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התעלומותאי
מאת

ורןז'ול

האוקיינוס.למרחביסערהבשעתהנסחףפורחבכדורנמלטיםבאמריקה,האזרחיםמלחמתשבוייחמישה

ופורחתקטנהמושבהלהקיםמצליחיםהםרגילהבלתיבתושייהולא-ידוע.מסתוריבאינוחתיםהחמישה

תעלומהאולם .פורחחקלאימשקומפתחיםספינהבוניםברזל,מפיקיםהםידיהםבמו .השומםבאי

 .צעדיהםאתמלווהנעלמהאישיותכאילוונראהאותם,רודפתמוזרה

כתריסדרת

תמירעדהבעריכת

חדישיםבתרגומיםהעולמיתההרפתקאותספרותמיטב

ימינובתבעבריתנעורינושלהקלסיקהספרי

קופופ..גי /המוהיקניםאחרון

בלבטייך .מ.א /האלמוגיםאי

סטיבנסון .ל.ר /המטמוןאי

כרכים) 2 (ורן .זי /התעלומותאי

ריד ..בט /וילונילאופי

בישופכ. /דיטרידאמליה

טוריו .מ /והעניהמלךבן

וולס ./לחורבן

הגרדר..ה /מונטסומהבת

סבירסקי .א /ג'ינג'י

אלקוטמ../לקטניםגברים

סטיבנסון .ר.ל /היידומיסטרג'קילד"ר

קסלגי /האריה

פריזרן-דוש .ר /החטיפה

ספירי .י /ההריםבתהיידי

טפיר .א /הקיכליםמאגםהמכשפה

לדגרפי .ל /סמיתהנער

דיומא .א /השחורהצעבוני

מיין-ויד .ת /המוצףביערהרפתקה

הופ .א /מזנדההשבוי

טוריו ./מהמוזרוילסון

גרדה ..רה /שבאמלבתטבעת

קונן-דויל .א /בסקרוילבנישלכלבם

עליכם .ש /החזןפסיבןמוטל

פולקנר .מ.ג /מונפליט

ורן .זי /סטרוגובמיכלא

גריוא. /הזהבארגמן•שרשרתמפרשי

הול .נ.וגינורדהוף .צ /באונטיבספינהמרד

וריס ..רי /השויצריתרובינזוןמשפחת

ברנט .ה.פ /קטנהנסיכה

מיין-ויד .ת /קרוזורהסיירת

מיין-וידת. /במצוקהספינה

כרכים) 3 (הוגר .ו /החייםעלובי

כרכים) 2 (ורן .זי /למיםמתחתמילאלףעשרים

סנדזי /הקטנהפדט

קופופ..גי /העורפוזמק

לונדון .גי /הלבןפנג

לונדון .גי /קדומיםקול

דודה .א /קטינא

טוריו .מ /בלשסויירתום

 ~-----בוטהלספרהיוצר תיב-רתכ--------"'"""ייייי



לאומיליכודממשלתובעדנגד :ןוו iג,תוטרר

החוצהלזחול-שכשלהממשלה
אתלטייחטעםשוםאין

ביןהבסיסייםההבדלים
לשאלותהשונותהגישות
רצועת-המערבית,הגדה

קיומםחרף .לבנון Iעזה
קיצונייםניציםשל

ביצירתהעוזריםב"מערך"
שישנההמוטעה,הרושם

המערךביןרחבההסכמה

השונותבשאלותלליכוד
רחבותקבוצותישנןוהמלחמה,השלוםשל

אחרתהיאהברורההבסיסיתשעמדתןב"מערך"

העמדהשביןהתהוםעל-פניגשרשוםואין
לביןלפניו,בגיןאושמיר,ממשלתשלהלאומנית

להלמצואשניתןהומאניים,בעלת-שורשיםעמדה
ב"מערך".רחבייצוג

המרכזשלמסמךעלחתמוחברי-כנסתשלושים
מןככולםרובם Iהתיכוןבמזרחלשלוםהבינלאומי
השלושיםביןליצוראפשרותשוםאיןה"מערך".

ממשלתשוםוה"תחייה"אצ"ללח"י,לביןהאלה
וטפל.דקטיח
שכשללשליטלעזורבדמוקרטיהמקוםשוםאין

 .הפרלמנטריתהאופוזיציהעםבאחריותלהתחלק
אחדותממשלתלהקמתהמרכזישהדחףוברור

לכשלובותבאחריותלהתחלקהרצוןהואלאומית
 .בלבנוןובמדיניותבכלכלה
 •.החוצהלזחולצריכהשכשלהממשלה

כשראסאפרופ'
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 77עתוןהמלצת

להיבחרצריךהממשלהראש
עםבמשאל

ממשלתלהיותצריכה
אולםלאומית,אחדות

חייבראש-הממשלה
עם,במשאללהיבחר
מפלגהבושמצבמשום
אחרתמפלגהמזמינהאחת

היתרוןמןנהניתכשהיא

כברשראשות-הממשלה
זהמצב-בידהנמצאת

אחדותמשמעותואין

תהיהזושדעתילהאמיןנאיביאינניאולםלאומית.
בקדנציהשינוייחולאכןאםסקפטיואנימקובלת,
ראשאתלבחורצריךהעםהכנסת.שלהנוכחית
שלו.הממשלה

שיהיוהממשלהלראשותמועמדיםלהציגצריך
ממשלת-ראש ,הציבורשלשונותמשכבות

זהותללאאדםלהיותצריךאחדות-לאומית
-מפלגהכל-שמפלגהמשוםמפלגתית,

ומשמעתוקואליציונית,פנימיתבמשמעתקשורה
 ,המחשבהאתשוחקתזו

להיותחייבאחדותממשלתבראששיעמודאדם
לסיעהלמפלגה,ומהתחייבויותמקשריםמשוחרר
 •.בושבחרוולאנשים

פרידלנדריהודהפרופ'

חפיסותשתיביןהואהמאבק
שתי rבהואהמאבק

כב,-אידיאולוגיותתפיסות
ביהודהשנעשהלמהגע

 ,ורצועת-עזהשומרון
רוציםלא-אחדמצד

כנגדאחרעםעללשלוט
בחורכלכאשר Iרצונו
וכל"שטינקר"הואוטוב

ראשםעליושבישראלי
עלהחיעםשלהואהדימויכאשרערבים,שנישל

חרבו.

ארץ-ישראלחזוןשלהתפיסה-שנימצד
 .למרחביםוההתפשטותהשלמה

ה"ליכוד"שלהתפיסהאתיקבלה"מערך"אם
מעטיואטאולילאומיתאחדותממשלתותוקם
 .ממשישינויייגרםלאאךהסיפוח'שלהקצב

אלאה"ליכוד"אחרילהזדנבצריךאינוה"ז,?ערך"
אדםשכלוחד-משמעית,ברורהעמדהלהציג
ופלפולים.פירושיםבלאלהבינהיוכלברחוב
עלבהשתלטותהדוגלתהתפיסהכנגדלהציג
אתבחשבוןלהביאובלאמחירבכלשטחים

הישראליתהחברהדמותעללכךשישההשפעה
כאשרבטחוניות,בסכנותלהסתכןהנכונותאת

לאשאם .שלנוהחברהשלמהותהעלדגשמושם
 •אופוזיציונית,כמפלגהל"מערך"מקוםאיןכן

צמחעדיפרופ'

טעותתיקון
(גליכרמיט.מאתהשיריםמחזוראתהפותחהשיר . 1

דףעירוביומתוךציטוטהוא ) 83אפריל-מאי 40-41

 .כולולמחזורמוטוהמהווהבי,עמודנייג,
 83אוקי 46בגליגובריונוריתשללמסההערות . 2
 15.12.72צייל- 5הערה 44בעמי .א
והציירת.הסופרלציי-המצבהעלבכתובת 47בעמי .ב
רחלשלהאלבוםהוצאתתאריך- 44 , 47בעמי .ג

 . 1965-ציילינאית

למכירהלא
 ,) 20.11.83 (ב"מעריב"שפורסמהלהכחשהבהמשך
ואינהמעולםניהלהשלא " 77"עתוןמערכתמדויעה
עלהבעלותהעברתבענייוומתןמשאכלעתהמנהלת
שהוא.גוףלבל " 77"עתון

 !בלבדהזיהפרילאאאיננוזהבנושאשונהפרסוםכל

 .,זממגרמנית ;מאוריציוספרשת :וסומןיעקב
הספדיה ;עובדעםהוצ' ;א'כרך ;ולפובסקי

 1983לעם;
הוצאת ;והפסיםהכתובת :אפלפלדאהרן

תשמ"ג ;המאוחדהקיבוץ

ליקט ;יצירתועלמאמריםמבחר :וטושיונתן

 1983 ;עובדעם ;לאורדן :ונספחיםמבואוצירף
הקיבוץהוצ' ;הריתמיתהמהפכה :שביטעוזי

תשמ"ג ;ת"אאוב' ;כץמכון ;המאוחד

 ;עצמנושלבדיוקןעיונים :רוטנשטריידנתן
 ;וחינוךתרבות ;עובדעם ;המוקדמןספרית

1983 
 ;עובדעם ;ומרדאבדן-טרבלינקה :ארדיצחק
1983 

המאוחדהקיבוץ;הוצ'ורוחותהדיםדורית:א.

 1983 · 11עכשיו 11 1הוצבסיוע
מיידיש ;ומונולוגים~חלבןטביה :עליכםשלום

 ;קריאהסימןהמאוחדהקיבוץהוצ' ;בנימיןה,
1983 
 ;ברומיעבדיםמרידות :רובינזוןזאביעבץ'צבי
 1983 ;המאוחדהקיבוץא, 11ת 1אונ

עדהבידישנרשםכפי ;חייסיפור :צמחשלמה
 1983 ;דביר 1הוצ ;צמח
 :מיידיש ;כבוייםכוכביםשללילות :שנטמןעלי

 1983 ;פועליםספרית ;גור-אריהיהודה
 ;פועליםספרית ;שירים ;אתועתה :אלדןאנדד
1983 

ספרית ;מחזותתרגומי :שלונסקיאברהם

 1983 ;פועלים
 ;תרמילהוצ' ;סיפורים ;המארבגולן:שמאי
1983 

בציוריוקבוצהמשפחהאדםרינרמן:יהדוה

 1983 ;פועליםספרית 1הוצ ;ונוערילדים
ספרית ;היצירהשלהדינמיקה :סטוראנטוני
 1983פועלים
אביטל :מצרפתית ;מסמריםאוכל :כהןלאבר
 1983פועליםספרית ;ענבר

;ספריתובתיאטרוןבדרמההמסיכהאוריין:דן

 1983 ;פועלים

 5 1983נובמבר-דצמבר



בן-דודיערהארועום-בארץפנקס

כירתכקאראקאסכאוקטוברהתכנס-46הפאןונגרסק •

ספרכקונגרס,ישראלנציגשהיה ,ברזלהלל 'פרופ .וונצואלה
סופריםלענייןהוועדהעל-ידילקונגרסשנמסרח"שכדו

ק.אןסניףגורלעלמעציבהידיעהחיתהבמעצר,הנמצאים
ההנהלהאתהדיחההפולניתשהממשלהמסתבר .בפולין

הוגשוסופריםכמהנגדמטעמ-ה'הנהלהומינתההנבחרת
סופריםעלנמסרכן .במעצרנמצאיםהםכעתושוםיכתבי-א
שעמדהלישראלגינויהצעת .בבתי-כלאםיהנמצאבסוריה

להפיצםאוסרהצבאישהממשללספריםבקשרסדר-היוםעל
ישראלגינצשלהתערבותולאחרנדחתההכבושים,בשטחים

לביטולהישראליפ~ןהניץשלהתגייסותועלמסראשר
 :חבריםשלושהבהרכבועדהבחרהישראלי~אן .סוריהא

בלסושמעוןדורמשהבישראל,פ~ן'נשיא'מגדאחרון
המתאימיםהגורמיםעםכדבריםלבואהתפקידהוטלעליהם
זהבנושאשהדיון 'איפוא 'הוחלט .כךעלח"דוולהגיש
החלטתיסודעליהיהלאשהדיוןכך ,הבאלקונגרס .יידחה
עד .השלושהועדתשלח"הדויסודעלאלאלישראלגינוי

6.5בטוקיושיתקייםהבאהקונגרס .84 -13 אפשר ) 5.84.

נזקשגורמתהאסוריםהספריםרשימתלביטוללפעוליהיה
הדחייההצעת .הישראליתהחברהשללדמותהישוערבל

חיתהשהאווירהאומרברזלפרופ' .מוחלטברובכמעטזכתה
יחסמתוךהיהזובשאלהוהדיוןלישראל,אוהדתכללבדרך
מקיימותשאינןמדינותשלמשלחותגם .וידידותהבנהשל

בולגריה, ,העממיתסיןכמו ,איתנודיפלומטייםיחסים
חיתהההרגשהזוומבחינהבנו'תמכו ,המזרחיתגרמניה

 .טובה

הנמצאהסופרכיוםבנובמבר-15העללהכריזהוחלט
עלובמעשהבמחשבהתבלרחביבכליצרייךזהיום .במעצר
למעלההואכיוםאלהשלמספרםעצורים.סופריםשלגורלם

כבודכחברילאמץגםהתבקשומקומייםפ~ןסניפי .-500מ
 .פומביתבצורהכךעלולהודיעבמעצרהנמצאיםסופרים

האחד :אירועיםשניבספרדהתקיימואוקטוברבראשית •

ספרותיסימפוזיון-והשני ,טולדובעירמדעיקונגרס-
עירייתידיעלנערךבטולדוהמדעיהקונגרס .סאמורהבעיר

היהנושאו .תל-אביבאוניברסיטתעםשיתוףתוךטולדו
הספרדית- ,הערבית-מוסלמית :התרבויותשלושמפגש
בקונגרסהשתתפו .הבינייםבימיבספרד'והיהודיתנוצרית

 'פרופהשארביןשםהיו .תל-אביבמאוניברסיטתחוקרים
שביטעוזיר"דפונקלשטיין'עמוס 'פרופסימונסון'שלמה
ספרותי,מפגשהתקייםהקונגרסבהמשך .דורוןאביבהוד"ר

מספרדעיתוניםועורכיחוקריםמשוררים,חלקנטלושבו
והשירההמודרניתהעבריתהשירההיההנושא .ומישראל
שלגדולהמשלחתבדיוניםחלקנטלה .המודרניתהספרדית
יזהר, .ס :ביניהםמהארץ,עיתוניםועורכימשורריםסופרים,

ביטון,ארז ,פסחחיים ,וייןאשר ,בסריעקבגולן,שמאי
ספרותחוקריהשתתפוכןסברדליק.עודדדור,משה

 .דורוןאביבה 'שביטעוזי :תל-אביבמאוניברסיטת

עבריתלספרותהחוגעל-ידיאורגןבסאמורההסימפוזיון •
 .בספרדמקומייםגורמיםעםבשיתוףתל-אביבבאוניברסיטת

בחורףשהיהקודםלמפגשהמשךמעיןהיההסימפוזיון
תל-אביבבאוניברסיטתעבריתלספרותהחוגכאשרבישראל,
וסופריםאינטלקטואליםשלמשלחתארחוהסופריםואגודת
פעילותכברהתבצעההקודםהמפגשבעקבות .מספרד

והיולספרדיתומעבריתלעבריתמספרדיתהדדיתתרגומית
שהמפגשמקווים .ועברייםספרדייםבכתבי-עתפרסומים

התרגומיתהפעילותאתויפתחהקשריםאתיעמיקהנוסף
ההדדית.

שייאמרוהדבריםאתלהדפיסהיאהכוונה .הרחבמהעולם
הוועדהחברי .קונגרסבכלכנהוגמיוחד'בספרבכנס

צורראובן 'ופרופשביטעוזיד"ר :הםהמארגנת

שינאןאביגדורופרופ'נוידב 'פרופתל-אביב,מאוניברסיטת
חיפה,מאוניברסיטתשוהםחייםפרופ' ,י-םמאוניברסיטת

בויאריןדניאלוד"רבר-אילןמאוניברסיטתוריסהללד"ר
הנגב.מאוניברסיטת

באוניברסיטתנפתחכהןהרברטע"שנדיריםלספרים.מכון
ביותר'עתיקיםנדירים,ספריםכאלפייםבאוסף .תל-אביב
בתחומיםשוניםאנשיםעל-ידיהשניםבמרוצתשנתרמו

 'דורמשהבסר'יעקב 'רייד'אשרמוקדגבריאל :מימין :אל-גרקושלהביתבחצרטולדו' :בספרדמישראלסופריםמשלחת
 .שביטעוזייזהר, .ססברדליק,גולן,שמאי

והוועדההסופריםאגודתשלהמרכזיהוועדהנהלת •
המו"ליםהתאחדותהנהלתעםלהיפגשעומדיםהמקצועית

בשניםהאינפלציהלנוכחהתעריפוןבשחיקתלדוןכדי
 .האחרונות

בכלעבריתלספרותהחוגיםראשיבפגישת •
הראשוןהכנסעריכתעלהוחלטבארץהאוניברסיטאות

תל-אביבבאוניברסיטתייערךהכנס .העבריתהספרותלחקר
הזיקות :יהיההכנסנושא . 12.4.84-9.4.84 'ה-'בבימים

במסגרתלתקופותיה.העבריתבספרותלפרוזהשירהשבין
העבריתהספרותלחקרהחברההקמתעלרשמיתיוכרזהכנס

הספרותלחקרוהמכוניםעבריתלספרותהחוגיםכלביוזמת
באפשרויותדיוןכדיתוך .בישראלבאוניברסיטאותהעברית
ראשיבדעתעלהבארץהעבריתהספרותחקראתלקדם

כדוגמתעותומאניתאגודהחברה,להקיםהרעיוןהחוגים
שנהכל-שנהמדיכנסשתערוךהמקרא,לחקרהחברה
ספרותחוקריבוודאיימשכואלהכנסים .אחרבמקום

מקרא,קלאסית,בלשנותיפה,ספרותהומאניסטיקה, :הבאים
עםשלהיסטוריהמוסיקה, ,אמנות ,הטבעמדעי ,תלמוד
הדגשעיקרועוד.ישראלארץשלארכיאולוגיה ,ישראל
אסית.הקלהתרבותועלהיהודיהעםשלהיסטוריהעלמושם
ב-בגרמניה)(קלןבקולוניהנדפסבאוסףביותרהעתיקהספר
 ,יוונית ,עברית :שפותבארבעתהליםספרזהו . 1518

אחד .פייטלוביץמאוסףהגיעהספרולטינית.אתיופית
אוסףעבורהמרכזיתהספדיהי"עלאחרונהשנרכשוהספרים

 ,מרוטרדםארסמוסהנוצרי,הה;מאניססשלספרוהואזה
יצאאשר ,חוטן"שלהתזותיול~יג~ב ג;פ,;~"השםאתהנושא
-אברבנאליהודהשל ,אחרספר .בבאזל-1523בלאור

לאתורגם ,-1549בלאורשיצא-האהבה"על"שיחות
 .ביאליק)מוסד(בהוצאתדרומןמנחםבידילעבריתמכבר
ספריםגםנאספיםהספריםאוסףשבמסגרתלצייןראוי

בשביס- 'בלוכס;לידועי-שםאנשיםשלחתימותהנושאים
-צבי_ Jביצחקגוריון.בןגרלדברג,לאהעגנון,שלרם,ש.דינגו,

 ~ .ואחרים

בתשובה""החוזר-בשביס·זינגרליצחקחדשספר •
החדשספררבעקבותבשביס-דינגויצחקעםראיוןמכברלאפורסםהלונדוניטיימס"ב"סנדי
גדולהלהתעניינותעתהכברוהזוכהבארה"באלהבימיםלהופיעהעומד ,בתשובה""החוזר
כלנגדבשביס-דינגויוצא;ים w ,נערותעלסיפוריםבמקום .הקודמיםמספריושרנהנהירתו
האמרנההתערערותנגדהאשה,שלבתפקידההשינוינגד ;המודרנייםהחייםשלהרעות
עלהואהסיפורהאמיתית.היהדותשלילתאתרואההואשבהישראל,מדינתנגדהדתית,
בגטודרכואתלמצואכדיניר-יורקשלהבשרסיראתהעוזבפרלין'ילידאמריקאייהודי

מאהבתלעצמומצאהעמידה,בגילעסקיםאיששפירא,יוסף ,הגיבורבירושלים.החסידי
וגםאשתושגםלפתעמגלהשהואלאחרלדתחוזרהואחברתיות.מוסכמותשלבהשפעתן
 .רבשלבתולאשהונושאשעריםלמאהמגיעהואכך .ברבגדושלוהמאהבת
מאמיןואינובתשובהחוזראינוגיבורו'לבניגודעצמו'שהואבראיוןעצמועלמעידבשביס

החוזרלעומתו' .והמשפטיםהחוקיםכלאתלוואמרסיניבהרלמשההתגלהשאלוהים
כברוהאמונההדיברות,עשרתאתתקייםאםדי .להאמיןצריךלא"אתה :אומרבתשובה

שאלוהיםפקפקתילאמעולם" :באלוהיםבשביס-דינגומאמיןזאת,עםיחד .מאליה"תבוא
אלוהיםעםדיברהואכיליומספרבאכמישהואךהיקום,כללגביתכניתלוושישקיים

תמימותאיןנוספתבנקודה .לך"מאמיןלאאני :!'זומרפשוטאניוכך'כךלואמרואלוהים
סופיתבריחהשקיימתבתשובההחוזרעםלהסכיםיכוללא"אני :לגיבורוהסופרביןרעים

 .האנושי"הקיוםשלמהבעייתיות
היחידיםהיוהיהודיםשנה 2000"במשך :הדתיתליהדותוהערכהאהדהרוחשהסופר
עלשלוהביקורת .אותך"שמכהלמיהשנייההלחיאתלהושיטישושלההטפהאתשקיימו
 .גבורהשוםבזהאין .קטןכוחעוד .האומותככללהיותשרוצהמדינהשזוהיאישראלמדינת

 .היהודי"האידיאלהתגשמותאינהישראלולכןהכוח,עללהתגברהיא"הגבורה
גורסדינגובשביס .הנישואיןבחייובגידהניאוףנגדלמאבקקורא "בתשובה"החוזר

 .זמננושלהטרגדיהוזוהמשפחה,חיילהתערערותגםגרמההדתיתהאמונהשהתערערות
לדעתכבריכוליםאנו"מה .הנצחיותלבעיותבעולמנותשובהשוםשאיןמסכםהואלבסוף

"מלחמהבתוךשזוחלתספריםתולעתלשאולכמוזההרי ?היקוםשלהנצחיותהשאלותעל
איךעצמה.אתלהזיןומנסההניירעליושבתרקהתולעתרע.אוטובורמאןזהאםושלום"

 "?טולסטויעלביקורתלתתיכולההיא

הגרמניהכיבושבעתההלשנותמכתעל.ספר
אנונימייםובחלקםחתומיםבחלקם-הלשנהמכתבימליונילחמישהשלושהבין

 ,המתחרהאתהשכן,אתלהסגירכדיהשנייהמלחה"עבימילגרמניםאווישילמימשלנשלחו
-הלימיאנודההעיתונאישלמספרולמדיםאנוזאת .האםאתואפילוהבןאתהבעל,את

במקריםהםההלשנהמכתבינפריס.לאחרונהאורשראההגרמני",הכיבושבזמןהלשנה"
כיהודים.הרובערופאאתאו(הזמר)ר~י.~שאדלאתלמשלמציגיםוהםסיבסחסרירבים

מעצרקרובותלעתיםבעקבותיהםשגררו.כיווןמסוכנים,להיותיכוליםהיוכאלההבלים
 .גילוייהבכלהאנושיתהאיוולתאתהמציגספרזהו .ריכוזלמחנהומשלוחעינוייםואפילו

ו"לידות".סארויאן""שמי-סארויאןויליאם •
שהדברלומראפשר . 72בגילסארריאןויליאםשלמותומאזמשנתייםלמעלהקצתעברו
למרתלאיכול"אני :פעםאמרשהואלמרותהכתיבה,היהבחייובעקביותשעשההיחיד
 .כסארויאן"למותחייבאניכסופר,
עובדהמחזקים ,בארה"בעתהזהאורשראו ,חדשיםספריםשני .כמובן ,כסופרמתהואאבל

מעבודתוצמחסארויאן"שמי"הספר .לושהיההדימויבשרטוטמסייעיםגםהם .זו
כלאתכמעטכוללהספר .גוריאןסירק :בפסבדוניםנכתבממנוחלק .ביותרהמוקדמת
סיפוריםגםבוכלולים . 1954-1933משנתשפיוסםוהמסותהמחזותהסיפורים, ,השירים

ושומריםמאמץללאזורמיםסיפוריו .הקצרהסיפוראמןהואסארויאן .בחייואורראושלא
מעונייניםספרותחוקרי .סארויאנייםלכנותםשאפשרקבועההשקפהונקודתקבועטוןעל

סיפוריוכי .מסארויאןמתעלמיםהםלכן ,טעמםאתלהפגיןכדימעורפליםיותרבדברים
אנכרוניסטי.סופרהואלגביהם .ושנאהאהבהמוותחיים,כמופשוטיםבענייניםעוסקים
שוניםהרהוריםסארויאןמעלהובו .יומןכמיןהכתוב"לידות"'הואכעתשיצאהשניהספר

גמור,בלתיהואמותולאחרשיצאזהכתב-ידועוד.הבריאה,מסתוריןעלוהמוות,החייםעל
 • .כסופרסארויאןשלדמותומחשיפתהגילוי,מןבוישאך

-החוף"בקרבת"להיtק~א-אפדייקג'וןשלחדשספר •
עמודים 919"קנופף"הוצאת

נדירשילובהוא"זוג"ת",הרומאןאתהשארביןשחיבראפדייק,ון'גהידועוהמבקרהסופר
כתיבתלביןספרעלביקורתכתיבתביןההבדל .לדבריו .מבריקהופרוזהביקורתיעומקשל

ספרונקראגםוכך .ביםספינהעללהיותלביןהחוףעללהיותביןההבדלכמוזהסיפורת
 .שוניםאמריקאייםמספריםעלמאמריםהכולל ,"החוףבקרבת"להימצא-החדש

לאסימוניהספרותיותתחושותינואתפורטתספריםשסקירתכותבהואלספרבהקדמה
-1976משהחללזכורישאפדייק,שלהמדהיםהספרותייבולואתלהעריךכדי ,אגב .מתכת

רומנים.ארבעהועודאחדשיריםספר ,סיפוריםאסופותשתילשנהספרשלבקצבפרסםהוא
 • .-1975ב-והשני ,-1965בצאיהראשוןהביקורתיספרו
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מרנרכרג

היהדותללימודילביה"סמשותףחדש,פרויקט.במסגרת
תצלומיםכרכשו ,ת"אאוניברסיטתשלהמרכזיתולספריה
קמברידג'באוניברסיטתשנמצאשנטר,טיילורמאוסף

בגניזהשכמצארותעודותמסמכיםכוללהאוסף .באנגליה
הקודמתהמאהבסוףשנטרסלרמרןעל-ידיוהועברובקהיר

שלרחבמיגורןכוללהחומרקמברידג'.לאוניברסיטת
פילוסופיה 'הבינייםימישירתותלמוד'מקרא :כגרןנושאים,
 .וכר'מסחריותתעודותשטרות,כתרבות,גיטין'יהודית,
תקופהעלומשתרעיהודיתבערביתארבעבריתכתובהחומר
 .ו-9ההמאהעדלערך-9ההמאהמן-למדירחבה

הסוככותבמשרדיפגישהכערכהאחדיםשבוערתלפכי •
(שהיהעקרוניאביבד"רשלביוזמתובכיר-יורקהיהודית

ביןבארה"ב)הסוככותמטעםהיהודיהחיכוךעלהממונה
בפגישהשכנחהסופריםאחד .שםהיושביםעברייםסופרים

להפצתאפשרויותהיההמרכזיהנושאיעוז-קסט.איתמרהיה
שברמועדוןלהקיםרעיוןהועלהבארה"ב.העבריתהספרות

עםבארה"בהמבקריםישראלייםסופריםלהיפגשיוכלו
בתערוכותמלוויםיהיואלהמיפגשיםעברי.ציבור

פרייל'גבריאלהמשוררעודהשתתפובפגישה .ובהרצאות
בארה"ב,המופיעכתב-עת-"ביצורן"עורך ,ליףחיים

עבריעיתון-"הדואר"עורךסגןקבקוב,יעקבהסופר

 .תלפזגדעוןוהסופרבארה"בהמופיע

טקסבתל-אביבהסופרבביתכערך 11 . 10.83ג'ביום •
תשמ"גלשכתרלמוסיקהלספרותומלגותפרסיםחלוקת
 'גררביץדליזכרבספרותשםבעילוםבפרסים .אקו"םמטעם
קוגןלבאבן-אור,מרי:במ,ס;קה .וצביושלרםכהכא-כיבשרי

בתחוםזכוהיצירהפרסוםלעידודבפרסיםשרסטר.וגיורא
ז"ללדיןמכשהשלז"ל'זוסמןעזראשליצירותיהםהספרות

חרל"פאחרוןבן-ירחכן'אשר :במרסיקה .סומקרוכיושל
הוענקובספרותיצירהמילגותז"ל.סטרצ'בסקיויהויכין
בספרותהשופטיםפרסי .זכדבכקולשמעוןארופדליצחק
לארטרר :במרסיקה .קכיוקוליורםאוזלכדליעקבהעוכקר

מככ"לקירר,רןנשאפתיחהדברי .זלצרולדובבררןגל
שלו,ואבכראקר"םהנהלתיו"רטנאי,:שלמהבירכו .אקו"ם

 .ואמנותלתרבותהציבוריתהמועצההנהלתיו"ר

(במסגרתבתל-אביבהסופרבביתכערך 6 . 10.83ה'•ביום
"פרוטוקול"ספררבצאתבן-כריצחקעםערבטרי")"צבע
בחלק ." 83-66 "שיריומבחרבצאתגלדמןמרדכירעם

מתוךקטעיםאכסקיאלכסקראהערבשלהראשון
הלל .בפסנתרכגינהקטעיהשמיעורלטויעקב"הפרוטוקול"

עלדובר .בן-כריצחקאתוראייןהספרעלשוחחוייס
 :(בן-כרברומן,הציוניהאידיאלשלהגתשמותומשמערת
עליומסתכלהואאךציוניחלוםשלספרזהמסויים"במובן

שלדברי ,ברומןהמרכזיתהדמותעלהאחורי"),החלוןדרך
אתרלוקחשאדםוהמסתוריןהסודרתהתגלמות"היאבן-כר
 .לשלמותפכאטיתכמעטחתירהבהשישליכדמהאך .לקבר

כברנפגמתזושלמרתמשרועת,סתירהשלבדרךלעתים,
המאורעותביןלהקבלהגםהתייחסרייס .הדברים"בראשית
אתוחתםבשטחים,היוםשלהפכאטיתלהתיישבותבספר

העיקרישהמסר"נראה :מהיצירהאישיתבהתרשמותהשיחה

העדןגןשלהמטאפורה .עגנוןשללמסרדרמההררמאןשל
לקראת .היצירהבכלמרחפתהציוניארהדתיהאידיאליסטי

שגערןשביןבתודעהכותרהגיבורכאשרהסיפור'סוף

האדם.שלהסיזיפימאבקושזהמביכיםאנולהתבהרות,
שרקעתהתודעה .האדםשלמצברהואהיצירהשלהמסר

ראיינההערבשלהשניבחלק .צפה"ושרביאוששלבמעטפת
מעורבותולשאלתוהתייחסהגלדמןמרדכיאתררלמןהדסה

הואשאיןולכךהשעהבענייניהמשוררשלמעורבותואיאר
שלתגובתו .אחריםלמשורריםבכיגורזהנושאעלכותב

ביותרהחשוביםשהמשורריםלי"נראה :גלדמןמרדכי
 .בכעשהמעורבותלהםשחיתההנביאיםהיוהרוחבתולדות

עםעצמימצאתילא .ממכירחוקההנביאאיצטלת ,לצערי
ההוויהעצםכיהאלה,הנושאיםעללהגיבפשוטהיכולת

סימןשמתי .ליברורהלאמארדשליהישראליתהיהודית
סימניליאיןעדיין .האלההמחשבותעלמאודגדולשאלה

אומרהייתי-פוליטימשפטשזהנאמראםקריאה.
בתקופההשמאלבמחכהעצמםמצאושהמשוררים

בפרנויהלהתייחסחובהלעצמורואהזהומחכה ,האחרונה
שאלתכיככרן,לאכמעשהלינראהרזההשראה,לחוויית

היאבכללהאנושיהמיןושלישראלעםשלההישרדות
שאלתלגביפרנואידיתעמדה .היוםמשמעותיתשאלה

שלאחרתשאלהקיימתאך .הנכונההעמדההיאההישרדות
אתאיבדאךספרר,איןשטחיםלושישעםשלהישרדות

:;r וכשהנוחרתבעצם,הרבהלואיןכזהעםהמוסרי.בירכו
יותר".גדולהההישרדותאיסככתמתמעטים,הרוחניים

שלחדשורמאןבקרובאורלראות.עומד"כתר"בהרצאת •
סביבבפאריסמתרחשתהעלילה .אחרון""חורףבלסשמערן
העלילהבמרכז .התיכוןמהמזרחפוליטייםגוליםשלחייהם

ישבממצרים,שהרגלהיהודיקומוניסטיפעילשלדמותו-
 • .מזוהיםבלתיסוככיםעל-ידיאחר-כךוכרצחבפאריז

 :פסהנחום

רוצהאני

בריאהחברה

ועובדתתוססת

שרותימספקיםאנוולחינוךלתרבותמרכזב
אולם,וספורט.אמנותבידור,תרבות,

המתיימרתתנועההיאשההסתדרותמשום

בישראל,החברהפניעיצובעללהשפיע
בכלכוללת-יותראחריותגםעצמהעללקחההיא

בכלויוצריםאמניםסופרים,עםהקשרלטיפוחהנוגע
הדדית.הפריהשלענייובושישקשרהתחומים.

כגורםמרכזייהייאתרואהאנילכך'בנוסף
-המדגיש ,הכלליתההסתדרותבתוךאינטגרטיבי

האידאיהצדאת-כולוהמדינהשלמורכבותובתוך
גםאלאהעובדשלחייולתנאירקלאהמתייחס
רקולאפוליטיארגוןהיאההסתדרותשכן .לתככיהם

חינוכיתמערכת ,משקבנתההיא .כלכליארגון
מהתפיסהנבעואשרהדדיתעזרהשלותשתית

אחרירק .המייסדיםהאבותשלהאידיאולוגית
אתבהסתדרותהמקצועיהאיגודקבעהמדינההקמת

האחרותמהפונקציותחלקואילוהמיוח,דהדגשו
החינוכיתהפונקציהלמשלכמו .למדינההועברושלה

 .הממלכתיהחינוךלמסגרתשעברה
שהיתהשההסתדרותאומר'הייתיכללי'באופן

המדינהקוםמאזהפכה 'פוליטיארגוןבעיקרה
טבעליישזהבענייווהנה .פוליטית-כלכליתלמסגרת

שחשובמאמיןאני .חברהמתקן .עולםמתקןשל
 .פשוטלאוזההישראליתהחברהאתללא-הרףלקדם
מסוים'משטרלשנותשאיפהמתוךפועלאתה

אותושלהמשחקכלליעל-פימתנהלתופעילותך
מבחינתוגםמוסרית-ערכיתמבחינהגם .משטר

שינוילהיותחייבהשינוי .הפרטיםשלהתנהגויותיהם
שפעולהחושבואניהאדם,שלחייוסביבתשלכוללני

רבותלתרוםעשויהורוחניתחינוכיתתרבותית,

אנשים.שלהתנהגותםדרךלשינוי
דרךמציאתהיאבפנינו'כיוםהעומדותהבעיותאחת

תושבישלוההשכלתיתהתרבותיתרמתםלקידום
שלבעידןחייםשאנומשוםרקולא .מדינת-ישראל

אלאאדירים,טכנולוגייםושינוייםהתקדמות
אנובהםהגאו-פוליטייםשבתנאיםמשוםבמיוחד
רמתנוואילו .עתידנולגביבעיותלנוישנתונים

מספקת.מלהיותעדייורחוקההכוללניתההשכלתית
זכושלארבותמשפחותבישראלקיימותעדייו

 .בסיסייםתרבותייםולהרגליםלהשכלה
לכלשתבטיחמערכתליצורלדעתי,צריך ,זהובענייו
מה- .חייוכללאורךולהתפתחללמודאפשרותמבוגר

לערוךאנשיםיצטרכוקרובותשבתקופותשיתכןעוד
מקצועיתמקריירהיותרולבנותמקצועיותהסבות
מבוגרים'השכלתשלזהבנושא .חייהםבמשךאחת
במסגרתלפעולואףבכנסתחקיקהליזוםמנסהאני

יכללוהעבודהשבהסכמימנתעלהמקצועיהאיגוד
 .מתאימיםסעיפים
בפעולותומסייעתומךאניהעדתית,לבעיהבאשר

העדותשלהתרבותיהעושרעללשמורשמטרתן
הרוחנילמטעןאדםכלשלגאוותואתולפתחהשונות
תרבותליצירתלשאוףעלינוזאתעם .איתושהביא

כלשלממטענןכוחהאתשתשאבמקוריתישראלית
 .העדות

ביוהקשראתמאדמחשיבאניאלהכללשם
עקרוןבושנשמרבתנאי .אנשי-רוחלביןההסתדרות

היצירה.חופש

שההסתדרותספקליאיוהחינוך'לנושאנחזוראם
על-ידהשנעזבונושאיםבכמהולטפללשובחייבת
בית-ליסיוכמובמפעליםומדובר .המדינהקוםלאחר

במידההממלאתיאטרוןשניםמספרמזהפועלבו
באשר .הייאהלייסגירתעםשנוצרהחללאתרבה

שלמתקדםבשלבנמצאיםאנוהקולנוע,לנושא
סרטישתכלולטלוויזיוניתהסברהמערכתהקמת

החינוך'שלהכלליובתחוםוקולנוע.טלוויזיהאו'וידי
עמדתנואתשיכילמסמךשבועותמספרתוךיתפרסם

ביובתוכנוויכוחעדייוישהחינוכית.המערכתלגבי
וביוהעובדיםזרםשלמחודשתהקמהעלהחושבים
יותרהמתאימותדרכיםבחיפושצורךהמניחים

עלהשפעהשלדרכיםבעיקר .היוםשללמציאות
הלימודים'תוכניותעל .הקיימתהחינוכיתהמערכת
לימודיםתכניתקרובשלבכיווןוההוריםהמחנכים
 .בתנועת-העובדההעוסקים

מעשיבאופןפועלתהגבוה,לחינוךבאשר
אח,דארגוןשלבמובןלא .פועליתאוניברסיטה

השכלהשלמערכותמכלולבצורתאלאאחד'קמפוס
דעת,בהקנייתאקדמיים'בלימודיםהעוסקותגבוהה
מתכווןאני .דרךובחיפושיאידיאולוגיותבבעיות

לאפעל,לבית-בול, ,ההסתדרותלפעילילבית-הספר
בהכנתהרבהעוסקיםאלהבכל .ועודלאורנים

לשאלותתשובותמחפשיםובכללתוכניות-לימודים
הכלכלההחברה,האדם,- soה-שנותשלהקשות

ובדוי.

לציבורהמגיעהמחנכיםתנועתמקיימיםאנובנוסף'
מנסיםאנוזובמסגרת .מורים-10.000לקרובשל

חומרעםבית-הספר'בתוךשקורהמהעםלהתמודד
מחנכים'שלנפשםעלשםנאבקיםאנו .הלימודים

בחוקהסעיףאתלנצלניתןבעזרתםוהוריםמורים
 25%לקבועהוריםלרובהמאפשרהממלכתיהחינוך

לשכנערקלאמעונייניםואנוהלימודיםתוכניתשל
ההיסטוריהעללמשלחומר,לתתגםאלאבעיקרון

 .העבודהתנועתשל

העובדיםזרםאתלחדשלאאולחדש •

לקבועההוריםרשאים :החוקפיעל •
% 2S הלימודיםמתכנית

בריאה'פוריה'חברהרוצההייתי •

ועובדתתוססת

לעבוראנשיםיצטרכוהקרובבעתיד •
ולבנותמקצועיתהסבהאחתמפעםיותר
אחת.מקצועיתמקריירהיותר

השכלתבענייובכנסתחקיקהנחוצה •
מבוגרים.

המערכתעלהשפעהלדעתי'להיות,צריכההמטרה
 .אחרתמערכתיצירתולאהקיימת

בית-ספרלהקיםבמינומיוחדכסיוןנעשהבירושלים
למשוערמעלהצליחזהכסיון .תנועת-העבודהברוח

ניתןולאומחנכיםהוריםעייישניזוםמשוםראשית
בעליאנשיםשלבקבוצהמדובר .ממסדיכפתרון
שכאשרעדייוהחושביםסוציאליסטיתתודעה

עלמדבריםהם .להפעילולנסותישבדבר'מאמינים
זהבמקרהתפקידנו .ילדיהםעםזאתועושיםהגשמה
 .ההתנדבותבעקרוןלפגועלאאבללסייע,לתמוך,

זה,בית-ספרמקימההיתהההסתדרותשאםליברור

לזהלתתצריך .מידהבאותהמצליחהיהלאהוא
 .שזהכפילצמוח
שלמחודשתהחייאהעללהשפיעכאמור,הוא,העיקר

רבערךרואהאניזהלצורך .תנועת-העבודהרוח

להרחיבמאדרוצההייתי .סופריםעםנוערבמפגשי
קוראיםחוגישלבצורהוזאתאלהמפגשיםמערכת
לנושחשובמשוםגםלה,ומחוץהקיבוציתבתנועה
ההולכותהפנאילשעותתרבותייםתכניםלספק

זאת ,המודרניתהטכנולוגיההתפתחותעםומתרבות

העבודה.למ~סרמאחריותכמובןעצמנושנפטורמבלי
תוססתבריאה,פורייiר,בחברהרוצההייתישכן

 • .ועובדת
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מסה

עושיאמנים,

ליצנים'להטים'

סדר'אימקרה'

עולם

פורבוכראייהודה :ציורשרפשטייועמיבן

לזניחתרקלאכוונתי .המביכיםההיבטיםרכיםזמננוכתאמנות
ככתעב,היפהכמקרי,המתוכנןלהמרתאםכיולתקיפתה,המסורתב

ראוותנותכמופעיטבעיוהלוך-דבריםכפורץ-גדר,לכתהמצניע
כדרךזאתאסביר'ואחרלדברידוגמאותכמהאביאתחילהואכזריות.

 .האכאלוגיה
הנכותסגולתשוםעלהילדיםלאמנותהמיוחסהערךלמעלתמתייחסאני

הילדיםלאמנותדומים,מטעמיםהמיוחס,הערךולמעלתשכה,והספוכטאכיות
מטעמיםהמיוחס,הערךולמעלתשכה,והספוכטאכיותהכנותסגולתשוםעל

אצלהסטייהולהוקרתהגלויהלארוטיותכוונתיהפסיכוטים.לאמנות ,דומים
שהםכדרךודומיהם,עריותגילויהסטייה'האונס,לנושאוכן 'למשלבודלו,

ואחרים, ) Bellmer (כלמר ,) Magrutte (מגריטשלכאמנותםמתבטאים
כיבלתנוכיסכורים,כמדומהמהםשרכיםהסוריאליסטים,אצלוכמיוחד

המעצורים.ממירככדמיוננו,ולוהשתחררות,ידיעלתמימותלמעלתלהגיע
האוטומאטיתלכתיבההסוריאליסטיםפכוממעצורים,שחרורלהשיגכדי

העולםאתלראותנטייהגילואחרת,אוכךושירים.תמוכותשלחופשיולחיבור
עצמולשתףהואעתידלכשפיו,ייכנעושאםאמונהתוךמטבעו,כמכושף
המקריות,כשידולמכןיותראףלכתהרחיקקייג'ג'וןכאמצעותם.כיצירתם,

לכעיןלהגיעכדיומרעיונות,מדמיוןמטעם,כליללהיפטרכדבריו,כיסה,כאשר
קיים.היהלאאוהיהשמבחינתומהעםוהזדהותפתיחותשלכירוואכה

לאנטי-אוולאמניםכיאו-ריאליסטיםהמנוכיםאמניםשלליצירתםגםכוונתי
פריטיםתיליהמציב ) Arman (ארמאןהיאלכךדוגמא"הזרימה".שלאמנים
אפשר .ששיברהנגינהכליאתלראווההמציגאושלוהאשפהמסלשליקט
שלגופםאבריעלידושכחתימת ,) Piero Manzoni (מאכצוכיפיירועללהצביע
כלרכיםמכר;ואשראמנותיצירתמעתההםהחתומיםהאבריםכיהצהיראנשים

טביעותאתהנושאותוביציםהאמןידיעלשביבשםכאווירממולאים
עםיותראורגניתהזדהותתחושתלכעליהןלהעניקשנועדואצבעותיו'
שלצ;~:זתוטהרתעלכל-כולההבדוקהשתכולתןפחיותמכרואשרהאמנות,

שכיןולמייצגלחשובתכופותכיוםהנחשב ,) Beuys (לכאריסגםכוונתי .האמן
'ואשרהאמןולאנוכיותמקצועיתלאמנותהתנגדאשרהמערבית,גרמניהאמני
וככימתמשלופרטיתסמליםכלשוןומשוכות,קטנותדרמטיותעלילותרוקח
אוזןעללוחשהואהסבריהםשאתהציוריםכדוגמתחברתית,ביקורתשללווי

להכיןמסוגלתמתהארנבתלמאזיניו)הואשמסביר(כפיכייעןמתה,ארנבת
 .מהםטובאותם

כאמנותלראווההמוצגיםמובהקת,ואכזריותהרסלגילוייכוונתימידהכאותה
ציורמוחקחגיגישכאורח ,) Breton (כרטוןאנודההןמתוכותדוגמאותזמננו.

קוכיכגשלציורהמוחק ) Rauschenberg (ראוכככרגאו ) Picabia (פיקכיהשל
) Kooning (, כלדסאריג'וןאו) Baldessari ( ציוריו,אתכאשמעלה-1969שכ

אפראתהמכילהצנצנתקוברואשראמנות,ממצבוריכדבריו,להיפטר,כדי
טושכז'אןגםכזכראנייורק.ככיוהיהודישכמוזיאוןהפנימיככותלתמונותיו

) Jean Toche (, ככיו-מודרניתלאמנותהמוזיאוןעלהאחראיםאתשהאשים
האמנות,כחופשלהתערבהחוצפהלהםשחיתהכיווןכוואכדאליות,יורק

 ;אסרפיקשלהגרכיקהעלהמוזיאוןמכאיאחדשהתיזצבעכתמילסלקדהיינו'
שכעצרכשעהעליושהגנוהאחריםוככלמכקריםאמנים,כאותםכזכרואני

שלבמקרהגםכזכראני .ופקידיוהמוזיאוןכאמניחטיפתלמעןפעילותובעוון
מפיקכשהואשבגלריה,סתרבפינתאוכן-1972שב ) Acconci (אקוכציויטו

בודדן;ובכריסלהזיותיוקולניביטויבכתנודרמאטיים,צליליםבשעת-מעשה
) Chris Burden ( ניטשהובחרמן ;בזרועותיוסיכותלנעיצתשגרם) Nitsche 

Herman ( והאכזרי"."האסתיטיאתלראווההציגשבוהדמיםובחזיון

 :צרכוכלברורהטיעוןכידומניאךוכהנה,כהנהעודלהוסיףהייתייכול
באופןדווקאולאוואכזריות,זעםמחאה,שלגדושהמידהמגלהשלכרהאמנות
אםכיהסובלימציה,בדרךהפרוידיאכים,לפימקובלת,סמליםבלשוןהחבוי
האמנותשלהיותהלעובדתלהתכחשניתןלאשרק.ובלאכחלבלאבגלוי,

שלזה'סוגכןפיעלאף ;מתחדשתעתובכלחדשהוככזאת,זמננובתעכשווית
לצורךעכשוויביטוימאשריותרכראיןוהאכזריותהזעם ,המחאהביטוי

 .הזמניםובכלהתרבויותבכלבאמנות,ביטויואתמצאדכאשמקדמת
וליצניםלהטיםעושילכי-ןשכזכרוהאמניםביןהשוואהבאמצעותזאתאבהיר

 .ה"פרימיטיביות"התרבויותמןלכוהמוכרים
 ) Chaח ceבמקרי(ודומיהםהסוריאליסטיםהדדאיסטים,שלבהתעניינותםנתחיל
זאתהתעניינותמיוחסתתכופות .) accident (ובלא-צפוי ) Oddity (בחריג

המצטיינותאחרותחברתיותולתופעותהראשונההעולםמלחמתלהשפעת
(לפכיםוב~~יןבניגריההחיים ) Yoruba (יורובהשלסיפור-עםלפנינו .בייחודן
הדבר.עלאורלכסוךכדיבושישוחרמיי),

כיאף-לנכותושכרכלישו'זזאלים'שכיעלכסבי;ךו:;ניסיפור-עםאותו
הטבע,כדרךאשו,את .המוותשהכוואיקו,צפוי''לא-מהכהסתייגות

מסתתרהוא .מתרחשצפויכלתימשהומופיע,שהואאימתכללהכין.קשה
אוהמקרה'אתמזמןהואמקוםוככלדרכיםוכצמתיאנשיםמיפגשכמקומות

אלהואכילהוסיף,יש .כשפעלצרותכמובן,גורם,הואצפוי.הכלתיאת
נראהכלתיהפועלים",הכוחותוקשריהכיגליםהמראות"מהומתאלהיגדול,
אךוהרס,פגע-רעכולוכלכן,וכולוכשחורכולוהכבירים,בממדיוזולתלעין
הוא .האפשרויותשכיןהמרווחפוטנציאלי'כוחותעצומותךצריתאנרגיהגם
 .לחייםהדרךונוטרהאליםשגרירגם

זהו .מפניומתייראהלאאחתכריהאשרשלכוחולמרותהסיפור.אלועתה
האדם,ככיאתלהקניטכדיאשועוללאשרכלעלכשמעוהמוות.אלאיקו,
המכסהשכלתמיד'אמרהשניתכההתשובה .נענשהואאיןזהמדועשאל
וכאמצעותכאשויטפלהואכיאמרהמוות,איקו, .לאסוןצפויכרלנזוף

שנהוגוכפי .כרלהילחםאשואתיפגושהואכיהודעה,שלחהאדמה
זמריםשלרבתיכבודהעםהאליםמןאחדכלהגיעכאלה,ענקיםכתחרויות
שכיכיןהמאבק .כמערכהלצפותאנשיםכאוהארץקצותמכל ;ומתופפים

אםלהתלקחעשוייםאלהעמודיםשכןלתארו,אכסהולאנכיר,היההאלים
על ,המקרהאשו,אתשהטילהמוות,איקו,זההיהלכסוףאך ;כןאעשה
האלאשו,שלידידוואולם ;להרגול~שומעלמטהואתוהכיףהקרקע
והצילהמוותמידה~ןהאתחטףקדימה,הסתערהעתיד,אתלצפותשככוחו

לגזולאפשר:"איאמרוהאדםככילחיות.המשיךכרצח,אשוכיאףחכרו.את
להתקייםממשיךאי-הוודאות,גםשהואהמקרה,אך ;המוות"מידהחייםאת
מזהטובהסכראיןאל-נכוןבחייכו.הרףללאלהתערבוממשיךהמוותלצד
 *ומדוע.לכוקורהמהלהכיןיבלתנולאי

לעיתיםוכיאשו,שלהחיוביתהתגלמותוהואקייג'ג'וןכיליברור
כדדאיסטיםכמוכר'ישכיזאת,וגםחיוביות,פחותהתגלמויותיו

כ'עושהמוגדרחברתייםאנתרופולוגיםשבפיממההרבהובסוריאליסטים,
ניתן .האפריקניםהשבטיםכיןמקוםככלקיימתזאתדמותו'ליצן'.להטים'
פישעל ) Azande (שבאזכרה ) Ture (העכבישבדמותלמשל,כמתגלם,לראותו
עוכרהואמעצוריםכלחסרכהיותוהכריות".עלמעריםעת"בכלשלותאודו

* " Eshu and Death" from H. Courlander, Tales of Yo;uba 
Gods and Heroes, Crown Publishers, New York, 1973. 

 47-48 1מס , 77עתון 8



שרכבאשתו,אתלהרוגמנסהאביר,אתרוצחהואהאזכרה,מחרקיחרקכלעל
ורוצח.בזימהשטרףרמאי,שקרן,הוא .אחותוגםהנראהוככלחמרתועם
גםהואאך .לרברבנותוסייגואיןטובהכפריבוגדניי .חמדןישחצןהוא

שהואובשעהובמחול,בשירהנסחףובתעלוליו,בפחזותרמקסיםשרבה-לב,
היותואףעלבמוסכמות.זלזולמפגינהחזותוכלהנוצצת,במגבעתומחולל

אימתכלצערמעוררהואהאזכרהובלבבתמימותו,חביבהואמפלצתי,
מהספקכלללאמגלםהוא .שלישדמעותמזילובתסכולומרעדשהוא

בעדם.העוצריםהמוסר,וחוקיההרגלאלמלאלהיות,רוציםהיושהאזכרה
וינבאגו,שלהאינדיאניםמקרבמינובןעםזהאפריקניעושה-להטיםהשררה
מאולףשהוא(אףמעשיועלאחריותכללקבלהמסרבתחבולות""אישאותו

הזקניםוינבאגרמבניאחדבאימה".מהול"צחוקמעוררואשרבמקצת)
 :הבאיםכדבריםעליואמרוהשמרנים

בדמותוכי .מעררןנקיהואכןפיעלואףלרוב,פשעיםביצעהשידר"אמת
לאדברכייהנוכחיבצביונהועדלעולםהארץשללקיומההערובהמתגשמת

בנשיםמתעלליםגבריםוגונבים,מתים,אנשיםכיהנאות,תפקודהאתיפר
ניהללאמעולםהואיכןולמרותובוגדניים,עצליםכשהםחיים,האדםובני

קראלכולם .כולםהדבריםכלאתואהבהעולםפניעלנדדהואמלחמה.
בו."התעללוהכלכן.פיעלואףאחיו,

ביןאנושית.חיוניותלומעניקהליצןאךמיתית,דמותהואעושה-הלהטים
כל-כולההתנהגותו .הליצןהואחדשעודכל .דאקרטהשלהאינדיאנים

הכלועושהאחורניתסרסרעלרוכבסגי-נהור,כלשרןמדברהואבהיפוך,
שהואכיווןמסוימת.כבודביראתגםאךכמשעשעאותורואים .בהיפוך

מעיקריכאחדהאינדיאניםידיעלהנתפשתהכפילות,אתכמייצגנתפש
החיים."

הנבאהר,.בקרבאימהגםאלאצחוק,רקלאמעורריםאלהאינדיאניםליצנים
להבעתמהרהעדמשתניםוהילדיםהנשיםחיוכימתקרבים.שהם"בשעה
הרקדניםכי ,מאמינים ) Kwakiutl (הקווקיוטלבקרבבפחד".מהולההפתעה
בניהרגוגםשלעיתיםעדפרועים.כההלצהבמעשימעורביםהיוהשוטים

בקרנטרריאסהחלמלאה,מחרותנהניםהליצנים"כל .במהלכםאדם
) Contraues ( השיאןמן) Cheyenne ( לניוויקויועד) neweekwe ( חזונישל
) Juni (. לעגםחיציאךאחרים.והןעצמםהםהןמשמשיםללעגםכמטרה

אחרותדתיותרשויותוכלפיהאלילרופאיכלפיעצמהמידהבאותהמופנים
התחבולותאתללעגבשימורציניבטקסחלקנוטלהרנבאהליצן ".למיניהן

צחוקבמעללירבתימהומהבעוררוהכמרים,תפוגותאתבחשפוהנקוטות,
שתן"שרתיםהפואבלרליצנינמצאוהתשע-עשרההמאהסוףלקראתולעג.

בכלוזבל".צואהולועסיםבעליות-הגגלילהכסיריששימשווכדיםממיכלים
פושטתכופות .הליצןשלכמלבושיומשמשיםסמרטוטיםאמריקהצפרן

מונעאינואישכיאף .אותוגונבגםהצורךובמידת .מזרןלנדבתידוהליצן
אינםשעליהםימיןבענייניפחותלאאלימיםהם .חפץשלברמהליטולממנו

קררםלראווה.מציגיםהםמיניותםאתולהתבדח.לשירללהג,חדלים
ענקייםמיןאברילעצמםהליצניםהרכיבובעדם,זאתמנעושהמיסיונרים

 .כללעיןעצמםחושפיםהיוותכופות
 .ומופקריםפרוציםערמומיים,זללנים,הםהליצניםגםהלהטוטנים,כדוגמת

עםהאסוראתהיוצרות,אתומערבביםבחייםמהומההמכניסיםהאשו'יםהם

שיוכלכדיבזהזהמהוליםלהיותחייביםאלהיסודותששניכדרךהמותר,
מקשריםובמקודש,במוסכםבמקובל,זלזולשמתוךאלההםלתפקד.העולם

הםכאלה .קדושהכןרעלמובנתבלתישהיאהערבוביה,עםהאנושותאת
קרול.ופליקסגרגנטואה ,השועלביננארדיה"ב,שלהליצןלוקי,הומס,
עלביותרהמקודשיםהחוקיםאתהמפריםההינדיםהכופריםהםכאלה

קברים,כציידיהכהה,בתחפושתו ) Shiva (השיבהוהםהשורה,מןההינדים

השחקניםהםאלהבסיןואילוהיפאניים,הפיותשועליהםואולי
והדדאיסטים,המטורפים,הרומנטיקניםובאירופהה"משוגעים"

המגושמיםביותר,הקולנייםמשתתפיהםהניאר-דדאיסטים. ,הסוריאליסטים
הנודעיםהפולחןטקסיארהמונייםמופעיםשלביותרוהפרועיםביותר

באכזריותם.

דמויאוהשלילילסוגיהם,הבלתי-צפויואמניהליצניםהלהטים,עושי
מהעשרתההאמנותאתהמפקיעיםאלההםוהאכזרי,המפתיעהשלילי,
המהותלאוכאוטי.זרהואביקוםאשרלכלאנושיות,למטרותתקני,לתרגום

אולגלותמבקשתהאמנותיתהמסורתכידומהשאותהבקפידה,המבוקרת
באמצעותהאכזריהזר,באמצעותהזרשלהסמלתואוהצגתואםכילהשליט,
טבע,דמוייתהוויהיוצריםהם .צפויהבלתיבאמצעותצפויהבלתיהאכזרי,
הםמטיליםוכךשמתסכלת,הגםיותר,שאמיתיתאפשר(גולמית),הירלית
הא-ביקוםמשוקעיםאנושבכוחההא-מוסרית,האדישותאלחזרהאותנו
בתוקףלשחותנוכלשבמימיואוקיאנוסאותוהכל-יכול,האדיש,מוסרי,

 •מהותו.עצםעםההזדהות
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הדדית-עזרה
ועושיםמאמינים

 .הדרךמראשיתכברבזהזהשלוביםהיווהגשמתוהחזון
בימיהביצותי ,l'ומייבמאהליהשניה,העליהשלים ,l'הכבי'וסולליהחוצביםממחנות
בתקופתהחדשותוהין:,כונותהעריםבוני~לוממטבחי-הפועליםהשלישית,העליה

מהמעברותהחמישית,העליהין:,,לוהמלאכההתעשיהממפכ~ליהרביעית,העליה

ועדמאז-המדינה~יתיראשנותשלהצעיריםהחקלאייםוהישוביםומחנות-העולים
היווהאלפיםההדדית;היג,,זרהרעיוןאתאלפיםהגין:,,יכווהדרך,כללאורךימינו,

 ...לרבבות

-המעשהנמשךהיוםוגם ...
 .בקשייםהנתוןאחרלמפעלמסייע"כור"שלריווחיכשמפעל *
לבעלבכךומאפשריותרגבוהמס-חברמשלםגבוהההכנסהבעלכשחבר *

חולים".ב"קופתהבריאותשרותימלואאתלקבלנמוכההכנסה

צעיר.לקיבוץוהדרכהידעבאמצעים,עוזרותיקכי~קיבוץ *
הודותעבודתו,ראשיתעםבסיסית,מפנסיהנהנהבארץחדשכייeעובד *

ותיק.עובדשללתשלומיו
מאפשרהארץבמרכזלצרכן""המשבירשלבחנותהקונהכשלקוח *

דומה.חנותשלמשרותיההנות L /ובאילתנקרית-שמונהלתושב

במשבר.הנתוןבמושבלחברוערבמושבכשחבר *

-אדם.הואלעובדכשעובדיא 1רהדדיתעזרה

-העובדיםלחברתשנה 60ז
 1העובדתהציונותלהגשמתהעולהבדרךשנה 60 .

Cי
ה

ם



גבולחציית-שמראלייצחק
ראשון.מפגש

כבדות,?התשובותהחייםאיך ?נשמעמה-רגילותהשאלותמחייכות.אינןהפנים
עםמזדהיםהגדודמסגלאחוזתשעיםחרא. ?לעשותאפשרמה :בוטותלעתים
שהםממהסולדים .בלבנוןלשהייהמתנגדיםלמלחמה.מתנגדים :עכשיו""שלום
עםצעדזהלפני .ראש-הממשלהשלביתומולהפגיןהקציניםאחדלעשות.הולכים
אוליבא.הואאבללסרב.ללכת.לאלויעצהאשתולתל-אביב.מראש-הנקרהחבריו
 ?לבדהגזחורבנתהמלאכהעםלהידפקלהםשיתךהואמיבאים.שחבריומשום
ישכישהוכיחהלמלחמהכשיצאורמסוורפולששרוןזאתהדמוקרטיה.למעןואולי
 .החייםהבת,הבן'אתה'אני' :ממנהיותרחשוביםדברים

הנסיעה •
הכפרים .יפת-נוףארץ .ופרדוקסלימוזרשלעירובלפנינוהחולפיםבמראות
 .שלנואלהכמובה'נוגסיםואינםאיתםמתמזגיםוההריםהגבעותאתמלטפים

המקומי.בז;ןלוןקיימתשאינהמלההיאאקולוגיהמקום.בכלוזוהמהמאידך-לכלוך
בעיניו.כטובכל-אדםעושהכאן
והאלומותבמגליםנקצרותההרשבשיפ~ליהקטנותהחלקות .עכשיוהקצירעת

בערפלהאוויראתממלאהחיטהגרעיניאתאחר-כךבוררישןקומביין .בידנאספות
מרבצי ,המהמורותומלאהצרהכבישובשוליבשדה.פרותזהוב.אבקשלדק

 .עבורךמוותמלכודתהיאיודע,אתהמהן'אחתישנות.מכוניות

חוקללאמדינה •
בכבישיםהמכוניות .החשמלעבורמשלמיםאין ;ושיוכרתאיןז;ןסים'איןבלבנון
הנושאותעטופותנשיםולצידםבטרקטוריםנוהגיםילדים .עשרה-בניבידינהוגות

שקרביהםאחריםעל-פניחולפיםחדשיםכלי-רכבוט~ק.חיטהשקיראשיהןעל
 .גלויים
הפלנגותוישנןרב.ערבוחומייניסטים.שיעיםדרוזים,נוצרים,מוסלמים,בארץחיים

בצילםחוסיםהארץ'שלשודדי-הדרכיםהםהאחרונים .חדאדשלהמליציותואנשי
אומריםאתה",מילךואומרידידךמילי"אמורמדיו.אתולובשיםצה"למחנותשל

 .כאןהמתחוללהאבסורדיבמחזההמשטרהתפקידאתהמשחקיםהחיילים
אירלנד'מסנגל'פיג'י'ואייצרפת,מהולנד' .האו"םחייליהמעגלאתסוגרים

במדיםשחור-עורחיילומתנשאים.שונאיםומהםלנוידידותייםמהםסקנדינביה.
כולנו'כמושייך' .בידוזקוףרובהו .נשכחבגיאדוםעומדחוםובסגיןכחולים
אחר.לעולם

הכפר.נשות
 .בתיהןעלהסוגריםהקטניםשדות-הטבקאלהכפרנשותיוצאותהשמשזריחתלפני

נושאותהןהמלאבאורכבראחר-כך .לשקיםומכניסותהירוקיםהעליםאתקוטפות
עליאתומשחילותממיינותילדיהן,עםושם,הבתיםאלראשיהןעלהשקיםאת

אותןתוצאנההפרות,אתתחלובנהיותרמאוחר .לייבושחוטיםעלוקושרותהטבק
והבעלקמאית.במסירותחובותמילוי .הביתאתוינקוהילדיםאתיאכילולשדה,
לבית-הקפהואולי .ולעסקיולדרכויסעמאוחרתבוקרבשעתהמרצדס,אלנכנס

לקבלעל-מנתלביתויחזורבערב .ידידיובחברתולעשןלשש-כשהסמוך'שבכפר
כאןהואמסוימות,מבחינותהת~"ך, .וכבודאהבהאוכל,לו:המגיעאתמנשותיו

ועכשיו.

היפהיואל •
תאונהסתםדרכים,תאונתלא .לבנוןשלממחוזותיהבאחדבתאונהנהרגמת.

לרשימותאותולהוסיףיכוליםראש-הממשלהשלביתושמולהמפגיניםלבנונית.

איילת-בקיבוצו' .הקורסשלהיפההיההוא .קציניםבקורסיחדהיינו .הנופלים
 .בהריוןואשהילדיםארבעההשאירהשחר,

הלוגוס"של"הסטטוס •
 .אותנושהקדיםמהגדודחייליםשלושהנהרגובובמקוםעובריםאנוהסיורבמסלול

המטבחשבאוהלמהרדיולמזלנו.בחייםעדייןאנחנו .אותםקטלאחדיריותמטח
האמנות","קדושתהלוגוס",של"הסטטוסעלהמדברמלומדמבקרשלקולובוקע

אתיודעיםאינםדומה,כךשתושביו,אחרתמארץכמו .היופי""תפיסת"אסטתיקה"

עלעלינוצלנו..אהמשורר.שאמרמהעלהמבקרכךלרגליה.עפרהבנים.מעשי
 .ונסענוהנשקאתטענו .הרכבים

לשלום.יד
בדובדבנים,צה"לחייליאתקיבלהבעיתונים,כתובכךהמקומית,האוכלוסיה

יותרוהרבהחגיגיפחותהרבההסיפור,שלב'חלק .באווירובנשיקותבפרחים
ופוליטיקהלמודי-מלחמהשאינםהילדים'רק .עודאלינומחייכיםאיןעצוב.

מפוייחים,כלי-מלחמההמרוצפותהדרכיםבשולי ,לשלוםמהססתידמרימים
דם.מוצצייתושיםנחיליהפסקהבלימעופפיםשעליהן

כלבקבורת •
 .צחנהמעלהוהחלהדרךבשולישרועהיהשלםיום .הכבישעלמתגור-כלבים

ושלפהוחפרהנברההמקום,אתאמומצאהקלהשעהלאחר .על-ידינונקברלבסוף
 .העולםולעיניהשמשלקרנישובאותוחשפה ;המתגורהאת

נשלחאחרמהבית.בעיותיואתשהביאאומריםבמחסום.התאבדהחייליםאחד
נהרגמשמר-הגבולאיש .מהביתמחלותיואתשהביאאמרו .לקצין-בריאות-נפש

ההלוויהביתו.אתמאשריותרהצבאאתשאהבאומריםבליל-אמש.ממארב
הטקס.כלליכללפיהיולושנערכווהקבורה

 1מס'התנחלות •
אולםחסויים,כמובןהפרטיםלהתנחלות.הפךביותרהארעייםמבסיסינואחד

מפניחייליםעללהגןכדיאחת,צומתבשוליזמניתכישיבהשהחלמהבעיקרון
בעלשלהעקשניסירובולמרותזיתיםמטעעלהשתלטו .קבעלבסיסהפךחיילים
וחפרומקלחות;העמידודגלוהניפוגדר;מתחויתדותותקעואוהליםהקימו .המטע

השומר-בן-קיבוץהחדש,הבסיסמפקדכלי-נשק.בהןוהציבועמדותבנו ;מחראות

-והמתנגדהחליט.הבכירשהמפקדאלא .המעשהעםלהסכיםהתקשההצעיר,
אותו.חינכו·הרילכךפקודה.סרבלאהואאךלוהציקאמנםמצפונו

ולחיותלראות •
מהםשניים .נפצעוושישה-עשרנהרגוחייליםשני .מטען-צדהתפוצץהרחקלא

עמיר .מחבליםמידיהיאגםנהרגהשנהרג,שמיר,בן-קיבוץעמיר,שלאמו .קשה
הוא .לבואסרבלאהואמותו.אתבהשימצאתחושהלוחיתה .המלחמהאתשנא

 . . .אחריונותרהשלוהגיטרהומת.התגייס
בוהסנסציוני'האסוןלמקוםהגיעהמאוד'פופולרימעיתוןמכובדת,אחתעיתונאית

לראותבאההיא .מטרעשריםשללמרחקמשאיתקילוגרםשבעיםבןמטעןהעיף
הפוךקפהשותההיאעכשיו .מלהאףההרוגיםעל .המפוייחיםהמשאיתשרידיאת

 .קראבטיחאוכלתאולי .הטיילתעלבבית-קפה

שלי.המפקד
בצבאמשרתהואלעיניו.משקפייםמקריח,ראשוחמישים.בןשליהמפקד

שומר:אישיתלדוגמאסמל .תיכוןבית-ספרמנהלהואהאזרחייםבחייו .בהתנדבות
אינולעולםהכלים.אתושוטףהחצראתמנקהלסיורים,יוצאחייליו,עםבלילות
מתעשתמיידאךעשתונותיו'איבודעל-סףעומדהואלפעמים .קולואתמרים

המלחמהאתשונאהואבאמת. .שליהמפקדמידותאישהוא .עצמועלומשתלט
עלדיבר .והביטחוןהחוץועדתלחברימפורשותזאתאמראפילוהוא .בלבנון
נמצאהואלמהאזומלחמות.צבאשונאהואבכלל .בנוהנעשההחיתיאוריהמעשה

 ?כאן

סיום.מסיבת
כוכבים.מלאהלילהאיתנו.כברשלנוהמחליפיםאמיתית.חאפלה ,חאפלה

 .עוזביםשאנוחשהמייללת,הכלבההגחלים.עלהקפההאש.עלהשיפודים
 ;אחיםוהמרוקאיהאמריקאי ;אחיםוהתימניהפרסי ;אחיםוהבדואיהגרוזיני
 .לאאותאמינו-אמיתימצבזהאחים.והספרדיהאשכנזי
בכנען",הלילותיפים"מהשריםהלילה.תוךאלהגיציםעםעפיםוהצחוקהבדיחות

כתבולאהמלחמהשפזמונאימכיווןשלי".האהובהואשלי"השכפץדרומה","היי
לחברהחייליםנאלציםזעם,שיריכתבוהזעםמשוררירקמלחמה,פזמוניהשנה

הזו'המלחמהשלביותרהידועהחייליםשיראתשרנואז .השיריםאתבעצמם
 :משליביתבתוספת

אווירוןאלינורד
ללבנוןאותנוקח

שרוןבשבילנלחם
 .ארוןבתוךונחזור

שניצחוןקרחאיך

לכישלוןפתאוםחפן
 ן;י~ז:::אתתשאלו
 .רפ~לי;ןשלבארון

גלוגילולאבדיחותסיפרולא .שרולאלנוהקודמתהפלוגהשלהסיוםבמסיבת
לזכרדומיהשלדקה .דוםעמדוהקודמתהפלוגהשלהסיוםבמסיבת .צחוקים
 .שנהרגוחבריםשלושה
 .בני-מזלהיינואנחנו

 ...מתי?עד
 •.לדרוםמצפוןראש-הנקרהמחסוםאתחצינומאוחרת,לילהבשעתלמחרת,
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סיפוריםחמישה

קצרים

בירשטייויוסל

ענברנורית :ציורים

1 
 .שלילחופהאולספרותלשיעורללכת :כזאתדילמהבפניפעםיצבתינ

בעיתוןפורסםשליהראשוןשהשיראחריירןכמלבועודזההיה
ויעקבבאוסטרליה),(חדשותנייעסייאויסטראלישעיידימקומי

כלעםלביתושאבואממניביקשייידישלספרותמוסמךמורהיגיליגטש
לילומריברצוןכןכללאכיאםיהסכיםיהדקהבמחברתלעייןמשסיים .יצירותי

 .עליהןדעתואת
יי.ככהייננה,

בחוץ,משהוהשאירשלו,האגודלציפורןאתהסתירהואואזבדיוקלדעתרציתי
 .ציפורןשלמילימטרבערן .שליהכישרוןגודליהגלוישהחלקואמר

 .תשע-עשרהכבןגילייאתלושאמרתיאחריליקראהואיינערייי
עלאי-פעםשמעתיאםשאליבמבוכתיומשהבחיןהמחברתאתליהחזירהוא

מעטהתרכךהואואזשביהמבוכהאתיותרעודהגדילההזאתהשאלה .האנפסט
לייתן .עקרונותיהואתהשירהשלהבסיסייםהחוקיםאתאותיללמדוהתנדב
העירתושביכשרובשבתות,במוצאירקאבלכסף,איוחינםשיעוריםסדרת

 .לבתי-קולנועפולחן)כמו(משהוללכתנוהגיםבתוכם,שליוהחברהואנימלבורן,
צעירשמשורראמרימוטב,יהבנתוולפיילרשותושעמדהיחידהזמןזההיהאן

בשמחהלהקריבמוכןויהיההרבהיפקפקלאיכשרונואתלהגדילהשואף
השירה.מזבחעלקורבנות
 .הקולנוע-והקורבן

שותפהלהיותנערתיאתלשכנעגםוהצלחתימאודמהרהשתכנעתייליאשר
 .פואטיקה-קולנועבמקום-שבתכל .לקורכן
כיאםהשירהמולניצבהקולנועלא .השתנהמשהואחתשבתשבמוצאיאלא

צעירימשוררישאניגיליגיטש'יעקבשלילמורהלגלותהעזתילא .שלנוהחתונה
עומדבעולם,המקובליםלמינהגיםומתכחשבמוסכמותמורדלמימס,דהמתנכר

עומדיםשאנולונספרשלאיואנישליהכלהיהחלטנוולכן .בורגנימעשהלבצע
לשיעור.-ואנילחתונהתלןהיאשבתמוצאיבאותונתחלק.להתחתן.
-וכמוהם .האמפיברכוס-.כמוהולאוזניזרהיהלאכברהאנפסטזובתקופה

יעקבשלבביתוישבתייהחופהלידלישהמתינובשעה .וה~מבוסהטרוכאוס
בדמישהקריבייידישמשורריניידוסלייבמאתשיריםספרעלרכוןיגיליגיטש

וימבוסיםאנפסטיםבשיריולזווגמאודוהצליחהשירה,מזבחעלנפשואתימיו
עלהמפהאתקיפלתיולכן Iשלובןהקורלעומת Iהרהרתיישליבןהקורמה •יחדגם

הברותיהמליםקצבלפיהעץעלוהקשתיאצבעות,שלוששתייםכופפתייהשולחן
 :שבשירמוטעמותובלתימוטעמות

אתכברפרשובמלכודן,לשעבריהודירובעשבקרלטון,הכנסתבביתששם,ידעתי
הציירברגנךיוסלחבריוסבתא.סבאהוריה,שלי,הכלה .לחתןוממתיניםהחופה

לפנייתפזרולאשהאורחיםלכןלדאוגליהבטיחושניהםהגבוה.יוסלובן-דודי
אותוירגיעוסבלנותו,שפקעהאועצבנותסימנימישהואצליבחינו .שאבוא
אנפסטיםבעץלהקישליהמשכתיואניבא.הואהנההחתן,בא:הנהכגוןבמלים

ישירגיליגיטשיעקבישלילמורהאביאואנייום,שיבואבתקווהואמפיברכוסים,
שלוהאגודלאתיריםהואכלוםעודיסתירלאאותושיקראואחרי ,חדש

 • .שלמהציפורןלפניואראה

ב
חיפשתיהרחובות,רובאתהתניידנביאיתפסושבהשכונה

ליהשיבהבנביאיםדייהואגםיימה, .המלךשלמהברחובכתובת
נחושת.מצבעכבדה,נכריתבפיאהזקנה

ביקשהייידישלשפתהישןהכינוייירגוןבזאיתהשדיברתימרוצה
שםהשבת,כיכרעדאחריהושאלןהרחב,המיחםאתמהמדרכהשארים

מוטבבקול,הרהרההמלך,שלמהרחובאתשאמצאעדלפסח.כליםמגעילים
אחרירודףלי,אמרלמשל,שלה,החתןהחג.לפנימצווהאתפוסשקודםיהיה,
 .ימיוכלמצוות
מאודכדאיהיהלישאםוסברההתרברבות,בלילאהוסיפה,בהן,מלאייהוא

 .איתרלהיפגש
יכולתילאאבל .עצמיעלמשהולהשאספרביקשהשלההחתןעלשסיפרהאחרי

היתהלאממילא .ולדברכתפיעלחםהמיאתלשאת .כאחדדבריםשנילעשות
מישהו,עלאדרוךשלאלהיזהרעליוהיה .מסביבההמולהבגללמילה.שומעת
 .עליידרוךלאושאיש
גםמצוות.אחריברדיפהעסוקהבחוץהתרוצצההשכונהכלכיצדקה.הזקנה
לכרס,כרסשעמדויהודים,שנילידעברתיבתורה.עסקוהתרוצצו,שלאאלה

בקלותיכולתיכתפייעלהרחבהמיחםלולא .בגמראסוגיהאיזהעלוהתווכחו
 .שלהםהכרסיםמתחתלעבור
במורדשנידרדרהמצות,בחבילותעמוסהלעגלהדרךופיניתיהצידהזינקתי
ישליהעינייםובפניהעגלהאחרירדפובחורי-ישיבהשלושההרחוב.שלהתלול
 .שוניםבגווניםארוכותופיארתציציותהתנופפובלבדיספורותלשניות

שיר-אתשםמשנניםשהנעריםניחשתייחדרישלפתוחמחלוןשבקעוהקולותלפי
המיחםאתהעברתי .שליהיחדרימימיעודלישזכורהישרךהניגוןפיעלהשירים
זמרגעזאנג,אייו-שיר .היחדרישלהניגוןאתלזמרךוהמשכתיהשניתלכתף
צדיק,בןצדיקשרהשיריםשיראבלנביא,אוחכםאוצדיקלוזימר-כזהאחד
 .המלךשלמההוא-נביאבןנביאחכם,בןחכם
אולם .החגבהכנתהעסוקהבשכונהשלוהרחובאתלחפשעודשעלינזכרתי,ואז

לאומייבנקמולהמעקהעלהמיחםאתוכשתינחתיהשבת,לכיכרהגענובינתיים
הנחושת,פאתעםלזקנהלספרההזדמנותאתמצאתינשימה,לתפוסכדיפשוט

שהיוהשבת,בכיכרהאחריםהבנקיםושלושתמולנוהבנק .עצמיעלמשהואגם
ואיפהמתיעצותפעםנתתיאנישגםליהזכירו .שעהבאותהלקוחותמלאים
 .התל-אביביתבבורסהלרכושמניותואילוכספיםלהשקיעכדאי
ודאיהדבר,כןשאםהחליטה,תשובתיולאורהזקנהשאלה?יידולריםייגם

 .שלההחתןאתלפגושלישכדאי
לשווא.הואסברה,כןאחריו,שליהחיפושכיהמל,ךשלמהרחובאתשאשכח

אבלבירושלים,רחובלאיזהכברזכהעליו,אורשלעדןגןהמלך,דודשלו,אבא
איתהיחדללכתהמיחם,אתשנגעילאחרילי,ישתלםולכן,ספק.-שלוהבן

 :בשניהםמלאהואלי,הבטיחהכי,המוצלח.חתנהאתלפגוש
 • ".בדולריםוגםבמצוותייגם

111 
מכיו-יורקבארבי,הצנזערהנקראמקלויזנבורג,רביה

שנכנסתילפני .שלוהדרשהאתלשמועהלכתיאזלירושלים,
ופיארתזקןבעליהודיאליניגשהאומה,בנייניברחבתלאולם,י

עדהלוואהלושאתןביידישממניוביקשאזכיר'מאחורימסולסלות
יבוא.שמשיח

 .והארוןהתחתוןשבמעילוהכיסיםלאחדתחבהואלושנתתיהשטרותאת
מאחוריו,ספוריםצעדיםעומדתשנשארההקטנהבתושלבידהאחזהסתובב,
הילדה .נשים :כתובהיההדלתשעללאולםהנפרדתלכניסהמיהרוושניהם
ביןאיתריחדאותהלהכניסהיהיכוללאוהואשמונהאושבעכבתנראתה

 :ביידישוטענהנשיםלעזרתלבדהלהיכנססירבההבתאבלהגברים.
 ".אלייךנישטכיווילייטאטע,

שבאומאלההנשים,שאחתבתקווהלכניסהסמוךלהסתובבאיפואהמשיךהוא
ורבוהלכוכי .בזמןלהיכנסיוכלהואוגםהבתאתתיקחיהקדושלרבילהאזין

לבנייןוהגיחוברחבההופיעוחסידים .וייסגריתמלאמעטעודשהאולםהסימנים
אותולכבושמבצרילהתקיףנשלחוכאילו-שכזותוקפניתריצה .בשחורכגלים

אבאגם .באשמשיחכששומעיםנמהריםכן-שכזהחיפזוןכליל.אותוולהרוס
טען ,בביתאצלנואח,דעצובביום .בחייםנשארהיהלוילקראתוכןרץהיהשלי

 .לבואכברמוכרחמשיחברירה,ואיןאחרמוצאכברשאיו
ואמרלכתהרחיקאפילוהוא .הדבראותושלובדרשהטעןמקלוזנבורגהרביגם

הרחש .לדברלונתנושלארקחבל .פעמיואתהשומעיםכאלהכברשישנם
המעבריםכלתפוסים,היואמנםהמושביםכל .החללאתמילאבאולםשהתמשך
הפסיקולאזאתובכלבאולם,ריקשטחנותרלאיהודים,ידיעלסתומים
 .להתרוצץ
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 .מאודגבוההיהכיאף ,החתןלייבלואתשיינהדודההכלהאתראינולאשנינו
ולחופהמאמריקה,סבאששלחהנדוניותשלושאתשחיסלפלאלאשכזה,גובה
 .בידוהרביעיתהנדוניהעםמאמריקהסבאחזרואזנכנס.לא

אותוומושךלייבלשלאפומולבנדוניהסבאמנפנףכיצדלראותרצינומאוד
עברושלוהאיבריםרובבה.להיכנסיוכלשלייבלכדיהגביהו,החופהאתלחופה.

אן ,ורגזכעסלייבל .ורפויהעבהחיתההמוגדלתהתחתונהשפתווגםהמידהאת
 .סוסכמומחייונראה
אתדחקנו .פרצופיםמלאבחלוןיוסלהבחיןאלמלאזאת,כלרואיםהיינולא

 .דברראינולאבאולםבעמדנולזגוגית.פנינואתאנוגםוהדבקנוהחוצהעצמנו
בפנים.הנעשהאתלראותיכולנומבחוץעתה,ואילו
נוףלעיניהתגלהושםפהבחלונות.להציץוהמשכתילביתמביתכמצובההלכתי
הבחנתיאחדלחלוןמבעדאפור.יםפיסת-באופקורחוקבניינים,שניביןהררי
זוהיידעתי'מידותיהןלפיאולם ,לימוכרותהיושלאמאודגדולותנעלייםבזוג

 .גרהואכאן ,דודיבןיוסלשלהחדשההדירה
מהחלוןזזנולאלייבל,דודשלבחתונה ,אז .כתמידגבוהלקראתיבאהוא

חיפשו .התפזרוהקהלהחופהשנסתיימהלאחרגםלזגוגיתדבוקיםונשארנו
אללהביטבדעתוהעלהלאאישלמיטות.ומתחתהבגדיםערימותביואותנו
להציץהממשיכיםמעלי,יוסלושללמטהשליפרצופים,שנינראובוהחלון

 • .החתונהלאחרגםבאולםבמתרחש

 .באווירכובעיםעפוואזמקומיות.מהומותאפילוקטטות.דחיפות,התרוצצויות,
בהירבצבעהיחיד .הועףשליהכובעגםרחבות.תיתורותבעלישחוריםכובעים
כיפהחבשתילאכי .בגילוי-ראששנשארתיהיחידגםהייתיבכלל.תיתורתוללא

 .אחריוורצתי ,מתחתיו
לדברימקשיביםבאמריקהשגםבמקרופוןהודיעו .באולםשקטנעשהאזדווקא
 .החרישהאולםלשמועשםשיוכלווכדיהרבי
 ,לאולםהכניסותשתי .בחוץעצמיאתמצאתישלי'הכובעאחריבריצהאני'ואילו
 .נעלמווהשומרותהשומרים .לרווחהפתוחותהיולחוד,ולגבריםלחודלנשים
טרםההלוואהאתממנישקיבלהיהודיאבלהאולם,לתוךאותםדחףההמון
ברחבההילדהעםהסתובבוהואנשיםלעזרתבתואתשתיקחאשהמצא

לרווחהפתוחיםהיוהםגםהארוכיםשלוהמעיליםשניוהחשוכה.השוממת
שליהחטוףמהמבטבזכרונינשארמשהוברוח.התנופפושלהםהכנפותוארבעת
הוא,שאף ,הארוןשלווהזקןהפוזלות,שלוהעיניים :שנתתיהשטרותאתכשספר
הצדדים.לשניפזלברוח,

וכאןלרום,ומלוןאגדבניינישלהאורותנצנצויפו,רחובמעברמה,ממרחק
 :המשיחעלשלולמליםלושענומהאולםוהקולות ,הרבישלקולונשמעברחבה

 •אמן!"בימינו,"במהרה

IV 
אתלבקרהמערבי,שבגלילמצובהלקיבוץבאתיהחגאחרל

דירה.החליףשהואליוהסתברפרידמן,יוסלבן-דודי
 .צהרייםמנוחתשלהחמותבשעותלשאולמיאתהיהלא
והצצתיהמגוריםבתיביןאיפואהתהלכתי .בחצרנראהלאאיש

 .לוהשיירמוכרבחפץאבחיןאוליבחלונות,
בזכרונישנשתמרואחדות,תמונותביעלובינתייםאבל .מיוחדמשהוראיתילא

עלישובהשנרדמהעילית,בנצרתמרוסיהזקנהאשה .אחריםבחלונותמהצצה
השתקפהשלוהמרקעועלפעללאהמכשיר .הטלוויזיהמכשירמולמקש,כורסה
 .תלייהמחבלשהורדאוסטראליה,במלבורן,אחדשכן .הנרדמתהישישהכצללית

ושלשלישלנו'סבא-לחלוןמבעדועוד .בביתועצמואתותלההרגלאתפשט
לחופה.החתןלייבלאתמוביליוסל,
שישגיחיוסלבידיאזאותיהפקידו .כרוניבזשנשמרהראשוןהחלוןאוליזההיה
מאזאבלשנה'בחציממניגדול-ויוסלשש'כבןאזהייתי .החתונהבאולםעלי

היהניתןכאילו .אזוזשלאבכתףאותיהחזיקהוא .ממניגבוהשנייםפיומתמיד
המון .בלבדבברכייםמוקףהייתישליבגובה .הנוראהבצפיפותלזוזבכלל

 .בכתפיים-יוסל .ברכיים

ביקשהואהקדמית.הדלתאתלסגורלנהג, ,קושילויהה
אחד .פנימהונדחפובקולושמעולאאבל ,יותרלעלותלא J והתלונן ,שמעליובמר~ההציץהנהג .בחוץוידותקוענשאר

המוזרהההתנהגותועלהארץאתשפקדההחוםחתיכתעלעצמולפני
האשהנזכרהממקומו,זזוהאוטובוסהדלת,נסגרהשוחררה,כשהידתושביה.של

אצבעתקעהבמחיצה,פתחמצאההיאלרדת.שכחהכיהנהג,מאחורישישבה
 :קוראתכשהיאהנהג,שלבגבולדקורוהחלה
רגע!"יירגע!
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המחשבה,מעצםמבוהלתנרגעה.לאהאשהאבלהאוטובוס,אתעצרהנהג
 :צעקה ,תחנהעודלנסועהמשיכהלוברגללחזורנאלצתשחיתה

רגלהאתראולאהצפיפות,בגלל.שלההמקלאתוהרימה "!שליהרגלאתאוייתר
 .הכפופההידיתעדשטיפסוסיקוסיםבוונראו 'יבשמעץ ,דקהיההמקל .העקומה
האחורית.הדלתלעברלהידחףהחלהולכןחסומה,חיתההקדמיתלדלתהגישה

לדרךו~צאהנהג,פתאוםיתחרטשמאנבהלתעדייוקראה,היאלי!"ואבויייאוי
אחדיםונוסעים"גבותיי, :בקריאהאותהזירזהואכי .לרדתשתספיקלפני

 .משלהםייגברתיישלבטפטוףאליוהצטרפו
וראתההמעברלקצההאשההתקרבהאחריה,עוקבהאוטובוסכשכל ,לאטלאט
באותהוהבחינההדלת,אתראתה .בפניהלרווחהשנפתחההאחורית,הדלתאת
 :וקראהסלה,אתלהעבירלהשעזרבאישעת

 "!הארטשטייושלמה'לה !יישלמה
 .שנהשלושיםזהנעלםהואלאןהאישאתשאלההאוטובוס,מןלרדתובמקום

שפתאוםנסאיזה .בירושליםבארץ,כאןונמצאחישהואבכלל,ידעהלאהיא
מהידעהלא .ונבהלההפתוחהבדלתהביטההיאבאוטובוס.כאן,אותופגשה
בדרןכאביםולסבולולנסועלהמשיךאונעוריה,מימיידידולאבד:לרדתלעשות
חזרה.

!"והטפטוףייגברת :קריאתואתהגבירהנהג .קולואתהריםבינתייםוהאוטובוס
 .למטרהפןשמקודם

נראופניהעלשלה.במקלהאשה,שלהנפוחהברגלהביטשלמהשנקראהאיש
הצמיחצווארה,עלכזהאחד .המקלעלשנראולסיקוסיםהדומיםכהים,כתמים
 .וארוכהקשהשערה

 ,בעיירה ,ששםוסיפר ,ביידישהאישקרא "!היפיפייה~ייגע.דישפרהילה !יישפרה
 .עליהליהרגמוכןהיהשלאאחדצעירגברהיהלא

תחתממנוירדהוהאשההאוטובוס,אתעצרשוב .פתוחהבדלתלנסועהחלהנהג
 :המתרחקהאוטובוסאחריוקראההסתובבההיאייגברתיי.שלשוטףגשם

 •ביסטו?!"ווושלמהילה,~יסטו,ווושלמה?אותן,אמצאשוב"איפה
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קבעבהוראתחוץמוכבעלחמור

פתוחוגםבונוחגם

צתמרוגםבספךערךעלתשמוראיד
רווח!

מוצריםבולרכושאםשתחליטדע
לכללחסוךאולחו"לשונ!ם,לנסוע

הוראת-קבעתן-אחרתמטרה

הנחהותקבלחוץ,מטבעלרכישת
 .הרכישהבעמלת

תקופתיים,אוחודשייםבתשלומי)?
לך,הרצויבסכוםמטבעות,במגוון

ואנותקבע,-אתהלךהנוחהולתקופה
נבצע!

גםהטבה :מוגבלתלתקופה-ועכשיו
 !החליפיןבשער
לרכישתקבעהוראתלתתהקדם
יותרעלמהטבהתהנה_וכךחוץמטבע

הפקדות.

 ~ .- /f,t,9 ~קבעהוראת

י°'tונ . 
V i -י'J,t,f . ·•. -~,, 

 ~י

לאומי@בנק



בבותברם

המלכיםכימיימיו .נושןישןסיפורה
דברראהמלן .התקופותמכלוהנסיכים חמדאשה,בעל-חיים,כרם,בעיניו,יפה 8

מתיקרהלאזהאיפה .לעצמוולקחאותם
 .לקחתכדי Iמלןהואהמלךלכןממש .קרהלאזה

שנלקחהדברמחיראתהמלךשילםלפעמיםאמנם
מהרקשלקחלולהודותהיהצריךלפעמיםאבל

 .יותרולאשלקח
בןסיפורהואאליומתכווןשאניהמיוחדהסיפור

זירת .ס) 11לפנה 850 (שנהמאותושמונהכאלפיים
הרי/ביתבעמקקטנהעירביזרעאל,שלוההתרחשות

ופנהיפהכרםחמדאחאבהמלךהגליל,והרישומרון
מחיראותחתיואחרכרםלווהציעת, iגב /בעליואל
אבותיונחלתשזוטעןהוא :מיאןנכותאבל .טוב

איזבלהמלכה .אבותיונחלתאתמוסראינוואדם
שלבדרןנכותאתוסילקהבסכסוךאזהתערבה

שחמדהכרםאלירדואחאבהומתנכותמשפט,עיוות
 .לרישתולו,

 1אליהואחד'וסוערלוהטבאישנחסםדרכושעלאלא

 .אליוזעקכ"א)אי,(מלכיםירשת!"וגם"הרצחת
 .עשהמהתופשולאתופש .נדהם .נעצרואחאב
- !זכותעושהכוחהאם ?זכותמקנהרצחהאם
כוח :הזההמעשיהכללעללעמודהעולםיכולהאם
זכות?עושה

ס) 11לפנה 980 ( ,זהמאורעקודםשנהושלושיםמאה
לומספריםבירושלים,המלךבארמוןמשם,הרחקלא

עשירואישעניאישעלסיפורהגדולהמלךלדוד
יפהאשהלוחטףעתהזההמלךאחת.קטנהוכיבשה
ששלחוידיעלממנוונפטרמקציניומאחדאחת
לפניועתהעומדאחדזועםואישבמלחמה,למות

עניאיששלאחתקטנהככבשההסיפוראתלוומספר
לחסוןכדיממנואותהחטףאחדעשירשאישאחד

הסיפוראתשומעהמלך .שלוהמרובותמכבשיו
פונהואזנימנע,הבלתיהסוףאחרכבקסםונמשן

"אתה :הצעיפיםאתבאחתוקורעאליוהמספר
שלוקחמלן :דודהמלךאלגנ:ווהנביאזועק "!האיש
רשעמלכ~תן iתיכולא /במלכותויישלםבעוול

 .)א"יבי,(שמואל

נביאיםניצבווממולם .סופיאיןהיהמלכיםשלכוחם
שלדרכםעלניצבוהםאבל .פיסיכוחשוםחסרי

הכוחהאם :נוקבותבשאלותאותםוחסמוהמלכים
הכוחהעולם,סדראתלעשותצריךומהזכות?מקנה

 .בזכותשלאלקחתשלאפירושו,כשצדקהצדק?או
 .זכותואתותובעהצדקבא-כוחוחסרענישאיש
אתותובעבאהצדק-כלוחסרקטןאזרחושכל
לחזקיםרקנחלקאינוהעולםושעל-כן .זכותו

 .ולרשעיםלצדיקיםגםאלא Iולחלשים
במקוםובעיקר ,זכרלושאיןבמקוםלצדקזותביעה
כוחשוםולאצפונייםולאשינייםלאאיושלצדק
בעולםהיהודיםשלהגילויבעצםחיתה-מפחיד
כשאפשר,גםלעשותשאסורדבריםשישהעתיק.
 .לעשותםכשאפשרגםלעשותםשעוולדבריםושיש

הכוח,כמוממשחזקחשבון,שלבסופוושהצדק,
מהשכלוכשםהחולשה.כמוממשמפסידושהעוול

 .צדקאםנופלהעולםגםנופל,בשיווי-משקלשאינו
סיפורי .לגמרימעשיובלתילמדיתמיםנישמעזה

סיפורי .אלה:r.ייזותבהמוניהםמכחישיםההיסטוריה

מספריםזמןובכלבעולםמקוםבכלההיסטוריה
רשעיםועללהםורעצדיקיםעלומספריםוחוזרים

המרוויח,הרשעועלהמפסידהצדיקעל .להםוטוב
ושעל-כן .אליהריהעולםשלדרך-המלךהיאושזו
 .צודקמהיותחזקלהיותמוטב
ממשהוא,העתיקיםהסיפוריםבשנישמיוחדמה

 1ייאמןהלאההיפוך.ההיסטוריהמהלךכנגדהעמידה

השיגרהלהוכחותנכנעהלאדווקא :ריאליסטיהלא
שודדפשרה.וללאפשוטיורש.אינורוצח-המצוייה

הואהמאוזןהסדר .לגיטימציהאיןולכוחיזכה.לא
הדיסהארמוניה,אי-הסדר,הואוהעוולהצדק.

 .העולםאתממוטטוהואהדיסוננס,
לרשת.כדירצחולאבעולםומתיבעולםהיכןכי

 .היוםשלנוובעולם ,החדשובעולםהעתיקבעולם
תקיףעםאו ,וחזקתקיףאדםהלןלאומתיהיכן

ממנוולקח-חלשעםאלאוחלשאדםאלוחזק,
הואכוחי :להצטדקובליפעמייםלהרהרובליבכוח
לאורחמיםענווהשאלתיקרהלאומתיהיכן .צידקי
 Dieuetmondroit .וכוחגבורהבאלתיהוחלף

ושלכוחשלימיןידגםאבלזכותגםהוא droitכשה-
נשק.

ההיסטוריה,סיפוריכלוביוהעולםעמיכלביו
הריםעלשניםשלושת-אלפיאלפיים'לפניהתהלכו

כברת-פניעלבעולםמרכזילאבמקוםגבוהיםלא
קולםשהרימויחפיםאנשים-גדולהלאארץ

בדבריהם .ההיסטוריהבמהלןבדבריהםוהתערבו
מעשי,כוחשוםבידיהםשלאלפיבמעשיהם,ולא
הם-לעולםאחרתמידה .כלכליאופוליטי ,פיסי
סימטריהאיזושתהיה-מוחלטשיכנועמתוןתבעו

 .הפקריהיהלאשהעולם .החובהוביוהזכותבין
אחתושאשה 'הפקרתהיהלאאחתקטנהושכבשה

 .הפקרתהיהלאאבותושנחלתהפקר'תהיהלא
לפניהעתיקהארצםאלהיהודיםכשחזרולכן'אולי

זיכרוןקייםעדייוהעולםוכשבתודעתשנים'כמאה
אתהכוחמבעליהתובעההואהקולשללא-נימחה
תקחאלחדל,שלן!לאזהוותר, :הצדקמשמעת

איזווחיתה- !זכותמקנהאינוהכוח ,עצור !בכוח

העםימחישאידלראותכנראה,בעולם,ציפייה
את-אדמתועלבעל-כוחכריבוןבהתחדשוהיהודי

בלאלרשתשלא :הצדקשלהסימטריהעקרון
 .רשותבלאלקחתולאהסכמה
הציוניםכזה.סיפורהיההציונותסיפורואמנם,

ביצותעלריקות,אדמותעלבתחילההתנחלו
חפשיבמשא-ומתןקנואדמהוכשקנוומידבריות.

מןלקחושלקחומה .מאחוריהםכידוניםבלא
שקנו,ומה;עליה.בעליםלההיושלאאדמההשממה,

 .הצדדיםביןהדדיתהסכמהמתוןקנו
שלאאי-אפשר .הדבריםהשתנואחרונותבשנים
העםאתכעתחוצההזהוהוויכוח .בדברלהודות
היושביםמןאדמהלקחתהזכותמהבישראל.היהודי
והמקלעיםכשהכידוניםאדמהלקנותאו .עליה

עתיקההיסטוריתזכותשזוטועניםאלה .מאחור
בעליהכשחזרולהתממש'שעתההגיעהשכעת

ואלה .אבותיהםנחלתאלהנחלהשלהאמיתיים
רקאלאבכוחאדמהלרשתאיןלעולםכיטוענים

 .הצדקמרותובקבלתבפשרהבהסכמה,
והצדמכאן,המיתולוגיהצדבציונות,הצדדיםשני

הממשיהעולםאתעושיםאלהמכאן,הראציונאלי
ואלה ;שהשתנובתנאיםתלויבלתירעיוןשללדימוי

שלסדר ryלמצואומבקשיםשהשתנובתנאיםדים iמ
הטועניםעומדיםאחדמצד .הדדיתהסכמה

רשאיםלהשמידםניסהשהעולםלאחרשהיהודים
ה iאלמידיהמובטחתהנחלהאתלעצמםלתבוע
שניומצד ;אישבהסכמתתלויהשאינהכזכות

להתערבהיאהיהדותשמשמעותהטועניםעומדים
בלאולקחתצדקבלאלרשתהמנסהעוולמעשהבכל

 .רשות

הואצודק :דרך-כל-העולם-תמידקולהואאחדקול

האנטיהדרןקולהואאחדוקול ;יותרהחזק
שהכוח .צדקמקנהאינולבדושהכוח :היסטורית

עוול.הואלבדו
 .נופלשכבדמה:הגראוויטציהכחוקיכמוהאחתדרך
אחתודרך .למטהליפולכדימאמץלהוכיחצורןואיו
ואנרגיהכוחהרבההשקעתרק :העילויכחוקיכמוה

דעתלאןלשערקשהולא .למעלהאותןמרימה
 .נוטההבריות

ולאמרובהבסקרנותהעולםהיוםמסתכלוכן
שנותשלבישראלכעתהנטושהרעיוניבקרבנלאית

אחת, :לעולםלוישהסתכלותמידותשתי .השמונים
וסלחניתכלליתואחתלישראל,ומפורטתמחמירה

ישראל,אלמלוטשבמיקרוסקופ :העולםאל
אתישראלתכריעאיד :העולםאלעמוםובטלסקוף

העולםכלבדרןהיאגםתלןאם .שבההנוקבהוויכוח
לשמועתיפנהאםאו' Iלהמקנהשהכוחמהלהותיקח

אלפונהושעדייוממנהמרפהואינוהעתיקהקולאל
 .כדתייםחילוניים

לרשת,לקחת,כשמפתיםגם .שאסורדבריםשיש

דבריםשיש .יפהאשהיפה,כבשהיפה,כרם .לבעול
אבללקחת,המפריעיםאתולסלקלקחתשאפשר
כילחטוףתוכללא .רשעזהכילקחת,תוכללא :אסור
 .לעולםאחראיואתהבןמביטהעולם
יותרעלולאאהבה,יותרעלעומדתאינההיהדות

יותרעלעומדתהיא-חכמהיותרעלולאיפה'
תעשהלאעליךששנואמהעל .עוולפחותעלצודק.
 .לחברן

לעולם'כאחראיהנכונההעמידהאתמקיימיםאין
הזה,הצבועהזה,ה~יניהמדרגיבעולםריבוןכשאתה
זו-הזה,האגוצנטריהזה,הפרגמטיהזה,האכזר

 .קשהמשאלהיותר
בתוךוהיאהקשההשאלהשלתוכהבתוךאנחנואבל

 :בדמנושהיאהעתיקההתביעהנרדפיאנחנו .תוכנו
נרדפיואנחנו ,) 20 1ז 11ט(דברים,תרדוףצדקצדק

נ:ו~ךה ט~ש~~;:ן i~י :כןבדמנו,שהואהעתיקהחזון
 • .) 27אי(ישעיה,ה i7 ן~~;: Q י.?'?'(

f
. 

~ 
/4 

 / "נAי

ספר,דמדרי,דסופרים,בפגישתשנאמרודברים

 1983 ,אוקטובר

מאירמירה

ותשעארבעיםו,בצי

הננצירזהשהיהכדמה
• : :• :• T T :• -,. • 

ד~ר;ן p:ע wרגר~ר~~יםזק,ל
פכריעמוס;תלסוסיםךתומ;ת.עגל;ת

 . :-: . : : ,, ז-:

~קב;תןיו Ql'5ומ;rךירל~ב~ף~ך;ם

קמו~ים· ן~~כ~לי~ו;,יס~לך:;ביקים
ריזכ ..::ז~קב ';ה l'5ננ;זק,ךס:;בים

Q ~~ fi? חf חיד~ם 1 ~ה
 יו.pfז~ד1כ;זכה 9זכ~;:זן:;בי~הרסר~,ה

הרפכ;ת,א"ללתפיסהננסגזליםרגלי
ן;כרתע;ךי-:פכ;מה '~·ת;,.לגלועגל;ת-

יס 9רס~זס;,~לון ~ wמ, :~ i .;:כ r ~·ס~גי
פכגימה .העמוסהמעגלתז, 1 .רוג~ ·כגר

ז-רלמיזרתשל~שז-ראו'~ ·-~ט~מ :~,ל~
לrר; i ~ ii:P•רי;זןJזב ~י~י~ T~י ן;•כ~~
 םיב;:~~ vכ~ו;,יסה ?i.סריח ?j::ז~רו

ו;אוקןב;תסיו ,;ע .זקב~ף
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נסגרהסעגל

שתכליתהפעולה"היאטולסטוי, .ל.כאמר"אמנות",
 ,ביותרוהטוביםהנעליםהרגשותאתלזולתלמסור

 .להם"זכושאנשים
הזאתהתכליתמתחומישחורגמה .בהחלטברור
 .אמנות ,טולסטויעל-פי ,איננו
הספרותשלהטוטאליטאריהפירושועדמכאן

תכליתיתמהותשנקבעתברגעגדול.איננוהמרחק
התכלית.הגדרתרקהיאהבעייהליצירת-האמנות,

המישטרבתנאישתהיהמהלהיותהתכליתיכולה
משועבדתשהספרותהיאתחנת-המוצא-הממשי

מגמתיתשירהכיבוכארין,מכריזככה .לתכלית
אחת.שהןשתייםבכללהןגדולהושירה

אוסקארפסקחסרת-תועלת",היאאמנות"כל
בלתי-אומוסרייםספרים"אין :שאמרהוא .יייילד

זהרע.כתוביםאוהיטבכתוביםהספרים .מוסריים

 .הכל"
בלתי-נמנע,באופןמתוחה,הללוהקטביםשניביו

 .האסכולותצבעיבכלהמהבהבתשלמה,קשת
לכנותנוהגיםבישראלשהמבקריםמהעםנמנהאני

החמישיםשנותבראשית:דיוקליתרהמדינה".יידור
המרכזיהמהלךנגדשהתייצבה ,חבורהלעולםבאה

"הריאליזם .ההםהימיםשלהצעירהבספרות
-ספרותיתכמישנה-הוגשםאוליהסוציאליסטי"

האידיאולוגים,שלובמאמריהםבמסותיהםבעיקרו
עברההייאנחנו",תחושתהקיבוצית","התודעהאבל

שלא-כברהסופרים,רובשלבכתביהםכחוט-השני
אצלם .השיחרורמלחמתשלמטבילת-האשיצאו
הסופר-שלהקולקטיוויתהאחריותהרגשתהיתה
אזשנכתבוהיצירות .תכונת-יסודבבחינתהפרט

תיגבורתשקיבלה ,זותודעהשלבסימנהעמדו
והמלחמההמאבקשנותשלההירואיתבהתאזרות
הלאומית.

 ,הפניםמועדותלאןההןבשניםאיפואהיהברור
וכיצדהדרך-להוליךצריכהאו-מוליכהלהיכן
 .בהלצעודצריך
המדינה","דורבכינוינודעשלימיםהדורוהנה,

הראשונים ,רבי-המשמעותאךהמהססים,וצעדיו

סכרהציב"לקראת",בשםדל-תפוצהבבטאוןנעשו
הדבר,ואופייניהזאת.המרכזיתהמגמהבפני

כשיכפול,שהופיעההראשונה,החוברתשלשהמוטו
דבר,לכלמוזיאוני"מוצג 11עותקיה,-40בעתה,והיא
.מקט,ייהיהמאהמשלהי ,זרמשוררשלמשירנלקח

 :הרוסיהסימבוליזםממבשרי ,) 1911-1862 (פופאנוב
 /ובנחושתייםצרהוא/היקום !חדשהדרךנא"חפשו

 /?כמשהולאשושנהאי /-וזעום-אפייםאכזריהוא
 /תוםעדבידלוהחלומות // !חדשהדרךנאחפשו
 /ךבו ?jךבו, ?iתחייהוימי /r:ירבוההשראהעינות
עדידלוכהחלומות / ... !חלוםחידוש-חייםחידוש
 .תום"

רקעעלהזאתההתרסהאתלהביוכמובן,אפשר,
אתשניפץ ,החדשההעלייהשטפון-התקופה

מצורתהאכזבה ;האינטימיותמיסגרות-החיים

כיסופי-של ,אי-הגתשמותםאו ,התגשמותם
והגאולהחתירת-העצמאותבהםשנתלכדוהשיחרור,
העובריםהארץ,בנופיהעצומההתמורה ;החברתית

 ,ואף-על-פי-כן .בושכרוךמהכלעל ,מהירעיורתהליך
ייתחושתאותהעלשמאהתקוממנו?בעצם,מה,על

אך ;זאתגם ?הפרטשליחודואתהדוחקתיחדיי
זכות-הבכורהעלהאידאיים,התכתיביםעלבעיקר
"הפוליטרוקים",מורי-ההוראה,לעצמםשתבעו
לפחות .והמעמדהמדינהלצורכיהאמנותאתלהכפיף
מצבועלהדגשאתאנושמנותיאורטיתמבחינה
על ,וספיקותיוהתלבטויותיועל ,האדםשלהקיומי
 .תיאורטית :אומראני .האמןשלהמוחלטתחירותו

שליצירתםאתעכשיוכשבוחניםהשנים,ממרחקכי
אינםשהדבריםלדעתנוכחים"לקראת",אנשי

 .עיקרכלפשוטים
דווקא.?לאופוליטיתתודעההיינומשולליםהאומנם
שנתחשלה ,השקפת-עולםמאתנו,אחדלכל ,היתה
לאלה ,זההאו ,דומהאפיגרביורקעעלרבהבמידה
כמומחוויות-התשתיתכמהלרבות-לנו'שקדמו
לאובהחלט ;העצמאותמלחמתאוקיבוץאומחתרת

ולקחנוההואהדורשלהמאבקיםמןנעוריםהיינו
ביקשנואבל .הצד"מן"עמדנולאבפירוש .חלקבהם

לבלהסופרשל "הקטנהאלוהים"חלקתעללגונן
קיימנו,לא-ביקשנוהזמן.בנחשולימוצפתתהיה

חשיבותואתהדגשנוודאי,.תיירעדמאל"ףלאבוודאי
שבההמרכזיתהבעייהאךהיחיד,שלהעילאית

העקרוניהכיווןסוגיית-לדעתי-היתההתלבטנו
האבסולוטיתהחירותךח iכ.על .החדשההספרותשל
לחציםמינימכלמשוחררהיותווחובתהיוצרשל

נחלקנו, .ויכוחשוםהתנהללאכךעל-חיצוניים
 ;ליצורשרצינוהספרותשלמהותהעל ,דברשלבסופו
אתולנטועכללית""אנושיתלהיותעליהאם

כבמקור-המודרניתבספרות-המערביתדותיה

צריכיםשמאאו ;טכניוהןהגותיהן ,עיקריהשראה

עללהיאבק ,שלנותפיסתנוועל-פיאנובדרכנו ,אנו
הספרותשלז;ןז:וךש oהמשכהישראלית,ספרות

נופי-הארץפיענוחשעיקרההארצישראלית,
הוויכוחהתנהלסבורני' ,כךעל .ומשמעויותיהם

שבאופי,ההתנגשויותלכלמעברכך,;ומשוםהאמיתי

 ."לקראת"לחבורתהקץבא
פיעפע,,היטבכתיבתנולתוךוחילחלפיעפעהזמןאבל
ואםהשתנהסדר-העדיפויותאםמשנהזהואיו

מבית-יוצרי-האמת .שונהפרצוףלבשוהטכניקות

הזמןלקולותאטומיםהיולא"לקראתיישלהמדרש
להםשקדמוממיהדברשנבצרכשם ,ולתביעותיו

"פואטיקה"ליצורהנסיונותכל .אחריהםשבאווממי
 .הזאתהמרכזיתהעובדהאתלסתוריכלולאחדשה
ובחברהכמדינתנוובמדינהכארצנובארץאכן,

"מגדלי .הכללמןלהתבדלמסוגלהאמןאיוכחברתנו
יכולהיוצר,הוא,באספמיה.חלומותאלאאינםשן"

לאאבל ,חדשיםהדגשיםלהעמיד ,חדשנוסחליצור
 ,תרצוואםהקולקטיווית,האחריותממעגללהינתק

 .ולרעלטובממנה,שמתחייבוממהמשותפות-הגורל
 ,לפיכךהם,המדינה"יידורשלהחשוביםההישגים

שהמודעות ,גורסאינניאך .צורנייםכלקודם.

 .הואנהפוךזה.דורשלבכתיבתונתדלדלההציבורית
סוציו-פוליטיותעמדותעללהילחםמוסיףהסופר
שמירהומתוךהאינדיווידואליים,ובסיגנונובדרכו

מתריסכשהואגם-היוצרת,אי-תלותועלקפדנית

הללו"האילוצים" .לבטאן"האילוצים"כלפי
אי-אפשרכהווייתנוובהווייה ;הםאובייקטיוויים

גםולוא-הסופרלוקחבצומתי-הכרעה .בלעדיהם
הטובמרצונו-ביותרהעיקשהאינדיווידואליסטן

איננוהואהבלתי-נמנעת.ה~'?להאתעצמועל
 .נסוגואיננומתחמק

אתלתפוסמוסיפה"הצרופה"הליריקה ,כןאם ,וכך
בצידהאבלהשירה,שלבכותל-המזרחמקומה

 . "ם<;;~עלע~האתאת'"הנוי?.1השירהגםמתקיימת
ישבאמת, ,כלום-"הצרופה"הליריקהואם

שמעסיקלמהלהידרשממשיכה- ?כזאתליריקה
ועולה,צףהאמנות,שלדרכהמראשיתהאדםאת

הדיןהוא ·הפיוטי"ייהפלאקאטגםמשבר,בעיתות
נמהליםהדבריםאלה,מכלויותר .בסיפורת

המסוייגאהבה,בשירגם .באלהאלהומתבוללים
זרמי-יי~~או ,חיצוניות""השפעותמפניכביכול

דאבכגון .הקונקרטייםוהזמןהמקוםשלהמעמקים
רקתיתכןגיאומטריתחלוקה ;ולבןשחוראיו

 .עצמהעללהקלהמבקשתבביקורת,
שלבסימנוחתומההחדשהישראלשלההיסטוריה

טראגי,ותמידהירואי,לעתיםקולקטיווי,מאמץ
תלוייהזהרקעשעלייפלאלאעובדות.ולקבועד iלשר
עלמתהפכתחרבכמו-תלוייהועודנה-היתה
אתלבטאהקיבוציתהמישאלה ,האמןשלראשו

היצירותהיכן ;מתמדתשאלה-תביעהזוהי .החיים
ועל ?עליית-ההמוניםועל ?השיחרורמלחמתעל

ועל ?הכיפוריםיוםמלחמתועל ?הימיםששתמלחמת
חדשה,חברהשלעיצובה?ועלהבינעדתייםהנפתולים
עםהיחסיםמתריקועל ?ת i~לוישלכור-היתוך
הסיכוינצנוציועלהממושכתאיבתםעלהשכנים,
 ?לבנוןמלחמתועל ?להבנה
כתבבמלים",אלאבאידיאותשירהעושים"איו

בעשייתלהסתפקניאותולאאצלנו ,ובכן .מאלארמה
פולמוסיםהולידהזהוהרצון .אידיאותגםרצו .מלים

 .הרביםשלרוחם ,הרוחשקצרהאימתכלאין-קץ
פיעלאחתכללמישאלה,להשיבשביקשווהיצירות

לאבהן,ונמצאו .למישפטהובאווכישרונה,מיזגה
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גסות-אוברוטאליותרפיון-רוח,אוניהיליזםפעם,
 .ממורשתתלישותאוהיסטוריותת iזיקהעדריצרים,
כיסויי-כלעל-אף-צורךהיהלאלעיל,כאמוראבל,

iJ ~~ה~י-כלהאמנותיות,המסיכותכל ,םיt< שי~
Q נ~i עשויאישאין .הקיראלהזאתבדחיקה-:;כי

הזיקניצתנסיבותובאילומתיבקיר,מסמרותלקבוע
בסופואשר ,והעדיןהמורכבהמנגנוןגלגליאתהמניע

מיגםאין .יצירת-האמנותאתיפיקנעלםתהליךשל
אתש"יצמיח"על-מנתהאמןראשעללהכותשמסוגל
שרשאימיואיובi:ר~~נ:ינ:יה.להסתכןבלייצירתו
אתיצע,דשבוהנתיבאתמבחוץ,לפניו,להתוות
הצורהואתפנימה,היצירהאלךע.ךה·'.?יהתכנים

אינםאנושיקיבוץשל"צרכים"שום :שילבישנה
ואתעיתותיהאתליצירת-אמתלהכתיביכולים

מגמות-פניה.

קיימת,העבריתבספרותכי ,אלהבכלצורךהיהלא
"מעורבותשלביה,ובכלגלגוליהבכלומעולם,מאז

הזורמת ,יותרגבוההממדרגהמעורבותזוהי .מרצון"

הביטויהיא .לקטלגםמכדימיסתורייםבערוצים
היא .היהודיהעםשלהגווייהלמצפוניותוההיסטורי

ואנ~שיתלאומיתאחריותאותהשלהפועל-היוצא
שעמדוישראל,נביאישלבנחלתםהמקופלתגע.לה,

-מזהירהגםאם ,נוראהבבדידותכללבדרך-
פרקיבכדילא .כיווןעלולהצביעדין-וחשבוןלתבוע

 .נשגבותיצירות-ספרותגםהםהתנ"כייםהנבואה

הםשבמשוררים.הגדוליםגםהםשבנביאיםהגדולים
שאיננו ,מצפון-היחידשלזעקתואתלהתיזשהצליחו

בדפוסיםאחריות-הכלל,ואתהשליט,דיןאתמקבל
אחת. .ש >tלמיכוות-נפלאים,כהפיוטיים

יש ;גדולותמלחמותוישקטנותמלחמותיש
באלואףבאלו .קטנהפוליטיקהוישגדולהפוליטיקה

ייילדלעולםהואק, i~לאלכסנדרכדבריהאמן,
היפהפיהבאגדהכמסופרמשתדל,כשהואגםאבוד".

גזע-שלזהנצחימשההזהב,אלידואת,להושיטשלנו
אתידחוףאלוהיובולסי;,"כמולהיותעל-מנתהאדם,

כדיזאתיעשהוהוא .הלוחשותהגחליםלעברהיד
מפנימאשרלא-פחותעצמומפניהאמןאתלהציל
כדיהישר""השכללגילוייהאורב ,החיצוןהעולם
 .היוצרשללצווארומחנקלשים

והיכןפותחתהיאמהיכןיחרוץמי ?בתיימעורייספרות

לגלבישראל,עדים,אנובאחרונהמסתיימת?היא
נפרצו .מחאהומביעהעמדההקובעתשירהשלעצום

הממושכתשהיא ,מלחמהשלבעטייהסכריםאיזה
-במחלוקתביותרהשנוייהאף ,בתולדותינוביותר
אתקרעעל-אודותיהשהפולמוסהראשונהאולי

העם"כלכיודומה,-לגזריםהלאומית""ההסכמה
כזהשפעלנוהיהלאמעולם .מעורבת"שירהאומר
פוליטית""שירהאפילואומחאה""שירתשל

ספרותיותעמדותבעליעמוהגורףשפע ,במוצהר
המישמרותכלבניהאסכולות,כלבניומשונות,שונות

 .והגילים
הנכתבתזאת,השירהשלהאסתיטייםהערכיםמהם

יודעאינניהאקטואליהזשלסו~ה o-ל~ל~בתוך
בכישרוןהדברתלוימכרעת,ואולירבה,במידה

וכרודהומאיאקובסקיברכטכמה .האינדיווידואלי

אלההםכמה ?מסוייםר iלדישוהרנאנדסואלברטי
-אומרישלהזההגדולההמוןביןמעמד"ש"יחזיקו
הואשחשובמה .החשובזהלא ?-עצמם nר iשיר-מכ
המצפוןשלהנסכמניףהמשוררשלמחדשהופעתו
חטא,עלכמכה ,קינהכנושא ,בשערכמוכיח ,הקיבוצי
אלחזרנו .כלשהומעגלאיפוא,נסגר, .תיקוןכתובע

התוכחהנבואתאל ,תרחיבואם-נקודת-;:~ךאץ.(ית,
אם ;התנ"כית ,והתקווהחיסורים ,והאהבה

ערב-של ""האחראיתהספרותימיאל ,תצמצמו
הזההמעגלאי-פעםנפרץכלוםאבל .ותקומתהמדינה

זירות oאחריות-בתוך-ושלריות nירות-בתוך-א oשל
חדלושלאכשם ,להתגוששחדלולאוהגחלתהזהב
הן .~שותאותהשלפניםשתיהם .זואתזהת iלהפר

r:ויונ:יהובגלעיןדיוקנאותיהבאין-סוףהאמנות,'הן
האrוד.

ספר,דבסאמורה,סופרים,בכנסשנאמרודברים
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עצמוןצבי

הרעהשכן

 ,םי~;ן-ז~זpל ן~~ ב~~;ךדע, י~~~
כrןמקמק.;נךיא;ך:הrכ~יי-~ך;ךךה~לךל'אסם, 9~ך .~ת

 .י;ם.ךר Pךךכף'ף~ו;ן~זpל .ם~~ז:;-ם~~ז:;מף~ן.ך~ם.
 . ן;ר~כ;:ב;:ףךגל'ס~ז-ו;ך ';ת;מ~ליוiרו;ו~~במ; p:~גח'ם';גו;וא
לי,;:זכ"ק.ר~ז-ו;ןה 9 ~ןת qל~

 ל~~זpלמ;ן~ה~ם ם;~~:; ת$?iרו;וr:וךז:ייר~ר . ;גך;?~ P:זpלא
 .~ר p: יי:ז?~~ .םי~;ו-ז~ל W ד~~ ב~~ .~ד w~ל

א;היה;היר~רףר, fן'אתל;מר~לי ,;ת;מ

 .א'נ'~לל~י. fל;לבףןףזקק~ד-;ךי~ב ן~~~קט fא;ךל'א ,ך;ב~
 ,;ת;מפ:pז fדבח.~ץליזp~יןי;ם-י;ם,נrז-ו;ן'ר~ם

-במציא~ת~ב Jל
ותוספתהודאותשתי

:p זקים~םל~~בלמךז:יי~ר~
לזרש"בא;;ךבש~יג~י
 ·~ליםזpלמךלג f~י W ?~זכןףמה .ת~~ .fא;;ךב ~~~pז

_ :p ;מw י~?$~ w דדיקרrניב. 9 ת.ל~י;ז~;ד::ז;:w :;ז;יה;ם .םי~~~:: ת~ב~;
מrך~יך;ת, ת;ככ;r?~ םי~ב;:;ט~

צבע;ני-משגעדגאפלףצדפים'נמהחףמ~;תא:צ;תשז-ריאלא
,'' t • - •• : T T • -: • T : T -' : • : -•• -

ל~ן~י-;:ז~ןtקים. ,קן-,~ס~ר 7

:p ר~iזרl?~?ו~ךל~ל;זקף'ל'ל~א. ~י:ז:rך
מחכה.נבדליםשאינםדברים-

 .. • y T • ;~ל זכW ~.r.מהרלדת-~

כעצמ;לזפבש~כ;לכלב:פמ; .ניביםא;דרכנ;ת
 :- : "-: Tלמשלאר:כ:צףכפי~לגעת Tלא

 . רל;ק~:;~ז;ר ת$?ם pד~ך .~.קס ia ' ~כזי~~~ w ~;,ק??~ר-.ל?ש

קזקי fדקד;מ;ת~דמ~לה;:זשףר;ת~ם
 .;ג~ק;ךיף~ה tpל

הלב*תיקון
לאספרנטומבוא :או
 םpז~ו:;לדמ~מע~א"מאי

~~ל.לףמהtקפ;סיו
 *;גס.ךר*ש;ת ?7 ~ י~~~ל

ךד~נף.ם w ה????ר~
ר~ש.נ ה~~;ב nף~ך

 םך,;~~ז:;ףקךף~ים

;:זח:רף:ב;אזק~טע;ך

 ".~ךן * * * ה:נ;~ן ?7רr;כי

-אטימותשלדרגותדקים'אותות
לק~פהבדרךמעורבהומאז'

הצהריים"לארוחת"ופעם

שכחה"*)"לקט :מתוך"פלומה", :טרייכין(אבכר

~זקיםr:זז-ו;גי o~ל;זקב n י~~
ל.סם'זpל~ן;גים~לר;ת p::ק

זקזריר,ר~;ת o~םא;ת 9ךקף~

:p י~~ל;מר n קךיףת,~ל;זקב~

?$זכימף~ך~ין~ל
;גךת,~ק.ךתל Qfק~ח

f ה~;ןהיק. 

אסטר;נאףטיתמרחפת,אין;שלכידהא;
: TT ,'' •' : -.'' ."' -: : -' 

ה ?7ך;נרא;סהש;~ל~זכהזp~ם
;ג~זריסה'~ה j2 י;I~ר~ע,.ל.ת .fזק;וךזזיא
דברים,שלהאש'כרשלאאחת

w זזי•~ק~~ה~.די'.ת;ךT ו :~ם;ry ?.ת f ליםלי~! 

:p ל;מר-~r:תו W ~?:~הףהףא הpדי~~מז, :p ;ס~;גית.קדת_? ,~ךדמ

~זקים,ו:יrךז-ו;גי~ל;זקב n י~~
ה. w ~ ה~ינ;:~א;ת. 9קף~ .םס.ל~::ר;ת p::ק

~קך~ףת~ל;זקב n י~~

~~ידמזpהף~ל;זק:נ n י~~~ל;מר
 :ה;~זכה~לףזקזpךל

w לזכהpגךםז~
~לךםסד~ין~ז 9מזpהףלה:ש;נטףr:ו-ז:יך?$ה 'ה~ק?~ין;~ל
ז:יך~ה.-ז:יך~ה~ם ,;אף, 7וףריך~'~:ה-;:ז~קךיףתר~אן-ה ?p~ 7ז

 ,~זקיםרו:יrךז-ו;גי ,ת;~~קל.י Qס~;גית,?קדת~ל;זקב n י~~
רל.סםא;ת 9קף~~ל~פףא,~ךי'ז;ן ?7
:p קך~ףת~לל;מר~

נתפשכלז-ויטמירשפרףש;
:• •• ' T f ' : ' T : ' 

:p ;סמq ל~הpדךי;ז
רת.מr:זסrכ~י:קכףש,ז;י~~י .ה~; nךה w נ;~~

ר.רר.ל~יןה ,;:זךמן~יד~ל;זקב n י~~ל;מרר;~ה
סtד??ריםזרלףף ,ת;,; oךל W~ךגףלקלי~ה.:י wקר~ישףת.~ל

-סך?ג"ל.תא;~יאףת, ?7 ז:; 'ן;ר~ךז:;זp~רףש;

- p:א ?7ה;ה Jך- ;מ~ 'T ר~~I;ך~י~ a 7 ת$?;ךזקיב 7תry גףכ;גיQ ,1 .?.לה 
 .ז:;י a~י

 ,וניטרטאמ;ניףם ,למ;,כספרי:פמ;ז;ך nהמאל
כלףל'י;ם-י;םמאבס;ת ~ ~;~לבלינדמףתר~.מל~ונ~ם ~ א~~אל,~·;
: • • • : • • : T י: • ."' •• T :זT : 

ףזקtקיל;ת,ךקר;ת j2זק

a ןז;ת~f ~ל; Q .ה. ?7~לף-זזיא~רן
מ; p:~זקת, j2 :ל;מרך;~ה
-מה?
 .~ה wים w ~דr~ר p:ל.ת.גך~~;rכקףע ף~~ז:: ם~~ f ;א~;מ w?$זכיr;כידד~ט;ם
ל;מר p , ;n: ·מת;ך fש;ד~יםל;נה~רירהףאק;ןם ?7זp םי~??ז:r~ר~~ה

זכר;נם.הףאשפרףש;שלה,זכר;נהאתנ;שאים
: ' :• • : T T '," •• ',' : ' T 

ב"לדr-ו.די P:זרזקצףן~;נר~סם?$זכי

;:ז~חדךםל~רףr:ותף;נ~ם

ם wר~יד

?קןה.

** 

קיפניס. 'משלמהאוסףהמנגינה .רייזיןא'מאתיידי, "עםיר"ש
 .זהתרגוםמישליודעאיני .אלהפרטיםעכורוייכפלודודלד"רמודהאני

כ"חדר". :כמקור

זה.ספרעלהערכה-כלתי-מקצועיתכאלל"הנלטקסטלהתיחסניתן .תשמ"כ .המאוחדהקכוץ * .קפ;טהכמקור: ***
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מעבד

לכלכלה,בר xס
ה pלפוליסי

•• 
לטרגדיהמעברהשוקעת,לכלכלהעברמ

המדיניותמצביעהבלבנון'הישראלית
עלהממשלהשלוהמתירניתהשגיונית

אלהשורשים .הללוההתרחשויותשורשי
אותןלהפוךועלוליםכולן'לתופעותמשותפים
שנתרגללנורמותהתנהגות,לכלליקבע,שללמצבים
אחרת.אפשראיכאילואתן,לחיךת

אנורחוקותלעתים .לדוןמרביםאנוהתוצאותעל
הםשמטבעםהתוצאות,גורמיאלמתבוננים
התנהגותשביןבזיקהמבחיניםמעטים .נסתרים

אוהחוץיחסילבנון'הכלכלה'בתחומיהממשלה
ביושילובשלתוצאותיוהןאלה .ושומרוןיהודה
שינחה,עלוהימורשקריותפנטסיה,ישן,חלום

מצויאלהלכלמעבראך .ופופוליזםהרפתקנות
עםהשלוםהסכםהשלימה.ישראלארץ :החלום
פעולהחופשלאפשרכדינעשוסיניופינוימצרים
יילחסלכדיכיזומהלבנוןמלחמת .ושומרוןביהודה

ההפקרות .הואגםזהבנושאיפריעלבלאשיףיי,את
מאפשרתשהיאמשוםיימותרתייהכלכליתבמדיניות
 ' .הגדולייההתנחלותיימעשהאתלכאורה,

התנהגותדפוסישניםכמהמזהמטפחיםאלהלשם
ראשית, .בכךלסייעשנועדיםוהתייחסות,
כךאםלכם,ייטוב :לציבוראומרים .ההתנתקות

נדאגואנולעניניכםדאגו .עלינוסימנו ?שתדאגומדוע
היחידמצבביןלנתקאפשרכאילו .המדינהיילעניני
עלישפיעלאלמדינהשקורהמהכאילוהכלל.למצב
לאורךהכלל,מןעצמולנתקיכולהיחידכאילו .היחיד
מהלביןהיחידשעושהמהביןקשראיןכאילוימים.

פורהוכרלניהיליזםחינוךזהולכלל.ויקרהשקורה
בלתיגםואוליאחראי'בלתיחייםלאורחגם

עלבמעשינומשפיעיםאנואיןייאםשכן' .דמוקרטי
שידאג.מי?ישבאחריותשננהגלנומההמדינה,מצב
שלניתוקו "?הכללבעניינימעורביםשנהיהמדוע
העתידמןהאישיההווהשלוקטיעתוהכללמןהיחיד

דמוקרטיתחברהשליסודותיהאתמערערהמשותף'
מאסכולתמכברזההנושבתזו,רוחואחראית.

ממשלתשלמרכזימסרלהיותהפכה"חוותיי'
 .ישראל
ההתנתקותשעקבהיא ,מכךהעיקריותהסכנותאחת

 ,בעתידהציבורומנהיגיהמדיניותמעצבייחושו
כלכליתמדיניותלניהולהאפשרותמהםשנשללה
ופועלתארוךלטווחיעדיםהמציבה ,אחראית

להגשמתם.
האמריקנים,בידינו.אינוגורלנואו:-הפטאליזם

 ,עלינוככפתחיישייהמלחמה ,העולמיהשפל
-הזאתהגישהדמטפחיאליבאהםהאנטישמיות,

בניגודמתרחשמשהוכאשר .למצבנוהגורמים
ונוי)האינפלציה ,לבנון(מלחמתולציפיותלכוונות
 .בידינויינסתייעלא ?לעשותיימה :לציבוראומרים
ומחדליםמעשיםהחלטות,שלתוצאהזואיוכאילו

היהודיםיעשומהלייחשובמהופכתזותפישה .שלנו
בן- .שלדמדרשומבית ,הגוייםיייאמרומהחשובלא

 .העבודהותנועתגוריון
 .מוצאייייאיןתחושתויוצרידייםמרפההפטאליזם

למעשיהםמאחריותםאנשיםלכאורה,פוטר,הוא
ניצבהממשלההתנהגותדגם .חייםהםבהולחברה

אי-אחריות.כללתלותיכוליםהםובועיניהם,מול

מלים.שלריקונןמושגים,שלשיבושם

פיועלמהלשםמי?דעתעלנכונהכנוכחיי.ייכלכלה
אועבודהייייכלכלתאועצמאותייייכלכלתלא ?מה

ייכלכלתאושיתופיתייייכלכלהאוליברליתייייכלכלה
התופשמשמעות,חסרמושג .יינכונהייאלא .צמיחהיי
 .בהםומשטהאנשיםשלאוזנם

פיותאותםמפיעליהנאמראםגםקודשיי,"מלחמת
פיעלבהבחרנוכלומרברירהיי'ייישמלחמתהיאכי

והולךשמוגשםאלאזאתאיןהחופשית.הכרעתנו
מאותתשעייאלףבספרואורוולגיורגישתיארהמשטר
 :סיסמאותשלושלמפלגהיששם .וארבעיישמונים

שלוםייהיאיימלחמה-
עבדותייהיא"חירות-

 .חיינוהיא"בערות-
בהן,להאמיןנתפשדמיוני,משטרבאותוהציבור,רוב
גםזהו .תפוחיםהיווכיסיומלאהחיתהקיבתועודכל

ישראל,ממשלתאתהמאפייןלפופוליזםהבסיס
לכןוקודם ,הכלכליבתחום 1981ראשיתמאזבמיוחד
המחניפה,המתירנית,הגישה .הפוליטיבתחום

 ,העתידויילעזאזלעכשיותמיכהלהשיגהמבקשת
 .והאמתייהאחריות

של"מחשבתם :מקיאבליכתבייהנסיךייבספרו
ידיעלנשלטיםכהוהם ,פשוטהכההיאאנשים

שולללהוליךהיודעשאדםעדהמידייםצרכיהם
 .שולליימולכיםלהיותהמוכניםרביםתמידימצא

ומדיניפיסי"חיסול ,שנהייארבעיםהארץ"ותשקוט
מלחמהכמטרות-לכנורייעם"שלוםאשייף",של

 ;ומדכאנוראמחירשולםשתמורתןמעיקרןמופרכות
והעלאת ,כיסיואלכסףהזרקתידיעלהציבורסימום
הלאומי,המשקמצבהחמרתתוךהחיים,רמת

ופגיעהוהיבואהצריכהטיפוח ,העתידהפקרת

 .העםייעםיילהיטיבכלומר .וביצואבייצורבצמיחה,
אלאחדשה,מציאותיצירתידיעלהארוך,בטווחלא

שממשלההדברוטרגיאירוניכמה .מיד ,עתה
אתהביאה ,בגרונההקומהיי"זקיפותשרוממות

זוארהייב.שלומדיניתכלכליתלוואסליותישראל
"לחיותשאפשרהתפישהשלנמנעתבלתיתוצאה

החוץחובותעולה,היבואיור,דהיצואאםגםטוביי
אחרמכוכבאנשיםכאילו .חדלהוהצמיחהגדלים
מאין"."ישאפשריכאילוהעניינים.אתלנויסדרו

באחריות.אי·הנשיאהאוהאליביגישת

המשאלותאתהולמתאינהההתפתחותכאשר
אמצעי.הכישלוןלתירוץייאליבייימגוייסוההבטחות,
מישלהאחרוןהמפלטהםוהאופוזיציההתקשורת

כך .מאחריותולבריחההתירוציםכלאתמיצהשכבר
לעתיםעליהםנוספושם .אחריםבמשטריםגםהיה
והעלאתהכסףפיזורלאאלה,לפי .היהודיםגם

עלהשפיעוופיריוןתפוקהבעלייתכיסויללאהצריכה
ועידודביצואהפגיעהלא .העתונותאלאהמשק,מצב

מצבאתהחמירו ,החוץמטבעהוזלתידיעלהיבוא
שלהחוץחובותאתוהגדילוהתשלומיםמאזן

שהקדיםשלבזהו .האופוזיציהדבריאלאהמדינה,
חיפושמהדמוקרטיה.הפרידהאתרבותבמדינות

הפוסלתציבוריויכוחושיטתייאשמיםייאחרמתמיד
עמםלדוןבמקוםהממשלה,דעתעלהחולקיםאת

התנהגותכלליששוחקתרקלא-טענותיהם,בגופי
חמקנותבהשישאלאתקינה,וציבוריתדמוקרטית

לתבועישהזאתהאחריותאתמאחריות.מכוערת
איזאתבלעדיכירב,בתוקףבהלשאתמהחייבים

מןלהיחלץכדיהדרושהמיפנהאתלחולליהיהאפשר
 .הקיימיםהתהליכים

הואבישראלעתהשקורהמה .אחרכיווןהכרחי
בארץ(ייעליסהלעליסההחתולעצתשלהגשמתה
 :קרו)ללואיסהפלאותיי,

מכאן?"ללכתעלידרךבאיזובבקשה,לומר,ייהואל
 .החתולאתעליסהשאלה

אמר ,ללכתיירוצהאתלאןלדעתחשובזהיילצורך
החתול.

 .עליסהאמרה-לאןייביותרליחשובזה"אין
החתול.אמר-תלכי"דרךבאיזוהבדלאיןכן"אם
עלולההנוכחיתהדרך .נלךדרךבאיזוחשובלנו

אלמאשריותר ,הסוףתחילתאלאותנולהוביל
 .הנתיבבשינויכן,אםהכרח,ישההתחלה.המשך
שלוהולכתהגוברתבהתפכחותוישתקווהמעט

-כייתכן .עתההציבור
 ,במסילהמנג,דאולי"או
 )?נכון(האמנםאתרואהכבר

צלולהוחימהאומץ
נתןהאחרונה,(המסיכההפיכחון".דלתיפותחים

 •אלתרמן).
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סיפור

היום

אבי*נקברבו
עינתעמלה

המוקדמותהבוקרמשעותירדצפוףגשם .קשהחורףיוםיה

קהוהרחשכמושכהלבית-הקברותוהנסיעה .כמעטהפסקהכליה והתפוחיםהלחיםכמעיליהםהמלוויםהעכרת:קטןלאמטרדחיתה 1
הבוץכשביליוההשתרכות ,והדחוסותהמעטותכמכוניות

ללאעל-כךהתעקשהואאכל .המוזנחתהקבריםשכחצרם-דביקיםיהאדומ
כרצינותהתייחסלאמאתנוכשאישמתחילתם,עודמחלתו,ימיכמשךהפוגה

 .אמרנוכרגיל,אצלו,הצגהקצת .הקרובמותולאפשרות
מ~הצרודכלחשהאחרונות.כשעותיוואפילו ,ממשהתחנןהאחרוניםכימיו

לרגעעדכמעטכאמיהפגיע-כמושכהשלך'אמאעל-יד .נשימהמאומץ
דרךמעיצובאףחיתהכלתי-נמנעתידהשטביעתוהיא, .הסופיהשתתקותו

והצרהצמיג~מרווחהטקסמשתתפישלעמידתםאתלמקםטרחהזו,בריחתו
ומשמעותו.הקשרמראייתלהתעלםהיהניתןשלאכךהקבר,חלקותשתישכין

עלאדוםעלחור wייחרטושהדבריםגם.דאגההמצבההכנתכזמן.יותרמאוחר
רימוזהעמידהזוויתהוותהעצמהשעהכאותה.ואולםעליושגוללההסלעגב

מסויםכחיפזון(אם-גם:כמנהגוהאירועהתנהללופרטלנושא.יחידדראמטי
הרףלאלונקסה'מעלהעטופההגופהשמיטתוהקור)המטרידהגשםכגלל

התפילותעורבמפיהמליםוקשקושי ,כיסויהריק,מגע ,ל~יןישכיןהחיכוך
סדוק-טיחעץגדע-תוכהמרוקנתסכתימצבת-נשימהוכמרחק .השכור

 .הארוכים ·מחלת,כימיאביהתרפקקרבתותקוותשעללחאזובעטוי
ריאתהאתירקהגמורהוכבדידות-החריטהלשון-כמותהחיתהג"כתמ

אחותהליקראה-געגועיגדוליםמה .המרוחקתזושכמושכההרפואיכמוסד
הצהובההמחברתשככריכתמכתביהקרעימתוךרועדכפהמככרלאהיחידה

השורותכסדרכידי.איןמשלהםתמונהוגםילדי,אתלראותרצונינוראמה-
ביקורםעלכפנטאזיותשוגהאני-להציץאףהקשישהליהרשתהלאעצמן
הארוכיםהימיםכלמהםאחתמלהלאאףמדוע-כאוזניקולהרטט.-אצלי

האלה?

דחקהרכיםזמניםמש:;;ויכךאוכך?אםשציטטהאתציטטהריקיםז;נדפיםשמא

נקשרהלמשפחתה,הצטרףגסיסתהסףעלשרק ,אביאלודווקאמילדיה,סכתי
כמו::;נן).מאמי'(חוץכיתהכנישארבושנהגולנוהגגמורכהיפוך ,חמהכאהבה

ואוליכידה,עלהולאשחלמהלביתכזמירותיוש~כרוהגעגועיםכשלאולי
שמוכרתמוצאו'נחיתותכגללואישהחלציהיוצאישרחרחוהדחייהמשום
ס:;ניספקללאהיההמו~הרתהמשפחתיתהגאווהמקורשכן .היטבלהחיתה

ספיח-חןרק ,והיא-נועדשלגדולותהלכותכותבילשושלתרכנינצר-
עובדתעצםעלהשפעתהכדברשהיוהברוריםהרמזיםלמרות ,לידוכפרי

 .כנושאספקותישלכשעצמיליאם-כי .אמרוכךנולדה,שכזpלה ,עלייתו
על ,נאומיו.כעירוממששלציונילמנהיגאותהוהכרותכתקופתככרנחשבסכי
סייגללא-ודעותיונלהבת,כרהיטותקלחושנותרו,הפרוטוקוליםפי

וזקוף-הליכהגבוה,אישהיההואפניו.וכהדרכקומתובלטוכנוסף, .והיסוס
המשפחהכניכיןשהיולמרותסכתי.תיאוריפיעלמאוד,עדמבטוכהה

נראהכהןשנותרוומהתמונות ,כחולות)(אוירוקותעינייםכדברשנשבעו
'שכןדברלהסיקניתן'לאמבוטליםכלתיכרסרמזיכעלואפילוכקומתוכינוני

עדויכוחכגדרלפיכךנשארוהענייןההם,כימיםנעשוכצבעלאהדפסיהן
ממקוםבוהתכוננהארוכותהן'והיאלחלוטיןשחורותנראוסכתיוכעיני .היום

ומוקסמתהגדולה,העיראלאזמכפרההגיעהלימודיםלצורךמולו.ישיבתה
ריסיהאתתולהחיתההקבועהמפינתה .בושניהללחוגיםלמועדונם,נסחפה
תוךהמתנהלתהחכורהשוליאלמתלווההשיעוריםוכסופיהמרעיםכקולו
הלחימהכמפגשילנואומץאתומעריצה ,המושלגותכסימטאותפוסקלאד;גכ

ההםכהםמטיחיםהיו-אינטיליגנטים .מתנגדיושלרחובותיהםשכקרנות
מינראהככוחרקכמאבק.תעמדופהאתנו ;יהודיםכרחבים .התקרבםעם

שלמראשיהםהשערהכחוטשלגכדורי-מ:דיתולהוכחה .לשונאינואנחנו
ורק ,הנינוחיםכצעדיו ,סופרכך ,אלהכרגעיםגםהמשיךסכיואולםההולכים.

כלהבליט-המרכזיתהבעיה .היטבוייקלטשיישמעקולואתמעטעודהרים
הלאומיותהמטרותסביבכוחותינואתלאגדכיצד-לעצמהמהמליםאחת

שלט'כההאחרונהלזוכאשר .העבריתהשפהסביבוראשית,כאמת.החשוכות

מנובלהפרק *
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אףוממנההציוני'לרעיונוהכידוןחודעבורוחיתההיאחופשי'כאופןכעצמו
ניהלאותוהלוהטהרומןשללתחילתוהממשיתהסיכהגםואוליהעילה,נבעה

אתכלתי-צפויהכמהירותהגשיםוכעקבותיו ,סכתיעם-ותכליתיקצר-
אישהאמיןלאהענפההציבוריתעסקנותולמרותשכן .ארצהעלייתותוכנית
ההבדל .גרידאדברנותמכדייצאוחבריו,שלאלהכמושדבריו,משפחתומכני
בינתייםהנערלוישחק .לכולםהיה .ברורמציאות-חייםלכיןהזויהאגדהכין
הישרכעומקוהואגםחששכךוייתכן .לעצמםהכבודיםהוריוודאיאמרו-
מכתביושלהשיטיןמכיןחלקיכאופןלהסיקהיהשניתןעובדהלנר.של

תמונתהמול-ומצחינהחמה-למדיאחרתשכהגשמהמהארץהראשונים
על-מאודסביר .והאציליתהקרהכמולדתוהמעונבתלחליפתומעברהחקוקה

אודחפו,מתפוגגהיהשהתאהב,כפיכהוהתאהבכסבתיפגששלולאלהניחכן
אלא .מוגבלכלתילתקופהלךחוי-הגשמההופךלפחותאוכאחרמתחלף
 .חייומגמותאתוקבעאותוששבההמכתבאירועאירעההםמהימיםשכאחד

ושפניה 'המקרהכערךהגזמהנהגושהמספריםכאמורלינראהשלכשעצמי'
כאותהקטןלאתפקידשיחקונשיותהתכונותושארסכתישלהיפים

לאלה,עיניותשומתאתהסבענייןשאותוכהחלטאפשריאם-גםהתרחשות.
לעצמושנטללרשותאישורוכןהדעתאתמניחפתיחהה.ירוץהיווהאףיואול

הכללאחריותכהםלעמוגורלייםמצוקהכימיהפרטייםכרגשותיוכךלעסוק
שסכתישעה ,על-כל-פניםאחד,ערב .מכולחשוכה-להתבטאשנהגכפי-

לידלדקותעודנתעכבוהואשיעוריו,שכיןכהפסקהכמקומהישובהנשארה
כאקראילנושם 'אווירלשאוףיצאוהאחריםששומעיועתניירותיושולחן

תוךלדפיהמבטואתכיווןהחוצה,כדרכולידהומשעכר .ככתיבהלעיסוקה
אלא .תהיה)שלא(איזולועזכשפתשימושהכדברראויהלנזיפהעצמושהכין
העבריותהאותיותלמראהבושהיההפנימיהעצירהכוחלמרביתנזקקשמיד

 .עטהלציפורןמתחתוכזריזותכקלותששפעוהעגולות

ליבואךרותי :צילום

כגינונילעטפההספיקשלאספונטאניתכהתפעלותפרץ- ?למי ?מאיפה
עמו.נהוגיםשהיוהג'נטלמניות

ענתה.-כארץ-ישראללדוד
עמולהתחברלההציע-הסיפורכך-עצמןדקותכאותןמעמד,וכאותו
לונראתהכנראה, ,השתוקהתדהמתהמתוךוהיא, .האמורלדודכיחדולנסוע
אירוסיןכקשראזחיתהקשורהלפחותאחתעדותשלפילמרותמוכנה,

המעריצותעיניהאתאלהכרגעיםשזכרסכי,ואולם .אחרלגברמשפחתי
גורםכלכחשבוןלקחתעודהיהמסוגללאהשיעורים,משךאליוהפעורות

כשורותנל~הוכלתיכלתי-מאמיןלהתכונןהמשיךורקעליו,ידעלוגםנוסף,
כתוכומוחלטהכולהיהוככרהמסתירה,לכפהמתחתהמבצבצותהעבריות

לגביה.מוגמרותזכויותככעלעצמוראהוככר
מבית-החוליםשנים,לאחרלהשנותרהלאחתכתבה-יחידתיאחותי

שכגללםאתשובהוזהאניפההכבדהחמסיןכתוך-המרוחקתכמושכה
כאוזניאזדבריושהחליקוהחזוןהחוכמהרבהזההאישאת .הנהעדהגעתי
לחריץמתחתטמןפתקאותיוואתמה,ידעתילאעדכינתןהשחורותעיניוואת
לאאליךעדכולןאך-ליכתב-שפתנותלהגנהכנותרכותערב.מדידלתי
באאניואנא.פתחךודאיהשוחריםהרכיםמעריציךמפניככדלכי 'ואני .כאו

 ?אליהקשהעיניהומבטביתךמבעלת
אם-שלמעיקובה-והריאלימתחריומפניהתיאורטיחששושלמרותאלא
מצא'סכתיהתגוררהכהקטנהפנימייהלאותהחיתהשאחראיתהנזכרתהכית
כדימספיקיםוערומהעוזהדברים,שלהמשכםפיעללהכיןשניתןכפי ,סכי

כמעטכמסתברואף,לכן-הסיד,חדרהאלהקודשיםקודשמחסומיאתלחדור
 .הזיותיונערתשלצחת-הסדיניםלמיטתהכמפורש'

אומראש,מוגדריםהגברייםתכנוניוהיוהאם ?שקרהמהקרהכדיוקאיך

לכיווניוכיוונההאם?וסכתי,סוערתפיתויכשעתכהנהגנשלטלאשכדחף
ביישנותהלמרותלשער'ישמבחינתה'שכן 'אליודלתהתחהיפוביודעין
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עינו:;נרקלהשנהירחיתהבת-כפרהרי .המיניםביחסיסררהיהלאהראשונית,
טאבר.מעולםבמשפחתילבררהיהאפשרלאאלה'כל .בהתייחמותוהזכרשל

שלאהבתםסיפוררעלבכלל'אלהמעיןכרשאיםעלבביתנוהיהמוטלמוחלט
הסכיןפרקלפכיערדבנגיעההיואסוריםשמסתוריובמודגשוסבתיסבי

הדראמטי.

מעטהםהמרתקת,איחודםלדרךיחידיםועדרתכזכרבידינושכשארמה
שחררת-הכריכהשיריובמחברתמסוגר)(אחרוןקטע-סבישלמרישומיו
לתוכהלהעתיקשטרחמכתביםחלקיושלרשהעמי'משמרמכלהשמורה
 :להלןכסדרםהמובאיםכתוכיו'כלעםכמנהגו
אותם /אשימהאלייךפהחרוזילכן /אתנעימהכפלאה,ילדהאך :א'קטע

זרםאז /ןמרעידמעועיניאז /א~רהצרותייךעםכי /עינייםמדמעות~ואתי

שפכיהלארץ /אש~ךחלומיכפי/עלפוצעכרקב,לביאת /הנוראומערתי
 /יגיהועליההשמשוקרני /ערכפרבשושנים /כרסובעשב /ירוקהכשמיכה
ה~רהנפשיענוגת /חיייפת /הושיטיליידך /יופיעולמעלהזהבוכקודרת
כלבנה.

ככרכהפוענחהלולסבתי,לרמוזחיתהשעשויההערה,עמודאותרובתחתית
ברוחי,לעצורארכל:לאכרתכהעםהאפשרייםמעתידותיהמשהרעלעל-ידה,
לבית-חרץראיתיאשרהעלםמיהרה'ואשאלהנמלץחיבורובשוליסביהוסיף
.לובךשהביטבמבטוהבחורייסרניבדברים.אלייךפכהשגםאתמול,מלרכך

 .סביבושתרובעינייךאתייסרתיכילאאך
 :הבאהרב-יתרהקונקרטיתהאיגרתתאריכה,מבחינתכמעטובצמרר
להסעירני,לבביהגיונותפסקולאהאחרוןשיחכומאזהעיניים,בהירתלעלמתי

 .הענוגיםורוחךגרפךמערןאל·חסךבליאותימושכרת'ורגלירעיוןאותרדברעל
הקשהגם-אםביחידות,עמךברלדוןארכללמעןבפעםכפעםלבקרךתושיבילו

 .פניךמעםעקירתיאח"כמאדעלי
עמיאיןהיחידה,לביאהובת :הלשוןבזרנרגשתאיגרתאלה,שכיובעקבות

הואאניהאומנם .גדותיהעדחיהבינפשי .אהבתךחסדיאתלךלומרמלים
שפונדתי,שחמקההיארירךלטפחיבשפמיפיךשפחי?האמנםלנחירךשהייתי

כרחיכלאוסףואני .בערכיוגרפי .באושרלבידוחף ?הנגעתילאבחלומיהידזר
וגר'כלותעדאוהבך .ליהיעודההשעהלפכילמקומךלסרבשלא
חיתהוראשונה(שייתכןאהבתםמחווייתאישיותועומקעדכמסתברהיהכרעש

בך-כותרקצרהלתקופהרקזהלהבוואולם,הבטוחה)חיזורודרךלמרותלו,גם
בלבד,אחדמאוחרחודששלתאריךהנושאהבא,הכתוביםקטעעל-פיקיימא,

-הנאורהלבי:רעייתקודמושלא~תרעצםאתככבדשאלהבסימןוהמעמיד
השליךאליששיגרתהפתק-משהרמרוחקתבאחורהכאךדבריוכפתחים
כותרלאעד-כיבסערךעשתרכרתיהממתאיך .רוחיעליערבבבנפשי.מהרמה

זרבאהרעתהעתידרתי,כרכרבלביאומרגמרתיטרםהן?ואניערדמכרסלכר
כלאשרה:;כברדיםלהררינוהדברנודיעוכיצדעוללנו,זאתמהגוללנו.וסתמה
וגר'בעצבידךרשק·הכ ?וטהרהצנעהחייהםמעיינות

ארצההשנייםעלובהמשך'ערדשיתואררבובחיפזוןלאלהזמניםובסמיכות
כחיתתהעל-אףלציין'יששסבתי'למרותהמייגעות.חלומםפרערןלשכות
זכרה'ביותרהמריםימיהברגעיגםשבכאן'חייהצחיחותאלל_בהמעכןהקשה

 .קרהאכןלואהובה'שלל~דרעמהלקרותהיהשאמרראת
אתבאוזניהקוראאחותהמפיהחנוקקולהעלה-פהכשימתיעלי;כ~דהכה

הלםכמר .חזיסביבלוהטיםאווירמסכיכמר .רביםימיםאחרימכתביההזיית
 ·: ..- ...מאזאישישלחומר

אלאהיה'לאכאןשנותיהכללאורךלחרבחלוםמאותרלהשנתממשמהואילו
השנתי,בסדר-הפסחאישהלההתירארתהאחת,קבועהערבחגיגת

בערגהלתוכםלאסוףשהספיקהכלאתהשמוריםמארגזיההפיקהושלקראתה
מפת-החפוזהעלייתםלפכילהשכותרההקצרהההכנותבתקופתרכה

פכימולגדולהברגשהפורשתשחיתהנרצציםכליםושארמבהיקהשולחן
שמקומרבתנאיהמוניים,טקסיםאחרימתמידהיהלהוט(סביהרבים.אורחיו
כמרבן).בתרכם,ברור

אפיקעבורההיהכפרץלהן'שקדמוהטרודיםובימיםשנתיותשערתבאותןרק
השירהלקטעיחיכתהבעיקרעליה.שכפההניכורבסוהרכלשהוחיות

זרשהפסידה.חייהפירטאתואוליבה,העלוילדותהסד.דיאתשאולישבהגדה
המיוחדתלאהבההיחידה,לאאם-גםהמרכזית,הסיבהגםכנראהחיתה

רבהבהסתייגותביתהבכישאראשרלאבי'לימיםשהפךעלםאותרשאהבה
 ...מזהלמעלהלאאםככזכר,לתוכם,קיבלרהר

ב"מר-שי-הי-ביע-ק-וכשהשתפךאמי,להבחרהחלוץלכללשהתפקרחזןבן
ש-ה-מי-חה"הבניםאםה, nש-ה-מי-ה-ב-כיםאםה-ב-ההיתע-ק-רתה-ר-ת,

אזכברהשקופיםפניהמתוךקרקעיתןעדנוהרותסבתיעיניהיו ,וכר'וכר'

תאכל'שלי'מאירחיתאכל-שאחר-כךהאכילהובשעת .הסופיבחיוורונן
ואחותובר,ידוברשערדשבבניםהררכחןובייחודהאחריםהשולחןויושבי
שלאומרירותקנאהשלרטינותורוטניםבמזלגותיהםנובריםהפכים,דחוקת

ששמרהיחידאביהיהכאשרהכפולה,התייתמותםלאחרלאאףמעולם.פגר
בעיניים .שכהמדישולחנוסביבכולםאתל~גסודאגהחג,שלמסורתועל

אמיבתבשיליהשופעותבצלחותיהםמחטטיםהיונעוריהם,כבימישפולות,
החולהאמםאצלעודגדול,מפונקהואהיהשתמידסיכוכם,תוךהריר,מזילי

הפתוחקברולידחורקכיבלחשואפילומותועדכךהזה.המכייריסטכל-כך,
 • .שנות-דורשלאחרהטיחסחופתלמצבתהשבצמוד
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מערכרך

 ,,ואנשיםזוחלים"על
(מטמורפוזות)

טונצקימיכאל

טנאישלמה :עברית

המשחקיםילדים,שלקולותחודריםהפתוחיםלחלונותמבעד :(ידרת·קרקע
הבית)ליד
החוצה.צאכולהכולה, :ילדקול

 ...נרוצהאנואךמשושיך'לך :ילדה
ירקות.ואתהסטייקאוהביםאנו :ילד

 .האטומההקונכיהכתוךחייךאך :ילדה
איומה.זועההםאיומה,זועההם :ילד

 ...האטומהכקונכיהאיומהזועה :ילדה
זועה ...הקונכיהבביתשכלול,חייך,אךעצמי)אלככסא,החדר,:(כתוךאני

מפניאומריםהםזהאת ...האטומההקונכיהבביתאיומהזועה ...איומה

כימעצמם,ומרוציםהחלוןלפנימשחקיםשהםמפנישבלולים,אינםשהם
 ...סטייקיםאוכליםוהםרגליםלהםישכיהעליונה,עלשרגליהםיודעיםהם

וטונצקי)אשתינכנסיםהחדרלתוךצעדים.הדלת.(נפתחת
הייתילאאולי ...נכוןדברעושהשאניבטוחהאינניטונצקי)(אל :אשתי
עלי,לחצתצלצלת,אתהאבל ...כזהבמצבבעליאתלאישלהראותצריכה
(מפסיקה) ...שכסופרוטענתתוקףבכלכךעלעמדתאפילו
מוכראינושמיכימשעראנימחזאי.אניהנכבדה,גברתיאשתי):(אלטונצקי

אוקראתאםיודעמיטונצקי.מיכאל:טונצקי.השםאתפעםשמעתאולילך,
 .רותימיציאחתפעםשמעת
 ...בתיאטרון ...כןזאתבכלואולי ...לשמעויכולתיאיךלא.לצערי, :אשתי
 ...מיצירותיךאחת ...פעםשראיתיאפשר
עלמציגיםאיןכברמחזותיואתאךמאדיאדיבהמאד'אדיבהאת :טונצקי
רבות.שניםמזההבמה

 .מצערזהכמהחבל' :אשתי
אךלפעםמפעם-זאתובכל .הצערלפיניתןהשכרתמידלא :טונצקי
 .שליתסכיתברדיולשמועעודאפשריויותריותררחוקותלעתים
 ?קפהתשתה .מוסיקהרקשומעתאניברדיו :אשתי

שליהרגלזהוודקה.וכוסיתמהברז,נקייםמיםמים,כוסמעדיףאני :טונצקי
טירדה.לךגורםלאזהאםרקוודקה.עםמיםתמידלשתות
טיפתאיזונשארהעודשבמקררמשערתאניאךשותה,אינניאמנם :אשתי

כלשהיגטיהלוחיתהאלכוהוליסט,היהלאכיאםבעלי,כיאלכוהול,
החוצה)יוצאתדלת,פתיחת(צעדים, ...הזההדברלושקרהלפנילאלכוהול,

ומה ?אדםהכלבסךמהו ...כןיכןעברי)אלאחריםצעדים(צוער :טונצקי
 ?לקיומוהטעם

 :צעירכךכללאכברבי.מסתכלשלי.הכסאאלניגשהואעצמי)(אל :אני
לאטונצקי.מיכאלטונצקי.דוחה.לאאבלמכוער,עצום.אףמאד.אפורככר

מהרדיוהמודרנייםהשקספיריםמאלפיאחדכוודאי ...מעולםעליושמעתי
תמידלאמנים'נטיותהלירית,הנפשבעלתלאשתי'היותמיד .והטלוויזיה

הזמןכלמתרוצץעצבני,הואכמהאלחים,אלהאמנות.אנשיאלנמשכה
 ...לשבתבמקוםוחזור,הלוךכחדר

טשטושהאישיות,אבדןהעצמית,הזהותהרסוחזור)הלוך(צוער :טונצקי
החפצים,האובייקטים,עולםהבט,אבללשולחן)(ניגש ...האישיותשלגמור
עוד ...השולחןעלוגפרוריםסיגריות ...דברקרהלאכמויכמנהגוקייםהוא
(לוקח ...הסיגריותעשןלומזיקלאככרעכשיו ...עישןהואמהזמןלפני

שאניכעודמהתקף-לב,לחשושצריךלאכברהואאותה)מדליקסיגריה,
הואומהמילעברי)אחריםצעדים(צוער ...להפסיקיכולולאילעשןמוכרח

האם ?הטבעשקבעהגבולותאתלחצותרצההאם ?אחדיםימיםלפנירקהיה
ה"אני"עודאצלוקיים?האםעכשיו?ומיהוקיומוסיבותלעומקלרדתרצה
כסאמזיז tבחדר(עוברעשןאופרח?כמוכךסתםלוקייםככרשהואאושלו
יושב) tהשולחןאל
השולחןלידישבוחזור.הלוךבחדרלרוץהפסיקסוףסוףעצמי)(אל :אני

מאלהאחדכמונראהעצמוהואעלי.לרחםיתחילשלאאנימקרהומהרהר.
גורםשליהמראה .גורליעלעכשיוחושבכוודאיהוא .עצמםעלשמרחמים

ככפותמסתכל ...האמניםכלכמו ...מאדרגישהוא ...כאבגםאולילו
קצתאזוזאלייעכשיויסתכללאאם ...שוקל ...עיניואתעוצם ...ידיו

(נפתחת ...לוהטהריפוד ...הזההכיסאעלביותרנוחלאזה ...הלאה
מגש)ובירהנכנסתאשתיהדלת,
לפיוכוסותוודקהבקבוקמים,עםכדמעמידההשולחן'אל(ניגשת :אשתי
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והיאבפריזרחיתההוודקהאבלפושרים,הםהברזמןהמיםלצערי,טונצקי)
 .ממשקרהלפחות
הדבריםהגיעואיךבקצרהלהסבירכרצונךהאין .לךתודותרב :טונצקי
 ?הגיעושאליולמצב
שזהייתכןמפארים.שלשוםוחזרנוכטיולימיםעשרההיינוואניבעלי :אשתי
לומרבליואתמול,נשתנה.ממשהואלך,אומרמהפאריס.בהשפעתקרה
שםהיהלאעכשיועד .ומלניזכרןאלשלנויידידיםאלפתאוםהלךדבר'

חסרתואינהקסם,מלאתהיאמלני,אתמאדאוהבתאני ...כלעדימעולם
עתיקות.לממכרחנותפתחהועכשיוציירתרקדנית,זמרת,חיתהיכשרון

שקצתמובןמאדימחבבתאניזכרןאת ...האחרונההצעקהעכשיוזועתיקות

הנפש,עדיןמאד,תרבותיבעיני.חןמוצאהואאךמלני,אתמאשראחרת
גילושלאלמרותנפטומחפשתהזמןכלהחופרתחברה,באיזומנהלמשפטן,

אחת.טיפהאפילועכשיועד
 .נפטאלהבימיםמחפשאחדכליכןיכן :טונצקי
הנפט.כלייגמראםיהיהמההנפט.עםהזאתהדאגהאלחים,אל :אשתי

אלשנחזורמוטב .זהבגללעצמךאתלאכולעכשיוככרלךכדאילא :טונצקי
 .זכרןאדוןואלמלניגברת
כאילוהרגשהלייש ...יכולהאינניפשוטאבל ...סליחהבכקשה, :אשתי
לרגע,לי?סלחרעבפשוטהואואולי .מביןהואכאילוילדברינומקשיבהוא
כרוב.קצתאוסלטלוואכיןלמטבחאגש

החדר)מןיוצאתדלת.פתיחת(צעדים.
 ...רעבאינניאך ...הלבאתלהצובטמצבי ...הטובהאשתיעצמי)(אל :אני
יותררוצההייתי ...כרובולאסלטלארוצהאיני ...תיאבוןכללליואין

 ...לצעריאכל,וודקה,כוסית
לעצמו(מוזג ...פושריםבאמתהמיםשותה)מים,כוסלעמו(מוזג :טונצקי
הכוסית(מעמירקרח.כמוהוודקה !טובאחת)בגמיעהשותהוודקה,כוסית

ומלני, ...נאהעדייןאבלטרייהלחמניהאיננהכבראשתוהשולחן)על
 ...הגורלשלהחץכרשפגעוזה ...נפטהמחפשיוזכרן ...עתיקותהמוכרת

ביאיןכיאם.מלנישלהחץיהיה,מדויק?יותרהגורלשלחץעצמי)(אל :אני
שאניברוריםדירמזיםמלנילירמזהרגיל'בלתידברשוםמיוחדידברשום
 ?רוחמצב ?נשיםמשחקי ?בעינייםלישיחקהסתם ...בעיניהחןמוצא

היסוס,כלללאמייד,המצב.אתלבדוקהחלטתילמה,יודעאיניאתמול,
דעתךמהוחופר.בעבודהבוודאיזכרןמלני.טוב,"בוקר :אליהצלצלתי
רציתיהדלתאתליכשפתחה ."?פויסעלקצתלךואספרמידאליךשאקפוץ

 :בסלידהמאשרכחמלהיותרכיוהביטההצידהאותידחפההיא .אותהלנשק
 "?עשיתימהימלניקרה"מהמזוכיסט",באונגיה,גיבורישכמוך"פחדן
חןמוצאתאניהללוהשנים"כל :ידיהפרשההיאהפתעתי.אתהבעתי
:"איננילהסבירניסיתי ." ...לפריזהזאתהנסיעהאחריעכשיו,ורקבעיניך,
-שלך"האין-סופיים"ההיסוסים ," ...פריזבגללקרהשזהלגמריבטוח

צפויבלתיבאופןפתאוםחזרזכרן-מזה"וחוץבראשה,ניענעה
 ,, !הפתעה"איזו ;השינה"בחדר"הואבמעין-אדישות,הוסיפהמהעבודה",

"לא"-שלום"לולהגידמידנכנס"אניבזה,שמחתיאפילומשיםמבלי-
הםשלךהעצביםשלו,המראהאתלשאתתוכללאתכנס,"לא-צעקה"-

במעיןקבעהיותר","גרוע- "?התאבד"הוא :נבהלתילכך".מדיחלשים
 "?קיפודלמה ?"קיפוד-קיפוד"נעשה"הוא-שבהשלמהשלווה

והפנתהקיפוד",קיפו,דקיפוד,פשוט !?ככה-קיפודקיפוד"למההתפלאתי.
גבה.אתלי

הגוףזקוקגדולחוםשלבימיםשותה)מים,כוסלעצמו(מוזג :טונצקי
(שותה) !בוודאי ?בחוםגםוודקהוודקה)לעצמו(מוזג ...נוזליםלהרבה
חותריםאנווהתודעה.החומרביןהנצחיהמאבקהזה,המתמידהמאבק

שהבללהכרההמאמצים,כללאחרומגיעים,מלאהעצמיתלהכרהלהגיע
מהאוליזה ...הגיוןאבסורד,בחדר)שובמסתובב(קם, ...חסר-תועלתהיה

 ?הגיוניזהואוליאבסורדיזהאולילו.שקורה
האיש.הואסופראםגם ...רבהלבבתשומתבימסתכלהואעצמי)(אל :אני
יכולתילאאניגם ...בחייםהגיוןמחפשהואכןעלידמיוןהרבהלוחסר

"מלני",קיפוד.ונעשהפתאוםנתגלגלשזכרןהעובדהעםאתמוללהשלים
במיטהשכבזכרןצדקתי.ואנילחדר-השינה.נכנסתיאבסורד"."זהואמרתי,

מלה,ללאידיעלעוברהחדר,מןויצאקםמייד,התעוררהואבנעליים.וישן
"מלה, :למלביכשאמרושמעתיפתוחהחיתהלסלוןהדלתאוויר.הייתיכאילו

שבלול"שבלול, .קטן"חמודשבלולשבלול,זחלשלנוהשינהחדרתוךאל
פתאוםבדירהאצלנוזוחליםפתאום"מהצחקה,מלני "?קטןחמוד

האפשר-לרגעחשבתי- ?אליהתכוונההיאהאם- "?שבלולים
אתלהבהירכדיהשנייםאלהחוצהמיידלמהררציתי ?לשבלולשנתגלגלתי

מצב-רוחליהיהולארוח-נכאיםעייפות,ביאחזולפתעאך .העניין

-שבלול"בפירושבאירוניה,זכרןאמר-"בבקשה"ארוכים.לוויכוחים
קראי"אנא, .מלני"לשעבר,שלךהמחזרלשעבר"ידידנובוודאיזהו

זהויכןי"כן .זכרןקבע-הביתה"אותוותיקחשתבואילאשתוילחברתנו
נכנסתאשתינפתחת(דלתמלניהסכימהכזה",במצבביותרהטובהפיתרון

וכרוב)סלטצלחתובירה
סלטאמנםוכרוב.סלטקצתלוהכנתיהשולחן)עלהצלחת(מעמירה :אשתי

 ...הכרובמןלפחותטעםאוליאךפעם,אףאכללא

 47-48מס' , 77עתון



שנהמאה-קפקא

בעלתבאמתאתממך'התפעלותיאתלהביעעליאשתי)אל(ניגש :טונצקי
 .כמרךנשיםמעטרקישהיום .חזקלב

מוכנהלהיותעליךהבעל'אתלאהובמפסיקהאינךאםוראה'הבט :אשתי
במצבנמצאבעליכירמיידתיכףשאבראמלניאתמולאליצלצלהכאשר .לכל

כשראיתיהראשון'ברגעכילהודותעלי .באוטובוסמידלשםנסעתימיוחד'
והצלבאחדכלזה,ככה ...נזדעזתיממשלשבלול,שנתגלגלבעליאת
הם ...חרץכלפיזאתהראולאכיאםגועל'הרגשתחשוומלניזכרן ...שלו

ולקחתי ...כזאתאי-נעימותלהםמגיעהשלאידידים,אצילים,אנשיםבאמת
 ...הביתהבעליאת

של(רגעכזה.במצבהיחידהפיתררןהיהשזהלינראהמאליו,:מרבןטונצקי
דממה)

 ?נקניקרעםגבינהעםסנדוויצ'ים,כמהאולילךלהכין :אשתי
כרגעחושבאני ...לאכולשלאמעדיףאנישרתהכשאני .תודותאלף :טונצקי

בכלהיהקודמיםבזמנים ...האנושיהמיןשלפוסקתהבלתיהירידהעל
תיאר ,-1924בשמתגאוני,ספקללא ,גדולסופר ...טרגימשהרגוליםהגיל

גרגורהסיפורלגיבורמתברר"הגלגול"יפררר pבמאד.דרמהמקרהלמשל,
מכוערת.לחיפושיתשנתגלגלמסיוטי-לילה,אחדבוקרכשהתעוררסמזה,
קופואתראהראשו,אתמעטוכשהריםכשרירן,קשהשהיהגבר,עלשכבהוא

לההיהשלאהשמיכה,ממנושנשמטהטבעות,המחושקהחרם,המקומר,
 ...כאןואילו ...דוחהמכוערת,איומה,תמרנהאיזו ...להיאחזבמהערד

לושרכןחביבאפילותמיםנאה,קטן,שבלולשבלול, ...בעלךשלבמקרה
 ...יפהטבעמראהאיזהיותרמזכירשזהתרדיאת ...בכיסאכשלווה
מגעילה.חיפושיתעלשכלולפעמיםאלףמעדיפהאני .אתך:מסכימהאשתי

גםאופןכשרםמזלזלואינני .בהחלטארתךמכיןאני .מרבןמרבן' :טונצקי
לעתיםלרכשהטרגיהאלהכזמניםכילצייןרקרציתי .בעלךשלבגלגול
 .ממשמגוחכותצוררת
חוויותלהיותיכולהלשבלולגם .מגוחךדברשרםבזהרואהאיני :אשתי
להיכנסלךשנתתימצטערתאני ...איוםאתה ...לסבוליכולהואמשלו,

ליבב)(מתחילה
עלהסתכלתיאולי ...ליהאמיניאנא, ...ליt;כלחי ...הנכבדה:גברתיטונצקי

אתבעלךרעםאתךחשאניכארס,מחזאישלהמקצועיותבאכזריותקצתזה
ליותרשיבירח)אותה(לוקחככה , ...ידךאתליתניאנא, ...העדיןהמצב
נשיקה)לח(נותןככהכן' ...נשיקהלךלתת
 . ..בנוכחותו ...אותילנשק ...אכזריאדםאתה :אשתי

נרכללאזהבעניין ...אשההנךואתשבלולהואהלאחביבתי' :טונצקי
 ...שלותחושת-העצמיותאתלחזקיכוליםאנחנואך ...דברכעתלשנות

רגשאתברנעורראםאךמנוכר,לגמרי,מתוסכלעצמוחשהואכשבלול
 ...שברהאנושיהיסודאתמחדשלמצואלונעזורהקנאה,
 ...חדשיםרעיונותלהםישהזמןכלהאלה,האמניםאלחים,(צוחקת) :אשתי
בטרחהאני ?הכרובארהסלטאתאולי ?חטיףאיזהלךלתתאפשראולי
הסלטעםהצלחתאתלומגישה tלשולחן(נגשתכלרםעכשיויאכללאשהוא

מבחוץ)הילדיםקולותשובבוקעיםזהברגע ;והכרוב
החוצה.צאכדלהכדלה, :ילדקול

 .נרוצהאנואךמשרשים'לך :ילדה
ירקות.ראתהסטייקאוהביםאנו :ילד

 .האטומההקרנכיהבתרךחייךאך :ילדה
 .איומהזרועהאיומה'זרועההם :ילד

 .. 'האטומהבקרנכיהאיומהזרועה :ילדה
הייתי ...זהאתלשמועיכולהאינניהאלה.הפראיםנסבלים,בלתי :אשתי
נגדמשהרישלךגם ...מדיחםלושיהיהחוששתאניאךהחלון'אתסוגרת
הצלחת)עםיוצאתנפתחת.דלתצעדים. ...חבל ?ירקות

 ...מדעתהלהוציאהעלוליםערדכאלהמקריםמסכנה,עצמי)(אל :אני
כלמנופף ...המשקלשירויאתאיבדשהוארושםעליערשההזהרהטרנצקי

 .טורדניזבובאיזהמעליולסלקמנסהכאילובאוויר'כידייםהזמן

 1983נובמבר-דצמבר

 !חביביםילדיםהילדים)אלפונההחוצה.מתכופף tלחלון(נגש :טונצקי

אינםאמנםכחיפושיתחרקיםארדגיםבהולכי-על-ארבע,אדםבנישלגלגול
שבלולים,עיניכם.שרואותכפיקורים,זאתבכלהםאבליום,כלקורים

להםללעוגסיבהכלואיןמאד,חביביםיצוריםהםאלה,רירייםזוחלים
גדוליםפעםכשתהיוחביבים,ילדים :דברערדלצחוק.אותםולשים

 . ..שכזהגלגולאיזהפתאוםאתכםגםיתפרסאולייודע,מיומבוגרים,
 . ..תמימיםנימוקים ...אותםשינבעשהואבטוחאינניעצמי)(אל :אני

רופאים,יהירהםומבוגריםגדוליםיהירהםומבוגריםגדוליםיהירכשהם
להםיהיהקשהואזמלאכתםאתויאהבופוליטיקאיםגנרלים,מהנדסים,
המלחמהבזמןבחזית,לאקודם,הצליחלאזהליגםאחר.במשהולהתגלגל

שלי.השלוויםהמשפחהכחיילאל,תרדהעכשיו,רקאלאזה,אחריולא
 ...להשתכללואנה)אנהבחדרמתהלך tמהחלון(מתרחק :טונצקי
בתשומתכרכשמסתכליםמאר)קרוב tאלי(ניגש ...שתבללן ...שבלולו

 ...שכלולשללחייםשנדרן ...שנדרןמיכלכמריפהיפה,נראההוא ...לכ
יפה'הואנאשםשכלמזהלהסיקאפשר ...דיןפסקרכליאשםשהואבלי
יודעיםאינםואפילופסק-דיןללאהנידוניםאלההםיפיםיותרערדאך ...כן

עלמגיביםאינם 'בכללבמשפטמשתתפיםואינםכמשהואותםשהאשימו
מתנותמפאריזהביאהואהנה,לשולחן)(ניגש ...צדקמחפשיםואינםעצמם

אותרבשבילבוודאיפורנוגרפיים,קלפיםקלפים)חפיסת(לוקחלחבריו
(לוקח ...מלניארתהכשבילבוודאיוהאלמוגיםמחרוזת)(לוקח ...זכרן

בפעמון)(מצלצללאשתואותרקנהאולי ?הזהוהפעמוןפעמון)
באמתקניתיהפעמוןאת ...אמןשלאינטואיציהאיזועצמי)(אל :אני

ייעלמושלאכדיהפרות,צרארעלכאלהפעמוניםתוליםהרועים ...לאשתי
הכיהדבראינוהצדק ... ?צדקעלהרבההיוםמדבריםכולם ?צדק ...להם

ושידעמקומראתידעאחדשכלחשוביותרהרבה .חשוביותרהרבהחשוב.
אדוןלצחוק)ומתחיללהתאפקיכול(אינניאותרלאהבואפילואותר'לככד

 ...כן ...אני ...אני ?כשבלולעצמךאתלאהובמסרגלהייתאתה ...טרנצקי
נכנסתאשתיחדלת.נפתחתזה(ברגע .גורליזהר .הזהלמצבהגעתי ...אני

וזכרן)מלניומאחוריה
טרנצקי,מרלרגענכנסוהם ...ומלניזכרן ...להכירנאטרנצקי)(אל :אשתי
 ...נודעסופר
 .ארתךלהכיררציתימזמן .מאדנעים :מלני
הזה.האדוןשליצירותיואתמכירמכיר, :זכרן

כמרמתישהכךכלבפעילותמתעסק ...אותימפתיעאתהזכרן'מר :טונצקי
כאמנות.להתענייןזמןערדומוצאנפטחיפושי

קוראיםוקוראים,קוראיםטרנצקי.מרהאדם,יחיהלבדרהנפטעללא :זכרן
עלבקורתהעיתוניםכאחדבמקרהקראתיקצרזמןלפנירקבלילות.הרכה.
שלילית.לצערי' .מיצירותיךאתת

 ...פרחיםעלימרעיפיםאינםהמבקרים .כןאח, :טונצקי
חופרשאניהזמןכלמבקריםאותיגם ?פרחיםהיוםמרעיפיםמירעל :זכרן

כלרם.מוצאולאוחופר
לאמנים.עצמךאתלהשרותתפסיקזכרן' :מלני
דלת .(צעדים .פרגערגתאתמולאפיתי .וערגהקפהמביאהאני :אשתי

יוצאת)נפתחת.

עלמקסיםבחיוךכתמיד,מלניבזה.זהמסתכלים .שותקיםעצמי)(אל :אני
מרגישאינוטרנצקיאדון .ידירמשפשףבעצמו'בטוח 'כתמידזכרן' .שפתיה

 ...שבלולבנוכחותרציניתשיחהלנהלקללאזהנוח.כךכל
 ...האלהכנסיבותכאןנמצאשאניבוודאימתפלאיםאתם :טונצקי

מאוחר,ארמוקדםארתךשאפגושידעתי ?מתפלאיםמדוע(צוחקת) :מלני
מאסטרר.

 .השבלולאתאלאאותךלבקרבאלאטרנצקיאדוןמלה,תתלהבי,אל :זכרן
 .חדשהליצירהנושאאחרבחיפושעוסקהוא

ביותר,מורכבבנושאשמדוברלהודותעליכיאף ..אולי'אולי, :טונצקי
 ...לנוחותימעלוהואשאפשר

 .זהאתשתעזובמציעהייתי .ליכולתךמעלכוודאיהוא :זכרן
שלהיכולתאתולאהכישרוןאתלאמכיראינךמדבר,אתהמהזנרליק, :מלני
 .טרנצקיאדון
היצירותאתמכיראניאךטרנצקי'שליצירותיואתמכיראיניאמנם :זכרן

בשםסופרעלפעםשמעתטרנצקי,אדון .זהבנושאשהתמודדוהגדולות
 ?קפקאפרנץ
פרנץמיהרטרנצקיאדוןאתללמדרוצהשאינךמקורהאנישלי'זנרלי :מלני

קפקא.

 .זכרןמרהזה'השםאוזניאלהגיעכבר .שמעתי :טונצקי
אנישלי.התחביבהיאקפקאשלויצירתוחבל.כמהלאוזניים,עדרק :זכרן

פעםכתבקפקאפרנץאותרלהודם.כדיבלילה,קרובותלעיתיםאותרקורא
ראתה.גאוניזה .זהאתקראתשלאחבללחיפושית.שנתגלגלאדםעלסיפור
 ?לקפקאעצמךאתלהשרותרוצה

 .מעזהייתילאלכי,מעומקלכךשאפתיאפילוזכרן'מר :טונצקי
החיים.מפניאימהמלאנעזב.ברדד.חד-פעמי.גאוןהיהקפקא ::כקיצורזכרן
שחפת.חולהגרמנית.שכתב .~כ'ציהודיגורלו.עללהתגברידעלאהוא

ראתה?
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 ?אניפתאוםמה ...אני :טונצקי
 .קטנהכרסלךמגדלאפילואתהשחפני,לינדאהלאאתה :זכרן
כןגםבוודאיהואאבלקפקא,שלהיתרונותטונצקילאדוןאיןאולי :מלני
 .מענייןסופר

עולמיראיית ...לצעריצודקת,אשתך ...מלניגברת ,תודותרב :טונצקי
 ...המטאפיזיהמימדליחסר ...מאדמוגבלת

שבכסאהשבלולכן'לשעבר,חברנוטונצקי.אדוןלמטאפיזיקה,נניח :זכרן
הזהבגלגולישמה :וחושבבומסתכלאניכי)מסתכללכסא,(ניגש ,הזה

שלהנשיםעםלהתעסקרוציםכולםאשתי,עםלהתעסקרצההוא ?מטאפיזי
אל(פונהמאדאותיאוהבתשאשתימפניהצליח,לאהואאבל .חבריהם

חןמוצאשאתהחשבתושבלול,חברואתה,אלי)?(פונהמלקהכן,לאמלני)
עודתעשהלאכשבלול,ועכשיו,חייך.שלהשגיאהחיתהוזאת ,בעיניה
 .שגיאות

 .המסכןהיצוראתתענהאל 'ממךמבקשתאניזנון' :מלני
סובלשהואחושבתאת .עליומרחםאפילואני ?מלניועינויים'אני :זכרן

בכלל?
קצתעזור !למטבח-קדימהמשהו.עשה .נסבלבלתיאתה ,זנוליק :מלני

 .הקפהבהכנתלחברתנו
 ?אשתישלהמבנהמקסיםכמהלבשמתהאם .טונצקיאדון :זכרן

 .עיןלכלנראהמלניגברתשלהמושלםהמבנהדגרן'מר :טונצקי
בעיניךשאניבעוד ,לאינטלקטואלעצמךאתחושבאתה ,טונצקיאדון :זכרן

גם:הלבגילויבכלמשהו,לךלהגידרוצהואניפרימיטיבי.מיןאיזהבוודאי
מטאפיזיקה.כלבליכמובן,גלגול,באיזהלהתגלגללפעמיםרוצההייתיאני

זמןאיזההיהשנדמהכפיבקיפודלאלהתגלגלובכן' .ביולוגיגלגולפשוט,
הדוהרלגנולצבי,או !בנהרותהשוחהפראלסוס !לסוסכן' .לאשתי

היא ,השממהאתסובלתאינהאשתימלני?עםעושיםמהאךבערבות.
יוצא) .דלתפתיחת(צעדים.הציביליזציה.אתמעריצה

ליהפךחולם ...בדעתוזהאתמעלההיהמי .המסכןזכרןעצמי)(אל :אני
כמונמוגוטונצקי ...טונצקיאלמחייכתמלני ...בנואוצביאופראלסוס

 . ..האלהמהחיוכיםשעווה
 ?הומרוסשלה"אודיסיאה"אתמכירהאת ,מלניגברת :טונצקי

 .בדיוקלא ?הומרוסשל ?"אודיסיאה" :מלני
אתמפתה ,קירקההקוסמתכיצדב"אודיסיאה"מתארהומרוס 'ובכן :טונצקי

איא.האיעלאודיסיאוס

 ?אודיסיאוסאותך'לפתות(צוחקת) :מלני
 .לחזיריםאודיסיאוסשלהידידיםאתהפכההקוסמת :טונצקי

 ?פהגםיקרהשזהפוחדאתה :מלני
 .לשבלולהפכתהזההמסכןאת ?יודעמי :טונצקי
לכסא,(ניגשה .שלולאשתואהבהמרוב ,לשבלולהתגלגלעצמוהואמלני:

הרבההואעכשיו ...הקטןהחמוד ...מאדאותומחבבתאניכי)מסתכלת
 .יפהיותר ,חביביותר

דקלייש?לצעריוודקהכוסיתאולימלני,גברת ...ספקכלבליכן' :טונצקי
שותהאני ...בטובךהואילולח)מגישלכוס,וודקה(מוזג ...אחתכוסית
 ...וודקהכךואחרמיםקודםתמיד
אחת.עודשרתח)הכוס,(לוקחתתודותרבנפלא,אתה :מלני

 .מיםכוסליאמזוגברשותך' ...הכוס)אתלחנותן(מוזג. .ברצון :טונצקי
מים)לעצמו(מוזג
(שרתח) !המאסטרולחיי :מלני

להםישמים)(שרתחלזוזהכךכלהתקרבנושבזכותוהשבלול'לחיי :טונצקי
כלוד.שלטעם
בימסתכליםאינם ...לחיישותים ...מאדנחמדיםהםעצמי)(אל :אני
עללזחולליהיהטובהכי ...הלאהקצתאזוז ...הכסאקשהכמה ...עוד

 ...מסתדרלאזהאךהשטיח,
 ...בעיניהסתכל ...מיכאל ...טונצקי :מלני

 ...שלךהעינייםכעיניה)(מסתכל .מלנירציתי,מזמןכבר :טונצקי
 ?כחולהוהשנייהירוקהאחתאיריס.האלהשלכשפים :מלני

 ...חומותשתיהןטועהאיניאם ,מלנילא, :טונצקי
השמאלית.בכתףשלי'בכתףתגע :מלני

 .שלךהכתףלהפליאמחוטבתהשמאלית)ככתף(נוגע :טונצקי
העירום.בגוףתיגע .הכתפיהאתהורדהשמלה.דרךלא :מלני

 .שלךהעורהואענוגכמהכגוף)נוגעחתכפיח.את(מסיר ...ברצון :טונצקי
 .תענוגוכוליבונוגעאני

גבוההשליהשמאליתשהכתףליהיהנדמה ...לזההתכוונתילא:לא,מלני
 .הימניתמןארוכהאינההשמאליתהעצםאםבדוקאנא, .הימניתמן

בברכתהןהעצמותשתילא.אופןבשוםבעצמותיה)(מסתכל :טונצקי
 .שווהבאורך 'הגורל
 .הגדולהשמאליבבוהןהסתכל .ברךכרעכן'אם :מלני

ובכן'לפניה)כרך(כורע .מלניואסתכל'לפניךברךאכרעבעונג :טונצקי
במידה.אךגדול,-הגדולהבוהן
פגומות-מכוערות,נשיםהרבהכךכליש .כלוםמביןאינך(בכעס) :מלני
רוצההייתיהפגמים.למרותהכיעור,למרותאוהבים,אותןגם .צורה
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גדוללבבעלשגברומשתוקקתפגום,אפילומאד,מכוערבמשהולהתגלגל
כמו ...האחדיםכלכמובדיוקאתה ...דגליאתתנשקאל ...לפניברךיכרע
 ...הזההשבלולכמו ...בעלי
אתשלה,החמדהאתלשאתמסוגלתאינההאומללה.מלניעצמי)(אל :אני

יודעמיפתאום,נהפךהוא ...רגליהאתלנשקהפסיקטונצקי ...שלההקסם
מתפתח ,לכסאמעלמתרומםשאניבעוד ...לצפרדע 'כןלצפרדע.איך'

אני ...אוףמתמתחת)(אני ...ממשחורקותשהעצמותעד ...ומתמתח

מלני)אל(ניגשמלניאלאחדים)צעדים(עושהאחדיםצעדיםעושה
 ?טונצקיהיכןאבל(צוחקת)הזההכסאמןלךקמתסוףסוףובכן' :מלני
 .לצפרדעהתגלגלטונצקיאדוןמלני, :אני

ציפיתי.לאזהאתיעשהשחרא ?באמת :מלני
עכשיוהנה .תסביכיםסוףבלילהםישואמניםאמןהואטונצקיאדון :אני
לקפוץיכולותצפרדעים .החלוןאדןאלמזנק .הרצפהעלפהלומקפץהוא
 ...מאדגבוה
 .שלוהמחזותאתעכשיויכתובאיךאבל ...צפרדעיםאוהבתאני:אחה,מלני
אתעכשיויעדיףהואאולי ...לכתובהתיאבוןאתלוקלקלבוודאיזה :אני

 ?הצפרדעיםשלהקווה·קווהשפת
 .צפרדעימשהותמידבוהיה .צודקאתהאולי ?כךסבוראתה :מלני
 ?עכשיואותךלנשקלימותרמלני' :אני

 !תנסהרק(צוחקת) :מלני

מגש.נושאזכרןנכנסחדלת.נפתחתזה(נגעארתח).מחבקמלניאל(נגש :אני
הפרג)עוגתובו

שובאתה ,ידידי(אלי)רגעבכלמגיעהקפה ...העוגההנהבבקשה, :זכרן
 ...אשתיאתמפתה

 .נשיקהלהלתתהצלחתילאאפילו .ילדתהיהאל 'זנוןמלני)את(עוזב :אני
קיפץזהברגעלצפרדע.ונהפךהתגלגלהואאךמזל,יותרהיהטונצקילאדון

רחוק.לקפוץיודעותצפרדעיםהחוצה.החלוןמן
אשתךאתאוהבהיום,כלחופרבמקומי,הייתאילוהמטאפיזיקה.:שובזכרן
כלעליךנמאסיםהיוכבר-מאדאותךאוהבתשהיאומאמיןשלך

מכחוץ)הילריםשלהקולותחודריםזה(כרגע .האלההגלגולים
תבעבעבביצהצפרדעצפרדע :ילדקול

 .ברגלייםובוץיוצאותעיניך :ילדה
 .השמייםלבעדתצעקיקווהקווה :ילד

 .טעימיםמאכליםאוכליםואנו :ילדה
 ...לצפרדעיםילעגושלאלילדיםותגידלחלוןתגשזכרן' :מלני
הוא .בעצמואשםטונצקיאדון .צודקיםאבלאכזריים,אמנםהילדים :זכרן
 !מלההביתה,בואילצפרדע.ונהפךמחירבכלקפקאלהיותרצה

 .האמןעלמרחמתאני .שלךהנפטעםהזהחפזוןהתמיד :מלני
(ניגש ...אלמוגיםצנועה,מתנהמפריזלךהבאתימלני,מלני)(אל :אני

בבקשה.אדומים,אלמוגיםלח)נותןהאלמוגים.אתלוקחלשולחן.
(עונדת .אותםעונדתכבראניהאלמוגים)את(לוקחתשבלוליתודה, :מלני

 ?לימתאימיםהאלמוגים 'זכרן ?הראיאיפהאותם)
 ?בעיניךחןאשתימוצאתאיךידידי,(אלי) .מלגילה ,נפלאממש :זכרן
קלפים .קלפיםהבאתיולך ...בעיניחןמצאהתמידיודע,אתההלא :אני

הם.הנהלו)נותןהקלפים.לוקחלשולחן.(חולךפורנוגרפיים.
רבה,תודההקלפים)את(לוקחפורנוגרפייםקלפיםלסבוליכולאיני :זכרן

 .פעםצלצל .הוותיקידידיחזק'היה ?מלהנלך'ובכן'בבית,בהםאסתכל
יוצאים)וזכרןמלנינפתחת,דלת(צעדים. !צ'אדשכלדלילי,להתראות :מלני
ידידיםוגם .רגילבלתיבאופןהרמוניזוגבימינו,ביותרנדירהתופעה :אני

(מוזג ...וודקהקצתעודישלשולחן)נגש(אניכבדשהלכוחבל ...אמיתיים
כעוגה(נוגספרגעוגת ...ללעוסמהגםויש(שרתח) !הנעדריםלחייכוסית)
מחוללמהאותימענייןמלא)(בפה ...מאדעדינהאוכל)גדולה.חתיכה
 ,איוםהחוצה).מסתכללחלוןנגש ?בחוץשםכצפרדעטונצקיאדוןעכשיו
אלטובים,ילדיםהילרים)אל(פונה ...אבניםעליומשליכיםהילדיםאיום,

זהו ,צפרדעאינהבכללזו :משהולכםאגלהאני !בצפרדעאבניםתשליכו
סופדאיננואםגם ...סופדעלאבניםלהשליךאסור ...סופדטונצקי,אדון
אתם .אגדהלכםיספרוהואטונצקימאדוןיפהשתבקשומוטבגדול.

גדוליםפעםכשתהיו ...פעםאףלדעתאפשראי :משהוועוד ?שומעים
יצירותיואתלקרואבאוניברסיטהאובתיכוןחייביםתהיואולי ,ומבוגרים
אשתי)ונכנסתחדלתנפתחתזה(כרגעבעל·פהמשהווללמוד
אתה ,לקפה_לחכותבליהלכווזכרן?מלניבחוץשםמדבראתהמי:עםאשתי

 .כהוגןאותםהעלבתבוודאי
המתנותאתלהםנתתי :להיפר ?מהלשםהחלון)מעם(מסתובב :אני

מפאריס.

 .הבאהתעלולאתלךהמצאתשכבדלילספרהספיקעודזכרןאבל :אשתי
תעלולים.זומםרקדברעושהלאאניאזאומרשדברןלמהתאמיניאם :אני

ונהפךהתגלגלטונצקי,הזה,שהסופרלראשלהםלהכניסניסית :אשתי
 .החוצההחלוןמןוניתרלצפרדע

 .עיניךבמוותראילחלוןתגשיאז ?מאמינהאינךואת :אני
כדישלך.מעשי-התרמיתעםלימספיקמקום.לשוםהולכתלאאני :אשתי

כיוןועכשיו, ~שבלולאיזהשיחקתמלניעםשלךהמזמוזיםאתלטשטש

 4 7-48 1מס , 77עתו~



מסהשנהמאה-קפקא

נעיםאדםבהחלטהואאבלהוא,סרפדאיזהיודעתאיני-שטרנצקי
שאתרמישהולילהיותיכולוהיהאחדי,לחזרקמתהתחיל-ואינטליגנטי

איזוהמצאת-וזכרןמלניושרבומלניזכרןעםדקולא-יחדלשוחחאפשר
ליפעם.אףמתחשבאינךבילצפרדע.ונהפךהתגלגלשהואחדשהתדמית
אתה ...אתהודקאתהתמידאתה,דקקיים-כלרםאנידבר.חייבלאאתה

 ?אניאעשהרמה-גלגוליםמינימתגלגל

ותיהפכיתתגלגליאתשגםולילהיומםחולםאנישלי,גוזלי tשליאפרוח :אני
 ?ביתלויזההאםאבל :רגילבלתילמשהו

שבלולכשהייתאפילו .דברשרם tבךתלוילאדברשרם :צודקאתה :אשתי
ולמרתיחדלחיותשנרכלכדילשבלול,אותיגםשיהפוךלאלהים,התחננתלא
דפיקות·לךאעשהערדאני ...הפתעהלךתהיהערדאבלכשבלולים.יחד
 ...למשהופעםאתגלגלכןרגם ...לב
 ?שליאפרוח ?למה :אני

עלדקחושבשאתהמפניבזה,תדגישלאאפילותדע.לאלעולם :אשתי
לוקחתילשולחן(נגשתאתעופףואעלם,למשהואתגלגלפשוטאני ...עצמך
להיותכדילישקניתהזה,הפדותפעמוןגםירעיללאזהונגדהפעמון)את

לאיבודאלךאניכפעמון)(מצלצלת ...מקרםלשרםלךאעלםלאשאניבטוח
הזמןכלמצלצלת(יוצאת, ...לעולםערדאותיתמצאלאראתהבאלפים
כפעמון)

פתאוםליתתגלגללאדקשהיאשלי,היקרה ...גלגולים ...גלגולים :אני
(צעדים .הכליםבשטיפתלהלעזורלמטבחמיידלרוץמוכרחאני .למשהו

מכחוץ)הילריםשלהקולותנשמעיםקצרה.הפסקה ;יוצאאנינפתחת,דלת
תבעבע.בביצהצפרדעצפרדע :ילדקול

ברגליים.רבוץיוצאותעינך :ילדה
 ?בידייםקצתארתהקחי :ילד

 ?אנידווקאלמהרוצה,לא :ילדה

כתפי.עלטפסיאז :ילד
 ?אנילמהרוצה,לאכןגם :ילדה

 .החלוןדדךארתהואשליךאטפסאניאז :ילד
 .פנימהארתהנזרוקלא tלא :ילדה
שם.לחיותרגילהכבדהיאאוליהזה,החדרמתוךניתרההיאאבל :ילד

הצפררע·טונצקיאתזורקים(הילריםפנימה.ארתהנזרוקאזטוב, :ילדה
הרצפה)עלנופלת(הצפרדעהחדר)אלחזרה

הם ...באבניםאותיסקלרהםעצמו)אלהרצפה,(על(הצפרדע) :טונצקי
הנביאים,כמר ...סקילה ...סרפדשלגודלו(צוחק)החלוןדדךאותיהשליכו

אילוהיהיותרשיפהמרבן ...תמימיםילדיםבידיסקילה ...השקדנביאי
פסיכיאטרי,בבית-חוליםארמחנה,באיזהארסוהר,בביתנשמתיאתהרצאתי

רגםספדיאתהשמידואילוהיהיפההכיאבל ...רדיפותשלכקרבןאר
אך ...צפרדעכן, ...צפרדעאבל ...כלא·היר-שהיוכךאותם,החרימו

ליתתןאלהצפרדעים,אלהיאחד.מרותמכלגדועאינוצפרדעשלמורת
שלביותרהנידחתהפינהאלאותישתשליךמוטבשלך,העדןלגןשאברא

ביןותר,-ביהגדולותהצפרדעיםביןשםשאשבכדי ...גיהנום·הצפדדעים
צעדים.נפתחת.(דלתהצפרדעים.נאלחיהכבוד,כסאעלגאוניות,צפרדעים

מהמטבח)חוזראני

 ?צפרדע ?זהמההרצפה)עלהחייםחסרתהצפרדעאת(בדאותי :אני

קורא)אותה,פותחלדלת,נגש(אניהחלוןדדךאותהזרקוהאלההפראים
נכנסת)אשתי .כמסדרון(צעדים !פהישמההסתכלי tהנהבואיאפרוחי
 ?לכאןמגיעההיאאיךצפרדע. ...זוהיהצפרדע)(למראה :אשתי

 .החלוןדדךאותהזרקוהילדים :אני
מתה.שהיאחושבתאני :אשתי

אני.גם :אני

(יוצאת)והכףהמטאטאאתמביאהאנימפה.אותהלסלקצדיךאז :אשתי
זה(ברגע ...קודהזה ...מתה ...צפרדענח)מסתכלהצפרדע,אל(נגש :אני

מבחוץ)הילדיםקולותחודרים
 .הכבודבכסאיושבטרנצקיאדון :ילדקול

מעשיות.מיניכלשםומספר :ילדה
מצחיקות.הןהמעשיות :ילד

משלנר.מעשירתשנמציאמוטב :ילדה
 .הכבודבכסאיושבטרנצקיאדון :אני

הרקיע.אלומפרפר :ילדה
יגיע.לאלעולםהואלשם :ילד

 ...יגיעלאלעולם ...יגיעלאלעולם ...יגיעלאלעולם :ילדה
את(סוגרפרצים.דוחכאןיש .החלוןאתלסגודצדיךלחלון)(נגש :אני

החלון)

קפקא.שלאהובתו-מילנהקפקא,:פרנץלימיןמשמאל

סופרלהיות
ומוךנורית הואשכעזרתוסכלאלאאינההאמןלגביאמנותה ,,

 1נוסף."סכללקראתעצמומשחרר

עםוכשיחותכפרגמנטיםקפקא,שלוכמכתביוכיומניוי
האובייקטעלקטעי·דכריםאמנםמצוייםיברך

שירהוכיןלשירהפרוזהכיןההבדליםעלהאמנות,מהותעלהאידאליהספרותי
הכתיבהכאמנותהיצירה,כעמשההדןהחומרהואכהרבהרבאולםלמוסיקה,
 .כיוצרקפקאשלחייווכמהותכתהליך

.האמנותלעצמוכמושגהאמנותמאשריותרנפשואתמעסיקההאמן"לגבי"האמנות
אמיתי·שחרורזהשאיןלפיכעצםמשחררתשאינהכסכל,כרוכהשהווצרותה-

 .נוסףסכללקראתמכווןכל-כלואםכללשחרורזהאיןסופי,
שחכעננים"וראשוהקרקעעלשרגליוו~פלאגדולכאדםהמשורראתמתאר"אתה
הואאין ) ... (המציאותעםדברלהשאיןכמשאלהשיסודהאשליה"זוהיליבוןקפקא
אלאאינועצמוקפקא 1קיומה."ככלובהלכודהנוצותבהירתצפוראםכיענק

" 2"KAVKA נוצציםלאוכיקטיםהמיוחדתורגישותואפורהפלומתושדופות,שכנפיו
 1ממנ,.נטלה

לענותאנסהאלהשאלותעל-קיומהכלובומהוסכלהמקור'מהזומוזרהצפורמיהי
 .להלן

א.

להתחשבכליהאפלים,הכוחותרצונם,לפיבאים,ממנהלחשכהמעלחי"אני
מקיימת"הכתיבה ;כדודלמקסכמכתבוקפקאכותבחיי"אתהלרוסכדיכגמגומי,

 311 ?הזההחייםסוגאתמקיימתשהכתיבהלומריותרנכוןיהיהלאהאםאך-אותי

אוה'נכון'אתיותר'ה'נכוןמסייגצורהכאיזההשאלהמתעוררתאלהדבריםלמקרא
 .להשוואהעומדתשנכונותןהאמירותשתיכיןהקשרמהו
קפקאמתייחסאותומקיימתשהכתיבההחיים''סוגעלכדברוכיזהכשלכנניחאם

קיומועלהמאייםהחושךלשלטוןשעבודחיי-הקטעכתחילתהמתואריםלחיים
מקרהאלאאינהשהאחרונהמשוםאפשריתהאמירותשתיכיןההשוואהכינמצא-

סוגאתלהגדירלסווג,קפקאמנסהכאחרונהכראשונה.המוזכרה'קיום'שלפרטי
לושאיןמתנכליםכוחותכצלקיוםמאוים,קיום-לומכתיבהשהכתיבההקיום
"הכתיבההמשפטנשארעדייןיותר''נכוןזה,אםכילשבחלנואלאךעליהם.שליטה
ואולילמרות,אותומקיימתשהכתיבהמודהקפקאכלומר, !כנכוןאותי"מקיימת
-קיומועלשמאייםמה:כפרדוקסלהשמעעשויהדברכה.הקשורסוג-החייםכגלל,
 .המשכםאתמאפשר-חייואתשהורסמהאותו,מקיים

היא"השירה :קפקאאומרשם .יברךעםכשיחותמוצאיםאנוזהענייןהמחזקתעדות

מטהרחומהלהפך' ;הקדחתהדברתעל·ידיממנהלהירפאאפשראיאולם .מחלה
'מחלה'.שלד·פעמי nהתקףזהאיןמרפא.לאאךומאירמטהרהחום- "!ומאיר
מביאהואאיןפלאשכאורחאלאלעולם,'יורד'אינוהחום ;כרוניתמחלהזוהי

אתלוהמקנההואכחיים,אותוהמחזיקהוא-להיפראםכיהחולהשללכליונו
 .לעילשהוזכרלפרדוקסנוסףמימומוסיפהזועובדהלחיים.הדרושיםוהאור:וטוהר
החיים'סוגאתמקיימתרקאינההכתיבהלמחלה,הגורםרקאינה(השירה)הכתיבה

שניכיןרקעודאינו'הניגודכן.עלחייםסוגבחינת'היאעצמההמחלהגםהיאהזה',
שלמרכיביוכיןגםאלאמחלה,חייםהרס,קיום :מתנהשהכתיבהסותריםדברים
-מהםנובעיםאףואוליוהאימההסכלכצדמצוייםוהאורהטוהרשבוקיוםהקיום,
 .ומאיר"מטהר"חומה

חסריהמראותכמערכתקשוריםהזההקיוםכסוגהמצוייםהאורוהןהסכלהן

יגון../גרסטכ 28עמ'קפקא",עם"שיחרת .ו

מהןושודדתאניותכעקבותהעפהמבהיקה,שחררהפלומהבעלתצפור-יםהנר KAVKAה- . 2
 .נרצציםחפצים

 . 214עמ'"מכתכים",כדוד,למקסקפקאשלמכתבו . 3

 . 157עמ'יגון,גרסטכ tקפקא"עם"שיחרת . 4
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שלבפעילותומותנהזרמערכתשלקיומה .החלוםדמוייחייואתהמרכיביםהממשות
צררכתאתמירבזרפעילות sבכבלים".אסרםשהטבע"נוחרתהמשחררהחושךשלטון

האפשרותאתמקפקאכךע"יומונעתכלאר-הכי)מוגבלת(שכמרתההנפשיתהאנרגיה
הצידהדחקהחלוםדמוייהפנימייםחיילעיצוב:"כשרוניהממשייםבחייםחלקלקחת

 .הענייניםשארכלאת
"הכל.אחר.ובמקרםביומנוכותבהוא 6להדל,ל"יפסיקוולאאיומהבצררהבדלדלוחיי

ההנאהאלמכ~רניםשהיופוטנציאליםאותםכלריקוהשאירהזהבכירוןהתפרץ'נחפז'
הללו.הנירוניםבכלמאדנשרפתי .מרסיקהפילוסופית,מחשבהשחיה,אכילה,מסקס,

לשרתניתןכולםשיתוףע"ישרקעדזעוםכההיהנוחותישסכרםמשרםהכרחיהיהזה
מרחיקאףהואיברךעםבשיחות 7 ,,_הדרךמחציתעדרקזאתואףהכתיבה,מטרתאת
לוותרמוכרחאתה-אחתדרךרקישנה"באמנות :אוניברסליתקביעהוקובעלכת
בתחוםקפקאכשארזאת,לערמתברור,למקסבמכתב 8בה."לזכותכדיהחייםעל

לאורמרבניםאךכשלעצמםאזוטרייםשהםבמונחיםתופעהארתהומתארשלועולמו
אלועברהמיתי'הא'האניאתעזבה-טועןהוא-הנשמההאחרים.במקומרתדבריו
מיתיהאהאניאתוהשאירהנשמהאתהחלישהאמיתיהאנימןהפירודהסופר'.'הררית
 .מגןוחסראומלל
פררידיסטי'אני'שלכמייצגהאמיתי''האניאללהתייחסמשגהזהיהאכידומני

ש'הר,י,תכשםהה;נה,הישרתהתגלמותהנרקפקאנוסחהאמיתי''האניכלשהו.
הסופרהווייתשלהפעלתה .'חיים'המפיחההיוצרת,הישותהתגלמותהנההסופר'
פיעלתפורההנשמה .האמיתיהאנישלהפעלתוחשבוןעלרקקפקאאצלאפשרית
גורמיםהסופרהווייתאלוהמעברממנוהפירודולכןהאמיתיהאנישלמידותיו

 .מיתיהאהאנישללהחלשתויותררעודלהחלשתה
ניצחוןהאפלים,הנוחרתניצחוןהוא-חרוץניצחוןהואהסופר,הווייתשלנצחונה
אינםוקפקא,אליבאהממשיים,החיים .הממשייםהחייםעלהממשותחסריהחיים
בביתלגרר"להיכנסכותב,הואלחיים"שדרוש"מהובקר'.ושדהוילד'אשהדווקא

אתהפכתי"לא :ענייןבאותולענייןומ~נייןולקשטר"ממכרלהתפעלבמקום-
אתלהפוךבבית,לגרר 9גרפתי".אתלהאירכדיברהשתמשתיאםכילאשהניצוץ
הניצוץ'הבית,שלהטבעיתהפוטנציאליתהפונקציהמימושפררשם-לאשהניצוץ
כדינוצרהבית .לניצוץאדםשביןלבית,אדםשביןהטבעיהקשרמימוש ;האדם
היאהחייםניצוץשלתכליתו ;אשבושידליקמנתעללאדםנתןהניצוץבר,שיגררו
להתפעלות,להתבוננות,כארייבקטרקבבית-בחייםהשימושב'גרפה'.אשלהפיח

שלהעיקריתמתכליתומתעלםשהואלפימערותשימושהואלהארה,לקישוט,
 .עצמםלהםשמעברלתכליתבחייםשימושהוא ;האובייקט

רק'ולאהחושךשלטוןשלהמכאיבהמפעילותורקלאנרבעהזההקיוםשבסוגהסבל
 :לכתיבתוהמניעיםכברעלאשםמרגשגםאםכיהממשיים,החייםעללוותרמההכרח
פןקדימהבקפידהמבטינועץאניתכניות.עררך"אניויומרנות.תאורת-עונגאנוכיות,

אני .מתבונןאנישלתוכוהדמיוניהקלידוסקופשלההצצהחוריאתעיניתאבדנה
בצבעןונטמענשטףהנאצלותשלצבען .בלבולמתוךואנרכיותנאצלותבררנותמערב
הסופראתמגדירהואברורלמקסובמכתבביומנו.כותבהוא 10 .האנרכיות"אלהשל
"הכתיבה :השטןכשררתהכתיבהמלאכתואתתאורת-עונג,שלכקונסטרוקציהשבר
זהשחרורהאפלים,הנוחרתאלזו.צלילההשטןשררת)על ... (ומתוקנפלאפרסהיא
למטהשםשמתרחשמהרכלמפוקפקיםחבוקיםבכבלים,אסרםשהטבענוחרתשל
מסוגכתיבהגםישאולי .השמשבאורספוריםכשכרתכיםלמעלהזאתשיודעיםבלי
הrך:;ניל~תזוהי:מאדברורלינראהשבכךוהשטני ) ... (זראתרקמכיראניאך-אחר

מכפילההתנועהזרה,דמותאףארשלךדמותךסביבתמידהמסתובביםהעוגנותאוות
לעצמומאחלהנאיבישהאדםמההבלויות.שלשמשמערכתונוצרתוערדערדעצמה

 .הרףבליהסופרמגשים-אותי'מבכיםכיצדולראותלמרתרוצההייתי-לפרקים
נפלאפרסהיא"הכתיבהכביכולהתמיםהגדה " ...עצמוומבכהחישאינוארמתהוא

התאוו:כלנמצאהואברהקונטקסטלאורכפרדוקסלימתגלההשטן"שררתעלומתוק
עוסקזהשתארוונירןהשטן','שררתלמיליםהסברפרוט,אלאאינובעקבותיוהבא

ביןתחומיםטשטושקייםכינמצא- )" ...ספורים("כשכרתכיםהכתיבהבתהליך
עלומתוקנפלאפרסהיאהכתיבה .לקבלתווהגורםהפרסביןלמסובב,הסיבה

גםושטנימתוקנפלא,משהוהיאהכתיבה-אומרהוא.השטןשררתשהיא)(הכתיבה
 .זהאתזהמאייניםוהשטניהמתוקכימגלההשלםבקטעעירןכן'עליתר :יחד

לטבעהמנוגדתסיטואציההיאעצמו,אתל~כרתהמסוגלמתמת-חי,שלהסיטואציה
נוחרתב"שחרררכרוכההיא .הבריאהשלהטרבףה'סדראתומפרההאנושיהקיום

מעורבותללאלהכרתלהתחייב,מבלילהתענגומאפשרתבכבלים"אסרםשהטבע
הואממשרתןשיסודהנאותשל-הבלרתרתשלמערכתבתרךלהתקייםאמיתית,
כיספקאין .זרה")דמותאףארשלך("דמותךמושאיהןשלהממשותבחוסר

 .מתוקהשהיאככלושטניתשטנית,שהיאככלמתוקהזהשבמצבהפריררילגיה
"חיי:עונשועלשיברא-המשתמששלוסופרהשטן'כשררתכמוהר-בההשימוש

זאת.בהמשךכותבהוא 12נרראץיותרערדכןעליהיהמרתיאחרים,מחיימתוקיםהיו
עללוותרהיהיכולאילולפניופתוחהחיתההממשייםלחייםהדרךכיסבורהוא :וערד

מתחשבאינוהחושךשלטון .יכולהואשאיןאלא .הזההחייםשבסוגהתענוג
עצמומרגישהוא .וערדעודעצמםמכפיליםהעונגותאוותההכלותבגמגומיו'
"האם.האדם"בידישאינהגורלשלשאלהש"זרהיבטוחאינוזאתובכללהםמשועבד

בשאלהויששואל,הוא 12 ,,?הרעיםהנוחרתשללשלטונםהביתאתועזבתייצאתילא
 .המשעבדיםלנוחרתידובנתינתשלו,בחלקוהודאהמשוםזר

משמאל.ואביומימין,קפקאפרנץ

הן-.שניהםלחטאואדםשלאחריותוכשאלתכמרהקירםצררתשלגורליותהשאלת
ביןחופשית,לבחירהכורחשביןהמפורזבשטחמצריים-הקיוםצורתוהןהחטא

-לחרטהקפקא,שלהאשםלהרגשתהסיבההואזה.מיקוםתחילהלכוונהכפייתיות
והחופש'שיעבודהגבולעלנמצאתקיומו:צררתאלהשלמציאותםעללתמיההגםאך

והעונשהחטאביןהקשריחד.גםוהעונשהחטאעצמההיאכןעלוהבחירה.הכורח
כתוצאהארהשניעלכתגובההאחדולאבר-זמנית,קוריםשניהם ;סיבתיקשראינו

הסופר 13העונש.הואהשיעברדלההחטא,הואזרקירםשבצורתהבחירהאלמנטממנו.
"השעירגםאלאהחטא,התגלמותמשמעהעונג"תאורתשל"קונסטרוקציהרקאינו

 12ערנש".ללאמחטאיהםלהכרתלאנשיםהמאפשרהאנושותשללעזאזל

החייםסוגרעלהכתיבהעללוותרמסוגלקפקאאיןהחטאוהרגשתהרבהסבללמרות
בקרבולאצוריכולהואשאיןמשוםמוראעליומטיליםכתיבהללאהחייםבה.הקשור
אלףנקרעשאהיה"מוטב-דמיונואתהמאכלסיםמראותשלעצוםעולםאותר

חוזרהואיברךעםבשיחותיו .ביומנוכותבהואשם"אקבורולאביאעכבוולאפעמים
אותםלסלקכדיהדבריםאתמנציח"האדם :יותרכלליבאופןהרעיוןעל

ושהתכחשותממנוחלקשהיאהסופרמהוריתמנוסלואיןכייודעהוא 14 .ממחשבתר"
 :מגןוחסראומללבלאו-הכישהואמיתיהאהאניאתלחלוטיןלמוטטעלולהלקיומה

אולם 15 ,,.רןלשגעהקוראאבסורדהואכותבשאינווסופרכותב,כשאיניגםסופר"הנני
נעדריחיים ;בעצמותיוכאששהיאמשרםרקלאהכתיבה,עללוותריכולהואאין

ואושר'הנאהקיימיםהסבללצדיצירהשבחייבערדעבורו'בלבדסבלחייהםיצירה
שמסבהחרשיםמסיפוקהנאה ;קפקאשלחייובמערבולתהיחידההנחמהאולישהם

)בסיפוק ... ( 16מזהלהכותכדיסופרמספקתבמידההנני"אני _המראותשפעלו
 .אותםלספרהרצוןממימוש_ואושר 16זה."אתלספרלרצות)וכדי ... (מלאחושים

כלשהו,דר"חבהכתיבו .מביךלמצבאחד,יוםקפקא,נקלעבמשרד,עבודתוכדיתוך
הדרושים.והמשפטה~להאתלמצואמה-זמןבמשךהיהיכולולא'נתקע'

בפהאותו"החזקתי :הבאהבדרךהגיבכוחותיו,כלריכוזאחרילבסוף'כשמצאם
זאתכשאמרתיממני.שנחתךחיבשרזההיהכאילובושה,והרגשתבשאט-נפש

חיתהכזוושעבודהיצירהלעבודתמרנןבתוכישהבלגדול'פחדנתקפתילבסוף'
בגללבמשרד,שפה,בשעה ;לגבילחיים,אמתוחזרתשמימיתהארהלהיותיכולה
לאושרהמסוגלגרףשלמבשרוחתיכהלשדודמוכרחאני'עקרם',רשמידרקרמנטאיזה
האושרהחמצתמפניקפקאשלפחדומפורשביטוילידיבאזהעדותבקטעו 7 .כזה

הואאיןלחיים:אמתוחזרתשמיימיתהארהלגביר,שהוא:אושרבכתיבהלוהמזומן
הפסדעלאםכי-כשלעצמוזהבזבוזעל-היוצרהפוטנציאלבזבוזעלכאןקובל

ע"יממנוונמנעיםהיצירהעבודתכדיתוךורקאךלוהאפשרייםוהאושרההנאה
ללאשחייםהעובדהאתמדגישלחיים'אמת'חזרתבמיליםהשמרשבמשדד.עבודתו
 .ורוחנינפשימורתפדרשםכאלהחיים :בלבדאושרנטרליחייםעבורואינםכתיבה
נסבלבלתימצבשביןכזהאלאיותר,לנסבלפחותנסבלמצבשביןכזהאינוההבדל

 .נסבללכמעטלחלוטין
ע"ירקלאיבהמשךשנראהכפיקפקא,עלנכפהרהמיצירההכתיבהמשולחןהניתוק
פנימיות-סיברתע"יובעיקר,גם,אםכיבמשרד,העבודהכמוחיצוניותנסיבות

נתקףהואבעיניו,חןנושאתשאינהכתיבהאראי-כתיבהשלכאלה,בתקופותנפשיות.
הנחעללסמוך"אין :חזרתםובאפשרותברהיצירהנוחרתשלבקיומםבחוסר-ביטחון

כברהואאולי ,).ו.כ-החלוםדמוייחייועצוב(מטרתזרלמטרהלאסףמסרגלשאני
 18שרבר."לטובתאינןחיינסיבותכיאם _אליישובהואאולילנצח,נעלם

עללומריכולאתהמההשאלה,עללענותנתבקשבולו,שהרגשלשאלותבתגובה
לנבאיכולמישהו)האם ... (טפשי.כמה":ליבוןקפקאשחהספרותיות'תכניותיך

כדוד")למקס"המכתב(להלן . 214עמ' ,"מכתכים" ,כדודלמקסקפקאשלמכחכו . 5
 . 77עמ' ," 1914-1923"יומנים . 6
 . 212 'עמ ," 1910-1913יומנים" . 7

 .ראלי)סלוודור-נגדית(דוגמא . 107עמ' ,יברךקפקא"/גרסטכעםשיחות" . 8
 .כדודלמקסהמכתב . 9

 . 40עמ' ," 1914-1923ומנים"י . 10
 Etielkeitכמקרר . 11
 .כדודלמקסכמכתב . 12

כקריטריוניםרקאלאמוסרייםכקריטריוניםלכחינהניתניםאינם-והעונשהחטא-שניהם . 13
 .אקזיסטנציאליים

 . 34 'עמקפקא",עם"שיחרתיברך~גרסטכ .א . 14
"כדי : ) 36עמ' ,-1914 1923 (כיומנוקפקאשל'דידוי'זה,כהקשרלהזכירמעניין .כ

-לכסוףלייניחומחיר,כלכעדהסיפוראתלעזובהמסרביםהללו,המזרייפיםשהקטעים
ע"יממחשבתולסלקהצליחשלאקטעיםשניכיומןרושםהואומיין ".כאןאותםכותבאני

 .כיצירהשיבוץ

 .כדודלמקסכמכתב . 15
גופה.ומתמידמאזשהיאהישנהלגופתושכרהסופרשעורןהמוזרההקבורהל'מראה'הכוונה . 16

כדוד.למקסכמכתב-
 . 77 'עמ ,"-1914 1923םייומנ" . 18 . 76עמ' " 1910-1913"יומנים . 17
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שנהמאה-קפקא

-הלבשלססמרגרףאלאאיכרהעט.והלאאפשריבלתיזה?לא,מחדלבריפעםכיצד
 19 ...מראש"עליהןלהודיעלאאךאדמהרע~דרתלרשוםיכולהוא

ב.

קפקאשלמתאורןללמודיכוליםאנואותר,המאפשרותוהנסיבותהיצירהמעשהעל
מקשי.לבדלנושאהישירהמהתייחסותומאשר'יותרבכתיבתוכתקלבהםהקשייםאת

הקשוריםאלה-עיקרייםסוגיםשכיעםאלהקשייםכמכיםהחיצוניות,הנסיבות
 :היצירהחומרישלטבעםמעצםהכובעיםואלהפעולתוודרךהנפשיבמנגנון

וכר'.האנושיתהתפישההשפה,המציאות,

כותב-לשולחן"יושב"כשאניהראשונים.שלמהותםעללעמודאכסהתחילה,
באמצערגליושתיאתושברשכפלממישהויותרטובמרגיש"איני-ביומנוקפקא

והרחובותהכיכראתומרוקןעיניואתעוצם)הכאב ... (האופרה''כיכרשלהמהומה
אבללתנועה,מכשולבאמתשהואמפכילומכאיבההגדולההאנדרלמוסיה ) ... (

 20 ,,.האמיתיהכאבאתמכבליומשחררתשהיאמפכיעצובהפחותאיכההריקנות

יכולתומחוסרהכובעהכאבאל :אלהבדבריוקפקאמתייחסכאבסרגישלרשהאל
הכאבאל ;רגליושתיאתושברשכפלכככהכמוהר-המציאותעםלהתמודד
מכשולמהורההוא-הכלליתלהרמוניהמפריעהמערותשקיומובעובדהשמקורר
הואמרבןובאיזהזהכאבשלטיבומההאמיתי.הכאבמככה,שהואמה;ואללתנועה
המיידימהקונטקסטעליולדעתלכרשניתןכל ?האחריםהכאבמסוגייותראמיתי
זרעובדהאך .מכבליואותרהמשחררתהיאשהריקנותבריקנות,מרתכהשקיומוהוא
לעייןכדאיזהענייןברורלצורך .שכשאלההשאלהעללענותכדיעדייןבהאין

הטוהרלדרגתמגיעכלשהורושםבהבכקודהבידי,הואנושן"מנהג :הבאבקטע
אתלהשפיעלאלהניחלא-כאבשלרביןשמחהשלבין-שלוביותרהגבוהה

צפויים,בלתיחדשים,רשמיםע"יטוהרואתולפזרלערפלוהוריתי,כלעלטובו
 21 ...חלשים

צירופיםרגשותחינםשלהםביותרהגבוהההטוהרבדרגתהכאב,השמחה,
אחרת.נוכחותכלשלסילוקהאתמתנה ...במרתכהקיומםביותר.עזהשערצמתם
אותרתחילתהיאיצירה.המאפשרתהיאהטהור,לרגשזה,מסוגלרגשההתמסרות

מקרהלאכן'על .אסוריםנוחרתשחרורשלאופל'השלטוןאלצלילהשלתהליך
הולדתוהכתיבהשולחןאליושבכשהואקפקאאתהתוקףהאמיתי''הכאבכיהוא

-הכאבהתעצמותכדיתוך :רציפררקליתהליךהואהתהליךדווקא.בריקנות
הכאב.אתצורפת-שנוצרתהריקנות ,)!עיניואתעוצם(הכאבהעולםמתרוקן
במידתהואההבדל ;למזרייףארלמדומהבניגודלאאמיתיהואהאמיתיהכאב

 .הרגששלרערצמתרנידרדרבמידתהטוהר'
ומכסהזה,כגרןלרגשמהתמסרותהצפויהההתפתחותמהיקפקאיודעמכסירנו

שליהתקררה"חוסר :חשיבותוחסריטרירריאלייםעיסוקיםמיניכלע"יארתהלמנוע .
למהלחכותבמקרםזאת,ובכל ) ... (מחשבתיאתלהמיסהחלשבהלכקודהעדגבר

והלכתישליפאריסברשימותעיינתימאמרים,שכיבפזיזותקראתיהלאה,שיתרחש
ל'מכהגמביאשהואהדוגמאותאחתרקזוהי 22מא~כן."אךמרוצהיותר _לישרן
שיתרחשממהיראהואמתאר,הואאותםהאחריםבמקריםכמרכאן,שלו.הנושן'
לרגשמאפשרואיכר 23מכרכה"שלסכיניהאלףע"ילגזרים"להיקרעיראהואהלאה,
הווייתו.כלעל'טובו'אתולהשפיעשלוביותרהגבוהההטוהרלדרגתלהגיע

אחרותפעמיםהמחרת.בוקרעדרקאוליזמנית,-הפעםהתאבכות.היאהתוצאה
שלוממרשךטרטאליחיסולליצירהההכרחיהרגשיהעודף~טרולאחריוגורר-

העכשוויממצבישהסקתילמסקנותמאמיןאינני"פשוט :מוחלטתהתאבכותרגשות,
הגוללאבןהייתיכאילומאבן'עשויהייתיכאילוזה ) ... (כמעטשכהכברשכמשך

ארלאומץלחרטה,ארלאהבהלאמונה,ארלספקמכרסהדרךאין-עצמישל
זרבתמרנהשהואכ'מת-חי'קפקאשלפורטרט _ 23 ,,_ ..בכללארבפרטלדאגה

(עשויאחדמצדמתאותרנראהארפ-ארט,כבציורברנתבונןאם .חימאשרמתיותר

הואבראשוןהמתוארהמצבעצמו).שלהגולל(אבןהשנימהצדחיוקבורמאבן)
טרגי.מצבשלתארוהכראחריוהבאהפרדוקסלישהתאוובערדפתטי,היותרלכל

'דרךלהםאיןאךעדייןקיימיםוהדאגההאומץהחרטה,שהאהבה,משרםטרגי,
תכונתםשהיאהחיוניות, .הפועלאלהנחמןלצאתיכוליםהםאין-מכרסה'

ולכתוב.לחרותהיכולתכטלהמקפקא ;מהםכטלההעיקרית,
החיץאולםבכתיבה.לתאורןהממשיהרגששביןהחיץעללקבולמרבהקפקא
שרכותצוררתלרכשחזההמכשולתארו .כמהפיחמורמכשולחראלכיכרשביכר

גםאיכראבלאושרחוסראיכר"מצבי .לחכינוקפקאשלנוסףכסירןכלעםומשרנות
מהאז-אחרבמשחרענייןמציאתלאעייפות,לאחולשה,לאאדישות,לאאושר,

כאמריםכאן 25 ,,לכתוב.באי-יכולתיכנראהקשורהיודעשאינניהעובדה ?כןאםזה
התקלותלביןנצררת-הכתיבהביןקשרשישבעובדהמכירהואבמפורש.הדברים

 :אלהתקלותמהרתעללעמודמכסההואקטעאותרבהמשךהפנימית.בתקשורת
כלשהוממקרםאלאומעלה,מהשורשלאקוידם-לישקוריםדבריםאותם"כל

כשהםחזקבהםולהחזיקעשבגבעולילאחזכסהבהם,לאחזכן,אםכסה,באמצע.
אינניאני ...כנראהזאת,לעשרתהמסוגליםאנשיםשימהאמצע.רקלצמחמתחילים

אםכילקפקא,מפריעלושקוריםהדבריםאתלאבחןהיכזלתחוסרלא 2s ,,_ל,כי
שלהמלאהצמיחתםאתחשהואאיןכזה.בחרך: ).1להמספיקיםהנתוניםהעדר

למהכקרבו,שמתרחשלמהלמעשהאטוםהואכשורשיהם,,מצריהואאיןהדברים,
השמש".לאורסיפוריםכשכרתכיםלמעלהזאתורעים.ישי·בללמטהשםש"מתרחש

עלדלרגתוךליצירהמוליכההדברים,כשורשיהנגיעההאפלים,למעמקיםהצלילה
 .לוהאפשריהיחידיהאבחוןמעשההיאעצמהה,ר,הייצ .והאבחוןהידיעהשלכ

אחריםרגשותע"ימרכסהמשתקכשהפחדתקלות,,ן.כשא,.נאמר,שככרכפיאפשרי,

האוראתהמדליקיםעצמולכיןשביכרהחיץאתההורסיםהמחשבה,אתהממיסים
 ...ההבלרירתבמערכת

כתיבההיאשלוהאחדשהקוטבצירעלממוקמותהשוכרתהכתיבהדרכיאם
כדיתוךכתיבההיאהשניוהקוטבישוב-הדעת,ותרןמלאהבהכרהתכניתית,
מאדקרובכמצאתקפקאשלכתיבתושדרךנראהכמעט,אוטומטיתכתיבהטראנס,
גלוי-עיניים,שללאלההקרוביםבמצביםהתכסהכיביומנומרדההואהשני.לקוטב
כעדרהגלוי-עיניים,שלממידתוכנראהשהיאשבהתלהבות,השלווה"אך :ומוסיף

אתלשחזרכסירןהישוב-דעת,מתוךלכתובכסירןה ,כןעליתר 26 ,,.האלההמצביםמן
נדרן-קילוחובשעתשלאהשפעאתלהכניעההתלהבות,חלוףעםהמראות
לכלמכשולתנועה,ללאהפרך,"יבש,משהרהיאכזהכישלוןשלהתוצאה .לכישלון
הואהאחרוןזהכמרעבודתופרישלתארו 26 ,,_פרוץובמיוחדכפחדאותר,הסובב
בהעדריצירתואת'מאשים'הואקרובותלעתים .קפקאשלביומניומאדתדירחזירן
לא 27רבדיסהרמרכיה.ורציפותקוהרנטיותבחסרבדוגמתיות,במלאכותיות,חיים,
אתקפקאשלראייתו-זרמשלילההמשתמעהחיובעללעמודהמקוםכאן

הביקורתשלמידתההואלעניינושחשובמההאידיאלי.הספרותיהאובייקט
עליה.מלמדות-אלוצודקותדווקאולאר-'קטלניות'שהאשמותהעצמית
 ;מוגזמתאינהערדכל-קונסטרוקטיביגררםלהיותעשויההעצמיתהביקורת

שלהאבן''תקופתאתכילהניחישולהביס.לשתקעלולההיאמידתהמשתופחת
בכתיבההכרוכיםוהמאמץהכאבמפכיהפחדשללחובתורקלאלזקוףניתןקפקא
אתהןבספקשהעמידמערות,ביקורתחרששללחובתומידה,ובאותהגם,אלא

אני .מלהלכלמסביבבמעגלעומדים"ספקרתי :דברלומרזכותואתוהןיכולתו
אניבכלל,המלהאתרואהאיני-אזרמה .המלהאתרואהשאנילפכיאותםרואה

להיותשעליאלאביותר,גדולביש-מזללהיותמוכרחלאזהכמרבן, !ארתהממציא
ישרמאשראחרבכיורןהמתיםגופרתריחאתלפזרהיכולותמליםלהמציאמסרגל

הואאין .המצאתוונחשיפוטרנחלביקורתעומדכאן 28 ,, ..•הקוראפכיואלפכיאל
מתים.גופרתשלריחמדיףלהמציאמסרגלשהוארמהלבחור,מסרגל
שהואתופעהקפקאמתארשםדעה.להביעזכותובספקמוטלת 29ר, nאבמקרם
מה"עלכגרןשאלותהיאכזרהתקפהשלתחילתה ."ר~עילפוןשל"התקפותמכנדר
ספקניותשאלותמתווספותאלהאלזה".בכלטעםרמההענייןכלכמהמדבר,אתה

שלך,לאאבלאולי, ?רציניתולתשובהלחקירהראויזהכל"האם :יותרספציפיות
נמצאהואברגעשברפרושהזרוכסיגה "!יותרגבוההלסמכותענייןהואזהכל

אמכםמתייחסתהמתוארתההתקפהלצאת.יכולהואאיןשמתוכהמוחלטתבאפלה
מצביםעלללמדהיאעש~יהאךכלשהו'ויכוחאררעיםשיחתבשעתלושקורהלמה

 .כתיבתובשעתקפקאכקלעאליהםדומים
גםאםכיהנפשי,המנגנוןשלפעולתומדרךרקלאהכתיבהקשייכבערשנאמר,כפי

האנושית.התפישההשפה,המציאות,-היצירהחומרישלטבעםמעצם
 ,יגוןעםבשיחותקפקאאומר 30האמת"אחרחפרששלמשלחתתמידהיא"השירה
 30עצמם"החייםאוליהיא"האמתאך "?מהאמתיותרגדולמסתורין"היש :ושואל

ראהחיים.מסתוריהאמת,מסתוריאחרחיפוששלמשלחתאוליהיאהשירהכןרעל
לצאתאפשרלכסרת,אפשרלפיענרח.ניתןאיכרממכר,גדולשאיןזהמסתוריןעקא,

תמידתהיההתוצאהאך-אכטי-תיזהעלאכטי-תיזהלהוסיףאפשרלחיפוש,
רקלאזאת,החיים.כדליותאתמשקפתשאיכהשלמרת 31סייז','מדירםשלשלמרת
האנושיתהתפישהמוגבלותבגללגםאלאהחיים,מרכיבישלאין-סופיותםמשרם
סיבתיותללאעולם"אין :אלהמרכיביםביןהסיבתייםהקשריםאתקולטתשאיכה

 32 ".בלבדבראשנואלא ) ... (

מדירםחיוכי,מתורךאחתובערכהבעתשהיאהשפהשלמטבעהנרבענוסףקרשי
בלבד"כבאמצעיבשפהלהשתמש"אסור .כשלעצמוחימשהררגםדבריםלהחיאת

 33בה"ולהתכסותארתהלסבוליש _נצחיתאהובההיא"השפהקפקא.טוען

בסתירהעומדיםלהשחייביםהלבתשומתהשפה,שלעצמאותהחיוניותה,
שתישביןהזהבשבילמציאתמחשכותיו.לחוויותיו,ביטוילתתהיוצרשללשאיפתו

זה'בהקשרבמיוחד'מעניינת .כשלעצמהקשהמשימהספקללאמהורהאלהמגמרת
חייולביןהנכתבתהכתובה,המלהשביןהגומליןיחסעלקפקאשלעדותוהיא

תדרושכשהאמתקרובות''לעתיםמלכתובלהימנעיכול"אינך :החת-הכרתיים
שואבשממנההאפלהאתמפוצצתאחת''פעםשהמלהמפכיאחת''פעםשיכתב
מרכלאזאולםקרובות'ב'לעתיםהשימושע"ילחלוטיןנמנעאינוהדבר .הזיכרון
לאלהכתחליףאותרמשרתיםאךבחייו'קיימיםהיולאשאולימקומרתדרךהכותב

בין ,מלהשלהצליליתהאיכותהמשמעות, 34 ,,.אפילולכחשערדיכולאיכררוכושזב
לדרישתערכהזרבחירהדווקא.בההשימושאתבחירתה,אתקובעיםגורמים,שאר

לבטא.במודע,שלאארבמודעמבקשים,ארתההחוויההסיטואציה,דרישתהאמת,
אל ,כביכול ,המתאימהמהמלה ) feed-vack (היזון-חוזרישלפעמיםכימסתבראולם

המלהשלהצלילארהמשמעותהשפעתפירושוזההיזון-חוזרהמתעצבת.החוויה
עלאסרם',שהטבע·נוחרתכבילתארשחרורעלהארפל','שלטוןשלפעילותועל

גררםבבחינתהיאכזרמלהכינמצאההבלרירת'.'מערכתשלהאפלהארהארה
הכרעה,מחייבתאי-כתיבתהארכתיבתה(לתהליך).ומפריע(לעיצוב),המסייע
קונפליקט.שלפתרוןעדיפויות,קביעת

אותרלוותהלאר,אםרבין(ואחרים)זהקונפליקטלפתוקפקאהצליחאםכין
באהזרהרגשהכיצירה.ותאורההממשיתהחריהכיןבל-יעברחיץקייםכיההרגשה

מחכהכאדמה.פתחיםשכילפניומחכהעומד"איש :הבאכקטעקיצוניכטרילידי
מכרסה,כשארהאחרוןשזהבערדאבלהימני.הפתחמתוךרקלהופיעשיכוללמשהו
 39אף~ולבסוףלבר,תשומתאתלמשךמכסיםדבר,אחרדברהשמאלימהפתחערלים
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סופרר,

המשורר

 )ד(הרצ~ח

אפול~נרגירם

ציפובני :מצרפתית

-  .אופנה ~ . 13 .
הספיקהרפתקאות,לחפש .הלךשאליוייין 1'מיערלבילה.,פאפזנ~החמ~יפייףכשחזו·.

 .באלרינטטריסטוזאתבה-גש·פלמזלו :האחרונהלאוניה .בדיוקלהגיע
קררניאמנטל,מרישלךהמאהבאת 7מד;ביערפגשתיארתה.שאל ?שלוז;וךמה-

ליום.מיוםמטורףונעשהשהולך
 .שליהמאהבלאהואטריסטוז.אמרהשלי?המאהב-
 .והאמנותייםהספרותייםבחוגינואתמולשהתהלכההשמועהמקרםמכלחיתהזר-
 ?כמוהרבמאהבלהתבייש.ליישמiנעכצםאכלטריסטוז;פסקהישירצומהשיגידו-
 '. ?גדולכישרוזה;אאיןרכיתואר?יפההואאיןרכי
מאודמתענייןאני !הנדרתשמלהואיזהילןישמקסיםכרבעאיזהאבל~תןהצדק-

באופנה.

של·הכתובתאתליתיתןאולי . 15פאפונ 'אדון ;אלגנטיכךכלתמידבאמתאתה-
 .קרוכיאמנטלבשבילישלךהחייט

לובשות:מהליהגידיאבלוצחק. 15פאפוכהשיבאליו,לאיילךהואלבטלה,ברכה-
בבקשה.ליספריהענייכים.·מןלגמריויצאתימאיטליהחוזר?אניהשנההנשים

כל .ועתירת-דמיוןפשוטההיאומוכרת,מוזרההאופכהטריסט:~ז,השיבההשנה,-
 .כשיבגדשלבעיצובולהיכלליכוליםהשונותהטבעבממלכ;תהמצוייםהחומרים

הערבמשמלותפחותמיוחדתלאהיאשעם.פקקיעשויהמקסימהשמלהראיתי
מתככןצמרתאופנאי .הגאלהערביאתבסערההכובשותרצפהמסמרטוטיהמקסימות

כל-מקסיםזה .עגלעררהעשויותישכיםספריםשלמכריכותכשיםחליפותלעצב
שלבעילהבאוזניהןוללחושאליהןליקרבאפשרויהיהאותןיחטפוהז;,פרותכשי

בחורותהרבהרואיםלכובע.כקישוטמאודאופכתיותדגעצמותהכותרות.קריאת
החליפה .מקרמפוס~לההקדושז'אקבנוסחצלייניםגלימותלובשותיפהפיות

כבשויא~ס 15ופ .קרמיקהחרסינה, 1סן-ז'אק,בצדפותיבהתאם ,משובצתשמתחתיה
לראותלי'והזדמן ;וכר'במכבנ;תבחגורות,משבציםאלהאת .האופכהאתבסערה
מקשטותנוצות .האופטיקאיםאצלהמצויותמאלהזכוכיתעיניכולועשוינהדרארנק

אתגם-הבאהובשנההכפפות,הנעליים,אתאלאהכובעים,אתרקלאעכשיו
בליזאתקארא. 15במזכוכיתוכובעיםציאכית.ב~מזכוכיתנעלייםמייצרים .השמשיות

 .דיוכתמי-זרוע-ותשמלותעזי-צבע,:.סריגיםשמןבצבעיצבועותשמלותלהזכיר
למראה,כעימותובגזרותממולאבקרמעיעשוייםבבגדיםתתאפייןהאביבאופנת
"בלוןהכובעאתמישהוהגהלקניות,זאת.יאהבושלנוהטייסות .ואצילותקלילות
התפוצצויותולפעמיםיימחהבלרושם :בלוניםתריסרימשכיהמורכב ,משחק"

גםלצייןישלערדליים.כקישוטרקהשנהמשתמשיםצדפהשלבקשו;תמשעשעות.
 :ציפוריםעשריםקיננוכרבעהשעלאשהפגשתי .חייםבעלי-חייםללבוששמתחילים

וחבטוקולותבקוליצייצובכרעיהן,בחוטקשורותהיואדום-חזה,חוחיות,קנדיות,

 .נחשיםכשלושיםחובשתבכאייהאחרונהבמסיבהנראתהשגריראשת .בכנפיים
כספחןאקיבמבטאהגברתשאל"את "?ראשךעלהשורקיםהאלההנחשיםמי"בשביל

ראיתיהאחרוןרביעיביום :שכחתיכמעטכשים.עםלמצליחהנחשבקטןרומני
בשמשי .לאריגוהודבקו~ת'בr:ו~נשחוברוזעירותמראותלכרשהריבהבבולווארים

והגברתיגשםיורדוהחלרבזמןנקףלא .מהלךזהברה.מככמר .אדירהיההרושם
עםבשילובבעיקר ,חמודיםציציםמייצריםאגרזמקליפותלמכרה-כסף.דמתה

שרם,שיניציפורן,קפה,בפולירקומהשמלהנלבשידידיםאצללביקוריםבוטנים.
בוחלתואינהויותריותרשימושיתנעשיתהאופנהצימוקים.ואשכולותבצלטבעות
ל~ךה.עשושהרומנטיקניםמהלחומרעושההיאלכל.חןמשווההיאבדבר.

מאלפיםהיוהפרטים , 15פאפונאמר ,תודה-
 .טריסטוזהשיבהדבר,לאעל-

פגישה- . 14
שללאהובתובאלריכטטריסטוזחיתהחודשיםחמישהזהחודשים.שישהעברו

אותההפךבתה ..לאהבתמורה .רצופיםימיםשמוכהאותואהבהוהיאקרוכיאמנטל
 .נהדריםבשיריםחמודותיהאתבשירולעולמי-עדובת-אלמוותלנערצתהליריהבחור
 .בנשיםלדגולהאותיהפךהוא"והנהחשבה,אלמונית","הייתי
פכיהרקובות,שינייהגדול-מדיפייהצנוםגופיבגללמכוערתנחשבתיכלל"בדרך

פעם .זאתליאומריםהגבריםרכליפה,אניוהנה .המעוקםחוטמיהלא-סימטריים,
ככרעיהליכהבשעתשהתנועעוהמחודדיםולמרפקיוהמרושלהגברילהילוכילעגו

 44-4S, 46 , 43 :בגליונותקדומיםפרקים ;סוף
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 .אותילחקותהחלואחרותשכשיםכךכלחינניתהכלאותימוצאיםעכשיו .תרנגולת
העצבות !משורריםאהבתשלעולהכבדמהאך !אהבת-משוררמחוללת~סים"אלו

 .ונערצתיפהאניהתרחש,הנסעתהאך !הארוכותוהשתיקותאליה,המתלווה
שמחת..:בואיןיחןוחסרעניהואיכספוכלאתיאכלמהזמןבעודמכועריקרוניאמנטל

 .לטורחעליוהיאיעשהשלאתנועהכלחיים,
 .אותואוהבתלאאנייאותואוהבתלא"אני
אבלבהדרגה.אותולעזובעלי .שליבמעריציםלידיעוד,אותוצריכהלא"אני

יפריעולאימחייייעלםשהואאווללכתלקום.עלימדעתיאותיתוציאהזאתהאיטיות
בטענות."עודאלייבואלאעוד,לי

עםלהתראותהמשיכהכיואם , 15פאפונשללמאהבתטריסטוזחיתהימיםשמונהומקץ
ככלאךבביתו,ביקרהופחותפחות .בקרירותויותריותראתונהגהקרוניאמנטל
הגיעשלאבימים .בנוכחותהאלאשמחהחשולאאליההואנקשרממנושהתרחקה

במקרהואםיוצאת,לראותהבתקווההתגוררהשבוהביתמולועמדהואהלךאליו
 .אחריהמרגלהואכיאותושתאשיםמפחדכגנבלהסתתרמיהרלעיניוהופיע
בחכיכותוקרוכיאמכטלהמשיךבאלריגטטריסטוזאחרמחזרשהואתוךוכך,

הספרותית.

אלחרהסינה.גדתעלרגליועמדוולפתעפאריסברחובותדרכואתעשהאחדיום
והצטערניו.לפהולך 2קו;נא 15פרכסובמרפתאוםהבחיןהלאהמעטוהלךגשרשחצה
והפגישהז;ות,עם ljלשווjזגכיעהכלכידועאיןאך .מכברזהלעולמוהלךזהשהלו
מלבבת.חיתה
שלמחברואלאהלוסתםאיננוהזה"החלדקרוכיאמכטל.לעצמואמרמזל","איזה

הבה .למציאותכפלאחושבעלושכוןמוכשרחרזןהואובעצמו.בכבודו 'ךלהז:::'
 .פרוזדויה"בענייניאתואשוחח
הוא :שחוריםהיופניושחוריהיהלבושו .שחורהסיגריהעישן"ההלך"שלמחברו

פניומבעפיעלמידהבחיןוקרוניאמנטלאבןמצבתעלהפליאהלמרבהניצב
 :גינוניםבלילוואמרלשלוםאותובירךיאליוקרבהוא .שיריםכותבהואכיהמהורהר

פניך".שחוריםמהורבי,"מורי

 :בנימוסהשיבהלה
הרףבליחשוףאניבגללהברונזה.עשויהשלישהאנדרטהמשוםאלאזאתאין-

מכברלאהבריות.שלללעגן
 3כאק.קם 9הכושיפניעלחלף

 .איבהויתמלא .ממנושחורשאניראה
הבחנתהאם .החרוזליטושעלכעתעובד ~·אבהללו.השורותמושלמותכמהלבשים
 T ?לפניךשדיקלמתיהדיסטיכוןמתחרזיפה-לעיןכמה

"שקספיר".שמבטאיםכמורי"ק.קם 9 "לבטאישאךקרוניאמנטל.אמרכן,אמנם-
 .הפסלהמשיךייותראותךשיספקמשהוהכה-

 !ריק.קם 9הכושיפניעלחלף

 .מצבתיעלחרתשמותיושלושתאת
 .לאוזן~זקירנשמעהחרוזשלמצלולושכןלב,שו~העידוןכאןיש
מוריילאלוהיםמודהאני .קרוניאמנטלאמריהחרוזבתורתפרקלז;ודאניבזכותף-

 .במקרהארחףשפגשתיעלהיקר,
קטןשירמכברלאחיברתיזאת,עם.המתכתיהמשוררהשיביהראשונההצלחתיזו-

 ;קרון-רכבתשלבמסדרון-::זז.זלר-הולךאישעלמספרהוא :ם wאותרהנושא
יורדהואבריסל,עדכמתוכנןלנסעובמקוםש~מה,מקסימהבאשהמבחיןהואבדרכו
 .ההולנדיבגבול

לפחותימיםשמונהעשוברוןנדל
מציאות.-היאאידיאלים,אהב 'הוא
השנייםביניהם;חלקודברבכל
השמיםלבעדהתאהבוולכן

מכיליםהםתנועה,באותהמסתיימיםשהםאף ;האחרוניםהחרוזיםלשנילבשים
לביןהזכרייםהחרוזיםשלהמתנגןהמצלולביןהניגודאתבעדינותהמדגישדיסונאנס
 .הנקבייםהחרוזיםשלרצינותם

החופשי.החרוזעלליספר .קולךאתהגברקרוניאמנטל.אמרהיקר,מורי-
 .הברונזהפסלצעק !החופשיחי-

 .טריסטוזאתלפגושבתקווהלדרכוקררניאמנטלהלךממנושנפרדלאחר
קיווהוהואלפגישה,הגיעהלאטריסטוז .רים 15בברלווקרוניאמנטלהתהלךאחריום

שעהידידים.בחברתלפעמיםלסורנהגהשאליהאופנתיתבמסיבת-תהאותהלמצוא
אפרך-בצבעז;ול;ןכובעחובשאדםאותרעצר~ה t?7לה-~רחובבקרןלפנותשעמד
 . :לוואמרפנינה

מדובר :במינומיוחדנושאמצאתיבספרות,מהפכהלחוללעומדאני"אדוני,
בלתירעששפלטרבן-טוביםצעירתיכוןבוגרשלבקרבוהמתרוצצותבתחושות

 ".הגבוההמהחברהוצעיריםגבירותשלבמחיצתןמזוהה
רגישותומהרהעדלדעתנוכח ,הנושאשלמקוריותואתלשבחשמיהרקרוניאמנטל,

מהי.סופרשל
כיוהכריזהששבהסופרת,זוחיתהרגליו.עלדרכהאשה ...לדרכוהלךקרוניאמנטל

 .עדינהלנ;בלהנושאלהתשמשההתנגשותאוהפגישה
עמדושם Iהקדושיםהאבותגשראלוהג;עמהמקוםקררניאמנטלנמלטבורוחוערדכל

עלנסבהדיון ;בעניינםלפסוקלוקראובומשהבחינו .ורמאןשלבנושאודנושלושה
 .מ"צשלתולדות-חייוכתיבת

 .קרוניאמנטלפסק Iמענייןנושא-
קהלבשבילמדיומיוחדמדיחדשניהנושאלדעתי .העבדקןשכנראמר ,אחדרגע-

 .בן-זמננוהקוראים
 ...שירותיםאיש ,;ת nצלמנגבמשמעמסעדה,שלבמ"צשמדוברהסבירוהשלישי

קיווהשאצלהשירה,הכותבתבדימ;סטבחיתלבקרוהלךלהםהשיבלאקרוניאמנטל
לחברהאירחוקרוניאמנטל ,שםחיתהלאטריסטוזהסה.בשעתטריסטוזאתושלפג
 .משיריהכמהלפניושדקלמההביתתלבע~ם

כך .חדשותמשעמויותספוגהחיתהכהומלהמלהשכל ,עומקמלאתשירהזוחיתה

 47-48מס' , 77תוןע
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סופג"."כיירכמרבןורקאך;,א;כיפלג"מלה J ;;;.שימשה:למשל
שלמאהבהלהיקראכיכולתושהתגאה-העשירפאפרגאהחליטמכן?אחרסמרך

לוהסכההיאשכןממכרתחמוקשלאמאודוככלשאףואשרהמפורסמת·טריסטוז
 .אירופהמרכזאתמאהבת;עםלתרד-כברד

לישנעיםאףשכןכאהבים,כזרגניסעשלאכתנאיאך .טריסטוזאמרה .כןיהי.·-
.הכהארתךלאהובלאמתאמצתאניהפחותלכלארעדיין,ארתךאוהבת.אינני ,_בחברתך

כמרכדאיתשאניליאמרופעםולא .אדרךאיכרשערי :גברלאתחפשואניכידידיםניסע
 ..יפהבחו:ר

למצואניסעלמדי,עייףאנירגםלמנוחהזקוקהשאתומכיווןפאפוכ~.אזנרטוב,. :- ... ' , .
שםמצאבק.רפ;?טו~.המנזראבשהיהדודי,ב:;נךנ;,במנזרבמררא~ויה,השלןוחאת ,

אציגשםבעולם.והנוחיםהעשיריםמןהואהמנזרהקונגןגאצי;ת,פיזורלאחרמקלט
למאהבים.ניחשב-כךגס,-:·חשש'ואר ,:זקי:זידי·כאחחא~תגז ,,

לדרך.נצאמחרשאינני.למהלהיחשב-אוהבתאני ..זכריס,ז:ןזכ_.אמוiדאדיזבה, ,,_: .. :.
• J ,·"י"י, •./ ~ 

·, '.1 

. ' . .... 

- 1916ינואר
בחופשהאפולינר

עםרן, iבא

מדלייו ,ארוסתו

~ז•ס

סביעה- . 15
כוכבוהחלאזבדיוקאךאותו.עזבהכשטריסטוזלחלוטיןהשתגעקררניאמנטל

 .מחזותככתיבתגםידונותןהחלכמשוררהצלחותיועםבכדרבדדורך,הספרותי
אויביגםהתרבושעהכאותהאך .לשמרהריעוהקהלמחזותיואתהעלוהתיאטרונים
 .ושחצנותםשנאתםאתשהגבירו .והשירההמשוררים

 .והלךנחלשוגופונידלדלהנשמתוויותר,יותרלכואלנעצבעצמוהוא
להידועהאםהשוערתאתשאלורקמחה,לאטריסטוזשלעזיבתהדברלוכשנודע
 .נסיעתהמטרת

אירופה.למרכזנסעהשהיאיודעתשאנימהכל ;האשהאמרהמושג,ליאין-
 .קרוניאמנטלאמריפה,-

הרככתעלעלהנ;ךדירכג~רכרשותושהיופרנקיםאלפיכמהאסףלביתו,שכוהוא
 .גרמניהלהנוסעת
הרככתתחנתעלהיעודהבשעהדרכהאתהרככתפילסה .המולדחגערבלמחרת,
המחלקהשלהקרוןמןאחרוןירדכידו,קטנהמזוודהקרוניאמנטל, .ק.לןשלהגדולה

ככרמתההבחיןשלו,הרככתעצרהשכהלזרהמקבילההמסילהרציףעלהשלישית.
כלנכבדים.שלצילינדרוככובעישוטריםשלעגולותכקסדותתחנה,מנהלשלאדומה
שמעקרוניאמנטל .ואכן .הכאהכרככתחשובהאישיותשלבראהעלהצביעואלה
כקסדותהאדומה,ככומתהפעורכפהשהביטההשמנהלאשתואומרמיובשישיש

 :והצילינדרים
 ".איטליה ...הזמכ;תאין ... .19 ~ ..."קרופ

שטרחות-רגלנערותשתימאחוריוצעדמהרככתשירדההמוןעםנסחףקרוניאמנטל
מעיליםכתוךהסתירוידיהןאתארוזים.שללזרככלדמתההליכתןשכןהסתם,מן

זקופות,שחוררתנוצותכחולים.ורדיםזרירעליושחורכובעוןחבשההאחתקצרים.
של.כובעהמקורכמוהכובעעלרעדובקצותיהןמלבדאורכןלכלומרוטותקנהדקות

כיסהדמוי-משיענקיסגולוסרטכמעט,מבריקלמשעי,חלקלבדעשויהיההשכיח
אם Iמידנחטפואמנםוהןמפוטר;ת,משרתותשתיכנראהאלההיו.מגוחךבאופןאותו
כולן .במעברלהןשארבוומכרעדותמפררכסותריב;תעדתבידי Iכךלומראפשר
הישעמחילהנשים .במצוקהנערותלהצלתהקאתוליהישעחילשלסרטיםענודות

שפסעקרוניאמנטלמשם.במרחק-מהמטרהאותהמתוךארבוהמקבילהפרוטסטנטי
במדרגות.ירדומחודדקצראדמוני,זקןוכעלבירוקלבושעב-כשרגברמאחוריעתה

התחנה.שלהכניסהלאולםהמוליכות
המגובבת,הכיכרכמרכזלהשניצבההגדולההכנסיהלמר~הכובעואתהסירכחוץ

בנייןשלה~~הנדחסההעצומההקתדרלהלצדסביב.סביבהמאייםצלהוהטילה
שלמרות .המלוןבתימעלהתנוססולא-מובנתכלשוןשלטיםהמודרנית.התחנה
שאףארוכהשעה .ממנוכבודשלריחוקעלשמרוכמוהגותילהיכלקרבתם

שהתאכזב.היהנר~ההקתדרלה.מולהעירשלריחהאתקרבואלקרוניאמנטל
צד;תהיועיניכמתחים,היועצביאותה.מריח"הייתילעצמו."אמר 1כאןאיננה"היא
פה".נמצאהאילואותה
דרךאלמסתוריבכוחנדחףכמוהלאהוהלךהחומותאת·עבדהעיד,אתחצההוא

אורהגיעו 25רפאפונטדיסטוז .ואכן .הדייןשלהימניתגדתולאורךהמתפתלתהמלך

גדתןשלאורךככבישנסערהם ;כמסעםוהמשיכומכוניתקנו Iלק.לןיוםלאותו
 .כעקבותיהםצעדוקררניאמכטל Iקרכלכץבואכההדייןשלהימנית

כרגעהעזהכרוחאחורניתנהדףמדרלנדררףוכבואיישישרבהמולד.חגלילהגיע
שאון .השתוללהשלגיםסערת .ל~;פ::ל.כרןכיןהמחברהגשראתלחצותשעמד
בית.בכלריצדוהאשוחיםשעלהא,ר;תשללורקהחגמזמוריאתהחרישהסופה
 :הגרנהקללההזקןהיהודיהפטיר

הוותיקידדיינאשמע s .ההענכעןאלבזמןאגיעלאלעולם ... 4"קד;יצד;נערוועטעך
n .אתכשלוםלעבודליתןשלי.והממזריתהזקנהחגוריהאתתנצחלאהריאתה;דף

המרזחביתאלהולךלאשאנייודעאתההשיכורים.ל"וכמווהשיכורהזקןהדיין
ועלהלבנותהמצנפותשלבחברתםלהשתכרכדיאלאהכ;ךוסים,שלהמכובד
יהודי."היותילמרותלמהדרין,כשדנוצריכמוחשבונם,

ונשאהצטמררהזקןהרב~ע;נריםבקעומוזריםוקולותוהלךהתגברהסעדהשאון
 :כצעקהראשואת

כמקוםשל~ןבענייניםהתעסקולמעלה,שםא,סן !:ריששש. !אויש !"ד;?.דקייל
כאלהכלילותלהסתובבאותםמאלץשהגודלהעליזיםלטיפוסיםהחייםאתלמרד
 !:רי !:רי ... ?קצראתכןמחזיקלאככדהמלךשלמה .זהמה Iמאמעלעך .:רי ...כחוץ

לשתותממנילמנוע'מתעקשותן 125;!, 6 !כהמה !פניםפאדוואשן !מחבל !ק;פ~לם
ללגוםהמשתוקקיםבורוסיהשלהנכבדיםהסטודנטיםעםהמצויניםהמ;ןלמיינ;ת

עללדברבלילשידה,שליהנפלאוהחרששליהרחבהההשכלהבגללבחברתי
 .והנבואההכישוףבתחוםכישדרנרתי

" w לאצרפתיים.יינותעללדברשלא .הדייןמיינותגםשותההייתי !ארורותד;ת
בחצות, !לכברדכןשמפניהבקבוקאחתבבתלגמועהטובות,ידידותימהסס,הייתי
ונרדםלשולחןמתחתמתגלגלאניהייתיהקטן,לישומחכיםהיושהאחדיםבשעה
מהרמות-תופתמחולל;תסערה,דוחותמשלחותאתןאבל ...ההילולהבזמןלפחות
שלבעיצומםשאנחנויודעותהריואתן .שלולהיותאמררשהיההזההמלאכיבלילה
שאתןהרושםלייששלווה,עלמדבריםכברואם ...הגדיחרגשלהשקטיםהימים

המלךשלמהאתלשעשעכדי ...הנכבד;תגבידרתילמעלה,שםכדבעי,מתקוטטות
ארי ... 7 !מחלהאגדת,נעמה,לילית, ... ?אוזנישומעותמה ...לעזאזל ...הסתםמן

האדמה.פנימעלהמשורריםכלאתימחוהןאותך,לשמחכדישלמה, !ואברי
הליצני;תבארבעהמשתעעשטוב-לבבמלךשלמה !שלמה !שלמה !ואברי"אוי

גםחיי.עלורחםחוסלמערב.ממזרחהמרחפותאלהלילי;תרפאיםרוחותשהיכן
המשוררים.כלשחינםכמוונביאהיהודיים,הנביאיםכלשחינםכשםמשודד,אני

אניעודף.לךלהפנותעלישבע-הימים,הדייןואתה ...לילההילולתשלום"היי
המרגשותהאחרונות,כבראותיאתמשםולהכתיבדוריערשעללעלותהולך
 " ...ביותר
ראשואתהרכיןשפתיו,אתהידקהזקןהנביאאדיר.ברעםהאדמה.הזדעזעהלפתע
התרומםומידהקרקע,לפניסמרךאוזןוחיטהבדךנדעכךאחדארצה.והביט

 :והפטיר
פניה".עלהמשודדיםשלנוכחותםאתלסבולעודרוצהאינההאדמה"אפילו

 .הדייןאלרגבולנדודיויצא::פו~לשלרחובותיהרדדך
בדעתוחרכךהואעודדרכים.פרשתאלהגיעהברזלמסילתאתהרבשחצהלאחר
מגיעבידרומזוודהצעירלפניוודאהבמקדהראשואתנשאהנכונההדרךאיזוהי
 :לעבדווצעקהאישאתזיההלאהזקןהרב ; ן;פ::מכיוון

 ?כזהאווירבמזגלדרךלצאתהשתגעת-

האלמוני.השיבבעקבותיו,הולךואנילישאבדמישהולהשיגעלי-
הרב.צעק ?ידךמשלחמהר-
משודד.אני-

קיללבדרכושהמשיךהבחורכלפילפתעבושגאורחמיםומתוךברגלו.הנביארקע
ציוני-אלפנההמשודדענייןמלברומשנשתכחראשואתהרכיןאחרנמרצות.אותר
 :ממלמלכשהוא ; nנכהישרלהמשיךוהחליטהדרך
להרוגרצתהשהיאחשבתיתחילה ...ללכתאפשרלפחות ...פסקהשהרוח"טוב
אינושאפילוהזה,המשוררלפגי,ימותהואואוליפנים,ליהאירהמזלאבל .אותי

גיבורים".מ;תלעצמילהכיןבחדורהצעדיאחישמילא.נר,יהודי.
רפאים,לרוחלדמ;ת;קשההיהלאשלוהארוכההקפוטה;עםצעדיואתהרבהחיש
ארוכהושעהב~ימהוצעקולידוחלפו .המולדחגממסיבות .מ~י~;כןששבווילדים

 .העיןמןשנעלםלאחרגם .ל~בדואבניםיידוערד
אותרשדחףהכרח ;האוסטריתהאימפריהואתגרמניהאתקררכיאמנטלחצהכך

רשם ,;נךנ;:בואכהמרראוריהבוהמיה,סאכסרניה,לותרינגן,דרךאותרהוליךהלאה
 . . . .ללוןנטה

ברחובותולרוחבה.לאורכההעידאתלתרדהספיקלבראוהראשוןבערבערד
מכנסייםלבושיםהסף,עלגרףבעליזקיפיםעמדובצידיהם,ניצברעתיקיםשהיכלות

תקועהבדולחשגולתארוכיםמקלותעלנשענוהםלראשם.דר-קרניוכרבעקצרים
 .חתולכעיניובריקהמדיהםשלהזהבכפתורי .בקצותיהם

צלליםוראההערניבשכונותנדדאדונהשעה ;בדרךקררניאמנטלתעהמהרהעד
 .פניועלחלפוכחוליםבסגיניםקציניםכמההמוארים.הבתיםבחלונותנסים

בחשכהוצעדהעירמתחומייצאואחדבמבט,אחריהםועקבפנהקדוניאמנטל
האסוריםביתאתברחןהואעודוהאימתנית.האפלהשפילבדקבמצודתלהתבונן
שקרעיםפניועלחולפיםנזיריםשלרשהודאהפסיעותרחשלידושמעהזה,העתיק
 .חזרההדרךאתלהורותומהםוביקשהשיגםקדרניאמנטל .ונרגשתקולניתבשיחה
אתנו"."ברא ;לואמדרצרפתי","אתה

מעיליםמציציםלגלימותיהםמתחתכיודאהבקפדנותאותםבחןקדוכיאמנטל
דקיםהליכהמקלותהיוהשלושהבידיהאחרונה.הארפנהבטעם;נז'בצבעקצרים

 :לקדוניאמנטלהנזיריםאחדאמדהליכהכדיתוך .ק.ל;ןכובעיולראשם
הדרךאתלךרה.נרבכךרצונךאם .שלךהמלוןמןמארדאדונהדדךכברת"עשית
אצלנוכנהרגלמרפת,אורחיםלהכנסתתזכה :למנזראתנובואמתנגדאינךאםחזרה
הלילה".אצלנוותלוןזרים,כלפי

 :ואמרבשמחהלהזמנהנעתרקרוניאמנטל

 31 1983נובמבר-דצמבר



 "?המשודדשלי,ובשדי,עצמיאr:ייאינכםוכי Iחפץ"בלב
האפודהמןפורצתוכרסולחוטמוזהבמשקפיביניהם,הזקןבצחוק.פרצוהשלושה
 :וקראלמרוםידיונשאשלבש,האופנתית
 "?הייתכן !"משודד

ואוחזיםגופםאתמכופפיםבצחוק,געומשלודקהחיתהשגזדיכםחבריו,ושני
שלשול.אחזםכמובבטנם
שלברחובעתהלעבודעומדים"אנו .הממושקףהנזידאמד 1 "רצינייםנהיה"הבה

יהודים".

לעבדםקראוביעד'אשוחכעציזקופהבקומהזקנותניצבו Iסףכללפניברחובות,
 .בידיהןלהםואותתוקריאות
במוצאוצ'כישהיה Iהשמןהנזידאמדהאלה",המזוהמותמהזונותנימלט"הבה

 .רל.קאהאבנינוח~וחבריו
בפעמוןמשצלצלו .גדולמנזרשלשעדיומולאלוהנזידיםקדוניאמנטלהגיעולבסוף
מקדוניאמנטללשלוםנפרדוהרזיםהנזידיםשניהפשפש.אתהשוערלהםפתח

 .בהידודמרוהטבטרקליןקא.רלהאבעםלבדושנותר
בוהמתגודדיםהנזידים .במינומיוחדבמנזרנמצא"אתה .רל.קאהאבאמד 1"בני"
ארכיטקטיםואפילולשעבדאדכידוכסיםבינינויש .הגבוהההחברהבניכולם

שמצאוצרפתייםנזידיםכמהממציאים,משודדים,מדע,אנשיצבא,אנשילשעבד,
כולםייחוס.בעליחילונייםאורחיםוכמההקונגךגאצי;תפיזורלאחדמקלטכאן

גםלפני,ההולכתוכרסיאפיעלהבינ;קלעםאותי,דו~השאתהכמואני,גם .קדושים
אתכשתשמע ;תשעהשעהעדבוהישארלחרוף.אותךאובילעתה .קדושאני

האוכל".לחדדללוותךאבואלארוחההקוראהפעמוןצלצול
שישבמדרגותשעלולאחדארוכים.במסדרונותקרוניאמנטלאתרל.קאהאבהוליך
 :ואמדדלתרל.קאהאבפתחהשביחלקומהוהגיעולבנות
 .החדר""הנה

ויצא.החשמלמתגעללפניוהצביעאחר
שדמתהגולגולתניצבההאחעל ;עגוליםהיווהרהיטיםהמיטהעגול.היההחדר
 .מעופשגבינהלחריץ

רחבמנזרגןשלסמיכהאפלההשתרעהמתחתיו .לחלוןמבעדהביטקרוניאמנטל
בזמןבושםהזדווגוכאילוממנו,עלותשוקהואנקותאנחותצחוק,שקולותידיים
 :מכבדזההכירושקרוניאמנטלבשיראשהקולהגןמןבקעאזאוזוגות.אלף

 /רועהשלום- /באהמלך /תפארתשושניזר /כידאוחז"שלומיאל
אחרת.כהזדמנותנתראה /שלומיאל

 :הפזמוןאתהמשיךוקרוניאמנטל
 ,, .נשתגלבואי- /רועהשלום

 .הביתאתשתשליםטריסט~זשללקולהוהמתין
למילים~ר pחמורות-זמירותמיניושרושםוזעירפהזעירבקעוגבריםקולותאך

 . :בלטיניתה t7ש~ישיששלמרוסקקולובהםמוזך;ת,
... Vexilla regis prodeunt 

 .לחדרנכנסרל.קאוהאבבעוזמצלצלהמנזרפעמוןהחלברגעבו
ארציעדןגןזיכרונות,מלא?הואהכ~המגגכ~העוליםלקולותאוזןהטיסילדי,"ובכן

המלהאתבאוזניושקראהיפהיהודיהעםבדא:ךהטיב;לפעמיםהזדייןכאן .זה
נער-בתחתך;פקהאדכידוכסאתראיתיעצמיאני .בז'ארגוןחזירשפירושהד" J"חא

 ".לארוחהבואבוא, .לבבצורתישבןבעלחמודות
בשלווהלהתבונןסיפקהיהולמשוררעדיין'שומםהיההידייםרחבהאוכלחדר

הקידות.אתשכיסובפדסקא;ת

אלאשאיכנהערוות;,אתמגלהחםבעודבקיאומתגוללהצדיקנוחנראהמהןבאחת
אויוחסין'אילןבתורתמשמשותשקכוכקנותיהבאיורי'ציירידימעשהגפןשלגבעול
 .העליםגביעלשנרשמוהמנזראבותשמותאלההיושכןלכך'בדומהמשהו

בעודהחביותלתוךייןמשתיןהמאגק.?~יסנראה~ה ?jבהמשסהשנושאובפרסקו
ומישהועביטדמוייתכרסלראווהחושפתלפחות,להריונההשמיניבחודשהכלה,
"ט;קאי".המלהאתבפחםגביהעלכותב
להםשגרמומכאבי-בטןמתעוויםנשמתם,אתגדעוןשלחייליוהקיאואחדקירעל
שלגמו.האפסייםמי

הגביעיםהזה.העולםמןשלאבפארנערךהאולםשלבמרכזושניצבהארוךהשולחן
שאיןהדקמןודקאדוםבדולחמלוטש,בדולח-בוהמיעשוייםהיווהקנקנים
הצחורההמפהעלהבהיקומרהיביםכסףכליוגן~ט.זהבשרכים,אלאבומככיסים
בסיגליות.שקושטה
בכניסתםהחזה.עלמשוכלותוידיהםברדסלראשם ;זוגותזוגותהגיעוהנזידים
בבדבדהקבועים.במקומותיהםלשבתופנולשלוםקרוכיאמנטלאתאישאישבידנו
ארצותואתלאחדאחדהנכנסיםשמותאתקרוניאמנטלשלבאוזנוקא.רלהאבלחש

כוללוששה,חמישיםהיוהמסרביםומספרהכיסאותכלנתפסומהרהעד .מוצאם
החלה,והסעודההמזרןעלבידךמלוכסן-עיניים.איטלקיהמנזר,אב .קרוכיאמנטל

 .טריסט~זשללבואהעינייםבכלירןציפהקדוניאמכטלאך
 ...ואפונהציפוריםשלזעיריםמוחותשחושברצחמרקהוגשתחילה
כראשבעברשכיהןצרפתינזיראמרבמפתיע",אותנועזבוהצרפתייםאורחינו"שני

שעהלפניפיזםאחיינישלידידו :בעדםלעצורהצלחתי"לאבק.רפג;נט~~-המנזר
שד,מישהובשמעולהתעלףחישבלפתעע.רב.סו~ןןבקולכלשהוזמרשירבגןקלה

 ;ולשוואלהישאר'החינניבידידוהפציראחייני .הפזמוןהמשךאתהמנזר'בתוכני
כשלח .לנסיעהמוכנהחיתהלאמכוניתםשכןהרכבתעלועלולדדךיצאומכברלא

סבורניאךכסיעתם,תכליתמהליגילולאהםהרכבת.באמצעותאותהלהם
ששמעתיאפילוסבורני .כמארסייבולענותמהדברהיהיראי-שמיםשלכחודים

העיר."שםאתמזכיריםאותם

 :ממקומרקםכסיד,חירורקררכיאמכטל,
להזמנתכם.מלכתחילהלהיעתרצריךהייתי"לאלנאספים.אמררבותי,"לי"סלחו

החדורההפשטות,אתאזכורד iלאךמדוע.רכיתשאלנאואלמעליהם'להיפרדעלי
יכולאיננימדועאללי'מדוע, .מאודעדללבייקריםאלהכל .כאןהשורריםוהחופש
 "?מהםליהנות
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חיווחבריהםזולמטרהנוסדואיגודיםאלפי .שירהפרסייוםמדיחילקוהזמןבאותו

-26האךהמשודרים.עלנדיבותמתנותנקוב,בתאריךמרעיפים,שהםתוךבדווחה
המנהלים,מועצותהחבר;ת,הגדולים,האיגודיםהכריזושברהיוםהיהבינואר

עלשנכחדומיעלכולובעולםוכר'וכר'השופטיםרעדותהרועדים,האלנדמירת,
מיליון-50בשהסתכמושירהפרסי 8019חילקויוםבאותו .לתמיכתםכזכאיםידיהם
משדד;תשדרהבשרםאוהדיםהשירהלהקנתהלאגיסא,מאידך. 75פרנקים 3225

בפי-שכרנוהמשורריםכלפיאי:;נהאךרחשההקהלודעתארץ'שוםשלהאוכלוסיה
מיוחדות.תקריותבליעבדשכהבאותהבינואר-26הונו'.מרעיליםלאבטלנים,כל
בשפה(אוסטרליה)באדלאידלאורהיוצא"הקול"העיתוןהביאלמחרתאך

(גרמניטוג~דההרראסאגרונומיתלכימיההמומחהשלעטומפרימאמרהצרפתית,
'המאמרלמעשי-נסים.כללבדרךנחשבותוהמצאותיושתגליותיולייפציג),יליד

יוון'ביהודה'הדפנהגידולעלהיסטוריתסקירהמעיןהכיל"דפנה"בשםשהוכתר
צייןבגנם,דפנהעצישגידלולמיעצרתהשיאהמחברופרובאכס.אפריקהאיטליה,

התהילהכסמלותפקידובשירהבאמנות, Iבמזוןבושנעשיםהרביםהשימושיםאת
שלסיפורהאתאפולואתואיזנובמיתולוגיהלעסוקהמחברעברמכאןהשידית.

 :כךאותווסייםהמאמרנימתאתלפתעדו;ו ttטוגהוראסשיכההסוףלקראת .דפנה
חסדיםולאמדי,עדייןכפרץהזההמיותרשהעץהאמת,אתלומדאםכן,אם"יוצא

הדפנה.עץשלהמפורסמותתכונותיואתלהםלייחסכדיפחותמפואריםסמליםלנו
הדפנהלעציאין ;בצפיפותהמאוכלסבעולמנומדירבמקוםתופסיםהדפנהעצי
~קר~ .השמשתחתיצורי-אנוששנישלמקומםאתתופסמהםאחדכל .קיוםזכות
השירהסמליפעםשהיומהרעל.כמפניעליהםמפניוהישמר~הדפנהעציאת

התהילהשלהיפוכהשהיאמתה,תהילהשלסמלהאלאכיוםאיכםהספר~תראומנ~ת
שלהיפוכוהיאתלוישלשידרכשםהחייםשלהיפוכםהואשהמרותכשםהאמיתית
 sהמפתח.

הלוליינות,הפילוסופיה,המדעים,לטובתהשירהאתנטשההאמיתית"התהילה
הגורפיםחינםאוכליאלאאיכםכיוםהמשורריםוכר'.הסוציולוגיההפילנתרופיה,

הפזמונאים(מלבדשרובםומכיווןעובדיםשאיכםמכיווןלוזכאיםהםשאיןכסף
שניחכרמיודווקאקירם.זכרתלהםאיןשכךומכיורןכישרון,כלחסריאחרים)וכמה

מלאכהמכלמתרחקיםשהםמשרםביותרהמזיקיםאלהדווקאכלשהי,במתת-אל
בליבאוזנינוומקשקשיםלמלחמהיוצאכגדודהמולהסביבםמקימיםאש'כמפכי
הפרסיםקירם.זכרתלהםאיןהללוהאנשיםכלמק~ללים.הירתםעלהפוגה

הלוליינים,הפילוסופים,המדענים,הממציאים,העןגלים,מןנגזליםלהםשמעניקים
אותםגירשליקורגוסלהיעלם.חייביםהמשורריםונו'.הסוציולוגיםהפילנתרופים,

המשודדים,יהיוכןלאשאםהאדמה.פנימעלאותםלגרשיש .שלוהרפובליקהמן
הםאצבע.לכקוףבליכפינומעמלויחיולמנהיגינוחסדי-מעש,נוכליםאותם

הפ;~~ית.הרודנותמןבהקדםלהיפטרישבקיצור,לנו.ילעגוידכאונו,
לסכנה,דעתםייתנולאהעולםאומותאםוהמלכים,הדמוקרטייםהמשטרים"אם
עודירצהלאקצרזמןשבעודכאלה,ובמהירותבממדיםהמשורריםגזעוירבהיפרה
האנושותלחוליימזורלהביאלהסתכן,לחשוב,ללמוד,להמציא,לעבוד,איש

 .חייהאורחותאתולשפר
האנושות".אתהמכלההפ;~טיהפצעמןלהיפטרכיצדעצהלטכסיששהות"בלי

וכלמקום,לכלבטלפוןא;בטלגרףהועברמהרהעדעצרם.הדעוררהמאמר
מאמרולקטעיצירפוספרותייםעתכתביכמה .בגיליונותיהםאותרהעתיקוהעיתונים

לעגוהנפשי.למצברבאשרספקותוהעלוהמדעןכלפילגלגניותהעך;תרת ttטוגשל
לערמתוהכלכליים,היומייםהעיתוניםהשירית.הדפנהמפנישאחזוהפחדבגלללו

כידפיהםמעלוהפיצוהרצינות,במלוארת ttטוגשללאזהרותיוהתייחסוזאת,
 .גאוניב"הקרל"שהתפרסםהמאמר
אתלבטאכמוהרמאיןמוצלחתירץושימשרת ttטוגהוראסהמלומדשלמאמרו

שירהבגדרהיהעצמושהתירוץאףזאת .השירהכלפיהכמוסותהשנאהתחושות
שך:;כןםקדםימישלהמופתאמניאתהזכירמאדלאידהמלומדשלמאמדובעצמו.

שקוראיוהסיבהזרכריה.בכלהמצריההישרדותוביצרתרבותבןאדםכלבלבטמון
למשוררים,להציקאלאמעתהביקשוולאכך,כלונבהלוהתפעלורת ttטוגשל

רוב .האוכלוסיהחלקיכלשלקנאתםאתעוררובחלקםשנפלוהפרסיםריבוישבגלל
צעדיםלפחותינקטושממשלותיהםבדרישהבכד;ןמאמריהםאתסיימוהעיתונים
 .השירהפרסילביטול
רת ttטרגהוראסהכימיהאגרונוםפרסם"הקול"שלהשכיחבהרצאהערב,באותו
הכלליתההתרגשותאתוהביאמקרם,לכלוט~לפןט~לגרףשכקודמוחדש,מאמר
 :זהמאמדואתהמלומדסייםוכךבממשלים.והןבציבורהןבעיתונות,הןלשיאה
האחרונה,זונגדמרחיקי-לכתצעדיםיינקטולאאם ;לשירההחייםביןבחר"עולם,
עידןמתחילמחרסחת.ואלתיראאלאדם,ראתה,הצירריליזציה.קץהדברפירוש
 !הישנהההשראהאתששימשוהמכבידיםהנבליםאתג~צ~שידה.ערדלאחדש.

 "!במשורריםטיבחר

הועתקמקרםלכלשט~לגרףהמאמרתבל.עריבכלכמרקחההחייםהיולילהבאותו
המוניטריות.כלחמניותנחטפוואלההמקומיים,העיתוניםשלמיוחדותבהרצאות

והסיתובהמ;ןהתערב~לרחוב,ירדוטריב~כיםטוג~רת.שללדעתוהסכימוהעם
ועוררברביםהופץשנוסחןהחלטות,הממשלותדובקיבלולילהבאותואותר.

ראשונותהצהירוופורטוגלספרדאיטליה,צרפת,שאין-לתארה.התרגשותברחובות
בהם.ייעשהמהשיוחלטעדבהקדםייכלאובתחומיהןהמתגורריםהמשודריםכי

בעונשיסתכנואלולמדינותהגבולאתלהבריחשיכסוכעדריםאוזדיםמשורדים
החשמליהכיסאעללהושיבט~לגדף.כךהחליטה,אמריקהשלהבריתארצותמורת.

המשורריםשכלחרקהתקבלבגרמניהכישודרערד .משוררמקצועוכישי~כחכל
לשהותייאלצוהאימפריהשלבגבולותיההשוכניםובפרוזהחד~זיםהכותבים

מדינותכלכקטרהאמתלמען .מגוריהםלמקרםבכרגעחדשההודעהעדבמעצר-בית
צר nחרזכי-אלאלהןהיושלאמדינותגםשלמחרחר,וביוםלילהבאותוהעולם,
 :שתייםלהוציא-המדינותכל .עצמומשוררהשםכגדצעדים Iכישרוןנטרלי
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המשורריםכל .לפועללצאתאיחרולאהמאולתריםהחרקים .ורוסיהאנגליה
מאחוריככלאוופורטוגלספרדאיטליה,צרפת,שלהריבונייםבתחומיהןשכמצאר

הטרורעלוקרננואבלבכותרותיצאוכתבי·עתכמהורקלמחרת,בבוקרובריחסורג
מהאיטי,הדגולהכושיהמשוררכיהכריזובצהרייםשהגיעומברקיםהחדש.
כרשיםשלאספסוףבידיונאכללנתחיםבבוקרבותריך·ןן~סט, 9ס.אריס~~

ובבוקר,הלילה.כלר?,ל;ק.א Jך ?jהפעמוניצלצלובק.לןודם.שכררי·שמשרמרלאטים
ארבעיםבעלתבייכמיתה 1$~פר;נישלמחברה , 9זקtקימו~גדוקטורהפרופסורכשיצא
קנאיםכנופייתבידיהותקףלהאכרבר,בדרכוהרכבתתחנתאלמזמורים,ושמרכה

 .למשורר""מרות :וצעקובאלותיהםמכרתברשהפליאו
ההמוןבידיכצורככסיה,אנשיכמהערדעםבהוהסתגרלקתדרלהנמלטשטימונג

האחרונותאלה 10 _למאך~י::;נילרמיהאנסלמילךריק.ס,מישהתחפשהמשולהב
הקדושה,אורסוךההקדושה,הבתולהבשםקראובקנאותן,במיוחדהצטיינו
לכלמונפיםאגרופיםובלווייתהמ;ניתבגרמניתוהכלהאמגרשים,המלכיםושלרשת

 ·ת; nנאלנאצרתרצופיםהיווהשבעותיהןמזמוריהן .בהמ;ןדרךלפלסמנתעלעבר
חייואורחבזכותבעיקרמוניטיןלעצמושהוציאהמשורר,הפרופסורעללהדהים

הקדוש,כריסטרףשלהעץפסללמרגלותבעתהואחוזברךכורעהלה,ד·מיכי. nה
 .ברעבלגרועוהתכונןהקתדרלהשעריאתשחסמוהבנאיםפטישיהלמותאתשמע
מנאפרליזקש·משררר wעלידיעהבטלגרףוהואמאןהריץשתייםהשעהלפכיסמרך
בךי~היצאהשמשבבקבוק.רותח l 1הקדןשינוארשלהקרושדמןאתשראה

זכההוא _דברסוף 12המוןה.במשחקלשחקהנמלאלומיהרהכס,עללהכריס
בחזהו.פגיוןבדקירתוגםבושרצהבכל

הוצאתםהיום.כלבמשךזהאתזהרדפומעצרי·משורריםעלשבישרוהמברקים
 .בערךארבעלשעהנועדההחשמליהכיסאעלאייםמריקהאהמשורריםשללהורג

מכיווןניצלושחייהםהשמאלית,הגדהמןצעיריםמשורריםכמהארגנובפאריס
נכלאשבר'רי Jהק;נסי~ראללילא.ןא;:ז~ל;זךימןשצעדההפגנהמוכרים,היושלא

 13המשוררים.מלךבשעתו

המשורריםנשקם,אתדרכוהפרשים .ההפגנהאתלפזרכדיהגיעהאזרחיהמשמר
וחנקבתגרההתערבבמחזהשצפההאספסוףאךוהתגוננו,זינםכליאתמצדםשלפו
כמגינם.עצמועלשהכריזמיוכלהמשורריםאת
הרצאתםלאחרבאמריקה,כולו.לעולםמהרהעדשהתפשטהדיכוימסעהחלכך

הפזמונאיםבכללינץ'נערךהחשמלי,הכיסאעלהמפורסמיםהמשורריםשללהורג
הלבניםשלתורםבאאחריהם ;אחדשירולואחיברולאשבחייהםבמיוגםהכושים
מסעעלידיובמושניצחלאחרטוג~רת,כינודעועודהספרותית.הבוהימהמחוגי
לדרכו.והפליגבמלכודןאגיהעלעלהבאוסטרליה,הדיכוי

S.S.i11t,וi,volliוtt1lrי. 
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רצח- . 17
הוצאהבתיכבזזומקוםבכלהמשוררים.כלעלמוותסכנתאיימהאורפיאוס,כמו

בהערצהעתהנישאוהכלעיניטבח.מעשיאירעועירבכלבאש.הועלושירהוקובצי
הסערהרוחאתשילח(אוסטרליה)באדלאידמושבושממקרםטוג~רתהוראסאל

היהסיפרו,שבידיו,העצוםהידע .השירהאתולתמידאחתניתצהכיהיהשדומה
אךנשים' .בושרצהבמקוםענןשברגררםלאוענניםלפזריכולטוגtזרת .נסבגדר
זכריים.אונקבייםבבתוליךבחללאכןמבוקשו.אתלמלאנכרכותהיופניו,אתראו

לעריםמסעיערוךכיהודיעומלואהבתבלעוררהתלהבותאיזולטוג~רתמשנודע
ואכןהאלגיים.אוהארוטייםממשורריהתיטהרשאוסטרליהלאחרבעולםהגדולות

פקין' Iטוקיושלבאוכלוסייתןשאחזהסערת·הרוחותעלנודעמכןלאחררבלאזמן
שלביקורולרגלושיקאגו,פרנציסקוסאןאיידס,בואנוסקהיר,כלכרתה,יאקו~ק.
שהואשחוללהנסיםמשוםעל-טבעירושםהותירעבראשרבכל .השרלטןטוג~רת

לוהוציאואלהכללחוליים.שהביאהפלאיהמזורומשוםמדעיים,אותםכינה
נפלאות.עושהשלואפילומלומדשלעולמייםמוניטין

 •הרציפיםעלהצטופפוהעירתושבי .מארסיילנמלטוגארתהגיעבמאי-30ב
מרחוקדמותונראתהאךמשוטים.בסירתלחוף-,התקרבהאניהמןירדטוג~רת
הגליםהרוח,בשאוןהגרונות,מרבבותשפרצווהגעיותהתרועותהצעקות,התערבו
ככלכשהיה.וצנוםקומהגבההסירה,בתוךזקוףניצבטוג~רתהספינות.וצופרי
פניוהגיבור.שלפניובתוויבירורביתרלהבחיןהיהאפשרהחוףאלהסירהשקרבה

חסריבפניורחבכחתךנראהדק-השפתייםופיוהזקן'במקוםוכחלחליםחלקיםהיו

רחבים.נחירייםשחשףסולדחוטםלוהתנשאה~המעלדבר.לכלככלב·ים ,הסנטר
נעליו .והדוקהלבנהחליפהלבשטוגtזרת .ורחבגבוהבמאונך.התרומםהמצח

מארסייאדמתעלרגלואתכשהציבלראשו.היהלאכובעגבוהות·עקב.היוהלבנות
אדםבכימאותשלושנמצאוהרציפיםהתרוקנותשלאחרכזו,חיתהההתלהבות

לקולכתפיהםעלוכשאוחובגיבוראחזוגבריםכמה .למוותוכמעכוכרמסושנחנקו,
בעבורונשכרושבוהמלוןפתחעדפרחיםלעברוהשליכווכשיםומצהלותזמרה
הסבלים.המתורגמנים.המנהלים.ניצבוכברהסףעל .חדרים
שעשתהטריסטוזבעקבותךנ; fמלמארסייקרוניאמכטלהגיעממשבוקרבאותו
מוללטוגtזרתשהריעבהמוןהתערבוהשלושה .פאפונ~עםאמשמלילעודבעיר

 .להתאכסןאמורהיהשבוהמלון
מועיליםדבריםלמדתאתהמשורר.שאינךטריסטוז,אמרהפאפונ~.אשרינו,-

 ?כן.הלאאופןבשרםמשורראינךפאפונ~.זאת,האין .השירהמןיותרמוניםעשרת

אינניאךלהנאתי,חרוזיםחרזתיבעברפאפונtז.השיביקירתי.ויציב,אמת-
 .בהשקעותלישישווהמיואיןמצליחעסקיםאישאני .משורר

כלתסבירשבואדלייד.של"הקול"אלאיגרתהמכתביםבתיבתתניחהערב-
 .סכנהמכללתצאוכךלי'שאמרת

בשבילטובשכזהכינוי !משוררהזה,כדברהנשמע .פאפרנ~אמרודאי,-
 .קרוניאמנטל

אותנו.למצואתכנןשבה ,;כךנ;::באותושישחטוטריסטוז,אמרהתקווה,כולי-
ראהלאהואמסתתר.הואההמון.בתוךנמצאהואפאפונ~.לחשבדיוק,הנהו-

אותנו.

שמשאלתיהרגשהליישבאנחה.טריסטוזאמרהבהקדם,אותושישחטוהלוואי-
להתגשם.תאחרלא
 .הגיבורבאהנהפאפונ~.אמרהביטי.-

האגרונוםהוצב.שםהמלוןפתחאלהגיעהטוג~רתאתכתפיהעלשנשאההפמליה
 :וקראההמוןאלפנהטוגtזרת .הקרקעעל

הסארדיניםמןיותרכבד;תמיליםלברוריכולתילברככם,כדימארסיי,"בני
עללכםלהודותבפימליםאיןאך .ארוךנאוםלשאתיכולתי .שלכםהמהוללים

שיששוניםחולייםבקרבכםישכילינודעועתה, .לישערכתםהפניםקבלת
בזהאלאאני,שרכשתיהידעבאמצעותרקלאהמדע,באמצעותלרפאבאפשרותי

אותם".לרפארצוניהחולים.לפנינאיובאודור.מדורמלומדיםשאגרו
 :צעקמיקונוסכבןקרחתבעלגבר

שופע".שיערליחבהכל·יכול,היודע·כל.בן·האלוהים,"טוגtזרת,
 :ואמרהעירומהתונגולגלנגעהואליקרב.לאיששיניחווציווהחייךטוג~רת
אתלעולםושנאהמתנהאתתזכ;ך!כ;ךאךעשב,ןז;יא.תדז.קאהק.רחת"הפדחת
הדפנה."

 :טוג~רתבאוזניזעקהרכהנערהגםקרבהבעתבו
 ".ליהשי:;;נןשיני.אתלישברבאגרופיו,אהובי,בפי.נאהבטנאה,גברנאה,"גבר
 :באמרובפיהאצבעואתוהניחהמלומדחייך

בארנקך".מהליהראיתודהלאותאךנהדרות.שינייםלךישלנשוך.תוכלי"מעתה
 :כמתנצלתארנקהאתפתחהואחרבוהקות,שינייםמלאבפההנערהצחקה
~מאיל.עלאהובישלהתצלוםהנהשלי.המפתחותהנהכולם.לפנימשונה,"רעיון
 ,, .יותריפההואבחיים
מחורזיםפריסאייםפזמוניםכמהצדמבטו :לפתעהבריקוטוג~רתשלעיניו

 :בהםשהביטולאחרהניירותאתנטלהואבתיק.מקופליםוינאיותלמנגינות
 ?ממששיריםלךאיןכלום .אמרפזמונים,אלאאלואין-

אותוכתבויקטוריהמלוןשלהסבלהנערה.אמרהבמיוחד,יפהשירלייש-
י. 9לסואותוהראיתילאאך .לשוויץכסיעתול-פכיבשבילי

 :ולהלןהנוראיהאקרוסטיכוןככתבשעליהורודהכיירפיסתלטוג~רתהגישההיא
לנתכולפכינערצת,מאהבת
אהבה.כומהפסיםשתרדלפכימאריה.~רצה,

אחדפעםעודפעםעודשתגמרידק

לבדהיעןהוכצאהליתכי~דר
הידד.אושר,מלאבלבליאלךאזה;

 .מטופשת"לכלבנוסף"היאטוגtזרת,קראשירה",שזורקלא
ומתנצלתבשיניהנוקשתהנערהבעודהביב,אלאותווהשליךהנייראתקרעהוא

בבעתה:

אסור".שזהידעתילאנאה,גברנאה,"גבר
 :ההמוןלעברוקראטוגארתמולאלדרכואתקרוכיאמכטלפילסברגעבו

 ,, !רוצחים"אספסוף'

 :צעקמישהו .שםזעירפהזעירפרצוצחוקקולות
 ,, !השמ;קאתלמים,אותו"השליכו

 :ואמרבקרוכיאמנטלהביטוטוג~רת
שאינניאףהעם.המוןאתאוהבעצמיאני .ארתךלהבהיללאספסוףתניחאל"ידידי,
בהם".מתאכסןשהואהזוליםהמלוןבבתימתגורר
 :ההמוןאלופכהושבטוג~רתלדברילבוהשיתלאהמשורר
המוכיםרהתדעו,לאחת.אחת ם,?;מיילקחווהןספורותהכאותיכםלי,לעגו"נבלים,
 "?שלכםהגיבורמיהונבזים.

 :המשיךהמשוררקשב.ברבפהפערוההמוןחייךטוג~רת
רע."כל~םהשיעמוםהואהמונים,שלכם,"הגיבור
אךלדבר,ביקשטוג~רתהצטלבו.נשיםהמאזינים.ז;ת nמפרצהתדהמהקריאת

 :בקראוחזהועלרגלוהניחארצההזzןליכובצווארו,אחזקרוניאמכטל
הואוהנאלח,הדביקלווייתןהואהואהאדם,אויבהואהוארעכל~ם"השיעמום

ממעיהפורץהקיאהואהואכפלאים.משורריםודםאונסזימה,השטוףבהמ;תהוא
משהרשימויותרהמומחיםאתשוללמוליכיםאיכםמחוללשהואהנסים .האדמה

אתם,זהכיצדמארסיי,בכיהרהשליחים.עשרשניםאתהקוסםשמעוןשלכיסיו
עםהמשוררים,אויביעםחברסםזהכיצד 15השירה,זבתהארץמןבאושאבותיכם
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אתםהזאת.הפרשהככלכיותרהמודדהנסומהו ?העולםשכאומותדירתהנדכא
העולםעלעצמואתלכפותהצליחמאוסטרליהשהגרמניהעובדהדו ?יודעים
 ".הנצחיתהשידהעלעצמה,הבריאהעלתגוולקרוא

אבקמכוסהדגליועלקםקדוניאמנטל,שלמאחיזתולהיחלץשהצליחטוג~דת.אך
 .ושאלמדעםושיכור

 ?אתהמי-

 :אחדירהחדהוההמון
 ?אתהמיאתה,מי-

 :נרגשכקולוקראמזרחההמשודדפנה
אלפניםאלוהיםאתדאיתיתכופות .החייםכמשודדיםהדגולקדוניאמנטל,"אני
אךהנצח.אתחייתיאותו.עמעמוהאנושיותועיניהאלוהיהדוהראתספגתי .פנים
לפנייף."להתייצבנקראואניבא,הגדול.היום

כשורותהעומדיםמשדאוהאחרונות.המליםאתאדירצחוקכפרץקידםטוג~דת
היתאכךהתגלגל, .פרץוהצחוקהם,גםכצחוקפרצוצוחק.טוג~דתאתהראשונות

לנוכח .כתוכםכאלדיגטוטדיסטרדפאפונ~ואתכולו,ההמוןאתמהדהעדהודביק
הצחוקמצהלותכין .ביטחונואתלאכדקדוניאמנטלהחללפניוהפעוריםהפיותכל .

 :מישהוצעק
 "!התהילהרודףאתלכלבים, ...קדוניאמנטלאתלשדוף ...המשודדאתע."להטכי

 .שכידוכאלהקדוניאמנטלעלמהלומההנחיתהראשונהכשודההעומדים-אחד
כהלכהש~וונהאכן .ההמוןצהלתאתהגביראךהמשודדשלמכאבהמעוותפרצופו
לעמודובאהעצמהדחקהדגיםמוכרת .ממנופרץם-והדהמשודדשלכחוטמופגעה
 .קדוניאמנטלמול
עצמואתשעושהשוטראתה !חביבי .אותךמזהה"אני .צווחההעורב" !"הר

 .מעשיות"~ד Qמהנה,גולם,לן.הנה ;למשודד
הקדחתמןריפאשטוג~תהגבר .כפניווירקהלחיועלמצלצלתסטירההנחיתההיא
 :נאמד;קרב

 ?זהמה..מדונסזההאם .הללוהשערות ,"הבט

 .אותהוניקדקדוניאמנטלשלהימניתכעינוהישראותונעץמקלו,אתהדיםהוא
משמחהפיזזהטדיסטרד· ..כרוחבטועליו-התנפלונשים ;אחררניrר.נפלגטל·אמ~קדוכ,

שלהשכיחעינואתלנקדוהלנה ·התעקשה·חיא·אךהרגיעה.ילניסהופאפוכ~
 :והזדעקקרוניאמנטלארתחדאההרגעכאותותה.,מטדייכחודקדוביאמנ-טל

אתמת·המנחהאלוהיתהשידהכאלדי~ט.'טדיסטרד-לאה~תיעל ,מאתמצהיר"אני
 ".כשמתי

 , . . ;· , ·.-;:ו.נlעק _כהמון,ם·ר;הגכדי ~:
הגברות."·הירות.ד '!חלאה·"תשחוק. '- ·. ,.

כךאותההטילהפתוחהידוככףמא~לתמטלטלוגברבערלכלתפזךו_החנש~כי .
עצו.וננ.הלכוכני~.ה:ס,אזזרי.ו.·הח:ךוהאחר~ם .טל-קרוכיאמנ_של·הפעויוכפיו.שננע,צה .

 .ערמוני ,של_קליפה·כדוקרב.יפגראלאהקרקעעל·נראה'לאהדמהועד .כחדה .ן,ככט
 . .מים.

אפותיאוזה- . 18
לקתהשםלמלון.כאלריגטטדיסטרדאתפאפונ~השיבקרוניאמנטלמותאחדי

מצאוכמקדהיומין 'עתיקבנייןהיההמלוןבית .מאופקתעצביםכהתמוטטות
השיקוי . 7-1ההמאהמן 16הונגריהמי-מלכתשלבקבוקהארונותכאחדפאפונ~
ליטולהחוליםביתאלהישרוהלכההתעשתהטריסטרד .עיןכהרףהחולהעלהשפיע

קושי.כלכלילהשניתנהקרוניאמנטלשלגופתואת
 :הכאההכתובתועליהמצבההקברעלוהציבהמהוגנתלוויהערכההיא

אצבעותיכםקצותעלצערו
המתיםמנוחתאתלהפריעלאכרי

לטובתספוריםימיםתוךאותהזנחרדהפאפונ~.עםלפאריסשכהמכןלאחר
משאנד-אליןה.דוגמנית

כגללאלמנותכגדילכשההיא .רבדמןהאבדהעלהתאכלהלאטדיסטרד
ולאחראחריהחיזרשתחילה .מ~~יןהציפוראל ,למונמאדטרועלתהקדוניאמנטל

 .קדוניאמנטלעלמשוחחיםהחלומבוקשואתשהשיג
ל. 9 ~גםאלאציידדקאיננישכןמ~~ין,הציפוראמראנדרטה,לולהקיםעלי-
 .אנדרטהלולהקיםצריך .טדיסטרדאמרהכדיוק.-
קשיםהזמנים .מקוםלנותקצהלאהממשלה ;מ~~יןהציפורשאל ?איפה-

 .למשוררים
 .קדרןיערעלדעתךמהאמת.דושאיןייתכןאכל ,טריסטרדהשיבה .כךאומדים-

 ?מ:;ג~יןהציפורהאדון

מדון.יערעלסיכמנולהציע.העדתילאאכלחשכתי.כךעלכדיוק-
 ?מברונזה ?משיש .טריסטרדשאלה ?הפסליהיהוממה-

דבר,משוםעמוקהאנדרטהלולפסלעלימ~נין.הציפורהשיבמיושן,זהכללא,-
 .התהילהוכמוהשידהכמו

נהדר. .ריקמחללדבר,משוםפסלכפיים.ומחאהטריסטרדהריעה !הידד !הידד-
 ?אותותפסלומתי

וכבוקריחד,הלילהאתנכלהערב,ארוחתנאכל;תחילהלךאיכפתלאאם ;מחד-
 .העמוקהפסלאתאפסלשכרמדון,ליערנצא

מונמאדטד.קהילייתשלוסלחהשמנהעםלסעודהלכוכערבועשו.אמרוהשניים
אתמגרפה,מעדר,נטלוכבוקרכתשעולמחרתחצותלפניסמוךמשככםעלעלו

כלווייתהמשודדיםמלךאתפגשושםהיפה.מדוןיעדאללדרכםויצאוואידמלים
 .כקוכסי~דד'דיעליושעכרוהיפיםהימיםמןמרוצהנראההלה .זרגוכת

מטרחצי-כורחפרספורותשעותתוך .כמלאכהמ~~יןהציפורהחלהיעדכקרחת
 .עומקומטריםושכיקוטרו
 .הדשאעלהשנייםסעדומכןלאחד
האנדרטהשלהפנימיהחלקלפיסולמ:;ג~יןהציפורידיעלהוקדשהצהרייםאחד

 .קרוניאמכטלשללזכרו

שמונה .משורייןככטוןהכוראתשדיפנופועליםעםלמקוםל 9ה~שכלמחרת
המלאכהערכיה.סנטימטריםומונהשלושים-כקרקעיתמלכדערכיו,סנטימטרים

היה;ך nהאשרקדוניאמנטלשלצורתואתקיבלשנוצרשהחללמושלמת.כהחיתה
 .כדוחומלא
האנדרטהאלדוגווכתהמשודדיםמלך .טדיסטרד .מ;נ~יןהציפורשכרמכןלאחדיום

דפנה,עץשםשתלוהלילהרדתעם .ממכהנחפרהלכן'שקודםכאדמהשמולאה
 :ושרהסביב:פיד:פדהכאלריכטוטריסטרד

קןן w •אונ:יףת'כו ciאוכולןלא
רנריגידןרנריגידן

המלכהשלהמאהבכשחיה

~r;ז w מך~חשהיאמכיווןד~ל.רב
אותואוהבתאנינכון'נכון

בורובקרקעיתקרוניאמנטל
הואהואהאומנם

מרכהפרחיף"נקטחבה
 .בלילה

העדות

לקרמפרס~לה.לרגלבעלותםלענודנהגרשצלייניםקטנותצדפות . 1
 .ההםהימים.במושגי''עממי"שנחשב ).-1908 1842 (צרפתימשודר . 2

 .המאה.בתחילתנודעכרשימתגארף :וימקסם . 3
ורעםחזיז . 4

הערף . 5

 .לטיניותבאותיותובאידישבעבריתבמקרר . 6
 .לטיניותבאותיותבעברית-במקרר . 7
ל.סמהיא ~לערמתההמפתח, ..בההמביטאתלא~ןעתיקה,מסורתפיעלמסוגלת,תלוישליד . 8

 .הכנסיהלאברתישרשהעניקההמשכיות
 .דוחמצב :בגרמנית . 9

 ,שלה.בקרנרראלהמופיעותקלןשלמהפרלקלר.ד-דמויות . 10
 : .עיר.ב ,כקחדר,ל.ז,ככקכרקוןמרר.שדמו .נאפרלישלפטרונה . 11
איטלקי.מזלמשחק . 12
 . . · .)-1795 1762 (ש~ניי~לאנודההכוונה . 13
 .מי~רנרס,היווניבאיהקרחתשלמחלתשלמרצ~העתיקהמסורתפיעל . 14
 , ,םזירונמקרזנית,.מסורחפיעל .היומארסיישלהראשוניםמתיישביה . 15
 , t~ר pשלכאגדההנמהפיההיפהאתלהעירניסרשכר ,ן.חרזמרימפרחיעשוישיקרי . 16
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יהתלושאתמלאפריגת,שתההתשובה,אתיודעאתהאם
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החודששוחת

הראבןשולמית
 ·לשפתלהגיע
י~טה

גינגולד-גלבועשולמית

 .חםוחיוךארוןכשיערהמעוטריםועמידה-על-המשמראיפוקפני
שלושה .סיבותיההןוהאכפתיותשהרגיש~תפוליטית,מעורבות

אחדמאןרו .אחדמסותקובץ .שירהספרישלושה .סיפוריםקבצי
 .-83בלאורשיצאהמצריםיציאתעלונובלה-

 ,רומאן ,סיפורים ,שיריםלוקדמו .תשיעיספרהואהנסים""שונא •
איך-מתורגמיםוסיפוריםמחזות ,פוליטייםמאמריםמסות,

מספיקים!

משאלותלהימנעאבקשובכלל, .בכתיבהעוסקתאיניהזמןרוב .אופטיתטעותזו
 .אישיות

השיריםלקובץמתייחסת(איני 69ב·הופיעהאחרוןשירייך•ספר
 !שירהכותבתעדוךלילדים),

אותןמפרקתאניכךאחראךשיריות,שורותמספרכותבתאנילפעמיםלא.
 .כותבתאיניכברכשיריםשירים .לפרוזהכחומרבהןומשתמשת

פנימי,צורךאוהשעהצורךהיאמאמריםלכתיבתאולמסה.הפנייה
 !אישיתנטייה

אומאמרבהצורהבאותהמ:דיתואינהאנשיםלפחותמגיעהספרותלהבדיל.קשה
שליותררבלמספרשתגיעליוחשובמסףימתעמדהלהציגחשובלימידיים.מסה

מרגישהאנימילואים.שירותכאלמתייחסתאניזומעיןלכתיבהלמעשה,אנשים.·
להימנעעליספרותיתכתיבהלכתובכשברצוניאך .מסףיםמצפףניחיףב

תפריע.שלאמנתעלחודשים,ארבעהשלושהלפחותמפובליציס~יקה

מוע-ד ,מקראיאירועעלהמושתת ,אלגוריבסיפורהנסים""שונא •
-בהןבבלוקוראשבלהקונוטאציותמעצםמרובותלסכנות

אני .אלגוריסיפורזהאיןאך .גבוהבסיכוןכתיבהזורבות.סכנות.שהיומסכימהאני
 .המדרשיםבספרותמעוגןסיפורזהו .כךאותוכשמכניםמחדשפעםכלנדהמת
איןההנהלה".מצד"כתובהואכירבות,שניםכברליהציקיציאת-מצרייםנושא

רקאזוגם ,כקורחלבודדיםפרטממצרייםבפועלשיצאואנשיםשלדמויותבמקרא
שםהיועולם,שלריבונועצמו,אתשואלאדםצורהבאיזושהי .להנהלהבהקשר
אנילאהריהאנושי,הצד~כייןאותיההנהלה.רקלא .ממצרייםיצאואנשים .אנשים

לינראהישוצליבתפרשתעללאגרקוויסטשלספרו .לצערי ,אנר'הזאתהמצאתי
 ,ושםפה ,למצואתמידאפשרמודרניותהשלכותפעם.אישנכתבביותרהטובכספר

גםאוליחושבים,הפוליטיותרעותיאתהמכיריםאנשים :הנזקנגרםכךולמעשה
שרוצהמי .נטוספרותזולמעשה .לחפשומתחילים-פוליטינשקטמוןכאן

שטענוהיו .להתנחלויותצידוקמצאושאפילוהיורוצה.שהואמהימצאלמצוא,
הואמשההמדרשיםבספרותהריירחפניישליהושעואם .דןאוריהואשיהושע
 ,רואותשעיניהםמהרואיםהםפוליטיקהעלנעוליםכשאנשים .ירחויהושעשמש
זהואלגוריה,ה~להנגדמוחהממשאניהוא.לאבפירוש .הספרלאבפירושזהאבל
לקרואהכושראתאיבדואנשיםהרבה .הספריצאמאזאותיהמעציביםהדבריםאחד
 .חבלוזהלצדינו'אואתה'הלנומתוךקוראיםהםיעצמובפניספר

ברחוב,ארובות,שעותממתיניםישראלבני-ללאגוריהדוגמא •
בפימהםנוטליםוהמצרים ,לעבדוהויקחוםמצריםשיבואו ,בשמש
שיבואומס~ימים,רחובותבפינותהערביםהמתנתאתשראהמיצורכם.

 .ההקבלהאתלראותשלאיבלואינו-הצורךלפי ,לעבדוהמהםויטלו

 .תיאורםזה .עבדיםחברתזוכלשקודםוברורעבדים.חברתחיתהאכןבמצריים
המורשיתהספרותשכירי-יום.אלאעבדיםהםאיןהמורשיתהספרותלפיאבל

 .מתואריםהםכךלכןשכרם.אתשילמולאעניים.אותם:עשו"ויענום"אתמפרשת
 .הטקסטבכוונתחיתהלאהיא-הקבלהנוצרתאם

יבלואינופנים,מאורללאמשה,המנהיג,דמותאתתסבירי.ואיד
,אךהרמב"םאצלואףבמדרשיםמעוגנתאמנםרגזנותו .אדםמגעלשאת

 !המתיםותינוקותיהןהסובלותהנשיםאתרואהשאינו ,הנביאיםאבי
 ! !מעניינינו"אינו"הצדקעליואומרשיהושע ,משה

-
אריסטוקראטהוא .מוצאואתלשכוחאין .אריסטוקראטביסודושמשהלזכוריש

אתויןאישאיןכיויראכמצרי,גדללמעשהלהם.ולסייעאחיואללחזורשמשתדל
וין .מצריאויהודיהואאםלהחליטצריךאדם .אישעודהואאיןכיוירא-המצרי

החלטהחיתהזובסבלותם.וראהאחיואליצאכךואחרבתוכו-המצריאת
גםהסובלות.הנשיםאתראהלאאכןטבע.כברהואבמדברזהות.חיפוש .מףדעת

 .מקףבלתפמליהזויסביבוהפמליהיאנשיו .שיסייעוהולאנשיםזקוקשהואטעןיתרו
בהםלעסוקרוצהלאגדול,חשקבלי~סיםעושהילטון. wבשהואאחדאדםישנו
העם .נסיםלעשותהנדרשתמנהיגותשלתלותשלהם.כאסירהוא .עליוכופהוהעם
יכןואחרימהסלעהמיםיציאתבעתנהרגיםאנשים ?למעשהקורהומה .לוחץ

נס.שלקיומוכנגדיוצאתאינירואה,את .מתמלאיםהבורותוכלגשםיורדבלילה,
פרשת?בכלהנסשלמקומומהאבלמהם,חלקעושהגםלכך,מודעמשה ,נסיםיש

שירדהגשם .העםשללחצומתוךרק-ונעשהנחוץ,אינוהואיציאת-מצריים
אפילואונסתרלנסלחכותסבלנותחיתהלאלאנשיםאבל ,נסתרנסהואבלילה

 .גשמינס .מיד .בפועלרצוהם .בקיומולהיווכח
 .יוםיוםאותוחייםהםכילגביהם,נסזהאין .ראולאהיציאהשלהאמיתיהנסאת
שלאדברים .היםאתלקרוע .מסלעמיםלהוציאאחרים,~סיםלראותצריכיםהם

יש .מתנהליםהדבריםכי ,לגמרימיותרזההים.עלשפחהראתהכןאוראתה
 .תוכנית-אב

 !למיסטיקהבריחה !מישל •

אשחר .ממנהלהימנעאין .הספרבסוףמודגשתהיאנוכחות,ישנה .זאתמגדירהאיני
קרה .יצירהשלתוכנית-אבלו,קוראתנוכחותאיזוהאדמה,אואשה,שזוחושב
עלדיברנויקרוביםידידיםלנוישבהיבמצרייםמביקוריבאחד .משהוכאןוקורה
בכורחזאתהסבירהנוכחיםאחד .הפייסןהחביב,המצריהאופישלהיווצרותואופן

אפשר-איואותומדבררקמסביבכישיש,במעטלהתחלקחייבים .במיםלהתחלק
 .עברנואנחנו-לעצמיחשבתיזאתשאמרברגע .לעבור
לעברו.ניתןשלאגבולהואולגביהםהמדבראתעברנואנחנו

עלהולארץבמדברנותרוהעבדיםהמקראפיעלאם !העובריםמיאלב •
דורהעבדים.מןפחותיםהעוליםהסיפורעל·פיהריבני·חורין.שלדור
טרףהנידחים.שלוהפראיותהשיזפוןנעלמוצייתנים.ונשמע.נעשהשל

בהם.ששלטהמנהיגותלסוגטבעי

ראסה.טאנףלההואהחדשהדורלדעת.מוקדםעוד

לצייתנותם(בהתאם !המובטחתלארץכניסהלכניסתםלקרואומדוע •
אחר).נוסף,למדברהיכנסותזו

 .בךתלויהכולכאן .אפשרויותעםמדברזהאךאחר,מסוגלמדברכניסהבוודאיזו
אחריהםכימצייתיםהם .פתוחהכוללציית.להפסיקגםיכולאתהאפשרויות.יש

אם .יחדגםומדרשימקראיהואההסברהעגל.מעשהאחריההרגשלהטראומה
שהיאלאיזוהעםאתשםלהמרידמאדקשהלמשל,ספרדאחרת,מארץדוגמאניקח
הרעליהםכפוהעגלפרשתשלאחרבעיניהגיוניהאזרחים.מלחמתלאחרמחאה
שקט.ישתררואילךומכאןכגיגית
הואההבדלאדם,בכלשישנהעבדותוהעבדות,אדם,בכלשישנומדברהואהמדבר
לחוקשלהםהציות .מסודרתבצורהלארץנכנסוהםאחרים.שלעבדיםהםאיןששם
טוב.הואהחוק .עבדותאינו

 .העדרמןחלקלהיותחזראשחרגםבאילוף.נראיםהדבריםלי •

יודעתהיאאיןנוראים.סיפוריםמ~פרתדינה .לךשנדמהכפינחמדיםכךכללאהם
אינםאנשים .צעירמגילאותהמשכיבמשפחתה,בןזקן,מנודה.היאאביה,מי

דורתמימות.בוישאחרדברשוםראהולאבמדברשנולדדוראך .משתנים
לאאך ,חוזראשחרגם ,נכון .להתמרדךמהאין .מציית .טוב~םראשוני. .התחלתי
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כברזהילדים,למשפחה,קשורכברהוא .אינדיווידואליסטלהיותכךמשוםהפסיק
 .כוחכברלואיןגם .אשחראותולא

ישמושכת.הצבעוניתשהארץפלאאיןהמדבראחריפתוח.נותרהכללמעשה
השלילייםהאלמנטיםכלרוצה,אתאםאבל .נסהתרחש .הבטחהשלהגשמהלפנינו
עירלמולם .הארץבעמילהרוגיתחילו .הירדןאתיצלחו .בפוטנציהבפנים,מצויים
 .הארץכיבושויהיהמלחמותשתהיינהיודעיםהכולאךמלחמה,איןעדיין .נושבת

 .הר-סינימעמדלגביגםכך .להוסיףצורךאיןבמקראשמצוימהעל

הבושה,אש,בעמודמדורהאנושי.בצורךמוצגתבספרךהאלוהות •
-אלוהיהםאתלהציגיבלויםאינםבאשרהנדודיםאתשתוקפת

יושבתמשה,של~מריוכבד,גם .פכתאיזםישבהתהוותו. .מוקדםמונותיאיזםלפנינו
באופןהתקופהאתחקרתילאלא,קדומים.מיתוסיםשלמצבורזהו .הטרפיםעל

צומחתכךואכן ...בתל-אביבלאאולישלנו.הגידולחומרלמעשהזהאך ,מיוחד
 .משותףמסדשלארכון :בעיה
שאינםמתוךרק-השםחילוליששבסיפורהטועניםכאלהשלתופעהנוצרתכך

+ורבובהיאבחברתנוהאיומותהתופעותאחת .במסורתמעוגןזהכמהעדיודעים

לחלוטין,חילוניתאני .שלנוהענקיתהתרבותעםבכלל,דתיותאודתי,אודח-חיים
לכו,שישנההתרבותאתלזרוקהואטירוף-דעתאךמעשיות,מצוותשומרתאיני

תרבותאצלנומאמצים .ליהמוכרתמערביתתרבותכלעלמוכיםעשרתבעיניהעולה
אגב, .לספרמהתגובותבחלקבלטוהדבר .תרבותירקעאין .פלאסטיקאיכסטאכט.

חיתהלאלוהאחרונות,הבחירותמלפכיעודישיבה,ראשעםהתכתבותמקיימתאני
מוחבאיםמדרשיםמספרליסימןהואהתרבות.אתמכירהואהספר,עםבעיה

חילוני,מדרשהואהספראחר.מסוגהיאלושישהבעיהאך .זכדתיםלאשבעצמי
הואמהעד-הפרטצדק .שנוהצדקתפיסתעלחולקאךכמדרשמקבלוהוא

פילוסופית.בעיהכברזו .צדקבאמת

ברור .בציוןהיושבלעםמשותףרקעיהיהכמהעדעצמיאתשואלתאני ,למעשה
שכיומצדזה,"עםאותיתעזבותפילה, ,תכ"ך"זהתופעתאחדמצד .יהיהשלא

 .התרבותיבצדארצותועמינוריםוהםהמצוותכלאתהמקיימיםאנשים
 .מתבגריםבבת-אחתלא .בגרותהואאמיתימוכותיאיזםהדי ,לשאלהכחזורואם

יזיק.לא ,בהריםאלמחפשיםהםביטחוןליתראך ,כעלםשהאליודעיםההולכים
ואניפכים,אלפניםפעםאותוראהמשהאילואשחר.הואהאמיתיהמוכותיאיסט

לי,ברוראךמשותפת.שפהלהםחיתהשנים.מספרזובאפשרותבראשישיחקתי
יהושע.שלפתחועלייעצרהוא .לקרותהיהיכוללאזהשבמציאות

שפהלהםשהיתהלינראהלאבספר'פותחהמשהשלשדמותובפי •
למתרחשמדוע'אינופחות-ערךשהואלשבטמגיעאינומשהמשותפת.

-סביבו

צריךהואאפשרויות.בודק?הואלהגיעיכולהואהיכןעדרנה.חיתההמעמסהלא.
היהלאהישובמןאדםששוםענקכהדברמריםהוא .אחתלעדההעםאתלהפוך
שהוציאמעשימנהיגגם .בבת-אחתהרבהכהשביצעמנהיגאיןעדיו.להגיעיכול
שליחבעיגיהואאיןהתורהולגביהתורה.אתשכתןמנהיגוגםממצרייםהאנשיםאת
 .באנושותביותרהחשובאולישהואיהמסמךאתוכיסחשכתןמיאלא
כמושלאמפשרות,וטהורכקימונותיאיסטיעולםהיהיהשקפותיוימושגיועולם

להגיעהמבקשתצעיריםחבורתמופיעהבספר .מטהכלפיהיורדהמוכותיאיזם
שלהםהדיברותעשרתאך ,בחוקצורךחשיםהםגם .שניתנולפכיהדיברותלעשרת

לאולא .מצרייםמארץיצאנואלאמצריים,מארץהוצאתיךלאמלמעלה.באיםאיכם
כללהשאיןפנימיתהחלטהזוכגנוב.ולאכרצחלאאנחנואלאתגנוב,ולאתרצח
מאדחזקהשהמנהיגותמשוםשנית,בשלות,שאיןמשוםראשית,בתקופה.סיכוי

המועדתפרוטודמוקראטיתשותפות .אחיםחברתשזומכול,אוליהחשובושלישית,
 .להיכשל
 .לאבהתייחסותשלהפרובלמאטיקהכלעם .דברכליישקלפיואבישבכיםלחברת
 .אבחסרהואכיכזו,לחברהקלאסילמשל,אשחר,אב.איןאחיםלחברת
לחברתאחיםמחברתבמעברחיו .הזמןכלישראלבתולדותנמצאיםאלהיסודדגמי
משהעלשנכפתהההרארכיה ,ממלוכהוהחששהמלךזקלכת iJחלילה.וחוזרבכים

אךמנהיג,בלידמוקראטית,אחיםלחברתנטייהישנההשופטים.ומינוייתרועל-ידי
מדי.חזקהואול+ותיםמתמנהמנהיג ,ברירהאין

מועדתהיאלכן .בא-לאוהלשבאמי .סלקטיביתאינהמיסודה, ,אחיםחבורת
לא-בחברהנכוןרעיון .יכיןגם .כזוחוליההיאויונהמעורערת,חוליהבכלליפול

בחבורה .העגללמעשה .אליליםלעבודתשמביאמהזה .סיכוילואיןסלקטיבית
 ,צעירכהכשדבר .מזהזהמושפעיםהאנשיםפנימית,קבוצתיתדינמיקהמתקיימת

קורהגםכך .חזקההשפעהישבוהכברוטיתשלחוליהספקאיןמפותח,ולאעדין
חבורותהןאלוהראשוניות.המטרותאתשכחוכברמזמן .שהוקצנורבותבמהפכות

 .אוטופיהכברזו-סלקטיביתכזוחבורהלא-סלקטיביות.

אתהשפחותראוללואמקרית.לינראיתלחירותמעבדותהיציאה •
לא-הכנעניהמשגיחללואהמצרייה'הגבירהשלבנהמתללוא~לבה'
מקריותנקומים.הישראליםהגבריםהיולואברגליהנתלית~לבההיתה
התפתחות.אובחירהלוא

כולאיםבוהרגעמהותיכהלכן .חדשיםלחיים~:;(ליאהיציאה .ככורחנראהזהלי
היוהאירועים .יותראפשראיבוהרגעגםזה .הלידהבשעת~לכהשלרחמהאת

וזהו.-מקריםשלושהשנייםעודישנו.המעברקיים.כברהדחףכיהכרחיים
חלקהאמיתי.המעבראתעשולאבחוללהסתלבטשכשארואלה ,הנידחים .יוצאים
 .כורחהואהיציאהעצם .דוגמארקהוא~לכהמקרהזאת.עשהאחר

מעיןבבורות,הורגת~לבה'מותאתשנוקמתהגברים'קבוצתאך •
המקראית.ליציאהמיקרוקוסמוס

איךומקיףגדולמבטלאהמאקרו.עלשיעידמיקרוקוסמוסהכרוכה.חיתהבדיוקזו

 1983נובמבר-דצמבר

הפולחןולגבי .בהתחלהשאמרתימה .אנשיםיצאו.אנשיםאלאיוצא,העםכל
 .המקראפיעלשצריךכפיופזה,נחאוכליםהם ?תימניפסחפעםראית .ביציאה

ושארכרפסחסה,מכוסההשולחןהכתף,עלשקיםשמיםהגבריםמסבים.אינם
 .מהירההליכהלשולחןמסביבהולכיםהםיציאת-מצרייםאתלסמלוכדיירקות,
אתואם .קדוםפולחןמעיןשהיאייתכןיודעת,איניבספר,המתוארתהבשראכילת
מיתוסכלעצמה.היציאהעםכךאחרשיהיההקורבןשלטלסקופיזאציהמעיןרוצה,
מתןלפניעוד .היליה'גקדום,פולחןבזמןנמצאיםואנו ,אירועיםהצטברותהוא

 .מהירקיציאה .הפשטההואהמדברמשהו.להםעושהלמדברהיציאהרק .תורה
 .לנוודיםהפכו .מהשובע ,מהחיים
מלאהיההמדבראגב,חיים.ישבמדברשגםמעידבמדבררואהשאשחרהבית
 ,בקהירבמוזיאון .שרידיםרואים .פקידיומגוריפרעה.חיל .תקופהבאותהתחנות
אתאהבתילולא ,אגב .הזמןכלמאוכלסהיההמדבר .וילדיואשתוהמלך,גמדמגורי

 .זהסיפורכותבתשהייתימאמינהאינימצריים
וחייהםבחללית,נשלחיםאנשים-בדיונימדעשלסממןכאןיש .מיושבהמדבר

שרכים,בסימניםלו,ומתבררהחלליתמןיוצאמהםשאחדעד ,במנותקמתנהלים
מןהיוצאהחכםהואאשחר ...הארץכדורפניעללמעשה, ,מצוייםהםהזמןשכל

 .זאתעםחיהואכךאחרבתחילה,אותומבהילהמיושבהמדבר .החללית

הנגררתאשהשלסטריאוטיפאינהאוהב,שאשחרהאשהביתה' •
 !ההתרחשויותאחרי
ימים"עירנתונה","רשות"בדידות",האחרים,בספרייךגםבכלל,

הנשיית.לדמותהאופייניההחמצהמוטיבישנורבים",

עצמואתשואלאינוהאםחי,הואבהחייםצורתבכלשחי,אדם .כךזהאםתוההאני
 ?אחרתאפשרותאיןאם

נושאתרבים",ימיםב"עירשרה,פמיניסטית.מאשרקיומיתתפיסהיותרזואכן,

אדםבדמותהחוזראב .צורהבאיזושהילהופיעחייבזה .מאודקשהמטען-עבר+ומה
בדידות,שלבסיסימצב .כשיםעלשרובוספרהואבדידותמצוקתה.בעתערקשלא
זה .לבדידותוחוזראדםמצליח.לאניסיוןאךממנולפרוץשמנסיםהחמצה,לא

זואךמבדידותה,לרגעיצאהכאילוהאשההכביש,עלבשעתייםגם .הספרמוטיב
 .כלוםשווהלא .מדומהיציאהחיתה
אםאךאשחר,אתמחפשתעצמההיא .מודרניתאיכהתקופתה.שלבחורההיאביתה
לאשהלהשוותהואסורמודרניתאינההיאכלום.קורההיהלא ,באהיהלאהוא

היאברירהחוסרשמתוךלהיותיכולרצון,כוחישלמשל,לדינה,אך .מודרנית
הנערה .בויימצאכיחלםשלאלמצבאשחראתהמביאהזוהיאאךויוזמת,פעילה
צורהכלהחמיצהלמעשההיא.לחלוטיןנרקיסיסטיתהיאהמוצק"בראיצינהב"ימי
 .קנה-מידהשאיכנהפאתולוגיתהחמצהכברזואנושית.התקשרותשל
למשל.אשלילהגברים.מןחזקותשהנשיםנבחיןה~סים",ל"שוכאנתייחסואם

על-ידיהמנוהלעולםזהומשמעות.חסרהוא .בעלאיןבכלללהיאשחראם~לכה
 .נשיםבשלמתרחשיםהאירועיםכשים

 .נשייתלאקיומית.בעיההיאעליהמדברתשאתשההחמצהיכך

 !רבים"ימיםב"עירהעדתיהידעמהיכןאגב, •

קורהוכך .ירושלמיתהעברית .ירושלמיהמקורבכלל,לאדינו.דוברתבשכונהגדלתי
 ...למילוניםללכתשנאלצוהנסים","שונאלגבילי,כותביםשתל-אביבים

לפנטאסטי'הנוטהמריאליזםשינויחלשבכתיבתךתסכימיהאם •
 !בלבדלריאליזם

איניכך,זאתאנסחכרצוני.אפשרותליבוחרתואניכתיבה,אפשרויותהרבהיש
עלהמקובלותהטעויותאחת .אחתכתיבהאפשרותרקיששלאדםמסכימה
 .כךלכתובהיהחייבהואמסויםגנוןבסיכותבאדםשאםהיאבארץהביקורת
כאילו .הספרותלגביבעיניהם,תופסת,אינהאחרות,אמנויותלגביהקיימתהגישה,

צייר .הבליםזהקלים.ובשינוייםבואךלהיותחייבוהואאחדמסלוללאדםיש
מסוגלהואומחר,כרצונו,לצייריכולוכיו"ב,צבע ,פחם ,שונותבטכניקותהשולט
מה,משוםמובן,פחותאחדותאמנויותלגבישמובןמה .בשישולפסלהכוללזרוק
לויש-שרכיםבסגנונותשונות,כתיבהבטכניקותשולטאדםאםלספרות.ביחס

צורהבכליכסצנאריויכרישוםלעשותםשרציתיסיפוריםהיוכך .בחירהאפשרויות
 .מאליומובןלמשל,בתיאטרון,שגםמה .אסורוכאילו ,אחרת

אקדמיהעםלאמנויות,בבתי-ספרקוראיםפגישתהיאשליההכאותאחתלכן

 .מחשבתיתגמישותישנה .למוסיקה
אני .מדימופשט ,קצרשהוא-התאכזבווהםהנסים"מ"שוכאציפיותהיולאנשים
ומחכהלתיאטרוןבאאתהכאילויוטה.לשפתלהגיע .יוטהשפתלזהקוראת

 .ריקהבמהמוצאואתה-וכדומהחלוןישולחןכיסאות,קוכווכציוכאלית,לתפאורה
בתיאטרוןאבל .שוקזהתחילה .הםמהיודעשאיכןחפציםשלושהשנייםמוכחים
טוטאליתפרוביכצאליותלמעשהזו .להביןמתקשהאתהבספרות .זאתמביןאתה
 .שלנוהספרותיהממסדשקרוימהשל
שלוש .הפקה .פרודאקשןלהיותחייבספר .הנכתבתהספרותבקריאתצמצוםיש

לחפשאיןוהפשטה.אורמלא .קצראנטי-אופרה,שהואספרכתבתיאני .מערכות
עםולאהממסדעםהיאהבעיהושידה.שולחןכיסאות,איןמדוע .שאיןמה

 .שלכרביותרהאינטליגנטייםהקוראיםבהכרחאיכםהמבקרים .הקוראים
כשהגעתי .בתוכיהתבשלשכיםחמש-ששימים.עשרהבמשךהספראתכתבתי
משלחתחוזרת.שובואחרחודשיםלמספרמרפההייתייפתרוןבהשאיןלכקודה
שכלראיתישנה-שנתייםאחרי .במצרייםעשומהבדיוקידעתילמשל.המלח

אשחרהאםלהיאבק,עלישנתיים-שלושאבלאורגאכי,הכלעכשיומיותר.התיאור
אך ,הנהראתצולחלהראותוהיהגדולפיתוי .אדיריםמאבק .לאאומשהעםנפגש
להחליטרחמיםבליכך,בפכים.כברלמעשההוא ,בכפרדלהראותוצריךלאהרי

זה .הזההסיפורעםנשמתיאתעיניתי .יוטהלשפתלהגיעשלהפירושזה .ולהוציא
 •לאט.לאט .יחלחלהואאך ,זמןייקח
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 ) 3 (חדשיםמיקצבים :מחפ~זנגיבמסה

הקדמוןהכסמול
סומךששון

קהיר-של-שלהמובהקכסרפדהובצדק,ע,,ידומחפ~זגיבבנ
כלבהשהתגוררהעיר,ילידהיותובשלדווקאולאו ;עכשיו_·

וותרשהיטיבהמודרניהיוצרשהואמשוםבעיקראלאחייו,
בשורהזוהדמיהעירשלוהאנושייםהאורבאנייםנופיהאתלהעלותמכל

קצרים,וסיפוריםמאניס.רושלארוכה
קהיר.שלהעכשוויתההוויהעםבהתמודדותחיתהלאהסופרשלדרכוראשיתאולם

למעןהפרעונית.העתיקה,ממצריםנושאיהןאתשאבושכתבהראשונותהיצירות
העתיקה""מצריםבייקיג'יימסשלספרותרגוםהיהשפיוסםהראשוןהספרהאמת,
עסקהפרסםשהואהראשונההבדיוניתהיצירהגם . 1932בשנתכמצריםשהופיע

 1939בשנתשהופיעהגורל","תעתועיבשסורמאןהיהזההפרעוניתבתקופה
שלתרכנועלמוסה).סלא-מההנודעהק;פטיוהעיתונאיהסופר·ע"יפורסם(ואשר
שניילדים"."משחקעצמומחפוזאותוכינהולימיםהנאיבי,שמויעידזה.ורמאן

("רדופיס",המוקדמותהארבעיםבשנותהסופרפיוסםנוספיםפרעונייםרומאנים

רומאניםרבהבמידההזכירואלהיצירותאםגם .) 1-944תבס",של"מאבקה ; 1943
סךמכיבהםכיכרוהריהאנגלי,הגרארדוירדדשלאלהכמוהיסטוריים-רומאכטיים

 .המיוחדסגנונוניצניוכןהצעירהסופר.שלהמיוחדתהספרותיתאישיותו
חיתההשארוביןיחסית,מורכבת·חיתההאחרוניםהרומאניםשנישלהתמאטיקה

ט,;נל'ן:רכ ;היסטוריהשלכז?עטהרית_העכשוהמציאותעלמוסוויתביקורת,כהם
סציגותות:ובאזנצע Iהפטריוטי-היסודתכס")שלכ"מאכקה(וכעיקראלהביצירות

 'למאבקהסופרחמז·-מא:וצם,החקסוסים;את:לגשרחעתיקהמצריםשללחמתה·ממ
זרהתר-פק~תוס.יהכילמארץ _הבריטייםהכוחות·פיגוילמעןאזשהתנהלהכלל-לאומי.;
ד,דצעיריםהמשכיליםדורותאת~אפידכר.הכיווניםאחדחיתההעתיקהזכצרים,על:
שלהסמה'את .ה:דגשיוואשר ,-20ה·קר:כשנותזובעהמאה,שלהראשוןברבעו-שצמח .

 . .לכול".מעל.'"מצרים
ל,דבריכ>; qאחבעי· tרומאניםשל~רוכהשררה.לכת;בשאף.הצעירשהסופרנר~ה

~~כי tה~ת-~חשרתה-היסטוריההמצרינח:את,סיפרריו:י~בדזי,ערמ:.למי·.ע,ביר~'' q«ה·,
 :ונ.:ו'~לן-ל:.לונשל,-סקוט.דאלטרשעשה· .:לזכהביi-דמההפוכות~ה. pוה l 1'י!פ,תקו,:

'לע-·עצ-מה,ם ~iך.במ,צהנוכחיתאה,המכראש'ת-כעשהדוד.וה '"מכצע,.•אירוצ. ,'סקוט~גז
ררמאכיםמעשריםלמעלהופרסםשכתב Iזיידאןהלבנדני:יימצריהעיתתאי-ידי

בצורהוככתבוהאסלאם,כתולדותעסקואן-זיידשלשהרומאכיםאלא .היסטוריים
כהדגשת-לתארכאמור,שאף,.וז·מחפואילו ;אסתטיקהגינוניוללאדידאקטית

זנחמשום-מהאולםהאיסלאם.שלפכימצריםשלתולדותיהאת-האמנותיהצד
ולימים ;כימינוהולדתועירשלהחוויהאתלתארעבר .ולפתעהזאת,המשימהאת

בקהיר",'~הכיתהראשון,(שחלקההנודעתהקהיריתהטרילוגיהאתהשאר,כיןכתב,
מצריםשלותרבותהכתולדותיהידיעותיוכישחשייתכןעברי).כתרגוםמצוי

 1שלוההיסטורייםניםכרומאשגיאותיש(ואכןהצורךדימאוששיםאיכםהעתיקה

מכירשהואמציאותלאותהמרצואתהפכהולכןמעטים),לאאנאכרוניזמיםכגון
לפרטיה.

החל-70הכשנותובעיקר-60הכשנותאולםהריאליסטית-עכשווית.כתיבתושיטי
אתהשואבותיצירותכתבאףהאחרונותוכשנים ;בהיסטוריהמחודשענייןמגלה

בדפוסהופיעלאעדייןאח'כאתוןעלשלוכטח-המו(הרומאן,מההיסטוריהנושאיהן
והואמכריעמפנהאצלוחל soה-שנותשכסוףלקבועכ~תןנסתיימה).,כתיבתואך
אתפיוסם 1960-61בשנתהמובהק."הר:יאליסטי"בנוסח.הכתיבהאת·לפתעזנח

שכהאולםככתיבתו.מודרניסטי, ,.חדשעידן.שכישר ,",ו.הכלבים"הגנבחרומאן
"היסטוריהלכנותושניתןורמאן"אל-אהראם"כעיתוןבהמשכים,פיוסםלכןקדרם

 .נביאיאלגוריתכדרך"מtי;כקדיס"שכרשכונתנו""ילדילרומאןהכוונהכמהופך"..
אלהנביאיםשלחייהםומרחמו).ישר(משה,הגדולותהמונרתיאיסטיותהדתות
כתההיסטוריהרקעעללאפועלוםהובאולםרות,,חמקו-מך,לידועכהתאם .רים_משוחז
חייהםו-פרטילבושםשמזתךהם.קהירלשמשברב-דתדה.,·כש:גר~הדרן.קאאלאזמנם;

 . . '· . :,האופןבזהמצרייס-שכונתיים-נןכש;,י~ם-..הםאף
והם Iהשכונהכניעלוהבריוניםהמנצליםשללחצםפעםמדיגוברעוניבשכונת

המזרחמנביאיאחדאתמאודהמזכירישר-דרךאישעומדכשבראשמתקוממים,

שלהרעיוניות-השלכותיה ·וכלה,.מעניינתצורתה~ללדברהמקוםכאןלא .התיכון
מצאתיאולםהדתיים).הזiוגיםכלחץבמצריםנאסרכספר;כיךסומה(שאגבזויצירה
היסטוריורמאןבבחינת.זויצירהא.יןכאמור, .טוף n :כאיזכררולוכאןלהזכירהלנכון

רדוקא:פ!ילוסופי"ע~ון,ב.:ה-אצזראלאההיסטוריה.של-עדוףשיקוףכהאיןואפילו
-ה-הש.יוו-עצמו ·;ז-onמרא,ילובמהופך""היסטוריהה·ל-.קראת~ .נעתידוליראכהווה
:"סוו"'פטאמר-אחת·וכהזדמנותסוויפט,שלגרליכר":יעי''מס iעםהניגרד,:כדרךאותד,,נ
אתשנונ.תכו")(כ"ילדיביקרתיאניואילוהאגדה, :באמצעןת,המציאות~את.כיקר

 .המציאות".באמצעות )'!,(כךהאגדה

' , r • •r 

' i~ ...  .ז, .
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הפוליטייםלחייהעקיפיםרמזיםבחובםאוצריםההיסטורייםהוומאניםכאמור,
אתהמזכירומושחתצעירפרעההצגתעל-ידין-כגובהווה,מצריםשלוהלא:ומיים

היטבכחפשאםברם, . 1952לשנתעדמצריםשלשליטהשהיהפארוק,המלך
בסיפור .וההווההעכר"עירוב"שלאחתדוגמהלפחותנמצאהמוקדמתבכתיבתו

מכןלאחר(ושהתפרסםהשלושים.בשנותאי-אזשנכתבמומיה",של"התעוררותה
(זהאלבאניממוצאמצריפיאררלשלגורלו.עלמסופרטירוף")"לחשושיבקובץ

הגבירהאלבאנית).עלימוחמד·למשפחתנצרפארוק,המלךשלמוצאוגםאגב,היה
וארכיאולוגיםהיסטוריוניםשלוידידםמובהק.ארכיאולוגיהחובבהיההזה

יוצאהוא .מיסתוריןואפופתקדמוניתמערת-קברנמצאהלנחלתוסמוךאירופיים.
לתחייהקמההקברמתוךוהנה,פתחה.אתופורץהמערכה,אתלפקודידידיועם

האמיתיים.המצריםשלמנת-חלקםאתשגזלעלהפחהאתמייסרתוהיאמומיה,
מוצאזהבמעמדהעתיקה.מצריםשלהחוקייםכניהשהם-הםהפלאחים.אתוניצל
 .מותואתהפחה

כ"נקודתמענייןמשחקגםבוישאך ;בספקמוטלתשאינהנאיביותישזהבסיפורגם
-בועוסקיםשאנוובהקשר ;זר)ארכיאולוגהוא(המספרובמכנההראות",
הפרעונית,מצריםל'שישירהמשךשהואמצרי-פלאח,ביןהחדשהההבחנהמעניינת

דומה(מרטיב •אותולעכלמוכנהאינהושמצרים Iמכחוץשבא Iהזרהמנצללכין
 • 1933כשנתשהופיעהרוח"של"שיבתהאל-חכיםתופיקשלהידועבררמאןנמצא
אחרת").רוח"חיתהבשםבשעתולעבריתתורגםואשר

3 

היוצר~ךצ;אתוכיווןככלל)(וההיסטוריהפרעונימהנושאמחפוזהתרחקכאמור
אולםהייחודית."המצרית"תפיסתאתזנחלאאםגםכימינו,המתהווהלתיאור
ביןושםפהבצבצהבמצרים.רביםנחלתשאינההעתיקה,מצריםכתולדותידיעתו
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 __ .מזכש n:יזאחר~ב,כשנ"םמחפוזשכתבצה nיים-למ:,ההיסע,,- oההיסט,,י~·הרזמאנ~ם.
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הבדיונרת.היצירה:לערוםט-מעאךהשייךספד~.וקר pאהפ~םרוכים.·ק·במאמרים. ,
 . , . . .בפיו.רש.הוא'שייךההיסטור'הלעולםאולם .

בלבד,אחדיםחודשיםלפניהופיע ) 1983אל-ערש",("אמאסה~ס""מולהספר
משתרעהואואל-:טלכזיון"."אל-אזאעהכשבועוןבהמשכיםפורסםלכןקודםאךי

ועדס.~~מאישי-מצריםעם"שיז:ז :משנהכותרתונושאעמודים.-200כפניעל
ואיזיסאוזיריס :הפרקים 64ככלמחדשוחוזרפשוטהטקסטמכנהסאדאת".
(פהמצריםשלמשליטיהאחדלפניהםמופיעפרקובכלהמשפט,כס·עליושבים

שחיפשוטאישאוסופרבמלכות,מורדמופיעשליטובמקוםחריגים,ישושם
הנשפט,שלפועלוסיכוםאתקוראהמשפטביתך pס; .חשוב)היסטוריכצומת
הנוכחיםכהשתתפות(ולעיתיםואוזיריסאיזיסלכיןהאישכיןמתנהלראח"כ

אתאיזיסקובעתהדיוןכסוף .שתי-וערבלחקירתלעיתיםהדומהדר-שיחהאחרים)
נידוןשהואכמידה .לשבטאולחסדהנשפטשלדינואתגוזראוזיריסואילו tעמדתה
חקירתםבעתכשיחלהשתתףואףהנצח""אנשיעםיחדלשבתלומרשיםלחסד,

והשמותכרונולוגי.השליטיםשלהופעתםסדרכתור.הבאיםהנשפטיםשל
ההיסטוריות.כרשומותשמצרילמהזהיםוהעובדות

אלפיםכחמשתבמשךהמצריתההיסטוריהשלחפוזהתמונהמתקבלתהכלבסך
כידיהמוגש Iומועילמאלףחומרזהבספרימצאורביםשבני-נוערספקאין .שנה
יצירההכס"ב"מולנראהאםנטעהאולםהכתובה.המלהסודאתהיודעסופר

"שדר"להעבירהסופררצהזהספרשכאמצעותספקאין .בלבדנוערלבניהמיועדת
נשתדל.להלן 70לגילבהגיעומאמין""אנימעיןמפורש,ופוליטיהיסטוריתרבותי,
שלהספרותיתצורתועללתהותננסהקודם-לכןאךהשדר.מהותעלבמקצתלתהות
הספר.

עד .) fiction (ה:;נךיוןמסוגשהינומחפוזנגיבשליצירותיומביןהראשוןהספרזהו
שלפרקיםקצרים,מחזותקצרים,סיפוריםרומאנים,בכתיבתעסקכה

 .) 1972 ,"ת;אך~ה"הספרכגון .כדיוןכבחינתהם(שףאאוטוביוגרפיה-מדומה
הכס"."מולאת 'הסופרכנהשלפיוהעולם,בספרותידועספרותי"דגם"מצאתילא

הטבעבדרךכסיפורת.המקובלכמוכן"דמויות"עללדברשקשהלציין,למותר
ועלעצמןעלהמגוננותמארד'שטוחותדמויותהעליוןהכסמוללעינינוניצבות
מעין-דרמאטי,מתחליצורלעיתיםמצליחשהסופראלאהפוליטית.חייהןמגמת
נאצר,השלישי,תחותמסאפ-נוס,שלאלהכגוןגדולות-יחסיתכסצנותכעיקר
 .סאדאת

כשיח,המשתתפותדמויותמתווספותהספרכקריאתמתקדמיםשאנוככלאולם,
כמעטקבועה,ראותמנקודתהנאשמיםאתוהחוקרותקבועות,דעותוהמייצגות

 ;ויצירהבניין-ח~פ~ ;המצריתהמולדתשלאחדותהאתמייצבק.גס :אובססיבית
 ;ההמוןשלוכוחוהמהפכה-אפ-נום ;חכמה-תפ n-nפת ;מדע-אמחתפ
 ;ולשלוםלמונותאיזםהשאיפה-אח'נאתרן ;צבאיתעוצמה-השלישיתחותמס

מכאןוכד'.לעשוקיםצדק-אל-נאצרעבד ;ודמוקרטיהעצמאות-זגלרלסעד
שהקוראככלמכוחווהולךמאבדעתהזהעליושהצבעתיהדרמאטיהמתחשגם

לפחות-מראשצפויותהמשתתפיםשלשתגובותיהםמאחרבקריאה.מתקדם
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במהלךעליוההתקפותאולם ,י~ם" n"הנצלשורתארעי>(באורחהואמצטרף

השאלותלעצםאלא. ,אישייםאו"שוליים"לענייניםלאנרגעות"המשפט"
תהילהלמעןמצריםשלענייניה-הקרבתהלאומית,האחדותהתפוררות ':המהותיות·

נקודתאתבמיוחד(ומשקפיםבמיוחדחמוריםהמעצמות.נגדפרובוקציותכוזבת,

במקצתממתןהייתאך"לו :נאצרבאזנימטיחאסשנחהדבריםהםמחפוז)שלמבטו
צהריאתבפניהולפתוחמולדתךאתלתקןטרחתשלאחבל .שלךהאמביציותאת

המהפכותמאימוץחשוביותרמצריכפרפיתוחוהלא .הציביליזאציהלעברהקידמה
הבערותנגדומאבק ;תימןממלחמתחשוביותרהמדעיהמחקרועידוד ;העולמיות
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מבחינתדווקאולאר"חריג"בבחינתהיגר 1983שלבמצריםכזהספרשלהופעתו
אלההםבמצריםחירםהפופרלארייםהספרים .הכלתי-שגרתיתהספרותיתצורתו .

ההיסטוריהבגיבורידווקאולאוהאסלאם.ובקודשיהאסלאםבדתהעוסקים
מעלמרקעסאדאתואילו"באופנה",היוםהואנאצר :זאתוערד .הייחודיתהמצרית

 ...וכמושחתכבוגדבפיהם)רקלאאבל ,הארפזיציהאנשיבפי(בעיקרכמהכל
שלזועמדתו ) 44-5גליון ," 77("עתרןזוכסיורההראשוןבמאמרישציינתיכפי

השמאלמקרבלשעברידידיומרביתלביןביגרולעימותלקיטובגורמתמחפוז
לנאצר,בביקורתהמתייחסהיחידהמצריהמשכילהואאיןאמנם, .הנאצריסטי

אלהדעותיוהמשמיעהיחידישהואדומהאך ;לארמיכגיבורסאדאתאתוהרואה
כךלשםלבחורואףפנים,לשתימשתמעתשאינהבצררהלכתבםומונןםיברב

 • .מפתיעספררתיבז'אנר

סופר mלהי 29 ~

את,.זלמגעהאיששיתאמץככלאשר,התופחתמדתםבגלל ,זאתלעשרתמצליחים
מחירכלבעדהמקוםאתלעזובמסרבהאישאבלהימני.הפתחאתגםלבסוףמכסה

המראותשיאזלושאחרילקורתממשיךהוא ) ... (הללוהמראות-רקלו .יש-
שחרחסרתהנחההזר.התמרנהחלשהכמה .האמיתייםלבסוףיופיעוהמזיופים

 35 ,, !התאווומטפורתהממשיהר-גשביןחיץכמרנזרקת

בעזרתלא;לפחותבר-השגהאינוהאמיתי,הרגשאתהמשקףזה ,תייהאמהמראה
כךלדברהסיניים.העץ-חתרכי-שלבכנרתבטוהר, . ,:rבבהירו"הבט .פה.חשהמילים,

 36 ,, !משהולהירת-יכולזה

בכתיבה,הכרוכיםוהמאמץהסבלובצדיש.ומחוץמביתהאויביםעםזאת,כלעם
כזועדרת .שקרההנסעלולפליאהנצחרןשללשכררןעצומה,לשמחהעדיםאנו

"המאמץ :"גזר-הדין"אתקפקאכתבברהלילהאתהמתארהמפורסםבקטעמצריה
המיםפניעלמתקדםהייתיכאילולפניהתפתחהספור .הנוראהוהשמחההנורא

ביותר,המשוניםלדמיונות.אפילודבר,שלכלאיך !להאמרנתןשהבלאיך ) ... (
 36לתחיה.ויקרמויכלוהםשבהגדולהאשמחכה

מפעםיותרלוקרהכזה'נס'כילהניחמאפשרקפקא,אחריושהותירהספרותיהיבול
"בכרחי :ביומנומוצאיםשאגרהבאיםהדבריםעללתמהאוליאין .ן-כעל .בחייו

בו)יש ... (כותבשאנישרירותימשפט"כלאו 38שברצוני"מהכלמתוכילהוציא
 39 ".שלמרת

מועטיםשכרהיצירהבכוחותטוטאליתאמונהשלאלהנטוייםנילזכורישאולם
ישימוןבתרךאופטימיותפרציכאלורקאךאליהםלהתיחסוראויבכתביומאד

 .והיאושהפחד
)אין ... (חזרהבן-רגעונופלההריםפסגותאלממריאהפסקה,ללא ,מפרפראני"כך
 • 40 ,,.גסיסהשלנצחייםיסוריםאםכי •אללימוות,זה

 . 200 'עמ ," 1910-1913יומנים" . 35

 . 87עמ' ,קפקא"עםשיחות" . 36
 . 276 'עמ ," 1910-1913"יומנים . 37
 . 76 'עמ ," 1910-1913יומנים" . 38
 . 45עמי .שם . 39
 . 77יעמ ,"-1914 1923ומנים"י . 40

 39 1983נובמבר-דצמבר
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הזההשיר"את

לכתוב-סעםאי
חותםזובשורה .לכתוב"טעםאיןהזההשיר"את
לזמן-הסעירלגוש""המנוןששירוזה-לאוריצחק
קרייתאתספרותיים'מטעמיםדווקאולאומה'

שלושבקובץ 48מסיובשירהישראליתהספר
 17בתערביהתלמידהעללכתובלאורמנסה"כסיעתיי
שלבסופואך .ישראליחיילבידישנורתהמשכם

טעםשאיוהמסקנהאלמגיעהואהשיר-הדיווח
 .לסףמעברנעשיםעוולשמעשישעהבליריקהלעסוק
שירייאיננולינהשלמהכיתההילדיםשצריכים"מה

 .מפרשואינולאורסותם
כאמורזכהשבגינולגוש","המנוןבשיראתרכזבטרם
יכולאינניההפקר,מןרבהבפרסומתלאוריצחק
שלבשיריותכופותהחוזרתהזו'הפוזהכילהעירשלא

משירהההסתייגותבנושאשירכתיבתשללאור'
בורגניתאיןהבריקאדותיי'על"לעלותהצורךובדבר
לאור'שלספרואתבשעתוכשקראתי .ממנהונדושה

איזו-מיידנזכרתימשכם,הילדהעלשיראותוואת
"הילד",הרגוויקטורשלהקלאסיבשירו-אירוניה!
מחונכיםצרפתייםילדיםאותומדקלמיםשכיום
הטורקיםשביצעוהטבחעניינו .הספרבבתיבעל-פה

אלנודדתשרוחוהרגו,הומרוס.שלהולדתואי , iבכי
מנסהוהואיווני,ילדההריסותעייביופוגשהאי,

העוול.עללפצותוכדידמיוניותמתנותבמינילפתותו
שריפהאבקתרוצה"אני .כולןאתדוחההילדאך

 .השיחהאתבפסקנותמסייםהואוכדורים"'
הרטוריקהשחוקהכמהעדלומרצורךאיו

לפחות-מזוייפתגםהיאהזאת.ההומניסטית

הנטבחיםטובתלאשכן . zoה-במאהבעינינו,

אלא ' iה~גאתחשבוןשלבסופועניינה iב:פיהיווניים
בעתמסוגללהיותרומנטי,כמשורררצונו-שלו,

הטבחמראה .אותוולתעדזעזועלחוותאחתובעונה
הואהילד .לכךעילהמשמשאלאאינוהמחריד

הקוראיםבעינינו'לתרץשנועדפשוטסמליפיתרון
יצירהליצורשאפשרהעובדהאתהנינוחים,
 .טבחעלהמבוססתאסתטית

האמתמשוםומפעימה,גדולההרגושלשירתוועדייו
השירים-עםאותהלעמתשמגוחךעדשבה,הפנימית

המשוררשלהפוזהזאת,ובכל .לאורשלהעיתונאיים
היאבאי-מצפוניותעצמוומאשיםלכתובהמהסס
מניאחדאלאלאוראיודברשלובסופופוזה,אותה
הרומנטיתהאפשרותשלבקסמיהשנישבורבים
כמשוררים'לעצמםהמנוכריםתפקידאתלשחק

 .בשטחיםהעוולומעשיבלבנוןמהמלחמהכתוצאה
שנאמרמהכללכאורהלגושיי."ההמנוןאלעתהנשוב
כלזהבשיר-התרסהאיושכןלו'נוגעאינועתהעדפה

המלים .עצמועםהמשוררשלהתדיינותאותה
אמונים),גוש(אנשיהיירעיםיי'בפיהיישרמושמות

 .בשבילםאירוניתהצעת-המנוןלהיותאמורשהשיר
ההגתרויותאתהזההשירמזכירמקום,מכללי,

תנועותבבנילהטיחנהגנוהנוער'בתנועתשבילדותנו'
בשיר,חיהזההיישכונתיייוהאופי .אחרותנוער

לאור- :שלוברישעותשלו'בשטיחותשלו'בפשטות
אתופאתטיתבילדותיות-רומנטיתמשחררהילד

אמונים,גוששלה"דוסים"כלפישלוהאיבה-מטעני
נהגנוהיום)גםנוהגים(ואולימשכברשבימיםכשם

אויוצאים"'הםהתחתמןהפוצים"הצופים 'לשיר
שללאחוריההזרזירשדחףהגרגירעלהידועהשיר
הלאה.וכןהצעיר,השומריצאשממנופרה,
אותהשהנוקטמשוםנוחה,לעולםהרע""הילדפוזת
ונשאראמת"'ייעלידיואתדברשלבסופומלכלךאינו

ו/אוילדרקהואשהרימשחק-ההתגרות,בתחום

וממתיניםמתריסים,זהמשחקכלליפיעלמשורר.
מלחמהלהשיבכדיהייקורבן",שלהזועמתלתגובתו
ונהרגרימוניםמזרקיםלאחרזה"סיבובייוביןשערה,

שלההתרסותארסנלאתבמותוומעשירשנהרג,מי
יוכלעכשיו .כמובןמשחק,אלאשאינוהמשורר
פגעשבוגרינצווייג,אמיללזכרסונטהלמשל,לכתוב,
 .היוצרבידחומרשיהיההעיקר .במקרההרימון
 .הוגרויקטורשלשבשירוהנקםשואףלילדנשובהבה

איווכדורים",שרפהאבקתרוצה"אניבקריאתו

עלויתוראלא-משחקלאוגםגסות,ואיואלימות
שללגושייבייהמנון .החובהלמעןהילדות,מנעמי
מאחורימתחבאההשוואה)מגוחכתמה(ושוב,לאור

שלהיירעיםיינגדבמלחמההמשחקהילד-הרעהשיר
שאיומשחק-הצעקהבקסמיכךכלוהנשבההשכונה

וצועקלה,משתעבדוהואממנה,לחדולעודיכולהוא
נהפכותבהםמטיחשהואוהקללותוצועק'וצועק

משורר'ו/אוילדרקהואשהרי .שלולסימן-ההיכר
לויי.מותרוייחבל
ולואלכתוב,טעםהיהלאהזההשיראתבאמתואולי
 .האדםכבודבעקיפיןשהיא-השירהכבודלמען

העולםלאווירצאתןמרגעלהשיב.איומלות-שירשכן
כוונותוז,נ~ז;כשותממשות,כורחןבעליוצרותהן

שורתשנולדהלאחרלכן' .לבטאןהעזולאלכןשקודם
זהמיפלסטיניים"'נעריםדם"ובמצותינוהשיר
 • ! ?יהיהאכןכךלאהבאשבפסחלנויערוב

·J~ כc37י 

בא"יהעובדיםשלהכלליתההסתדרות

עב"מ''וחינוךתרבות"מפעלי

לחברות-בתחברת-אםחינהבעיימ.ייוחינוןתרבותיימפעלי
יחדוכולןמוגדרבתחוםעוסקתמהןאחתשכלומחלקות

 .והחינוןהתרבותבתחומיפועלות

בא"יהעובדיםשלהכלל.יתההסתדרות

ולחינוךלרתבותהמרכז

עניפהפעילותומפתחיוזםולחינוןלתרבותהמרכז
החינוןולעידודוהאמנותהתרבותלטיפוחהמיועדת
תנועתבנושאיוהכשרההסברהפעולותוכןוההשכלה
 .וההסתדרותהעבודה

להשכלה.ישראלי .מכון-מישל"ב •
 :מתקיימיםזובמסגרת

בע"מ.הקלונועמחלקת •

אמנים.ולשכתאירועיםהפקות •

זמר,ערבי ,(מקהלותאמנותייםכנסים •

 .ריקודי-עם)

ועריכה.וידאוקסטות,ספריתסרטים,הפקת •
חברה,בתחומינושאיםבמגווןלימודחוגי •

 .ועודפסיכולוגיה,עבודה,יחסיכלכלה,

 .הלשוןולהנחלתהארץלידיעתחוגים • .לאורהוצאהמחלקת •

נוער,בחוגיואמנותיתתרבותיתפעילות • .למוסיקהאלופנה •

 .וצעיריםסטודנטים
וטיול.עיון ,נופשמפעלי •

נסימוב.ע"שלמוסיקהספריה •

חורים,למחנכים,וימי-שיחרעיוניים •

 .הוראהעובדי

אור-קוליות.תכניות •
 .ואמניםסופריםעםמפגשים •

באשקלוןונינרימיסיומרכזנופשמרכז ,דדובית •
 .הפועליםבמועצותראיונותערבי •

הנ"להתחומיםבבלומידעשירותלקבלת
לפנות:נא

בעיימוחינוןתרבותמעפלי
תל-אביב , S3ויצמןרחי

 03-2s6723 ,03-2191s1-3 :טלפונים

תל-אביב , 303 .ד.ת , 93ארלוזורוברחיהפועל,הוועדבית
 61002מיקוד 03-431111טלפון
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 .~· . ::י" ;·,.,

(מחיי . ה!~,~~
החלוצים)

הארצישראלייםסיפוריועל
יפהאריהשל

גובריונורית

לארץ-המולדתמקום-ההלודת :ביןא.
המתלבטים ,·הצעיריםוהחלוצותהחלוציםהםועצוביםודדים
אריהשלכסיפוריוהשכייה,העלייהימישלבארץ-ישראלומתחבטים ·ב

אמא-אבא,לביתהפסקללאומתגעגעיםוענוגים,רכיםכולםיפה.
ראםבארץ-ישראל,רקלהםטובלאלכאורה,מאחוריהם.שהשאירו

אולם,כמקודם,בשלוםמקומרעל 'הכליבראההררים,לביתויחזרוארתהיעזבו
חסרת-פשרולכמיההולבדידותלעצבכדרכואלהגיבוריםהדבר.כךלאלמעשה,

מתגעגעיםהםנמצאים,הםשברמקרםבכליהיר.אשרבכלהלב,אתהמכרסמת
אםהיאואחתלחזור'רוציםהםשאליוארלהגיע,רוציםהםשאליואחר'למקרם
מכרכיאחדארבארץ-ישראל,מושבהארעירברוסיה,ההרריםביתהואזהמקרם

כעלים, ·:אידיאליםבקרבןנושאותאלהוענוגותר.כותנפזשתהמערבי-ת.אירופה
מצליחותועולם,ר~םאדםעלברורים,ובלתימטושטשיםכיאסגדולים,חלומות
מימושלעברהמכריעהצעדאתלעשותכדיהגדוליםהכוחותאתבקרבןלמצוא
החלוציםמןשכדרשהעצוםהמאמץמספיק.כוחןאיןמזהליותראולםהחלום,
היה Iוהתובעניהחשוףהכיסופיםלמחוזהמוגן'ההוריםמביתלעולם.מעולםלעבור
עלרקלארלהאבקלהמשיךישעוחסריהעזתם,מעצםנדהמיםרהותירםמדי,גדול

חסרי-הרחמים.החדשיםבתנאיםהקיוםעצםעלאלאהחלום,מימושהמשך
כשהמשותףחייהם,שלשרכיםבשלביםמתואריםהצעיריםוהגיבורותהגיבורים

ריפהשלםיותר,טובאחר,למשהווהתשוקהבהווה,והסבלהבדידותהםלכולם
לעולםעזיבתועלחולםקן-ההורים,אתעזבלאשעדייןמיבעתיד.ארבעבריותר
ונמצאהראשוןהצעדאתרעשהשהעיד;מי("תרצה")ישראלבארץהנמצאיותר,יפה

אתאפילולממששהספיקלפכיעודשעזב,למקוםמתגעגעכברלא"י,בדרכובאגיה,
מןמאדסובלבארץ-ישראל,נמצאשכברמי ;("תרצה")בא"'חלומושלראשיתו
ומעניק-החסרתהחםההרריםלבית [iרכ,? Iבארץחוסר-התכליתוהרגשתהבדידות
לעזובהחליטשכברמי ;הקדושים")"במקומרת ;"כמלפנים" ;"ציוניה"("תרצה",

מרגיש Iאירופהמבירותאחתאלארהרריוביתאלחזרהבדרכוונמצאהארץ'את
בדרךהאניהסיפוןעלנמצאשהוארגעבאותועתה,זהשעזבהארץשלבחסרונה
אלחזרשכבר:מיהאחרוןוהשלבהגרלה").;"אלשנים"שתי("לאחרממנהבחזרה

עתהשזה Iלארץלחזורמתגעגעאירופה,מבירותלאחתהגיעארברוסיה,הרריובית
ובעיניעצמובעיניעצמו,אתמציגואףארתה,שמזכירדברכלעלומתרפקעזב;ן

 ;"בנכר") ;שלומנו";"מאנשישנים"שתי("לאחרבקרובלחזורשעתידכמיאחרים,
אר("הספרדיה")ביולוגית'מבחינהשייךהואשאליובעולםכביכול,שנמצא,מיגם

עולםאלומתגעגעמנוחלעצמומוצאאינוהאדומים"),("החוטיםרוחניתמבחינה
"החייםשברעולמוואלרוסיה,מערליצעירבחוראחרנמשכתהספרדיה,רחלאחר.

 ;בעיניהערכויורדלההמיועדהספרדיהחתןשלעולמוואילו " 1נשמהמלאים
קברותעללהשתטחלארץ-ישראלהזקןבעלהעםשעלתהפייגה-לאה, ,וכמרתה

ברוסיה,:;נתהבןנכדה,אליוצאתנפשהאמנו,רחלקברעלובמיוחדהקדושים,
לגלות.להישלחועתידהאסורים,בביתחדשיםכשלרשהזההיושב

ד! Jנר·ר~לי:~רצי~·rו :הסיפורנךמן

r "•r 

קניגליאושלנכדתואצלבאנגליההמקור

קניגליאוהואיפהאריהב.
 ' 1ב'בצלאלאמנותללמודכדילארץ-ישראלכשעלהיפהאריההיהעשרהשבעבן

בשנת .בהשההשניםוכשלרשהירשנברג,שמואלהציירשלכתלמידו 1 1906בשנת
אחדונעשהבציור,לימודיואתלהמשיךרלפאריסלמינכןונסעעזבה, 1910אר 1909

מלחמתלפכיבפרט.ביידישהראשוניםואחדבכללהחשוביםהאמנותייםהמבקרים
שנה,מששיםלמעלההתמידשבהבעיתונאות,ועסקללונדוןעברהראשונההעולם
יקניג.ליאובשמרונודעוהאמנותית,הספרותיתהביקורתבתחום

ליאותארלארץ-ישראל,לעלייתוהמניעיםואתבארוסה,הנוערבחרגיהאווירהאת
 2 :שכיםמקץעצמוקכיג

תלמידוהייתי ]---נ?לא"יההםבימיםשקראנוכפי .לפלסטינהשנה 40לפניהביאנימה
והכינותיבארוסה,לאמנותהספרביתשלמיוחדכובעוחבשתיצעיר)(רבטשרנוביץחייםשל

אמנותללמודלישמוטב·החלטתיפתאוםאךספר.ביתבאותותלמידלהיותעצמיאת
 ,[מועדון-נוער"בורסה"שוםעםנמניתיולאמפלגתיהייתילאמנעוריבירושלים.ב"בצלאל"

גדוליופעלוחיושבהבארוסה,ציון""חיבתשלהפירחהתקופתזאתחיתהאולם .קל~כ]
 .ואחריםקלוידנרביאליק.ו"הצעירים" 3דרבנוב.אחד-העם.מנדלי,כלילינבלרם,שלנרהתחיה
סיפורהדפיסכברפרץל..שיפיעלואףמויחד.כרח~משיכהלא"יהיהבשביל~ ]--נ-
מהתבונןשבעתיולאציירבעיקראזלהיותרציתילו).שלח(שרבניצקיממניקצר

הראשוניםהמוריםשהיושץ.הירשנברג.ליליאן.מאתהיהודיותהתמונותשלבריפררדוקציות
הנוףאתלציירבירושלים",לאמנות"אקדמיהבירושלים.לאמנותהראשוןהספרביתשל

 ]--נ- 4הירשנברג,אצלהציורמלאכתאתוללמודגופא.בא"יהמקראגיבוריואתהתכני
אותםשלבארוסהחלומותאפוףיהודיבחרדבשביליותררטוביותריפהלהיותיכולמה-

תעודת-לישאבדהמחמתבארוסהלאמנותהספךלביתלהיכנסיכולתישלאומכיורן ?הימים
וד"רביאליקשכןטוב,בחרדאזשהייתיכניואה, :בירושליםל"בצלאל"לנסועהחלטתיהלידה,
 .שץרלפררפ'צירןבן .שלסרפדמכתבי-המלצהבידינתנוספיר

לא"יהיה("בשביליאידיאולוגייס :מעורביםהם-זומעדותשעולה ·כפיהמניעים,
בארוסה"),לאמנותהספרלביתלהיכנסיכולתי("לאומעשייםרב")כוח-משיכה

בהומור.זאתשמתארכפיבלבד,מעשייםהיוהמניעיםהאדוק,האבבשבילואילו
 :זכררכרת .פרקבאותוקניג,ליאר Iשכיםמקץ

מןטוביםשאינםכאפיקורסים,הציוניםאתראההאדוקים.האבותככלשאבי.ראעפ"י,
 :הואדברשלוטעמו .לא"ייסעשבנרהסכיםהסוציאליסטים.

כבראליו),שאפוההכרהבעליהבחוריםשכל(מצב,להאסרההםבימיםזכיתישלאאעפ"י
ליכשנודעשמחתי.אתלתארוקל .נשקוחיפשהאצלי"ביקור"הארדיסאיתהמשטרהערכה
ואישיםז·ברטינסקיביאלרק.אחד-העם.אצלגם"ביקורים"נרעכולילהשבאותואח"כ.
ולאסיפרתהבאריקדרתעלהייתיץרהעצמית".ה"הגנהנוסדההימיםבאותם .אחריםנכבדים
מובן .השחורההמאהאנשיבידיליהרגצפויהחיתהוסכנהפרעותאוירנשמרהכל ...חשאיות
לא"י.שאסעהוריהסכימומהמפניאיפרא

"עברחמש-עשרה,מגילהחלכשמאחוריו,לארץ-ישראל,-17בןיפהאריההגיערכך
ספרותייםבקבציםביידישהתפרסמוסיפוריו:ראשונינכבדהמשךהמבשרספררתי"

מארוסהההפלגהתארואתמומר.רקלמןפרץל..ירבכיצקי, .י.חשלבעריכתם
חיים-בררך,במלוןיפר,עםוהפגישההחרףעלהעלייהבים,המסעאתלארץ-ישראל,

כלשלכחלתםשהיו Iאלהטיפוסיותחוויותהדרך'ומראותלירושליםהנסיעה
 sזכררנותיר.מפרקיבאחדלימיםתארשנים,באותןהערלים

בימיערדכסופר,בהתקדמותוביאליק,התענייןכיצדקכיג,ליארסיפרבזכררכרתיר,
 6 :רבכיצקיבאמצעותשהכירולאחרארוסה.

מביתרחוקלאארנאאוטסקיא,מאלאיאארברלשאיאברחובאותיעוצר[ביאליק]היהאיך
פרץל..י(?חדשסיפורכתבתכברנו,:שואלוהיהומאלינקרבסקי.רבניצקישלהספריםמסחר
לו).המציאושרבניצקי"האכסטרן", ,שליקצרסיפורפיוסםכבר

ובכךציון,בןלש.המלצהמכתבבידרכתןלארץ-ישראל,נוסעשהואששמעולאחר
אותו,שכחלאביאליקביאליק".שלכבן-חסרתעצמיאתראיתיש"במידת-מהגרם

בציור,התקדמותיעלשץפררפ'את"שאלתרס"טבפסחבארץ-ישראלובביקורו
קכיגליארהתרשםבירושלים,פגישהבאותהכסופר".התקדמותיעלאותרשאלרשץ

שמצאהזיקכהגילוייושארהראשלכובדבניגודביאליק,שלושובבותומעליצותו
 .שכהעשריםמקץבלונדוןבפגישתםבביאליק,

ליטעראטרר,יידישעררעדפרןלעקסיקאןרייזען.זלמןאצלנמצאחייו,תולדותשלמפורטערך . 1
באבד.דריטער .) 1929 (תרפ"טוילנעקלעצקין, .בפרןפארלאגרילנערפילאלאגיע,'אוןפרעסע
ביבליוגראפיהושםביותר.ומרשימהענפה[החלקית]והביקורתיתהספרותיתפעילותותמרנת
ט"ז,כרך'כרמלית:קניג",ליאר .בחיפהסרפדיםשני"עלפרידלנדר,יוסף .גםוראה .נוספת
נדנדוי"ח:"אחד-העםעצמוקניגליאושלעטרפרירשימהגםזהבכרך . 268- 263עמ'תש"ל,
מיוםמחצרים.אלי.אלעדגדעוןחתנושלבמכתבו .בן-מיכאלשלי·מיידישבתרגומו '.'בלונדון

 .נוספיםביבלירגראפייםפרטים 'מצרייםתשמ"ג,באלולה'
תשי"גחשוךכ"ג , 7גל· , 46שנתהצעיר:'הפעולשנה",ארבעים"לפניקניג.ליאר . 2

) 11 . 11 .  . 16עמ' ,) 1952

קשריהםוהמשךמאישיותו,הרבההתרשמותוואתדובנוב,עםצעירכנערבארוסהפגישתואת . 3

דובנוב", .שעם"פגישה :אחרזכרונותבפרקקניגליאותארהראשונה,העולםמלחמתעד
19דבר:' .6. 1953 . 

אישייםדכרונותללאאבל ,מופלגתהערצהשלבנימהלימים.קניג.ליאוכתבהירשנברג.על . 4
ה.-ד'כרמלית:לפטירתו)",שנה(חמישיםהירשנברג"שמואל .קניגליאו"בצלאל'.'מתקופת
 . 200עמ·תשי"ח,

.3.2 (תשי"גשבטי"ח , 19גל· , 46שנההצעיר:הפועל' ;זכרךנדת•"-"מפרקיקניג.אולי . 5 1953 (, 
 . 16-15עמ'

21'דבר:רבזקנרתר".בצעירותו"המשוררקניג.ליאו . 6 . ביאליק].נעל . 11.1952
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השאירוהשכייה.העלייהשלהתגבשותהבתקופתץר;,א'ב·שעש.האלהשנים .שלוש
הצעיר''הפועלדפימעלשנדפסוסיפוירם 10שלבדמותםהספרותי,רישומןאת

עזבשכברלאחרנדפסוחלקם(תרס"ח-תרע"ב).להופעתוהראשונותהשכיםבחמש
הסיפורים.בנושאיגםכיכרוהדבריהארץאת

ועלהשנייההעלייהאנשימשלהשכייה,העלייה"בימיסיפורים,עשרהשלזהיבול
ימיםבאותםששררההאווירהלהכרתככבדהrירומהבויש 7השכייה,"העלייהאנשי
שכשלמיושלמעמדשהחזיקמישלחלקםמכתשהיההרוחותוהלךאנשיה,בקרב
 .ועזבכוחו

נזכרשלאכמעטזזראשוכה,מ~נתוהחלהצעיר'rזזפעל.נ' .השתתףיפהאירהכיאם
 .זהכתב-עתשלוכותבי-ההיסטוריהפרי-הזכרוכות Qמרושמי-הרשומות,ידיעלשמו

איכםיהראשונההשנהגליוגותאתרבבפירוטהסוקריםיל;פבןויצחקמוכצ'יקאליהו
אחד-למשפטזכההצעיר''הפיעלעלשפיראיוסףשלבמוכוגראפיה 8אותו,מזכירים
המחזורמידי:תל'רשימתבתוךלכבר,אחתפעםשמוכזכר'בצלאל'ובספר 9בלבד,

 . t .906-10בשנתהמוסד,שלהראשון

 ;נומעטכלבד,למעטיםידועהש~יםבמשךנשארהזז,מי~חדתספרותיתתרומהוכך,
נוספים,אלמוניםסופריםשללתרומתםלהצטרף 'עללוה ·וחיתהמלב,'שכשכחה
אתלפענחע·שיוזמ:היו,םשאין •טיוכמעאחרות,כבתקג!;כותזיבתקופהשפעלו

הסיפור.שמאחוריהאדם'את ·ולגלותיצירתם 'על'חתמושנהםשמות-העט
24.8 (תש"לבאבבכ"בפ~ירתו, .עםשרקדומהלמעשה, . ברביםהוסר 11 ,) 1970

נתגלההצעיר,'ב'הפועלסיפוריועשרת.עליפהארהיבשם ·שחתםמימעלהלוט
על~םפרקוהושלםקניג;יילאו·,.יידישפדרת 6:בה~דועהמבקרעםוזוהההכותב,

תקופתשלהארצישראליתהסיפורתשלבהיסטוריהובמיוחדשלו,בביוגראפיה
 .השכייההעלייה
הואקכיגשל~אובלבדילמעטיםידועשהיהמהאתברביםקרסלג.שחשףלאחר
נתפרסמה,הצעיר:ב'הפועלהארצישראלייםהסיפוריםשלמחברםיפה,אריה

החשובהעדותואתהביאשבה 12עליו,השכייהרשימתומכן,לאחרשניםכשלוש
ותלמידהשכייה;העלייהבאנשיהיההואשגםליף,ראובןיפה,אריהשלידידושל

 ·פיוסםהואוגם , ) 1906ינוארבסוףלארץ(הגיעאחדותשכיםבמשך"בצלאל"
תלמידישלההוריועלהשנייההעלייהימיעלביידישזכרוכותודבריסיפורים

 13 .שניםבאותן"בצלאל"

 .ההכנותאתשעשהבשעהקכיג,לליאויפהמאריההשםש~נההמשפחה,מסורתלפי
סידוריויתר.הפספורטבקבלתיותרבטוחוהרגישלארץ-ישראל,מארוסהלנסוע

כפיישוכהגיוסהמספרליףר~ובןואילוןגרמניצלילבעלשםתחתמרוסיההיציאה
 :קרסלג.זאתשמביא

לא'תדכרה'רכליכיפרכ'גרמררק'נעלםשלושהפספררט.מצאהארץאתלעזוביפהכשהחליט
אדנמצא .פלסטיןאתלעזובלנתיניםנתנולאכי .האץראתלעזובהטורקים(נתנו)רצו

וכעזרתליפההפספורטאתשנתןקניג,ליארכשםלרדד')(מעירלרדד'איכחורכ"כצלאל"
כאקדמיות.כלימודיםלהשתלםלמינכןונסעהטורקיםמידינמלטהזאתהתעודה

תירגמוהצעיר'ב'הפועלסיפוריוו"אתעברית,יפהאריהידעלאזועדותלפי
היהציוןבן .ש ,, .ציון)בן .(שגוטמןובן-ציוןאולריש"יהמורהכרכרי ..חי :מיידיש

 .החסידות"עלוספריםחוברותלוסיפקואףיפה,אריהשלידידו
חיתהשהמודלליף,ראובןמעידגיבורה,דמותעומדתשבמרכזוהסיפורים,אחדעל

למודלהסיפוראתהתאיםשלאעליפה,אריהאתמגנהאףוהואמציאותית,דמות
מדובר,סיפורבאיזהמגלהאינוואףהמודל,זהותאתחושףשאינוקרסל, .האמיתי

דרמטיפחותלאהואליף][ראובןהמכתבבעלשלהאמיתיש"הסיפורמפיומביא
בעיניפרותי'·'סהיההסיפור ]---נאבל .עליוכביכולהמבוססשהסיפורמזה

 ,, .להידפסוראויאהרונוביץיוסף
משלושתאחדכלידיעלתורגמוהסיפוריםמביןאילולזהותהיוםאפשראםספק

בןוש.ברברשלתרגומיהםלרשימתלהוסיפםאפשראםוספקהנזכרים,הסופרים
הסיפוריםאתתירגםלאשברברהוא,ברורבלבדיהכרונולוגיהעלבהסתמך .ציון

הסיפורשאתלשער,ישזהלעומתברשימה).-ד(אלארץעלייתולפנישנדפסו
'הפועלשלהספרותיהמדורשלהעורךשהיהציון,בןש.תירגם"תרצה",הראשון,
הסיפוריםתרגומינתחלקוכיצדלקבוע,קשהאבל .הראשונהבשנתוהצעיר'
חומרסמךעלחדשות,עדויותיתגלוכןאםאלאהמתרגמים,שלושתביןהאחרים
עבריתלשוןליצורכדיהכל,עשושהמתרגמיםהוא,הרושםפורסם.שטרםארכיוני

 .המקוריסגנונםאתוהעלימוהמקורירוחעלשתשמור

יפה)לאריה(ברברשכחתני"לאכילך,"תדוהג.
 14ברנר.וי"חברכותזאבבורלא,יהודהציון,בןש.היובארץהקרוביםידידיובין

קניג,ליאושלהמאוחריםבזכרונותיוברבר,עםליחסיונשתייריחסית,נרחב,רישום
ו sשבגרמניה.במינכןושהההארץאתעזבשכברלאחרברבר,לוששלחובאיגרת
14.11ביוםמיפושנכתבהמכתב, . ביןוהחבריהקרובהיחסאתמגלהביידיש, 1910
מתבדח.ברבר \ 6בתל-אביב)אחדבביתברברעםגריהארץאתשעזב(לפכיהשניים

להתנצלצורךומרגישאליו,יפהאריהשלממכתבוקטעיםהומור,מתוךמצטט,בו,
אותהביאיןהאחרוןבזמן"כיהמעידשכמכתבו,זה"קל-משעשע"טוןאותועל

כותבאניהוא,ונהפוךשעזכתני.כשעהכישחיתהשחורה,מרהשלגדולהמידה
כליכאמונה, ...שמהואחת·הנהאחתולכאן,לכאןהא,רא,-וככללמשהו,
זואגרתכי:מנתכועלליפהמודההואוכעיקרטוב."יותרהרכהיותר,טובהגזמה,
-,הציני,הספקני,אתה,וקמטיך,תנועותיךכלעלאתה,כה,חיאתההן-לשך

 ,, .שכחתנילאכיילךתודהאופןבכל .מהעודיודעיםהשדים
שהואכפיומכאן'.'"מכאןאתברברכתבזמןשבאותוהמלביה"דמוסיף.כהערה

"ספקניאותומכנהממנו,לצעירהכותבזקן"-כ"סכאאליוכותבכרכרכדבריו.רומז
חיים"עושהלשון-ימינו,ננקוטאםשהוא,אליו,שכתבמהעלומגיבוציני','

וכן ;ככיס"פרוטהכשישנהכנעימים,ימיםלראותכאןאפשר-"מינכן·:במינכן"
על .ערומות"נשיםהשם,כרוךציירתי,ככרכיקלילהכאירוניהכפניומתפארהוא

לאחרמיד"אולם ...הן?ערומותכיציור,כשעתשכחת"ולאברבר:מגיבזהציטוט
אחרים,דבריםגםכרמז,כיאםכיניהם,נאמריםאלה,קליליםלשוןדבריז,זחלפת

-שהואומקררים~לצון,כ;בריעליומכסיםלכרכר,כותביםשכגללו"עיקר"אותו
 :ומגיבמכיןאמנם-והוא .יכין

משהרלכירוצהשלעתיםאלא ..-תמיםאניאיןלאסרינלא, ...עכיניךתמיםאוליהנניאני
 ...לעתיםמשהואתהגםרוצהודאיהןכעצמךראתה ...התגנדרותמיןודאיזהגם ...עילאי

 .משרם·מהנאמרהנחוץהעיקראין

 :התנצלותמעיןברברמוסיףהחתימהלאחר

ליעלתהלאפשוט .אתהטועה-זרכגלריהלפניךקצתהתגנדרתיכייפה,אתה,אומראפשר
 !כןיהי .היהשראויכפיהכת;כה

ומחק.כתבוהתחרט,לומר,מהערדלברברשהיהנראה,לגלויה,המלביה"דמהערות.
רמזגםבהישהשם""בררךההערהבתוספתהערומות""הבחורותשהזכרתיתכן,

כזכררנרתירמספרשהואכפייפה,אריהשעשההתגרות,שללמעשה-קונדספרטי
 17 :שניםמקץ

טיפוסלראותאתהרוצה- :ליואמר"בצלאל")תלמידאז(הייתישץפרופסורפעםאליפנה
לילספקהנראה,כפירצה,והואהצעיר'כ'הפועלקצריםסיפוריםאדכחכתי(ככר ?יין 1מע

-נ-אמןגםהואדבריושלפיחסידים,שלרכןאדמר"ריושבכירושליםפה .מעניין)נושא
אתךקח ]--- [דוגמאותלולשגרממנימכקשהואוכרמכתבממנווקבלתי ]-

 .אליווגשאחדותוראפררדרקציותמרנרגראפיות

"להכעיס"לוהראהכיצדקניג,מספרהאדמר"ר,עםוהשיחההביקורתיאורלאחר
 :האדמו"רשלהתמימה-מיתממתותגובתויטיציאןשלערומהונוסתמונתדווקא
 ,, ...ללדתכורעתהיא"ודאי
לוהקדיששכןלמדיייפהאריהאתהעסיקהערומות""הבחורותשענייןנראה,
חצרים).(בקיבוץבעזכרנרשנשאר"שולמית",מיוחד,סיפור

גרמהכיצדיפה,אריהסיפרכ'כצלאל,'לימודיומימי 18כברנר,הקשוראחרכזיכרון
עםיחדצפה,וכיצדרבים,חששותהארץ,לכדורשהתקרבשביטכוכבשלהופעתו

כלעלולגלגמיוחדת,כשמחהשרריהיההאחרים,לכלבניגודוברבר,בכרכב,נדנד
החוששים.

ברברבפניאהרונוביץיוסףאותוהציגכיצדקניג,ליארתאר 19נוסף,זכררנרתכפרק
העםבביתנערכהכיצדהמעמד,כזכרונונחרתובמיוחד'בצלאל'שלהציורבכיתת

בכבודשנתקבלזולוצ'יסטי,תיאודורהיהודי-גרמנילסופרפניםקבלתכירושלים
אליו.לכשםלאואישהתעלמו,כפתח,שעמדמברברואילוובהערצה,

נדפס . 30.9 . 1970 :המשמרעל' ,"השביחהעליהשללא·נודעמספר .ומרחוקמקרוב"קרסל, .ג . 7
 . 37עמ' ,) 1970(נובמברתשל"אנחשוןא"כ ',גחרב' , 50שנהכ'הדואר:גם

ארבעיםלמלאותקונץ ,שנה'ארבעים ','הראשונההשנה"יק.'מרנצ .א;שנה""ארבעיםלרפכן' .י . 8
 .ד"תש ,א"ת .ארץ·ישראלפועלימפלגתמרכזהוצ' ','הצעיר"הפועללהופעתשנה

פורסמוכן": 246עמ' ,ד"תשכא,"תעיינות, 'הוצ ',והמעשההרעיון .הצעיר'הפועל ,שפיראיוסף . 9

 .קניג)" .ל(יפהאריהמאתררשימרת·הוויסיפוריםהראשונותכשנים
 ,ירושליםישראל,מוזיאוןהוצ' ',-1929 1906שץשל "בצלאל'"(עורכת)שילה·כהןנורית . 10

קרוכ·משפחתוכביתמצוי ,שלוהארצישראליתהתקופהמןםיהציוראחד . 37עמ'ג"תשמחורף.
כאלולה'מיוםמחצרים, ,אליכמנתכואלעד,גדעוןחתנומפיכירושלים.אלמןפיטרעו"ד
 .ג"תשמ

כאלול 'המיוםאליכמנתכו ,אלעדגדעוןחתנומפי .רותכתוחכרהשכרחצרים,כקיבוץנקבר .וו
 .תשמ"ג

שלונוספתרשימהמכןלאחרשניםושלוש . 7 'מסכהערהשנזכרהקרסל .שלגרשימתוראה . 12
נעל "מספרוערד-השגיחהעליהשלנודעלאמספר" ,קרסל .ג :עליוחדשיםפרטיםכתוספת

26.9.19 ',המשמרעל' ,ליף]וראובןקניגליאר כסלוט"י ', T 'גל , 53שנה ',הדואר'כוכן , 73
.14 (תשל"ד 12.197  . 103-102 'עמ ) 3

תחדואתדוגמאו .ואהלכמנחשפהטרם ,השנייההעלייהלספרותיידישסופרישלתרומתם . 13
שידיייסיפורשלוגיהלאנתו'שיחלממרדכיכעריכת "ומרחוקמקרוב"כאנתולוגיהאהר ,מנהמ
 'רינפר·מררגנשטרןקרןכשיתוף ,ספריית·פערלים 'הצר ',ימינורעדהמאהמראשית·ישראלץארכ

 .הארץמןיודרהללוהסופירםשכל ,הואמקהרלאאולי . 1966

בשעהולאדויוהלבמתעטפתכשהנפשהואהסתו"זמן .ד
 "!יורדיםשגשמים

 20תרס"ח-תרע"ב,כשניםהצעיר'כ'הפרעליפהאריהשפיוסםהסיפוריםבעשרת

לכתפיהםמבעדעליו,שעברווהחוויותהכותבשלאישיותולפעםמפעםמנצנצת
בגרףכתוביםוהםיישיריםארטוביוגראפייםסיפוריםואלאיןכיאםיגיבוריושל

ברובם, .בהםהמתחלפיםהגיבורהארהגיבורשללעיניהםמבעדומסופרים .שלישי
 .המספרבהששהההשניםכמספריבארץשניםשלושנמצאיםהגיבורהארהגיבור

מרומן."פרקשהואעליומעידההמישנהשכותרת"הספרדיה','כסיפור ,למשלכך,
"בחורלשכנה,נמשכתכשהיאהספרדיה,הנערהרחל,מתוארתכירושלם','שנכתב
שותההיאאליו,להתקרבכדיב"בצלאל".הלומד ,טרכטמןבשםמרוסיה"צעיר

האחרוןכמנתכוראה ,כורלאהודהיעםהקרוביםליחסיוהד .אלעדגדעוןשלל"הנמכחכומתוך . 14
.5 (ל"תשככסלוכ"ה ',דכר'כ , 5 . 11 . 1969מיום ,אליוכורלאיהודהשל 12. כארכיונו .) 1969

 .הששיםמשנות ,כורלאיהודהעלכיידיש, ,פורסמהשלא ,רשימהמצויה ,כחצרים
מיום ,מיפו , 359-358 'עמ , 481מס'ד,"תשכ ,המאוחדבוץיהק 'הוצ ',גכרך ',כרכרכתכיכל' . 15

14. 11 . מיידיש.מתורגם . 1910

.16 ',דבר' ,"כפתחעומדברבר" ,ניגקיאול . 16 1. 1953 . 
17 ',דבר' ,"זכותלכףדןהוי"ניג,קארלי . 17 . 10. 1952 . 

.29.8 ',דבר' ,"שנהארבעיםאחרי" ,גניקליאר . 18 1952 . 

.16 :דבר' ',כפתח'עומדברבר" . 19 הנרגשתהתגובהכרשימתאפיזודה,אותהעלחדררכן ; 1.1953
תרגוםשהיארשימה , 30.4 . 1937 ',דבר'באישיותושלכלליתהערכהרבה ,ברבררצחרלאחושל
 ,ברברעלשלונוספתרשימהימיו",כראשיתברבר" . 1921ב"בלונדון,צייט''תוןמעשיידימ
18 'דבר'ב ','נדחובעל"קדוש ,באגרותיוקריאהתעקבוכ .  .כאן , 1 'מסבהערהוכן , 10.1957

 : 'הצעירהפועל'כפהיאריהסיפוריעשרתואלה . 20
 . 24- 22 'עמח,"תרסניסן·אייר , 8- 7ל'גראשונה.שנה . "צהתר" .א
 :הסיפורליבשו . 9- 8עמ'תרס"ט,חשדן , 2גל' ,שנייהשנה . "ן)מרומ(פרק .הספרדיה"כ.

 .שלםורי
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לשתותשנוהגיםה"קהוה""במקוםרוסיה,בניכדרךגדולהכוס"מתוך[תה]"טשי"
"הואכיצדמתוארביניהםלקשרכדוגמההמזרחיים".ישראלבתי"כבכל ,בביתם
נזכרתוהיא " ...לזוזהלמדישהתודעולפניעודבדמותהשעשהתרשיםלההראה
להם"מהיכןומהרהרתגדול",אמןיהיה"הואכיעצמו,עלמפיוששמעהבמה

 :במוחה"חדשה"שאלהעולהומאליה "?בעצמםכזוכבירהאמונהאלולרוסים
 "?הספרדיםבתוךאמניםפהאין"מדוע

ציטטהאותהלהוסיףישולכךהכותב,שלבן-דמותוהואזהשטרכטמןלשער,יש
התגנדרות".מין ,מערביכותלספרדים,ראיתי."ערבים :כרכרשהביאממכתבו

בכלבתוכו,פרקלהיותצריךהיהש"הספרדיה"זה,רומןהושלםאכןאםיודעתאיני
השונותהעדותלפגישתהדגםהאוטוביוגראפי,לנופךנוסףזה,בסיפורישאופן,

 .טיפוסית"אשכנזית"ראותמנקודתבירושלים,
מ~מו,שהתרחק"בנכר",בסיפור ,קרנצדורףהואבגרמניה,ציורהלומדאחרגיבור

 :נוצריםחבריםעםוהתחבר

 ;מכידיוכעיניהואוכרוסיכמערכו,הוארשוםרוסיכתור .הואיהודיכילגמרי,שכחוכגרמניה"
לוגרמההטהורהזראשכנזיתאולם .הואיהודיכייעלה,לאכדעתהאהובתו.~דיכעיניואף

 ".היהודיםאודותעלכמחשכהלהרבותהאחרוניםכימים

לוגורמיםיהודי",לאהובתוכללא"לעולםכיוהכרזותיהליהודים,אהובתושנאת
וללכתהיהודית.המסורתעלבושמרועודשבילדותו ,המתבוללהוריובביתלהרהר
נמצאתבביתו .היוםהשנהראשכילומשנודע·מניה, 1בגשבעירו,הכנסתלבית

ומריחאותה,מהלליםונערתושמוריוצליבה"של"מצ:בשלוגמורהלאתמונה
מהעללספרמעיזאינוהוא .אמיתי"צליבהב"מצבזרועותיוביןשוכבתעצמה

באור"מוארה ,בערבשראהענייםיהודיםשלושה :מחשבותיואתשמעסיק
יהודי,היותועובדתאתהגרמניהלנערתולגלותהעזתולחוסרביטוי ,ומברנדי"
 .בזרועותיהבוכההואזהובמקום .אותותעזובפןמחשש
המספר,שלדמותובן ,קרנצדורףשלפנימהבנפשוהמתרחשאתמבטאזהסיפור
שכן .מציירשהואהנשיםעלכרכרשציטטממכתבושורותלאותןמתאיםהואואף
 :מריחלנערתולאהבתובניגוד .עמהן"המקצועיים"מגעיואתמתארהוא

 ;אשכנזיתאשהעםמגעכשרם~דיעדקרנצדררףערדבאלאהאשכנזיותהמודליותמלכד
רושם .א~תרתאשכנזיותולאהןאינטרנצירגלירת ,כגרפןהסוחרותהנשיםכלכמר ,והמודליות

 .מהןאחתעםמתעלסהי~רחוקיםלפרקיםורק 'עליולעשרתיכלולאעז

בביתהיהודיםשלושתאתרואההואשבובאופןביטוילידיבאבו,שחלהשינוי
"שלושה :שליליתהיאהראשונההראייה .אותםלצייררצוןלוהגורמיםהכנסת,
מיוחדומראהבאחיו,איש ,צפופיםעומדיםהם .כנראה ,שנודרים :פולניםיהודים
וכתפיהםהבלותמגבעותיהםעלהשפוךראשיהם,שעלהקטנההמנורהלאורלהם

 " ...הכפופות
 :אוהדתראייההיאביהדותומכירשהואלאחר .האחרונההראייהואילו
ויחפץ ;הכנסתבביתהערבראהאשרהענייםהיהודיםבשלושתפתאוםנזכר"הוא
שאיןודומהומברנדי."באורמוארהומעניבת,נאהקבוצהחיתהזולמריח.לספר
 .ציירבפימזהגדולשבח
משקףשלומנו""מאנשיבמקצתהציניתהכותרתאתהנושאהסיפורשגםלשעריש

מקומות,בשנימתרחשהסיפור .מפאריסוהפעםהכותב,שלאוטוביוגראפיתחוויה
בספרותשה~נצחהחולגבעתאותהל'הרצליה'",המובילה"בדרך"גבעת-החול"על

בבולווארהקפהמבתיובאחד .עגנוןובראשםהמאהראשיתסופריידיעלהעברית,
שלולהתנהגותולמעשיו~דהפעםהואהמ~פרשלבן-דמותובפאריס.מישלן'ס

בפרק .אותוגםמייצגזהגיבוראחתובעונהבעתכיאםזבלודובסקי,הסיפורגיבור
עלובשכבורעה,הארץדיבתאתזבלודובסקיהגיבורמוציאהארצישראלי,הראשון

 :הארץעללבו""מרירותכלאתשופךהואגבעת-החול

שקמהשלגררפירתריקנים,פחותים,אגשיםהםהאכדים ;כרגליורמסהכלאתגינה,הכלאת"
העבריהעם ;כדבראיששיחושמכליכרעב,גרעלכאןאפשר ;לו)חסרותהיולא(מלים
אין ,קפארן ,מרתריקניות,יושביה,אוכלתשוממה,הארץ ...נשמהכיציאתלצאתמפרכס

אין ,מרחבאיןקטנות,שלכנץטובעתהיפההנפשעלמות,איןקונצרטים,איןתיאטרארת,
 ... !כלרםאיןשאיפרת,

ארץ-אתעליהומעדיףפאריסאתמבקרגיבוראותוהפריסאי,השני,בפרקואילו
 :ישראל

הפחותלכליששם .תוכןכליריקניותרפהלריקניותתוכןיששם .ישראלכארץמאשרכאןער"יותר
 "ה~ךזיות.:;_,עו~כותתמידהםומשתניםקביעותהשמיםחסרים-רפהשמים,הרכה ,שמשהרכה

הנאותהנערותלמראהכעת,הרי .בארץעלמות"ש"איןהתאונן.שקודםבעוד
תואלטיתאמנותמזויף,מעושה,הריהוהזההיופי"כל :טועןהואברחוב,העוברות

 " ...לאותו
משורר .בייןלבוכטובהיהודיות,הסטודנטיותבאוזני .הפריסאיהקפהובבית

ומכריז ,"אורה"לרקודהנערותאתמכריחמא"י,עברייםשיריםזבלודובסקי
 "!ארץ-ישראלתחי !היהודים"יחיו :בצרפתית

מקוצצותכנפיים .ה
ב'הפועלבסיפוריוושםפהמבצבצתאךהישירה,האוטוביוגראפיתהחוויהאם

השליטהואיימצא,אשרבכלהמספרשלהמיואשהקודרנפשוהלךהריהצעיר',
בהיותועוד ,שלוסיפורי-היורדיםנכתבולמעשה,.המרכזיגיבורםוהואסיפוריובכל

אותוחווכבר ,הארץועזיבתהפרידהכאבאתמבשרושחזהולפניבארץ-ישראל,
שנמצאושמרגעכשםזה,צעדםעלהתחרטו.כברלארץגיבוריושעלומרגע .גיבוריו

זו,תמידיתחרטהזה.צעדםעלגםהתחרטובחזרה,בדרךהאנייהסיפוןעל
הגיבורשלהצלחתולמידתקשרכלכמעטלהאיןגיבוריו,כלאתהמאפיינת

בבדידותםשנותרוולאלהשהצליחולאלהלכולם,משותפתהיא .בארץבהיקלטותו
הגדולותאירופהבעריגםגיבוריואתרודפתהמתמדתההחמצההרגשת .בארץ
החיצוניתהצלחתםלמידתקשרללא .כאןוגם .הגיעושאליהןפאריס). .(מינכן

 21 .בחברהכביכול,והשתלבותם,

שםשלו,הפנימיותבהתרחשויותמדייותרלהיסחףשלאוכדיעדות,להרחיקכדי
בפיובעיקרשלישי,בגוףאחרים,גיבוריםבפיוחיסוריםהלבטיםאתיפהאריה

שהרגשותמבליהמציאות,למרירותביטוילתתהיהיכולזו,בדרך .גיבורות
שבעלייההנערותשאכןגם,ומההמהימנות.מידתאתיקלקלוהדוחקיםהאישיים
הבחורים.מאשריותרהרבהחייהן,ומקשימבדידותןפעםלאסבלוהשנייה,

קנינליארשלנכדתואצלבאגנליההמקרר

 :הסיפורכשולי .וו- 10 'עמתרס"ט,טבת , 6גל·שנייה,שנה ".ציור .הארמים"הח~טים .ג
 ....- •.יררשלם

 :הסיפורכשולי .-12 10עמ"תרס"ט,שבט , 9גל•שנייה,שנה(ספרר)". .שניםשתילאחר" .,
 .יררשלם

 . 8-4עמ' ,) 27.8 . 1909 (תרס"טאלול ,,--. 22גל·שנייה,שנההחלוצים)".(מחיי"ציוניה. .ה
 . 10- 9 'עמ ) 1.4.1910 (תר"ע 'כאדר,כ"א 11גל• )ןשלישית.שנה .הקדושים""כמקומרת .,

 . 9עמ' ,) 12.4.1910 (תר"עניסןג' , 12גל' ) 2
26.11 (תר"עכסלוי"ג , 4גל·שלישית,שנהרשימה". ."כמלפנים .ז .  . 9-8עמ' ,) 1909
 'עמ ,) 27.7.1911 (תער"אאבמנחםכ' , 20גל·רבעיית.שנהנרדד)",(מכבתיהגרלה.אל" .ח

 .מינכן :הסיפורכשולי . 12- 11
.6 (תער"כסירןכ' , 17גל•חמישית,שגה ."כג~ר" .ט 1912 . S (, '12-10עמ . 
 ,) 1.8 . 1912 (תרע"כמנחם-אב.י"ח , 21גל•חמישית,שנהעפרון".רשימתשלומנו."מאנשיי.

 . 10-9עמ'

בחזרהבדרךאו .בארץמתרחשיםשמונההצעיר',ב'הפועלסיפוריועשרתמתוך
"החוטים ;"הספרדיה" ;("תרצה"גיבורהבמרכזעומדתמביניהםובחמישה ,ממנה

מןששנייםהוא,מקרהלאאוליהקדושים")."במקומות ;"ציוניה" ;האדומים"
של ,"יורדים"סיפוריהםגבר,גיבור,עומדשבמרכזםהארצישראליםהסיפורים

ורקהגולה")"אל.;שנים"שתי("לאחרהוריהםלביתוחזרוכוחם,שכשלנערים
והמדכאההמרההמציאותעםלהיאבקומנסהבארץ,עדייןהנמצאגיבורמתאראחד

סיפורי-חמשתלעומתם,כלל.בטוחהאינהבארץהישארותווגם("כמלפנים"),
בארץ,מתרחשיםהםאולםוכמיהה,געגועיםובדידות,עצבעלסיפוריםהם ,הנשים

 .מאחוריהןשעזבולביתמתגעגעותהןגםכיאם ,בתוכהנאבקותוהגיבורות
שלושהנמצא"כמלפנים",הסיפורגיבורצבי,שלנחלתוהיאהתכליתחוסרהרגשת
הרףבלימתגעגעהואוגםעצמו,המספרבהשעשההשניםכמספרבארץ,שנים
מסודר,והוא ,בארץחלקושפרלכאורה,ילך.אשרבכללפניועולהוזכרו ,אמולבית
אולם,ירח,בלילותבסוכתומבקרתנערהואף ,בכרמיםכנוטרעבודהלויששכן

הרגשתואתבלב,הצובטתהריקנותאתשאתביתרמרגישהוא ,הבצירעונתלאחר
 :התכליתחוסר

מכגרפיותנבהלהגלים,המיתכלרויתהרהוריואתובהרהרוהחולשפתעלככהכשככר
בכיתמחשכותיו,אתוחושבדרגשועלאמרכביתשרכבשהואלוידמההמזמרים.הצעירים

רותחותהכירהעל ;היוםשלהפדיוןדמיאתומוניםסופריםאכא-אמא ...והמולהשארן
 ...גשםיורדהחלונותאחוריוכחץוהערב,ארוחתשלהקדרותומתנענעות

האחרים,הגיבוריםשלמאלוצבי,שלהתכליתחוסרהרגשתשלכוחהגדולודומה,
נפשימהותי,סיפוקמחוסרנובעתכולהוכלחיצוניות,סיבותאיןזולהרגשהשכן
שללאהבתהזוכהצעירים,חבורתבתוךנמצא ,עובדהואלכאורה,שכן, .עמוק
בחוצות"משוטטהואעין.למראיתרקזהכלאולםבחברה,ומקובלאהובאשה,
זמןבאותוונוטלותיפומחוףהמפליגות"האניותאתורואהכליות"ובמוסרריקבלב
יהיהמהלירידה,מועמדהואשהצליח,צבי,אם .הרגיל"מכפייותרחלוציםעמהן
 ?הצליחושלאאלהכלעל

שתי"לאחרסיפורי-ירידה,הםגםהאחרים,הגבריםהגיבוריםסיפוריכאמור,ואכן.
עלבעודו'כברהארץאתעזיבתועלהגיבורמתחרטובשניהםהגולה,"ו"אלשנים"
בדרכוכברעלייתו,עלהתחרטשקודםכשםהוריו,לביןאותוהמחזירההאניהסיפון
 :עמההראשוןהמגעועםלארץ

'מעריב:הראשונה",העליהשלהירידה"סיפוריבלררביץיפה ,ראה"סיפורי-ירידה",על . 21
9. 1980 . S . 
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עתבמשךבהשהספיקארץ.לאותהאהבתווגדלהרבהכן ,מארץ-ישראלהתרחקאשרככל
תשוקתובורפתהכןוהוריו,לביתושהתקרבכמהוכל ...הרבהכךכלכמדומה,לסבול,קצרה

המושבותבאחתבשדהזורעשמואלכשהיהשחים.ולאפעםלא.]---[אתםלהתראות
מתעוררהיהוהחרישיים.החמיםהמזרחארץבימיהפרדסים.באחדעבודהעובדכשהיהאו

היה?עכשיוועכשיו ]--- [ ...אמאאתהלז.אתזה.אתולראות ,בביתולהיותחפץבלבו
שנים")שתי("לאחר ...אפשריהדברהיהרקלולבו.בכללא"ישב

לבשהלעצמהכשהיאנסיעתיגם .עליולהתגעגעצריךשיהודי ,לדבר-מהגעגועיםנמלאתי
אינהמולדתורוסיהבתרועת-שמחה.ישראלארץאתעוזביהודיבחור .טרגיתצורהפתאום

חגולח")("אל ...הגדולהעולםאלנוסעוהואכללעודמושכתו

סוגר,בניהגיבורים.כלשלהלך-נפשםאתלבטאמיטיבהגרלה""אלהסיפורגיבור
הדוריה.נשמתואתאלארואהאינושהאדםכזה,במצב:"נמצאתייפהאריהבסיפורי

 ".ה'שלשבעולמווהיפההטובאתרואהראינו

צ~וניה"השםיאהומהנאה"מה .ו
 ;הקדושים""במקומרת ;("תרצה" .הארצישראלי;םסיפורי-הנשיםשלרשת

שמרתשלהאחת.גיבורהשלהמתמשכתבבירגראפיהשלביםשלרשההם"ציוניה"),
אתשעזבהציונית.אידאליסטית. .צעירהנערהזוהי.בכולםוסיפורסיפורבכלשונים
קשיימתמודדיםבכולםאידיארלרגית.הכרהמתוךלארץ-ישראלרעלתההרריהבית

להקיםשהרצוןבשעהגםההררים.לביתהגעגועיםעםהארצישראלית.המציאות
כשהנערההנאבקים.הנוחרתביןהטראגיהאיזוןנשמרובכולםמתממש.משפחה
 .הרריהלביתארתהנושאיםוחלומותיהולבה .בארץנשארת
לסיפורהאופיינייםהיסודותכלאתמכיל 22"תרצה".יפה.אריהשלהראשוןסיפורו

:ההחלטההמיוחדהנשייהנופךבתוספתישראל.לארץהערלההחלוץהצעיר.על
הפרידה ;צירן"למעללעבודאפשרבצירן"רקשכןאידיאלמתוךלארץלעלות
כלעלומשפיעדרכובהמשךהאדםאתמלווהשזיכרהההררים.מןוהנרגשתהקשה
קשרהואחזקמהחרשיה.בכלהראשונהבפעםהרגישהאז"רק :מעשיר

-נלהב."וכאוהב:בארץלהשמצפהלמהוהתקררתבאביה";הנסיעה ...המשפחה
הראשוןהמגעעםמידאלהציפיותוהתבדרת ;פניה"אתהארץזרתקדםלה,נדמה
הסיפורשלשבמרכזומכירון ." ...פניהלקדםהחרףאלבאלא"ואיש :הארץעם

שהנערהכגרן.לאשה.רקהארפייניםקשייםנוספיםהריגיבורה,הפעםעומדת
מעיניכברקיםהיוצאיםהשנוניםהתארחלחצי"מטרהמשמשתלארץלבדההנוסעת
נערהשללנסיעתהדרמהלארץשנסיעתה .רכן " ...להשסביבהטורקיםהגברים
עםפגישהבדמותבדמיונהמתלבשתעמה,הצפויהופגישתהאהובה,אתלפגוש
 " ...נפשהמחמליחידה.לבה.לאהובהלכהנסעהכאילו"דרמה :אהובה
גםהידועיםהטיפוסייםהפרטיםמכלמורכביםהםאף .בהוחייה .לארץבראהתיאור
ומרה.קשהכללבדרךשהיאזר,מיוחדתחוריההמתעדיםהאחריםהסיפוריםמהמון

שלרשלאחרוחזרמעמד.החזיקשלאהמספר.שלחייומתולדותשידוע,ומכיורן
בהמשך.ההתפתחותניצנימצרייםזה,ראשוןבסיפורשכברלומר,אפשרשנים.
הארץ."קבלתהוזועפיםנזעמים"בפנים :המשכרעלבישרהראשיתו,וכבר
הסכלאתלהשיגממהרתכשהיא .הארץאדמתעלהראשונותבפסיעותיהכבר

היאלעיניה.הנגליםוהמראותהצבעיםמבלילוהמרמהשפתר,מבינהשאינההערבי.
כבנפשםתרצה,שלבנפשהיסודתחושתהיאזר,עלבוןתחושתעלבונה.אתמרגישה

האחרים.הסיפוריםגיבורישל

ההתאקלמותפרקבא .הארץעםהקשההפגישהשלהבינייםפרקלאחר
הרף.בליעובדתבירושלים.תופרתנעשיתתרצהפחות.לאקשהשהואוההסתגלות.

ובחלומותיהבנפשה,הנעשהאתמגליםחלומותיהרקלמקרם.הסתגלהוכאילו
עוזבת"היאובחלומותיהאביה"בביתבלילהלילהמדי"כמעטנמצאתהיא ,אלה
הארץ".את

תמידקשוריםואלהנחת.רגעיגםמתואריםהקשה.המציאותאתבמקצתלאזןכדי
דבריאת"בשקידהלומדתהיאלהתאקלםכדי .וחגיגות 23טירלים : דז::r~נ;בחברותא.

 " ...ר'לעזאזל':'שלרם'מכבריודעתהיאמליםשתי .העבריתהשפהואתישראלימי
שניסרסיפוריםלאותםאופייניהואגםהטיפוסיים.שלנירעלזהסיפורשלסיומו
במיוחדומרהקשהחיתהוהאמת ;לזייפהמבלימארץ-ישראל.האמתאתלתאר
החוליםבביתשרכבתכשהיאתרצה,שלבמחלתהמסתייםהסיפור :אשהבשביל

קברעלגבר.באהבתהמתמזגתהארץאהבתעל :והרזהבקדחתחולהבירושלים.
פתוח,בסוףמסתייםהסיפור.לכאןשםביןההשוואהעלבלדתה,שמתההאםרחל,
"ולפתע :האמיתיכיסופיהמרקדאתומגלהנשיקהמיתתמתהאכןאםלהכריעמבלי
מאדתואריפהאישכילה.ונדמה ...תקפ:י=זהחרם ...הקדחתשרב ...רעדאחז:י=ז

 " ...חמרתחמרת.ונשיקותיואליהישחעצמהישראלכארץורציני
ל"תרצה",המשךמעין .כאמור ,בהישהקרושים","במקומותהסיפורגיבורת .רחל
בארץ-נמצאתשהיאשניםשלרשזה .ממנהיותרמאוחראחדשלבנמצאתוהיא

 .חדשיםכחמישהזהמכן.ולאחראחרות,בחורותעםיחדבמושכרת.תחילהישראל.
ללדתלהינשא.בית.להקיםרצונהסביבמרוכזותמחשבותיהכלבירושלים.לבדה.
ידיעלמושפעסביבה.ורואהערשה.שהיאמהרכלמשפחה,בעלתולהיותילדים
אחריה,שמחזרהספרדימתאים.בן-זרגלמצואמצליחההיאאיןאולם .זהרצונה
האחרהמחזרואילו ," ...ברזרהאש ...ארתהאוהבאינוהואכיויודעת,"חשה

 . " ...אשהלישאבדעתואיןכי .פעםלאלהאמרבעצמו"הוא .ברמזרן .שלה
משפחהלחייכמיהתהאתמגבירותגרה,היאשבתוכןהספרדיותהמשפחות
עודשברוסיה.בביתםשבתבערבואביהאמ:י=זעלוזכרונותיהמשלה.מסודרים
תכלית.ללאהמתמשכת.בדידותה,הרגשתאתמעצימים

דבר-לאיזהוקררנה"הולכתכשהיאלבטלה.העוברותהשניםשלזוהרגשה
שלנחלתהרק"אינה ... !תכליתתכלית. ... !המועדיאוחריאוחר.המועד ...אימה

יותר,חזקההיאהאשה.אצלאולםהגבר,הגיבורשלגםאלאהאשה.הגיבורה
 .משפחהולהקיםלהינשא :ומעשיתמוחשיתשאיפהסביבוממרקדת

הגיבורותשלחלומןאתלהגשיםשהצליחהזו,דווקאהיאמכולןשהאומללהדומה,
-"ציוניה"הסיפורגיבורת-היאדווקאלתינוקת.אםולהיותלהינשא .הקודמות
הרגשתאתולאם.ההרריםלביתהלוחציםהגעגועיםאתשאתביתרמבליטה
כאבואת .שלהםהמסורתיתהחייםמדרךהסטייהועלההוריםעזיבתעל .האשמה
אחתכשםשרה.שמה.גם .אותומחריפיםרקהקשים.ארץ-ישראלשתנאיהניתוק.

בטחוןהחוסרואת .בארץ-ישראלהחדשהההתחלהשלהקושיאתמבליטהאמהות.
שנים.כשלושזהבארץנמצאתהיאוגםהמעשה,בעצם

כמוה,מאיןוהרמוניתאידיליתבסיטואציהדווקאמתגלעיםוספקותיההתלבטותה
אמהמעשיאתממשיכההיאבכך .התינוקתבתהאתומניקהיושבתשהיאבשעה

 :כסירנהחוסרואתכאןבדידותהאתתוקףביתרומרגישהשם.באחותהונזכרת

אמהחיתהאלמלי .אוי-עכשיועמהתהיהשאמה-שרהבלבמתעוררתעזהותשוקה
~ם ...אותהמשביעהיהשזהכמדומה, ...מיניקההיאכיצדומסתכלת,יושבתככה ,בצדה
 !נפשמשאתאיזו-לנכדתהשדחולצתבתהאתורואהיושבתכשהיא

מתוספתלאם.נעשתהעצמהשהיאבשעהולמשפחה,לאםאלהלגעגועים
בתה..לביןהשמנמןבנהביןובמיוחדשם.אחותהשלהרביםילדיהביןההשוואה
בהרריהשנלחמההקשההמלחמהאתמגליםהרהוריה .בהרבהממנורזהלההנראית

לאנישואיהרגםמעלות,ומעטמורדותהרבהבהשהיומלחמה .לארץעלייתהעם
עםרקהשתררהזהבמאבקהפוגהשעזבה.הבתאלהלבבותאתלקרבהועילו
שםשנולדה.לתינוקתהשםסביבשרב,ניטשהואאולםהריונה,עללמשפחההיוודע

בהתאםזקםלקרואדורשתהמשפחה :לשםכאןביןהמאבקתמציתאתמרכזזה
 :המשפחהלמסורת

אםבת.ואם .למנוחותהלךרבותשניםשזהזקנה,אביהלזכרבישראלשמויקראיכלובןאם
 .חילכלחייםשבקהשנהחצישלפניאמה,זקנתאתשםעליהתשא-השםירצה

מעלהשרה ."ציוניה"נקראתשבתה .מארץ-ישראללהוריםמודיעההבת.ואילו
בטרחהאינהעצמהשהיא .היאהצרהאבל .שםזהשםשעשההרושםאתבדמיונה

ש"גמררהפועלים""כלידיעלנבחרשהשם·;מסתבר,בר,לבחורובהחלטתהבשם.
ולאחר " ... !ציוניה ... !החדשההחלוצהתחי !ציוניה !הידד :אחדפהאומר

ושרה.ורוגז.קרירונעשהשבארץ.הבתאלהיחסהשתנהשובהשם.עלהידיעה
 " ...לעציוניה'כלפיפורתאאשמהוגםנכלמת.עזובה,גלמודה.עצמהאת"מרגישה
שאחרון .הגדולההמשפחהלביןההוריםביןההמשך""דורשלהשםעלהוויכוח

 ,) 9.9.1955'למרחב', ,'אשמ'( ,רשם""ידהידועבסיפורוחריףביטוילונתןמגד

ההמשךשליתירתהבעכלאתבתוכוממקדוהוא .בארץהמתחדשהיישובכימיימיו
ביטוילושניתןהראשונההפעםזרואולי .בארצוהעםשלהמחודשתוההתחלה

 .בסיפורבוטה
כצפוי.אוליבו,רגם"תרצה",הסיפורכדוגמתפתוח.בסוףמסתייםזהסיפורגם

ומאזינהמיטתהלידהלילהכלחרדהיושבתוהאםציוניה.התינוקתחולה
משרםארלה.שהוקלמשוםהשתתקההילדהאםלדעת.איןובבוקרלגניחותיה,
ספקסיוטספקשהואבחלום."תרצה",סיוםכדוגמההוא.אףהסירם.שהבריאה.

 :השליחותוהרגשתהאשמהרגשוהגעגועים.הפחדיםיחדמתמזגיםשבו .טובחלום

ואמה, ...שדיהחלבאתלהרעילבכוונהחזהגבעלהמתפתליםירוקיםנחשים :ובחלומה
עומדתלמכירה.ירקותבבוקרבבוקר.לההמביאהלמכשפה,הדומההזקנההערביהבדמות
 ...בךרואהבך.רואהאניהנה:להורומזתמאד,ונשתנההשתרעמהשמשום ,בחדרהממרחק

- ?החשדני ?ישראללארץלנסועהחשדני ...מצרהט;ב, .טובככה

אינםלרצים nהבחררים-הבלימה,עלתלויהעדייןהציוניהחלוםשלהגשמתו
"אינו.והאדםבארץדרכןאתמחפשותעדייןהנשים-החלוצותוחוזרים.כוחאוצרים
וכמיההאי-נחתשלבמצבמקרםבכלונמצאהדוריה",נשמתואתאלארואה

 •מתמדת.

 '' 77''עתוןעלחתום

לדצמבר-31לעד

הראשוןהקצרסיפוריהצעיר'ב'הפועלנדפסשנהחמישים"לפני:בזכרונותיוכתבזה,סיפורעל . 22
כזיםויצקתי'בצלאל'לאמנותביה"סתלמידשעהאותההייתיוכברניסן-אייר),(תרס"ח'תרצה'

 :דבר' ,")עטק( .לירושליםבאתישנה 50"לפני ,קניגליאו .הירשנברג"שמואלשלידיועל
19.4.1957 . 

מירושלים ,ברגלמפרךהרפתקאותכמסעהמתואר"בצלאל",מתקופתהטיוליםמאחדזכרונות . 23
דבר:' ,גדי""עין :הכותרתתחתלימיםפיוסם .הנוףתיאוריבושרביםובחזרה,המלחלים

1953 . 22.5 . 

המנוימחירעלייתאתוחסוך
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השנהבכלהעונהשיא
מקבלהשנהכלבמשךאירוחיוםבמחיר
רחצה(חינם)נוסףתשלוםללאהאורח

-זוהר""חמיבמרחצאותגופריתבכריכת

יםלחוףחופשיתכניסהאוהחדשים

המלון).(ע"י["עין-בוקק"מסודר

האורח:לרשות

אואזיס-מקסיםגן *שחיהבריבת *

בר-קל *דיסקו-לילהמועדון *
 *ומשחקיםקריאהאולמות *מעולה
במסךוידיאוסרטי *למזכרותחנות
מטבח *הטובהסרטמועדון-גדול
ומעולה.אדיבשרותלכלומעל *כשר

פעילותשללחוגיםההרשמההחלה
בכריכתרחצהבשילובגופנית
-זוהרחמיבמרחצאותגופרית

(דצמבר,החורףבחודשיהחדשים

בהנהלתופברואר)ינואר,
זוהר.משה-מוסהשלובהדרכתו

הואבחוגיםהנלמדהעיקריהנושא
ותרגיליבמרפקיםהתנועהשיפור

הרפיה.

והרשמהפרטים
 . 057-84333-טלפון"ערן-בוקק"במלוןרשררות

כלליתחוליםקופתלחברי
ההזמנות.במרכזר
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מסה
( 

 )ג(עומקכתבניתהשאלה
ברזלהלל

הטראגדיה :הסוגהבמבחן .ב"ד
 .האדםותילבעהנחרצתהתשובהאתפניהםבמראהקובעיםהקודשתכיכ

ההתנגשותאתבמרכזהמציגה:ךגל,שלבתפיסתונאחזאם ,הטדאגדיה
קניהמשמשיםרוחנייםכמטעניםהערכים .חיובייםערכיםנושאיבין

 ,האידאיבסיסהעלהיצירהאתמציביםשונות,בדידותביןלהכרעהמידה
פרשנותהולמתתהיהאחרתסוגהמכליותרלטדאגדיהכיאיפוא,יוצא, .החשיבתי

ולהעתיקובמחזההמתרחשהראשיהקונפליקטאתלאתרעלינויהיה .סטדוקטודאליסטית
הרעיוני.הניגודי,המהותי,בדפוסההיצירהאתתופסיםאנוזובדדךיים. p;עדלמונחם

האידיאהלגילויחותרתולפילוסופיה,לדתבדומההאמנותלפיההגל,שלהיפהפילוסופיית
הישגשלשונותדמותקובעהגל .הסטדוקטודאליזםעםהמשותףמןהרבהבהישהמוחלטת

אחת,לדדךיוצאותהאמנויותכל .אוניבדסאליתכןעלהיאדאייתו .הסופיתלמטרהביחס
ביחסשונותהתקדמותבתחנותמצוירתהאמנויותיחסית,היאהדאייהאחדמצדמשותפת.

אחדות,והבעותמיתוסהמשתפתהחשיבתיתבאוניבדסאליותיודהלוי-שטדאוס .למטרה
כאשד ,המוחלטתלאידאהמידהבאותהקרוביםהכול .ההישגביחסיותמודהאינואבל

 .לכאןאו ,לכאן :בשאלהאלאכול,פותרתהסופית,באמידהנתונהאיננההמוחלטות
היווניתבאמנותכמו ,הראשונההמדרגהמןרוחניהישגהגלדואהשבההיווניתבטדאגדיה

מתבצרתהמוסדית,בשייכותםלפקפקשאיןערכיםשלנושאיםלהופיעחייביםבכלל,
המשמעותיהמפגשתחוםזובסוגהדווקאמכאן, .ביותרהגבוההברמתהאידיאיותאיפוא

תודתעלאמוןשאינומישגםהנחה .השטדאוסיאניתלתפיסהההגליאניתהתפיסהביןביותר
דמויותשביןבניגודהואהטדאגישליסודוכילדחותה,עליויקשההגלשלהטדאגדיה

 .יחדגםושטדאוסהגללנוסחאותהמהותיתבקידבתההסוגהאתמעמידה ,ערכיםנושאות
הנוסחאות,שתיביןהעקרוניתהשיתוףמידתאףעלכיהאפשרות,מןלהתעלםאיןאולם
לפי ,הטדאגיהקונפליקט .למעשההלכהלטקסטהתייחסותבעתביניהןלהפרידצודךיהיה
שלכפרשנהעצמודואההגל .אריסטומדברעליוהקאתאדטי,הדוחהלךאתיוצרהגל,

מדי,טוביםלא ,מדירעיםלאכמונו,יהיושהגיבוריםתבעאריסטו .האריסטוטליתהמישנה
כמוליך ,"כמונו"המידהקנהופחד.חמלהשלרגשותמתוךגודלם,עםלהזדהותשנוכלבכדי
סוג .הערכיםנושאיביןלהתנגשותהגלאצלמועתקלטדאגי,האופייניהמיוחדהדוחלהלך
כמומצוי,הטדאגיהקונפליקטשיתוף.ותחושתקירבההמעודדהואהנתגשותשלכזה

 .וגלוייםבולטיםמדוברשבהםהחיובייםוהערכיםהשטחבמראההאדיסטוטאליתבדאייה
למכוסה.~לויביןלהפרדהמקוםואיןבזה,זהנשקפיםהאידאיתותשתיתההעלילהמהלך

המערכתשלכמייצגיההאליםביןההתנגשותאתנחפש ,:ךגללפי ,אדיפוסבסיפור
ילדיםוהולדתנישואים ,אברצחמוחלטבאופןהאוסרתהחיובית,ית, p;העךהנודמאטיבית,

עלהנשעןמעשהשלבגדדהואלב,תוםמתוךופעולהתומו,לפיהפועלאדיפוסובין ,אםעם
ויכוליםכללחשוביםאינםהמסויימיםהעלילהמרכיבילוי-שטדאוסלפי .חיוביתערכיות
 .ועודזאת .שאדיםביחסימנוגדותדוגמאותשנדאהובלבדתמורתםאחריםלהיות

ביונו 1אףעלרב,.מתחעמוסכאחד'ובמכוסהבגלויהמקרייםה:ךגליאניבנוסחוהקונפליקט
אתהמעורריםהםבזהזההמתנגשיםהחיובייםהערכיםכך.בשלדווקאואולי ,הרוחני

שדבר ,הרגועההחשיבהבתחוםהואהכתוביםבמעמקיהשאלהגילויזאתלעומת .רגשותינו
 .עזיםרגשותהתפרצותעםלהאין
המתנגשיםחיוביים,ערכיםנושאיאחרהחיפושאותנומעמידהמעשי,המתודי,הצדמן

מפחיתהזו .הגיבורבמעשה(אמותיה)החטאה,אתהדגישאריסטוגדול.קושיבפני ,ביניהם
הרבההרגילהלעיןהיאבכולן'לאאם ,רבותבטראגדיותהאמרתיה .החיובילערךזיקתואת

מוסרית,הבחינהמןוכול,מכולהצדקהנטולכמעשהנראיתוהיאזדון,נטולת ,מחטאהיותר
הצדדיםאחדהתנהגות ,לסופוקלסהמלך""אדיפוסאתלהוציא .עושהואתמביישמעשה
:ךגלבנוסחתשמשתמשמי .צדקתהאוטוהרתה,בדברספקמעוררתבזהזההמתנקשיםמבין
הנוסחה.בגבולותלהישארכדי ,נושאיםשהםהערכיםוביןהגיבוריםביןמפרידעצמוימצא
הגיבורשלהזיקהמןגמורההסתלקותמחייבהעומקשדפוסשעהומבוטלבטלזהקושי
תעבורהכליהםועלילותיהםהגיבוריםכיברורמלכתחילהשכן~מר,נושאשהואלערך

עלהעלילהכלילמתחלפתבמעמקיוהמחזה.שלהגלויהבעלילתוהמתנגשיםלערכים
הואבטוהרתוהאינטלקט .הימנושונהאחר,מרכיבמכלמזוקקאידאיבמערךגיבוריה

 .למשפטשמתייצב

"אוחלו"גונה","אנטי :ב"ה
מורדיםקבורתעלהאוסרהמדינהחוקביןהניגוד ,הגללפייתייצב,לסופוקלסב"אנטיגונה"

קרוביעלוהמטילהאפשרככלמוקדםהמתשלקבורתועלהמצווההמשפחה,חוקובין
את-גונהאנטי 'הראשוןהערךאתנושאהשליטרןקריא .לכךלדאוגהחובהאתהמשפחה

 .הטראגיהרוחהלךאתקובעתהשנייםביןההתנגשות .השני
ותוצבאפשרהתשתיתברובדואילוהשטחממראהחלקזהבניגודיראהשטראוסיניפירוש

קראוןשלבנוהימון,יופיעוהמקבילותבמערכת .עדיףמהפשרה,אוקיצוניות, :הברירה
דוגלת ,אנטיגונהשלאחותה ,איסמנהגם;וכךלפשרהלמתינותכמטיףאנטיגונהשלארוסה
 .יותרמתפשרת 'כנועהבעמדה

מתיישבתאינההגלשגישתמשום ,הסטרוקטוראליסטיתלגישהיתרוןיהיההפרשניהצדמן
כשהואהערךוביןהדמותביןהפרדהלהניחנצטרך .ואכזרכעריץקראוןשלתיאורועם

קיצוניות :הבעייההצגת .החיובייםהערכיםשלהמאבקבגבולותלהישארבכדילעצמו
הטראגדיהמתוךנתוניםשלגדוליותרהרבהמספרהפרשנילמעגלמושכתמתינות,לעומת

ונודעתהניגודיםבהצבתיותרהרבהמכריעתפקידממלאיםראיסמנההימרן .ב~כלרלה
אביועםבוויכוחהימוןמשתמששבההעשירההדימוייםלמערכתחשובהמשמעות

 ,דוגמהלשם ,"ל"אותלונפנהאם .וכהנה)הסערה"דוחבפניעצמההמרכינה("השיבולת

לפיהטדאגיהרוחלהלךהסברלמצואכדירדסדמונהאוחלוביןביחסיםלהתמקדנצטרך
שלהחניקהסצינתחיוביים.ערכיםנושאיםשניהםודסדמונה,אוחלו:ךגל.שלהשקפתו
הדוחהלךשלהראייהמזוויתביותרהדחוסההיאאוחלובידיהנר")("כיבוידסדמונה
לבצעהבאעליוןכשופטעצמוהרואהאוחלואתהחריפותבמלואמציגההיאשכן ,הטראגי

מיתתה-הריגתה.ערשעלהשרתכמלאךהטהורהדסדמונהכנגדצדקדין
במערך:גואתובראשונהבראשהאחרים,הגיבוריםבהכללתהקושיבפנינעמודכאןאף

נמצאוהוא ,בלבדשלילייםערכיםנושאשטניתכהוויה:גו, .ערכיםנושאישביןהניגודים
אתלהביןגםמאדיקשה .טראגיתתחושה~מרהגוררהקונפליקטלתמונתמחוץאיפוא
הקולעלהחוזרכהדשלו,כבבואהאוחלואתהעושה:גו ,במחזההשלטתההד,נוסחת
בדמותההפוגעשליליערכיםבנושאשמדוברהרי ,:גושלהדו ,צלוהופךאוחלואם .המקורי
השופטתפקידאתבוממלאשאוחלומשוםתרעומתיעוררהחניקהפרקדסדמרנה.שלהזכה

 ,נחותבמעמדאיפואנמצאהצדקאחת.ובעונהבעתוהמבצעהמחוקקהעליון,
הדיוקןעםההתמזגותלשיאמגיעמוותדיןגזרשללפועלכמוציאאוחלו .קאריקאטוראלי

 .יגושלהשטני
המחזהשללזוהדומההעומק,תבניתאתלהציגעשויסטדוקטוראליסטיניתוחשני,מצד

לזולת,להאזנהנכונותרכות,וביןועקביותגמישותחוסרביןכאלטרנאטיבה ,""אנטיגונה
דסדמונה 'אחדמצדואוחלו:גויימצאוהבינאריותהמקבילותבמערכת .דיןשבקבלתטוהרה

הוא:גרבידי .היאמהפשרהיודעשאינוו~קבי'נוקשהצבאשרהואאוחלו .שנימצדסיררק
שלהההקשבהויכולתהכושישללסיפוריוהאזינהדסדמונההבחנה.חסרשטנימכשירהופך

והאחד ,בזהזההמתנגשיםהםוהרכותהקושיאותו.לאהבהעמו,להזדהותלבהאתחיטתה
ורתיעה,סייגללא?עקביותעדיף:מההשאלהתישאלהטראגדיהבמעמקי .השניאתמכלה

שההתרחשות ,השאלההברירה,אלאהעיקר,היאהגיבוריםשלהאחריתלא .וויתוררכותאו
 .נוצקתהיאשלתוכוכדפוסאותשתית,כעלעליהניצבת
אלהחוץמןההליכהאתמציינתהיוונים,לטדאגיקוניםשייקספירבהשוואתהגל,גירסת
להתנגשויותבהקבלה ,הנפשלתוךפנימההקונפליקטאתמעתיקשייקספיר .חתוך

הרוחהלךלנפש,שמחוץהמעשיםבזירתהואהתבטאותןשעיקרהיווניבמחזההמתחוללות
מודרנימחזההגלשלבפואטיקהשיכונהלמהביותרהאופיינייהיהב"הז;כלט"הטראגי

השייקספיריבמחזהזירתהחיובייםערכיםביןההתנגשות .הקלאסיהיוונילמחזהבהשוואה
 ,המאבקאתלחושנצטרך .ונגדבעדשללשיקוליםמקוםהנותנתהנפש,פניםהיאהמודרני

 .המחזהאתהמציינתהטדאגיותמןלהתרחשםכדיאוחלו,שלנפשובתוךהאיתניםקרב
הנפשגם .בפנים-הנפשהטראגיתהתכולהמחיפושפטוריהיההסטדוקטוראליסטיהניתוח

כמיהשאלהואילוהכתובים.שלהגלויבמראהשמקומו ,העלילתיהמערךמןחלקהיא
 .הזמניםכלשלבטדאגדיהאחת,וזהותהיפהנחהעצמה,בפניעשומדת

האבסורדמחזה .ב"ו
מבלי 'אבסורדיהמכונההמחזהבבחינתגםכליםלאותםיזדקקהסטדוקטוראליסטיהניתוח
הראייהסטיינד).גיאורג ,הטראגדיה"("מותלטראגימחוץאוטראגי,אנטיכז'אנרלהציבו

עלכאילוהניצבשטחמראהאתתשעיןאבסורדי,המכונההמחזהשלהניאואליגורית
 .הברירהבתבנית ,למדימוצקהאידיאיתתשתיתעלערכי,ניתוחבראינוולכןהאפס""מיתוס

לברירהמתייצביםיונסקו,של"הקרנפים"דוגמתבמחזהנון-קונפורמיזם,ארקונפורמיזם
דרכה,'מררהלהיפראוהחברה,שלתוצרהואהיחידהאם :העומקבדפוס .השטחבמראה
נוכלכןגםהקדמית,בחזיתמשמעותצדרי:ךקזק.רנטוליבמחזותלתמורה.ארכימדס""נקודת
יוצרת 'לשאלת-יסודלהגיעזוובדרךבינאריצירעלולהציבןהמקבילותמערכתאתלבודד

בדמותליונסקוסארת" p;ב"ההמצויירהמוסריהכישלון .המחזהשלהרבדיםבכלתבניתיות
בעייתאתהגלויבמראהמציב ,אחריםרביםודימוייםובמראותהאםהזנחת ,הציפוריםרצח

היסודיים,החטאיםאתהמקבילותבטורנמצא .באשמתוהאנושי,למיןהצפויהחורבן
השאלהתוצבהכמוסברובד .וכהנהתנאףלאתרצח,לא:הכללושלהפרטשלהראשוניים,

טראגיתכגזירההאפרקאליפטיהחורבן ,הטוטאלילחורבןהיחידשלהאחריותמידתבדבר
 .לרעההמנוצלתחרותוובמידתהאדםבהתנהגותכמרתכהאו ,מכוסללא
להיבחןירכלומלכדים,יסודותעלבריתוךירכסקו,שלמאלהיותרהקיצוניים ,;~קטמחזותגם

במחזהוהולכתמעמיקהשקיעהשלא~כיקומקייםומאוחרמוקדםשלהרצף .דומהבאופן
 ,החוזריםהמעגלים .ואחריתראשיתשלרצףבשמומציג"סוף-משחק" .חטובים"םי"הימ

 .רביםפרשניםידיעלזובמהותםוהוצגוהובחנולגרדו",ב"מחכיםקיצוניותהפחתהבדרגות
בהיש ,הלוגוסהמלה,בידיהגאולהלרבותלגואלהאדםצפיית :לדפוס-השאלהכבואכך

(ראההאליגוריתביצירהגבוהה"כ"תבכיתשקייםמהכסילות.שלתולדהשהיאאוממש
כיאואליגורי,למעשהושהואאבסורדיהנקראבמחזההוא ,השירים")"שידעלהפרקלעיל

 .המעמקיםתבנית

 ; 46 , 44-45בגליונותראהקדומיםפרקים
הקרוב.בגליוןהסיום

החזיוניתהיצירה .ב"ז
 ,אדםדמות ,חיה ,יצוראומוצגבמרכזםקובעיםהחזירניהצביוןבעליהרומאןאוהסיפור

בכתבישטנית.אואלוהית,על'לספירתאותםהקושרים ,מופלגיםבידיונייםהיכרסימניבעלי
בהקדשתהמרכבהחזיוןהנביאים,שלהשליחותיבתפקידקשורההחזיווניותהקודש
שלזיכוךמעודדתהחזיוכיותחילוניתבספרות .ישעיהובהקדשתומלאכיםשרפים ,יחזקאל
המציגההחזיוכיות .ספירותיועלהאלוהיהעולםמתמונתאוהקודש,כתבימתוךדמויות
אדםביןהמקובלתהחלוקהאתמבטלתחוליןשלעולםבתוךקודששלמעולמותמציאות
לככרתהשניתןהספרות,למסופר.מיתולוגיתסגוליותמוסיפהובכךלאדםחיה ,לאלוהיו

למציאות-רגילהמציאותמצרפתעגנון)קאמי, ,קאפקאמלוויל,(הותורן,מיטאריאליסטית
לעגנון ,שלשום"ב"תמולבלקשלבדמותונהרהרחזיוני-מיתולוגי.גווןכךבשללהוישעל

יוצאיםשממכההטירהאוהשטניים,הדיןבתישלבמעמדםלקאמי,ב"הזד"הזק.קשבתפקיד
קאפקא.שלבדומאניםהמוזריםהשליחים

בלימזמיןזאתועםמקובלים,זיהויסימנימבטלהמופלגתלבידיוניותהנלווההתעלומהיסוד
כעשהזהזיהויהראשי,החזירניהמוצגאתברורזיהוילזהותהבאהמפענחתפרשנותהרף
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הלא-מודע,החלומי,הקיומי,החברתי,הדתי,בתחוםהראשיהבדיוניהמוצגשלקביעתותוך
הכתובהלזודומההיאהחזיוניתהיצירהשמציגההפיענוחאפשרויותריבוימצדוכהנה.
שתפקידםככתוביםמלכתחילהכאילוומתייצבותפניםמרובותשתיהןהאבסורד.בנוסח

שונים.קוראיםציבוריאוקוראים,ידיעלנבדלבאופןלהיקרא
הגיבוראוהבדיוני,המוצגביןקונפליקטהחזיוניותהיצירותמןגדולחלקמצייראחר,מצד

בלקביןשורריםועוינותאיבהיחסי .הרגילההאנושיתהספירהמןהדמויותוביןהחזירני
בין ,.קיוסףלביןהדיןביתשליחיביןלאחאב,הלבןהלויתןריקמוכיביןקומר,ליצחקהכלב
נבוכה"נפשאו("מומרדתםלשנותאליהםהבאהמיסיונרלביןהאכזרהאליל 'עובדי

שלופישרהמהותהאחרלהתחקותקשההחזיוניתהבדיוניתההוויהמצדכייוצא .לקאמי)
הדמותשלהמרובותהפניםעםמתיישבתאינההמגדירה,האידיאית,הפרשנותהיצירה.
להתבוננותנאותההזדמנותיוצרהקונפליקטשני,מצדמינה.בנותהדמויותככלשאינה

הפרשנותערכיות.יסודעמדותביןהתנצחותשמבטאתכמיהדבריםבתשתיתרעיונית

אלהעלומותהפניםמןמופנהמבטהבמהותה'דדוקטיביתהיאהסטרוקטוראליסטית
הנחותביןברוריםתחומיםתתחוםהיא .האידיאהאלהחזירן'מןהגלוי'הקונפליקט

ככתביחזיוניים,ורמאןאוסיפור,תראהכזופרשנותהשני.לעומתאחדהניצביםהיריבים,
ותהייה.ציווי :רבדיםבשנינמסרתשבשורתםחילונייםקודש
ולאשנכשלמשוםומתבלקידיעלנושךקומריצחקוות. 1מפניםבעלהואהשטחמראה
 ,המכשילהואהיצר-השטןסרניה).שלמיטתהעלהרקום(הכלביצרייםפיתוייםבפניעמד
העצמית:ההגשמהשואלותפניםבעלהואהעומקדפוסהמוות.מלאךשלדמותהלובשהוא
יצחקשלמורהובלויקוףשמשוןגםהריתוחלת.כלנטולתמראששהיאאוהסיכוי,מןבהיש

ציירתלמידועלשנגזרהלכלייהבדומהתמונותיועלנגזרואבדוןמשחפתמתקומר
השלטים.

למיתוסביחסכמולהניחעלינויהיהסטרוקטוראליסטיתפרשנותשלמרותהאתנקבלאם
:היגדשונותבצורותהנמסריםברורים,רעיונותפניעלכמסכהאלאאינווהחידתישהעמום

 .האחוריתבחזיתנשאלתשאלההקדמית,בחזיתנמץר

נדו""ניליבצדדיק""מוכי :כ"ח
היצירהמןהמקבילותתשמשנהברוריםערכייםבמונחיםהקונפליקטלהגדרתעזרכמיתרות
מוצאנקודתלשמשגםיכולאךכהוכחה,לשמשיכולאחרמקוםכולה.הסוגהא~האחרת,

לזהותשתכליתוריק"ב"מוביהקונפליקטהגדרתשלהבעייהאתלדוגמאניטוללפרשנות.
ואתהרועכעיקרוןאחאבאתתזהההקודשלכתביפנייה .הלבןהלוויתןאתערכייםבמונחים
גישההרשע.ישראלבמלךהנביאאליהונלחםשבשמהכאלוהות,הלויתן

נשארותהןאםהזה'הסוגמןמפענחותמקבילותהסףעלתדחהלאסטרוקטוראליסטית
מסייעכשלברקאבלכאלה,במקבילותלהסתייעניתןהעומקדפוסבגילויהשטח.במראה
תנ"כייםזיהוייםעםלהשליםיקשההשטחבמראהגםאולםהמכוסה.הרובדאלבדרך

הקודששכתביהמיתולוגיתהחיהבצלםהואעצמוהלויתןאבללטוהר,רומזהלבןפשטניים.
נ"א,ישיעהו,תנין"מחוללתרהבהמחצבתאת-היא("הלאהשטניתלספירהאותהמשייכים

הבעלנביאיעםאליהושבמאבקזולאש,מיוחדיחסבעלהואמלוויילשלבספרואחאב .ט)
ברומאן,אבלומחטיאים.חוטאיםעלהאלוהותנצחוןאתלהבטיחלו,לסייעמשמים,ירדה

שלברומאןבשמומופיעאליהו .ממשכדתמתעצמתוהיאיותרכוללתמשמעותלאשנודעת
ולאהלבן,הלויתןלידלהציבוניתןוצוותו.לאחאבמוותהמבשרהמטורף,כנביאמלוויל

שליחו.אוכבבואתו,
ריק"ב"מוביהתגלותוביןמקביליםקוויםנחפשהמופשטתברמתולקונפליקטלהגיעבכדי

אחאבמוחלט.כנגדמוחלטלהציבהמגמהניכרתובנובילהברומאןברד".ב"בילילהתגלותו
בנובילהגםכךעצמית.תכולהבעליומלאים,שלימיםעולמותעצמםבתוךמגלמיםוהלוויתן

הקפיטןמכן,לאחרשטני.כארכיטיפוקלגרטוהתוםהטוהרכסמלברדנילישלביה.בשני
תוךסייג,ללאמרותלעצמוהתובעמלחמה,בתנאיצדקשללערךנדרשיםהמשפטובית

שלהמשותפתהתולדה .הדיןמשורתלפניםרחמיםוגילוייחנינהמתןשלגמורהדחייה
ביחסאחאבהאנושי.המוחלט :מהםאחדשלהכחדההיאבמוחלט,המוחלטהתנגשות
גםהאדםכינמצא .ודםבשרהואלצדק,ביחסהיפההמלחאנושית.הספירהמןהואללוויתן'

והתוםהיופיאואחאב,החובלרבשלהכבירהרצוןדרךאםעצמו,לתוךהמוחלטכיבושתוך
וכנחעצמומתוךכפורץשונים,אופניםבשנימצרייך.האדםלאבדוןנדוןברד,ניליהמלחשל

נילידוגמתעצמובתוךלנוחברצותוגםשכןאחת.אחריתומקרה,בכלאבלעצמו,בתוך
סופו.אתעליוגםשהביאהבקלגרט,הפגיעההאחת,להתפרצותנקלעהואהיפה

בהיותושגםהאדם,גורל :האוניברסאליתברמההיצירותבשתיאיפוא,נתוןהקונפליקט
אחר'מוחלטעםלהתנגשותנקלעהואאםנחרץ'דינורצון'שלאדירותאושלימות,במעלת

ספינהגביעלבמשמעתשמדוברשעההצדקאוהלבן'בלוריתןשמדוברשעההטבעזהיהי
קרב.בעת

 .וחסדדיןשללספירותבזיקתןנבחנותשהןשעההיצירותשתימתייצבותניגודיתבתקבולת
אחווהדתות,שביןסולידאריות .נרחבבהיקףהספירותשתימתקיימותהמקיףברומאן
שהכיןהמתיםארוןבזכותניצלישמע-אל)מלשון(גםישמעאלחסד.עלמורותאנושית,

בטרםובוהו,לתוהוכולהההוויהאתמחזירהראשוןסיומים.שנילרומאןהפרא-האציל.
מידתאתכמציינת"רחל",האניה .הניצלהשליחבדמותישמעאלאתמציבהשני, .בריאה

עללחוסמבליחומרתה'במלואפועלתהדיןמדתבנובילה .הא;בךהבןאתאוספתהרחמים,
השוניועלהיצירותבשתיהעומקשבדפוסהמשותףעלמכאןלדרכה.שנקלעמיכל

המבדיל'לו'שמחוצההנצחעםבהתמודדותוומשמעותרטעמומהשבאדםהנצח :שביניהן
לרחמיםמקוםמותירהיקוםעםבהתמודדותושבאדםשהנצח,מלמדלגרבילההרומאןבין

הואמטה'שלבמציאותמשתקףשהואכפיהאלוהי'הצדקמולתיצברבהאך' .דיןולהמתקת
והלאה.ממנהשהרחמיםלכלייה.נדון

ללאהמושלםעלהןההדגשות .המלחשםעל-הנובילה .הלוויתןשםעלנקראהרומאן
אבל .רתיעהללאהפועליםהחובליםרבישנימנגד' .המלחשליופיוהלוויתן'לובן :פגם

האשונביאה.האשלדתפנייהתוךהמקובלות,הנורמותמןובסטייהעצמומכוחהאחד
רבעמו.המתחרההימיםמלכתהחיהבלאיחיד.אדוןלהיותורצונומזגוסערתאתהולמת
ורחוםצדיקכאבנשארוהואמלחמהבעיתותלושהוענקההסמכותמכוחפועלהשניהחובל
האחרונההיצירהשלו,הברבור"ב"שירתגםזו.סמכותשלמכוחהלמוותשנדוןמיבעיני

בכלשתפסהכפיהפנים,כפולתבהוויתההאנושיתהמציאותאתמלווילרמן ryתופסשכתב,
להם.יוכלשלאהגדוליםהכוחותוממולושלימותלמעלתמגיעאומתנשאהאדםיצירותיו.

מרחבצמצוםתוךההתנגשות,תחומיוגובשונחסמוהמסכמת,האחרונה,ביצירהאולם
אותה,והמסיימתברדנילישללזכרוהבלדהתבואבגרבילה .פיתחהגדולשהרומאןהרחמים
שבמלחים.וביפהבטובבמושלם,שפגעההחומרהממידתהאכזבהתחושתעללהקל
המצויירתהתבנית .כמקרוקוסמוסמיקרוקוסמוסהאנושות,כספינותהןהספינותשתי

אנציקלופדיסטיהואהרומאןובהצגתם.שוניםנפשכוחותבהפעלתמחוייבתבמלואה
ומצרפתמלכדתאבלמצטמצמתהנובילהומלואו.עולםומכילפריינורתורפשלכהגדרתו

הגמגום .נשיםשלויופיןהרקולס .הראשוןאדםנצטרפוברדבנילי .שוניםארכיטיפים
המלההלוגוס,בעלתהאלוהותאוישו,שלהארכיטיפמןלהפקיעובאדיבורואתהמאפיין

שהשלימותהאדםאכןהאדם.בתחומילהישארנגזרברדניליעלעולם.הבוראתהמושיעה,
חזיוןבתוכהמעמתתהשלימההתבניתאלוה.דמוייצוראואלוהיםבןלאאבלבו,טבועה

היצירותשורשי .ומזוהיםמוגדריםומשמעתנוהגאורחותואגדה,מיתוסומציאות,

המושלמת,האנושיתההוויהאתשאלהכסימןהמעמידהבהירהרעיוניתבתבניתמצמצמים.
ממנה.החזקבמוחלטבהיתקלה,אובהתיצבותה,האדירה,או

הרעיוניתהיצירה .כ"ו
מזמיןהחזיוניתביצירההיוונית.בעיקרבטראגדיה,הקודש,בכתבילושידהמיתוס

הואהגלוילמכוסה.גלוישביןבשוניהכרהכולהשכלסטרוקטוראליסטיתהתייחסות
ספירהביןהבחנותבושאיןעולםהחידתית,המיוחדת,האווירהבעלהפשר,חסרהעמום,
חושב,אנישלקולוה,אהמכוסהביניהם.ומערבבולצומחלחיאדםדיוקןהמעניקלספירה,
במעמקיםהמתנסחתהשאלה .זהכנגדזהעקרונותמתייצביםשבהםשאלה,למצביהנקלע

הספראוהטראגדיה,הרומאן,אושהסיפור.הרגשות.שלהסערהעםלהאיןודברשלווההיא
בהןהבולטהואהחשיבתיוהצד .בהןעיקראינושהמיתוסאחרות,סוגות .מתאריםהקדוש

מידהקנהלפיניגודיםשביןהמתחאתהמדגישלניתוחיותרעודנוחותתהיינהמלכתחילה,
ביןהמבדילעללעמודיותרקשהיהיההבולט,הצדהיאשהחשיבהשעה ,שכאןאלארעיוני.
הכתוביםפניביןגושרתהרעיונית,החשיבתיתהתבניתמלכתחילהשהרילמכוסה,הגלוי

לתשתיתם.
חשיבתייםלתהליכיםזיקתןשלהראייהמזוויתלמייןנוכלהסיפוריות,היצירותאת

המסכם,ההיגדהעיקר.היאהרעיוניתהתכליתבראשון,סוגים.לשלושהבמרכז,והעמדתם
כיזהמסוגיצירהעללומרנוכלהתמונתי-הסיפורי.לצדבחשיבותוקודם ,הכתובכבשורת
מערכתאוהסיפורית.שהתמונהוכמילהשקדמהכמיהיצירה,אתהנושאתהיאהאידאה

משלדוגמתמשלים,שייכיםיהיו.לכאןלחלוטיןלהמשועבדותוהןלשרתהנועדוהתמונות,
לשרתשנועדוציורייםחזיונותלפונטין),(קרילוב,לסוגיהםחיותמשליהכרם,משליותם,
בצדן.המפענחששוברןהסוגרותהאליגוריותהיבשות",העצמות"חזוןדוגמתרעיון.
רומזותאבלנועדו'רעיוניתתכליתלאיזובמפורשאומרותשאינןהפתוחותגוויותוהאלי
מובעותהאידאותכאןאידאות.נושאתכיצירהלהגדירניתןהשניהסוגאת .הרףבלאאליה

שהגיבוריםכרעיונותוהןבסיפורואותןמשלבשהמספר-היודעכמכתמיםהן .שונותבצורות
להומעניקבתוכהמשוזרהמחשבתיהיסודאבלמשלה,עמידהכוחליצירהמשמיעים.

"מלחמהועונשו","החטאקאראמאזוב","האחיםדוגמתרומאניםומורכבות.מלאות-------
לבטאהיאוהיחידההאחתתכליתםכיעליהםלומרנוכללאאבלרעיונות,נושאיםושלום"
איןאותה.נושאתהאידאהואיןאידאותנושאתזה.במקרההיצירה. .מסויימתעולםתפיסת

אליגוריותויצירותאדם""כלמחזותעללומרשניתןכפינרחב,מידהבקנהמשלהיא
מובהקות.

המתכונתלפיבנוייםהיצירהמןחלקיםעקרונות,שלכשילובנבנההשלישיהסוג
המעשיםאוהדמויות, .הרעיוניתלתכליתהואמסויימיםומעשיםדמויותכינוןהאליגורית.

הםאבלרעיונותלשאתנועדוומאן'בראובסיפור'אחריםחלקיםתפיסות.שלהמחשותהם
ציורי ,ת;י,;טסז:;פרשיותשלמחדשהעלאההרעיונית.לתכליתמלכתחילהמשועבדיםאינם
להופעתו.תנאיהואאיןאבלבו,קייםהחשיבתישהצדלשמו,תארועללהצביעעשוייםנוף,
המלכדתבתבניתמופיעיםוהרומאן,הנובלההסיפור.לרבותאמנותמעשהכלמאליו,מובן
יצירהשביןבשונינחושזאתבכללרעיון.משועבדותארולשמותארוומחשבה.רגש

במשל,הכוללת.התכליתבעלתלשמה,והיצירההמוגדרת.הרעיוניתהבשורהשמטרתה
הדחףהרעיונות.נושאברומאןעיקר.והיאהיצירהאתמקדימההבשורהלסוגיה,באליגוריה
שבהםחלקיםמצוייםבה,משולבותהגישותששתיביצירההרעיוני.לז;נכלולקודםהאמנותי
הםשגםאףעלעצמם,בזכותקיוםזכותלהםשישוחלקיםהרעיוני,להיגדנועדהמסופר
 .רעיונותנושאים

 .הסטררקטוראליסטיהניתוחבפנימשלובעיותמציגהסוגיםמשלושתאחדכל

סגורהאליגוריהבתמונות:חשיבהכ"ג.
גוריההאלי :מישנהסוגילשנימתחלקיצירה'נושאתכאידיאההמאופייןהראשון'הסוג

וגלויה.ברורהדידאקטיתמוסרית,דתית,מגמהבעלתהיאהסגורהוהפתוחה.הסגורה
אחריהלתורוישהמדוייקתראייתואתמגלהאינוהשניהסוגמשמעית.וחדנחרצתמסקנתה

לכתביהמלמדתהווייתומצדשייךיהיההראשוןהסוג .מוחלטתלוודאותלהגיעיכולתמבלי
שלתפקידעצמועלנוטלהואחילוניתבספרותבהופיעוגםלמכביר.בהםוייכללקודש

שאינהמודרניתלספרותיותראופיינייהיההשני.הסוגביעדיה.לפקפקשאיןרוחנית,הכוונה
חד-כיווניות.סמכותיות,לאמירותלהזדקקיכולהאינהאולםמחנכת,שליחותעלמוותרת
לתבניתמחוץלכאורה,מתייצביםהברורכיוונםבשלהסגורה,האליגוריהאוהסגור,המשל

והמכוסההגלויחלקיהם.בכלאותםמייחדהשאלהסימןולאהקריאה,סימןהשואלת.
אולם,בהם.העיקרהואהמסופק,ולאהבטוחסימטרי.באופןזהאתזהומשלימיםמפענחים

הספק.משרםנדרשתנמרץבקולהמוכרזתהאידאית,התשובהכיתראהמקרובבחינה
לסימןמגיעהרש,כבשתבסיפורהנביאנתן .עומקכדפוסהשאלהתבניתאתהמשאיר
חלקהיאועדהעםקבללאורההוצאההוודאות, ) Tי"ב,ב,(שמואל "!האיש"אתה :הקריאה

ונגדכל-ישראלנגדהזההדבראתאעשהואניבסתרעשיתאתה"כי .המשלשלהלקחמן
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עלאףספק.שלשמץללאלקבוע ,תהייהללאלהנחות,תפקידוהמשל .)ב"י ,(שםהשמש"
האם:היאהשאלהנחרצת.כהתשובהמחייבקיומהשדווקאהשאלה,עללפסוחאין ,כןפי

העשיר .לנמשלבדיוקדרמהאינומקרובבהיבחנוהמשל .ענישהבד 'המלךהאדםככל
רצונוביןמפרידשבערבתאודיהבמעשההמלך .ובקדרצאנועלחומלהנביאנתןשלבסיפורו
ערשההואלו,הדהבת-שבעכילויררדעכאשדהציבוריות,התוצאותחומדתרביןהפרטי

כלכלוכאשדדקמתרחשתאודיהשלהכחדתו .ל~שתראודיהאתלהחזירשירכלככל
אם ,שבעלבתנמשלתהכבשהאכן' .ההדירןדבראתולהסתירלביתולהחזירוהאמצעים

ו) ,שם(שם,חמל"לאאשד"רעלדודטענתגםלאודיה.ולאהמשל,שלבתקבולתנחמיר
פחדמשרםלאמתחייבתהמשלעוצמת .הנמשלבמעשההשיקוליםמעדנתאתהולמתאיננה
המעשהובטיבהמלךבמעמדהקשורההשרנההבעתיותמשרםדווקאאלאהמלך'מןהנביא
 .לכאןארלכאןפניםלושיש
אתכם"והעליתי :הלאומיותבמסקנותיונטרל-ספקהואיחזקאל,שלהיבשותהעצמותחזרן

בכםדוחיונתתי-ה'אניכיוידעתם ;ישראלאדמתאלאתכםוהבאתיעמימקברותיכם
פעם "'האניכי"וידעתם .בידיעהנקשרתהחוזרתהמלה .)ד"י-י"גלד(יחזקאל, "וחייתם
כל-האלההעצמותבן-אדםאלי"ויאמר .נמרץוהזיהויבדודההיאהידיעה .שם)(שם,נוספת

השאלה,סימניבשלנדרשיםהקריאהסימניפהגםאולם, .י"א)(שם,המה"ישראלבית
ה'-אלרהים ,~;ארהאלההעצמותהתחייבהבן-אדםאלי"ויאמר :הנגלהברובדגםהמצףיים

והידיעההפרקבפתחמדוברעליההידיעהשכיןלשונילבלשיםראוי .ד)(שם, "ידעתאתה
זהבמקדההואהספק .הספקקייםאצליכיאני,ולא ,ידעתאתה :הנביאבדבריבהמשכו.
נעשיתהנחרצתהתשובהכאשדזהספקולגרשויעהלהדברתבאהמשל .הידיעהשלתאומה
ישראלאתמקדשה'אניכיהגוייםוידעו" :נאמדהפרקאתהמסייםבפסוקהכלל'נחלת
 ,, .לעולםבתרכםמקדשיבהירת
שיד'מאן'דרנובלה'סיפור' :המגווניםהז'אנדייםבדפוסיהגוריההאליהחזרן' 'שהמשלככל

יוצאתהוודאות .וודאותמתוךלהשיביששעליוהעמוקהספקבדודכךיותר,נחרצים ,מחזה
 :הסגורותבאליגרדירתסופיבאופןמוכרעהקונפליקט .ברקענשארתהשאלה .השטחלפני

משטריםלטובתהכרעות .המכזביםלרשעיםולאלישריםדמח"ל'אצלתחלה",לישרים"
משליאראליגרדירת,שאוטופיותאצילותאנושיותלתכונותעליונותמתןמסריים,צבירןבעלי
מתוךשקיומםהאלטדנאטיבה,הספק,אתמכסיםמאליהם,כמרבנים ,מציגיםועופרתחיות

יותר,נחרצתשהאליגרדיהככל .לראווהביטחוןשלתשובהוהצגתהתמודדותמחייבערצמה
ממחישה.הודאהצררתהיאהאליגרדיה .לסלקבאההיאשארתוהספקיותרחמודכך

להסירנועדוהפולחןכמר ,ההודאהפידאגרגי.כאמצעילתמונותנדרשתהמופשטתהחשיבה
המיתוס.שלהשניצדוהיאהסגורההאליגרדיהזרמבחינהכמכשול,הספקאת

הפתוחהבתמונות:האליגוריהחשיבהכ"ח.
הפתוחההאליגרדיהארהפתוח,המשליבוארבעצמההבטוחהערכיתמסגרתשלבהעדרה
עדיין .בצדושנמשלומשל:הברוריםהדפוסיםמאשדיותרצנועהבצררהתפקידםאתלמלא
יכולאינוקרת pסיודעד P.Qמאבלאליגרדית.התבטאותהמחייבוהואלהודותהרצוןקיים

הבטוחהמסתוריןבעלהמטיף, ,המגידהמשלים,ממשלכנביא,בטחוןמידתארתהלהפגין
אתהממחישותבתמונותהנעזרים ,הברורההאידיארלרגיתהשייכותבעלהאישארבדדנו,

אךהז'אנדי,לשימושההצדקהומכאןמוגדרתתפיסהשלשולחנהעלסמרךהוא .אמונותיהם
חולץשאברהם 'עגנוןשלהמעשים""ספדסיפורי .כקודמיוביטחוןבמדדיגתהוא ·אין

ארלכאןנוטהספקות,אכולגיבורבמרכזםמעמידיםפתוחים",כ"משליםבצדקהגדירם
אדםשלדיוקןעםמעומתיםלרבים,תודתושהיקנההאדוןדמות ,וציוריהמשהתודת .לכאן
מהותואתלזהותלאמעדיףהמספר .שוניםקטביםביןנקלעוהואהבטוחמנתיבוהיוצא

המסכתבשלמצררה.כנגדיצר:הידועגבולעלומשאידוהקונפליקטשלהמדרייקתהרוחנית
מצבייועדפווהתפתלות.מהמרהמתוךהקונפליקטיצרייךהגיבורנתרןשבההרעועההערכית

 .הסגורבמשלמאשדהשטחלפנייותרסמרךיהיההספקחרשים.ארנוןאר ,חלום
כנגדאנושימאמץ :בדודההערכיתההחלטהתהיהכאןגםלקאמי,"הדבר"כמר ,בדרמאן

מדוברהדרמאןשל.בסיומוהנחרץהזיהויפניעליועדףכמיטאפרדה"הדבר"אבל .המלחמה
הערכית,ההכרעהעלמוותראינוהדרמאן .ושרבשרבלהופיעהעתידהמגיפהירצדהחידקעל

בדרמאןהמופיעהדתכהן ,וערפולתהייהשלמידהמעדיףזאתרעם ,להיפהשהאליגרדיה
בהטפותיו.המצריהמאשים,הברור,בניתוחונכשלוהואהמגיפהסיבתאתלזהותמנסה
 'כלילמעליםשאינוהמיטאפרדיהערפלדדךהוודאותשבחוסרהבעיתירתאתמציגהסרפד
 .ספקשלעידןיותרהולםאבל

הערכיתהביטחוןשרמתככלובפתרונותיהבתמונותיהעמומהתהיההפתוחההאליגרדיה
הסגורההאליגרדיהלסוגיהן.האליגרדירתבכליציבכגרדםנשארהספקפחותה.תהיה

לו,מתירההפתוחההאליגרדיה .הימנוגמורהכמעטארגמורה,התעלמותתוךבר,נלחמת
 .הקדמיתבחזיתגםולהתייצבלעלות ,לספק

יהושעא.ב.שלוסיפוריםרומאנים .כ"ט
קריאהיירשלזהד wבהקדרגמאלשמשיכוליםמאוחדים"גידרשים"ר"המאהב"הדרמאנים

ימים"שלרשה;רגמתשסיפרד~םבערדסגורות,לאליגרדירתסטדרקדאליסטית-שטדארסיאנית,
פתוחות.אליגרדירתמדגימים ,היערות"מול"וילד",

 ,הפוליטיותבהתבטאויותיולדרמאניםהקשורבכלנמצאהמפענחותהמקבילותאת
כיהיאיסודהנחתהתשתית.בחומדינחפשלסיפוריםהמקבילותאת .המספרשלהחברתיות

שכתיבתוסרפדהואיצירתו,במכלולרקאפקאמסיפוריובחלקעגנוןדוגמתיהושע, .ב.א
המאוחדתבכתיבתויהושע .לאידאהמסכההיאהעלילהבתמונות.חשיבההיאהסיפורית

ההוויהמןנפרדבלתיחלקהםהדרמאנים .מוגדרת ,לוחמתרעיוניתתפיסהבעלהואיותר
יותרהמוקדמתבכתיבתו .האמןשלהפרטייםהקודש""כתביבבחינתשהיאהמחשבתית

שלכתביהםהתנ"ך,אחדים.שלהםהקודש""כתבי .נמרץאינוחברי,האישיהפולמוסיהצד
 .תשתיתכרובדימשמשיםוקפקאפדישמאנסקאמי, ,עגנון

"בזכות .מזהרתמקבילותתציגהאמןשלאמרנתיתמסכתבתרךתיעשהאםהדרמאניםקריאת
גידרשים"ב .הארץ-ישראליתהמולדתבעליונתלהנדההתביעההיא ,הנרדמאלירת"

רוצההחדשהנודדהיהודישלבדמותוהמהגר, .הניגודצידעלהטירוףמופיעמאוחדים"
בטירוףהמתגלמתהיאבמאמריםהנדרשתהנרדמאלירתהמטורפת.מאשתולהיפרד

הפולחניתבכתיבה .היודעהואהעירור ,האמנותטוענתהאמיתי,הואהמטורף .שבדרמאן
במסכת .חזייהאיששלבמרבןהדוח","איש"המשוגע",ולאהשפוי,הדואה,הואהיודע

הנערב"המאהב"הציונות.שללהתגשמותהתנאיהואלערביםהנאותהיחסהפובליציסטית
 .היהרדיהלנערהאהבהבקשריהמתקשרוהואנעימותוהליכותיונעיםשמרהערבי

מפענחותמקבילות .הסרפד rמעדשארתםכתביםלמסכתכאמודשייכיםהסיפורים
ימים"שלרשההסיפורהתנ"ך.רביןהסיפוריםביןשלו,יצחקלמשל,שמחפש,כפיתימצאנה,

הבעל.בנביאיומלחמתובאליהונקשרהיערות","מולהעקירה,בפרשתנקשרוילד",
התביעהחרדעלאותםמעמידההכתובים,אתסוגדתהכותבלאמונותהדרמאניםהסמכת
היאשכןהעמימות,אתמשאידההסרפדשלשאינםלכתביםהסיפוריםהסמכתהברורה,

 .דוחםלפייותרלמיתולוגייםאותםערשה

יהושעב..אדוסטוייבסקי

 ,האידאיתההגדרהמןיתחמקהעומקדפוסהיצירה.שלהשטחבמראהנמצאיםאנועדיין
כתנועת ,הציוניתהתנועהשלהחיאתה .הספקצידעלשנשארהשאלה,סימןעלויצביע
המרסןבעל .החוץמןלעזרהזקוקהשהיאאר 'מבפניםלבראהיאיכולההאםלארמית,תחייה
בנרויגאל ,גאללא ,החדשלבנושקנהההסעהכליאבלאחדים,שלמכוניותיהםאתמתקן
 .מכוניתואתויתקןמשםמישהושיבראהערביהכפרלעזרתזקוקהואדדךשלבסופה .נהרג
מחזירואדם .עצמועלשנטלבחדותלכתוהדחיקשלו,שאינולתחוםפרץנעיםאחדמצד

 .בחלומותיהשקרעהואסיהנכשלהחוץמןמאהבלהביאהנסירן .העדןמגןמגרשולכפרו,
שלעזרויבראמאין :השאלהאלמוליךבמקבילותוסידורםשבדרמאןהמרוביםהניגודצידי
 "מאוחדיםב"גדרשים .כלייהבסכנתנתוניםצאצאיוועתידפעילותוחיוניותו,כאשדעם

אתלתקןדודמדודהמסורההמצווההפולחן'כלישלביכולתםשבעומק,הספק,מתבטא
מרכזיציד.ולכלוךדםבתרנומתערבבמילהלבריתברמזהתינוקתשלהטבילהטקס .הפגום

 .מטורפיםשלבתחליףלהםשדימבוגדיםשל ,ילדיםשל :מדומהפסחשלסדרהואבדומאן
המודרנית,החברהשלחילופייםבטקסיםגםוכך ,לחילולוטקסביןמתנועעהגטמעשה
רוצים ,"מאוחדיםב"גידושיםהגיבוריםכלכמעט .מהםכאחדמתגלהעצמההכתיבהכאשד

הכתב.עלמעשיהםאתלהעלות

~דוצ'ה ,"ב"המאהבהמשלימההתקבולתצידעלמופיעהלספרדאשכנזיהדותביןהזיקה
 .זקנרתהבשלהמתקנתהמעדנתמןיוצאתהיאאבלהערבי,נעיםאתהיטבמבינההזקנה

והוא ,אדנותיהמזרחויהדותספרדיהדותשעניינוהמוטיבנעשהמאוחדים",ב"גידושים

פריצת ,האסוראלהפנייה .וערבכשתיברמשמשותוהאהבהשהסטייההלבושאתלובש
נהיהתוךמאוחדים",וב"גידושיםב"המאהב"ההוויהמןנפרדבלתיכחלקמתגלהחטאנו
עולמובדאייתיהושע .א.בשיודעהטהורים,הברוריםהאמצעים .התיקוןאלחזקה

 .האמנותיתכתיבתובמעמקיוהסוטההספקאדניעלמתיצבים ,הפובליציסטית
איזוכגוןאוניבדסאליות,מופשטותשאלותשלהםהעומקבדפוסמציעיםהסיפוריםגם

אובאוטופיהרוצההיאהאםהאנושות,הזקן",ב"מותישנהאוחדשה-עםלויבורתרבות
והדומאניםהסיפוריםדומיםבמעמקיהםכינמצא .יתיר")שלהערב("מסעבקאטאסטדופה

יהושע .ב.שאאלא .הכתובלשורשהאידיאהובהפיכתהאידיאיבחיפושםיהושעשל
שיהושעבעוד ,לארמייםלכתביםהדומאניםאתהעושההצופןאתלנומציעיותרהמאוחד
כןעלהןהראשונותיצירותיו .אחדיםבדבריאותוותלההצופןאתהרחיבהמוקדם

דמיוןמשוםיצירתובהתפתחותישזהבמובן .פולחניותרעיוניות,האחרונותמיתולוגיות,
קודשכתבימכןולאחדמיתוסתחילה ,כולההלאומיתהתרבותשלכוללרוחנילמהלך

גםשהםושאלותיו,ספקותיולידהחושבהאנינשארהדבריםביסודכאשדמגובשים,
 .רעםציבור ,שבטשלתהיותיו

דוסטוייבסקיהזז,ופלויפוניות:דואליותמוניזם,ל.
מגמהאודרגמאטית,פולחנית, ,אחדותיתמגמהלהבליטעשויההאידיאותנושאתהיצירה
הנדרשתאחתמחשבהלבטאבאההזזלחיים"הדרשה" .מדוביםבקולותדיבורדיבויית,

פאסיבית"לילית"מתפיסההיהודיתההיסטוריהשלפניהמגמתשינוי ,ירוקהשלבפיר
המושך ,מעלהכלפיהרוקדהאחשלהתעלותומתוארתב"יעיש" .אקטיבית"יום"לתפיסת

החומדלדאגותהנתרןהשניהאחולעומתהומחסוד,סיגוףלחייאותוהסובביםכלאת
בעלותו .בתימןבהיותועודלשגשוגמצמצוםיעישאורחותאתמשנהההתהפכות .והמטבע

כגרעינו"הדרשה"הסיפור.תהפוכהבפניעומדיםאנוושובהשמים,בפניונסגריםידושלימה
מקיף,כדרמאןל"יעיש"בהקבלה"חלוצים"להיקראהיהשאמורהדומאןשל

מטיףשלמפיו ,חדשבנוסחקודשכתב ;נחרץאחדותי,צבירןבעלהואאנציקלופידיסטי
מןבמובאותעשיררבות,דמויותמדובבהדרמאן .דרשותבעלאינושבעצםמיוחד'בסגנון

 .מדוביםרעיונותשונים,קולותמשמיעהמקורות,
הבאה ,פולחניתכיצירהדוסטוייבסקישלועונשו""החטאאתלתפוסנוכלדומהבאופן
לקדושתוההיענותהעצמיתהצליבה ,הייסודיםבדדךהחטאשלה~דוקרעיוןאתלבטא

בלשיכסיפורהדומאןנתפסהעלילהמצד .סרניהשלדמותהשלפנינובמקדההמושיע,
החטא:הדתית ,המוסדיתלרמתהההתרחשותאתמעלההדומאןשם .ופענוחרצחמלוכד,
בוגםשמדובראףעלהריבוי,אלנוטהזאת,לעומת ,קאדאמזוב""האחיםהדומאןוהגמול.
עשויהאחיםמןאחדכל .למשנהואחדמגיבורנעההכובדנקודתאב,רצח ,אחדברצח

דמותאתכךעלמוסיף .אידאירתרוחניות,עמדותמייצגגיבורהראשי,כגיבורלהיתפס
להקנותניתןמהםאחדלכל .עצמוישושלדמותואפילואוהגדול,האינקרויזיטודאוהקדוש,
 :מסויימותלדעותבכורהזכותנותןהדומאןרוחנית.עמדהמייצגכדיוקן ,שליטמעמד

שלהמפורסמתאימותואוהגדול'האינקויזיטודכדבריוללחם,למיסתודיןזקוקההאנושות
הפונותבהתבטאויותעשירהואבמכלולואולם .מותרהכול-אלוהיםאיןאם :איוואן

 .שוניםמחשבתייםלכיוונים
נושאתיצירהוביןכפולחניתלראותהשנוכלאחת,ראשיתאידאהנושאתיצירהביןהשוני

אחדותשלבמונחיםלהגדירוניתןחפשית, ,כפתוחהלראותהנוכלכןושעלרבות,אידאות
גםתשאירהסטדוקטודאליסטיתההתברגנות .באחטיןמיכאילשלבמילונוופוליפוניות,

לבטאותעדיףהיצירותשלבפניהןחוץ'כגילוייהפוליפוניותואתהאחדותאתזהבמקדה
דואליותיוצרת ,הבינאדיותהמקבילות,העמדת .עומקכגילוידואליות,שלבמונחיםאותן
האלטרנטיבה,הצגת .לההמיוחדים ,הסגולייםהיצירהבמרכיביהנדרךבכלאחדמסוג

אלא ,שוניםקטביםביןכמתיחותלאחדש,מסוג ,נוספתדואליותיוצרת ,העומקכדפוס
נטייהבעלסרפדשלנחלתוגםתהיהזודואליות .שידיגמתחללא ,מהורהרת ,כאלטדנאטיבה

אוהאחדותלצדנוטותהיקפןשלפייצירותתאפייןוכן ,פוליפוניתנטייהאו ,מרניסטית
 .הריבוי

קוטביותקובע 'אשתואתנטלמהםשאחדמופיע,הואבפניההורעדהרביןירוקהביןהמתח
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ולמלאות(לילה)לחסרוןהיהודיתההיסטוריהשלפניהנקבעיםגםכךושובע.קיפוחשל
ערכיצביוןבעלישהםמזולתו,האשהאתשנטלמישלוהמלאותהשובעאיןאחרמצב(יום).
אתמחברושנטלמישהשיגמה .ירוקהמתפללאליהההיסטוריתלמלאותדומים ,שלילי
צריך ,להשתנותצריךשמהלכהההיסטוריהמןפיה r;:ההממש.בתחוםהוויההוא ,רעייתו

הדרשה""שלהגלוייםפניהכינמצא .גזלללאחטא,ללאיותר,מלאהברוחניותלהתבטא
הקבלתםתוךסיביותרפאאקטיביותוחיסרון'מלאות ,ולילהיום :הניגודיםצירעלניצבים

בפניה .הגוזלשלחברולהיותשאמורממיאיששלאשההגדילת :ערכיתלבבואה·שיפוטית
כנגדהתעלותשלמעשים ,לדורותיההדרשהאתהמאפיין ,הדתיהיסודמצויהדרשהשל

שדרשתואלאחדשהדתמבשרירוקה .מרדשלגילוילובשזהיסודכאשרירידה,שלמעשים
 .המציאותאתיותרנכונהלראותאותוהמכשירהנפילתו,ממעמקיאלאההר,מןאינה

אנואבלהעומק,דפוסאתלגלותכדידיבהאיןמקיףורמאןשלבלבדכגרעין ""הדרשה
מבטא"יעיש" .הזזשלאחרותוביצירותב"יעיש"הסתכלותמתוךאותולשעריכולים
 'הפרטי 'האישיבתחוםרוחנית,הגשמהלביןחומריתהגשמהשביןהניגודיםאתבגילויו
כוחארכוןהואמעלה,המוחלטתההתרוממותמחירהאוניברסאלי.ואףהלאומיהשבטי,
ההגשמהגםזאתלעומת .השרףעםבפגישתומסויימתלתקופהמתעוור,יעישהראייה.
 .השמיםשערילהיפתחותביחסירידההיאלירושליםהעלייה .מחירהאתדורשתהארצית
אםלשאולבאהבכללו, "ו"הדרשה"חלוצים"הרומאןשלגםוכנראהיעיששלהתשתית

 :ליחידמלאיםחיים)מלשוןבערביתיעיש""(חייםמעניקמהלרוח,חומרביןלהכריעניתן
או ,החייםבקיוםהתקדשותמגשימה,לתנועהחייםמעניקמההנפש?אוהגוף,תביעות
וברומאן ,"דמיםב"חתןבולטהמכלההאשמוטיב ,החייםלשריפתהנכונותהשם,קידוש
 .הזזבכתביאחרים,רביםובמקומות "אחד"בקולר

נטייהבעלהואאמונותיושבמסכתסופרהואוצורות,פניםרבתהיאשכתיבתוהזז

בדרךהכרוךבכלברורותהנחותמבטאהגאולה"משפט"נחרצת.מוניסטית, ,מונולוגית
 ,קולותבשנידיבורשרוקה) '(ומונולוגיותמבטאתהאמנותיתההבעה .הציוניתההגשמה

כנגדזהההצבהמצויההכתוביםביסודאך, .עמוהנחרצתודעתוקולכלכאשרורב·קוליות,
ממנוהושפעשהזזדוסטוייבסקי' .ותפקידמשקלמהםאחדלכלכאשרורוחחומר :זה

כאשר 'באישיותוורב·ניגודיםהאמונתיותבהבעותיופוליפוניסופרהואמרובה,מבחינה
גופני,סימןהיאלקהשבה"הנפילה"מחלת .הנוצריותאמונותיואתמכחישיםמעשיו

שלהפולחנית ,האחתהנחרצתהאמונהאולם .והתנהגותגורלשללנפילותכבבואה
יד'זאגורהשמניחכפי ,חטאתשלמטעןהמפרקהמטהר,הדידויבחשיבותהיאדוסטוייבסקי

 .דוסטוייבסקיעלבספרו
בהםמצויותקאראמאזוב"האחים"הפוליפוניוהרומאןועונשו""החטאהאחדותיהרומאן

 ,(סמרדיאקובוזוהמהלכלוךוחוטא'קדוש 'ושטןאלוהשלקיצוניותניגודיותמקבילות
וחולקודשהעלילתיבמערך .ותוםטוהרהומולםברוסית)השםשלהמובןלפילכלוךמשמע

אואלוה, .שלהםהמוחלטתבארכיטיפיותנשאריםמסיימיםדיוקנאות .בזהזהמתערבבים
סרניהלרצח'-ניקובסקולרא :להיגאלכדיהחטאלתוךליפולחייבותאחרותדמויות .שטן

או ,לבחירהלאדםלונתוניםוחולקודשאםהשאלהנשאלתהדבריםבמעמקי .לזנות-
מפרנסותוההחלטה'הבחירהחופששעניינןהנוצריותההנחות .המציאותמחוייבתכהתנסות

פניונתונותלאןלהחליטאדםיכולהפסיכולוגי,החברתי,הכורחאףעל .הנגלההרובדאת
הבלתיהאלטרנאטיבה,נשארתהכתובבתשתית .לתחייהאולרצחלגאולה,אולשקיעה,
שחופשאווכל·אדם,קדוש ,אלוהשלהמשותפתנחלתםהואהבחירהחופשאם ,פתורה

 .האנושיתלספירהמחוץ ,בכללמצויהואאם ,מצויהבחירה

קאמילאלבר"האורח" :אידאהנושאקצרסיפורל"א.
הסיפורהואזולמטרהיותרנוח .האידאיעיקרועללהעמידוקשההמקיף,הפוליפוניהרומאן
לחוטאגםלהתייחסברורפולחניציוויהגלויבמראהולובש 'לכךכדוגמה ,""האורח .הקצר
פנימיבצוהמורהמחליףלמשטרההרוצחאתלהסגירהחוקלפיהצואת .חוריןבןכאל

בוונהגערך'שווהכאללמרותונתוןבהיותואליושהתייחסלאחרוזאתהאסיר'אתלשחרר
התגורר.ובביתו 'ישןבמטחו ,שתהמכוסואכל,מפתובאורח,שנוהגיםמנהג

סיבהללארצחהערבי .התנ"כיתקיןלפרשתבזיקההסיפוראתקובעתהמקבילותמערכת
גןשלבסמליותצרפתאותה,הסובביםנהרותארבעשלהארץמפתהמורהבכיתתמוצדקת.

ומציידנדודמתתלולהעניקרוצההאסיר,עםלבדובהיוותרוכאלוה,כמוהוהמורה .עדן
הולךוהואלושניתנהבח.רותרוצהאינוהאסיר .הנוודיםלשבטילהצטרףבאפשרותאותו

ככתבהאותיותאתכיתתולוחעלימצאהמורה .ונחרץברורדינוגזר.כאשרלמשטרהמרצונו
זכרההסיפור,בסיוםהאפקוליפטיתהאחרית .כך"בעדתשלם .אחיךאת"הסגרת :הקירעל
הסיפוראתמזקיקים ,במהלכוקיןפרשתדמוימעשההסיפור,בפתיחתעדןכגןצרפתשל

 .קודשלכתבי
שקיבלהצובמילוילהמשיךאוהאסיר,אתלשחרר :המורהשלבהיסוסיונתוןהניגודיםציר

ההרבראששלגיםאווירתהגיאוגראפי,התאווהניגודיםציראתמשליםהרוצח,אתלהסגיר
הלוהטתוהשמשהמדבר .הקורבגלללחופששולחההכתה .המורהמלמדבובמקום

למעלה .המישוראלהגבהיםמןהיאהאסירעםההליכה .הסוהרלביתבדרךמופיעים
של 'יחדגםוהמעצרהנדודארץשלהיאלמטההחרות,מולדתערנית,גןהיאהאווירה
מתנתאתמקבלשאינוהמקום,ילידהערבי,הח.רות,אדוןהצרפתיהמורהומחירה.ההכרעה
נתפסתהניגודיםשלמהותם .מרעהואחדמאדנבדליםכשהםזה,עםזהצועדים ,החרות
אסונאנסיהקשרנקשראותיותיולפי DARUהמורהשם .קאמישלהרעיוניותהנחותיולאור

התקדמותמתוךואף CAMUSקאמישללשמובעיצורים)ולאבתנועות(שיתוף
לפיבד'פותחהמורהשלשמוהלאטיני,הכתיבלפיבג'פותחקאמישלשמואליטראטיבית.

רצונואתשמשליטמישלהיאהבבואהתמונת .למ'המקבילהר'באותגםכךכתיב.אותו
אתלובשהואבכך .השלטונותצואחרממלאאיננוהמורה .כמורדאותוהסובבעלהמלא
להישארההזדמנותלושניתנהמיסיזיפית.היאהמעשהאחריתאך .המורדהאדםשלדמותו

בנקמהאותותשיגהערבים,שידברורשכןהמחיר,אתישלםהמורה .במעצרבוחרחוריןבן
ההרמראשירדהמורהוהסלעים.האבניםבהצגתומרבההרבמרכזומציבהסיפוראכזרית.

כאורח,שיהיהבאדםנכוןמנהגטעם,שלעיקרוןמשליטפותר,מעשהשעשהוחשלתחתיתו
לראותכדיוחזרההר,מרגלותאלירדכסיזיפוס .פניועלנהפךמעשהואך, .שחטאאףעל

הסוהרבביתהאסיראתגםמשאירהאירוניההיפוך .ממששלמשחררתלתחנההגיעשלא
 .נוקמיובידישבוימארחואתוגם

נאור, ,משכילכאדםהמורה,שלהנחרץהמעשה .האבסורדאלמוליךהסיפור,שלעיקרו
טבעועצםלפיהאבסורדהספק.שלהמרהטעם ,איפוא ,נשאר .היהכלאנותרמורשת,מנחיל

הקוראבפנילהתייצבשנועד'הספקאכןהואהסיפורשללקחובספק.אלאבוודאינקשראינו
מעשהשלהגלויצדונושא.שהסיפורהאידיאהאחרווכרבעלילה,במעשה,הסתפקשלא

עליונותעל :המצערתאחריתוועל ,ח.רותהמקנההמעשהשליופיועלמלמדוהמורההאורח
המאוכזב ,הבריאהכאדוןהמורהמופיעהסיפורשלהרמיזותבמערכתהרצון.עלהכורח

טעותשלובהתוודעותעליושנגזרהשופטבתפקיד ,טעםחסררצח,מולבעמידה ,דיומפועל
טעםישהאםהוודאי.אתלהחליףהספק·האבסורדיבאהכתוביםבמעמקי .האדםלמעמד

 .אותםמכחישהכולההמציאותשהריחורין,כבניבמעשינו

ח.רות 'כורחשללזיקההנדרשיםהאחריםוהסיפוריםהפילוסופיותהמסות 'קאמישלכתביו
צוהיאהנדיבות .פתורההבלתילשאלהנקלהעלמוליכיםסולידאריות,אובדידות ,ונדיבות

ההכרהבסיסעלמתייצבתהיאאבלקאמי)שלמצוותויב",ינז("היההאבסורדמןחזק
האדםשבוהטבעהפנים,כפולתבמהותהה,יההוושלהאשליה,ורבתהסיזיפיתבמהותה

 .הלוהטיםוהמדברהשמשלרצח,המוליךוהטבע ,ושלגהריםחורין'בןלהרגישעשוי

קאמילאלבר"הנפילה"מחשבות:רבוידויל"ב.
היאנושאתשהיאלרעיוןהעלילהביןההקבלההיטב.ערוךמגובש,סיפורהוא"האורח
כמונולוגמלכתחילהערוך"הנפילה"הסיפורזאתלעומת .להפליאוסימטריתמדוייקת
ראשוןבקולהמדבר .בעדושמדברמיאתשישמעלמאזיןמצפהוהואמסימטריה,הנמנע

ההתוודעות .מודגשאינטלקטואליצביוןבעלבדידוישותפיםהם 'לידוהנמצאוהשומע
מיואתהמדבר·המתוודהאת :השנייםאתלהכירולומדהצדמןשעומדמישלהראשונה
 .הנאמרשלוהשפעהריבוילצדהיא ,מסויימותשאלותולשאוללולשמועידועלשנמצא

אחדשכל ,חריפים ,קולחים ,מבהמייםבניסוחיםמתנסחתהברקותרוףייתיים nפילוסופיית·
יכולותהןשאףממחישות,סיפוריותבאפיזודותלרוב,מלווההמנחם .עצמובפניעומדמהם

הביוגראפי,החוטעלהנחרדיםרעיונות,שלמחרוזתנוצרת .עצמהבפניאחתכללעמוד
 .להצטרףמוזמניםאנודבריושאלקלמנס,אן·בטיסט' Tשלקורותיו

 .המתוודהשלבדבריוהנזכריםוהרב·לאומייםהמגווניםהנופיםמכוחמתחזקהריבויצד
הווידויאבל ,באמסטרדםמרזחבביתהיאשיחובןעםהמתוודהשלהראשונההפגישה
 ,היהודיםלהשמדת ,נורמלהמלחמהבעתאפריקהולצפוןהמערבילמדבר ,לפאריזמפליג
כמחרוזתכמוהונופים,מקומותשלשמותמחרוזת .טרנסאטלנטיתלנסיעה ,שוניםלעמים

 ,השנייםאתמראהאינוהדידויאחד.ממקוםהמתרחשאתמפקיעהוהרעיונות,המנחמים

אמסטרדם,שלהתעלותלידמהלכיםמציגםאלאאחד,במקוםיושביםשיחו,ובןהמתוודה
 ,הקודח ,המתוודהשלמטחולידמתרחשתהאחרונההסצינהבים,מפליגים ,לרציפיםיוצאים
 .חוזרתלמלריהרמזתוך ,כינויללאבמחלההחולה
 ,זהבסיפורהמצויותוהגיבושההתייצבותתחנותכללידלקוראמזומניםוהתפשטותהרחבה

כליראהשבהאדם,לכלמראהכיצירתמוגדרתהמונולוגתכלית .עלילתיצביוןבעלותשהן
 .משםביותרולמאלףמכאןהפיקנטילצדמשיכתם ,המעשיםהפשטתמכאן .עצמואתאחד

 .העצמיהחישוףלתכלית ,השתנותשלברצףנתוןהואגםהמספרשלדיוקנו
הנתון ,המיידיהמאזין,שלדעתואתולבלבללתעתעהעשוי ,הריבויצדמשוםדווקאאולם

 ,במראההואאףלהשתקףאליהם,להצטרףהמוזמןהקוראושל ,ההתרחשותבתוךכגיבור
תחנות ,המחשבותרב·הזכרונות,הווידויאתולגבשללכדשנועדו ,התשתיתרובדיהםחזקים
 .והיורדותהעולותוהמסכותהדרך
התייחסותבמישוריהנשקףהסיפורכשם"נפילה"·המפתח nמונמתוךנבנההאחדותיהרצף

קפיצתחזותית,היאמסופרעליההנפילה .ברמזאוישירות,המתוודהפונהאליהםשונים,
לקפיצת· .הצעקהאליהמתלווה .לעזרתהחשבאטיסטשז'אןבליסיכהלנהרהנערה

היאוהצעקההגיבורנפילתהיאהנערהנפילת .חוזריםמחזות·בבואתייםולזעקהההתאבדות
ובולמטה,מלמעלהאנכיברצףקויוצרתהנפילהחייו.כשלרןאתהמציין ,הצחוקקול

המחזהשלבנוסחולכשלרן,מהצלחההמתוודה,שלחייובמהלךהתמורהמשתקפת
הפונהאחרחייםלאורחגבוה,עצמוהתופסאחדחייםמאורחשלפנינובמקרההאריסטוטלי.

דימוייםרמזים,כינויים,מלים,שלמפותחתבמערכתמופיעיםמעלה·מטה .למעמקים
וצעקתההנערהנפילתבמרכזו,הנמצאהטראומאטיהסיפורעל ,האישיתהנפילה .והשאלות

בדידוימרכזיצירהנפילהנמצאתכך"נפילות".שעניינןתשתיתברובדימלווה ,מושיעבאין
וצדהווידוי,נשמעשלידןאמסטרדםלתעלותבדומההתפשטותהואשלוהריבוישצד

ושלהגיבורשללמטה,מלמעלההנפילה :עוצמהרבאחדלצירמסביבהואשלוהגיבוש
 .קרבנו

המעגלובראשונהבראש .ולידומסביבוהנבניםרחביםמעגליםמציעיםהראשילקוטבחיזוק
היוניםמופיעותחוזרתרמיזותבמערכת ."בראשית"סיפורהאדם,נפילת ,המיתולוגי
נום,הגיהארץאו'המבולפניעלהמרחףאחדכגושבמרומיםהנמצאתמלוכדת,כספירת·על
ונטהשלאיזכורודרך .מתחתיהןשמצוילמהכלשהיישועהבאהאםלראותומחפשת
שהיאפרטיתנפילההגיהנום,בתוךלמסעהדידויאתלעשותהסיפורבאהאלוהיתוהקומדיה

מצויאחדלכלוהמזומנתהכוללתהמיתולוגיתלנפילהמקבילבאופן .כל·אדםנפילתגם
הקהילהלרבות ,אירופהיהדותהשמדתהנאצי,בעידן~ירופה ,ההיסטוריבתחוםהכישלון
בסיפורמתלכדישושלהצליבהמעשהגםכךמטה.ירידהכתמונתבאמסטרדםהיהודית
 ,שהווידויאףעל .הנצרותשלולמהותההאנושותלכל ,לאירופהלכל·אדם,הפונה ""הנפילה
מצויההדתייםוהרהוריםהנפילהשבשורשהרי ,דתבליעצמושמגדירמישלמפיונשמע
מתחנותובאחת ,בולהרהרבו,עצמולראותהצלובשלפניומולניצבהמתוודה .הנצרות

האפיפיורנפילת .לשעהכ"אפיפיור"פועלהואהגרמני,העצוריםבמחנהשהייתו ,חייו
 ,ישושלמורוהנצרות,שחוזהמישלבווידוימרמז,ויותר ,רמזבצורתנשקפת ,מקוםכממלא

מלשוןקלאמנסהכינוינוסףהמטביל,יוחנןבטיסט,לז'אן .בשמונקשרהמטביל,יוחנן
אתולחזקלגבשהואאףבאההיתוליהממדכאשראירוניים,כינוייםאלהכל .וכפרהרחמים

כתופעת·יסוד.הנפילהשלמרכזיותה
בחיבוריולהןנדרששקאמישאלותומשקפתהריבויבסימןהיאהפילוסופיתהתשתיתגם

הגשמהאופני ,וחרותכורחכשאלת·השאלות,לדעתאיבוד .אחדמאופןותריוב ,השונים
עצמיתלהגשמהעלילתית·רעיוניתעליונותנקבעתהריבויאףעלפהגם .שוניםעצמית
תפקידממלא ,דיןעורך .מתחלףהגיבורשלהתפקודיהסטאטוס .הדון·ז'ואןשלבנוסחו
בתשובהחוזרמידרדרשיכור ,בנאציםהלוחמתלמחתרתמצטרף ,עצורבצבא,שחקןבצבא,

בהקבלההתפקידים,במסכתאמסטרדם.שלסיטי""מכסיקובבארפאריז,שלבכאריס
כמיהשחקןשלהתפקידחשוב .ההגותייםבספריוקאמישלהעצמיתההגשמהלתפיסת
הבמה.עלכבן·דמותםעמםמזדההשהואאלהאחרים,בחייזכייה""תוךעצמושמגשים

 .הנוצריוגיבורההתקופהשלהנפילהבהצגתמשמעותבעלהואהאפיפיורתפקידמילוי
שהכישלון ,עצמיתכהגשמההנשיםלחיפושחשיבותנודעת ,המצומצם .הפרטיבאיפיון
 .בצדהוהנפילההצחוק .המוסרי

גםנתוניםאלה.הבינארייםלציריםוהאחדותהריבוימןלעבורישהעומק,לתבניתלבואכדי
המכתביםמתנסחיםשבההשלטתהצורההואהפרדוקס .האחדותיבצדוגםהריבויבצד

 .פרדוקסיםכשרשרתערוךגםהואכךמכתמים,שלמחרוזתהואשהווידויכשם .והמחשבות
יותררחבהמערכתבתוךהנתוןמצומצם,היקףבעלבינארי,כצירלתפוסנוכלהפרדוקסאת
בהווייתוהמלכדהציראתנראהאםנקלה,עללגלותניתןהבינאריותאת .ניגודיםשל

מתייצבותו"המבול""בראשית"פרשיותמטה.למעלה, :מתפרק"נפילה"המףנח .הניגודית
 'הדיןיוםהאחרית,מוצגתהראשיתכנגד .והיוניםהתעלותוהשמים'הגיהינוםבסיסעל

גםכמו .תשובהבעללשופטמתפצלכנופל,העצמי,הדיוקן .בווידוירבמקוםהתופסים
ולנכבשנשיםלכובשולפחדן,לבעל·כוח ,חוטאעצמווהואאחריםלטהרהבאלעורך·דין

כר Jש .גנובהקודשתמונתבידוומחזיקוהיטהרותצדקלמבקש ,ולנצלבלצולבידן'על
 .בהמצוי ,לישובסמליותו"הטלה"הצדיקים"השופטים"

 .בזוזוהמתנגשותיסודהנחותשתייתרבעוצמתנמצאהמקבילות·הניגודיותבמערכת
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אתנסעלמעלההשנייה, .מחטאנקיאין .ישרלרבות ,אשםאחדכל ,אשםהעולםכל:האחת
לצאתארלהיטהר,כדימטה,ארמעלה,הקפיצהאתהאשם,מתחרשתההימלטותיכולת
איבודשגםכורח,הימנה,להיפטרשאיןמעמסהיוצריםהחטא,האשמה, .האשםממעגל
בידימשחקכלימלהיותהאדםאתהמשחררתהרצון,הרוחקיימתמנגד .לויוכללאלדעת
שלהדלותמןבוישאבלגואל'מעשהלכאורהלהיותעשוילדעתאיבוד .החברהרבידיעצמו

צורהבכלוהקיוםהחייםמזרםכלילהאדםאתלהוציאעשויהואאיןאףהעיוורת,המנוסה
 .הקוסמיתבהוויהשהיא

המונולוגבסיוםהאירונית.ההיתולית,בהווייתםלתפוסאפשרוהניגודיםהפרדוקסאת
אםגםתשובה.הרהוריבכלטה wהמ ,ענ;:.קלדפוסכשלרבותיהעלהנצחיתה iהחזהופכת
התנסינושבוהייסוריםרבמסלול-החרטהלאחרהסינה,לנהרהקופצתהנערהאתשובנראה
הניגודיםאתלראותישהרציניתבמהותם .הקריםלמיםאחריהנקפוץלאמנגד,עשמדנועל
שיעורהוא"הנפילה" ,הפולחניהגלוי,בצדהסמוי.ברובדווגםהמונולוגשלהגלויבצדוגם

שלהנחותיולפיאדם""כלתפיסתשלמודרנינוסחזהו .והמוסרההתנהגותבתורתב~תיקה.
 .וביסוסתוקףהמוסר,בתורתכתפיסהלה,לתתבאוההגותיהאישיכסירנוכאשרקאמי,

רוצחאינו .קלאמנסבטיסטז'אן .ממעשהההימנעותשלבשטחנתפסהמוסריהכישלון
מדובר .שמעארשראה,מהעלאחדלאףמודיעאינואףמצעקתה.מתעלםאלאנערה,

המבולוכמומפעולהשנבעהראשון'אדםבחטאכמרחמורהואעליהשהעונשבפאסיביות,
בסיפורוכאן.נתפסתסדרם.שבפרשתה"כצעקתה" .וגזלחמסמעשיהתפשטותבשלשנגזר
לנמנעיםגםאלאלזוועה,שגורמים.למירקלאמגיעהעונש .יותרמחמירהבצורהקאמי,של

 .הפועלכדיןהנמנעדין .מלהרשיע
לעצמוהקונההמוסרבעל .ניטשהשלתפיסתוכאחתונדחיתמתקבלתהמוסרתורותמבין

בעליבותונתפסולאלמנה,ליתוםסיועמבוזה.ולאלמנהליתוםסעדבהושטתטובהתחושה
כדיחסדבמעשימרבההמצליחעורך-הדיןקאנטיאנית.היאהדחייהאבלניטשה,בנוסח
מעשהלשםמוסרימעשהבבחינתלאמוסריותונמצאתעצמו.ובעיניהבריותבעיניחןלשאת
אלכמוליךמוצבההידוניזםגם .הנאהלשםחובהמילויאלאחובה,לשםחובה ,מוסרי

מתייחסקאמישלהמונולוגסופי.האיןל"צחרק"ומביאכוזבהואההנאהריבויהנפילה.
מצפוני-פנימי.לענייןהעונשבהפיכתדוסטוייבסקי,שלועונשו""החטאגביעלומתייצב
שלאירונינוסחאכן'המתוודה-הגנב.אתלאסורשיבואהשוטרשלהמתמדתובבקשה
או ,רצחלמעשיבהשוואההחטאיםממדיצמצוםבשלמתאפשרלעונש,ההופךהחטא
המתוודה .גנבההואלאאבלהמתוודה,בידינמצאתהגנובההתמונהגדול.מרהבקנההונאה
מבחוץהנגרמתמחלהרע,אורידהואהאטימולוגישפירושההמלריהמחלתבשלאוליקודח,
הווידוי .עצמיתרבסאטיריזאציהבאירוניהמתחלףדרסטוייבסקישלהפאתרסמבפנים.ולא
הזולתאמרןאתמבקשוהואלעצמו,גםמאמיןשאינו .מהימןהבלתיהמתוודהשלהוא

למחצה.אמרןבדבריו,

בדרךהמתוודהמגיעעצמי.קרבןכמחייבתהמוסריותאתהתרפסתהנוצריתהעמדהאל
מחלקםראינוהמת,העצירשלהמיםאתשרתההעצירים,ידיעלשנבחר"האפיפיור"החטא,

אולם' .הראשיתפקידוהיאבמדברהמעצרבמחנההמיםחלוקתכאשרזאת, .חבריורביןבינו
חשבוןשלשבסופרהרימשיח",בליכ"אליהרעצמומגדירהמתוודהומשיח,אלוהותבהעדר
בתוךצומחתהשופטת, ,האידיאלית""העין .מבפניםלבואהמוסריתההערכהחייבת

הגלויהמראהכינמצא .תשובהבעלשופטעצמו,לשופטנעשהוהואהמתוודה,שלאישיותו
תעזוב"עזובכמצוותלמצותושניתןהפולחני'הנחרץ'לשיעורלהגיעכדיבפרדוקסמשתמש

וחוזרתהנאציתבתקופהלאירופהמופניתלאחורבמבטהגינויקריאתאותו.ולאעמו,עמו",
וכלאירופהחורבן .הזולתנפילתעצמו,נפילתנגדמוזהרשיהיהקורא,לכלמוסריתכאזהרה
תוךולפרטלחבורהלקולקטיב,השיעורהוא"הדבר"קאמישלהרומאן .עמההתרבות
ל"כלאינטימיכשיח ,"הדבר"לאחרהשיעורהוא"הנפילה"המשתוללת.המגיפההדגשת
הדידויומלחמה.חירוםבעיתרתלאכתיקונם,בימיםהתנהגותלאורחותיוצאוהואאדם",
האינטלקטואלהזמן'בןשלאוזנואתההולםתעבורהמכשירהואוההיתולדידאקטיהוא

להתעמקלועומדאינוריכוזוושכוחדוסטוייבסקי.בנוסחלפאתוסלבוזהעשויהמפונק,
 .שלהןההבחנהדקויותעלשרנותמוסרבתורות

הנזכריםיאנוסשפניולאחרהאירוניהלבוששמסתלקלאחרהווידוי,מןהעולההמוסרי,הצו
 :ואחדמוחלטהוא .בלבדכמסכהנתפסיםודו-ערכיות,התייחסותכפלהמבטאים .בווידוי
המעמקיםבתבניתואילומטה.מוליכהשאינההתיקוןבדרךמלכתחילהללכת ,נפילהלמנוע
נאמרתשפטו",לאלמעןתשפטו"אללשפוט.לאאולשפוט, :באלטרנאטיבההצומתחלף
שופטיםבפניהמתייצבדיןבעורךמדוברהווידוישלהגלויותבפניו .החדשה"ב"ברית
ביכולתהדיןעררךהעצמית.לחנופההבזוי,הקטןלמוסרלאנוכיות,כוחהמקנהכעיסוק
האפיפיורהמלך,בלבושיעצמורואההצורךלפיהמגוונתהסמכותקיוםשלהאשליה
בשופטומדוברנכשלההשיפוטמלאכתאבל .חקיקהשלעליונהסמכותלכולם ;והשופט

במונולוגהגיבורהשופטת.שביכולתהאשלייהכנגדגםמכוונתהחרטה .תשובהבעל
אךהכוזב.השיפוטיהמעשהאתמקייםשהואתוךהשיפוט,לבעייתמסביבונדנעהחושפני
שלבמעמדעצמולשיםהאדםרשאיאםהשאלהאתמציגהואהלא-פתוריםדבריובמעמקי
האנילוויהכבנימתהלכיםהשיפוטבצדלתרבות.לדת.לחברה,קירםאיןשיפרטבלאשופט.
הפניםבהעמדת .כלשרנונוחרהדיןעורךלחוק,מעל .כביכול .עליוןערךעצמוהעושה
שהחדרתכורחהואהשיפוט .להגןכביכולאמורהואשעליהםהערכיםאתמכחישיםומעשיו
והאנוכיות .לבריחהאנוכי,למעשהתחשבהיאגםכזרהיחלצותאבלהימנו,להיחלץמצורה
חרות.ומבטלתכפייתיתהופכתעצמה

תביעהלהחליףבאההיאואין ,המוסריתהמצווהאתדוחהארפוסלת,אינהשאלת-המעמקים
לא .לידומתייצבאלאהמוסר,במקוםבאשאינומשמעותיבתחוםנתוןהערעורבספק.

להיותמשמעלשפוטהמעשים.שופטיהאדם,שופטיאלאלבחינה,נתוניםהראוייםהמעשים
הרחמיםבעלמחרייבאלהשלטיבםעלגםוהרי .משיחבלווינביאשופט,אפיפיור, ,מלך

מסכות.והורדתכפירהבהרהורי

עוזלעמוסנבונה""מנוחה :משולביםעקרונותל"ג.
מרכיביםלעצמהנוטלתספרותיתהיצירהכךרבים,מיתוסיםמחלקינבנהשהמיתוסכשם

שלוהכינוןעקרוןהמיתוסאולם .מחקההיאאותםחומרי-מציאותלרבותשונים,ממקורות
להתגלותעשויההסיפוריתהיצירהעלינו.משרהשהואהמיוחדתהאווירהומכאןאחרהוא
מעתיקיחלקיםבצדרעיוניים,חלקים .מגוונים"אדריכליים"עקרונותלפישנבנתהכמיגם

עקרונות .רעיונותנושאותסיפוריותמערכותבצדסיפורנושארעיוןוסמלנות,זיהוימציאות,
האחדרתית,המלכדתהתשתיתעלהמתיצבים~קוררת,בבחינתהםגםיהיוהשוניםהכינון

והשואלת.הבינארית.

 .לוומחוצהבקיבוץהבניםדורואתהאבותדוראתמעמתעוזלעמוסנכונה""מנוחההרומאן
בדפוסיםמצרייך-עזריהיונתן'רימונה,המשולש .גוריתאליבתבניתנוצקהבניםדור

בעליםבשנימחזיקהרימונההחברתיות.המקובלותפריצתעלהואבהםשהדגשעלילתיים,
כרימון'זרעיםמלאההסמליברובדרימונה, .שניהםזרעאתהשוואהומתוךבקפידהובוחנת

ולאחוצהפורצתאהבהויונתן'דודלאהבתרומזיונתןהשם .יונתןידיעלמופריתאינה
עםסועראהביםליליונתןיודעבריחתובעתהקרוב.פניעלהרחוקאתהמעדיפהזרפנימה

 .למחנה-,,,בשמהרומזתמיכל. .קשמלאתברבהבעיניושהיאלאשתויחסרכןלאמיכל,
למרשיעהופךמרחוק.שבאהזרעזריה,שאול.בןיונתןשלהשרשלתילטורחמחוץשהוא
הקיצונית,חטאנופריצת .לרימונהחוזרבריחתולאחריונתןלרימונה.קיימאברזרעומביא
המערכתאתהמציבההאליגרריתהכוונהעלמלמדתממשיים,חייםדפוסיהולמתשאינה

מנוחההמצא"מורת,מנוחתהיאנכונה","מנוחההולדת.מולעקר~ת.;הניגודית ,הבינארית
הולדת .כלייהעםהשלמהשפירושהרחמים"מלא"אלבתפילת ,השכינה"כנפיעלנכונה

 .להמנגדעומדת
והאםיונתןשלאבותיושני .המולידהדורשלהמשולשקייםהבניםשללמשולשבמקביל
שמו ,טררצקיבניהוהתפרצות.אהבהשלגודשתחילההיההאבותאצלמהם.לאחדהנשואה
הפר ,בפרהיריהמעשהנסמךוברחנשארשלאלאב .התנהגותוגםרכךופרץ,סערעלמלמד
שלהציור ).ורבייהפרייה :פרהמלשרן .האטימולוגיבמובןגם(כךלזכריותלפוריותכסמל
הסמיכותכאן .הבניםשלבתארומאשריותרמציאותחמריבתוכולהכילנוטההאבותדור
כמרכיבהמופיעההמציאות.מןהמזוהההדמות .אשכוללוילביןיונתןשלהחוקיאבירבין

 .ברומאןחשוב
החברתיים-המזוהים.המרכיביםעםביחד'האליגורייםהמרכיביםאתהמחברתהשאלה

לשיתוק.אר .להמשךהבניםדורסינריי :ועניינההשטחלפניסמוךנתונהההיסטוריים,
מעידהאבותדורהמושגעצם.קצרלטרוחהבעיהאתפתרהאבודדורלהולדת.אולפוריות,

לעבודמאליוכמרבןהימנומבקשיונתןשלאביו .להמשךזקוקהואאבל .להולידיכולתעל
לסביבתםומנוכריםזריםאותםהעושיםהבנים.שלההישתמטותדרכיאתומגנהבמוסך

ברחאחדאבפעולה.ולחוסרגמורלשיתוקמגיעהואשגםהאב,שלסופווהרחוקה.הקרובה
בעלהכלפי ,שנאהאחוזת ,האבותכדררהמציאותכפלבשלהאם, .נדיבותבמעשיומסתפק
במחיצתה,שנשארמיכלפימכווניםשחציההרדיפהבמחלתכחולהלהגדירהוניתןהחוקי,

 .יונתןשלאביוכלבעינישמוחזקמי

עוזעמוס

בתוכו.הטבעובתמונותהררמאןחלקיבנוייםלפיוהעונותבמחזורגםנתוניםופוריותעקרות
לו"צנחהשירלשמשיכולוהולדת,לעקרותבהתקשרומנוחהשללמוטיבבבואהכתמונת
יודעאינוהאניאולםהסובב,לכלקיוםהבטחתפירושההטבעמחזוריות .לביאליקזלזל"
כמוהו ,הולדתשלממחזוראותרמפקיעהוערירותו ,)"ילושנתמנוחה("לאושינהמנוחה
היאהקוסמיתהמחזוריותשבשירבעוד .הקוסמיהקיוםממחזוריותשיצאשצנח,כזלזל
משתקפותפוריותאועקרותבלבד.מסגרתיתהיאעוזאצלעיקרית,השתקפותתמונת

אשכוללוישלדמותוהישראלית.והחברההקיבוץ ,משפחהשלבמעגליםומתמקדות
אתגםהפגינהדיאלוגית,נכונות ,חקלאותהחשבתפוריות,שלמעשיםבתוכההמגלמת
הררמאןבגבולותושיגשיח ,אכןהימים.ששתמלחמתערבהאוניםוחוסרהשיתוקההיסוס,

המכתביםנזירי.ביטויוצמצוםחיוניותהבעותשלהקלעבכףנקלעהמנהיגוביןהאבבין
מחישאשכוללוי .הבןבהצלתלעזורהפשוטההתחינהבאהובמקומםנגנזיםהאירוניים

שתדעהיאהדופן,יוצאהאיש ,אחרמסוגדמות .הבןאתשתגלההיהלאאבלטכנית,עזרה
המנוסה.מהרפתקאותלוהצפויבפנייונתןאתנכונהלהזהיר

כיצירתוהרומאןשביןהמקבילותמערכתגםמתייצבתופוריותעקרותשלזהבסיסעל
נזכר .ספרותי,,-שיחמקייםהואשאיתםהאחריםהרומאניםוביןהמחברשלהמקורית
הדופןליוצאהואהעיקריהקשר .ברומאןסירםבהערתמלץדודמאתנעול""השערהרומאן

שעה ,ברזמעוררשהואוסופרבהגיונותיולבתשומתמרשךמלץ.שלברומאןלקיבוץ,הבא
"המאהב"עםקייםברורעימות .הבשורתינאומובאמצעצרכיולעשייתלצאתנאלץשהוא
כאן .לעקרותכאילושהגיעה ,הציונותשלבוויטאליזאציהשעניינוכררמאןיהושעא.ב.של
אחדכאשרקיומה,תוקףפגשכאילו ,הוזהאשהעםאחתבמחיצההשוהיםגבריםשניושם
כמציגהמוסךהררמאניםבשנימצריכן .ביודעיןהבעלידיעלאליהשהובאמאהבהואמהם
שנראה .ספררתיעימותהערבית.הבעיהשלצלהעליהםונטריהמשךהתובעתהקיומיותאת

החייםמדפוסיהבןבורחהיצירותבשתי .מגדלאחרוןבאב""מסעעםגםמצרימכורן,

עצמועלנוטלהאב .אישיקיומי,כפתרוןמנוסת-מורתכאילוומעדיףעליומצררהשהחברה
 .הפרטילכלירנרכךכדיתוךומגיעהבןשלההצלהמצורתאת

 .וניגודשיתוףשלבסיסעלמתייצבאחריםסופריםמשליצירותעםהספרותיהעימות
 ,לכאורהנראה,אםגםסרלאשתוקפה ,כלייהארהמשך. :היסודבבעייתהואהשיתוף

דורשלפוריותואועקרותר"נצח".עובדת ,לערערהשאיןעובדההיאהציוניתשההגשמה
שרנה .תיקוןשלתשובהלהשיבבאעוזעמוסשלהררמאן .במבחןהעומדתהיאההמשך
עזריהאתעושהעוזמגוחך.לנוכללקיבוץשבאהזראתעשהמלץהאחרים.שהשיבומאלה
הזיקהשלמדומהכפותרהערבינעיםאתמציגיהושע .ממששלסיועשמביאלמיגיטלין

אתעשהעוזלשעה.טאבוכפריצתלראותישהיהודיהלנערהנעיםביןהקשראתהאירוטית.
אתהעמידמגדוממשי.פורהחדש.לאבהנעשיםהחוץמןונערמאהבשללצירוףעזריה
המסתמלתהקוסמיתהאחדותבאב.תשעה ,אבבחודשהמסתמלהכלייה,בסימןהאבמסע

שנדרששעה ,יעילהובלתירחוקהנראיתהזמן.כלבחלליתשנוסעכמיהאב,שלבעיסוקו
למוליכהשפינוזהשלהאחדותתפיסתאתעושהעוז .והמדברהנגבבדרכיממשיגילוימסע

משמערתבעלמשפט-מתקןמשמיעעזריהעזריה.שלבפיוטעם,בהשישמוסריתלבשורה
היאכולםשלהצרהסביבתו.ועלעליוחיובית,כפייהאותו,וכופהאשכוללוישלבאדניו
 .גיטליןעזריהטוען .פתרוןלמצואראויוהאהבההאחדותובבקשתההדדיתהשנאה

בזמניםלרומאןכראויאירוניגרוטסקי.היתולי,בלבושניתנותהמתקנותההבעהדרכי
 .מלץאצלמצויהשהיאכפיוהרחקההעלבהכאןאיןאבל .גיחוךבהםמעוררשהפאתוס
כ"נערהואעוזאצלהצעיר ,הזרנלעגת.הפרעה ,חולפתאפיזודההואמלץאצלהזר-הזקן
שלסרגגםנרצד ,וליהושעלמגדוהסמויה ,למלץהגלויהבהתייחסותבשררה.מביאשליח"
הראשוניםהמבטאיםמןהיהמלץ .בהווהרעיונייםשותפיםועםרעיונייםאבותעםדו-שיח

שביןמנורמותהסטייהבעייתאתהציב"מעגלות"שלוהרומאן .בקיבוץהערכיםבעייתשל
 61 ~לקיומןביחסספקהיהלאהאבותלדור .הערכיםלבעייתחזרנעול""השער .לאשהאיש
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H חכתרעלחמלית
תעקיותלדירב

הפיהבעלוםיי

חכרתאתלפתוחכשצריתי
עלהי,שחלמתיהעתיקות

מאחוירעומדאותיעדדועבלי
אתאבל .הדךרכללאורך
 .וגטידבסקקבלתיהכסף

מהרכלהלוואות tאשראי
אבלקל,ההיזשה.לאצשירך

חיתהמהכסףחשובויתר

לדבר.מיעםשישההרגהש

אליכשנכנסת tעכישו
עםכישקיםומלשמתלקרחה
 tוגטידסקבנקלשהנרפים

להשישרואהאניכלקדום
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ומצביםאנשים

 :הספרמתוךאוטוביוגרפייםפרקים
" Vozdushnyie Puti " 1982אוויר"),("דרבי i 

פסטרנאקבוריס

 )ה(האחרוןהפרקצללים;שלושה

גור-אריהיהודה :מרוסית

לנושישבמפתיעגיליתימקרוב,יותרמאייקובסקיאתהיכרתיאשרכ
אתאהבתידומה.חריזהדומה,דמויותעיצובדומות,טכניותתכונות

ולאלחקותולאכדי .צריךהייתילאמזהיותר .ושיטפןתנועותיויפי
הטון'כמובוגםכמובישהיויסודותבילהחניקהתחלתיכמעריצו,להראות

ה~יזהדברחיצוניים.לאפקטיםנטיחוכןמזויף,נשמעהיהשלי,שבמקרהההרואי,
 .אותהוזיקקשליהמניירהאת

לפניהבמהעלבמדבר.יחידלאבשירה,בודדהיהלאהואשכנים.היולמאייקובסקי
האנשיםובליבותהעממיתהמהפכהבזירתסבריאנין,איגודמתחרה,לוהיההמהפכה,

 .ייסניןסוגיי-
 'הבמהאמנישלהמקצועיתהטרמינולוגיה'ולפיהקונצרטיםבאולמותשלטסבריאנין

פופולאריותנעימותשתיים-שלושלפישיריואתזימרהואגודש.עדאולמותמילא
 .האוזןאתצרםולאחוסר-טעםלידיהגיעלאוהדברצרפתיות,אופרותמתוך
עםיחדהבלתי-מוצלחים,הלשונייםוחידושיוהגסטעמושלו'התיחכוםחוסר

ומיוחד'משונהז'אנריצרובחופשיות,הזורמתקנאה'עדחבקיההפיוטיתהדיקציה

 .בשירהמתאחר'טורגנייביסגנוןהציגלירתבנאשלמעטהשתחת
ומקוריתמתאימהטבעית,שורשית,יצירהרוסיהאדמתהצמיחהלאק;לצ;במימי
ובלאלו,דומהשאיןחופשעםלזמןמתנהאותובהעניקהייסנין'סוגיימאשריותר

חיהפקעתהיהייסניןזאת,עםיחדמדי.מכבידהעממיתבשקדנותהשי,עללהכביד
מוצרטיתהתחלהאותהמכניםאנוין'פושקשבעקבותאמנותיות,אותהשלורוטטת

 .מוצרטיתסטיכיהרמה'

אתחצהאיבן'הנסיךכמוהוא, .סיפור-אגדהאלכמוחייו'אלהתייחסייסנין
גם.ציפור-האשאת'כמוק.ן tדאיזידורהאתותפסאפור'זאבגביעלרכובהאוקיאנוס,

אוז,נלים,שלפסיאנסיםבקלפים,כמובצרפו,מעשיה,שכותביםכמוכתבשיריואת
מולדתו'שלהטבעיהנוףדמות-אצלוביותרהיקרהדבר .ליבובדםאותםשרשם
לושנתמסרהכפימדהימה,ברעננותהנמסריםריאזאן,אזורהתיכונה,רוסיההיער,

אוליכך,ובשליותר,וגסכבדמאייקובסקישלכשרונולייסנין,בהשוואהבילדותו.
הגדולההעירשלהלבירינטאצלותופסייסניןשלהטבעמקוםאת .יותרונרחבעמוק

האדםשלהבודדהנפשומוסרית,מבחינהונתבלבלהנתעתהשבההמודרנית,
מצייר.שהואבלתי-אנושיים,יסוריםדרמאטיים,מצביםהמודרני,

2 
בינינוהמחלוקתחידודבעת.פעם,שבינינוהקירבהבציוןהגזימואמרתי'שכברכפי
הרגילהקודרבהומורשבינינואי-ההסכמהאתהגדירהואהתווכחנו'שםי~ב. p ~אצל
במגהץאני,ואילובשמיים,הברקאתאוהבאתה .שוניםאכןאנו .מהאז:"וככן,שלו

החשמלי".
הקהל,דעתאלחבריוושלשלובכוח,חדירתוהתעמולתית,שקידתואתהבינותילא

 .החולףהיוםשללקולוכניעתולסדנה,לחברותא,נהייתו
ומערכתמשתתפיוחברבראשו,עמדשהוא ,"ףל"כתב-העתליהיהמובןפחותעוד

היהשוללים,שלזהבחוגביותר,וההגוןהעקיבהחסידהגן.הואשעליהםהרעיונות
פלאטוןעםיחדהטבעית.המסקנהאלשלילתואתשהביאט.רטיאקוב,סוגיי

לכלאוהצעירה,הסוציאליסטיתכמדינהלאמנותמקוםשאיןטען'הואטרטיאקוב
התיקונים,על-ידיהמקולקלתאמנות-למחצה,ואותההיווצרותה.ברגעהפחות
שווהאינהב"לף",פרחהאשרהחובבנית,הבלתי-יצירתית,האמנותהזמן,מהדייני

עליה.לוותרקשהולאלשווא,בההמושקעיםוהטורחהעמלאת
החלהמאוחר,מאייקוכסקיהקול","בכלוהטרום-מותי,האלמותילמסמךפרט

ברשלנותמחורזיםרישומי-חטףאליעדמגיעיםלאלי.מובןלאמ"מיסטריה-נו~ה",
המשולביםאלה,נדושיםרעיונותחבוטות,אמיתותזה,משוכללחוסר-תוכןאלה,

חסר-ערך'מאייקוכסקיזהודעתי'לפי .מתוחכמיםולאמבולבליםכזאת,במיומנות
 .למהפכןנחשבזהחסר-ערךשמאייקובסקיומפליאבלתי-קיים.

רצונואי-שביעותבתקופתלמשל,וייסנין,לידידים,אותנוחשבובטעותאך
שאניבהנחהביניהםולהשליםמאייקובסקיעםלהפגישוממניביקשמהאימאז'יזם,

 .זולמטרהביותרהמתאים
עםישותיפג"אתה",בלשוןייסניןעםואילושלישיבגוףדיברתימאייקובסקישעםאף

הסתיימוהןותמידהאצבעותעללמנותןאפשר .יותרעודנדירותהיוהאחרון

דםזובעדשהתקוטטנואודמעות,תוךנאמנות,לזהזהשנשבענואו .בהתפרעות
 .לצדדיםאותנוודחפוכינינוהפרידוובכוח

3 
 'שלו'לאכלשהישירהקיימתחיתהלא'כאשרמאייקובסקישלהאחרונותחייובשנות

-בפשטותזאתנאמר-כאשרעצמו,אתתלהייסניןכאשראחר,מישהושלולא
פעילותםוהחלהשירה,חיתההשקט""הדרןשלההתחלהגםשהריהספרות,חדלה
 ,חכםהמצויין,ידידואסייבאלה,כשניםאיבנוכ,ן-ןןקן;ל;,דין pו;;נל,פילניאקשל

ומשענולדעהקרובחברלוהיהדבר,משוםמסונוורא·,לכפנ~מיותוחופשימוכשר,
 .העיקרי

כלא:כזהבאופןמאייקובסקיעםיחסיאתניתקתי .מוחלטבאופןממנוהתרחקתיאני
שייךאנישאיןכךועלב"לף"המשתתפיםמצוותיציאתיעלשליכהודעותלהתחשב

מכתבלמאייקוכסקיכתבתיהמשתתפים.ברשימתשמיאתלפרסםהוסיפוזה,לחוג
 .חמתואתלעוררהיהשאמורחריף,
וזכויותיוהפנימיתעוצמתו~שר'קסםתחתנמצאתישבהןכשניםקודם-לכן'עוד

עלהקדשהלוכתבתיבחמימות,ליגמלהואואילוואפשרויותיו'האדירותהיצירתיות
 :כתבתיהשורותיתרוביןהחיים","לאחותי,

גנו, J:;נזו~~זכה~סרק

אוז,ני, 7 ז::::זץק.זp,קזp,ל;נtקד;ד~ה
ף p::זזקע;די t~ה;לסל~זכ W-~זכה

 .יר w-ל~- rר.~~ל-~גי

היא,לא-גח~יתדר:;נף~דע,
~חזוה-ה;:;נ~להז;'~י~י~ך
 ·;נית-דק~ים.ק;ןתנ:יז:זת~ל
 . ? ה??כJז::דך:קףד~י

4 
:שהחייםאחת.הימיםבאותםהתהלכוהזמן'אותואודותעלמפורסמותאמירותשתי
המשוררונשארהיהשמאייקובסקי-והשכיחיותר,שמחיםיותר,טוביםנעשו

שללמחברםאישיבמכתבהודיתיהשכיחהקביעהעלהתקופה.שלביותרהמוכשר
באמצעלושנתפסתידברהעצמית,חשיבותיניפוחאתממנימנעוהםכי ,אלהדברים
אניאין .מהםושנע-רצוןחייאתאוהבאני .הסופריםכנסלקראתהשלושים,שנות
חיים .הציבורמצדתשומת-לכוללאהסתר,ללאחייםציפו~-זהב.שללתוספתזקוק
 .לינראיםאינםתערוכה,ויטרינתשלברק-הראילאור
זה.ייקטרינהשלכזמנהתפוחי-האדמהאתכמובכפיה,להכניסהחלומאייקובסקיאת
 .אשםהואאיןובזה .שלוהשניהמוותהיה

s 
החכםהסופראתהיכרתיאזנריוס;ב.שלעצתולפיארנבורג,אותיחיפש 1917ביולי

בלתי-מסוגר.פעיל,מוחלט,ניגודמשלי,שונהנפשימבנהבעלאדםהזה,
כעתשנקלעו'אנשיםמחוץ-לארץשחזרופוליטיים,מהגריםשלהגדולהזרםהחלאז

גםהגיעביילי.אגרריינאמשוייץואחרים.האויב,כנתינישםונעצרוכנכרהמלחמה
ארנבורג.

כראשיתאחד,כערב-קריאהשיריה.אתליהראהצבטאייבה,אתלפנישיבחארנבורג
 .המקוםכאותושהופיעואחריםעםיחדמשיריה,קוראהאותהשמעתי ,המהפכה

קצתדיברתיכלשהי,כשליחותאליהנכנסתיהצבאיהקומוניזםשלהחורפיםבאחד
 .צבטאייבהלביןבינימפגשנוצרלא .כתשובהתפליםדבריםשמעתיבטלים,דברים
כלמסביב.ששררהמקובלכלושכירתהלהטוטיםמכלפגוםאזהיהשליהשמעחוש
'ישכשלעצמן'שהמליםככללשכחתי.הצידהממניניתזנורמאלית,בצורהשנאמרמה
 .עליהןשנתלוהקישקושיםבצדותוכן'משמעותבהן

והעדרכהםשהיוהיתרונותתוכנם,בהירותצבטאייבה,שירישלההרמוניהדווקא
אתלאככול'חיפשתיאני .אותםלהכיןליהפריעולמכשול'ליהיואלהכלחסרונות,

 .החיצוניתהחריפותאתבעיקראלאהעיקר,התוכן,
:;נגריצקי,אחריםלרכיםגםשהתייחסתיכפיכראוי,צבטאייכהאתהערכתילארבזמן

גומילי;כ.רלשטאם,.מנחלנניקוכ,
לשוןשהעלוהגיונית,בצררהעצמםאתלהניעידעושלאהצעירים,שביןאמרתיכבר

אסייכשניים,רקחוסר-כרירה,מתוךלמקוריותוהגיעוכיתרון,טונה,כמעלהעילגת

 .אסיקלובסגנוןכשפהונתכואנושיתבצררההתבטאורצבטאייכה
אצלחלבניקרכ.שכהאסייבשלליבואת .ליכולתםשניהםהתכחשוופתאום,

ערדהספיקהאותילכבושאךפנימיים-אישיים.שינוייםהתחוללוצבטאייכה
 .בחייהפךהבזהשלפניזוהקודמת,צבטאייבה

6 
פליאהמרובנדהמתיזאת,עשיתיכאשר .ונשניתחוזרתקריאהלקרואהיהצריךאותה'

אסבירסביב.קייםהיהלאדומהדברשוםלי.שנגלווהעוצמההטוהרתהומותעל
אגררייגם-כלשהיובהסתייגותוכלרקסקי t ..?~'שמלבדאומראםאחטאלא :בקיצור
יתרכליכלו'ולאלהיותשרצומהזאת,חיתההמוקדמתאיינהצבטביילי'

סכמותשלבעולםחסרת-אוניםפירכסהשלהםהמלהשאמנותמקוםהסימבוליסטים.
היצירהמכשולימעלבקלותצבטאייכהנישאהחסרי-חיים,רארכאיזמיםמומצאות
 .לודומהשאיןטכניברקתוךחק,_כבמשבעיותיהאתפתרההאמיתית,

 ,הקטןספרהאתבמוסקבהקניתי ,כחוץ-לארץככרחיתההיאכאשר , 1922באביב
חייםהמפכההצבטאייבי,המבנהשלהליריתהערצמהאותיכבשהמייד"ךורסט".

מתנשםלאוארוכה,מלאהנשימהכעלבחוזקה,ודחוסמהודקמבנהדם,לאים.מ
פיתוחתוךהחרוזים,המשכיכלאתבקצב,קרעבלימקיף,בודדות,בשורותומתנשף
 .כולוהמשפטשלהמחזרות

 47-48מס' , 77עתון 56



צווייטאייבהמאריכה

אושנינועלשפעלודומותהשפעותאוליאלה,תכונותמאחוריהסתתרהקירבהאיזו
אחידותוהמוסיקה,המשפחההשפעתשלדומהתפקידהדמות,כעיצובכלשהודמיון

מלאלפראג, ,לצכטאייכהמכתבכתבתיוההעדפות.המטרותהמוצא,כנקודות
היאמאוחר.כהכהוהיכרתיאותההחמצתיכל-כךרבשזמןכךעלופליאההתלהבות

העשרים,שנותכאמצעכיותרתדירשנעשה ,קשר-מכתכיםכינינונוצר .ליענתה
 ,והמחשבההתנופהרחבישיריהנודעווכמוסקבהשלה"המקצוע"הופיעכאשר

ו"ציידההר""פואמתהסוף","פואמת ,כחדשנותםהכלתי-רגיליםהבהירים,
 .התיידדנו .העכברושים"

נדודישלכמעטשנהכגללמחלת-רוחסףעלוכמעטמבולבל-חושים . 1935כקיץ
שלוכעלה:;גתהכנה,אתהיכרתישםאנטיפשיסטי.לכנסלפאריס,נקלעתי ,שינה
 .הזהוהתמירהעדיןהמקסים,האדםאתאחכמוואהבתייכה,יצכטא

אלגעגועיהכשלחלקם,לרוסיה.לשובכה .הפצירוצכטאייכהשלמשפחתהכני
שלשחייההמחשבהמתוךחלקם,המועצות,ולכריתלקומוניזםוסימפטיהמולדתה

 .הקוראיםתגובתכלא ,ריקנות.כשםא;נד"תוהיאלהמתאימיםאינםכפאריסצכטאייכה
לא .מוגדרתדעהליחיתהלא ,זהכעניין.כךעלחושבאנימהאותישאלהצכטאייכה

קשהלהםיהיההנהדרתולמשפחתהשלהמעט,חששתיוכעצם ,להלייעץמהידעתי
 .לחששותימעברחיתההמשפחהשלהכלליתהטרגדיה .אצלנונוחולא

 ,עצמהאתתפסההיא ,כיערהתחנה,מןהדרךכמחציתהחורף.כמעון ,:;;ניתהאל
ואבדולהםנסעוכך .החשמליתכקרוןהמכתביםעםהמזוודונתאתשהשאירה
 .איינהצבטשלמכתביה

8 
פעמים,הרכהחשכתי ,חסות""מגילתפירסוםמאזשעכרוהשניםעשרותכמשך
שניועלקווקאזעלפרקלהמוסיףהייתינוספת,מהדורהלהוציאליהזדמןשלו

שלסר ryהרקנשאראחרות.לתוספותצורךנראהולא ,חלףהזמן .גרוזיניםמשוררים
 .אותואכתובעכשיוזה.פרק

פאול;המשורראשתו,עםיחד ,כמוסקבהאותילכקרבא ,כחורף 11930לשנתסמוך
יפהפה. ,אירופאימעניין,כעל-שיחהמשכיל.מכריק, ,הגדולהעולםאיש ,יאשכילי
שינויים,חלואחרתידידיםמשפחתושלשלי ,משפחותשתיאצל ,קצרזמןכעכור

היהלאזמן-מה .המשתתפיםלכל ,נפשיתמכחינה ,קשיםשהיוומהפכיםסיכוכים
 .ראשנואתלהניחהיכןחשביה,אשתינעשתהשלאחר-מכןולידידתי,לי ,לנו

כטיפליס.אצלומקום-מקלטלנוהציעיאשכילי
הכל .ממשכגילויאזלינתגלוהעממיים,חייה ,המיוחדיםאנשיהגרוזיה, ,קווקאז

היותלוייםטיפליסרחובותשלהמבואותכעומקי .הפליאניהכלכשבילי,חדשהיה
 ,העניההאוכלוסיהשל ,הרחובאלהחצרותמןהמוחצניםהחיים .אפליםאכןגושי
פתוחים. ,יותרגלוייםחייםכצפון,מאשרמוסתריםפחותאמיצים,יותרהם

לחיים,דמיוןמוסיפהומשיחיות,מיסטיקהמלאת ,העםאגדותשלהסימבוליקה
העליתשככתשלהגבוההתרבותהלמשורר.אחדכלהופכת ,הקתוליתכפוליןוכמו
פינות-החמר.עכשיונדיריםככרשנים,כאותןכזאתכדרגההרוחחייהחכרה,של
הקלועותקומות-הקרקעשלסככות-החלונות, .פטרכורגאתמזכירותטיפליסשל

ומשיגאחריךהעוקבהטמכור,תיפוףיפהפיות.סימטאות ,נבלאוסל-נצריםכצורת
הגדיפעיית .הקווקאז)(מעממיהלזגיניתהאשהשלהריתמוסאתהולם ,תמידאותך
כוכביםמלא Iהעיראלדרומיערבשלרדתו .אחריםוכלי-נגינהחמת-החליליםשל

 .הקפהוכתיהקונדיטוריות .הגניםמןוריחות

7 
וסצנותתמונותהכאתי ,לילדותיהמתייחסיםכעמודיםאלה,פרקיםשלכתחילתם
לסייגוהתחלתילהכללותעכרתיכאמצעואילוחיות,התרחשויותותיארתיריאליות

 .הצמצוםלצורך ,להיעשותהיהחייבזה .שוטפיםכאיפיוניםהדבריםהרצאתאת
 ,המשותפיםושאיפותינועניינינוכתולדותומצבמצבכלואירוע,אירועכלסיפרתילו

הייתיצריך.לעצמישהצבתילגבולותמעברהרחקיוצאהייתיצכטאייכה,ושלשלי
שמחיםדבריםכיחד,אותםשחיינוהדבריםהיורכיםכהשלם,ספרלכךלהקדיש
חוגאתמרחיבים ,לשכיחאחתמפעםותמיד,כלתי-צפוייםתמיד ,לסירוגיןוטראגיים
 .הדדיתהראייה,

לעיקרעצמיאתואגבילופרטייםאישייםמענייניםאמנעהבאיםוכפרקיםכאןגםאך
 .ולכללי

כחיים .כלתי-נכנעתלוחמת,החלטית,גבר,שליוצרתנפשעםאשהחיתהצכטאייכה
לשלמותטרף.חייתשלכאכזריותוכמעטכתאוותנות ,כתקיפותשאפההיארהיוכיצ

כולם.אתוהקדימההתרחקההיאזווכשאיפהודייקנות
סוערותיצירות .אצלנומוכריםשלא .רכיםדבריםכתבההיא ,הידועהמעטמלכד

מסורותשלמוטיביםלפיאחרות ,רוסייםסיפורי-עםשלכסגנוןאםאדירות,
 .ידועיםומיתוסיםהיסטוריות
כמתתאותהיעשיר .אחדכמתןוככת-אחת, .לשירתנווגילויגדולחגיהיהפירסומם
 .זווחד-פעמיתמאוחרת

 .כיותרגדולהוהכרהמחודשתכחינהלצכטאייכהשמצפהחושבאני
דתישסיפמהאףעל.לשליתשובות Iממנהמכתכיםכמאהאצלינשתמרו .ידידיםהיינו
לאיבודללכתיכלוכיצדלתארקשהואוכדנים.איבודיםכחיישתפסוהמקוםעלקודם,

 .כשמירתםהגזמת-יתרדווקאלאיבודם,גרמה .אלהושמוריםיקריםמכתכיםאי-פעם
כמוזיאוןהעובדותאחתלעורף,שפונתההמשפחהלביקורונסיעותיהמלחמהכשנות

לקחתליהציעה Iשליטובהוידידהאיינהצבטשלגדולהומעריצהסקריאכיןשםעל
כלאת.ורולאןגורקישלמכתכיםכמההורי,מכתכיעםיחדאלה,מכתכיםלמשמרת

רצתהלאאיינהצבטשלהמכתביםמןאך Iהמוזיאוןשלככספתהניחההיאאלה
 .הארוןשלחסינות-האשדפנותיוכחוזקכטחהולאמידיהאותםהניחהלא Iלהיפרד

לחדרה,כמזוודת-ידהמכתביםאתנשאהערבוכללעירמחוץגרההיאשלמהשנה
מאודעייפהחזרההיאכחורף,פעם,עבודתה.למקוםלעיר,אתהאותםלקחהוכבוקר

9 
נבניתשירתו .הפוסט-סימכוליסטיתהתקופהשלמצדייךמשוררהואיאשכיליפאולו

שלהחדישההאירופיתהפרוזהמסוגהיא .החושיםעדותועלמדוייקיםנתוניםעל
זוהיומפתיעה.חודרתחדה,התכוננותומלאתרעננהוכמוהופרוסטהמסוךכיילי,
גודש,עדדחוסיםחיצונייםכאפקטיםעמוסההיאאין .גבוההכרמהיצירתיתשירה

 .ונושמתמתנועעתהיא .ואווירמרחבהרכהכהיש

כדרכי .כסורכוןכסטודנטכפאריס,יאשכיליאתהשיגההראשונההעולםמלחמת
שהרככתלכשםולאיאשכילינרדםנידחתנורכגיתכתחנה .למולדתוחזרעקלת;ן

הרככת,לתחנתכמזחלת,מחוזם,מעומקשכאוכפריים.נורכגי,צעירזוגעכרה.שלו
הם .לושקרהמהואת ,הלוהטהדרומישלפיזור-נפשואתראו ,הדואראתלקחת
עד ,לחוותםאותוהובילואתו,להידברהצליחוכיצדידועולאיאשכילי.עלרחמו

 .הכאהכיממהרקלעכורחיתהשאמורההכאה,לרככת
 .ומלידהמבטןהרפתקאותשלמספרהיההוא .נפלאהכצורהלספרידעיאשכילי

נהומוזריםמקריםהאמנותיות.הנוכלותכרוחכלתי-צפויים,דבריםלוקרותמיד
עיניו .כשדונותשפעהוא .קלהידלוחיתהאותם,לתארהכישרוןלוהיה ,אחריו
מלהטושרופיםכהיםפניו .תשוקותיומאשהאדימושפתיו ,נשמתוכאשהאירו

 .רבמכסיון-חייםגעמיואדם .גילומכפימבוגרנראהשהואכך .חייובסירנות
באמיזוכראינני .מנהיגההיהשהואהקבוצהחכריחבריו,אתזימןהואבואנוכיום

טיציאןוהיה .רך.הגרידאניקולאי .וכלתי-מזוייףמעולהליריקן .שכנוודאינכח .אז
 .אשתועםטאכידןה

10 
איזהלנחשמכליערב,?אותולשכוחאוכלכיצדוכי .החדראתאנירואהעכשיוכמו
יחד ,נשמתיכתחתיתיישכר,שלאכזהירות,זכרונואתהנחתי ,לומחכהאיוםגורל
 .וכקירכתוזהכחדרשהתרחשוהאיומיםרועיםהאכלעם

לחלקנהפכושניהם ?יחסינואתלכנותכיצד ?אלהאנשיםשניאליניקרומדוע
עםיחד ,שניהםשלגורלםרעהו.פניעלאחדהעדפתילאהאישי.עולמיממרכיבי

 .כיותרהגדולצערילהיותהיועתידיםצכטאייכהשלגורלה

11 
טיציאןהרי .צנטריפוגאליכוחשלתופעהכעיןחיצוניתמכחינההיהיאשכיליכעוד

נפשותוכניאלקראצעדוככלשלושורהוככלפנימה,כולומכווןהיהטאכידזה
 .מוקדמותותחושותניחושיםמלאת ,העשירה
שירכלמאחוריהניצבתהכלתי-נדלית,הליריתהעוצמהתחושת-כשירתוהעיקר
 .כשירהנאמרלעומתייאמר,עודואשרנאמר,שלאמהשליותרהרבמשקלושלו,

לשיריונוסףורובדרקעמעניקה ,כלתי-נגרעיםנפשייםמלאיםשלזונוכחות
המריריופייםאתוהמהווה ,ספוגיםהםשכהמיוחדת,אווירהלהםומוסיפה

 ,מורכבתנשמהעצמו,בושהיהכפי ,נשמההרכהכל-כךכשיריויש .המיוחד

 .עצמיתלהקרבהונכונהנכוחהלראותמסוגלת ,הטובאלכולהמכוונת ,מוצנעת
ויכוחים, ,חדרים :עירונייםמצביםכראשליבאיםיאשכילי,אלחושביאנכאשר

רכות-ליליותכמסיבותיאשכילישלמתיז-ניצוצותכישרון-דיבורכציבור,הופעות
 .משתתפים

מקומותניצביםהדמיוןעינילפניהטבע,איתניאלמכיאהטאכידזהעלהמחשבה
 .היםגליפורח,מישורמרחבי ,כפריים
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והגוצההמוצקהדמותונמזגתאתםהרים.מתייצביםבמרחק~מם,ויחדעננים,צפים

הנה .גופוכלמרטטצוחק,הואכאשרמעט.מתנדנדהילוכו .המחייךהמשוררשל
 .נאוםלשאתכדיבבקבוק,בסכינוומקישהשולחןאלבצידוניצבמתרומם,הוא

עקמומי.מעטנראההואמרעותה,יותרגבוהאחתכתףלהריםהרגלמתוך
אחר- ,חזיתולאורךמתרוממתהדרך .הדרךמפנהבפינתבקודז'ורי,ניצבאחדבית
ההולכיםכלאת .האחוריהקירלאורךנמשכתהיאהבית,אתשמקיפהלאחרכך,

 .פעמייםהביתמןרואיםבדרךוהנוסעים
רןנצחביילי'שלהפקחיתהערתולפיכאשר'הזמן'התלהטותשלתקופהזוהי

מסביבאיןללבוש.מהאיןלאכול,מהאין .בעולםריה .9ה~אתביטלהמטריאליזם
הכיסיםלידידים-מחולליהודותרקזהמתים,איננואםאידאות.רקמוחשי,דברשום

אותנומציידיםכיצד,ידועולא ,ומביאיםמשהומשיגיםשתמידמטיפליס,
 .הספריםמהוצאותבהלוואות

נשיכת .משהולזהזהקוראיםצהריים,אוכליםחדשות,מחליפיםמתאספים,אנו
השני.בצידםלבני-הקטיפההכספיים,הצפצפהעליאתבאצבעותכמומניעההקור,

הסרןצירעלוסובבתהפונהכלשהי,עגלהכמו .משכריםדרוםניחוחיגדושהאוויר
עגלת-הכוכביםשלרכב .?7הכלאתלאיטרמסובבבמרומים,הלילהכךהקדמי,

וכלומכוניות,כרכרותונוסעותהעוברים-ושביםמהלכיםובדרך .העצומההגמלונית
 .פעמייםנראהמהםאחד

אחריאובאבאסטומאן.אובבורז'ום,או ,גרוזיהשלהצבאיתבדרךשאנחנואו
בשן-ועין,כל-אחדמסיבת-יין,אוכלשהו,אורעאחרייפהפיים,נופיםנסיעות-טיול,

משוררלאונידזה,אצלבביקוראוהבאקוריאנים,אצלמנפילהפגועהעיןעםואני
ניתןולכןכותב,הואשבההשפהבנבכיהאחריםמכליותרהקשורבמינו,מיוחד
לתירגום.מכולםפחות

מקסימות.קטנותבנותשתייפהפיה,בעלת-ביתביער,העשב,עלליליתהילולה
חמת-חליליםעםאימפרוביזציות,מבצענודד,זמר-עםשלהמפתיעבואולמחרת,
מתאיםטקסטעםואורח,אורח'לכלהשולחןמסוביכללגביתורלאילגדולוכישרון
הפגועה.עינילכבודכמולמשל,ברכה,נאוםלשםתנועה,כללתפוסוכושר

נמצאהפונדקיםובאחדוגשמיםסערהבחוץ .בקובולטיהיםחוףעלשאנחנואו
צעירעדייןאזבציור,הבהירהדיוקןאמןלהיותשעתידמיצ'יקובאני,סימון~תנו
לצידיההולךהמחייך,המשוררשלראשווהאופקים,ההריםכללקוומעל .לימים

 .פניוועלחיוכופניעלוהגורלהעצבוצלהמחונן'כשרונושלהמאיריםואותותיו
זכרונותי.יתרמכלפרידהזותהיהאלה,בדפיםעכשיוממנונפרדאנישובואם

סיום
שלי.הביוגראפייםהפרקיםמסתיימיםכאן

עללדברהיהצריךההמשך,עלבמבטביותר.קשהליהיההלאה,אותםלהמשיך
 .המהפכהבמסגרתהלכודיםוגורלותואנשיםמצביםשנים,

חומרהחדשה,הבלגהועלילות,בעיותסתומות,ושאיפותמטרותשלשלםעולםעל
'עמלווגאוותוכבודוהאדםשלאישיותולפניזהעולשהציבחדשיםוכסירנותחדשה

 .שלווכושר-הסבל
באופקנתלהוהואואין-דומה-לו'יחידעולםהזכרונות,מרחקיאלנסוגהואהנה
באורעולהשעשנהורחוקה,גדולהעירכמואוהשדה,מןהנראיםההרים,כמו

 .הליליהאודם
השערות.וייסמרוהלבשיורםכך,צריךזהעללכתוב
מכפייותרחיוורתבצורהלכתובלהדהים,מבליורגיל,שיגרתיבאופןכךעללכתוב

הגירן'וחסרחסר-טעםשזהרקלא-ודרסטוייבסקיגדלגרבורגפטראתשתיארו
 .וחוצפהשיפלותזר-כךלכתוב

 .זהמאידאלעדייןרחוקיםאנו
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קרית-שמונהלתושבימודרנייםכל·בובתי •
 •תל·אביבלתושביכמוממשואילת

איכותוביקורתהמוצריםלטיבאחריות •
 .ימיםלאורךאמינהסחורההמבטיחה

ארוכהשורהעלבחודשוחודשמדיהנחות •
 .המשפחהבנילכלצריכהמוצרישל

ולזוגותלמשפחותנוחיםאשראיהסדרי •
 .לביתראשוניציודקנייתעלצעירים

עובדיםועדיעםמיוחדיםהנחההסכמי •
 .הארץברחביומפעלים

 )' tכי ,ז~
במבשירהקונה

חוםךכםף,
לצרכן

זמןחוסך



סיפור

המוותונבואת"ו

 1בושלביצירתו

די-נוררימונה

מקופל .מהןבמרחק-מההאחרים,גופרתעםהשבילעלופתר
הלא-חמושה,הקטנה,הקבוצהלהתגונן.ניסהכאילוומכונסג

כדישבאה'כלערמתושבהמדימאוחרהגיעהלהרשיע,שבאה
האנשיםובשרבואנשים.כליםלהזעיקכדיארהבשורה,אתלבשר

אותהמטולהברזנטיריעותצד'אלמצדהמיטלטלתהגונחת,במשאיתםהאלה
העירשבקצההביתאלבשרבםהן'גםמבוהלותומתנפנפות,חובטותגבהעל
בשרםולאהשבילעלההיאהגופהערדחיתה'לאממנוהיוצאהמתיםשבילואל

פניהאחתכלובתנוחותיהן,במקומותיהןנשארוהאחרותחמשאחר.מקרם
איננה.המגוננת,המקופלת,וזר,אחר.לכירון

דפיםצרורקומץשאגרופוהמת,הדגול'הסופראלכולםאציםקודם
אחדמזהיםהנהאפורות.בשמיכותהמתיםאתמכסהמישהובדמו.מוכתמים

מביטאומר,הואכאן,המחלצים.אחדאומרחיתה,גרפהערדאבלאחד.וערד
החצרותאתסורקממנו,ויוצאהביתאלנכנסוחוזר,ה;ארעדהולךרכה,כה

 .איננוהמתסביב.והפרדסים

אניהאלה,מהדפיםמנוחהליומבקשתמבטיאתמרימהכשאניפעם,ומדי
סוגריםצהוביםריסיםזערוריהזה.האישעיניתוךאלכורחיבעלצוללת

רכות,זגוגיותמאחוריאותןרואהאניפעם .סביבןחגיםקליםוקמטיםעליהן
לחפשמשניהיותרבתרכןומשתההלונעניתאנילפעמים .מהןעירומותופעם
צהףבה,בלוריתחמישים.ארמדת.אנישלרשים,גילו.אתלמשל,בהן,

אינהשכאילואצבעות,פשרקתגרומהיד .מצחועלמרקדתוצעירהקופצנית
עצבנית.בתנועהרגעמדיארתהמסיטהלגרפושייכת

קריאהסימניהזרועותהשררותההם,הימיםעיתונישלהמסולסלותהכותרות
אתאוספתאניבחילה.עדבימכההדפיםשלהבלההריחלעיני.מתפתלות

ארוךצלולפתעמיאוש'ארמעייפותבהןאותןמחככתעיני'אלידיכפרת
לראותיכולהאניאורכומלוא .אניגםנרגעתשברבשולחןנרגעמעלי'עומד
בלארפוייםבקפליםמהםויורדיםבמותניונרגעיםהאפורים.מכנסיו .אותר

כמעטכתפיוחרדימגבר'מידלדלצהבהבשחרקסוודר .קרסוליואתשיכסו
החמישיהיוםזהדהה.בצבעצווארוןכנפימגיחיםומצווארואותר,מבקעים

הרפאיםבצבעיהאלה,בבגדיםיוםיוםוהואלכאן'באהשאניהשישיאר
לצהוב.אפורשבין
דףהיהכאילוהספרים,מדפישלוהאפלותהארוכותהשררותמביןיצאהאיש
אתשמעכשאךבעיניוריצדחמדני,מוזר,אורשלו.הספריםאחדשלצהוב
בניעיתוניםוכרכיוכתבי-עתספריםלפניעררםהחלרמיידעבודתינושא

-לפעמיםאחדותבשררותאחד,במאמרליהיהדיספרבכלשנה.חמישים
הכרכיםנערמושברהקצבאתהמרפרפתבקריאתיהדבקתילאזאתובכל

במדפיםנוברלשררה'משררהאותרמעבירבסולם'ויורדערלה .מוליהכהים
נושאהואאחר-כך .תפריםפרףמתחוברתוערדמדיף-יושןספרערדומוציא

ושרבשרבחובטכשהואאותי,לרצותגדולהבכוונהבשמחה,אליאותם
מנגינהאיזושלבקצבאפוגשרמעלמשקפיואתבאצבעמגביהארבבלוריתו

לא-נשמעת.
בחיוךחשףמכבר.ליחיכהכאילולקראתישמחהבאיםובימיםלמחרת
מיוםוהחוברותהספריםערימתאתלעבריוהסיעופגומותצהובותשינים

אחתגברתאחד.ספרביתתלמידמלבדי.כאןהיומעטיםאנשיםאתמול.
כאןהיושבלשעבר,אחד,וחבר-כנסתביבליוגרפיה.איזולכנסשבאה

והספרן .שניםלפניבעיתוניםעליושנכתבמהאתומלקטובצעיפובמעילו
 :ליגםמשהרולרחשלזהמעיראורחיו,היוכאילוהקוראיםביןלומשרטט
במיןאותימכישהואפעםמדיוחבריו.ב'שלמרתםעללא-ידועהחדשה
הצלולות-אפורותועיניומתחילהואההיא,הגופהאתמצארלאמדוע .גילוי

מאיןובכללהיא.דווקאומדועלהיעלםיכלהלאן .לחייםמתעוררותנפקחות,
 .בכללהסתיימווהאםחייו'הסתיימוואיפה .בחייוהאיש'בא
הואנוקשה,קרטונית,אחת,תמרנהבידר.ומאובקדקותיקאליקרבאחדיום

סדורותגופותנראותבתמרנההתיק.שרוכיאתעונבומידמתוכומוציא

 .ולכאןלכאןמוטיםוראשיהןחשופיםחזיהןמיושרות,זו'לידזו ,בשררה
אוחזהואבתמרנה .בשמותיהןנרקבהגופות,אתסופרהוא .מתיםאנשים

בהלגעתלינותןראינואליאותהמעביראינוציפורניו,שמלבינותעדבחזקה
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התמונה,אתלתוכותוחבהתיק,שרוכיאתמחדשפורםאחר-כךלרגע.ולו
 .במחבואואותולטמוןוניגשהשרוכיםאתורוכסשב

ועכשיולמבטיו,לכנישותיו,חשופהוצהריים.בוקרכאן.אניתמימיםימים
פעמייםולפעמיםיוםועודיוםלכאןבאהכשאניעכשיו,להם.מחכהאפילו
לי'אורבהוא .סביבוהאבקובריחואפוררבצהבומרגישהאיניכבר-ביום
המדפיםאחדשלבצילראוהספריםעמוסתמכתבתומאחורייודעת,אני

ידווכףחמדהיורקותעיניואלי'קרבהואבהונות,עלכמעטכושר'וברגעי
חוגג,"הואמצאתי,מה"ראישלידי.השולחןאלנלחצתהפשוקה,הפרושה,

ואז ".נמצאלאומעולםשאבדויחיד'אחד"מאמרמצא.הרגעבאמתכאילו
"השערות .ספוריםדפיםבתחרמהקטנהחוברתרבההשכיחידולפתעמונפת

בשפהאומרהואוארבע,"עשריםמאותתשעמאלףהאחרונים.חייורגעיעל
 ".קראיבה'"קראי .ממאמץצחה

קולהנערית.קומתוכמרלמראה,הצעירהבלוריתוכמרומתעתע.מטעהקולו
שפהשייריבר,מהדהדיםרחוקממקרםצליליםאבלצברי.גרוני,צעיר,
הואאבטומובילים, .מתרדמתהמעוררהואאחרתעבריתפתאוםאראחרת.
מיוחדת.ולאבמינה,מיוחרחלי.אומר

ממחברותי.אותימדיחהזה,האישאותימושךנראיםובלתידקיקיםבחבלים
והקונטרסיםהחוברותכלנשכחת.כמעט "'בשלביצירתוהמרות"נבראת

ארלו,איןשזכראחר,גיבורמפנינדחיםסביבי,שנערמועליו,והמאמרים
ומראהמסמןהואעליושנכתבהשררהכלקבר.אותאריך-לידה,ארתמרנה,

עליודעתאנימפיושהופיע.מכתבשנים,עשרותלפניונדפסשכתבסיפורלי.
עללבדו,בכרמיםששמרהשמירהעלהזה,המתשלושתיקותיומוזרותו
בתל-אביבליפשיץשללבית-המלוןרמשםלפתח-תקורהמרחובותנדודיו
בלילות,כתבמהעלשומעתאנימפירהנטוש.הערביהביתאל ,'בעםוממנו

היעלמוביוםושנעלמהלמקרםממקרם~תרשגררניירותמלאהמזוודהרעל
 .נמצאהלאומאז
קוראהואנא,שמעינא,ראישמו.אתיודעתלאואנייודעהואאיןשמיאת
אניובטרחהשקטהבציפיהמחכה.רקאניאפנה.ולאפניתילאאליוואנילי.

בא.והואמחכה

המוותתמונת-כרכרי.ח.

בעולםלבדנוואניוהואהגדולים,החלונותעלבחזקההגשםמכהאחדיום
שביוהבטוחההשקטהרהציפיהמארד,אליקרבהואלמחצה.החשוך
מרובתטירהמיןבית.בהראוהכלובסךבידרחיתהתמרנהמעט.הוחרדה
שבוהמקוםוזהוחבריו'ב'נטבחושבוהביתוזה .למחצההרוסהחלונות,

 .מתאוחילאחרונה,ההואהאישנראה
תסורילאומדוע .מכאןרחוקאינוהואהבית."זה .אומרהואנא,""הביטי
 "?כותבתאתשעליההמרותנבראתאתואוחייךבמלואלשאוףלשם,

תל-אביב.שלבסופההביתאתלחפשהולכת,אנימאתמולחדלשלאובגשם
דרומה.ולכיהפרדסשלפניבתחנהרדי .ליאמרנא,סעיוזהזהבאבטרברס

שהואמכפיקטןהואהבית.אלארתךיוליךכברהראשוןוהשבילולכילכי
והדקל.כאז,לו,בסמוךהבארתופתעי.אליותר.ועלובוחרבבתמרנהנראה
איש.בואיןאבל
פסחתי.אולימדידרומהירדתיאוליהרטוב.הכביששוליעלדרכיערשהאני
עלצהובברץמתיזההרדודות,השלוליותאתרומסתהפרדס.רעלהביתעל

 .כאןשאניבטרחהאניהוכחות.אוספתעקבות,משאירהמג;כי'עלמעילי'
בטרחהלהיותארכל .בצופריהןאותימזהירותפני,עלעוברותמכוניות
עתהרק .מוליבבוץשטיםכרותים,חלקםמעטים,עצי-הדרכאן.שהייתי
 .כולוהפרדסרזה .בנייןחומריקרשיםסביבם,חשופהאדמהבהם.הבחנתי

פתוחשטח .הבוץאותומחקאולי .איננוהבית,אללהוליךשאמררהשבילגם
נוטףגשםבקצהו.ביתולאשבילולאפרדסלאחשופים.תיליםרואה.אני
למסךמבעדומחפשתברץבאדמתוצועדתצועדתאני .ממניונוטףעלי

ממנהחלק .לפניגדורהחלקהלפתעבתמונה.שראיתיהחלונותאתהטיפות
לגדר.מעברבשוררתסדורותומכוניותומכוער.מטרלאפחבגגמחרפה
ושתיים.שישיםשישים,מודל .ודלתותמכסהפעורותצידן,עלנוטרתאחדות
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מופתעהגשם.מןהמוגןבחלקוהזה,במגרשמכוניתמעלרוכןאחדבחור
בית.איזהשואלת.אנימהעלמביןאינו .בימתבונןהואמעבודתוומופרע

כאןהיושלווהמוסךהזהוהמגרשהוא .יודעלאהוא ?טירהפרדס.איזה
 .כלוםכאןהיהלאקודם .מעולם .תמיד

 :שםאיראהאיךיודעתואיני .אחדיםימיםכעבוררקחוזרתאניהספדיהאל
דברכאן .אישעםלחלקומוכנהשאיכהסודכיודעתאושוללשהףלכהכמי
צהובהרעמהואותהביום,הזקינושלאלי,מחכותפכיםאותםהשתנה.לא

 .ענןבצבעיבגדיםואותםהמצחאלהנחבטת
נוגעותרק .בהןתלויהושאלהבחיוךמתכווצותעיניו .כתמידאליאוריםפניו
מעזה.איניהצילולקרוא .החקרניבכחולן-אפורןטובעתאניושובעיניו,בי

אותןהפוקחאותן'המציתבטירוףלהיסחף .בהןלהיטבעכוחרוצה.איני
היה,לאמעולםאוחרבשמזמןביתאלהףלכתילשווא .דבראו~רלא .ככה
בכלהלאמלה.או~רלאהזה.האיששלבמוחועדייןלושעומדאחרזמןואל
האותיותקוריאתלקרועוללכת.לקום .הזההשיגעוןמןלהתפכחאוכלרגע

ידיוכתבעדותיהןומחברותילעצמי,אומרתאנילכודה,איניוהשכים.
 .בומופיעהאיכהשהשמשלצדהפוכיםוהחלונותאוחזתאנישבווהשולחן

 ,'בכתבימכלמובאותלאסוףבי.אוחזדחףאיזהבאמת,ופתאום, .~דיכולם
ללכת.וללכת,ולסכםלהשליםלפכי,הפתוחיםהמאמריםכלאתמיידלקשר
שוקעת :מלקטתמעתיקה'רושמת,אניבלתי-מופרעת,בדממהוכך'

שורההאלה,הכתביםמןפתאום,אבליום.יוםלכאןבאתישלשמהבעבודה
הנחבאהשותק, ,'בשלצילוהמוזר,הצלבתוכה.ההואוהמתלעיניקופצת

כיירהיה,צלפניו.ויפיהכיפחתוקומתובהמתוארשיערוצהבהכלים.אל
אתמתיקהאנילרגעעצמו.עללגונןמבקשבמותו.כמומקופל,רקע.קיר,
 .האלההשורותמןעיני
לי.וארבוחיכוכאילושלו,העינייםאתמוצאתאניהמכתבה,מאחורישם,
לחיים,שבותהןאטאטאךרואות.איכןאךלעבריבוהותהן'קרותלרגע

ועירכיות,חיותאליוקרבותלהפשיר,יכוליםוכחולשאפורככלמפשירות,
 .אותןמרככותמשקפייםוזגוגיותמעליהןמרקדתצהובהקווצה
אלירומזהוא "?אותולראות"התרצי .הזיהכמתוךשואלהוא "?אותו"ראית

ממשיךוהואבהונות,עלאליוובאהקמהואניהשקט,במשחקכמובאצבעו,
והכהההגדולהאולםמןיוצאהואאתריו.והולכתאליומגיעהואנילרמוז
ביניהםהאור .מרחוקרקראיתיםכהשעדהדחוסיםהמדפיםביןאותיומוליך
ליפולנוטיםוכאילווצריםהולכיםהמדפיםוטוריוכקלש'הולךוכלה,הולך

בולעבורמקוםלווחורשמפלסביניהם,דרכומוצאהואאבלאותנו.ולחסום
והולךממשיךהוא .ב¼'ברומזדקפיםכאילוהמתלכסכיםהספריםוקירות
הואגםאחר,טוראלומואר,קצרמסדרוןדרךוממנו,אחדטוראלומעמיק
גב,קטומיפרומים,צידם,עלנוטיםאועומדיםאושוכביםכרכיםעמוס

-ימיםזהליהמוכריםוהיושןהאבקריחהזה,הריחולפתע .דפיםמשורבבי
.ושובמחדשאליהםשהורגלתיעדחולפותארוכותודקותלחושי,חדשיםכמו
מתרומםמדפיםטורועודמאחורינו,המסדרוןשלאורווכחלש,האורהולך

נראהיהאחרוןודאייהזההטורשלובסופו .לחשכהלהסתגלהמכסותלעינינו
נראההחושך,מצדשמרחוק,מכורהאוראוחלוןאור .אחראורפתאום
תמוכהמתגלהממנו,ימינה'קצתהחושךשלשבסופוהקירעל .מוזרהכהילה
ופתוחותגדולותהשחורות-לבכותהצילוםנקודותמוגדלת.חדשה,ענקית,

פכיםשכים-עשראועשרקבוצתית.תמוכה .שעליההאנשיםפכיאתומכקבות
אוצעדכסוגהאנימוזר.באורומצועפיםברוריםולאלאלו,אלוכל-כךדומים
שעלהחלליםאתלסגורוהצל,האורמפתיתילהתרחקלראות,להיטיבשניים

ועודפרצוףארשת,ועודארשתמולימתבהריםלאטולאטהאנשים.פכי
שונותעינייםאליניבטיםוהכהלו,כעלםהראשוןהרגעבןהדמיוןפרצוף.

 .בהירוראששחורהורעמהושפםומסגרות-משקפיים
אצבעהתמוכה.אתתוקפתאצבעות,כפופתאפורה-כחלחלה,מגויידת,יד

חלקדקקצוצה.שהתמוכהדואהאנילפתעשבקצה.הפכיםלעברמגששת
מגששתשלעברם.והפכיםכאןונתלהוהורחבוהוגדלמאחדתשכחתךתמוכה,
מסגרות .המצחאתחוצהבהירה?בלוריתהםפכיםאילוידו,החיה,הכפפה
הפכיםאתומאירותמימיותבהירות,והעינייםהעיניים,סביבמתעגלותמתכת
אנייד .שמאחוריהפכיםאלפכיאתלהסבחוששת?אניהםמישלפניוכולם.

אלהאםיכאןנעשתהלאשיחזורמלאכתאםלדאותהתמוכה,אלשולחת
במקורם.הפכים

פכיעלולבכותשחרדותנקודותלהןמתבלטותושובמתקרבתאניושוב
ואזי .תוכןאלאותישואבותשאתקרב,ככלונפערותנפתחותוהןהאנשים

מוליכפעריםוחלליוחוטיומאוד,אליקרובהצהבהב-הגסהסוודרגםלרגע,
הודפיםכך,כלקרוביםוצווארונווצווארווכפתחים,נפרמיםהתמוכה,כחללי
 .לחושךאורשביןהצרבשטחאותיכולאיםהרחוק,הספריםקיראלאותי

 :ושפויכקיפחדוהחללים.הנקביםמסךאתלפתעפולחתצלולהמחשבה
וכמואחד,ועודצועדת,אניאחורניתאחדצעדלהימלט.מכאן.לצאת

וק~כים,התמוכהגבישעלהשחורים-לבניםהכתמיםהולכיםמאליהם
מןהאורהזאת.התמוכהמתוךיוצאתאניאט-אטלתעתע.חדליםמתרחקים,
כתבישלהגברת :מתגלהבאולםפיכהלהגיע,מתחילהגדוליםהחלונות

לידו,מוסטכיסא .הספריםתיליהכהה,השולחן .שכייסאוקוראסמולכסקין.
 •כשהיה.הכולשם.מחברותימעיל.תיק,

עומקכתבניתהשאלה S2ייי"

מביעמגדהערכים.שליציבותםלמידתשאלוהםאבלהמגשימות,המערכותשלהמובטח
גוריוןבן .העיקריתהכישלוןמעמסתאתעליווהעמיסהאבשלומוצקותולחוסנוביחסספק
עוז.שלברומאןאשכוללדמותבהקבלהמגד,שלברומאןהמופיעהכדמותכשכריוצא

חזןיעקבהעיר ,שלי""מיכאלעל .ולמגדלמלץמאשרלעוזבתפיסתויותרקרוביהושע
 .הגבראכוחכבעליהערביםמופיעיםהספריםשבשני ,בכךל"המאהב"דומההואכיבשיחה
תשובהמצויהככוכה"ב"מכוחה.לפניולאורשיצאורמאןבעקבות"המאהב"הלךזומבחינת
ההגשמהלמעגלוהצטרפותוירכתן,שלשובוידיעלמבפכים,לבואצריכההישועהמתקנת.

מלשוןביידישגיט","מצורףהסמליתבמורכבותוכרצהאםהמשפחה(שםגיטליןעזריהשל
שבההמחזוריות-המתקנת,מובטחתפה-לין),אתגםהמזכיר ,בעבריתוליןוברכהטובה

הקיבוץשלבהכוונהימשיךמוזיקכט,ישראלובכים.אבותודור,דורואדם,טבעשותפים
כאחד.ולממשיכיםלמתחיליםולבנים,לאבותכבית
בגדרהיאהאוכיברסאליתשאלתואבלהמתקנת,לתשובהבסתירהעומדאינוהעומקדפוס
לעומתחוצהההתפרצותמכוחה,ככגדמכוסהשלכאלטרכאטיבהלנסחוניתןכצחי.תיקושל

מכילהקטביםמןאחדכלהמכוסה.אוהמנוחה,מןתבואמאיןהישועה .פנימהההתכנסות
 .בהככרכוומנוחת-אלםשמוותמתפילהחלקהיאככוכה"מכוחה" .וכלייהתקומהבתוכו
האדום,לסלעיונתןמכוסתהמכוסה,ולהמשך.לחייםתנאיהיאבקיבוץ,כהיאחזותמכוחה,
בהוויתהרימונהלידכוחה"משהייתשכימצדהגלבע,במעלהכמולמוות,להביאעלולה

ממש.שללתוצאהתביאלאהיאאףהמשתקת.הבובתית,
לברוחרוצהיונתן' ,פנימהכככסעזריההעלילתי.במערךמופיעיםוההתכנסותההתפשטות

להתכנסותמגיעהחוקיהאבידיה.שלהתפרצותלאחתהרחקכמלטטרוצקיבניההחוצה.
הממשיתנחוויתםמעוצביםהגיבוריםהמשותק.בגופוביותרהמצומצםהקטן'במעגל

הרףבליחוזרעזריההאינסופי'ועולמוגיבורכל .ההזייתיתהחלומית,ובסגוליותם
צוברתרימונההרחוקים.במראותמפלטלמצוארואהשירכתןכשםשפינוזה,שללפכתיאיזם
המוסיקהגם .אותוההולםהמוסיקליוהכליגיבורכל .הרחוקהאד'צעלומעשיותתקליטים

החוזרמהמליןהחלילןסיפורהחוצה,המובילאתבחובהאוצרתברומאןמדוברשבה
עזריהמוזיקכט.ישראלשלהצנועיםמעשיובדמותפנימה,ההתכנסותואתמנחהכמוטיב
הרומאןאם .פרטיתמכוסהלצורכיולאחברתית,להתיחסותככליגיטרהבעלהואגיטלין
הואשבמעמקיוהריסמכות,מבקשכתב ,ככתב-חוקהגלויות,בפניוצו-המשךעבקו ,המתקן
ההכרעהוהתכנסותהתפרצותהאפיקיםשכישכןפתורה.כבלתיהיסודאלתשתאמשאיר
השקטה,רימונהשלהפלותיה :כמנעתהבלתיהכלייהאתמביאהמהם,אחדלטובת ,ביניהן
הקיבוץ ,הפרטחיילשעה,פתרונותמציעותהחזייה,המוסיקה, .האדוםלסלעהמוותמכוסת
התכנסותאוחוצה,פריצהתוך?,שעמציאת:שאלת-היסודכאשרהקטבים,ביןנעיםוהלאום
 • .מעכהללאכשארתפנימה,
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תואטרון

תיאטרון
 . ..בווגרדזוניצהוו

הספרישמואל

י
 ,הישראליהעצמאותיוםערב ,אחדאירם

שלבחברתםהרפתקאותמלאהנסיעהאחרי
באוניברסיטהיפאנילתיאטרוןיהודימרצה

ושלושהמתלמידיו,כמהורשה,של
המרוחקכפר-לגרדזיניצההגענויפאנים,עיתונאים
חמשמזהפועלכאן .מלובליוקילומטריםכעשרים

ולזימיושלבהנהגתוהתיאטרוניהמחקרמרכזשנים
יזיישלהנאמןתלמידושהיהמיסטנייבסקי,
יושבסטנייבסקיהעצמאית.לדרכוופרש ,גרוטובסקי

שמרגשתיאטרוןועושהשחקנים,קבוצתעםבכפר

 .מעולםחוויתילאממנו
שהםמהבמסגרתבכפריםמופיעהגרדזיניצהקבוצת

-לימסעייוצאיםהשחקניםמשלחות.-מכנים
 ,הדרךתלאותהתבודדות,היטהרותבושטעונותמסע
בכל .אנשיםעםומפגשיםהקבוצהשלבצוותאחיים
לפני .כפריםבמספרהקבוצהחבריעובריםמסע
הםהכפר.אתלרגלשנייםנשלחיםלכפר,בואם

שלאופייםעללעמודומנסיםלהופעה,מקוםבוחרים
מפגשנערךבערב .למחרתמגיעהקבוצההתושבים.

-מופיעיםאינםהשחקנים .הכפראנשיעםראשון
שיתכןבמקוםומתארחיםשריםימשוחחיםהם

במשךרבות.שניםלפניבוביקרהאחרוןוהאמן
שריםהכפריים-חליפיןעיסקתמתבצעתהמפגש

למקום,המיוחדיםמנהגיםעלמספריםמשיריהם,
ונכחדת,ההולכתעתיקהתרבותחלקיאגדות,

לילהשעתעדומנגניםשריםמספרים,השחקנים
 .מאוחרת

תמיד .השקיעהאחרילמחרת,מתקיימתההופעה
פנים,כלעל .נשכחאסםאווחרבהישנהבכנסיה

חוזראני .הכפרלחיימסורתיערךבעלסגורמקום
 .נכחתיבהלהופעה
לפנייצופיםכשלושיםיהתכנסנוהשמששקיעתאחרי
 .והמתנוהדלת

גבעותירוקים,ושדותיערבחורשותטובעהכפר

 .אחדאחדנכנסים .אפריםהאתחוצהונחלנמוכות,
הקירות,לאורךספסליםגבוהה,תקרה ,גדוללאחדר

שחורים,בדיםושםפהדולקים,נרותבקיר,גומחות
השחקניםאחד .הקירותלאורךנמשכתמעץמרפסת
 .אותנומושיב

 .מיצקביץשלייגיאדיייהיצירהעלמבוססתההופעה
הקדומיםלתושביהקוראהמדיוםסיאנסיי."ונקראת

אוקראינים,באים.והםלפניו,להופיעפוליןשל
קרהמהלתארקשהויהודים.צועניםביילורוסים,

רגעיםאנרגיה.שלעצומההתפרצותחיתהזו .בהופעה
 .וסוחפיםפרועיםבמחלותנמזגוועדיניםשקטים

באורמואריםודיברו,שרווהתעופפו,רקדוהשחקנים

במלואפאגאניפולחןהיהזה .מהבהביםנרות
 ?עלילה .ומטורףמלהיבחיי-ה~להמשמעות

שלהבסיסייםהמושגיםכל- ?טקסט ?מיזנסצינה
 ,ותועלתמשמעותכחסריפתאוםהתגלוהתיאטרון

דיבוקייאחוזייקדושלשחקןהעתיקהיווניוהמושג
 .בעינייוגידיםעורקרם

השליחים, ,כולםשלשלי,השאמאניםהיוהשחקנים
 ,ופתאום .על-חושיאחרילעולםהעדהשלהקשראנשי
אחרימפתחמתפרציםהםושוב ,ושקטנטרקתהדלת

 ?דקות?עשריםהכלנמשךזמןכמה .מחדשניצתוהכל
 .מהמציאותהופקעהזמןיודע.לאשעתיים?שעה?

טעםאין .שהתחילהכמובמפתיע, .נגמרהההופעה
יוצאיםאנו .שבאוכמונעלמוהרוחות .כפייםלמחוא

כפריתבקתהאלהשדותדרךארוכהבשורהוהולכים
ערבארוחתותוגשיהצופיםעםסטנייבסקיישוחחבה

יוצאיםאנובוקרלפנותשתייםבשעה .פשוטה

 .לווארשה

אותרבותמביאיםאינםהםלב.אלמלבנעשה
 .אישיתדוגמהמשמשיםאינםמחנכים,אינםאמנות,

תיאטרוןולהביןלראותרגילבכפריםהקהל
במבוכה,בהופעותצוחקחלקוואמנםכקומדיה.

לאהקבוצהנסחף.הגדולוחלקוומקלל,זועםחלקו
ההופעה .ליבואתלשבותמנסהולאלקהל,מתחנפת

נפגשיםבוחללמשחקים,ומגרשקרבשדההיא
ומכובדיםמקודשיםוערכיםוהנצפיםהצופים

 .מחדשונחווים ,אותםהעוטהמהעברמנוערים
אולםללאיפוליןממרכזרחוק ,נידחבכפרוכך

חוקרישלבמסווהאחדות,קיוםמילגותובסיוע
הגופניתשיכולתםשחקניםעובדיםפולקלורי
שלהםהאינטלקטואליתוהרמהמרשימה,והקולית
שלתפקידועלהבטלנייםהמיתוסיםאתמפריכה
 .בתיאטרוןהשחקן
בווארשההבינלאומיהתיאטרוןארגוןבמשרדי
אתלראותמאמץכללעשותפהבכלממליצים
מאמריםמקדישיםהתיאטרוןבטאוניהקבוצה.

באוניברסיטתלתיאטרוןהחוגואנשילעבודתה,רבים
אתולתעדלפרסםשביכולתםכלעושיםוארשה

 .הופעותיה

רואהלאהקבוצהמאנשיאחדאףמכל,והחשוב
המפוארלתיאטרוןקפיצהקרשהמאומצתבעבודתו
 • .שבווארשהות"_התרבייבארמון

פרובוקטיביהואגרדזיניצהקבוצתשלהתיאטרון

העממיותמהמסורותנושאיםנוטליםהם .בתכלית
המסורת-לחייםאותםומעורריםבפוליןהנעלמות

רובםמבשרם.בשראלאלגביהם,פולקלור"ייאינה
הכפרייםעםשלהםוהמפגשיאקדמאייםעירוניים

 ,ומיםחשמלללאנידחים,בכפריםייהפרימיטיבייםיי

מבטים

קידרדורית

אימצה ,היפניתהבלטלהקתסאן·קאי·ג'וקו •
כקפריזהולאכוללכשםוהשמשהאדמההשמייםאת
מים,-היקוםיסודותארבעת :כוונהמתוךאלא
 .מהמוצגאינהרנטילחלקהופכיםואוויראדמהיאש
מהם,הנרקמיםובמיםבשמייםמקורההתחלהכל

יורדיםהרקדניםגםעל-כן .לפחותהעבריתבשפה

דמוייילחלוטיןכמעטעירומיםאטיאטממעלאלינו
מתכווציםעולם,לאווירהסתגלושטרםעוברים

עתבאותהאך .הלידהבטראומתלכודים ,ומתמתחים
מיותרבשרגרםאףאשרלבניםכשלדיםגםנראים

בהכרחמצביעההמראהאמביוולנטיות .עליהםאין
כמוותהאםבבטןהשהות :קיומיתדו-משמעותעל

לאשעלולפוטנציאלאלאעדייואיוחייםשכןהוא,
הואעצמושהפוטנציאלמשוםישחיותאךילהתממש

המנוגדיםהמוקדיםשביןזאתמטוטלת .עובדה
לריקודמוטומשמשתוחייםמוותשלוהמקורבים

מדיטציהיותרהואשהמאורעייתכןאם-כי .כולו
בשחקנים-רקדניםניכר .ריקודמאשרבתנועה

 ,מדיטציותשלפרישהןוהריכוזהחשיבה ,שההגות
אצלםקודמיםבאיפיוניהלודומהתורהאוהזןלימוד
באיטיותמתפתחהכל ,במהירותמתרחשלא.דברלכל
 .הארוטיהקטעהואיאחדלקטעפרטלושקדםממה
ראשונימגרעיןומתפתחבהדרגה,הקצבעולהבוגם

מעיוהנהתיהחיצונהארוטיקה .סוחפתלסערה
הדינמיקההיוצרת,האנרגיה ,הבריאהלרעיוןמעטפת
המוקדשקטעמופיעשאחריהחיילכלבסיסהמהווה
 ,המנסהחיה-מתהלדמותוסגידהצרמוניהלמעיו

המתועשתהמציאותשלהסיום,לקראת
לחייםדרך-שירשלוסופהתחילה .והמלחמתית

היהודילנוףשתאמהמסעירהחוויה .למוותואלגיה
 .שבקיסריהאמפיתאטרוןעלהשרוי

שחקןעל-ידימוצגדוסטויבסקישל.הווידוי
בעלהמזרחלעדותבן .קליףמשה-ומתמרדיחיד
לתתנוהגיםשבארץהטועןצבוע,בלונדינישער

לפחותאולרוסיםדוסטוייבסקאיםתפקידים
כדאי ,אליוקשרשבליאלאיהטיעוןכך .ייל"לבנים
 .ביפוסימטאבקפהלפרקיםהניתנתבהצגהלצפות

שללהופעתוותואמתאינטימיתבמקוםהאווירה
לפנימתיישב ,מאחורלבמההקרבהכחושהשחקן
אישיתליואפונה ,עליומסתכל ,הצופיםאחד

משמעותרתחסהשהנלתשובתוומצפהבשאלות
נשמתווריבקשבויהמתוודה .ובהימנעהבהינתנה

מצחיו ,ומאמללללאומומתנכר,מנוכר .הסבוכה
קיימיםבלתישהםםילמרחבושואףחדרובתוך
לרובבעצםהשייכתדחאאדםשלטרגדיהזו .עבורו

ללאאחריהםרודףוהואלפניםהחיים :האנושות

לדוסטוייבסקיבייהווידויייקליףמשה

 ,אגדתיסיפורכאןאיו .תקווהוללאהצלחה
בעלבני-אנושגבורת ,אליםנקמתיוונית,מיתולוגיה

 .החייםמןלקוחיםהסיפוריםכאן ,כורחם

שבטקסט,הדקויותאתהיטבומביןקולטקליףמ•~ה
 ,יומרהללא ,חיצונייםגינוניםללאבטבעיות,ומשחקו
הואדרכוהאמצעי,היאהפשטות .פתוסללאובעיקר

 .הטרגיותלמהותיגיע

 ,כרקעהטבעמוזיאון =נפלאהעיקרון 83חי"תל· •
הגשמת .התפשטותיכולתמרחבים,קבוצתית,עבודה

אינטואיציהידע,מיומנותודורשתקשההעיקרון

מצדובעיקרהאמניםמצדהןרבכישרון-לכלומעל

סוחפיםאלהאךמרחביםמציעאכןהטבע .האוצר
להשתלבאלאדרךאיו .אותםומטביעיםהפרטיםאת

הדרועלמסממיםאובייקטיםעל-ידילהצביע ,בתוכו
 :בגבולתםממנהויצאולתל-חינכנסושניים .וגדולתו

הצפצפהועציקורן-ועוד .פייוודודאוורבוךאילן

שלהיפהוהברכה ,פרלטהבאומן ,ועדיהבועז .שלו
על-ידישנתקבלואובייקטיםאלהכל-הדניאלדד

נראוהעבודותשאר .עצמםבזכותכקיימיםהסביבה

 .המאורעלכבודבכוחנעשוכאילו ,מאולצות

 :תל-אביבבמוזיאוןברסוןקרטייהאברי •
העצובהחייםעלהיבטים ,צילומיםשלחובהתערוכת
תמידוהנשאתוהמרתיעהענוגשבהם ,והמלבב

 • .הנכוןהרגעהקפאתבזכותתיאטרלי
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ספרים

המעשהסיפור

התודעהופרוטוקול

 ;נרבן·יצחקו
פרוטוקול;

כתר'הוצאהבית

 ; 1983 ;ירושלים

פ
רחבהסטררירומןהואררטרקרל

מהפכןשרושםעדרתככתבהכתוב ,יריעה

במחבוא ,הארבעיםבשנותבחיפה,לשעבר
שלהנרקמתידםמפנימקלטלוהמשמש

בפרשההסתבךשבשליחותםהקרמינטרן'שליחי
משמשיםרצחומזימתאהבהנקמה, ,שריגולפוליטית

אלמגיעההרחבההגאוגרפיתזירתהבערבוביה,בה

באיםהרביםוגיבוריההמועצות,ובריתהבריתארצות

שנותשלהארץ-ישראליביישובשוניםפלגיםמקרב
פרשיותעלומספר Iראשוןבגרףכתובהרומןהעשרים.

שלראותומנקודת ,שוליותומהןמרכזיותמהןרבות,
והמבקששרנותברמותבהןהמעורבהמספר, 'ה'אני

 ,האידאולוגייםהאנושיים,מרכיביהןעםחשבוןלברא
והןהאישיגורלובמונחיהןוהקיומיים,הפסיכולוגיים

התובעתדרךשלושכרהצדקתהעלהתהיהבמונחי
החד-פעמייםהפרטייםהחייםשלאושרםאתלהקריב

מנוכרים,שנוחרתוכללירת,גדולותאידאותמזבחעל
שלההכררןבחרטימושכיםציניות,ברובלעיתים

 .מהלכיהן
בסיפורילדעתי,הוא,זאתיצירהשלרירפיהכוחה
לפרטיהמציאותפיסתנארגתשבהםבודדים,עלילה

ובאמינות,בחירתהקוראאלמבקיעהוהיאהקטנים,
קצרותלקשירתהמאמץמןחופשיהתאווכאשרבעיקר

ההגותית,ברמהופילוסופייםמוסרייםאידאיים,
אלה .ובתוקףבערצמהעצמה,בעדמדברתוהמציאות

אתהקוראאלבן-נרמעבירשבהםמציאותפרקיהם
כברתשלמשמערתהזאת,רעםריחהטעמה, ,צבעיה
הכרוניקהמןמשועתקתדווקאלארארטנטית,חיים

רעיונייםדיוניםשלהפררטרקרליהז'רגוןארהעיתונאית
ישנםבספר .רווחותפוליטיותושיחרתמחתרותבתאי

כמעיןמעשה,סיפורהמעלים ,כאלהרביםקטעים
ועיצובהנסיבותפרטיבזכותכאשרעצמאית,עלילה

ובתגובותיהןבהתנהגותןטבעיותכשהןהדמויות

ארץהקוראלעיניקמה ,והמקוםהזמן ,הענייןבנסיבות
המרכזיותהדמויותלצד ;העשריםשנותשלישראל
דמויותעשרותמבצבצותלטעמי,מרתקות,והפחות
רב,בחןאךיומרהבהעדרכאשרלכאורה,שוליות
כמבטאהחיצוניהסממןמןמשהרהמעבירבתארו

שלולרוחבהלאורכהלהתהלךהןזוכרתפנימית,מהרת
מבקששאתהעדוממשירתונושמותחיותהארץ

לגביכןשאיןמההקריאה,בשעתידלהןלהושיט
מושטותשידירהראשי,הגיבורשלהמרצקתהאנדרטה

תארואתאזכיררבותמניאחתכדרגמא .העתכלאלינו
חסדאפילואר ) 240- 248 '(עטוקאןבביתהביקור
דלתואתהצרפתילנר"פתחכמרקצרצריםקטעים
להאצהערומהבחררהראיתילכתפרומעברבשמחה
האדים,הצרפתיוהמורהבגד.ללבושמסתורלמקרם

 .) 118 '(עוברשם"ערביחלומותטבקשלמתקתקריח

ביןהמיפגשאמינותמרשימהושרב,שרב Iאר

 .) 125 'ע(וזריםשוניםעולמותשנישלהארטנטירת

לחייםזוכיםהיוהרביםהעלילהשמעשידרמהואולם,
הנרפההרומןרצוןאלמלאקצרים,כסיפוריםעצמיים
סיפורכל ;מריקמתרצומחיםשהםהגםעליהם,עצמו
מצדלהתקיים,יכולאינושהוא,כמרת ,כזהעלילה
באשרהרומן,לעלילתמחוץעצמאיכסיפוראחד,

שליותררחבהבעלילהחלקהםונסיבותיוגיבוריו
שני,מצדאךידו.עלומותניםחובק-כל,מעשהסיפור

החובקותזרועותיולמרותאםכיזה,כוללמהקשרלא
כך .וחיותםידפיסאמינותם,אתהםשואבים ,כל

השוניםמעלליהואף ,האהבהפרשיותכלבינקלטות
אחדלכל .אמריקהקטעיואפילואקרמן,קבוצתשל
בעודעצמית,וחיותגבוהחייםפוטנציאלמהם

במערכתמעמירםועניינההמרכזיתלעלילהשיעברדם
המיבני,לעיקרוןאשר .זהבפוטנציאלהפוגעותזיקות

זכרונרת,רישומישלבמתכונתהבנויכסיפור-
תודעתיתיבנרתמלכתחילהלכאורההרומןמתובנת
כזכררןלקוראמוצגהואמבנהומעצםדהיינו,מובהק,
הדמותשלכתודעהמשוחזריםשהםכדרךדברים

 1כןפיעלאף .ראשוןכגרףכךעלהמספרת .המרכזית

כיורןזה,לעיקרוןבניגודעומדשבספרמהשכלדרמה
 .תודעתיתדווקאולארטכניתהיאהפרטיםשלכידות
פרשיותמעורבותשכר Iכרונולוגיכרצףנקראהסיפור
לביטויהמחבראתמביאתולדותיהןשסיפורשרנות,
אינטררספקצירתפנימיות,התדיינויות .הערכותלבטים,

חייהםאתחייםכרהמסופריםהדבריםכאשר ,וכר'

הודרתולאאותם,המלכדתהעדשהלמרותהעצמיים
פרוטוקול""אחרות,במילים .כמסגרתהארלה.

לי.דברים"מ"זכררןזה,לעניין ,למשל(להבדיל.
תודעהשלכסיפורהבינקלטלאשכתאי),

האידירסינקרטיתהתקפותמןכרואיןאינדיבידואלית
חוויתאופןראייה,לאופןה"ערלם"אתהמלכדת
ושבריהאלטרנטיבותביןההתייסרות .רכיר"כהמציאות
כלשרן"מכפנים",לכאורהלפנינומוצגותהתשובות

דיווחכעצםזהרדברשללאמיתראך ,המספרה'אני'
מגולמותמשהןיותרנאמרותהתקפויותכאשר .חיצוני
אר-אידירסינקרטיאר"טיפוסי"-מחשכהבאורח

ארהסמויה ,החת-מודעלשרןשלהמעמקיםכזרם
הפסיכולוגי imsightה-לעיתים ,כןפיעלאף .הנגלית

הפרזהמכשלתעלומתגברההצגהאתגונבהדק
ואז-מכניתמכשלהרכהבמידהשהיא-המתעדת

הדיאלקטיקהבשפתאמיניםאלמנטיםהתאוומעלה
ולשרןההתחבטותלמשל(ראההנפשייםהמרכיביםשל
הבנוייםהענייניםגודשואולם, .) 185 'כעמ imsight-ה

אתמזהזהמפקיעיםהםגיסאשמחדכאופןהעלילהאל
 ,אידאימרכזלהעמידאוליעשויהשחיתה ,הבכורה

זהמשתלביםאינםגיסאומאידךאחר,ארפסיכולוגי
אחדותםמכוחהצומחתלמורכבותלהיעשותכזה

 1הריגולסיפור ,(האהבותמרכיביהשלהדיאלקטית

הפרשיותשזירתבודדות.סצנותשלהדינאמירת
יפיםאלהכל-האקרעי)פלישתהמקריות,
 .טכניבעיקרוהואלזהזהחיבורםאך Iכשלעצמם

הלשוני.בתחוםכמיוחדהדברבולטלעיתים
שביהולךאתהפעםלאוהיפההעשירההלשוןכזכות
דרמהאךבמיומנות,ברנהשהיאהמחוזרתאחר

מצליחשהלהטוטההרגשהמןלחמוקקשהשלעיתים
במיוחדאמוריםוהדברים Iאמיןשיהיהמכדימדייותר

 .עצמהשלהדרמהאתהמתעדתהתודעהלשרןלגבי
חרבכמעיןהלשוןמיקסםפועלהדמויותלגביגם

גורמיםהלשוןועושררדהתאכשרון Iאחדמצד .פיפיות
 1כמר ,הדמותאתהמנכרתהתיפיפרתלתחושתלעיתים

כילזכורישכי(אףהנפלצת""אהובתי-לטעמו
יותרכטבעיתלהתקבלעשויההזאתהלשוניתהמטבע

דורכןשלהנפשיתלשונוכשיחזוראותהנקלוטאם
זהשכענייןאלאהארבעים).בשנותהכותבהמייסדים,

וכשרוןחושאותר .אחריםבמקומות .הומוגניותאין

 .ואמינהחיהמציאותקטעימעמידעצמולשוניעשייה
ובמשמעותההתוצאהשבאיכותזהאחדותחוסר

הספרשלכנוחר Iלדעתימחבל'האמינותבמונחי
החיבורבומחבלאחרשמצדכשם .כוללתכיצירה
והדרמההטרגדיהלכיןמתחרומןכיןהנבצר

ומחירהכאישיותשלוחותיההאידאית,שכתשתית
שלההסטרריובדיוקןהיחידלשוןשלהעומקכמימו
באפיזודהעיסוקכדיתוך-כןכיהנה .הרבים

קבוצהשלבפעילותההקשורהשולית,הסטורית
ומחבלתבציונותכופרתאשרקיצונית,שמאלנית
שאלותעםחשבון"פרוטוקול"באההתיישבות,במפעל
 ;הערכיתוהבעיההציונותכמוהתשתית.שבעצם

חיים ;אינדיבידואליזםכנגדרעיוניקולקטיביזם
לעומתרבים")ראשון("גרףהאידאהבשררתהרתומים
מהפכהאומיישבתציונות ;היחידשלהאישיהאושר

האלטרנטיבותלערמתכערךהאהבה ;עולמית
כמההםאלה-הנבצרתוההגשמההאמכיכלנטירת

מולךאולי. .לכלומעל .מעלהשהספרהשאלותמצמתי
הדיבושזורים .הטראגיתמלכותואתהספקבו

שמעלהכפימעשים,ומחוזותמריבהנופיויכוחים,
לימים.אותםהמתעדתהדמותשלהבפריסקופאותם
היריעה",ל"קצותהעלילתיתהפנורמההרחבתתוך

חייםיפים,המעמדיםמןרבים .וכבריה"מכארה"ב

כעלותהעקרוניות,הרבות.כשאלותואולם,ואמינים.
(לדוגמא,וכאישיותכארשיותהטורחארוכותהשלוחות

האושר-עלי-אדמותכמתכ~סתהמהפכה ,-308 307ע'
הקוראאין-תיכנרת)כתנאיכפרדוכסהאושרלערמת

מוקשותשאלותשלמיומןניסוחמאשריותרחררה
כיצירהתשובות.העדרשלומרחפתכוללתוהרגשה
העומק,מימושחסרדומהרחב-הקיףכמיכלול

הראשיהגיבורשבפיהטקסט .המעגליותההשתקפות,
אתהמארגןהעיקרוןאתהתודעהשפתאתמממשאינו

יצחקאלא ,זכרונותיואתהרושםהגיבורשלחשיבותו
 .באובהקסםאתלנומעלהכמרתפו,גיבורוולאכן-נר,
האמורההדרמהאלזרמןלאמודעהתתכידרמה

פחותניכרתהיאולפיכךבתודעה,להתחולל
ואילו .המללכרובדבעיקרומתחוללתכהתנהגותו.

ליצורכסיוןכעיןישמבניתמכחינה ,העלילהכרובד
ופרשתהאהובהדמותבאמצעותומעגליותלכדירת
ננהיאהמתקבלתהאחדותכילינראהאךהמכתב,
הנפשיהארועגסים.לעיתיםוהתפריםאורגנית
אינו Iמטענוכובדבכל Iהראשיהגיבורשלהתודעתי
פחותמעמדיםשמשכנעיםכשםלדעתי.משכנע,
שביןבחלל Iכןפיעלאף .יומרנייםופחותמרכזיים
 ,האחרותוהדמויותהמספרדמותהמרכזית,הדמות

אףמעמקים,הדכמעיןישבעטו,מעלהשהוא
מעברלשכנעהכתובמצליחתמידלאשכתוקפם

 1מחייו 'מעצמושבגיבורהניכוראף .ההגותימדלמי

אלאהנפשי'הדיוקןבמונחיכמחירמעוצבלא Iממעשיר
בבחינתהסמוי,המסרמןחלקהואהנפשיהניכורכןאם

לאכקוראה ,כךאםאבל ;עצמהאתהמגשימהתיזה
אלא ,לקאמי) ""הזר(כדוגמתמפעילככוחכההרגשתי

לימצטיירהגיבורנילווית.תוצאהכמעיןהיותרלכל
מרגישהאיניכיעדסתמי,כמעטכאופןמעצמו,כמנוכר

 .האחרותהדמויותלגביכןשאיןמהחי,אישפגשתיכי
היפים,הרכיםהקטעיםכזכותבאההקריאהמןההנאה

אתקוסמתהלשוןכאשר ,והמשכנעיםהאמינים
המתנסותכשאלותהענייןהואכתכניווהעניין ,המיקסם

 .ובהיבטיהןבו

בן·ציוןקטןדינה

יחיד'לשחקן'מחזה

שביט;אביבהו
פסנתר;בכנף

הוצאת ;שירים

 ;עמודים 62 ;'עקד'
1982 . 

מכיל Iשביטאביבהשלזהביכוריםספרס
 1מאדונשייםאישיים .מינורייםשירים 62

 .פשטנייםעדאמירהפשוטי

 .עצמהסביבמכונסיםשירתהנושאי
כוראריאצירתעצמםעלוחוזריםאחידיםהנושאים

בולהיאחזלגברכמיההארעי,אהבותבדידות.דקות:
 ;הפרטיתהחירותומארנוןמעזיבהפחדיםבצד-

מידהכנקיטתהמתבטא-האושרמןגםחריףפחד

לשמור /העסיסיםספוגת"באדמה :ואיזוןזהירותשל
אך- ) 11(עמ'לחדווה"משקלהנותנות /תוגותעל

 :כזהאיזוןלהשיגהמשוררתמתקשההמודעות,חרף
היאולכן ,) 14 '(עמ " ...הניצבהקראתמוצאת"לא

הבנאלייםלפרטיוהמתוארחדרה,תפאורתאלנסוגה
שגםעדושרב,שרבחוזרתהחדרתפאורתוהבטוחים.

-וביתימוכרכמשהונתפסתהיאהקוראאצל
"חדר :או .) 18(עמ'חדרי"כחלל"מתעטפת

קירותהעולםכנגד/עומדצהוב
גם.זוהיאך- ) 48(עמ'ישנות"החדרןמררפדים

פרחיםאפלולי,החדר .מחנקשלתפאורהרכה,כמידה
החוצה,גיחהישושםפה .יחידיכקישוטכאגרטל

כאגרטלפרחיםאפלולי.החדרמחנק.שלוהתפאורה
והתפאורההחוצה.גיחהישושםפה .יחידיכקישוט

ערטילאייםבדימוייםמתחלפתהמכבידההביתית
רוחוכעיניהמצטיירדמיוניטבעאותרהטבע,מעולם

/גליםמנומנמים"דשאים :העירכןשל
 .) 55(עמ'מעל"דוהרלכן/סוסמתקוממים

נרכךערדהיאבשירים.ושרבשרבהצפה ,הבדידות

שלמפלטהגםאך-המוצרוחוסרהמחנקלאריות
"מכקשת :מזוייפיםחברתייםמשחקיםמפניהמשוררת

המסכות/ממשחקינמלטתאליהכדירות
 67 • .) 9(עמ' " ...המייגעים

 47-48מס' , 77עתון 64

ן



ואריותנשיםעל
"ספר :שדהפנחסו

שלהדמיונות
הוצאת ;היהדוים"

 420 ; 1983 ;שוקן
עמודים.

"ס
הואהיהודים"שלהדמיונותפר

שלומעשיותעםאגדותשלמקבץ
וספרדיותאשכנזיותשונות,עדות

ובלשוןבחןהמוגשים Iלמיניהן
שלבמחירונועםחןנוצריםוכך-העורךשלאחידה
וטשטושהעדתיהמוצאטשטוש-כפולטשטוש

האגדותהדבריםמטבעהמספרת.הלשוןייחוד
והגיעויותר,עתיקותתקופותבנותהנן"האשכנזיות"

שלהאגדותכתובים.טקסטיםבאמצעותתקופתנואל
ששמרוםזקניםמפיהניכר,בחלקןנכתבו,המזרחעדות
מגמותועלייחודעללעמוד Iוודאי Iהיהניתןימינו'עד
חיפשהעריכהשלהמרכזיהקואך-הקבלהשל

את-לימינוהאופיניתהסוציולוגיהברוח-להגיש
נראהראשונהבקריאההעושר.שוויוןאתהעם,אחדות

לי,נדמהנוסףבהרהורעקרונית.כשגיאהזהטשטושלי
 .לויבושם Iיותרמכךשיהבהמייששאם
אתלהציגכאמור,בא,היהודים""שלהכותרתחלק

 ) 1 (התרבותיהשוניאתולטשטשהיהודים,כללאחדות

מושגלהעמידבאהדמיונות""ספרהכותרתחלק
הצטברויותבשל"אגדה"המינוחאת Iבעקיפין Iהמבקר
ואגדה",("הלכההעבריתהתרבותבמהלךלהשנלווה
שדהפנחסהצליחבכךוכר'). ...של"האגדה"ספר
העשירהדמיוןהצגתשלקובחרהוא .לטעמי Iיותר

ברוריםונושאיםמסריםחיפושעלויתורתוךוהפורה
אכןעצמובזכותכיופיהדמיוןפריחתשלזהקו .) 2 (

 :העםוספוריהאגדותמגווןמתוךעולה
נשאכךואחראשה,שבלעטורף,באריהמעשה ...

ידע!)ולאכמובןכשראיו,(עלוהתחרט-לאשהאותה
תחבולהשחיבלעד Iאשתושלמעונשהלחמוקכיצד

עליה-לקחהאשהאתללמדוכדיומוצדקתאיומה
אכן, ...כולןהנשיםכלכחובתונאמנה,ציתניתלהיות
בעלאינוממילאהעצלהלאשההלקח !מלבבתאגדה
עםאגדותקריאתעלימיההמבזבזתלאשהתוקף

מעשיותספורילקורא-לקוראהנשאריםכךנושנות,
המצויריםמהסרטיםפחותלאקסוםהפנימישהגיונם

יתרוןתוך Iהמלחסיככוועלהמלחאיפופעלוידיהבטל
יותרפתוחותאפשרויותהמעניקההכתובה,לאגדה
הקורא.לדמיון
יצירהקוזהספרבעריכתממשיךשדהפנחסהסופר

ספק,איןה"ראשוניות".אתהמעדיףלו,האופיני
להעמידהנסיוןבהישהאגדהאוצרותשהעמדת

ש"עלתודעה'',"עלהכותבתלספרותספרות-נגד
 .לעילאספקנייםתחכוםבןתחכוםבןבתחכוםתודעה",

ומעשיותהילדיםספוריושלהאגדותשלקיומן Iאבל
זוכהשהואמפניוערךתוקףלקבלבימינו,מצליח,העם

בלאקיוםכוחלואיןהתבונה.שללאינטרפרטציה
זו.אינטרפרטציה

וחסריראשונייםדבריםשלאמנותיספרותיסוג Iואכן
תמידיוצר Iבאווירפורחיםחוקיםפיעלהנעים Iהגיון
ספקנותוחסרתמיםאמונהעולםשזהו Iראשוןרושם

לכוחותלצייתבצורךהגיונושכלאינטלקט~לית,
צדיקלהעמידלמיניהם,ושליטיםאלוהיםשלגדולים

נוספיםנאיבייםואנשיםשילדיםעולם-רשעמול
מלאולבםבהשתאותפעורפיהםכאשרממנויהבו

ולאנשיםהגדוליםלכוחותכבודויראתחלחלה
שזולינדמהזאת,עםועוד)צדיקים(נסיכים,הגדולים

שכוחטקסטים,שלזהבלוםלאוצרמוטעיתגישה
כוחהמביעמשלואסתטיקהבעלז'אנרהואדמיונם
התמימותלדורותיה.האנושית,ההמצאהשלוכשרון

נימותשםישהיוצרים.נחלתלאהשומעים,נחלתהיא
ספקניתאסכולהכל .קומדיהבצדטרגדיהשלמובהקות
אמת.שלבכבודהיום,אליו,מתיחסת

אתבצוותאלהעמידצורךיש :הערהמוסיפהוהייתי
הצמרות.השיאים,חיפושתוךהשונות,העדותספרות

העמדת .איכויותיוכלעםבפולקלורילהסתפקעגום
ביטויתמצאהשונותהעדותתרבויותביןמשווהספרות

השירהגדולישלאנתולוגיהלאורשתצאשעהנאות,
אבן :הבאההרביעיהאתבצוותאשתעמידהעברית,

תרמן'אלונתןביאליק 'כ.ח Iויהליהודה Iולגביר

ומפצלתחלדיויהודהגבירולאבןאתמאחדת(תודעתנו
אחריכדורנולדחלדייהודהאךלאלתרמן,ביאליקבין
שניםמספרחיווביאליקתרמןאלואילויגבירולאבן

אלתרמןהחלכברביאליק,נפטרכאשראחת.בתקופה
שמבחרמתמיהכמהתופסתאנינוסףבהרהורלכתוב.)
 •יוזם.לומצאטרםאלהלארבעהמשותף

גנוסריאירה

עבודתולדרךהסופרמתיחסלמקררותוכהערותדבר"כ"אחרית .ו
 .כמרבןכלעדיים,יהודייםשאיגםהשוגים.הספוריםולמקררות

העורךהסופרוהתייחסותהגאות,הגראפיוטיבהההדפסהאיכרת . 2

 .הספרעםמיטיביםהחומרולמקוררתעבודתולדרך

התבוננות

פרטיתבפרספקטיבה

 ;גלדמןמרדכי
ספרי ; 66-83

קריאהסימן

הקיבוץהוצאת

 ; 1983 ;המאוחד
13S .עמודים

ע
בבנייתהואגלדמןמרדכישלכשרונויקר

 .מיתיים-אגדייםשחמריותיאוריעולם
הראשוןשיריובקובץעודניכרהזותכונה

בקובץלקורא .'היבשהוזמןהים'זמן
שיריםוגםמשירתומייצגמבחרהכולל ,'-66 83 '

בכתיבתוגםזונטיחנטשלאשגלדמןמתחוורחדשים,
המאוחרת.

מסויימתבהתפתחותלהבחיןניתן Iאף-על-פי-כן
בשירתו .הדמיונייםלנופיםההתייחסותמבחינת

המציאותשלהתשתיתלהםהתווספההמאוחרת
במרביתמיטאפורייםאינםכברהנוףמרכיביהריאלית.
 ,יא'(והיבשהאגדי',ים'כרםולאיםהואהיםהשירים.

הקסםמושאלת.מאשרריאליתיותרהיאמיקונוס')
כאןשלשונותחושיותנוףלתמונותתורגםהחלומי

מיקונוס'). ,יא'(ושםשקוף');מינוטאור('דרומה',
מ'אי,תצלום)'(לפיאיטלקי'גןגםשונהזהבמובן

מיקונוס'.

ביטוילתתגלדמןיודעמעטיםלאממשורריםבהבדל
'אי,אחרים.שללפחותשלו,לאאם-אושרלרגעיגם

מובהקתדוגמאהםתצלום)'(לפיאיטלקיו'גןמיקונוס'
הםמיקונוס' I'איהקרוייםהנסיעהשירימחרוזת .לכך
יפים,תיאוריםלברואגלדמןשלליכולתודוגמאגם

אכילסעקבגםכמדומה,זה,אבלגבישיים,אסתטיים,
רקוהואאצבעותיוטביעותבשירחסרותכאשרשלו,
כצמיחהמתוכוהדבריםאתחשואינוומתפעלרואה

באחדכותבהואבחטף"זיכרוןנעשו"מראותאורגנית.

הזה,המחזורשיריבחמשתשחסרמההמחרוזת.משירי

'התודעה'חסרהלהם.שמעברמההואלהפליא,היפה
הזיכרוןשלו.ב'אני'הנופיםאתהמתיכההמשוררשל
החורגותהיחידותהשורותנוסף.עיבודפהעברלא

כמשלהיה"ואי :הןהאיפלאישלמתפעלמחיאות
(עמ' "י~~~לונאמנותצניעותשל/חלקה-ליושביו

שבו'זמירות'בשירהיאלכךהפוכהדוגמא .) 124
אגב, .מוסיקליתלחוויההמשוררתגובתמופיעה
וההתייחסותהזריםהנופיםמקסמיאחרשביההליכה
טשרניחובסקי,אתמזכירהלאפולוונשניתהחוזך,ו-
שלההריסותאתגםרואהגלדמןאבלהידרכות.מעריץ
 1רביםאלים"כמושאפולומביןוגםהקדוםהמקדש

בדמותוהעיון .) 1 25 (מת"אואחר,לנוף/מכאןפרח
ש"יכולתולחושלוגורם'סוקרטס')(בשירסוקרטסשל

מןאףלהמריאהמסוגל /מחשבהפרפרלממש
הנישא /אירונימרחקולהשיג /בפרחיםהמרתקים
הטילה /-הארציתהכבידהחוקיעלובחןבקלילות

בי"עבדותוכמהלוחרותכמה / :גדולדופיבחיי
) 112 (. 

בעתערגםאךהחיצוניהקיוםאתרחשרואהכשגלדמן
ארשבזיכרוןוהמופשטהנסתרלקירםאחתרבעונה

שירולמשלכךיותר.ושלםמלאשירו-בתחושה
עםהחושיתהראיהמתמזגתשברלראות','יכולתי
שלהאסתטיתגישתוגםמתגלהרבוהפנימיתהראיה
 /לכנרתשושנים"שלרשצדהעינו .הטהורליופיגלדמן

 /חשמליתיופילזיקתונפקחו /בכאליהאתלפתעיצאו
 .) 107(עמ'ממשותן"להתעצמותתודעתיאתתובעות

השיריה'אני'שלשהפרוייקציהבעובדהמכירגלדמן
(גםלדבריםאיןיופי.משנהבהןנוסכתהשושניםעל

מוסיפיםהם .עצמאיקיוםבעולמנוהאסתטיים)
הרגישהמשוררתודעתאליהם.מהתייחסותנולהיבנות
הזורמת,במציאותעוצבשכברמהאתלעצבמוסיפה
דמןגלאצלבוראתהתחושה .כרצונולהטותהובכוחה

שלנוגהומופיעשבההתודעה,בעמקינוסףקיומירובד

המלךוהורגשכמיההכלומר-"אבוד .אבודיהלום
להןמפלסותשלוהמילים .) 119(עמ'בדבררן"קיום
אבנים"בשביליבמרזב,"בעלים, :שוניםבקולותדרך
בשירעיניומראהאתהמשוררמפרשאיך .) 67(עמ'

חלום :ניגודיתהקבלהבאמצעות- ?לראות''יכולתי
העדרבחללם"איןלעומתשושניםשלושמציאות,מול

מהידידות.שתי ,גבישאגרטלימולערביקנקןפרחים",
 :הואהחיצוניותהתמונותשתישביןההנגדהמןשנובע
דידית,אבןאועץבקונכיה, /קיומיבעמקי~ז;ז~ה"קיומי

 /חבתילאלאישוחובה /לעשותודברליהיהולא /
 .) 108הנני."(אשרהיותיזולת

הכרנההמשוררבידיכחומרהיאבמציאותהדמות

בוראהצעיר''וולקןבשיר .השירי'כזב'האתממנה
הידיעהאילביןהידיעהשביןהעדיןהמרחקאתגלדמן

ציירשאותוהבחורשמהותהאפשריברעיוןומשתעשע

שלהיצירהחופש .האמיתיתממהותושונהבשירו
לביןהריאליתהתמונהשביןבתחוםהואהמשורר
נובעתזומצטרדתשראיהכמובן .הסובייקטיביפירושה

יוצרשהדברכנראהאךסביבתו,לביןבינומסוייםמנתק
מענייניםמצביםלציורהמתאימיםהתנאיםאת

שמשתמעכפיתנאיהואהריחוקבשירים.ויחודיים

יש /המראהשטיחמולספסל"על :השיריםמאחד
בפרספקטיבה /מוגנתמתבוננת,אפלוליתדמות

הסועריםהעירלחייהמשוררבין .) 68(עמ'פרטית"
בלתימעורבותושלנתקשלפרדוכסקייםוהדחוסים

אלמותאת /הטבעדרכיחשבהתשוקה"בזרם :נמנעת
תודעהאי /קרנבלבדבררןשקוףמינוטאור/הייתי 1חייו
 .) 110 (החיתי"הצמיחהבים

ושלנתקשלהתחושהאתהמשוררלנומעבירשוב
ההתייחסותבאמצעותוהפעםמגע,ליצוריכולתחוסר

אםכיבשיריוהרבהמופיעההאשהלא .הנערהלדמות
יפההמשתלבתזוהדקה,האוורירית,הנערהדמות

חוץ-היאהנערהממנה.ונחלמתהחלומיתבסביבתה
שהיאמזדמנתאפשרותהיאכךומשוםמציאותית,

הרי Iבשיריואשהמופיעהאם .אבודהאפשרותבעצם

"לא-השיר .) 69(עמ'צבוע"מעץאשה"סחרחרתהיא
מזהה"אני :הלשוןבזונפתח(משוואתי)"לא-דתישיר
כשם /זהמסעחלקהיאאך /עמיאשרהנערהאת

מסעלא-אני,אל /אנימסעהואאני,הואזהשמסע
זוהר,חץשהיאתודעתי/מסעימ-לא-מלימאלתודעתי

 .) 61(עמ'לימ-לא-מודע" /הכלמתודעתלבנה,אביה

יכולהמזוהההבלתיהנערהשבוזהלשירבניגוד
השיריםשניהרינודע'הלאל'שעריכסמללהתפרש
הואעניינםאחד'נושאעלואריאציותב'שתיהכלולים
האהובה.הנערהעםקומוניקציהוחוסרקונפליקט

גלדמןמתגברבדידותתהומותרעלנפשיותמועקותעל
 .לשירתונוסףמאפייןשהיאדקה,אירוניהבעזרת
צדיק'היהב'ילדלמשלמופיעההיאהמוקדמיםבשיריו

 ) 97 (אחד'ב'בוקריותרמתעדנתוהיא ,) 51 ('סבי' ,) 52 (

בשיר .) 105 (מוותר'ב'מיסטרוכןיתרמעומסהנקי

מורת.''מיסטרבכינוימקרב-מלגלגיחסקייםהאחרון
אחרון ;מוות'לנטרל'אחרותדרכיםמזכירזהאגב,

המוותאימתאתעצמומעלהרחיקלמשל,שבתאי,
היאגלדמןשלבשירההאנשהמוות.''חראבמילים
 .שלוהזעםשליחשהיאוהא.ד~תהמוותמר ;כפולה
 :גלדמןבשירינוספתחשובה.תכונהמופיעהזהבשיר

קייםפהגם .האחדבשירממדיםשלוהקטנההגדלה
 .ממדיםלשנותכסיון

צלולטוהרנקודת"אלהשואףמשוררזהולסיכום,
לאראמכםבים".כמוסשהואול"חגהיהלוםבלבויבש"
אינןשגפניומשוםאגדי',יםב'כרםלבראלוקשה

ביןבקלותמדלגהואהר.בכרמישורותסדורות
שכלתניהיגיוןשלאהשונות,והתחושותהמציאויות

במיליםשולטהוא .פנימישיריהיגיוןאלאבהןשולט
דובפיעלהמילוליהעושרלשוני.לדיוקלהגיעומצליח

 • .בעליולרעתכאןשמוראיכר

 1983נובמבר-דצמבר
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העברמצוקות
לתולדותכתבים
וישובציוןחיבת

ליקט jישראלארץ
 jלראשונהוערך

דרויאנוב,אלתר
וערכהההדירה

שלומית :מחדש
ראשוןכרך jלסקוב

1870 • i1882 
תל·אוניברסיטת

הוצאתאביב,

המאוחדהקיבוץ

תשמ"בל ומטוסהמבדק Iהטלפוןהיותפני
זהמכתביםכותביםאנשיםהיוהנוסעים

האנושיבזיכרוןנשתמרוזובדדךזה.אל
גםאלאמכתביםאותםשלהעתקיהםדקלא

החייםדופקושלהלך-דוחשלאישיות,שלשביבים
שלעיקריניואנס :מזאתיתדההשונות.בתקופות

טדיוויאליות,שליום-קטנות,שלהניואנסההיסטוריה,

אחריהםהותירואלמלאלנצח,אובדהיהאנושיות,של
לשערנקלמכתבים.שלצרודותתקופהבכלאנשים
יוהאנסשלדמותואתהיוםדואיםהיינומימדיםבאילו

קלאדהוביןבינוהאהבהפרשתחיתהאילובדהאמס
מניעיםאלואו Iהטלפוןבאמצעותמתנהלתשרמאן
בהשתלשלותחלקשנטלולאישיםמייחסיםהיינו

עלללמודהיינוצריכיםאילוהמדיניתההיסטוריה
 1חיובההתקופהשלבספרותעיוןמתוךדקפעולותיהם

פרלמנטים.שלמרשומותיהםארישניםקולנועמיומני
שיבת-צירןתקופתאת Iכןעלמאידה,שלפנינוהאסופה
נקודת :בתודעתנוכךכללההחסרההמבטמנקודת
(תעודות,הרשמייםמסמכיהםרקעעלהאנושית.המבט

ומכתביחובבי-צירןראשונישלותקנות)פרטי-כל
אלוממושבותיהלארץ-ישראלהדרךמןשלהםהמסע

מצוקותשלסיפורלפנינומתגוללשבגולה,חבריהם
'מלחמרתשלשמץואפילותחרותשלוגדולות,קטנות

בימינו,כמראז,גםכילהיווכחבמיוחדמאלףיהודים'.
ההתיישבותשלהפרובלמטיקהבתפיסתדבשרניהיה

שכבדהללורביןבחר"להיושביםאלהביןישראלבארץ
יותרעודמרתקאחרת.ארזובמושבהנחלהלהםחיתה
רבותיישובלנקודותהמתייחסיםבמסמכיםכילגלות
רעוד)גרדהיסוד-המעלה,יהוד,(פתח-תקווה,בארץ

אידגרןשלבחסותולזכותהמאמץהשניכחוטעבד
ואדיר-הרןדב-פעליםיחידמוטב,אר,בחר"לכלשהו
מתנאיהסתם,מןשנבע,זה,מאמץרוטשילד.כבדרן

הואהערת'מניהשלטוןומרדיפותהקשיםהמציאות
הציוניתלהתיישבותהמתכונתאתרבהבמידהשקבע
-,,הוהרעיוניתהכלכליתהזיקהואתהבאיםבדודות

הזה.היוםעדלגולההארץביןהקיימתסיטדית
במציאות-הימים-רבתיאחיזהלושישאחדקונפליקט

העימותהואבאסופהביטוילכללוהבאהאלה
מכתבי-תמיכהבצדוחילוניים.דתייםביןהמתמשך
רועדי-בתי-דין-צדקהראשונותלהתיישבויותשכתבו
 .שלהןהחילוניהאופימןהסתייגויותמופיעותרבנים
הןאףמכילותההתיישבויותשלההתאגדותתקנות

העתידי,היישובשלהיהודי-דתיהאופיאלהתייחסות
כתוביםברארטרפיסטיהמשיחיהסגנוןבאמצעותאם

תלמודי-לקייםהתחייבותשלבדדךארהיישוב,חוקי
שורשיואתלמצואניתןכאןגם .פעיליםדתרחייתרדה
 .ולדעהלטובההיוםעדהקייםרבדיםמצבשל

זר,באסופההמלאסיפוקועלבאשלאאחד,היבט
להודות,אניחייבורנותי'נע .והבין-אישיהאישיההיבט
לטיבעדויותאחדהחומדשלקריאתובעתתרתי

החולמיםשבקבוצותהפרטיםביןששדדוהיחסים
מחלוקותשלקלושיםלעקבותפרטהללו.והחלוצים

תשובהמצאתילאואידיאולרגיהכספיםענייניעל
נתקלשאניאימתכלמנוחתיאתהמטרידותלשאלות

שלמניעיהםהיומה :אחדאוכזהנפילים'ב'דוד
מיקשההיוהאם ?דאזהחברהאתשהרכיבוהפרטים

נמלטיםתאבי-התעשרות,ביניהםהיושמאאואחת
 ?משפחותיהםנוטשיליצלן'רחמנאאו'עבדםמפני

אללצאתשהניעתםהיאצרופהציוןחיבתדקהאמנם
הנוטלפרטשלכלבהנחה ?זוורעבקדחתאחוזתארץ
משלופרטיתאידיאולוגיהישהיסטוריבתהליךחלק

האידיאולוגיותשתיביןהמלאהאוהחלקיתוההלימה
היאהחברתית)אוהלאומיתוהאחדת,הפרטית(זו

אידיאולוגיהשאותההדיבתהליך'להשתתפותוהגודם
שלאמשוםאםבאסופהביטוילכללבאהאינהפרטית

העורכים.שיקוליבשלאועדויותבנמצאלההיו
מנחםשלממכתבוציטוטלהביאאוליכדאילסיכום,

(עמ'וליטאכבדיסקפאדרבהמדרכיאלדוליצקימנדל
ביןהשודדהדוחהלךעללהעידכדיבושיש ,) 206

מפניםואוהביםמחוץ"אוייבים :זובאסופההשורות

עדוידכאונוהאלההנוראיםבימיםמאודילחצונו
 :זואסופהשלייחודהאוליובכך " ...נפששלדכדוכה

אתהחוויםלנר,לספקעשויהשהיאבלגיטימציה
 •.העבדמצוקותאתלפנינובהביאהההווה,תלאות

ז'קונטאמנון

 191ב-ו ''דנ~ב''ה
גלברד:אריה

הפועלים 'דנ~ב'"
רוסיהשלהיהודי
המהפכהבשנת

מכון ." 1917
לתולדותבולצמן
 .הפעוליםתנועת

אירופה·פרלאג,
 , 1982וינה

 283(בגרמנית).
עמדוים.

מתענייניםבחו"לכילטעון,מוגזםוליא
מאשדיותרהיהודיה"בונד"בתולדות

פדופ'שלספדוהופיע-1965הדיב .בארץ
לאומיים"יסודות :מישקינסקימשה

ברוסיה".היהודיתהפועליםתנועתשלבהתפתחותה
אדיהשללספרוהביבליוגרפיהכיהדבר,אופייניאך

בלועזית,שהודפסורביםוספריםכתביםמרנהגלבדד
בעברית.הופיעומעטיםודק

פותחב:;כךילאכי Iבדיעבדמראהבדדגלאדיהשלספדו
עלברבדיםהבולשביתהמפלגהתולדותתקציר

הראשונה,חיתההיהודיתהפועליםתנועת :ה"בונד"
רה"בונד"הצארית,ברוסיהביותרוהמאורגנתהמקיפה

הציוניות-התנועות-בהביותרהחזקהזרםהיה

הרבההיו Iלצידומאוחדיותרהתפתחוסוציאליסטיות
והמפלגה-פדולטאדיותולאמצומצמותיותר

יכלהלאפלגיה,שניעלהסוציאל-דמוקדאטית,
.בשנתובעממיותובכושרו Iבהיקפול"ברנד"להשתוות
חברים,נ o ,-000כבתוכוה"ברנד"איגד 1905המהפכה

מנהשוב 7-191,ב 1בפעולתוהתמידהדיכויבשנותאף
בתולדותחדשפרקנפתחהופעתועםהזה.כמספר

המעמדיהמאבקאתהכניסה"בונד" :היהודיתהחברה

עמנו.לחיי
הסותריםעיקרייםמאפייניםשניכידוע,היו,ל"בונד"

ופעללאומית-אישיתבאוטונומיהדגלכיאף :זהאתזה
היהלאהיהודית,בחברהתרבותיקידוםלמעןרבות
בני-עמנולחייפדולטאדיתמהפכהףנשאכיואף ;ציוני
בארצות-הברית,גםמסויימתובמידה-אידופה nבמזד

ובעל-בדיתסוציאל-דמוקדאטיאופיבעלהיה
למנשביקים.

הללוהשניםשלהמהפכניתהתנועהבתולדותחשיבותו
 .עימדלהתווכחהירכהשלניןפלאואין Iמאודרבה
 1אהדליךהבריקה"ברנד",ממנהיגיאחדמצטטבדדגל

 :ברוסיההמהפכהתביעותאתשניסחהראשוןשהיה
דק !ודף nלאדמון-הקדימה-העובדת"פטדבודג

המאורגןהעםעלהנשענתזמניתממשלההקמת
ההתמוטטותחרשךמתוךהמדינהאתלהוליךמסוגלת
השלום."אתולהביאפוליטיתחידותלהבטיחהכללית,
תפקידהמחבר,לדברימילא,הואהמהפכהבהנהגת

~משקמה .המספרימייחס-הכוחותחרגשאולי Iניכר
כיסבורים,"אנו :עצמוהישלהלאהזמנית,הממשלה

כיאףהבורגנית-ליברלית,בממשלהשנתמוךהכרחי
מסדהפדולטאדירן .ערכהמהויודעיםאותהמכיריםאנו

למשול"זכותועלויתדלאאבלהשלטון,רסןאתלידה
צידיותבעוביוני.אפרילבחודשה"בונד"רןבטאכתבפ

הפועלים,מועצותנציגיאתבממשלהלשתף
שבו,ץהאינטדנציונליסטים"מנהיג ;"הסובייטים"

על-ידיהשלטוןלתפיסתביוליקרא Iאבדמוביץ
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ריבדהימני,האגףמנהיגואפס,ואפילוהסובייטים,
להקיםההכרחעלאוקטוברמהפכתלפניחודשיים
עיכובעלצעדה"בונד"הביעביוניסובייטים.ממשלת
כתבחודשוכעבודהלאומיתלאספההבחירות

הדמוקדאטיהמצעעללוותרנרצהלא"אם :אבדמרביץ
אתלקחתעלינוהמהפכה,עלז"אהמהפכנית,
חשש".ללאבידינו,הממשלה

אתגלבדדאדיהדוחהרביםהיסטורייםמקודרתפיעל
-7בהבולשביקיםהיוכאילורבים,עלהמקובלתהדעה

מעמד-בקרבאףאובעםקטןמיעוטבנובמבר

אבלבהם,התמיכהידדהאמנםבקיץהפועלים.
קודנילוב,הגנראלשלהפיכת-הנפלאחרבאוגוסט,
 :בדברפלאאיןגדלה".והשפעתםהגלגל"התהפך
 .ידןאזלתאתזו'אחרזוהוכיחו'ממשלות"ארבע

נמאסהבחמריםהאיכריםעל ...נמשכההמלחמה
החזית .הביתהפשוט,הלכו,והםהמלחמה

ואיפשרהמנשביקיםלהחלשתגרםזה ...התפוררה
חיתהזאתכיהקהל,דעתכנציגילהופיעלבולשביקים

הקואליציה".ממשלתשלהכ;שלתהמדיניותנגד
לאספההבחירותונשנותשלהחוזרותהדחיות

הוסיפו Iוהלךהודעבארץשהמצבשעההלאומית,
שלהמריבסיוןהזמנית,הממשלהמעמדאתלערער
שחיתההזמנית,הממשלהנגדקומםקורנילובהגנראל
להבין,איפוא"ניתןהעם.המוניאתלמינויו,אחראית

הבולשביקיםלצדגוברתבמידהנטוהעםהמוניכי
ובכלהפועלים,מועצותלידיהשלטוןכל :ותביעותיהם

 "!למלחמההקץ-מחיר

מפלגותמידיהרובנשמטמישנהואחראחדבסובייט
לטובתומנשביקיםמהפכניים)(איכריםס"ר

השניהקונגרסבתוםהשמאליים. ר"ס-,הבולשביקים
אמנםרוב,להםהיהאוקטובר,בסוףהסובייטים,של
ימיםוכבד .הצירים" 650מביןבמיוחד,גדוללא

ממשלתעמדהאוקטוברמהפכתאחרספורים
 :העםתביעותאחרומילאהבהבטחתההבולשביקים

 .למלחמהקץושמההאדמותאתחילקההיא
המהפכהשלהדילמהאתגלברדמציגגיסאמאידך

 1השלטוןאתשתפסוהבולשביקיםהפרולטארית.

טאקטייםמטעמיםבוודאי-היוםלמחרתהסכימו
הרוסי"האינטרנציונליסט"מארטובלהצעת-בלבד

לבחורב"בונד",'עמיתואברמוביץעל-ידיגםשנתמכה
המהפכניותהמפלגותכלעםשיחותשתנהלבוועדה

שיחותהחלוואףקואליציה,ממשלתלהקיםכדי
אבל-הרכבתפועליאיגודהנהגתבאמצעות

ועזבומהרהעדארתהדחווה-ס"ר-ימיןהמנשביקים

כאמור,ה"בונד".ובעקבותיהןהלאומיתהאספהאת
עללוותרכללהתכוונולאשהבולשביקיםמאודייתכן

נטישתאבל-אחרותמפלגותולשתףשלטון-היחיד
עלהקלהמאודהמפלגותשארעל-ידיהזירה

ולאחר-מכן Iבלעדיהןבממשלהלהתמידהבולשביקים
 !בכללשותפיםכלבלעדיאף

הציפייה,מןספק,בלינבעה,הלאומיתהאספהעזיבת
הרגלאתתפשוטהעממיים""הקומיסאריםשממשלת

לטובתפעללאהזמןאבלשבועיים-שלושה"."תוך
שלחששותיוהתאמתומהרחישאדרבא,המחרימים".

והנוכחיתהמדיניותכיאוגוסט,מראשיתאלתרויקטור

"אי-שביערת-מחבריוחלקבקרבמעודדתה"ברנד"של
הלכי-הרוח"שינויניכרבספטמברכבדגוברת".רצון

"ובעתהאינטרנציונליסטים",לטובתב+בונד'
היהבנובמבר,-12בהלאומית,לאספההבחירות

שאיבדוהמנשביקים,עםשלוהפעולהשיתוףל'ברנד'
 .לרועץרקהבולשביקים,על-ידיוהובסוהשפעתםאת

לעלייתםבמקבילאירעהוח'בונד'חמנשביקיםשקיעת
 •חלבנהברוסיהקרחכך .הבולשביקיםשלהמנצחת

בבחירותובצבא".הגדולותבעריםבאוקראינה,
ח"בונר"עםיחדחמנשביקיםהשיגוהלאומיתלאסיפה

 10-הבולשביקיםואילוכלבר,קולותמיליון 1,5

 !מיליון

שותפיהם·עלהבולשביקיםניצחוןגיסא,מאידך
מהפכניות,לתמורות •ארוךבטווחתרם,לאיריביהם

כי-חפרולטאריוןשלטוןולהתהוותסוציאליסטיות,
ההכרחיתחרמוקראטיחשלשלילתהאתבקרבונשא

לוקסמבורגרודהשמיחרולחביןכפי-לסוציאליזם
ואחרים.

איום"אסוןחיהאוקטוברמהפכתכיכתבאברמוביץגם

אחרים,שלרעותגנריצאזאתועםחאמיתית"למהפכה
-נתאפשרח"היאגרידא".צבאית"הפיכחבהשראו
 61 •עללפחותאו ,הרצוןעלשנשענהמשום-הרגיש
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לא-מאורגןטיול
העבראל

 :לאנדאוארגוסטב
ומיכתבים'כתבים

מבוא ) 1919 • 1900 (

אברהםוהערות:

הוצאת ;יסעור

וספרית"אלף"
 ; 1982פועלים;

עמ'. 303

כ
דמותעללחשוביכולשאיננימעט

תשאיראשרכיום,עמנוהחיהפוליטית,
כזהכלומר Iערךבעלספרותיעיזבוןאחריה
לחילופיך,או,צר nעתונאי-ע"ינכתבשלא

הספרותיאוהפילוסופיהחברתי,מערכויאבדשלא
עלימהלךבהםהמישוריםאחדזהומעטרת.שניםבתוך
היובהםאחרים,ימיםאלמתגעגעאני :קסםהעבר

שפעילותםעליהםחזקהאשראנשי-רוח,הפוליטיקאים
צער-על-ידיהודרכה,ואפילוהושפעה,הציבורית

נפשם.עלשהכבידהעולם
זר,אסופהשלהספרותישערכהלומר,ניתןזהרקעעל

מיכתביםספרותית,ביקורתמאמרים,בתוכההכוללת
שחיתהמכךבעיקרנרבעשבנפש,דבריםעלוהרהורים

יומרהונעדרתחברתית,שליחותבעלתכתיבתהבעת
ספרותית.

הנראה,כפיבחן, ) l 19 9-1870 (לאנדאוארגוסטאב
השכלצרוף :ימיםלאותםכל-כךהאופייניבשילוב
הכשלה,ואולם, ;הרומנטיתהמחשבהעםהישר

הישתלטות :דורומבניאחריםשלבדרכםשעמדה
התרחשויותשלהמפוכחהניתוחכושרעלהרומנטיקה
(והנחשבהמרתקבחיבורו :חלקומנתאינההסטרריות,

דעהמביעהוא"המהפכה",כתביו),שביןלחשוב
ימיםבאותםשהתרחשההמהפכהעלומפתיעהמאוזנת
הואאיןנלהב,סוציאליסטהיותואףעל .ברוסיה
התהליךשלההרסניותהלוואימתופעותמתעלם

כמעטלו,שנודעתהקטלניתההשפעהומןההסטורי
העיוותיםמןישירותמקישלנדאוארהפרט.עלתמיד,

עלצרפתית,המהפכהבעיקרקודמות,מהפכותשייצרר
אבחנותיו .בחיתוליההנמצאתהסובייטית,המהפכה
שהמאמרבחשבוןנביאאםממש,מסעירותהופכות

התגשםלאשבוההנחותמןחלקוכי 1 1908בשנתנכתב
 .סטאליןשלהגדוליםהטיהוריםבימיאלא
דניםזובאסופההמופיעיםמאמרי-הספרותשני

וב"הסוחרסטרינדברגשלהסטרריות"ב"מיניאטורות
חדהבראייהמאופייניםהםלשייקספיר.מררנציה"
אינולאנדאואררבה.ובעמקותהדבריםפנישלועשירה
להביאשואףהוא .בפירושואוהטקסטבניתוחמסתפק

(ה"סוחרהאוניברסליהמישוראלבוהמובאהרעיוןאת
המעמדי-אקטואליאווהלאומי-אקטואלימורנציה")

"הסוחראלהתייחסותוהסטוריות").("מיניאוטרות
היום,נקראתכשהיאגםמליחהאיבדהלאמוונציה"

הסטוריות"ב"מיניאטורותעושהשהואוהמניפולציות
דבריםשלהבלתי-נמנעבחסררקבן-דורנובעינילוקות

בה.חייםשאנומזושונההסטוריתבסיטואציהשנכתבו

שכתבהמכתביםהםבמיוחדומאלפיםמשעשעים
נטטלאו,מקסברבר,מרטיןבהםדורו,לבנילאנדאואר

לאנדאואר.שארלוטה-ובתו(ידידו)באביוליוס
אלדרךספק,ללאימצאו,האחרונה,זו,אלמכתביו

שורותכותב(דוגמתהסטורייםמציצניםשלליבותיהם
פאז-מרגריטהאלהמכתבאתגםיאהבואשראלה)

מבצבצתאליהשחיבתולאנדאואר,שלאהובתוהודגר,
בחילוקי-הדעותהדנותהיבשות,השורותמבין

השניים.שביןוהאידאולוגייםהמקצועיים
ביןחילופי-המכתביםהםאחרתמבחינהמרתקים

שאחדהעובדהמשוםהן Iגולדמןונחוםלאנדאואר
לאזמןלפניעדהחייםביןהיההמעורביםהמכותבים

היחידההנקודההםאלהשמכתביםמשוםוהןרב,
התייחסותלכלללאנדארארמגיעבהכולהבאסופה

כי,בארץ-ישראל.(אףהציוניתלהתיישבותקונקרטית
הקיימת,לסתירהבנוגעדעהמביעהואאיןלאכזבתי,
הציוניהרעיוןשביסודהלאומיתהתפיסהביןלכאורה,

שמכוחההמעמדית-אוניברסליסטית,התפיסהובין
 .הסוציאליסטי)הרעיוןמתקיים

בקריאתמשהתחלתיכילהודות,המקוםאוליכאן
תמימותמתוךקיוויתי,לאנדאוארכתבישלזואסופה

הדילמהשלשדשיהאתבהםלמצואבורות,אולי,או,
לעומתהלאומיתהציוניתשלהדילמהדלעיל,

כמעטבההחבריםרובואתאותההמלווההסוציאליזם
לאהשפעהנודעהללאנדאוארתחילת-הדרך,למן

בריכך,אלמלאוגםהצעירהשומרתנועתעלמבוטלת
אתלספקהעשויהיחידהואופעלחיבוהדורכי

ומידתהיקפהזו,דילמהשללמקורהבאשרהתשובה
מגמתיתיותר,שיטתיתשעריכתהאפשרעמקותה.

שקוראלכךלהביאחיתהיכולהזו,אסופהשלומכוונת
הסטורייםבכלי-ניתוחבחןשלאההדיוטות,מן

ולהקישהחומררממכלוללהתרשםיוכלמקצועיים,
 .ועכשיוכאןחיינועלממנו

ומענייןמלהיבאךביותר,מאורגןלאטיולזהולסיכום,
צרופה,אידאולוגיההרוויאתמול",שלב"עולם

כךכלהנדיריםמחשבה,ועמקותרעיוניתרומנטיקה
 • .אנובעולמנו

ז'קונטאמנון

מכולזאתדחהוליכדלטבקשלבראשותםהימיןרק
וכול.

גםהתחוללוהלבנה,לרוסיההפולני,הצבאמשפלש
 , 1920באפרילה"בונד",של-12הבכינוספרעות.שם

עזבהימיןורק Iהשמאלהצעותנתקבלו .ההכרעהנפלה
 ;ניצחה"ק;מב~נד"הקומוניסטי,ה"בונד"הכינוס.את

מעטות.שניםתוךנעלםהסוציאל-דמרקראטי"ה"בונד
בארגון,עצמאותהשמאלגרסלמסורתבהתאם
ובתרבות.בחינוךאוטונומיהוכןובתעמולה,בהסברה
חלקלקראתללכתנכונותגילתההבולשביתהמפלגה
שלבדעתושחללמיפנההודותוזאתאלו,מתביעות

גרס:עוד-1903בהעבר.לעומת-1914בזהבענייןלנין
ריאקציוניאופיבגלוינושאהיהודיתלאומיות"רעיון

אצלגםאלא(הציונים)העקיביםמצדדיואצלרקלא
הסוציאל-לרעיונותלהתאימוהמנסיםאלה

רוחלטמיעה,עדייןהלך-רוחיוצרהואכידמוקראטיה,
גטו".של
לאומיות"שוםכיוהצהירדעתואתלניןשינה-1914ב

כךהיהודים".כמוונרדפתמשועבדתכהאינהברוסיה

ב-יהודייים,לענייניםהקומיסאריאטהקמתנתאפשרה
עםדימנשטייןשמעוןמנהלוופגישות 1 1918בינואר 21

בולשביקיםושאינםבולשביקים,יהודיים,נציגים
שלהם.התרבותחייופיתוחהיהודיםחיילניהול
"הסקציהואףכידוע,לבסוף,נסתייםזהפרק-זמןברם,

פוזרה(יבסקציה)"הקומוניסטיתהמפלגהשלהיהודית
 .סטאליןבעידןונרצחונרדפווחבריה
כיהספר,שלתוכנועיקרכלליים,בקווים Iכאןנמסר
מודפסאינועודכלבולעייןיוכלולארביםהרי

ומי-יותרהרבהעשירהספרכימובןבעברית.

כיהראוימן Iהזרההשפהקשייעללהתגברשבכוחו
תנועתממקורותמאודחשובפרקלויתגלה :זאתיעשה

 • .שלנוהפועלים

זילבריעקב

-1917בה"בונד" 66י'י'

המאורעותמהלךוחיילים.פועליםהמונישלהאחדה
שאיפתםאתיבטאוהבולשביקיםכימוכיח,

גםואוליהחייליםהפועלים,המונישלהספונטאנית
האיכרים".

אויבי"כל :הזהירואפס, Iהימיןמנהיגאפילו
הזמניתלממשלהמסביבעתהיתלכדוההתקוממות

תפיסתנגדיצאהואשגםז.ו.דם,בהתקוממות".הלוחמת
"צריך :זאתעםאמרהבולשב~קים,על-ידיהשלטון
הדרךאוליהיא ...הבולשביתההתקוממותכילהודות,
 ".והמהפכההמדינהלהצלתהיחידה

שררהה"בונד"בקרב ?החדשבמצבלנהוגישכיצד
כיואחרים,ליכדגרסוהשמיניתבוועידתומבוכה.
אבלהמשטר."בהתארגנותלהשתתףלסרב"עלינו
לפעולהחליטוויקטרינוסלבארוסהכמוסניפים
בונדאים 50עברובבוברויסקהבולשביקים.עםבצוותא
הבולשביקים.אלהישר

הנפרדוהשלוםבאוקראינההנציונאליזםהתגברות
בעקבותיהםהביאוגרמניהעםה"ראדה"שחתמה

זהביהודים.פראותגםובמהרהאנטישמיותתופעות

מבחינה"להתקרביותר,עודהיהודיםאתעודד
פועליזאתשעשוכפיהבולשביקים",אלפסיכולוגית

חילותבעקבותהפרעותגל"הביאמהרהעדקייב.
ראושה·הודיםכך,לידיהזרהוההתערבותפטליררה

החומרהבכלמשפנהבייחוד Iמגינואתהאדוםבצבא
הפרעות."נגד

 :זרמיםלשלושהמתפלגהחלה"ברנד"כימוסר,גלברד
בייחודהזדהה,חפץאברהםעל-ידיהמונהגהשמאל
שהתלכדההמרכזיתהסיעההבולשביקים.עםבקייב,
הטקטיקהעלביקורתמתחהאמנםלראפסמסיב

 .השמאללעמדתהיאגםעברהלבסוףאךהבולשבית,

יחיד'לשחקן'מחזה 64 •

מהקייםואכזבהיאוששלביטוייםבשיריםישנם
/ואדמהאור/להיותואפלה/אשלחםלהיות"רציתי
עלמשוךעצבשל;קו ) 22(עמ'מהאני?"/אךשחורה

אלו-והתחושותהרגשותלתיאוריאשרהשירים.
לגלושנטיחעםמדי,פשטנייםבדימוייםלפותים-תדיר

להיכנס"אי-אפשר :כמושחוקות,לשוןלמטבעות
התפאורהלמרות .) 25(עמ' " ...נהרלאותופעמיים

ואופטימיותתקווהישהשינויים,דלתהחדגונית,

לכלמתחת ... "בשירים
ודווקא Iלי/ואפילולובן/פועם/הנערמותהאפלוליות

חוזריםמוטיביםמספר .) 3(עמ' " ...יתגלה/הואלי
שורשיתלבריאותכסמלאדמה,-בשיריםונשנים

תיאוריבעיקרוכיסופים,ערגה-מיםופשוטה,

ששרועיםהמרחקיםאינסוףלהדגשת-אוקיינוסים
 .ותשוקותיהאהבתהמושאילביןהמשוררתבין

למסבירנותנוטיםמאד,וקליטיםבהיריםשהםהשירים,
האמירהמערךומקטינהבקוראלאותהיוצרתיתר,

נופךלהמוסיףוהיהיתכןמילולישחיסכוןהשירית,
ועמקות.

וצפוימוטעםחגיגי,הואהשירים,ברובהמיקצב,

שיריםמספרלמעטקצב,שלשבירותכמעטאיןמאוד.
 .יותרמינימליסטיים

לאאךנופיה,לחדגוניותמודעתשהיאבמשוררת,ניכר
לאבולמצבהיריעהאתולהרחיבלהיחלץמסוגלת

(עמ'יחיד'לשחקן'מחזהשלאופישיריהעודישאו
45 (. 8 
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ההתפרצותשלפנישקט

ס

 ;דקירות :לויטענתו
 ;פועליםספרית
 ;וסיפוריםשירים

1983 ; S4 ע'. 
 27מכיללויט,ענתשלזה,ביכוריםפר

סיפורים,קומץוגםקצרים,דובםשירים,

המשודדת .מאדושידייםהםאףקצרים

ספק-נשייתכמהותהספדמתוךנתפסת

חסכוניתמאד,מדוייקתאמידתה .ספק-ילדותית
השתפכותהספדאודךלכללמצוא,איןומרמזת.
בחוויותהאובססיביהעיסוקלמרותרגשנית,

הקשהוהבדידותבמשפחהמוות :כמוטראומתיות

וההתנתקותההתבגרותחווייתבחובהשטומנת

 .מהילדות
 :השיריםמתוךושובשובעולהריקנותשלעזהתחושה
(עמ'בתוכי"המדבר"דממת ; ) 7(עמ'הריקים""רגעי

- ) 12(עמ'ריק"ו"חללריקים""מדפי-עץ ; ) 8

לתפיסתגםומחלחלתמציפההריקנותכשתחושת
ישלזרןזהמתיםאנשיםשני"בין :בני~זוגביןהקשר
 .) 12(עמ' " ...ריקחלל

הילדות,זכדונותעללהתדפקהנטייהמאדמודגשת
בסופיילדיםהאהבה~אחדישרצנו"איך :נוחםבבחינת

שהסדראלא- ) 9(עמ'הרחובות"בסופי 1הקיץ
 .השניםעםהשתבשעולםבאותוששלט
התפכחות :בשיריםהמטופליםאחדיםנושאים

אף;החלום ) 7(עמ'לבנה"אהבה"בדבורעלמחלומות
בכשלדןהמתבטאתנכות,עםהמשודדתאצלמתקשר,
קםהיהרגליים/היולחלום"אילו :החלוםאתלממש
בתוכהנכים/עגלתבתוךידידןשגםאלאאותי/ומחבק
המוותחוויית . ) 10(עמ'לקום"יכולהואיננייושבתן

המדבריפהפהשידישנו 15בעמודושוב.שובעולה
אותם"שאףשאלוהים"מי-המתיםביןההפרדהעל

אלהעיוורכאבםאתשנשפו"מי-החייםלבין-
וסופית,בדודההחייםמןהמתיםשלהפרידההחושך".

שלאהמתים,שלשמורותיהםאת"שומרהאלוהיםוכך
 . ,,נים wבייתערבו
תחושהלהעבידהמצליחקצר,שיד- 22בעמוד
מושאעםלקשרהאפשרותוהחמצתמחנקשלחריפה
-שיחה"שלנשימותחונקות/מגן~"חליפות :השיר

עמדהנקיטתללאמצב,בתיאורמסתפקתכשהמשודדת
מתוךעולהפאסיביותשלנימהואומנם,אקטיבית.
ההתפכחות, .השיריםביןומקשרתהכתובותהשורות

מתוארים-מוגשמיםשאינםהחלומותהריקנות,
נגדה.לפעולמסוגלתהמשודדתשאיןגודלכגזירת

הפרתע"יהואלשינוי,לגאולה,היחידההאפשרות
 ) 24(עמ'שאפתח"יחכה"שמישהו :הבדידות

מבחוץ.שתבואלגאולהכיסופים
אתהמאפיינתהחסכנית,הקפוצה,לאמידהמעבד

מבפנים,הרותחבהד-הגעשהודאהישהכותבת,

 ,) 25(עמ'שפוי"טרוםכ"בנייןהגוףשלהבהירוהדימוי
מיטיב-יתמוטטלבלאותומחזקיםשתפרים

שלפנישקטשלהיאכאןהעולההתחושהלהמחישו.
עצמהנעלהמאחוריההדלת,פריצתשלפניההתפרצות,
צרכיה.שליותרגלויהחשיפהמפניהמשודדת

וגםבשיריםושוב,שובחוזרתהמשפחתיתהמהות

אףבו,לטפלהמשודדתמרבהשכההמוות, .בסיפורים
"סבתא :הסבתאמותלמשל"משפחתית",חוויההוא
הנעולה"דלתיעלאבקןמתכסה/שמהןאתדאתה/לא

העניין,לצורךטובה,הקומפקטיתהאמידה .) 29(עמ'
והאםהאבדמויות .מסרבלמילולילפירוטהגלישהמן

ביקורתיתכדמותמצטיידהאב .מאדדומיננטיות

בלוחמתכתןכדודי~השחלתבמשחק"כמו :וזונחת
(עמ'כולם"אתושטחמיןפגאתיוןבמילותניקדמחרדון

הזדהות.אפילוחזק,קשרלמשודדתישהאםעם .) 30
בזרמו,גדףשהזמןכמימתוארתנוכחת,שתמידהאם

העלבון ... " :האישיחותמהאתעליושהטביעהמבלי
אתלבלוע /פעורהשחיתה /השניםבדלת /שנטרק
 .) 31(עמ' " ...אמא

בקיומהבעצמה,המשודדתעוסקתהשירים,מןבקומץ

דומיננטיתההחמצהתחושת .באהבההאישי-נשיי,

בחובהטומנתהאהבה,מחלוםוההתפכחותזה,בתחום
האידיאליתלאהבהבניגודהמוצעת,מהאהבהאכזבה

בתוךמתותןצפריםשתיהשולחן~עלאהבה"פירודי-
מדי,מעטמשמעפירודים, .) 33(עמ'חולין"שיחת

ביטויהם-החוליןושיחת(גשמיות)השולחן
להיותחיתהצריכהזו .האהבהאתהחונקתגדהלשי

-לבנה"אהבה"בדבור .בהרבהוחגיגיגדולמשהו
המשודדת,שלהקטןשידיהקובץאתהפותחכשידכמו

נפץחומדבבחינתהאמידה,פשטותבושבולטתקובץ
עלהשומרותוחסכניות,קטנותבמיליםהמטופלדגשי'
והשפיות.האיזון

תחושותדוריי .יותרגלוייםאלה-לסיפוריםבאשד
המתוארותסודיאליסטיות,אפילוסובייקטיביות,

המוגשהסיפורי-עלילתיהמעטאתוקוטעותבהרחבה
לקוחיםהסיפורייםהחומדים .אלהבסיפורי-שידהלנו

הכותבת,שלהסבוךהנפשימעולמה-שווהבמידה
לחץסידבתוךמאידך.משפחתיות,ומסיטואציותמחד,

דמויותבפנינומוצגותלכאודה,יומיומימשפחתי,
אורחמיםוחסרותכואבותעריריות,דוחות,חלשות,
שלתחושותיהמנצחותאלהכלכשעל-חרטה

המשפחתית,הבנאליהאלוחוזרותהחורגותהכותבת,
 .מפלצתיאופיכאןהלובשת

סטנדרטיות.מידהבאמרתהסיפוריםאתלדוןקשה
שידהבבחינתלדעתי,הם,הקצרצריםהסיפורים
לתוךבהצצהכמרהיאהנוצרתההדגשה .מתמשכת

הסיפורים,שלכוחםמע~כת.גםאךשביד,עולם
האנושתחושותאתלתארהכותבתשלבכשדונה
ארמבטלתשאינהבצררה-האפלותהשפלות,
הואאףהמתגלההאנושי-נסלח,הניצוץאתמכחישה
ראי-ההתחשבנותהבחילה,ההתנכרות,לטינה,מתחת
 •הנפש.גדלות

גורלענת

ג

 10 · 50רלקול
 47-48מס' , 77עתון 68

/ 



 2בנק-קטססס
אנתו.לגדולבואשעותשרות 24

הפוע 1ים



~אל  ~;~"" .דעתרוצה
לך?לקרותעומדמה

בביתןשברעבכואישיאסיטררורגי ..הדעת-חי,,חץ

בדואראובזבלפוןמסור

ושעתתאריך.מקוםאת

לביתךותקבללידתך.

תחזיתשבועבכלבדואר.
-4כשלמפורזבתאישית
מורפסים•צוותעמודים

בינלאומי.ירעאסזברורוני

לךמאפשריםומחשב

ל:ן•הצופיאתלגלות
בחיזויהצלחה 85%

החורשיםבשלושת
 •האחרונים

לשבוע. $1היכרות:מחיר
 $11שנתייםמנויורמי

כשקרים>•

ביניהםבין-לאומייםאסטרולוגים

 .הרמןדניהנודע,ה~שראליר~אסטרולוג

בתחזיותהצלחה 85%
גבוהההדיוקרמת-
 !הדעת""חץשל

הרמןדניחזההאחרוניםהחודשיםבשלושת

המאורעותאתהדעת""חץבאמצעות

הבאים

 .התפטרותועלבגיןהודעתתאר'ךחיזוי *
בבורסהתנודותתאריכישלמדויקחיזוי *

האחרוניםבחודשים

ועדומהשרףל"צהשלהנסיגהזמןחיזוי *

 .אנשיםבשבועוןשהתפרסםכפיועוד

i 
 ~זאתחזההרמזרניהאסזברורוג

 1-חורשים 4לפניכברהרעת"ץ n ··כאמצעות

האירועיםשלושת
הראשונים

התקיימו.בבר
הבורסהגםהאם

תתאושש
סוףלקראת
השנה!

לחיזויהדרך-הדעתחץ
עתידך

 9.6.83אחרונותבידיעותפורסם

נחלתםשניםאלפיבמשךשהיהמה
הואמידנותושליטימלכיםשלהבלידעת

אישיאסטרולוגיחיזויידך:בהישגעכשיו

לך.צפיומהיוםדמיהמתאר
שלהחיזויליכולתהסברנצמאטרם

הוכחהזוחיזוייכולתאולםהאסטרולוגיה,
 .רבי.םדמיעיםבמחקריםושובשוב
תופעותיתרכמוכיסבוריםהחוקריםרוב

שישבמחזוירותניעםהאדםבניחייהטבע,

ניתןכןעל .אחירםטבעלמחזוריקשרלה
מחזוןיותבאצמעותהשארביןותה t ~לדמדו

הכוכבים.תנועת

האסטרולוגיהחיזוישלהידוקיכולת

האחרונותהשניםאלפיםבחמשתהתפחתה
כיוםגם .עוההמהימנותלרמתוהגיעה
ביוןומודסותידמנותשילטימרבים

לצורךאישייםבאסטרולוגיםלהשתמש
 .להתרחשהצפוייםהמאורעותחיזוי

עלחתיזויתואתמבססהאיישהאסטרולוג
הלידהתאריךהלידה,שעת :אישייםנתונים
אלהשנתוניםככל .הלידהומקום

כךיותרדמוייקיס

החיזוימהימנות

 .יותרגבוהה

לךמספקהדעתץח
מפורטחיזויאישית

נתוניךפיעלומהימן

שימושתוךהאישיים

הידעבכל
,בדרךררלוגי 1האסנ ....
 .וחדישהמתוחכמת .

הבא!בשבועלךשצפוימהוזה
מיתיחסתהדעתמץחמקבלשאתההתחזית
- :חייךשלהמרכיזיםלנושאיםרבביפרוט

ובולביתךמפורטדו"חתקבלשבועדמי
העתידאתהמפרטיםעמודיםארבעה

הצפויידיעתהקרוב.בשבועלךלקרות
מיותירםמסיכוניםמנעלהלךמאפשרת

 .הדזמנויותולנצל
המעבידעםמשברלפרטיכולההתחזית

בידךתשמשזויידעה .בשבועמסויםביום

 .הצפויהמשברעםבהתמדדוותחשובכיל
הייית"אילוהמפורסםהמשפטמךמימנע

יודע!אתההדעתץחבאמצעותידוע"!

שלךהמשפחהבחייעוסקתשלךהתחזית
פיננסים,בעסקים,חבריתים,ביחסים

נושאבכלולמעשהימןאהבה,בעדוה,

 .והשנההשבועבמהלךאותךהמעיסק

בחיזויהצלחהאחוזי 85%
האחרוניםהחודשיםבשלושת
הרמןדניע"ינערכוהדעתחץבאמצעות

שהתפרסמושוניםבתחומיםתחיזות

בשבועוןהאחרוניםהחודשיםבשלושת
התגלומהתחזיות 85% :התוצאה ."אנשים"
מזגחזאיארהבורסהיוץעהםאכנכונות!!

כהלתוצאותהואגםלהגיעיכולהאריך
מרשימות?

הענין,אימתותאתלבדוקרוצהתאהםא
כמהבעצמךובדוקהדעת"ל"ץחהצטרף

מתאמתותבךהעוסקותמהתחיזותאחוזים

דעייןמאימןאינךםאבשבוע!שבועידמ

התנסותלךמציעיםאנו-בסאטרולוגיה
 .דעךתאתתשנהכיסבוירםשאנו

האסטרולוגהרמן:דני
של"גאתשחזה
אסטרולוגיתלהכוונההמרכז
האסטרולוגהרמןדניבידימנוהל

הפקולטהמוסמך ,הנדועהישראלי
 .לאסטרולוגיההבריטית

בכינוסיםקבועמרצההרסן,דני

מאמירםמפרסם ,בין-לאומיים
המקומיתבעתונותומחקרים

שזכופרסומים-והבינלאומית
מקצועאנשיבקרברבהלהערכה
 .הרחבובציבור

אתהרמןדניהפנהכשנתייםמזה

בו "הדעת"ץחלפרוייקטמרצוכל
נודעיםאסטרולוגיםעםבשיתוף
אנגליה ,גרמניהיוון,דמנמרק,

המחשבתכניתנבנתה ["וארה

אתשמכילהוהמעמיקההמקיפה

ובנויהכולוהאסטרולוגיהידע

 .בנושאחידושכלתוכהאללקלוט
אתהשארביןחזההרסןדני

נפילתואתהגלילשלוםמלחמת
 .הבורסה

צמטריפם?כיצד

היוםעדוחייג ,אשריאכרטיסלךישםא
 , 03-296829 , 04-88791 , 04-245871למספר

03-291949 , 02-233175 
הבאים:הפרטיםאתומסור

iעעתשנה)חדוש,(יום,לידתךתאריך
(בוקר,המשוערתאוהמדוייקתלידךת
האשריאכרטיסומספרלילה)ערב,צהרים,
שלך.

התלושאתמלאאשראי,כרטיסלךאיןםא
אותוושלחאותוגזורהמצורף,

דיזנוגףל[אסרטולוגיתלהכותההמרכז cל

) 762 ( m ' 6433תל-אביב , 50דיזנגוףL 
וכל-$12בלשנהאחתיחוייבחשבונך
(בשקלים)-$2בשבוע

 .מוגבלהמנוייםמספרהיום,עדווהצטרףהדזרז

מנוייםמפעל-הדעתחץ
להכוונההמרכזשלארצי

אסטרולוגית

הדעתחץ
םשעאז-בוכ mרםסאריףחז

אישיאסטרולוגיחיזוימעתה
שבוע!בכל

מקבליםהמנויים,למפעלהמצטרפים

שבועיתתחזיתבדואר,שבועדמילביתם
ותחזיתשניתתחתזיתומלבדהמפורטת

חודשית.תלת

שרךהאשראיכרטיסאתוחייבהיוםעורחייגכסף,תשלחאל

~ 04-145871 ~ 04-88791 
~ 03-196819 ~ 03-191949 
לוקנייפ· 01-133175 ~

עלביותרקלושמושגישהציבורלרוב
היאהאסטרולוגיהבשבילואססרולוגיה.

סוףבעתוניהמתפרסמיםהתחיזותדמויר

בעתרניסהמתפרסמותהחתזיותאךהשבוע.

עללסמוךניןתתמידולאביותרכלליותהן
בנילכלהיאשהתחזיתגס(מה .אימנותן
לכליקרודבריםשאותםיתכןלאוהריהמזל

 .מזל!)אותובני
השתמשבאסטרולוגיה,יותרשהתעמקמי

אלפיתמורת .אישיאסטרולוגשלבישרויתו
בלב,דאחת,אישיתתחיזתקיבלשקלים

נוןתהדעתץחיותר.ומקיפהמעמיקה

אסטרולוגכללא(הירמזהיותרהרבה
במשךשנבצרהידעאתלהכיריכולאישי

שלהמהפכניהפתרון.שנים)אליפ
מחשבתכניתהכנת :הדעתץח

הידעכלאתבתוכההאוגרת
תכןנתהיום.הקייםהסאטרולוגי

אישית,אסטרולוגיתמפההמספקת

שברעידמומעדוכנתמפורטת
 .ךכ::שיצרהדאםלכלבשרוע

רעיוןשללפועלבהוצאתו
בץראעסקוזה,חדשני

ובחו"ל,

,------
-------------שם ,
טלפון ·מסו

 _ _____ארץ ____ל'דהשעת
 _ _____ע•ר ___ל'דהתאר'ך

ל lבע'גסמןמדו'קתל'דהשעת'ודעא'נך(אסו
 D D'iצה oהצהר''ןנ ' Jלפ Dבוקר Dבוקרפלנות

 .) 0ל'לה Dערב Dרעבלפiנתו
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