליטולציונות,המתנגדתהיהודיתהמפלגה
המשלחתאללחספחכדידי·חאן 'חפרופאת

וכדי/כלונדוןעכשיוהנמצאתהערכית,חפלשתינאית
כשםחפלשתינאיתהשאלהעלכהגנהאתהלהתאחד
חפלשתינאים.היהודים

לאחדותחשוכהראיהתחיההזאת,הידיעהנכונהאם
קיומםעלבהגנםלזהזהוערבונםחמזרחיםהגזעים

הסוחף."חזרחזרםכפני

 )"כפאייר iט" fתתמ"ו(הארץ

םטורםוה'די·האןפרופ'

חישובכאי-נחכלשלגלוי·חדעתירתלמסהשניכיום
המושלשלפטוריוכדברהעליוןהנציבאלהעברי
שלחכירושלים)נובמברכ'שלהפרעות(אחריםטררם
אחכהשלמכתבמטורםלח'די·חאן 'חפרופ

תרפ"כ)כסלוא' /תשט"ו(הארץכצערו.והשתתפות "הצדנטוילידיבאבהםהאןדהשלמאוחריםשירים-
שבחייו.האפל"

פקפוקים

בשעת·ערבאלבהזהמדוע

וש?הקדהכותלאלהערבה
 ,אלחיםלפנייםוריולביישפוךהלמען

ומבקשנידשםמלטפניסן oיעןאו

שנערן

שבע·החיים,שבע·תאוה,הנה

חדש.שובעתמידאבקש

והשגעוןהתאדהע"ינדחף

בירושלים.האלהיםאתמקללהנני
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התקשורתבאמצעידויווחםהאןדישלרציחתו-
השונות. mבקהיל

הטלפוןע"יידיעות
ירושלים

נרצחדי·חאןחד"ר

ר 11הדשלהחוליםביתידעלבוירודי·האן.ר 11הדמאקדוחכדוריםבשלשהנהרגברעב 7.55בשעהאתמול
מת.רגעיםחמישהכבעורמשם.שיצאבשעהוואלך
 ,וואלךשלח 11מביחחמתאתהוציאולאעדיין 11השעהעדאבל ,בבוקר 9בשעהתחיהשחחלריחהודיעו
לאגודתמהקרוביםכנראהכולםאנשיםשלאחדותמאותנאספוובחצרביח"חידעלנמצא.חראששם

 .ההולנדיוהקונסולמאיריעקבחרבגםבאר .ישראל
הקונסולאחדיםדבריםדבראח"כהמנוח.אתשהספיד Iזוננפלדחרבבאאיש. 300השתתפודי·חאןבחלרית

רחובדרךההלויהאתוהטולהםנתנהלאהמשטרהאבליפו,רחובדרךלעבוררצוהמלויםההולנדי.
להם.נתנהלאהמשטרהאבליפו,רחובדרךלהתפרץרצומהצעיריםאחדיםהקונסולים.

נרצחדי·האןפרופ'
בירושלים

הרוצחים-בערב.בשבעקרחהדבר

פרטיואומדינירצח-נעלמו.
על·ידיבין·חערבים,בשעות /אתמולהרעשהירושלם
רה·שפרופסור"הבזק",כמחירותבעירשנפוצחהידיעה,

"שעריבית-החוליםבקרבתנרצחוהמשורר,חעתונאיהאן,
צדק".

ידיעותעדיןבידנואיןהזאת,הידיעהאתמסרנוברגע

ומודיעינו:המשטרהלנושמסרחממהחוץברורות,
תפלתאתתמיד,כמנחגרךח·חאן,פרופ'שהתפלללאחר

אליצאצדק","שרעיבית-החוליםשלבבית·חכנםתהערבית
בית·משערצעדיםחמשהכמרחקהעירה.לחזרהרחוב
אחד/בזרועונתחבאחדכדורפעמים.שלשעליוירוהחולים
גופואתשבחנוהרופאים,דתעולפיבבטנוואחדבחזהו

אחדותמיליםרקמידית.כמעטמיתתוחיתה Iאחרי·כן
להרימו.שבאולראשוניםשפתיודובבו
רגלייםשוטרים,מהרוחיריחדברשנודעלאחרמיד

תיכף·ומידנעשוודרישהוחקירההרצח,מקוםאלורכובים,
והעגלותהמכוניותתנוועתנפסקהקלחלשעההסביבה.בכל

נתפזרח.המקוםבקרבתשנתאםפחקבוצהוכלברחוב
על·אדותדברעדיןיודעתלנו,שמודיעיםלפיהמשטרה,אין '

-האלוהשורותאתכתבנולרגעועדחזה,לרצחהגורמים
שחראצדמאיזהמדיניתנונחכאןחיתהאםלהחליטקשה

בו.להתנקםאמראשררפרטישונאשלאישיתנונחאו
לחמלט.הצליחוהרוצחים

חזוננפלדיםחוגיבקרבעצומההתרגשותעוררהזחהרצח
חרבהממשלה.בפניהרשמיבא·כוחםחיהדה·חאןשפרופ'
בשעה /והבקרהרצחמקוםאלאתמולחשעצמוזוננפלד
גלויתו.להשתתףהכרוזיםקראו /עשר

חחלויח
מאתיםבערךחזוננפלדיםרקהשתתפודי·האןבחלוית

פםוקי·תחלים.אמרותלמוד·תורחשלותלמידיםאיש,
אלעדחאמשטרדמיבית-החוליםמדרךחחלויחכשהגיעה

ובתוכםמחםואחדיםהתהלוכהעמדהג'ורג',חמלךרחוב
להמשיךלחםלהרשותהאנגליהקציןמאתדרשוולךחד"ר
דרךללכתוצרחלחםהתנגדהקציןואולם /יפומרחובדרכם
חולים"."בקורבית-החוליםבנין

"גלייך!"צעקותונשמעובעל-ייחחלויחביןגדלהההתרגשות
והחלויחבמכוניתאנגליםשוטריםהופיעוובינתים(ישר)
לחם.שחתרובדרךעלתה
אתפזרוגם /הסדרעלשמרוושוטריםמעולהשמירחחיתה
סקרנות.מתוךשבאוהקהל

ישראללעםכבדאבל
(הקדוש!)

וחלבחפונהבליתדמעהעיןכאב.מרובלכתובאפשראי
 ,הפרטיתאישיותועלאם ,קודםלבכותמהועל- ,מתכוץ

האישיותעלאו /חייובאביבשנקטףמישראלנפשעל
אידיאליותרעיונותהסוגה ,הגדולההתרבותיתהחשובה

למעןנהרגכיקרושהעלנפצעכיישראללבעלאוסוף,אין
כיישראלארץשלבתחיתחפעילנחעל ,צבאות ,,קנאת

נגדע.

 ,בוירויריותשלש ,חטוביםמבניהאחדהומתועתה
תק"חושלשמתנגדהושראעדמשםזזולאוהרוצחים
לשבהובישנתהוהגדוללוחל Iבדמוכברמתבוסס "הקהלות

החרדית!ישראלארץ
במיתהךי·האןלישראכיעקבעליוןאדםשאולההורד

הספוגהישראלארץלךאויישראל.דתשונאיע"יחטופה

יהודירםלספוגהוספתעוד ,עולמיםמדורותקדושיםדם
והתלהבותנפשוחוםבכלאלוקיואלחתדבקאשר-טהור
הישובלטובתהתמסרומאודונפשובכל ,המקוריתנשמתו
דתי·אדםהתורה!חוקילפיישראלארץשלוהפרחתההישן
תלמידישלהגהכללקראתרעדמצפונושכלכזהמדעי

 ,התורהומשפטחוקכלשמר ,מצרהדקדוקלקראתחכמים.
חראקיומםשכלאנשיםבאשמתעריציםאכזריםבידינפל

ומצרהתורהשומריעבורהגורביםיהודיםשלנדבותמכספי
לפעולתםראשוןמופתוהנח ,ישראלבארץיושבים-

ישראל.בארץחבנינית

בשורהבשמעוממקומויתרלאמילב ,יזדעזעלאמילב
תרפ"דשנתסיוןיוכתבימחהבלשחורבכתבכזאת!מרגיזה
יצחקאברהםמבניגדוליהודיישראל.עםשלימיובדברי
עומדצבאות ,,קנאתמקנא ,,מלחמתלוחם ,ויעקב

ואשר ,בהלעמודיכוליםאינםגמוריםשצדיקים"במחיצה
מרחובותיהבאחתבדמו"התבוסס,בעורקיונוזלקדושיםדם
 ,רקצעדיםחמשהתותפללביתסמוך ,הקדושהירושליםשל

שלהקדשמשמרתבמתעלקרבןנפל ,השםקדושעלנהרג
הטהורה.אמונתובמתעל ,החרדיוב 't!הי

זוננפלדד"חגאבלמדןהודיעושלישייוםבקרבאשמורת-
ובפניםרגליועלעמדשליtפ"אמרן ,הרצחדבראתשליט"א
ובהתלהבותרםבקולויברךהספריםארוןאלנברחורים
כנריו.אתויקרעומלכותבשםהאמתדייןברכת

שם) Iישראל(קול

בירושלםכבדאבל
החרדיתהעדהמודיעהומורתחפצועובלבעמוקבצער

בהלקחהגדולאסונהאתהיחרדיהעולםלכלו"תבירושלם
המדעיםכלילפעליםרב ,מרבבהדגול ,מנחיריהאחדממנה

מרצחותיריםאשרל"זריהאןישרא,יעקבד"רפרופיםור
היהדותחופשתעלהבנתומזבחעלימיובאביחייואתקפחו

ק."כאההחרדית

עמו.אדמתווכפרעפרואת ,,יחונן

 .ישרא,בארץישרא,אגורתמרכזהמתאבלים:בעתירת
 .האשכנזיהעירועד

ד)"תרפתמוז ,'מ 'גלישראל(קול

אחרונהשעה

"הסולל")מיוחדתמברקית(שרות

בערבג'יום /לונדון

הלונדוניםבעתוניםדי·האןרציחת

נודעהבירושלםדה·האןפרופ'שלרציחתו
כיחודלעלניהכללית.חתעונותעל·ידיכלונדון

עתוניםומספר ,ב"תיימם"שנתפרסםהמברקחרא

ח"אינטרנשיונל·ניוםידיעותאתגםמוסרים
באריכות.הדבריםאתמספרותשהנן ,סדרים"

כתבוהיהדח·האןשה'ה"דיילי·אכםפרם",
מדינית·צורחלמאורעלתתמשתדל Iהמיוחד
ציונית.
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רצחעלהערביםהעתונים
האןדי

 :כותבגדול""פשעבשםבמאמרשרק"לא"מראת

האןדיהפרופים'אלכדוריםשלשהירתהארורהיד
מחבריאחדהיההואלציונות.בהתנגדותוהמפורסם

שנמנתהוואלך)והד"ררביץנההרבעם(ביחדהועדה
בגדולמחותללונדוןללכתישראל""אגודתמטעם
כלעללשלוטהציוניתלאגודהנחיפויהנותןהחוק

עםצאתולפנינרצחהאןדיהיהודיים.המוסדות
הכריזוהזההפרופיםורנגדזו.שליחותלמלאחבריו
בקרתובשללמשפטהשעוריםתלמידישביתה
לפטרוהוכרחהשהממשלהעדהציונות,עלהחריפה

אחדהיהשהואאומריםהשנה.בראשיתממשמרתו

היהודיםמביןהציונותשלגדוליםהיותרמאויביה
יכולתבעלמאויבלציוניםמנוחהתתןמיתתובא"י.
גדול.

 ,ומוסיףהידועיםהדבריםאתמוסרערב"אל"לימאן
הרצחו.אחרישעותחמשמתשדי·האן

דיישראלהד"רנרצחבטלגרפים:המצריל"אהרם"
מתוךנערכההלויתואכםפרם"ה"דייליסופרהאן

הנואמים:קראוהממשלהביתבפניגדולה.הפגנה
היההנרצחאכזריותה.עלומיחדהציונות!""הלאה

והציונים:הציונותואויבהאורטודוכםיםליהודיםשיך
כותב:ה"מוקטם"

הציונותעלמתחהאןדישהד"רלכקורתלבבשים
לשםללונדוןליוליא'ביוםנסיעתועלהשמועהומפני

די·האן'קבלבא"יפעולותיהונגדהציונותנגדתעמולה
ממנודרשוהמכתביםשולחיואיום.אזהרהמכתבי

ותעמולתוהתנגדותואתולהפסיקמנסיעתולהסתלק
המכתביםששולחיהדבריםנראיםהציונות.נגד

בתוקףעומדהאןדישהד"רהרגישובהםוהתומכים

כן'לשקבלהמכתביםאללבושםולאלנסועדעתועל
אליו.משולחיהםאחדירה

-Dr. j. meijer לש ומוגרתב ןאה הדלש ריש

ןותמ .
(Oms Enfdeel , Vol . 17 n. 1, Jan - Fed. 1974) 

Adrss: D. J. Meijen, 
Hevsan Heijesmonslaan 25, Heemotede, Holland, 

:פגידה
: • T 

כדף iעס 9
ירי i?':קס 9
קןח l;{Qעד

~ל:;גיס 9

Verraad 

Hoe wiekt de vogel, 
Hoe wiekt het lied, 
Totdat de kogej 
ln het hart schiet. 

העליוןבהנציסטורס'רונלדדברי ;"מגמות"מתון-
בא"י·

שערכההסוכרתחגלכברדהפניםבקבלתהשתתפתישנהבכל
-היהודיצדק""שעריהחוליםביתבחצרלבראהגב'

לפגושהיהניתןהאלההסרכותבמפגשי ...אררתרדרכסי
הוא .האןדהישראליעקבדר'שלהרדופה ,הטרגיתבדמותו

משורר .ביותרואדוקשיערבהירגוץ' ;הולנדייהודי'היה
בארץטלגראף""השלוכתבהההולנדיתבשפהמחונן
אתלשרתכדיבהולנדשלוהקריירהאתנטשהוא .ישראל
לאהרשמיתשהציונותמאדוהתאכזב ,בפלסתינההציונים

מעיןהיהפניומראה .הטוביםלשרותיושמרשלמצאיכלה
לוובדרמה 'ראן·גרךרינסנטשלאינטלקטואליתגיוסה

בלתיאימהשלנוראהבהבעה ,פעםמידיעיניו'הבהיקו
אוחזבמרוצה,עובראותררואההייתיאחדבוקר .מובנת

למחרת .שלוהמשפטיםתיקידית,חסרשחררילקוטאותר
לבןממשילכפייהמתחתאלימביטותהזהובותמשקפיוהיו

הפךכאילו-מלאבדואיבלבושהירדןגשריעלבעוברו
עלשיחותיו .עבדאללההאמיראתלבקרכדי-נורדילערבי
יכולתילאכיעלצעריאתשהחריףדברמרתקות,היוספררת
 .לימסרשהואאחריםושירים N iewe Karthagoאתלהבין
בעתרנרתלגזריםנקרעתיתפקידיכשבתוקף ,מסריםוביום

מודפסברדלייר'שלעותקדלתיאצלהשאירהוא ,העברית
רעליההתענין'שבההולנדיהרצאהביתידיעלבהידור
כאותאליךזאתשולחאניארתך,מקללעמי"כשכל :הכתובת

עמישמורהעדיין ...ערשה"שאתהובמה ,בךמאמיןשאני

והנתרןלהחרידברדדאישעלאשם)(ורגשיעמוקהסימפטיה
 • .נוראהלמבוכה

בר·יעקבשיהמלביה"ד

יהודיתיאטרוןלקראת
יסודסוגיית-הבדיוניההווה

מהלךמרצףיוצאהוא .לתיאטרוןהולךאדם
שלבסיומה .בדיוניבהווהלהתבונןהחיים

 .החייםמהלךלרצףחוזרהואההתבוננות

תפילה.פולחן,טקס,מוע,דבחג,משתתףאדם
רקמשתנה .החייםמהלןמרצףיוצאאינוהוא

רמתרוח,התרוממות :שלוהנפשיתההערכות
ההערכותרוע,האתוםעם .שחרורכוונה' ,וכרז

מהלךברצףממשירוהואומשתנהחוזרתהפנימית
 .החיים

 .מתבוננתתרבות

משתתפת.תרבות

הולךהורה :המתבוננתהתרבותשלהזמןתפיסת
העברשלסופייםהאירמרחביהםעלומשתלט
והעתיד.

המימדיםרחבההורההידוע.הזמן-ההורה

התרבותבןחיברהעכשוויההורהאתמשרת

 .המתבונןהאדםניצבההווהבמרכז .המתבוננת

הווה :תפת.המשתהתרבותשלהזמןתפיסת
ניתןבלתיהעבר .ועתידעברביןחולפתכנקודה
בעליהםלצפיהניתןהבלתיוהעתידלידיעה
 .החמקמקההורהעלמכרעתהשפעה

מטרתטמונהלבחינהניתןהבלתיהעברבעומק
תגיעהמשתתףהאדםבעזרתשמימושה,יסוד

ניתןהבלתיהעתידבנבכיהמלאהלהגשמתה
רעיון,טבע,כוחעומדהמערכתבמרכזלפענוח.

התרבותבןמשרתאותרתכנון-על-הסטורי'אל,
עד.לוומשמשהמשתתפת

איפוא,הוא,המתבונןהאדםשלהחייםמהלךרצף
הרחבההווהמתוך .הידועהזמן-הרחבההווה

בדיוני.הווהליצירתזמןיחידתמפקיעהוא
ביטוי ..הואהרחבמההווההמופקעהבדיוניההווה

 :המתבוננתהתרבותשלהזמןלתפיסתטבעי

דהה'בבואההיאבחרשלנרהמוכרתהמציאות
האידאלית.המציאותשלופגומהנחותה

באמצעותוהפגומה,הנחותההמציאותמתוך

אללהגיעהתיאטרוןחותרהבדיוניבהווההשימוש .
 .האידאליתהצמיאות

הכרחיתנאיהואבדיוני'כהווה ,התיאטרון

האידאלית.המציאותשללהתקרבות

ההצגה,זמן .האדם-השחקןבמה."העולם"כל
 .הזמןכל-הבדיוניההווה
כללאתמסמלהמתומצת,הזמןהבדיוני'ההווה
 .הרחבההווהאתהזמן'

היאבחושהמוכרתהמציאות ".חלוםהם"החיים
בדיון.חלום,שוא,מקסםאשליה,תעתוע,

בעולםהבא.בעולםנמצאתהאמיתיתהמציאות
 .אחר

הטבעיביטויההואהבדיוני,ההווה-התיאטרון

 .בדיוןשהיאהמציאותשלביותר
 .המסרגםהואהמדיום

השפעתמה :מחקרלצרכיכדגםבדיוניהווה
 ?האדםשלאופיועיצובעלוהתורשההסביבה

 .כמעבדהתיאטרון

 .דומותהורהיחידותכמייצגבדיוניהורה

ומאשררחושףהתיאטרוןהבדיוניההורהבעזרת

 .צופיושלההורהיחידתאת
 .נתוניםהשוואתלמטרתהצצהכחורהתיאטררן

היהודיתהתרבותביסודהעומדתהזמןתפיסת

משתתפת.תרבותשלהזמןתפיסתבעיקרההיא

הביטויכליהואהבדיוניבהורהושמושרהתיאטררן
התרבותשלהזמןלתפיסתביותרהטבעי

המתבוננת.

תרבותשאיןכפי"טהורה"משתתפתתרבותאיו

ישמשתתפתתרבותבכל ."טהרותיי .מתבוננת
ישמתבוננתתרבותובכלהתבוננותקרכיבי
השתתפות.ז:כרכיבי

ביוהגעגועיםומתחהפנימיהניגודהחפיפה,הפער,

מחוויםהאלוהתרבויותשלהזמןתפיסותשתי t בתיאטרון.יסודוגיית

b תתכןלאזריסודלסוגייתהדעתנתינתלא
 • .יהודיתיאטרוןשלטבעיתהתפתחות

יזרעלאייוסי
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להגדרתקווים
שלההצגהאמנות
העממיהמספר

גובריומיכלאלכסנדר,תמר

פחותאומוצלחיותרהיה ,בישיבהמז;,פרהייתלו-
 ?מוצלח

ארביל 1קורדיסטןיוצאמז;,פר 'רבישלמהמראתנולשא
מתבססתעמושניהלנוההיגודאירועימתוךםיחומרשעל

הנוכחית.העבודה

 ?תנועהבלימתכוונתאת-
 .כן-

שעשוילעץהענייןאתמדמהאתבדיוק.זהו-
לואיןאזשלוהעליםאתמזיזלאהאוויר .משעווה

אתהעליםאתמזיזהרוח 'חיהואאם .יופישום
 .החיהעץשלופייהזה .הפריאת ,הפרחים

פתיחהדבריא.

כתובטקסטאיכנוומהותוטיבומעצםיפרו-עםס
משוב-תוצאהתמידהיכרהכתובהסיפור .בלבד

טקסטשלמעובדת)קרובות(ולעיתיםבדיעבדחבת
וחללבזמןהעממיפר Qהמידיעלבעל-פהשנאמר

כלביןהגומליןיחסי .מסוייםקהלמולמסויימים
עלהמנוכההצגת-יחידשלסוגיוצריםהללוהמרכיבים

נוצרהטקסט 1היגודי"."אירוע :הפולקלורחוקריידי
שלפעמיתחדמאולתרתכתוצאהמחדשפעםבכל
ההיגודיהאירוענתוןזאתעםיחד .יחסיםמערכתאותה

העוברתמסורתשלקבועותמסגרותבתוךהיחידאי
שלבסיסיתשפהוהמעמידהלדורמדורבעל-פה
בצוע.וסגנוןז'אנרים ,תבניותמוטיבים,תימרת,

אתלרתוםביכולתוכמדדתהעממיהמספרשלאומנתו
(הטקסטואלייםהקבועיםהמסורתייםהיסודותאותם

 .המיוחדההיגודיהאירועיצירתלשםוהביצועיים)
למשלההיגודיהאירועאתלהשוותאפשרזומבחינה
קהלשבההקומדיה-דל-אוטהשלממסורתלהצגה
אילתוראתמכתיביםהמסויימיםוהמקוםהזמןוכסיבות
ביצועהואופישלההטקסטהחד-פעמית,ההצגה

 ,טפוסיםעלילות,רפרטואר,שלתפעולמתוךהמשחקי
 .מסורתייםפנטומימהוקטעיביםימוט

בתבניות,בטיפולבעיקרהפולקלורחוקריעסקוכהעד
דוברשלוהמשתכיםהקבועיםובטפוסיםמוטיבים
הופנתההאחרונותבשנים .העממיבסיפורהטקסט

מוגדרבוההקשרבדיקתאלגםהמחקריתהלבתשומת
וכסיבותהקהלהמספר,שביןהיחסכגון :הסיפור
אתלהרחיבניסינושלנרהמחקרבעבודת 2 _ההיגרד
כה.עדהעממיהמספרשלהביצועאופניבשאלתהדירן

שלתנועותיובתיאורבעיקר 3הביצרעמחקרהתמקד
אנורטוריות.קטגוריותע"פומירכןהעממיהמספר

הטרנספורמציותלשאלתלכנרתשומתאתהפנינו
מבצעאשר-השוניםהגילומים-המשחקיות

שלהגדרהלהציעוכךההיגודי,הארועבמהלךהמספר
 .העממיהמספרשלהמיוחדתהמשחקאמנותיסודות

 ,תקשורתיאקטכאלההיגודיהאירועאלחסיינתאם
בבדבדפר Qהמ~rכ;נעלשבמהלכולומרנוכלהרי
(אלו .והתנועההקול ·.הלשון :תקשורתערוציושהלש

ההיגודאמנותשלוהמינימלייםהיסודייםביםיהמרכ
יובלתנוספיםעזרלאמצעיהמספרשיפכהלפכיעוד

כגינה'בחלל'תפאורהבאביזרישימוש :כגוןהכרחיים
האינפורמציהעלחזרהאיןלעולם )'.וכדתאורה,

ביניהםקיימתעיןלמראיתכאשרגםהשוניםציםובער
רב-יחסיםהםאלוהוא,נהפוך ,מוחלטת"התאמה"

להסיקהאפשרותחוסראתנזכיראםודי .ממדיים
אתאוכתובמשפטשלבהגייתוהאינטונציהאתמראש
וגודלאינטונציהרקלמשלכך .אותושילוועותוהתנ

הלךרחוקכמהעדלקהליבהירוהידהנפתתנועת
שלליוויאוהמלך",בןהלך"ואז :במשפטהגבור
התייפו"האחיות :כגוןלמשפטלעגניתפניםהבעת
כמכוערות,לקהלאותןמתארבעצםהכשף",לקראת
מגוון ,כלומר .לנשףהיציאהכשלרןאת~טריםגםובכך

הלשון'ביןוהיחסיםהקשריםלשילוביהאפשרויות
שביןרצףעלועומדביותרגדולהואוהתנועההקול,
קהל .וסתירהלניגודועדהבהרההקבלה, ,השלמהיחסי

סיפורשלמשמעותומלואאתקולטההיגודיהאירוע
מערכתשלבמודעשלאאובמודעפענוחידיעלהעם

אחתובעונהבעתהנמסריםהמידערבדישביןהיחסים

ביטוי.ערוצישלושהבאותםלפחות

כהצגההעםסיפורשלהגדרהלהציעברצוננו 'מכאן
ומגףוןאינטנסיבישימושכעשהשבה(פרפורמכס)

תפיסה .השוניםהביטויערוצישביןהמתחבאפשרויות

 :תחומיםשלושהביןאותוממקמתהעםסיפורשלזו
מהםאחדשאףימבלותיאטרוןספרות 'הנאוםצורות
לשרטטנוכלסכמטיתבצורה .מרכיביומלואאתיכלול
 :כךזאת

הדיבורלסוגימשתייךכהצגההעםסיפוראחדצירעל
לדרשהועדפוליטינאוםדרךמהרצאה,החלהמבוצע
והן .קהלמולדובר :המשתתפיםפיעלהןהדתית,
הקוליהלשוני,לעיצובהרטוריקהבטכניקותבשימוש

לאמנותמשתייךהואהשניהצירעלוהג'סטיקולרי.
עלילהלחומרימבעדלקהלדוברפונהשבההספרות
משתייךהשלישיהצירעל .בשפההמעוצביםבדיוניים

בשניהםהתיאטרון'אמנותלתחוםהמבוצעהעםסיפור
בדיונייםעלילהלחומרימבעדקהלאלדוברפונה

בטכניקת .בשפהאחתובערנהבעתהמעוצבים

ביןהאנאלוגיההמשחק.אמנותובאמצעיהרטוריקה

חינםשניהםיותר,עודרחבההעםסיפורוביןהתיאטרון

מלואבו-זמניים.רב-ערוצייםשדריםשלסוג
ידיעלבמודע)שלאאו(במודענקלטתמשמעותם

והבו-זמנייםהשוניםהגרוייםממיזוגכתוצאההקהל
הרב-השדרמרובדיאחדלכלמבעדאליוהמועברים

המספרשלהבצועאמנותניתוחזומבחינה .ערוצי

עלתיאטרוןהצגתלניתוחגרעינימודלמהווההעממי
 .מרכיביהמלוא

עםהמבוצעהעםסיפורשלביחסיונתרכזאםגם
מבעדלקהלהפונותהאמנויותצירעלמקבילותיו

נראה ,והספרותהתיאטרון :בדיוןחומרילעיצוב
שלייחודונשמרוהחפיפהההשקהנקודותשלמרות

ליצירת .במינהומיוחדתאוטונומיתכאמנותהעםסיפור

החלשוניםיוצריםכללבדרךשותפיםהתיאטרוןהצגת
 .כוריאוגרףלמלחיןועדוהשחקניםהבמאימהמחזאי
נמצאיםעצמההבמהעלוכדו:מלבישים .תפאורן

ההצגהיוצריששארבעוד ,בלבדהמבצעיםלרוב

לקהלמועברהמשותפתביצירהחלקםממנה.כעדרים
שארלעיצובמבעדוהןלמשחקמבעדהןבעקיפין'
ותאורה'תפאורהתנעוותכגוןהבימתית,השפהמרכיבי

וכדו.'ההצגהמקצבמוסיקה,שלויציאותכניסות
בתיאטרוןהתפקידים(פארצילאצית)ביזורלעומת
המספר .כולםהתפקידיםכלאתהעממיהמספרמןכז
מעיןהואאחת.בעונהבעתומבצעוהסיפוריוצרהוא

שלייחודוכרמזזהעםיr;ודכאחד.ושחקןבמאימחזאי,
המשחקיותהעמדותשנויידיעלמהתפקידיםאחדכל
הטרוגניות .הסיפורהיגורבמשךהמספרשל

דומההעממיהמספרשלהמשחקיותההתגלמויות
לתיאטראותהעתיק,היוונילתיאטרוןמסוימתמבחינה
מהםאחדכלבובות.לתיאטרוןגםאוהרחוקהמזרח
גילוםאופניאחתבעונהבעתהקהלבפכימעלהבדרכו
שחקן.מפעיל,קריין,מקהלה, :כגוןשונים,משחקי

הפועלותלכפשותאחדמצדפחותאויותרהקרובים
 .פעולותיהןאתהמסכםלמבט-העלהשניומהצד

איןהסופר,כמוהריהכתובה,לספרותבהשוואה
הכפשותבגילוםמצטמצםהעממיהמספרשלתפקידו

סיכומיםלתאורים,גםאחראיוהואבלבד,הפועלות
מקהלהמנותקהסופרלעומתאולם, .וכדו'הערכות
לשפהמבעדלקהלוופונהומקוםזמןשלבפערקוראיו
המבצעתנוכחותוהכרחיתההיגודיבאירוע-בלבד
במונחיםנשתמשאם .הקהלמולהמספרשל

סיפורעומדהחיקוי""אופניפיעלהריאריסטוטליים
ה"תיאור"לביןהמימטי)(האופןה"הראייה"ביןהעם

בשניהם.מעורבשימושתוךהדיגטי)(האופן

בכמהלשלוטהמספרמןדורשהעםסיפורשלביצועו
הרףללאלהחליפםמסוגלולהיותשוניםמשחקאופני
משחקיתמעמדהנעהואאחדהיגורבמשך .בשניאחד

הדמויותשלמלאכמעטמגילוםכגון .לשכיחאחת
הפניםהבעת .תנועותיהןקולן'לשונן'חיקוי :הפועלות

לפניהועדעליהןמרוחקותביקורתיותהערותעדשלהן
 .שומעיוקהלאלישירה
באההעממיהמספרשלהמשחקיותהעמדותהחלפת

שונות,נארטיביותעמדותביצועיבאופןלגלםכדי
ועלהמאזינים.לקהלשונותפניהלדרגותגםההופכות

העממיהסיפורשלבתווךלעמידתוהתייחסותמתוךכן'
שלמוכחיםעלהתבססנולתיאטרון'ספרותביןהמבוצע

השונותהדמויותסוגיאתלהגדירכדי 4הספרךתתורת
בדבריםהעם.סיפורהצגתבעתהמספרמגלםאותם

נוכחותגילוםסוגיבשאלתלהתמקדבחרנושלהלן
צורותלהגדירמטרהמתוךההיגודיבאירועהמספר

היאזושאלהולתחמם.לתארםהשונים,בגילומיםיסוד
כעומדתהמבוצעתהעממיתהספרותשלהצומתנקודת

והיאוהתיאטרון,הכתובה,הספרותהנאוםצורותבין

בהגדרתהיסודמקוויאחדתפיסתנו,פיעל .מהווה
העם.סיפורשלומהותוייחודו

המחקרשיטתב.

עםומחשבהפעולהשיתוףשלתוצאהחיכהזועבודה
באוניברסיטהשניתןוסמינרשעורבמסגרתתלמידינו
תשמ"ד.בשנתופולקלורתיאטרוןבחוגיםהעברית
מספרים.כמהעםמוקדמתהכרותבסיסועלזובמסגרת

ערכנו .שלהםהביצועואמנותשלהםהרפרטואר
עםשונותהיגורבהזדמנויותהיגודייםאירועיםארבעה

במוצאם,במינם,השוניםעממיםמספריםשלושה
 .לגביהםההיגודובמטרתשלהםההיגודביצועבאופן

יותרנפגשנואוביליוצאקודדימספררבי.שלמהעם
המספר.בית :שרנותהיגורבהזדמנויותאחתמפעם

סיפוריבעיקרסיפררבישלמה .טלויזיהאולפןכיתה,
אשכנזיבלוי,טוביההרב .משעשעיםבחלקםמוסר
סיפוריושילבבכתתנוהתארחחב"דחסיד .הארץיליד

הארץילידתכהן-אריאלרבקהעיונית.בדרשהחסידות
וסיפוריםבדיחותבעיקרסיפרהיגוסלביספרדיממוצא

הומוריסטיים.

שלרישוםהקלטה,באמצעותהמספריםאתתעדנו
(כשאנוושקופיותברצף,תמוכותצילוםהטקסט,
אתתמונה).לכלבחפיפהשנאמרהמשפטאתרושמים
בוידאו.הסרטנואףכהן-אריאלורבקהרבישלמה
לשאלותבנוסףאשרהמספריםעםראיונותגםצרפנו

התרכזושלהםוהאישיהתרבותילרקעהנוגעות
לכצוער.המספרומודעותהביצוע,אמנותבשאלות
שלהםהביצועלאמנותמודעיםשהמספריםלכוהסתבר

הםבה.לשמושמתוחכמותולאפשרויותלתפקידיה
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ואמת-כמספריםעצמםבהערכתמרכזיחלקבהרואים
אחרים.למספריםבהתייחסותםמידה
אירועימתערושהצטברהחומראתניתחנוהשניבשלב
לפחותכשדרהיגורהאירועלהגדרתבהתאם .ההיגוד

לדיוןהניתוחגםנחלקותנועה)קול(לשון'תלת-ערוצי
הקולשללאלהטקסטאליים,הלשונייםבמבנים

והבעתהידייםהגוף'תנועתשלולאלהוהאינטונציה
מהתחומיםאחדמכלשאלנוהניתוחכליאתהפנים.

בכליהשתמשנווהטקסטהלשוןלרמת :המתאימים
הספרות.תורתושלבפולקלורהעםסיפורשלניתוח

ניתוחמשיטותכליםשאלנוהאינטונציהרמתלניתוח
כהןדליהפרופ'שלשיטתהובמיוחדבמוסיקולוגיה
התנועהרמתו'ניתוחהעברית.מהאוניברסיטה

למשל'תיאטרלית,תנועההגדרתבמונחיהשתמשנו
ניסינוהמסכםהאחרוןבשלב .ולבןדקרושלמונחיהם
ברצףהביצועערוציביןהגומליןיחסיעללעמוד

והןברצףקטעבאותוהסיפורעיצובלגביהןההיגוד,
אופיאוזמן'חלל'עיצוב :כגוןנוספותשאלותלגבי

 .המשחקיהגילום

המספרעמדותשלהמשחקיהעיצובג.
בהצגתלנו)מאפשרתזושמסגרת(בקיצורעתהנתרכז

שלהמשחקייםהגילומיםאופיבשאלתמסקנותינו
שליסודגילומיארבעהלהגדרתהגענו .העממיהמספר
שלהביוגרפיתלדמות(בנוסףבהיגררהמספרנוכחוrי
הסופר).שלהביוגרפיתלדמותהמקבילההמספר

מגירמספר . 1

כינינולקהלישירותוהפונהההיגודיהאירועיוצראת
אוהמובלעהמחברלהגדרת(מקביל"מגיד".בשם

מעברלקוראישירותפונהלפעמיםאשרהנסתרהמחבר
במשפטקייםמגידילגילוםדוגמה .הבדיון)לעולם
שלמהשלספררואתהמקדיםלקהלהמספרשלהפניה

"עכשיו :להלן)(שיובאוהפסלים""אברהםרבי
משפטזהוהלשוניברובדפסח".עלהשלישיהסיפור

מיקומואתלקהללהבהירכדיהבאסיפוריחוץבר fמ
באינטונציהמבוצעכשהואברצףהספציפיהסיפורשל

במהציר'עללקהלישירהגופניתפניהומתוךסמכותית
(אצל .הגופניהכובדמרכזשלמוצאובמצבקהל,
רצףבניתוחלהלן,שרטוט(ראהבחזה).רבישלמה

הספור).

מסכםמספר

 'זקןאדםרואה :במשפט

תואריפה ,לבןזקןעם
טלבימדל :המספרת

חסקיןמימי :מחקר "1

מסכםמספר . 2

השתלשלותאתומרוחק"אובייקטיבי"באופןמוסר
עליה.~למבטובעללעלילהמחץונמצא .העניינים
בלתיאומעורבדיאגטיפניםמספרלהגדרת(מקביל
כלשלסכוםמהווההסיפורכאשרבאירוע),מעורב

 .והכרעותיוברירותיו
"אברהםהסיפורשלהפתיחהמשפטלמשל'

 :והפסלים"
בכיס".פרוטהלוואיןמרודאברהםבשםאחד"יהודי
ספרדיתלשוניתבפורמולהשימושמופיעבמשפט
לרצף.ביחסגבוההבשפהנאמרוהואאחד")("יהודי
תאוריתמלודיתבאינטונציהמלווההסיפוריתהלשון
מלווהלקהלישירההכמעטהגופניתה~ניהכאשר
לעולםלהכנסהקהלאתהמזמינהחייכניתפניםבהבעת

 .הכובדבמרכזקלשינוימתוךהבדיון'

מתלווהמספר . 3
אתמעורבתבצורהמוסרהעלילה,בתוךמצוי

(מקבילבסיטואציהגבוהההשתתפותמתוךהאירועים
מעורבבלתיאומעורבדיאגטיפניםמספרלהגדרת
והמספרתצפיתומנקודתמתגלההמסופרבאירוע).

למשל'הסיפור.שלהקומפוזיציהמגורמיגורםמהווה
 :הנדוןבסיפורהראשוןהדיאלוגאלהמובילבמשפט
באה"שלו"הבת
הדמויותמלשוןנבדלתאשרנמוכהדיבוריתשפה
 .שלישיבגוףהדיבורגבולעלבשמירהרקכמעט

הדמותדיבורשלזואתמטרימההדיבוריתהאינטונציה
 .מתחשיוצרתהדגשהבתוספתלהופיעהעומדת
אתהמספרכברמגלםוהפניםהידהגוף,בתנועת
הבדיונישבעולםהשנילבן-השיחפניהמתוךהדמות

 .לקהלולא

מתלווהמספר
מלמעלההקופאית :המשפט
-קופרמןדוד :המספר
העיר"ראש"דודו

 .גלעדמיכל :המחקרצוות
שנהראפרת .בידרמןמיכל

כדמותמספר

טבק"תקחי ,אמי ,סבתא" :במשפט

 :לזקנה .לכדוויהמתחזההגנבסלאמההנסיךשאומר
דיאלקט .הטבקדמותאתמסמלתהידוכףנתינהבצורתשמאליתיד

 .טבקשתקחומציערצוהאםשואלהוא ,לאשהבקשהתרצו .בדווי

 .ניבהסמעאןכאדיה'כחני 'מונהחאפי 'גמילאשהדל :המחקרצוות
סעדאלאבו :המספר
ברעידהמהכפר

רמותמספר . 4

עלמוותרהמספר .הפועלותהנפשותשלגילום
מסופרוהעולםכמתווךהבדיוןבעולםהתערבותו

עםהיהודי'שיחתלמשל .אחדגבורשלתצפיתמנקודת
 :גדר"ה"פורץאברהם

 ?עושהאתהמהאברהם

יש?מה

 !כיפורהיום

 !פסחהיום ?כיפוראיזה

 ?שקרהמהשמעתלאאתה

דיבוריתבאינטונציהמבוצעתהנמוכההדיבוריתהשפה

ימינההגוףכשתנועתהדמויות,אתהמחקהמובהקת

הדובריםהתחלפותאתמסמנתבחללותזוזהושמאלה
הפניםוהבעותהידייםותנועותבדיאלוג,המשתתפים

הדמויות.שלאלהאתמחקות

ארבעהרקאיןהעםסיפורבבצועכילדעתנוכחנו
לעיתיםאלאלעילכמפורטיםמשחקייםיסודגילומי
מורכבותמשחקיותבעמדותהמספרנוקטקרובות

הקטגוריותארבעתשלמשנהעירובינעצםשהיכן
אחתובעונהבעתמבעדןלנקוטיכולהמספרהיסודיות,

הבדיוןעולםכלפיהן;יר gמעמדותכמהשלבעירוב
הקהל.כלפיוהן

כתוצאהנוצריםהמספרדמותשלהשוניםהגילומים
בארבעתהשונים.הביצועערוציביןהיחסיםממערכת

לזהזההערוציםכללבדרךמתייחסיםהיסודגילומי
המעורביםהמשנהבגילומילעומתםתואם.שלביחס

ביןהטרוגנייםגומליןיחסישלמערכותמתקיימות
נוצרתהמשחקיתהעמדהמורכבותהביצוע.ערוצי

עמעם,דרךהמידעכלהעברתידיעלאואופנים,בשני
הןהלשון'רמתאתהןיעצבאשראירוניה'שללמשל

שלעיצובידיעלאו :התנועהאתוהןהאינטונציהאת
 .השוניםהשדרבערוצישונהמידע
 :משנהגילומישבעהלמנותניתןסכמטיבאופן

משולשיםמשנהגילומיאפילוישנםנדירים(במקרים
להלןבהמשך)המנותחהסיפורברצףשנדגיםכפי

 :השונותהצירוףאפשרויות
מסכםומספרמגידמספר . 1

מתלווהומספרמגידמספר . 2
ודמותמגידמספר . 3

מתלווהומספרמסכםמספר . 4
ודמותמסכםמספר . 5

ודמותמתלווהמספר . 6
ודמותדמות . 7

 :משולשמעורבגילום
דמותדמות,מתלווה,מספר

הכלהאתהלבישה :המשפט
סיטוןסבתא :המספרת

צקי'שדלחיה :המחקרצוות
סיטוןגליהומסקי.אלישבע

רצףבדיקת-והפסליםאברהם .ד
ספור-עםהצגתשל

ניתוחפיעלסיפור-עםשלהצגתייםהיבטיםכמהנדגים
אווהפסלים""אברהםבסיפוררבישלמהשלביצועו
בחרנו .פסח"על"סיפור :עצמורבישלמהשלבכינויו
בתוךפנימיהיגוראירועשלהופעתובגללזהבסיפור
אתמחודשבעיצובאברהםמתארבוהחיצוני,הסיפור

והמלךהנהניםקהלבפניהאליליםממקדשהזהבגבינת
רקלאממלאבסיפורהפנימיההיגודאותו.השופטים

אתמשכנעתהצלחתואלאהעלילה,בקידוםתפקיד
מעונשאותומצילהאברהם'שלבחפותוהפנימיהקהל
ממצוקתהכולההקהילהאתמחלצתלו'שחיכהמוות
משתייךזומבחינה .כספיבגמולאותומזכהואף

כסיפורסיפור-עםלסוגוהפסליםאברהםהסיפור
החלוםמי"שללסיפורולילה,לילהאלףשלהמסגרת

כיבמרקזוכההיהודיבורבישלמהשלביותר"הטוב
 626מס'סיפור[טיפוסביותרהטובהחלוםאתסיפר

גםוכןאארנה-תומפסון],מפתחפיעלהלחם)(חלום
כדבריואשרעצמורבישלמהשלהביוגרפילסיפור

התליןאתששיכנעכךידיעלציונותבעווןמתליהניצל
שהתליןלמרותמהכלאישחררושאםהעירקיבכלא
אמנותבכוחכלומרבגן-עדן.יזכההרילהורגיוצא

בהקשרבטוח.ממוותעצמוהמספרניצלשלוההיגוד
המספרדמותזוכהבוהיגורבתוךהיגורשלזהקיצוני
אתומדגיםהסיפורמגדירההיגוד,אמנותבזכותבחייה

שבההמיומנותבזכותאשרהמעולהההצגהעקרונות
המגיד.ניצל

בתוךסיפורשלכקיומוהיגור'בתוךהיגורשלקיומו
בתוךקולנועאותיאטרון,בתוךתיאטרוןסיפור,

ומהווהלעצמו,הז'אנרשלמודעותעלמצביעקולנוע,
 .הקהלבפניתחבולותיואתלחשוףהז'אנרשלהזדמנות

דרכישלעצמיתהגדרהמציעהיגורבתוךהיגורלגבינו
גילומיםשלהשפעתםדרכיאתומדגים ,המספרגילום
 .הקהלעלשונים

פעמיים :פעמיםשלושהפסח""סיפוראתתיעדנו
עלאחתפעםסופרהואבוכאשרראשוןהיגרריבאירוע

השלישיכסיפורהמספרשלהספונטניתבחירתופי
שלבהפרשהמחקרלצונינוספתופעםההיגודי,ברצף
תיעודלנוישזהמאירועלהיגרר.מהיגורוחצישעה

 .רצףבצילומיהתמונותמןוחלקהאינטונציההטקסט,
אחריהיגרריבאירועהסיפורסופרשלישיתפעם

 .בוידאו-טייפהוקלטזהאירועימיםמחודשלמעלה
התגבשהוהפסלים""אברהםהסיפורשבחירתכיוון
חומריהספיקולאהראשוןההיגודיהאירועכדיתוך

מלואאתלתעדהזדמנותבאותהברשותנושהיוהצילום
עלכן,עלנסתמך,להלןשיובאבניתוח .התנועהרצף

טכניותמגבלות(שמחמתהוידאובסרטהתנועהניתוח
לעמודכדיזו),במסגרתצילומיםממנולהביאניתןלא
נביאלהלן .המשפטשבסצנתהמשחקייםהגילומיםעל

והפסלים""אברהםסיפורשלרב-ערוצילרישוםבסיון
במהלכו ,הראשון)ההיגודיהאירועמתוךהשני(בבצוע
והןיסודגילומיהןנבחריםמשחקייםגילומיםנדגים

ברצףשונותבאותיותשיודגשומעורביםגילומים
השונים,השדרבערוציעיצוביהםאתנתארהטקסט.

והןהסיפורנבניתהןלתפקידםראשוניםקויםונשרטט
לעולםמבעדלקהלהמגידהמספרפניתבעיצוב
הסיפור.
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אני-פתיחהמגידמספר

איש-חיכןשלכתוכן

מכנסיים :וורפליקה
ומספרדמות :מעורבגילום

מתלווה

לילה :ו 4רפליקה
לויורדהגשםמהלילות,

מסכםמספר

הסיפורברצףהמספרעמדותעיצוב .ה

פתיחה

מגידמספר

מועדאתהתואמתבדנהשלפודמולאיתפתיחה :טקסט
ייחוסשלרקעהבלטת .לקהלישירותומופניתההיגוד

 :כיאסטיסימטריבסיסעלמשפטיםמבנה .משפחתי

מבבלהרבשלבתרבןאני
-fת,אר)(הגדרת Xקרבה)(הגדרת

בתרבןאנימבבלהרב
התואר)על(חזרההקרבה)על(חזרה

ספריםהרבהכתב

המדגישפרט(בחירת

אוליופרסוםכתיבה
ההיגרדלקהלבהתאמה

אוניברסיטאי)

איטית,הגייהמלים,הדגשתפאוזות,ריבוי :אינטונציה
חגיגי.טון

מעדנתעלופניםגוףשללקהלמלאהפניה :תנועה
תנועתנייטדלית.הבעהישיר,מבטבמה-קהל,הצידים

דלי tהניידהכובדמרכזדובר"."אניעלמצביעההיד
 .עצמועםהדובראתמזהה

+נמה
קהל

•מ,תמ,צ,

f
o 

הכובדמרכזשל

מגיד

 11רפליקה
מתלווהומספרדמות :מעורבגילום

בגדיםממנוומבקשיםהאבאלפוניםהילדים :טקסט
בקשתפיעלהסיפורשלשכיחפתיחהזוהי .לפסח

ילדכלשםיותר,מפורטתהראשונההפתיחה .המתעדים
הילדיםכל , jכא .) 7עד 3(משפטיםעצמובשםמדבר

"אבא", :ישירהבפניהלאבפוניםהםיחדיו.מדברים
הםבוהחסדאתלהדגישכדיהחגמועדאתומציינים
זהאחדבזההבאיםהשוניםהבגדיםשמותריבוי .מצויים

חוסרלביןהילדיםתובענותביןהפעראתמבליטים
 .דרישתםאתלמלאהאביכולת

ספציפיותניתנתלאהישירהדיבורלמרות :אינטונציה
מעוצבתהעצםשמותכלהגיית .בקשהלכלקולית
כדיתוךיורד(מנעדתחינה,שלאינטונציהבאותה
ידיעלמועצמתהחזרהסופית),הברהמשיכת

 .הקולונימתהצלילגובהשלההדרגתיתההתרוממות
מוסיקלית)(בידידההתשובהבמשפטשיישברבמתח
המסכם.המספרשלמפיו

עולםואלהבמהצידאלהקהלמציופניה :תנועה
הפניםובהבעתשמאלבידמרומזהדמותגילום .הבדיון
 .חוץבעמדתנשאריםימיןוידהכובדשמרכזבעוד

דמויותשלמעורבגילוםהיכרהמשפטביצוע :לסיכום
בעיצובחפיפהאיבגללהמתלווהוהמספרהילדים

בעודהדמותשלישירבדיבורמופיעהטקסט :הערוצים
המבטאיםמעורב,בגילוםהםוהתנועהשאינטונציה

 .הילדיםתובענותעלביקורת

 14רפליקה
מסכםמספר

סיפוריות.פודמולותבשתישימושגבוהה,לשון :טקסט
הזמןתיאור .לדדךהגיבוריציאתאתמקדיםהמשפט
אתמבליטיםגשם)(חורף,השנהובמחזור(לילה)ביממה
משפחתואתלהפקידהנאלץאברהםשלהעלובמצבו
לדדך.ולצאת

חלקיבשניומלודיתזההאינטונטיביתחזרה :אינטונציה
ועליתהטוןעלית ,ההיגויהרחבתבשניהם .המשפט
ומתחסיפוריתפתיחהשלפודמולותיוצרותהעוצמה
לבאות.

הפניםהבעתהקהל.צידאללגמדיכמעטפניה :תנועה
המשתמשתרחבהרטוריתתנועהלהקשבה.מזמינה
 .מימטיבדימוז

שביןבהקבלההאינפורמציההעצמתמסכם.מספר :סכום
הערוצים.

הסיפוריהטקסט

לכם.שמחאוריםחג
קוראים •אנימילכםאגידעכשיו

בןשלבתובןאנישלמהרבילי
כבתאשרמבבלהרבאיש·חי
היוםעוד·ספרים s0-60אפילו
בכלהארץ'בכלבישיבותהזה'

הרבתורתו:אתלומדיםהעלום,
 .בתובןאנימבבל'חייםיוסף
נכדו.

ואיומרוד,אברהם,בשםיהודי . 1

ויותרחודשייםבכיספרוטהלו
פסחלפני

באות Iשלובנות Iשלובנים . 2
אליו

שמלחחפסחחגלכבודאבא, . 3

השני: . 4

 !נעליים . 5

השלישי: . 6

 !מכנסיים . 7

בכיספרוטהלאברהםאבל . 8
אין.

להתחיליכולאתה :(מראיינת
שלצחוקמהתחלה!בבקשה
הקהל)

היהודיאברהם . 9

0 l . ילדיםבאיםהפסחחגלפני
שלו:

מכנסיים,מתקרב,חחגאבא, . 11

נעוייםחולצה,שמלח,

פרוטההענילאברהם ,אבל . 12
בכיסאיננה

אברהם!יעשהמה . 13

לויורדהגשםמהלילות,לילה . 14

אתלהפקיר'החליטאברהם . 15
הביתאתולעזובהמשפחה

חקחילחועדנשיאבכית,ישאראם . 16
ועלילדי,ועלבניועלירחםלא

משפחתו

מגידמספר

מסכםמספר

מתלווהמספר

 :מעורבגילום
ומספרדמות

מתלווה

מתלווהמספר

 :מעורבגילום
ומספרדמות

מתלווה

מתלווהמספר

 :מעורבגילום
ומספרדמות

מתלווה

מסכםמספר

מסכםמספר

מתלווהמספר

 :מעורבגילום
ומספרדמות

מתלווה

מסכםמספר

מגידמספר

מסכםמספר

מסכםמספר

מעורבגילום
מספרמשולש:

מספרמגי,ד

דמות ,מסכם

פנימיבמונולוג
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 18רפליקה
מסכםמספר

הדירדהדעלה : 18רפליקה
מסכםמספר

הדלתאתדחף : 21רפליקה
ודמותמלווה :מעורבגילום

ביצהבגודלחרוזכל : 23רפליקה

ודמותמתלווה :מעורב

פצירהמצא : 23רפליקה
ודמותמתלווה :מעורב

השמןבמקום : 23רפליקה
ודמותמתלווה :מעורב

לונתנה : 3 1רפליקהמסכןתמייודעת : 31רפליקה
ודמותמגיד :מעורבגילוםודמותמגיד :מעורבגילום

בדים : 36רפליקה
מסכםמספר

בשד : 39רפליקה
מסכםמספר

רהיטים : 39רפליקה
מסכםמספר

מיטהכלי : 39רפליקה
מסכםמספר

חלקישניביןניגודיתהקבלה .סיפוריתפורמולה :טקסט
הדרךאתהמדגישהתיאורקיצור"ירד"."עלה" :המשפט
על-לחרקיםהנשמעבמרחבהגבררשעשההארוכה
המעשייה.שלאל-ריאלילסגנוןמעברבכך ,טבעיים

במנעדאינטרנטיביתחזרה .גבוההמלרדיות :אינטונציה
והשתאות.מתחיוצריםערלה

כרבדמרכז .הבדיוןעולםציראלמעטפונהגרף :תנועה
מדגימהמימטיתבתנועהימיןידנייטרלים.שמאלויד
הגברה.ההרואתהטיפוסתנועתאת

אלכאן'מרחוק"מ"מבטהמעבראתלצייןמעניין
לביתןההגעהעםמקרוב"ב"מבטכמרכולובגרףשימוש

הברכההחלפתאתהמזכירהטכניקה . 21מס'ברפליקה
המעבראתאר 'הסיניהצלליותבתיאטררןבגדולההקטנה
 .בקולנועמקרובלצילוםמרחוקמצילום

-23ו 21רפליקות

דיבוריטקסט .ודמותמתלווהמספרשלמעורבגילום
 .שלישיבגרף

 .מספריתופניהפנימיבמונולוגכמרמעורבתאינטונציה
 .בדמותתנועה

 31רפליקה
שלפנימיומונולוגמגירמספר :מעורבגילום
רמות

ישירקשרליצורכדיבקהלדמותאלישירהפניה :טקסט
הסיפורעולםבתרךאקטיביתלדמותהפיכתהוהתעניינות.
סטיהזוהיהסיפוררצףמבחינת .דרמטיזציהבאמצעות

 .הקהלקשבהגברתרקהואשתפקידה

הגרי .גבוהה-הדמותשלהגילוםרמת :אינטונציה
 .מובהקיםדיבוריתונימה

גרףפניתמתוךאךהדמותשלגבוההגילוםרמת :תנועה
 .הבדיוןבעולםדמותאלולאלקהלחריגה

 39 , 36רפליקות
מגירמספרשלמעורבוגילוםמסכםמספר
מסכםומספר

עםאברהםשלהתנהגותואתמתארמסכםמספר :טקסט
פררמרלאי,תארו .חומרייםפרטיםריבויהתעשרותו.

המשפטחלקיביןאנלוגיותמליםעלחזרותקצביות,
ביןמגידיישיר,קשריוצרתמודרניותמלים(הכנסת

 .ההיגרד)וקהלהבדיוןעולם

עליתמתוךהחוזרתקבועהמלודיתפורמולה :אינטונציה
עדמגיעהמצטברים,הפריטיםבמנייןהצלילוגרבהטון

 ."פסח"חגבמליםלסינרם

כרבדמרכז .הבדיוןעולםציראלחלקיתפניה :תנועה
מימטירתובלתימסוגננותרחבותידייםתנועותנייטרלי
 .טקסטיחידתכלקצביתבצררההמלוות

שישנואחריחניתאתעזב . 17

הילדים

הרירדהרעלה . 18

לפיםגת ,להרשעלהאחרי . 19
אוררואהמרחוקוהנחההר'
אמר:

בןיש ,אדרישאםבאמת . 20

מיםלשתרתשמהאלךארם.

הדלת,עלדפקלביתן,כשהתקרב . 21
נכנס,הדלת,אתדחףעונה.אין

זהבנוצץ ?עיניורואותמהרואה,

ונקבהזכרפסלים,שני

יעשה?מהאזזהב.יראהאברהם . 22

כלהחרוזים.אתהנקבהמןלקח . 23
בתוךחיפשבא,ביצהבגודלחרוז

פצירה.חיתהפצירה.מצאהביתן

במקוםהפסליםגוףבתוךגירד
שזהאיפהלמטה.למעלההשמן'
קילוארבעשלשולוגירד .שמן
 .בחולצתושםזהב,

ר nש··עc;והביתהחזר . 24

התעורר:חנן . 25

וחלבולחםליהכתנאבא. . 26

 ,~נ:cבדאמעטעררבני, . 27

יהודיאיזהמצאהלך . 28

תמיגברתלמשל,נגיד, . 29

 'ז'

לירות,עשראוגושיםכמהתני . 30
לירותעשרים

 .לולתתמצווה ,מסכן ,תמייודעת . 3 1
לו.ננתה

הביאחלב,פיתות,קנההלן . 32
לצורףהלןאכלו .לבית

 tטרבזהבזהב?תקנה . 33

תקחשקל, 500עולההגרםלמשל. . 34
-400ב

הזהבכלאתמכר . 35

בדיםמכונות,חייטים,הביא . 36

חמשארבעתעשהאחרלכל . 37
חלי.םדת

תפר . 38

קונהאברהםאבליין.קוניםאנשים . 39
אורז.בשר.קוניאק,שמפניה,

מיטה'כליהחליף.רהיטים'החליף
 ,, . !הפסחחגלכבור !הכל

לחמא,,הא ,קוראיםאנשים . 40

אברהםאבלצנוע,בקולעניא"
הגיעהשלועניא"לחמא"הא
ארוכה)(פאוזההשמיםעד

מתלווהמספר

מסכםמספר

מתלווהמספר

(במונולוגדמות

פנימי)

 :מעורבגילום
מתלווהמספר
ודמות

 :מעורבגילום
ודמותמגידמספר

 :מעורבגילום
מתלווהמספר
ודמות

מסכםמספר

מתלווהמספר

 :מעורבגילום
ודמותהבןדמות

אברהם

דמות

מתלווהמספר

(פניהמגידמספר

למשתתףישירה
מהקה)ל

 :מעורבגילום
ודמותמגידמספר

 :מעורבגילום
מגידמספר

שלפנימיומונולוג
דמות

מסכםמספר

דמות

 :מעורבגילום
ודמותמגידמספר

מסכםמספר

מסכםמספר

דמות

מסכםמספר

 :מעורבגילום
ומספרמגידמספר

מסכם

מסכםמספר
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הפסחחג : 41רפליקה
מסכםמספר

בינתיים : 43רפליקה
מסכםמספר

פרוצההדלת : 45רפליקה
דמות

אינםכבדוהאלילים : 45רפליקה
דמות

היהודיאתליתיבא : 48רפליקהמהםנשארמעט : 45רפליקה
דמותדמות

אברהםאתדאה : 50רפליקההכנסתמביתיוצא : 50רפליקה
מתלווהמספר

ישמה : 53רפליקה
דמות

כיפוריוםהיום : 55רפליקה
דמותמספר

 43רפליקה
מסכםמספר

למקרםממקרםהקהלאתהמעבידהקישורמלת :טקסט
לשכיח.אחתומסיטואציה

לפניההבאהארוכהבפאוזהמופרדתמלה :אינטונציה
האחרונהההברההארכתמתוךגבוההמלרדיות .ואחריה

ומתח.פתיחהשלבכימהערלהבטון

צידאלגופניתקלהפניהכייטדליהכובדמרכז :תנועה
הנהניםדמותעיצובאתמטדימהפכיםהבעתהבדיון

(חוזרותהמסוגננותהידייםשתנועותבערדההמומים

אלמצביעותרבי)שלמהשלבהיגררורבותפעמים
 .העלילהעובדתשאליוהאחד"ה"חלל

 45רפליקה
דמות

תארוהנהנים.דמויותשלשרכיםקולותעיצוב :טקסט
משפטיבסדרתמתבטאהשרדלמראההנדהמתתגובתם
מילמסקנהומגיעיםמצבבתיאורהמתחיליםקריאה
יזz.לבפונקציהיחדתמידמופיעההנהניםקבוצת .האשם
דרמהארלדיק),שלהתאומיםחרקאת(תואםאחתדמות

אחדהנעהמקלעלדמויותקבוצתשללהופעה
ברברת.בתיאטדרן

 .גבוההגילוםדרגת :ותנועהאינטונציה

 48רפליקה
דמות

 :הערוציםבשלושתמתבטאמדומםממעמדדמותגילום
שקטסמכותיטוןואיום,פקודהלשרן ,גבוההשפה

בהשוואההבולטתבהירהפכיםוהבעתזקופהעמידה
 .הנהניםשלהקודםבגילוםגבוההלמימיקה

 55 • 53 • 50רפליקות
והמתפללאברהםדמות

 .לאברהםהמתפללביןמהידדיאלוג :טקסט
תפניתחלההקהילהמצוקתעלשומעשאברהםברגע

גדרופורץשיכורדדךומדוד,מסכןמעכידמותובעיצוב

עצמו.עלהאחריותמלואאתהנוטללאדםהופךהוא
מסתכןהואעשיתי")"אניהנטויעלמשולשת(חזרה
פקחרתרבאמצעותמכליההיהודיתהקהילהאתומציל
 .שלוההיגרדוכשדרן

ביןהבדלמעוצבבהגבוההגילוםברמת :אינטונציה
שלזרלביןוהמבוהלהמופתעהמתפללשלהקולכימת

המתפלל.בהלתשללעגניוחיקוימאדישותהנעאברהם
אברהם,שלבקולרהתייצבותישנההשיחהסירםלקראת
דקכשמדכשהלעגהחוזרת"אני"המלהעלהדגשה
הרב.בהלתלגביבהעדה

אברהםבגילוםהשיחהשלהראשוןבחלק :תנועה
נעיםוהמבטהגרף .קדימהכטריהכובדמרכזוהמתפלל

עלהמרמזתבדדךהבדיוןעולםצידעלושמאלהימינה
שלרטוריותידייםתנועות .בשיחהדובריםהחלפת
הדרמטילשינויבמקבילהשיחהשלהשניבחלק .שיחה
בעיצובההשינויגםבולטאברהםשלבדמותושחל

הולכיםוהראשהכובדמרכז .הדמותשלהגופני
לעבדהידכשתנועתהמוצאלמצבעדכמעטומזדקפים

כמעטהסופיתבפוזיציהאברהם .זאתמדגישההחזה

עצמועללקבלמוכןוהוא lמס'שבתמוכהלמגידדרמה
הפנימי.בהיגררהמגידתפקידאת

קדהמהשמעתלא : 58רפליקה
דמות

פסחחג . 41

קככ,עםקוניאקבקבוקלולקח . 42
קוניאקשותהםנדויצ'ים

בגטוהיהודים,שלכרחובות
שותה.היהודים.של

האליליםשלהקהלבינתיים . 43
להתפללללכתצריכים

לאלילים

 ?עיניהםרואותמהרואים. . 44

כבר,האליליםפררצההדלת . 45
השכר,נחשקחשרקים,אינם!

 !איננר
מהםנשארמעט

מןחרץזהאתיעשהמי

היהרדים?

יעשהלאבאליליםשמאמיןמי
זהאת

למלךאמרו . 46
לרבקראהמלך

לו:אמר . 47

ארזה.אתעשיתםאתםרב, . 48

שעשההיחרדיאתליתביא
אניכרלכםאתארזהאת

אשמיד

אפר .לכיפורפסחחגנהפךאז . 49
ומתפללים

 ,הכנסתמביתיוצאאחדוחנה . 50

אתלעשותללכתכדיכנראה
אתרואהשלו'חצרנים
םנדוויץ'ואוכלשיכוראברהם

צעק:קככ

ערשה?אתהמהאברהם, . 51

אמר: . 52

יש?מה . 53

 :לואמר . 54

ניפרדחירם . 55

 :לואמר . 56

פסחחירםכיפרו?איזה . 57

 ?שקרהמהשמעתלאאתה . 58

 :לואמר . 59

קרה?מה . 60

רכךכך . 61

לואמר . 62

משרגע,הזההרבעשיתי.אני . 63

נלךרביבראעשיתי.אני
אתםלכר .עשיתיאני .למלך
שלכם.החגאתתעשריהרדים

מסכםמספר

מתלווהמספר

מסכםמספר

 :מעורבגילום
דמותמתלווה

(קבוצתדמות

מדברת)הנהנים

מסכםמספר

מתלווהמספר

דמות

 :מעורבגילום
ומגידמסכם

מתלווהמספר

דמות

מתלווהמספר

דמות

 :מעורבגילום
ודמותמתלווה

דמות

 :מעורבגילום
ודמותמתלווה

דמות

דמות

 :מעורבגילום
מתלווהמספר

ודמות

דמות

דמות

מתלווהמספר

דמות

עשיתיאני : 63רפליקה

דמות

עשיתיאני : 63רפליקה

דמות

 49 1985ינואר-פברואר



 66רפליקה
דמות

עצמיבטחוןשלבעמדההערוציםבשלושתדמותגילום
מעוררתברכהפניתשלפורמולההטקסטברמתמופרז.
 .בארץמקובלילדיםמשחקלפורמולתבדמיונהגיחוך

מתוךהצדעהתנועתלצעקה.עדאגרסיביתאינטונציה
 .המצופהלכריעהבניגודמלאהזקיפות

למלךאותולקחהרב . 64

לו:אומרמרחוק . 65

שלרםהמלךאורני . 66

לו:אומר . 67

שלרם . 68

 :מעורבגילוםלואומר . 69
מתלווהמספר
ודמות

דמותשאתהורצהלאאניאורני . 70
אתתביאלבד.ארתיתשפרט

המלךאדונישלום : 66רפליקה
דמות

ארתישישפטרהדתכרהבי

7 l . הדתכוהניבאואז

אמרו: . 72

תספו . 73

סיפוררקאיננוהפסחבסיפורהפנימישההיגודהעובדה

מקטינהה 1$מרשלעקרוןפיעלחוזראלאסיפור.בתוך
הקהל'בפניהובאושכברבדיוןחמריעלומהפכת
חומריםאותםשלהעיצובדרכיאתזהמולזהמביאה

לעומתהחיצוניההיגודאירועשלהמסכםהמספרידיעל
 .הפנימיההיגודבאירועהמסכםהמספרדמותשלאלה
ההפוכיםוכאמצעיםחמריםבאותםיוצריםאלוכל

ההשפעהמטרותהשגתלשםשוניםסיפורייםז'אנרים
הפנימי.הקהלמולהחיצוניהקהלעלשלהם,ההפוכות

התעשרכיצדהמתאריםהאירועים 2השוואתסכום

אברהם

בשילובהחיצוני,המספרע"ימסופרהראשוןהאירוע .ו
המספר.דמויותשלשוניםגילומיםביןשונותעמדות
אתהואגםומבצעהיגרריאירועמחקההשניהאירוע

מסכםמספרמגיד,ביןעמדותשלבשילובהסיפור
עםמזוהיםהמספריםלראשון'בניגודכאשר .ודמות
ובנוסףראשון.בגוףמופיעותהערותיהםולכןהדמות,

המגידפנייתשלנוספתחיצוניתשכבהנוספתלזה
הקונקרטי.ההיגודלקהלהפנימילהיגררמבעדהחיצוני

חומריהמספריםמ~:יפעליםחחיגודייםהאירועיםבשני
למקוםהגעהבחדים'הליכהמהבית,(יציאהדומיםדיון

זהבושביביחרוזים,זהב,עםחזרהמקודש,לביתןרחוק,
שלמהשלהקונקרטיתהחולצהבתוךבפצירהמגורדים

לכנותשניתןהשונהוההיגודיהסיפוריעיצובםרבי).

לקהלהידועותעובדותשלכוזב"כ"שיחזוראותו
היגוראירועיושנישוניםסיפוריםשניבונההחיצוני

 .הקהליםלשניבפנייתםשוניםופונקציהאפקטבעלי

כאמןאברהםאו-הכוזב"ח"שיחזורמעקרונותכמה

 :הבאיםבאמצעיםשלנו,במקרהנוצרהכוזבהשיחזור
בהקשראותנטייםובחפציםבמקומותשימוש .ו

לשםוכר,'חולצהפצירה,אור,ביתן,הר, :המשוחזר

 .מהימנותהגברת

סיטואציותבנייתלשםדמותאואירועבחלקישימוש . 2
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וביןהעממיהמספרשלהאינטונציהשביןהיחסבדיקת
צורותשלבחינה ;שונותורצ'יטטיבשירהטכניקות
עלמשחקיותעמדותשלכעירובהמשתמשותתיאטרון
בובותתיאטרון 1נ; [iתיאטרון Iיווני(תיאטרוןהבמה

דובריםלעירובהשואפיםמשחקסגנונותאו )'וכדו
לאורנובט),שלכתיאטרוןהאפיהמשחק :(כגון

לו.המיוחדתוהטכניקההעממיהמספרשלאמנותו

• 
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הויזואליהדימוי
ובבמויובעבורועגנון;ש"יעפ"י''תהילה"בעקבות

ירושלים 1החאןבתיאטרוןיזרעאלייוסישל

יערינורית

אתמסביריםאיך ?ריקודנעליהרבלרכשרועמ
 1104כתזקנהתהילה,שלשדמותההעובדה

מסתירהשאינהצעירהשחקניתע"ימשוחקת

אומרמה ?המשחיתהמלאךדמותמהי ?גילהאת
לאספקטלתתישמשמעותאיזו ?הכמהעיצוב

שלומשמעותםתפקידםמה ?כהצגההמוסיקלי
השאלותמןכמהרקהןאלה?כלהשוניםהאביזרים

"תהילה",הצגתכמהלךתיאטרון,צופהמתמודדאיתן
הסיפורשלהשוניםהמישוריםאתלפענחמנסהכשהוא'

החומריםשלוהרכבםתפקידםאחרולהתחקותוההצגה
 .והבימתייםהדרמטיים

התיאטרוניתהפרובלמטיקהלאורשנכתבהזו,רשימה
נקודתמקווהאניכךתשמש,כ"תהילה",הצגהשמעלה
מקומוהוויזואלי,הדימויכנושאמקיףלדיוןפתיחה

 .התיאטרוןכהצגתותפקידו
 .לעילשהצגתיהשאלהמסימנילכמהלהתייחסאנסה

כדימוחשיתצורהללבושרעיוןכלחייבכתיאטרון'
תהליךללאשהריקהל-הצופים,ידיעללהיקלטשיוכל

משלה.חייםלהצגהאיןהצופה,שלהקליטה
הפרימי-כצורהמשתמשמהותו,מעצםהתיאטרון,

כפילוסופיה(המוכרתמשמעותיצירתשלכיותרטיכית
מסויים,לאובייקטלהתייחסמנת"על .) ostentionכשם

ולהצביעכידאותולקחתרקצריךאותו,להגדיראו
המסר."!מכווןאליוהנמען,לעיניעליו,

קומוניקטיבי,שיהיהמנתעלהכמה,שעלהמופשטגם
ישכיותרהרוחניהדימויאתוגםגוף"."ללבושחייב
"כאמצעות .כתנועהאוכאביזרכדמות,כפעולה,לעצב

שלדעתולסוףלרדתמסוגליםאנחנוהקונקרטי
 2כרוק.פיטראומרהמופשט"

כשהםהתיאטרוןאנשיכפניכן'אםהניצבתהשאלה
העולםאתלכנותכיצדהיא,הצגה,עללעבודהניגשים
אתהצופהאללהעכירכיצדאחרות,כמליםאוהמוצג,

התי-שלהגשמייםהמרכיביםכאמצעותהמופשט
 ?רוןאט

תחילהאגעזוכשאלהלדיוןקוויםהנחתלצורך
הארועכמהלךהמתרחשתכמינהמיוחדתכתופעה

התיאטרוני.

מציאויותשתיכיןמפגשמתקייםתיאטרוןהצגתככל
זוהמוכרת,היומיומית"האמיתית"המציאות-

הפיקטיבית,והמציאותולקהל,לשחקניםהמשותפת
זה,מיפגששלהתוצאהכמחזה.המצויההמופשטת,

המוצגת,המציאותשלישית,מציאותשליצירתההיא
ההצגה.למשךרקוחיהאמיתיתשהיאמציאות

צמדיםשלמערכת
לכיןה"אמיתית"המציאותכיןזה,מפגשנערךמעשית,

 :צמדיםשלמערכתכאמצעותהפיקטיבית,המציאות
וה.חללהכמהחללהמשוחקת,והדמותהשחקן
 ;מסמלתהיאאותווהמקוםהתפאורה ;הדרמטי
הקהלולכסוף,"מאירה".שהיאמהוכלהתאורה
המיוחדהשחקנים.ע"יהמגולמותוהדמויותכאולם

ומנוגדיםזהיםשהםהעובדההיאאלהזוגותכמערכת
אחת.וכעונהכעת

שניהםוהדמותהשחקן :וכתפקידםכמהותםזהיםהם

מסויםותפקידמסוימתזהותכעליתמותה","כני
כמוכדיוקאישההיאכדבררשרה .חייםהםכהבחכרה

משפחה,כעלזקן,אדםהואסקופילד.ופולפרדה
כאופןליד.המלךכמוכדיוקשלו,כעולמו"מלך"
המקוםכמוכדיוקקונקרטיתהנההתפאורהדומה,

הופךהשחקןמתיישבשעליווהאביזרמייצגת,שהיא
לזמנהוהשחקןהצופהשלכדמיונוהקייםלכיסא
אםכעולם,הכיסאותיתרכמוכדיוקההצגה,שלהקצוב

"מדומה".אביזרהוא'ואםקרטון'לכנים,עץעשויהוא
אוהאמיתי-כטבעםאלהצמדיםמנוגדיםשנימצד

הצליל,התפאורה,הכמה,חללהשחקן, :הדמיוני
המציאותשלחוקיהפיעלפועליםוהתאורה

טעותחשמל,הפסקתקוליסה,של(נפילהה"אמיתית"
ההתרחשותשהדמות,כשעהכהוכר')הטייפכהפעלת
המציאותשללחוקיהכנועיםומיקומההדרמטית

כאמתלהתאבדיכולהאיננהכרנרדשרה 3 :הפיקטיבית
מוללעמודיתקשהסקופילדפולוגםרצופותפעמיים
הרכה ;ערבערבעצמהעלשתחזוראמיתיתסערה
כאולםלישיבהי~לחולאהכמהעלהנמצאיםכסאות
לטבוע.אי-אפשרסטיןכדנענועע"יהמסומןוכים

תהילהבתפקידמאירסוןאורה

ה"אמיתית"המציאותביומה

לפיקטיבית?
אוהדמיוןהפעלתתוךהתיאטרון,אנשיקובעיםלדעתי,
המציאותכיןהיחסיםמערכתאתהצמדים,כתוךהשוני

הכמהוכיןהכמה,עלהפיקטיביתלמציאותהאמיתית
צמדיםשכתוךהניגודיםאוהדמיוןהפעלתתוךלקהל,
המציאותשלזהותהאתמגדיריםהםככךאלה.

 .ההצגהשלסגנונהאתגםמכךוכתוצאההמוצגת
כמתעלהמוצגתהמציאותשלוזהותהסגנונה

 :קטביםשניכיןנעה,ההצגהכמהלךהתיאטרון
על-מוגדריםאלהקטבים .וה"מסוגנן"ה"ריאליסטי"

למציאותהפיקטיביתהמציאותכיןהיחסיםמערכתידי
הפיקטיביתהמציאות .כיניהןהמפגשכזמןה"אמיתית"

שלמדוייקהעתקכלומר,השתקפות,להיותיכולה
המשמשתמטאפורהמעיןאוה"אמיתית",המציאות

לצורתהמעברהחבויותהנסתרות,המהויותלחשיפת
מציאות.אותהשלהחיצונית

אתמדויקתכצורהקובעהאלההקטביםמשניאחדכל
השחקנים'משחקאתהשתלשלותה'ואתההצגהצורת
ואתהצמדיםכיןהיחסיםסוגאתהתפאורה,עיצובואת

כהצגה.הקהלשלהשתתפותוצורת
מחליטיםמחזאיאוכמאי-תיאטרוןאישאםוכך,

המציאותשלהעתקלשמשצריכההמוצגתשהמציאות
אתשתדגישכדרךהכמהעלהצמדיםיעלוה"אמיתית"

תהיהכך .ניגודשלסימןכלותמחקכיניהםהדמיון
השחקןכזאתכהצגהמוחלטת.הריאליסטיתהאשליה

המרכיביםיתרכלגםוכךהדמותמאחורילהיעלםחייב
המוסיקליים,האפקטיםהתאורה,:התפאורה,הכמהעל

הפיקטיביתכמציאותזהותםאתלהטמיעחייבים
כצורההכמהעלשיופיעוכדיכאמצעותם,המוצגת
והמטרהמרתף,אובית-חרושתגן,בית,-ממשית

כדיה"אמיתית"המציאותאתמהצופהלהשכיחהיא
 4המוצגת.המציאותכתוךעצמואתש"יאכד"

מחליטיםהבמאי,אוהמחזאיאם-זולדרךכניגוד
מטאפורהלשמשצריכההפיקטיביתשהמציאות
שתדגיששונהדרךשה:;;גחרהריה"אמיתית",למציאות

הדמיוןאתמאיתנוותשכיחהצמדיםכתוךהש;ניאת

כדמותהיטמעותעודמחפשאינוהשחקןשכיניהם.

א~ולהעמיקלשמורדרכיםמיניככלמשתדלאלא
הכמה,-המרכיביםשארכלגםכךכשחקן.זהותו
והאפקטיםהמוסיקההתאורה,התפאורה,הכמה,חלל

אחרחיפושתוך-כדיהם,זהותםעלשומרים-
אלמרכיבלהתקרבותוחתירההעיקריות,תכונותיהם

 .שכתוכןמרכיב
יושבשהואלשכוחשלאהצופהגםמתבקשזוכדרך

לכיןכינוה"ריחוק-מה"נשמרלכןכתיאטרון,
"לאיבוד"ללכתכמקוםכלומרהכמה.עלההתרחשות
שלווהחשיכההביקורתנוחותעלשומרהואכמתרחש,

שהואמשוםגםזאתלעשותחייבהוא .ההצגהלאורך
שכמוצגה"מעכר"אתורגערגעככללפענחנדרש
 .,לפניו.

לדעתינעותכיניהןאשרהקטביםשניאם-כן,הן,אלה
התיאטרוניהארועשלהדרמטיות-וויזואליותהתכניות

 :ומעולםמאז
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l1=-=:.~.::.l\.:.::.:J\::.II\.=::..::.:.::.....-----------
לכנרתמכסההאחדלקוטבשנוטההריאליסטיתהתבנית
היאההצגה,משךהמוצגת,המציאותעל-פיהאילרזיה

לטמיעהקוראתשהיאתוךהנחרות,האמיתית,זר
הרמוניתלאינטגרציה ;והדמותהשחקןביןמוחלטת

האפקטיםושארהתאורההתפאורה,השחקנים,של
המוצג.עםהצופהשלמוחלטתהזדהותושל

מפוצצתהמנוגד,הקוטבעלשבכריההמסוגננתהתבנית
הנסתרותהמהויותאתלגלותומאפשרתהאשליהאת

משחררתכשהיא 5המרצגתהמציאותשלהקרעיםתחת
לכלהאוטונומיהאתומחזירההדמותמןהשחקןאת

מהמרכיבים.אחד

שלהאחרהצד-"תהילה"
האמיתית.המציאות

ספקללאשייכת 6 ,הירושלמיבחאן"תהילה"ההצגה
הדימויאתשברנהמסוגננתתבניתהשכיח'לתבנית

התקרבותכסירןתוךזהרתםאחרחיפושתוךהוויזואלי
מבליהנסתרתהמשמעותאתהמעבירהתבניתביניהם,
 ..המףכרתהמציאותלתיאורלהזדקק

הדמות.עלהשחקןעבודתמסתמנתלמשל,כך
ישרתלבנייתכסירןאין.כסמלנתפסתהדמותב"תהילה"

הנתוניםעללאחדאחדלחזורכסירןאיןפסיכולוגית,
נתוניםעםהתמודדותכסירןישנו .בסיפורשנמצאים

תהליךאתלתפושאפשרולפיכך .ההצגהבתהליךאלה
הסופרעינימולנעשיתכשהיאהשחקניתשלהזדקנותה

ולמידתההדמותהכרתשלתהליךהצופים.עיניומול
במסכתלתמידנקבעתהיאב;~זכה,הפגישהלרגעעד

המרות.

הפיזיכעיצכברהמשחיתהמלאךדמותנתפסתזרבדרך
דמות .שרגאשלנקמתוהנקמה,-מופשטרעיוןשל

בתרךשבסיפורהאחרותהדמףירתעםמפגשיםהיוצרת

שלק (lהעשאיננההפיקטיביתהמציאותמסגרת
נוספתבדרךשלה.האחרהצדאלאהאמיתיתהמציאות
מרבדיםהרבדמותעלהשחקןשלעבודתומורכבת
בגדהדמות,אתומעצבתהמובילההתנועה-רבדים
המשמשיםהריקודנעליתפקידו,אתהמסמן-הרב

ומרחפתהמתפלפלתהדמותשלדימויהלהשלמת
שלהפיסיבמישור.הרעיוןהגשמתרחוקים.בעולמות
התיאטררנית.העשיהגרעיןהיאהדמות

מציאותמישורישלעיצובםגםלראותניתןדרמהבדרך
הבמהעלנמתחתזמניתבר .הבמהבחללשונים

את-החיצוניתבבמה-ירושליםשלמציאותה
והמציאות ;ומשפחתוהרבהרבנית,שבה,הידפושטי

מישורי-מציאותלשניתהילה.שלחדרה-הפנימית
אחתרבעונהבעתהמוצגיםאחריםערדמתווספיםאלה
תהילה,שלסיוטה-האחת :במרתשתיאותןעל

רואיםאנחנוהיד'לפושטמטבענתינתתוך .למשל
למציאותשייכתשאיננה:;נתה,אתמחבקתארתה

הידפושטגםףלךו:ז:הלמחשבותיה,אלאהירושלמית
 .אותהרואיםאינםהסופררגם

במסגרתהבמותשתיעלהמועלההזיכרוןגםכך
האירוסיןבסצינת .לסופרמספרתשתהילההסיפור
המספרתזותהילות.שלושהבמהעלמצריותלמשל'

מתייחסיםבסצינהשהבל"המדומה"זוהסיפור,אתלכו
אתגם(שמשחקתהשחקניתידיעלהמגולמתוזו ,אליה
עודוישהגדולה.הבמהעלהרוקדתתהילה)של:;נתה

הבת,של"ההתנצרות"בסצינרתבהלוויות,-נוספות
הסירם.ובסצינת

"תהילה",בהצגתמסמן,אינוהבמהעלמקוםאותו
מציאות.שלמישוראותר
להיותהצופהשעלאם-כן'בדורהאמורכלמתוך
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יצחק-:--טובבסוףמסתייםהמקוריהסיפורשכן
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