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התואמתבמתכונתהמופיעיםמכובדיםכתבי·עתפעם
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במעטלאכמובןתלויהדבר-ל"איך"ובאשר
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איןכזאתבמציאותהנוכחי.המשטרשלמהשגיוכמה
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ורוזניםשרים ;היוםעדבמיספר-600כרק-מועטים
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 .ליצלןרחמנא-
-לידווהעזרדרוקמןחבר-הכנסתופלא,הפלאוהנה,
עומקאתבעברגםשהוכיחהתעסה·גלזרמריםגברת

עלבדעתםמבודדיםאינםשכלה.וטיבידיעותיה
מעברגםהעברית.והתרבותהתיאטרוןהספרות

בדעתם.מפתיעהלתמיכהזוכיםהםישראל.לגבולות
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 ,-30הכשנותגרמניהשלזהכמומסויימיםבמישטרים

כמוהושאנשיםפעםלאחשיםאנואםלעשותמהאך
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רק .וצקיאוסקהחברואלנאסורריאדמראלוחבריהם
הדואבלמצפונםמנוחהלמצואעשוייםהםכנראהשם
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האדם.שלהאפשרייםוהשפלים

 1החינוךשראלמכתבהעתקלאחרונהרקקיבלתיהנה

 .ישראלבמדינתהעברייםהסופריםאגודתמיושב·ראש
מריםהגברתהשרסגניתאתותוקףמתלונןהואבו

"בעתרןהמתועבהפרסוםנגדמחאתהעלגלזר·תעסה,
תחת 1 17עמוד , 33-32גליוןולתרבות,לספרות " 77

 ."תפילין"הכותרת
אגודתיושכ·ראשלהגןיצאמהעלתדהמהכוליאני
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גלזר·תעסההגברתהשרלסגניתכוחיישרלומררצוני
מוטלשהיהמהאתעשתהעצמההיא ;כךעלשהגיבה

עלשמופקדתכמיתפקידהאתכזהמילאההיא .עליה
אנטי·ציונימעשהעללהגיב .ישראלבמדינתהחינוך

שיקומועדייןמצפהאני .כמוהרמאיןואנטי-מוסרי

ממכתבויתנערוהעברייםהסופריםמאגודתחברים

הבוהמיתהיצירהאתויגנו Iבנדוןאגודתםראשיושב

לאגודתעכירתתעודתזאתאחרת"תפילין",כשם
 .כולההעברייםהסופרים

שמדינתנחרצותלהציערצוני Iראשהיושבאדוני
שבכספיאסוראלה.כגוןכיעורדבריתממןלאישראל
שלאכשם .וכילדינובחברתנו Iבעצמנונחבלהמדינה

חבלהחומריתממןישראלשמדינתהדעתעליעלה
ישראללמדינתלהאסורכךבנו,לפגועשמיועדים

אשרומוסריים,רוחנייםחבלהחומרילממן
 • .כיותרמרובותהשליליותהשלכותיהם

ירמיה~אתלצנזר :שרידיוסי
אכלכיותר,המהפכניתההגדרהאתהיוםכאןשמעתי

אופייהעלכחייפעםאיששמעתיביותר,האוויליתגם
-צריכהשהיאכאןנאמר .תפקידהועלהאמנותשל

אומרת,זאתמה .האווירהאתלבשם-לבשימו
 ?האווירהאתלכשםצריכה?היאדאודורנטהיאאמנות
 .האווירהאתלבשםצריכהשהאמנותאמרדרוקמןהרב
יכול :לךואומרנא .דרוקמןהרבחכר-הכנסת Iכךואם

לךאיןכאמנותאבלדברים,כהרבהמביןשאתהלהיות

 • 73בעמ'המשך

 1984פברואר-ינואר

 )ב(; 1980-1880העבריתהסיפורתשקד:גרשון

 iהמאוחדכתר-הקיבוץהרצי iובתפוצותבארץ

1983 
מהדורה iבאוטופיהנתיבות :נוברמרטיר

ספריתעובדעם iשפיראאברהם :ערך iחדשה

 1983 ;אפקים
הרצי iעיוןמסהמחקר iאינוסיפורתיזהר:ס.

 1983 ;המאוחדהקיבוץ
מגרמנית iביאימאוריציוספרשתוסומן:יעקב

 1983לעם;הספדיהעובדעםולפובסקי;מ.ז.
 ;הנודדהיהודייאחשורוש :הייםשטאפן

 iלעםהספדיהעוב,דעם iמירסקינילימגרמנית

1983 
ספריתהרצי iהחדשהאדם :אריאלינחום

 1983 ;מעריב
 1983 ;דבירהרצי ;שירים ;עובדהאביאסף:גד

מבחר iהיםלשוןהנהרלשון :יעוז·קסטאיתמר
 1983 ;עקד ;שירים
 ;עובדעם iשירים iחדשהחפיסה :ריידאשר
1983 
הרצי iאדוםקו iקומוניזםלךשלוםשפרן:נסיה

 1983 ;המאוחדהקיבוץ
הרצי iהאחתהאמתעלפילוסופיה ;סיגדרן

 1983 ;דביר
 :גורקימ. iמחזותתרגומי :שלונסקיאברהם
 1983 ;פועליםספרית ;בשפל ;זילנובהוואסה
 :לריק .ה iמחזותתרגומי :שלונסקיאברהם
 1983 ;פועלים;ספריתשאפהגולם.חלוםסדום.
 :גוגול.כ.וו iמחזותתרגומי :שלונסקיאברהם
 1983 ;פועליםספרית ;וביזורהאדרת.ישידוכיו
 ..סאי iמחזותתרגומי :שלונסקיאברהם

שלטון :טולסטויכ..ל iבכפרחודש :טורגנייב
 iפועליםספרית iהחושך

נילי :מרוסית iאציליםקןטוגנייב:א.ס.
 1983 ;לעםהספדיהעוב,דעם ;מירסקי

עם iאפקיםספרית iכפרותתרנגול :עמיראלי
 1983 ;עובד

 iמןאלתרנתןעלמסות iוהחרבהשופר :לאורדן

 1983 ;המאוחדהקיבוץהרצי ;מחקרמסהעיון
מסהעיון iלאירוניהנשגבביו :בלוםקרטון·רות

 1983 ;המאוחדהקיבוץהרצי ;מחקר
 iמחוכמהיצירהרוזן-מוקד:טובהצמח,עדי

 1983 ;כתר ;הנגידשמואלבשיריעיון
התגבשות-וחלוציםתלושים :ברתנאאורציון

 ;דביר ;העבריתבסיפורתהניאו·רומנטיקה
1983 
 1983 ;דומינו ;שירים ;דיבוררשות :ורטהיורם

 1983 ;דומינו ;בשלגגילגוליםקרפין;מיכאל
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אררעוספנקס

המורההיוצר,בעיניהספרותלימור :בנושאפומבידיון •
עמליה :השתתפו .בתל-אביבהסופרבביתהתקיים 'והתלמיד

ד"רהערבאתהנחהותלמידים.מוריםחזק,יחיאל ,כהנא-כרמון

ההתחבטויותעלסיפרהכרמוזכהנאעמליההגרוני-גריז-אברהם
שוליענייזעשויהסופרשבעינימשוםהמציאות,מולליוצרשיש

המלהמולמתחבטהואזואחריותומתוךמרכזי,לעניזליהפך
כללמתוךלחלקאחר-כךיצירתואתשהופכיםלונוחלא .הגואלת
אינדיבידואליסטהואהסופר .דורמתוךקבוצה,מתוךמסויים,
איבביה"סבלימודאבל ,שכזהבתורלהישארמבכרוהיהמטבעו
חזקיחיאל .אי-הנוחותומכאןכזו,בצורהאליולהתייחסאפשר
ואחריות.ענווה :עקרונותשניבעיקרלולאמץצריךשמורהאמר
מצד :ההוראהתהליךאלהתייחסה ,מרחובותמורה ,כספיזהבה

אחריותקיימתשניומצדהתלמידים,מצדציפיותקיימותאחד
המורהנשארהמאמצים,חרףהחינוכיות.למטרותלטקסט,המורה
שאםחשהוא :למצותהניתזכלאתמיצהשלאבהרגשהתמיד
 .המחברהתכווןלכךהאםהשאלהשובתצוףלניתוח,יצירהיעמיד

גובריז'עבר .התגוננותשלבמצבתמידנמצאלספרותהמורהלכן
תשומת-לבמקדישיםשאיןטעןבת"א,ה'עירוניבתיכוןתלמיד
חובתאתלבטלשאסורוציידבבית-הספר,לתיאטרוןמספקת
מביניםהבחינהחובתשלהשדרע"ירקכי ,בספרותהבחינה

כמדעיאחרים,למקצועותבניגודזאתחשוב,שהמקצועהתלמידים
טענהחדש,בתיכוןתלמידהטהר-לב,אריאלה .למשלהטבע

שלרמתםעלעולהתלמידיםשלשרמתםקורהרבות'זLפעמים
מהאתהספרותבשעוריהתלמידיםמוצאיםתמידולאמורים,

 • .אותםשמעניין
 .תימןבנותוסופרותמשוררותעלערבנערךבת"אאריאלהבבית •

בז-סולמיציפורה ,כפריצילהסרי,ברכהפטישי,אורה :השתתפו
יו"רבז-שלום,עובדיהמרהשמיעפתיחהדבריזרמתי.שמחה ,נון

ושירתבכללתימןיהודישירתעל .ותרבותחברהלטיפוח,האגודה
הגולהשזוצייזהוא-הלוי. nדחויוסףמרהרצהבפרטהנשים
אתשרוהנשיםכך.כלוענפהרבהנשיםשירתשהביאההיחידה

עלעמד-הלוי nדחו .וכתובקרואידעולאכיבערביתהשירים
לבינה,שבינוהיחסים:תימןבנותהנשיםבשירתמוטיביםשלושה
שירתוהאם.האבלדמויותוהפניהעזרהבבקשתלאלוהיםהפניה

שוחחכז .והגאולההגלותבמוטיבעסקהזאתלעומתהגברים
והמשוררותהסופרותביזוהמבדילהמשותףעל-הלוי nדחו

ציפורההדגימהלבסוף .מיצירותיהןוקראובערבשהשתתפו

מתרגמתכשהיאתוף'בליוויבערביתמקוריתנשיםשירתגרינפלד
 •לעברית.השירדבריאת

דיברהספרעל .ברכהבדבריהערבאתפתחגולןשמאיהפצתו.
האורחביזשיחההתנהלההערבבסוף .אוסטרידןישעיהוהמתרגם

גבריאלדור,משהבסר,יעקב:וביניהםבפגישהשנכחוסופריםלביז
הקונסולנכחבפגישה .ואחריםוייןאשר ,סברדליקעודדמוקד,

 • .בירושליםהספרדי

וספריוהלימון""ניצתאלקייםשלישלשיריהספרהופעתלרגל •
15בנערךהגדי",ו"חיוך"רץ"גרוסמזדודשל . ב"בית-12.83

אתראייזגולןירוןהמחברים.בהשתתפותערבבתל-אביב "הסופר
התרגוםדרכיועלבספרהשוניםמוטיביםעלשדיברהאלקיים,שלי
אלישעגבריאלהשלבהעדרה .אחרותלשפותשיריהשל

בזמיחישיריםקראואחרת")"מוסיקהשיריהספריצא(שבאחרונה

חיפהמאוניברסיטתשחםחיהד"ר .אלשטייזואורנהשמחוז
אספקטיםבמספרוהתמקדהגרוסמזדודשליצירתועלשוחחה
הערבאתהנחהמהרומן.קטעקראגרוסמזדוד .הגדי""חיוךברומז

 •גולן.יייז

ערביםבסדרתראשוןערבנערךבירושליםישראלבמוזיאון •
"הפרוטוקול'.'בז-נריצחקשללספרושהוקדשספרותיים
אריהוהמנחהאלונישולמיתמוקד,גבריאלבז-נר,יצחק :השתתפו

 •זקס.

התקיימהובנזין","יסמין ,איתןמריםשלשיריהספרצאת.לרגל
מריםבהשתתפותספרותיתמסיבת-חבריםבירושלים"צוותא".ב

בז-מיריויצבי,רמיהס,(אמירהאורחיםמשוררים 'גולןירוןאיתן'
אתהנחהגולןירון .גיאסילביוהזמרתבן-הורש)ומשהשמחון
 .עצמהעלוסיפרהמשיריהשקראההמשוררת,אתוראייןהערב
המשוררים .בגיטרהעצמהוליוותהישראלייםשיריםשרהגיאסילבי

ראשוןספרהואובנזין""יסמין .משיריהםלקרואהוזמנוהאורחים
 •.בירושליםהסופרביתמטעםבזימןבפרסשזכהאיתן'למרים

תוכניותבסירותראשוןערבהתקייםבת"אאמריקהציוני.בבית

שהוקדשהערבאתהנחהיעוז-קסטאיתמרוספרות.שירהעל
טניה ,גובריןמיכל ,בן-דוריוכבד :השתתפו .צעיריםלמשוררים

משיריוקראמשוררכל .מנורואיריסמרוגןשירהטרופי,דוריהדר,
"שירהלמונחולהתייחסכתיבתו,שלמאמיןהאניאתלהגדירוניסה

שכןהצעירות,נגמרתמתיהיתההפרקעלשעמדההשאלהצעירה'.'
השניםוחמשבשלושיםנכתבהצעירהשירההמקובלתההגדרהלפי

מודרניתשירההיאצעירהששירהסיכמוהנוכחים .האחרונות

 • .מתהווה

בן-דודיערה

בביתנערכהבישראלפא"ןומרכזהסופריםהתאחדות.מטעם

הדיןפסקנגדישראלסופרישלמחאהעצרתבתל-אביבהסופר
 :השתתפו .העבריתהתרבותהפצתבאשמתביגוןיוסףעלשהוצא
(עולהמרגוליסחייםד"רמגד,אהווןגולן,שמאיאליאב,לובה

 • .תומרציוןובןהמועצות)מברית

הסופריםאגודתקיימהפריילגבריאלהמשוררלכבודחגיגיערב •
.12ב מאתברכהמברקוקראהערבאתפתחהסופר".ב"בית-12.83

חיידלותעלשוחחעקרוניאביבד"רהאגודה,נשיאשלום .ש
פרופ' .רביםיורדיםשלנוכחותםחרף ,בארה"בהעבריתהתרבות

ניתחפרימנחם .פריילשירתעלשוחחופרימנחם 'ופרופזקסאריה

במרכיביםהעוסק ,שלהםהעומקמבנהביסודותודןהשיריםאת
שלהמוצאש"נקודתגרסהואהשיר.שלהבסיסייםהסמאנטיים

המקיימיםתכונותשלטוריםשניהיאפריילשלהעומקמבנה
התכונות,ביןתקבולתיחסיישטורכלבתוך .ניגודיחסיביניהם
הטורשלהתכונותמןאחתלכלכמנוגדתנתפסתתכונהכלולפיכך

להבחנהוהגיעהמליםביןהסמאנטיהקשרעלעמדלהלן .המנוגד"
נפשי-חווית•-מצבתמידעומדפריילשלהשירבמרכז" :מעניינת
עליומדברפריילשלשהשירהנושאשזהוהדברפירושאין .תגובתי

 ,הואהדברפירושאך .הנכוןהואההיפך-רביםבמקריםישירות.

הערבאת .השירים"שלהאינטרפרטציהבמרכזשעומדמהשזהו
 • .משיריובקריאהפריילגבריאלחתם

עםפגישהבת"אהסופריםבאגודתהתקיימהדצמברבתחילת •
לידידותהליגהמטעםמשלחתבראששהגיעסלה,הספרדיהסופר

-ספרדשלהפרוזאיקוניםגדולהיום-סלה .ספרד-ישראל
התרגוםהופיעכברלאזה .מטעמוסנטוראפילווהיהלמלךמקורב

שהופיעדוארטה",פסקואלשל"המשפחההראשוןספררשל-30ה
שהופיעמאודביקורתיספרהיהזה _ן-942בבספרדלראשונה
 .האזרחיםבמלחמתרןהנצחאחריפונקושלהתבססותובתקופת
אתגילתהאז,נהוגהשהיתההחמורה,שהצנזורהלצייןמעניין
אתאסרהואזשלו,השלישיתהמהדורהכשהופיעהרקהספר

אות·חסידי·אומות·העולםהוענקאלהבימים
היוםעדהמתגוררפנקייביץ',טדאושפולני,לרוקח
קראקוב.עביר

הגיטוכשהוקםהשנייה,העולםמלחמתבזמן
אתלעזובנצטוותההפולניתוהאובלוסיהבקראקוב

הואלהתפנות.האישסירבחומות,המוקףהרובע

סניטריים,שלטונותובעזרתמאבק·יחיד,ניהל
וגרעובד'כשהואהגיטובתחוםלהישארושיוןהשיג
בית·זההיהשבבעלותו.בית-המרקחתבתוך

עשההפולניוהרוקחהגיטובתחוםהיחידהמרקחת

לזוועות.עד·ראייהבלילות,ימיםבו
אורשראהספר·זברונות,כתבהמלחמהתוםעם

שבקראקובהחשובהבהצואת-הספרים

WYDAWNICTWO LITERACKIE בית·מרקחת.הספר"

יראהעקביא,מריםשלבתרגומהקראקוב",בגיטו
ובסיעוושם""ידבהוצאתבעברית,בקרובאור

קצרקטעלהלןבישראל.קראקוביצואיאירגון
מתוכו:

''עיר
ההרוגים"

פנקייביץיטדאוש

להמשךטעםלמעשההיהלאהגיטוחיסולעם ...
אניאףכמגורשהרגשתיבית-המרקחת.שלקיומו
שבהריקהלעיירה .למדינת-הרוגיםשולחתיכאילו
והד-צעדיוהמתיםברחובותיההתועהאדםמראה

שררהשעותעשרותכמהלפניעד .ונפשגוףמרעידים

חיים,שקקובתי-המגוריםכאן,רבהכהצפיפות

שבסימטאותהמוותומשבבכל.שקטעתהואילו
היהשלאבגיטוחדראףשאיודומני,דירה.מכלמציץ

-השוממיםברחובותהלכתי .האיומיםלפשעיםעד
הסגריומייםאחרי-באוזניהבודדיםצעדיצליל

אתראושרביםוחשבתיבבית-המרקחת.מאונס

שלאודאיאןבשרם,עלהאימהאתחווהזוועות,

ברחובותזובהליכתיאזעלישעבראתחשורבים
 .בדםומוכתמיםגופותהזרועים

גברההמוזרותותחושת ,כשחזרתיחושןכברהיה

בכיסופיווירח ,ענןללאשמי-לילה .שבעתיים
בלתידלתכל .מבני-הגיטוביןמטיילהחיוורים

דימיתילרגע .אי-שקטביעוררופתוח,חלוןכלנעולה,
-ופתאום ...שריקהניצת.גפרור ;חלוןסגירתצליל
עדייוחימישהו .דמיוןזההיהלא .לרגלינופלפתק

 .הללובכנינים
הדשובשמעתיבית-המרקחתלשערינכנסתיבטרם
בפרוזדור .פנימההתפרצתי .בשמשהנקישה .צעדים

מפנים ,לחלוןמבעד .עירומהבגופת-אדםנתקלתי
היהמוזרזגודה.בכיכרהסתכלתיבית-מרקחת

צלליהםנעוהחיוורהירחלאור .לילהבאותומרז>ה
עלנפרסהצפופיםהתילחוטיוצלםהגדרעמודישל

שערי .קטנטניםריבועיםבהמוניהרחובאספלט
הכיכרבכל.חושןהיהובחלונותפרוציםעמדוהבתים

רק .כלשהוחייםסימןלאאחת.קרן-אורלאאף
 .הקירותביוכיווןחסרתבריצהטרופי-יגוןכלבים
דימיתירגעכל .עצביאתמרטווהשממההדממה
רביםלילותועודבדלת.נקישותצעדים,-קולות

הסתבראחייב ,דומיםרעשיםשמעתי ,לאחר-מכן
חייםאנשיםאותותאלא .בלבדהזיותאלההיושלא
 .עזרהשביקשוממש

 :כתובהיהמסתורייםבאופניםשהגיעובפתקים
רעבים"."אנוחיים","אנועזרה","מבקשים

בבית-ישבתיהגיטוחיסולאחריהראשוןאיביום
בתוךהבחנתילפתע .ספרוקראתיהנעולהמרקחת
מישהוכאילו ,קליםצעדיםבצלילהמוחלטהשקט
בדלתחרישיתנקישה-ומייד .בפרוזדורמתגנב

הפעםחוזרות,והנקישותרגעעוד .מהירהוהתרחקות

עמדלפני .פתחתיבריצה.חולףאדםוצלהחצר.מצד
 .פחדהבעת-מלוכלכיםהכחושיםפניועל .קטןנער

 ,, .אדון ,לנו"עזור
 .שאלתיאתה?""מי
קבוצתעםאביויצא ) 194-3 (-13.3בתאופל.שמו

וילדהדודתועםהנערפלאשוב.למחנהשלוהעבודה
 .פחםגלמאחורימסתתרים-במרתףנשארוהפעוט

תינוקה .אנושהחולההדודה .אכלושלאימיםכבר
אתלונתתי ?אם-כןלהינצלהיהטעםמה .גוסס

 .לאביומסרשאעבירוהבטחתי ,בידישהיההאוכל
פועליםלקבוצתהדודהצורפהזהאחריספוריםימים

ארוןבתוךלפלאשובהוגנבוהנערלמחנההחוזרים
 • . ..מתהתינוק .בית-חולים
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קרראיםדארמךנךכרג

 :דןאורי

אתלהוריד
המרעום

המשפחה .לארץכילדעליתי . 1944ב-בטוניסנולדתי
מסוימתתקופהמשןשימשאבי ,דןבקיבוץחיתה

 .בקיבוץכרופא
התחלתישם .בחדרהלגורעברנו soה-שנותבסוף
במסגרתיצאתי ,יותרמאוחר .תיכוןבביייסללמוד
 .לניר-עוזהגעתיכןלנח'יל.השוהייצגרעין

 .חופשיתאמנות-בייבצלאליישניםארבעלמדתי
שניםשלושלימדתיכאחיי .במשקעבדתיבמקביל
ומשן"מעלה-הבשוריי,במוסדואמנותקולנוע
שנהלאחר .במשקהמוסדאתריכזתינוספותשנתיים
 .במרסייהתנועהלשליחותיצאתיבבית,נוספת

חוויהעברתי .בארץהייתילאלבנוןמלחמתבתחילת
זהמרחוקמסוימת,ומבחינה .השליחותדרךזוקשה
 .גרועיותרהרבה

משוםבהלםהייתי ,למלחמההראשוןביום ,בהתחלה
שלנוהטייסיםאתגורריםאיד-הטלוויזיהמראות

שבעיתונותבתמונותגםהופיעזהאח"כברחובות.

ברורההרגשתיחיתהאלה,משוםודווקא .הכתובה
 .רעיונונכיעלנלחםאניהערביםמאהבתשלא
איןךאוהעולם.שללפח-האשפההפכנושניבשלב
מעברהולכיםאנחנולאןמגיבים,נראים,אנחנו

במלחמהאיבדהישראל .שלנוהמוסריתלהתחסדות
אי-אפשר .שנותיה 30במשךלפתחשניסתהמהכלזו

צורה.בשוםזותחושהלסתורהיה
 ,אחדצדרקבאמתורת.התקשכליהראו ,יותרמאוחר
להיכנסלנציגיהםנתןלאהשניהצדכיפשוט

בד"כמראיםהתקשורתוכליההתרחשות,למקומות
 .ובדוימופצץחוליםבית-להראותלהםשנוחמה

בשפל-מעולםנתונהישראלחיתהלאזומבחינה
הנוכחית.המלחמהבתשקיףכמוכזהמדרגה
 .ושאתילהסאברהבנושאכמובןהיההגדולהפיצוץ

דרכהבתחילתשובכיוםישראלעומדתמבחינתי
 30לפנישהיהמזהיותרקשהשמצבהאלאהציונית,

 .האוונגרדהחלוצי,הלהטבנוהיהשאזמשוםשנה,
כל-התקווהשחוסראלא ,כלכליבסיסישהיוםואילו

 .קיומישאלהסימןהצגתעד-כדיפאטאליכן
הקשורותההתרחשויותבכלהיחידההאורנקודת

זה .אלףהארבע-מאותהפגנתחיתה ,לבנוןלמלחמת
סוף-קומהזוקפיםבגולהיהודיםשראיתיהיוםהיה
השלטוןאתלמעשההאופוזיציההצילהבכן .סוף

ביותרהגדולהסיועהיהזהמוסריתמבחינה .הנוכחי
 .שנתנהוטוב .להשנתנה
היהל'יבחוכברחודשים.שלושהלפניארצהחזרתי
 .הצדמןולעמודלחזוראוכלשלאברור
"עקדתעלסרטלעשותבדעתיהיההשליחותלפני

כזהעליוןמסרמקבלהיוםישראלעםהאם .יצחק"
 ?לחשובבליאותוומבצע

צוראסוןמעשית.זאתלבצעאיןידעתילאכשחזרתי,
מספר ,התכנסנו .בלבטייממשיתלתפניתגרםהשני

 .יותרלשתוקייתכןשלאשהבינוחבר'ה
לדעתתשתיתבנייתשלבשלבמצוייםאנומעכשיו

הכוחזרימתכיווןאתמעלות 1soב-הנוגדתקהל

"הוצאתשלהואהרעיוניהעיקרון .כיוםבארץ
וההיגיון .לבנוןהואזהבאזורוהמרעום .המרעום"

עליעלהמייודעיםאנואיו-לאאונרצהשאםאומר
לבנוןשנושאברגע .עליושליטהלנואין .זהמרעום
שיביאוהואהכלכליהמצבלמודעותשוביעלהיירגע,

למהפך.

אחיםמלחמתשלאפשרות
במחשבהנעוץזהתהליךשלשסופולמרות

 ,אחיםמלחמתשלאפשרותצופהאניאופטימית,
הרימוןבאמצעותכברנורהבההראשוןשהכדור

אםליברורלארקגרינצווייג.אמילעלשנזרק
לידיתביאשרקאופטאלית,בצורהתפרוץזומלחמה

 .יייתקפל"החלשהצדואזהצדדיםשניאצלרוויה
אם-פוליטיתבצורהייחתכושהדבריםאבלברור

הייפרותאתבראשהלהעמידתמשיךישראלמדינת
שהחשיבותתביןלאאם ,הביטחוןשלהקדושות"

-ולא ,השכןעםמסתדראתהאיד-היאהגדולה
 ;יתגבראמוניםגוששלהזרםאם ;בושולטאתהאיד

-היאהבעיהשנייה.לדרום-אפריקהישראלתהפוך
 .הדבריםמהלןאתלכווןיצליחמי

אמותלאאני :כןגרינצווייגאמילזאתהביעבזמנו
נגדלאהיאשליהמלחמה-אמר-ערבישלמכדור

צריכיםהםאיד .והיהדותהיהודיםעלאלאהערבים,
דיאני .הערביםמאהבתזאתעושהואינני .להיראות

 .~תםלהגיעאפשראליהםהיעדיםטווחלגביפסימי
הציונות.ביעדיבאמונתנולהיותחייבהגדולהביטחון

אנואלה,ולשםאליהם.ביחסלהגיעאפשרלאן
זה .ולאיחודמוסרילכוחערכים,שללהפנמהזקוקים
סיבהשישתחושה,להיותצריכההיחיד.סיכויינו
שאלהזו- ?זאתלממשכיצד .כאןשעושיםלעשייה
מתוניםגוש-אמוניםשמתנגדימשוםבעיקרגדולה

נסיגהשלבמצבמצוייםוכןיותרסובלניםיותר.
אלים.בלהטהנוהגיםלעומת

יותררב-מחננושלהמהותישכוחוברורעם-זאת
זאתיעשולאאלינושהמצטרפיםוחשוב .יותרוחזק
אלא ,כלשהו ""מושיעאחריהיסחפותתחושתמתון

שלשינוילנורצוילא .~טיהפנמהתהליךבעקבות
עמוקהעבודהאלאהקהל,בדעתמהירמטה-קסם

-דו-פרצופישאינומסרלהעבירצריך .ואטית
 .במצבשולטיםשאיננומשוםהמרעוםאתלהוריד
היהשל"גמבצעלפני-לביטחון-הגלילובאשר
בכלהמצבהיהכזהאןגדול,הגלילתושבישלסבלם

הביאהאליוהאסוןואילו ,שניםבמשךהמדינה
תקדיםחסרהואהנפגעיםאחוזמבחינתזומלחמה

יהיושאנשיםמהבית.שיהיה-ביטחוןאם-לכן

למולדתולאכעםלעצמםעצמםלהקריבמוכנים
 •כr,נלה.

האבסורד

אניבו ," 77"עתרןשלקבועהוקוראתלספרותמורהאני
ישגוזאת,עםיחד .ענייןומעוררמגווןחומרחמיומוצאת

דבריםלומראבקשברשותכם,ועליו,לי,שמפריעאחדנושא
 .אחדים

ההימצאותאתלתקוףהזדמנותשוםמחמיציםאינכם
"יהודההמושגעצם .כןעליתר .ושומרוןביהודההישראלית
אתמעדיפיםאתםפניוו"עלבספק,אצלכםמוטלושומרון"
האחרון'בגליון"שטחים".המעורפלבמושגהשימוש
כשיהיהגםהיטבשעורהאת"שיזכרו :קוראתאנילמשל'
'יהודה :לכנותםשנוהגיםכפיאוהשטחים,בעתידמדובר

(גליוןהתקינה"הלשוןב"פינתלמשל,או,ושומרון'."
מוחזקים.שטחיםו;אוכבושיםשטחים"אמור : ) 83פברואר

 ".ושומרוןיהודה :תאמראל
אתם-נוספותדוגמאותלמצואיקשהלאבהתבטאויותיכם

לכנותםשנוהגים"שטחיםאלהאיןשכן'טעות,עושים
נאועיינו 'ושומרוןיהודהכאמתהםאלהושומרון'",'יהודה
 ...גאוגרפילקסיקוןבכל
בלתימושגיםמהשפהלמחוקשיטתיבסיוןמנהליםאתם

אלהשמושגיםמשוםהאם ?מדועלכם.רצויים
לעשותמהיודעיםאינכם ?מדיפרובלמטיים ?פרובלמטיים
בקלותכך'סתם-מעדיפיםואתםהשייכות,באסוציאציות

זוהאם ?מהשפהרצויותהבלתיהמליםאתלהוציא-
רבהכהשבקלותליתארחילאמעולם ?נוהגיםכך ?הדרך
 .בעיותלפתורניתן

שיטתיבאופןלגנותהיאמדיניותכם :ההתיישבותולעניין
ביקרתםהאם .אלהבאזוריםהיהודיתההתיישבותאתומחלט
הסמכותלכםשתהיהכדיולוהישובים,באחדאי-פעם

שוםשאיןלגמריבטוחיםאתםהאם ?זהלגינויהמוסרית
שרובם,אלה,במתיישביםביותר,הקטנהולוחיוב,נקודת
עם ,עצמםלטלטלהסכימובחייהם,למדימבוססבשלב

כאן,הקשיםלמקומותבדרך·כלל)(הגדולות,משפחותיהם
היום,כךלנהוגמוכניםאנשיםכמה ?חזוןלהגשיםכדי

 ? soה·שנותשלהישראליתבמציאות
גם-אלהאנשיםאחרתמעריכיםהייתםהוגנים,הייתםלו
 .דרכםעלחולקיםאתםאם

 :שבגישתכםהאבסורדלהבליטכדיאחר,בניסוחועוד,
מקוםפיעלאדםשלהמוסריתאישיותוכדונהמאימתי
 ?ביותרהגסהסוגמןסטראוטיפיתחשיבהדוהאין ?מגוריו

אישיותועלדעהלחוותמעידההייתילאמעולםלמשל,אני,
אתם 'כןאםזה'מדוע .ת"אבפרוורימגוריומכוחרקאדםשל

 ?כתובתנומכוחרקלפושעיםבעפרהחבריואתאותיהופכים
 :קוראתאניהאחרוןהגלידןשלהמערכתבמאמר :ולסיום
אידאליםבעליותר,אופחותנאורשלם,שציבורקרה"איך

אמיתיצורךכזאתרדודהכפשטנותתרגםנעלים,חברתיים
לאותהבסר,יעקבשלך,התחליףמהואך ".מולדתבבניית

מה ?שונאים ,אתהוגםאניגםשכולנו,רדודה""פשטנות
?לבטחשמימיתומוסיקהמליצותע"יתוקםשמדינהחשבת,

 • .לא
בברכה,

סוקרצביה

עפרה

 :המערבתהערת
במליצות.בוניםשמדינהחשבנולתומנוואנחנו
מגושהמתנחליםהופיעושפתאוםטובבמה

תוךבוניםשמדינהלנווהוכיחואמונים
הידברותתוךבמציאות,ריאליתהתחשבות

אמונהתוךולאבהשחיהאחרהעםעםריאלית
נבובות.וסיסמאותאבניםעבצים'

בלבנוןהבוץמןלצאת
סוריהעדהמלחמהאתלמנוע

בהמשךהדרום,לאזורפומבימחאהכנסאשכול,האזוריתכמועצהנערך 14/1/84ב-
 ."ניר-עוז"ליוזמת
 ;אבן:אבאבהשתתפותבנושא,הקשורותאופרטיביותבבעיותדיוןמוקדיכללהכנס
ויקטור ;עמירעליזה ;נץ-עוזאברהם ;יזהר .ס ;זכאייחזקאל ;אבו-וילכד ;גבעאלי

 .תומרקיןיגאל ;שרידיוסי .שם-טוב
הכנסלמחרתיצאהמלבנון'מיידיתיציאההתובעסיכוםמכתב~בידהמשלחת
 .הממשלהראשלמשכן
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בעיקראן-בדשלפפירוס'שלקלף'שלכנפייםלציביליזציההיובעבר
לפיאודום,מפיאודוםלעיר,מעירעברובוניםשלקבוצות :אבןשל-

מתפתחת.תרבותושלמתקדמתאדריכלותשלבשורהעמםנושאים
בסביבתושנבנוהחדשיםהבתיםהיווכתוב,קרואידעשלאברחוב,לאדם
הבונים .הבאיםלדורותבשמושיונחלוהתרבותנכסיעםבמינויחידמגפש

חפשייםכאזרחיםהכלעל-ידיהוכרוהם :מיוחדלמעמדכןבשלזכו
"הבונים-אגודותיהם .וימיםלגבולותמעבראותםמאחדתשאומנותם
לפתיחות-רעיוניתמופתומהוותהיוםעדקיימות-החפשייםיי

ולליבראליזם.
הטרנזקציותרובמבוצעותהכל,נחלתהןוהכתיבהכשהקריאהבימינו'

הבונהעלששרתההקדומההמיסטיקה .לסוגיוניירגביעלהתרבותיות
גםממנוניטלהניירשלהמוניבייצורומשהוחלנתבטלה-כאחדוהאןב
 :היוצרהאמןאלכולהונדדהולפפירוסלבדלקלף,שמורהשחיתהההילה
 .ס qהדאפילוהצייר'הסופר'

סיפורו :החמצהשלמעטהלאמידהע.מהגוררתשכזושדיכוטומיהאלא
להיותלע.תיםעשויהיצירהשלהחמריבצדעיקריכמרביבהניירשל

אילוציםבעלתבמדינהבעיקרהתרכבי'הצדמאשרלא-פחותמרתק
תמיסת-תאית,שלזעירהשכמותדומה .כישראלואובייקטיבייםכלכליים
היסודיותמבעיותיהלכמהמדגם-מייצגלהוותעש'ויההנייר'מיצורממנה
'עלוישמיובאחומר-גלםהיאמעץ'בעיקרהמופקתהתאית, :המדינהשל
משאבהםשאףבמים,נמהלתהיאהייצורלצורןחיסכון.בולנהוגכן,
וגםמיומןאדםונחחשמלמעורביםעצמוהייצורבתהליך :ולבסוף .יקר
אמריקאייםניירמפעלישלהעיקריהישגםרב.בכסףעוליםאלה

הואבישרא)להניירייצורשלחלק-הארי(שבידםבחדרהישראליים
ניירובהפקתהזוהאילוציםמערכתעםבהתמודדות-מוצלחתלפיכן'
קנייהנחבעלאחרות,למדינותיחסיתשהוא,שוקעבורסבירהשעלותו

 .המוצריםולמגווןלאיכותבאשרגבוהותדרישותבעלאןלמדי'קטן
 !הדברנעשהכידצ

ממנוקטעיםוהסבתהייצורמערןשלנכוןתכנוןבאמצעותראשית,
ואחרהעבודהקצבאחריהעוקבותובקרהמיחשובמיכון'שללמערכות
מאתרותאףאלומערכות .הייצורמשלבישלבבכלהתוצרשלאיכותו
כולה.המערכתאתלהשביתמבליתיקונןאתומאפשרותטכניותתקלות

הנהנים .במחירווגםהמוגמרהתוצרשלבטיבומתבטאתהתוצאה
במגזרדווקאמטבע-חוץהחוסןהמדינהומשקהצרכןהםהעיקריים

 . .יחסיתגבוההערך-המוסףשבוזה,יצרני
עלמושםכשהדגשהתייעלותשלמתמידתהליךהמערכתעוברתבמקביל,
למשל,(מים,חמרי-גלםשלעודפיםמיחזורשלבדרןבעלויותחסכון

ואובדתהנפלטתהאובדתאנרגיהושלהתמיסה)של 99%המהווים
חימום).תהליכילהזנתקיטורעודפיניתוב :(לדוגמההייצורבמהלן

המצטברהחסכוןאןמזעריתלכאורהנראיתזובדרןהנחסכתהאנרגיה
עצום.הוא

פסולת-למיחזורהשיטהאתלשכוח'אסורעסקינןובחסכוןבמיחזורואם
הנייר)מפעלישל(חברה-בתייאמנירייחברתעייילראשונהשהונהגהנייר

חומר-גלםשללמיחזורבארץשנעשההראשוןהנסיוןלמעשהוחיתה
במפעליבמחלקה-1969בשהוקמה ,צנועהמחברה .קהילתיבקנה-מידה

שלטונותאלף-70כוקולטהמאסףמסועףלארגון"אמניו"הפכה ,הנייר

 .בישראלהניירצריכתמכלל zsOJoכ-המהווהכמותבשנה,ניירפסולת
ופסולתבקירובדולארמיליון Zlלכדימגיעתאיתביבואהשנתיהחסכון

מניירות :ומגוונותשונותבצורותבחיינוומופיעהשבההממוחזרתהנייר

 .גלילקרטוןועדביתילשימוש
מיחזורהלצורןשלההאיסוףמערןלניצול"אמניו"חברתנערכתעתה
בנקודותוקליטהאיסוףמרכזייוקמו .שוניםמסוגיםעירוניתפסולתשל

(פלסטיק'שימושבהםנעשהלאכהשעדמנוצליםוחמריםרבותישוב
שבסופםלתהליכיםויופנולסוגיהםימויינולמיניהן)מתכותזכוכית,
תהפוךהיא :שימושיימצאהאורגניתלפסולתאפילו .המחזוראליושבו
שכזה,ממערן-מיחזורהנגזרהכלכלילחסכוןמעבר(קומפוסט).לדשן
איכות-ובתחוםלחסכנותהפרטשלחינוכובתחוםרבהחשיבותלונודעת

 .הסביבה

לאחרשנהשלושיםהיום,הדאם:אתלשכוחאסורזאתבלשבתוךלאא
ובניםאבות-דורותשניהניירבמפעלילמצואכברניתןהיווסדם,
שלהחיוביתלתדמיתוחד-משמעיתראיהזוהיאלה.לצדאלההעובדים
ההדרכהבמחלקתהיתר,ביןקשורה,והיאעובדיובעיניהמפעל

אתלהבטיחכדיעובדיםהכשרתשלמתמידתהליךהמקיימתהמפותחת
למשל'אלה'בימים .תדירהמתחדשתהטכנולוגית,במערכתהשתלבותם

לשוקלספקלמפעלשתאפשרניירלציפוימכונהשללהפעלתהנערכים
(שמו"ברומו"ניירהשארביומחוייל'כהעדשיובאוניירסוגיהישראלי
בשמו(עותק-עותקללא-פחםהעתקהניירוכן"קשת")יהיהבישראל
עלהמוטלותהמשימותשללמורכבותןאחתדוגמהאןזוהי .העברי)
האחדת :המפעלשללשיטתועדותזוהילזאת,מעבר .ההדרכהמחלקת
שלצרכיומילויעםהמוצרים)מגוון(הרחבתהפרטיתהכלכליתטובתו
 .יבוא)(החלפתהלאומיהמשק

האנשיםימינו,שלייהבוניםיישלמסיפורםמעטהמזלג,קצהעלזהו,
כותביםשאנוהמיליםהיולאשבלעדיהםכנפיה,אתלתרבותהמעניקים

 • .פורחות""אותיותאלא

(מודעה)

• 



/ 

{t:~,;; :::,ד:a -ג~,01 . :;z; 
ןא,יר'::וייטשנרנ ;,; 

iך:::i_~:t:': 11,-,,:;;_&1:ה; 

 ,שיריםל~שה,{lז

· 1984-פברוארינואר 9 ... 



גולים*מפגש
בלסשמעון

הערוכיםבשולחנותבשביעות-רצוןהתבוננהא;~יוןילביה
מרביתאתהתופסהסלוןשלולרוחבולאורכודל"תבצורתס

להתקיןההשנישבדיוטהחדרהאלופנתההבית,קרקעיתשלשטחה
אי~העםטרחהאחרי-הצהרייםשעותכלהאורחים.לקבלתעצמה

להכותרלא Iמוכןשהבלועתה,עוגותובאפייתרהיטיםבהזזתוהעוזרתלזאר
 .אכזבהלהיכחילולאבמסעדהשהוזמנושהארוחותלקוותאלא

שוההכשבעלהאורחיםשמזמינהראשונהפעםלהזוכיחיתה,נרגשת
נוכחותואבלהחוג,חבריביןהעבודההתחלקהכבעבר,עתהאמכם,בחו"ל.

אוזובעיהפותרהיהדגהכילומרחדלהלאהיוםוכללהחסרהבעלהשל
עלהרהאכדשלשחרורולרגלמסיבהלערוךהרעיון .ממכהטובאחרת

אתלעזובהיתרשקיבלז'קליןמפישמעהכאשרלפאריס,שובוערבבראשה
בדעתו,לשאולאנודה,שלאמונואישלזאר,מוריסאלצלצלההיאגאפ.

לפימוצלח,העיתויכיהוסיףואףמידההצעהאתהלהקיבלולהפתעתה
לטעוןאנודהיוכללאוכךנפריס,נמצאהישראליתהשלוםתנועתשאיש

ריסמרשלהסכמתו .לרצונוובניגודידיעתובלילכבודומסיבהשעושים
והיאאותהעודדהאחרים,שלליוזמותבזלזולמתייחסכללשבדרךלזאר,

בזמןאורחיםלהזמיןהואחריגמעשה .אצלההמסיבהאתלערוךהחליטה
שהיאמה-גםחריג,מאורעהואאףאנודהשלשחרורואבלבעלה,שלהעדרו

מאזמאומצתאחותלובהיותההחוג,חבריכלמביןביותראליוהקרובה
 .עצמהאתידעה
תלתליוראשהחיתהשמכמכהילדהאותו,הכירהכאשרלהמלאושכיםשבע
בימיחה ,Pתוארשנשאאמידלעורך-דיןבכיםארבעהביןיחידהבתזהב,

שככיםשלבכםוהממושקף,הרזההבחורכלפיאזחשהוזרותריחוקהמלוכה.
שיחות~מרומכהלהבכוראחיהאתפוקדשהיהמהוריה,פחותלאאמידים
המבוגריםאלמצטרףאותורואהחיתה.לפעמיםטיבןאתידעהשלאארוכות
פיופוצהואינובביישנותומצונףהענק,בחדר-האורחיםרחוקהבפינהויושב

אליהניגשבבית,היהלאכשאחיהאחד,יוםוהכה .כדירותל~תיםאלא
חיתהסקרניתאבלאותה,הרתיעהפנייתו~תו.לשחקרוצההיאאםושאלה
רוצה."אתמאדעדמשעשעחברבוגילתהקלהשעהותוךקנקנועללתהות
שגםכמוךויפהקטנהאחותלי"חיתהלפתע,אותה?"שאלשליאחותלהיות

השאלהפרצה "?מתה"היאאותה"אהבתיושמאד-מאדסילביהקראולה
והואדמעותלידיאותהשהביאהיהעצובכהושתק.בראשוכדוהואמפיה
יוםמאותואחותו.עםמשחקשהיההמשחקיםעלוסיפרחיקואלאותהמשך
באוזניהקוראשהיהלסיפוריםומקשיבהבקוצר-רוחלבואומצפהחיתה

בכרשאיםלשיחולהקשיבוידעהבגרהלימים .בשבילה~מרשנשא~רים 9מ
שכישלחמיםקשראותוכשתמרביניהםהקשראבללעולמה,שמעבראחרים
ואחות.אחלהיותשבחרוכאהביםצעירים
מתלבשתשהיארחוקהתחושהאותהפקדההמראהמולעתהבעומרה
מאצבעותיוקלליטוףאובמחמאהלזכותבעיניו,חןלמצואכדילמענו,
פניה !הזיקכההזיקכה,הוי, .בפניההנוגעות-לא-נוגעותוהארוכותהדקות

 .הפהצידימשכיוכשמטבלכסתרהמתוחוהעורצורתםאתאיבדוהעגולים
 .מפלי-בשרכתופרהמלאוגופהכברזהוכתיישרוהכסיפוהזהוביםתלתליה

מיופיהשכשתיירמהכלוזההועם,לאוהכחולותהגדולותבעיניההברקרק
הביתשהופקעכפיממכה,הופקעוהעברשובללאכטשוההכעוריםשחלף.
בלבד,הזכרוכותכותרו;הרבהרכוששהופקעוכפיהמפואר,זמאליקברובע

זרה.בארץתועהכציפור ,ואובדיםמיותמים

השרידיםאחדמחרוזת-פנינים,וענדהוארוכהשחורהשמלהלבשההיא
 .מצורתהמרוצהחיתהולאעצמהסביבסובבההרבים.מתכשיטיההבודדים

המבקשתזקנהובמחרוזת-פנינים,שחורהבשמלת-ערבושמכהקטנת-קומה
למלת-חיתהזקוקה .נצבטולבהבעלהעלחשבהשובגילה.אתלהעלים
אותי?"הולמתהשמלהדעתך,"מהלמטבח.וירדהיצאהמידלעצה.עידוד,
העוזרת.אתשאלה

ענתה.בהחלט," ,"כןבמבוכה.זובההביטהמהשאלה,מופתעת
 ".אחרתשמלהליאיןאבל Iכפרחשקכמונראיתאני .ככרן"לא
כשהיאאותוכעלהחישאךארון-הבגדים,מולוניצבהחדרהאלועלתהשבה

 ".פי"טאן :לעצמהממלמלת

"בתר"בהוצאתבקרובלהופיעהעומדמרומןפרק

וריסמ .לפתוחהלכהוהיאבדלתהמצילהקולכשמעמכןלאחרקלהשעה
תפוחיםפכיםבעלוכבד-גוף,גבה-קומהאישבלווייתהגיעולזארואיק.ח

טיכורבקולאמר " 1אלוני"מאירידה.אתוחצובלמעטשהתכופףואדומים
 .האדירגופומידותאתהלםשלא

הסרקסטיוחיוכוכלשהומצומקלידונראהומלא,גבוההואאףלזאר,מוריס
ראשוניםשבאתם"טוב .ילדותיתביישנותשלהבעהמשום-מהנשאהיהיר
 .לאחורכסוטהכשהיאאמרהדברים,"להחליףכרכלולאיתמלאשהביתלפכי

מהאורחסליחהביקשהוהיאצרפתיתדובראינואלונישמרלההעירמוריס
 .הסלוןאלופכומעיליהםאתפשטוהםבינתייםבאנגלית.דבריהעלוחזרה
עלבהצביעהסילביהאמרה "אי~ה.שלתכנונהפריהזההסידור"כל

 .הערוכים.השולחנות
בבת-צחוקמוריסאמרמשהו,"למדה~תינישואיםשנותשלושים"אחרי
 .אלוניאלפוכהכשהוא

השחורותעיניהאתמפכההיאוגםאי~האמרה " 1שליהתכנוןרקלא"זה
 .אלוני.לעבר
ועתיקותעבותשקורות-עץהנמוכה,בתקרהרגעאותוהתברכןהאורחאבל

 .אמר " 1ישן"בית .קיראלמקירבהתומכות
במקורו .כזהמשהואוהשבע-עשרה"מהמאהסילביה,השיבה ",מאד"ישן
יודעתאיננימאפיה.גםוכנראהתבואהמחסןאחר-כךאורוות-סוסים,היה

מזמןכברהיהככנסכוכשאנחנו"אבל .הצטחקהשלוי"ההיסטוריהאתבדיוק
 ,,שיפוצים.קצתהכנסנורקאנחנו .בית-מגורים

השכיח,לדיוטההעולותמדרגות-עץהסלוןבירכתי .סביבמבטיוהשיטאלוני
ורודאהילבעלתשמכורהלמרתףהמוליכותמדרגות-אבןפתחמעלניצבות
גליתזכוכיתמחיצתעלידימהסלוןהמופרדהמטבח Iלהןמעבר .אותןמאירה
"זהועתיקףת.כקירןמדיפיםכלובכם,ומבהיקיםמטוייחיםהקירות .חוםבצבע
 1הישןאתלשמרכזאתתודעהאין"אצלנו 1אמר II Iישכיםבתיםלשמריפה

בזחיחות-הוסיף 11מהעבר,שרידיםולגלותבאדמהלכבורתודעהישאבל
הדעת.

סילביה.אמרה ,,שערודיה,זאתאצלכםשעושים"מה
 .מוריסאמר ",סילביהעלחביבבנושאכגעת"הכה,
אלוני.שאל "?בישראל"היית
יהודישלומלאכת-ידתלבושותתערוכתלפתיחתבאתיוחצי.שכה"לפכי
פעמיםשלושונסעתיהמוצגיםבהשגתעזרתיאניבירושלים.במוזיאוןמרוקו

תוניסיהיהודישלמוצגיםבאיסוףמסייעתאניעכשיו .כךלשםלמרוקו
המכעריםהאלההשיכוכיםכלמזעזע.זהבירושליםשראיתימהאבלומצרים.

 "!הנוףאת
11ככרן I"נכון  11 •בכייהשלבולמוס"יש .אלוניהסכים 1

פתחי.חסןאת?תזמינוטוביםארכיטקטיםלכםאין !כזהכיעורלמה"אבל
עכשיובנילוס.האייםאחדעלשלמהעירשבכהעולמי,שםבעלארכיטקט

 ,, ...מצריםעםשלוםלכםשיהיה
דבריהאתמוריסקטע 11מצרים,עםשלוםשיהיההמאמיניםמ:;;נין"היא

 .לגלגניתבנעימה
אומרתסילביהבעודמסףיג,חיוךלוהחזירעמותמים-רעיםנראהשלאאלוני
 ,, !יהיה"שלום :בתוקף

שסאדאתחושב"אתהמוריס.המשיך 111כבועת-סבוןיתפוצץהזההעניין"כל
אתמשליםאתם ?בגיןעםכפרדשלוםיעשהאםאחדיוםבשלטוןישאר

עצמכם!"

הבודדתהמתכתיתפעימתהאתהשמיעההמצילהאבל ,להשיבעמדאלוני
 .לפתוחואצהסליחהביקשהוסילביה
כל-כך."מאוחרלי"יצאבפתח,שעמדהקלין'זאמרהמצטערת,""מאד
 ,, !מדעתךיצאת ?לבושהאת"איךסילביה.שאלה "?מהביתבאה"את

בסדר?"לא"משהובעצמה.הביטהז'קלין
בואי.""טוב,

אלוני.אתשאלה "?מכירים"אתםלסלון.ככנסוהן
ידו.אתאלונילההושיטמכיר,"לאמיז'קלין"את

" T עםרב-משמעותמבטמחליפהאי~האמרה ,,מתרוצצת,תמיד'קלין
 .סילביה.

 .ז'קליןאמרה ,,יותר,מוקדםלבוא"התכוונתי
סילביהמשכה ,, .לכותסלחואתם .לעשותיכולהשאתמשהועוד"יש

בזרועה.

מהפלאה"אני .חדרהאל~תהועלתהמדרגות-העץאלאותההוליכההיא
מעיללךאין ?שמלהלךאין !קל;שארכמומתלבשתאתחגיגיבערב Iעליך
 "?בכי-אדםשל

מתחוכעורכברךוצחוקהשידהשלהגדולהבמראהבבואתההסתכלהז'קלין
 .אמרה 111להחליףזמןליהיה"לא .הסמוקיםפניהעוראת

ארון-הבגדים.אתופתחהסילביהציוותה 11מיד,הזאתהגלימהאת"הסירי
 ,,משלי.מלה wלך"אתן
ובמכנסיהאדומהבחולצת-הצמרוכשארההגלימהאתפשטהז'קלין

כשהיא?"שאלהליתתאיםשלךששמלהרוצהאת"איךהירוקים.הקורדרוי
 .באצבעותיההמקורזלשערהאתסורקת

- 49מס' , 77עתון .ו oי .... so 
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צדה"היאפרחונית,כחולהשמלהסילביהלההגישה ,,זאת,את"תמדדי
עלי."
"באמתהמראה.מולמלפניהרהציגתהבידההשמלהאתז'קליןנשאה

 "?לצחוקאותילעשרתרוצהאתסילביה,
'אךז'קליןשלהזעירגרפהאלהשמלהאתוהצמידהדעתהעלעמדהסילביה

היא ,, !קצתתתאפריתסתרקי,"אזבחוסר-ישע.בהוהביטהנסרגהמיד

-,~כבנהמה ,,תקנה'לך"אין .בהלהתבונןושבהלאדוןהשמלהאתהחזירה
ויצאה.ראש

בלנההחגיגיותאבל .נכרןחגיגי'אינולבושה .המראהמולנשארהז'קלין
שמלותלההיולאמעולםיקרות.בשמלותארתהלהפגיןצריכהלאוהיא

יפההדילהתקשט.חגיגית,להתלבשמגוחכים.סילביהשלמושגיהיקרות.
פחותארתהיאהבארתהשאוהב?מימהאזתרעיל.לאשמלהושרםתהיהלא
להתבונןוחזרההשידהשעלהאיפורבמערכתהסתכלה ?תתגנדרלאאם

לשרןחרצהמיידלהתאפר?פתאוםמהאותי,דאוכבד!הדישט~ירתבעצמה.
עליה.קפצהשרבבותודוחלבבואתה

ושניעגולהקדחתבעלשישיםכבןאישאלקסי,דוברפרופסורהגיעעתארתה
נפרעוהסירה,עתהשזההמגבעתלחץשמחמתבצידיה,כסופיםאניצי-שעד

אתלפניולהציגהזדרזלזאדמרדיסלמעוף.פרושותכנפייםכשתיוהיוושמטר
"בדרך :כבדהבעבריתבאומרוידואתאליוהושיטוהואמישראלהאורח
הבא."

מספריךלומדשאנישנים"זהבאנגלית,אלוניאמד ,,ארתך'לפגוששמח"אני
ומאמריך."

האנגלי"המבטאמתנגן'בקולמילותיוגודראלקסיהשיב ,,אותי'"הרגעת
 ,, .משליטובאינושלך

 .צחוקואתמגלגלמרדיסבערדאלוניאמדעברית,"נדבר"אולי
 ,, .מוכןאניערביתאבלקשה,"זה
 ,, .קשהיהיהלי"אז

 ,, !האזורשפתאתלמדתםלאשלכם,הבעיה"זאת
 .בחיוךאלוניהשיב ,,טובה,בדוחדבריךאתמקבל"אני
כוחות-גםלא·אעשרהציוניםדקלאהזאתהטעותשאתלומדחייב"אני

ולעולםהציוניםעלטובהמלהאמדתילאפעם"אףמרדיס.אמדהשמאל,"
האנטי-ציוני.מהשמאלזהבענייןשוניםלאהםהאמתלמעןאבלאומד,לא

המפלגהמטעםמשלחתלקאהידבאההעולםמלחמתבימיסיפור.לכםאספר
היהשלנרבצדואילויהודיםהיוהמשלחתחבריכל .בפלסטיןהקומוניסטית

והחבריםאנגליתדיברוהפלסטיניםיהודים.כמרבןוהשאראחדמוסלמי
לאידעשלאהמוסלמילחברלתרגםחייבהייתיואניצרפתיתדיברושלנר

שהמנהיגיםטדאגי,אומדהייתימגוחך,מעמדזההיהצרפתית.ולאאנגלית
 ,, !למתורגמןנזקקההמוניםשלהאותנטיוהנציגזרותכשפרתמדברים

אלקסי.אמדתקופה,"מאותהמשעשעיםזכדרנרתישלי"גם
אלוני.אליופנהלי,"הידועככלבלבנון"ישבת
שלכבעיותיהםלא-מעטוהתבשלתיהחפשיתצדפתכצבאמג~יס"הייתי

 ,,האזור.שלהקומוניסטים
שלקולההפריעדבריואתאכלאלוני,אמד ,,הבריטי;בצבאאזנלחמתי"אני

השולחנות.אללגשתאותםשהזמינהסילביה
 ,,משהר.נשתה"בראאלוני.שלבזרועוואחזבהתמךמרדיס

tזהק.טרזpד"מ;ןאליו.אצהאלקסיאתובדאותהרגע,נאותרידדהז'קלין
 "!~מי

מרדיס.גיחך ,,ערבית,דוברתשלאמצדיה"ערד
שליו.בקולאיק.הלוהעידהז'קלין,"אתלהקניטמוכרחלא"אתה
הקומוניסטית,המפלגהבשררותפעלהבמצרים,נולדהעובדה.קובע"אני

ב'סרדכרן'ללמודוכשהלכהבערבית,פשוטהשיחהלנהליודעתולאנאסרה,
 ,, !דווקאפרסיתלמדה

החלרמרדיסנכנסו,עתהשזהאורחיםפנילהקבילכדימהםהלכהסילכיה
במצריםהיהודיתהאינטליגנציהשלשחולשתהאומדכשאלונילכרסותמוזג
"מרביתקול,כהרמתמרדיסהתנגדהיהודית,"דק"לאמהעם.ניתוקההיא

דיברוהאלההאינטלקטואלים .במגדל-שןחיתההיא .בכללהאינטליגנציה
בחיר .אולישמעתחניזז'רדז'על !צרפתיתכתבוואףצרפתיתביניהם

יותר !כתבבצרפתיתשכתבמהכלבמצרים,הסרדיאליסטייםהמשודדים
חראואילוכולם'ערבסרפדישלורבםמרדםאביר .חרסייךטאהאשלבנר :מזה
 ,, .מזהעלבוןלהדגישצדיךמצדישכלחושבאני !בצרפתיתשיריםכתב

 .השליובקולהאשתושרבלוהעידה ,,הכללות,ערשה"אתה
סילביהלידשעמדמישהוצדהעינו .בתנופהאליהנפנה "?הכללות"מה
אליו.ואץמקומראתנטשוחרא

אלוני.אלאלקסיפנההבריטי,"בצבאשנלחמת"אמדת
זדיםכובשיםהיוהבריטים"לדירינו'אנחת-דווחה'כמיןאלונינענה ,,"כן'

תקופהבאותההפורשיםעמדותאתהירצהחרא ,,כגרמנים.שנלחמולמרות
בעצמו.חלקנטלשבהןהפעולותאתומנה
להגיעעתהשהחלוהאורחיםפניבקבלתסילביהאלהצטרפורז'קליןאיק.ח
כלכשהבר'ושלטההלכהוההמולהצפוףנעשההסלון .מתמשךבזדם

חשוורביםזרועותיוביןסילביהנפלהס;דלאנודהבהגיע .הכלעםמדברים
וניגשאלקסיעםשיחרהפסיקאלוניגם .עמוולהתחבקידואתללחוץאליו
 .אמד ,,שחרורך'בחגיגתנוכחלהיותמזללי"ישפתוחות.בזרועותאליו

 .אנודההשיב ,,שלך'"החגיגה
אנדדה,סביבשקמהבמהומהצפההשולחן'לידלבדרשנשאראלקסידובר

עלחליפותמסתמנתאירוניתסקרנותשלרבת-צחוקבידיוומזלגכשצלחת
עלשמרטהכסופהבלוריתהוליוודית,חזרתכעלאיש .בלעיסההעסוקפיר

עלידוונתןאליוניגשמשקפיו,שלוהשחורההרבועהבמסגרתונרגעתמצחו
 ,, !האוכלשולחןלידלאאםהגרגרןאתמחפשים"איפה .שכמר
אתאראותי"חיפשתקרטרדיה.ז'ן-פדנסראהסרפדאתלדאותנפנהאלקסי

 "?השולחן
פה.בכלוצחקהלההשיבשולחן,"שישידעתיארתך"כשדאיתי

 ..אלקסיאמד " 1הזקןסביבמתגודדיםכשכולםלאכילההנוחההעשה"זר
הצלחותמציבורמפלסטיקצלחתונטלקרטרדייהאמד ,,בעצתך'"אעשה

תוךהוסיף ,,תברא,לאכנראההפלסטינית"האישיות .השולחןשבירכתי
לצלחתו.סלטיםמיניבגריפתמרוכזשחרא
 "?לבראהיהצדיך"מי
 ,,לברא.ממנושנבצרלהודיעצלצלשהואליאמדראבליודע."לא

כסףששרשרתומזרקןגבה-קרמהגברההתקהלות.לעבדלהסתכלחזראלקסי
להתקרבמנסהונדאההצפיפותבתרךנדחקהאדומהחולצתועלתלויהעבה
 .השמחהבעלאל
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אלוכפנהקומתומישירכשהואדייהקוטראמר "'אותרלהביןיכול"אני
עםבפומבימלהופיעלהיזהרחייבשהואמסרבןכהנירם"המצבאלקסי,

ישראלים."
אללהגיעהשרשרתבעלהמזוקןשלמאמציואחרילעקרבהמשיךאלקסי
בן-לבתשומתאתוהפכההמתנגןבקולרגיחךקלה,"לאמשימה" .אנודה
 .האישאלשיחו
ברהבחיןלזארכשמרריסההתקהלותמרכזאללהגיעהצליחהמזוקןאבל

 ".אןדולאמיל"העתרנאי :אלונימאירלפכילהציגווכחלץ
הצלחתילאלישראלשבאתיהפעמים:"בכלאמררררלאןידייםלחצרהשניים
 ".ארתךלפגוש
 .אלוניהשיב ".יותרמענייניםאנשיםבוודאי"פגשת

 ".מענייניםהאנשיםכלשלי"במקצוע
אנודהאלוכפנהאלוניהצטחקיותר"מענייןזאתבכלשאנישגתיד"ציפיתי
 .בעליצותולשתפו
לכם,שהפרעתימצטער"אני .קמעהמהססונראהסביבועיניוהשיטררלאן
שאלות."כמהאלונימראתלשאולרציתיאבל

 .אלוניכעכה "'לרשותךאני ."שאל
לשוחחכוונתואתהסתםמןהביןלאאלוני .עיניולגלגלהמשיךררלאן

בגיןאתשהכירבישראלהשמאלמאנשיהיחידשאתהלי"כדמהביחידות.
מקרוב."

 ".שכיםכמהיחד"עבדנואלוני'השיב "'"נכרן
שותףאתההאםהשלום,לתהליךמרצונושלאכדחףשהואהשערה"יש

 "?המשא-רמתןאתלטרפדעתהמנסהשהואלדעה
עצמית.שביערת-רצוןמביעיםופניומניה-רביהאלוניהשיב ",אל"
 "!שלוהאידאולוגיהאתסותרזה"אבל
 .סביבושכשתדרהמההקשבהכהנההקצרה,תשובתועלאלוניחזר ",אל"

העולםעםארמצריםעםמתמדתמלחמהגורסתאיכהשלו"האידאולוגיה
אתלהביאגורסתשלו"האידאולוגיהקצרה.אתנחתהלאחרהוסיףהערבי,"
למהבמשא-רמתןזרמטרהלהשיגאפשרראםגמורה,ככיעהלידיהערבים

 "לא?
ליתרשה"אבל .לזארמרריסהכריזזאת,"תשובהעלידיבשתיסומך"אני

 ".להצליחסיכויכללושאיןלהוסיף
לאאנודהאבלדבר-מה,לומרברכמאיץאנודהאלשרבונפנהצחקאלוני
קצריםוחילופי-דבריםבהסכמה,הגיבואחריםבערדלדברנוטהנראה

להבהירשמתכונןודרמהבררלאןלהביטחזראלוניקצה.אלמקצההורעפו
רחביםפנים'בעלגוץאישההתקהלותלתוךפרץשבינתייםאלאמשהר,ערד

ע-חמדילה !הנעוריםידיד"אנודה :לפניופשוטותוידירשקראוסמוקים
סלאמה!"

 .אשתושלאוזנהעלוריסמלחש "'שיכור"הוא
אנודהאתמטלטלכשהואהאישאמראחים,"אנוחילוקי-הדעות"על-אף

המתקהליםאלנפנההואמחיבוקו.להיחלץמכסההלהובערדזרועותיו,בין
עדלוסיפרתישלאחשובדברלאנודהלספררוצה"אני :רםבקולופתח
הסכםמאז ,שניםהרבהלפנימאנודהנפרדתישאנייודעיםאתם .עכשיו

מדינהעם ,לא ,אמרתיואניההסכםאתהצדיקהוא .מרלרטרב-רי~כטררפ
 "!אלךלאהנאציםעםשמתחבקת

וריסמצעק "!מדבראתהאיך ?הנאציםעםהתחבקה"ברית-המועצות

 .ברוגזה

 "!משקרשאניתגידנכרכהלא~להאומראם .הסוףעד"תשמע
 "!קומוניסטהייתלאפעםאף !משקרכבר"אתה
 "!קומוניסטאזהייתלאאתה"גם

 "?זהכלשייך"מהאליהם,שחשהסילביהקראה"בדוג;,"
 "!הפהאתלפתוחלינותןלאהואלמרריס,"תגידי
 .וריסמהתריס "!ברית-המועצותאתלהשמיץלךאתןלא"כאן
כמבקשדווקאבאלונימבטווכתןהנוכחיםאתבדוג;שאל "?השמצתי"אני
 .עדותואת

לדעתסקרןהיהבצרפתית,שנאמרומחילופי-הדבריםמעטאךשהביןאלוני
עקרהמבטיואתשלכדהז'קלין .ולכאןלכאןראשומפנהוהחלהאישמי

אליו.והתקרבהממקומה
ברוב;המשיךזה,"חגיגיבערבשיסופרשראויחשובדברלספר"רציתי
אתליוסיפקתאותישהזמנתעלסילביהלךמרדה"ואניהרם,בקולר

עבדגמאללישאמרמהאתב~לה~להלמסוררוצהאני .הזאתההזדמנות
 'הסוציאליסטיה'איחרדמפלגתשלהוועידותבאחת !אנודהעלאל-נאצר
אותרלשאולצדדיחדראלהישיבותמאולםבהפסקהכשיצאאליוניגשתי
איש-נשארת'אתה :ליאמרשאלתיאתשישמעקררםהואאבלשאלה,
הייתינדהםכה '!סררלאנודההואגדוללכברדהראויהאדםשוליים,

שיחהאבלשכירת,שלשיחהחיתהזרלו.והלךחייךוהואפהפעורשכשארתי
 "!זההיסטוריבערבכשברעהארתהמוסרואניהיסטורית

במצריםשנשאר"עתרנאיאלוני,שלארזנועלז'קליןלחשה ",פרחחברוב;"
 ". 68עד

נתקלפרחאת,ברוב;שלהתפרצותואחרימיידמקומראתשנטשררלאןאמיל &...
אשתובחברתשעמד ,בהירזקן-תישובעלקרמהממרצעאיש .ל~;קבעמוס~

 .גלריהבשמחהאמר "?פהאתם"גםלחילופי-הדברים.והקשיבקאתרין
 .עמוסשאל "?האיש"מי

בפניובהביטושאל "?הבריאות"איך .בביטולאןדולהשיב ".אחד"ליצן
 .עמוסשלהחירורים

 "?מצרי"הוא
כולם.""כמר
 .אנגלר-סאכסיבמבטאקאתריןשאלה "?עצמךאתגםכולל"אתה
הכחולותבעיני-האיילהבהתברכנולאהחיוךאליה"חייךברירה,לייש"רכי
 .שלה

 .עמוסאמראורחים,""הרבה

אלקסיאלוראהסביבעיניונשאהוא ".לדברמיעםכמעטואיןמאד"הרבה
משהר."נשתהבראוקרטררייה,עםאלקסי"הנהלעברם.המסתכל
מהצעתו.מתעלםעמוסשאל "?המזרח-התיכון''מחברותאת"קיבלת

בקרובנוסעאניאגב, .מענייןמאדהכורדים.עלהמאמראתוקראתי ."כן
ואיכראנושחולהשהשאהשמוערתוישהתפוצצותלפכישםהמצב .לאיראן

מתפקד."

בשטחיםהכלכליהמצבאתהמנתחהמאמרגםקראאםשאלעמוס
 "!פלרראנס"הנה :קאתריןקראהשאלתראתיסייםבטרםאבלהכבושים,

לסלוןעתהזהנכנסהעורפהמאחוריהאסוףחרםשערבעלתצעירה
גםשהזמינו"מענייןהזעירות.בעיניושפלנלשער,דלילצנום,גברובחברתה

 .קאתריןאמרה;נשיר,"את

 .ררלאןשאלשלו?"חברההיא ,יפה"בחררה
 .עמוסגיחך "?בשירשל"חברה
 .אןדולצחקזאת,"בכל"אולי
לכרעוזרתגם"היאעמוס,אמרסרטים,"בחברתעובדתתסריטאית,"היא

שעתהואמרהכבושיםהשטחיםעלבמאמרלדברחזרכתב-העת."בעריכת
 .הוסיף "בעיה,לכר"ישנפרדת.בחוברתויופיעלאנגליתאותרמתרגמים
כתב-העתאתולהדפיסלשםהמערכתאתלהעבירלוחציםבלונדון"החברים

באנגלית."
צודקים."הריהםהתפרצההגדלת"מבחינת

 ".ריקחללנשאירכאן"אבל
נעצריםרבן-לרריתהפלרראכסאתשראתהקאתריןאמרהלשם."ניגשת"אני
 .אלקסיליד

 .אןדולאמר "'עייףנראה"אתה
מכוחה."איןנפריסעמוס,נאנחמזה,"יוצאלא"אני

משהרואומרלעברהמסתכלאלקסיאתקאתריןראתהממקומהכשעקרה
עמההתחבקהאליהובהגיעהחדהפנייהאליהנפנתהזר .לפלרראכס
 .בחמימות

;נשיר.שאללבד?""באת
אלקסישלידיהםאתלרחצתשהיאתוךלעברובראשהרמזהשם,""עמוס

פכיעלעיניההשיטה ",שלכםלשיחההפרעתישלאמקורה"אנירקרטררייה,
 .אלקסיעלוחציבתןכולם

קרטררייה.אמרזה,"אתזהלהכיררקבינתיים"הספקנו
פלרראכס.אמרהשלו,"מהפרסומיםבשיראתמכיראלקסי"מר

 .קרטררייהאליופנה "?בערביתרקכותבאתה"האם
שקדאפיבלבד,בערביתהרצאתיספרים"אבלבשיר,ענהבצרפתית,""גם

 .נחמכוחגארהלצחוקדבריוהסמיך "!באשכולםאתהעלה
 "?ספריםבשריפתגםעוסק"קדאפי

 "!לרעארלטובשמיאתלהזכירהעתרניםעלאסר"הוא
 .קרטררייהחייך "'רואהאניארתך'מדאיגלא"רזה

 "!מושלםשהכךדעפגרם,מאדםבאהקללתךאם :האומרפתגםיש"בערבית
 .אלקסיאלכסרבכשהואקרטררייהצחק "'דברלכלפגתםיש"לערבים
 :אמרההגיב,לאוכשהלהבשיראתפלרראכסשאלה "?לגלותלי"מותר

מיוחד."מארדתסריטעלעובדיםואני,בשיר"אנחנו,
כשנתבקשאבל .מערשהצניעותדרךבשיראמרתכנית,"בגדרעדיין"זה

הוא .המרנרתיאיסטירתהדתותשלרשאתלהתקיףנרעדהסרט" :אמרלפרש
ומהיהדות."מהנצררתשבטויחסוךלאאבלבאיסלאם,אמנםיתרכז
 .אלקסיאמרמעולם,"דבריםהיו"כבר
היתההרפורמציהותנועתמעטלאהותקפההנוצריתהאררתרדרכסיה ."נכרן

היהדות.רגםמארבןנשארהאיסלאםאבלהמודרנית,החברהשלביסודה
לנגרע."אירופהחששהבאיסלאםואילואנטישמיםהיוהיהדותמתקיפי

 .קרטררייהאמר ",באיסלאםרפורמציהליזוםאירופהשלענינהלא"זה
שלההישגיםמעטאתלבטלשרוצההדתיתהקנאותאתלעודדענינהלא"גם

"המערבפיר,עלבידרסרנךשהואתוךבתוקףבשירהגיבהערבית,"החברה
יחיוהערבייםהעמיםאםלואיכפתולאשלוהסחורהוכשירוקבנפטמערביך
 "!הבינייםבימי

 "?כוונתךלמיהמערבאומרכשאתהאבלכך'אמנם"המצב
שלמהתפיסהשרנהאינההמזרחלגבישלהםהתפיסה .לנוחרת-השמאל"גם

 "!הקפיטליסטים
אומראתה"מה :אלקסיאלפניווהסבקרטררייהאמר ",מסכיםלאאני"לזה
 "?דובר
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שהואתוךהדשןבקולראלקסימשך ,,הסרט,יעסוקבמהלדעתרוצה""אני
נערית.שרבבותבמיןהנוכחיםפניעלמבטיומעביר
כקוראבשיר!,,ענהומוחמדישרמשה :נביאי-השקרכשלרשתיעסוק"הסרט

תגו.

לפניארתךלהציגרוצה"אניאליהם,שקרבהסילביהקראה ,, !"פלרראנס
 "!אגורה

יכלהעמידתהממקרםבאתי."זהלשם"הריפלרראנס,השיבה"בשמחה,"
התפזרכברהקהלכשרובמישראלהאורחעםמשוחחאגורהאתלראות

סילביה.עםופרשהלכשיראמרהבלעדי,""תספרמסביבו.
אתנחתהאחריבשירוסיפרפתחנביאי-השקר,":שלרשתהסרטשםיהיה"זה

לוחות-שבריאתחובקגבעה,עליושבמשהבגיהנרם.ייפגשו"הםקצרה.
הדברותעשרתבחריטתשהשקיעהרבההעבודהעלומקרנןבזרועותיוהברית
להרגיעומנסההצלב,עלהמרקעישרואילוהלוחות,אתשיברזעמוובחמת
שנפלההנוראהההונאהלערמתוכאפסכאיןהואלושקרהשמהבאומרו
בלתי-בן-בליעלהואאבירבערדאביר,הואשיוסףלונאמרכאשרבחלקו,

את?הרילילועג'אתהמשה.לואומר-אלוהים'בןארתךעשר'אבלידוע.
אבל-משהאומר-המצאתי'אניישר.לו!'ערכההמצאתאתהאלוהים

שלשוניבטענהמנהיגעצמורשםההמצאהאתממניגנבאהרןהנקלהאחי
נכנס Iגרלרםמרעלמקונניםהשנייםרעוד '!העםאללדברארכלולאכבדה

אתאסרתי'אני .שבררהחרבעלהמתנדנדבהילוכוונשעןכלוטשיכורמוחמד
'אניאותר.שואלים '?אתה'מיצועק.הוא- '!בני-אדםמיליוניעלהיין

אותר.שואלים- '?הראשוניםהיו'ומימוחמד.משיב-השליחים'אחרון
אותיאבלפיארתי,שלכםהאלוהיםואתלמדתימכם-ערכההוא-'אתם
היהליהצלב.עלנשמתיאתהוציאוולאהפגריםביןפגרבמדברנטשולא
וככלצמאים,והםשרתה'אני :ייןבקבוקמחוברושולףצוחקוהוא '!מזל

בפגישהיתרכזלאהסרטאבלהלאה.!'רכךלים rrאהבגתדלצמארנםשיגבר
הכלכמרבןשיחם.תוךהערליםאחדיםמאורעותישחזראלאהשלושה,בין

 ".סטיריבסגנון
קאתרין.קראהיפה,"נשמע"זה

זרועו.אתבשירהניףכביר,"משהריהיה"זה

קרטררייה.שאל "?התסריטאתכותב"אתה
אתלכנרתצריכהרפלרראנסרעיונותכרתןאניתסריטים.לכתוביודעלא"אני

בקיאאחדשותפים,שניערדצריךאניבהתחלה.ערדאנחנואבלהסצנות.
ביהדות."ואחדבנצררת

קרטררייה.אמרחסרים,"לא"כאלה
פיכשקראיודע,"אתההזעירות,בעיניוהבהבברקומיןבשירהשיב " 1"כן

הלוביתהשגרירותבניןמולהקוראןאתלשרוףאניהצעתיהספרים,אתשרף
נפריס."

 "?בבגדאדבדמשק,בטריפולי,ולאדרקא,כפריס"למה
אלקסי.גיחךסינרי,"כלאין"שם
משהרישושניתרלה..לפעאפקטיותריש"נפריסבשיר,התנגדזה,"רק"לא
הספרותהופיעהבצרפתהרי,ש .אחרכ:מקרםא,רלן,כאיקרהשזהסמלי

הוא!הלאמטלייהז'אןרה-שאן,צרפתי.היהד"דרר'הדובדרנ.:ית..האת:יואשסית
במעירהאחרוןהפיארדלאתשנתלהעדמאושרתתהיהילא·הנאדשות :·שאמר

 "!האחרוןהכרוכרשל
רוסיהתהיה:לאהזאתמהאימרהפרפרזהעשה"פרשקיןבצחוק.פרץאלקסי

 "!האחרוןהכומרשלבמעירהאחרוןהקיסראתשנתלהעדמאושרת
בתנופה.בשירהדגישהזאת,"האימרהעלהסטודנטיםחזרו 68במאי"גם

הכמורה.שלבכוחהשותפיםכעשרהםכיהתנגדו,הסטאלינסטים"אבל
והםאתיאיסטית,מחשבהכלאלהסטאלינסטיםמדכאיםהאיסלאםבארצות
וזאתכמהפכנים,ומרעיומוחמדאתולהציגההיסטוריהאתלסלףמעידים
משוררים,היו .הדתיבמימסדשמרדועממיותתנועותקמרבאיסלאםכאשר

רצחאותם,רדףוהשלטוןמוחמד,שלובשליחותובדתשכפרופילוסופים
מהלהדפיסאסוראותם,להזכיראסורועכשיוכתביהם.אתוהשמידאותם
ולאוללמודלהדפיסצריךהזאתהיצירהשאתאומראנימיצירתם.ששרד
 "!לשליטיםשהחניפהיצירהארתה
אתשאילץמהידיבורותוךפירעלמסרכןהיהושרבבלהטדיברבשיר

לרגע.דומיהכשתדרהכשסייםאותר.לשמועכדילעברולרכוןקרטררייה
רואהאינני"אבל .קרטררייה,לבסוףאמרבאיסלאם,"המומחההוא"אלקסי

 ".ספרי-קודשבשריפתטעםכל
הסרט,עללחשובאותישהביאמהרזהמיתוס.שובראניאותםשורףאני"אם

תבראשהגאולהלהאמיןלחדולצריכיםההמוניםהזה.המיתוסאתלשבור
 "!איש-הדתשלגלימתומתחת

 ".עצמךאתתבודדאתה Iלהיפך .אחריךיבראולא"ההמונים
 ".אותישמדאיגהאחרוןהדברזהחושש.אינני"מבדידות

 ,, !ויכוחשלבשיאושאתםרואה"אניאליהם.קרבקופלעמוס
נחשבהוא"בארצועמוס,שלשכמרעלבשירטפחמברדד,"הואגם"הנה,
 "!בוגד

עמוס.אמר "?לא"ראתה
 "!בוגדים"אחרות :אמרראלקסיצחקבשיר
 .בזרועועמוסאתבשירחבק "!אחיםאנחנו I"נכרן

 1984פברואר-ינואר

לאאתאיסטהואסררל."אגורהלכשיר,קרטררייהאמרסיפור,"לך"אספר
בימיבפ.רז'שנתייםאתרישבתי .ממךיותראפילוומנודהוברדד Iממךפחות

לאדת,בעניניגםשיחרת.הרבהלנרוהיוהאלג'ירית,העצמאותמלחמת
אתשנכבדמכולנודרשהואברמאדןוהנהאותר,שיכנעתיולאאותישינבע

היינואתם.יחדונצרםאתנוהכלואיםהאלג'יריםהחבריםשלרגשותיהם
אני .מהםשניבדלרצהלאוהואהרוב,היווהםצרפתיםשלקטנהקבוצה
החזיקלאמאתנואישהאמתלמעןאבלהזאת,הגישהאתמאדהערכתי
 "!כמרבןממכרחרץמשברע.יותרמעמד
לגלוגשלארשתבשירפניעלנסתמנהועמוסאלקסישלהצחקוקיםלנוכח
עושיםכך !אופורטוניזם ?לזהקוראאניאיךיודע"אתה .מושחז

 ,,בפה.אחדבלבאחדהסטאלינסטים,
 .קרטררייהמיחארבה,"בחומרהאותרדן"אתה

לו."לעגושהאלג'יריםמשוכנעואני"מצטער,
עמוס.אתקרטררייהשאל "?אתרמסכים"אתה
להסכיםאי-אפשרגםאךלהם,להתנגדשאי-אפשרהאנשיםמסוג"בשיר
עמוס.השיבהסוף,"עדאתם

 .מהתשובהמרוצהונראהצחקלבדרבשירעתה
ספקרציניתספקהמרושלתקולרבנעימתתמידאלקסיאמר " 1ערביונין"נאק

אירונית.

 "!אנטישמיולאדרגמאט"לאלעברו,ראשואתבשירחיטהקטן,"תיקון"עם
מצארהנחרצותודעותיודיבורוצררתמשועשעות.בעינייםברהביטקרטררייה

 "?רבזמןנפריסנמצא"אתה .בעיניוחן

ראשומפנהוהחלבשירהשיבערבית,"ארץלשרםלהיכנסיכוללא"אני
לצדדים.
כשתדרה.ודומיההשיחהאתחסמהתשובתו

 .קאתריןאותרשאלה "?פלרראנסאתמחפש"אתה
 ".אתרפגישהוקבעתימרבאטהיוםהגיעאחיללכת.צריך"אני

 .קרטררייה'הציע "?משהרקררםנשתה"אולי
 ,, .היוםצהרייםאכלתילא .לאכולגםצריך"אני

 ,,מקרם.נתפרס"ברא .השולחןאלבזרועומשכרקרטררייה
במרחק-במקומרלהישארהעדיףאלקסיורקאליהם,הצטרפוועמוסקאתרין

מהצפיפות.מה

"איך :בערביתאליוופנהררלאןאמילאלפרחאתברוב;נטפלהשולחןליד
 "?ישראלאתותשמיץלערביםתלקקמתיעד ?מתביישלאאתה
עצור.ברוגזררלאןהגיבשיכור,""אתה
 !בזריאדם"אתהקולר,אתברוב;הגביהשיכור,"מפיהאמתאתתשמע"אז

תחתוךאםגםאותיהוא.בזרימבשרו,בשרעמו,בניאתשמשמיץמי

שעשתהיודעאניאםאפילו Iישראלנגדאחתמלהאומרלאלחתיכות
אני ?זונהשאמךהעולםלפניתצעקזונה,שלךאמאאם ?~ז:וינגד !פשעים
איך .לישעשרמהכללמרותרעה,אחתמלהכתבתילאמצריםעלאפילו
אכזרים,פראים,שהםאומר !מצריםנגדכותבמצרי ?הצרפתיםבעיני~ראה

כותביהודי !היהודיםנגדכותבראתהלשמוע.שרוציםמהבדיוק !נחשלים
כמרךאדםאל ?הערביםבאהדתתזכהשככהחושבראתה !היהודיםדינג

 ,, !בעיניהםשפלאדםהואבעמוהבוגד .בברזמתיחסים
שיכיר.מביןררלאןסינןאומר,"שאתהבמההגירןשרם"אין
אפשראיךהיהודים,נגדשכותבהזההיהודיאתתראוהנהלך.צוחקים"הם
 ,, !היהודיםעללסמוךבכלל

ררלאן.נהםבמדבר,"איש-שבטכמרמדבר"אתה
עמוס.שאל "?ערבית"מדבריםאליהם.קרבוועמוסז'קלין

 .ברוב;אליופנה "?אתה"מאיפה
"מישראל."

 "?אמילשלחבר"ראתה

 ..נחירךעמוסהשיבחברים,"ישראלכלחברים."כולנו
 .ררלאןכלפימאשימהאצבעבר;ךנ;הניף "!לאהואאבל Iנכרן"זה

נחירךסכיניוומתבונןלבדריהיחשעומדאלקסי,לעברהסתכלררלאן
נהנה."שאתהרואה"אניאליו.ניגשהואסרקסטי.

לערבקוראהייתיאניהזרים'.'מפגש :טרירלהאלזהשלרומןלימזכיר"זה
הגולים."מפגשהזה
 .ררלאןחייך,"רע,"לא

כולנו"נכרן' .אלקסישלהגדרתועלחזררררלאןבקרבתםעברהסילביה
עליז.צחוקסילביהפלטהגולים,"
מופניםופניהכמקרמהנשארהז'קליןאבלאליהם,הצטרפווברוב;עמוס
בחיבהלשיחהומקשיבפלרראנסעםביחידותעתהשנמצאאגורהלעבר
גלריה.
צהלה "?לאמוצלח,"ערבבאיקה.נתקלהובדרכהלמטבחפנתהסילביה
מנצח.נחירך

איקה.אמרהלכולם,""לא
יש?""מה

 .דרכהוהמשיכהבכתפהמשכהסילביהאךז'קלין'לעבררמזההיא
 .לעצמהאיקהמלמלה " 1ז'קלין"פ;;נר
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 ) 1 (עבריתשירהשנות 30מסה

השירה"הולכת''לאן

אידאימבוא

ציפובני

שקוראי-השאלותמןהיא ?השירה"הולכתאןל
כדימשוררים,בהםלהביךאוהביםספרותותלמידישירה ''

 .סוףלהםשאיןמיטאפיזייםלוויכוחיםאותםלגרור
בשירההעיסוקעצם :דיוקםעלדבריםלכן,להעמיד,יש

טקסטים,שלאוסףבבחינתהשירה,אךאחר.לדבר-מהאספירציהפירושו
אואזוריםדורות,פיעל-הספרותותולדותמק;ם,לשום"הולכת"איכה

הזיכרוןעללהקלהנועדף iרהיותרלכלאו .בלבדאשליההיא-ז'אנרים
אותםכלשלבהכלותזולתואתלשכנעהמשוררשלאי-יכולתוהקולקטיבי.

נעשיתשכתיבתויודעחרא :קהלולביןביכוהקרעראשיתאתמסמןסיווגים,
קהלשיריהם,אתהלדרלין,אובודלר,אוהלוי,יהודהשכתבוכשםלב.ד

להכניע;,לסווג;,ועטהמוכן.השיראתעיניולכגדרואהזה,לעומתהקוראים,
הספרות,"תורת"בסיסהיאזויסודיתאי-הבכהההיסטוריה.לוחעללצלב;,
שלה.החיצוניתבאריזהאלאנוגעתהיאשאיןבסחורההרףבליהסוחרת

או?במודעעבריתשירהעלבדבךכוזהמכללעצמנולהוציאהזכותלכוישהאם
-הצעירה""שירתכונושאהפרקעלשעלהפעםבכלנהגנוכךבמודע,שלא

המינוחעצםהמדינה"."דורבפינוהמכונההדורבידיבארץשנוצרהזומשמע

הזה,והמתפתחהרךהיצורעללהגןאימהי-משהוצורךביטאצעירה""שירה
-היוםעדכשמעוהוא-היההתירוץאחרות.שירותעםחזיתיתתחרותמפכי

 .אותולהדביקוהמשימהמערביות,שירותאחרהעבריתהשירהשלה"פיגור"
וכתוצאה"הצעירה",השירהעללהגןמוצדק,לאאוהמוצדקלצורך,מע.בראך

ביןהיסודיהמתחקואצלנוכשז:זתבעט,האוחזיםאליושהורגלופינוקמאותו
המשורריםגדוליאתאחרותבאומותשהולידקו-מתחאותולקהלו,המשורר
צמחולאביאליקואפילורילק.הבלייק,האנושות.שלוהלא-מובכיםהבודדים

שיריםלכתובשהואילוזהבגיןרקלתשואות-מראשזכוולאבחממות-שירה
בההחניקההצעירה""שירתהעלשהרעיפהבאהבהישראל,מדינתעמם.למען
ההגנהמוסר;תאתלנתקכפוי-טובה,להיותלבע;ט,היכולת :מכלהיקראת

צעירה,לאישראלית,:לאכשירהקיומהעצםאתלמבחןולהעמידהלוקאלית
 .אסראוזהקהלבפכיאחראיתלאאחרת,אוזולקהילהשייכתלא
חיתהאפשרי,היהאילוכזה,רטרוספקטיבישבחשבון-נפשלומרמעידאני

מחדשולהיכתבעצמה,אתלמחוקצריכההמדינהשירתשכרת 35שלהיצירה
לכגדששמתיהמטרההיאהזאתהדקונסטרוקציהעצמה.שלגמורבהיפוך-

העבריתהשירה:האםהאחרונותהשכים 35שלהעבריתהשירהעלבדבריעיני
עםהזרם,עםנגררהשמאאובחינת-עצמה,אלעצמה,אלזובתקופה"הלכה"
התנגדות(גסהמדינהשללשירהכורחהבעלוכהפכה"להתפתח",הצורך

המחאהשירתלמשל,שחיתה,כפיהממשלה,שלאחרתאםזולמדיניות
המדינה).שלשירהשלסוגהיאלבנון'מלחמתבעקבותשצמחה
נוטליםאםהצעירה""השירהאוהמדינה,שירתמצטיירתלפחותאחתמבחינת

בפכיכהוויהקיומהזכות :פואטיאיפכא-מסתבראבתורת-ככללאותה
:הגלותיות..כלומרלפניהשהיהמהשלמשלילה .היוםעדויונקת .ינקהעצמה

 .בכךירצואםגםאך .בלונדוןעבריתשירהלכתוביכוליםך;רומשהזךכתן
מובטחת.למולדתכתיבתם,לשוןבעצםישתייכו,ולעולםיהיו,לאהםגולים
באורחכגזרגדולה,לשירההאולטימאטיווי-אוליהתנאיהגלות,חוויית

גולים,שללגזעחוטרהוא,לחוותה.שלאהעבריהמשוררעלפאראדוכסאלי
מוכרייוסףשלמסריימים,(ניסיונותהחופשמןל~ל;תשלובארצוחופשיאיכנו

גלות-כפויהשלמשחקירתהאתממחישיםרק"ג;ןה-בארץ",להיותלמשל,
לד~רזה,לאורהעדתית).ובשירהה"דר-שורש"בתורתגםהאמורהואשכזאת.

איכנו :לעג-לרשבבחינתכמעטהיכרהישראליתבשירההמשכיות-יהודיתעל
חייםהםשבתוכהלתרבותמתנכריםשברצותםמיעוטיםאיכנוערד,יהודים

דטרמיניזםשלסרגבין-היתרפירושוהמדינהדור :אותהמאמציםוברצותם
שללשורההסכמהפירושוישראלימשוררלהיות .הבחירהחופשוהגבלת
אידישכותביסופריםשללכחלתםשתיהפךהיהודית,הזהותעלויתור :ויתורים

ב"פיגרר"להיותהפרירוילגיהעל;ויתורזרותבלשונותהכותביםיהודיםשלאר
צירהיאהצעירההעבריתהשירהשלאי-"יהדותה"אחרות.ספרויותלערמת
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איןאךהמופשט.שמתחוםהנחרתוערדערדסביבולבכותשאפשרהרהוריםשל
אמכםאםהיאבהלהעמיקשישהשאלהזה.פרק-פתיחהשלמטרתוזה

"שירתהקרויהזהוהמאובקהמאובןהמבכהשלןק;כסטרו~ציהאפשרית
התשובהאלאוליוכרשיוביל .מתחתיוהמפכיםהעקרונותוגילויהמדינה",
אלאוארכיוררסאלית,מופנמותאל :השירה"הולכת"לאןהפתיחהלשאלת
 ..כאחתשתיהןאלאו-וזמניתמקרמיתשטיחות
עלשהוטלוהכבדיםהחובותמןהואהמקומיותהשעה"ל"בעיותלענותהצורך

ושוב.שובהזהבפחכפלוומשורריםהחמישים,משכרתהחלהצעירה""השירה
סוגלכלוההתנגדות?ההתכחשותאידאולוגיחוסר-חרט-שדרהזאתגרםהאם
לטווחבחשבוןחיתהאצ"גאראלתרמןשלרכסקי,כוסחאידאולוגיתשירהשל

 .ואבירןעמיחי .זךבידידיוקנהשהוטבעכפיהמדינהשירתשלבעוכריהארוך
שחררה:היאהמשוררבעבוראפקטיבימשהרבאידאולוגיההיה .הכלככלות
שמאהמצפוניתהדאגהמןאותוופטרהכרשאי-כתיבהלחפשהצורךמןאותו
דיוהידוע)הסרטריאכיבמינוחלהשתמש(אםהידיים"את"מלכלךהואאין

המדינהדורמשוררישטבעוהנורמהוהחברתית.הפוליטיתהמציאותבעסקי
-אלתרמןשלהכיסוחאמנותעלזךכתןשלהתקפתובעקבותבעיקר-

ניסיוןכלידיים"ב"שתיתחילהשדחההישראלי,:המשוררהיוצרותאתהפכה
להביעזכותועצםאתיותרמאוחרלהצדיקכאלץשירתו,שללאידאולוגיזציה

האמינוהשביעי""הטורקוראיאקטואליים.בנושאיםכמשוררדעתואת
כמשוררעצמואתלהציגחיתהלאשמטרתומשום .תרמןולאלתרמןבאל

חשים,שכךסבוראיננימרבית.בשקיפותדברואתלומראלאומתלבט,מצפוני
כולןשכן :לבנוןמלחמתלאחרשיצאולמיניהןהאנתולוגיותקוראי .למשל
שמשורר , soה-בשנותעודהעבריתבשירהשכשתלהכורמה,באותהכגועות
אירועיםלנוכחכמשוררולבטיועצמואתשראלאהדברים,אתעודשראיכנו
מלחמהשלזוכגוןקטסטרופה,עםלהתמודדאין-האוניםאחרים.אואלו

אותןכלאתהולידההזה,הנרקיסיסטיהמשחקמןהטבעמדרך'שחרגהלבנון
שלבשעדמיעל"ברוגז"למשלהמכריזיםמשוררים,כמהשלהיסטריותפוזות

-האין-אוניםהאחרים.עדו"ש;לם"בעדהדיברוהמלחמהשלאחרארזה
כזושואה-מוסריתעםלהתמודדותנאותיםכלי-ביטוימחוסרהיתרביןשנבע

מחאהצורותשלה"השאלה"שיטתאתגםהוליד-לבנוןמלחמתשחיתה
אםאירופה.שלהשואהמןובעיקראחרות,ומקטסטרופותאחרותממלחמות

השכיח,העולםלמלחמתלבנוןמלחמתביןכלשהיאנלוגיהלשרטטאפשר
המציאותאתלתפוסהישראליתהשירהשלכישלונהאתמעמתהייתי

התנועהשלוהתמוטטותה,כישלונה,עםהאחרונה,המלחמהשלהספציפית
כמו:כאןהשכיחהעולםמלחמתזוועותלנוכחלמשל,בצרפת,הסוריאליסטית

בריטואליםשקועשהיהמשורריםשלשלםדורהמלחמה"תפסה"שם
יכולתכלשאי:;נכולעשותו,למשורראסורומהמותרמהכיסוחשלפרוורטיים
 .ממששלומעורבותלמגוייסות

קומץרקככשלשמאאוסתום,למבויהגיעה?האםהשירה"הולכת"לאןואמכם
ברירהובליתהמחאה,ותהלוכותההפגנותמןחזרהדרכואתמצאשלאצעקני
המשוררשלזכותועלהמהוהותבססמאותועודעודלכפכףבחוץכשאר

הנתוניםמשורריםקהילייתשלהזהההיסטריאין-האוניםניצני ...למחות
הסוף"עד"ללכתהאין-אוניםניצני ;ואסירות-תודהס~ק-אהבהשלבצבת
-לאומיתאחריותשללא-כתוביםלצוויםלצייתוהצורךהשיריהיעדבכירון

גלבעאמירשלבשירתםכברהארבעים-חמישים,בשנותאזאיניטעואלהכל
הפרקידוןשלהם,האילמת""הבשורהשירתעלדורם.ובכירביןועוזר
 •הבא.

תדור·שירעלמאמריםבסידרתראשוןשלפנינוהמאמר :המערבתהערת
המסתמנתבברבמאמר·מבאוזהתעוררמשהו,החריגההעמדההמדינה.

ביטויה'שרמתבתנאי'אחרתלדעהמקוםניתןאנו iשבנגדתגובותדואי
זאת.תצדיק

 49- 50מס' , 77עתון
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בכבליםכרקדןרךהער

ב
בספרות,שעניינןהמלאכותתוך

בהיקפה-הספרעריכתאומנות

השכוחההיא-הרחבובמובנה

 .מכולןהטובהוכפויית
בשמומעשה-ידיועלחותםהמשורראוהסופר

מידתעל-פיבגנאימתבזהאובשבחומתכבד
 ;הביקורתשלאמות-המידהועל-פיכשרונו

על-פיבמבחןעומדאינואועומדיהמתרגם
מוסףאוכתב-עתעורך ;גלויים-לעיןנתונים
נוקבתלבחינהחשוףעצמומעמידלספרות
מלומדיםתובעיםשלשתי-וערבוחקירת

בצדהספרעורךנותראלהכלבתוך .ומוסמכים
בהיעדר :הספרותיתהעשייהתהליךשלהאפל
אתלהעריךמסוגלתהביקורתאין-נתונים
היאאיו-שניומצדנכשל,אכןאםכשלובו,
 ;מלאכתוצלחהבאםשבחים,לולחלוקרשאית

זה-מול-זה,להעמידלביקורת,לה,אי-אפשר
בהישג-ידה)כלל,בדרך(שאינו,הגולמיהידכתב
להעמידשמתאפשרכפי-המוגמרהספרמול

כתב-עתמולאחדכתב-עתאומקורימולתרגום
שלעבודתועלדעתהנתנהבכללואם-אחר

וניחושים.סברותמתוךיוצאתהיאהעורך

אוברצונםמצויים,הספרבמלאכתהעוסקיםכל
כתב-ידפרסום .הזרקוריםבאור-ברצונםלא

זהבמובןראווהמעשה\,כבעומעצםהוא

הכורחאתמלכתחילהעצמועלמקבלשהכותב
תלחשוכמו-זאתלעומתהעורך .שבהיחשפות

מןבטקסטבקישלפעמיםהקלעיםמאחורי
מלכתחילהעצמועלמקבל-הבימהעלהשחקן

כמעטבסתר,בעשייתבצינעה,הכורחאת

יהמוגמרהספראיכותנשקלתכאשרבמחתרת.
צורתוגםהכתיבהלאיכותמתחברים
ולפעמיםהדפוסטיבהעטיפה,פניהאסתטית,

זה,;ובענייוהשורותביוהרווחיםשלמעמדםגם
שהיאוהתרומההמודפסהדףשלהטיפוגרפיה

-המסתברותהמשמעויותשללסך-הכלמעלה
מישלהצרפתיוהמסאיהמבקרהרחיבוכבר

שלהסבוךהסלילמכלואולם,ואחרים.ניטור
רקלהיתפסהביקורתמסוגלתהעורךמלאכת
כתיב,שגיאתשגוי,תעתיק :חוטשללקצהו
באלה,כיוצאוזוטותחסרכתיבאומלאכתיב
המתקיןשלאחריותובתחוםבדרך-כללהן,שאף

במקריםרקהעריכה.שלאחרבשלבלדפוס,
בתפריםלהבחיןלמבקרמתאפשרנדירים

בשזירהמעשה-חושב,בטלאיםהסמויים,
שאולי ~שנקשרוהחוטיםובקצותהעדינה
היצירהשלהמורכבהאריגנפרםלאבזכותם

שלטביעת-אצבעותיוהנושאים-המוגמרת
שעשויצירותמספרשקיימותספקאיו .העורך

ושבזכותהעכשוויתהעבריתבספרותשםלהן
מאמרים ,מסות .מכמעט-איןישהןהעורך

מכלאלהיצירותכמהבחנוכברומחקרים
אךהביקורת,ובסדנאותהמחקרבבתיצידיהן

למשפטיםהמתחברותהמליםאלפיבכל
וטרייאושקלאומסקנותכהערכותהמתפרשים

המלאכהעלבכלל,אםנכתב,מעטכה-
שלהכושלתבעליל,או,האמונה,בידושנעשתה

-לגנותואו-לשבחורבהשבמידההעורך
 :אחרותבמלים .הןאשראתאלהיצירותחבות
העוסקיםכלטבלתאתזומולזונעמידאם

יהמגיהיםלאחרוןועדהמחברמןהספרביצור
כלשלההיחש"פותדרגתעלהמורהטבלהולמולה
ההיחשפותשמידתנמצא,לביקורת,מהםאחד
עומדתהביקורתשלהמידהלאמותהעורךשל

למקומוהפוךביחסהיתר)לכל(בניגוד

מצבנשווהאם .הספרשלהעשייהבפירמידת
רקתופסתזוהשוואהאפילו-זהדברים

הקולנועבתחוםהדבריםלמצב-בחלקה
והטלוויזיוניהקולנועיהסרטשבעולםייתברר

ושלבשלבבכלשתרםהצוותמתוךאישכל-
ליצירהעדהסרטשלההיוליהרעיוןלהבאת

המחשבהמןהדרךמבוכיכל-המושלמת

אחדאובינואלאחדשלבכוחוהבראשיתית
אוהקולנועמסךעללהתמחשותהועד-ברגמן
בדברהעוסקיםמןאישכל-הטלוויזיהאקרן
החשמלאיםאפילו .הדיןאתלתתחייב

התפאורניםבפס-הקולהעוסקיםהטכנאים
המסךעלשמותיהםאתרואיםוהחייטים

 .הצופהשללמשפטוועומדיםבאותיות-אור
אובשבחיהמתחלקיםפאזוליניאוהיציקוק

העוסקיםצוותכלעםהביקורתשלבנזיפותיה
ונתבהתאורהמנהלועדמהכימאיבסרט,

להופעתועדהספריצירתתהליךאףהתמונה.
צוותעבודתשלתוצאהרבה,במידההוא,בדפוס
עבודתולתחוםבאחריותאיש-אישיהנושא,

הפנימיבדףהמופיעבשמוהקוראים,ציבורכלפי
אםהעניין,לצורךמשנה,זהואין ;הספרשל

יהחופשימרצונוהעורך-עצמואולאורההוצאה
לתחוםהאחראיאתבשםלהזכירשלאבוחרים
העובדההספר.בעשייתזהומכריעמסויים

כבד-קטענשארהביקורתשמבחינתקיימת

במנגנוןאחריםשחלקיםבעודעלוםזהמשקל
נתוניםלשמשיכולים-מישנישתפקידם
 .בבדיקה

ומלאכתהש~ןאומנותביןמסוייםדמיוןקיים
עיןעםפגוםשעוןעלהרכוןהשעןכמו :העורך
חלקי-אחד-לאחדהעורךמצרףמגדלת,זכוכית
אינוהואבטקסט.ממובנןשסטוומליםמשפט
תפקידויהשען-האומןכמו .מאיןישבורא

למצבכתב-הידאתהביאבוברגעמסתיים
הרגעעדהיוצר,על-ידימראששנקבעהמוגמר

אכןהעדיןשהמכניזםהמעידהתיקתוקישמעבו

דרורלתתרשאישאינויודעטובעורךפועל.
המותרתבמידהאפילו-שבולכוח-היוצר

שבההתרגוםבמלאכתאחרת,באמנות-מתווכת
טביעת-בהשאיובמקורמדידקדקניתדבקות

שני,מצד .לטובתומעידהאינההמתרגם,שלידו

לאמלאכתויהיוצרבכוחהחסרלשוניעורך
במידהאךהמתרגם,כמוכלומר,יפה.תעלה

כאמרתו-הואהלשוניהעורךייותרקיצונית
 .בכבליםיי"רקדןמעיו-וואלריפולשלהידועה

כלעלאובצוותאנעשיתהעוינתועבודתיש
שלהחלקיתאוהמלאהבהשתתפותופנים

ישאידאלייםבתנאים .העריכהבמעשההסופר
והעורךהסופרביןזהבמצבהנוצרליחסדמיון
כמו .והיימטפליימטופלייהיישביוליחס

ל"השפיעיילעורךלואל"היועץייאוהמטפליי,יי
לויהנראיתלדרךדרכואתלשנותהסופרעל

עולהשאינהאף-יותרהולמתליימטפליי,
 .הסופרשלהמהותיתכוונתועםבקנה-אחד

שהשכילבכךנמדדתב"טיפול"הצלחתומידת
שהשכיל-זאתועודהסופר,שללרוחולהביו

בכוונתובעצמושיכירלכדי-כךלהביאו
וידעהדף,עלמנוסחתהיא.כאשרהאמיתית,

אםיהעורךמצויכאןגם .בשמםלדבריםלקרוא
לעמדתודומהבעמדהייותרקיצוניתבמידהכי
הואאףהמתרגםהטקסט.כלפיהמתרגםשל

המקוריבטקסטהמחברכוונתעללעמודמנסה
הדבריםאתמעבירהואבטרםאותה,ומפרש

פיעלנמדדתהמתרגםשלהצלחתו .אחרלכלי

המחברכוונתאתנכונהלפרשא.שלוהיכולת
שלאבומצווהשהואהאיפוקו-ב.המירניבדיוק

לתוךלהבליעיכלומרמשלוי"הערותיילהוסיף
דעותיו-שלואוטעמואתהמתורגםהטקסט

 .זוכוונהעםבקנה-אחדעוליםשאינם
מאומנותקטעבפנינונחשףנדירותלעתיםרק

בספרייתימצויהבמיטבה.העריכהשלמוזרה
אליוט .ס.טשלהשממהייייארץהפואמה
והמחיקותהתיקוניםבצדהמקוריבנוסחה

 .פאונךעזראהמשורר)בקשתפי(עללהשהוסיף
בכמותומדהיםוהמחיקותהתיקוניםמספר

וכךאליוטשלדעתועלהתקבלוכולםוכמעט
כדיעד-לנוהמוכרהשירבדפוסהופיעאמנם

שלמחבר-משנהמעיובפאונךהרואיםשישכך
חיתהאכןאםהיוםלדעתאיו .השממהייייארץ

התפתחותעלמכרעתכההשפעהזולפואימה
יהגולמיבלבושההופיעהאילוהחדשההשירה
 .העורךידבהנגעהבטרם
רנסאנסאיש ,למעשהתינו,האידיאליהעורך
יאסתטייםבדקדוקיםמשיםמבליאפילוהעוסק

לשם-מכנס,הואהאדם.ובנפשלוגיתבחשיבה
שונותובתרבויותבלשונותומעמיקנרחבידעכך

משפטלכללהגיגיםחוצב-אלכימיסטוכמו
 .אמןהוא-בכבליםיייירוקדאםואףמוחשיי
אומנותבצינעה,הנעשיתהשענותמלאכת

מפניונדחקתהולכתזוומסורתיתדקדקנית
 ,מפותחותבארצות .האלקטרונייםניםהשער

מחשבים-היוםכברפועליםיבהןוישראל
יכולהמחשבאךומחשבים-עורכים.מתרגמים

המתרגםשללאומנותורקתחליףלשמש
-אמנותגםאלהבמלאכותישעודכל :והעורך

 • .תחליףבהןלעוסקיםיו;יצאלא
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משעונקודת

ומידת-האמצע''כסאח''קולהאס,
ז'קונטאמנון

מיכאלמפניאותנוהזהירוצעירותנוב
סדרלהמירמ~כןשהיהאמתאישקולהאס'

שצדקובלבדקטלניבאי-סדרצודקלא-
 , .וייעשהייראהמוחלט

אלהללוהאזהרותהתנקזואחרתאוכזובדרך
רביזיוניזם-רעיוני,שלבתואנהשנקטה,קבוצה

וחיתה,קולהאסית-אקטיביסטיתפוליטיתהתנהגות
המדינה,שלהראשונותשנותיהשלושיםבמשך
במציאותמאיימים-סהרורייםשולייםבחזקת

 .שלנוהפוליטית
פרלמנטריתמקוניונקטורהכתוצאה , 1977בשנת
השיטה .מנהיגותלעמדתההיאהקבוצהזכתהידועה,

שלההיסטוריהדפימביונגאלההקולהאסית
על .חדשפוליטיצדקיושםבהלדרךוחיתההמחתרות
מתדרדריםחוץיחסינהרסת,כלכלהשלחשבונם
חזון-הוגשםוהולךמתרחבחברתיואי-סדר

 .והתיישבותכיבושהתחמשות,שלגראנדיוזי
הלאומיתהמודעותפריישנות,מוסכמות

וטכסים.פולחניםשללטובתםננטשווהממלכתית,
ההיגיוןבנאומי-כיכרות.הושתקופקפוקים

נחרצות,מהירות,פעולותשלבסדרהנאנסההיסטורי
בלתי-שהיההישן'הסדרבעודדטרמיניסטיות

 .והולךנעלםואנושי'אפשריאךמושלם
שלהאידיאולוגיהנדחתההאקדמיהבטרקליני

המוזות,גם .הסףעלכמעטהחדשיםהקולהאסים
מוספי-עיתוניםשלבדפיהםראשיהןטמנודומה,

שלשעתוזוהי .זעםיעבורעדוספרים-מלומדים
שלמהותהאתנכוןאלמביןה~אאין .ההמון

המעורפלבהדרלודיאךהחדשההאידאולוגיה
תשואותיו .נעטפתהיאבההמיתולוגיתובמיסטיקה

בושמעוררתהרצוןמשביעותבעיקרניזונותהרועמות

הבהירותהנחרצות, :הקולהאסיתהביצעודרך
-וחלק""חדשלהפשטניתהגישהכך'כלהמעשית

בזרועותאותןרוכשהוא .ליבואתשוביםאלהכל
אדםשביןביחסיםומיישמןאותן~פניםפרושות,

סוףסוף .לממשלהאזרחביולמיעוט,רובביולחברו,
עודאין .ולפרוץלצאתרעהאנרגיהלהרבההיתרניתן
ביקורת-שלציווייםאיןולחשוב,להתעכבחובה

 .אידיאולוגיהעודנחוצהשלא~ודאיועידוןעצמית
"כךשלממוקדתלאתפיסההואלמעשההצידוק·
מתקשיםלמשל,עילית,נצרתתושבי :כולם"עושים

מתנגדיםהםבדיוקמדועטלביזיוניבראיוןלהסביר
זאת,לעומתספק,להםאיו . oבקרבערביםלמגורי
בהתנגדותםלהפגיןשעליהםהדבקותלמידתבאשר

מעשיםשלרבותדוגמאותעודלהביאאפשר .זו
הרחוב .מה-בכךשלבאידיאולוגיההמ~~עיםנמהרים

שהעניקהואשהרחובהדברטבעיאךלכן, .בהןמלא
 :שמהאתנאורוטית,נחרצותהגדושהזו'להתנהגות
"כסאח".
נטולתהיצריותשלומוריץמכסהםוכסאחקולהאס
בידידהצועדיםתמימיםפגעים-רעים :הספקות

בגדה,בתיםמפוצץקולהאס :חיינושללרחבם
במזרח-ישיבהשלהערביםלשכניהמציק"כסאח"
משפטבלאמעצריםמבצעקולהאס ;ירושלים
 ;ברחובותינוילדיםחוטפיםשערביםקובעו"כסאח"

בקרן-השפעבתמיכתוקולהאסמשמתמהמה

אדונו'נפשהיודע"כסאח"'נחפזשיסדהפארסית

ההשקעותתיקיאתעצומים,הפסדיםתוךומחסל,
 .במזרוניוהכסףאתלטמוןבכדישלו

 .אלימותבהןשישבדוגמאותבחרתילאבמתכוון
כאמור,אלא,באלימותאיננו"כאסח"שלייחודו
בהאידיאולוגיהנעדרתנחפזתנחרצותבאותה
אגב-אורחאכמעטהמבוצעיםמעשיםמהולים

תוך'?'גותיות,אפורות,יומיומיות,במסגרות

האנוכיתביותר'הייצריתההתנהגותלעברהיסחפות
נתון.התנהגויותשבמגווןוהפחות-קונסטרוקטיבית

בודובררבות .חידושבבחינתאינוזהענייניםמצב

שלr,נליםכמהאלמלאבוודששבהייתילאונכתב.
ספרובסיוםשמצאתיאפילו,אופטימיותשלנחמה,

 : " 1982בסתיוישראלבארץושם"פהעוזעמוסשל
עםשלוםסוף,סוףכשיבואו,יצמחמהנראה"עדו
קיצור-דרך".איואומר'אניסבלנות,מנוחה.קצת
שלשותפותוללאבערבון-מוגבל,צנועה,נבואהזוהי
שניצבמישלבאזניולהשמיעהאוליאפשר .עליוןנח
להבטחהלהעבותאםבדעתוחוכך Iהדרךאםעל

אתלחזקבההישאךמקצרים.שבשביליםהמרומזת
המסילהמןהוסטוכי Iשחוששיםמישלנפשם

 ?בעוועים-קולהאסיםאחוזהמשכוניתשלבהנהגתה
מדברשלבלבואובדשנמצאלמינחמהבההיש

אתלחפשיטרחמי ?הסבלנותתועיללמי ?הכסאח
פתאומיתתבונהאונסשלמכוחםואם' ?הדרך

 ?בהלצעודלנויוותרמי-תימצא
 .פיואתולשאולבעל-הנחמהאלללכתאלאנותרלא

 :עוזעמוסאומר
הבקבוק.מןשדהוציאהקייםשהשלטון"יתכן'
טפיחת-כתףואפילוצידוקעידוד,שנתןגםיתכן
נבונים'הללוהדבריםבלנחרצות.שלמסוייםלסוג
בהכרעההצורךלנחרצות,הדרישה :לגמרילאאבל

כל-פתוחיםבמצביםחייםמפניהפוביהמיידית,
זההשנים.כלבמשךליהודיםאופינייםהיולאה
יחסית,מאודקצרהלתקופהפרטחדש.דבראינו

והציוניםמפא"יביןבריתשלבערך'שנהארבעים
הזעירעםרציונאלייםהיותרהפועלים-הכללים
שלבממדיםחשבותמידיהודים-בורגנים
שואהאועכשיוגאולה-המשיח"או"היטלר
התנהלופראדוכסאלי'מאודבאופןזה'ידעל .עכשיו

עםאחתבכפיפההחייםיום-קטנות.שלחייםגם
הבסיסאוליזו'-שכאלהסותריםאלמנטיםשני

אחתובעונהבעתמוכן 1983שלהישראלילנאורוזה.
ביקורשלבדמות-ב'מערכהסאדאתלביקור
אוגדהשלהפתאומיתלהנחתתהוגם-אסאד
יזרימוכאחדהמקריםשני .עבדאןשלהנפטבשדות
משוםאותו,יהממולאאךאדרנאליןהרבהבגופו

מצב .שלוהאפשרויותלקשתמחוץנמצאיםשאינם
מעדרהנחתת :היום·יוםלחייגםנפרטזהעניינים
שלווההאזנהכמואפשריתמרעיששכןשלבראשו

שלתוצאההיתרביוזוהי'קלאסית.למוסיקה
 11 •••מאודממושךקונפליקט

פעולהוביופיזיתאלימותביןלהפרידשבכוונתיאלא
איזהישנולטעון,מנסהאניבאלימות,גרידא.נחרצת
אתולשיירלנסותואפשרלצידוקלהסבר,סיכוי

בתפיסהזאתלעומת .אחרותלמחלקותהפעולה
פעולהלכללהמתגלגלתדטרמיניסטיתמחשבתית

הצידוקאפילואיןאלימה'שאיננהנחרצת
 ...שבפורקן

אתלשיםמוכןאינניצודק.שאתהחושב"אינני
לביןבינהלהפרידאובסוגרייםהפיזיתהאלימות
הביטויעביניהיאהפיזיתהאלימותהנחרצות.

אינניהאנומאליה.שיאנאורוטי'הכיההתנהגותי
לא·עםאנחנוהרילאלימותפרט :לומרמוכן

האלימותוגםמדבראתהעליההנחרצותנורמאלי.
לאותהושואפותהמקורמאותואבותהפיזית
 :רבהחשיבותישנהזולהבחנההפור-קן. :המטרה
בנחרצותגםפורקןישנומאמין'אניכךביהדות,

עלשאסרהבתרבותסובלימטיבימוצאזהולשמה.
הפלויטיתאוה~לוליתהפראות-מןחלקהאלימות.

עלטאבושלפריאלאאינהבהנקתליםשאנו
הציונות,שלמתחילתהלרגע:חשובדמים.שפיכות
יהדויםכחמישים'נהרגולערךשניםבמאהוהמדובר

קרבנותכברנכלליםהזהבמספריהדוים.מידי

ארלוזורובאוליהאן'דה·א~ילאטלנה'ה"סיזון"'
מאהסתםהיולאאלהגרינצווייג.אמילעד-

היולאלפעמיםשבהפורמטיביתתקופהאלאשנים,
תפיסתאותהעלשהסכימויהדויםשכיהזובארץ

"בנילכנותרגיליםשאנחנועמים :מדהיםזהעלום.
אתשלהם,הלאומיה~תוסאתעיצבותרבות"
כלליאתואפילוהמשותפתהערכיםתשתית
האמריקאיםרקלא .ואשדםשלבנהרותהמשחק

האזרחיםבמלחמתהרוגיםשלעשרות·לאפיםעם
אפילואלאהגיליוטינה'עםהצרפתיםרקלוא

שלשניםמאות-לכאורה:הפלגמאטיםהבריטים,
אויהדוי''מיהועבייתאתשפתרועדמלחמות-דת

אבנים,זורקיםכאןשלהם.בשבת''תחבורה
שגורמיםנוראיםבשמותקוראיםכסאח","הולכים

'טדיאורצוח''ב~רגאולקוס:אולכדפיקותליריב
 "· ..היטלר'קולק
בתקופהארגנטינה,אויווןכמובמדינותזאת,ובכל
דפוסישלהפנמהאיןדמוקראטית,חשכהשל

 ...יום-יוםבחיישכאלההתנהגות
ירייהמכונותלהציבממהריםשםאבלכן ... 11

אוהקומוניסטיתהבעיהאתלפתורכדיברחובות
 11 •••ולתמידאחתהפאשיסטית

שלאחריהאלימותשלהתפרצותעדיפהואולי
התנהגותשלהפ~ו;נהפניעלגדולהסליחהגםאפשרית

תוםעםשתהיה,עדבחיינושתשתרש"כסאחית"-

ניתנתבלתיעליה,מדברשאתההסבלנותתקופת
 ?הפיכהבלתיגםולכןולהפרדהלאבחון
בזמןתופעותכמההיובעיניך!בלתי·הפיך"מה
האם'כסאח'.בשםתבכהביודאישאתהימיתפיכוי

היתההאםעצמה,ימיתהעירבלתי·הפיך!זה
המתונים,אנחנו,כך.האמנועפםבלתי·הפיכה!

מהםשאיודבריםנעשיםרפיחב~תחת :כתבנו

לא-כשדייןחזרה.שישהוכיחההמציאותחזרה.
שייךא·שארם·'טוב :אמר- !דייןשרון'לאבגין'
האמנתי ''שייךא·שארם·ללאמשלוםשלוםללא
 "··ראית.בעצמךוהנה,בלתי·הפיךעקרוןשזהו

 ?כסאחשלהתופעהמןמודאגאינךאתהכלומר'

ישלדאוג.שלאאפשראימודאג.שאינניאמרתי"לא
לעבוראסוראבלוגנטיות.רגשיותהשקעותכאןלנו
 .להתייאשאסורלהיסטריה.דאגהשביןהגבלואת

שלעולםוביןמחדלטוטאליותהשאיפהביןהמאבק
אירוניהשלמידההמכיליחסיות,שלספקנות,

מאתנואחדבכלקייםהזההמאבקופרובאביליות,
חשבתיאילוהתייאשתי'אילוהוכרע.לאעודיין

שהייתיאלאנלחםהייתישלאבלבדזולאשהוכרע,
בוהרגעמןנאבק.אנינגדוהדברמןלחלקהופך

שדברחזרה'דרךשאיןאבוד'שהבללהאמיןתתחיל
סימני·שללעולםבעצמךשייךתהיהאינו-הפיך,
ספקן,ליבראל,מתון,תשאראםאפילוהקריאה.

תדברבוברגעהריובפשרה'האמצעבשבילמאמין
תלךלקרנף,תהפוך-מוחלטותעלסופיות,על

מןשונהתהיהלאובכךלמשנהואחדקריאהמסימן
 .אחרקיצונימכלאוהקיצוניהימין
המחכות:שככלהקיצונייםדומיםכמהעדראה

מןנאורוטיםפחותאינםהשמאלשלהקיצוניים
ישהשמאללקיצוני·גם .הימיןשלהקיצוניים
הם :דגלמופת,מתוקנת,חברהשלפיקסאידיאה·

 !הם ...בספריםקראובסקנדינביה'קצתראו
לכוהיובוץ'ובקיהנוערכתנועתחונכנו- !אנחנו

יש'אםשלתפיסהמשלנועםו'כתבי·קדוש'מודלים
הצורך .מתייאשיםאנחנו-ןלאמייד'יופע-צדק
ההתמכרותואנחנו','הםשלבדואליזיםהזה

הדיןאבוד,'הכלבמקהלהההכרזהלסימני-קריאה,
להלך-רוחהקלהההיסחפותנגמר'המשחקנחרץ,

שתרצה'כפילזאתקרא'כסאחי',או'קולהאסי'
במתוניםטמוןהסיכוילמחנה.ממחנהשונהאינה

שפהשליותררבהמידהמוצאאניהמחנות:שבשני
יוניםעםמאשרפרגמאטייםניציםעםמשותפת

אפשריותבלתיבריתותבמהראהדוגמאטיות.
מסוימתכלכליתמציאות :להתממשעשויות'לכאורה
בגיןמצביעי·עםשבשמאלהמתוניםאתלאחדיבלוה

דיברובכנסת .קשהמיתוןשלקרבנותיושיהפכו
תרבותכגדמ'התחיה'וח"כממפ"םח"כבאחרונה

 11 •••הווידיאו

הםלסבלנות,הקריאהמבוססתהללוהמתוניםועל
 ?הדרךלכשתימצאלנושילכו

עלוםלאנגררשלאמיכלשמ~עמיכל .הםרק"לא
לחקליטלורקנשארלפיכך'הקריאה.סימני

 21 111111-שבהתייאשות,הסכנהשללמ~עותלגרוםבמאבק,
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סן·ביפמי ~

' 
שחררהרשימה

אתלאייתליקשהעדייו .בפמיניזםדוברמ
במנהטן, 42ברחובשנתיים,לפני .הו;כלה
נשים.היאבקותהמועדוניםבאחדראיתי

-מטנסייפיפיההפכהניו-יורקיתבחורה
לעומתשעשועיםחייתהואעלימוחמד .אימונים ק''?'ל

כמובןתהיהזולניו-יורקית.שהיההרצח-בעיניים
על 'אשהה .הזההנועלהפמיניזםאתלתלותדמגוגיה

אוליההשוואה .העולםשלהכושיהיאלנוןגירןפי
כושיייהr,נלהאתלוקחלנון .מתחסדתגםאךחזקה
מזהיוצא .תוםהדודלאוהלאותהוהופך

אולי,הוא, .במחתרתנמצאהאמיתישהפמיניזם

מדוייק(אואותומוצאאני .בהתגלמותההנשיות
כותביורדיייישלגבשירולמשל .בשיריםאותן) :יותר

 , :כהןליאונרד

יורדיישלג
 .בחדריעירומהנערה
 .הייןכעיןשצבעוהשטיחאתבוחנתהיא
 · : 18בתהיא

 .חלקשערה
 .בלשונימדברתואינה

 .לשבתלהמתחשקלא
 .להקרלא
 .הסערהקולאתלשמועיכוליםאנו

סיגריהמדליקההיאעכשיו
 .הגזבתנור
 ".מאחורהארו,ךשערהאתאוספתוהיא

עקרוני)אביב :(תירגם

כחלוחדפח :ארזמנחם

 :לנשיותשירותמישדרכמוהנערהנעהאידלבשימו

יעילות .יש-לשנתיי)להמתחשק(יילאסרבנות
 .יש-מאחוריי)הארוך'שערהאתאוספת(ייהיא
 .יש- )ייהגזבתנורסיגריהמדליקה(ייהיאי~ת iקאוב
הזאת.הנערהאתלשכפלהחורף,לקראתאולי,צריך
 10 "מתוך 5שיראתהפותחתלמסקנהנגיעאוליכך

הןטובותיינשים :שםכתוב .דייראשרשלתשיעיותיי
מןבהןלחסותאפשרתמיד /ביתיותהסקהמערכות
שמקבלעץכמואותיייקבליובהמשך " ...ההמולה

ממנהיגותדיוויס,לה~שאנגלהיותיכול ".הרוחאת
לרשימהריידאתמכניסהחיתהבאמריקה'הנשים
היאשלהההסקהשמערכתמפניגםאולישחורה.

 • .שרופהחזית
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ראהמסביב,התבונןהסוחפות.שבהכללותהסכנה
ברקמות:מחלחליםתת-קרקעייםתהליכיםאיד

יצוריםמסוייםמסוגזומריםמסוייםמסוגמוסיקה

צאצאי·יוניםביותרבותיקונצנזוסשלהתחלה
מקרית-גת.אומאשקלוןניציםוביןמכפר·שמריהו

שרידיוסירקשאינםובארץבשמייםדבריםישנם

נמצאלאוהיםלפרטים'לבשים .כהןגאלוהמלו
 "··בהכללות.לאבפרטים,
של-ז;כ~ךש n;וי Qלראותאפשרהיהאלהבדברים
בארץושםייפההספרשבסוףלסבלנותהקריאה
גםאלוהיםיייינמצאאלמלאיי 1982בסתיוישראל
בשלהאמצעמידתמפניהנסוגזהההמון'שלבקולו
הברורהההבטחההיעדר :שבההעיקריהחסר

הואיישקטהזיבוטינסקאיתהקריאה .מוגדרלתגמול
היאהתלהבותכמהשבה,האנושיהכזבכלעלרפשיי,

ממוקדת,לא- :בהמקופלתהבטחהאיזומעוררת,
ממריצהזאתובכלהדיאלקטיתהבחינהמןסותרת
כנגדישסיכויאיזה .שלההמעורפלבהדרוסוחפת

שאי-אפשרבסמלים,לארוזשקשהלסבלנות,זאת
לתקווה(פרטמסעיריםגתמוליםאליהלהצמיד
במניותיההאוחזיםאתמזכהלפעמיםשרקמתונה)

משתלםכלל,בדרךהוא,שגםצנועהיסטוריבדיבידנד
 .הבאיםהדורותשללידיהםטיפין-טיפיו

והפתיח~תהנחאתהציבורישאבכך'אם 'מהיכן
ביכולתםעוזכעמוסשאנשיםהמודע~תאתלנחול

חיובייםבתהליכיםמהסתכלותהאםלהנחיל?
בתקדימיםמעיוןאובמקומותינוהמתרחשים

כמונחרצות,כיהבנהמתוךאומאלפיםהיסטוריים
טבועהרבתייי'גאולהאוגדולהיישואהשלתפיסהגם
המארבלעברממצריםשיצאנומיוםהיהודי~גו

נקודותאיוהאנשיםרובוהרי- ?עמלקשלהראשון
צריך .פילוסופיות-סלחניותאוהיסטוריותהשקפה
אפילוה~ס'יאןהש'כילהמוקדממרומירק :לזכור
קומץשהוסיפההאשה,שלמעשיהאתלכנות ,הוא

 ...קדושהייייתמימותבשםהלהבותאלזרדים
שלהדרךזאתבכלנותרהכיענווה,ברובלי,נדמה
ב~ןהמקופלתהמכשלהבצד- .הקריאהסימני

שבמסרהיתרוןגםישנושלהםהאולטימטיבי
הסוחף.השגור ,המנוסח

באפשרותטמונההסבלנותשלעדנתהכיכן,עליתכן,
האינטלקטואלילעולםמחוץאלהספקותאתלהחריג

הנואששהאולטימאטוםקריאהסימניבכמהולעטפה
למשל,הנצרות, :מעולםדבריםהיוכברמהם.עוקר
סבלנותשללסמלהקדושפרנציסקוסאתהפכה
סימני-הקריאה.ממחלקתדוגמהזוהינכון, .אדוקה
רביםובעיניעצוםהוא(גן-העדן)המובטחהתגמול
נטולתהיאהנדרשתההתנהגות.גםולא-ריאלימופרך
ובינתייםאולטימטיביתהיאשאיואלאספקות.

יילעבורשאפשרחיים ,סובלנותשלחייםמתנהלים
 .בשלוםיי
האמצעמידתוביןסימני-הקריאהעולםביוסינתיזה

אשכול,שלהססנותו :אפשריתבלתיאינה
השוקטת,תבונתםספיריפנחסשלהפרגמאטיות

אם 'אחריםמעטיםמנהיגיםשלהלא-כאריזמאטית
צנועלסמליישמאלהיימןהקהלדעתעושיבפיייהפכו

גםאךמפוארבן-גוריונילאסימן-קריאההחלטייאך
שללסם-הנגדלהפוךכדיבכךיהיה 'ודחוינשכחלא

להססנותקיראובאמת.המזיקיםהקריאהסימני
אתהכלכליתמאטיותבפרגהדגישו 'יידעתיישיקול
שלגיה.השאתנסעלהעלופינאנסי'תכנוןשלההיבט
לוויכוחנתוניםמרתקים,לא ,צנועים :תקופהאותה

סימני-אלהבני-קיימא.בהחלטאךולפקפוקים
מלאכתלכשתושלםכפיגומיםלהשילשניתןקריאה
 • .הנוגדניםראשוניוולדולכשיהבית,שלשיפוצו
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מסה

פתוחיםשוליים

~לאןבשירת
• 

אורגדבן-ציון

אינןראשונהשבשמיעה-קריאהמו:פרות,הברותשלמתמשךרף.

ה~ל~י.י?צל;ל;בקסםאליואותיך w ~משמעות,לכללמצטרפותצ
במשקליהלאטזורמתלר:פותנוטה~לאןפאולשלשירתו

אלשולייםפותח-זמנ; nונפקצוב ,מדודשירכל·שלזמנו .וצליליה
 .במליםלהיגררניתןשאינורגשימרחב
מלאההיאהמילולי.הביטויtוףעד-י?ד~י.צמצוםאלהשואפתש~רהזוהי

גלויות-מופיעךתהגרמניתשלברקע;ך:קלול-שפות.כתב-חידהמעיןברמזים,
שלשפות-האםאתיחדיושהיווהשפות(שלושוהעבריתהאידיש-וסמויות

לביןהאידישביןהקושרת , Mittelhochdeutschה-וכןנוביצאי),·,ר·ה~צלאן-אנצ'ל
ואישייםספרותייםלשוניים,פולחניים,בסמליםעמוסההיאהעכשווית.הגרמנית
נופי-סלילית.מתמדת,בתנועההנמצאכקלאידוסקופ~:;נים 9 נ;:ומופיעיםהחוזרים
מליםשזורותשביניהןחד-הכרתיותבמליםארוגיםהפתוחים-סגוריםדימוייה

מגוףרבים,אלמיחידנסתר,אלמנ;~rכבפתאומיותפונההיארת-מצורפות..ארו:פ
תודעתאלהמעלה(אסוציאציות)ר;ת iזשלשטףבתנועה.הכולשני.גוףאלראשון
רב-רבךית.רגשית-תרבותיתהוויה- ד;~כ;tאלאוהקורא

גרמניקוראכלכמעטוכןהצלאנית,הגרמניתאלמבחוץהבאהקוראעומדלבן
אלושאלהקריאהמלותחיבור,מלותיחס,,?לותשבצירוף"מוזרויות"בפנימצוי,

 .ותוארי-פועלסמיכויותכינויי-נושא,שמות-גוף,נטיות-שם,
לתואר,שם-עצםבהפיכתגםכךמלים,שלתוכניהןמשתניםגזך;ת,שינויימכוח
חילוףגםמזומןלקורא .לשם-עצםותאר-הפועללפועלשם-גוףלשם-גוף,תואר

ונערם רנ;;; nהכולמ~ין-מיסטיים.וצירופיםהברותהשמטתאסוציאטיבי,אותיות
למפתח-צופנים.הקוראנדרששלפיענוחוביטוילכלל

(מתוךלאנגלית " DU SEI WIE DU "השירזרגרםאתהמלווה ,) 1983 (במאמר

ב,?קראל,ש~מצא-צופז nמפתי-~י~~ד~ג'יהזיגם rהממגיש .) 1970"כפיית-אור"
~ק;:זרטמייסזקרהגרמניהמיסטיקןשלרשותירורבתהלים)ישעיהו,(בשמות,

דוגמאות:כמהוהרי .) 1329-1260 (

" DU SEI \/VIE DU " (שמות)אהיה"אשר"אהיה :אלמתייחס; 
Stant up Jherosalem inde 

. erheyff dich 

Schlammbrocken 

im Turm 

Finster 

.והיעשימ Kumi ori - ןבומכו

סחייתמ erluchtet 

das Band 

Lisene 

 ;(ישעיהו)והתנערי"ירושלים"קומי :אל
 ;(שם)וטיט""רפש :אל
 ;(תהלים)(נשמה)"טירתם"(תהי) :אל
 ;(שם)"מצולה" :אל

 :להוסיףגםאפשר
 ;(בראשית)אור""ויהי :אל
 ;(~שעיהו)(צווארך)"רי."מוס :אל
"(כתרבמחברתהקיצונה)"(היריעה :אל

אבן-גבירול).מלכות"

תמידכמעטמצמצםהתרגוםכיתראה,ה~לאניהמקררלביןהתרגוםביןההשוואה

לעתיםהתאמה,דורשתאחתמשפהההעברהבמקור.הפתוחיםהשולייםאת
הסתוםאתלפענחנוטההמתרגםהאחרת.לשפההאופייניותלתכונותמאולצת,
דבריםחושףהואוכךוטעמו,הבנתועל-פיולפרשורב)הוא(והסתוםבמקור

הגלויאתמ:זמתולכסרתהמתרגםיעזנדירותלעתיםרק .סמוייםלהיותשנועדו
להישארכדרך-כלל,שואף,הואלשרנו.מ:פוחחדשיםצירופיםלהמציאארכמקרר

 .ממעיטהגםואולימגבילהנאמנות .למקררנאמן
ביןהתיווךאלהמתלוותכמגבלותמודיםקאמרון(אסתר)וביאטריס~לשטי~רג'והן

שלבחשיבתוהעברילרקעערהוא :לכתמרחיקפלשטינר .הזרלקוראהמשורר

ל-קורההיהמהתמה"אני :בסוגרייםכלאחר-יד,שואלהואמאמרובסוף .צלאן

DU SEI WIE DU -(צלאן)נתקלולולא"יתכןכיומוסיף,לעברית."תורגםלו
 KUMI ORIעבריות."באותיות- KUMI ORIאתכותבהיהוקורא,דפוסבמגבלות

עלכל-כךרבותמשמעויותהמעמיס-אחדהיגדמלים,שתיהברות,ארבע-

אל-חידהנסתר,אלאות;מוליךכאילו?צלאןלזראומרהואמה ;העבריהקורא

הסף.

 ,,ה, ?i יי:z~~א;סנו iסע;~ים i~ז-1$ד~יל~גי iית. wסרא~ת iלנומ~י?י~הס~rורית
עדמצמצמתשתיקההמילולי.הביטויסףשלפנישתיקה ."ן:~ס"בשירוהואאומר
מןהואהיששנכה Iהיצירהממהות Iהצמצוםבכוח tלi:זינתקמנסהכאילוהוא •לסוד

 /:ן 15 ז:;י?ן ש~ז::זק.זp,ן"לוקשר :הבריאהאל- ,ן:~?;ז ש~ז::אללהתקרבכדיהיש,
:p זזק:iW ב- .אבן-גבירולשר- "ן:~ז:;י?ן;:זא;ךןBENEDICTA ,לאןאולי,מביא~

 . ן:~-ןי~- , auglosen :שלואחת,וקrכנכרתמלהאל :הצמצוםשיאאלזואמירה
 :רבותמשמעויותאלשולייםהפותחצירוף

", Du, die du's sprachst in den auglosen " ,שמא~ו- .ב~ין-~יןזאתשרבותאתה

הרילזר,רחוקבמקורוה,?קראאםעל-כל-פנים,- .סתומ;ת- ."ן:-15"כ~ין-

 .:ז 15כמעטנעלם,בחזקתהואמלכות""נתר
 ;(פה) Mund ;(עין) Aug :כמוסמלים,פעמיםהרבהחוזריםצלאןבשירת
Hand (יד); Helle -וLicht ,בהירות)(אור; Gestirn (גרמי-שמים); leuchten ,להאיר)

 ;(טבעת) Ring :רכן ;תהום)(עמק, Tiefe ;(אחד) ein ;(פמ;ט) leuchter ;לזרוח)
Kreis ,מעגל)(חוג; Tor (שער); Turm ,מגדל)(טירה; 
מלכות".ב"כתרגםבחלקםהמופיעיםסמלים

 :~~דיי?די"ר::זך~ה
 שינ;:~~ס~קדו

 " 1ז;יף ?i יי:z~סות i ~::זזנiיר

Stant up Jherosalem inde 

erheyff dich 

inde wirt erluchtet 

מייסטרנהגאלהמעיןבציטוטיםמלטינית.תרגום- Mittelhochdeutschב-

לשונייםרבדיםלזהותניתן DU SEI WIE ouב- tכלומר •דרשותיואתלפתוח~ק;:זרט
וגרמנית ;כיניימיתגרמנית ;(סמוי)ללטיניתהתרגום ;העבריהמקור :שונים

עכשווית;

-שמובנה , Gehugnis :כלשהוגרמניכ,?לוןלאתר;ךשקשהמלהמופיעהזהבשיר
 ") zerschnitt)zu dir hin ":מלות-יחסשלייחודיצירוףמופיעזכירה.תודעה,הכרה,

 :רביםבשיריםמפוזריםכאלהצירופיםזקה". Wאליףך) (hr (" :המילולישתרגומו
 1 י-~~לןה י~~ס:יz:יי~לו p:את,'ז~וקרי

" sags, als ware ich dieses dein Weiss " 

:p ל:ךי;ת,ז$נו~ד~זינו:כךנו~לו
", als Konnten wir ohne uns wir sein " 

 :רב-חברתיותמצורפותמליםוביניהןחד-הכרתיותמלות-יחס
~לי,א;סן:זו!ז::זזדיק-::זזקrככה,הוא,

" Er, Sie, der Beleben-Gerechte, schlief dich zu mir -" 

 :כמו;ופיוט,הכיניימית,בעבריתנמצאאלהמעיןלצירופיםשהמפתחייתכן
גבירול)(אבן- von dir zu dir-אליף"-,?וקףאברח)לעוני,תבקש"(ואם

::ז:קi:זירות

למרותאך ;הראשיתשלפניהשתיקהאלשבשקט,הגבישאלאמנםשואףהמשורר

צלאןשרפךאמירותבאמצעות .ביטויוכליהיאהרי ,) gitter (ס;ךגלוהיאשהלשון
המקוראתכולאכאילוהואלמצב.ממצבלצורה,מצורהמעבירדלי,אלמדלי

והביניימית.העכשוויתבגרמנית,-ברהחיים-האידישואתהקדוםהעברי

מתוךעצמו,ת;הומתוךקורא-;:זע;לםר~ל ש~ז::~ל ,ן:~ס~לק;ךאהואבגרמנית
הריקו~.שלפניה~קו~.שלפני;:זת;הו

 " im Ungeschiedenen bezeugt sich ד;~~~~לז;?נiיןה ,דן~~";נזן/~ינ;
die klamme 

". Helle ז;ךדו::j? ה." 

"Und das Zuviel meiner Rede : 

angelagert dem kleinen 
Kristall in der Tracht 
deines Schweigens," 

Kristall in der Tracht 

 זנ;;:~ f "עברימקורמונחמשיריוכמהשלברקעםכיההשערה,נכונהאמנםאםאכן,
~~ n ;לונמצאתאזהרי-הפיוטיותהמצאותיואתזהמקורמזיןואם ,, ,ן:~ז:;-יך

 .כרייהכנרהגרמנית

 .;:זזpךםה:י :ר:ה i ~ז::ד~יךל;מר"~ליף
t7 זליף:rךp 'ז:::ק~יזש~ i ל,ה~תר:ה~W ךםי;ך~~סהpנז;· 

 "- !י?ך:ם ! י?,~~ !רות :;:זזpךם ן;ת?,ל:דזלקר"א~ליף

אמירתומעברו.הדמויותנמצאות-נiמ;ךגםולכןעמואךהגרמנית,לצדישןהוא

 .האחרשני,בגוףעצמועלמצווההואהוראה.שלציווי ;ציוויכאן

להקדוש-כרוך-הואשרינוהודודממנהויצא"זכתההנכר,מןשבאההמואבייה,רות

 :שוניםבשיריםהעולהנושא ;המשיחילתפקידרמז- .ותשבחות"בשירות
 ".תמיד Iתהיאשר'היי :בהתגלותמשיחיות
ה;כה."ל:ם Wךרו:;כיבציווי><שוב,~~וקרי.,: ם~ל~ו~~~המתגלמת-משיחיות
~זפוןע".זגזכןש,ר W ק~"הואאליה-משיחיות

 :מצווההוא

ןה י~~ס:יz:יי~לו p:זאת,"~וקרי

ל~גר
:p ס:ית~לו
w לי." 

 29 11111ייכזיקמאתנו,אחדבכלבנו,גםה;נה:היאכאהובהפתוחה, ,;בגםה;כההמשיחיות
אמונה.של
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סיפור

האלבטרוסשירת
גולןשמאי

ארורההפלגהארתהבגלל .אביבגללבימתנקםאתהאולי
 ?נירה ,שלךהזקןלילהוכיחרצהמההסוער.בים-כנרתשלכםו

הרוחפתאום,שהתרוממוהגליםפיעל .קרובהשהסערהידעהרי
הסירהאתהמים,אתהרימהשדים,אלפיכמרארבל,מנחלשפרצה

 .שלךהזקןאותי,מנסההואתמיד ?אותילנסותביקשאולי .שלנרהקטנה
 ,השמייםצבעאתאפילולפנילתארשכחתלא ?המנועאתהדמיםמדוע
הערלהוהסירהמפחידה, ,חומה ,טה Tלמוהתהוםחרמים-צהובים,יואל,

הtזל;נטררסעל .ביידישגעגועיםבשירשפתחואביהתהום,פניעלויורדת
ילידאביעתהתדהמהשתיקתיואל,שלך,והתדהמה .הסערהאתיראשאינו

הנוסקתהציפורעלביידישלושרשלנרהבזלתאדמתילידראש-פינה,
ופתאוםמעלה-מעלה,חותרותהסערה,רוחעלהגרברותכנפיהלמרומים,
נושאתכנפיים,לפרושלהתרומם,מנסהשרבאךהגלים,אלהציפורנחבטת

 .התהוםאלמושכרתמשקולות,כשתיזקופותרגליהורקלשמיים,מקורהאת
 .ומכופלתכפולהרוסיתבקללההציפורשלמרתהסיפוראתמסייםשםואבי

 .שירבאותואביפתחושרב ,בגליםחיכההמשוטים,אתאבינשאואחר-כך
הכנפיים .במיםהנחבטוגרפו ,הרוחנגדחותרלמרומים,הנוסקהאלבטררס
תפילהכמר .הרוסיתוהקללההמושכת.התהום .הרגליים .המקרר .הפצועות

תנועתללא ,מוחלטתבהתמסרותלשמיים,נשואותעצומות,בעיניים ,אבישד
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עםדינרוכשכגזרישמעאלאתר'בליבהשחמדההיא .רומיקיסרהבליעלבת
לחנוטוציוותהאהובהשלפניועררשיפשיטוביקשהמלכותהרוגיעשרת
כן 'תאורהבעלישלסופםרזה Iיואלארמונה'חרבכךעל .אפרסמוןבמיאותר

 .ישראלאויביךכליאבדו
החורבהעלבעצמילךלספרויכולתייואל, ,אבאסיפוריאתידעתיאני

הנזכרספר-מע;כהגנוזאב~ירשביןהעתיקבית-הכנסתאלאשאיכההצפונית
נעימה,חיתההנסיעההתחלתדווקאקדם.אלוהי:מערכהלאמודדבריםבספר
הדרךאתפיכהלאאביעתההרבמעלהצחקתאפילו ,יואלליסיפרת

אבי,לדבריחייכתממהרים,הםעכשיומאחוריו.שצפרוהמהירותלמכוניות
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המשיךכןעלשתבואר.ידעכמרנהור,סגיכמרשלמטההעמקאלרמחייך
 'לחייושתיעללאבירכשקואבי .כמוהרהזקופיםהפסיםבחליפת Iזקוףוישב
העפרכצבעהיהשצבעההידזרסבי,שלהרזההידאתלחצתיואל, ,ראתה
כצריםכורסתוהביאגדרסיפרת,כירה,ואבין,ההדרים.פריחתכריחוריחה

שםישברהםרכךמשפחתי.בתצלוםכמראבירלצדוישבהחצרמקצהפרומה
קולבליהנאמריםלדבריםמלגלגיםספקמחייכיםספקשותקים,השניים,

ישיבהמתוךזאתרכללחצרם,שפלשלזרליליגלגרואולילב,אלמלב
החצר .לשניהםמרבןבהשהכלביטחוןשתיקתשותקים ,שכזאתבטרחה

24 

 .מירוןהראלהמשקיפיםהגבוהיםהביתוחלונותהאבנים,רחומתהמרוצפת,
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שמתוויעקביצחקאברהםלחיי .כולהברקוביץמשפחתלחייאבי,של
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הריק,בבקבוקמכפכףהחרףעלואביאדירים.מיםחרצהגיבורקל-קליל,
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מסה

טוכולסקי'קורט
סאטיריקן

ארנוןיוחנן

למ.באהבה

העסקיםלבעלבברלין 1890בינוארבתשעהנולדטוכולסקיורטiו
בוברליןבמרכזוהביתהמקרהרצה . lטוכולסקיאלכסהאמיד.היהודי יוםלרגל ;תילועלונשארהכבדותההפצצותבכלעמד .נולד 1
לאפרנסה.דאגותלוח-זיכרוןבבית,נקבע 1960בשנתהשבעים.הולדתו
הצרפתיתגימנסיהלהעממיתהשכלתותוםעםשנשלחהצעירעלהכבידו

אחרישנוסדגבוהה.חינוכיתרמהובעלליבראלישם.בעלמוסדהממשלתית.
מבית-ספרנחתשבעלאשטוכולסקיאלא . 1689בשנתלגרמניהההוגנוטיםבריחת

כנראהשאינםרעיונות.כוללת:העבודההמורהצייןשלוהחיבוריםלאחדמתחת .זה
מצבשלביותראירוניתתמונהיותרמאוחרציירלשעברהתלמידהמחבר.משל

לכיתה.חברועל-ידישהוכחשדברבגימנסיה.ההוראה

סופיתעברבביתהשילטוןורסןקשה.מחלהאחריהאהובהאבמת 1905בשנת
.ראשיתמלימודיועייףשהיהבכורהבנהאתלחכךהצליחהלאהיא.האםלידיורשמית
כפטרהטוכולסקידוריס.בפנסיוןלגוראותושלחהואחרהגימנסיהמןאותוהוציאה
היאעובדהוארבע.שבעיםבגילטרזיכשטאט.לדוגמה'ב'גיטו 1943בשנת

חיבהשלגשרמצאלאיותרמאוחרוגםמאמומאודצעירכאדםסבלשטוכולסקי
 .אליה

ועמדאכסטרניכנבחןהבגרותלבחינותעצמואתהכיןהגימנסיה,אתשעזבלמרות
הסאטיריבכתב-העתשלוהראשונההסאטירהאתפיוסםהתקופהבאותה .בהן

בענייניהמופגנתובורותוהשניוילהלםהקיסרעלאגדה-נחלצה]'אולק'הברלינאי
באוניברסיטתדוקטורבתואר 1915בשנתוזכהמשפטיםלמדהואמודרנית.אמנות

ונתקבלהידועלתוקנההראשונה.בפעםלהתקבלזכתהלאשהגיש.הדיסרטציהיכה.
כקישוטלפחותהתואראתלהשיגכדיאלאלמד.למשפטיםאהבהמתוךלא .לכסוף

קדמו-חידושאיןמשפטיםתחילההלומדומשוררבסופר .שלוהמשפחהלשםנאה
ספרוהופיעלכןקודםשכיםשלוששעודאלאוקפקא.היינהגיחה.השארכיןככךלו

למאוהבים.'תמוכותאלבום-'דייכזכדגהראשון
ללימודיעומיתוטוכולסקיקורטכיוזמתלספרים''בדכברליןכפתחהתקופהכאותה

החידושעלכתבועיתונאים'דייכזבדג'.אתשאיידהציידספדכסקי.קורטהמשפטים,
האריךלאהעסק .יי"שבכוסיתזכוהטוביםהלקוחות-הזהככדביקדווסופדים

הראווהחלוןשמעלכיווןדנים,שהכעיסהסטודנטים.שלמתיחהמיןזוחיתה .ימים
לרכושניתןשבפכיםביידיש).אפילווהמתות.(החיותהשפותככלשלטהתנוסס
 ' 1923-1910ב'יומניםהצמד.אתקפקאפדנץהנידהפתיחהלפניעודבזול.ספרים
"הראשון :המשפטובוספדכסקיוידידוטוכולסקישלמאפייןאךקצרתיאורמופיע
שלהספרותיותכעבודותזילזולו ...ואחתעשריםכןלגמדיחד-צורתיאדם
 2 ,, •..עצמו

היהדותמןמדוחקטוכולסקי·היה"מכערריופרשו.היהוליהודיםליהדותויחסו
היהודילהתנצר).(בליהיהודיתהקהילהמןפרדמאליתמכחינהגםפרשוכסטודנט

מבחינהוריקאופורטוניסטהגרמני.הבורגנישלמיוחדכטיפוסבתועדתוהצטייד
ישעיהוכותבהסאטידירת"מרשימותיוככמהשליליתבצודהתיארראותורוחנית.
 • 3העבדיתבאנציקלופדיהטרכרלסקיכעדךליכרבץי

כבית- 1917בשנתהמזרחית.בחזיתכחיילטרכרלסקישידת 1918-1915השכיםכין
 .לטיסבבית-הספדהיהטייסלאואולם .ברומניהואחד-כךהבלטיבאיזוןלטיסהספד
כיככשלכעודךבתפקידו.'הטייס'כשםמקרמיחייליםרןבטאעוודךהיחידהספדןאלא
שבמשךהעובדהמןמאושרהיה.הואכזרבבימההנדרשתהפטדיטיזםבמידתעמדלא
מן .ה'אריכ'נגדכשקלהדיםאחתפעםאפילוכאלץלאכחיילשירותותקופתכל

הקומוניזם.אלאותרשקירבומובהקות,פאציפיסטירתהשקפותכבעליצאהמלחמה
 .המועצותבדיתשלהאידיאליזציהאתכדחותואמכם.למפלגהשיצטרףמבלי
ה'שארביכה',עודךעםמפריםידידותליחסיטרכרלסקיקורטזכהרחציכעשורכמשך

ממכרהמפורסםהתיאטדרןמבקד-ק.דאלפדדמלכדהיה'יעקבז;ן .יעקבזרןזיגפדיד
ככתב-להשתתףאותרוהזמיןהצעידטרכרלסקיאתגילההוא .הכלידאושמעטרפחד
שמרמלכדשמרת-עטארבעהתחתהזאתהבמהעבודכתבטרכרלסקי .שלוהעת
שלאמשרםראשית .הארןדרקאס,,טי~דתיאר;נלד .,נטרפטרודו;ל'איגכץ :מיתיהא
סוגלכללהקדישכדיושנית .אחדבשםגיליוןבאותומאמריםמספרעללחתוםיכל

 .מיוחדשם-עטכתיבתומסוגי
מאמרים.ושלרשהעשריםב'שארכיכה'טרכרלסקיפיוסםהראשונההשנהבמחציתערד
בענייניביותרסובלני ,יעקבזרן .מאמריםתשעיםשםפיוסם 1914וירכי 1913יוליבין

טרכרלסקי.יחסילסיגכרןהנרגעבכלביותרקפדןהיההדיבור.וחופשהבעהמקרדיות.
אףהשתכרשלאלעורכו'וידידותוטרכולסקישלהערצתועלמושתתיםהיוויעקבזרן

יחידיהכמעטהמקרהזה"היההצעיד.הקבועהמשתתףשלפירסרמרהתגנדרתעם
מגיעמה-גלינואתמשדדיםאנובלבד.מדפיסלאמקבל,עמדהכרתןשמולבמינו.

איששהיורהביותרהעדיןהמקלט .הגיעהכלכאן .דחוקותלעתיםדקיודעים.אנואין
 ".אותרלסדר''היהאי-אפשר-ביותרהטובהלעבודהדידכןזה.

 . 1931-1930בשניםשפורסמוטרכרלסקי.שלעטומפריקצרותדוגמאותשתילהלן

הדתיהרגשבעלהדייג
הבריותאתאוהבהדתיות.עםעסקלושישאדםלוחי[שווייץ] ןיס,::~בחבלבאסכוגה

הואיושבועל-כןלדרג.אוהבמאדזהשאישאלא .טובמסביבו.שמזדחלמהרכל
אלומביטהחכהאתבידרמחזיקרגליים.בכידנודמאג'ודהלאגוהאגםשפתעללעתים

 .הואמתפללכךכדיותוך .המיםתוך
יתפש.לאדגשאף :ותפילתו

 .רוצההאישאיןובזההקרסעלמשתולליםכשהםכל-כךסרבליםתמידהדגיםהריכי
לאגודגימחלקתהאלוקים.אלחמהתפילהאחדחמהתפילההואמשגדועל-כן

לדרג.ממשיךהואואזדג.אצלויחפשלאאופןשבשרם:מאג'רדה
ארלהיותחייבזהאישהוא.כזהאפילו?סמלממש,אלגוריהזהאישהאין !יקיריהר

אלהעפילהוא .הישועיםאצללמדהוא-היהדותשלקיצונימקדה .אר .זקןיהודי
עםהשמימייםהאידיאליםאתזיווג:הואלהשיגאדםבכייכוליםאותםהרבדים.פסגת
 ;בוודאימשכהזהאיןאצלוהמשתולליםלדגיםיכולת.דרושהולכךהחוטאים.יצריו
 .נשמתושלוותואתהדגיםאת:השנייםאתכעתהשיגהואכימשנה,זהאצלואבל
 :כללימבט .סוף
הםיושביםכך ...יותריפהבעצםזההחיים,יםעלאר ...החייםחרףעלהםיושביםכך
 .ההצלחהאתלדוגכדיהמים.בתרךהחכהאתומחזיקיםרגלייםבנידנודהחייםחרףעל

 ;דתידגשבעלותזונות:והםהתפילה,אתעל-כךמוסיפיםהםפיקחיםהםאםאבל
אינטימיבאופןהאוהביםועיתונאיםדמוקרטייםצבאאנשי ;סוציאלייםבנקיםמנהלי

 • 4 ) 1930 ( .ומתפלליםדגיםהםהאמת.את

 :'האדם'מתוךוקטעים
הולך'כשלאוהשינה.טובים,לזמנים;האחתעולםהשקפותרשתירגליםשתילאדם

דת.מכניםהאחרונהאתלו'.
יהיהשלאעל-מכתמולדת.לוישכמר-כןנצחית.כשמהובעלחוליותבעלתהואהאדם
מדי.יחיד

ראינואוהבלדבדטבעיכבלתיזהאתחששהואאלאטבעי.באופןמייצריםהאדםאת
ליצר-מחוץלאדם. ...להיעשותרצונואםנשאלשאיכראלא .אותרמייצרים .על-כך
ממשניתןלהקשיב.ולארעשלעשרת :תאורתשתירהשתיה.האכילהריצדהמין

אך;כיבכךהואצודקהוא.חכםאםלעולם.מקשיבשאינוכיצור,האדםאתלהגדיר
 :לשמועאוהבמאדשהאדםמהחכמים.רבדיםלשמועלוניתןרחוקותלעתים

תמידלהעניקמומלץהתחנפויותוקומפלימנטים.העדנהרבדיהתחנפויות.הבטחות.
כאפשרי.ערדשנדאהמהמכפייותרגסמספריםכשלושה

אם-כך-אסורלוהחרקים.אתהואהמציאעל-כןמינו.לבכירבד'מפרגן'אינוהאדם
יהיה.לאלאחדיםשגם

הזה,בזמןלפחותכטוחאתהאז ;עליולהתיישבמומלץאדם.עללסמוךעל-מכת
 .האופיעלסומכיםדניםכורח.שאיכר
 :חלקיםלשנימתחלקהאדם
שמכוכהמהלשנייםלחשוב.יכולשאינוכקבה.וחלקלחשוב.רוצהשאינוזכר.חלק

מסריימיםנקודות-עצביםהפעלתעל-ידיביותרבטוחבאופןאלהאתמגדיםרגשות.
האוכליצודהואהאדם .ליריקההאדםמככיחלקמפרישיםכאלהבמקדים .באורגניזם

 ;מינומבניעותקיםלעתיםארכלהואהצפונילקוטבמסעותבעת ;בשדוהןצמחיםהן
ודגלאחת.ריאהאחד.טחולאחדכבדאדםלכל ...הפאשיזםעל-ידימתאזןשזהאלא
טחולללאכבד.ללאאדםבנישישכםאומדיםחיוניים.הםהאיבריםארבעת;כלאחד

 ...קיימיםאיכםדגלללאאדםבני ;הריאהמחציתובעלי
למדנו.טרםאלהשעלאלאואמריקנים.סאכסוכים.עודקיימיםאדםמבכיחץו

 . 5 ) 193 1 (השישית.ככתהדקכלמדחואולרגיה

בשנילהגדירניתןכולוהאנושיהמוסדשלמצבו"את :וטיפוסיקצרפתגםעווד
 .].א.יכמקוד[אנגלית " We ought to. But we don't :משפטים

ואנטי-אכטי-מיליטאירסטסוציאליסט.יהודי.-טרכרלסקישלתכונותשארעבבדוד
ובראשיתהעשריםשכרתבסוףרכיםגרמניםעלאותרלחבבעשויותהיולא-לאומי
שמאלאנשיבאופק.נדאהכבדהשלישיהדיךגוססת.הרפובליקההשלושים.שנות

הידרשהרגםקשהלמצבכקלעטרכולסקי.המשתוללהימיןעל-ידיזהאחרבזהנרצחים
מתחילכפקידקצרהתקופהלאחדהאינפלציה.בגלללאפסהפכהמאביוהנכבדה
שלרשהשלפיליטוכיםככתבויצאובארצומולדתונעידמאסבבנקכמזכירואחד-כך
דדךנסעהוא .טוכולסקיבחייהמאושרותמןהיוכפריזהשכים .לצדפתעיתונים

אתכתבהוא.אופקיואתוהרחיבולשווייץלדגיההפדרבכס,דדךלריביירה. .הבדטאכיה
ועורכו.ידידו-ביותרקשהמכהעליוהוכחתהשלפתעאלאהפירנאים'.'ספד

אשתועםהיוםבאותוערדחזרטרכרלסקי .פתאומיבאופןכפטריעקבזרןזיגפדיד
דק :אחתבדעהכולםהיוהמשתתפים.המערכת.וחכרייעקבזוןאלמנת .לגרמניה

מיוםלינלטבינה.'ניגחיםשהפכהה'שארבינה:הנהגתאתעליולקבליכולטוכולסקי
7. גםמוצאיםאנו 5.4.1927מיום 14כגיליוןבעריכתו.כתב-העתמופיע 12.1926

אחד-העם.עללויאלכסנדרמאתמאמר
שלמקרםכממלאולאהימים.אותםשלכברליןלאטוב.הדגישלאשטוכולסקיאלא
אוסיאצקיפרןלקדאלכתב-העתעריכתאתהעבידהוא .העודךשולחןלידהמתידידו
אך'המפוזרים.מכתביוכדךהוציאהדרבולטהוצאתלכתוב.המשיךשםלצדפת.וחזר
תוצאה.איןאך ,:הצלחהשלוהביוגרפיםאחדזאתשמגדידכפי

.9.7ביוםולא . 1  .העולם""ספררתבספדובטעותטבדסקישמצייןכפי , 1890
2 . 71 70-. Tagebucher 1910-1923. [Frankfurt], S. Fischer, 1954, SS 
 . 415-413טורים ,תשכ"ר ,ידרשלים-ת"אי"ח,כדךהעבירת'האנציקלופדיה' . 3

Tucholsky, Kurt. Zwischen Gestern und Morgen' . Frankfurt, 150-151. 1954. SS. .4 
Rowohlt, 

ibid. SS. 118-119 .5 
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ההתמרמרותמתוךרקלהסברניתכתכך,לככרתהרוציםאםזר,שכיח"אמיגרציה
הרימולדת,בלילאדםזרבתקופהלמעשהשהפךהאישכי ;עליושהשתלטההגדולה,

הברלינאיתוהחוצפה-בתוכהומצביםתופעותאהבלאהוא-מולדתואתאהב
מאשריותרומקרריאמיתיביטוימצארלאבוודאיהברלינאיתהסנטימנטליותכמר
 • 6 " 1928בשנתשכתבאמא',שלר'ידיה 1922משכתהברלינאית''אלהשיריםבשני
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הרשמיתבעיתונותהופיעה-23.8.1933ב(שוודיה).בהיכןסטרכרלסקיחי 1929משכת
 1טרכרלסקיד"רביניהםהגרמנית,האזרחותמהםשכשללהאנשיםשלרשימהבגרמניה

שלהטובהחלקבאשעלהעליוהמפורסםהמרקדעלהנאציםשרפוספריואתקורט.
נתינותחסרכאדםאלאובצרפת, rבשררילעתיםביקרטרכרלסקיהגרמנית.הספרות

לסופרהעניקהלאממשלהששרםומרבןהשוכרתלמשטררת·הזריםצידהפךהוא
לסקר·לאלזהזהכברדהעניקושלאכפישלה,הכבודאזרחותאתספרכטאכ"באופן
ספסליםעלשלכההאחרונות,במאותהגרמניתבשפהביותרהגדולההמשוררת Iשילד
"אי·אפשר :ענההואלכתוב.חדלמדעוטרכרלסקיאתשאלו ...ציריךאגםשפתעל

לכתובלעולםארכללא-אפסהואשליהתקשורתצררך ...הברזרקכשאראםלכתוב
 ..מתהשתייכנו,אליוהעולםקיים.איכרשרבעבדנו,למענוהעולם ...אחרתבשפה
 .בכברד"זהמצבלשאתלדעתצריך
לקרואלאוביקשרעללקח 1935בדצמבר-19ב ;ערדהאמידלאטרכרלסקיקורט

 •מת.יומייםאחרילשווא.אךהאחרונה.לבקשתושמערשלאמרבןלרופאים.

קורטשלמכתבו
אלטוכולסקי

צווייגארנולד
השניםביולחייהםקץשמוגרמנייםיהודיםסופריםנעהש

 , 1938-פרידלאגרן , 1935-טוכולסקי(קורט . 1945-1935
-בנימיןולטר , 1940-האזנקלברולטר , 1939-טולרארנסט

אחדים .) 1945-וולפנשטייואלפרד , 1942-צווייגסטפן , 1940
מתוןשקפץפרידלכמו-כןלעשותהספיקולאאחריםפרידה,מכתביהשאירו

לעצרו.הנאציםבאוכאשרחלון
ישהתאבדצווייג,סטפןשלהקצרמכתבוהואביותרהמפורסםהפרידהמכתב
בברזיל.יאשתועםיחד
ביקשבמכתבו .לחייוקץששםלפניאשתואלקצרמכתבהשאירטוכולסקיגם

כובדהלאכיודע .רצונןעל·פילמותלוויותךלהתערבלרופאיםיורשהשלא
אלהפרידהלמכתבפרט .נשמתולצאתעדכיומייםלסבולעליווהיהבקשתו
אלמכתב ,)-15.12.35(בהתאבדותולפניכשבועטוכולסקי,כתבמרי,אשתו

האחרוןמפלטובמקוםהואגםנכתבזהמכתב .בחיפהאזשישב-צווייגארנולד
שליחסולהבנתרבת·ערןתרומהמשוםבוויששוודיה,בהינדאס,טוכולסקי,של

בכתב.אליולהתייחסשמיעטנושאיהדותו,אלטוכולסקי
אתקראתבוודאי ... " :פרוידזיגמונדאלבמכתבוצווייגכתבחודשיים(כעבור
מןמבריחתומתהוא ...תשובתיאתוכןשלנוהמסכןטוכולסקישלמכתבו

 ).א.י ·"· ..כמשמעופשוטוהיהודים,

שוודיה]היכדאס, :[למעשה 15.12.1935 ,צידיך
 tהיקרצררייגאדכרלד

המיליםכלעלתרדה . l.נ-11המןמכתבךעבודלבמקרבלךמרדהאני
 ' Bilanz derאתגם Verdun'1 'מלבדלילשלוחתרצהראם-הידידותיות

' 2Judenheit , היום,דקלךערכהשהנניהעובדהמארד.לךתרדהאסיראהיה
טוב.איכרשלרמי :בריאותיבמצבנערצה

אחדים.רבדיםלומדישכאןכן,
על(בזמנוביקורתשקיבלו tכךכלהנדיריםהסרפדיםאחד tהיקרצררייג tהיכן

' 3'Grischa ( לכן .לךשכחתילאזאתידידותית.כלומד :להיותשהתכוונהכפי
השקפתעםהרבהאך tמפעלךעםמעטאךהקשורמהרבדלךלכתובברצוני
 1911בשנת•עזבתי' .אליךמרבדאניאבל ,אליךמופנהלאכללזה-עולמך

ביתבפכיההגדרהזאת.לעשרתכללניתןשלאאניויודעהיהדות:'את
-קרכירכקטרדה'ב'זחילתקשורהיהלאשזהיודעאתה .כךחיתההמשפט

לא.דת,ללאאדםשלמצברסביר,היההקיסרותבממלכתיהודישלמצבר
משרםזאתעשיתי ?זאתעשיתיכןעםמדועח'שרד).כלבח'שרד,(צבא,
הרבמןתימחהבלסלידהביותר,הקדומהילדותימתקופתערדבי,שחיתה
החברהשלפחדנותהאתשהבכתימכפייותרשחשתימשרם-המשוח
כן,אםשם.לוהוענקטרםאך-נולדכןאז.נולדטרם 4רכדדיכך ...הזאת

החוצה.

המצייןהדקבאינסטינקטפעם.אףבחייםבעיתונים,דקחשתיבאנטישמיות

לאמציינושאנירבדליהודיילאדניםאנשיםאותיחשבוהטיפוסיםאת
כלרם. :צבאישידרתשכרתרחצישלרשבמשךכמשעשע.אלאכמחמאה,

עםהשתכרתי .רעיוןשלרחששלצללאאף-משטרתיקומיסרהיתילבסוף
האווירהשלטובותידיעותיותרמאוחדלישאיפשדרבד tבקאזיכרהטיפוסים

 .טינהמתוךמרבדאיניכלומדי .הדגשתילאכלרם-
הידועים.היהודיםלאנטישמיםשייךאיניכןכמר
שכיהמצב.אתמכידאיני :-העדהשרםלעצמימדשהאיניפלשתינהעל

 :לביתשומתאתמושכיםרבדים
כמר- .היהודיםממלאיםבהאכגוית,מושבהאלאיהודית,מדינהזאתאין

לעצמי,מתארשאניוכפילחכי,ערבשאיכרתפקיד-פילאטרספרכטירסתחת
שם.מעטיםלאליהודיםלאגם

אתםהוציאואםדקלצאתהורשוכסף,להםשהיההגרמנייםהיהודיםשנית,
שזהאלאגרמניות.בסחורותפלשתינההרצפהשלפירהסכם,כספםבמקרם
זכרתמעטאךלעצמיאנילוקחבזה,משתתףשאיניוכיוןהציונים,שלענייכם
 ~ :לךלומדלימותרזאתלערמת .לכקד

Schumann, Kuert. Im Bannkreis von Gesicht und Wirken; Max Polgar; .6 
Brod, else Lasker - Schuler, Kurt Tucholsky, Alfred 1959. S. 121. Verlag, 

Vier Vortragsstudien. Munchen, Ner-Tamid 
.לבחו," - וניתחת תפחד ריסיתר" :םגרת ,"הרישה תנבהל םיכרד" ררפסב ,גניד לארשי .7 

צורייג.ארנרלדמאת ' Erziehung vor Verdun ', 1935 .ו
2 . 1934 ,' Bilanz der deutschen Judenheit ' צרוייג.ארנרלדמאת
3 . 1927 ,' Der Streit um den Sergeanten Grischa ' ביקורתטרכרלסקיכתבעליוצווייג,ארנלרדמאת

מובצה.

4 . ' Herr Wendriner ' בכתביהמופיעהרוחנית,מבחינהירקאופורטוניסט,נטמע,יהודישלדמות
מחברה.אצלאנטישמיתגטיהפריבהדוארישטרכרלסקי.
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זאתאיןצווייג,ארנולד?לא,מנוצחלאאךמוכהלצבאשייך- ?אתהמה
אמת,לאזאתוגם-להשהגיעכפימנוצחתכהמנוצחת,היאהיהדות .אמת
שלהאמנציפציהנלחמת.אינההיאלמעשהשנים.אלפיזהנלחמתשהיא

על-ידיליהודיםהוענקהשיחרורהיהודים.שלידיהםמעשהאינההיהודים
למענה.נלחמולאהם-לא-יהודיםעל-ידיכלומרהצרפתית,המהפכה

בהם.התנקםזהודבר

אותימטרידיםהםאותם,מכליללאאני 5ונדרינרים,קיימיםוכן :אומראתה
מספרשמראהכפיאחדים,הגונים,יהודיםגםקיימים :אומראני ...אבל-

-אותםמכלילאיני-אחוזיםעשרהלאאפילואך[מגרמניה],המהגרים
השאר- ...אבל-השקטסבלםמפניבפניהם,ביותרהגדולהכבודלייש

 .כלוםשווהאינו
 .ביהדות]נגועיםבגרמנית, verj udet [מיוהדיםהםשהגרמניםנכוןזהאין

צרפתיתגנאימלת , Bocheל-[הפכו verbochtהםהגרמניםהיהודים
לגרמני].

ליסיפרושבאמצעותווהפושר,הבלהההסברחןמצאלאפעםאףבעיני
לאוכימדוכאיםהיוהםכיאחרת,יכלולאהשש-עשרהבמאההגיטושיהודי
-תוצאהאיכרגיטוהיקרים,ידידילא,בריבית.כמלוויםאלאלעסוקהורשו
לא,לחיות".חייבים"הריאלהאך-כשברהיהאדוניםגזעגורל.הואגיטו
 .כךלאלחיות,חייביםלאכך
מגרמניה.אלהאתימינו,שלאלהאתניקח-ימי-הבינייםליהודינניחאך
-הראשוןהכינוראתרביםבתחומיםשניגנואנשיםשאותםאתהרואהכאן

המנווליםאתאנירואה .וביצועוהגיטורעיוןאת- .הגיטואתמקבלים
וכמעטגרמנייםעיתוניםקוראאיני ;עליהםלבילשיםמבלי .לכאןעדהאלה
לתוךאותםדוחפיםאותם,עוצריםאותם.רואהאני-ספרות-גוליםולא

להם,וישומאחור,מלפניםצהוביםטלאיםארבעהעםליהודיםתיאטראות
שישפעםלהםלהראותכרכל"כעת :אחתשאיפה!)רקזאתשומעשאני(כפי
איכםזאת.מרגישיםאיכםוהםלעזאזל.טפו,יותר!".הטובהתיאטרוןאתלנו

 .לכךלבשמיםאיכםזאת,רואים
היתולית-בצורהרקהמוסר,ומלונדוןמכתבמתוךאחדקטעמצרףאני

גרועזהבעצםהעניין].נשלהפנימיאתגםזאתובכלהחיצוניאתלמחצה,
 :הואוכך .איוררקזהו-יותרהרבה

מקבלוכךמגיעה,אינהאחתבעיטהכאשרמאושרהואמוג-לב.הואהיהודי
כלזהאיןאבל-עיסקות'.'רקמתכופף.הואלו.המגיעכדברלמעשהאותה

מהולהביןהמוחלטתהאי-יכולתהואלגמרי,אחרנוסף,דברעודישהעניין.
 :בשינהלדקלמןאנייכול .כולןהטענותכלאתאנימכיר .בכללהירואיזם

הפזמוןזהו " ...אוליאתההאם- .אתהעשיתהירואייםמעשים"איזה
לפנילהופיעכדימספיק,חסר-בושההיתילוהיום,שומעושהיתיהחוזר
- "?מזהלךיוצא"מה :עברובימיםלשמועשזכיתיכפי-ד.רקמלאאולם

 "?לזהזקוקאתה"האם
 .-קטןדורלומצאהגדולשהרגעאלא
כלומר-הפוכהבפרופורציהלצאתהרגעהגיע 1933שבמרסלהביןלאאיך
היוותשעהלהישארצריךהיהאחדאלאעשרה,מתוךאחדהיום,כמולא

שהיהאחדרבהפחותלכלנמצאהאםללכת.חייביםהיוצריכים,היוחייבים,
כהיהודיתקהילהחיתהבנירנברג .אחדאף ?אחדאישאפילו ?לעמומנהיג
את"עידנו . 6ןהכרשטריימרגדלשם-רבהכההשפעהובעלתעשירה
במוראיתילא!].והאםלאנטישמיותלגרוםלא קר["!רישעסקאנור !האיש
ראשוניאירעוכאשרלמאמיניה,המליצהבפרנקפורטשהקהילהעיני,

ולמנועהביתההתפילהתוםעםמיידלחזור ,-1931בדומניהפוגרומים,
 .היהזהכך ?היקרצווייג-שלחםברחוב-ברחובהתקהלויות

אוליחיתה-מדימאוחרהיהזהכךואחריודע.אתהאזהרותינו,נפלולאן
 ?כךאחרהיהומה-זמןשלדקהעוד
 :פעםלישאמרו 7~ר-הופמןדבריאתתמידלישהזכירמשהוהאנשיםעשואז

ככהיותר."טיפשיםפשוטרבים,באיזוריםהאחרים,כלל.חכםאינו"היהודי
זה.

שמציעהבתנאיםגרמניהאת,שיעזוב 1933בשנתהממוצעליהודיאמרתלו
 "!לעזוביכולאיני"הריבפנים.לךצוחקהיההואואילך, 1935שכתלו

 11 •••שליהעסק--חושבאתהמה !בהפסדאני"הרימהמר)כמו(וכעת

האוזניים,מעלבצואהמכוסיםמוכים,עצובים,ויוצאיםזוחליםהםוכעת
יותר').'טוביםעצמםאתחושבים(אךכבורובלי-כספםגזוליפושטי-רגל,

בדרךבחרולאכןאםמדועיותר.הטובההעיסקהכאןגםכעתהיההירואיזם
מהכלליודעיםשאינםמשוםהירואיים,להיותיכוליםשאיכםמשום ?זו

 .הירואיזםפירוש
הואבהפיסקה,ישדי,לךלהמליץיכולאיניעליוהגדול, Peguy]8 [פגיאצל
מהוהםיודעיםכילנביאיהם,לשמועאוהביםאיכםהיהודים :כךבערךכותב

-וטובאמיץזהוממש.פילושמיוכר', ...השניםמאותבןכסירכםהמחיר.
 .ככרןלאזהאבל

לאלעולם-'חירות'פירושמהחששאינומיבדמו,אינהשהחירותמי
וכאן,לנצח.בתוכוישארמראש,נתוןכדברהגיטואתשמקבלמיישיגה.
הייתילאשממנההגרמנית,האמיגרציהכלשלכשלרנהטמוןבלבד,וכאן
זהאיןאומללותה.ביזיונה,אשמתה,כאן-יהודיתשאלהלעשותרוצה
דבר.שווה

אבל-זהמכתבאליומפכהשאנימיכלפימופנהכאילוכעתמצלצלזהכל
משבחאתהכאשרלהבינךיכולאיני.אמנםבעקיפיןלגמריאליךקשורזהכל
כמובדיוקאחרותאצלבהןמבחיןשאניתכונותלהשישמשוםהיהודיה,את

מינכןגםיודעתזאתהריאבל-בכשפי-גן"יפהלהיותהיא("יודעתאצלה
אפילוויתרתלאמעולםשאתהאנייודעאבל-פשוטה]).גרמניה[כלמילד

אתאנימאשיםכלפיך.נובחאיני-בפניךמתלונןאני .האגודלכרוחב
שמכונהמהשלהשקפתואתוכמהכמהאחתועלהיהודים,שלהשקפתם
נעלוב].'בעביך'במלהלהשתמשמותרוכאןהגרמני','השמאל

כללהשהיומפלגהרבזמןבהןזכתהשלאכפימכותחתפומפלה.ספגו
 ?-כעתלעשותישמה .בידהטוביםהקלפים

בסכנהאפילולבצע,ישכעתברזל.שלבכוחנפשלחשבוןמקוםישכעת
מי-היאגפריתיתחומצהשלעומתהעצמית,ביקורתזאת,שינצלוהמגוחכת

-ובכךובכךטעינו,:בכךלומר- !אניגם !אניגם-חייביםכעת .סבון
 ...עשינוכולנו :אלאי •••עשוהאחרים :רקולא .ככשלנווכאן
-סרבלםשאיניליקוקים,לקרואלכונותניםזהבמקום ?זהבמקוםקורהמה

שלשינחם[סוציאלדמוקרטים],הסוצי'סשלשינחםהיהודים,שלשינחם
באיזהשנאמר"כפיהשני,אתאחדומכבדיםיושביםהם"כאןהקומוניסטים.

הקליעהדוכןבובתבמיןלהצליףהמפלגה.שלענייןזהואיןבשוודית.מקום
לאוהריהמת.חילולזהו-אחרמישהואו 9Hilferdingאו Breitscheidכמו

מה-דוגמהליידועהלאלפחות-אחרמישהוולאאלהכללהבינו
שקועחטובהאישלועמדלראות,בלילשמוע,"בלילהם.ש~ירע

ביקורתבמקום ,,אירע.לוומרועאירעזהכיצרשואלוהוא-במחשבותיו
יותר"הטובהגרמניה"אנחנוכמומשהוכאןרואהאניוחשבון-נפשעצמית

עושה,שהיאמהרקאיכהשארץאלאדומים.והבליםגרמניה"כללזאתו"אין
 ] gespenstisch [מדהיםסובלת.שהיאמה ,לקבלמוכנהשהיאמהגםהיא

משחקיםהםכיצד-מגרמניה][הגוליםפריזאנשיעוסקיםבמהלראות
מרגישיםהםכיצד-פוזליםעדייןהםכיצדיותר.קייםאיכרשכללמהבדבר
שמיםהםאין !בכםרוציםאינםהגרמניםילעזאזלאבל-כגרמניםעצמם

מדיגבוהקצתהצווארוןרק-להםמתאימיםהמדים .גרמניהזאת .לכךלב
מעטוכל-כךפאתוסהרבהכל-כך-מפריעמעט-כוחלאקצתעבורם.

. ל"נכ .5 
. J 946-גרבנרינב ב הלתנ הצמישל . עודיה Stiirmer-ךררע ה , 1946-1885 Julius Streicher .6 

Richard Beer-Hofmann, 1866-1945 .. 7 
Charles Peguy, 1873-1948 .8 

9 • 1874-1944 , Rudolf Hilferding, 1877-1941 ;Rudo\f Breitscheid סרציאלמנהיגיםשני

היהיכוללאטרכרלסקי .התאבד .שרשהיהברייטנשייד. ;בברכנררלדנספההילפרדינגדמרקראטיים.
 .חילול-המתבמלהלגבםהשתמשהואהאירוניהלמרבהאך ;הטראגימרתםאתלצפות
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4 
A 

בכך'מתחילה"הנפילה :גרפולאלפרדאומראיך ?מזהחץראבל-חמאה
זהדבראומריםוהם " ...לטובתםלהגידמוכרחיםאחדדבר :ששומעים

 .הכלואחר-כךאחרודבר
הרצאותלמסעיצאתיאז- 1929משנתזאתיודעאני :בכךלהכירהואמר

ומצדדים,מתנגדיםהבמה,לפניפנים,אלפניםשלנר''האנשיםאתוראיתי
מכדימדי'לייקריםחיי .ויותריותרדרסנאלמתיומאזהכל'אתהבנתיואז

איןלי .ערדלא-אני .אגסיםלתתראבקשרתפוחיםלעץמתחתשאעמוד
שתתפגר'שפחות.כמהמדבראני"שפתהשאתהזאת,האץרעםקשרערד

 .גמרתיאיחהאני-ארתהתכבוששרוסיה
(במקרהאלהענייניםעםתתמודדשאתהיתכן-כסופרלהכירךאניחושב
כבסיסלעמודאפילוברצוניאין ;שמיעלתוותראםמארדשמחהייתיכזה

 :טועהשאנייתכןלאאבלעבר).חלף,-גרמנייםענייניםעללוויכוח
הגרמניתוהבורגנות(יהודים,עםשקייםהעובדהבעדי.מדבררתהעובדות

יותר),הקטןבחלקהכךחיתהאףארכשמאל,עצמהעלשהצהירההחלושה,
אםחושב.אניילדים,לך-אשהלך .להרגישןמבליביזיונותהסופגעם
 ...כן

כשברנשנוראכל-כךהרגישולאשאולירגישים,טיפוסיםזהעם"יחד
עםאדוןאחרי , !מקוללתיהודית'נבלהכיפורביוםצעקלגמריישר

ברשה,בליהכריזעשרה'ה'אחתמיחידתכשסרןארביד,תפילהסידור
 .'!להקיאממש-רואיםהרותיהודיות'כמה :החשמליתעלקדימה,

אמררטובות,בררנותבעלינאורים,כשחבריםאלאפוגע.היהזה.לא
פגע."זה ...היהודיים''האדונים :בהתחשבות

?לאיותרנחרתאדםאצלזהדברלהראותאם-כןצריךאיך _ 10ק,כתבזהאת
הרחקארתהרואהאניזרשאלהכלרם.יצאלארמזהכלרםלאזה-יקירי
שלאאחרירקשתנצחסרציאלדמרקרטיה,אנירואה-יהודידברלכלמעבר

למכירהועמדהאופיללאשחיתהמשרם-רקלאוזאת-כברתתקיים
שהפסידהמשרםאלא-הגרמנים)שרבאלאכךהיה(רמימוגת-לבוחיתה

תאמיןאלאנאמוטעית.היאכלרם.שררהאינההדוקטרינהכיהקרב,את
עללךממליץאני _אחרמשהראן l lראדמה,ל'דםבינתייםעשברתי

' La Revolution necessaire ' מאתDandieu -רAron , ממלאניr עללך
שאי-פעםביותר,העניינייםהדבריםאחד ', Ordre Nouveau 'שלהחוברות

מיידרתב;ן-(פריז) ' Esprit 'עלגסזה,במצבלך, rממלאנילידי.הגעיו
 .מחדשלהתחיליש .כוונתימה
 " Ford, c'est Descartes descendu dans-ההתחלהמןלגמדילהתחיליש

" la rue דבריהשלמנוסחאותיואחתנקראתלרחוב],שירדדקאדטזה[פור.ר
לא-מחדשלהתחיליש .) 36בגילמדי,צעירנפטרהואהצעד(למדנה
בדדךלכךשמסרגלכפי .יפהכהבאנשיוהבוגד •הזההמגרכחלסטליןלשמוע

ההתחלה,מןהחופש.אתלהביאמסרגליהיהלאמזהדברהאפיפיור.דקכלל
שדוברבדלכך,נחרצהזה.אתלדאותנזכהלאאנחנוההתחלה.מןלגמדי
 .אחרינוחדשים,יבואר .בנראיןשכבדנעורים,דוח .ברמבחיניםאינםהגולים

 .נגמדהמשחק .הולךלאזהכךאבל
מצבואלמלאהאחרונות,השניםבחמשהרבהלמדתיהיקר,?צררייגניהיליזם
כלרםכאןשאיןלומרשמוטבלמדתי .פומבילכךנותןהייתיהגרועבריאותי
אךעשית).לאלעולםשאתה(דבראחדיםולפנילעצמימהדברלהציגמאשד

פרסבעלשהוא,מאן,ותמסכמרבברנשאףגברהרואההיאוש,תיאטדרן
מזיקים'ה'בלתיספריואתולמנודלהמשיךומרשהלצאתמעזאינו .נרכל

לדייקלא :אבדנואנחנובהןהשגיאותבאותןהממשיךהיאוש-בגרמנהי
 .יותרלהשתתףיכולאיניהזהבתיאטדרן-בעלי-בדיתעםכל-כך
לאכאילונמשךהכל :הגרמניתבאמיגראציהכל-כךאותישדוחהמהרהבה
ספרים,אותםאתכותביםהם-הלאהתמידהלאה,תמיד .דברשרםאירע
פעללאכבדשזהאלאז'סטרת.ארתךאתעושיםהםכארמים,אותםנואמיםהם

לפעולצדיךזהכיצד-ברחוקצתאפשרותבפניםלנרהיועידיןכאשר
 ?כאןואלה-קיצונימחשבתיוניקיוןפלדה :בגלותכלניןהביט !מבחץו

 ...העולםמצפרן .]!מבררןנעלגבכתיב Doitsche Kuttur :[כךהתמזמזות,
לבנותהיכולהאדםשאינימשרםציבורי,צעדמכלמתנזראניטוב.לילה

יכולכשאנימצטייןאניזאת.יודעאני-גדולמנהיגאיניחדשהדוקטרינה
האםכזאת.איןכאןאך-עמומהעדייןכשהיאהמרןשללהכרהביטוילתת
אגב,ומשלות.מטעותתקרותמפרקאתהאםהרבהכבדזה ?דיייםמרפהאני

כיהעולם,כלעל-ידינתמךהואהגרמני.המשטרשלביציבותואנימאמין
איןהגרמנית:לאמיגדציהאפילומתמוטטזההיהאילואךהפועלים.נגדחרא
תוךלהשתעמםעליו :התעמולהבמשרדהיועץאתאנירואה .אשמהכלבכך

מזיקות.בלתיהן .האלההשטויותאתקוראכשהוא .גיחוך
אשההבדיוקואנילכאןתבראאם .כן .בחסדךאנא-התארךזהמכתב

זאתאתך,לדבראבל-לשעבדסרפדאניאתך.לשוחחאשמחבשווייץ,
 12 ,עיניךלמעןובעיקר :לךטובכלקטנה.חגיגהתהיהתמיד

בנאמנותשלךביותרלבבית
 •טרכרלסקי

10 . 1867-1948 , Alfred Kerr 
ולאדמה.לדםעםביןהמקשרלארמניגרמנימונח ' Blut und Boden ' .וו

הספרותית.בעבודתועליושהקשתהעינייםממחלתאלהבשניםסבלצררייג . 12

• Z3 פתוחיםשלויים
השוכרת.בנטיותיו sein-"היה"לפועלישהשיריםמןברביםנכבדתפקיד
 sieר-(ראה) sehen, seinבין-צלרל Qהבסיסעל-קושרהוא"מצריים"בשיר
- wasser-שירנאותרגם,.כךדדןהשורק,ה~יצרר sה-בכולםהן).ארתה,(היא,
- "tJ !"מ~ם. "Sei das Wasser י~tיודערבים.מים- ."ם~~ז"il ~~ם" -

" im Wasser weisst ." ז,(תודן"iם~~כ" -" aus dem Wasser " -כאחדמים

(אבן· ,,מים.וחציריבשהחציר /-לשנייםנחלקהאץרכד:ור"בעשרתך :היסודות
גביררל).

ביאטריסעומדת ,) Du-כ(עצמולביןהנרכרייהשביןהפיצולעללשניים,החלוקהעל
האני·אתהיחסיעלמתעכבתהיא .) folie a deux" (1976 "המקיףבמחקרהקאמררן

-תמיד,בברר ) ich (ה"אני"לאן. Jשלשבכפשררהשניי:ותהכפיל:ותעלומצביעה
האחר","האניכאללהתייחסניתן ) Du-ה(השניהגרףאלאך ;עצמוצלאןפארלהוא
כשם·גדולהבאותפעםמדימופיע Duהאלוהים.ארבת-קולאלאחרןת,כאלאר

 WIE DU "·ב- Duה·פותחלמשל,כך,במקומר.הבאכשם·הגרףולאעצמוהעצם
DU SEI " ה·כאןמתכווןהאם~~גמטי.שם-עצםשללמשמעותו-=-ש~חביס

בינרי-ישיר,שם·רגף,שם·עצס,הוא?האםאהיה"אשרשב"אהיהטuההואתגלרת
נקבה?כאלארזכרכאללעברית.המתרגםאליויתייחסוכיצדיחיד?גרף·שני,
אלכאןחודרתהעבריתדרך·ביניים.איןלהחליט.המתרגםחייבהעבירתשלמ«רח;ף

ה~ה"אתה :ההגבלהמןבהשישפרשנותומחייבתבגרמניתהפתוחיםהשוליים
כמרדן".היי"אתארכמרי:ז",

אלוהות,שכינה,נפש,ירושלים,אללהתייחסיכולהואהגק~י.נבוסחבחרתיכקורא
אלכפנייהארכמיהה,ערגה,אללהתייחסהואיכולרכשם-עצם-מופשט ;משיחיות

יכולההנקביתהלשוןבשיריו.הרווחותומרירת-אחרתאס,:אהובה,נשיתדמות
לביןהאלוהיתההגתלותביןתהיי")אשר"הייבשירערשהשהיא(כפילקשור

דיבהםנשמרכךגםאךהשוליים,אתאמנםמצמצמתהבחירההמשיחית.ירושלים
רלפיענ:וח.לדמיוןמרחב
הגרמניה"נכר"אלהעבריה"מקרר"מןהעברהכדיתוךהנוצרלבין"ב"ביןכינדמה,

שלהייחודיהביטויכוחטמוןבמעבר,שם,הרגשי.המטעןשלעיקרומרחש-
וגמדאלכךוהנחשףהסמיובהתליךלמתרחשהערמנחץר'אליוהבאקורא .צלאן

ביןלמשל,שקרר,:ליכולצלאן.שלמאמנותולהתבשםיכול-הפעיל,·הזמן nנפ
DU SEI WIE DU לבין-Gehugnis לביןKumi ori . שלהקרנטררההןהמלים

 .עצמוהביטויולאהביטוי
נעמירות,שללזדן- ,, !לזדןישנתיראי :לנרכרייהלומר"עליך :אומרצלאן

גםשהביאההסיבהאולי.זר,תמיד.העברית.קוראילצדנו.הנמצאותדמויותומרים.
המוחשי.בבטרייה.הגרמניתמדליולשפוךלחזורררחימר,בדחילרלכסרת,אותי

ל~גי. wהמקרראל-הסמ:ויה.העברית.דליאל-ונשמע.הנראה
מקוצר·-התרחקותעל·ידי ;צלאןשלשירתושוליאלכפ:ויהבחדירהכיספק.אין

 .למקררהתרגוםחוטא-המילוליהדיוקומןוהחריזההמשקלמן-יכולת
התרגוםפעולתמעצםלישנגרמההגדולהההנאהבאהתרגומיחשיפתלהצדקת
באמונתו.המחזיקמיוסראמןשלקסמי·השירהאללהתקרבליש~פשרה

שלתרגומיהםעלליידועאחדים.ישכרפרודוקציות,תרגומים,אחד,ישמקרר
 .רימוןואברהםעמיחייהודה .זךנתן .רוקחדוד .רינקלרמנפרד .הררושרבסקיבנימין

יאפשרו-ביניהםהשוואהבהם.קריאהאחד.לשירשוניםתרגומיםגםהכוללים
וליהנות.להעמיקהמעונייןלקורא

בבחירת ;רפרפררטועיריתשמראליאילנהשלבאמצעותןהתוודעתיצלאןשירתאל
לעצמימרשהאני .שמראליוהרצלאילנהשותפיםליהיוהתרגוםובמלאכתהשירים
 •מכרחם.שחוויתיריגושיםעלכאן,להם,להודות
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מסה

אבאשלהפואמות
כמערכתקובנו

מיתית*

יעוזחנה

יהדותחורבןשלהתשתיתחווייתאתביצירותיומעלהקרבנובאא
 .עצמהבפניהעומדתמיתית,מערכתלמעיןאותןוהופךאירופה,
אור",לא"עד :הגדולותהפואמותבשלושובמיוחדבשיריו

-לארמיותחוויותלצקתמנסההואיקטנה",ר"אחרתיצלל""המפתח
כדיהמודרנית,הפואמהלז'אנרפנהקרבנו"אבא .פואטיותבמסגרותהיסטוריות

סיפורמספראינואךסמלית,עולםתמרנתמעמידהוא .שנכחדיהודיעולםלעצב
תוריםמרמזיסימפוניהספקוקטעים,שיריםמיכלרלהיאשלופואמהורצוף.ישיר
והקולות,הצבעיםוהמקומרת,הזמניםמעורביםברקליידרסקרפספקסולמות,שרני

 2כתרשרת".ומראותזכוכיתשברירואהמקרובוהמביט

כמסגרתיחדירהמשתלבותיחסית,קטנות.שיר.יחידותיצירתמאפזpרתהפואמה
לבתשומתמשותף.היסטוריורקעמשותפיםהיסטורייםגיבוריםסביבעלילתית,
 ,הנתן-שלא.קרבנוביצירתוהשלםהמעגללביןהבודדהקטעביןליחסמיוחדת

חזקקשרקרבנושירתקשורהתפיסתו,לפי . 3בשררה""משורריבספררברזל
יחידתביןהיחסאתמטפחתוהיארסינכדרכה,מטרנימיהעלהמושתתותלתבניות
בשלימרתר.השירלביןהמילהההברה,-ביותרקטנההשררה

להתבונןישאולםכמיכלרל,קרבנושירתאתמאפייןחלקיולביןהשלםביןהיחס
קרבנר,שלא.תפיסתולפישכן,השראה.בנושאהפואמותשלהעיצובבדרךבמיוחד

שלרש .חלקיוע"יהנתפסשלםבגדרהיאאירופהלחורבןהמיתיתהגישהאף
שלרשהמעלות-קטנה"ר"אחרתיצלל""המפתחארד",לא"עד :הפואמות
היהדותביןהמאבקשלוהמיתוסהפרטיזניהמיתוסהכיתור'מיתוס, :מעגלים
שלהיסודחוויותאתהמעלהמורכבת,מערכתיוצריםהמעגליםשלרשתלנצררת.
 .מיתיתמערכתלמעיןאותןוהופכתאירופה,יהדותחרדכן

הפרטיזניהמיתוסא.

קרבנו[אבא .ותקופתייםאוטוביוגרפייםיסודותעלמושתתתארד"לא"עדהפואמה
פרקיםכנריההיצירה .] 4"הנקמה"בשםיהודייםפרטיזניםחטיבתשלמפקדההיה

שלבעולמםאחדלילה-הזמןיחידת .עלילתיתמבחינהבזהזההקשוריםפרקים,
גרמניות.צבאברכבותלפגועכדיממנו,ויוצאיםביערהחייםיהודיים,פרטיזנים

הלילה,-הןהלוחמיםבצדבההפועלותהנפשותאשרפרטיזנית","פואמהלפנינו
שלםפרקמוקדשלוהיחידהקררבןהשמיים.סערת.והמתנדנדהגשרהביצה,היער,
 s .הטבעלסערתקררכןשקרס,ענקיםעץתחתשנמחץאדםהוא-בספר

המעצימיםהיסודותאחדאפית.מאשרדרמתיתיותרהיאהפואמהשלהעיצובדרך
ארד"לא"עדהפואמה .הארוסיסורהוא- ·בפואמההדרמתייםהמתחיםאת

העוברארוטי,מתחעםונקםלהישרדותגבורהמאבקפרטיזני,פעולהמתחמשלבת
משמערתבעלמתחיוצרהמשורר .הפואמהשלהשוניםהפרקיםביןמקשרכחוט

לביןהדומםרביןוהדומםהחיביןאףאלאהאדם,בניביןרקלאמובהקתארוטית
עצמו.

להתרחשותאקספוזיציהמעייןוהמהווה"הגשר",המכונההראשון,בפרק
הצומחאלהארוטיתההתייחסותבולטת-הפואמהאתהמפרנסתהעלילתית

אללפתעהמתנפץענקי,אשוחעץשלבתיאור ) 24עמ'(שם,הרביעיבקטע .והדומם
 /בדיר,הפשילבחפזונו /"מוזר :מפתיעתיאורקרבנומעלההערוצים","בינות

מידחיפהאבל /.השעירההביצהשפתנתערטלה /במחשוףהרוטטחיקווממערה
עלמעלהבפומביהעירטרלרכס." /דליה,/סכסךשביל/עלהרס /עדורהעלי

הואאדםכאילו ;"רכס"הפועלמופיעהקטעבסירם .עצמוהחושףאדםהדעת
 .מגופראינטימיחלקשחשףלאחרבגדיוהרוכס
שלהטבעתיאור .בהלטעותשאיןארוטית,נימהבעלנוסףקטעמצריפרקבאותו
אלהמועבריםאינטימייםיחסיםשללתיאורהופךטובענית,לביצההמחוברגשר

ביןאלהגשרסר"מוצנע .ל~שהגברביןהמוכריםהיחסיםממישורהדומםהטבע
-מכןלאחרשררותומספר ) 28עמ'(שם,מידורן'"עליזהירגוהר /הסבך
הואלרפת-/ובשכיח .בחיקראשו-/ויכבוש/מתח,גרפו,חשףמסבך,"פרץ
ליטוף/רביןהרוטט,גרפהאלדבקגחונו /צווארה. / ,כתפיה /הרחק-הרחק

 / .וסריםזועפיםקמטיםמעגלי-/אלנסעריםהנפחדתפניוגונח. /לואטלפרכוס
 "/מרעב/אזהנרגשעררהרק /תוהההיאאזישלוכברהנה /יעה,ארגעדהואאך

 ) 28עמ'אור",לא("ער

וכיסוי",גילוי-הצעירההעבריתבשירההשואה"נושאהספר*מתוך
 .עקדבהוצ'בקרובאורלראותהעומד

-השניבפרקלשיאםמגיעיםהדומם,לביןהאדםביןהאיררטייםהיחסים
בראשלהלירילתיאורמוקדשזהפרקעלילתיתמבחינהאופק".אל"בשפתיים

כדיבידהפתילעםהמחכהוהפרטיזן"כלה",בשםמכרנההרכבתופיצוצה.הרכבת
פנילברך :חששתי"ערד .החתןהוא-מהפסיםלהורידההמסילהאתלפוצץ

נקשיבהנשימתךאל"הנה ) 53עמ'(שם/האופן"אחרוןעדערוותך?/ותחבוקחתן
באנופניך/כיצל,לא:הכלה!בראי/אנאנראהר,עדיגרפך/אךכברקרבההיא-

חיים,-שפירושהאיררטיקהזה,בפרקשלטתהאיררטיתהתפיסה .) 55(שם,קבל"
ונקם.הארייבכיבושכיבוש.עצמה,כוח,

מיםלמילוינעצרתהרכבתהאנושית.הארוטיקהממושגילקרחיםכולםהרמזים
רבידוהמסילהלידהמתחבאהפרטיזןמלאה"."ברחםהואוהדימויהיעד,אלבדרכה

מכרנהוהרכבתאשה,גרףאליוצאתשנפשרכגברמתואר-להפעלההדינמיט
 /!לצלולא-/אצמאאשאגררךלשד-/אלאפלל"אליך :אופן"על"עלמתי

 /אשברכיבפיטמה /אגמא,/שדיך-חזךאזאחלוץ /ראשך,לייגלהאתאפק
הריסוף,עדחבוקמטהאל/געתראאזריתנני/רמיארורה/צימאוניהניגרבחלבך

/לשררתלחזור"ערוותך-בתיאורקשורהרכבתפיצוץ .) 58 'עמ(שם,הקר"כל-
השרהאנישליצריואתמרגיעההפסיםמןהרכבתירידתרק ) 63עמ'(שםנגדי"

לחיים.ראשונהאהבהערלהרעימהחדלה",חדלהגרפי"שרועת
האוניםמחוסרלהיחלץהסיכויכיבהסבירו,לתופעההתייחסעצמוהמשורר
אתלבטאביכולתטמון"היה-ליאושתקורהביןשרוייםהיושברהנוראומהמתח
שלחוריההיאהאהבהנאהבת.ממשרתעםבהתמזגות ,בקרבהבמגעלבראהריחוק.
"עדשלהראשונותמהשוררתכימציין"הוא .'זולתאחרקירםלעברתנועההתכונות.

ממשרת"לעבר-במוחשלאעדייןהדעת,בהיסחאבלהתקדמות,החלהאור"לא
עולמית.תבוסההיאהתבוסהבלעדיהכילי,לארסהלנכסה,חייבשאנינחשקת,
חיתההשיר .ריתמוסשקוראיםמהארשזרימתואיפראהייפלאבשיר,היההסיכוי
כסירןארקינה","שירבפואמהשראולחוקריםמתייחסקרבנו . 6אהבה"וחינה

אתואףהתנועההדינמיות,אתלהדגישנוטהשהואדרמהאולם-זכררנרתלהעלות
לא("עדאור",לא"עדלפואמהבהקדמהבזמנוהופיעוזהבנוסחדברים .האררטיזם

 .) 10/11עמ'אור",

הפואמהמושתתתעליוהפרטיזניהמיתוסגרעיניכילאמו,ניתןמסריימתמבחינה
ערד"הארץ"כעיתוןשפרדסםברדדבשירלכן,קודםכברמופיעיםאור"לא"עד

 :השירשם"אורי". :קרבנוא.שלהפרטיזניבכינויוחתרם-המלחמהימיבעצם
הבודדבשירמצרייםארד"לא"עדשלהמרכזייםהמרטיביםלכינור".לבבכם"והיה

עלוהאצבעהנשקבכליהמחזיקההידהאהבה,המאבק,-"העוברית"בצורתם
 / ,העצבאת "נשלחלאהמחנה"בעלות :הדינמיטאלהמובילהחוטעלארההדק
הגאולהנסאת,נריםאיך !אחה ךא""!"אהבללב/ונצררנעלטרם /הצעראתנעלע

 ך,, .לקלועהיודעתהאחת /שרדהאחתרקאצבעותמעשר / ?שכולהידינווכף /

הכיתורמיתוסב.

 .היסטרריזציהללאגיטראיזציהשלדגםקרבנוא.י;צרצלל""המפתחבפואמה
באמצעותלפתעעליושסגרו.יהודיצינורשל _והחנקהכיתורתחושתעלהואהדגש
אולםווילנה,גיטרחיתההמשוררלפנישעמדההדוגמהכילהניחישחרמה.ארגדר

עלארותאריכים,עובדותעלהיסטוריים,פרטיםעלעצמהברנהאינההפואמה
 'וכיתורגיטראיזציהישלארכיטיפליצירתהיאהבטיח .הסופיתרוןפיהשלשלבים

הגיבורים .ר"פרטיזנים",;גיטר""גרמנים", :כגרןישיריםבביטוייםשימושללאזאת
ודורשמולההעומדהצעיר"האלף",מכרנההעדה-יצרגיים~ספרבשמותמכונים
ללכתהמוכנההנעריםוקבוצת"האחד",מכרנההארייבנגדולפעולמהכיתורלברוח

קרבנו .א( .נעריםעשר""שניים-מיתיתמשמערתבעלמספרמקבלתבעקבותיו
-האחרוןהמספר!וגביפרשניותאפשרויותמעלהיצירתואתלפרשבנסותועצמו
אסרציציהו.ואפילשליחים,עשרשניםנביאים,תרי-עשרמרגלים,עשרשנים

כתשתיתאףמרפדעשנים-עשרהמספר sבלרק).אלכסנדר-עליואהובממשורר
אבניםאבנים.שתרם-עשרהולפואמה"אכן",מכרנה'שיריפרקכללפואמה.מבנית
"אבןהטועים","אבן :בחירתו.אתלפרשבבראוהמחברשלבדעתוערלותרבות

מגיטרשנותרההעיקריתהתמרנהכי _מדגישהואאולם .וכד'העזר""אבןהכתף"
נחשולכמראלאמדברלאבעצם' !ענקאבן"מדברחיתה-בחורבנוררארשה
שלויחידאחד.מבנהמתנשאכזהאבניםגלשלהאופןבקרלרגע.שקפאאבנים

הגענוהנה.אבןרקהזאת.התמרנהבכלאיש;ואיןהגיטרלחומתחיתהאשרהכנסיה,
 " 9 .הלב"אבןעד

 1941-3בשניםקרבנו.שההא(ברווילנהלגיטרמתייחסתאינההפואמהכימכאן
מודלליצורכסירן.לפנינו-הפרטיזנים)ואלהיעראלהביובתעלותדרךצאתועד
שלראשיתהעליהם.שהרשםהכיתוררקעעליחידלביןציבורביןיחסיםשל

 .והכיליוןטר';ךג_תחושתוהיווצרותהגרמניםהופעתשלהחוויהבתיאורהפואמה
ראשונההופעהכדוגמת-אימהמטילאינוובראשיתואיטי,הואהמתוארהתהליך

מראהעדייןשהוארוח".מולם'מטרסי"זרמו :העירכשמי(הגרמניים)המטוסיםשל
המרחףטורף""עורבעלמטרימיםרמזיםברקיימיםזאתעםויחדהשתאות,המעורר

מעין ;תעה'בהפהעדהעלבאיםוהחרמה,הגדרהכיתור, .מתחתמהדסוטרףמעל,
שלהראשוניםבפרקיםעיזבה.ולחיותאליהלהסתגלמנסהוהעדהשהוצבהמלכודת
"כהרמתפרצתהעדההתשיעיבפרקורקסטטיכגיבורמעוצבתהעדה-הפואמה

 .האלףעלהסוגרצרמעגלבתרךקרבנו .אמציירהכיתורתחושתאת .קטלני"געש
אללעבורמצליחהקהללפניהיוצאוהוא ,ה"אחד"להוציאכעדרפועלתהעדה
האלמוניותהעדה.אלשבמכןלאחראולם-לכיתורמחוץאללעירמחוץ

מברית.תבניתושלארכיטיפלידגםשלהרושםבהיווצרותתומכתהמספרית
פרטישםאיןהראשיותלדמויותהעדה.שלהיאהטרגדיהקובנו,שלתפיסתולפי
שלוהתייחסותוועמדתוציבורשלטרגדיהלבטאהואןהנסיר .משפחהשםואין

אתליצורכדיהסינכרוניתהעיצובבדרךמשתמשקרבנוא.כיטוען,ברזל .ה .היחיד
ברוחרכד,סואבניםמפתח,רכן ,נאצינשר-סמליהודי,אלף-ציבור :האימהתחושת

אחת,חרמהאחד'יהודיציבור .ייצוגיכדגםכולההפואמהאתלראותאולי'ניתן'זו
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כבדיקתזרגישהלחזקניתןהגיטראיזציה.תהליךכלאתמייצגיםוהם-אחדגיסו
העירלידהעוברהנהר:שםהתמרנהאתלבנותכדיהמשורר,משתמשבהםהפרטים
ווילנה,העירלידכללמופיעאינוזהמעיןנהרה"שצ'ארה"הואטבעיגבולומשמש

בזכותלאלפואמהנכנס"הוא .פרליןמפתעללחלוטיןשרנהאחרבמקרםאלא
 ".לצלילהודרתאלא-למק;ם .כלשהואוטוביוגרפיקשרארהזה,הנהראתהיכרותי
שםמכאן,ייממנר".להפסדיבלתילאבדעתישעלה.מרגעזאת,עשההשםשלצלילו
 .משמערתבעלהואוהמיתיהמכושףצלילורקמזהה,משמערתבעלאינוהנהר

העדה .בפרליןאי-שםוכיתור,גיטראיזציחשלתהליךהעוברתיהודיתעדהלפנינו
עם"הנסיםבשירזראסוציאציהשלושיאהלעדר,מדומההעדההיחיד.וקייםקיימת
התפיסהלרועה,הנזקקצאןשלהאסוציאציהלמרותאולם,צוואר".עלפעמון

 .היחידשלמזרכגדולההיהודיהכללשלהטרגדיהראייתשלהיאהבסיסית
והקבוצההעדה-כפולקבוצתיגיבורקרבנוא.ברכההמרכז'לגיבורבהתייחסו

אלבהתייחסואולם, .המנהיגהמרדן,הצעיר-היחידובצידם,במספר)עשר(שכים
מידהוליצוראווירהלמסורכדי ;בשםאותםמככהוהואיש-ולרואיאגבדמויות

עשר"שכיםמתוך 2(קטעהנפח.זימלעלהקטע-ארפיכיתדוגמהאמינות.של
 ) 154עמ'האהבות","מכלנפעמים"כערים

אתברזל/במסמרותמפרזלזימלעשירילילהכברהסוס./אבדהנפחלזימל"אכן,
 ".החרמהאת /מקיףהואזהלא / !זקיףקרב ...ברזלבמסמרות / .אנחותיו

בתיאוררכןהנפח,אתהמזהההפרטיהשםבאמצעותהיאלמציאותההתייחסות
במסמרות"מפרזל :המטאפרריתהגישהבאמצעותתוקףמשנההמקבליםעיסוקיו,

מציאותמיצגיםמושגיםבגדרהםוהמגפייםהחרמהאףאנחותיו".אתברזל
 .בהלטעותשאיןמזוההקונקרטית

כשהואהעליונה,עלהאחרוןשלידו-והמיתיהקונקרטישביןבמתחאולם,
אתכולהימהלפראמקניםוהחריזההריתמוס .השמיעתיהריתמיהיסודע"ימתחזק
 .אכותבערד",זועקתאינהצלל'ב'המפתח"השררה-·זעקהשירזהאיןכוחה.
ביאליק:"אצלביאליקשלההריגה""עירעםשלוהפואמהאתמשררה;והואקרבנו
היהכנראהההשלמה.איאומרהורהכזעקה.נשמעתהשירההמחאה.ערלהעדיין
עוצמתכלאתלקלוטתרכלשלשרנועדחדשחייםבסירןעםשלםדורלעבורצריך

בשקטאדישות,מתוךזעקה,בלאפאתרס,בליארתהלומרשתרכלעדהזאת.הדרמה
 12 ".פשרטכזה

נצרותיהדות·מיתוסג.

עםבמנזראז"ואניאוטוביוגרפיבסירןעלבחלקהמבוססתקטנה""אחותיהפואמה
ק"משבעהשישהבמרחקגבעה,עלרמד_עהמנזרהגויים.~לנחבאחבריםכמהערד

תשע.אלעשירי-ולזרועלעד;ךלחרוש,הגבעהאלאני,-וצאיוםמדימהעיר.
שבעהשישהשםוהולךלמתרחשהבינהטרםאךועגומה.שחוחהנפשיהנזירות.

שלבעיצומןזמני,כמקלטקרבנו .א ·הגיעהמנזר[אל _ 13לגבעה"מעברק"מ
14באוגוסטהגיטרלהקמתשקדמוהגברים"חטיפות" 1941 ( .. 

מרכזיתדמותסביבהסובביםלירייםשיריםמסירותכנריהקטנה""אחותיהפואמה
 .נזירותשללידיהןהמלחמהשלבעיצומההנמסרתקטנה,ילדה-

עלידוהדרמתיהצדכאשרבפואמה'בולטיםהליריוהיסודהדרמאתיהיסוד
וקבוצת"חרמה"דרמאתיבאורחמציבההפואמהשלהאכספרזיציההעליונה.
העדהשלהכיתורותחושתהגדראתהדעתעלמעלה(החרמה ."םה"המכונהאנשים

"כלילהההתרחשותזמןהקולקטיב)אתמציין"הם"הכינוי ;צלל"ב"המפתח
ואנשיםלבנהרוחמושלג,לילה-המרכזיתהתמרנהמאגי.מספרמצייןהשביעי"
והואהפתיחה,בקטעבולטהארנרמטרפאיהעיצובבר.וטובעיםבשלגהצועדים

שלג,המילהמתוך "ש"(הארתהפראימהשלהראשוניםהקטעיםבשבעתאףשליט
במיצלרל).שליטרת-"רוח"המילהואותיות

ע"יהנמסרתיהודיהילדהשלסיפורהערלההראשוניםהשירהקטעישיבע.:רמתוך
מתרחשהמסירהתהליךהדומיניקני.במנזרלאחיותארתה,המלוויםאנשיםקבוצת
המנזרבשערקפואהמצילהלהפעילהכסירןובוקר.שחרלילה,שזמנםשירבפרקי
לעסותה".בההחזיקוקופאאישפני"כאחוז-החייאהפעולתהדעתעלמעלה
מיודעתבלתי"הם"מלשרםהשירלשרןאתמעבירוכאזעקהכסיכויהפעמוןקול

המנזר.שלהאחיות""תשעמולהקטנה""האחרתמוצגתרכך ;"אנחנו"ללשון
-שני""תקורתהמנזרבחומתמחפשותועיניהקלה","אחותימכרנההאחרת
העמידה ...מדבר"באפר"נחבטבהמביטותהנזירותאולם.ברורים.תנכייםצופנים

החיים.סףעלהיא-הפואמהשלהראשוןבחלקפעמיםמספרהמוזכרתהסףעל
"באלוהיםמתחלפתארתה,המלווההמלאכים""עדת .ונצררתיהדותביןסףערל

 .אחר"

האחיותביןהיחסיםמערכתאתמעצבשהמשוררשעהגרברתהדרמאתיתהאירוניה

בתפיסהלאהבההדרישהביןקונפרונטציהויוצר .) 10 / 13שיר(פרקי 15הצלרבלבין
רוטשהשבובתהקטנה"ל"אחרתובמיוחד ;בשלגלהולכיםהיחסלביןהנוצרית,

רווחת-התמימההילדותאתהמייצגתהברכה,אלוההעברה(ההשלכה .בשלג
שיריקטעכלכאשרהנזירות,י 9טיפרתיאור-השניבמדור .) 16השראהבשירה
חוויותתיאוררכן ;ובתכונותיההפרטיבשמההמזוהההאחיות,לאחתמתייחס
ובמצוד.בשלגלהלךהמשיכואשרעדתהבניוגורלבמנזר,הילדה
כדיתוך .והשכולהיתמרתתחרוזtת-והמצודהאשתרםעם-האחרוןהמדור

ולגורלההקטנהלאחרתערטילאיתוהתייחסותולמצבלמקרםקונקרטיתהתיחסרת
השהייהארהזרהבאמצעותהסיפורי,המסלולשלשבירהבכךהרואיםיש.כי(עד

 .) 17מכררנת

כוחוהשואבהאגדי.המערךדומיננטיבאורחמשולבקטנה""אחותיבפואמה
-רוחנייםעולמותשניביןהמפגששלהמוצאנקודתעלהמרשתתמיתי.מעולם

 .סףעדאחותיאתמלווהמלאכיםעדת /מלאכיםמלוויםאחותי"את.:יהדות-נצררת
 .) 6(קטעוחצר."שערלהנפתח /אחראלוהיםלהלקחה /קטנהאחרת

בתחוםמקביליםמעגליםשניביצירתאףביטויועלבאיהדות-נצררתשלהמיתוס
 .היהודייםוהחתןהכלהשלהמרטיבבאמצעותנמסרתהיהודיתהמסגרתה~ך;ס,
השירים"."שירשלהקטנההאחרתעלמושתתתוהיאכלה"קלה"="אחרתי"אחותי
הפסוקאתאסרצייטיביתמעלהקלה"אחותי /חזהעלצמתה"עירומההתיאור
רקלאהמתפרשהשירים""שירובעקבות ;לצמתך"מבעדיוניםעינייךיפה"חינך
הפואמהבראשית 18ישראל.רעםהקב"הביןקירבהכיחסיאףאלאגבר-אשה,כיחסי

אלהיושבתהאחרתתיאור :הפואמהשלובמרכזהלאחרת-כלה,בקשרנרמזיםאנו
 /ערלבה /חתנהשולחן /אלשמחהיושבת"אחותי :יהודיבנוסחהחתונהשולחן
חמרתה,מעשה /הןמצרתמקמחהכופתאות /כשרערףמרק /שרתהשלםעולם

תיאורזהר .) 58 , 59עמ'קטנה",(אחותי '':האםממרקחתטועם /העולםמשתאה
הנאצי.והכיבושהמלחמהאלמלאלהתקיים,היהשיכולכפיהעולםשלאידילי
לחמראת"אבינו-האידיליהדמיוןמשחקלתוךהמציאותחודדתמההרעדאולם,
 /בתנוריםלעלותשלםעם/שיכולש"ערל.א.אחד.מנתזר/משניםהשםבררךרדה

הכתובהחתןואיןחרפהאיןלפיכך, .) 60עמ'(שםמתקיים"השםבעזרתוהעולם
יביאנה"ראשון :החרמהלרגליהתלעלמונחתהקטנהוהאחרתתכתב","באבן
 .) 61עמ'(שם "!חתכי /מגבריםהואבררך /חדריו
החידתיבשירהואהמרותמרטיבלבין"חתן-כלה"המרטיבביןהשילובשלשיאו

"שירמתוךלצבי"דודי"דרמההפסוקעלהמרשתתךדוךי",תחתיות"מברר
ה.כךעלכותב .) 81(עמ'והמרות"החייםביתתחתיות"ברררעלמחד,השירים"

אלאהנוצרי.החתןלאכאלטרנטיבהניצבהכוזב,הארעיהז;נסתרר"כנגד :ברזל
בנוסחמתנסחהאחרתבגורלהתפניתצרמתהואההתגלות.שירכצבי"."הדוד

לפסח).א'(יוצרותישע""אורהבנלישלמהשלפירטודורות.מדוריהפייטנים
החדשהפירטאך,שלא.קרבנו.כשירונמזגרידודי",תחתיות"מבררבמיליםהפותח

"מבית .חייםשכולודודיםבשירמורתשלכלולותלהחליףנכרןאינוהישןגביעל
בית-גםהואהחייםבית .מרותלהרריתרומזים-נדיבי"חיים"ביתרכןקצבי"חומר

קרבנואבא 13 .האמת"לעולםבדרכוברחולףשהגרףהעולםהואחומררביתקברות.
ניתנתלצבי"דודידרמה-מצבי .מציפי ."מצפי :השררהכיצייןלשירבפירושו

 .לומצפהשאניהרחוםרכןתמיד,ביצרפהשעינוזה-מצפי :אחדיםלפירושים
 ;מלכי-מצביט"ר)משלירטובים.רעים(צופרתוהבטהראיהלשרן- י(;!י~מ
ילדיאתביםמציפיםשהמצריםהקב"הכשראה :מפרשארג""מעשה :מצטטוהוא

הממהרלצבי,(דודי)והיהמצביאכמלךקםעולם.שלויסודרשורשרשהםישראל,
אותי.רואההוא-מצבימציפילמצפי.שלישהפירושאלא,ליסררים.קץלשים
 .ארוטיליסודרומזתקרבנו.שלאשהפרשנותמכאן, 20 _,,יבזרעו/נותןאותימציל
הרי-נגליתמאשרמכרסהיותרהארוטיקהיהודייםחתן-כלהביחסיבערדאולם.
בפואמהלמדי.ברוריםהארוטייםהרמזיםוהצלובהנזירותישר""כלותביחסי

גרן /לםובסכנשארת /מתנשמותמיטתןעלהאחיות /וליללילה"בכלשלפנינו
קטנה"("אחותיבוערה"גרפןעלכתרבתן /הזההלילהגםהכמיההמגודל / .רועד
 .) 26עמ'

ישרכלותעלגוהרהוא-מתמונתוהלילהבחשכתיורדכשהואמתוארהצלוב
 / .בשריאתבאחת/מנקבים/השרב/הכפורהשמש /בתי"את :ואומרהנדירות
אמנם,,בי.זולתואין /זולתועולםאין /-בתוכיהרחבוהים /פניעלהקודחמצחו
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הדעת."חמדתזרכי /ויודעתערההנפש"רק-בהסתייגותמסתייםהשיריהקטע

בשלג.ל"הרלכים"הנוצרייםוהחסדהאהבהמתןאתמעלההאירוניההמשך
אחיותתשעהבוקר,באוכאשר ,,רבדם.פעמוניםבצלצולברחמים"להשיבם
האחיותתאודיאתכבדוקאם .) 29(עמ'לאהבה" /קם"הבקרעדנה","שטרפות

השכיחככה,האחת[קדיסטיכהומעוכרתסובלותהמנזראםאתלהוציאכולןכינראה
כשמצלצליםראשהצרכפתככדיה,סודןזורחתכשהשמשמערכהומביטהזועמת

לנוצריואהבתן ,טראגיתסכולבמעיןכתוכותהנזירות .] 21 ;שרטכמפכיהפעמונים
 .תסכולמקררגםאךכוחמקררהיא

יותרבשביליחיתההיאקטנה''אחותיעלשעבדתי"בשעה :קרבנוא.כךעלאומד
(מלשרןהמגושםמעולמןלהבדיללגאולתה,בציפייתהטרגי.ממקרימעדות,
מתן(ככגדבסתרקליטהשלבאופןהבכדיקטיכירת,הנזירות'האחיות:שלהגשמה)
סביבה,אורגתשהיאהאשליהבחרטיהחייםעובדותאתולומדתהילדהשבהבסתר)

בחדדההיכרעצמוקייםשלאמהאתלזכורולבסוףאשליותלכטרשקשהכהקשהכי
זראולי-שבעבדוממאורעטדאגיממקדהחורגמשהרלכרשישכדמהלבאות,
 1122 ?והיהודיהאנושיניסיוננוכלתמצית

פרטייםצופנים-אישימיתוס .ד

הפואמותכשלרשהמשתקףהמיתיהמערךכימעלה,קרבנואבא·שלכשידירעירן
הרכיל-קטנה"ר"אחרתיצלל""המפתחארד'.'לא"עד :השראהבנושאשלו

"הגשר'.'"החרמה'.'האחדות.ביצירותיוומופיעההחוזרתצופנים.מערכתליצירת
זרתופעהכשידיר.ומופיעיםחוזרים-הקטנה""האחרתרכןר"הביצה""התל"
שידירבקובץמובהקים.ישראלייםובמראותבכרפיםהמעוגנותביצירות,אףבולטת

בשירכבדהאימה.זמןאתהמצייניםהפרטייםהצופניםבולטים 23"תצפירת"
ביערכרכבתעתועיזכר"הוא-אחדומזמןאחדממקרםרמזיםערליםהפתיחה
בשירים .) 5 .עמ'("תצפיות"ילד".שמע !ילד-צלצלהופעמון /הטבועים
שלהאחרתהממשותומגתנבתערלה-ועכשיוכאןהישראליהביתאתהמתארים

 /בגדותיולהיותהזההפחדדק /חסרלאומארםגדול."הבית :הישנההאימה
 :שידבאותואחרתובשרדה ) 10עמ'(שם,גרד".עלוכופלקיראלמקירסובבכשמש

בפואמהמשמערתטעונתמלההיא"הגדר"ואכן.טובענית".ימהפכיעל"חבוקים
בפואמהוהיעדהביצהאתהדעתעלמעלההטובענית""הימהואילוצלל'.'"המפתח

-ר"מכהדה""חרמה" '.'רשג":המפתחז,,לרתיתד-על-כןארד".לא"עדהפרטיזנית
הישראליתבשמשהיםשפתעלאידילייםילדיםמשחקיהמציידיםבשיריםמופיעות

כמעליםמעוצבים ,"פסנתר" :כגרןניטרלייםכרשאיםעלשירים .) 13עמ' ,(שם
לאחדומידתופיעהמתההאםהפסנתר,עללפרוטבתרא:"האחרת"כפולהממשרת

ר"פסיפסים"."כותנת :והמרותהריכוזמחכותבנושאמקובלותצרפןמילותמכן
"חרמה"שלבתמוכותמשולביםהעברית""העידשלתיאורים .) 45עמ'(שם,רכבת"
 63עמ'(שם,רהרריליה"הצלביםשלרשת"הדאתמעלההלילךופרח ) 54עמ'(שם,

, 61 (. 

דבמרחקהרחוקותביצירותאףומופעייםחוזריםקרבנואבאשלהפרטייםהצופנים
עדרתלפי[שככתבההחול""אדמתהפואמהלכךמעניינתדרגמא-השראהמנושא

לנרפיםשייכיםוהדמיוותהרקע].העלילה, 1956בשנתבברזילביקורלאחדהמשורר
"העדה"שלהדגםומופיעחוזרהפולחניהתיאורסמבגרתאולםזד.ולפולחןאחדים

הפולחניתבתפילתוהאחדשלושידר .) 17עמ'(שם.לפניהם"העובד"האוררמול
צרפןבגדדשהןר"תהרמרת",כ"ברררת"משמערתטעונותמיליםמשרבצתוהזרה
 .וידועמרבדאימה

חשיפהאיןרידריית,כתיבהאינההשראהבנושאקרבנואבאשלכתיבתולסיכום,
שלביצירותיומזאת,יתדההמזהים.הפרטיםמידבאתלמסורארלתעד,ניסיוןואין
פניהואיןכמעט-למעשהומורת,ריכוזמחנותשלתיא~ריםאין-קרבנואבא

תקופה,שלמיתוסהמעצבתדרמתית,תפיסהעלהואהדגשהאימה.שללעיצובה
 •הלירית.בשידהאףובעקיפיןבפואמותבמישריןביטוימוצאתוהיא

"ישהונגוו
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חברעםאוטופורטרטולץ'שברוכו

ב
מלירןרחציכשלרשהחיוהשכיחמלחמת-עולםשלפכיפרלין'

כןעלכולה,הארכלרסיהשלאחרדלעשרהמעלשהיוויהודים,
 .טבעיהואספררתכ~לביןהיהודיתהתרב~תביןקשרקירם

הפולניתהחברהבעצם' .המיוחדבאופירלהרהרכן'עלכדאי'
טופחהאשרמוחלטת,בהפרדהרבדמןחיואחת,בארץהימצאותןלמרותוהיהודית,

הגנהשליוצאפועלוחיתההאררתרדרכסייםהדתשליחיעל·ידיהיהודיםמצד
ואףהיהודים,עםמקשריםרבדמןחששהמצידה,הפולנית,הארכלרסיהעצמית.
לאהיאהיהודיםאלזהביחסאגב,היהודית.הדמותשללדמוניזציהכטיחחיתה
 .באירופההאחרותמארצותכבדלה
על·הונצחוהיהודית,לחברההפולניתהחברהביןדרהפרדהעלהמעידותתמוכות

הארכלרסיהאלשיחסםאלהעל·ידיגםהפולנית,הספרותשלהקלסיקרכיםידי
קיימיםבזכותהאשרארד'שקרבה,אלידהלמשל,כמרביותר,חיוביהיההיהודית
דרמותתמוכות .פרליןדי.יהדשלולבעייתיותלסביבההמתייחסיםררמאכיםמספר

שלהיצירותכשבאחתמאד,הופתעתימכבר,לאהיידיש.בשפתבספרותהונצחו
ואשרכערריו,בתקופתדינגוהתגוררבהררארשה,שלחיתארומצאתיבשביס·דיכגר

אתרקלאמתודעתומחקהסופר .בלבדיהודיםשלמגוריהםעירחיתהלגביר
עםקשרלהםשהיההיהודים,ההוגיםאותםאתגםאלאהפולניים,התושבים
לאנקדוטהלהאמיןאם-דרמהדברהמתבוללת.השכבהכלכלומר,הפולניים,
השלוש·חייושכתשעדשסיפראש,לשלוםקרה-סלרכימסקילאכטרכיהמיוחסת

 .יהודיםלאגםחייםשבפרליןבדעתוהעלהלאעשרה
עללהצביעאפשרהצלחהשלמידהבאותההמטבע.שלאחדצדרקכמרבןזה

לפכיערדליהודיםהפולניםביןפעולהשיתוףעלהמעידותספרותיותדוגמאות
הראשונההדמותכי Iלהזכירלאקשה .לשיאהההתבוללותהגיעהבההתקופה
שלשאיפתםעםהמזדהההיהודישלהיפהדמותוהיאפולני'ילדלכלהמוכרת
"פןהפואמה-מיצקביץ'אדםשלהנפלאהביצירתוהמופיעהלעצמאות,הפולנים
אחדרקאיכרכגינתותארואשר Iיכקלשלהמפורסמתדמותואלאדראין .טדארש"
שלתרומתםאתהממחישההשאלהגםאלאהפואמה,שלביותרהיפיםהפרקים
של " Eaegi monumentumבגםההיא.בתקופההפולניתלתרבותהיהודים

חכרת·ספרים,בעליהודיעלאופיינית,הערהמופיעההררציר,פיעלמיצקביץ'
שלטוןעל·ידיהאסורהמחתרתיתלארמיתספררתהפולניהקוראאלהגיעהשבזכותו
 ;הצארים

השומרים,שלאפםתחתהצארים,איוםלמרותמכאן,

האסורים.יצירונ::ויכרכילליטהיהדוימבריח

ברקשלדמותו Iלמשל ;היסטוריותבעובדותכיסויישהללוהספרותיותלדמויות
יהודיים,חייליםגדודהקים 1 1794כשכהקרשצ'רשקרבמרדכבראשרירסלביץ',

שלכקציןכפלרגםנלחםמכןולאחרהצארים,דיכויכגדהפולניםשללצידםשכלחמר.
 .כפרליארןצבאמחטיבותבאחתהפולניהצבא
ובמיוחדהרוסיים,הצאריםכגדהפולניםשליותרהמאוחרותההתקרממ~ירתתקופת
זאתעובדה .פרליןיהדותשלמצידהפטריוטייםמעשיםשופעת- 1863מרך·

המהפכהמרעיונותהשראתואתשאבאשרההתבוללות,תהליךבהתפשטותקשורה
אתהחישותכרעת·הפרעלים,~לבסוףההשכלההקפיטליזם,התפתחותהצרפתית.
 .מאדמטיזראלפעמיםהיהבפרליןהקטנותהיהודיותבעיירותאשרהדה'התהליך

סטרייקובסקייוליאןשלבררמאןמועליתזהלתהליךהאופייניותהעדריותאחת
אתמתארהואאךהשכיח,עולםמלחמתלאחרככתבהררמאןבאפלה"."קולות
בחצילושקדמהתקופההמאפייןהיהודי,הגיטרמסביבתהגיבורשלניתוקותהליך
 .המאה

מןיחידיםשלממעבדםנבעהשהרי ,ד·סיטרי nאופיהיהלהתבוללות ,כמרבן
שבעיקרוןלכך,גרמהדרעובדהלהיפך.ולאהפולניתהחברהאלהיהודיתהסביבה

כלהבתספיגהולפעמיםספגה,אלאהפולנית,עלהיהודיתהתרבותהשפיעהלא
עדריותקיימותהפולנית.התרבותאתמאד,עמוקהרוחניתבהרריהוקשורהביותר

סטכיסלבשלבמחזהורחלשלדמותהלמשל'הדה'לתהליךרבותספרותיות
דוגמההפולנית.הספרותשלהקלסיתהיצירהלפארהשייך"החתוכה",ריספיאכסקי

של"הכושיסלרכימסקיאכטרכישלבמחזהופוגשיםאנויותרחריפהואףנוספת
ג'רדן~ה 9לזקפולניתגיוסהמין ,פולנילאצילהמתחזהיהודיהואשגיבורווארשה",

מרליאר.של
פרליןמיהודיאחדיםשלההתבוללותתהליךשלהנלהבהאופישעצםלהעיר,כדאי
היהשניתןכפיד·סטרי, nאופינשאלאבעיקרוזהשתהליךלמחשבה,להביאיכול

גםאלאהזאת,התרבותמןספגורקלאהפולניתלתרבותשחדרוהיהודים .לחשוב
מכוחה,חוסראותראינטלקטואלית,חי~תארתהלהט,אותררקול~מעצמםלהתרמו
כאילולעתיםאשרופתרונות,מרככיםאחרהחיפושתאורתארתהסקרכ~ת.ארתה
הארמכרתיתהיצירהבתהליכי ;משהרעצליםאבייםסלמוחותמתרדמההעירו

לצייןמעניין .הרעיוןהבשלתאתשהחישוכשמרים,זקמשרוהמחשבתית
בתרבותהפעילהכהשתתפותםממשלהשפיעהחלהבפרליןהיהודיםשהתבוללות

סףעלכברהיהההתבוללותורעיוןהתהליךעוכבבה ,בתקופהדווקאהפולנית
והרגשתהציוני,הרעיוןהמלחמות.שתישביןלתקופהמתכווןאניפשיטת-רגל,

וגברשהלךהלאומיות,שלהכלליהגלאתתאמ~היהודיםשלוהדתיהלאומיהיחרד
בד·בבדאךההתבוללות,ברעיוןלמשברספקללאגרם,זהדבר .כולהבאירופה
תופעתבולטת .יותרמוקדמתשראשיתםתהליכי·ההתברללרתתוצאותהופיעו

יהודיממוצאדמויותשלקודמת,תקופהבכלמאשריותראינטנסיבית,השתתפות
בתקופתהראשונה,העולםמלחמתשלפכילומר,ניתן .הפולניתהתרבותיתביצירה
בספרותהיהודיםשלתפקידםהצטמצם"המודרנה",בתקופתהצעירה,פרלין

לכךהתנגדואשראלהעל·ידילפעמיםשכחשבדבר ;בלבדעדיןלתיורךהפולנית
היהודית".למכטאלירתל"ארפייכי

יהודישמוצאםהסופריםמןאחדיםהראשונההעולםמלחמתלאחרזאתלערמת
לצייןישהמשורריםביןהתקופה.שלהיוצריםגדולישלשררותיהםאתמרחיבים

ט~ביםירליאןושל ) 193 7-1878 (לסימיאןבסלבולשלהבולטותדמויותיהםאתכאן
המאהשלהראשונההמחציתשלהפולניתהשירהחיתה),שבלעדיהם 1953-1894 (

חודרתבלתיתופעהבמיכה,מיוחדתכתופעהבפרודה,בחסר.לרקההעשרים
 .) 1942-1892 (שרלץברוכושליצירתואתלצייןישבמקוריותה

לריבוי .הללוהגדוליםהכשררכרתמופיעיםשעליויותרהרחבהרקעאתלזכורחשוב
העולםמלחמרתשתישביןהשכיםשלהפולניתבספרותיהודיממוצאהסופרים

שראשיתוההתבוללות,רעיוןפריהזכרתישכברכפי-ראשיתמספר.סיברת
מחד,סלרכימסקיאכטרכיהגדולשהמשוררהואאופייני .יותרמוקדמתבתקופה
שלבאווירהחישאבירבכךמתגאהרמ~ידךהיהודימוצאואתביצירתומדגיש
החדשיםהמתבולליםאתאףעודדאשרנוסף,גררםפטריוטית.פולניתמסורת

החדרתעובדתחיתההדרבתקופההפולנית,התרבותביצירתפעילהלהשתתפות
הקשורותהפולניתבשפההספרותיתהפעילותאפשרויותוהגברתלפרליןהעצמאות

למאבקביטוי-הדריםשלטוןכבתקופתיותר,חיתהלאבפולניתכתיבה .בה
בתחוםלביטויפנתההעברבאיסוריכתקלהוכשלאחופשית,חיתההכתיבה .הלאומי

העולם.והשקפותהרגשהאינטלקט,
ההגשמהצררתהספרותיתהפעילות'חיתהבפרליןהדריםשלטוןבתקופתכן'עליתר

העםלבכישמוריםהיוהאחריםשהתחומיםמפכיהפולנים,שלהיחידההעצמית
מיגורןדרמה,במצביהודישמוצאםפולניםעצמםמצארהחופשיתבפרלין ;השולט
רכךאסורים.לגביהםהיו-צבאיים,פוליטיים,-תחומיםשלמסריים

במקצועותביטוילידילבראיכלווהיצירתייםהאינטלקטואלייםכשדונותיהם
הארמכרתית.וביצירהחופשיים

זכתהשבהםפובליציסטיםמבקרים,משוררים,שלקבוצותדרבתקופהמופיעותלכן
שלוהרוחהאומנותבחייחלקםהיהודים.שללהתבוללותהודרתהפולניתהתרבות
זכההתקופהארתהשלביותרהטובהשבועוןמרובה.חשיבותבעלהיההתקופה
יהודי.ממוצאפולניגררג'בסקי,מצ'יסלבלעורכו,הודרתהגבוההולרמתולקיומו
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הלשוןלכעלובצדקהנחשב .סלונימסקיטוניאב .לעילשהוזכרהגדוללמשורר
השקפותעיצבשכעזרתוקבוע,טורזהכשכוע;ןהיההתקופה,שלכיותרהחריפה

קוראים.שלשלםדורשל
הפולנית-האינטליגנציהמתוךכעיקרהואהנאמןשהקוראולומרלהוסיףעודכדאי

 .מחשכהובהיררגישנועראמנות,וחוככיאמנים .דיןעורכי .רופאיםיהודית,
 ;השירהשלהחדשיםכזרמיםהללוהסופריםשלהעיוניתהשתתפותםאופיינית

שלהאוונגרדחלוץ .יסינסקיוכרונושטרןאנטרלואט.אלכסנדר-הפוטוריסטים
שלהתכונותאחתכיטוענים-ואז'יקאדםוכווארשהפיפר,טדאושקראקוכ

רגישותהיאהאורתודוכסית,היהדותשלהנוקשיםמחוקיההמשוחררתהמחשבה
כזהירותלגבשישהללוההכללותשאתמוכןומקורי.ראשונישחדש.לכלחדה
תהליכי-ההתבוללותיהודיות";ל"תכונותהנוגעתכלליתדעהלכלכדומהיתרה

שלהפוריהכתרומתםכיותרהיפיםפירותיהםאתהמלחמותשכיןכתקופהנושאים
זוכתקופהעמידתםמאופיינתזאתעםהפולנית.לספרותיהודיממוצאהסופרים
לבעיותפתרוןעימההביאהלאפוליןשלשעצמאותההעובדהמןהנובעתכמרירות.

גוברתהתפשטותלראותאפשרלהיפך.הצעירה.הפולניתהמדינהכתוךהלאומניות
רכיםאישים .ככללהלאומניותהתנועותשלכהתפתחותןשמקורההאנטישמיותשל
לאוהמוסרית.חובתםאתרואיםותרבותהפוליןעםהדוקקשרקשוריםהיואשר

דוגמאהיהודית.לסביבתםנאמנותםכהדגשתאלא .איתןהקשריםכטיפוחדווקא.
יאנושהדגולוהמחנךהסופרשלהרב-גוניתפעילותוהיאכזועמידהשלבולטת

וכמותוהמוסריכתפקידוכעיקראלאלספרותכתרומתורקאינהשגדולתוקורצ'אק.
המלחמה.כזמןהדראמטי

לזרמיםיהודיממוצאמסוימיםסופריםשלהמיוחדתכרגישותםלדוןכבואנו
אנטוני .שמיאןלכסלכולכמושסופריםגםלזכורישומגותית,האכיצירההחדשניים
היוכז'ככה,יאןילדיםשיריהכותבטובים.מלכד ,מכולםהטוב .אוסלונימסקי

שלהרב-גוניותאתלהדגישכעיקרישלכןכשירה.המסורתיותהצורותמייצגי
 .הגאוניהמשוררכיןמקשרמה .הללוהסופריםשלוההשקפותהסיגנונותהעמדות,

לשמיאןאתהמאפיינתהטבע,כתאוריהחושניתוהמוז:זשיותהמטאפיזיהדמיוןכעל
אוטופיותשלרומנטימעריץזאתועםוהספקניתהאירוניתהגישהכעלוכין

?מהסלונימסקיטוניכאבפוליטיות.חירויותעלכמאבקיואצילקישוטודוןחברתיות
המשוררשלהפציפיסטיותהנטיותעםהיהודית-נוצריתלמיסטיקההמשותף
הפרדוקסלילשילובצווינג,סטפןושלרוטיוזףשלידידםוויטלינה,יוזףוהמספר

המוקסםואז'יק,אדםשלהמעשיכניסויוהדביקותהמפולפלתהחשיכהשל
 ?והקוכיסטיםאפולינרכמוומהחדשניםהצרפתית.מהתרבות

כדיעדסותרותונטיותתכונותלעתיםכקרבהמכילהגדולאמןשלאחתדמות
כפולההכרהכעלמהולל'משוררטובים'ליוליאןהיתר'כיןאנימתכוון .פליאה

כזמנוכתבכיצירתווהשתקפותםממוצאושנבעותסביכיושאודותיהודית-פולנית,
היהודיםהפולניםמהסופריםאחדשאףהואאופיינידברסנדאור.ארתורכהרחבה

עוררהואטובים.כמוהאנטישמיםעל-ידיארסיותשלכזאתכמידההותקףלא
השתייכוהלאומניהימיןלדעתאשרכבעיות,שנגעוכשיריוסועריםפולמוסים
כמיליטריזםוהאשימול"הידד-מולדת"לעגואשרוכשיריםלאומיים,לטכו"יים

העיתונותפעם,לאהשתמשה,טוביםעלכהתקפותיהעולם.למלחמהוהסתה
כהנחהודגלו ,פולניהיותואתכספקהטילואשר , ad hominemכטעוניםהלאומנית
"כעללהיותגםישהפולנית,כשפהלכתובדילאפולנימשוררלהיותשכדיהאומרת

ה"רוחנית"הפולניותשלשאמות-המידהמוכן'גזעית.והשתייכותפולנית"נפש
מעורפלותהיוהפשיסטית,מהאידאולוגיההיטבלנוהמוכרותהזאת,וה"גזעית"
נציגי-שלכפיהםנקראואשרהתכונות,שדווקאכהנחהלהסתכןאפשרועכורות.

והיקרההחשוכההתרומהאתהיוורוחנית","זרותוהגזעניתהלאומניתהמנטאליות
זוכשירההיוהחריףהפולמוסהחדה,ההלצההפולנית.לספרותטוביםשלכיותר
כתקופת .ההשכלהתקופתמאזכהםהשתמשוולאכמעטאשרמחודשיםלכלים

כסגנוןכךכדיעדהמלנכוליתוהאווירההמליציתהפואטיקהשלטוה"מודרנה"
ככנאליההשירהשפתוהעשרתיום-יוםשפתלביטוייטוביםשלשפנייתוהשירי,

הייתהאחריםוכעיני ,אמיצהלחדשנותאחדיםכעינינחשבהכוולגריזציהואף
שפת-המולדת.כהכפשת

אתכאישיותואיחדשטוביםהעובדה,קבלתהפאתוסלאוהדיהיתהכמיוחדקשה
שירי-קברטשלמחברםהיהואףהסטיריקון'שלזועםהליריהמשוררדמות

כעתידעהאנושיהקיוםסודעלותהיהמטאפיזיותחרדותשלזהמשורר .מפורסמים
המשתלביםוכלהיטיוהצולפתכשנינותוהקברטיםקהלאתלכדראחתוכעונה
מטאפיזיקהשלהפרדוקסליתהמפגשנקודתכאותהדווקאמזאת,;יתרההג'זכקצב

"נשףהמבריקההפואמהאתכיותר'הגדולהיצירתואתטוביםיצרוקברט,
והיתההקברטית,הכתיבהשלהאשםאתבותלומותולאחרגם .כאופרה"
 ...הטיפוסית"היהודית"הנפששמסוגלתמהלהוכיחכסיוןהאלוכהאשמות

הפולניתהשירההעשרתשאתמפניאמת,שלשמץהזאתכטענהשהיהספקאין
כנוסףלצייןדי .יהודיממוצאלמשורריםרכהכמידהחכיםאנווהומורטובהכהלצה
"המחשבותשלמחברםאתומהצעיריםהמארמריאןאתסלונימסקי,אתגםלטובים

 .לץיז'יסטניסלכאתוכןלאומי,כיןלפרסוםשזכומסורקות"הלא
ניחןלאפולנימשוררשאףכנקל'לראותאפשרשניםעשרותכמהשלממרחק

היהודיממוצאהמשורריםשניכמוהשיריתכעשייהלשוניכשימושכווירטואוזיות
כ"זרותטובים,אתוכמיוחדאותם,האשימואשרהאנטישמיםוטובים.לשמיאן-

לחדורידעוהללוהו:זמניםשנישדווקאהעובדה,לאורללעגעצמםשמורוחנית"
התעלוהלשוניכחומרכשימושוכזריזותםהפולניתהשפהשלהעמוקיםלרבדיה

פולנייםשורשיםבעלתהיוחסיןשושלתלהםאשרזמנם,כניהמשורריםכללמעל
הפכהכשהאווירההשכיח,מלחמת-העולםערבכילהתפלאאיןכןעלסלאכיים.-

חיפשבוהמקוםאירופה,עלהעיבהפשיסטייםצלבי-הקרסשלוצילםמאדחונקת
לאשאישנדמההפולנית.השפהחיתה"ביתי"לכנותוהיססלאואשרמחסהטובים
שלו,כפואמהכשכתבטוביםזאתשעשהכפיהפולניתללשוןאהבתואתהביע

שלי".פולנית-ל"מולדתיאהבתועל"הירק",
הפולני-הדו-קיוםבסיסאתהרסההנאציםעל-ידייהודי-פוליןשהשמדתהיהנדמה

העםשלוהישרההגוןחלקולשער.היהמשניתןיותרהפתיעההמציאותאךיהודי,
לוהיווהנאציהמשטרפשעיהאנטישמיות,אלכסלידההתייחסתמידאשרהפולני.
אלההיוכילצערוגילהלעולם,לפוליןתחזורלאשהאנטישמיות.להניחטובהסיכה

שלהזוועהמעשיעל-ידיהאנטישמיותשלהאמיתייםפניהחשיפתשווא.אשליות
שקודםהפולניםאצלגם ;iכושלרגשיגרמוהאכזריותתוצאותיהוהמחשתהנאצים.

עלשהצהירונלכדזולאהימיןמאנשירכים .דגליהםעלסיסמאותיהאתרשמולכן
חלכסכנה.היואשרליהודיםבפועלעזרואףאלאהשקפותיהם,שלמחודשתבחינה

שלחלקה .היהודיםבעייתאלהקתוליתהפולניתכנסיההשלביחסהמפנהגם
ההרסניתההשפעהתוצאותזאת,לעומתמבוטל.היהלאהיהודיםבהצלתהכנסיה

המלחמה.לאחרגםאותותיהםאתנתנושונותשליליותקבוצותעלהמלחמהשל
 ,בקלץהפוגרוםאודותמידיעותהפולניתדעת-הקהלזועזעה 1946בשנת

שאלההעובדהעלהצביעהזההפשעהנאצים.ממחנותניצוליםהיושקורכנותיו
לאנכסיהם,ומהחרמתהמסתתריםהיהודיםמסחיטתהתעשרוהמלחמהכזמןאשר

 .חברתירקבשלגרעיןלהוותוהמשיכונעלמו
כמצדדיםלפוליןחזרולבריה"מ,לבריחתםהודותניצלואשרמהיהודיםרבים

כמפלגה,חשוכותמשרותתפסומהםואחדיםהקומוניסטיהרעיוןשלנלהבים
מלוחמירביםהקומוניזם.אתאחדהלאהפולניתהחברהרובובצבא,כמשטרה
לאהסטליניסטי.לטרורקורכןבנופלםסוהרבבתיועונונכלאוהפולניתהמחתרת

הרעשורשאתליחסלהםעזרוהפשטניהפרימיטיבישהלך-מחשבתםאנשיםחסרו
יותרמאוחרבתהליךהמיגזרים.שניביןשוויוןיחסהצבתתוךוליהודיםלקומוניזם

כשהיאהשלטון,עלבמאבקההזההלך-הרוחאתהשולטותהקבוצותאחתניצלה
לאמ"למעלח"שבאהזאת,אנטישמיות .יהודיממוצאהקומוניסטיםאתדוחקת
השלטונותלגביהיוותהאבלהפולנית,בחכרהרחבהדהמזל,למרבהמצאה,
 . 1968בשנתפוליןאתלעזובהזדמנותיהודיממוצארביםלפולניםלתתאמתלה

שבעודהפרדוקסאתלהביןשנוכלכדיכאןאותןאניומזכירידועכתעובדותהןאלה
 :להדגישוישנוכחות,עללדברהיוםעדאפשריהודים,כמעטאיןהיוםשלשבפולין
אתלהסבירכיצדהפולנית.בתרבותיהודיממוצאפולניםשלחשוכה,נוכחות
יותרטוביםהיולהינצלשהסיכוייםהעובדהידיעלמהכמידתאולי ?הזאתהתופעה
הפולנים.כעזרתלזכותיכלולכךוהודותהפולנית,לתרבותקרוביםהיואשרלאלה
וההגירהטבעיתקרקעהיאפוליןאדמתבפולניתהכותביםלאנשי-הקפדלכך'נוסף

מהסופריםחלק .וטרגדיותמריםלכשלובותגורםולעתיםעצוב,כורחלרובםהייתה
עם .המלחמהשלאחרבתקופהבפרטרעיונית,מבחינהקשוריםהיוהיהודיממוצא

אמונההאמינוטובים.יוליאןכמומהם,רביםהקומוניסטיים.הרעיונותעםהשמאל.
עודתתקייםשלאבלבדזולאשכה .החדשהפוליןנבניתחלקנוטליםהםכישלימה

 .החברתיוהצדקהשוויוןהתגלמותגםשתהיהאלאאנטישמיות,
לראותיכלולאאשריהודי,שמוצאםפולניםסופריםשלקבוצהעדייןמתקיימת

כזכרונותיהםבתר:::ותם.בלשונם,כהקשוריםהםפולין'לגבולותמחוץעצמם
הזדהות-אפשרותמכללמוציאזהאיןהלאומית.בהזדהותםוראשונהובראש
אחריםסופריםאצלוכמוטוביםאצלכמופולנית-יהודית,מהם,אחדיםאצלכפולה
 ;(כמוכשואהלאחיהםשקרהמהעלמעידמסמךכהשארתייעודםאתראואשר

 ;(כמוהשואהלפניבפוליןהיהודיתהחכרהשחיתהמהעלאו,רודניצקי)אודלף
סטריקובסקי).יוליאן

ומעדיפיםפולניים,סופריםכאלאליהםשיתייחסוהרוציםכאלהגםישנםאך
יכולההאנטישמיות.תולדת 'כזושעמדהמביןאני .היהודימוצאםאתלהסתיר
אתלהביןהחובהחלההפולניםעלינואכלרבים.יהודיםשלברגשותלפגוע

זו.רגישותם

ההזדהותכעליהסופריםוכןהאלההסופריםשגםלהדגיש .אופןככלחשוב,
 .מפוליןלנתקםהצליחלאדברלמולדת.אהבתםאתבהתלהבותמפגיניםהכפולה,

 .לצמיתותאףאומהלזמןלעודנהנאלצומביניהםאחדיםאםאפילו
בכית-הקברותטמון .כפוליןהדמוקרטיהעלכלוחםמתאשרסלונימסקיטוניאב

כילדיםהמטפלותקתוליותנזירותעל-ידימטופחוקברווארשה,לידכלסקי
 ,לפוליןמגעגועיםמתכגלות, 1968כשנתעצמומצאאשרסלוצקי.ארנולדעיוורים.

לספרותופרופסורמפורסםמכקר .נעורימימיידידי .כךעלמעידיםהאחרוניםשיריו
הגריםהפולנייםהסופריםמכיןהיחידהיה(ארה"כ), Stony Brookכאוניברסיטת

להשתתףאליההגיעכפוליןמצב-החירוםהכרזתלפנייוםאשרלגבולותיה,מחוץ
-להגדירושמנסיםכפי-הואשאיןהצהירזהבכנסובהרצאתותרבות,ככנס

יהודי".ממוצא"פולניאלאפולני"ממוצא"אמריקאי
חייהםשתולדותאלהשלהפולניתבספרותהמתמדתהנוכחותהיאביותרמפליאה
וידובסקי,בוגדןההשמדה.ותקופתהשניהעולםמלחמתשלפנימהתקופההושפעו
אותווארשה,גטושלהטרגדיהאתמתארלמתים",שהושלך"הלחםהרומאןמחבר
המלחמהכשפרצה 5כןהיהגרינכרגהבריק . 9בןהיההמלחמה;בפרוץכילדהכיר
"המלחמהבספרומעולהכפרוזאיקוןהפולניתבספרותשמואתהנציחוהוא

הופעתובשל .וארשהלידככפרהמסתתריהודיכילדחוויותיואתתארבוהיהודית",
כהפולין.אתלעזובאולץומחברובפרו-ציונותהמו"להואשם-1968כזהספרשל

גרינברג,הבריקאבל .קמינסקהאידהשלהיהודיבתאטרוןכשחקןגםהתפרסם
שהופיעובשיריוהפולניתהספרותעםהנצחיתבריתועלמצהירבארה"בהמתגורר

פולניתושירההעממיתהפולניתהמנגינהמהדהדתבהםבארה"ב,מכברלא
והרומנטיקה.הרנסאנסכמסורתששורשיה

כבית-גדלהואחריהלזריםהמלחמהכזמןשנמסרהלכךהודותניצלהקראלחנה
המנהיגאולמןמרקד"רעללספרההודותבין-לאומילפרסוםזכתההיאיתומים.
קראלחנהערהמצוינתכעיתונאיתוארשה.גטומרדמנהיגימכיןעדייןשחיהאחרון

היום.שלכפוליןלהתרחשויות
מולדתנועםישראלשבטכניאתהקושרתהכריתשלה nכ·אתמדגימיםאלהדברים

הפולנית.
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הונגריהיליד ,ולסרוגיותוקפותמחייכותעינייםלמשקפייםמעבר
 ,רומנים 3 ,שירהספרי .העכשוויעולמואתמזינהעדייושהשואה
פרטיתהוצאהבעלשהואהיחידהמשוררותרגומים.מחזות

 .שנים 26כבר-הוצאהכבעל ,מעמדוהמחזיק

 !שמךמאחוריהסיפורמה /בארץנולדשלאכמי •

היההאחדסבי .המשפחהאגפימשכישמותשלוצירוףייעברותהואיעוז-קסט
-השניבצדומןבאויןה.בחרהואזאת,שיאפייןם wוחיפשגדולהונגריפטריוט
 .צירוףמעיןשעשיתיכך-העזהשלבמשמעותקאסטישנוההונגריבאפוס
כשהיגעתיבחיפה, .היהכךשהיהומעשהחופשית.בחירהמעיןכברהואאיתמר,

הלכנו .אדוקלא .דתייהודי .בהונגריהעודעבריתאצלושלמדתיאדםפגשתילארץ'
שכככסהמניחאני .הראשוןשייכנסמישלבשמושאבחרוסיכמנוהכנסתלבית

 .ארווין ר~~היההמקורישמי .איתמראתהעדפתיהשוניםהשמותומביןקבוצה
ואיני-המקורילשמיהתכחשתילאמעולםפכים,כלעלמתבולל.ביתהיהביתנו
נקראתיאמי,מותעדשנתיים,לפכיעדבשמותיהם.התשובה""חוזרילאופכתשייך
הכלכיאםבי,קייםעדייןהקודם,לשםההגנהואינסטינקטהמקורי,בשמיידהעל

 .העבריבשמיליקוראים

-מתרגם/מחזות/רומאנים /שירהכותב/אתהשפורסמוכתביךפיעל •

רצוןמתוךזההיהאחרים,לז'אנריםפניתי~םהשירה.זו-לג~יוהעיקריהמרכזי
אומרשאתהדבריםמסויימות.הגבלותלהישוהשירההואילמסויים,עולםלבכות

ראליסטית,שירהכותבשאיניוכיוון .לראליההישירה,הזיקהאתמאבדיםבשירה,
בז'אנריםגםכעלמתלראליהשהזיקהככרןאחרים.לתחומיםפוכהאניצילומית,
לפנייה.המניעהיהזההרגשתי,מבחינתזאת,בכלאךשלי,האחרים

לולא .ספר /כמעט /שנהכל .מאדגבוההכתביךשלהפירסוםתדירות •
שונההתמונה /לדעתי /היתה /כתביךאתהמוציאהההוצאהבעלהיית

לחלוטין.

שיריםמארבעה-חמישהיותרכותבאיניבממוצעמאד.מעטכותבאנילדעתי,
שכרתוחמשמעשריםמבחרהואלמשלזהקובץ .התפרצויותישלפעמיםלשכה.
אותישמכירמיקטנות.חוברותמוציאשאנימשוםנוצרהמוטעההרושםכתיבה.

ליוישההוצאהבעלשאנימשוםדווקאמוציא,אניוחוברותזאת.עובדהיודע
ספר.מאשרקטנותחוברותלהוציאיותרקלכלכליתמבחינהכלכליים.שיקולים

יותרחמורההיתהשהסלקציההיאהנפוצההדעה /ההסברלמרות •
ספריךאתמוציאאתההייתלולא

אשרעליהם.סומךשאניאנשיםשלביקורתמקבלשאנילפכילהדפיסנוהגאיני
אניכיבמנותקלכתוביכולאניחושבים.הםמהאותימענייןכל-כךלא-לאחרים
בספרותאדנותיכזרםכיוםהמצטיירהזרםמןכמנותקעצמירואהבמילא

עצמיגבילשצוךיתימזהבתכליתשוכהמהלךכשהתחיללשירהכככסתיהישראלית.
ומכלמפרובלמטיקההינתקותהיתההשירהשלהכלליתהאווירהמעצמי.-

נוצרכך,יהודית.גורליותלבטאהואכנראה,שלי,גורליואילויהודית,גורליות
ללאאפשראייהודיגורללבטאשלי.למגמההשירהשלהךלידיהמהלךביןניתוק

לכתיבה.מעולם,קדמה,לאהאידאולוגיהאצליברור,שיהיהאבלאידאולוגיה,
אניהמעגליות.שכגמרהחששאנילפכימדפיסאיניכךביןהסלקציה,לגביושוב,
-כסגרהשהמעגליותמרגישוכשאני .בודדשירלאפואמות,מעיןמחזורים,כותב
מדפיס.אני

היוצאהספרלגבילמשלהקורא/אךבמעגליות/חששאתהייתכן •
 .מחברקובשוםמבחיןאינו-היםוולשון /הנהר"לשוןלאור'עכשיו
לינראתההרחוק'אלמהקרובמהופך'שכיו~נו /הכרונולוגילרצףפרט

 .לחלוטיןמקריתהשיריםשלבחירתם

שיריאלהאיןלכןניצול.שלנפשיעולםמיפוי'או,חתךלתתרציתילא.אופןבשום
קניהשכים.כלבמשךהשואהיסודעלשנוצרמהאלאבעשן","כרףכמושואה,
היההזה,הנפשיהמצבשלשרכיםצדדיםלשקףהרצוןאבלאסתטיים,היוהמידה
עלסומךשאניאשתי,וגםבסרויעקבברזלהללעשוהראשוניתהבחירהאתהעיקר.
הםנירםאםגםבעבר,התקבלוכיצדשידעתישיריםהכנסתימזהחוץדעתה.
 .ממכירחוקים

 .ניצולשלעולמושאמרתי,כמומשותף,נושאישאךאחד,שיריםספרלאמבחר,זה
הסגנוני,השוניככגדטוענתאתואםמצוי,זהצהריים"באורואשה"בגברבמדורגם

ריסוןיששבהןקצרותמשורות-השכיםבמשךסגנוניותתמורותשישברורהרי

שיכההבסיסישהריגושמשוםגדולים,חומרבגושילשימושועדאחתל~לההריגוש
מהותו.את

יצר /הפארדוקסדרךעלהצימצוםהראשונים'בשיריםלמעשה •
והתמודדותבגרותהביעההרחבות- /באחרוניםואילוקלילהמוסיקאליות

שאמרת.למההפוכההסגנוניתהתמורהמשמעותזהבמובן-

לכדיהתרחבהשלאבה,להסתפקשאפשרצעקההיאהיחידהה~לה ?קלילותאיזו
ארוכותכשורותלכתוברציתיכזמנוגםלמעשה,הפנימי.הלחץכשלשלםמשפט
מחק.כימשהואבל

לאהאםלפגם.טעםיששלך,בהוצאהועדוכזה"כל·כתבי".להוציא
 !אחרתבהוצאהלאוריוצאכזהספרשלפחותרצוי

הרגשהליהיתהחוכרותחוכרותשפרסמתיכיווןשנית,כל-כתכי.לאזהכלקודם
רצוןזהובכלל,כרצף"."סיפורזהכותבשאנימהשכללמרותמתפזרים,שהדברים
חיזרתישלאמשוםדווקאשכה. 25לאחרמשיריומבחרלאסוףמשוררלכללגיטימי

אידאיכעולםמלוויםסגוריםמעגליםרציתי .זהירהייתיאחרותהוצאותפתחיעל
להתנתקרצוןאיזהאוליישכסגר.אולישהמעגלהרגשהליישעכשיומסויים.
הזרכדרךהדבריםעיקרישאתתחושהישאכלאתנתק,שלאיודעאנימעגל.מאותו
שעולםאחריםלסופריםבדומהשלאעצמי,עללחזוראוהבאיניואניאמרתי,ככר

פניתיאכללכ,שמתאםיודעאיכרלשלי.דומההיההשואה,מבחינתחוויותיהם
ממושקלים.מחורזים,שיריםקבועה,למתכונת

ששופטמילפגם.טעםעלמצפצףאניל"עקד".מחוייבותליישלפגם,הטעםולגבי
כל-כךעלינאמרוככרלמעשה,שיפוטו.אתמעריךאיניכזאת,מנקודת-ראותאותי
לאכתלם.הלכתילאמעולםהביטי,מותקף.להיותרגילאנירעים.דבריםהרבה

הייתיעובדה,קיימת.ספרותיתלמסגרתעצמילהתאיםביקשתילאמעולםליקקתי.
שוכההייתילזה,ונוסף .כךעלליסלחוולא-והצלחתיזאתלעשותמסוגל

 .העבריתכשירההנעשהמןאחוזכתשעים

 ! 90מ·•רק

לאצ"ג.שמורכבר-99ה

הנחתדעתי,עלשעמדתימאזלמעשה,יכאה. wשלעולםלתוךנולדתילך.להגידאיך
הכי.בלאויגיעאלישמגיעמיאחרים.לאהובחייביםלאשאנשיםהיא,שליהיסוד
בלי?אפשראיךחולשה.רגעישישברורבלב.צובטלפעמיםשזהברור

בכתיבתםהרואיםבאלהלהבחיןאפשרהשואהוו"ספרותיוצרי.בין
ובאלה,שמות,נזכירולאהממוסחרים,באלהלמשל,קובנואבאיעדו,
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לעסוקחייביםהםוממילאחוויותיהםבעולםעוסקיםאמן,שככל
האחרונים.ביןעצמךאתשתשבץמניחהאניבשואה.

מאדאנייצירותיו.לחומדיאחרת;אוזומודעותמודע,אדםמסוייםבשלב
בגילדקלמעשה. .אינטואיציהעלסומךלאמאדולכןבתחושותיאינטואיטיבי

עלדקלאלהסתמךיכולשאדםלמדתיהדציו.אתלהפעיללמדתילמדימבוגד
דו-שיוצאומההילדות. .שליהחומריםעולםודהודברים,לבחוןחשוב .החושים
 .כשלעצמהיעודכברהיאספרותיעוד?פירושמהאךשונות,תחושותישהבעתו.

חייםלא .והאמנותהספרותהואחשובשבאמתמה .הזמןתמורותבכללדעתי.
נורא.לאאין.אדכשאיןאבלכשיש.שנוחודאיטוב?לחיותפירושמהכיטובים,

לחיותאוהבאניבדוד,שיהיהאבלרכוש,לישאיןמשוםכך,לדבריכולאניאולי
איןשאםברור .והאמנותהספרותדושנשארמהדברשלבסופואך ?לאמי .בנוחות
מחוייבות-עצמיתדו .שואהניצולשלעולםהואבדרך-הטבע,עולמיתודה.איןקמח

לעלותפוליטית.כתיבהנגדגםאנילכןנפרדיעודלאאך-ההווייהשלואותנטיות
פעולהכדלומוצא-לשתוקיודעשאינומיאובספרותעצמואתשמיצהמי .גלעל

סליחה .זבלשללאוסףכךאחרהופכיםהפוליטייםהשיריםכל .פוליטיתבכתיבה
הביטוי.על

ביןנתקלהיותשחייבמבינהאניהמחשבה,הלךאתנמשיך.ואם
 .מסדלמיהספרות

חייב.לאהואאבל .תומךכשמימסדנוח .מימסדללאמתקיימתאמנות .כךנאמר
אחדטובשידשאפילומאמיןאיניחומריים.בתנאיםמותניתאינהאדםשליצירתו
 .יותרלאאךנוח,שזהבדוד .מתמיכהכתוצאהנכתבלאאונכתב

המצבההזמנה.אלמנטקייםכאן .התרגוםתחוםהואחשובההתמיכהשבוהתחום
כמומופתמשורדי .נחשלותהכיבארצותקייםאינוהתרגוםמבחינתבארץהקיים

הדחףרקלאקובעשבובמקוםבעברית.מופיעותבקושייצירותיהםשילד,גיחה.
לתנאים.רבהחשיבותישחיצונית,בהזמנהצורךשישאלאהיוצר,של

 !נוצרהכיצד .ההוצאהלבעלונפנההיוצראתנעזוב •

תרגומים,גםעמיהיו .מו"לחיפשתי .לעבריתהונגריתשירהתרגמתישנים 26לפני
אורי .אותםשעיטרציירידידליהיה .יפניתשירהשלמאנגלית.חופשיים.מאד

מין .שרבשמעוןגםלארכיטקטורה.אחרי-כןשפנהגיל.משהנוסף,וציר .שטטנר
ללא"מלאךהיוהחדשהבהוצאהשי~אוהראשוניםהספריםשלושתקטן.חוג

שפנהתמרי. .ששלושיריםידרעאלייוסיהבמאישל"לפעמים"שלי,כנפיים",
אחרי-כן .מהונגריתוהתרגומיםהיפניםהשיריםוכמובן .לארכיאולוגיהאחרי-כן
לנוקמולמעשה. .פריוורותרגומיצורראובןעל-ידישנעשוךי;ן'תרגומיס;ן'הופיעו
והצורני.האסתטיהחידושמשוםרביםחקיינים

הן"עקד",שלהשונותהוצאות-הבתמשוםהשירה,מיסחורעלההתקפותכל
אוכהוצאה.תמיכהומקבלהמימסדעלנשעןשאתהאופתוחה.לדלתהתפרצות
ההוצאותלגביהסברדףעימימצוי .כלכליתמבחינהלחץנוצרמסוייסשבשלב
מתערבאיניגרידא.שרותי-מו"לותהיאמרים ."מריס""גוונים",טרקלין,השונות,

מהמוציאיםאנוב"טרקלין" .הוצאהבעלאוכעורךדעתשיקולכלשםליאין .כלל
ההוצאותושוב, .מסוייםדירוגנוצרכך .הכתיבהאופימשוםל"עקר"מתאיםשאינו

דולים.מכררבילהוציארוציםאיננואםהכלכלי,הצורךתוצאתהןהשונות

 !יחידבימתומהי •

הפוחדיםאנשיםיש .האישיותלעמודתיביטויהמאפשרתפרטית,מסגרתזוהי

לכןבגללי.ניזוק,יחושב"עקד"שהוציאשמירציתי.לאאניואילומחותמת;
הניאו-יהודיתהתפיסהביטאהבזמנו .זובהוצאהלמשל'גרמניה""מולאתהוצאתי

עברייםמבתיםולאההמוניות,העליותרקעעללארץשהגיעואנשיםשלעולמםאת
שלהמוכרתהמשמעותמתוךביאר-יהודיותלכךקראתיציוניות,ממסגרותולא

רבים"דו-שורשיות".במונחבחרתידברשלבסופואךלמקורות,כחזרהה"ניאו"
העמדתאומשחקמתוךולא .והארץההוריםעולמות.שניהעכשווית.בספרותכאלה
מיסטית.נטיחלכךהתווספהבכתיבה,אצלי,קיום.כמהותאלאפנים

לעומתמועדףליחסזכותלךישכאשכנזיעליות,מזכיריםכבראם •
 !המזרחעדותקיפוח

זהאתעודדתיאמנםעצמיאניעכשיו.ונוצריםשהולכיםהגדוליםהשקריםאחדזהו
 .ראשונהממדרגהשקרנסבלת.בלתילתופעההופךזהאךביטון.ארזשלבמקרה
לבהתקפתקיבלזקן'כאדם ,אבי ?קליותרהיהלארץשהגיעולהורי .מתועבשקר

 .נוראייםתנאיםבנתניה.חרפהמקום .הן;,בשיכון

הלםהיהלנוגםאנחנו.מאשרנוראהפחותטלטלהעברוהמזרחעדותלמעשה
 .החוםהלםהנוף.הלםאקלימי.הלםגסהתווסףלנואךותרבותי.כלכלי

מהכתיבה.שנותשנים 25המבטאלאור,עתההיוצאלספרנחזור 8
 !לצהוב)(מלבןבגווניםלשימוש'אוהמשקלילשונינוסףשחלוהתמורות

נפוצהתופעהכנראהזוהידיבורית.בלשוןלשירהגבוההעבריתמשפהכלקודם
שליטה'להוכיחכדיאוליגבוהה'בשפהמתחילים .לשפהמשפהשעברמיאצל

שפהלינחוצהכיום .הלשוןשלאינטימיזציהליצורמבקשים .היפוךחלאחר-כך
יצרתילמשלכךכפשוטה.לאהראליהאתלבטאלישתאפשר .אחרמסוגגבוהה
הואאךקיים.אינו-שהזכרתלמשל,הצ'ודאפרחצמחיה,שלשלםבדיוניעולם

הולדתי.במקוםשהיהמהעלמבוסס
"אלאהריאליהלאהמשורר,כדבריאךמהריאליה.המנותקתבשירהמאמיןאיני

על-מציאותית.מציאותאותההולמתשתהיהלשוןמחפשאניהשמיימית".בבואתה
בובפרוזההשיראלמנטליחשובאףכךסגורות.לצורותהחזרהפשראוליזה

בהווייהובעיקר.פרובלמטיקות.בעלתמציאותאליותרנמרצתזיקהמתאפשרת
ואיניממנו,והמושפעיםזךבהשפעתבשירה,נורמותנוצרואמרתי,כברשהרישלנו,

יהודית.גורליותלבטאהואגורלי •
והאמנות.הספרותרקזהדברשלבסופושנשארמה •
ארצהבעלותםקיפוחסבלוהמזרחעדותבנישרקלומר •

גס.שקרזה-

 .מהראליההמנותקתבשירהמאמיןאיני •
השירהאתהמרוקנותנורמותנוצרוזך.בהשפעת

 .מפרובלמטיקההעברית

העבריתהשירהאתהמרוקנותנודמותנוצרואךכישרון'עלכעתמדבר
מפרובלמטיקה.

האישיתהשירהאתלא •

מהאומר.אתהמהחשובמאדלדעתייפה.העשוילנגאליהסוגדותנורמותהןאלו
נזהראנילאידאל.הפכה"קסום"כמו~להבה.דילאבלבדמילוליות .לומרלךיש

מספיק.אינואךהבסיסהואהאסתטישהאלמנטמאליומובןבה.להשתמששלא
בדרך :הראשוניתהזהותאלחזרהבסירנותשלושהלהערכתי,יש,האחרוןבספרי
חזרההדמיון'בדרךעיר-הצביסארוואש,נולדתי'בההעירעלכוואריציה ,החלום

אד .שנתייםלפנישארעהממששלחזרההשלישי,והאופן ,בפועלחזרהכשאיןגם
תחושהזו .וגידיםעורקורםלאטולאטקייםואיננושקעהעולםכלכאילוהרגשתי
חיתהקודם .כפשוטןוהתפאורותאורותכיבוי .ההצגהאחרישמתרחשלמהמקבילה

אניהדו-שורשיות.מבחינתאך .מהרספוחדאיני-הרסואחר-כךיפהפיהבימה

 .האיןעלהדגשהיהעתהעדמטאפיזית.תהפוךריאליתשחיתהשהתפתחותמבקש
ארץשלבטרנסצנדנטאליותכאילולחפשישהיום, .אחרמקוםבנבכילחפשהרצון
כוחזהוהכפול.המטעןאתהנושאיםהםהאנשיםעצמם.באנשיםמצויהוזוישראל
לחפשישלאדם,שמעלמהגםמתוכך.גורלךאתקובעוהואשליטהעליושאין
כעתמצויאניבוהשלבולכן'נוסףמשהולאדםמחוץשישמאמיןאיני .עצמובאדם
 .הסגנוןלביןלומרמחפששאנימהביןקורלאציהלמצואהנסיוןהוא

ממצוקה,צומחתאמנותכלואכן, ."רעב"נקראשכתבתיהראשוןהשיר ,למעשה
שירים.ממאהיותרכתבתילאוסך-הכלמפיזית.גםאךפיזית,ממצוקהרקשלאודאי
בסוףלמשל,הנספחחריפה.ביקורתביוישעצמיעלאחזורשלא .מחזרהפחדבייש

 .היססתי .להכניסםרציתילאהשחרור,ועםבנרגן-כלזןכילדשכתבתישיריםהספר,
זהאמנות.כאלאליהםלהתייחסאיןאךאותם.הכנסתיברזל,הללבעצתחששתי,
 .מסמך

הצורךאולייודע,מיאךכתיבתי.לגביעליהשדיברתהאופטיתלטעותנחזוראך
אספיקלאשמאהחשש-בעברהואאףנעוץלספרלהמתיןולאחוברותלהוציא

 •יום.יילדמהיודע,מיכילהוציאו,
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מסה

העממיתהספרות

בלהגיםוהספרות
שלהמקומיים

המאגרביהדות
זעפרני*חיים

בע"פוספרותכתובהספרות •

תחילתועדהט"והמאהבסוףספרדגירושמאזמרוקויהודישלהתרבותייםהחיים
הם-שבעקבותיווהתמורותהצרפתיהפרוטקטורטראשיתעםהעשרים,המאה

השלישיהכרךהאחרונות.בשניםשקדתישעליוהכרכיםארבעתבןהמחקרנושא
המוקדשהשנילכרךטבעיהמשךמהווה Iהעממיתיהספרותשעניינוזהבמחקר
בתנאיםהמשפטיתבמחשבהעוסקהראשון,הכרךהעברית.ולשירהחרתילפיוט

בכרךוהשו"ת.התקנותבקבצימצטייריםשהםכפיוהדתייםהחברתיים-כלכליים
 .המוסלמיהמערביהדותשלהמיסטיקהוחייהקבלייםהכתביםכחקרוהרביעי

ושדההדיאלקטלית,העממיתבספרותהתעניינותיגברהבעבודתי,שהתקדמתיככל
 .מראשלשעריכולתילאוגיוונםעושרםשאתתחומיםעלוהתרחבהלךהמחקר
יסודותבעלותבלעדי,יהודישנושאן:מיצירותטקסטיםשלכרחבהבקשתדןהספר

מתחוםליצירותועדוכר'האג'יוגרפייםוחיבוריםפיוטיםומשכאיים,מקראיים
ביןולשיתוף-פעולהלמפגשיםכרחבכרשחיתההסימביוטית,החילונית,התרבות
-ה"מחבוב"של(הקצירהמשותפיםעונייניםכטירתבעליומוסלמים,יהודים
לשירהדגמיםשהיווהערבייםהמודליםהגלימה,-"האורכי"האוהב,בלדת

מכללמזעירמעטאלאאיכןזהבספרשנוכסוהתעודותהיהודית).ולמוסיקההעברית
והיהודית-ברברית.היהודית-ערביתהיצירהשלהמגווניםהסוגים
-בחירהמאשריותר-לבצענאלצתיהמקומיים,שבלהגיםהספרותיםבתוך

מהםהשונים,ולתכליותיהםלתפקידיהםבהתאםשרכים,דיבוראופניביןהבחנה
כבחכוהמקריםבכל .השוניםהדיבורסוגיאתהמייצגמוגבלדוגמאותמספרהבאתי

 .הלשוניהניתוחשלגםובחלקםהספרותיהניתוחשלקני-המידהלאורהדוגמאות
האווירהותחושתלחומר,אינטימיתחדירהדורשוהמוקלטהכתובהתיעודחקר

לרדתחייבהניתוחשכןרבות,בעיותמציבבוהדיוןבו.המת~ארשלהמיוחדת
כדיבמלואוהתרבותיהמטעןעללעמודהחב~יים,הרמזיםאתלגלותהנאמר,לכבכי
הנקשרותהמובאותעללעמודולזהותם,המקורותאתלגלותכיאות,לבארו

וציוויליזציותבתרבויותשבע"פ,ובמסורותכתובותבמסורותהקיבוצי",ב"זיכרון
פעילה.וסולידאריותומתמידיםקבועיםקשריםזהתיעודמקייםשאותן
והאגדה,הסיפורשלוהמקסיםהמופלאבעולםהטיפולעללוותרנאלצתילצערי,

בספרותהשעשוע,אוהלמדנותרוויותהעםובאימרותהשנוניםבפתגמים
והמוסלמיםהיהודיםאצלשווהבמידההנהוגיםהמשכייםובסוגיםהאפיסטולרית

מכתבישלום,ברכות-"אס-סלמאת" :כגוןוהילדים,הנשיםבחברתובמיוחד
"אל- ;קושיות-וג'איה" n"אל- ;חידות-"אל-לאגדה" ;אחריםומסריםאהבה
-"אל-אעיוא" ;ותוכחותגערות-"אל-מעיאר" ;לשוןעלכופללשון-מעכי"
"לא- ;וסטיריבדחניאופיובעלימאולתריםלרובשהםבתי-שירמצוא,לעתשירים
היהודית)וה'סבוקה'הערבית(ה'מתשה'שירי-ערשפזמונים,-אל-עכאיה"ענה,

לגיבוריולמלאכים,לאלפניות-"אד-רא" ;משחקכדיתוךהמושריםושירים
ר"אדרבי","מלחון"שלשרכיםסוגים ;המקומייםלקדושיםארא"ילקדושיהמקרא,
לרגלשחוברוופולמוסיפוליטיאופיבעלישיריםו'חקאיאת'),('חראפאת'מעשירת
וכר.'בפולשיםמאבקארמלחמות

 1שכןהחיבורים.למנייןהמוקדשפרקהכללתעללוותרגםנאלצתילהרגלי,בניגוד

כרוכהאיכררכטריתרשימההרכבתהמקומיים,בלהגיםהספרותעלהמחקרבמסגרת
היצירהעלאר 2המשפטיתהמחשבהעלהמחקרבמסגרתמאשריותררביםבקשיים
 3הפיוטית

שישאחרים Iשברשותיהחיבורים :ופיזורוגיוונו Iהחומרכמותבשל 1
תעודות-אחריםהעולם,רחביבכלהמפוזרותותעודותמארכיביםולחשוףלגלות
במסגרתפעולה.לשתףככרכיםתמידשלאמתי-מספר,בזכרוןהחרוטים-שבע"פ
גבולותלולהציבהצורךמתוךהןבלתי-אפשרי,היהכזהמפעלזה,מסוגמחקר

 .הזמןלחץבשלוהןהדעתעלמתקבלים
תרומהוהתחלתי,חלקיכסירןהנוכחיבמחקררואהאניואחרות,אלוסיבותבשל

המגדניות,הספרויותולהכרתהמרוקניתהדיאלקטולוגיהלחקרראשונהצנועה
 .המקומייםשבהלגיםוהמוסלמיות,היהודיות

המסורתיהחינוךאתמשלימההדיאלק~ליתהספרות •

קביעתתוךהיהודית",המחשבה"שלמרתמושגאתופיתחתיהגדרתיאחדבמקרם
היחסיםאתשכוכנההפעילההסולידריותעלעמדתי ;האורגניתאחדותהעיקרון

היהודיתהמחשבהגילויילביןכמרוקרהיהודייםחיי-הרוחשביןוהזיקות
הנוףמןך 4בלתי-כפחלקמהורהמדוקושיהדותהנחהמתוךזהוכלהאוניברסלית,

טעותזרתהאהזההרוחניהמרחבבמסגרת .המוסלמיהמערבשלוהלשוניהתרבותי
רשבע"פהכתובההיצירהלביןשבעברית,המסורתיתהקלאסיתהספרותביןלהפריד
לאינטרפרטציהכמכשירקרובותלעתיםמשמשתהאחרונההמקומיים.בלהגים

אתלהמקנהחיוניותהשבשורשהיא-היא , 4הראשוכהבשרותפדגוגיוככלי-עזר
לההמיוחדתהחברתית-תרבותיתהזהרתאתוקובעתוהמגוני,המקומיצביונה
מסירתה.והמשךשימורהעלהשוקדיםולאלה
הקבוצהשלהמשוכלליםובמדעיםהכתובבמידעהנרגעתשבעבריתשהספרותבערד

מכורכתהדיאלקטליתהספרותיתשהיצירההריבלבד,לגבריםמכרוכתהמשכילה
ובמיוחדחלקית,השכלהבעלותארההשכלהחסרותהחברתיותלקטגוריותלכל,

אותןלשתיהםוהמנהגים,הידעבהפצתחלקנוטלותכאחתשתיהןולילדים.לכשים
הנוטרתהאחרונה,שרכות.ובדרכיםשונהבאופןאם-כירליתורגיות,חינוכיותמטרות
יתד-על- 1 5איכפורמציהשלבלוםארצדהיאהבלתי-כתובות,המסורותשלהנאמנה

מלכדתביכולתהמתבטאתמיוחדת,סגולהמתגלההחילונייםמצדדיהבאחדים Iכן
שהבאתיהחיבוריםמןבאחדיםמשתקףשהדברכפיחיובית,חברתיתובהשפעה

בספרי.

שבעבריתהכתובביןפערקייםכיהתחרשהמןלהשתחרראפשרותאיןמאידך,
משמשתוהתפילההתנ"ךלשוןשהיאהעבריתשבע"פ.הדיאלקטליתלספרות
(ארוהיהודית-ברבריתהיהודית-ערבית :לאלהיואדםביןתקשורתכאמצעי

הלשונותהןהספרדית)דובררתהחברותשללשונםהיהודית-ספרדית,ה'חקתייה'
היאהדיאלקטיתהספרות .ורעיהםקרוביהםעם Iאלועםאלוהאדםבנימדבריםבהן

החילונייםהיום-יום,חייגילוייהכפש,תהומותמתבטאיםבהלכך,הבבואה
הספרות .הקודשכלשרןולומרלבטאניתןשאיננואושאסורמהוכלוהדתיים

לכינוסולמחקר,לאיסוףלחשיפה,ראויהעברית,הכתובהכספרותהדיאלקטלית,
זהעולם ;כהעדצרכוכלנחקרשלאעולםלהכרתההכרחיומוקלט,כתובתיעוד

היהודיותהקהילותעקירתעקבקירם,שכרתאלפייםלאחרלכליה,עתהנדרן
זיכרוןרעימן Iסהרהמדברוקצההאטלסהרישלאלהובמיוחד Iופיזורןהמגדניות

 .יומיןעתיקותומסורותקיבוצי
שרכותלקבוצותלשונית,מבחינהשייכות,שנבחנווהמוקלטותהכתובותהתעודות

כיביםעשויההעממית,התרבותשלחשובמקצבהמייצגתהקצירה,להגים.של
אינםהלכסיקאליתותשתיתההצורניים-תחבירייםחמריה 16שמרכייםספרותיים,
השכנהכקרבמובכיםואינםמזוהיםאינםהמדוברת,היומיומיתהלשוןבשימוש
ההשכלהבעלתהמוסלמיתהתרבותיתהשכבהכקרבאוהעירונית,היהודית

לכחלתולאט-לאטנעשיתהעממי,הסיפורשלזרכלומרהמלחון,לשוןהמודרנית.
זמריםשלארואנשי-אוניברסיטה,חוקריםמומחים,שלקטןמספרשלהבלעדית
נודדים.ומספרים

מוסלמיתיהדוית·סימביוזה •

חיבוריםבע"פ.יצירותכרובםהםהמקומייםכדיאלקטיםהשוניםהספרותסוגי
שימורםלשםוזאתהכתב,עלמועליםוהםיש ;ושוליתמקריתתופעההםכתוכים
סופר-מעתיקעל-ידיאוערביות,באותיותמוסלמיסופרעל-ידיהנסיבות,לצורך
 . 7עבדירתכאותיותיהודי

היא .גבולותיואתלתחוםשקשהורחבעצוםתחוםעלמשתרעתשבע"פהספרות
 .ולהיסטוריהלאתכ,-אכתרופרלרגיהלסוציולוגיה,גםאךהפולקלור,לתחוםשייכת

מתחומה.הואהקיבוציבזיכרוןאחר-כךונשתמרשנאמרמהכל
מיצירתגםומתעשרתנוטלתהריהילעממית,בדרך-כללנחשבתהיאאםגם

אם-כן,מוצדק,מהרה.עדומטמיעהמאמצתהיאארתההתרבות,בניהמשכילים,

אתרקלאהבאיםלדורותומוסדתמשמרתשבע"פהעממיתהספרותכילהסיק
ההיסטורית.הציריליזציהיצירתאתאףאלאהפרה-היסטורית,התרבותיתהמורשת

וכפופיםמסריימיםלכלליםבהתאםמתבצעיםוהמסירההשימורזאת,עםיחד
 . Bהעממיותהמחשבהךךכישלהתיפקךךלאופני

היהודיםשלהמחשבהודרכיהמכטאליותהתכניותביןמהדמיוןכתוצאה
נתמזגרבהםופולקלורספררתנוצרובמאגרב,-וברבריםערכים-והמוסלמים

ישלכךמקורית.יצירהלכדיהערכית-ברבריתוהמורשתיהודייםתרבותייםחמרים

וראשואסיאתיים,מזרחייםלסביים,ללימדויםהפקלוטהדיקן ,) 19ZZ (מרוקויליד *
שלשנה"אלףהספראתלאחרונהפרסם . 8פאריסבאוניברסיטתהעבריתללשוןהחוג
זאת.בארץוהמגיההתרבותבתלודותהעוסקבמרוקו",יהדוייםחיים

H. ZAFRANI, Litteratures dialectales et populaires Paris, 1980 Juives en Occident . ו
Musulmas. 

Les Juifs du Maroc, Vie economique, sociale et 243-264 ירפס האר .2 

religieuce, ed. Geuthner, Pau's, 1972, PP. 
Poesie Juive en Occident Musulman ירפס ךותמ 'עע 397-424 VII קרפ האר, .3 

ed. GeuThner, Paris, 1977. 

 .הדרשוספררתדרשותהערכית,כיהודיתהמקראתרגומיכעיקרהשווה . 4

ראה,הרשמייםהאינפורמציהשופרותמקוםאתהממלאתהקצירה,תפקידעל . 5

1904 , E. AUBIN, Le Maroc d'aujourd'hui, Paris 'מתפרסמיםאין"כמרוקו : 407ע

עשויהשהשירהמעריכיםאלה,כתנאים ...הרשמיהקואתלהמוניםלהכתיבהמכווניםעתונים
כעלממשוררדיומאענייניעלקצירהלשם-כךומזמיניםהעירונית,הקהלדעתאתלעצבמטבעה
 .לנזאלה"מנזאלההשייכיםיוליכוקולהשאתאל-גראכלי,אג' nאל-מוניטין.

הקלאסיםהשירייםלמודליםכפופיםאינםהמוסלמייםרהמלחרןשהקצירהלצייןיש . 6
שירים .שלמותשלגבוההלדרגהמגיעהזו"עממית"ושירהישזאת,עםיחדוהמסורתיים.
לאורכמיוחדמבוטלים,לאומקוריותאסתטיערךבעליהםמקביליםיהודייםדיאלקטליים
שלהאסכולותירושת .תורת-השירלכלליכפופיםהללו .עבריתהכתוביםפירטיםעםההשוואה

 ;והפיוטיתהדתיתהתימטיקהולדרישותהקומפוזיציהלטכניקות .וספרדארץ-ישראלפייטני
 .ומובחנותשונותחברתיותופונקציות .מיוחדמעמדהדיאלקטליתליצירהזועובדהבשל

דרךשבע"פהמסירההעדפתועלהנכתב,כלפיהיהודיתהמסורתשמגלההחשדניהיחסעל . 7
 ',דדברים:והשווה ,הקודשכתביעלבעיקרמתבססזהיחס . 2ע' ,לעיל ,ספריראההשמיעה,

 ... 'ונו 'ח 'חאיוב ;ח'כ"ה,א'שמואל ;לך"ויאמרוזקניךויגוןאביך"שאל : ' Tל"ב, ;ל"ב
 1860ליוורנו .ה-י"ט)המאה,(מרוקוטולדנואליעזרבןחביבלך•הקודשתרומתספרגםוהשווה

בהקדמה).במיוחד(עיין

 Mircea Eliade, Litterature orale, dans "Histoire des,ו PP.3-26. tome chap ,ראה . 8
, 1977 . litteratures", Encycl. de la Pleiade, Paris 1955, .XI-XII עםהשווהParis 

Philippe Joutard, la Legende des Camisards 
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שבע"פ,הדיאלקטליתהספרותשלהחשוביםההיסטורייםהחיבוריםכילהוסיף
בומי,.חשהקיבוצילזיכרוןכולםשייכיםהמוסלמים,והסיפוריםההגדה ,ההפטרות
 .כתובהבמסורתשמקורםנושאיםשלומגוונותרבותגירסאותועוצבונשתמרו
עלובמאגרבבמזרחשרווחוהאגדייםהסיפוריםאתכדוגמה, ,להזכירישזהבהקשר

בדיאלקטיםאיוב,אתשארעדהמקריםועלמשהמותעל ,ויוסףאברהםחיי
וברברים.מוריסקייםערביים, ,קופטיים ,אתיופיים

המסורת ;במסורתומזוההמקושרהפולקלור Iבמיוחדהיהודיתהתפיסהבמסגרת
המופיעים-ו'מסורת'קבלה''המונחיםשמצייניםכפי-ונמסרשהתקבלמההיא

 " ...לזקניםויהושעליהושעומסרהמסיניתורהקיבל"משה :אבותפרקיבראש
~יה"העשמסורת ,קיבוציוזיכרוןקהילתיתמ~דעותביהדותקיימיםהיווצרה,מראשית

יוצרים-שללשלשלתהודותהובטחהוהמשכיותהונמסרו,שנתקבלוהתורותמכל
נמצאיםדגמיווגםשהועברהמסרגםשכןביוצרים-מוסרים,מדוברואכן .מוסרים

והוצקו,נקבעושכברהרעיונותממאגרחמריואתיונקזהמסרהמסורתיות.ביצירות

נקודותשינויבעקבותאקטואלימימולהםומעניקמחדשאותםמפרשהואאך
 .חדשהיצירהיוצרובכךהראות,

למחשבהזיקותיולאורולהעריכוהפולקלוריסטי-מסורתיהמימדעללעמודאפשר
לסביבתוההדוקיםקשריובירורומתוךמחד,-השוניםהבעתהאפניעלהיהודית

מתפתחהואבההסביבהשלוהמסורותולמנהגיםוהחברתית-לשונית,התרבותית
 .מאידך-

בגוניהרהעממיהדמיון •

עוצמהבעלתיצירהמתגלהבספרישהובאוהתעודותויתרהפיוטיםמבדיקת

מערכתרגשות,מצבור ,ותמציתיתמרוכזתהגותבלתי-מוגבלת,כמעטסוגסטיבית
אלהמכוונותמשמעויות-לוואימשמעויות,שלמעובהניס~rכמובאות,שלסבוכה
ספרותיותמסורותואלואלגוריסמליעולםאלארמזיםהטקסט,לגבולותמחוץ
בבירורבמיוחדהתרכזהעבודתימרובה.בהנאהמגליםאותםתרבותייםונופים

מתךנ~תו~לה~להכל .המקורותופירושביקורתיתהשו~אההמסורתיים,החומרים
לומרצורךלאיזהקריאה,לאיזועקיפים,אוישיריםובת-קולהדהיא ,זומופנמת

 "והמיתייםהאקזוטייםליסודותשניתןהטיפולעללעמודגםניתן Iמאידך . 9ולהתבטא
משולביםהזריםוהמאורעהדמותהסובב.העולםולמסורותהמגונילנוףוהתאמתם

מוכר.אופיהעלילהלסיפורשנותןמה-האתניצביונואתומקבליםהמקומיבחלל
דמויותמעליםכשהםביהודית-ערבית,המרוקנייםהחיבוריםהולכיםזובדרך

 'כמוכהב'מי(מרדכיארץ-ישראלייםנפלאותועושיקדושיםאומובהקותמקראיות
ה~לה .) ...וכיו"בטינג'ירשלבקיצהרשב"י ,שבספריההיסטוריתבעלילהואיוב

תרגומי .דמוניתלדמותאוקדושאגדילזקןהעםבדמיוןהופכתשבהגדהשפוך''
 ,נקראיםהם .הקודשכתבישלהמקומיתהראייהלדרךעדותהםעצמםהמקרא
המקומיותהחייםבמסגרותהמשתלבים ,ומיוחדאישיבאופןומתפרשיםמובנים

 .המסוייםהגיאופוליטיהאזורשלוהדתיתהחברתית ,הלשוניתובסביבה
שבמרכזהמובהקהדתיהצביוןסיפור.בדרכו, ,מספרשהובאומהטקסטיםאחדכל

הנוצרוהדידקטיהפדגוגיהאופיבעלילסוגיםכאןשמור Iהדתיתסוהפיוטיתהיצירה
בדרךהמבוגריםוללימודיבבתי-הספרוהתלמודהמקראהוראתלשרותבעיקר
ענייןהליתורגי.בפיוטהואהעליוןביטויו .והדרושהמוסרבספריוהקריאההדרשה

אלא"היסטוריים",לכנותםשניתןהחיבוריםרקלא .ההיסטורייםלמאורעותניתןרב
אתשואבים ,הקינותיותרמובהקתובצורהההג'יוגראפיים,והשיריםהשבחשיריגם

צורהמהרהעדלובשתההיסטוריתהמציאותהיסטוריות.מעובדותיסודותיהם

נעשיתהיאהעםבדמיוןמתגלגלתשהיאולאחר ;הקיבוציהזכרוןמכוחחדשה
חשבוןעלהואהמיתיזציהבתהליךוהתקופותהזמניםערבות.ולאגדהיאולמיתוס

שהבאתי,אחריםכסיפוריםאיוב","סיפורהחיבור .י 2הכרונולוגיהמאורעותרצף
הואהאבות,שלבן-זמנםהואשםהמקראיגיבורנו _ 13זהמסוגב"טעויות"משופע

שלואפילושבאמלכתהמלך,דודשלבן-זמנםמשה,בימיפרעהמחרטומיגם
ומתבטאיש ...טבריהישיבתמייסדיעםונמנהבבלגוליעםשבהוא ;אחשורוש

להעידעשויכךעל .אגדילסיפורהפיכתובתהליךההיסטוריבמאורעשחלהשינוי
"סבי :נפריסהמתגוררעיראק,בןמנור,יוסףהחוזההציירמפיששמעתיהסיפור

הזכריםהתינוקותאתוהמיתהשפגעהליליתעללהתגברהצליחהוא,סיפר ,זקני
בניבידילמשמרתהפקידאותההדמיםעקובתחרבהאתמידיהעקרהוא .היהודיים
סבוהמספר,לדבריהזה".היוםעצםעדמשמרמכלעליההשומריםהמשפחה,

המקורי,הסיפוררבים.חוליםפלאבדרךלרפאנהגהמעשית,בקבלהרב-מגשהיה
בעיניוחשובבבגדד,היהודייםהתינוקותשלוהטראגיהאמיתיגורלםעלהמבוסס

החיוניתבאגדהומוחלףאובדההיסטוריהזיכרון .הולידשהואהמיתוסמאשרפחות
 ~· _ 14להתקייםהממשיכה

ברצוןמתמציתשלכאורה ,הפולקלוריסטיתזווגםהזאת,הספרותיתהיצירהכלל

 .לשומעיההידעהקנייתאתמלווהלפורים)הפארודיים(כחיבוריםולשעשעלכרזו
 .ההשכלהלקנייתהיסודותהכשרתהואהעיקריתפקידה Iואכן
שבמרכזובר-המצווהשלהחגיגיוהמעמדן 5אל-כתאב""ההילדיםאירוסיטקס

 .זאתמאשריםהדתית,הבגרותלגילשהגיעהי"גבןהנערדרשתעמדה

 Poesie Juive en Occident Musulmant PP . 12-13ראה,העברלגב•רג•שרת . 9
o אומקומרתשם, ,שם .וn ר•ם. 

("ש•רה-177 188 .עע )'(צרפהמרסלמ•במערבה•הרד•ת;הש•רהשםאל•א,דמ•רצ'ה ,השררה . 11
 .למדרש")הפ•רט("ז•קרת-62 66 .רעעואגדה")

ראה ,עצמההאגדהשמאחור•הה•סטרר•תרהערבדת•רת ,והאגדהההיסטרר•הזכדרןבסרג•ת . 12

ה"קמיזר•ם"אצלמצ;יז,יt\דרמהתופעה;הנ"לבספרר , PhilippeJOUTARDשלהחשובהעבודתו
האגדהמחל•פהשבעקברת•רשבאגדה,החרבות•ל•סרדה•סטרד•תערבדת•רתשלאופיהענקת-
ההסטרדיה.אח

 . 133ע'ראה, . 13
בארחןמרנח•ם,באותםמצריינ•םשררה,א•שאר•קרארסשבחיורבו,תלמיד ,ר•לדהאםיחסו . 14

("ילד• 'עליהשג'רה'ולידי :שוניםנושאיםבעליהומוסלמייםהיהודייםבחיבוריםמטפורות
 J. Jouin, Chants et Jeux maternels a Rabat ,שלבספררונישא")דםאילןהוא
140 . Hesperis, XXXVII, 1950 ,P לרשב"יהמוקדשתהיהודיתבקציהגםמופעיהאילןמרטיב: 

שלה-ט"רבבית ;נאה")אילןהרבר-ירחאי' .,("הרחלרראה"שג'רה 'יא ,סדינאאיבר-ירח 'יא
גםמכרנהר"חראבארחו .סוף")("קנה 'זראן nאל-כ'קטאבהמקראימרדכימתוארכמרכה'מי'ה

 p. 145 J. JOUIN ,Nouveaux poemes de Fes ,1958שמביא("אדוני")בבלאדהמוחמד
, et de Rabat-Sale, Hesperis LXV . 214 'עבספריוהקללהההבעהנוסחותגםראה . 

ולמוסלמיםליהדויםמשותפתחילונית.ספרות

הדיאלקטיתהיהודיתהספרותיוצאת ,לשערמשניתןיותר ,מאדקרובותלעתים
 .והתפילההדתבחייממוקדיםשאינםונושאיםבסוגיםועוסקתהקודשמתחומי
כלבהלהבחיןואיןוהמוסלמיות,היהודיותלחברותמשותפתזועממיתספרות
כקצירתלסוגי-שירבאשרנכוןזהדבר .השונהוהאתניהדתימהמקורשריד

בפרקבספרישהבאתיאחריםרביםוחיבוריםה"גלימה"כלארח ,""האוהב
כבתחום ,אלהבחיבורים .היהודיות"והמוסיקההשירהשלהערביים"המודלים

שלהקלאסיתהמוסיקהוכןהעממייםוהשיריםהאגדותהמעשיות,שלהנרחב
 ,הטובוהאוכלהייןהאהבה,בשבחשרים .וערביםיהודיםאנדלוסיה,מורשת
אוהביםכאביועלהפרידהיסודיעלמתלונניםותכשיטיהן'הנשיםבגדיאתמפארים
דומים,מיתייםוציוריםבסמליםזהים,ובלשוןבדיבורשימושתוך ...וכר'אומללים
שווהאסתטיתתפיסהתוך Iמלחוןוההשירתורתשלוטכניקותאמצעיםבאותם
 .ומוטיביםנושאיםבאותםזההושימוש

מזיגהמתקיימתובוקהילותשתיביןהאמיתיהמפגשמתרחשזהספרותבתחום
 .אמיתיתתרבותית

הכתובההספרותבתחוםהסמביוזההתגשמההמוסלמיבמערבהזהבתורבתקופת
הדקדוק,הפילוסופיה,במקצועותומדעי-הטבע,הרוחמקצועותב"אדאב",בלבד,

 1ספרדגירושלאחר ,בערביםיהודיםהתחרובהם ' 16וכיו"בהרפואההמתמטיקה,

כ'תקופתהידועההתקופהכללאורךוערבים.יהודיםשלהמשותףגורלםמנתשהיה
אדמתעלמפגשיםלקייםהחברותשתיהמשיכוההסתגרות,תקופתוהירידה',השפל

והתורותהעממיותהאמונותבתחוםהשונים,גילוייועלהפולקלורבתחוםהמאגרב
שלרבמספרשלבדיקהלאור .הדיאלקטאליתהתרבותיתהיצירהפרי-שבע"פ
בטקסטיםאחת,ספרותיתביצירהמדוברהמקריםבמרביתכימתברר,חיבורים

זהספרותבסוג .יבלב,יקליםבשינוייםהחברותבשתיהמופיעיםהבעהובדרכי
החברתיות-תרבותיותוהקבוצותהדתותביןהגבולותשלפתיחותםעללעמודניתן

עלבחומרהוהמקפידותיחרוךעלבקנאותהשומרות ,הללוהחברותשתי .השונות
הלשון,שלהאינטימיבתחוםוהמחשבה,ההבעהבמישורנפגשותאמונותיהן,

מפרה.דו-קיוםתוךהלבבות,ובקירובהמנטאליתבמזיגה
הבין-בתחוםוהןהיהודית,הקהילהבתחומיהןדיאלקטאלית,הספרותיתהיצירה

בורעיוניומפגשפשרהשלכרהיאוהמוסלמיות,היהודיותהחברות,שתישלדתי
אתטבעהזאתיצירה .ומקוריתמיוחדתחברתית-תרבותיתזהותומתגבשתנוצרת

בנשמותהיוםאףמהדהדקולה .המאגרביתהיהדותדמותעלהבלתי-נמחהחותמה
מןמשיריהם,אחרים.ובמקומות .בישראלשהתיישבוהמהגריםשל-התלושות
המריםקולותיהבוקעיםמקיימים,שהםוהטקסיםמהפולקלורשלהם,המוסיקה
גםיותרמתוחכמתבצורההדהדמקולה .ועצבצערקולותגעגועיה,והמיית

המאגרבבניהישראלייםהמחבריםשלהעבריתהספרותשלהצנועותבהתחלותיה
קולבוקעשלהםהשיריהמסר.מןי sהצעיריםהמשורריםשלהרגישבביטויובעיקר
עלשנים,לפניהכרתישאותהומושפלת,נחבאתתרבותשלהמעונההנפש

מקסימותקורנות,ופניהמרוקו,אדמתעלעדייןבהיותהומדוויה,שמחותיה
 •חום.ושופעות

S 36 ,ראה .ו . H. ZAFRANI, Pedagogie Juive en Terre D'lslam, p במצייןה"אל-כתאב"טקס,-
ואחלאשה,יותרמאוחרהרריוארחהלושייעדרהילדהעםהחמשבןהילדאירוסיאחבבד

מתחיליוםובארחוחרדה,מחןחגשברעות,בערבנערן'הטקסשכן .החררהעםהסמלייםנישואיו
 .העבריהאלף·ביחכחבבלימודהילד

מנציגיושנייםשלהמקבילותהומקצועיותהאינטלקטואליותהחייםנתיבותאחנזכירזהבהקשר . 16
 ,רופאיםהיוהשניים .קררדרבהבניררש,דואבןהדמב"סהאנדלרס•,חור-הזהבשלהמובהקים
 .ובהלכהבמשפטבקיאיםפליוסופים,

בןייק nאל-אל-חרסייךבןמוחמדעורכושםאחהנושאהאנדלוסיותוהנעימותהשיריםקובץ . 1 7
רקשינוייםהכניסוהללו ;יהודייםמרסיקאיסע"יעבריותבאותיותבשלמותונכתבטטראן,

 .שלהםהאתנילצב•רןמסריימחבמידהארחםוהתאימוהאיסלאם,בשבחשריבדובחיבורים
ביטרןארזשלשיריווקובץ ,שמחוןבןגבריאלמאחמרוקני"למלךרקיראםאר"המשיחראה . 18

 . 1979חל-אביב,הנענע""ספר
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השאלה
עומקכתבנית

, :, ' 

בסידרהואחרוןרביעימאמר

ברזלהלל

קשותסוגות .ל"ד
היצירהואתהמיתוסעלהנשענתהטרגדיהאתהקודש,כתביאתערשההמיתולוגיתהתשתית

ההתבוננותמןלקרחיםשכליוסטררקטרראליסטילניתוחנוחיםהחזירנית-המיטראריאליסטית
להפיקיהיהניתןהמיתולוגיתההבעהשלהעומקדפוסאתבחשיבההרואהתפיסה .במיתוס
בשררההשמעתהיאשתכליתןשונים,מסוגיםאליגררירתיצירותשלבפירושןלקחממנה

היבטיםהמעדיפותסוגרתאולם .בהןרנותיהאהואהאידיאישהצדיצירותאררעיונית,
שהסינכרוניות,לגישהקשורותתהיינהומשפט,חרקציוריפסיכולוגיים,היסטוריים,
ציראתהמעדיףניתוחהתיחסרירתיה.במרקדהןהשאלהולאדרת-התשרבה, riראהאידיאיות
אבלהניגודים,אחדותהואאולי,הראשי,שסימנההלירית,לשירהלהתאיםעשויהניגודים,

גםלכךמוסיףכמיותרת.תיראההבלתי-פתורה,השאלהאלהמתאחדיםהניגודיםמןהליכה
בראששהיאהארניברסאליתהסטרוקטורהעללהאפילהעשויהנמרץ,האישיהיסודאת

 .העומקדפוסמבקשישלמעייניהם
ורעיונייםמיתולוגייםמרכיביםלרבותמרוביםביסודותעשירהסרגהכלכילזכוררצויאולם,
הנאמרקביעתz:יכנרן,מניחהלעצמה,כשהיאהקרמפרזיצירנית,המהותלהיאחז.ניתןשבהם
האידיאהנמצאתתחילה.ובמחשבהבתכנוןמעשה-יצירה,סוףרעיונית.התייחסותמתוך

גם .עליהשהחליטהואשהאינטלקטתבניתלתוךהמגרייסרתהאחרות,הבחינותלכלקודמת
והצבתוהכתבעלהעלאתוארטרמאטית-אסרציאטיבית,בכתיבההנכתבסרריאליסטי,שיר

הנכתבבשירלראותההחלטהאתמכוונתהמחשבהומחשבה.רצוןשלתולדההיאכשיר
הגישה .אחרותהבעהלצוררתביחסעליונותלושנודעתרב-ערך,אמנותיביטויכזר,בצררה

במרכזה'הואההיסטוריהשחיקויביצירהשמדוברשעהלטעון'ניתןהסטררקטרראליסטית,
הרצףשלחשיבותואתדוחהאינהומאוחר'מוקדםשלרצףבעלתהאישיתבבירגראפיהאר

יטעןהפסיכולוגיתליצירהאשר .הזמןצירעלותמורותשינוייםלביטויכמפתחהדיאכרוני'
ומקרמההאדםבנפשיסודסטרוקטורתהיאהבינארירתכיהשטרארסיאניהסטררקטרראליסט

אפילוהאנושית.לתודעהמכורןהמבטבסטרוקטורות-יסודמדוברכאשרנפשית.הבעהבכל
שלהאחרדר 1הןלרי-שטרארס,שלתפיסתונאמןשרביאמרומשפט,חרקשלהבערת

גילויולהיותעשויההניגודיםאr;זדרתהלירית,לשירהובאשרוהדת.הפולחןדוגמתהמיתוס,
להתיצבהממשיכיםהניגודיםהבלתי-פתורה,השאלהכאןגםתהיהכיסויוואילוהשירשל
ערך.שררתכאלטרנאטיברתזה,כנגדזה

בפרשנותהסטררקטרראליסטירתודרכי-העזרהקשייםמפורטבאופןיוצגושלהלןבדוגמאות
העיקריתהיארהציררייתהליריתהפסיכולוגית,ההיסטורית, :הבחינותשאחתיצירותשל

שבהן.

ההריגה","בעיראריות",שני"ביוהיסטורית:שירהל"ה.
הנהר").("רחובותלאלוהים"מחזהומים"מיבשת

בית(חורבןהיסטוריאירעובמרכזההמעמידההעברית,השירהממיטב ,השיריםלשלושת
אנייתוהטבעתהנאציםמעשהבקישינרב,הפוגרוםגיורא,ברשמערןשלוגורלוהמקדש
דבריםהצגתהסינארפטיות,להםמשותפתמשותפות.תבניות-יסוד"סלבדרר"),הפליטים
אותםמצייניםכןכמרבר-זמנית.ראייהמתוךיחדיושוניםמקומותאושוניםלזמניםהשייכים

תפיסהשלכתולדהלאומיותעשהמצוותשלוהבלטתןחריפה,ניגודיותאירוני,היפוך
 .היצירותבשלושאחתהיאשגםדומההשיר,במעמקיהנשארתהשאלה .מוגדרתאידאית
עלוהמגיביםגיוראברשמעוןשלתאודוכדיתוךחדה,פנייהפונהאריות"שני"ביןהשיר

להעליםהרררהרהחיים,נגדלהלוךהעםאתשהורוהחכמים,כנגדהאשמותלמסכתירושלים,
האידאולוגי,המצעומלחמה.מלאכהלימדרהרולאגזרות,העםעלהטילוהתבונה.מןעין

בזירתואחריתוגיוראברשמערןשלתאודובצדמוצג ,הזמניםלכלהמשוררבעינייפהשכחו
בירושליםהמרדמןומאוחרמוקדםהבנויההפואמהלאריה.טרףהניתןכשבריהקרלרסיארם

בתוכהמקיימתוייסורים,צערמרוברזוהאריהמידיזהומרתה,~מערןשללאחריתםערד
ובעתשלהם,ברצףלמאורעותלהתייחסמוזמןהקוראהמסריים.הזמןמןהמופקעתמסכת
הזמניםכלשלהראייההסינארפטירת,בה.נכרכרהזמניםשכלהרריהלראותאחתרבעונה
ידיעלומוסברתמנומקתהאחרונהרזומאחר .זרלידזרמופיעותוהדיאכרוניות,יחדיר

העליונה.עלהיאהסינארפטיתההתייחסותשלשידההריהראשונה,
עםביחדההריגהלגיאללכתהמצווההעד,אתיחדירמזמנתההריגה""בעירהפואמה
תמצאולאבכל-זרויתפהמתלבטתכוח,ויגעתצערעייפתאחת,שחורה("ושכינההשכינה

להיותידהעלכאילושנקבעמיאלבציוריהבקולה,למעשהמתלווההאלוהותמנוח").לה
זה,לידזהמזדמניםלמטה,להיותעליושנגזרוהאדםלמעלההמצויההאלוהותומוכיח.~י
 :אנכיתהתקדמותשלרצףעלאחדמצדשומרהשירהקברות.ולביתלמרתףבירידהגם

הקברותלבית-העולםביתאלובאתתצאלעירמחוץואל---העירבמורדירדדת
הנטבחיםשרידימצרייםשכתרכםלמרתפיםהעידממודדאבותיכם.עצמותוחפרתםקבצנים

בהתלוותההשכינהרכןהאלוהותבאהאחדמצדהקברות.שליותרעודגדוליםולמעמקים
ומקרםזמןמגבולותהנאמדאתהמפקיעהלדברים,נבואיתהרריהוקובעתהאדםאל

 .שםהואבאשדהעםלכללהיאהפנייהמסויימים.
היבשת :הריגהזירותשתיתיאורוכמטרתבשמרכבדלעצמוקובעגדינבדגצביאודישלישדר
--היפיםיהודיומכבלותעושים"איך :הנאציםזרעוותשלמפורטציודביבשתוהים.

 /ובלעהיםשדסנדלפרן /פיריפתחיםבלבאשד"עד :הפליטיםאנייתהטבעתבים,סבון".
שהסבירהכפיאצ"ג,שידתאתמציינתהסינאופטיתההדאייהסלודוד". :דםביללספינה

בהתייחסותגםאלאהזמןבמהלךדקלאזר,בפואמהמצויהקודצררייל,בדרךנפרטות,
כאןאבל .החזירןלגיאביאליק.שלבשירוכמרמובאת,האלוהותוגםוימים.יבשותלמקרם.

עושים"איך .בנעשהצרפהקבוע,עדארתהערשההשדהאניאלאעצמהאתמזמינההיאלא

 .ברואיושהםלעםלולהיותידועלשנבחרוהיהודיםאלוהים,שלנבלותבנבלותיו",
שלבשירוועבדות,שחתלמעמקי ,והאומההאדםפארהגיבוריםאתמורידהאירוניההיפוך

במקוםשחורהעביה,נראיתהחרות.האלוהותאתוהעבדותהאדםאתמנצחהאריה ,יל"ג
קבצניםשלכעםמתגלהסגולהעם ,נבחרעםביאליק.אצלכמרתכם",עני"אלוהיכםלבנה,

אתהואאףמציגאצ"גשלשירו .העלובותובתגובותיוידובאוזלתמתייחדר"שנרררים",
 .הפסיביתבעמידתההאלוהותאתנרקבתבצררהמציגואףבהתהפכותוהיפיםהיהודיםגורל
לישו'נוצריכינויהואודורסל .תהומהדרכהמוצאתהמסככיםהפליטים-השרידיםאנייתאף

במצולות.נבלעתזהבשםהמכונהאנייה .המרשיע ,הגואל
אישהוא ,הנביא .-של-הדייה nוררחומרונביא,מלךמעומתיםיל"גשלהניגודיםבמערכת

ממלכתיתתפיסהחרשך'ככגדניצבאוררוח.רועיהםהנביאיםמשוגע,שלבמובןהרוח,
כגדתגוקוראביאליק .הבלשמטרתהערטילאיתתפיסהמולמתייצבתחרסןשתכליתה
שלמצביםפרטיםבפרטימתארתהפואמה .ההתקוממותאתלעומתהומציבהפסיביות
מאליההמרככתהיאהרצויהההפרכהההתנהגותכאשרגורל'וקבלתככיעהמתוךעליבות

קידושככגדהשםמלחמתמציגההיאאףגריכברגשלהתפיסה .כאלטרנאטיבהומתייצבת
ההתנהגותלאלוהים"מחדהרמים"מיבשתשלפנינובשירביער")."הקבר :(ראההשם

מצדההשמדהעםההשלמהניצבותדרככגדדרהמעומתות.הןהיהודיתוהאצילותהאלוהית
גםרכןכרצונם,ברעושיםשהגרמנים-הנאציםהעםשלכמרהשאיןוההשפלההאלוהות,
 .כחפצםביהודיםהמתעלליםהאניה,בטביעתהאשמיםבריטניה""סרדירטיהאנגלים,
הלאומיבמישורנחרציםמעשיםהתובעתעולםהשקפתידיעלמודרכותהניגודיםמערכות
ובצלמו'ביהודיאלוהדמותעלשמירהיל"ג,אצללמלכותמנבואההנורמותשינוי :והאישי
תקומהלמלחמתוהתגייסותבמרצחיםלנקםצרביאליק.בשיריהגוייםמולכברדשלועמידה
בצדקהגדירלחובר .הדגשבשפתהמנוסחההגיוןמןמתחייבהציורי .אצ"גשירתאתמפעם

ואצ"גביאליקהחשיבה.אלההרהור,אלנוטרתלאמורכרפלקסיביותיל"גשלהפואמותאת
 .הקינהבתבניתניתכותהרעיוניותהמסקנות .ערכיתלמסכתיצירותיהםאתקושרים 'הםאף

זיהויאותמשמשתאיכה,למלת-הקינההמוליכהגרינברג,של:שירוהשלטת"איך"מלת
המציאותכלאתהחובקותרעיוניות,לארמיותקינותלפנינו .האחריםהשיריםלשניגםז'אנרי

 .ובמקרםבדמןמודגשאירועדרךהיהודית,

מןללמודשניתןהריושליחותה,בציוויהחד-משמעיתהיאהרעיונית,שהקינהאףעל
הנוכחותאתשאלהבסימןמעמידהמשכיליל"ג .הסמויותהתבניותעלהגלויותהתבכי;ת
אלוהבצלםלאדםשלאסימןהגיבור,אתמנצחהאריהאםההיסטורי.במהלך·האלוהית
מרתהגורלביןהפרשיותסמיכותאחרמצד .ההיסטוריהמהלךאתלכורןוהיכולתהאחריות

השגחהאיןארהשגחה,יש .עליונההשגחהשלמציאותהעלמלמדתאהובה,שמערןלגורל
פיתררןלידיבאהשאינההשאלההיאולאומית,פרטיתהשגחהקיימתהאםמלמעלה,
בשמייםהאלוהיםנוכחותשעניינהשאלת-התגרותשואלביאליקהשיר.בתשתיתומהדהדת

לנוכחותמתוודעיםאנוההריגה"ב"בעירשלפנינובפואמהזאתלעומת .השחיטה"ב"על
שותףולאעד,הואאלוהיםהלאום,עלמוטלתכולההאחריותאבל ,האלוהותשלהחזקה
השירבסיום .המוכיחשלוכוחואחריותובדברהיאהנשאלתהשאלהההיסטורי.למעשה

המדברה".ברחקרםאדם,בןפהלךמה"ועתה:עצמואלדוברוהקולמהשכינהנפרדהוא
 ,מכרסהמקוםהואעתהכולו.ישראלולעםלאליהולמשה,אלוהיתהתגלותאתרהואהמירנו
המרה"ושאגתך .דבריםוניסוחאמירהשלכוחלואיןששרבלקולהבשורה,להעדררעדות
ההשגחהנוכחותלגבייל"גשהציבשאלהקיים.ראינוקייםהמוכיח ,,בסערה.ותאבדשלח

אצ"ג .המקונן-המוכיחהנביא,שלהמשמעותיתלנוכחותוביחסביאליקשואלהאלוהית,
ביןבריתמכוחקיימתשהיאבריתלעמו,האלוהיםביןהבריתלטיבביחסשאלהמציג

"מחדהאותה.מכחישהכאילובפועלוהמציאותהדורות,אחריתרעדסיניהרמעמדהכתרים,
אברהםשלהינצלוגםהואלאלוהיםמחדהאבלובים,ביבשתעתההמתרחשהואלאלוהים"

הנזכרהאלוהיםעםהבריתאתהנביאאליהוהפגיןשברההדכרמלכשדים.בארדהכבשןמן
טיטוסאתאלוהים"ראתהאלוהבצוהואהמתרחשכלפאדאדרקסאליבאופןרכך,בשיר,
האלוהיתלהשגחהביחסספקותלאצ"גאיןליל"גבניגודבהר".מלכותנודבירעלהדרכת
משאירהואואיןלאלוהיו,העםביןמפרידהואאיןכביאליקושלאומוחלטת.וודאיתשהיא
אבלהייסורים.במרתףבלבדמשקיפהכנוכחותאר ,המוכיח-האדםשלבלבדלריחכבןאותר
 .לבחינההמתיצבהוא 'לעמוהאלביןהבריתשלהמיוחדטיבה
מןאלאכהיסטוריה,הדיאכרוניהצדמןלהיבחןיכולהאינהההיסטוריתהפואמהגםכינמצא
מכוחחיזוקמקבלתהעומקשאלתוהשאלות.המקומרתהזמנים,חובקהסינאופטיהצד

השיריםכמחדוריכך .הזמניםלכליפההיאאבלהפואמה,קשורהאליוהזמןנסיבות
בת"אסנתהשיראפילו .הפקודות"בביתב"צדקיהרבמיוחדיל"גשלהאחדיםההיסטוריים
אידיארלוגילמעשההואלחובר)(קלרדנר,דרמאנטייל"גחוקריבעיניהמוחזקפרטיפרע"

משכיל,הואיוסףהמאוחרת.שבשירהודוחחומדשלהניגודים,מערכותאתבחרבוואוצר
שלבנישואיונמצאבצאתך",יהודי"היהלצועדרת .מצליחהואכןרעלפרעהבשפתמדבר
נמצאביאליקאצללהצלחה.סימןאלאפגם,בהםדואהאינושהמשוררלבת-נכר,יוסף

מןהמשתמערביןגמול,למעשילנקמה,התנגדותמרבעתשברהשחיטה""עלביןהבדלים
הזמניםחובקהסינארפטי,המימדכיברוראבלהגדולה.בפואמהקישינרבלהרוגיההתייחסות
שירישללז'אנרהמתקשרהזמנים,כלשלכשירהשחיטה"ב"עלגםמקומרוהמקומרת,

אתכידוע,מציינת,למלכות,הקוראתהצירוךםומערכתהניגודיותהסינארפטירת,עקירה.
שלתוקפהאתיגלההעומקתבניותאחרמדוקדקחיפושגילוייה.בכלגרינבדגשירת

 .המשודדיםכלשלהאחדיםההיסטורייםכשידיהםגםהוודאות,שלהשניכצדההשאלה,
אריסטושטעןכפיהכולל,הצדכילומדונוכלדרמהבכללותה,ההיסטוריתהשירהעל

בתרךנתרןהמסויםהיסטוריה,בתארוהמסריים.מןבהחזקלטראגדיה,ביחסב"פראטיקה"
הכוללאירועים,המתארתזרגםבשירה,זה.בעקבותזההנכרכיםמסריימיםאדרעיםשלרצף

הטקסטיםגםהאםהשאלההעיקר.הואעולם,זרועותהחובקתהבו-זמנית,בדאייההנקשר
מועמדיםאותםגםהערשותהכללה,שלמידרתבהםאיןלשמה,היסטוריהלתארשכרעדו
ספרותיותמהבערתהדירןמגבולותחורגתסינארפטי,סינכרוני,סטדוקטודאליסטי,לניתוח
 .אותןהמייחדהואהאמנותישהצד

\ 

l. 
\ 

ההיסטוריהמןמקבילות .ל"ו
המאורעותציודבצדכימראהבמרכזהההיסטוריהמהלךאתהמציבהבשידה,ההתבוננות

לאמחדש.המאורעותנערכיםשלפיהעל-זמנית,אידיאהתמידמצויהבזמןסדרםלפי
מערכתתוךעוברתהאחדללקחהדרךהימנה.הנלמדהשיעוראלאעיקר,ההיסטוריה

היסוד,בעייתאתלפתורעשויההניגודיםמןהמשתמעתהברורההמצווהאיןאבלניגודים.
ומתנסחתובמקרםבזמןנתוניםאררעיםשלמגדרםוהחורגתהיא,אףהארניבדסאלית
כאלטדנאטיבה.

אידיארת-עלידיעלמונחהההיסטוריהדרמאןדרמה.תופעהנגלהאחדותבסוגרתגם
הנוצריםרדיפותתארו .דיאכרוניברצףהמסופרלביןבינןבבואתייחסהקובעותסינכרוניות,

בדברכאחתוהסמויההגלויהלהנחהמקבילהאלילית,ברומאלסנקביץ'רואדיס"ב"קרר
הדרמאןהמאיימים.והמקוםהזמןמןהמופקעתגדולההנוצרי,המאמיןשלהנפשגדולת
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ששבריהשעהבפולנים,שבדיהמלךגוסטבמלחמותאתמציגסופראותושל"המבול"
בכורהעמדתניתנתכךהדתי,ברומאןהנוצריםלעליונותבדומהאבל .זוטאאימפריהחיתה

יותרהואטולסטוי'שלושלום""מלחמה .הלאומיברומאןהפולניםעליונותבדברלרעיון
ועושיםבומעומתיםושמייםארץומוות,חייםלרוסיה,נפוליאוןשלפלישתוסיפורמאשר
במחנותהרוסיםשלהזוועהמעשיאתבדייקנותהמתארסולז'ניציןעל-זמנית.להוויהאותו
"עיראתהמחליפהבפועל,שטן""עירגמורה,רשעותשלאידיאת-עללהציגחותרכלא

אנוש.מעשילכווןהצריכההאלוה"

~' 

, 
_J. 

גרינברג

היסטוריהואבלבדשרקעוברומאןוכמהכמהאחתעלכך,המובהקההיסטוריברומאןאם
ורמאןהואפרנסאנטרלשל"תאיס" .המסופריםהמאורעותשיעורעלבועולההבדייהוכוח
מאלכסנדריה.הזונהשלוהתנהגותהחשיבתהאורחותאתלשנותהנוצריהקדושמנסהשבו
גםלזכותאלאמכווניםהיולאמעשיוכלכילקדושלומתבררקדושההופכתשהפרוצהשעה
נגדזהמתקדמיםהמחוגיםשניבמהלכו,שעוןדמויהואהרומאןהפרוצה.שלבחסדיההוא
כךהזמניםכלאתלשמששתפקידושעוןכמותפקידים.מחליפיםהםפגישתםכדיותוךזה
המחליפיםופרוצהנוצריקדושקבע.כתופעתבומופיעשההיפוך ,לוהדומההרומאןגם

שלהמגובשתהערכית,ההופעההמסכית.הווייתםועלאנושחולשתעלמלמדיםתפקידים
ניתןפיקרסקי,בנוסחהבנויההיסטורי,הרקעבעלהרומאןגםא~לי~-אלאאינההדיוקן
המצרי""שכהת .במסעתחנותבשרשרתלאירועיםכבבואהאידיאת-יסודבולמצואלרוב
הקדומה.במצריםרופאשלותהפוכותנדודורבימופלאיםחייםמתארוולטארימיקחמאת
ידיעלמאופייניםחייוהמנהיגמשהמשה.חייכנגדהפונההתייצבותבולגלותניתןאולם
עליונותאתיודעהמצרישכהתהאלוה.למעןהבשרכיבושהאלוהי,המטההרוח,נצחון
לאהr:זז:יים.שלצבאילנצחוןהמביאההברזלחרבשלנחהאתמשתעבד,הואשלוהבשר,
הכוח.בעל ,המתחדשהנשקכליאלאתקופה,פנימשניםהבריתלוחות

עלבפרקההיסטורית.לדרמהביחסגםלאמץניתןסטרוקטוראליסטית,עקרונית,ראייהזרית
בדראמותכברכיקרטיאןמראהזמננו")בן"שייקספיר(בספרושייקספיר"ביצירת"המלכים

היסודקורינמצאיםהשלישי"ר"ריצ'ארדהשני""ריצ'ארדהראשונותההיסטוריות
"המלט", :במרכזןניצביםשמלכיםהמאוחרותהגדולותהטראגדיותאתהמאפיינים
היסטוריתתקופהכלעצמם.החייםכמואוהעלם,כמרהוא"שקספירליד"."המלך"מקבת",
לומראפשרכך .קרטיאןטוען //לראות,חפצהשהיארמהמבקשתשהיאמהברמוצאת
לראותחפץשהואמהעליהכותבשהואתקופהבכלמוצאבכתיבתושקספיר .במהופך

התרחשותתבניתמציגותקרט,יאןאומרשייקספיר,שלההיסטוריותהדראמרתכלאכן,בה.
והכתרההמלךמרתולבסוף ,;ת i:tהתעצמותמכןלאחרהכתר,להשגתמאבקתחילה :אחת

פשעים.שרשרתמבצעהחרקעלהמופקדהמלךההיסטוריותהדראמרתמןאחתבכלחדשה.
למיתה,מיועדמאלהאחדכלכתרו.אתלהשיגלושסייעוהלורדיםידיעלונדחהנעזרהוא
וחוזראותרלרשתהמועמדהאחדתדירנשארכךלחסל.המלךמצליחכולםאתלאאבל

 .מתחילחדשפרקכשלמרת.הסתובב"המעגל :מעגליבתארובצדקמשתמשקרטיאן.חלילה
ןמויברצףההיסטורי,הקרויהרצףאתמחליפההעומקתבנית .חדשה"היסטוריתטראגריה

נפשנוחרתשלבמונחיםרקלאלתרפסםישאלהניגודים .אכזרייםניגודיםרצוףשתוכרמעגל
התנ"כיתהראייה .רעיונייםבמונחיםגםאלאבפעולתם,להציגםאוהבששייקספירחזקים

המעגל.שלהסיבוביתתנועתועלהחולשתהיאהרע",ריעש-הטוב"ויעשהמעגלית:
זמניות.הןהצלחותיובעליונות.לזכותחייביםשהםמוחלטיםערכיםלפינמדדהמושל
שייקספירשלמחזותיובכלהקבועהסדר .בלבדארעילהיותהמוכרחניצחון'חוגגהפשע
ההיסטוריתבדראמההמנצחת.תמידוהיאלאור,היוצאתהאמתבחישוףנצחרנראתחוגג
מידה.כנגדמידהלוומשלמתהימנוהעליונהההשגחהכאילונפרעתורצח,שחטאהמלך

 .להתרחשויותכמקבילההמתייצבתוהיאבגילויה,ההיסטוריהמןחזקההסמויהההשגחה
מדוברהיסטוריות.המכונותלאלההיסטוריותקרויותשאינןהטראגדיותביןהסמיכותמכאן

השרשלתי,ברצףומופיעיםבשמםמזוהיםהמלכיםכאשרגםההיסטוריה,מןבלבדבמסגרת
אודוכס,התואראבלמשתנים,השמותוכינוים.סדרםלפיהשליטיםשלהשמותמתןתוך

שייקספירשל"בעולמווהדמים.הרצחמעשיגםוכךקבועההיאההירארכיהנשאר.נסיך,
יכולאינואישאנוש.גורלהואזהניגררהמוסרי.הסדרלביןהפעולהסדרביןהניגודקיים

הימנו".להתחמק
השני"ב"ריצ'ארדרואהקרטשיאןשעההמחזרת.מןאחדכלשלהייחודשקייםמאליומובן
שלההיסטוריים"מחזותיובספררטיליארדאותרמציגהאחרים,המחזרתשלהמבשראת

ביותראסיוהקלהרשמי:המחזההס~רליים),בקריר 1944יורק,נירבאנגלית,(הספרשקספיר"
היאהמחזהלשרןגם.ריצ'ארדהדחתשלבטקסהואהמחזהשלשיאו .שייקספירמחזותמכל
הטקסיותגםהסטררקטרראליסטיהניתוחשלראייהמזרויתאבל, .רגששלולאטקס,של

הנותן .משתנהשאינוהקבוע,לפולחןביטויהיאלעצמהכשהיארזובפררמאלירת,קשורה
שיקספירשלההיסטורייםמחזותיושלאחרפרשןהמתחלפות.לדמויותאחידה,מסגרת
כמרהזרועה,משני.אלאאינוהפוליטיהצדדמים.שלזנים zדמים,שלטרגדיותבהםרואה

 .מסגרת-יסודבהםנעשיתהרומאי'במחזה
מןהכוללות,אלהמסויםמןההיסטוריתרהדראמהההיסטוריבררמאןההדגשההפקעת

העלילה,במהלךוסוףאמצעראשית,שלמחוייבברצףפוגעתאינההקבוע,אלהמשתנה
פרקיהןשלחדשסידורמתוןהיצירותאתהקוראתלפרשנותהדרןאתסוללתהיאאבל

דווקא.להיסטורישייכותן,אתהמגדירהזהיוימןהרחוקהלתשתיתן,להגעימגמהומתוך
שללרעיוןלהקבילבאהחייםמהלךתארוכילרובנמצאהטהורה,הבירגראפיתביצירהגם

אתכמשחררתשמתיציבתהיאהמופלאות,שלהאידיאהבמינה.מיוחדיםחייםארהצטיינות,
כאןשלהתחנותמןמשוחררתעל-זמנית,בהרריהאותםותולהשלהםהרצףמןהארעוים
כלאבביתשהייהבמדרון,ירידהבחטא,התנסותמציירתהבירגראפיהאםגם .עוכשיו
אתהמזככתלאידיאת-על,החטאיםעלהמכפרעצמו,הווידויאתערשההיאוכדרמה,
בבחינתהואהררדיוייהסיפוריהתהליךועצםהז;כיגיםבבחינתהואהכישלוןהמעשים.
הקבעבבואתהיאמחדש,ראוילהיות .ראוילאדםהחוטאאתהעושההמצרף,המעשה
וכמ-הכמהאחתעלותולדתו.חטאומסובב,סיבהשלברצףהנתוניםהמעשיםלעיצוב

במבדהנתרנההיאכאשרבלעדית,נשלטתולא ,לאידיאהכמקבילההביוגראפיהתתבצר
מילדאותרושלהנפילה""לאחרבמחזהלדוגמה,נהרהר, .הדראמאטיארהסיפורי, ,הפירטי

 .להתרחשויותכבבואההנפילהמיתוסאתמעמידהמחזהשםכבר .המחזאיחיינחשפיםשבו
שישמורבמקום ,הסיפור.קורנטיןהראשיהגיבורשלמוחובתרןמבפניםהואהסיפורתהליך

בסיסעללזוזונקשרותהאסוציאציותהאסוציאטיבית.הצורהאתמעדיףמקובל'רצףעל
היעלמותמופיעההניגודיםצירעל .גירושיםארמוותשלכואביםמאורעותמוטיבי-תימאטי,

עםההשלמהבמקוםהנפילה,לאחרלתקומהלהתנערות,דווקאכמביאההשופטתהעין
הגיבורנוסחתהיאמחדש,להיבנותחייבהכולשופטאיןאם .נוספתוהידרדרותהמפלה
חשיבהאורחמחליףאקזיסטנציאלי-סרטריני,חשיבהאורחמילד.שלבמחזהורקםהנופל

מפנההמחזה,מחברבעיניחשובאולישהיה ,הורידריי-ביוגראפיהיסוד .אקזיסטנציאלי-דתי
זהשצראלא .אחריךארתךלמשוךלנופלתתןאל :מוסריולצואידיאיתלראייהמקומואת

אדםכל .ולזולתולעצמוהאדםשלהאחריותבמישורפתורותבלתייסודשאלותמותיר
ששואלשאלת-העומקהיא ,הזולתלנפילתגםאחראיאדםכלאובלבד'שלולנפילתואחראי
ללאכבעייהנשארת"הנפילה",בסיפורוהיסוסללאעליהמשיבשקאמישאלה .המחזה
 .מילדאותרושלבמחזהומענה
סוגיעל ,היסטוריתהמכונההסוגהכלכיהשטראוסיאניהסטרקטוראליסטלדעתנמצא

המישנהסוגיעל ,הבירגראפיתהסוגהלרבותרבדראמה,בסיפורתבשירה,שלה,המישנה
אינהכזרבחינה .אוניברסאליתאידאית,א-היסטררית,ראייהזוויתמתוךלבחינהניתנת ,שלה

 .יסודותיהאתמשקפתלהיפך,אלא ,היצירהסגוליותאתהצידהדוחקת

הפסיכולוגיתהבחינה .ל"ז
קושיהציגהסטררקטרראליסטי-סינכררנילניתוחכמטרהרהבירגראפיתההיסטוריתהסוגה
ההתנהגותשלהבסיסעלהיצירהבהעמדתקושימציגההפסיכולוגיתהסוגההרצף.בתחום

שאי-שפירתבטענהלפתוראפשרהקושיאתהשפיות.במקרםאי-השפיותהאי-ראציונאלית,
המלך,אדיפוסעלהמשתלטלטירוףבדומההעלילתיים,המרכיביםבמערכתמרטיבהיא
כפיהמלךשאולאתהפוקדתהרעהלרוחבדרמהאר ,במחזהסרפרקלסמפורשותמזכיראותר

הואהחשיבתיהיסודשלאפירושהאיןבכתרניםהנזכרתאי-השפיות .בתנ"ךשמסופר
נסיבות,שלתולדההואשאולשלאראדיפוס,שלהטירוף .הטקסטרובדיבכולהשולט

 .השניבמקרהומחוץמביתוזרותעזהקנאהאחד,במקרהותעתועיוהגורלהתאכזרות
לתבניתשייכרתברב,אנשיכלרצחארהעיניים,ניקורכמוהבלתי-ראצירנאליותהפעולות
מהמזה.זהכמשתלשליםאותםומסבירההאירעויםכלאתהכוללת ,יותרמקפתחשיבתית

 ,המחזהשלבלבדהקדמיתבחזיתהטירוףהשארתמשמעההעומקלתבניתשהפנייהערד
שבדפוסהאלטרנאטיבהעללהצביעאפשרלמשל,שאול,שלבמקרהו .הסיפורארהררמאן,
העם),מכלומעלהמשכמרגברה(שאולתוארויפירצונו,עצמו,מכוחמרשל:המלךהעומק

בשמןאותר ז:w rמו ,'הרוחאתברמפיחעליו,שממונהמימכוחאוהעצמיותסגולותיו
רוחובתהפוכותהמלךאתמציגהומזיקה,מציקהשתהיהככלהרעההרוחהמשחה.
 .מנחרץעליונכפיתוהכרחית,ורצויהטובהשהיאככלעליו'משרהשהנביאהרוח .העצמיות
("חכהלדודביחסשאולאתהתוקפתהקנאההעצמיות,חולשתאתמציגיםבגילו:םהכתובים

ומחוללהנביאיםלבנימרצונומצטרףשאולחוזקה.ואתברבבותיו")רדודבאלפיושאול
פעםמדימרחלשאולואצילות.גבורהבגילויומתחרבועלנופלשאול .הלילהכלעמהם
 .לדוד

גםלעתידהצפיההראייה,עליונותלנביאלנביא.המלךזיקתאתמחייביםשנימצדהכתובים
אומרהואהנביאעלשנכפההאסורהמעמדאףעלהאוב,בעלתואצלמותרלאחררגםבחייו
לצרתרםעדרצונוהכפפתבאיהואהמלךשלעונשולו.צפרימהלשאולדברשלבסופר
החלטהיסודםלנביא,מהמתנההימנעותעמלק,מלןלאגגביחסהצרמילויאי .הנביא
כלהמבטלתמוחלטת,למשמעתבתביעתומחמירשמואלאולםעצמיים.דעתושיקול
טירוףעלפרת Qמהקדמיתשהחזיתבערדכינמצאאותם.מסביריםטעםשיקוליאםגםסטייה,

המכילותטהורות,חשיבתיותשאלותמתייצבותהמעמקיםברובדבמלך'שאחזהרעהורוח
קייםשהדברכפיעצמה,ברשותהעומדתכהרריהמנוחר,מרשלמלךהנפש.בעייתאתבתרכן
במראהנדחהפשרה,אראמצע,שלפיתררן .בלבדהנביאמכוחמרשלאררבים,עמיםאצל

להוליךעלולהואשכןאפשרי,אינומוחלטתסמכותשלפיתררן .הכתוביםשלהגלוי
שאולמגיעאכןטירוףברגע .עליונותםוהפרתוהנביאהכהןעללהתנשאותוהמלך'להאלהת
ישראל,מחנהבקרבהזרהאישהאדומי,דואגשלבידיוזאתוערשהברבבאנשילפגיעה
ושאינוואישיותוסמכותומכוחמרשלשאינומלך :השאלהאבל,נכר.תרבותשלמייצגה
מתקיימתוהיאנדחית,אינה ?ייחשבלמלךכלרםעצמאית,שיקוליםמערכתלהפעילרשאי

 .הכתוביםבשורשי

אלטרנאטיברתכתובמענתמךוסטיותיההנפשמורכבותאתהמציגהפסיכולוגיהררמאןגם
קרנינהאנה .יותרנרחבותדעותשללתחומיםהטירוףשלהספירהאתהמעתיקותערכיות,
שואלבכללותוהררמאןהשפיות.לאוגדןעדלעצבנות,שהגיעהמתוךלדעתעצמהמאבדת

מציגעגנוןשלפשוט""סיפורלאהבה.הרצוןשלאפשרייםוהבלתיהאפשרייםגבולותיועל
צרמכוחארהלב,צרמכוחלאשהלשאתישאם :הגלריותבפניוושואלבטירופוהירשלאת

נמצאתהררמאןבמעמקישושלתי.וייחוסחומריים,שיקוליםבחשבוןהמביאואמהות,אברת
 .ורצוןרוחלספירותחומרספירותביןבהתמודדותשעניינהיותרמקיפההיסודשאלת
עלהוא,באשרהאדםשפירתאתהמייצגתהמחבר,שפירתשלתולדההיאהרוחניתהשאלה
והמוחהבוחנתהעיןבפניוהסטייההטירוףאתגםלהציבזרשפירתשלבכוחה .שאלותיו
בסטייההשפיות,באיהאמנותלמקרראשר .הנפשלרופא ,איפראידמה,המחברהשואל.
הדבקותאתמבנה-השטח,אתלהסביריכולהזרתלותפרויד,שגורסכפיהאמן,שלובחולי

טירוף .שבעומקהחשיבתיתהמערכתאתולאוהסטייה,השגערןשלרבתימאטיקהבמרטיבים
מאליומרבןהיצירה.בסינרייגםמחבלתרם,עדהנפש,מערכותכלאתהמשבשגמור

מקררהנפשבמחלתהרואההפסיכראנאליטיתהראייהביןמחלוקתנקודתפהשתתבצר
בסטרוקטורההרואההשטרארסיאניתהעמדהרביןמשמעותיתלשרןמשלה,ללשון

 .כולןההבעותכלמסתעפותשממנועיקרהחשיבתית

הגשר"מעל"מראהל"ח.
למראהאיראצירנלית,והתנהגותאי-שפירתמשקףשכולוהשטחמראהביןליחסכדוגמה
הגשר".מעל"מראהמילדאדתררשלבמחזהונתבונןחשיבתית,שאלההמציגהעומק

אדימתקשרהדבריםבראשיתפסיכראנאליטיים.במונחיםלתפוסניתןהעלילההתפתחותאת
קתרין .המאדרנה""תסביךשלבזיקהקתריןהמאומצתלאחייניתוהמאמץ,האבקרברנה,
שלה,מרפתלנישואימצפהוהואוסוהרתהתומתהעללשמוררצוההואידו,עלנערצת
כאלהואלבתשלוהאמיתיוהיחסלמענובהחפץהואלמעשהנסיכה.ארמלכה,נישואי
והיאביאטריס,אשתועםאישרתיחסילקייםקרברנהאדיחדללקתדיןקשריובלשאהובה.
אשתומשפחתשלקרובהואאףהצעיר,ררדולפובפניקתריןעלבהגנהכךעלאותרמוכיחה

מברססבלתיפחדשלבגדרנשארשאינובמעשה,לנרוענייןמתחרהואתל"סדס"האברוצה
ובמעשהבדיבורקרברנהאדיממש.שלבמעשיםלפעוליוצאאלאלאביר,ביחסילדמצד

אלארדררלפרשאיןלהאשמתובנוסףזכרותו.אתמתחרהו,שלגבריותואתלשלולמבקש
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מונעהמתגבר,השגערן .סורסשלמובהקמעשהפיר,עלמנשקוגםהואלגבר,המתחזהאשה
ליחסיםלהפריעלאלוהמייעץאלפיריהדיןעררךשלהטובהעצתוקבלתאתקרברנהמאדי

בפני ,ומרקוררדרלפרמשפחתוקרוביעלמלשיןוהואלררדרלפר,קתריןביןהמתפתחים
שכןאישיות,פילוגשלבמצבקרברנהאדיאתמציגזהאכזרינקםמעשה .ההגירהשלטונות

בינוהדמיםבקרבחייו,במחירמעשהוועלכךעלומשלםשעשה,מהאתבתוקףמכחישהוא
 .מרקוובין

לקתריןמנשקבטירופוקרבונה.אדיהעולםלאווירהגנוזמןאחתאמתיוצאתהמחזהבסיום
מוכחשתנשארתההלשנה,השנייה,האמת .חתנהפניעלאותושתעדיףלהוקוראפיהעל

כךעלומשלםההלשנהכתםאתממנולהסירלווקוראבמרקומתגרהאדימותו.סיבתוהיא
 .דמיםמחיר

שלעולןוקבלתאחריותהמצווה ,שאריםבקירבתלהבחיןנוכלבמחזה,המקבילות,במערכת
קירבת .המשפחהלחיקהמהגריםהקרוביםקבלת .עצמוהאימוץמעשה ,משותפותנורמות

שבהסיציליאניממוצאהואקרבונהאדי .אחרותנורמותעלבחשיבותהעולההמשפחה
בשמן .האיטלקיםקרוביווביןבינוהבדלאיןזהולענייןבחטאיםלחמורהנחשבתההלשנה

באנגלית,דבורהדגושה, 'ב ,בינקראתהיא(בקיצורביאטריסקוראתאלהנורמותשל
לחדורלבעלהקולקטיביים)לסדריםוציותמשמעתהמקייםמכללחלקתמידהיאהדבורה

כאבולהתנהגלחזורידהעלנקראקרבונהאדי .המאומצתבתוכלפיהסוטהמהתנהגותו
במתן"השבט"חוקיאתלכבדשיודעוכמיאשתו,כלפיהיאהראשונהשחובתווכבעלאמיתי
משמעותםלחלוטיןמבוטלתשנימצדהחוק.שלטונותבפנימאליהםמובניםוחסותמסתור

אתהמבטלים ,הכמוסיםליצריונענהקרבונהאדיכאשרומשפחתייםחברתייםחרקיםשל
שלאחרסוגאו ,השבטשלה"קוד"אוהאיסוריםואתלבתואבביןלהתקייםהאמור ,החיץ

מטרהלהשיגכדיאלאחוקלקייםכדילאבחוקההיעזרותתבואכאןמוצא.לפישייכות
בןבמחזהאחת.חוקיותהמשקפותמקבילותהןוההלשנהבקתריןלדבוקהתשוקה .אישית
 .הגורלפריצת 'למרדכהזדמנותהחברהוציוויכגורליופיעוהיצרחוקיזמננו
גםכמו ,אותולבלוםשאיןיצרידיעלהמוכתבגורלשללהעמדהאותנויוליךהעומקדפוס

בשםמצווהאלפיריהדיןעורךההכרעה.וחרותעצמירצוןמולחברה,ציוויטאבו,איסורי
ביחסומרחקקירבהמתוךהגשר,מעלהיאהצעתואך .הדבריםאתנכונהלראותהחוק

כןלא .הדמויותלכלביחסורחמיםהבעהמלאתוהסתכלותהבחנהכוחהיוצרמרחק ,לנעשה
 .המקונןכןעלהואפיריאל .הנסיבותשלקרבןשהוא .ולידומתחתיו .הגשרשלבצלושחימי

 .הקינהעוסקתבוהטראגיהגיבורהואכהקרבואדי
(עללאריריפידסמריאה""ואתהמלך""אדיפוסאתלראותנוכלהמחזהשלמקורותיובין

אדי ,קרברנהאדי .מילד)אוחרדעלבאנגליתבספרוגרסוןגילעומדלאויריפידסהקירבה
מןאלאהמלכות,מכסלאהפחמי,כאדיפוסהואפחם·מלשוןוקרבונהאדיפוסשלקיצור
אינצסטחוקיעלבעבירהמתנסההואאף .לגשרמתחתהמרתף,מןהחייםשלהמכרה
לנשקהנסיוןאת(להוציאממשבפועללאאםמשפחה,קרוביביןעריותגילויחמורים,
שידאב,דמותהואהמחזהגיבורבכוח.הריהמחזה)בסיוםכאבולאכגברקתריןאתולחבק
מטורפתרצחלחמתמגיעהואל"מדיאה"בדומה .התקינהחייוהוריתאתמקפחתהגורל
בטליםוקנאהשנאהבעת .הנקמהמזבחעלהרחוקואתהקרובאתלהקריבמוכןהואבעטיה

היאהשנאה .מחייביםכאחתוהחברהשהמשפחההמעצורים,כלונעלמיםהשיקוליםכל
 .הרחמיםמחוסרתהעיוורת,הנקמהאתלשרתהבאצלוללתכנוןדרךמורת

ביןההתנקשותמופיעהשבהןהמרובותהיצירותעללהצביעאפשריותררחוקיםכמקורות
"מתיארמרימהפרוספרשלסיפורו .הציבורשל"קוד"התביעותמערכתוביןהפרטיהרצון

להורגמוציאראביו .המשטרהלידיהנמלטאתהמסגירהסיציליאניהילדעלמספרפלקונה"
מציגמרימהשלסיפורואהב.אשריחידובבנובילד,שמדובראףעלהסיציליאנים,כמצוות
סיפור-צליבהלפנינו .הכסףלמראההנמשךקריות",אישכ"יהודההילדאתהנסתרברובדו
במראהה"קוד",אתבחפירוהגלויבמראהשחטא,משוםבנואתלהורגמוציאהאבמהופך.
 .מזוייפתפסולה,לדרךופנההאמיתית.הישועהמדרךשסטהמשוםהסמוי
כימישימיהןבעיותלהציגבכדיהחדשומןהיוונית,הטרגדיה .הישןמן_שואבמילדאוחרד
 .עדיףמהםמי ,יצריים-אישייםהגשמהומאווייככורח,חברהוציווייגורל:עולם

של"מותובני",היו"כולםכמומילדשלהאחריםמחזותיוישמשואחרממקוםכהוכחה
המחזה,שלהטקסטואלייםבגלגוליולהתבונןניתןכןכמוזו.לבעיההנדרשיםסוכן",
לשאלתהיחידמשאלתהמעברעלכמצביעיםהמורחב,השנילנוסחוהראשוןמנוסחו
כמחזהתפיסתוכנגדלמחזהבמבואווטעןחברתי""מחזהבמחזהוראהמילד .החברה

שלהמוצהרתהגישהאתידחה .הפסיכואנאליטיתהגישהבעל ."פסינו-סקסואלי" ,רומאנטי
המחברשלהלא-מודעיםהמעמקיםמןהיסודותלעוצמתהוכחהבהויראההמחזאי

אתבמחבריראההשטראוסיאניהסטרוקטוראליסט .להצהרתובניגודבמחזההמתגלים
שלה ,המחשבתיתהנוסחהאתהמשרתמרכיב.האיראציונאליאתהעושההשפוי,המתכנן
ליסודותיו.המחזה,לתשתיתבהתוודעותהבלעדיתהבכורהעמדת

הפיוטיתהבחינה .ל"ט
לענייןשונהדיןשונות.סוגותהמצייניםהבעהלאופנילוויהכבתעצמהמציעההשירה

סיפוריתלשירהאוהיסטוריתלשירההפיוטי,למחזה ,מיתולוגיתלשירהפרשנות-עומק
טראגדיהאומיתולוגית,טראגדיהההולמותהפרשנותדרכי .קינתיאואידילי,בגוון

הפיוטית.ממהותןמכךופחותכטראגדיהבמהותןתלויותשירי,בלבושהניתנותשייקספירית
(ברזלי)הדמותמניתוחבמעברהשייקספרייםהמחזותבפרשנותשחלההתמורהאפילו

הז'אנריההיבטעלויתורפירושהאיןהפיוטיות,והתמונותהדימוייםבמערכתלהסתכלות
 .אדנותיהשהואהיסטוריתוראמה .קומדיה .טראגדיה

ראויכאן.הטהורהפיוטיהמימדמתוךהנבחנותהשירהבתחוםחשובותסוגותתשארנהעדיין

טבעושלפיז'אנרוביןניגודיותמערכותאלפונההמוצהרתסגוליותושלפיז'אנרביןלהבחין
להנחהאחתהנחהביןכניגודלרובנבניתהסוניטה .החד-כיווניהאחדותי,המבעאלפונה

להגיעאפשרומהןחשיבתי-ערכי.לניסוחניתנותהמעומתותההנחות .ואנטיתיזהחידהשכנגד
בהתנגשויות,להבחיןקלמאחדת.כסינתיזהמתנסחתהסוניטהאםגם .הסמויהלשאלה
יותרקשה .השירשלהנסתרת, .השואלתמהותועלמהןוללמודהמלכדת,למסקנהשקדמו
דוגמתאחידרוחלהלךפנייהכולושכלשירהמציינתהחשיבתיתבסטרוקטורהלהבחין

הנבנית .הרוחנית-החשיבתיתהמנוחהאתמשליטההאידיליהשגםאלאהאידיליה.
עמדולטראגדיההאידיליהביןהקירבהעל .והפרטהחברההיקום,הסובב.מןומתקיימת

הקונפליקטעל.הקומדיהלפיתרוןניתןשאינוהמכלההקונפליקטעלנבניתטראגדיהרבים.
הרמוניתשאינההאחרתלאפשרותומוליכותקיימותהעקבותאבלמאחוריה,הרחקהנותר
בצורתןסרניטות,בכתיבתמרבהכטשרניחובסקישמשוררמקרהזהאיןועיקר.כלל

נבניתשלוהסרניטהאידיליות.ובכתיבתככלילי-סרניטרתהמיוחדתבצורתן ,המקובלת
האידיליות .הרחבבהיקפןהסרניטרתכליליגםרכךלאנטיתיזה,חדיהביןכהתנגשות
הןושאיןלהכרעה,הניצבותהאלטרנאטיבותעלהמציקות.השאלותמןמתרחקות
"חתונתה("לביבות",המורשהמןהדתיתהמסורתאתמפארותהאידיליותאם .מתבטלות

זר".ר"נטעאפולו"פסל"לנוכחבעלשלהיהדותנגדהגתרקריאותנעלמולאאלקה"),של
אצלמלמדותוהאידיליותהסרניטותשכנגד.לעדותמזומנותמאחור,נשארורקהן

 .מובהקתאידאיתתשתיתעלהנשענתתיאוריאופיבעלתשירהשלמהותהעלטשרניחובסקי
מציגות ,זראתזומשלימותמקבילותלהצגתמרפתדוגמתהיאדדהבא""עמאהמחרוזת
 ,לשאלהמקרםמפנהההקבלהוכבר .האומרתלמקהלתבהקבלההדבורים,עם :הרמוניה

זה,בשירהמצרייריםוהחתונההקיבוץ .עדיפהמהןאיזוהחרותעבדותכנגדהעבדותחרות

בשיראחרבניסוחהנזכרהניגודשלנוספיםכמבטאיםיופיעו ,הדבוריםתארובעקבות
 ."היחידאמת"ל "הרביםאמת"שביןוהמתחהשוניטשרניחובסקישל "אמיתות"שלוש
גם .לכללהציותוחובתהרביםאמתאתהמבטאהקיבוץבתוךהיחידאמתהיאהחתונה
 .הנבחרלאהובההמלכהשביןמוותאהבתמצויהבברורת

טשרניחובסקי

 ,המיסטיהגרוןבעלת ,הטהורההליריקההיאהקונפליקטמןהמתחמקתהפיוטיתהסוגה
מתוך ,השירכעיקרהניגודיםאחדותתופיעכאן .-הבירגראפייהרוידוי-האישאר ,ה;נלדי
השיראתלראותתדיריהיהצריך .אמוטיביריגושי,רוחהלךשלאדנות;להבטיחמטרה
עלשנכתבוכלדיים,אולירייםאחרים,שיריםשלבצידםהבודדתהבלדהארהבודד,הלירי

בשורז.ראתלשירהמקנה ,החשיבתיהרפלקסיבי,היסודעללעמודכדי ,משורראותוידי
(המלהלוגייםשאינםהאמצעיםכלואשרהשיר,תיתכלשהיא ,הבשורהוהסמויה,הגלריה
אבלשירה,אינהמלרסבליששירהנכרן .לשרתהאלאבארלא .מלודייםאלאבכלל) ,כלרגרס

שלצירוףבוודאיהיאהפירטיתהתבנית .בתרנהמעמדללרגוסאיןאםמכך,פחותעודהיא
אר .המנגינהאבל .ריתמיתכהתנגנותובאחריתהממשכמנגינהבראשיתה .ומנגינהאידיאה

 .רעיוניר Qלןגרתוקותוהןעצמןבפנימטרהאינןההתנגנות
מןהמדוייק,הריתמוסמןהמתחמקהזורם,המופשט,השירעלגםחליםהכלליםאותם
הפשטהלרמתיגיעבשורה,ללאאומנגינה,ללאשיר .לניסוחהניתנתהאידיאהומןהחרוז
מיוחדאופיבעלכשדרהןהשירשלהעצמילביטולוותגרוםכלשהילהתרשמותתביאשלא

הבעהשלבגדרהנשארזורם,פתוח,שיר .לתגובההקוראתאנושיתכהבעהוהן ,אמנותי
רעיוניותתגרנות ,האבסורדילמחזהבדרמה ,בתוכומכילאחריהלעקרבשניתןמנוסחת

 .ערכיתשכלית,בשורהשלדחףלמתרחש,
איילה"ו "ישניםשפתילכתוב"רציתיגלבועאמירשלהמופשטת. ,המאוחרתבשירתועיון

הופעתכיההנחהאתמאמתקאמינגס,שלהחדשניתהמופשטת,בשירתואו ,"אותךאשלח
התשתיתשלמעמדהאתמבטלתאינה ,קריאהאפשרויותובריבויפניםבריבויהשיר

לציריםמסביבנעיםהשוניםהקריאהאופני .קיוםלשיראיןשבלעדיוהרעיוניתהרוחנית,
הסרניטהאוהקלאסית.בטראגדיהכמוהשואלת""האחדותאתהמציגיםאלטרנאטיביים.

 .המסורתית

"צפרירים"מ.
בפניו רפ,;;~מהשיר .ביאליקשל"צפרירים"השירעלנתעכבהליריתהשירהמןכדוגמה
היאוההתכוונותהקריאהסימניבומרובים .חד-כיוונייםשניסוחיהילדותחווייתעלהגלוי;ת

שטפתני:"אלוהים.בקריאהמסתיים!"השירכזהירה!בזרחהפוחז ,צא"אלינו, :מעלהכלפי
אפיפורי,גווןלשירמוענקכךהשיר.שלקודםבקטעגםמצויהזוסיוםקריאת ."!האורה
המלה .ציוריתמתרגשת,קריאההיאב"צפרירים"האפיפורה .עצמהעלהחוזרתסיוםצורת

חשיבותבעלמרומםמיטאפיזיצדולאהתרגשות.שלהבעהאופןמציינת"אלוהים"
לספק.אולהרהור,מיועדתואינהקלילההיאהשירפותחשבההשאלהבשורתית.
;:זךר;ך~~צוף~ם~זקי,~י;:ז~tקיקת

- ?;:ז~~;כיקו;:זזקת;קל;~י qז1וי ?7ז;ינו
בניהקצריםבתיושניעלמכןלאחרהשירכל .שררותשתיבת ,קצרה .אחתהיאהשאלה
שמרנה .הארוכיםהבתיםשנירעלשלאחריו,בביתטוריםשמונה ,השאלהלאחרטוריםזקישה
אוהשארביןהמסתיימיםבמשפטיםלשאלהלהשיבבאטורים.עשרארבעה .טוריםעשר

אפקח."עיני :ציורייםפחותים.הםהניגודיםגם .קריאהבסימנילעיל.כאמוראר .בנקרדרתיים
 :בעפעפייםהעיניםבהחלפת .השירסיוםולקראתהשלישי.הביתסיוםלקראתאסגורה",

שלאחריוובוקריקיצה :זמןשלברצףנתרןהשיר,שלסיפורו ."אסגורהאפקחה,עפעפי"
 .המתעוררותהשמשקרניהאור,רזיהםבוקרכרוביהמכוניםהצפרירים, :פעולהשלוברצף
 .למטחומוזמניםהםאליהםיצאהמתעוררשהילדשבמקרםאלא

 !הצח ,ר; nה:צלסדיניאל-מתחת
w של~~~ם: i ~~ל i ךכ;ן-,_ v ,י;ם

 .::ידררי"י:;נזvע;ךי~לו~זךסם
חרוזיו,אתומכונניםהשירפניעל ,לכאורה .נסוכיםובעייהשאלהמכלהרחוקיםוילדותתום

 .פניוארשתואתהבעותיו
מקורש,קנינהמובהקתרעיוניתבתבניתאותותגלההשירשליותרמעמיקהקריאהאולם

 :בשורותנתוןהשירמוקד .השירה

זpל-נב;ךית.ה r:;נבוךכו:;וית.כ;ס:;ות;ת ?7 נ;:
-השירהנבחרוזי;שת. nנבכפת;,

 ,, !כזהי.רהזרחה'-נ !חז iפ '.צאאל~נו
•• •• '' •• ': 't' T T • : -

שתישירים.ארבעהבןמלבן.שלכצלענתון"צפרירים"השיר .השירהחרוזיעלהואהדגש
עללהשיבבאבמכלולוהמלבן .גומליןביחסהנתונותארוכותצלעותושתיקצרותצלעות
"שירה:השיריםמןמורכבהמלבן .שירי?"אתנחלתי"מאין :הצלעותאחתבפתחהשאלה
 .הארוכותכצלעותו"זוהר","שירתי"הקצרות.כצלעות"צפרירים", ,"יתומה

שירתי

צפריריםיתומהשירה

זוהר
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השירה,שלכתכליתמזהזההשוניםהמקררותאתלהראותונועדהניגודיתהיאהתקכלתירת
 .הכיאליקאיהפרטי,השירשלמקורראתמצייןכינאריים,מקוררתלפיהערוךהשטח,מראה
שאיןשואלתאלטרנאטיכההצגתתוךככלל,השירהשלמקורותיהאתמראההעומקמראה

חווייתכנגדמרות,חווייתמציגיםתקבולתיכמערךר"צפרירים"יתומה""שירהמענה.לה
קיןאותעלהמתבצר,הרקבעלהשממה,עלהואהדגשיתומה"כ"שירה .רחייםהתעוררות

יתומה").("שירהועגומים"יבשיםהנדים,נמיםחררלים"מתוךככריאה.הטבועמורתראות
"נמים"המלהמחליפההצרוףכפריצהכאןקין'אתהמזכירונדנעהואהכבולהצירוף
הכינויאתמזכירהכתנומהנמיםהמלהתנועה.מלשרן"נעים"המלהאתתנומהמלשרן

כמרקלהאינההתנומהכאןמרות.שלאסוציאציהומחזקתכולוהשירשל"יתומה"
ארוכה,כשינהמדובראלאועצימתן,עפעפייםארעינים,פקיחתשלמשחקכ"צפרירים",

מצטבר,רקבמציגיםוהשלגהחורףארעית.שאינהכחורף,היערכדמותכולוהטבעשנת
חשוכיםיתומה"כ"שירהכ"צפרירים",עיקרהםהשירה"ש"חררזיכשםאלונים.פגרי

 .זראתזרהמשקפותכבבואותוהמשוררהזמירולקחוהשירככשררת

 ,?רירי;ך.ךת, n ה~';;נ;זד i11ר;;;כךף ,;ענ;:~
-ךה;??ה ף~~~ ?7 ז::ז;ניר tJקיר/$ך~יף:קי-ך~~ע

::זךחירי. ,דך;פ:ז:;ש;ךך ?7לz:ינ~דל'אגם ?7 ~ז::
 !ה ?7ךת;tקיןהק;ל i:ק~מtקיןת; ע~~ו;zךל'א

שאיןכמינומיוחדיחיד,שירמשמעחסדאיאכןיוסףרכישלשירוכשםיתומה","שירה
קולהואשקולרשירבדידותשליחידותהיתמרת.למושגהיחידותנצטרפהכאן .לודרמה

שאדוניו ,)ככ"ד,זרה,עבודהיתמא",("מזמרראיתרם""מזמורכמריתומה""שירה .החדלרן
 :היאכמקבילות,איפואהערוכההאישית,הפואטית,התשובה .ידועלא

זמיריתמות,רקב, =יתומהשירה

צפריריםאחורה,תחייה, =צפרירים

ההיסטוריההרחבתתוךהניגודתחומיאתירחיבור"זהר""שירתי" :כמלכןהארוכיםהקרים
כעדתמתחלפיםהצפריריםוהיחידות.הצרותכהדגשת .לצרצרמתחלףהזמירהכיוגראפית.

דמותהיתומים,הכניםמצוייםהצרצרלידהאילנות,ופגריהשלגניצביםהזמירלידכרוכים.
רבו".מה"וחכריחבריםנזכרים"זוהר"כפתחהאם.

ושותפות.שריקה) 'ו(יחידותומוות.לחייםהשירמקוראתקושרהפרטיהכירגראפיהציר
הנחותהמציגותומשלימותניגודיותמקבילותמוצגותיותרעמוקיםליסודותפנייהתוך

מתחתאלמוזמניםהתוםצפריריהארוטי.כעידוןמדוברכ"צפרירים"יותר.כוללותפיוטיות
החוויהעל"זוהר"השירמורהכמקבילהרך".וכשריעל-אורי"ופיזזתםהצחור.לסדין

בתבניתההארוטיתהשיר,כמקורוהתמזגותהתפשטותסוגיבשניאיפואמדוברהמיסטית.

מנגדכלשהו.ניהיליזםנטולתביותר,הטהורהבתבניתוהמיסטיתהסובלימאטיבית
בכלייהמדוברכאשרלארוס,בניגודתאנאטוסיתומה","שירהניצבת"לצפרירים",

הקוסמית.

אוהתפשטות,כנגדהצטמצמותהיאהניגודיותהמקבילותצירעלהשירשלהיסודותהצבת
בישראל""השניותעלבמאמרוהמשורר.שלהתיאורטייםבמונחיםגילוילעומתכיסוי

שלמנוגדיםיסודכקרויההתפשטותואתההתכנסותאתביאליקקבעפה")שבעל("דברים
וכיסויב"גילוישהתנסחהכפיהפירטיתבתפיסתויחדיו.הפועליםהישראליתההיסטוריה

השיר .ברלפגועלעומתומz;וייצביםבגילוי.נלחמיםהכיסויה~מצום,ההתכנסות,כלשרן"
רצ~יה,אחתתשובהנותניםו"זרהר""צפרירים"הפיוטית,בהבעהגילוי.ולאכיסויהוא

מזוגםהיתמותמזגםנבנההשיר .רצ~:התשובההםאףמשיביםו"שירתי"יתומה""שירה

התמונהאתלראותכדיהשנהעונותבכלצורךישנאמרוכאילוהוויטאליות,החיוניות,
זכירתותוךאבלהחורףבסיוםתר"ס,פסח,בערבנכתביתומה""שירההשירבשלימותה.

 .ואיירניסןלאחרהקיץראשיתסיווןתר"ס,כסיוון'מבזלאחרנכתב"צפרירים"הנמרצת.
לשאלהכתשובהב"השלח"יחדיונדפסובתרס"א,מכןלאחרשנהנכתבור"זוהר""שדיתי"

בבחינתשנשארויותר,הקצריםהשיריםשלכהרחבהלראותםאפשרהשיר.מקורותנדנד
ומתוךהרחבה,ביתרמבזלאחרשנפרשהמערכותיה.שתיעלהעיקריתלדראמהפרולוגים
יותר.המוקדמיםהקצרים,בשיריםהנאמרהעצמת

נסעלהעלהשארתונצחיכתיקוגםוממילאהניגודצירעלאיפוא,מתייצביםהשירהמקוררת
השיריםאתהמעמידהומרחיבה,מפרטתבחזרההצורךבלשון".וכיסויב"גילויביאליק

קטבים,שניהכרעה.הושגהלאכימראהוהנפרדיםלזהזההמתחבריםהגדולים.החדשים,
אחדבכלבזעלעדיף.מהםמיהכרעהואיןבשירה,ארבעהשהםשנייםבמסה,וכיסויגילוי

מתחתוהתוססהמחלחלעלהמלמדתהשטח,בפנימסויימתסתירהשובנמצאהשיריםמן
והעליםהפגריםכדיןדינראיזהמשורר.נשארהזמיר,נותריתומה",ב"שירהלכתובים.
איננההמוותתמונת ."שי"בבחינתהמשוררוהוא"אין"בבחינתהםהאחרוניםאלההיבשים.

הדרור,צפוריהגיבוריםשלהזעירותהמידותביזניגודמצויב"צפרירים"מוחלטת.כהאיפוא
 :גבולותיודעתשאינהההתייחדותוכיזהתם,הקטן'הילדליונים.גםהמשוליםהצפרירים
המשכיותלהדגשתנועדובשירהקוויםשלרשת ."---נודענגהשלכמעין"ומתפרץ

ניגודמצרירכךהמידות.נטרלהנשגבאלהקטן"ב"נצחהעוסקהשירהכוונתואין-סופיות,

החרותעלמורה"הדרור"הגוף,וקטנותמתפשטתמוסיקהעלמורה"זמיר"הגיבורים.כציור
כינקללנבוןדעתואנחתה.אםלדמעתבמקבילצרצר,שיריעמידשירתיסוף.להשאיז

כפיכמוההנאכל,הבצקלתוךהמתגלגלתהדמעההמוגבלות.אתפורצתהרותחתהדמעה
נראית..כהקדשהשלכפעולהיחזקאלהנביאידיעלהנאכלתהמגילהלחוברבצדקשהעיר

היעלמותהאין'אתמציגבסופוהשיראכלב"צפרירים",כמוהנובעהמעייןנמשךכ"זרהר"
גםכירומזיםהשיריםכתוךהניגודים .כלכדכזיכרוןהישארותוהמסע,גמרהכרוכים,
מענה.ללאכבעיהכתיקו.היסודבעייתנשארהבמראהו,אחדקוטבהמצייןהשירבגבולות
זר'כנגדזרנקבעותהז .עיןלמראההפיוטיבמערךזראתזומשלימותהמקבילות,התשובות
הסמוי.הפיוטיבמערךמציקה,כשאלה

מתמודדאותרנמצאיותר,הרחבהשייכותואחרינתוראם"תמים",לירישירכיאיפואיוצא
להןמעניקשלהן,לוויהבזהואהמלודי,לצדבדומההאמרציאלי,הרוחשהלךבעיותעם

מסכותלובשתבמיתוסכמובשירה'השואלתהרוח .במקומןבאאינואבלרגשית,ארשת
אתמבטאהשאלהסימןהעולם.למולבשירמתייצבהקריאהסימןהבעה.שלמגוונות
השיר.שלהחידתייםמעמקיו

"ראה"פרשת :ומשפטחוקציווימ"א.
ומשפטים.חוקיםררזות rמדשלזובוודאיהיאסטרוקטוראליסטילניתוחביותרהקשההסוגה
סטרוקטורהזוסגרלירתרלפידוחהההגיוני,טעמואתלהכיןשאיזציווישלבמרבןהחוק,

החוקיותשטראוסשלתפיסתולפיעליוחלה .לפולחןהמתקשרחוקהואאםחשיבתית.
-, nגזירהלמילוי,הוראהאםכישרשו,עיקרו,היאשאלהלאלמיתוס,בהקבלההמהפכת

רופפתכתבניתשמד~ברהרימזו,זרשונותהנראותמחוליותנבניתהמחרוזתכאשרכיוונית.
השונים.חלקיהשללזרזוההצטרפותטעמיאתלהכיןשאין
לניתוחהאפשרותמזכמנותקתלכאורה,מופיעהי"ז) ,ז"ט-י"א(דברים,"ראה"פרשת
כל .והתגודדותקרחהאיסורובעוף,בדגהבכהמה,אסורותמאכלותענייניכוללתהיאעומק.
עירשקר,לנביאתגובהדרכיכפרשהכלוליםטעמם.אתלדרוששאיןחרקיםשלכגדראלה

איסוראלילים,עבודתאיסורוצאן,בקרככורותר~לים,שלרשהמעשר,מצרותהנידחת,
הברכהמתןהגויים,שלהפולחןמקומותהשמדתקרנננות,דרךבשראכילתדם,אכילת

 .ועיכלגרזיםהרעלוהקללה
 :החוזרהפסוקדרךמקבילותתמצאהפרשהבמכנהסטרוקטוראלימטיתהתבוננות
בנרייד'- ,א ' Tט"כ"ג,-י"טט"ר' :שביעיהפרשה'סירם .אלוהיך"ה'יבחראשר"במקום
שבועות,פסח,בו,והנוהגוהצאןהבקרמןהזכרהבכורהקדשת :ענייניםמארבעהכמורכב

"במקרםהפסוק .רס'פ'המפסיקיםהסימניםידיעלגםמסומניםאלהנושאיםארבעהסוכות.
כפרשתפעמייםהנושאים,מארבעתאחדבכלפעמיםששמופיעקלהבהתגוונותיבחר"אשר
שלרשמצורתלרגל,העליהבמצרותהחגיםשלושתאתהמאגדכסיוםנוספתופעםהפסח
עיכל'והרגדידיםבהרמדוברכינמצא ,)כ"ל- ,,,כ ,א"י(הפרשהלתחילתנפנהאםרגלים.

מיידאולםנזכרת.אינהמקרםהמלההמרכזי.המקוםשהוא ',היבחראשרבמקרםמדוברולא
הנדרשהפסוקמחדשמופיעועיכלגדידיםהרשעניינםהפסוקיםשבעתהקצר'החלקלאחר
מקוםהמלהאתלהוסיףנוכלהחוזרלפסוקי"ב.בפרקפעמיםשבעוחוזריבחר'אשרלמקום
להשמדהמקומרתוכנגדוה'יבחראשרמקום :הניגודבצירהמופיעהובריבויביחיד

אתואבדתם---הגוייםשםעבדואשרהמקומותכלאתתאבדרז"אבד :ולהכחדה
יבחר"אשרהמקוםאלכיאלוהיכםלה'בזתעשון"לא .)ג-ב ,ב"י(ההוא"המקוםמןשמם
ושובלקדשו'שישלמקרםלהשמידושישהמקוםמזהמעברחולייתהיא ,)ה-ד(שם,
לתבואההמתייחסהמעשרבמצוותהפרשהבלביבחר"אשר"במקרםהפסוקאתנמצא

 .)ו"כ-ג"כ ,ד"י(רצוףכמוטיבולצאן.
מדובר .הזמןכנגדהמקוםבהדגשתקשורהפרשהשלהמאחדהעיקרכיההנחהמןעתהנצא

באההדיאכרוניהצדמזהנצחי.הזמןכנגדהעולםצירהנבחר,המקורהמקום,בנצחיות
 '.'בקע""ואתחנן","דברים", :הראשונותפרשיותיושלרש"דברים','ספרשלתחילתו
הרמעמדארעי,הואכהופעותיוהנקשרשהמקוםבזמן,נצחיותהבורא,נצחירז:אתוהדגישה

לתנאיהמתאיםהזמני,אבלהחשובכמשכןהמשכן,נזכרהקודמיםהחרמש(בספרי .סיני
שלחזותונתונההרביעית,הפרשה ','האר"בפרשתעתה.והלוחות).הבריתארוןשלנדוד,
הואחשיבותוכלעםסיניהרהמקום.הדגשתמכאןמכך.ולמשתמעהבחירהלארץמשה
 .עצמוההרולאחשוב,סיניהרמעמדההתגלות.אתרה:לכברדחד-פעמימשבזשלבגדר
מופניתלהיותהלבתשומתצריכהלארץהכניסהערבזאתלעומתפולחן.מקרםהופךהואאיז

הרהכית,הרעםמזוההלהיותבהמשךעתידהואכשמר.נודעלאשעדייןיבחר,אשרלמקום
 .בירושליםמוריהה

למתןתחנות .במעברמקוםשלסוגמציגהועיכלגדידיםהרשעגינההפרשהפתיחת .זהלפי
משלפחותומעמדםקבועבחירהמקוםשלבגדרהםאיז .קבעמרכזיולאוהקללה,הברכה

קדושהכמרכזייבחראשרהמקוםמזגםופחותהדברות,ולעשרתתורהלמתןשנבחרסיני,
 ,ר,?ןלאבדןגמורהלהשמדהכמיועדיםלהזכירישהגוייםמקומותאת .לאלוהיועםהמחבר
 .לרועץלויהיוופןהנבחרבמקרםשיתחרוהדעתעליעלהלאלמען
בהםשאיןהאחרים,הפרשהחלקיניצביםזו,סטרוקטוראלית-ערכיתהנחהמולאולם,

זיזשקר,נביאיהגויים,לאלוהיהדרישהאיסורדם,אכילתאיסור :מקרםשלצדלכאורה
 .הוקורחהתגודדותאיסוראסורות,מאכלותהעמים'אלוהילעבודתהמשפחהמקרבהמסית

שהםכאיסוריםהכלוליםמסויימיםצדדיםעלמפרשאורנזרקבמקוםהיאההדגשהאכן,אם
מודגשכהיבטנתוןיבחר"אשר"המקוםאיזכורגםכילזכורראוי .המקוםולאהזמן'צירעל
רוצהשאינועבדשמיטה,מעשר,מצורתהרגלים.שלושתכמרכזמן'התלוייםענייניםשל

כמקרםולאבזמן,התלוייםבענייניםגםכךכילומרנוכלשנים.שבעלאחרלחופשילצאת
באחדקשורהעמיםאלוהיעבודתאיסורהמקום.צדבשלהיא"ראה",לפרשתהשייכות
כמובןהארצות,אלוהיהםאלוהיהםהאחרים.העמיםשלהתפיסהאתהמאפייניםהגילויים

זהלהיבטלביושםמקרםהמדגישהכפרשהאליה.אראליליה,ואלוהיה,ארץכלארץ,של
ד) ,(י"כההוא"המקוםמןשמםאת"ואיבדתםשנכבשו.העמיםאלוהיעבודתאיסורשל

העברתהפולחןלצורתביחסגםרכךבהם.האמונההיותם,סיכתחיוניותם,אתרשהוא
פולחןחיקוישל.הסכנהוחיקוייושלוחותיועלאדוםאלוהיאתמייחדתשהיאבאש,הילדים
"וירשת .הקבעלהתיישבותהנדודמזהיציאהבעתדווקאגוברתהמקוםבאלוהיהנקשר
עלהואענייננולצורךהדגשאחריהם".תינקשפןלךהישמר---בארצםוישבתאותם
נכראלוהילעבודההדחהבסוגייתוהנמקההרחבהכיתררכךמקום.עםכמזוההארץהמונח
ממךהרחוקיםאראליךהקרוביםסביבותיכםאשרהעמים"מאלוהי :המשפחהקרוביעל-ידי
הדםאכילתבאיסורגם .מקרםהמצייןכמונחארץ' .)ח ,ג"י(הארץ"קצהועדהארץמקצה
המחרוזתחוליותכלאתכמקשרהמקוםאתהמחזקתהארץ'להדגשתלכלשיםזהלפירא,;
מאכלותסוגיית .)ד"כ ,כ"י(כמים"חשפננוהארץעלתאכלנו"לא :והמשפטיםהחרקיםשל

אבל .מסוייםבמקוםמותניתשאינהבזמן'הקשורותהמצוותמןבוודאיהיאאסורות
יותרהבחירה,בארץנקשרתוהערף,הדגההחיה,הבהמה,לסוגיכיחסהטובהההתמצאות

וכךציה,מדברהולמיםהדבריםאיז )'י ,ד"י(במים"אשרמכלתאכלוזה"אתבמדבר.מאשר
פסוקאתעמןגוררותאסורותמאכלות .והבהמההחיההערף'סרגילהתגוונותכיחסגם

כנגדקדושהעריות,וגילוימאכלותאיסוריכללידבתורהחוזרתכהנמקההמשמשהקדושה
יפהערלהאבלבמקוםמנומקאינושהסברםלאיסוריםפתיחהכחולייתוכךעזים.יצרים

ולא-תשימותתגודדולאאלוהיכםלה'אתם:"בניםובצומחבחיעשיריםלנופיםבהתקשרות
לאתתגודדולאמפרשיםויש .)כ-א 'די"(וכר'אתהקדושעםכי-למתעיניכםביןקרחה
.ומכאןאלוהיועםבבריתו'המאוחדנבחרקדוש,לעםכניגודאגודותאגודות,אגודותתיעשו

עםכילנכדימכוראוואכלהתתכנהאשר-כשעריךלגרנבלהכלתאכלו"לא :הסיוםחוליתגם
המקום,הארץ,בעקבות .)א"כ(שם,אמר"בחלבגדיתבשללאאלוהיךלה'אתהקדוש
 :הכללעלמלמדשאינופרטכבחינתשהיאחוליהמתווספת .למקרםכביטויהשעריםנזכרים

 .שם)(שם,אמר"בחלבגדיתבשל"לא
מזכמוליכההמקוםצירעללראותהוראוישיתכןהשקר,נביאפרשתדופןכיוצאתנשארה
הדחהמכןלאחרדווקא.זרהלעבודהמסיתשאינושקר,נביאנזכרתחילההחמור.אלהקל
שאינומקרםשלענייןהכרחת,עירהסטייהכפיסגתולבסוףזרה,לעבודהמשפחהקרובישל

ה'אשדעדיךבאחתתשמע"כיבארץ.הישיבהבעתאלאוהנדוד,המדברכתנאיאפשרי
 .י"ג) ,גי"(לאמור"שםלשבחלךנותזאלוהיך

הראייה.אלהשמיעהמןהכובדנקודתהעתקתהואבמקרם,הואגםהנקשרשני,מלכדציר
משה",דבראשרהדברים"אלה:השמיעהאתהדגישו"דברים"ספרשלהראשונותהפרשות
הואהמונומנטליהשמיעהמעמד .תשמעון"עקב"והיהלאמור,"ההיאבעתה'אל"ואתחנן

העםראייה.שללחוייהמתהפכיםשהקולותעדהשמיעהכוחהואחזקכה .סיניהרליד
הןהדברותעשרתמתקבלת.והבקשהמשהשלבתיווכולהסתפקורוצההאשמןמפחד
ובפרשתי"ג) ',ד("ואתחנן"בפרשתנקראותשהןכפיהדברים""עשרתדברים,מלשון
 45עשיית~נאסרהשבובמעמדההתיצבותבעתיפההשמיעה"שמות".בספרוגםד) .י("עקב"
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קרלנרע

עצמיתמודעות

דמרוןהלל

בית-בוגר , 29 (גרטמן:עמוסבמאידקרת. 83ישראלי.סרט"נגרע".
ועמוסמזיייא:עדנהתסריטויין.:יוסיצלםקצרים).סרטים 4צבי,

עיצובפינקלשטיין.אנה :עריכהדודיך.אריק :מרסיקהגרטמן.
:מייקסטילסצלם .רץשרראושרה :בפועלמפיקה .לויאיתן :אמנותי

טרארב,עמיסגל,:יהונתןשחקניםבעיימ.כסלו:סרטיהפקהגבור.
עלנוגהבטוןהמספרהגיבור,שלארוךבמונולוגכפתחגרע"נ ,, .תררגימןבועז ,לרירבן ,מצברבלנקה

בומבוא,מעיןהואזהפתיחהמונולוגסרט.לעשותהעזרצונו
ההפקהמעשהעםההתמודדותאתלתארישראליקולנועןמכסה

הצורךהעלילה.מסגרתאתגםקובעהואבזמןבואךוהיצירה,
לוהמציקההאחרתמהבעיהלשחררואמוראשרסרט,לעשותהגיבורשלהכפייתי

לאור,מחושךלוכדמהכךאותויוציאהאמנותמעשההומוסקסואליסט.היותו-
 .החברתיתוההכרההרוחניתהיצירהלחרותוהמנודיםהאפליםהגוףלייצרימעבדות
לאהוא .המוגבלהמיניבמישורבאהבהתיפתרלאהחריגההמיניתזהותובעיית
 !סרטיעשההואלעולם.ילדיםיביאולאמשפחהיקים

ישבנוסףהסיפור.לכלנוסףפןהמעניקיםבוגרתוקשיחותחיספוסמוסיףטראוב
כובשותפניהוהבעותעשירשמשחקהרובי,של"סבתו"מצבר,בלכקהאתלהזכיר

וגםהסרט,שלההחמצהשחקןאתכאמור,לויןבןמהווהזאת,לעומתהצופהאת
 .מיוחדלציוןראוייםאיכםהאחרים
ארוכיםה"שוטים" .התחכמויותללארבדיוקבויש-וייןיוסישללצילוםבאשר
תואמיםהתמוכהשבתוךוהצבעיםהפרטיםגםושמאלה.ימינהבאיטיותונעיםלרוב

-ממוסגריםלחלונותומחוץבתוךהרביםהצילומיםמוגזמת.איכהוהאסתטיות
המוסיקההסרט.גיבורשלהאישי-חברתיהגיטואתמדגישים-סורגיםכעין

גורעת.כמצאתמשלה,דבריםלהוסיףמדייותרה"מתאמצת"לעומת-זאת
שבחלקיווהאיכותהרמההבדלילמרות .מאודכןבסרטמדוברדברשלבסיכומו
כדוגמתהקולנוע,שלהעצמיתלזדם-התודעהכללי,באופןמשתייך,הואהשונים
המטפלקולנועכאןישטריפו.שלהאמריקאי"ו"הלילהפליכישלוחצי""שמוכה
ובלתיחושפניתאמיצהככה,חדירהשלבדרךבאהבת-גבריםהמטפלבקולנוע

סנסציונית.

לספרגוטמןעמוסשלכסירנואבליפהפעורהצופהאתהמשאירמושלםסרטזהאין
הוא-המיניתהבחינהמןיוצאי-הדופןחייורקעעל .סרטלהריםכסירנוסיפוראת
המפורסמתש"הוועדה"מאודלהצטערוישהישראלי,בקולנועקדימהחשובצעד
דברשלבסופויצאנואוליאם-כימחסדיה.לוולהעניקעליולהקללנכוןמצאהלא

 • .זומעובדהכשכרים

בזכותהצופהאמוןאתלרכושמצליחההתחלהלמןומייןללב,כרגעאכןהסרט
שלהגדולבחלקואפקטיביכנוןושימושאמיניםדיאלוגיםורגיש,כברןמשחק

לעולמומתוודעיםאנובה;מחציתהסרטלמחציתעדזאתכלהאמנותיים.האמצעים
וכנכסים .אילן-הטובידידוואתסבתואתמכירים(הגיבור),רובישלהמסוגר
שלהקודםמהקצבמשהונגרעמכןלאחר .העכשווייםושאיפותיוחייולמהלך
אלהנדחקיםשוניםאלמנטיםבמידת-מה."עייף"וכעשהתכופהמאבדהואהסרט.

בזוזוקשורותאיכןעצמוהסציכותהעלילה.למהלךהכרחיותאיכןשובהסציכות
-לכולןאך .הצלחהבפחותולפרקיםביותרלפעמים .עצמןבפכיעומדותאלא
הסרטלמהלךהאינטגרליקשרןולא .לעשותןהסרטעושהשלרצונו :משותףמככה

שבמרכזה"בגן-העצמאות",האחרונההסציכהגםהיאכזאת .גיבוריוולהתפתחות
הגיבורמבייםבהקודמתסציכה .ובתולכיתהחברעםחשבון""סגירתשלפגישה
גולשתאך .וענייןאיכויותחסרתלאהיא .העתידילסרטוכהכנהמחבריושניים

עזרי-אלהמחבריםבאחד .עצמהמשלחייםומפתחתמפלצתייםכמעטלממדים
העמוקההחשיפהאפשרותאתהסרט.שלהחמצתוטמונההגיבור,שלהזמניאהובו
כברההומוסקסואלים.שלהיפהגםואוליהפרובלמטי,הקשה,עולמםשליותר

נראיתב"גן-העצמאות",-כמעטהבתולועזרירובישלהראשונההליליתפגישתם
ממכר.כדרשמהיודעאיכרכירושםעושהעזרי,אתהמשחקלויןבןאמינה.לאמאוד

יתכן .קולנועיתפקידשלכנוןביצועעלבהכרחמצביעאיכרמבט-עגל-מצועף
מחוזותאלגלגלי-הסרטאתלהניעעשויהחיתההשנייםביןיותררציניתופרשה
 .ההומוסקסואליהמיעוטחיישליותרהרבהומענייניםרחוקים
אחרתפרשההיאהגיבור,שלחייואלוחזרתההסרט,אלהאשהשלפלישתה
ביותרהארוטיתשהסציכהמפליאמובכת.היאשבעיקרוןהגםתמיהות,המעלה

ארוטיקהאיןהאחריםהמגעיםבכל .הגיבורלביןהאשהביןדווקאמתקיימת
 .זיוניםרקישבמודגש

מהחללהסרטאלצונחשכמוהגיבור,אבימשתתףבוזההואנוסףבעייתיקטע
זהבקטעהצדקה.כלוללאהופיע,בהפתאומיותבאותהאליובחזרהוכשאבהחיצון

איכהבונוכחותהשעצםהבחורה,בהשתתפותביותרבולטותעריכהשגיאותגםיש
מוצדקת.

עםרובישלפגישותיואתהמתארותאלההןבסרטביותרוהאמינותהיפותהסציכות
לגעתמצליחההיאולכןהבגרות,ומןהאמתמןזובידידותישהכשרי.ידידואילן,

 .ההומוסקסואליםשבחיייחסיתעמוקיםברבדים
-טראובועמיהגיבור-סגליהונתן-אלהבתפקידיםהמופיעיםהשחקניםשכי

תפקידיםעםשלהםההזדהותשרמתונראהמאדאמינהבצורהמשחקיםחברו,
עמיואילו .וסבליופירגישות,שלאווירההסרטעלמשרהסגל .ביותרגבוהה
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מקודוהואלו'כפופיםהמקומרתרכלהזמניםשכלה'אדנותעלוהוכרזתמוכהרכלפסלכל
המדגישהכהכרזהאחד",ה'אלוהינוה'ישראל"שמעהדודות.לכלהמוחלטיםהציוריים
בעגל,ההסתכלות"ואתחנן".בפרשתהיאואףהדברות,עשרתלהשמעתבהמשךשמיעה,
 :הכרזתוזכויותיושבמנייןעםשלבהתנהגותוקלוןאותהיאישראל",אלוהיך"אלהבממש,
תפיסתהבכה,מלשרןושמיעה ,מכןלאחד-כשמעתחילה,מעשה !וכשמע""כעשה

המעבידה"דאה"פרשת .המקוםצידעל-הדאייההזמן,צידעלכתוכההשמיעה .המופשט
אנרכי"דאה :הפרשהבפתחהנזכרתהדאייהידיעלגםמתייחדתלמקרםהכובדנקודתאת

הברכה"את .מכןלאחדושמיעהתחילהדאייהכ"ר) ,א"י(וקללה"ברכההיוםלפניכםכרתן
הפרשהצירת.שלבמרבןשמע,וכאן, .) Tכ" .םש(,,--אלוהיכםה'מצורתאלתשמעואשד

יבחראשדבמקרםאלוהיךה'פכיאתדבררךכלין.~הנשכהפעמים"שלרש :בדאייהמסתיימת
דאייה .) Tט" , T "ט(ריקם"ה'פכיאת ה~.ן~ולאהסרכותובחגהשבועותובחגהמצותבחג

לדגל)(עלייההחיובבדדךומכופלת,כפולהוכמצורת-עשהמקרםשלבהקשרכאןנזכרת
ריקות).בידייםלברא(לאהאיסורובדדך

 .ודאייהשמיעהגםרכךגמורההרמוניהלכללמגיעיםוזמןמקרםהכתוביםשלהגלויבמראה
 .והמצרותהחרקיםבכלרכךוהדגשות.החרשיםכלכדליותכמצאתישראל""שמעבסוגיית
לוודאותדקמקרםברשישמוצקבסיסעלכמיתוס,שלאכנכים,ומשפטחרקכאמוד

היהיכולולאבלבד,בשמיעההעםרצהנסיכימצריים.הםאףשאלהרמזיאולם .ולמוחלטות
במראה.בחרש,הנתפסאלהנמוכהפנייתואתהוכיחהעגלמעשה .האשבמראהלעמוד
בארץ'התלוייםוהמעשיםהדאייההדגשתתוך ,'היבחראשדלמקרםמסביבהמונחלתבארץ
הדיאכרוניברצף .בהןעמדלאשלםרדודקשרתשתביעותיולמידבד,האלטדכאטיבהמוצגת
והלאהרמשםועיכלגדזיםאלהמירנומןדאה,להדגשתהשמע,מהדגשתהכתוביםעובדים
:מההשאלהתהדהדהכתוביםבמעמקיהנבחר.המקוםובמרכזןבשעריהן,אשדרכללעדים.

חמוריה.הדארהמידבד,עדיףהיה

כעידןדווקאהמירנותקופתעלהנביאיםשלהתדפקותםתשמשאחדממקרםכהוכחה
יופיעבפועל,העםבחייואילובנצחיותוייזכרסיניהדמעמדהכעורים,וחסדהכלולות
יתנערהמקדשרביתהכוהןהעיקרית.כדדךקבעשלולפולחןלקרבנותה'יבחראשדהמקום
עדיפותהמעניקהבהכרה,מתחרהולזמן,לשמיעהעדיפותמייחדתתפיסהעליונות.לעצמם
"שמע" :במעמקיהםזה,אתזהמשלימיםר"דאה""שמע"הכתובים,בפכיולמקרם.לדאייה

בצדה.הכרעהשאיןכאלטדכאטיבהניצביםר"דאה",

משלימהדרך-סיוםמ"ב.
ישוהספרותית,התכ"כיתהיצירהשלעומק.כבדפוסובשאלהבביכאדירתההתמקדות

להוליךעשויההיאיחידהכדדךפרשנות.שלבלעדית,ולאמשלימה,דדךכהצגתלראותה
ההיבטעלולריתוךבלבדהשכלתניצדםעלהכתוביםהעמדתלאמודללרגרצכטדירת,
ולקוראלקהל ,ההיענותבעייתגםהמסריימת.היצירהושלהסוגהשלההיסטוריההתפתחותי

השאלהעלהכתוביםשבהעמדתהסוגד,הנועל,הצדמןלהתעלםגםאסורהצדה.נדחקת
בהכרההואהשטדארסיאכיתהמיתרדהשלהגדוליתרונהאולם,בלבד.הנסתרת

שלולמעמדולהישגיורבהתיחסרתלארמיםתקופות,החוצההאדםדוחשלבארכיבדסאלירת
כדפוסהשאלהחיפושבה.לדבוקשראוישדוקה) 'ו(פתיחותמידתכאןמצריההבין-האישי.

האריסטוטלית,האחדרתיתבמיתרדהבהסתפקותלודישלאענייןדבאתגרמציגעומק
 .ספקלכלמעלהןותרומתהשגאוניותה
בכתרנים,נוספותפכיםלגלותכמסוגלתבה,להשתמשראויהסטדרקטרדאליסטיתהפרשנות

אחדות,פכיםשלקיומןמכחישותאיכןאל.הפכיםהסיפורית.ארהשידית,הדרמטית,ביצירה
 • .להעשירןגםודומה .אליהןלהצטרףבאותאלא
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הגאולהעל
המיידית

והעכשווית

בישראל
הלחמיביתבנימין

השקיעהמשירי :פתיחה

כולםובו-זמניים.מקביליםהםכאן,עוסקיםאנחנושבהםהתרבותיים,החידושים
ולשגשוגלפריחהזכווכולםתקופה,באותההישראליתהחברהשלבשמיההופיעו
לא-דתיותלכיתותהפניהאתבתשובה,החדרהשלפריחתהאתכוללים.הםדמןבאותו

הפרטיתהגאולהאתואסטרולוגיה,אדוטריקהאחריהנהיהאתשונים,מסוגיםיהודיות
ומפתיעות.חדשותבדרכיםהמושגת

אתאלאמשקףהואושאיןרצינילניתוחראויאיננושלפנינוהנושאכישיאמרומייהיו
אלאתוכנו,בשללאלבדיקה,ראויהואכילטעוןברצוניהחברה.שלהירודותפניה
ולעולםיותרטוביםלחייםוכמיהותכיסופים.רגשות,-מאחוריושמסתתרמהבשל
והחיפושיםהעולם.ותיקוןהאדםתיקוןשלמאודהרציניותהשאלות ;יותרטוב

התרבותייםהחידושיםכלכינטעןאנואמיתית.וגאולהשלווהאמת,אחריהנואשים
מעיין.מאותווזורמיםמקורמאותויוצאיםהללו

משמעותבעלותגםאלאתרבותית,משמעותבעלותרקאינןשלפנינוהתופעות
זה,מיעוטואולםמיעוט,תופעתהיאהגאולהחיפושישלהתופעהאמנםפוליטית.

החברהשלהאבירות"מ"אחודחלקהואהחיים.באורחרדיקאלייםלשינוייםהפונה
אובנכר,חייםלטובתהארץאתהעוזביםלאלההמצטרףמתמדת,במלחמההנתונה

 .למיניהםמשכריםלסמיםהמתמכרים

השלמהלגאולהדרכיםארבעהמציאות:שוק

ישראלינרקיסיזם-האנילשיחרורהתנועהג.
הפרטמצוקתעללהקלהשואפותמסגרותאותןאתמקיפההאנילשיחורוהתנועה
גופנייםממקורותהנובעתופרטית,פנימיתכמצוקהמצוקתואתמגדירותשהןמתוך

הפרטמצוקתלהקלתהשואפותהמסגרותהטיפולמסגרותאתכוללתהיאנפשיים.או
 .פסיכולוגיטיפולאוטבעונות,הגופני,הכושרשיפורנכונה,תדונהע"י

שלוכמבולשונות,הדרכהבמסגרותהמוצעיםהפרט,למצוקתהגופנייםהפתרונות
שוניםבמקומותלחיצותבעזרתריפוישרירים,הרפייתכולליםעצמית,לעדרהספרים
הגופניהפתרוןכמובןהןלמיניהןהדייאטות .ומבריאהנכונהלנשימהודרכיםיבגוף

גופני-ופתרון.מקובלגופניפתרון.ישיחדגםונפשיותגופניותלמצוקותביותרהנפוץ
יחסעםיחדמקובלת.בלתיאמונותמערכתגםישנההמאגיהגופניבפתרוןמאגי.
כלשהי,חדשניתריפויבשיטתהשימושאתהציבורמןהמונעהרפואי,לממסדשלילי

 .בורותאואנוכיותבגללטבעונית,דייאטהבעזרתבסרטןטיפולכגון
בעשרהלגיטימיתהפסיכותראפיהצורותכלבהיקףעצוםגידולעללהצביעאפשר
(הרשומיםהפסיכולוגיםבמספרעולמילשיאהגיעהישראלהאחרונות.השכים
הלא-הפסיכותראפיהתופעתשללצמיחתהבנוסףזאתלנפש.המקצועי)באיגוד
זריזיםידמיםשלרעיונותיהםתוצאתשהםלמיניהם.'מכונים'באמצעותרשמית,
עצמית.לעדרהספריםמאותבישראלהופיעוהאחרונותהשניםבעשר .רווחותאבי

אונוסףציודכלללאמבעיותיורבותלפתורהנבוןלקוראמאפשרתבהםשקריאה
תוכניותבאמצעותההמוניםמתרבותחלקלהיותהפךפסיכולוגייעוץנוספת.הוצאה

תוכניתבאספמיה:'חלומותוכןלחוד',אחדוכליחד'שנינווע:ץ'תפוחכמורדיו
שלהופעתה .האתרגלימעלחלומותבפירושעוסקיםשבהבעולםהיחידההרדיו
מידולקבלחלומותיהם,עללספרלהתקשר,מאזיניםמוזמניםשאליהרדיו,תוכנית

שלהתמסדותהבתחוםמקוריתישראליתתרומההיאלחלומותפסיכולוגייםפירושים
מיעוט.שלתת-תרבותתמידהיאהטבעמדרךהפסיכותראפיהבתרבות.הפסיכולוגיה

גידולולאכתת-תרבות.הפסיכותראפיהשלביותרמהירההתמסדותישבישראל
 .ובאירופהבארה"בכמוהדרגתי

והעולםהפרטיהעולםביןמוחלטתהפרדהבדרך-כללקיימתבפסיכותראפיה
הגמוניהישוהעשייה.החברהעולםלעומתוהחוויותהרגשותעולםהחיצוני,

מערכתשגיבושלומראפשר .בלבדפרטיותכבעיותבעיותהמגדירהאידיאולוגית,
הפסיכולוגיהטיפולשלהעיקריתהמטרההיאהאישיהגורללהבנתמשמעות

בגללאלא'קלאסי',סימפטוםבגלללאלטיפולמגיעזהאדםהמצוי.ב'נאורוטי'
אותושיעשהמשהומחפשהואובטיפול ..בחייםסיפוקחוסרשלכלליתהרגשה
;אםהפרטיעולמולהבכתמשמעותמערכתלאדםמספקהפסיכולוגיהטיפול .מאושר

ביותרהפרטיותובחוויותהפרטיים,בחייוהממוקדתמשמעותמערכתלאדםיש

שלווהענייןיותררחבהמשמעותבמערכתהצורךמןיתעלםהואמיניות)(חלומות,
יפחת.חברתייםחייםבתחומי

הטיפולבשיטותביותרברורהבצורהמבוטאתהאנישיחדורשלהאידיאולוגיה
ואפילורומנטיתהיאה'הומאכיסטית'הפסיכותראפיה .למיניהןה'הומאניסטיות'

עלמאשריותרלסמוךיששעליההפנימית',ה'אמתחיפושהיאסיסמתהאנטיכומית.
ולאשלו,ה'איכטואיציה'ועלריגשותיו,עללסמוךלאדםכדאיכלשהי.חיצוניתאמת

התראפיותמןרבותהישירות.לחוויותיומחוץהנמצאתאובייקטיביתלאמתלהיכנע
ביטוייהםדורוהשיחהחופש .מ-ושיחדורמ-חופששלתראפיותהןהחדשות

 .אותוהכובלתלחברההאנישלההתנגדות
וה'מתמרדות'המוגזמותבצורותיהההומאניסטיתבפסיכולוגיהלראותאפשר

תנועתה'רשמית.'האקדמית,הפסיכולוגיהשלולקרותלעקרותתגובהבמיוחד,
.גםקיומהבעצםאותומשקפתגםאך .לכינורתגובהמהווהההומאכיסטיתהתראפיה
שלבקיומההמתבטאהבסיסיהכינורעללהתגברמצליחותאינןהחדשותהתראפיות

אךלחלוטין.מלאכותימצבבאמצעותהאותנטיותחיפושדהיינותראפיה,שיטתכל
מסויימת.במידהשבמצבהמלאכותיותאתלהפחיתמצליחותהן
בדרךהגאולהאתלנוהמציעיםאלהמבטאיםהתנועהמבוססתשעליהןהאמונותאת
סוואמיע"ישניתנההרצאהשלכותרתדוהי-חייך'מציאותאתלעצב'ביכולתךדו.

אינטנסיביטיפולגםלנומציעזהזוסוואממדיטציה,הסידהאמארגוןסאמטננדה,
כוחמצוימאתנואחדכל:"בתוךלטיפולהרקעהעצמי:'גילוישלסוף-שבועבמשך
בנומצוי .ביטוילידיבאאינואוידוע,אינוזהכוחלרובנואולםיעוצמהרביצירה

זרימהאמנות.יצירתלהיותיכוליםעצמםחיינו .בחיינורביופיליצירתפוטנציאל
לנוהמוצעהשבוע"סוףמופת.ליצירתלהפכםשכזכה.עדלחוויהמחוויהספונטאכית

מיצויאלמתמדתלזרימהולכוונו-בנוהמצויהרדוםהנחאתלעורר"מיועד
אירגוניםשלבפירסומיםלמצואניתןמאודדומיםכיסוחיםהפנימי'.'והיופיהשלמות
שלניסוחיולשינוי.והאפשרותעצמיתשליטהשלהרעיוןבולטשבכולםאחרים,

כמההיוםנמניםלקוחותיושביןה'אסט:אירגוןשללסיסמאותמאדדומיםהסוואמי
ל'שיחרורכתנועהיהשאריביןעצמואתמגדיר'אסט' .ומוצלחיםיפיםישראליםאלפי

פנימי:

ציפיותלואיןלו.חייביםואיןלאישדברחייבאינושהואהרגשהישהמנוכרלפרט
מקבלתהאניחשיבותרקלאלו:שבאמה'עושההואלקחת.ציפיותרקלוישלקבל.

'ההגשמהשלהאידיאולוגיההאני.קידושלכללמגיעיםהדברים-לגיטימציה
היודובריהבין .-70הבשנותבישראלהופיעהביותרהאכושכיותבצורותיההעצמית'
הרגישוהעיתונאיהסופר.מןבן-אמוץדןשל.גלגוליובן-אמוץודןקרויכמשהאנשים

דורשללגלגולוכאמןייצוג.הםד oה-שנותשלהחוגגתהאנוכיותאל . soה-שנותשל
ואתהאניגילויאתחוגגיםבן-אמוץודןקרוימשהנול:ד.בחברהולשינוייםשלם

 .סביבוהמתפוררתהחברהפניעלהאניניצחון

האזוטריקהצמיחת . 2
ההמונייםאמצעי-התקשורתבעזרתבקלותלהדגיםאפשרדותופעהשלצמיחתהאת

הישראליתהעיליתבקרבגםאךהאזוטרית.לשטותולוגיהנותניםשהםוהלגיטימציה
של.ביקוריםלמיניהןולבעלות-אובלמגידות-עתידותפניותעלסיפוריםלשמועאפשר

קיבוץ .בקיבוציםהמוגשהתפריטמןלחלקהפכואסטרולוגיםושלמגידי-עתידות
לקיבוץ.שהוסעהמיפומגדת-עתידותשלביקורשלוהתרבותבתכניתכללבנגבידוע
 .בעירהחייםשלזהמחלקליהנותיוכלוחבריושגםבכדי
 .בישראלהאזוטריתתת-התרבותשלהעיקריתכצורההאסטרולוגיהאתלראותאפשר

מציעה.היאפסיכולוגיפולקלורלהלקרואשאפשראמונותמערכתהיאהאסטרולוגיה
התוכניותסדרתמולדת.טיפולוגיהשביסודהומסובכת,מפורטתאישיותתאוריתלכו

.30בתאריכיםשהוקרנההפנימי,''המעגל 12.1981 , 19. 1.1982 , 982 26. l. l , -ך
אלותוכניות .בישראלאגיהמהתרבותשלהציבוריבניצחונהלשיאהיתה 2 . 2 . 198 2

שידור.וספיריטואלידםאסטרולוגיהכוללשונות,מאגירתלטכניקותלגיטימציהנתנו
האסטרולוגיהשלבלגיטימציההכותרתלגולתהיה , 1982לינואר-26בטלוויזיה
בעיותהןבתוכנית,שתוארוכפיבישראליהאסטרולוגיהמקצועשלבעיותיו .בישראל

בעולםהיחידהמקוםהיאשישראלספקשוםאיןבלבד,המקצועיתהאתיקהמיסודשל
"קול .התקשורתבאמצעיזהמסוגלגיטימציההאסטרולוגיהמקבלתשבוהיום

וכןכוכב',אדם'לכללאסטרולוגיה,שבועיתתוכניתקבועבאופןלנומעניקישראל"
ה'מדל·באמצעותהמשתדכיםמדוהיםשבהשידוכיםתוכניתכוכב:מאותו'חברגם

שלהם.
לסברהרגליםוישבעיתונות,מעמיקיםאסטרולוגייםלניתוחיםזכתההלבנוןמלחמת

בנוסףלקוראיו,מציעהדה''העולםהדור.איצטגניניעםאחתבעצהתוכננומהלכיהכי
גםערפאת,יאסרעםאישיותולפגישותלמלחמה,הסיבותעלפוליטייםלניתוחים

ואםלוונוס').דיסהרמוכיתזוויתהקרין('מארסלמלחמההסיבותשלאסטרולוגיניתוח
אוליוכדאימועילות,איכןערפאתעםהפגישותכללוונוס,בדיסהרמוכיההואמארס
הבאה.הפגישהלפנייותרהרמוניתלזוויתלחכות

מומחהמאשרהיוםשלבישראלתרבות-ההמוניםאתיותרהמסמלתדמותאין
עלמספרוייסרמיכהשכאשרמפתיעזהאיןוייסר.מיכהח"כהליכוד,שלהתרבות

 1981בשנתלככסתהבחירותביוםכילנומגלההוא ) l . 7.83('הארץ'הפוליטיתדרכו

הסיכוייםנראועצמושלולמרותלהיבחר,עתידהואכילושניבאבאסטרולוגפגש
נפגשיםחברי-כנסתשבומקוםבדיוקהיאוייסרמיכהשלישראליואכןקלושים.

 .באסטרולוגים
מןבאסטרולוגיה,שיעוריםלחבריהמציעהבחיפההלאומיים'העובדים'הסתדרות

יותרעובדיםלהיותוכךעצמם,אתלהביןהלאומייםלעובדיםלעדוררצוןמתוךהסתם
האיצטגכינותשלהאחרוניםהמדעייםההישגיםעלההסתמכותאךיותר.ולאומיים

מערכתבדמןאיצטגניניליעוץזכהפרסשמעוןגם .הלאומילמחנהמוגבלתאיננה
לפישובזה,ויעוץהפוליטיים,הכתביםשלדיווחיהםלפיהאחרונה,הבחירות
פרסשמעוןאווייסרמיכהביןהפגישהשלו.הרבהלאופטימיותהביאהדיווחים,

 .בישראללחלוטיןטבעיתנראיתוהאסטרולוג
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עממיתבפסיכולוגיההשטותולוגיה

תת-תרבותשלכצמיחהבישראלשהתפתחמהעללדבראפשרסוציולוגיים,במונחים
לטיפולהמשותףמהומיסטיקה.אזרטדיקהשלרתת·תדברתפסיכרתדאפיה,של

מהורתששתיהןבכךהואהמשותף ?ביניהןמפרידרמהרלשטרתרלרגיה,הפסיכולוגי
באישיות.פנימיתבעקביותאמונהעלמתבססותושתיהן Iהאישיהגודללהבנתדרכים
מקודאר(בפסיכרתדאפיה)פנימימקודעקביות,לאותהשמייחסיםבמקררהואההבדל
לגביהמטופלשלתפיסתובשינויעוסקפסיכולוגיטיפולכל(באזרטדיקה).חיצוני

פסיכולוגיהשלדפוסבמסגרתמתפשטותהמאגירתהאמונותבחיים.רדדנואישיותו
במסגרתהןוהגרפולוגיה,אסטרולוגיהאחדיהנהיהעצומה.להצלחההזוכהעממית,

האופיבהבנתהתרכזותמבטאתשיטתיים,לימודיםשלבמסגרתוהןצרכנותשל
דקהיאוהשאלהגודלי,היאאישיותיהפסיכולוגית.המטבעשלהרומנטיהצדוהפרט,

אתלדאותאפשרהילדות.חוויותארהכוכביםקובעיםהאישיותאתאם
אידיארלרגית.מבחינהשרנותתנועותכשתירהשטרתרלרגיההפסיכרתדאפיה
היארהשטרתרלרגיההדאצירנלית,ההשכלהתנועתשלהמשךהיאהפסיכרתדאפיה

כמרהמסורתית,בפסיכרתדאפיה .כלה .tzההילתקופתהרומנטיתהדיאקציהשלהמשך
פשוט,דבראינההאושרשמציאתבכךהמנידטדאגי,מימךקייםהפסיכואנליזה,

המימדירדדרה'הרמאניסטית'החדשהבפסיכרתדאפיהאפשרית.איננהולמעשה
כמעט,לקרמיתהגודלתפיסתהופכתבאזרטדיקההאופטימיות.רעולההטדאגי

רבה.והאופטימיות

וטכניקותתיאוריותשלאוסףעממית,כפסיכולוגיההשטרתרלרגיהאתלתארניתן
והפסיכולוגיההרשמיתהפסיכולוגיהביןהעיקריההבדלאישיות.ותיאורלניתוח

כמקררההתנהגותאתמדגישההרשמיתהפסיכולוגיהמתודולוגי.ה;אהעממית
התנהגות,כולליםשאינם'סימנים'מדגישההשטרתרלרגיהואילוושיפוטים,להכללות

היד.בכףקמטיםקלפים,לידה,תאריךכמרלאדם,מחוץנמצאיםכללובדדך
שלוהאחריותלגביוהנחרתהמטופלהאדםשלפעילותתמידישנהבפסיכרתדאפיה

אתקובעיםועליונים,טמיריםחיצוניים,ונוחרתסביל,הואהאדםבאזרטדיקהלגודלו.
גודלו.

האישיותתיאורדהיינוב'איבחרן:בעיקרעוסקתעממית,כפסיכולוגיההאזרטדיקה,
והתהליךכעזרה,נתפסהתיאורעצםאךהאישיות.שינויב'טיפרל:ולאה'נבדק:של

דדאמטיבאורחמבטיחה,העממיתהפסיכולוגיהללקוח.רגשיתחוריהלהיותהופך
מלאהעצמיתהבנהגילויםלאחדהמאפשריםגאולה,כשרדתארסודגילויביותר,
 .גמורהנפשושלרות
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בכך'הואהרשמיתהפסיכולוגיהלערמתהעממיתהפסיכולוגיהשלהיתרונותאחד
לערמתיחסית,ובטרחותבדודותתשובותמציעההעממיתשהפסיכולוגיה
מסובךהסתברותי,הכלשבההמדעית,השפהמןה'סרבלת'הרשמית,הפסיכולוגיה

רגםבפסיכולוגיהגםקייםכזהסגנון .אזוטריסגנוןשלבקיומואינוההבדלרמסרייג.
מלווההואבשכיחואילובהיסוסים.מלווההואשבראשונהאלאבאסטרולוגיה,

שללשאלותיהםלענותהצליחהלאה'דשמית'הפסיכולוגיהכמעט.מוחלטבכטחון
מסרגליםואינםעצמם.הבנתלגביבשאלותמוטרדים.אנשיםהאיבחרןבתחוםאנשים

הסירובהרשמית.הפסיכולוגיהשלוההסתברותיותהמסוייגרתבתשובותלהסתפק
שלוהחדותהפשוטותלתשובותמוליךהפרטובאישיותשבחייםהסיבוךאתלקבל

 .המאגיהאיבחון

העלומיתלממשלהמסיינטלווגיה :זרהאש . 3
המפילותוסוטות,מסתוריותכתרתעלסיפוריםנעשוהאחרונותהשניםבעשר
הגלהישראלית.העיתונותקוראישלחוקםללחםתמימים,ישראליםאלפיברשתן
והגל , 1975/74בשניםהופיעלמיניהן,'מזרחיות'כתרתעלפידסומיםשלהראשון

בינמשרדית,חקירהועדתהוקמה 1981שנתבסוף . 1981/82בשניםהופיעהשני

סגניתהועמדהובראשהה'מזדחירת,'הכתותאתלבדוקהחינוךשרע"ישמונתה
הםהוועדה,והקמתבעיתונות,הפירסומיםתעסה·גלזד.מדיםהגב'ינוך, nשר·ה
שורשיםהיכרהישראלית,לתרבותזרותשמסודותיהןדתיות,שכתותלכךהוכחה

מלחמתעללהכרזותשלהלירשבת·ראשהזדמנותשימשההורעדההקמת .בארץ
בכתרת.חרדמה

דרכישללהיסטוריהבדיוקמקבילהבישראלהחדשותהכתרתשלההיסטוריה
שרנותהןחדשות.''דתותבמושגמתמציתביותרהטובההגדרתןהאחרות.הגאולה

ה·במאהכולןנוסדר;הןחדשותבאמתשהןבכךלנר,המוכרותהישנות,הדתותמן
הפעילותובצוררתשלהןגרןהאידבצורתחדשותהן .) 1960מאזכולן(כמעט 20

הדגשעםמודרני,עסקיםאירגרןהמזכירהבצררהרובעל·פימנוהלותהןשלהן.
אתמשקפתהעסקיתהניהולשצררתיתכןורווחיות.יעילות,ניהול,עלהאופייני
שלתוצאהשהיאויתכןומנהליהן,הללוהקבוצותמיסוישלהאמיתייםהמניעים
 .וצמחונוסדרשבההחברתיתהסביבה

 :סוגיםלשלושהלחלקאפשרהאחרונותהשניםבעשרבישראלהפועלותהכתרתאת
ולידתןשחרדתן-כחרל·לבןוקבוצותמערביות,קבוצות'מזרחיות,'קבוצות

כריזמטיות.נשיםעל·ידימונהגותושתיהן'ישראליות',כתרתשתירקישבישראל.
'הדיהןביותרהידועותה'מזרחירת'הקבוצותביןיחסית.קטןבהןהחבריםמספר

הטרנסצנדנטלית.המדיטציהתנועתהטרנסצנדנטלית'.ר'המדיטציהקרישנה'
מאוחדשניםכעשרבישראללפדיחהזכתההשישים,שנותבסוףבמערבשהופיעה

יחדפסיכולוגי,טיפולבגדדשהיאהרפיה,שלטכניקהלימודמשלבתהתנועהיותר.
מתקדמיםל'מרדטים'המיועדתיותר,הרבהמסובכתופעולותאמונותמערכתעם

במשךהיומיומיתהמדיטציהטכניקתאתלמדרישראלים ooo,40מ·למעלהבלבד.
דרכםדתית.כתחבריכעלעליהםלדברשאי·אפשדוברורהאחרונות,השניםעשר

לאמכךלבדאךהרפיה,לצורךמשתמשיםהםשבהה'מנטדה,'אתלנרלגלותיסרבו
ביכולתםמאמיניםזאת,לערמתהמתקדמים,ה'מרדטים'אזוטריות.אמונותכלרכשו
המדיטציהתנועתאחדים.מופלאיםמעשיםולבצעמדיטציה,בעזרתלעופף

לשינוייםהביאובישראלהיומיומייםה'מרדטים'שאלפיטוענתהבינלאומית
הביאההשאר,ביןכולה.הישראליתהחברהשלהחייםבאיכרתמרשימים
בכגבהגשמיםכמרתוגידולהציבורי,המוסרהגברתהאינפלציה,להורדתהמדיטציה

גםקיימתלמדיטציה).האגודהבפירסרמימופיעותכאןהנזכרותהטענות(כל
ההארה'ב'עידןהענייניםניהולשמטרתההמדיטציה,תנועתשלעולמית''ממשלה

 .חייםאנושבר
סיפוריאך .רןקפאארידידהשלבשלבעכשיונמצאותבישראלה'מזרחירת'הכתרת

היאשבהןוהידועההמערביות,הכתרתשלכחלתןהםהאמיתייםההצלחה
משלבתהסיינטולוגיההחמישים.כשכרתבאדצרת·הבריתשנוסדהה'סייכטולוגיה,'

נפלאותסיפוריעםיחדהנפש,בנצחיותהאמרנהכמר'קלאסירת,'דתיותאמונות
רעליםכגדגופניטיפולואפילופסיכותראפיה,שלטכניקההבדיוני,המדעבסגנון

הסתבכויות ,1שארוכההיסטוריהזהלאירגוןרדיואקטיבית.וקרינהלגרפנוהחודרים
למעשה,ארצות.במספראותושבדקוחקירהרעדותושלשרנות,בארצותהחרקעם
אמונותיהןבגללדקלאהתנגדותמעודדותהןהחדשות.''הדתותכלשלאיפירןזהר

נתפסיםהכתרתאנשיהיחסית.והצלחתןשלהןהפעולהדרכיבגללאלאהחריגות,
ההזדמנותאתוכמנצליםלחברה,כסככהאלאמוזרות.אמונותבעליכתמהוכיםלא

 .אליהןדרכהאתהמוצאתה'מחפשים:אוכלוסייתחשבוןעלקללרווח

בתשובהחזרה . 4
התרבותבמסגרתשגדלוחילוניים,צעיריםכוללתבתשובההחזרהתנועת

החייםדדךדחייתתוךומצרות,תרדהערלעצמםעלקיבלואךהחילונית,הישראלית
 .שלהםהקודמת

 .בישראלגאולהלהדרכיםביןביותרהקונפורמיתהדרךהיוםהיאבתשובהחזרה
ושלקיבוציתבתשובהחזרהשלתהליךכולהבחברהלדאותאפשר 1967מאז

עםלהתמודדניסיוןכמובןהואהקיבוציתבדמהההתייהדותתהליך'התייהדות.'
היאבתשובהשהחזרהכשםהציונות.שלוהסובייקטיבייםהאובייקטיבייםקשייה
הציוני.הזהותלמשברפתרוןההתייהדותחיתהכךהפרט,אצלזהותלמשברביטוי
ישודכו.מיוסופרבישראל,וההתייהדותההיימכהתהליךהתחזק 1973שכתמאז

במושגים ) 1973(מאזבכפילתהוהן ) 1967 (בהצלחתההןהציונות,שלהצדקתה
במושגיםלמדיקלהכשארהאך .ויותריותרקשהנעשתהרדאציונלייםחילוניים

 ;בתשובההחזרהתנועתבמסגרתהציונותלמשבראפשריותתשובותשתייש .דתיים
בתשובהחזרהוישנההציונות,חיזוקשהיאלאומית,לציונותבתשובהחזרהישנה
לטובתהציונותדחייתשהיאוהלא·צירנית,הקדם·צירכיתהדתיתהמסורתאל

והוקעתההרריםבדודמרדהיאבתשובההחזרה .להשקדמההיהודיתהמסורת
יחסיתחילוניותדק(וישה'חילרכית'הישראליתהתרבותההודים.שלצביעותם
היהודיתלמסורתוחזרואותה,שעזבוהצעיריםיהודית.עדייןהיאזר)בתרבות
אומדיםוכאילוההררים,שלההיסטוריתהפשרהאתבמעשיהםמרקיעיםהמלאה,
באמת.'יהודיםלהיותזהמהלכםנראה'אנחנו :להרריהם

המחפשיםאוכלוסיית :הגדוליםהילדיםשלהצלבמסע

הבאשהמפגשבתקורהלמשנהו'אחדישועהממעייןהנודדיםאלההםהמחפשים
רצוןמעוררוהואלמטרה,התקרבותהואמפגשכלהשלמה.הגאולהאתלהםיביא
להארהזכהכיהמחפשטועןהגאולהמקורעםמפגשכללאחרהבא.למפגשלברא
אוכלוסייתנוספים.למפגשיםמוכןהואזאתלמרותאךעצמו:את'מביןוהוא

ע"ימאופיינתהעממיתהפסיכולוגיהושלהאנילשיחורוהתנועהשלהלקוחות
מרעד.לקוחאלאד·פעמי, nלקרחדקלאכללבדרךהואלקרחרבה.פנימיתעקביות

בסוגשמאמיןמינוספים.בסוגיםישתתףפסיכותדאפיהשלאחדבסוגשהשתתףמי

אחרים.בסוגיםגםכללבדרךמאמיןמאגיהשלאחד
שלבמסגרתתמידהיא '?אחריםולאכאלההםשליהחיים'מדוע :לשאלההתשובה
האדם,שלפעילותובאמצעותהגורלאתלשנותאפשרבאישיות.פנימיתדינמיקה
המחפשים .הגודלהבנתשלתיאוריההקבלתהואשינוילקראתהראשוןוהצעד
טמיריםנוחרתבאמצעותלגורלםההסבראתמקבליםהאזרטדיקה.למסלולהפונים

נחנההמחפשאךכדררה,אינהלשינויהאפשרותכאןבהם.השולטיםונעלמים
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ויופיטדאורנוסבין('הצירוףאופטימיתתחזיתגםכללבדדךומקבלההבנה,מעצם
 .חתול')מדללבניבעסקיםהצלחהיביא
וישפעיל,חיפושיוצרתמקובליםובלתיחדשיםלפתרונותהפתיחותשבומצביש

מאוכלוסייתחלק .יאושמתוךמבוהלתלדיצההופךהפעילהחיפוששבושלב
האבודיםשלהישעחוסרהדגשתהאבודים.אוכלוסייתלהיותהופךהמחפשים

הפסיכותדאפיהצרכניהאםלמיניהם.אשליותלסוחרימאדקללטרףאותםעושה
קלטרףשנפלוומעורערים,מופרעיםאנשיםכולםהםהעממיתוהפסיכולוגיה

אנשיםהםוה'מכודים'המובהקיםהצרכניםמןשחלקבדוד ?למיניהםלנוכלים
מיעוטעלמבוססתלהיותיכולהאינההתנועהאךעמוקה,בצודהלעתיםמופרעים,

 .בלבד.מופרע

הגאולהחיפושישלהאידיאולוגיה

ובהתאםושונות,רבותבצורותהסובייקטיביתמצוקתואתלהגדיריכולהפרט
דרכיםחמשנמנהכאןשלנוהדיוןלצורךלמצוקה.הפתרוןאתיחפשגםלהגדרה

 :הסובייקטיביתהמצוקהלאבחנת)(אולהגדרתאפשריות
 .כלשהםגופנייםמפגמיםכנובעתסובייקטיביתמצוקהדואההאורגניתהדרך . 1

וכר:בתדרכהשינויניתוחים.תרופות,בעזרתטיפולהיאהמצוקהלהקלתהדרך
הכוחותעלידעמחוסרכנובעתהמצוקהאתדואההמאגית-אדוטדיתהדרך . 2

כוחותעלידעברכישתהואהפתרוןהאדם.שלגודלואתהמכווניםהקוסמיים
 .אלה

קוסמיכוחוביןהאדםשביןמניתוקכנובעתהמצוקהאתדואההדתיתהדרך . 3

כללבדדךקשורהפתרוןכאןהמאגית-אדוטדית.לדדךדומההיאובכךמיוחד,
קוסמיכוחאותועםקשרויצירתפעילים,מאמיניםלקבוצתבהצטרפות
('אלוהים').

האדם.שלוהתנהגותומאישיותוכנובעתהמצוקהאתדואההפסיכולוגיתהדרך . 4
 .פסיכולוגיטיפולע"יוההתנהגותהאישיותבשינויהואהפתרון

החברתייםמהסדריםכנובעתהאדםשלמצוקתואתדואההפוליטיתהדרך . 5
בשינויהואהפוליטיהפתרוןאושרו.אתממנומונעיםואשדמסביבו,הקיימים
 .אלהחברתייםסדרים
היסטורית.תקופהבכלאפיסטמולוגית.בחידההיאהללוהדרכיםביןהכחידה
ושינוי,משבדשלבתקופותדומיננטיות.הןמסויימותאפיסטמולוגיותדרכים
היוםשלבישראלחדשות.דרכיםומופיעותהדומיננטית,האפיסטמולוגיהמשתנה
ופחותדתית,אומאגית,פסיכולוגית,בדדךויותריותרהאישיתהמועקהמוגדרת
חברתית-פוליטית.בדדך

בהתמכרותכמועצמי,הדסשללהתנהגותלעתיםמביאהוהריקנותהמועקהחוויית
דרכיכלעצמי.חיזוקשללהתנהגותמביאההיאולעתיםלטבק.אולאלכוהול
מסילותגםאךעצמית,ובניהעצמיחיזוקשלדרכיםהןכאןדניםאנושבהןהגאולה
 .אלהבימיםמאדםריקותאינןהעצמיההדס

עלוהוויתורהעצמי,לשינויהניסיוןהואהגאולהחיפושישלהצרדותלכלהמשותף
פוליטית.התמודדותמכלהתרחקותכאןיש .החברתיתהסביבהשינוישלהאפשרות

דהותרכישתגםכאןיש .יותרופשוטקלעולםאלהקשההמציאותמןובדיחה
אתואחסןבמשקלאדראםחדש,ב'אני'ואדנהחדשה,דהותלעצמיארכושחדשה.

להפרידאפשרנלהבים.מאמיניםלקבוצתאצטרףאםאוגודלי.אתאביןאםגופי,
המוצעיםהגאולהבמרשמי ;והאידאציונליתהדאציונליתבסיסיות,גישותשתיבין
הגישהואילו .והפסיכולוגיהגופניבפתרוןמתבטאתהדאציונליתהגישה .לנו

בכךמאמינההראשונה .והמאגיותהדתיותבגישותמתבטאתהאידאציונלית
גודמיםויהיואנובתוכנוהשוכניםגודמיםע"יבעיקרנקבעיםואושרנושהתנהגותנו

בכךמאמינההאחרונהכלשהו.תדרכתיאידוןאו'אני'כ'אישיות,'נתפסיםאלה
גודמיםלגופנו,מחוץהנמצאיםגודמיםעםשלנובקשרתלוייםואושרנושגודלנו

כלשהו.בכוכבשוכניםאוביקוםהמשוטטיםו'נפשות''כוחות'קרובותלעתיםשהם
פנימיתשליטהביןדוהבחנהלצייןשליטה''מוקדבמושגלהשתמשאפשר

וחיצונית.

הליבדאליהקאפיטלידםאתמייצגתהמודרניתהפסיכותדאפיהשלהפילוסופיה
כוחלהחליףיוכלשבוודגשי,פרטיאישי,מפלטמקוםלפרטהמותירוהדאציונלי.

הניכור.לבעייתדאציונלי.עדייןאךחלקי,פתרוןדהו .הציבורייםהחייםמתלאות
שלהקולקטיביזםאוהאינדיבידואליזםמידתפיעללגאולהדרכיםאתלחלקאפשר

פתרונותמאגיה,פסיכותדאפיה,כולליםהאידיבידואליסטייםהפתרונותדדך.כל
אודתיותקבוצותכולליםהקולקטיביסטייםהפתרונותאורגניים.ופתרונותדתיים

חברתייםליחסיםכקשוריםפתרונה,ואתהפרט,מצוקתאתהמגדירותפוליטיות.
חדדה :אחרתלקבוצההצטרפותע"יחדשהדהותבמציאתהואהקולקטיביהפתרון
טיפולפסיכולוגי,לטיפולפניהע"יהואהאישיוהפתרוןכלשהי.כתאובתשובה

 .אגיהמאוגופני

ניתוח :הנשבריםהבורותאל

החברתית.והרמההאישיתהרמהדמות,בשתישלפנינוהתופעותאתלנתחאפשר
הםמההגאולה.מבקשישללדבריהםלהקשיבובראשונהבראשוצדיך.אפשר,
אותםשמלאההריקנותעלפחדיהם,ועלמצוקתם,עללכומספריםהםלנו?אומדים

ביןעדייןהםאםחייהםאתממלאתושעדייןהנכספת,הגאולהאתשמצאולפכי
מיהםלשאולצריכיםאנוהחברתיתבדמהלהם.שנאמיןמאודרצויהמבקשים.

מחפשים,שלציבוראותושללצמיחתוהביאמהיותר.ועדבאים,הםומאיןהאנשים
שהקושיבדודמחיר.בכלגאולהגאולתו,לקראתהצועדמסע-צלב-של-ילדיםאותו

דובאםקיבוצי.אלאפרטי,ענייןאינואותה,כגדידכיצדחשובולאעצמית,בהגשמה
חוסרוכן ,תיסכולריקנות,חוו~םמבוטל)שאינומיעוט(אושבחברההאנשים

מבוטל'שאינומיעוטאו .הנשיםדובאםפרטית.ולאחברתיתהיאהבעיהמשמעות,
שלאינההבעיהעצמן'אתלהגשיםיכולותואינןסיפוק,וחוסרתיסכולמרגישות

גםשפתרונהבחברה,מבניתבעיהמשקפתהיאפרטית.'נאודודה'אופרטיתיסכול

בתרבותהנוכחיתבצורתההאני,לשיחדודהתנועהמבני.להיותחייבהוא
שבדושלמשבדשלמובהקסימןגםאלאתרבותי.חידושדקלאחינההישראלית,

וסכרים.גדרותנפרציםשבעקבותיוהמשך,חוסרשלבמשמעותשבדבתרבות,
 .חדשהמסורתונולדת
משמעותימהלךהיאהעממיתוהפסיכולוגיההפסיכותדאפיהתנועותשלפדיחתן
ממציאותלבדיחה)(אולהתרחקותנייכיוןהמשקףמהלךהישראלית,בחברה
מקוויםהבורחים,אוהמתרחקים, .האניבטיפוחההתעסקותאלומייאשת,חיצונית

לבנייתהפרטיתהתקווהאבדהלאעודהמשותפת,תקוותנואבדהשכבדלאחדכי
ירושלים.ציוןבארץומוגשםמשוחרר,חופשי.אני

אפשרהישראלית.החברהבמתעלבמקבילוהופיעובדו,דושלובותאלותופעות
 , 197 3מלחמתלאחדהחלההגאולהלחיפושהחדשותהדרכיםשלעלייתןכילומד

שלכסימפטומיםעליהןלהביטאפשר . 1977שלהמהפךלאחדאירעהוהתמסדותן
ובדודכבד,פסיכולוגימחירישלציונותככישלון,אוכהצלחהאםהציונות.משבד

הניצחון .האחרונותהשניםבעשרכמוומשבד,כישלוןשלבתקופהעולהשהמחיר
מחיר,היהדולהצלחהגםאךהציונות,בהגשמתהשיאנקודתהיה 1967במלחמת

בהגשמתהשפלנקודתחיתה 1973מלחמתבחברה.קשיםמתחיםיצרהוהיא
 .תמההקליםהניצחונותתקופתכישהבהירהמכיווןהציונות,

שהתבטאהשלו,הדעתובקשיחותשלו.בציניותידועהיפההישראליהיהפעם
איבדהאחרונותבשניםשונות.אידאציונליותלאמונותנוגדניםשלבקיומם

לביטחוןהמכהעםיחדשנעלםשלו,הביקורתיתהחשיבהכושראתהיפההישראלי
האחרונותהשניםעשרשלבישראל . 1973באוקטוברשהונחתההמוגזם,העצמי

ההפסקההיסטורי.משבדעלכולםהמעידיםמשמעותיים,שינוייםעודהתחוללו
השינוילכלומעלאחדות.לארצותבהגידההגידול .לארץהעליהשללמעשה
שהפךהציוני.הימיןוהתמסדותהישראליהשמאלהעלמותשלבכיווןהפוליטי
במצבמדדהגאולהחיפושישלהצרדותבכללדאותוצדיך,אפשר, .ולדובלמרבד
ובדודה,בוטהבשפהבציונות,מדדשלאחרתצודההקיים.המצבכנגדוזעקההקיים
עםלהתמודדיכולתחוסר.המבטאתהארץמןלהגירהבמקביל .הארץמןידידההיא

היאשגםוהדגש.הנפשמחרדותאלהפנימיתההגירהקיימתהחברתית,המציאות
 .ישירההתמודדותעללוויתורביטוי
שלתנועותזה.מסוגרומנטיותלמגפותהיהודיתבהיסטוריהמקבילותלמצואאפשר
המשיחיותנוראים.אובייקטיבייםקשייםשלבתקופותצמחומיידיתלגאולהתקווה
השניםבעשרהרקע.אתלהשהכינוות"ט,ת"חגדרותרקעעלמובנתצבישבתאישל

בעודאךהקיצים:כל'כלושל(מובנת)הדגשהבישראלשודדתהאחרונות
שולטהמשיח,ולביאתהימין'ל'קץלציפיההמצבהביאצבישבתאישבתקופת
השלמה,לגאולההתקווההמיליונים,תקוותבמקום .העתידעלהוויתורבישראל
מועקהשלבשיאכמצאת 1983שלשישראלנדמה .לכיליוןוהציפיההיאוששולטים
העיליתבנישלתחושתםהכלכלי.והשפעהקיומיהביטחוןלמרותויאוש.

דואיםשהםמהכללגבימוחלטת,וציניותחדדהשלתערובתהיאהמסורתית
תוךאלאוהאניתוךאלהחברתיתהמציאותמןבדיחהשלהתגובהמסביבם.
 .היאושתחושתעלמקלההקוסמי

היאהאחרונותהשניםשלהישראליתבתרבות-ההמוניםהמעניינותהתופעותאחת
אשרנוראים,אסונותעלאוהעולםסוףעלבארץהסובבתהאמונהתשמ"ד,בהלת

שלפחדההחמור.פשרהעלמרמזותלבדןאותיותיהאשדשנה,באותהיתרחשו
הגדרהרועאתלהעבידהציעאשדוהתרבות.החינוךשראלאפילוהגיעתשמ"דשנת
יצליחלאהשטןכילכלידוע .וחביבמסורתימאגיפתרוןהאותיות,סדרשינויע"י

העיתוניםובאחדהעולם.יינצלוכךהחדשבסדרןהגורליותהאותיותאתלקרוא
ובין 1984שנתביןהחפיפהכיתל-אביב,מאוניברסיטתמכובדפרופסורלנומספר
 1983ביןלחפיפהלבשמתםמקרית.שאיננה(וודאימקריתאיננהתשמ"דשנת

בישראשדהשידור,דשותשלהרשמיהאסטרולוגמכולםלעשות?)והגדיללתשמ"ג
אפשראךתשמ"ד,בשנתמדגודללעולםצפויאמנם,כי 1982לינואר-26בלכולנו
שלהרשמיהאסטרולוגכי .כמובןבתשובה,חדדהנעדרתהגדירהרועאתלהעביד
גםהואפרס,שמעוןשליועצודקואינומוביל,אסטרולוגרקאינוהשידודרשות
שלשהופעתהודאימקרית,איננהותשמ"ד 1984ביןהחפיפהאםבתשובה.חודד

איננההקרובבעתידעלינושיתרגשנוראבאסוןאוהעולם,שלהקרובבסופואמונה
לקראתוחדרהיאוששלבדודההדגשהמתוךצומחתהיא .מקדיבאופןצומחת
שדה?רוציםהעולםסוףמדוע.ואי-ביטחוןסופיותשלעמוקההדגשהמתוך .העתיד
ויסודירציניולשינויהמשיחלביאתהתקווהאתגםהעולםסוףכללפעםייגמר.
ואיןיותר,טובלעולםתקווהאיןסוף.באמתהואהסוףהיוםביאתו.שלאחדבעולם

החדשה,השטותולוגיהשלהשיאיםשיאדהושהוא.כפיהדההעולםאתלסבולכוח
בדמהקייםהקרובהסוףמפניהחשש .וחדרהסבלשלעמוקביטויגםזמןובאותו

אתמבטאהעולםכסוףהמאמיניםמןאחדכלוהעולמית.הלאומיתהאישית,
 .כולוהעולםשלוסופוהמדינה.שלסופהשלו,סופומפניהחדרה
ה-שנותמאדהישראליתבחברהמתרחשהפוליטיתהעיליתשלההתפוררותתהליך

הישראליתהחברהאיבדה 1973מלחמת.לאחד-70השנותבאמצעלשיאווהגיע 60
אלחישוביתהחברהאתשהובילההמנהיגותיתהעיליתידידתבמנהיגיה.האמוןאת

שהאידיאולוגיהלומראפשרביותר.עמוקמשברהיאובנייתהישראלמדינתהקמת
קיבוציתמחוייבותשלהתחושהאתהחליפההאגוצנטריתהעצמיתההגשמהשל

משמעותיתבצודההוחשכיספקכלואיןהדרגתי,היההתהליךהישראלית.בחברה
ההדגשה .המלחמהמשבדבעקבותגברהחברתיהניכור . 197 3מלחמתבעקבות

 .מדחקשלדולהיותהפכההדדית,מחוייבותשלדולכןקודםשחיתההחברה,כלפי
 . 1973לאחדהסיסמהדוהי-החברה'מןלרבדמצפהואיננירבדחייב'אינני

עוסקיםאנושבהןהתרבותיותההתפתחויותאתלקשוראפשרכיספקכלאין
ניתןהחדשההמאגיהושלהפסיכותדאפיהשלהלקוחותקהלפוליטיים.לשינויים
 .והאשכנזיהמבוססה'בינוני'המעמדדהו .ופוליטיתחברתיתמבחינהלהגדרה
ד"ש.בתנועתהאחרונותבשניםביותרהאותנטיהפוליטיביטויואתשמצאהציבור

מןכולוהמעמדשלנסיגתואתמסמלתהפוליטיהעולםמןדותנועהשלהעלמותה
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שחיאחסיבתיבאופןלקשורגםאוליאפשרהאני.טיפוחתחוםאלהציבוריהתחום
נכשלור"ששבוחרילאחרפורחת.האניטיפוחרחרברחנעלמתר"ש-התופעות

בע;למםלתקןמהשישומוצאיםעצמם,תיקוןעלעתהשוקריםהםהעולם,בתיקון
לשיחרררופניההחברהמשינויאכזבהביןלקשרניוחדהברורהביטיואח .הפרטי
לעשרתלכסרחחראוהנמרץההגוןהאדםשלהטבעי"הדחף :ראסלברטרנרכחןהאני
עללהשפיעהאפשרותרכלהפוליטיהכרחכלממכרנשלליםאםאןבעולם,טוב

חראיוחדהחשובהדברכיויחליטשלו,הטבעימהמסלוליוטהחראהמאורעות,
טוב."להיות

ובפריחתהפסיכרחראפיהבפריחתהמתבטאתהאני',לשחרור'התנעוה
 1973/74שכחשלהפוליטיותהמחאהתנועותיורשתהיאהעממית,הפסיכולוגיה

לחוגילפחותארלהפגנות,ללכתמרככיםשהיוהיפים,הישראליםר"ש.תנועתושל
הפרטי.האניבטיפוחומרצםזמנםאחמשקיעיםהמרינה,פכיאחלשכוחבכריבית
יכולאיכרארםששרםברורא·פרליטיח.להיותהמכסהנרקיסיסטית,בריחהזרחי

פוליטיתהחלטההיאא·פרליטילהיותההחלטהרגםבאמת,א·פרליטילהיות
קולקטיבית,צררהמחרתלבשחירםשלהאני'לשיחורוש'הנתרעהיתכןחשובה.
פאשיזם.בלעזהנקראתלארמית,אגוצנטריותשללתנועהותתרום

לא·דחיותלכתרתהמצטרפיםאוכלוסייתכמרבתשובה,החוזריםאוכלוסיית
שעולמםצעיריםאותםהמסורתית,האשכנזיתהעיליתשלמילדיהמורכבתיהודיות,

במנהיגרחאמרכםרם.ושותתתמפרפרתוזהרתםעמוק,משברשלבדמדומיםנחרן
עצמם:את'מחפשיםגםולכןלחייהם,משמערתמחפשיםהםהתעערר.המסורתית
המקובלוהפתרוןהאישית,ברמהגםמתבטאכולההחברהשלההיסטוריהמשבר
האישית.ברמהביותרהנפץרזהגםחראהלאומיתברמהבירחו

העכשוויים.הגאולהבחיפושיבירחוהפעילההקבוצההיאהקיבוציםבכיאוכלוסיית
('הריאיסקרןחבריביןבתשובה,החוזריםביןהקיבוציםבניאחלמצואאפשר

הרבהמיוצגיםהקיבוציםבכיב'אסט.'המשתתפיםרביןאחרות,ובחרתקרישנה')

לכחוחהמצטרפיםבחשובה,החוזריםבין ) 3% (באוכלוסיההיחסימשיעורםיוחד
בכידווקאמרועפסיכרתראפיה.שלשרכיםנסרגיםוהמשתתפיםלא·יהררירח,דחיות

בתוקףשםנמצאיםהקיבוציםבניכילומראפשרושטחי,ראשון'במבט ?קיבוצים
שבישראלים,היפיםהםהקיבוציםבניראמכם,יפים:כ'ישראליםתפקידם

וכאשרהמסורתית,הציוניתשבעיליתהעיליתשלבניההםשביפים.הוישראלים
בסיחרררהיאהקיבוצית,הנתועהשבעילית,העיליתבמשבר,נחרנההציוניתהעילית
והנאמניםהטוביםלהיותהופכיםרברגישרחם,במצוקתםהקיבוצים,בכיאינסופי.

הירידהעלריווחיםלנרמביאיםהעיתוניםלמיניהם.הגאולהלסוחרישכלקרחות
הניכורעלפרחכרסעדריותוישבצה"ל'השירותמןהקיבוציםבנישלבהחלהברחם

מצבעלאחריםלנחרכיםבמקבילקיימותאלועוברות .זרכקבוצהוהולןהגובר
המרינה,עםההזדהותירידת-שלהםהקיומיהמשבראחהמרגישיםהקיבוצים,

 .דרךואברןמברכהשלכלליתואווירה
צעיריםהםחרשהאישיתזחוחאראישיתגאולהבחיפושהעוסקיםשאלהבעשה
שגטיהוודאיבהרריו,הנוערכמררהללוהתופעותאחלראותהנטיהטעביתבגילם,

שלמררגםמבטאיםהאחררנרחהשכיםבעשרהאישיתהגאולהחיפושימוצדקת.זר
בר,להאמיןמשהרמחפשהצעירהדרךוהרריו.סביבתוכנגדבישראלהצעירהדור
זר.וברורהפשוטהאמתשיסמלמנהיגגםואוליופשוטה,כדררה,מוr:זלטח,אמת
שלגתובההואהשונות,הגאולהלתנועותצעיריםשלהצטרפותםשהואהונער,מרד

שלדגליהשהםולברוטליותהמוסרלחוסרמסביבו'רואהשהואלציניותהנעור
אומריםבחשובההחוזריםארקרישנה'ל•הרההמצטרפיםפשוטה,בעבריתהחברה.

לצביעותמגיביםהמתבגרים .יסודיכאופןפהדפוקמאדיסודישמשהולנו
ואיןקיצונית,אנוכיותישכאשרהמבוגרים.אצלרואיםהםשאוחהלואנוכיות

בתחוםוסבירפתוחוהכלפתוחותהאפשרויותכלמשותפת,אמונותמערכת
הדרןאבדןהרגשתההררים. ,,,משברגםהואהצעירהדורמשכרהאמונות.

המבוגריםומןלילדיהם,ההרריםמןעוכרתברלהאמיןמשהואחריהנואשוהחיפוש
למבתגרים.

ביטויהיאכישראלהלא·יהרדירתהכתותלכריקתהביכמשרדיחהוועדהשלהקמתה
מןכחלק .הנעורמרדשלתחילתומולהציוניהמימסדשללדאגתוכלבדאחד

דאגהלהכיןאפשרולכןהציוני,קרנסנסרסעלחגרקיראתמשרםישלגאולההדרכים
הלא·הגאולהשאפשרויותבערדומצטמצם,הולןהפוליטיותהאפשרויותמיגורןזו.

בצדיוחדמצטמצםהפוליטיותהבחירותמיגורןומגתוונות.מתרבותפוליטיות
ימין.בצדולאכמרבן,המפה,שלשמאל
העלמרארלירידתו'כדיוקמקבילההגאולהלחיפושהחדשותהדרכיםשלעלייתן

ה·שכרתבתחילתפוליטיותשמאלקבוצותבישראלהיואםהפוליטי.השמאלשל
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שלנערדקבצוותבקרבופוליטיזציהשלתהליךישנוהמחפשים.לאוכלוסיית
הלא·הגאלוהלדרכיהפרכההארכלרסיההימנה.כמוכןשפירושוהמסורתית,העילית

אחליצוריכולהשחיתהאוכלוסיהארחההיאהיוםשלבישראלפוליטיות
 .השמאלשלהאופוזיציה

שלמסוימותגישרתאפיסטמולוגיות.ארפנרחשלבמונחיםהשינויאחלתאראפשר
פתאום)לא(ארפתאוםלהיותהופכותבעולםהעצמיוחפיסתהעולםחפיסת

מקובלותאפיסטמולוגיותגישרתארחןהפכוכיצרלשאולאזצריךיוחד.מקובלות
השינוילחלוטין.מקובלותבלחיהןהיוכןלפנירבותלאשניםשרקלאחרכן,כל
לשיחורוב'חכרעההמתבטאהנרקיסיזם,שלהמפגש?כקורחמדועיברחו.מהירהיה

הפרט,עלברגשהיאביטוייה,הןרהמאגיהשהדתהמיסטית,התנועהעםהאני:
האישיתבאמתהאמרנהכילומראפשרהאישית.החויוהומרכזיותחוויותיו,
פומבי,שיפרטבעזרתהנקבעתאובייקטיבית,אמתפניעלרבעלירכרחהוהפרטית,
אחת.תרבותיתלגישההתנועותשתיאחמאחדת
אלוהןהמצאות,להבכתהחרשותהדרכיםמביןיוחדוכפוצרתיוחדהמוניות

חשיבהשלבכירוןכלליתרבותישינויהמבטאותדת,ארמאגיהעלהמבוססות
ה'טבעי',חיפושהשכל,עלהרגשהערפתחראבחרבותהררמאכטיררמאכטיח.

בקיומןהמורגשהישראלית,בחרבותהמרכזיהשינויאחהאינטואיטיבי.האורגני,

מתבטאתהררמאכטירתהררמאנטית.''המגיפהלככוחאפשרהגאולה,תנועותכלשל
מיסודותיהשנייםהחברה,לערמתהפרטעלוברגשהשכללערמתהרגשעלבדגש

אלכוללתרכהכלהבתכהפניה .-19הבמאההררמאנטיחהתנועהשלהמובהקים
הררמאנטירחמוחלטת.ציניותגםשוררתשבהבסביבהרקאפשריתהרומאנטירח
הישראליתרבותי.מטבעארחושלצדדיםשכיהןהמוחלטתוהציניותהמוחלטת

שלרהאיראצירנליחהררמאנטיחבאופציהויותריותרבוחרהחלוהמעשיהקשוח
רדת.אזרטריקהאגיה'מ

השמאלרביןהרמאניסטי,האנטיהררמאנטי,ימיןביןאיריארלרגיניגרריש
ררמאנטיחימניתאידיארלרגיהחירםשולטתבישראל .הראצירנליסטי·הרמאניסטי

מקרםככלנמצאיםזרתרבותשלשביטוייהבכןפלאאיןולכןראכטי·הרמאניסטית,
אידיארלרגיההיאלאזרטריקההפניהשלהאידיארלרגיההחיים.שלרמהובכל

בתהליךישימנית.עולםלהשקפתהקשורהאיריארלרגיהקלאסיח,ררמאכטית
אלולחזרההראצירכלירח,עללוויתורתנועהלפנינוהמתגלההכלליהחרברחי

לדבראפשרהמוחלטים.והמושגיםהמסורתהאמרנה,העבר,הרגש,הררמאנטיקה,
הפוליטיהפאשיזםמןכמרתיבאופןרקהשרנהכגילויהררמאכטיחהמהפכהעל

פאיבי.פאשיזםהיאהאישייםהגאולהחיפושישלהררמאנטיקההאקטיבי.
בהשקפתאלאפוליטיתבנתועהבהכרחמתבטאתשאיכהסמכותיתאידיארלרגיה

מייצגותמודרנית,בחברהמשגשגותהןכאשררהמאגיה,המיסטיקהכללית.עולם
זראיןהפוליטי.לפאשיזםומקבילותהפרט,שליוחדקשהלמצביוחדקיצוניפתרון
אחרותהתמודדותשדרכילאחרכהנוקטיםומועדפת.ראשונההחמדוררחדרך

כולןהןהאדםשלבגורלוהחיצוניתהשליטהאחהמרגישותהגאולהדרכינכשלו.
להשישבתופעהשעסקפרום,אדיךשלהמפורסםספרוכשםמחופש:'מנוסבגדר
האירופי.הפאשיזםצמיחת-שלפנינולענייניםשיירקשר

אנטי·עריונותשלההופעהעםיחדבישראלקיימתרציניותאנרמיהשלהאויורה
לאומיתאנוכיותשלהאידיארלרגיהביןקשרישמפורשים.דמוקרטיים

והפרטאנרכיות,שלחרבותיוצרותיחדשתיהןאישית.אנרכיותשלרהאיריארלרגיה
בתחוםהמשמעותוחוסרהמשברמןכתוצאהונפחד.ברדד,אנרכי,עצמואחמוצא

אחתבקבצוהראצינליים.פתרונותעללוויתורגטיהישהאישיובתחוםהפוליטי
ראצירנלירחעלויחרדמוצאיםאגרהגאולה)מחפשי(ושללגאולהדרכיםשלה

פעולהשלאפשרויותעלויתורמצואיםאנואחרתבקבצוהמאגיח.חשיבהלטובח
המחפשיםכלואצלהמקירם,בשנינרקיסיסטית.חשיבהלטובחפלויטיתחברתית

ומאיימתמדיקשהשהיאהפוליטית,המציאותמןנסיגהמוצאיםאנחנוהעכשויוים,
מדי.

פאשיסטיח.אידיארלרגיהלציירתמתאימיםהחברחיים·פרליטייםהתנאים
לארמניח·פאשיסטיתאידיארלוגיה :צורותבשתימבתטאתזראידיארלרגיה
שלצררהאלאמפורשת,פוליטיתצורהלרכששאיכרבציונות,מרראר•קלאסית:

אינדיבידואליסטימרדהואהזההמרדהאיראצירנלי.המיסטי,הפרטי,אלבירחה
ישנהאפשריות.בריחותשחיחיפוש,ושללמצוקהפתרוןשלציריםשניישואנוכי.
השליטות.הפוליטיותבנתעוותהמבתטאתללאומיות,האנושיותמןבריחהבישראל
מן-ההפוךבכירוןובריחהמחאההגאולהמתנעוותבחלקישזאתלעומת

העיליתשלהעכשוויותהגאולהדרכילכלהמשותףלאנושיות.הלאומיות
האישי'אלמהראציונלי'ובריחהמהפוליטי'בירחהדרכישהיכןהואהישראלית

אלמהלאומיהתרחקותע"יבציונותמרדשהואאחד'צעדיש .והמיסטיהפרטי
פוליטיתהתמודדותעלויותרגםכללבדרךהואזהצעדאךוהקוסמי'המיסטי
 .לקונפורמיהופךהואזרובדרךבכלל'פעילה

אדם.כלשלהחייםלמחזורהדרמהחברה,כלשלחייםמחזורעלהמדבריםשי
כלולזהושלבשלה,החייםבמחזורהנגררתלשלבהגיעההישראליתהחברה
מתעושת,חכרהבכלכיהטעוניםישמקרם:בכל'כמרשרכות,'כומראלירח'ותפעות

החרברחייםהשיניויםכלכיהאומריםישהאיראצירנלי.אחרינהיהקיימתמודרנית,
רכיהאמריקנית,החברהבמיוחדאחרות,חברותחיקוישלותצאהאלאאינםהללו

שהפךמהוברח,שניםשלבפיגורמאמצים,פשוטהקרנתית,בררכםהישראלים,
כיוטעונים,לכתהמרחיקיםגםישאחרות.מודרניותבחברותלנכס·צאן·ברזלככר

המדורנירח.שלמסימניההיאדחיותואמונותמאגיחטכנולוגיהאחירהנהיה
גיאו·נתעוהאחרות,במיליםארוהמיסטיקה,הדחאחרישהנהיהטעוניםאם

עדריותשנמצאודאיזאת.להוכיחישהמתעוש,המערבכלאחמאפיינתררמאנטיח,
מהאחכשררהאםאךהמערב,במדינותזהמסוגררמאנטית·ריאקציוניחלחרבות
הבדליםנראהבישראל,שקורהלמהצרפת.ארבריטניה,בארצוח·הבריח,שקורה

היאהניאר·ררמאנטיחהתרבותהמערב,מדינותכרוב ;יחדגםואיכותייםכמותיים

ארתהאתכלוליםהנשיםושבעווניהסנסציוניתהעיחרכרחההמונים.מחרבותחלק
סיפוריעםיחדהאסטרולוגיה,ומדורילמשרתותררמאכטייםסיפוריםשלתערובת

שלחח·התרברחקיימתבארצוח·הבירחומגירי·עחיררח.מרפאי-פלאעלנסים
המאגיהשלחח·החרברתואילוה'בינרכי'המעמדמןכחלקהפסיכרחראפיה

ה'בינרכי''במעמדשתיהןבישראל .הנמוךהמעמדמחייכחלקקיימתרהאזרטריקה
חופפות.ויוחדיוחדכעשרתוהן

תרבותייםלשינוייםהיוםשלבישראלהתרבותייםהחידושיםאחהמשוויםיש
בחיקויהואהמדוברכיטועניםגםהם .-60השנוחשלבארצרח·הבריחשהופיעו
מאחרבחסר'ולרקהשטחיתהיאזרהשוואהאמריקניות.תופעותשלמאוחרישראלי
ההבדלשכים.אותןשלבארצות·הבריחאחריםחברתייםמשינוייםמתעלמתשהיא

איןשכאןבכךהוא-60הכשכוחבארצרח·הבריחהמצברביןבארץהיוםהמצבבין

שהןהציונות,שלההתחדשותמנתעוותחץרפוליטי,לשינוירדיקאליוחנתועות
אזשחיתה'כפיבכלהשררהאופטימיותשלרוחואיןמובהק,ריאקצירניאופיבעלות

פוליטי(בכירוןמהפכהארשינוילפכיעומדכולושהעולםקיררשםבארצוח·הבריח.
גםהאני.לשינויתקורהבעיקרוישקיבוצי,לשינויתקורהמעטרקישכאןמיסטי).אר

ופולחןדתחדשות,(חראפירחאסקייפיסטירתבתופעותעליהחיתהבארצרח·הבריח
האני'של'העשורהופיעכך .-60השכוחשלהחדשהשמאלשקיעתבעקבותהאני)
 .-70הבשכוח
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מסויימתתמונההמעבירהסיפורתהיאהסנסציוני"ה"ריאליזםיפורתס
התקופה,רוחאתמשקפתגםזאתועםהיום-יוםמחיי

זהמסוגסיפורת .בההמתרחשיםהסנסציונייםהאירועיםכלעל
אךמשתקפתהיאשאיןמשוםעיתונאית","סיפורתבשםגםנקראת

הפוליטייםהאירועיםשל"הסנסציונית"המציאותחיקויבאמצעותישירובאופןורק
מציאותאותהשלנוסףסינרןבאמצעותגםאלאתקופתנו,אתהמסעיריםוהחברתיים

הכוללררב~מסלרלי,מורכבתהליךנוצרכךוהעיתונות.התיקשררתאמצעידרך
המציאותשלהמישור :השוניםהמישוריםביןרבי-משמערתיחסי-גומליןבתוכו

המגיביםהאלקטרונייםהתקשורתואמצעיהעיתונותשלהמישורהסנסציונית,
סיפורתומישורשבה,הסנסציוניהמימדאתומגביריםזרלמציאותבמהירות
אירועיםשלהמתעצמתמהמערכתשרנותבצוררתהמושפעתהסנסציוניהריאליזם
הריאליזם"סיפורתמבקריאליהם.הנילרריםוהפרשנותהדיווחמןגםכמומסעירים

מערכהלהפחיתרככךגרידאעיתונאית"כ"סיפררתארתהלתארנוהגיםהסנסציוני"
"נחרתות"בסנסציותעיסוקהיאשהעיתונאותלרמוזגםכמררהאידיאי,האמנותי
שלאמיתית,אךסנסציונית,כבבראהמשמשתזרסיפורתאולםלספרות.ערךוחסרות

אמצעיושארהעיתוניםשבהתקופהזרבתקופתנו.והחברתיתהפוליטיתהמציאות
מהחיים""דמויותושלחומרי-גלםשלועיקריראשוןכמקררמשמשיםהתיקשררת
 .עליההמבוססתבסיפורתומשתקפיםמציאותמאותההלקוחים
להורתעשוישהואברגעהממוצעבאדםעוסקתהסנסציוני"הריאליזם"סיפורת
מחוללהואכאשרעיתונאיתלסנסציהלהפוךעלולרגילאדםעיתונאית.חדשה
כאשרארציבורית,לשעררריהארלמעשה:-פשעקרבןמשמשהוא;כאשרארפשע,
הסנסציהגיבוריהללוהמקריםבכל .צבאיארפוליטילמחדלבשותפותנאשםהוא

המשמשותנשואותשאינןצעירותנשיםלעתיםקטנים","אנשיםהםהעיתונאית
הןהזוהריאליסטיתהמציאותגיבורות .בחברהאלימיםליסודותראשוןקרבן

מחדלאובמעשה-פשעמעורבותהןשברלרגעעדייחרד,וחסרותאפרוריותגיבורות
גיבורותלהיותמתאימותהןואילךזהמרגעפוליטית-חברתית.משמערתבעל

הסיפורית.הסנסציהלגיבורותהופכותגםרעל-כןהעיתונאית,הסנסציה
"סיפורתשלשוניםסוגיםכשלרשההמופיעותכאלו,גיבורותשלושנבחןאנו

זו.בסיפורתוהמשתניםהשוויםהיסודותאתלבדוקמנתעלהסנסציוני",הריאליזם
סיפור-שלמובהקיםסממניםברשקיימים"סיפור-מן-החיים",הוא .הראשוןהסוג
תמי,גיבורתו.אשר- ·בן-נרליצחקכמבהטן"לילה"סיוטהסיפורכדוגמתמתח.

סיפורהואהשני.הסוגבניר-יורק.מסרכןכרשיפושעשלבידיובת-ערובהמשמשת
כדוגמתפוליטית,וסנסציהפסיכולוגיתמלודרמהסממניבושמעורביםפסיכולוגי.

מלחמתבמחדלמעורבתניקרל.הסיפור,גיבורתשברבן-נר.ליצחק"ניקרל"הסיפור
שליסודותיחדמשמשיםשברסאטירי.סיפורהואהשלישי.הסוגיום-הכיפורים.

"הכבודהסיפורכדוגמת .בלשירצחסיפורשלוסממניםופוליטיתחברתיתסאטירה
למסעמטרהמשמשתקתרינההגיבורה.שברבללהיינריךכלרם"קתרינהשלהאבוד
"רצח-אופי".שלחסר-רסןעיתונאיהשמצה

תחוםבין-ההפקר" nב"שטאי-שםנמצאהללוהשוניםהסיפוריםמשלושתאחדכל
הסיפורתתחוםלביןתקופתנושלהמסעירותוהפוליטיותהחברתיותההתרחשויות
שונהבצורהמשקףהללומהסיפוריםאחדכלאלו.אירועיםהמשקפתהריאליסטית

כתבות-עיתונותבאמצעותהמדהימים,התקופהאירועישלגילגרלםאתממשנהו
הסנסציוני".הריאליזםל"סיפררתרעדסנצירנירת.

חברתיתמציאותשל.מלדורמטיזציה

"סיפור-הוא ) 27.5.82"מעריב",("סופשבוע",בן-נרליצחקכמבהטן"לילה"סיוט
עדאמיתיהסיפור .בדרי("השםתמישלהמדהיםסיפורהאתהמתארמן-החיים"'

בניר-ישראליתלצעירהזמן-מהלפנישאירעאמיתי,סיפורזהרפרטיו").לאחרון
יותרסנסציוניותהןעצמםבחייםשההתרחשויותהדעהאתלשקףעשויאשריורק,
לסיפור-נושאלשמשיכולהכמבהטןהחייםשלהפשעמציאותבדיונית.יצירהמכל
בשערתדףעלשכתבהבדבריםלכךמודעתשהגיבורהכפיאימים,לסרטארמתח

כמרלינראהרזהבחייםמכאןאצאאניאםיודעתלא"אני :עליהשעברוהגורליות
כמרכאלהאחרונותמיליםכרתכתשאנימצחיקולכןמתחסיפורארזרועהסרטמתוך

שהבלולהאמיןלפעמים,שליהטיפשיתהאופטימיותאתלשרייןמנסהאני .מסיפור
---מורתפחדפוחדתאני .להאמיןליקשהאבל .מפהאצאושאנימהרייגמר

נקלעהשהיאהמהממתההתרחשותביןהסיפורגיבורתשלהמודעתההקבלה
זהמסוגאירועיםשלוהרהרי-כלשהוהמלודרמטיהחיקוילביןבמציאות,לתוכה

 .הסיפורשלאורכולכלבשיטתיותעוברת-בעיתונותארבספרותבקולנוע,
זוועהסרטאומתחסיפורכגיבורתעצמהאתתמישלמראייתהמתחילהזרהקבלה

אנשימנקמת(הנמלטהשחורהפושעכאשרהבררלסקהבתחושתממשיכהבפתיחה,
תמיעלומשתלטחברו,אתלכןקררםיוםרצחושכברהאיטלקיתה"מאפיה"
לשיאהומגיעהעצרת,ארבדומסתובבארתהלקשורבמהמוצאאינובדירתה)
היריותעלכתבובטח " Tניוב"דייליאושב"פוסט"מדגישהפושעכאשרהמאיים
הכלכיופתאומית,מחרידהנוכחותבמין"הבינה~זרק ;בדירתהאסורהושהיא
בחייה".המבעיתהרגעהיהזהשרגעחושבתהיאלה.עכשיו.אמיתי.הכל ;קררה
סכנתאלתמישלהממשיתהתייחסותהשבוברגעמגיעזרהקבלהשלהאירוניהשיא
סנסציונית,עיתונאיתמכותרתהנוראבחששדווקאמשתקפתלההאורבתהמוות
כרתכת"היא :עליהשעוברתהמחרידההאנושיתהדרמהאתלשקףיכולהשאינה
שימצאומההואבעברית,הזה'שהניירההכרהלמחשבתהלהתגנבהחלהופתאום
תסבירשלאניירפיסתגופרת.גופתו.לידגםאוליהקרה.גופתהלידבדירה,אחר-כך
נרצחהישראלית'צעירהכמרמשהובטחהרחוקה.בישראלוכותרותדבר.כמעט

 ,, .בניר-יהדק'ריהת,מסתרבנסיבות
הנלוויתהמשמעותלביןאיידרעי-המתחהתפתחותתיאור;ן,יב:הסיפוריתההקבלה
האיזוןאתיוצרתנוספות,סיפוריותתחבולותכתוספתעיתונאית,כסנסציהלסיפור

לכתובנתכווןשמחברוהסיפור'ואכן' .מדהיםלסיפור-מתחההכרחיהאמנותי
לסיפור-מתחהופךכמציאות,ממשהתרחשופרטיושכליים" nכ"סיפור-מן-ה

מסגרת,סיפורישכמבהטן"לילהב"סיוטמובהקים.אמנותייםיסודותעלהמבוסס
ישעצמובסיפור .הפנימיבסיפורהמתעצםהמתחולריסוןלאיפוקלהביאשנרעד
 .הסירםשלהמפתיעהלפואנטהומתוחכמתאירוניתבצררההמרמזיםחזרתקטעי

מופיעהכלרם",קתרינהשלהאבוד"הכבודבסיפורהסיפוריתלטכניקהבדומה
"),לשם---מוותפחדפוחדת("אניהסיפורפתיחתלשלבהמתחשיאהקדמת

שלהפסיכולוגיבעיצוביפגעלאבסיפורהבלשישהמתחוכדיבהמשךהמתחאיזון
לילהב"סיוטגםקיימתב"ניקול"הסיפוריתלשיטהבדרמההגיבורה.דמות

שלשוניםבחלקיםהמרכזיהסיפוריהגרעיןאירועיפיזורשלטכניקהכמבהטן"
וכדירפויהשהעלילהבחלקיםגםהמתחאתלהגבירכדיהסיפורית.העלילה
כ"סיוטובעיקר,הגיבורות.שלהמפוררתהתודעהאלהסיפוריהפסיפסאתלהתאים

דחוסבמצב-לחץהנתונהגיבורה,שלמועצמתתודעהחשיפתישכמבהטן"לילה
בקבציםבן-נרשלאחריםולסיפוריםל"ניקרל"בדרמהסיוטית,לתחושהלהשגורם

שהמחברנראההללוהסיפורייםהנתוניםלאוררחוקה".ר"ארץכפרית""שקיעה
הכלליתהסיפוריתגישתואתשתואמיםעלילתיים.חומרי-גלםמהמציאותלקח

הבידיונית.ביצירתו

שלחברתיתמציאותשלמלרדרמטיזציהעלהבנויכמבהטן",לילה"סיוטהסיפור
יותרומרתקתמלודרמטיתהריהיעצמההמציאותשלעתיםמוכיחואלימות,פשע
סממנימיטבלפיעשויהבידיוניכשהסיפוראפילו .בידיוניסיפור-מתחמכל

באמהחייםהלקוחסיפורשלבחומרהמחברשלהשימושהספרותית.המילודרמה
מהחייםמרתקסיפורלספרלמחברלגיטימציהלתתשנועדהסיפורית,כתחבולה

 .הספרותיותרהקרנררנצירתהמיסגררתשלבהגבלההתחשבותללאשופעי-הסנסציות
תחבולותשלדקיקהבמערכת"הסיפור-מן-החיים"אתעוטףהמובלעהמחבר

סיפוריתחירותהמוסווה-היטב.היוצרשלהסיפוריבחופשפוגמתשאינהסיפוריות
עדאמיתי("הסיפורהסיפורמראשיתהמובלטתההדגשהכעצםלכאורהקיימתזר

סיפור-המסגרת,מספרשלהפרדרקסאליבסירנואתמשקפתאשרפרטיו"),לאחרון
כשאמיתותעצמה,מהמציאותהלקוחסנסציוניסיפורקוראי-העיתונותלקהללתת

 .בידיונילסיפורהפיכתואתמראשמונעיםבסיפורהמתרחשיםהאירועים
לכיןהיום-יום,חייעלסנסציוניתכעדותעיתונאית,כתיבהכיןבן-נרשלהתלבטותו

ביטוילידיבאההאמנותיים,הצרכיםכשלבהמובלעתשהסנסציהספרותית,כתיבה
גבולבעצםשהואגבולאותועללעמוד"רציתי :רחוקה""ארץספררעלבדבריו

אתהמעבר'טוןאותואתרציתימספרותית.עיתונאיתכתיבההמבדילמאוד'עבה
עםכנתיכהספרותשמכניםמהביןהזההקראתחם,ועדייןאפרילחםשלהמיידירת
עם(בראיוןיומיומית"כעדותעיתונאיתכתיבהלכיןרחבה,ראייהוזוויתהשראה

המיידיות"אתמשקףבמחטן"לילה"סיוט .) 19.11.1981המשמר""עלקים,חני
תחוםאלהסיפורתמןלחמוקהמחברמנסהשבאמצעותהחם",ועדייןאפרילחםשל
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בעלחוזרהריהוהמוצהרלרצונובניגודאוליאך ;הסנסציוניתהעיתונאיתהעדות
בין·ההפקר" n"שטגבולעלהנמצאתהספרותית,הכתיבהתחוםעבראלכורחו

 .לכידידןמציאות

הפוליטית.המציאותשלפסיבלווגיזציה •

משמש ) 1976עובד'עםכפריזi","שקיעה(בקובץבן·נריצחק"ניקרל"הסיפור
לארמיתמבחינהוטרארמאטיתסגסצינגיתפוליטית,מציאותשללשילובדוגמה

זר.תקופהר-קעעלא'יש~ת-גפשיתתודעה.שיפת n '-·עם~חדירם·הכיפרדים),(מלחמת
תיאוראתהמאזנתומתוחכמת,מ~רכבתתצפיתנקודתבאמצעותניתןהסיפור

הפסיכולוגיתהחשיפהרצףאתרמאפקתהקשהוהפוליטיתהצבאיתהמציאות
ביןהסיפורשלמיקומובשאלתורקאךיתרכזב"ניקרל"שלגרהדירןהמיוסרת.

והמשמעותהבידירנית,הפעולהמישורלביןהאקטואליתמציאות.התארומישור
מכך.הנובעת

לאחראולםהחדשה,בספרותנוהתקופהבעירתלשיקוףבזמנוהתנגדק·בן·נר nיצ
 :מסבירשהואכפיבגישתושינויחלירם·הכיפרריםמלחמת

והמתחיםבמדינההחברתיותההשתנויותפיעלצבעיהאתהמחליפהזיקית,מעיןהואמספר:·כל
בשעהאךתקופתם.למאוערותעדיםכאחדשניהם-והמספרההיסטוריוןבה.הפועליםהציבוריים

עלהמשקיףסובייקטיביערהואהמספרהריזמנו,למציאותאובייקטיביעדלהיותנדרש~ההיסטוריון
למישורמיתרגמתהמספרשלהסובייקטיביתעדותו ...האישיותחוויותיולמסננתמבעדהדברים:כלל

אישייםרבדיםשלתוספתבהשישמשרם .בעתרןשנכתבמהלכלמעברשהיאהאישית.החויוה
 'יוםבמפגשנאמרובן·נריצחקשל(דבריוהמספר."שלבמינוהמיוחדעלומואתהמהוויםומצפוניים.
סירןא'ב"הדראר",רוםשרשנהעל·ידיונמסרובניר·יררק.העבריתהספרותשוחריקבוצתעםהעצמאות

 .) 1980יוני.-תש"מ

"ניקרל",סיפורובאמצעותזמננומציאותאתלתארהמתיימרתהמr;,כפר,שלעדותו
משרםדווקאבן·נר)(כדבריהיסטוריון"שלמעדותופחותלאעלינו"מהימנהאכן

מעוצבתבאמצעותםאשרומצפונייםאישייםרבדיםשלמקוריתתוספתארתה
מעברהמציאותאתמשקפיםואשרהסיפור,גיבורתניקרל,שלהביזיוניתדמותה
יום·מלחמתעלבן·נרשלהסנסציוניבסיפורותקופה.מאותההעיתוניםלכתבות

מהצמרתושריםאנשי·צבאשלהרקעבתיאורחןאמת,עדרתשלגרעיןישהכיפורים
וחןש.ררן)ואריקדייןדדו'ברקענזכריםהשאר(ביןהמלחמהבתקופתהביטחונית

השימושופירוטהקרונית,תיאורסיני'מדברמרחבישלחפיסיתהסביבהכתיאור
שלד~רתרמשתקפתרקר fאלרף·משנהשלכד~רתרהמלחמה.כזמןהקשרכמכשירי

כראשיתחמיסתרריתהיעדרותואשראגרנט,רעדתשלהעיקריים"הנאשמים"אחד
השפעתתקופח.באותהוכעיתונותכציבורפרועגל-ניחושיםעררההמערכה

 .אלהמדהימההקירכהמןנובעתקהל-הקוראיםעלכ"ניקרל"הסנסציוני"ה"ריאליזם
 'ההתרחשויותעםלהזדהותלקוראיםוגורמתירם·הכיפררים,מלחמתשלהמציאות

שלההזדהות .הסיפורקריאתעםשנוצרהמחודשהזעזועבשלדווקאהמתוארות,
 ;שרווחהמתעצמותשמרעותשלהציבוריתהאווירהמשיחזורגםנובעתהקוראים

 .משיחזוררגםאגרנט,רעדתשלהחקירהכתקופתלאחריהם,וכמיוחדהקרבותכזמן
יום·מחדלכראשהעומדיםשלהאישיהרקעעלעיתונאיתרכילותשלהתופעה

אתגםהכוללתתקופה,ארתהמציאותשלכחיקוימרכא"ניקרל"הסיפורהכיפורים.
 .•שהופיעהמגמהלאותההמשךככךישבעיתרגרiר.שהוצגהכפי~'המציאות"
 .רעדתי"'"נאשמשלהאישיתהביוגרפיהלתחום"לפלוש"לכאורחהמנסהכעיתונות,

 .הישראליתהחברהליקרייאתלתקןמנתעלאחרים,בכיריםוקציניםאגרנט
 .קשה.כהבצררהחשפהיום-הכיפוריםשמלחמת
כן·נרשלדעתהמספר,שלהשליחותתחושתאגרכמיוחד.מגליט"ניקרל"הסיפור
קררםהעזרשלאבעירתעםלהתמודדקוראיואת"מכריחההקודמים)(כדבריו
 .אשמהעצמהעלשלוקחתכמיניקרל,שלקיומההשטח".על·פנילהעלותן
 ,כסיפורהחבויההביקורתיתהשליחותאתמשקפתכה,אשמהאינהכללשלכאורה

 'התייחסותיום-הכיפורים.במלחמתעם·ישראלכללשלר"אשמתר"אחריותולגבי
 :הסיפורעלכהנא·כרמרןעמליהשלברשימתהביטוילידיבאהמרכזיתלנקודה
 :"ניקרל"

 .יום·למלחמתששת·הימיםמלחמת rבבהשרוייםשהיינוהירפרירהשלושקיעתהעלייתה"סיפור
נוחתיםהדבריםרעת ...מאלהאחדכלבעקבותוהקינההברשההיקיצה,הרעם.החלום, ...הכיפורים

אמתשנוהגתכפיאםכיהצפיוה,הסטירארטיפיתבצררהזהאיןפעםאףבסיפור,ניקרל)(עלעליה
רגםספציפית.ויותראישיתיותרעמוקה,יותרנכרנה.יותר :בחייםעליךבאהכשהיאפניהאתלגלות
 .שלהמיתוסבין"פערנוצרכך ,, .בתיאוריהכךעלידעתערדכללשערהייתעשיומאשרטרטאלית.ידחו

המוסף . "?מיפנה"האמנם .כהנא·כרמרן(עמליה .מיתוס"נעדרתמציאותלביןערדאיננהאשרמציאות
 .) 21 . 11 . 1975אחרונות.ידיעותואמנות.ספררתלתרבות

פניהאתלגלותאמתשנוהגת"כפיהמציאות,שלנאמןבחיקויבן·נרשלההצלחה
שלהמדהימיםהאירועיםותיאורהמסעירהנושאלמרותבחיים",עליךבאהשהיא

האקטואליהרקעביןמורכבאמנותיאיזוןבאמצעותבסיפורנוצרהמלחמה,
כסירןזהר .ניקרלשלהאישיתתודעתהכחשיפתהעוסקהסיפורמרכזלביןוהסנסציוני

 :כתודעתהחיטוטבאמצעותכאשרהפוליטית,המציאותשללפסיכרלרגיזציה
עםלהתמודדותאובייקטיביתפרספקטיבהנוצרתניקרלשלהסובייקטיביתהנפשית

משמשתניקרלשלהמתעצמתהאשמהתחושת .הרת·האסרןאיררעי·התקרפה
שלאחריותהעלהכאובהביקורתתהליךלקראתהזדהותומעוררמשכנעכאמצעי
טעותזרתהיהאולםולפניה.ירם·הכיפרריםמלחמתכתקופתהישראליתהחכרה
אתמייצגתניקרלואילוצה"לאתמייצגכךקרשכהאלגוריה,"ניקרל"כסיפורלראות

השלכותהכוללמורכבפסיכולוגיכסיפורזהסיפורלראותיש .עם·ישראל
העלילתייםהגלםחומרי .תקופתנושלהסוערותההתרחשויותאלאקטואליות

כדיתוךוהפכורוככו,ירם·חכיפרריםמלחמתשלהסנסציוניתהמציאותמןשנלקחו
המירקםמןכלתי·נפרדחלקהמשמשיםחיוניים,למרכיביםהסיפוריעיצ~כם

מתוארת,ניקרלשלהאישיתהטראומה .הפנימירריה nסיפרר·השלהרגישהאמנותי
מאורעותסוכנים"מזאתובצררהמועצמת,פסיכולוגיתכצורחכן·נר,שלכדרכו

שלהמיוסרתתודעתהשלהדקיקההרשתדרךהלאומיתהטראומה
בן·נר"יצחקשלביופיוע-ז·המזעהחזק"סיפורוגוברח-זאכצןרההפררטאגרניסטית.

אירועישלההיסטוריתקדרותםעלכהנא·כרמרן)עמליהשלהקולעתהגדרתה(לפי
המובלעת.וכמשמעותוהסיפורכרקעהנבלעיםהתקופה

המציאותשלוכתבותפרוטוקלויםדמויתרדוקציה •
הציבורית

שלבולטתנטייהקיימתמלחמת·הערלם·השנייהשלאחרהמערב·גרמניתבספרות
אקטואליותבעירתאללהתייחסארהסיפורכעלילתשנרמזפוליטיקרלאמץהיוצרים

הגרמנייםהמספריםמגדוליבליהיינריךהספרותית.יצירתםבאמצעותתקופתנושל
אירועיאתהמשחזרתהמיוחדתהסיפוריתכתיבתוכזכותהרבלפרסומוזכהבזמננו,
כל,שלספררמורכבת.ביזיוניתלעלילהכחומרי-גלםכהםומשתמשתהתקופה
נגדמחאהכתבהוא .) 197 5 ,מרדן ,ביתן ,(זמורהכלרם"קתרינהשלהאבוד"הכבוד
להשפיעאראדםחיילהרוסלעתים,שבכוחה,רבת·המכר,השערוריותעיתונות
 .הציבוריוהמשפטהחברהדעתעלומסולפתמכרעתבצררה
עםקבוצתית"תמונהספרועללספרותנוכלפרסבלהיינריךקיבל 1972כשגת

ב"שפיגל";נלשכתבמאמרכשלהשארביןביקורת.שעוררהעובדהגברת".
ובעיתונותכ"כיל;,,מאמריםבעקבותשנוצרההציבוריתההיסטריהעלכתגובה
היינריךכאדר·מיינהרף.הטירורכנופייתכנגדמוגזמתכצורהלדעתו,שיצאה,הימין,

שהופעלו-וציד-המכשפותהציבוריהלינץ'שיטתההיסטריה,אווירתנגדכתבבל
יותרשקולהלאווירהטען;לבאדר·מיינהוף.כנופייתנגדהסנסציוניתבעיתונות

הסערהלשילטרנות.עצמהלהסגירחטירורלקבוצתקראומאידךהוגן'ולמשפט
היוב"שפיגל"בלשללמאמרוכגתובהכעקבותיההעיתונאיוהסקאנדלהציבורית

שכהם,המילוליתהאלימותבמידתוהןהסנסציוניתבערצמתםהןתקדים,ללא
לעשרתהגדילמלחמת·הערלם·השנייה.אחרמערב·גרמניהשלהפנימיתבהיסטוריה

הפוליטיתההאשמהנשמעההשארביןקשה.בצורה;לאתשתקףה"בילד",מכולם
באדר·כנופייתשלוכשיטותבמטרותבסתרתומךל 1,+שוהכלתי·נכונה,הכבדה

"הכבודאת;כלכתבנגדוהעיתונותשלהארסיההשמצהמסעבעקבותמיינהוף.
 . .כלרם"קתרינהשלהאבוד

 .עךמנוצלהואכןאםאלאחסד-משמעותהואש"החרפשמוצאמנקודתיוצאבל
הפרטחרותאתלמעשהולהגביללסלףהעיתונותעלולהלדעתו,יכולתו".גבולקצה

 _העיתונות .מובהקיםפוליטייםלצרכיםהמי~,דיסאינפורמציהמסעכאמצעות
הסברהדיווח,כאמצעותהמציאותאירועיעל"להשתלט"זר,גישהלפייכולה,

 .הפוליטייםלצרכיהמחדשזומציאותו"לשחזר"מסולפת,ופרשנות '
כתובבלום"קתרינהשלהאבוד"הכבודהרומן)-אחדיםמכקדים(לדעתהסיפור
ומיסמכיםעיתונאיותדפרדטאז'ותפאדרדיסטיתבצודההמחקהותיעודייבשכסגנון

מתאדתבלשי,סיפור-מתחדמויתהעלילה,מישטדתית. ,אומישפטיתחקירהשל
כלתי·השמצותשלימיםמספרתוךהופכתכפיים,ונקייתעדינהצעידה,אשהכיצד

אודותיה.בזריהורכילותשקריםהמפיץעיתונאיאותושללרוצחתכעיתונותפוסקות
סיפוריתכמסגרתמוגשתוסנסציה,מלודרמהמתח,שלשפעיששכגרעינההעלילה, .

וסנסציהמ-יותרתמתחלמנועבאמלכתחילההרצחתיאורהיטב.ומאוזנתמתוחכמת
 .הסיפורוכסירםבהמשך
הלקוחהורבגוניתמורכבתמי-ז:ןופפים.·:·למעדכתלכאודההופכתהסיפוריתהיצירה

העיתוניםמכותרותחומדהשואבותעיתונאיותכתבותכהמשובצות .היומיוםמחיי .

כאילומדוקדקתבצודההניתנים,רפדוטןקולךםתעודותעםיחדהסנסציותחושפי '
המדומותהעיתונאיותהכתבותכצדרכתי·המשפט.המשטרהמארכיוניהועתקו

וחסרת·.נית.הסנסצירהעיתרנו,rי.שלהמסלפתהעבודהשיטתסאטידיתבצודהניתנת
בהתאםהתיעודיהחומרסינוןדרךלכאורההתמיםהראיוןמשלב :המעצורים
 ·מוסוויתשכהם ~צמר.עף~יתר~אי Pי ?tיג.לפ.ועד 1וכרק!י pהמהציבוריתלחשיבותו

 .ושולחיו 'העיתונאי 'שלוהזדוניתהמגמתיתכוונתומתוחכמתבצררה
אךשבו,הסנסציהעודףכשלבמציאותייתכןלאשלכאורהמציאות,דמויסיפורזהר

דמיוןמכליותרתקופנתושלהסנסציוניתהמציאותאתמשקףהריהוכךבשלדווקא
אפשרי.

לבידיוןמאקטולאיההמעבר •.

זמרוסנסציונימסיפורתקופתנושלהסנסציוניתהמציאותכחיקוישעוכריםככל
לסיפורתשמגיעיםועדכמבהטן")לילה("סיוטמהחייםהלקוחהעיתונאיתכתבה

בלום")ו"קתרינה("ניקול"גבוההאמנותיתרמהעלהעומדתהסנסציוניחריאליזם
יסודותלעומתהסיפורייםוהריסוןהאיפוקיסודותומתרביםהולכיםכך-

כיותרהקרובהסיפורדווקאהעלילה.כגרעיןהטמוניםהסנסציוניתהמילרדרמה
יותרמתרחקיםשהסיפוריםשככלכערדכיותר,המלודרמטיהואלמציאות

עלילתם,כךיותרמשוכללספרותימנגנוןבאמצעותהסוערתמהמציאות
שסיפורתככליותר.ומרוסנתמאופקתלהיותהופכתביסודה,המלודרמטית

הגלםבחומרייותרוביקורתיתמסוננתבצררהמשתמשתהסנסציוניהריאליזם
-היומיומייםחיינואירועיאתהמשקפת-הסנסציוניתהעיתונותשלהעלילתיים

נותרתמידאולםרהלעגה.פארודיהיוריסוןאיזוןשליותררכהבמידהנוקטתהיאכך
אירועיעלונרמזתמובלעתבצורההמעידהכידיונית,סיפורתכיןהבסיסיההבדל .

מיידיתבצורהאלואקטואלייםאירועיםעלהמדווחתהעיתונות,לביןהתקופה,
 .אמנותיתיורךללאומפורשתישירה

מסיפרר·המתחאמנותישינוישלהדרגrיי~הליןקי~םהסנסציוגיהריאליזםבסיפורת
הסאטירילסיפורועדהמלחמה,רקעעלהפסיכולוגיהסיפורדרךמהחיים,הלקוח
וסנסציוניתמוגזמתמילודרמהיששכסיפורככלהציבורית.האלימותאתהמשקף

קיימיםכךמשוכלל,אמנותיעיבודללאלביזיוןמהמציאותישירותהמעוברתיותר,
לילה("סיוטהסיפוריהמתחלריסוןיחסיתמועטיםאמצעיםרקכמכורןכר

נרצדכאשריותרומשוכלליםמורכביםהופכיםהאמנותייםהאמצעיםכמבהטן").
הסנסציהאתהמעכירהאישית,נקרדת·תצפיתבאמצעותווייתי nפסיכולוגי·איזון

ורגישהמעודנתבצררהלביזיוןמהמציאותהטראומתייםהלאומייםשכאירועים
כאשריותרערדגבוהה.ס~פרריתלדרגהמגיעיםהאמנותייםהאמצעים("ניקרל").
הכתבותמאחורילכאורהנעלם 1: :-המובלע, ·המחברשלסאטירית.והלעגהפאררדיה

הסנסציהשלמקסימאליולריסוןלאיזוןמכיאיםהמציאות,דמוייוהפרוטוקולים
 •כלרם").קתרינהשלהאבוד("הכבודוהמלודרמטיתהבלשנית
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בא"יהעובדיםשלהכלליתההסתדרות

עב"מ"וחינוךתרבות"מפעלי

לחברות-חברת-אסמהווהבעיימייוחינוןתרבות"מפעלי
וכולןמוגדרבתחוםעוסקתמהןאחתשכלומחלקותתב
 .והחינוןהתרבותבשטחפועלותיחד

בא"יהעובדיםשלהכלליתההסתדרות

ולחינוךלרתבותהמכרז

עניפהפעילותומפתחיוזםולחינוןלתרבותהמרכז
החינוןולעידודוהאמנותהתרבותלטיפוחהמיועדת
תנועתבנושאיוהכשרההסברהעפולותוכןוההשכלה
וההסתדרות.העבודה

להשכלה.ישראלימכון-מישל"ב •

 .בע"מהקלונועמחלתק •

אמנים.לושבתאירעויםהפקתו •
 :מתקיימיםזובמסגרת

ועריכה.וידאוקסטות,ספריתסרטים,הפקת •

זמר'ערבי(מקהלות,אמנותייםכנסים •
 .ריקודי-עם)

חברה,בתחומינושאיםבמגווןלימודחוגי • .לאורהוצאהמחלתק •
 .ועודפסיכולוגיה,עבודה,יחסיכלכלה,

 .הלשוןולהנחלתהארץלידיעתחוגים • .למוסיקהאלופנה •

וטילו.עיוןנופש,מעפלי •

נסימוב.ע"שלמוסיקהספריה •

נוער'בחוגיואמנותיתתרבותיתפעילות •
 .וצעיריםסטודנטים

אור-קלויתו.תבניתו •
הורים,למחנכים,וימי-שיחעריוניים •

 .הוראהעובדי

סימינריוניומרכזנופשמרכזדדו'יבת •

 .אבשלקון
 .ואמניםסופריםעםמפגשים •

 .הפועליםבמועצותראיונותערבי •

הנ"להתחומיםבבלומידעשירותלקבלת
לפנות:נ,א

בעיימוחינוןתרבותמפעלי
תל-אביב , 53ויצמןרחי

תל-אביב , 303ת.ד. , 93ארלוזורוברחיהפועל,הוועדבית 03-256723 , 03-219181-3 :טלפונים
 61002מיקוד 03-431111טלפון



הדדית-עזרה
ועושיםמאמינים

הדרך.מראשיתכברבזהזהשלוביםהיווהגשמתוהחזון'
בימי.הביצותמייבשימאהליהשניה,העליהשלהכביי~יםוסולליחוצבים·הממחנות·

בתקופתהחדשותוהין:,כונותהעריםבוני ל-"'ממטבחי-הפועליםהשלישית,העליה
מהמעברותהחמישית,העליהלין:,והמלאכההתעש~הממפעליהרביעית,העליה

ועדמאז-המדינהראייe,יתשנותשלהצעיריםהחקלאייםוהישוביםומחנות-העולים

היווהאלפיםההדדית;היב.,זרהרעיוןאתאלפיםיכזו-:1הגיהדרך,כללאורךימינו,

 ...לרבבות

-המעשהנמשךהיום_וגם ...
 .כקשייםהנתוןאחרלמפעלמסייע"כור"שלריווחי*כשמפעל

לכעלככךומאפשריותרגבוהמס-חכרמשלםגבוהההכנסהכעלכשחכר.*
חולים".כ"קופתהבריאותשרותי~לואאתלקבלנמוכה.הכנסה

 ·צעיר.לקיבוץוהדרכהידעב~~צעים,עוזרותיקקיבוץ tכי' * ..
הודותעבודתו,ראשיתעםבסיסית,פנסיה p :·;ר ihנבארץחדשכי~עובד *

 . .ק·.;-ותעובדשללתשלומיו
מאפשרהארץבמרכזלצרכן"''המשבירשלבחנותהקונהכשלקוח *

דומה.חנותשלמשרותיהלהכותובאילתנקרית-שמונהלתושב
במשבר.הנתוןבמושבלחברוערבמושב*כשחבר

אדם.-הואלעובדכשעובדר,יאהדדיתעזרה

60 1f העובדיםלחברתשנה-
e &העובדתהציונותלהגשמתהעולהנדרךשנהם. 

C 
n: 
ם



השנהבכלהעונהשיא
מקבלהשנהכלבמשךאירוחיוםבמחיר
רחצהכחינם)נוסףתשלוםללאהאורח
-זוהר""חמיבמרחצאותגרפריתבכריכת

יםלחרףחופשיתכניסהארהחדשים
המלון).(ע"יב"עין-ברקק"מסודר

האורח:לרשות
אראזיס-מקסיםגן *שחיהכריכת *

בר-קל *דיסקן-לילהמועדון *
 *ומשחקיםקריאהאולמות *מערלה
במסךרידיארסרטי *למזכרותחנות
מטבח *הטובהסרטמועדון-גדול
ומערלה.אדיבשררתלכלומעל *כשר

פעילותשליםלחוגההרשמההחלה
בכריכתרחצהבשילובגופנית
-זוהרחמיבמרחצאותגופרית

(דצמבר'החורףבחודשיהחדשים

בהנהלתופברואר)ינואר'
זוהר.משה-מוסהשלובהדרכתו

הואבחוגיםהנלמדהעיקריהנושא
ותרגיליבמרפקיםהתנועהשיפור

הרפיה.

והרשמהפרטים

 . 057-84333-טלפון"עין-בוקק"במלוןישירות

כלליתחוליםקופתלחברי
ההזמנות.במרכזי
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יום-הכיפוריםלמלחמתשניםעשר

יזהרלס.צקלג"/וימילהופעתשניםעשרים-וחמש

ועד''צקלג''מתל·
 :ציר·"עבביש''

אישיותוריאציות
בן-ברוךיוסי

 iיוסקוביץשלמהחברילזכר

 6/9/1972לבנון,בגבולנפל

עשרים-ואחתבןוהוא

א
שכןתשי"ח,,,איירחמישי,ביוםנחוגלמדינה,העשורחגהעשירי,יום-העצמאות

שהיהכפיבדיוקששי,ביוםהכרזת-המדינהיוםשנהבאותהנפלהעבריהלוחעל-פי
נערךבירושליםהאוניברסיטהבאיצטדירן .תש"חבאיירבה'לפני-כן'שניםעשר

התקיימוברמת-גןהעירוניובאיצטדיוןצה"ל,מיצעוצעדבחוצות-העירמיסדו,
המיפגןאותיימים.מאותםהעיתונותלדבריביותר,מרשימיםשהיוצבאייםמיפגנים

ילדלאמי'אביביןמכרוץהקרמושב-הבטוןעלשישבתיזוכראני .הפחידנכחתיבר
עבר,מכלשבקעומקולות-הנפץמברעתלקהל-רבבות,בחייולראשונה·שנחשף
שלומזעקות-הקרבההליקופטריםמטרטוראבק-השריפה,מריחוהעשן,מה~ש

הצנחנים,שללגורלםחרדתיגםהמדושאת.בכיכרלמטההרחקשרצוהחיילים
מעוקלתפיסת-מתכתמןאוחזיםכשהםממרומי-היציעלראשימעלכמעטשגלשו

 ;מלמטהשעלהענני-העשןבתוךונבלעוארוך,חבלעל-פנינוראותהמיטלטלת
דרכםשסיימובטוחהייתיהקמ;ת,עינילנגד"נגמר"גלשועליושהחבלומכיוון
שגםליונדמהאבי,שלבידובחוזקהאחזתיכברזהבשלב .עצמותבריסוקאיפשהו
בבמההתמקדגדולרקור·זבקהל,הסאזהושלךהמזללמרבההביתה.ללכתביקשתי
בתנופה.עליהעלהלבנהשיעררעמתבעלונמרץקטןואישהזירה,במרכזשניצבה

 .הקלהחשתיומיידהשם,עלמילעיליתבהטעמהאבי,לילחשבן-גוריון","זה
שהדהדוהאיששלמדבריומשהרולקלוטלהתאמץצררךהרגשתילאאפילו

(תמונתו ,א'בכתהאז,כבר .מחיאות-כפייםבסערתמדי-פעםונבלעוברמקולים
מנפץ .הביטחוןומתחילהפחדנגמראיפהאותנולימדוהמורה),מולתלוייהחיתה
בן-גוריון'הרי .כללפחדתישלאכמעטאחר-כךשבאוומברק~הםהדי-נורזיקוקי

 .שםהיהכברבמילעיל'
ייאמבזרועותלמקלטליליותוריצותאזעקות-סיךנותבחשבוןאביאלאאםחיתה,זו

שלי.הראשונהחוויית-המלחמהמבצע-סיני,בעתקודם-לכן,וחצישנה

ב
אותולאחרחודששהתרחשבאירועקשורהשחוויתיהשנייהחוויית-המלחמה

~רועזההיההעשור.חגיגותשלשיאןהיההואדווקארביםולגביצבאי,מיפגן
 .ספרותי

 .סמאתצקלגימיסיפורשלהכרכיםשניהספריםבחנויותהופיעו 1958מאיבשלהי
נוצרהלהופעתושקדמהבשנהשכןסתם,לאורספרהוצאתולא"אירוע",יזהר.

ציפייהכאחד,ולא-"ספרותיים""ספרותיים"רחבים,בחוגיםלקראתודרוכהציפייה
אותהבמהלךשונותבבמותהסיפורמןקטעיםעודשנתפרסמוככלוגברהשהלכה

חודשיםלשלושהנזקקוהםבקהל-הקוראים.הסהושלךהופעתולאחרשנה.
מאהאלףעל-פנישנפרשוימי-מלחמהשבעהתוכםאלולעכללהתגברכדיתמימים
תגובות,סערתפרצהההלםבחלוף .וקשיםצפופיםעמודיםושלושהארבעים
אנשים .לאחר-מכןלא .ואףלפני-~ן 'העבריתבספרותדוגמתהחיתהלאכישדומה

וזקנים,צעיריםכאלה,ושאינם ,;ספרותאנשיו"משמאל",מ"האמצע""מימין",
ימיעללומרמההיהלכולם ~למערכת""מכתביםובמדוריהספרותייםבמדורים

ולהיפר'בכך'לחודרת-היססוולאהסיפורקריאתאתסיימושלאלאלהגםצקלג,
שלללצדהסוקרלאחור,במבטנגדו.בביקורתםכבטיעוןזובכלימהגםהשתמשו
ופרסשניתןברברפרסניתן'שלאביאליק(פרסהפרסיםפרשתאתגםהתגובות
ספרותי'אירוערקלאחיתהצקלגימיסיפורהופעתכיברורלמחצה),שניתןישראל

מרתק.וחברתיתרבותיאירועאםכי

ג
הראשוןהספרותבשיעורלאחר-מכן'שניםכשבעלראשונההתוודעתייזהרלס.

הוציאהואלנו'שהורההיכןספריםפתחנולכתה'נכנסהמורה .התיכוןבבית-הספר
בטרשינטושיםהיוועדריהםשרועים"מאחר :לקרואוהתחילשלו,ספרואת

שהיוהמתעכסיםבגיזtיותואףררד-ההרים,.ב:;נתותה~לות,ב~ריגיהצלעות,
הסתייםהמשפטכיהיה,אי-אפשרגםלהפסיק.יכולתילא"זהו.-אודותמקציפים

ידעתילאאזעדהוקסמתי.אניהאף.אתשעיקמוכאלההיוהפיסקה.בסוףרק
ועדריהם"הרועיםכמובמשהורקולא ,"-שב"מאחרגםלהתחיליכולשסיפור

המשפטשלהתחבירייםהגווניםכלאתולהגדירלהבחיןידעתילאעודאזהיו".
לי.שניגלההחדשמהסגנוןולהשתכרלגמועליהפריעלאהדבראבלהמורכב,
ביקשאבלחיזעה","חירבתואת"השבוי"אתרקבכיתהשנלמדהודיעהמורה
לקרואסיימתילמחרתכברמיותרת.חיתההבקשה .סיפוריםהארבעהכלאתשנקרא

אתבעל-פהזכרתישניםובמשךחצות",של"שיירהואתיציאה""בטרםאתגם
הווייהאדמה,ריחעםחדשה,ארץ-ישראליתהווייהכולו.ההואהראשוןהמשפט

לגראור::ז.יותרעודבלתי-מוכרתודרךבתוכו,מקופלתחיתהאז,עדליבלתי-מוכרת
לאגםלהתרכז,יכולתילאשיעורי-הביתבהשלמת .קשהבאנגינהחליתיב"ששית"

שנת-באותהספרני-הכיתהשימשנושביחדחבריאצליכשביקר .לכךחשקליהיה
האחראיגםשהיהלספרות,החדשהמורהאצלשיבררממנוביקשתיימורים,,.ן

כחוםי Jבפהמליץשעליוצקלג,ימיהסיפורבספריהמצריאםבית-הספר,לספרית
לאאכל-יזהרסיפוריאתאהבתיכיממניששמעלספרות,מררהאבי,שלמכר
בילקוטועביםכרכיםשנינושאלמחרתאליחזרהחבר .היקפועלדברליאמר

איתילשוחחרוצהוהואהסיפור,עלממליץשלנולספרותהמורהשגםלי,והודיע
סיפורבשבילכרכיםשניסוחבהואלשם-מההבנתילא .ללימודיםכשאשובעליו
מ;::זתלשהואחשבתי .גם-יחדהכרכיםשניהואהאחדשהסיפורליהסבירואזאחד,

אותרעללשוחחבוראירוצהלספרותשהמורהמשוםעבורונרעדהשניוכשהכרךבי,
 .התלוצץלאהואממני.פרחהכמעטונשימתיפנימה,שהצצתיעדשנינו,עםסיפור
למעלה .צפופיםעמודיםמאותעל-פניפרוש"בלבד'אחדסיפורהיההכרכיםבשני
להיותאצטרך .עצמיאתהכנסתיצרהלאיזותראהלו,אמרתיארי, !עמודיםמאלף
באותהלנרהיה .וקרץחייךחברי !לבית-הספרלשובשאוכללפניהשנהכלחולה
 .ממנולהתחמקהיהשאי-אפשרלספרותמורהשנה

למהלהיכבשכדי ,בלבדהראשוןלפרקעמודים,תריסרילשנינזקקתיטעיתי.
 .מעולםלישחיתהביותרהעזהחוויית-הקריאהלהיותשהפכה

ד
לאביותרהדחופיםלצרכיםפרטבאמת.חולהלהיותהתחלתיאחר-צהרייםבאותו
לרופארפרטבבית,אישעםדיברתילאכמעט ,אכלתיבקרשימהמיטה,עודירדתי

קראתי .אישלראותרציתילאשלוביקורי-הביתבסיבובעלישנכפההמשפחה
במיטהשלימ"עמדת"-השכיבהלהפסיק.יכולתילאהפסקה.בליאחת,בנשימה

חפירותעמדות,סימנוברשוניםוחפציםשבסיפור'ישלטמהצורתאתחדריקיבל
מיטתלחליפין.שרנותלעמדותהעלילה,מהלךעל-פיהפכה,מיטתי .ימר nרבקתרת-
אלהמוליךוהפרוזדורלצד-האויב,חיתההחדרשלהאחרשבצידוהקטנואחותי
אליוהפרנההדלתאתסגרתי .ה~םמישלטאלהמקשרתלדרךהיהחלקי-הביתשאר

אמי :לאספקהנפרצתהדרךחיתהביוםפעמיםשלוש-ארבערקנצרר.והייתי-
לאבני-משפחתיבשקט.ומסתלקתותרופותאוכלעםמגשעמדתילידמניחהחיתה
אתשערלאמאנשי-הביתאיש .למחלהזאתייחסוהםאבללי,קורהמההבינו
 .עליהעוברתהחווייהעוצמת
בעיקרבאמלחמת-העצמאותעלאזעדשידעתימה .בערךחמש-עשרהבןאזהייתי

העממי,בית-הספרשנותכללאורךאותנושליוותהסידרהאותהממקראות·ישראל.
ביתית,ספריהבכלכמעטנפוצותהיומעייןיריבת::ואושהיאמיכלל,מאנציקלופידה

ילדים,ממשיותר,צעיריםכשהיינועודבני-גיליכלעםשבלעתיהסמכותמכמה
מבצע-עליותרידעתי .ובעל-פהבכתברשםפהשהזדמנוסיפוריםכמהמעודואולי
תמונותאלבוםבביתשהיהמשרםוהןאישית,ילדותכחווייתשנספגמשרםהןסיני,

לכיתוביהןהסבריםתוספתומקבלושובשובבהןמסתכלשהייתיממנו,מבריקות
ארבעתאפילומ;::זמם.לפיכך,היה,צקלגימיעםהמיפגש .במבצעשהשתתףמאבי

הכנהמלהציערחוקיםהיוקודם-לכןשנהשקראתייזהרשלסיפורי-המלחמה
באותהגיבורי-הסיפורעםלישחיתהמחיצות,ללאההזדהות,זה.למיפגשמספקת
ברזילי,וקובי,ואוריובני,גידיאחרת.דמותהייתיפעםבכלעצומה.חיתהקריאה
עלשנסוהטבחושמוליקהמ"ממרטהגםהייתיקצר,ולזמן-וצ'יביועודדרכוס

הקדימורק;השנייםכולםברחודברשלבסופרכילהזדהות,יכולתיאיתםגםנפשם.
זמןאתוחפףשליהממשיהקריאהזמןהלךהקריאהבמהלך .במקצתהאחריםאת

 ,והשקיעההשחרהלילה,וזמניהיוםזמניאת .קצבןואתבסיפורההתרחשויות
ראיפירנרמהםאחדכל-ההתעלותוזמןהחרדהזמןוהרגיעה,והקרבההתקפה

גםשעהבערךחולפתבסיפור,שעת-שערןכשעוברתכיגיליתי, .תקתוקווקצבשלו
רקאלאלכך,לבשמתימיידלא .המיטהלצדמונחשהיהשלי,השעוןעל-פני

יומיים-כעבורזאתומשגיליתי .הסיפורגיבוריעםאחדבקצבלנשוםמשהתחלתי
איתםה~שאתיאיתם,חרדתיאיתם,אכלתיכבראיתם.נשמתירקלאשלושה

מהםצעירהיותיולמרותולתחמושת,לאספקהבקוצר-רוחאיתםחיכיתיכשמוערת,
עלקצתלחלוםואפילובוויכוחיהם,קוללהשמיעפעםמידיהעזתיאחדותבשנים

ישנתיבלילהמאוחר .צקלגליוםעצמוהתאיםשליהביולוגיהשעוןגםחברותיהם.
 .איתםהתעוררתיבבוקרומוקדםספורות,לשעות-איתם

ימיםשבעה .ואנשיוהמישלטמצבועםהאירועיםקצבעםוירדעלהחרמי
ההסתערותעםובסופה,הפוגותללאכמעטקריאתינמשכהצקלג,ימיתמימים,
כלורועד,סח~טבמיטתי,מותששכבתישהביאהוהנצחרןהגיבוריםשלהאחרונה

בשבחיודיברהשכהואמילחלוטין,ממניסרחומי .צונניםופניומצחירטובגרפי
 .האנטיביוטיקה

הכ~דיםהכרכיםשניאתהחזרתישוכיבבוקרלבית-הספר.שבתישבועבאותועוד
חלקלהיותשהפךומכריע,חשובמשהרמהםעמישנשארידעתיזאתואםלספריה,

עםלשוחחרציתי;לאהפעםלהתחמקהצלחתילספרותהמורהמןממני.כלתי-נפרד
עםבהלהתחלקיכולשאינניהווייהעלישעברהחשתישקראתי.הסיפורעלאיש

הסיפור.אתקראלאמהםשאישבברורידעתיחבןי.עםלאגםאחרים,

ה
כספריהגילה:הואמרעישהחדשהחברליסיפרמכן,לאחרזמן-מהשנה,כאותה

כמועדוןהיהזהאני.פחדןאניושמופוצ'ושלחדשספרהשכונתיתהעירונית
"השיכבה"חכריכולנו,כמעטמזמננו.ניכרחלקבילינובוהשכונתי,"הצופים"

אהבנוומאדאחת,מפעםיותראותוקראנושכזאת,חבורהספרואתהכרנושלי,
ארבעתכרנוברם wאותוכחלקינפלשכןהיטב,הספראתהכרתיכמיוחדאני .אותו

לפיהכול-ויוסיניויוסלהיוסקה,יוסי,לחילופיךלהיקראעלינגזרוכךגיבוריו,
הואהחבר,אמרהחדש,הספרנתונים.היינוכרקשר-הדברים ryוחבןישלמצב-הרוח

במלחמת-הפלמ"חהכשרתחבריעלילותאתומתארשכזאת,לחבורההמשך
והספרניתלצחוקהפסיקלאכיממנו,הרבהלקרואהספיקלאהואאבל .העצמאות

ערדוהספקתיהעירונית,בספריהאניגםהייתילמחרתכברהחוצה.אותוזרקה
עדספריםחנויותלשתיים-שלושרצתי .השניהפרקבאמצעהחוצהנזרקתי :פחות

שסיימתיעדבבית,ולקרואלצחוקולצחוק,לקרואוהמשכתיהספר,אתשמצאתי
לאטורדנית.שאלהניקרהבהכרתיקטנהבפינהרק .גמורהבהנאהערב,באותועוד
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יזהר .לסצקלג""ימילהופעתשניםעשרים-וחמשיום-הכיפוריםלמלחמתשניםעשר

מצחיקיםשאינםדבריםהמתארים,בעמודיםכל-כךצוחקאנילמהליברורהיה
נדחקהזוטורדניתשאלהאבלנפשם.עלוקרועיםיחפיםחייליםמנוסתכמוכלל'

ב"שיכבה"החבריםביןהרגילהסבבאתסייםשהספרלאחרההנאה.מפניהצידה
שכזאתמחבורההכרנושכברהמבדחותל!:,)פיזודותבינינו.לשיחת-היוםהפך-

ובהמחזהבצחוקאותןותארבוושבנואניפחדןבאנישנפרשוהחדשותאתהוספנו

-יוסיניווגםלחילופיך'ויוסלההיוסקיוסי'הייתיושוב .אלהבאוזניאלהמגזימה'
הקודם.בספרנהרגכברשהואלמרות
אישיתחוויית-קריאהבאותהבמשהוקשורזהחדששספראזחשבתילאלרגע

צקלגשלוחמיבדעתיעלהלאלרגעלפני-כן.רבלאזמןעלישעברהמפעימה
מהשוואותאזרחוקהייתילמשלטי-הנגב.שירדהשכזאת""חבורהלאותהקשורים

פנימה,שלונתיבואתומצאעצמובפנינספגספרכל .בכללומהשוואותספרותיות,
בנפרד.

תקופתהחלההתשעה-עשר,יום-העצמאותלאחרמידאחר-כך,ספוריםחודשים
 ;דחופיםולעיסוקי-שעהאחריםלענייניםדעתנואתשהסיחההארוכה,הכוננות
שבעקבותיהששת-הימיםמלחמת .שקי-חולומילוישוחות-הגנהחפירתבעיקר
מבית-הספרבגיללנוקרוביםמכריםבהןמעורביםשהיוחדשותעלילותהביאה

בשיריםאותנווהציפהחדשיםמרחבי-ארץבפנינופתחההמלחמהומהתנועה.
ארון-פאתיאלקודםוידענושקראנוכלאתשדחקואלבומיםובשפעובספרים
 .שולי-התודעהואלהספרים

בשלהיהבריטיהמלכותיאוירהחילעל-ידינעשההאויר'מןצילום-מחאזחירבת
הבריטיהאוירחילשלהצילומיםמארכיון(נתקבל 1945ינוארהשנייה,העולםמלחמת

 .בלונדון)

ו
נחל"איםמחלקותמשתיבאחתנכללתיהסדיר,הצבאיהשרות,במיסגרת 1971בקיץ

מפקדיקורסבמיסגרתלתותחניםמחיילי-חי"רוהפכומקצועיתהסבהשעברו
שלהמסכםלאימוןתומת"ים. :המקוצרתהצבאיתובלשוןמתנייעים,תותחים
- nלשטהצפוני-מזרחי,הנגבלפאתיהחילשלמבסיס-ההדרכהיצאנוהארוךהקורס

יוםבצהרילשםהגענובאר-שבע.-קרית-גתמכבישמזרחהשהשתרעאימונים
בשולי-הכביש,שםלנוחיכוכברבבוקרצאתםשהקדימומובילי-הטנקיםשרב.
אתלפרוקלשטח,להכניסםמהם,התומת"יםאתלהורידנצטוינוהגיענועםומייד

ההתרוצצותכלבתוך .המאהלאתולבנותוהתחמושתהאספקהמשאיות
בצ,-לידהשניצבקטןושלטישנהגרוטאת-משורייןעיגיאתצדוו;ןהתארגנות

חירבת-הואהגענואליוהמקוםשזןןםלמדתיוממנוריכוז-המובילים,לידהכביש,
היההשם .המצריםעםקשיםקרבותבוהתחוללובמלחמת-העצמאותוכימחאז,
הזכירהכמוהשלטעל-גביהמתומצתתפרשת-הקרבותוגםמשום-מה,לימוכר

הפריעוניבעבודותלהמשיךאותנושזרזוהמפקדיםוצעקותעקת-השרבאבלמשהו.
ההולךלמאהלהיורדתהדרךאלהשלטמעםופניתישבתיואזבזכרוני,מלהתעמק

 .לכבישבמקבילדרומההיורדתהרכבתלמסילתמ{!ברבסמוך,ומוקם
התפרסנו,נענו, .והאבקהחולהכבד,החוםעל-אףרבהבתנופההתנהלהאימון
גםוכמובןנאויר,פורחיםבלוניםועלמטרות-קרקעעלבמקלעיםירינוהפגזנו,
אתמצאנוהמסכם,התרגילבמהלךהאחרון,האימוןביוםמיאוס.עדוגירזנושימפו
אחדות,פעמיםכברעברנושבשיפוליהחשופהגבעהבראשמכונסיםעצמנו

בובמקוםשבדיוקהשאר,ביןשציין,מבסיס-ההדרכהמפקדשללדבריומקשיבים
שדבריוהבנתיעיקשים.קרבותבמלחמת-העצמאותהתנהלועתהיושביםאנו

בעיקרבפרטים,התרכזתילאאבלהכביש,שלצדוהשלטהגרוטאהעםקשורים
רצוףלילהלאחרלפני,היזןןןשלהרחבגבומאחוריקצרהתנומהלתפוסנסיוביבגלל
וירי.תנועהשל

התומת"יםאתהעמסנו 'המאהלאתקיפלנולמקום'מהגיענושבועבחלוףיוםבאותו
'וכןגרוטאת-המשורייןלבסיס-ההדרכה.בחזרהצפונהבכבישויצאנוהמוביליםעל

 .ונשכחומאחור,מיותמיםנותרושוב,בושהצצתיהשלט

ז
יוצאת-סדירבשירותכחיילשליהאחרונההפעילותחיתה ' 1972בקיץ Iשנהכעבור
שדה-בוקר.בקיבוצובן-גוריוןעלשבוע-שמירה :דופן

אזהיהלאעצמובן-גוריוןהשמירה,למשימתשהוקצהקומץ-החייליםלצערנו,
תקןהעםאבללשווא,לפיכך'למדנו,שלוהקבועטיול-הבוקרמסלולואתבקיבוץ'
צריפובפתחבתורנויותביליתיובלילה,היוםבמשךארוכות,שעותלבסוף. ,שיגיע
בפעםגםנזכרתי .מהצבאשיחדורשבטרםלמחשבותזמןשפעליוה.יההירוק

לשמורהופקדתישעתההאישאתקודם-לכן,שניםארבע-עשרהראיתי,בההיחידה

כאשראז,שהיהכפינמרץכהעדייןהואאםותהיתיסודות-מדינה,המלאביתועל
ילדשםהיותובעצםוהרגיעלהמוניםדברואתלשאתהבמהאלקליםבצעדיםדילג
מלחמה.מקולותשנפחדקטן

אימוןקיימנו 1973באוגוסטהוקם.זהשאךלגדוד-תותחניםהוצבתיבמילואים
נסענו .הגדודיתרשת-הגי~סאתתירגלנותום-האימוןלאחרשבועהמרכזי.בנגב
בעלאילן' .שנתםמתוךאנשיםלהעירהוטלעלינושדווקאעלוקיללנושלם'לילה

 .מלחמהנגדפוליסההואשהתרגילנורא'שלאאמר Iסוכן-ביטוחהמכונית,

ח

שנות"מאהתערוכתבתל-אביבבגני-התערוכההתקיימהספטמברבחודש
מיכשורבתיפעולזמניתעבודת-קיץשמצאוצעיריםבקבוצתנכללתיהתיישבות".

אתלעבודהבדרכיראיתיאחר-צהרייםמידיקהל-המבקרים.בפניוהדגמתוחקלאי
בפארק-באוקטוברלהתקייםהעומד"גדלני"חטיבתכנסעלשבישרוהשלטים
-פלמ"חחטיבתלוחמיכנסעלמודעותפורסמוובעיתוניםשממ~ל.הירקון

במיסגרתצויינוהללוהארועיםכל .מקוםובאותובאוקטובר,אף-הוא"יפתח",
למדינה.חצי-היובלשנתחגיגות

כנראההחגיגית.לפתיחההראשוןביוםבאהגולדהידועים.אישיםביקרובתערוכה
לאשלנולשטת-התצוגהשכןחקלאיות,במכונותמיוחדתהתעניינותגילתהלא

לעומת- ,;דן.בסמוךשהוצגומגדל";מה n "האור-קוליהחזירןאתוהעדיפההגיעה
בערבזההיהכמדומני .התערוכהלקיוםהאחרוניםהימיםבאחדאלינו,הגיעזאת,

זמןלרמטכ"לישאיךתמהתי,אותוכשראיתי .באוקטוברבשלושהעצמו,הנעילה
מלחמה.לפרוץעומדתכשאוליבתערוכות,לבקר

כזומלחמת-התשהמיןמוגבל,משהוליהצטיירמלחמה.עלחשבתיבמפורש
מרשה ;,ןאם :עצמיאתלהרגיעניסיתיאבלקודם-לכן.שניםשלושבהשהיינו
 .מתרחשאינומיוחדדברשוםשבאמתסימן-עכשיוכאןלהיותלעצמו

לפני-כןשניםארבעמהופעתואותוזכרתי .בתערוכהביקרסמילנסקייזהרגם
לפנישלה,וגרעיני-הנח"ל"הצופים"תנועתועידתנציגיכנסבנעילתב'בדגניה
בהרכבהופיעבעמק,סמוךבקיבוץגיוסולפניששההשלי,הגרעיןלצבא.חיולנו
"חולצותומסורקים,מגוהציםשםישבנובאולם.הראשונותבשורותוהתכבדמלא

דשעלמבהיקוסמל-התנועה Iבארגמ~ןבולטותעדייןהבלתי-רקומותהגרעין"
עדארבע-עשרהגיל~ימאיתנו,הצעיריםישבומאחורינוהשמאלי.הצווארון

שורתלאחרבהערצה.בנווהביטורחבי-הארץ,מכלהתנועהנציגישמרנה-עשרה,
זהלרגעציפיתי .דבריואתלשאתיזהרהוזמןקצרהאמנותיתותכניתדוברים

אז .לראותולישהזדמןהראשונההפעםגםזוחיתהשכןובקוצר-רוח,בהתרגשות
בדרכנוקודם-לכן'עוד .סיפוריםלכתובהפסיקשניםכמהשמזהידעתילאעוד

ויהיהלעניין""ידברבוראישכןלהישאר,שכדאילגרעיןחבןיאתשכנעתילאולם,
מכסיפה.עבותה,רעמת-שיערבעלתמירגברעלההבמהעלאותו.לשמועמעניין

מרשים.בר-פנים pו

להתפתל,חוט-הדבריםהחלאט-אטאבל .אף-היאמרשימהחיתהראשית-דבריו
בתחילהנראה.לאכבראף-הואהכלליוהכיווןמכל-עבר,בונתלוקישורי-קישורים

להתלחש,מאחורשישבהנוערהחלאחר-כךבכסאות.אי-נרח~תשלחריקותהיו
ראשי- .בקבוצותלהתגנבותהפכהשעד-מהרההחוצה,התגנבות-יחידיםוהחלה

לעמודוניסתהלדובריםקודםשהצטרפהקיבוצניקיתחברת-כנסתואףהתנועה,
התרכזתי .וגברהלךהבורחיםזרם .בפרץלעמודהצליחולאכמחסום,בפתחעכשיו

לפנינוהרבההםהיולבמהקרוביםשהיינוככלאבלובדבריו,בדוברככל-יכולתי
סיורקבוצתפרשהקצרזמןותוךלזה'זהלקרוץהחלובגרעיןחבןי .ומעלינו
לערוךשעמדנו"הקומזיץ"לקראתדגניהתרנגולותאצללביקור-נימוסיןראשונה
במחסןהבטחרןסידוריאתלבדוקיצאהשנייהוקבוצההכנרת,חוףעללילהבאותו

מיןאף-היאלידי,שישבהלגרעיןאחתוחכרהאנירקנותרנוזמןאחריהפרודוקטים.
קווצותאי-אילוועודהנערץ'הסופרלדבריעמייחדשציפתהשכזאת"ספרוסנית"

בעיניזהמלהביטנמנענוהמתקרח.באולםזעיר-שםזעיר-פהשנותרודלילותנערים
נעוץומבטושםשעמדבסופרעינינואתונעצנוהבמהאלקדימההסתכלנו .זו

פע wמלהבות.לחצובוהמשיךלראשינו,מעלהרחקהאולם.בחללכלשהיבנקודה
שובעצמועלשחזרועשן~ששלמעורפלדימויאיזהרקקלטתיהנשגביםהדברים
מהעלכשנצאאותנוישאלושבחוץשחברינוידעתינוח.לאמאדהרגשתיושוב.
יצאנולבסוף,כשסיים,לומר.מהיהיהלאולישלכם,הזהה:יורבכלל,שםדיברהוא

איךדעתן,מה .~נכבדרך-אגב,לגרעיןחברתיאתשאלתיהאולםובפתחהחוצה,
 .ועשןמתגלגלת~שעלמשהושתפשהאמרהואחרהצדמןביןהתבוננה?לרגעהיה

מש'אכפרוקיהלכנו .מתגלגלבצחוקיחדפרצנוארוךרגעואחריזו,בעיניזההבטנו
כברהם .דברשאלולאהםלמזלנו,חברינו.התכנסושעליוהגדולהדשאלעבררב

הלילה.תוךאלהשקטיםשיריהםאתושררשםישבו
היססתי'ואניהחקלאיות,המכונותביןובנואשתועםיזהרהסתובבעכשיו

עוצמתאתבדיבורלבטאאוכלשלאחשתיגם .משהוולומראליולגשתוהתביישתי
 .ולשתוקבקירבתםלעמודבחרתיצקלג.ימיקריאתעםבנעורישעברתיהחווייה

לידדווקאלהתעכבהעדיףהואטון .f-ה nמישטעלשניצבוהנוצציםהכליםכלמבין
בו.נתייבלוודאירבותשידייםמסוקס,עץעשוייהוישנה,פשוטהמחרשת-עץ

שהיההחדישלמיכוןוכניגודראשוניםלימיםנדנדהפינותבאחתאותההעמידו
דווקאכל-כךרבהבתשומת-לבמתבונןיזהראתכשראיתיבשפע.מסביבמפוזר

עליולהתעכבטרחלספרותשהמורהשבר-משפטבראשיחלףהפשוטה,במחרשה
סיפור-שלבאמצעוהמתגעגעהרהוראיזשהו"השבוי",אתבכיתהכשלמדנו
שהכינואנשי-הטלוויזיהאחדיםימיםכעבורכשבאו ."ף~פ fשל"עמל;אלמלחמה
מתנייעהידראוליסולםממרומילהורידניבידווקאובחרוהתערוכהעלכתבה

מוצא-חןשהצגנוהחקלאייםמהכליםאיזהאותילשאולכדיפרילקטיףמשוכלל
בסמוךשניצבההישנהמחרשת-העץעלאינסטינקטיביתהצבעתיביותר,בעיני

לכך.בדומהמשהואוהתחיל",הכולמזה"הנה,כמומשהולמצלמהואמרתי
שלפניהאחרוןחששיביוםשודרהאשרכולה,הכתבהאתנעלהזוקצרה!:,)פיזורה

 .תשל"דיום-הכיפוריםערבשלפניחששייוםנעילת-התערוכה,
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בחצותבאוקטובר.השלושהרביעי,ביוםננעלההתיישבות"שנות"מאהתערוכת
אחדיםשבנו,ספורות,שינהשעותלאחרבבוקר, .סיוםשלגדולל"קומזיץ"התכנסנו
שנישםלנוחיכוכברהשטח.מןבפינוייךלעזורהחקלאיות,המכונותמחבורת
הקומבייןובראשםבמיוחד,הכבדיםהכליםאתהעמסנוועליהםארוכים,מובילים

אםדבר,שמעאםאותוושאלתיהנהגיםלאחדניגשתילי.והציקשבמשהוהענק.
שדעתומיכעלעליהסתכלהואצבאיות.להובלותבכוננותלהיותבחברהלוהודיעו

 •האחרהנהגבחברתלעשןממניופנה Tעליוהשתבשה
אמי .ענייןבאיזהמהביתיצאתיבאוקטובר,החמישהששייוםהמחר,בבוקר

לוודאשרצתהבצבאמהקישורבחורהחיתהבטלפון .מחדר-המדרגותאותיהחזירה
בפרטיםמתעניינתהיאלמהלומררצתהלאאבל ,זהובטלפוןזובכתובתנמצאשאני
ישבתי Iיום-הכיפוריםלמחרת, .כבדבלבלדרכיהלכתי .יום-כיפורבערבדווקאאלה

את .הנשמותלאזכרתכשהגיעומהרגיל,מוקדםהביתהשבתירגוע.לאבבית-הכנסת
 1אמרתיכשהרמתיוומיידהמדרגות,בתחתיתבהיותיעודמצלצלשמעתיהטלפון

בלתי-מופתע.אותימצאהיום-הכיפוריםמלחמת .בא""אני ,בקוצר-נשימה

ט
כשדירת-ערוכיםהיינוכברבבוקר,שבעבשעהבאוקטובר,השבעהראשוןביום

מערבההמוליכההצומתלעברצפונה'נגביהמהבסיסהמוליךהכבישעלמסע
הידיעהאתלעכלונאלצנוהגיעו,לאמובילים .למרחבי-סיניופנימה-לניצנה

מרחקקו-החזית,עדהכבדיםהכליםשרשראותעללהתגלגלעלינושיהיההמדהימה
שדה-בוקר.על-פניהיציאהלאחרקצרזמןחלפנולצומתבדרך .קילומטריםמאות
שלפתחוהירוקהצריףאתהגג,שעלהאנ~נהעל-פילזהות,יכולתיהסיפוןמעל

נראתהכולהחצר-הקיבוץ .הצריףלידאישנראהלאבמשקפתקודם. iiבקיץישבתי
 .למלחמהבדרכנואזרחיםכלראינולא .הדרךלצדגםעמדלאאיששוממה.
תעלת-סואץלחצייתעדנלחם"תוקפן",המחייבבשםכונהשברשת-הקשר ,גדודנו

המעוזעםכביש-הרוחבשעלה 9 ~מחנהאתשקישרההדרך ,""עכבישצירעל
ביןלתעלהממערבלפריצהעיקרינתיבושימשההגדולהמרהאגםשלחוף"לקקן"

 .לחימהכדיתוךהתארגןהגדוד .ומדרוםמצפוןהדרךעלשסגרוהמצריותהג5רמיות
אונפגעוכלים .לדרךיצאווכךהגעתםסדרעל-פיבבסיס-היציאהצ~ות~האנשים

מידי-שונולכךובהתאםרבות-המאחרים, Jךהגיעומאחורנפגעו,אנשיםהתקלקלו,
קבועצוותשהתעצבעדוצוותיםכליםשלושהאושנייםהחלפתיהציו~תים.פעם

עםחציית-התעלה,לפנינפגשתי,זהאחרוןבצוות .הלחימהתוםעדמעמדשהחזיק
ניסהשבמהלכןההפגזותבין ,בהמשך .תרגיל-הגיוסמלילסוכן-הביטוחאילן,

אחרונההזדמנותבמחיריביטוח-חייםפוליסותשוחתומתוךבצעקותלנולמכור
בודדשנותרתומ"תלהביאצפונהשנשלחמשוםלהגיעאיחרכילנוסיפר ,בהחלט

שאניכךעלוחשבתי ,הסדירבשרותמהקורסהמקוםאתזכרתי .אז nבחירבת-מ

 .זהבכלישרותיאתהתחלתיבומהמקום'זt-הגיעבתומ"תהמלחמהאתממשיך
בהלנוהיושלאאחתדווקאבזכרונינחקקהמכולןיותראולםרבות,קשותשעותהיו
זההיההקרובה.בסביבתנולפחותיחסי,שקטהשתררוגםפצועים,ולאהרוגיםלא

לחציית-המדבר.ורצוף-תקלותמפרךמסעתוםעםלחזיתהגיענולאחרכשבוע
המצרים,עםארטילרייםקרבותלצירשמצפוןמעמדותינוניהלנוהבוקרמשעות
ברורהיה .ודרומהמערבה ,צפונהלסורגיךירינו .במטוסיםגםהגדודאתתקפואשר

אחר-צהריים,בשעתלפתע, .אותנולוחציםוהםחזקה,במיתקפהשהמצרים
עללתנועהולהסתדרהירימעמדותלצאתפקודהקיבלנואזלה,כמעטכשהתחמושת

שסוף-סוףוקיוינוכנפיים,להעשתהכברחציית-התעלהשמועתשמחנו.הכביש.
מהסטטית.ובלימהבמקוםעמידהשלשבועלאחרקדימה,לפרוץהא~גדהעומדת

הארץ'בכיווןמזרחה,תנועהבמגמתנערךשהגדודכשהסתברהתדהמהחיתהרבה

עמדות,לשיפור"דילוגשמתבצעבקשרלנואמרו .ירינוטרםשאליוהיחידהכיוון
אחרי .דיברלאואישלבנות,היופניהם .לצוותבחבריהתבוננתיחליפין".בעמדת
"מנפנפים"שעותארבעים-ושמונהשתוךבנגבבמיסדר-היציאהלנוהודיעשהמג"ד

לקו-להגיעכדירקמכךליותרנזקקומהתומת"ים(חלקלתעלהבר .vמהמצריםאת
הצירעלהתנועהאלה.בתנאיםזהמסוגבהודעותרבאמוןנתפרלנוכברהחזית)
 .מזרחהבנסיעהשלנוטנקיםהדרךבעיקולהופיעומנגדואילועמדה,מערבבכיוון

ועלפגועים,נגרריםחלקםולמטה,הצידהמושפליםהקניםהגבעה,במורדגלשוהם
התומת"יםפנינו,עלוחלפו- ,הרוגיםגםואוליפצועים,שכבומהסיפוניםחלק

מטוסי-אולםעת,באותהשתקההמצריתהארטילריה .מאחורלהםלסייעהאמורים
העמוסהצירמעללמזרחממערבנמוכהבטיסהאחדותפעמיםחלפומצרייםקרב

בצילוםלרגענזכרתי .ןכרהיהלאלמטוסינוהפציצו.ולאירולאומשום-מהלעייפה,
במעבר-פג~רכנחש-עקלתוןשר~עהאדיר,מןשנשחטפגועמצריט~רשלהידוע

 1וחידלוןחוסר-אוניםשלקשההרגשהחיתה .צמרמורתביוחלפה-המיתלה

ואיוםנוראומשהו"נסיגה",המלהבמפורש,שנאמרומבליגםריחפו,ונאויר
שלאהשתדלוהאנשיםלכגון-זה.בצבאאותנוהכינולאאף-פעם .להבר .vשמ

לינדמההיהלנוע,כשהתחלנו .ל~צמונתוןהיהאחדוכלאלה,בפניאלהלהביט
הצורבתה~ימהטעםאתטעמתיכברכאילו ,שכזאתהווייהפעםכברעברתיכאילו

 .ומתיהיכןלזכוריכולתילאומכפניםשמכחוץהמהומהובתוךשבהפניית-הגב,

שניים,אואחדמקילומטריותרלאמזרחהנסענושאכןהסתברהתזוזהשלבסופה
זהשהיהייתכן"ענכביש".לצירמדרוםהפעםחדשות,בעמדותהתפרסנוומייד
נסיעהאותהשלהכבדהההרגשהטעםאולםחליפין",לעמדת"דילוגרקבאמת
נענושבהוהאחרונההראשונההפעםזוחיתההמלחמה.תוםעםגםפגלאקצרה
הרישמית,הפסקת-האשלאחרמחודש,למעלה 1973בדצמבר-1הבשבת .לאחור

 .בחיפזוןשנינטשגדולמצרימיתr:יםבתוךלתעלת-סואץממערבפרוסגדודנוהיה
כיסמתוךחרשניגןוהטרנזיסטורהתומ"ת,מאחוריקטןבאוהל-סייריםשכבתי
 .בן-גוריוןורידשלמותועלמודיעהרדיואתשמעתינים-ולא-נים .הימניהחולצה

 .האוהלמןבמהירותוזחלתישמנגד,מהקוויםפגזיציאתכלשמעבבהלה,התיישבתי
חולות-אתחיממהנעימהחורפיתשמש .סביבוהתבוננתיהסיפ~ןעלעליתי

הכנתקולותנשמעוומרחוקבשטח,בעצלתייםהסתובבובודדיםאנשים .המיתr:ים
אבלשלריס.קלים,נחרהקולותונשמעולאוהלו,אישהיההצוותהצהריים.ארוחת

חזרהרדיו .סביבשהופגנהחז~ת-הבטחוןאתעירערפנימיאי-שקטאיזה

ובסוףהעברי.הגדוד .סג'רהיפו.פלונסק. .האיששלבחייותחנותעלבמונוטוניות
שעזבנובבסיס-היציאהנזכרתישדה-בוקר.ושובותל-אביב,ירושליםשדה-בוקר,

~פיתי .באמתריקהצריףועכשיו Iחשבתי Iהלךבן-גוריון 'חודשייםכמעטלפני
הגבוהההאנדרטהאלשמצפון-מזרח,איסמעיליהלעברלסוללת-המגןמעבר

 .הסתיימהטרםהמלחמה :וידעתיהמצרים'אותנומטווחיםמעליהכישחששנו

י
בסמינרכתלמידיום-הכיפוריםמלחמתלאחרכשנהשבתיצקלגימיאל

חיתההפעם .מלחמת-העצמאותשלאחרהעבריתלסיפורתשהוקדשאוניברסיטאי
חיתהוהנסיוןהשניםממרחק .יותרבוחנתוגםיותרמרוחקת 'יותראיטיתקריאתי

v. על-דרךבאהחיתה,אםוהמעורבות,גבוהה,תצפיתבעמדתמצוייהשליין-הקורא
אותןאלהקריאהתוך-כדיהרבההגתעגעתיאבללהימנע.יכולתילאמכך .ההשוואה
 .תחזורנהשלאוידעתינעורים,קריאתבאותהמנת-חלקישהיוומעורבותהתרגשות

מןהראשונההבריחהלתארושםכשהגעתי.הראשוןהכרךמחציתבערךעדזאתוכל
באחתהוארומזהזהורחוקיםשוניםוארועיםגל-חום,לפתעאותיעברהמישלט
כבמחרוזת.על-גביואותןוחרזהשניםערפלאתשחצהאחדבקו-אורבמפולש

הקריאהחווייתלאחרבינותרההנוראה,הבריחהמתארו Iשמכאןידעתיבבית-אחת
צירעללאחורהנסיגהבעתכל-כךמוזרהבצורהשעלתההמונכר~תהרגשתהראשונה
בברורידעתיגםרגעבאותובזאת.הכאילו-כבר-התנסיתיהרגשת ,"עכביש"
ספרהמדףמןבהתרגשותוהוצאתיממקומיקמתינוסף.במקוםהדבריםאתשקראתי

בולדפדףהספקתיבטרםאבלפוצ'ו.שלאניפחוןאנימנעורי,ראיתיושלאנוסף
לנגדוניצבהפנימידש-העטיפהמתוךקפץההוא,המסוייםהמקוםאתלמצואכדי
 !אז nחירבת-משלהשלט :מונכוצילוםהספר,פתרחתעםמייד ,עיגי

חירבת-היאהבריחה,היאצקלג, :מעגלואתוסגרהתעקלחורז-השניםקו-האור
קורס-שכזאת,חבורההיאוגרוטאת-המשוריין,הכביש,שלצדהשלטהואמחאז,

 .צקלגהיאהנסיגה,היא"עכביש",צירהואאילן,שהביאהתומ"תהואהמפקדים,
קריאתואתולסייםצקלגימילסיפורלשובמסוגלשהייתיעדעברואחדיםימים

מצאלאשביההשוואהויצר .אניפחוןאניאתגםוקראתישבתיובמקבילבשנית,
במיזגם,מזהזהכל-כךשוניםסיפוריםשנינכתבוזהאיך :פליאהמרובמרגוע

אודותין-המחבר, .vמעליהםהשפוךובאורבאורך-כשימתםבקיצכם,בשפתם,
והותירוצחיחהכברת-ארץאותהעלאחדבזמןשהתרחשוזהותעלילות-מלחמה

 .נערים-לוחמיםאותםעלאחתחוויית-תשתיתשלחותם
התוארלימודישלבסמינרהפעםצקלג,לימיחזרתיושוב .שניםכמהעודחלפו
 ,לפיכךשבתי, .החברתיתהתקבל~תוועלהספרעללהרצותנתבקשתישבוהשני
ושני ,מילואיםבשרותהפעםקראתיממנוחלקבשלישית.הסיפוראתלקרוא

בקיבוץתחילהחיילים,קומץה~צבנו, .בתרמיליככבדמקוםתפסוהכבדיםהכרכים
לוחמיהיוחייליהאשר ""יפתחהפלמ"חחטיבתיוצאיעל-ידישהוקםמעיין-ברוך,

אתהנושא ,יפתחלקיבוץצפונית ,הלבנוניהגבולעלבמוצבואחר-כךאז, nחירבת-מ
באביב 'בגבולמתוחהתקופהזוחיתה .יוצאיהעל-ידיאף-הואוהוקםהחטיבהשם

 ,אף-הואפלמ"חיישוב Iהסמוךמשגב-עםלקיבוץמחבליםשחדרולאחר 11980
שלפרטי-פרטיםתארובסיפורלקרואמשעשע,ולעתיםמוזר,היה .מכולםוהצפוני

פעילויותבאותןממשילעיסוקבמקבילגבי aהבמישלטלמיניהןחייליותפעילויות
שמכגד,הלבנוניהכפרעלתצפית ,תחמושתספירת ,הצבת-מקלעים :הגליליבמוצב
הופתעתיודיווחים.קשרבדיקותבכביש-המערכת,למטההעוברהסיוראחרמעקב
שלנושפת-החייליםביןבשנים,המרחקעל-אףהדמיון,לעתיםרבכמהעדלגלות
 ,לעומת-זאתהצבאי,המזוןבסיפור.ישירבדיבורהמובאתשפת-החייליםלבין

כמובן, ,ופרטקפה.אותונשארכנראההקפה,;ספקהיהלאבזהמאז,ושופרתוגבר
מכריעהבדלרקקייםכאילוהיהדומההתחמושת,ובכמויותבנשקהניכרלשיפור

על-פילפחות ,מסתבר ,במישלטי-הנגב:גבול-לבנוןלמוצבימישלטי-הכגבביןאחד
שש-לוחותעל-גביקוביותקורקשוולאקלפיםכטרפולאאני,פחוןואניצקלגימי
 ...כש

הואהלא ,וייסלרישראלעםלראשונהנפגשתיצקלגימיעלהרצאתיהכנתלצורך
ובקרבותבפלמ"חהאישיותחוויותיועלהמבוססהספראני,פחוןאנימחבר ,פוצ'ו

את(המתאריוסלה·איך·זה·קרה,אתוכתבפוצ'והוסיףזהספרלאחר .אז nחירבת-מ
מלחמתלאחרמיידביישוב-מישלט,הכשרת-הפלמ"חחברישלהראשוניםימיהם

למעיןהאחרוןלזהבהצטרפםהראשוניםספריושכיאתהפךבכךהעצמאות.
במהלכהמלחמת-העצמאות,לפניהכשרת-הפלמ"חאתהמלווהטרילוגיה
ימיבעצםגםכתבשבושלו,האישיתש"ח""יומןאתבידיהפקידו'פוצולאחריה.
לעבודת-מחקרהרצאתיאתלהרחיבלישהוצעלאחר .אז nבחירבת-מהקרבות
בתל- 1981בקיץשכערךס-הפלמ"ח aב~וביקרנושובכפגשנוהתוארקבלתלצורך
בפסחאף-הם.מישלטבאותושלחמומחבריו-לכשקבאחדיםפגשתיושםאביב,

 .אז nבחירבת-מלבקריחדנסענוהאחרון
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יא
שכים.תריסרשםהייתילאאנישכים,עשרים-ושתייםאז nבחירבת·מהיהלאפרצ'ר
כבישעלהיינוכשעהותוךריקים,היוהכבישיםדרומה.בדרכנובבוקרמוקדםיצאנו

ממרומיותל·אל·קרכייטרה.ההםבימיםתל·קשת,למרגלותקרית·גת-באר·שבע,
מדרוםיותרורחוקאסי, nתל·אל·-מצפרן·מערבכולה.הסביבהעללצפותיכולנו

פצכר. nמחרז·אז, nתל·אל·מאתלכבושהלוחמיםיצאוממכרא·כג'ילה,תל-
לאהכביש.שלצדגררטאת·המשררייןואתהשלטאתוחיפשנודרומה,המשכנו
מזרחההמוליכהדרך·העפרמסתעפתממכרהכבישבקטעכיגילינואותם.מצאנו

השלטסולקוכךבשלוכנראהממול,הבאהלנתועהנוסףכתיבניסללאז nלחירבת·מ
 .ד nגם·ירהגררטאה

אלהמתוןבמעלהלעלותוהתחלנוהרכבת,מסילתאתחצינובדרך·העפר,ירדנו
הדרךלצידישצמחוהירקהמשובשת,בדרךקירטעההמכוניתשממול.הגבעות
רכרק~י·כדרריםחלודיםאחדיםשלטיםתנועתה.אתיה~טבשיפוליהסרטובמרכזה

המעלהבראש .רוגעהיהכולוהנוף!",אבלאש!שטח:"סככההתריעוהדרךלאורך
עוזרבכלעלינוהסתערהמכוניתמןכשיצאנו .לדרךשמדרוםהגבעהאלימינהפנינו

מרבדי·פרחיםהשתרעועברלכל .בררך·גשמיםחורףשלאחרהמשכרהאביב
ואפור,צחיחמקרםזכרשהואמשרםרקולאבכתרבת,שטעינוצייןפרצ'רצבעוניים.

תל·אל· .;ופרל·כיפרתאוכףגבעתחיתהלאהיינועליהשהגבעהמשרםגםאלא
עלהיינועד·מהרה .מהכבישהגענואיחהלדרך·העפרמצפרןנמצאהסתבר,מחאז,
ממכההנמוכההכיפההתגנבנהרמצפרן·מזרחהאחורי,המישלטשחיתההכיפה
הקיומי.המישלטשחיתה
לתעלרת·הקשר,לשוחרת,זכרכמעטכותרלאאתר·הקרברת.אתלהכירהיהקשה
כלי·הצבאשרשראותל"חירבה".תלמסתםהמקוםאתשהפכוכק-תות-ללאואף

בחירבת·ולטשטשלנגרסהצליחובאימוניהםהשכיםבמשךכאןשעברוהכבדים
על·זיהינו,בקרשיבתל·אל·קרכייטרה.שיכי·הזמןוטשטשונגסושלאמהכלמחאז

הבקתהמקרםאת ,י·סגרל nבפרמכומרירוקלסבךמתחתשכסתרמפולתגלפי
איסוףתחנתואתהקיומיהז,~האתששיככהזרהאחורי,במישלטהמרכזית
וחשבנווהירק,הקוציםפרצולתוכושאףגדולבררמצאנוגל-המפולתלידהנפגעים.

הראשונה.ההיא,הבריחהלפכיישירהבפגיעהשכפגעהברר·המרגמההואשאולי

הקיצוניתהמיקלעלשוחתכלשהוזכרחיפשפרצ'ר .הקיומיהמישלטלכיפתירדנו
הנירוןעל·פיבשפיפה,מיקומהאתלאתרכיסהמצא,ומשלאאז,אייששארתה
המישלטעללעלותכשכיסוהמצריםהמשורייניםלראשונהלוכיגלרבהםוהזוית
הגבעהבצלע.לשמאלו,הערוץלשפתניגשנושממזרח.לוואדיהמוליךהערוץמתוך

גבוהה,מדרגת·אבן-הערוץבמרכזותלול.לבןמצוקבשמשבהקשממול,
פרצ'ר,אמר"שמע", .אזשללאלהלאבוודאילמשוריינים,בלתי·עבירהלישנראתה

אז,אותנוהצילההמדרגהאוליבחיים.כשארתיאיךבזכותךעכשיוליניגלה"אולי
רעלינוהקיומיהמשלטכיפתאלהמוליכההישורתאתחצינודגדרגי·המקלע."ולא
מיסתררלמצריםשימשהאשרזר ,מצפרןכולואז nתל·מעלהמשקיפההגבעהעל

צררךהיהולאועלוב,קטןמכאןנראההתלכאחד.להתקפותיהםרקרש·קפיצה
;,פול·המישלטאתזאתתצפיתמנקודתהמצריםראואיךלכחשכדירבבדמיון
ההפגזותברדתחתסרוחיםבציפורניהם,בקרקעושכאחזראכשירואתהכיפות

כסתרטרקטורשלבגגוןרהבחפ~מכרע,טרטורשמעכומאחורהמטוסים.ותקיפות
ודרסושעלומהיכןוממערב,מצפרןכילבשמכרוהכהבמרחק.לאיטרהנע

שבגבם,ברוחמשתופפיםמחאז,משלטעלעתהמסתעריםהמצרים,המשוריינים
כשיטפסלכרכשועומדיםהםוכבר .פאתירעדממשהמגיעיםחיטהשלכים wדשדרת
 .הירוק

הפלמ"חלהכשרתחברובירכוכפצעברמקרםעלפרצ'רהצביעלמכוניתחזרהבדרך
מחסהאלאשתחתאותרגררוהמחלקתי,והחובשוהואבעמדתו,ישירהפגזמפגיעת
 .ךרךן.צאליעזר :חבראותרם wאתפרצ·רצייןכבדרך·אגב .שםאותרוחבשוהבקתה
ברלמקרםוהכביש,הדרךלמיפגשכשהגענופעם.זהשםשמעתישכברבטוחהייתי
שם·זהרהרי-ןךוך. ~ :באחתנזכרתירגררטאת·המשרריין'השלטפעםעמדו

התרמ"תאתלמלחמהשהביאצרורןאילןאילן,מהמילואיםחברישלהמשפחה
 ,אותרכששאלתיהפתאומית.התרגשותיסיבתאתהביןלאפרצ'ר !אז nמחירבת·מ

דווקאהתעניינותיעלפרצ'רתמ::ו"בוודאי",הפצוע.שלשמרהיהשזהבטוחהואאם
ואני .בית-השיטה"הכשרתשלי,ההכשרהחברצרורן,"ל.ייזרזה,שוליבפרט

 .סביבידווקאלהשתדךעשוייםכאלהמופלאיםשקישוריםלהאמיןהתקשיתי

יב
ירם·הכיפרדים,ממלחמתה"תרקפן"גדודנו,אחדות.שכיםראיתילאךרךן.צאילןאת

בגדודי·פוזרוהרתיקיםוהצוותיםבר,כקלטרצעיריםחייליםפרצופו.אתשיכה
אילןשלו.הטלפוןלמספרלהגיעהצלחתימאמציםאחרירקאחרים.מילואים
אחרישכיםעשרכמעטשסרףריסרף,עלוהתבדחפתאום,קוליאתלשמועהופתע

חיים.ביטוחאצלולעשרתהשתכנעתיאוליהמילואים,שכרתכלואחריהמלחמה,
בפי.מהכששמעיותרערדהופתעהואואולם

אליעזר?"בשםמשפחהקרובלך"יששאלתי,"אילן",
שלי".הדוד"זההתשובה,חיתה"בוראי",

 "?העצמאותבמלחמתהשתתף"והוא
פלמחכי"ק".היהאיך,"וערד
 "?במלחמהכפצע"והוא
קשה"."כפצע

 "?"איפה

השמאלית"."בירך
 "?כפצעהואבארץמקרם"באיזהתיקנתי,זה,""לא
זה".עלדיברנולאאף·פעםבארץ.איפהיודע"לא

מאד,טובמכירשאתהבמקרםכפצעשלךשהדודלךאגלה"ראםאמרתי,"טוב",
 "?ירם·הכיפרריםמלחמתאתהתחלתשממכרבמקרםבדיוק

 1984ינואר-פברואר

המלחמהאתהתחלנואנחנו"הרימהססת,בשאלהנעניתי ,"?להיותיכולזה"איך
 "?התעלהידעלבציר·'עכביש'.

שלרגעהיהלמלחמה".יצאתמאיפהלהיזכר"כסהאמרתי,מדרייק",כל·כך"לא
בלתי·מרבן.משהומעכלשערדכמיחלושות,שאלהואר·כך nא .בטלפוןשקט
 "?בחירבת·מחאזכפצעשלישהדודלילהגידרוצה"אתה

 ".אליךתקשרתיהזהבשבילבדיוק .אילן":קרבר'
 .בקולרחלחילרחרסר-ה~מרן .לשאולאילןכזכרר·כך nאורק .בטלפוןשקטהיהשרב
זה.כלאתיודעאניבכללאיך
אמרתי.לך",ואספרניפגשברא"אז

יזהר .וסיייסלר)(ישראלפרציו

יג
כיסינו .ששייוםשלאביביר·צהריים nבאכגרפי.דיךבבית·קפהשברעבאותוכפגשנו
באוקטוברהשבעהראשון'יוםאתובעיקרהראשונים,ימי-המלחמהאתלשחזר

עלבשדירת·מסעעררךהיהכברכשהגדוד ,אילןסיפריום,אותרבבוקר . 1973
כהגרעםצררתבראשלצאתהמג"דעליופקדולסיני,לניצנהכדרךהבסיסלידהכביש

ומזרמןמרנןשממתיןתרמ"תמשםלאסוףכדיאז nלחירבת·משלוהקרמכדקרערם
הגדודאלולהצטרףעצמאי,באופןלסיניאיתרלכרעמרביל·טכקים,על·גביומזווד
שכיהכבישלצדלהםחיכואז nלחירבת·ממספרשערתכעבורכשהגיעובטסה.

 .המלחמהאתיפסידו~ןמפחדונרגזיםקצרי·ררחמבסיס·ההדרכה,צעיריםמדריכים
מוביל·"אחד :המצאיאתלבדוקהתפנהובעצמואחריה.לר~ץאותםשיחרדאילן

רגררטאת·השלטלידברדדלושניצבתרמ"ת","אחד .כמרבןהיה,לאטנקים"
מקלעיםלא .שהובטחהזיוודללאאבלאמכם.היהממלחמת·העצמארת,המשוריין

הוסיףאמכם, .מכשיר-קשרלאואפילוטלפרן·שדהלאטעיכת·פגזים,מגשיולא
תיפקד.בקרשיהמצןגדרגם .חשודיםרעשיםמקרביוכשמעראבלמכרע","היהאילן,

לפיכך.עצמם,התאימוהצרותאנשית·הסרראה. wרחיתההזדסררכרתכללערמת
-בצבאחסרשתמידמהלצבורוהתחילהתרמ"ת,בצלשמיכותפרש,·למצאי,

 .שערת·שיכה

מבאר·שבעביציאהדרומה.יצאווהםמרביל·הטכקים.הגיעבבוקר.בחמשלמחרת.
שלכר.מהמג"יחדשהפקודהלאילןשמסרצפוני,אחר,גדודבסגן·מפקדפגשו
בבסיס·מצארהזההגדודאתהצפוני.לגדודהתרמ"תעםלהצטרףהצרותעללפיה

סגן·הודיעשעכשיואלאהסורית.לחזיתלעלייההתארגנותובעצםהכגביהיציאה
הצרות.בליהתרמ"ת,אתרקצריךהואולכןאנשים,עודףלושישלאילןהמפקד
מוסמךהיהשלאמכירוןיומיים.תוךיסתיים"העסק"כמתנצל,הוסיףוממילא,
אמר,לו,תגיד .הבסיסלסגן·מפקדצורתוואתאילןאתהפכהשחרורים,להוציא
אתכם.ישחררכנראהוהואבכם,צררךלישאין
מןתראתהמה :מפקדםאתהיכרכמעטראכשי·הצררתכללית,התקוממותפרצהכאן

להביא ,נידחתאז nחירבת·מאיזו"חור",לאיזהשכשלחכומספיקלא ?מהלו,
לאאחר?למישהואותרכעבירעכשיואותר.פ~ ?jתיעליו,עבדנו ,"ק~פד"תרמ"ת
לא?בסוףהמלחמהכלאתבגללם"כפספס"ערדעכשיומהגדוד,שהופרדנומספיק
 !מלחמהאיזוכבדלכרישבצבא.השכיםכלאחדי?סרף·סרף,לרמת-הגולןולאלסיגי

טבילת·אתעברששת-הימיםבמלחמתשכברמכולם.הןתיקאילן. ! ?הצדקאיפה
רגםלהם,תברחלאשהמלחמהידאגו.שלאלהרגיעם.כיסההמצרים,כגדשלוהאש
אבללצבא.רההגירןהצדקשלהגיוסתאריכיבענייןחבוטהאמתאיזולהוסיףרצה
כיתלרובעצמםהבסיססגן·מפקדללישכתבכוחאותרדחפוהםלו.האזיןלאאיש

אותם"ימכרו"לאשחס-וחלילהעינייםבשבעומשגיחיםבקול,מוחיםבחלונות,
להםוהורהבהם,ייעשהמהלהחליטמוסמךאיכרשממילאהודיעהמפקדסגןשרב.

מבסיס·תחמושתלהביאהיוצאתלשיירה"שלהם",התרמ"תבלילהצטרף,
שםשעמדלאוטובוסהזועמיםמאנשיוברחאילןבענייכם.יחליטורשםהמפקדה,

שלאלהםהודיעובמיפקדה .לשיירהאיתםהצטרףדמדומיםעםלישרן.והלךבצר,
מאכשי·הצררת .אלונקהעלרקזאתעושים-המשתחרריםואלהאיש,משחררים
 .ודאימליכץ'אותרהצילההמלחמההוקל.לאילןגםת·רררחה. nאכעלתההמתוחים

לגדודיםחייליםשהסיעלאוטובוסהצטרפובבוקרלמחרתבמפקדה.עשרהלילהאת
ארטילריקרבשלבעיצומוצררתי·הגדרדביןפוזרוהגיעםעםרמיידבחזית·התעלה,

בריוםאותר-באוקטוברהתשעהשלישי,ביוםהיהזה"עכביש".צירעלכבר
על·ררצרף·התקלרתהמייגעהמסעלאחרהקרב,שלבעיצומולחזיתאניאףהגעתי

השרשראות.גבי

 .אילןאתשאלתי ,"?זא nמחירבת·מ"רהתרמ"ת-
חיתהבסורים",להילחםלרמת-הגולןרעלההצפוניבגדודכשארההוא"התרמ"ת-
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 ) 10 (היזעמסדנתשירים
יונתןנתןגור-אריה,יהודה :בעריכת

חלוץ"שלממצחוזעהוושוטפת
לבאברהםישראלבארץחלוציםשירי-

פיזיתבעבודההארץלבנייתאיתניםמאבקשנאבקוהשלישית,העליהחלוציבין
קשההסתגלותתוךביצות,וייבושכבישיםבסלילתיבבנייןבחקלאות,מפרכת
והתלהבותנפשייםלבטיםמחלות,מצוקה,אכזריים,אקליםלתנאיועיקשת
החלוצילמעשהביטוישנתנוומשורריםסופריםגםמקומםאתמצאוחסידית,
 :בן-אמתי(לוי :ממשבפועל ,בגופםבומשתתפיםוהםעיניהם,לנגדהמתרחש

ייהלבישיני :שלונסקי ;בדירייהפרהרגלמתחת /הזבלגלליאתגורףאניביוםיי
מיםייכבל :רחל ;עמלייאליהובילינישחר/ועםלתפארתפסיםכתבתכשרהאמא
שלאמשורריםוהיולעמליי).רחוקים,/לשדותוסלמגרפה/מעדרהשכםעל ;ביד
ונושאאנריזהיוותהוכתיבתםהיידיתלשוויי>(יימאמעאמםמלשוןלהינתקיכלו
בנאיםמתיישבים-איכרים,חלוצים,שלשירה :יידישובספרותבשירהחדש

 .הנבניתבארץ-ישראלולוחמיםשומריםורועים,
 .לסיוםכאןנביאאלהמשיריםאחדותדוגמאות
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 1980- 1880העבריתהסיפורת
שקדגרשוןמאת:

הפנימיותהתמורותאתוהןהרצףאתהןמתארהמחברהאחרונות.השניםבמאההעבריתהסיפורתאחריעוקבתהסדרה

 ,אחדותשניםלפניאורשראה-בגולה-איכרן .אותהשעיצבווהתרבותייםהחיצונייםהגורמיםאתוחושףבה,שחלו

בסופריםעוסקהחודש,אורשראה-ובתפוצהבארץ-ביכרן .וברברבסקייברדיצכמנדלי,בגולהשיצרוביוצריםעסק

 .בר-יוסףויהושעעגנוןבורלא,כ-שמי,יוצרים ;הארבעיםשנותועדהמאהמראשית ,בארץשיצרו

מחוכמהיצירה

הנגידשמואלבשיריעיון
מוקדרוזן·וטובהצמחעדימאת:

לירימשורר ...וממשלהראש ,התלמודמפרש ,צבאאיש-הנגידשמואל

 .ואהבהמלחמה ,ייןעלשכתבמופלא
הנגידשמואלשלמשיריועשרשבעהמפרשיםרוזן-מוקדוטובהצמחעדי

שיריםשליופייםאתלחשוףמבקשיםהמחברים .בהםהקריאהאתומנחים

הנאהמהםהנותילאפשראיןמראיםהם .שנהכאלףלפנישנכתבו ,אלה

 ,כאחתומזעזעתמקסימה ,חיהשירהבהםלראותאפשרוכיצדפעילה

 .וםיהעבורנוגםעמוקהמשמעותבעלתשהיא

 ~-----בוטהלספרהיוצר----כתר-בית .......יייי""""



tt חכתרעלחלמית
תעקיותלדביר
 ttבעלוםהפיה

חנותאתלפתוחכשצריתי
עלהי,שחלמתיהעתיקות

מאחוירעומדאותיעדודעבלי
אתאבל .הדךרכללאודך
 .בדיסקרנטקבלתיהכסף

מהרכלהלוואותאשראי'
אבלקל'ההיזשהלא .צזvירך

חיתהמהכסףחשוביותר

לדבר.מיעםשישההדגהש

אליכשנכנסתעכישו'
עםכשיקיםומלשמתלקרחה
ידסקרנט'בנקשלהנרפים

להשישדואהאניכלקררם
להנותנתאניושניתטעם
מיוחדת.הנחה

 .סנטימנטים ! ?למה

a_ ~ 
 . mלתעקיחנותעבלתויראל,~

ג

i -פ
Q 
" r 



,, .. 

בינייםנעילת
הם " 77"עתרןשללאכסניהיחדוזומנותורגמושנאספו,אלהשירהפרקיעשרה

מראשיתפועלית.יהודיתשירת-עםשלובלתי-נדלהבלוםמאוצראחדיםפירורים
לסבלותיונאמנהלווייתבתהשירהחיתהבגולה,יהודיפרולטריוןשלהתהוותו

 .ולחלומותיו
מבעחיתהסנטימנטלי'לחןללב,נוגעתנעימהלהנלוויתחיתהשלעיתיםזו'שירה

מספסלאומהישיבה,מהייחדר",העבודהשוקאלשהגיעהיהודי,לפועלאינטימי
ועשוקמנוצליוםשכירשלהוייתויסורי ;הוכפלהיסוריווסאתהאוניברסיטה,

 .מפרןכפייםלעמלההסתגלותויסורי
והיאהאחרוניםבדורותהיהודיםהמונישלהעממיתהחוליןשפתחיתההיידיש
וינציבסקי'וריסכממשורריםשלהפתוסבכוחהשירהשפתגםלהיותהפכה
זושירהשלראשיתהואחרים.בובשובריוסףרייזין,אברהםרוזנפל,דמוריס
ואףלאמריקהנדדההאדירהמהגריםזרםועםופוליןברוסיה-19ההמאהבשלהי
ממנהונסתלק :משהובההתרחשבארץכאן .ממשיכיםלההיוישראלבארץ

שלויסוריםהקרבהתחושתמלאהמקומןואתהמהפכניוהמריהמרירות
אריהאלמי, .כ-אמשוררים .ולעולםלעמםוגאולהשחרורבשורתנושאיחלוצים,
ואחרים.פאפיקפפיירניקוב,לב,אברהםשרגל,צ.ישמרי,

מסדנת"שיריםשלהסידרהאתבהםלחתוםבזההבאנוזומשירהרסיסים
נרלהדליקבמקורה'זושירההכירושלאלאלהכלשהיטעימהלתתרצינו .היזע"
להשיב-האמנותבממלכתהזהכדברייתכןהרי-ומי-יודעלזכרה,נשמה
מוסרי,רוחני,גירויבכןיהיהשמא .בת-זמננוהספרותבעולםלתחיהאותה

שמקורותשכוח,עממיספרותיזיאנראלהמבטיופנהולכותביה,שירהלקוראי
החברתיוהעוולהמצוקהבמעמקיאםכיהרוחשלהמטפיזיבעולםאינויניקתו
בעולם.פוחתאיננומתמעט,שאיננוהיומיומיהארצי,

 • .לשיריםאוזןנטהבואו

אריהגוריהודה /יונןתנתן

ביבליוגראפיה
 ,תשכ"כ(תל·אכיכ), ,נייעס""לעצטע .הרצצער,אוןליכשאפטפרןגעזאנגדאסמרדכי,געכירטיג

1962 . 

הפועליםכתנועתוהדחףהסערמתקופתמזמוריםילקוט-ומרי"ענות"שירי ,מלקט ,מנשהגפן
והערות,מבראכתוספתמאירית,ותירגםליקט ;הזמר"שלכאספקלריההחלוציההורי" ;היהודית

 . 1966העכורה,ארכיוןהרצ' ,אסופות ,הנ"ל

שירי·שלאנתולוגיהאנטאלאגיע, ,וויגעלעיאנקעלעסאונטערעורכים,כרכה,קרפשטייןבנימין,נץ
 . 1976תל·אכיכ),-(ניר·יררקשלרםהרצ'יהודיים,ערש

 . 1964המאוחד,הקיבוץהרצ'(שירים),כרוחזהורית ,אברהםלכ

 . 1983 ,פועליםספריתהרצ' ,שניה)(מהדורהשלרנסקיא.תירגםקרובות,דמויותאיציק,מאנגר

 . 1970(תל-אניב),כישראל,רומניהערליהתאחדותהרצ'מרומניה,יהודייםשירי·עםאמיל,סקרלץ

 ,(תל·אכיכ) ,רשפיםהרצ'אופק,אוריאל :מיידישתירגם(לידער),מדרגות /שטאפלען ,.לפאפיק
1981 . 

 . 1942תש"כ(תל-אניב) ,)(שיריםהטנא,מן ,.יפפירניקרכ

אינטערנאציאנאלעאריפלאגע,זיעכעטע(פאעזיע),כאגדפערטערשריפטען,מארריסראזענפעלד
 . 1910רשע)ורא-(ניר·יארק .קאפערלאגכיכליאטעק

 , 1946(מרחביה)דורון /פועליםספריתהרצ'המהפכנית,היהודיתהשירהביכוריישראל,ורבין

izd . "Detskaya וווOrlov V.N, Yampolsky 1.G., redactrs, Russkyie Poety, tom 
1966 ) Literatuza" (Moskva 

אנחנו,כקראנובריום-הדיןעצמו,העשורמשהתקדשורקלעשור,כסהביןכמין
אתהפצועדרדרהפסיקברמהמקוםלהמשיךכדיאתר·קרברתלאותואילןהגיע

עלהאחרוןבקרבהמצריםשבהדיפתלאילן.סיפרתי .נסתיימהשלאהמלחמה
הנסיבותשבלחץעשרים-מילימטר,תרתחישנימכריעחלקנטלומחאזחירבת
אלמופניםניהם.קהמסייע,הכרחשלחצאי-זחליםשניעלהקודםבלילההורכבו

בנסיעה-לתמרןהוצרכוהיריאתלאפז.קרשכדיהזחלים.שלהפעוריםהאחוריים
ככל·היוותרתח,טנקזחל,שביןמשהרההם,החפוזיםיצורי-הכלאייםלאחור.
התנועה-קרבהיהההואוהקרבבצבאנף,הראשוניםהתרתחים-המתנייעיםהנראה

 .צה"לשלהראשוןר~ש
יותרומאוחרבצה"ל,הראשוןהתרמ"תשלהניסויבצרותהשתתףאילןואילו

נלחםבמסגרתו ,התרמ"תיםשלהראשוןגדוד-המילואיםבהקמתגםהשתתף
בסיני,המרכזיהצירשלהמזרחיבחלקוארם-קטף.בקרבותששת·הימיםבמלחמת

אילןהכיראז nחירבת-מאת .התעלהלעבר .יום-הכיפוריםבמלחמתגםנענושעליו
שםהתאמןשלוהראשוןגדרד·המילראיםשכןיום-הכיפורים,מלחמתמלפניערד

ועל-ממלחמת-העצמאות,גרוטאת-המשררייןואתהשלטאתזכרהוא .מידי·פעם
 .הבודדהתרמ"תאתמשםלאסוףכשנשלחהמקוםאתבברא-היוםחיפשפיהם

... S9 עכביש"צירועדמתל·צקלג"

כשהצטרפתישכןמאזיהשניםכלמשךאותישליוותההטעותליהסתברהוכך
חשבתי ,אילןהיהשברלצרותולאחריה,המלחמהלסוףרעדמספר,ימיםכעבור

ושרבשרבשהתערבבווכלי-המלחמההאנשיםובבלבולבלהט-האררעים
אז. nמחירבת·מאיתרהביאשאילןתומ"ת 7גםשהצטרפתי

"יומןאתמתיקיהוצאתי ,;,;,נפצעהיכןידעלאמעולםאילן .;גך;ךלדברעברנו

והצלתו"לייזר"פציעתמתוארותברבעמודאותרופתחתיפוצ'ושלתש"ח"
למראההאמיןולאקראאילן .אז nחירבת-מעלוהמכריעהאחרוןהקרבשלכעיצומו

אותרבדיוקאדבעים·ושמרנה,אל·תשע-מארתכאוקטוברהשבעה :התאריךעיניו.
 ידכ;,;,נפצעבולמקרםר·כך. nאשניםחצי-ירכלעצמו,הואהגיעשברכחודשיום

בשטחיתרםשנותרעלובכלי·מלחמהגררטאת·תש"ח,מאצלמשם.לאסוף
ראותומקרםאותורקלאזהלו,אמרתימבין,אתההמלחמה.להמשךאותרולהכשיר
לדודךקצת.זזהוהחזית ,שףנףהשמותרק .מלחמהאותהזאתבעצם,תאריך,

סי ryתל-אל-לווהיויזהר.של"צקלג"אז, nחירבת·מחיתהבמלחמת-העצמאות
ו"חמרטל","ציונה"היוולנוערביים,שמרתכולםרתל·א-נג'ילה,רתל·אל-קונייטדה

דודך .ו"מצמד""לקקן"ו"לכסיקון","עכביש""טרטור",ר"טלרויזיה","מכשיר"
פיקת·את"ויגרגר"הםישברברשבמקרםמשרםושרב,שובקשרתהותקפווחבריו

דרךמעיראק-סווידאןשהשתרעהגרגרתלשטחינו,המצריםששילחוהגרגרת
וחמשעשריםלשלח,העזנוואנחנו .בית·ג'ובריןעדאל-מנשייהועיראקפלרג'ה
שראשיתוצווארי·התעלה. n~ולהמצריםקריאל·כיןחצוףצווארר·כך. nאשנים
כג'ונגל-ו"מצמד""לקקן"מןעזידדך-וסופוטסה,מחנהשלידהחולותבלב

הקטןההבדלההבדל,וכ_עלת-סואץ.שלהמערבישנעכרההחדשהניכשתהחורשות
 .שלםנשארשנים,כעכורולשנו,אז,נחנקשלהםשהצווארהואוהמכריע,

נהדפווהמצריםהקרנותהסתיימובו 'היום .סתמיאינוהואגםיהעברילתאריךואשר
כד'העבריהלוחעל·פיחלכאוקטובר,השבעהחמישייוםאז, nמחירכת·מסופית
כתש"חשראשיתהזוקרבותמעדנתתש"ט.ראש·השנהלאחדימיםשלושהתשרי,

הנגב,לשחרורהדרךנפרצהשבולמכצע-"יואכ"המבואחיתהאשרכתש"ט,וסופה
לנוהיוהללוהשניםמש nעשרים·וכלוכעצם,לעשור.ה 9 ~ביןלפיכך.נסתיימה,

יד
הדודאלאהתמונהלהשלמתלנונותרלאלפנות-ערבבית-הפקהאתכשעזבנו
אזיצ.רוךןאליעזרשבחיפה.לביתוהתקשרנואילןשלהסמוךמביתועצמו.אליעזר
יהאחרוןהקרבתאריךהיהכאוקטוברשהשבעהבדיוקזכרלאיצ;ךןהיום"לייזר",
ההםהימיםאף-כיעצמה,הפציעהאתהיטבזכרהואאבלנפצע.שבמהלכוהמכריע,

שכבהואבערפל-של-חלום.כנתוניםממרחק-השניםלונראיםאז, nימי-מכולם.
במהלךה-ראש. pמחעםבנוייה-היטבבעמדה .~'כידו;;נהעםפשוטרובאישם,

ישירהפגזפגיעתעמדתוספגההמצריהשריוןל.הסתערותשקדמההכ;;נדהההפגזה
כנכה·צה"להוכרקשה,חיתהשפציעתומכיוון .ונכוותההתרסקההשמאליתוי.רבו

עשרים-וחמשכעכוררקמילואיםלשרותהוחזרהואבמילואים.מלשרתושוחרר
אתגםפתאוםצריכים"כשהיו-יום-הכיפוריםמלחמתכעקבותשנים,

 .אילןהאחייןכדבריהק~:זליק.ערס",

עומדיםשבמרכזוספדכתבפוצ'ו,אז,שהצילולנשקשךע;ידעלאכללאליעזר
יזהר,שלצקלגימיסיפוראתשניםלפניקראזאתלעומת .אז nחידבת·מקרבות
אותוהק;ך;תלכיןותזמונ;:ןסיפוראותועלילתשכיןמהדמיוןשהתרשםלווזכור
משמונהמחאזצקלג-ימיימיאתקיצרשיזהרלבשםלאהואאבל .חבריוואת

שגוייהכגיוסהשדבקמשוםולאספרותיים·אמנותייםמטעמיםכנראהלשבעה,
מערכותהצבאיכתב·העתבגליוןשהתפרסמההקרבותתארושלולא-מדוייקת

כמו-חזהשיזהרלכךאליעזרשלתשרמת·ליכואתהסבתי .תשי"במיום-העצמאות
הששהשהיהתש"ט,בתשריג' ,'דביוםהגדולסיפורואתכשסייםלקרותהעתידאת

עשרים-פרצה,בוהיוםבדיוק-ארבעים-ושמונהאלף-תשע-מאותבאוקטובר
"נעלם"וכך .יום·הכיפוריםמלחמתהלועזי.הלוחעל-פיילאחד-מכןשניםוחמש

ימי-שלוהמכריעהאחרוןהיוםאני,פחדןאניפוצ'ושלספרולהוציאמהנתונים,
ארבעים-אלף-תשע-מאותכאוקטוברהשבעהתש"ט,,,בתשריחמישי.יוםמחאז,

הסופדוהןמערכות,שלההיסטוריוניםהןעלילותיו.לאאך"נעלם",היום .ושמונה
הששה-תשריג'רביעי.יוםהקודם,היוםאללאחור,"העתיקוהו"יזהר,ס.

שלהראשוןהגדודשלקצין-המודיעיןשלהיומייםהדיווחיםלפיאשריכאוקטובר
שלקלהלהפגזהופרטיחסית,שקט.יוםהיהבאדכיון-צה"ל,הנמצאיםהפלמ"ח,
להתגנרףתזמנםאתהצדדיםמשניהכוחותהקדישויוםאותובמשךהמישלט

שלמחרת.המכריעהקרבלקראתולהתארגנות
שיחתנובסיוםתש"ט.שנתבראשיתפציעתומאזאז nלחירבת-משבלאאליעזר
העמודיםלשניובפרטצקלג,ימיאלושובפוצ'ו,שלספרואלאותוהפניתי

לשםכשיחזורהעמודים.ושלושהארבעיםמאהאלףבןהגדולבסיפורהאחרונים
מישהואועצמו,אתאז nצקלג-ממשדהאחרונותשורותבאותןלמצואעשויהוא

שםשכובמאז'~ליוהכל.רהשל;צילואתאוהספרותי,כן-דמותומיןלו,הדומה
מעלממעל,נאוירהתלויותמעיקותשאלותרשתים·שלוש-נ;ע-כלי·הקרבכתרם

שוקעאבקתימרותכיןאותןשאלנוהשכיםעשרים-וחמששכעכורגכעת-המישלט,
אותןושואליםכולנוממשיכיםואנחנוואני,אילןאחיינואנו,גםמלחמהוגרוטאות
 :השכיםשלושים-וחמשוכתום;ך'עשערדכחלוףגםכמודגש

גםאוליויש .אין·זוזמוטליםשכרכיםאחדים .ואנחנו .מהארצקלג,ואנחנו.?פהאיפראנותרמה
אפרישנעשהאימה,הה,ואח,דאליהם,לגשתאוליוצריךכמכאוב,גונחיםשכרכיםשעודם

כעת,אני-נקלותוגרוטאות-מלחמה ,הי~:~רשלגועל ,לנגיסהאפויהירךאפריח,כתרנגולת
הרחוקה,דרכןכתחילתכשמש,הטובלותהצפריםעםככרשםפורחותאחדותונשמרת ...כמר

 .כמעופןאליהןלקשוביכולהראמאקרוב,!)י·כזההיהשניתןנשמרתהשמשות,כלמגובר
 .סגרוהלילההחושך,ירדאו.ליככררשם-אופקכלמגוברק·הרחק nהרשניתןונשמרת

הפתוח.העולםאללא·ככריומבטרכה,עייפותכאןנותרהרעוד----------
 .כןכןכן' .להיסגרומתהדקתשהולכתדממהכתפיעלויסודיתככדהעייפות

 .חםעפר·שדרת .הצרובהנוףשטחילנשימתמקרםוהתפנה--------:::---_-
מתרגעותכולוהעולםעלאכלתרמם,עדספוגיםמעטיםכתמיםחרם,דםלגימתלגםש!)י·פה
 ,רהשרקרת ,והחיתוכיםוהרעש,מדי,קשהכטלטלהשנתכחשרמדי,יותרשהופרחוהאבקמסרת

ואורשרקטה,חלקהובקדמתוהולכים,מסתתמים-והתהומותוהכאב,הפגזים,ובורות
 ?אוליאו .רכהשלווהמפכה,זהרורים

ניתנתאחרתמהרתאחר.אור .אחריםמיסודםנעשיםהאלההמוכריםוהגבעותוהשדהפתאום
פחדערדאיןאבל ...מההר,פתאוםרואיםכרכרוכשמעיינים .מהםניטלת :להיפראוליבהם.
 .כן .פחדתחתכורעיםולאוקיימים,גדולים .פחדבאיןשרועים .פחדבאיןעומדים .בהם

שלי.אמא

 .הביתהכחזור .הבקתהאלהשוחות.אלוחוזריםגב.ומפנים .בהשתוקקותלהביטרגע.שוהים
 •גמרנו?האםהארץ.המרחבים,השדות,שלנו.הגבעה-----------
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ספרים

אלמדבררסקולניקוב
המערבתרבות

ועונשוהחטא

 ;בסקיודוסטוי
 ;מאמריםמבחר

מנחםעבריכת

ורנהברינקר

הוצאהבית ;ליטוין
 ;ירושלים ;בתר

ייעוץ

:ד"רביבליוגראפי
סגל.טולסטויל.

ה
 :שכתבלוקאץ',מגיאורגשאולהכותרת
התשעההמאהשלהשכייהבמחצית I"וכך
רסקולכיקובשלדמותוהגיעהעשרה

והאגדית,ידועההלאמרוסיהרב,ממרחק
אולםהיה,כךכן,כולה."המערבתרבותאלודיברה

שהיה,קוראיה,לביןיצירהביןאמצעיבלתימגעאותו
ולפכיהעשריםהמאהבמחציתבאירופה,טבעיעדיין,

קריאה"הרגליעלמדבריםהיוםהיום.קייםאיכנו-כן
עבהואבאשרכרס,עבמרומאןההתרחקותשליליים".

מהעולםריחוקקריאה,בהרגלישינוייםכרס,
מרחקיםיוצרים-שכהמאהלפכישלרוסיהפטרבורגי

איכנההבעייהאפשריים.קוראיםלביןהיצירהבין
"קלאסיות"אחרות,מופתיצירותכמוועונשו"."החטא

שלוהרלוונטיותאתמקייםועונשו""החטאגם-
אלאכתוב,לביןקוראביןישירמגעמכוחלאהיום

הרלוונטיותמידת .וביקורתפרשנותשלהכרחיבתווך
תחוםנוסף,ז'אנראםרקמחדש,נוצרתמופתיצירתשל

מחדש.אותהומעלהחוזרהביקורת,
המיידיתההשפעהמתוארתבספרהמאמריםבאחד

נאהרוסיה,אציליםבתעלהרומאןשל ,המהממת
למחרתינואר,בחודש-11866בנסעהאשרורגישה,

בליווי Iמהיצירהחלקפורסםבובעיתוןהקריאה
המתואריםהמקומותאחדאל .כמובןוהמשרת,העגלון
הרחובבמציאותעיניה,לכגדחזרהושובבספר,

שההמוןאומללה,רוסיהאשהתמוכתהממשי,
הרומאןבהשפעתלה.ומציקלהבזסביבההמתגודד

 .ההמוןמידיההמוןבתאתלגאולהאציליםבתכיסתה
ישולכןהעולם,מןבטלהכזאתהשפעהאפשרות
בכייןוקבלןלארכיטקטימינובןהחוקראתלדמות
להשאין Iאבןלפניהםאםלקבועכדייחדיושחוברו
קדמותה.אללהשיבהשישהראשה","אבןאוהופכין,
העולםבספרותמרכזיתיצירהאין-אחרותבז;ולים

לזמננו,שייכותהאתומעלהחוזרמחקראיןאם-
לזמנה.מעבר

"החטאעלהמאמריםמבחרמתוךחלקלדעתי,
לזמנהשייכותהאתובודקבהתיישנות,לוקהועונשו"
שלכאמנותואתהבודקיםמאמריםאותם .בלבד

כסעלומעליםהנוצריתהתיאולוגיהלרוחדוסטוייבסקי
האדם"שלנוצרית"אמתכמגלהועונשו""החטאאת
מאמר .זהסלקטיביבמבחרמקומםאםספק-

יכולהרוסי("האדםהרוסית""הכפשבהוכחתשמוקדו
עוסקלב")ישרלהיותיכולאיכראבל-קדושלהיות

פרובלמטיתתצפיתמנקודתובכרשאיםבמושגים
וישיופי,בהםשישמשום-(פרובלמטיתבהערכתה.

במאמרווהןברדייבכ.שלבמאמרוהן-ענייןבהם
-סלקציהבהכרח,כערכת,אםאךאיוואכוב, .וושל
הםהאם"-האדמהככגד"המרדכגוןפרקיםראשיהרי

נמצאלוקאץ'אצלאםהריחוק.)למידתסימפטומטיים .
היצירה,שלבפרובלמטיקהמיידיענייןהיוצרותשורות

פשעהמבצעגיבורבפניותיאר"דוסטוייבסקי :כגון

הצמאאדםזהולהורג.מוצאלהיותועומדפוליטי
באורחכעשהאחריהחיפושיושבמהלךאדםלאמת.
מאמרביןההבדלהרי-למהפכן"לגמריטבעי

הבדלואיכרמינוחשלהבדלאיכרמקרבלמאמרמרחיק
אתלתפוסהיכולתבמידתהשוניאלאטעם,של
 .היוםועולמוהקורא'עבור-היצירהשלוכטירתהדל
כמובן)טין'באח(לאסובייטיםמבקריםאותםגם

ביצירה,הקייםהנטורליסטימהפןהמתפעמים
אתלשחזרבקלותניתןכיצדמשל,דרךהמדגימים,

מדירתרסקולכיקובהלךבההדרךאתהרחוב,אתהבית,
הביתבעלתלדירתהמובילותהמדרגותדרךשלו,הגג

-הגרזןולמקוםלחצרומשםהפתוחה,ודלתה

המערבי-לקוראמדימוגבלענייןבמאמריםמפתחים
איכנוהנטורליסטישהפןמפכילא-ושוב .הישראלי

מעליםאיכםשהםמפכיאלא-מענייןאיכנואוקיים
שלהשוניםהביקורתאופניאתהראוי.לדיוןאותו

זהעלזהוחולקיםבגדולתהמודיםשהבלהיצירה,
בחינתתוךלבדוקיש-בההפועליםהכוחותבזיהוי
הרוסיבעולםשהתעניינותובקורא,ענייןלעוררהיכולת
 .מעייניובראשאיכהייחודי
מבחרמגישהיצירה,מאחוריהאישעלהראשון,השער
שלושפרסוםדוסטוייבסקי,שלחייומהלךעלמעניין
מראש""למכורמכסההואבהאחת,(בהןשלואיגרות

הרוסי""הכרוזהירחוןלעורךבכתוביםהרומאןאת
בהמשכים-היצירה,פורסמה(בווסטכיק)(ורסקי

הרומאן'תוכןאתלעורךמספרהואיותר).מאוחר
והואספרשהואאיזהקראדוסטויבסקי,הוא,כאילו
מוגבלת.)בהבכהאךרב,סיפוריבכשרוןאותומשחזר

של"ספרייתובשםגרוסמןליאוכידשלופרק
באורחלהביןהיכולתמתעשרתזובדרךדוסטויבסקי".

האיש,שלהממשיהרוחניעולמואתלתעודיהקרוב
מושבע.ספריםחובבשהיה

דוסטויבקסי

שלהספרמתוךמאמרחובה.פרקיהנםמאמריםשכי

הרומאכטי",והריאליזם"דוסטוייבסקיפאנגרדרנאלד
ב"החטא"דוסטוייבסקידאבפיליפשלומאמרו
שכרתבראשיתאורראואלהכתוביםשכיועונשו",
רוסית,לספרותמומחיםידיעלוככתבוהשישים,
בהרחבהמתייחספאנגרדונאלדבמערב.הכותבים
כמהומביאטין'באחמיכאלהסובייטילחוקר

הרומאןשל"המיבכהכגוןהנודעות,מהבחנותיו

מבטבכקודרת"המאוכלס(ורמאןהפוליפוני"
לחופשהזוכותמבטנקודותבאנשים,המגולמות

 1שלהןהתרהאומהשלמהכמנעוהמספרמלאפעולה

 )".מסורתייודעכלמספרשלכדרכושלא
הערומה"האנושית"התודעהעלמצביעדאבפיליפ

ביןהקבלההווצרותתוךועונשו"ב"החטאהנוצרת

המוסריבעולםהפנימיותהסתירותלביןהעירניגודי
אתמחדשלגלותמכתעלהנאבקתתודעההדמות,של

פאכגרדוכאלדהחיים".את"לחיותשיאפשרוהתנאים
התפיסהלביןהרומאןביןקוומתווה

שלהוודאויותואי"הפחדים :האקסיסטכציאליסטית
שקרויבמההמתמשכיםמאבקינוהכלל,ושלהפרט
רקנתפסים"האבסורד",האקסיסטנציאליסטיםבפי

לעולםשגיבוריו ...ביותרהמופשטהכרךשלבמיתוס
 .מטרה"וחסריכרשאיםברחר.בותמשוטטים

שלהרומאןעלהיתר,ביןמצביע,דאבפיליפ
הראדיקאליהדורכגדפולמוסכתבכעלדוסטוייבסקי

זאתעםעשרה.התשעהמאהשלהשישיםשנותשל
הדורשלבעיותעלבדיוק,ענייןבאותומצביע,הוא

-העשריםהמאהשלהשישיםשנותשלהראדיקאלי
כגדאליםמרדלמרודהאיכטלגכציהשלהזכותשאלת
 .הפוליטיהטרורשאלת-ובקיצור Iהדיכוישלטון
הריהרומאן'שלהגלויהחתימהתהיהאשר"תהיה
הצורךאוכשלעצמוהפשעאיכהשבוהחבויהחתימה
 .אלים"למרדהזכותאלאבעונש,הפושעשלהפנימי

בניתוחדאבפיליפמעמידבריביתהמלווהרצחאת
כשלףמשמעותללא"פשע:קוסם"שלכ"תעלולמאלף

פיליפהמשמעות".בעלהפשעאתומחליףהכובעמן
מוראביה,אלברטושלמסתואתזהבהקשרמצטטרב

:"אולםברומאןהחבויההפוליטיתלמשמעותלבששם
מעשהלביצועאותומוליכהדרכו-רסקרלכיקוב

זהורמאן .לחלוטין"אחרפשעאלאפוליטיטרורשאיכר
המניעאחרמתמידבבילושנמצאהפושעבובלש,-

 .דאבפיליפשלבכיסוחועצמו"אחרמרגל"הואשלו.
להיותיכולכמהלהבליטכיסיתיבהלפתיחה,בניגוד

הקוראהסטודנט,מידיעתרחוקהכו)(וכמהזהספר

אתלהגישהכרחכידומניהרי-ימינובןהצעיר
העברית.התחייהתרבותבתוךהיצירהשלמרכזיותה

נקראהברוסית,רהוטהקריאהובנחתרגומים,בנח

חוגיהישראלים,הארץהאומה""אבותע"יהיצירה
שלברזלצאןלככסהפךהרוחניועולמה-וסרפדיה
חיברלחוברשמואלהמתחדשת.העבריתהתרבות
בעברית,דוסטוייבסקי .מ.פ"עלביבליוגראפיתרשימה

 ".) 1971-1911 (תשל';א-תרע"בוביקורתתרגומים

תרבותבתוךהיצירהשלהייחודימקומה-זהנושא
חלקלהיותלדעתי,היה,צריך-העבריתהתחייה
זהאין .כבדל Iמוזמןל"שער"לזכותהמאמרים,מספר
היהודית",והשאלה"הפילאופטריוטיזםלוקאלמתוך
מתרבותלחלקהופךשתרגוםהעובדהמתוךאלא

התרגוםלפכיגם-זהובמקרהאותו,הקולטתהשפה
מרכזילמעמדהיצירהזכתהידועותמסיבות-

 •בתרבותנו.

גנוסריאירה

עצמוןצבישיריעל
הבנה :עצמוןצביו

שירים ;לבגרות
"עקד"בהוצאת

עמודים; 47 ; 1983

"הככהבקובץרביםשיריםשמאפייןהמ
פירוטםהואעצמוןצבישללבגרות"
תגובותשל Iתיאורמרכיבישלועיבודם
הקבלהתוךלעיתים-אנושיותותנועות

מבחינהרבגונייםהשיריםדמויות.אושרכיםמצביםבין

עלסיטואציותיומיומיות,סיטואציותבצד ;תימטית
הגווניםקשתאתהמשקפיםאהבהושירירגעשלחודו
פורטרטציוריפהמופיעים .שנייםביןהיחסיםשל

שרטוטיככגד"סינונימים".וכדוגמת"כס"כדוגמת

"אוטופורטרט"גםעצמוןבשירימופיעעכשוייםדמות

-"יזכור"אוהשואהשלרישומהטבועשבו Iשיר-
נוספתבולטתתופעה .אקטואליותהשלכותעםשיר

ההנדסהמתחוםומונחיםמליםשיבץוהיאכשיריו
ע"יפיוטיחדשברקלהןמעניקשהואתוךוהפיסיקה
 .השגורמהקשרןהוצאתן
החושייםהפרטיםשלפיתוחםשדווקאהואהמעניין

ההפשטה.ל~~יאחתלאהשיראתז;וגגרבהקונקרטיים
אישי'מדימויהתנערותאוליאוהגשמיות 'מדהתפשטות

הרעיוןכמדומה,זהו,-האמיתיחשיפתלשםמסויים
שלפרטנותישנהשכר"סוליפסיזם",מהשירהמשתמע

השירלפיהשיר.בסוףלשיאההמגיעהתנועות
הראיהשבכוחנראה ) 43(עמ' " ...כראיה"התמחות

כהרףלהימוגשעשויהמציאות,אשליתליצורשבדמיון
להבחיןניתזכאןרחוק.בחלוםתלויהולהשארעין

פרטנותבעזרתבמציאותדבריםלק~~הרצוןכיצד
למחוזותדברשלבסופוהמשורראתמביאחושית

ושאיני /החושךלמרותלראותמיטיב"אני ;המופשט
עדותתהיי,/אוקיימתבכללשאת/ואםבשמךמבחין

משיכת /מכוחמבטשיינתקולפני / 1ממשרשתית,
באורתנועה,חסריפקוחים,אישוניםאל /הכובדחלום

הפרטיםפרטיעלההשתהותבעזרתהבזק".הנחיתה.
היפהבשירמסויימתאוירהמושגתהפכיםהבעתשל

ואתה"אני"אתחושףהאכאליטיהפירוט"סינונימים".
 .ביניהםהיחסיםמערבולתשלבדקויותיחדגםזולתו

אומצביםשניכיןההקבלהאתמדגישהמשורר
מדמייןכשאני ... " :משותףמככהלהםשישתחושות

אי /הבכיפרץלפכיסועהרוחכמוצוארך,פרכוסאת
דרךשבמיןאלא /כיירעללכתובכמלים,לומריכולת

 /מוחיאתהעוטףרוךכמו/ישמשלי,פרטיתקלוקלת,
מהרהרכשאני /עפעפימירקעעלכפניךבהירוזוהר
מופיעהדומההקבלה .) 6(עמ'לכדי"כשאני /בך,

לאחר .ונוס"מותכשים,אורחקשה,"קרינהבשיר
כותבכלירכועלוהחזותהנשיהגוףשליופיותיאור
 /עכשיושקיפותמלאהגוף-חסר-הגוף /"אבל :עצמון
 .) 11(עמ'סימנים"בימותירפני,בעורשורט

קוטביים)(לעתיםמצביםביןהקבלהלערוךהבטיח
בשירלמשלכמוביניהם,הדמיוןממציאתנובעת

המשוררמוצאהכואבתהאירוניהדרךעל"שאריות".
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ספרים

/דקמשלילחםאתןאחמד,:"אני,המשותףהמכנהאת
עלמבין,אתהמשהו,יודעאני /השירותיםעםגמור

(עמ'שדירים"בשד, /שאדאניסוףסוף /מיעוטים

הדגשתתוךזהמולזהקוטבייםמצביםהעמדת .) 33
 :הקצרהגבישיכשידמופיעהביניהםהמפתיעהדמיון
קצר"בצרוד : ) 19(עמ'פנים"עודו,אזור"~ןןה,

עלמושלם,חייללקצוריכולמהמותןואינסטינקטיבי
יכולהחלצייםמאיזודרגעבפרץ /עוזי.גםציודו,
הולמת,אינהגזרתו/דקאמו.חדוותחדש,אדםליצור
הפנים".הבגד,קפליחייו,קמטי/עודו,איזודרישול

אתבפנינומטיחההאחרוניםהטוריםבשניההפתעה

החלוםעלנסוכהשאפרוריותומגלההמציאות
בקרב.הנצחוןעלואירוניההאופטימי

אחדכשידניגודיםזהמולזהלהעמידמוסיףעצמון
מההקבלהיותרעודשקופהההקבלההפעם("יזכור").

כנגדמחאה.שלנמרץבטוןמלווהוהיאב"שאדיות",
ילדיגודלאתדואההואהיהודיהעםילדיגודל

דואהבבוקר,/קםדואהבבוקר,קם"ופתאם :הערבים

זוהשבועאמיתי,/ודםזרחה,כשהשמששנודו/ילדים
 .) 36 (נחמה"חציבליערבים,ילדים /עלילה,אינה
"וכל :הפתעהמשוםהשירבסיוםאיןכבדכךמשום
משוקעיםכשיד "!נאשםאני :נפשפנימהבלבבעוד

מאימותו"יזכור",מתפילתההוגה",מ"בעידחומדים
מההמנוןהעצמאות,מגילתמנרסחהרצל,שלהידועה
כשידבאלואלויפהשזוריםאלהחומדים .הלאומי
תוכנואךהיטב,"עשוי"הואזוומבחינההזה,המחאה

בהשוואה .האמנותימערכוכמדומהגודעמדיהשקוף

בשיריםחסדוהעכשוויתהאישיתהשיריםלחטיבת
 .כךכלהחיוניהנוסף'המימןהאקטואליים

אתמביאבהווהרגשיתסיטואציהשלמפורטעיצוב
שינוייםהפורטרטלציודמבעדלדאותהמשודד

ועםהחולף,הזמןאתהממחישיםבדמותהיפותטיים
כךהמינורית.הנימהמסתננתלחלופיותוהמודעות

מוטיבמופיעשבומלים",משחק"תקתוק,השירלמשל
המעבד ) 41 (זמן""פסקהיפההשיראומפורשות,הזמן

 .האישילמישוראותהומעבידמקראיתקונוטציההיטב
הכותרתאתהמתרגםרגיששידהוא"מיזדקה"

הנובעתוהזרימההפנימית.התחרשהללשוןהחזותית
שלהנוסףהמימד .הזמןזרימתהיאהמשודד~לב
טעמםאתבהורההמצבלתארדימעניקההורהארהעבד

נשים,אודחקשה,"קרינההשירכותרת .ומשמערתם

מזמניםאלמנטיםבמהותהכבדמאחדתונוס"מרת
 ..שונים
רוחבביןחידותדדךנעעצמוןשלהכתיבהסגנון

כללידי.תימצרתלביןמכורןפרוזאירישולאופרוזאי
נשכר,השיריוצאלפרוזאיהליריביןהאיזוןנשמדערד
חלקשאינןשכלתניותאמידותפוגמותלעתיםאך

בפרמפיי"כאןהשירסוףלמשלכמר .מהשיראורגני
החיהמרותאתלהמשיך'"נא :מת"כבדאותרדואים
 /אותותדאובפומבייכאן /בביתכםגםלמצואתרכלו
 8 .) 22(עמ'מת"כבד

 .בן-דודיערה

האמתיתהסיבה

לארץלעלייה

גולן:שמאיו
המארב

(סיפורים);

 ;תרמילספריית
 ; 1983 ;עמ' 171

המדווחעל-פנימתפרשיםהקובץיפודיס
שביןרהסיגנרניהתימאטיהפסיכולוגי,

עמםנושאיםשהםמבליל"שם"ה"כאן"
לצמוחהעלולהפרדמאליתהצהרתיותשום

זה.כמרידיעהמהרכב

אחודיעפ"יהמספר,שלתולדותיו(דמוייהגיבורים,
וסטודנטיםבמילואיםצבא-קבעקצינידרכםהעטיפה)

גזוריםואמנון'ויורםר~מדרדאודי-הסיפוריבהורה

הדיאלימקודםואולםהחדש",ה"ישדאלימתכ;נתלפי
שלהאירופאיב"שם"נערציםהראשוניהקיומיובסיסם

העולם-השנייה.שבמלחמתרמינץואנושהירזק-

גולן,שלעיצובודדךעצמו,מייצגאינוזהו"שם"
בהווייתלאואףמפורשים,שואהתיאוריבאמצעות
גלוייםהסתגלותבקשייארשלאחד-מכןהעקודים
שלכביכולהמוכללתבתוצאתםאלא :הא"'למציאות

הדמויותשלחייהןמאירועיערלהשהיאכפיאלהכל
העולםומהשקפתביצועםמאופןמתככיהם,-

 :דדכםהמתבטאת
למדעי-הדוחנצחיוסטודנטבדימוסקבעקצין-אודי

בשכונתעבדוחיפוששללמסעיוצאעמנו)(תולדות
החייטכסאלמרגלותרשםבירושלים,נורה-חסד
~ישומקרראתמגלההואמאז,משפחתומ;כדהעיידתי,

ד'הר,הר, ...אודילחש"אש-אש :המיליטנטית
נכדךאתלדאותמעיניךעפריגלהמיאבדהם-לייב

 .שייךהואצבאלאיזהמהססירושליםאדמתעלעומד
ראשעללהניחאי-אפשרראששלשתפיליןיודעאך

 .) 57עמ'(המארב .כדרת"

ניתןלא ... !מהד !נשק"קחו :בדודההעולהוהמסקנה
אותו(מפי ".שםכמרנשקללאככה,אותנולחסללהם

 .) 62עמ'קריאה",ב"צויוזק-יוסלה-אודי-קופדמןי:יפלד

חלוקתע"יהקונפליקטהחצנת-אחדובסיפור
כמניעהשואהויהודיכתוצרהישראליביןהתפקידים

המכיןהניצולויהודההפלמ"חשליחאמנוןבין-
"מטרת ...אמנוןפתח- ,, !לב"שימו :לעלייהעצמו

מקללפחד.לאללמדכלקודםהיאבקפא"פהשיעור
מקלשללמנותואףעצמה.המכהאיננועדייןמונף
 "!מקלממכתמתלאעודאיש .להתרגלצדיך

 "!אמנוןמשקד"אתה ...יהודהקרא-"שקדן"
 ) 122עמ' ;בקפא"פ("השערד

 :שלהלןההמשךבעלילתהמעפילים,אנייתועל
הוא ...ב"תחזקנה"אמנוןפתח"התקררה"וכשגרועה

אל :שדיםהיוכבדהסיפוןעלשהמעפיליםהשגיחלא
אמנוןאך ...ביידישהאחרונהדרכיהכהתאמרנא

עפרות :עצומותבעינייםעצמיתשינחהמתוךהמשיך

- ) 135:עמ'האבוד"!"("הקרבשםהםבאשדארצנו
הגופיםשנישלהמשותפתההתנהגותיתהתוצאה

מעיןבעצםהמהוויםהנפרדים-מנוגדים-מתאחדים

המתחדשתהנכוליתהלאומיתלהווייהמיקדו-קוסמוס
המדיםואתהמונפות,האלותאתדאה"ויהודה :בארץ

חבריואתודאהומכים,וקרביםהולכיםהשנואים

להםניתןלאהזאתבפעםשם,כמוונופליםקורסים
 .בתווךואמנון ...הגרזןאתושלףורכןבלבואמד

אלתוודקמצחייה,בכובעכבדות,בנעלייםמחם.כאחר
 !ראש-הךחיטב,נשמעותופקודותיוהאחדותמןזריזה

ללאבדבקות, ...מכיםחניכיו,וסביבו !הך !הך
 .) 136עמ'(שם, " ...מורא
באמצעותשבדיעבדומניעיםסיברתהבכתשלזרגישה

גולן .שבפניכביכולפתחהמאוחדות,התנהגויות
בד"כמהנהוגיםפחותטדיוויאלייםהבעהאפיקי

אירופה,לשואתהישירותהספרותיותבהתייחסויות
האישיות-המסקנותהתפרצות-עקאשדאאלא

אותוגודרתלאלה,בצמודהמופיעהלאומיות
בקלישאות.אףלפרקיםהמתלבשתמוגזמתלפאתטירת

ולדדךלארפ:ןגםזהסיגנוןלייחסשניתןולמרות
עצמתהחלשתמשרםברישהדמויות,שלמחשבתן
"וי. ...אמנוןמחה-החלשיםשל"נשקם :דבריהם

אתלחרוףהצלחנואבלחדש.הוסיף-קשה"פצוע
אלה,שפליטיםכחרם,מאמין,הייתלא ...חחתקפח

הודצבאחייליעליגברו ...מאשמוצליםאורים
ההדגשות . 138עמ'בקפא"פ(השעוד " ...מלכותו
שם-בארץ-ישראללכםזקוקים"אנחנו :אושלי.)

ומןהכרמל'מןאחינו"יבואר :אואדמתנו"עלתלחמו
יתערבוהספינה,אלאלינויפרצוהגליל,ומןהעמק
 . ) 141 1(שם .חי"ישראלעם .אחדעםשנהיהעדעמנו

סטדיאוטיפלשבורכסירןתוךדווקאאחד,ובמקרם
רבדאתנשאאהודשלהרענןקברו"ועל :מילולי
 ...לבואומץ ...הצטיינותועל ...וכנאהכיאההמפקד

עללשמור ...צוואתוועל ...הדמיםמחירועל
שקדשקדשלי)(ההדגשהאמרלאואורי ...המולדת

הכל.שקדלומדק~יםואיכם ...מתיםהמתיםכיהכל.
תתנחםאהודשלונערתו .מוחלטהואוהמוותשם.כמו

עשביםיצמיחאהודודק ...תינשאואחותובחברו

 .) 47עמ'(המארב: " ...מגופר
ייחודםאתלעתיםהמטשטשתיתדלרגשנותזרחיגרות

בולטבאופןפוחתתהדוברים,שלהבעתםוכוח
בלתי-הרואיות.לדמויותמראשהמוקדשיםבסיפורים

המאצ'ובלבושחיצוניתאף-לאעטויות,שאינןאלה
ניצול .והחולההמבוגרנפתליכמו .המצויהישראלי
הגברתשלהפליסנדדב"מיטתבוואדשההביובתעלות

בקיבוצוהמבודדהקשישבחרבאר : ) 26(עמ'אלדרבי"
הופכתובעיקר .) 93(עמ'בשלכת"ב"בדושיםהמתנכר

לנקייהועלילתה,הדמותעיצובר~מההכתיבהדדך
הקובץשבסיפוריהטובלטעמישהואבסיפורואמינה

שלהחשדניתבפגישתוהעוסק ) 144(עמ'"החולה"-
יתרם .הסוכנותשליחעםהשחים-עשרהבןחיימקה
קצינישלילדותםאתבעצםהמשקףזהןכלוש

בסיפוריםהנזכריםהסטודנטיאלייםהמילואים
קליפהמחפשאינוקונפליקטים,מרבדאיכר ;הקודמים

אינוהפגועה,אישיותואתבהלהעטרתמטאמרדפית
הצדקתאתבהםלהאחידכדיומסורתדתבאיזכרדי~r:ילה

עתידייםאגרופניםתקוותמטפחאינוואפילומו,·ק~ו
עולמוכלשלו.וההווההעבדהווייתעליבותאתשי~צר

מצחו"אתשתלטףידעלבחלוםמתמצההאמרצירנאלי
שתניחבליני"התחננתי :עליהראשואתשיניחו;ב.רך

פניאתשתניח ...ראשיעלידהאתסלינה)(גברת
שליחיםעשרהעללוותרהייתינכרן ...שמלתהבק;עך

היאאךבחיקה.לחיינגיעתתמורתמארץ-ישראל
נשארתיואני ...מעליהאותידוחפתכמעט ...קמה

באדמה"מלנגועקצרותנאויד,תלויותדגלייושב,
 .) 148- 9עמ'(החולה

חלומותמשוםלאארצהרבדשלבסופועולהחיימק'ה
אוחוזרתמאנטישמיותפחדמתוךולא"חר"ח"ציוניים

היישובששליחמשרםאלאאחרת,דרמהסיבהכל
כסוסתבאצבעוומחליקכרכרעלבחיבהטופחהנזכר

הילדה-שמידהמבטיחואפילוחוטמו,עלהצפודן
ההיא.בארץלותימצאלחייה,עללכשקהלושהרשתה
אותןלומדלמדובגד,פהונתחכךועלהשכפז;ןהומאחד
וחזרותומאבקי-~כיםאידיאליםשלגבוהותמלים

ועם-זאתכיוצ"ב.ועודכביכוללמקורותיופתטיות
בכלובולטגלויההואהילדשלהאמתיגרעינוכשאד

שבהירותואףויתכןהמסופרות,בגרותודמויות

נהגלוהראויהמש;ןאתבהמוצאותהיוואמינותו
חומרהיותרבמעטובתיאוריהןבדבריהןהמחבר

 • .מרסנתלשונית

עינתעמלה
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סנפרוסט''של''השיטה

קטעושווק,ייצוראמצעישלבשרשרתמרכזיתחוליהגםאלאחרושתביתרקאינוייסנפרוסטיימפעל
ישראלשמדינתהבעיותמןלכמההולמתתשובההמהווהוכלכליתחברתיתמשליחותחלקמתפיסת-עולם,

בהך.מתחבטת

ובאמצעיזרבמטבעממחסורהסובלתאךרב,חקלאיידעשברשותהקטנהמדינה :ומוכרתידועההבעיה
 .חקלאיתלתוצרתהגדוליםהשורקממרכזיניכרבמרחק ,לכךבנוסףונמצאת,בעיקר)(מיםחקלאייםייצור
:איכות.וחותכתפשוטה?התשובההללובמגבלותשלההידעפוטנציאלאתלמצותשכזומדינהעשויהכיצד

מבוקרתשרשרתיצירתועיקרהנטוילכללסנפרוסטיישל"השיטהבאהכאך-זאת?עושיםכיצד
חקלאיםייסנפרוסטיימדריכהשניםעשרהשתיםמזה .שבביתוהצרכןלביןשבשדההחקלאיביוומפותחת
נכבד(חלקובעולם.בארץהשוקדרישותפיעלבקפידהבוחרת'היאאותםמוצרי-חקלאותשלבייצורם
בכלמעורבת"סנפרוסטייבארץ).חדשותיי"פניםהםלמשל,וזוקיני,ברוקוליגמדי,גזרניצנים,:כרובמאלה
להשיגהחקלאיעםיד-בידפועלתבארץ,המפעליםביוהגדולהשלה,החקלאיתוהמחלקההגידולשלבי
האשכולאתאםכיאשבולים,שניכנהוג,קוטפים,איךלמשל,(בתירס, .במוצרשלמותשליותררבהמידה

ומודעות-מקצועיתרבידעבעליחקלאיםשלצבורבארץכיום ·מצויזאתמכלכתוצאהבלבד!).העליון
בטוחושווקוהוגןקבועמחירלומבטיחהייסנפרוסטיישכךהשוק,תהפוכותמפניחושששאינוגבוהה

 .לתוצרתו
לכלשעותששבתוךהתוצרתאתהמקפיא ,שבאשדודהמשוכללהמפעלנמצא ,לצרכךהחקלאיביו ,בנכווך
הטבעיתבמתכונתםהירקשלוהמרקםהטעםהטריות,משומריםזובדרךבשדה.נקטפהבוהרגעמןהיותר

למךבלבדספורותשעותשייחייימוצרמטרי",יותר"טריאלאטריבמוצררקלאזוכהבביתו,והצרכן,
נקטףמבוקרים,בתנאיםשגודלכזה,אשרמוצרלספקשיכולהירקותחנותהישהבשול.לסירועדקטיפתו

ומשווקיםסיטונאיםשלבארגזיהםימים)אפילו(לפעמיםארוכותשעותשההלא :ובעיקרבקפידהונארז
למיניהם?

המצוייניםהעבודהיחסי .עצמוהמפעלעלגםשורהסנפרוסט"שביישיטתהחברתית-כלכליתהבשורה
אחרלאהואהמפעלשלהאדםנחמנהל .ובסביבתהאשדודבעירדברשםהםהעובדיםשלוגאוות-היחידה

אמותפיעלאפילוואשרהעובדיםשלמקרבםשבאאדם ,אשדודפועלימועצתשללשעברהמזכירמאשר

 .לתפארתעבודהאישהואייסנפרוסט"שלהמידה
לצעודממשיךמרגלית,אביהמנכייל,שלבראשותווהמרוצה,המלוכדהעובדיםשצוותלכךתימה,איך

עשיריםמרקים-החדשים"סנפרוסטיימרקיבמקפיאי-החנויותנראיםחדשיםכמהמזה :קדימה

אמאהצליחהתמידלאכמותםובאיכות(במגווןירקותממבחרהעשויים ,להכיןידעהשאמאכמוומזינים
ייסנפרוסטייביזמתהוקםבאחרונה-דילאבכךואם .משמרחומרשלטיפהללא :ובעיקר ) ...להשיג
ההתמחותבתחומיהמוביליםמפעליםשניעםבתוףקפואיםמזוןמוצריליצור ,שמו"מעדנותיי ,חדשמפעל
 .מתיקה)בדבריוייעליתייבבצקים("ארסם"שלהם

פועלת.-סנפרוסטיי"שיטת :ספקאיך



ספרים

שירהשלדינאמיקה
שביט:עוזי

המהפכה

סידרת ;הריתמית

 ;עיוןמחקר'מסה'
הקיבוץהוצאת

 ;נץמכון ;המאוחד
 ;ת"אאוניברסיטת

תשמ"ג

תוצאהמצייןהואהאם-"מהפכה"מושגה J המפכהעלהמחקר ?תהליךמאפייןאר"
התרחשויות .תהליךמתארהריתמית"
מרסיקאלית,מהפכהלקראתספרותיות

סתירותבעלתמורכבת,ארוכה,תנועהלברא.שאחרה
 .מימושןלכיןעקרונותכיןמעניינותפנימיות

השירהכתוכנישכהמשלרשיםיותרכמשךשהתחוללה
שראשיתומהלךזהראירופה.שירתרקעעלהעברית,
תקופתכתרךעשרה,התשעההמאהכמחצית

כשלכלאהעשרים,המאהסףעלרכצחרכר"ההשכלה",
המרסיקאלית(כאיכרתו .ביאליקשירתשלהראשון
ביאליק.)אתטשרניחובסקישאולמקדים
רוסיתשידהכהלכההכירוהעברייםאירופהמשודדי
טרגית-פרוזודיהבעלתשחיתהזמנם,כתוגרמנית
מהותהאתוהכירוהכיכר .אהבוהם .סילאכית

למתודהכאמנותמתוךכתבואכלהמרסיקאלית,
בעלתהתככ"ית,העבריתהשפהטוהראתהמעדיפה
שלהממשיהצלילמןהנפרדתהדקדוקית,התכנית
האירופיתההשכלהמילייה.כאותווהאוזן""הפה

"למעןלחימהתוךהעמוקה,העבריתוהתרבותהרחבה
עבריתמערכות,שתיכיןהבחנהפיתחו-העברית"

שרכה.פרוזודיהמעמידהמהןאחתשכלולועזית.
הקריאה.להכאתתרדםמשודדיםסביבהמחקרארגון
הידיעהכיןהעמוקההסתירהעלההצבעהישנהכמרקד

אד"םיל"ג,גרטליכ,כמרמשודדיםהאצלהמעשלכין
פיעללאכספרהמוצגים-רעודמאנהמ"צ .הכהן
הבעיות.פיתוחסביבאלאכרונולוגי,סדר
עקבבעירתומרקדיומהלכיםפרטיםברדקשביטעוזי
תפיסותעלמניחהואהרקעמפתכשאת .אגודלכצד

דבר".כ"אחדיתהמצרייכרתעכשוויות,פואטיות

הטרגי-המשקלהתגבשותהיאהריתמית""המהפכה
שרכך").דב("שלרםהאשכנזיכמימושוסילאכי

תקופתשלהסילאכיהמשקלאתהמידהזרפרוזודיה
כלל,כדדךכשרדה,הכרות 11שלמשקלההשכלה,
גלישה.ללאחרוזה,מלעליתכסיומת

ושאלתהדיכוטומיתהתפיסהאתמתארהמחקרעיקר
ראשון .לשיטהמשיטההמעבדשלההשהייה
זליגסרןש.ז.היההדיכוטומיהמצבעלהמצביעים

הואכברלין ,-1845כלי).מוכרהיהשלא(מכקד
ואתמכאןהאדרפיתהשידהאתלראשונהמעמיד
פרוזודיותמערכותכשתי .מאידןהעבריתהשידה

לכרשמולמכרכריםלזקניםהמתאיםהלבוששרכות.
שלדימויהכר-הכעוריםלככיומשתכהדיכאמיארפכתי
לאאסית""קלכשפההעבריתאתתופסהוא .זליגסרן

עללשמורלהשיאהולרומית,ליווניתכמקביל .חיה
שינוייםלהשתנותלכסרתולאהתכניתהכתיבהנרדמות

הכתיבהאתדוחההואזרהבחנהכשםמגוחכים.

המשכילית.הרייזלית,
כתפיסתיסודיכשינוימרתכההיההפרוזודיהמיפכה

לפלסשהחלה:"תפיסהמתפתחתחייה,כלשרןהעברית
תקופתראשיתעםהשמרנים.שכרתכראשיתדקדרכה

המשקללהנהגתהראשוניםהכסירכרתגםצירן"."חיבת
לתקופתזהמעבדעםכעשר(ה"אשככזי")סילאכיהטרגי
כאמניה)כתפיסת(לפחותהעבריתולהפיכתצירןחיבת
החוץ-האידאיהאקליםכיןהקשר"עכשווית".ללשון
הז'אכדית(התמסית,הספרותיתהיישרתלכיןספררתי

מרדכיהמוכר,המשודדכהצגתיפהערלהוהפרוזודית)
"ההשכלה"מתנועתתפניתהןעמוהמביאמאנה,צבי

מהפרוזודיהמעבדוהןצירן","חיבתלתנועת
מצביעהמחקר .לטרני-סילאכיתמשכיליתהסילאכית

הסתירהעלמאנה,מ"צאצלגםהנושאמורכבותעל
לכיןיותר,הולמתפרוזודיהאחדהחיפושיםשכין

מאדמעט .דווקאהמשכיליתלפרוזודיההנאמנות
 :המוכרסילאכיהטרגישידרכסגנוןמאנהכתבשירים
חכליליזיו /שמייםלקצרתעד /ימהנטהאכיר"שמש
 , 1886כניסן(נכתב // .לעינייםתאורה /שמההרצק

מרתו.)לפניחודשיםכשישה
 .מעניינתמספיקלאאךמדוייקת.שהעכורהטוענתאני

לקוראהובהרלא .לקוראהרגשלאהנושאשלקסמו
השאלותהפרוזודית.כתפיסהמכריעמפנהזהרמדוע

ונדרכותמלאכיסוימקבלותהמחקרדןכהןהישירות
 :כתחוםנוספיםלמחקריםהתייחסותותרןכבהירות,
שרכיםמשודדיםסביבבעירתמתאדים(הפרקים

כיןהניתוקשאלת-דודאותרשללשאלותומשיבים
ושאלתהעברי,מימושהלכיןאירופהספררתידיעת
הקונקרטימימושולכיןהמרסיקליהידעכיןהפיגור
"היה :כפולהנאמנותשלדיכוטומיההעברית.כשידה
כאהליך".)ויהודיכצאתךאדם

נשארתחיתההזרהריתמיתשהמהפכהיתכןהאם

כשידתגדולהשידהכמרכזהעמדהלולאשולי.כאדרע
כשררנrנ?:האםה-לשקדםלדודמעל.שהמיראהביאליק,

הטרגילמשקלהעניקכסקי;טשדכיrהריזשלביאליקשל
בעצם,מדוע,.שידהא r:הנחקרמעמדואתסילאכי
שידתואילוכישלוןךך"נ.ה,"ההשכלה"ששידתמוסכם.

והמחקרהואיל ?כמיטבהשירההנההתחייה""דוד
לכאודה,ממכר,משתמעהריתמית,כמהפכהמתמקד
שכלארהמרסיקלית,כתפניתמצריהערךהבדלישמרקד

שתחנותהיאנחרצתעובדה .שלפניוהדודעלעדיףדוד
-ספרדושידתהתכ"ך-העבריתהשידהשלהענק

שלהןהריתמוסחיוניותאתהדודותכמהלךטישטשר
קדמתןאךכספרד)הכמותיוהמשקלכתנ"ך(ההטעמות

התגמדה.לא
עלהיום,נקראחדשהפרוזודיתלשיטההמעברתיאור

 .כשירהומסורתחידוששללדינאמיקהכמטאפררהידי
רקעעלרלוונטיות,הזכרויותלכמההניתנתמטאפרדה

האשכנזיסילאכיחטוביהריתמוסשלהמוחלטהעלמר ,

 .זהכספרהנדון
-דרדרתייםלפניחילכלחייםשבקה.ככרזרפרוזודיה

לאחרבשידה,.האשכנזית-ההכרהמרתעםאחתפעם
עקיפים(שרידיםהחיכדיכ:ררהאשכנזיהמבטאמרת

ככסת.חכריעםטלוויזיהכראיונותלאדנינוכותרו
עלהאומהאלהמדברים"האגודה",מןמסורתשומרי
פעם ).והחשמלהמיםומחיריהכרדסא,הבנקים,ענייני
 .הספרדיסילאכיטוניההמשקלשלקרנורדתעםשנייח
שלכדררםכארץ-ישראלהעבריתכשירהששלט

ואברהםפןאלכסנדרגרלדכרג,לאהאלתדמן.שלרנסקי,
("המודרנה").הצעירחלפי

השירהריתמוסכיןמפרידתקעלתקמרחקכלומר,
אתשדחהשלרנסקי.ריתמוסאתשדחתההעכשווית,

-, nהכלשרןיל"ג,ריתמוסאתשדחהביאליק.ריתמוס
חטוביהמשקלכהכנסתהמפורטהדירןלכןההגוי.גדיא

כמטאפררההיוםלשמשיכולהאשכנזיסילאכי
מנצחכהשידית,דינאמיקהשלקבועיםלתהליכים

הנאמנויותאתכתחילתו,מחוספסחי,רוטט,חומד
פג.שכוחןהאידאירת,

למהפכות,איזוןמעניקהוא :יתרוןישלמחקר
(נדמה .נצחיתאמתגואלותשהןלהןנדמהשבהתחוללן

ערכייששלחידושםהמחדשים,טענתחוזרתשתמיד
קלוקל~יקרוןדחייתהיאהקודםאתדחייתםואילונצח

העולם.מןשחלפהכחוקיות,העוסקמחקר .מיסודו)
שלהיפההריתמיותקיימת.כחוקיותזמניתכרעוסק
חדש,ריתמוסמפניודחייתומרסיקאליריתמוסקבלת
יסודרהנדונה.לספרותשמחוץכעולםיסררו

וממשיהכרתיאידאי,תרבותי,אקליםשלכ"משתנים"

מןכחלק-שהשירהחזק,לוחץ .לוחץ"עולם"של
 .עליומגיבה-האנושיתהתודעה
ואתביאליקאתכזמנוקראתי .הארץילידתואניהואיל

השיריםמןששמטההספרדית,כהכרהטשרניחובסקי

שלרנסקי,אתקראתיכךאחרהמרסיקאלי.עולמםאת
ומתוודה,מרדהאניהבוטה.הצלילאתכחזיתהמעמיד

העושרמהעדפתהמתחייבותהחידותכללמרות
שאולושיריביאליקשיריאתאהבתיהמלודי,

דורשלהמרסיקאלירתאתמאשריותרטשרניחובסקי
ריתמוסכיןהבחנהכנראה,אצלי.נוצרה ."המודרנה"

מיכאני"מטרום"לכיןהתחייהכדרר"פתוח"חפשי
ליהיהנראהלכןאוליהארץ-ישראלית.כשירהמחייב

שחשהמדינה","דורשלהריתמוסמהפךטבעיכה
עלהרוסית","המרסיקאלירתשלהמכאנירתאתוניסח
 • .המשתנההישראליהעולםרקע

גנוסריאירה

החברהאתלשנות
הישראלית

תנועת :יזהראורי

משקיעההעבדוה

הוצאתלתקווה;
תרבות-עובדעם

מןספרייתוחינוך'

 Z04 ; 1983 ,המוקד
עמודים.

סיכותעללעמודהמנסיםהספריםכיןמ
יזהראורישלספררכידזמני ."המהפך"

מסתפקאינומחברוכי .מכלוםסרכ·ההוא.
יורדאלאהרביזיוניזם,עםפולמוסבניהול '

להסיקומנסהטיבםאתברדק .יותרעמוקיםדלברים
בסיסעלהעכורהתנועתתחייתשתאפשרנהמסקנות

מעודכנת.סוציאליסטיתאידאולוגיה
היוםהנהרגטכניים-טקטיים,פתרונותאחרחיפוש

והואיזהרעלמקובלאינוהעכורה,מפלגתכצמרת
כעזרתלשלטוןמהירהחזרה :וכולמכולאותרדוחה
צריךמנוס,אין .אשלייהאלאאינהאחרארזהתמררן
הוא-החכרהלהתחדשותהארוכההדרךאתלעשרת

"מאחר :מפרטהוא 158וכעמודכמברא.מיידגורס

ורעיונייםמנטאלייםחברתייםכתהליכיםשמדובר
כאמצעותעליהםלהתגברניתןשלאברורבסיסיים,

להאיןהעכורהכשמפלגתכעיקרכלכד,השלטוןשינוי
חברתיותשכברתעלאוריינטציהלהאיןממש,שלדרך

הגיוס , ..לשמהראויהמנהיגותלהואיןכה,שיתמכר
החכרתיהאינטרסבסיסעלייעשהוהפוליטיהחכרתי

אידאולוגיתפעילותוכאמצעותהשונותהשכבותשל
 ,,אינטנסיבית.

המלך :מבהירספררתוכןאךבוטה,מדיבורנרתעיזהר

הציונותכיהיהשנדמהאחרי :כרודותוהעוכרות .ם;ר~

הראשעלמעמידההיהודיתהפירמידהאתתהפוך

עם-עוכרי.המר~-בריאיסודעליציבהלהתבססות
חוזריםישראלויהודיהרכושניתהמגמהגברה-

אףהקאפיטאליסטיתהמגמהכלתי-יצרניים.להיות
העכורה .יזהרמציין .ההסתדרותילמשקחדרה

מהדורשיםאחדהיהטכנקיןיצחקשמורוהעצמית,

ערכיילידיומהםישראלערכיילידיעכרה .כזכותה
התפוררות :לכךסיכותשלרשרואההואהשטחים.

- 1939השניםכיןהציוני-סוציאליסטיהאנושיהנושא

ואופייההוותיקכיישובהחלוציותמשכר , 1953
ואופןההוןריבואאחר-המלחמה,העלייהשלהסטיכי
 .) 20(עמ'כרהשימוש

אלאהכרחי.תהליךזההיהלאכיסכור,המחברזאתעם
"הק;נסטרוקטיכיזםהישגיעלנחההעכורהשתנועת

והשלישית,השנייההעלייהמימיהמהפכני"
מןערדכתורתה.הראשוניםהבקיעיםומשהצטיירו

 :סינתטיכמשהודוגלתהחלההרביעית,העלייה
רכך ) 139(עמ'רפרטי"שיתופימשקשל"פלוראליזם

עלשיידעוכליהזה,היוםעדלכראםמנהיגיהמוסיפים
מדברים.הםמה

וכעיקרמדיניים-כטחרנייםנושאיםאותםמעניינים

הנושאיםמןיותרהרכהפרסונליים-ייצוגיים
חכר-הקיבוץמתאונןהכלכליים-חברתיים

אחר-שהקימואלהוכייחודמפא"ימנהיגי .הביקורתי
הפראגמטיתכתפישהמתגאיםוהחלורפ"יאתכך

המלךדרךעלעלו"לאךס) p(כראשםשלהם
החכרהשלהיס,,בעירתעםית rשכ, nמלהתמ,,,,ת
נגררויזהר,טועןרמפ"ם,אחה"עאף .הישראלית"

כלכליותמטרותאיןשלהסתדרותקרהכךאחריהם.

 49- 50מס' , 77עתון



ספרים

השונותהעובדיםשנכותאתשילכדווחברתיות,
"האבותמקומםאתמשפיכומאוחדת.לפעולה

פרטימתוךהנוכחייםהצמרתאנשי"צמחוהמייסדים"'

והצגתמדויקתהגדרהמכל"כמנעיםואלההביצוע",
(עמ'העבודה"תנועתערכילמימושאופרטיביתתכנית

70 74-(. 

ניתוחללאקצר.לטווחהמדיניותהפראגמטיזם.
התכדרזהכמלחמות.ישראלאתסיככהפרספקטיבה.

אומראינוהמחבריום-הכיפורים.מלחמתאחרכייחוד
כיכדורדיכאופןיוצאמדבריואכלכמפורש.זאת

הסטיכיהכי"התפישההכן-גוריונית."הממלכתיות"
המלאכה"אתלכדםיעשושנוצר(המדינה)והמכשיר

 .העבודהתנועתשלהתבוסהכיסודמונחים ) 89(עמ'
שנוצרהרעיוניהחללאתמילאומששקעה.

ולאומניות-דתיות-מיסטיותערכים"של"אלטרנטיבות
 .) 105(עמ'ימניות

מקוםאתשתפסוהכיצועיסטיםהשנייה","ה~רכיטורה

יוכלולאההיסטורית.לתבוסהשהובילוהוותיקים
ה~דכר""דורתמרוניכליזהר.גורסלתחייה.להוליך

התנועהגם .השקיעהתהליךאתיעצרולאאף
כתוכניפועלתהבעיות.כשולירק"נוגעתהקיבוצית

(עמ'כשינויו"מעוניינתלהיותמכליהסטאטוס-קוו
77 (. 

 7-1כקרהוכיצדמההכינהלאעדייןהעבודה"תנועת

חדשהאידאולוגיהעיצובעומדיםהפרקעל .כמאי
"הימנעות ) 147(עמ'-חדשים."אנשיםוהופעת

ככלל'סוציאליזם',המושגשלופירושומהגדרתו
רצינימעיסוקהימנעותשהיא-ישראלוכתנאי

העיקרייםהגורמיםמןאחדהיא-כאידאולוגיה
).וכפרק 128(עמ'התנועה."התחדשותאתהמונעים

ככתב-תחילהשפורסםכימינו"ישראלי"סוציאליזם
 .מתכווןחראלמהלשרטט.מנסההוא"עמדה"העת
אינושובימינושלהקאפיטאליזםכימצייןהוא

 .-19ההמאהכוסחוקשוח"גס"ניצולעל-ידימאופיין

לסירוגין".וסיפוקיםכ"גירוייםמשתמשאלא
"הגורמיםהןאלהקאפיטאליסטיותמניפולציות
ואינדווידואליזםחומרנותשללמסלולהעיקריים
ויוקרתי"חומרניעכברושים"מירוץ .) 135(עמ'בוטים"

גם"מחבל .אצלנוגםכךומתוך .המערביכעולםזה
להגשמתאנושינושאשלהיווצרותכסיכויי

לקשייםהסיכותאחתזאתכיספקאין .הסוציאליזם."
נתוניםוכישראלכעולםוהשמאלהפועליםשתנועת

 .כהם

הגדולהרוב"עכור .יותראףמזהסוכלהציוניההיבט
הציונותשלפירושהיהיה ...העובדיםשל

וחברתייםכלכלייםפעריםצמצוםהסוציאליסטית
החלק"סביבאולםחברתיים".עיוותיםותיקון

-הציונית-סוציאליסטיתהאידאולוגיהשלהמשימתי
יהיה-ודומיהםאוכלוסייהפיזורכלכלית.עצמאות

 .) 140(עמ'רחב"ציבורללכדיותרקשה

אמנםהיא-מהותיתתשובהאיכההרווחהמדינת

ישכךומתוך-הפערים"אתכמקצתלמתן"מסוגלת
מפותחתהרווחהאפילואך-ולהרחיבהעליהלהגן
יזהר . ) 144(עמ'הפעריםעלגבורלמסוגלתאינה

הקדישאיפיוכיוולמנייתממש.לסוציאליזםמתכוון
אמצעימירכשלהלאמהכולקודםזוהימספרו.כשליש
שיקוםומניעתלדמוקראטיה.כיסודהייצור.

חדשהון;ךצכרשימנעוחוקיםעל-ידיהקאפיטאליזם
 .ואילך). 160(עמ'
"הסוציאליזםכזה.דוגמטי"כ"סוציאליזםדילאאך

ניהול-לפתחישכךלשםמזדהה".אדםלטיפוסזקוק
מרדכישלתורתועלמעירהואאכארכי.לא-עצמי
רעיוני-פוליטי"מרכזעל-ידימודרךאלאז"ל,נלבש

משימות"להטילכזכאיהעםעלהמקובלרכ-עוצמה.
"מפלגת :מיידמעיר.והואלהלןמפרטשהואאלהכגון

כזה"מרכזמלהיותמאודרחוקיםוהמערךהעבודה
 .) 159(עמ'

מארקסעוד .ישראלימונופולכמוכן,אינו.ניהול-עצמי
כיוגוסלביהלהנהיג;השתדלועליווכהסתמךכר.הגה

ואיד,-הצרפתיםכמוסוציאליסטיםהעממית.וכסין
מוזראך-סיןאתמזכיריזהר .כרדוגליםקומוניסטים

 .יותרוהמקיףהממושךהיוגוסלביהנסיוןאתצייןשלא
שלאחר ..."מעבדההיכרהקיבוץכי . Jמצייהואכצדק
ממנה"מסקנותלהסיקניתןככרקיומהשכרתשישים

מכזיב"כקיבוץ"האדםכימוסיףהואמיידאולם-
דבריעםאחדכקנהעולהזופסימיתנימה .) 164(עמ'

שניהול-מסתברכיוגוסלביה.המתמידיםהביקורת

פארפראזה-לעשותושקשהפשוטדברהואעצמי
הקומוניזם.עלכרכטכרטולטמדברי
כמיוחדהכאובההבעיהמןמתחמקאינוהמחבר

משימותארבעמוכההואעדות-המזרח. :לחבר-קיבוץ
התעשייהעובדישלשכרםהעלאת :לפתרונה
למבוגרים.מקצועיחינוךמודרנית.תעשייההמייצאת.
ככורתשלכינונה :ינום.כסכוללת.כלכליתומדיניות
שלהבא"כשלכ-הישראליתבחכרההעבודה
מתנגדהואזאתעם.) 180- 1(עמ'היהודית"המהפכה

לאימוץמתנגדאינו"איש :;נדלכיתלמיסטיפיקציה
של"ינודהאכלהמזרח",עדותשלרוחונכסי~נהגים
כאופי;,מערכילהיותחייבכישראלהיהודיתהתרבות

שלהאוטונומיההאדם.ריבונותעלמושתתז"א
(עמ' " ...הישגיםשלאובייקטיביתמדידה ...היחיד

174 (. 
נחוץהמחבר.נדרשישראל-ערבליחסיגםכמוכן.
בנייתהתקשחות.עםחוץכלפימדיניתגמישותשילוב

כתחוםלאכוח .) 169(עמ'מייעץהואבכית.כוח
כמקוםכרתי. nהכלכלי-כתחוםגםאלאכלכדהצבאי
החזקת :כותבהואהשמאלית","הדרךכפרקאחר.

 ).ז.י-וכר'כגדה(ערכיםהמאוכלסיםהשטחים
היוםצריכההעבודהתנועת ...,~שחיתההשחיתה

כגוש-אמונים.ופוליטי.אידאולוגיגלוי.למאבקלצאת
 .) 183(עמ'כהתנחלויותיו"כנגדוכוחהפגנותכדיעד

מחמתאולי-זהכנושאיזהרהמעיטדומני.זאת.עם
עלהלאומנותשלהשפעתהמידתהחשכתמיעוט
התרופהכ"מינון"המעיטרכךהישראלית.החכרה
 !וחבל .כישראלהעםלחוליי

שוניםככתכי-עתשפורסמומאמריםקובץמהווההספר

הנושאפיתוחכרצףפוגעזהאין .-1981 , 1966כין

וטובהשנה.ואוחדעונדהכולכיוכאקטואליות.
 •שהופיע.

זילבריעקב

שמעברהתדהמה

להפתעה

ההפתעה :לנירצבי
מדויעיןהבסיסית

הוצאתבמשבר;

המאוחד'הקבץו

למחקריםהמכון
אסטרטגיים,

לת·אוניברסיטת

תשמ"ג.אביב;

להנמצאושלאצבאיתמכשלהלךיןא
הדעת-עלמתקבלותסיכותכמהלפחות
דרךהחלטות.כיצועשלהמיידיתכרמה

קליטתשללרמהועדקבלתןשלהרמה .
הנכונההערכתולצורךהידוע.ה'רעש'מןובידודומידע

יום-מלחמת .התרחשויותשלכמערכת-כוללתושיבוצו
וכצורהיחסיתכמהירותמסקנותהניבההכיפורים

מחדליםשלשורהכידוע.חשפהאגרנט:ועדתממוסדת
כיכקביעהלסיכוםהניתניםמחדליםהשונות.כרמות
מקצבהןרכההפתעההופתעוהצבאיהמדיניהממסד

לניר.צביד"ר .מהיקפםוהןהמאורעותהשתלשלות
אתכספרובודקאסטרטגיים.למחקריםכמכוןחוקר
א'גרנטועדתהפסיקהכההנקודהמןההפתעהשאלת

ההפתעהלבחינתמעבדהרחקמעמיקהוא .בדיקתהאת
שלהמרכזאתומעתיקהוועדההתרכזהכהחמצנית
שלהקונספטואלית.יותר,העמוקההרמהאלהמחקר
 ,הבסיסית.ההפתעהאל-כשיקולהטעות
ואתתעה_ההפת.רמושתישכיןההבדלאתלהסבירככדי

מחייואנקדוטהלנירמספרמזו.זוהמוחלטתשרכותן
הביתהכששבשמצא.ווכסטרנחהמילונאישל

"הפתעתמשרתה-מאהבה.כחברתאשתואתכמפתיע.

השיבאת,""ואילוווכסטר.הגב'אמרהאותי,"
ווכסטר.שלתדהמתואותי.""הדהמתהמילונאי,
מעבראלפולשתשחווה.הבסיסיתההפתעה

משוםווכסטרהגברתעכור(שהיוותהלהתרחשות
הסובבעםיחסיומערכתכלאלגרידא)הפתעה-מצניח

כמידהחופפת .נירדלאליבאבסיסיתהפתעה .אותו
דימויוושלכוללתמציאותשלקלוקלתתפיסהרכה

הישראלישלתפיסת-המציאותהמופתע.שלהעצמי
אפואהעומדיםהםעצמנואתשכדימויינוהאמתומידת

 .זהמחקרשלכמרכזו
מונחיםאלגלישהאוהתחכמויותללאפשוטה.כלשרן

האפשריותהמכשלותאתלנירמנתחמטעים.מקצועיים
כעיקרומתרכזכאשר-הואמודיעיןלכלהאורכות
כךהמדינה.קברניטיאתנכונהלהזיןזהשלכתפקידו
מיידיתפעולהכרכרהןנכונותהחלטותלקבלשיוכלו

ממסקנותיואחת .לעתידמדיניותלעיצובכקשרוהן
מסגרתכיןלהפרידהצורךהיאזהכענייןהחשובות
התרעהלצורךכמחקר-מצבישתעסוקמודיעינית

כרמהשתתרכזמסגרתוכיןוהמיידיהקצרכטווח

ה'גשטלט'אלתתיחסואשרארוכת-הטווחהבסיסית
לרמתמעברהרכההמאורעות.שליותרהרחב

אתגםמתחייב.כךתבדוק.שכזומסגרתההתרחשות.

כהתייחסהאגו-הכללישכתפיסתהמציאותיותמידת
 .ולמגבלותיוליכולתו .לאוייכ
שמדינתהעובדההיאלנירד"רשלממחקרויוצאפועל

ועדתאתשמינתהככךחובתהידייצאהלאישראל
הורעדהדו"חשכןמסקנותיה.אתויישמהאגרכט

הגברתהיתהמשלהמצניח.ההפתעהאלהתייחס
עלזמןמכעודלההודעלאזהכיצדחוקרתוובסטר

התפיסהכינראה !הכיתאלכעלהשלהתקרבותו
(ארהתדהמהשלככסיסהשעמדההכוללתהמוטעית
עדנחקרהלא 1973כאוקטוברהבסיסית)ההפתעה

שלנוספיםלווריאנטיםחשופיםאנונמצאיםוכךת;ם,
 .הנסיכותזאתיזמ:וכאשרמצניח.הפתעה

בתחילתהמחברו.עדותלפיתמה,זהמחקרשלכתיבתו
אילוכיהתקווהלתמימותליהתיחשכ . 1982שכתשל
דעתואתימיםכאותםנותןהמדינהמקברניטימיהיה

ההלימהמידתאתלכדוקוטורחלנירד"רשלהתיזהעל
המדיניותכיסודהמוכחתהתפיסהלכיןהמציאותשכין
ההפתעה-מאתנונמנעתחיתהאזכימנהלים.שאנו

 ?כלכנרןמלוא-ערוותהאלהכימים.הנחשפתהמצניח

• 
ז'קונטאמנון

ואתהאני
אור :ולוךיונהו

 :איכותהוצ' ;פרא
 1983 ;אדםספרי

בנשימהבכללאסופהשיריעללדברקשהםא
כאסופתהוחומרקלשהדבריםהריאחת

כאיהואהקושי .דולךיונהשלהחדשה
שיריםכהיש .האסופהשלאחידותה

מאידך.אמורפייםושיריםרולך.ירבהעלכוחהבמיטב
שוניםחומריםועיבודחוויותתכניםכספרישכן

שונות.התייחסויותהמחייכים

שוניםשיריםסרגיכשלושהככדררלהבחיןניתז
 .נמעןככללישנואםשנמענם.שירים .כמענםמבחינת

יותרדייקניתכלשוןלהשתמשאםאוה"אכי".הוא
 .השפהשלהפואטית"ה"פרנקציהעיקרםשכלשירים
איךשכהםשירים .עצמםעלסגוריםשיריםכלומר.
כהיותםוצררה-אמנותיתתוכךשללאבחנותמקום

מהשירכמנותקהעומדיםמסרארציור. .היגדנעדרים

עצמו.

לרובהיכרשנמענםשיריםנמצאאלושיריםשללצידם
שילךאתה.אחת.ועונהכעתונדחהככסף"אתה"
 .רליגיוזיאופיכעל"אתה"שלמימדים 'וילבש

חכרה.למעשההואשנמענםשיריםשלאחרוךוסוג
לנכותשניתןלמהאחרתזוכמידההשייךציבור

שכןלהיות"היה"יכול_מדגישאנימגויסת"."אמנות
לקוראהפנייהאךמגריסתאינהבשידתהדולךיונה

 .כזושירהשלאופיבעלתהיאאלוכשירים
שלכרמתםזראבחנהקשורהלהראותשאנסהכפי

שלהאינטימיעולמוסביבהבנוייםהשיריםהשירים.

מגכרלרתכמעטחורגיםשאינםשיריםה"אני",

הם.איזוטריאופיוהנושאיםהפואטית"ה"פרנקציה

לעומתם .ככללדולךיונהשלהטוניםמהשירים .לדעתי
אופיאחרתזרכמידההנושאההיגדכעליהשירים
והכבוייםגרידאאינטלקטואליאףאותרבותיחכרתי.

 71כן~רת.~לוקיםהפרובוקציהאוההתחכמותעללרוב
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ספרים

חזקהמשוררתשלהרגשיתעוצמתהלולאאםוספק
ויוצאיםכשיריםעצמםכפניעומדיםהיודולךכיונה
כשכיניהם, .תעמולהשיריוחיקויהפלאקטיותמגדר
כמעטחטיבהמתבלטתדייםמגובשים,לאועדיין
וכנהחזקהפנייהבעלתדולךיונהשלכשירתהחדשה

 .איזשהוא"לאתה"
ואףהאיזוטריהאופיבעלתהראשונה,השיריםכקבוצת

אפשרזו,אסופהשלצידוקהאולישהם ,משהומאגי
(עמ'שמימיתהרמוניה ,) 6(עמ':שירכמושיריםלמנות

המופיעההאש ,) 12(עמ'סרטיםהיוהעציםלכל ,) 8
כיאםמרוכהכמידההמזכירשיר ,) 14(עמ'כחלומות

יהונתןדולךיונהשלהמפורסםשירהאתעדינותכיותר
השירוכמוכן .) 64(עמ'זהותובעיות ) 27(עמ'"גופי"

"ארוס"דולךיונהשללמיטבהכךכלוהאופייניהיפה
מכנםעלללמדנויכולאלוכשיריםקלעיון .) 20(עמ'

מרכיביועלהאני :דולךיונהשלכוחהשכרהמשותף
 .וכדומהמעצמוניכורועלוהמתחלפיםהשונים
מצליחהדולךיונהלהםוכקרוביםאלוכשירים

דולךשיונהשפהוישירה,יומיומיתכשפהלהשתמש

ליונהכלעדיתלשפההפיכתהכדיעדלשעבדמשכילה
אלוכשיריםמקבליםאין .מאגיקסםבעלתשפה .דולך
חןוגינוניפניהכהםאיןמסוייםהיגדאוכלשהומסר
יכולאתהאין .פרובוקציהכצורתגםולוהקוראאל

 .אותםולחוותלקרוארקיכולאתהעליהםלדבר
לדרך"יצאו"החייליםכמושיריםנמצאהנגדיכקוטב

שירים ,) 26 '(עמכדשא"שיורדהגשם"זה ,) 26(עמ'

כניגודוהמלאכותיהחיצוניכעיצובםככרהמתבלטים
האמירהכהםשיריםהקודמת.כקבוצהשמנינולשירים

כליהשירשלממסגרתווחורגיםמתבלטיםוהדברת
 .עצמםאתאוהשיראתלהצדיק

כעליהשיריםאתכאמורנמצאאלוקטביםשניכין
האמירהאתנמצאזוכחטיבהל"אתה",הפניה

הוחיהאוהכיסופיםשלהעוצמהאתהאובססיבית,
כשיריםהאתה.שלהמשתנותצורותיוואתמה"אתה"

כשירכמוהפרוכקטיכיתהאמירהבולטתדווקאאלו
(עמודיםכשתבואהשיריםוכקבוצת ) 50 ("תפילין"

ן nכגוניני-נראותרכותשפעמיםפרובוקציה .) 60- 56

 .ככיכולהמשכילהקוראלכלדניותופניה

כעיצובאףביטוילידיבאהזושאבחנההואהמעניין
האופיבעלתהראשונההקבוצההשיר.שלהאותיות

וכסגירותכאינטימיותקסםוהמהלכתהאיזוטרי
שלהמוקדמיםשיריהאתכיותרמזכירהשלההפנימית

 .ומ"אי"מ"גנים"דולךיונה
משלהםהאחרותהקבוצותמשנישהשיריםכעוד

הבאכמללושםפההמרבההקורא,אלהפונהדולךיונה
סיטואציהאוחוויהשלעיצובהאיעלולכסותלחפות
 .מטרידהקיומית

למרותזה,שכקובץוהחשובזאת,עםיחדאכל
הקסםוכעלהאינטימי .הקטןהשירכעיצובכוחה

השיריםחשיבתזהכקובץומתגבשתהולכתהמאגי,
האינטימיכשירכוחהששילובנראה .ה"אתה"שנמענם

"לאתה",הפניהועוצמתשלוהפנימיתהאמתכעל
כאמירהרקביטוילידיעתהלעתהכאהעוצמה

שיריםחטיבותלהצמיחעשויוכפרוכקציה,אובססיבית
 • .דולךיונהשלכשירתהחדשהאיכותכעלי

וצבישלום

בישראלוהעכשוויתהמיידיתהגאולהעלבו:להתגרדחרש' 49 ....

האניכחיזוקרקלאעוסקהואכייותר,חמורהרגרסיהכוללהישראליהנרקיסיזם
כישראלכילטעוןנוכלמאגירת.כדרכיםהאניכחיזוקגםאלאפסיכותראפיה,על-ידי
מקומואת .ההדדייםהדימוייםהתחלפוכידומה .יותרחזקההמציאותמןהכריחה

 .והציניה'קשוח'הישראליתפסהמציאות',מןוה'מנותקה'נאיכי'האמריקנישל
כטווחהואוכארצות-הכריתכישראלהגאולהחיפושתנועותכיןהעיקריההבדל

שנים,מאותככראלותרבותיותצורותקיימותכארצות-הכרית .שלהןההיסטורי
חידושיםעםיחדשהופיעתרבותיחידושהןכישראלקבוע,כתרבותומקומן

 .אחריםתרבותים

קשורותתופעותכשתימדבריםכארצות-הכרית-60השנותכתרבותכשמדובר

 .מאידךהרומאנטיתהנגד'ו'תרכותמחד'רדיקאליתפוליטיתתנועה :ומקבילות
התנועהד oה-כשונתמופיעההפוליטית,המחאהתנועתשקיעתעם .מכןלאחר
כארצות-הכריתההתפתחויותכיןההבדלהנרקיסיזם'.'תרבותאו .האנידורלשיח

כעשרכישראלשצמחמההגאולה.תנועותתוכןמבחינתלפחותברור,וכישראל
 .הרומאנטיתהנגד''תרבותושלהנרקיסיזםתרבותשלשילובהואהאחרונותהשנים
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סיכוםכוכבו:ושבראישאיש

משכרשלסימפטומיםחינםכהםדניםשאנוהתרבותייםהשינוייםכיספקכלאין
ואפשרהתרבותי'המשכרחריפותעלמעידותועצמתוהשינוימהירות .כחברהרציני

קל .הכולהכחברהעמוקהמשכררקעעלרקעוסקיםאנושכהןהתופעותאתלהכין
המשכרהאחרונות.השניםכעשרכישראלעמוקמשכרשלקיומואתלהוכיחמאוד

שלשונותכצורותהעליההארץ'מןהירידה-ושוניםרכיםכסימפטומיםמתגלה
 .כעברלחלוטיןידועיםכלתישהיומהםשונים,כסמיםכשימושעליהאלימות,
דרכיםשלכפריחהמלווהחיתההמיידיתלגאולההחדשותהדרכיםשלפריחתן

האלכוהוליזםהפךהאחרונותכשנים :מלחציםמיידיתלגאולהיותרמסורתיות
רפואיים,שכהסמי-הרגעהשלההמוניתלצריכהוהצטרףכישראל,החייםמןלחלק

כאלכוהול'השימושהתפשטות .רבזמןמזההעולמיהשיאאתישראלהחזיקה
שלסימפטוםעודהיאשכרות,ידיעלהנגרמותדרכיםותאונותהאלכוהוליזם,

 .הפרטאותושחווהכפיהחכרה,שלההיסטוריהמשכר
,שישכןאםפלא,איןוהתפוררות.אנומיהשלכמצבהיוםנמצאתהישראליתהחכרה
המיידיתהגאולהלחפושהשונותהתנועות .פסיכולוגיותבעיותשלכשכיחותןעליה

אוהקשה,מחלתהעלהמעידיםסימפטומיםשלארוכהלשורההןגםמצטרפות
דרגהע"ילאפייןאפשרהיוםהישראליתכחברההאווירהאת .החכרהשלהאנושה
ירידהעללדבראפשרהסוציולוגיה,כשפת .וניהיליזםציניותשלגבוהה

לפרטהנאמנותועלייתכולה,לחברההנאמנותהתפוררותדהיינוכסולידריות.
שפרטיםגםכדורעמוק.כמשכרמצויהכולההישראליתשהחכרהברור .ולפרטיות

כיחסהאישיהמשברמוגדרכיצדהיאהשאלהכמשכר.מצוייםהחכרהכתוךרכים
החכרהמצבאתכחשבוןמכיאותהאישיהמשברהגדרותהאם .החכרתילמשכר

 ?כולה

האחרון'העשורבמשךיותרמנוכרתנעשתההישראליתשהחכרהכךעלעורריןאין
כיטבעי .אישיתבדידותיותרוקיימתהחברתית,האחדותפחותמורגשתשבהחברה

ברמהוהןהאישיתכרמההןמשמעות,כעלותלקבוצותקשוריםשאינםאלה
ים"אנשיותרנמצאהמחפשיםכין .ולאמונהלחברותמסגרתלהםיחפשוהלאומית,

המשמעותמערכתכאשר .חברתיותאומשפחתיותלמסגרותקשוריםשאינם
 .הפרטיתהמשמעותמערכתמתחזקתבהתפוררות,היאהקולקטיבית

פניהישפריינשאולאהמציאותעללהשפעההראציונליותהדרכיםשכללאחר
תוצאההיא.והנפשיתהפרטיתהמציאותתוךאלפנימה,הבריחה .לאיראציונליות

תביאהמציאותעםשהתמודדותאפשרותמןהיאושושלמצטברתעייפותשל
גםהיארא-פוליטיותפרטיותכאישיות,והבעיותהשאלותכלראיית .חיוכילשינוי

המקםיםמכמורחוון n1ב
נאןייו nנו wרלאזwוכםחות•הםאnססולחיגחחלובב

] l יפW להורוסקופממניב
מלאחאסטרולוגיתבתכנית.ו.נ aנ 6-- .ו. sנביולי •ם• 4

וו,ט,ןטאסטייייג•ח, lבסיסיעדtהקניית , mאנדסזהצראות
םגעםשחק•וניתוחה,אססחגולית naם

וסרטןמזללבניהדלותיוםמסיתבו
 5ומקלחות,וו,חתיםעםנוחיםבוננולס tחונפישםלהנאת

מועדוןסוסים;חוותוביrוו,ספורטפיעיולותם, rנאחחוח
ואמנותית.ית mייצפיעולתסיח,ת

ליוםמע"מ + $ 29ב"מיודחהנחהמחירחפסיםוןחע Qלחביר
נמשןמשפחתיתבייזחלופשתההנחותםנצע tנלtוטםו

 • 15.7.8 (דע
אמיתינופשנפר

 ) 053 ( 96397טל
 .בע"ממחברתשררת• "נרמל •

 . ) 03 ( 296351/2 .טל 64359.ת"א , 14פסיראליהו · rר,

בוטהולמרדהקולקטיבית,האידיאולוגיהמןמוחלטלניכורביותרהקיצוניהביטוי
השניםעשרעדהיה,הישראלישלאחרים)כעיני(והדימויהעצמיהדימוינגדה.

מתעייףשאיננולוחםקשיים,מוללעמודונכונותמרץמלאאדםשלהאחרונות,
אפשריתדרךלכלפוניםהםרכהכיובמצוקתםעייפים,כברהלוחמיםהיוםלעולם.

נשמתם.הצלתשל
חמרישובעהנסית,הגאולהאתהמחפשיםאלהבקרבשובעישהיום,שלכישראל

שלתוכובתוךהמכרסםנוראפחד .ופחדנוראה.מועקהאתוויחדשובעלהקיא.עד
ישמכאן .הדרךסוףשלהרגשהמחיר.בכלממנולברוחוישלהרדימו,וישהאדם,

יחידיםשלבעייתםאיננההבעיה .השלמהלגאולהאר(תשמ"ד)לאבדוןפתחרק
הבעיה .שתהיינהככלדראמטיותחלקיות,חברתיותתופעותושלאחריםאואלה
המשטרשלהאנושיהמחירהישראלית.החברהשלהבסיסיוהאופיהציונות,היא

לפתרונותמביאאנושיכלתיחייםמשטרליום.ומיוםלחודשמחודשעולההציוני
שעליהםאלהמידתם.לפייותר,לאנושיאותולהפוךהמנסיםאלהשלקיצוניים
 .החדשיםהפתרונותשליותרהנלהביםהלקוחותלהיותהופכיםהמחיראתלשלם

חרסרקהןתיקונם,אתלמצואאנשיםמנסיםשבהןהמיידית,הגאולהדרכיכל
שלבפניהםלראותאפשרלכךההוכחהאתמוות.פצעיעלפלנית.איסרקבו,להתגרד

הכאההבאראללנדודממשיכיםוהםתיקונם,אתמצאולאשרזכםהמחפשים,
כפניהזאתלראותגםואפשרששמם,לבבםאתותרגיעצמאונם,אתתשקיטשאולי

אך .ליוםמיוםייותראנושיתובלתייותראכזריתהנעשיתחברהכולה.החברהשל
חוסרכברשהיאהציוניתלברירהמחוץאמיתית,פוליטיתאלטרנטיבהשלבהעדרה
ימשיכוומבוגריםצעיריםשלשוררתשררותויגבר.הנואשהמצעדימשךברירה,
שלממוראותיההמיידיתהגאולהחלוםעליו,לוותרשקשהחלוםאלסוףללאבמסע
 • .התהוםסףעללחייםשנדונהחברה
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ספרים

בצומתהחיים

זאקס:מוריס

מבשפותהיללות
שלסיפורם-

 ;סועריםנעורים
אביטל :מצרפתית

ביתןזמורה ;ענבר

 ,לאורמוציאים
עמדוים. 229 . 1982

גםדגול,סופרהיהלאזאקסוריסמ
בכלמרסיקאי.ארפילוסוףמשורר,צייר,לא
בצלילימכשפות""הילולתספררמלאזאת

במשיכותפילוסופיים,בהגיגיםמרסיקה,
הואאמיתית.ושירהספררתובקטעיעריכותמכחול
חיבההתקופהמןהשראהשלבדרךאלהכלאתרכש
הקצריםחייואתכילהשבמחיצתםהאנשיםומן

 .והסוערים

השכיםשלרשיםאלנולדוהואזאקסשלגורלו~תרע
 .ייצרית,שחיתהתקופההעולם,מלחמרתשתישבין

היורעיווהיצירה.האמנותתחומיבכלופוריהסוערת
 ,המלחיןשל(בכרביזה'אק T ,מארי~ן'אק T ,'יד Tאנודה
אנודהגאלימאר,גאסטרןמשפחתו)קרובגםשהפך
אתואחרים.קרקטר'אן T'אקרב, Tמאקסמאלרו,

אלעמונושאהואהזמןשלרוחוואתאלהשלספרריהם
לו,המיוחדתההשקפהכקורתעםביחדספררתוך

 .כאחדרטראגיתמשעשעתהמרתקת,
חסרהואבאשרזה,ספרשלהעלילהעללדברקשה

כרונולוגיתהשתלשלותמתארזאקסמוגדרת.עלילה
העובדההיאלהםשהמשותףשרכיםמאורעותשל

 .אנקדוטותשלאוסף .זהרחלק.בהםכטלשהוא
("מופרעתשגרתיתבלתיבמשפחהבלידתושתחילתן
בתיטובים,לבכיפנימיותדרךעדותו)פיעללחלוטין",

הבריתלארצותקצרותוגיחותצבאישררתמכזר'
המועדוןתמידהואוהסיוםהמוצאכשתחנתולאנגליה
סייםחייואתבמרכפרכאס.הגג"על"השורהבוהמי

העולמיתהמלחמהבזמןהגסטאפרשלכסוכןזאקס
בספראםכיזהבספררמתוארתאיכהזר(תקופההשכיה.

לאחררבהלהצלחההוא,אףזכה,ואשרשכתבאחר
 .מרתו)

המלחמותשתישביןהאבוד"ב"דררעסקורביםסופרים
שבהםהטוביםגםאך ) ...רואיאןהמיכגרריי,(רמארק,

לציירשהצליחמיהיה :למדיצרהראייהבזרויתאופיינו
הבהירותחוסרואתהפוליטיתהמועקהאתהיטב

שהחלוהז;כפכיםאתלתארשהיטיבמיוהיההחברתי
תהפוכותעללספרידעאחרהפלסטית.באמנות
להעניקהשכיללאאישאךרבמרסיקה,בספרותבשירה,
זאתשערשהכפיועשירהמקפתכוללת.תמרנהלקוראיו
הצומתמןנובעתזאקסשלזרשהצלחתויתכןזאקס.

יהודי,מאד,שאפתןהיההואחי:ברהבעייתי,המיוחד,

רגישותובעלהמרהלטיפהמכורהרמרסכסראל'
המופשטאתתפישתואלגםשפלשהמופלאהאסטטית

מתרשםאתההספראתבקראך .העיןמןהסמויואת

בהרריהשחלהמעבראתלהביןהשכילרקשלא
אלארהליבראליהמודרניאלהןקןכטימןהאירופית

כתבהספרגבעלבשרו.עלהזההמעבראתחררה
כיביתן","זמורהבהרצאתעררךהסתםמןמישהו,

בכלבגדהואלבגידה.עצרםדחףשלקרבןהיה"זאקס
לאחרהגסטאפרלסוכןשהפךיהודיבחורובכולם.
הטרקליניםשלהטפרחיםילדרבותשכיםבמשךשהיה

לאאםפשטניתהיאזראבחנהכינראה ,, ...הפריסאיים
שהיואלאדחפים,אחוזאמכם,היה,זאקס :מוטעית

והנשגבהיפההטוב,כלאללהתקרבותדחפיםאלה
חי'ברהאומללהקונפליקטהמערב.שבתרבות
מידהמתוךרקלתארידעותקופתושסופריקונפליקט

במצביםרבה,כיבהפכפכותואותר,העמידניכור,של
לרגשקרבןכפלהעורךכינראהלכאורה.בגידהשל

רגש :מודרךעצמוזאקסגםהיהידושעלהבסיסי
עצמתמומחשתהאבסורד'למרבהבכך' .האשם

עורכיאללהעבירהצליחהוא :זאקסשלכתיבתו
תקופתושלהדילמהאתספררשלהעבריתהמהדורה

ויצריםרגשבעליאנשיםשלדילמההתהפוכות,רבת
להביןכדיהנחרצהפרספקטיבת-הזמןאתחסריםשחיו
המהיריםההיסטורייםלתהליכיםהאשםבחםשלא

 .עליהםהעובריםוהמכריעים
רוחבעלזאקס,שלבכתיבתוהעושרעללעמודגםראוי

הליריתהשפהעלובעיקרהתאוווכדיבותהאפקים
שלתרגומוהדברים.כתוביםבהמדרייקתאךהענוגה
העבריהקוראאלזרשפהלהעבירהצליחעכבראביטל

הקוראיםמן(אלהכרוחהגםאלאכלשוכחרקלא
כמהלמקראבוראיישתעשעוהצרפתיתאלהקרובים
פתרונותלחםמצאשעכברעסיסייםצרפתייםבטריים
 .בעברית)חולמיםלשוניים

צלרם-רארטכטי,מרטיטמסמךלב.בכלמומלץספרזהו
 •אתמול".של"העולםשלוחושפניכרקבאמת

ז'קונטאמנון

דקותשלבמרחק
מהעיר

יופי :פיינגרשעדודו
ספרית ;ארץשל

 125 ; 1983מעריב;
עמ'; צייך-שלכסירנוהואארץ",שלרפיי ,,

מסלוליוחמישהעשריםלשרטטסופר .
.בדמיוןמתובליםבלתי-שגרתיים,טיול

רבה.רבחי~כירתבהומור,שופע,פלסטי
"עולם :בחר"לטיוללאחרלכתובהחליטהספראת

מיאבל-בהקדמתומצייןחרא-יפהעולםגדול,
מדורתעלהמבעבעבקפההעשןלריחידמהרמיישווה
בהריםתבו'יןצמחירעלרוחותמרכהבוואדירועים

 ,, _חמסרלעים
מקבציאחדבאףמופיעיםאיכםהמתוארים,המסלולים
לאשלבמרחקיםממרקמיםרובם .המוכריםהטיולים

צארקהגדולות.מהעריםמאחתק"ממשלרשיםיותר
 .ידךבהישגוהטבע-המחברמפגרה-העירמתחרם
משפחחבעליאותםהספר .משרתזרמבחינה

במקרםאולם .ביחסצנועיםרכלי-רכבםשהכנסותיהם
מהדרכיםחלק-חולשתוגםנערצהיתרונו'נטועבר

מרבןבמלוא"טירלירת"מטרותפקרת 9מאיכןהמוצעות,
 .פתוחיםלכרפיםהיציאהכעצםועיקרן'הז;כלה'

כשרידיםהמקריםברובנראיםחמצרייכים,והאתרים

לכפולהמטיםהקירותכמרהמתואר.לעברםבלבדדלים
סוכרמבשלתבאובלהעלותהאמוריםג'לג'רליה,שליד

ריחבהםלהפיחעשויתרססאמןרקואולםצלבנית,
-השישהמתוך"שלרשה :כיוםגםכלשחימתיקות
סוכרמבשלתהיתהשזרמאמינים-המחברמספר

סברתאתכשאירמסגד.חיהשזהסבוריםשולרשה

 .) 58(עמ'רומנטי."יותרזהכיהסוכר
ביכולתהיהבטוחלאהמחברשאפילושנראהאלא

שלדמיונםאתשתעירהמילוליתהנחייתושלגיר~ייה
טרחלכן .על-ידוהמוצעותבדרכיםרתסחפםהקוראים

 .תיאבוןומעוררירביםבציוריםאלהאתלעטר
הקודמתמהמאהמסערתספרירבהבמידההמזכירים

ש"ירפיברוררעם-כל-זאת,רב.ייחרדלמקבץומקנים
זה.בתחוםקררם-לכןהיכרכואשרמכלשרכהארץ"של
הקרוב.מהטבעולהיכרתחביתמןלצאתממריץהוא

קטנותחןמרכזיות,מדרכיםלוהנדרשותהסטיות
והכאה.ענייןשללהפתעותומרכילותופשוטות,
שוטפתקלה,-הכתיבהדרךאףלמסלולים,ובמקביל
 • .אורכהלכלכמעטטובחיוךומעירה

ולריעקב

סיפוריםשני

"קרתניים"
 ;לבנים""חורשת
ירוסלב

איושקביץ';

מפלוניתתירגם
אחרית·והוסיף

יורםדבר:

הוצ' ;ברונובסקי

 ; 1983עם·עובד
עמ' 189

מררילקר"ר"העלמרתלבנים""חורשתהכובלותשתי
אירשקביץ'יררסלבהפולניהסופרשלעטרמפרי

בספרלקוראומרגשותיחדירחוברות )-1980 1894 (
"שתיכיהמתרגם,מצייןדברבאחריתלבנים"."חורשת
קשורותזאתובכלבכל,מזרזרהשוכרתהללו,הכובלות

לקוראלהראותעשויותעדין,פירטיקשרבאיזהביניהן
כיחודשתראינהוודאימשהר,"מיושנות"חירםשל

 .להדהים"כפרובינציאליותהזרהקוראבעיני
שאגבכיורןבררכרבסקי'שללדעתולהצטרףשלאקשה

שכילפנינוכיהרושם,מגתבשהכובלותבשתיקריאה
בכי-עלילותיהםבמרכזהמעמידים"קרתניים"סיפורים

אירשקביץ'הכרך'מחיירחוקהבסביבההחייםאדם

חברתית·לעצמה,חטיבהשלעיצובלעצבםטרח
 .ייחודםאתלהםלהעניקובכךתרבותית
שתימביןוהמפתיעההטובחהיאלבנים""חורשת
מרפאמביתצעיר,שחפןסטאש,חוזרבההכובלות.
היערן'אחיובביתלמרת 'מולדתוארץ 'לפרליןנשוויץ

איכםהאחיםביןהיחסים .מאשתושהתאלמןברלסלב,
מתערערים.אףהזמןובמשך ,כצפרי

הגוססאחיואתלסעודעליוכימשוכנע,ברלסלב
"ברגעלהפתעתו,אךהאחרוניםברגעיולימינוולעמוד

אחיובביתלמרתכדיהדלתאתסטאשטורקבר
פניהםאתלולגלותהחייםהחלוזהברגערקבשלווה,

אתבכגינהלהנעיםפסנתרלורוכשהואהאמיתירת."
עללהתאהבות.אפילומתפנהוליבוהאחרונותשעותיו

זוכהסטאש .לשיאההנובלהמגיעהזראהבהרקע
מגיעהואכדבריו,בהם,אושר,שלימיםכשלרשה
היוחייושכלכמיחשהואההוויה".שלעמוק"לעונג
חורשתשלקדרותהמתוךודווקאחללולימיםכהכנה

מתגבריםבסלבבול .הגנוזלאורמגיעהואהליבכים
ביןמריבהפורצתזהרקעערלסמויים,קינאהרגשי

היאהעלילתיתלפיסגההנובלההעפלתלאחרהאחים.
קברחלקתמשמשתהלבניםחורשת .מהרשרככת

הגובלתבשלווה"זוכה"ואחיובינתיים,שמתלסטאש,
 ...באושר
מבוססת,מררילקר""העלמותבספרהשכייההנובלה
מזדקן,גברויקטור,"חזרה".סיפורעלגםבעיקרה,

בהכפריתבאחוזהשבערותשלרשהבתלחופשהיוצא
שלבמחיצתןמכרשף rקשכהחמש-עשרהלפכיבילה
 .מררילקרהעלמות-עלמותשש

באחוזהלבקרנהגבהםהזמניםאתחשהואבפגישותיו
בשטחלבקרמרבההוא .פרטיכמורהבהששימששעה

 .עברומימיםבזכררכרתשקרעככולושרובותוךהאחוזה
כברמהןשאחתהעלמות,עםהמחודשותפגישותיו

כבדרתחמדה,חסרותלוכראותלעולמה,פנתה
להחריד,לעצמוודרמהחדגונילונראה"הכלומוזרות.

לאהבותערגהחדורשעברו"השכיםממספרננתהלגם
מחופשתושבהואלמימוש,סיכויחסרותישנות

התובענייםהיום-יוםלעיכייכילעבודתו,חוזרבררילקר,
 .זיכרונותיוולצל
שלמחייוהאוטוביוגרפייםהיסודותזרבכרבלהרבים

שיעוריםבמתןעסקצעירמגילאשר ,' rאירשקב
באוקראינה.פולנייםאחוזהבבתיפרטיים

היטבמרשרשותבכפרדאחתרכליחדירהכובלותשתי
מראות, .הסופרשלילדותוובכרפיצמיחתובקרקע
משוחזרים-ולשרןעגהמנהגים,דמ~ירת,צללים,

בהן.

נידחתבפינהקטןבכפר-1894בנולדאירשקביץ'
בבתי-אחוזהפרטיכמורהצעירותו,ימיבאוקראינה.

ילדותווכרפימיצירותיורבותכאמור'פרכסו'פולניים
עקרוארבעעשריםבןלסיפוריו.בכייןאבנימשמשים
יוצרישלהראשונהבשררהמקרםרכשבהלררארשה
 73 ~מלחמתלאחרוסופר.כמשורר-הפולניתהספרות
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ספרים

בצלאוטוביוגרפיה

המוות
 ;בובוארדהסימוןו

 ;מאדוקלמוות
 '''בתרהוצאת

 89ירושלים;
עמדוים.

ב
רהלסימוןמארד"קל"מרותהספדראש

תלך"אל :תרמאסמדילןציטוטברבראד
תקדחזיקנהטוב.לילהאותרתוךאלמתון

עלהתקצףהתקצף, ';היוםבערובוגתעש
 " ...הארדמרת

היאהחדשבקונטקסטהדבריםמכרוניםשאליההדמות
מתוארתאינהשגסיסתהברבראד,רהסימוןשלאמה

בחייםהעיקשתדבקותהבשלמארדקלכמרותדווקא
גסיסהביןשהחציצהכךממש,האחרוןהרגעעד

תקורהביןולסרקזם,למיאוסרחמיםביןלהתאוששות,
קיימת.ראינהכמעטלזעזועאדישותביןלייאוש

הקיצוניותהתנודותאתלמשל'הסופדת,כשמתאדת
אחדממצבהדעתכבהסחעובדתהיאהאם,במצב

למשנהו.
הםקלהלשעההנאהשייריתערובתעםתופתיסודי
יכולהספדלחייה.האחרוןבחודשהאםשלחלקהמנת
למלא-אנושארבגללסנטימנטלילספרבנקללהפוךהיה

ברבראד.דבשלוהנרקבהאנאליטיהדצירנאלי,המבט
כפפותהלובשותבידייםבכאבלגעתכדיהעזהדרושה

אמיחיתהנכרתהלמרות .כללהתרגשתי"לא :הגירןשל
ואחדילמרת.שעתההגיעה-דברשלובסופראיתנה.
אבל ) 10(עמ'מתים".שבו-בגילהריהיהכלככלות

להעבידמצליחהאחרוניםהמשפטיםשנישלהריתמוס
פחותלאנשמעזההקד.ההגדשמאחודיהרטטאת

רוטשילד"שלב"כינרדרלברונזההחובשמדבריחריף
כלהזקנהלהחיתהחיה ?ערדלךמה"נר' :לצ'כרב
לפרקה".הגיעהרעתהצרכה,
אתמביאיםברבראדדהפרנסראזשלוגסיסתהמחלתה
המשפחתייםיחסיהאתולשחזרלחשוףהסופדת

אמה.עםשלההקשרמורכבותאתובייחודהמורכבים,
כאןמשמשובהורהבעבדהיחסיםמערכתשיחזור

לעצמהשבחדההחייםדדךלהארת :כפולהלמטרה
הקיוםעלמשפטולחריצתנפשחשבוןעשייתלאחר

רעלהנישואיןמוסדעלהמרות,עלהחיים,עלהאנושי,
החידות.

ריקשהעולםבנעוריהברבראדרהסימוןכשגילתה-
בניגודאךהמרות,מפניהפחדאתגםגילתהמאלוהים,
פתרוןבמרותדאתהלאהיאאחדיםרביםלסופרים
שאיןאיוםאםכיהקשיםהקיום.לו:כ:;נל.יהולםרומנטי
הזה,בספרמרכזישהמרותככלהחיים.עלממנומנוס

המרות,ממנו.פחותלאחזקהבחייםהפראיתהאחיזה
להשאיןאלימות"תארנה'לדידההואקל'ארקשה

החיצונייםבגילוייהםגםוידידות,אהבה .צידוק"
המרות.בדידותעללהגתברלנרעוזרים
גםדמעה.הזילהלאאביהשבמרתמתוודההסופרת
ואילובתרכם".עצמי"זיהיתיביגונהשקרעהכשחיתה
משליטתי"יאושיחרגהזאת"הפעםאמהסבללמראה

מאשדיותראמהאםהזדהתההיאלמעשה .) 26(עמ'
ערדכלפיהלהשהיווהביקורתהטינהחדףאביהעם

בנדירמופעישהיהאבילערמת-"בשנתי .צעירמגיל
 :ממששלתפקידתכופותמילאההיא-עיןולהרף

(עמ'יחדיר"מאושררתוהיינוסאדטדעםנתמזגההיא

86 (. 
שלאהאם,עלנרקבתביקורתברבראדרהלסימוןאבל
נרדמותידיעלונשלטהגמורהחידותמתוךלחיותידעה

ההתמרדותבדדךבחדהלאהאםומוסדיות.חברתיות
רצתהולאעצמהבהערכתהגזימהשניםבמשךכסימון'
לערשריתוקימישלרשהלאחרדק .זקנהשהיאלהודות

ושמרנהשבעיםכנגדלעמודכרח_בתרכה"מצאהדורי
דף'"להפוךעומדת'אניוצלולה.וטית n-;השנרתיה ____-

אתוהדחיקהדיכאהעצמה,כנגדחייתההיא .) 14(עמ'

הכאיבמדועברעיונותיה.עקביותחוסרוגילתהיצריה
הגדולוהפערהניכוראףעל- ?במיוחדאמהמרתלה

משותףמשהרשישבעובדהשתיהןהכירוביניהן

לאיןוהחיוניותהקיוםשמחתבחיים,הדבקות ;ביניהן
 .המרותפורענותבפכיתריסעבורןשהיושיעוד,

שתיהןנוסף.משותףמכנהביניהןישלמעשה
 .הזולתבעית-קשהמוסדיתבעיהעםמתמודדות

בעצםמתקשהפתיחותה,למרותברבראד,דהסימון
שקשהתפיסותארממצבההדחוקיםמצביםלהבין

יכולההיאאיןלמשלכך .דצירנאליסדרבהןלהשליט
הבאתמשרםבהשישאהבהארדתיתאמונהלתפוס
עצמהאתשהקריבהכאשדמתאדת _היאאמהאת .קרבן

בעלהשלמבגידותיועיןבהעלימה,בפעולותיה,
הפתיחותכביכול.סטואיתבשלווהאליהןובהתייחסה
 ;אמהמתכונותאחתגםהיאלזולתביחסהמוגבלת
מכאיבהאמרנהחוסרבעיתהאםעםההבהרהבשיחת

לדעתנוכחתיחיש"אךברכה.אמהאתלדאותלסימון
עלכלללהאיכפתשיהיהבלאכשלרכהעלהיאשברכה

חיבה""חרםבסימוןהתעוררומדועבקרבי."המתחולל
שחלוהשינוייםאתבדאותהחריפיםאשמהורגשות

שהשינוייםמשרםגםרבכן.- ?מחלתהבעתבאמה
מןנשתחררה"היא :סימוןשללהשקפותיהתאמר

הכןמןבהשהיהכלשהסווההשגרתייםהדפוסים
כךעלעומדתכשהיאאמנם .) 87(עמ'והמרתק"
גרפהמחציתחושפתשאמה(בשעהלראשונה
לי"איןומפטירההפיזיותרפיסטיתלעיניהתחתרנה

שהדיהלם,מתוךנרתעתהיא-ערד")ברשהשמץ
רעיםתמימת"הייתי .מקודשטאברעלהאםויתדהבכך
ויתוראותרידיעלצומצםשלפתעזהשגרףאלאעמה.

ערדנבדללאכללגרף,מאשדיותרלהיותלאשפירושו
כשהיאהדברים,בהמשךאבל .) 16(עמ'מגוריה"
האם,שלולצרכיהלמחלתהמרותקתויותריותרנעשית
 :כרתכתהיאתחילהאמנם .החדאזמלהגםמתמתן

זיהיתילאאךלמשכב,שנפלהאשהבאותה"זיהיתיה
 .בי"עודדהשהיאהנכרכותטיבאתולאהרחמיםאת
אףהרחמים,גובריםהמצבשמחמירככלאבל

פוסקת.שלשהביקורת
לידיהאםשלהחשוףגרפהלמראההתחרשותתיאור

התייחסותברשישהיחידמקרםאיברהפיזיותרפיסטית

שלתוכוהפה,נתועתמתוארתיותרמאוחדהאם.לגרף
תנועתמאותההייתי"מהופנטת :מיםמטפטפים

מוצלתשפהמאותהכאחת,וענוותניתשרקקהמציצה,

בילדותיתופחתשחיתהכשםשתפחהקלהבפלומה
 .) 23(עמ'מרוצה"בלתיארנכרכהחיתהשאמאשעה
נבעסאדטדבנוכחותכךאחדארתהשתקףהבכיפרץ

כלאתשיקפהפהתנועתשארתהאמה,עלמרחמים
כמעט,עבדרתיתשפלותמברעה,"גרגרנות :הרריתה
-חייהשלזרמרתה,שלזר-בדידותמצוקה,תקורה,
מתווספתולכך .) 26(עמ'בקיומה"להודותרצתהשלא

פרישהיאומהעובדההרריהביןמהיחסיםסלידתה
הלילהאת"ביליתיאביהקבורתנירםהאלה.היחסים
שבהזרכלולותממיטתסלידתיאתבשכחי ;לצדה

 .) 86(עמ' " ...אבימתרבהנולדתי
ברברארדהלסימון .זרמעיןרגישותלהסבירקשהלא
נעימיםזכררכרתאיןלחיים,ירבדהלסארטר,כמר

סארטרקבע"המלים"האוטוביוגרפיבספררמהילדות.
מהכלואתילדותיאתשונא"אני :משמעיתחד

"לא :הלשוןבזרכאןמתוודהוסימון .ממכה"שכשתייר
אמאאתדנואשרהילדותתלאותאתלמחרתבכרחיהיה

(עמ'מכך"כתוצאהבחזרהולסבולאומללהלעשותני
באםערדמקורההקיומיהסבלמערכתשלשדשיה .) 87

היא ...מאושרתילדהחיתהשאמיסבורה"אינני :אמה
מפעםיותרמרירות.שלשלםעברבזכררכההעלתה
(עמ'אמה"שלקרירותהעללפניהתלוננההיאאחת

הופכיםלאמהסימוןשביןהמרוחקיםוהיחסים .) 27
 ;סיטריחדאיכרהסבלומעיקה.קשההדדיתלהתייסרות

בהששלטהעריינתאשהבאמהדואההיאאחדיצר
מנתעוברתהאםעלגםשניומצדנבחר~תrו,אתודיכאה
האתיאיסטיתבתהבגללדברשל Tבסופרחיסורים
החברתית. ·בסביבתהשערוריהשעוררההמרדנית

במערכתכמנעיםבלתיהםוחיסוריםשהסבלכשם
היאהזולתבמרתהמעורבותגםכךהזולת,עםהיחסים

אלאשלומרתועםרקמתמודדלאהאדםכמנעת.בלתי
ברברארדב:סימוןשרבאבל,אחרים.שלמרתםעםגם

אלאזולתהמרתאתולתפוסלראותכמרבןיכולהאיכה
הכלליתבחזרהנוכחותאגר ."כן :לעצמההשלכהמתוך
המשותפתזרשהרפתקההואהאסון .שלכרקבורתנושל

 . .) 84(עמ'"לעצמו"אחדכלארתהחילכל,

אךסרקסטי,קשה,אכזרי,ספרהואמארדקל"מרות
כפפותהלובשותבידיים-בכאבלגעתאומץברכיכר
 •הגירן.של

"קרתניים"סיפוריםשני 72 ~

החוץבשדרתכפקידעליושעבדההשכיח,העולם
שלחביבונעשהוארשה,שלידבאחוזתוהפולני
וחמשמעשריםלמעלהשימש .הקומוניסטיהממשל

ספררתיעתכתב-"טררדצירשץ'"שלכעורכושכה
 .פרליןשלמרכזי
היסודיהמרטיבפילמאירת.תכונותהכובלותלשתי
העלילה,שלביבכלנוכחחזרה""גיבורי-שבהן
-, nרמרוכזיםהעלילההתפרשותוזמןהתוכןסיפור

שלפנינוהכובלותמקובלות,כנובלותושלא ;מסילתיים
כתארדילרואיתאודישלגמורהתכליתמצמצמותאיכן
ההולמתבמידהפרכותאלאוכדרמה,לכרשהררי,טבע,

המתווסףהתאוויהמימדלהרחבתקולנועיתסריט
אירשקביץ'אתמשמשיםוהנוףהטבעתאודילעלילה.
המרכזצידגיבוריו.שלהכפשהלךלבכייתכוחכאמצעי
החזרהאפיזודתשלתרכנהמיצריהואהכובלותבשתי

מאירותמכריעות,בהיותןאלה,אפיזודותלסוגיה-
לפיסגתןהנובלותהעפלתלאחדהגיבור.אתחזקבאור

מבכהיוצרותרכךההתחלהנקודתאלמתדרדרותהן
 .פידמידי-קלאסי

סגולותיוובשלבפרליןרביםלשבחיםזכההספר
מןיפה.פרושהפולניהקולנועלוכתןהפילמאירת

עליכולתשלמעטהלאמידהתידרשהישראליהקורא
הכובלותשתישלהפררבכציאלילעולמןלחדורמכת

תחילתשלוהאווירההנוףהזמן'פערימעלולגשר
לממלכתוחדירהרבה,כהבקפדנותהשמוריםהמאה
חוריהדברשלבסופרלהיותעשויהאיררשקביץ'של

 •מעניינת.

רפאלשמואל

בן-דדויערה

ירמיה~אתלצנזר :שרידיוסי 5 •
האמנותארצדאלמעולםהתוודעתלאפשוטמושג.

יודעהייתאליו,מתוודעהייתאילוהאוניברסלי.
ממלאותביותר,הרבותביותר,החשובותשהיצירות
גםאלאלזמנןרקולאלזמנןאחרות,שרכות,שליחויות

והיאאחתשליחותממלאותאינןבוודאיהןאבל .לכצח
האווירה..בישרם

מה ?צנזורהאומרתזאתמה ?שמךמידררקמן'הרב

מניחאתהפטרונות.אדנות,התנשאות, ?אומרתהיא

צנזורההכלככלותהריכימטעמך,שיבראמיארשאתה
תמכהלאהיאהמשטר,שלובדמותובצלמותמידהיא

התנשאותמתוךואתם,לדוגמה,לריןחכרךאתכצנזור
ליתקבעואתםפטרונות,מתוןאדנות,מתוןעילאית,

נראה,אנחנומהנקרא,אנחנומהשליהבכורלבןאר
 ?מחזרתאילוסרטים,אילו
עלכזאתצנזורהביןכן,אםהעקרוני,ההבדלמה

עלצנזורהלביןהאלה,המידהאמרתפיעלהאמנות
פרקיםישבוודאיבהיסטוריהגםהרי ?ההיסטוריה

אותם,למחוקרצוההייתשאוליעליך,מקובליםשאיכם
רוצההייתלאשאולימהם,להתעלםרוצההייתשאולי

-אותםשילמדורוצההייתלאשאוליאותם.להדגיש
 .ההיסטוריהכלאתמרחקהייתואז

 ?מילוניםעלצנזורהתהיהלאלמהרבותי,והמילונים,
העקרוניההבדלאתלי.תסבירהעקרוני?ההבדלמה
עלצנזורהביןהעקרוניההבדלמה .להביךרוצהאני

צנזורהלביןהיסטוריה,עלצנזורהלביןתרבותיצירות
שאתהמושגיםשםיששלהיותמארדיכול ?מילוניםעל
בג:המתחילהמלהנניחאולימהם.מתלהבכןלא

סטיתתהיהשלאוכדיבעיניך'חךמוצאתאיכה"גדה"
מהמליםהמילוןאתלנערגםרוצהאתהמחשבתית
ההבדלמההזאת.המחשבתיתהסטיהאתהמאפשרות
לי.תסבירהעקרוני?

עבודה.מלאותשידיהר~דהתהיההזאתהורעדהכן,אם
אתרקלאתצנזרהיאאבל .הכלאתתצנזרהיא

ירמיהו.למשלהתכ"ן. וr~גםתצנזראלאההיסטוריה
חמודיותרהרבההענייןאלאחורבןניבארקלאהוא
הגדולהתבוסתן :לשםראוישהואחושבאנימזה.

שירמיהומשרםהיהודית,ההיסטוריהבתולדותביותר.
לכניעה,הטיףפשוט-זוכרשאינולמיזכיר'א-

-מסריימתפוליטיתהערכהלוחיתהלהתמסרות.
פירעל-כרגעמשנהזהאיןנכרנה,לאארנכרכה

בדידהאין .רבותי :אמרהואהזאתהפוליטיתההערכה
חייבלאזה .לכשדיםוהתמסרלכשדים,להתמסראלא
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קרית-שמונהבילתושמודרנייםבובל·בתי •
 •תל·אביבלתושביבמוממשואילת

איבותוביקורתהמוצריםלטיבאחריות •
 .ימיםלאורךאמינהסחורההמבטיחה

ארובהשורהעלבחודשוחודשמדיהנחות •
 •המשפחהבנילבלצריבהמוצרישל

ולזוגותלמשפחותנוחיםאשראיהסדרי •
 .לביתראשוניציודקנייתעלצעירים

עובדיםועדיעםמיוחדיםהנחההסכמי •
 .הארץברחביומפעלים

 )' tכד (ז~
במשבירהקונה

חוםךכםף,
לצרכן

זמןחוסך



ספרים

לאזארוסמסעות
לונג

 :היינלייורובוט
 ;לאהבה"זמן"די

דפנה :מאנגלית
"כתר"הוצאת ;לוי

 ; 1983 ;ירושלים
עמודים. 533

שכלאלההאדם,שלהידועותשאיפותיויןב
ישנן .לישרןכשכברלעצמומאחלילד

 :שרנותבווריאציותונשנותהשברתשלרש
רכןהעתידאללהציץ .נצחחיילחיות

שלספררהאהבה.שלבדינאמיקהולשלוטלהבין
 :אלהאוניברסלייםחלומותכשלרשהעוסקהיינליין

 .המספרמגוללבדיונימדעסיפורשלבמסגרתו
שנה,כאלפייםלאורךחייומסכתאתלדנג,לאזאררס

אי-שםרכלהשלנרהמאהשלהראשונותבשנותיההחל
אנושישהואהגםלאזאררס,ואחת.הארבעיםבמאה
השררותכבעלמתוארובהשקפותיו,בתחושותיומארד

שנותאלפיפניעלמשתרערזכררנראינסופיתגופנית
טררבאדררשלנטיותבנרן-שאלא .האנושיהמיןשלקירם
לאשערדותקופות-זמןרחוקותגאלאקסירתסורקהוא

 :כמרבתחומיםמוכרותדילמותשלבדיקתןתוך .נחרו
וחברה,שלטוןסדריואישרת,מיןיחסיהיסטוריה,

הספר,שלשמרשמעידכמרבעיקר,אך .ומוסרכלכלה
דרכיהואתמשמערתהאתלבררזאררס-לרנג.לאמנסה
מנתרצוררת,ופושטלרכשהואזהלצורךהאהבה.של
עםמפגשיםומקייםותקופותהשקפותעמדות,בין

שלנרבמאההחייםונשיםאנשיםשלרחבהקשת
 .תהיינהשערדובמאות

האחרוניםבפרקיובמיוחדמענייניםהללוהמפגשים
אללאזאררסמגיעהעבראלמסעותיובתרם :הספרשל

זמן .וגדלנולדבההמשפחהואלמולדתועיירת
הואוהמקוםשלנרהמאהשלתחילתההואההתרחשות

הספרהופךואילךמכאן .הבריתבארצותקטנהעיירה
פניעללאזאררסשלמצברשביןהניגוד :מרתקלהיות

משפחתובנישללכאורההזעירקיומםרביןהזמןזרם
אתלפעמיםהמזכיריםפאראדרכסיםיוצרומכריר

מתגלההיינלייןודלף.רירג'יניהשל"אררלאנדר"
התבוננותכושרדקה,אבחנהבעלכסופראלהבפרקים
(שעללאזאררסשלדמותוחוויות.שלעשירומטען

הענייןואפילוחיותנמלאתלהלן)נעמודערדמגבלותיה
לאזאררסיורדלראשונה :נשכריוצאנרדדהואשלשמר
יחסיםמערכותשלולחקרןהאהבהשללשרשהבאמת

 .אנשיםביןהנרקמות
אתההאחרונים,הללו,הפרקיםשלשמעושרםאלא
אתלתארשהיטיבכפי :הספרשלמ~שלתרעללמד

דורנו,רבנילדנגלאזאררסביןשבמפגשהאנושיהמימד
במפגשיםהזההמימדבתארוהיינלייןנכשלכך

כךאלה,הבאות.המאותשוכניעםלאזאררסשמקיים
הם :ייחרדוחסרילשעמוםעדאפרורייםמתברר,
עלזהעםזהומתקשריםמתלבטיםמרגישים,חושבים,

 .יתרהבמקוריותלאזאתואף .שלנרהמאהדפוסיפי
במבחןעומדיםאינםשלהםהמיטהתעלולי(אפילו
גם .) ...הרלנדרקסביירהארג'רנגאריקהשלעטיהן

עלהנקרהלכללאזאררסשמנדבהאישיתהפרשנות
אינןוהאחרותהאמרצירנאלירתתגובותיורכןדרכו

האינטלקטואלית-היומרהעםאחדבקנהעומדות
יהיה, .למסעותיויוצאכשהואבהשטרףשהואחקרנית

אפשרראיהוא"חדדארעא"סדנאכישיטעןמיאולי.
במבנהשרנהשיהיה 4272שנתשלהאדםמןלצפות
לקורתזאת,בכל ,מותר . 1982שנתשלהאדםמןנופשר
שלהיישוםטורחיהיהשנהמאלפייםלמעלהשבערד
יותרצבעונייותר,רחבהאנושיתהנפשמבנה

זמן"דילדנג.לאזאררסשלמזהוקונסטרוקטיבי
מחציתואתלהחמיץאסור :בעייתיספרהואלאהבה"
הראשונה.מזרמרובההנאהלהפיקוקשההשכיח
לערך. 200בעמודלקרואלהתחילאולי,הוא,הפתרון

 • .הנאהשלעמודים 333לקוראמזומניםכך
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תרבות-מלחמתיש :(המערך)גרנותאלעזר
שומרהוא .העםעלממונהוהואבבוקראדםקםפתאום

שנכונהמדינהארתה .והמדינההעםשלהיסודערכיעל
האם .אזרחיהכלביןגמורשוויוןהקובעתמגילהעל

בנושארקלא .דררקמןחבר-הכנסתשלעולמוהשקפת
ביטויהיאמינים,ביןהיחסיםבנושאעמים,ביןהיחסים

אחרותדוגמאותכאןנאמרוכבר ?המדינהשללרוחה
הפוליטיות.להשקפותיובאשר
יכולההיא ?לבשםשבאהאמנותעלמדבראתה

יששםהמרכזית.בתחנהשלךהטעםלפילהישאר
שמעתהאם .להשקפותיךשמתאימהתמונותתערוכת

תמרנהחיתהזאתאבל .רעהלאתמרנה ?גרניקהעל
ולאהיהודיהעםאתשהשמידהפאשיזםנגדשנלחמה
האם ?ישאמנותיצירותאיזהיודעאתה .שלךכברשם
עלשנלחמהשלוהגיבורה ?בחייךנובטעלשמעת
מהקטנה.זונהחיתהאנושיים,ערכיםעל ,צדקערכי
 ?בזהמביןאתה

הקורא,האדםהואהיחיד"הצנזור" .לכםירעיללא
קבעהזה"הצנזור"החוזה.האדם ,החושבהאדם

לא"היקב"ומועדוןשנה 35יתקיים"צוותא"שמועדון
 .אחתשנהיתקיים

"סימן ," 77ש"עתוןקבעהזה"הצנזור"זאת.קבעהוא

 ;לצאתשימשיכועתרניםהם"מאזניים" ,קריאה"
לעם"הצנזור".קובעזהלמרת.יגוועהשבוע"ר"יומן

המעשיםכלאתלעשרתכדישכלדילושהיההזה
לארמהטובמהלשפוטשכלדיגםלויש-הגדולים

 .לוטוב
חיתהתמיד .דררקמןהכנסתחברהיהודית,המורשת

אתההיהדות.שליופיהזה .גודלהזהפלורליסטית,
ארתךלהכחישיכולואינניכרצונךארתהלפרשיכול
 .אותילהכחישיכולואינךכרצוניארתהלפרשיכולואני
יותרלאשהיאכשםשלימשהיאיותרשלךלאוהיא
ידלא-הזההדבראתשתביןרעד .שלךמשהיאשלי
הזאת.בארץתרבותמלחמתישידוע.בברזלברזלביד,

אחדרצדתרבותמלחמתישעצמנו.אתלרמותנפסיק
ונסרגוהולךשלרם-ביתומחפשבהמכירלאהזמןכל

בעם.רובלהיותבליוהולךמקציןשנירצדצעד,צעד
הזאתהאידיליההזאת,שהתקופהשתדעוהזמןהגיע

נגמרה.

צריךלציירבשביל .ירעיללא .דררקמןחבר-הכנסת
 .תועבהלאוזאתבעירום,ראשהבעירוםאישלראות

היוצרשלפעמיםהאדם,שלבכוונתואלאתרענהואין
 • .ביצירהשמסתכלמישלופעמים

אמקורכביהסמכונתשקונהמי

 סהי~;;י;;י~ך~~ ~~;ו g י~~~~~
לכבס-אחתבמטרהותכןכבמכוהנ

קומפקטאמקור .יעילותבמכיסמום
 ,אמיתיעבודהסוסהיא 111וספר

 .וסחכוניחזק

 )מ"ס 40X60 (הקטנותמדיותיהלמרות
 .כבסיה ("ק 5עדמכבסת 111קומקפט

וכסחוניתללחוטיןאוטומטיתהיא
 .ושחמלמיםבצריכתבמיוחד
המכוהנלש mהמיוהמבנה

היאמהםהמעוליםמרים mוה
כביסהמכותנלןמביטחיםמיוצרת
 .לעיהסלמוךשאשפר

 .בוטחלעהולכותהביוטחחברות

 ו~;רמם;~~~ג~ו~~~ ~
 8במךש'tככדבןראותהלבטח
שטת 10ןלטתניםמאבקור .שנים
יסבהאמותהדביוקמדעו! .ביוטח

 .כופלהחאריותןלטתניםשמאבקור

f ~ 
 \fז t•זצ \t י((\( •\'"\'זtן \'"• •

חאריםנכהסימכותניצרנירוב
למבוטחחאריותשהכקרןלטתנים

ןלטתניםמאנקור .לשהםהכביהס
 .שלתנייםלמהאחאריותחיםנ

מאמיניםאחכט 'שפוהטסמיהנ
 .מוכריםשאחכטנמה

, 
שרות

אס-פא
תחרותללאשרות

.J \.. 

אפמאנחוויתבלכלהשיג

'""""למשחהומהתחחב. ~ ..
~~אמיקןך
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חזון

של
רווחה

ויופי

עםשיחה

נוסןאברהם

מפעלימנב"ל
רובינשטייוהלנה

בישראל

 1יהודיםשלרביםהצלחהספוריכמו Iרובינשטייוהלנהשלספורה

בעלמההמדובר .חובקת-עולםבאימפריהוסופובמסעתחילתו
משחת-קרםובאמתחתהלאוסטרליהמפוליןשהיגרהצעירה
בארצהשהכירההנשים .האישילשימושהשלההרוקחמןשקבלה
הגברת .עמהשהיוהצלוחיותמעטאתמהרהעדכילוהחדשה

חוגבידימהרהעדנצרכואלווגםנוספותמנותהזמינהרובינשטייו
העולםבכלנשים :ברורהחיתההמסקנה .והלךשהתרחבחברותיה
-שלהןהראווה""חלוןאתלטפחכדימשובחיםלתכשיריםצמאות

 .הפניםעור

וללמודויצריהלשלצאתהרעיוןרובינשטייוהלנהשלבלבהנולדכאן
עולםתפיסתלקראתראשוןצעדזההיה .האדםשלעורועלשניתןכל

והמחקרהמדעשלוב :ומפעליהפעליהכלאתהיוםועדמאזשלוותה
 .ההאששלצרכי-היופישבספוקהשליחותתחושתעםביחד

משוכללותומעבדותמחקרמכוני ,מדענים :ידועותהתוצאות
והמחקריהמדעיהעורףאתרובינשטייוהלנהלמפעליכיוםמספקים

אנשי-שווקשלצוותמקייםבמקביל,העור.טפוחשלמוצריםלשפע
מניית-בכורהלושישומקיףדידקטימכירותמערךויועצות-יופי

 .הצעירמראהולשמורעורהלטפוחהישראליתאשההשלבחנוכה
הסממןרובינשטייוהלנהשלמחייהנעדרהמסחריתהצלחתהאףעל

הניעהשבההשליחותתחושת .קליםייוייחייםהוללותשלהאופייני
סכומיםולתרוםכולובעולםהאומנויותשללמצנאטלהפוךאותה

הלנה(ביתןצבורוצרכיצדקהמוסדותחולים'לבתינכבדים
החמישיםשנותבסוףאביב).תלשבמוזיאוןלמשל,רובינשטיין,

היאבישראל.מפעללהקיםזייל,ספירפנחסשלבהשפעתונאותה,
נישאה'גבעה'לידלחיפהנצרת'ביובדרךובהיותהארץלסיורהגיעה
שלהירוקיםמרחביועלוהשקיפהיצאההמכונית,אתלעצורביקשה
בראששהיופיאשהביוראשוןממבטאהבהזוחיתה .יזרעאלעמק

אלא .חולמיםשלדורותברשתושהפילנוף-קדומיםוביומעייניה
למציאותחלומותלהפוךובנחבכשרוןנחנהרובינשטייושהלנה
מטרים 6,000שגדלומפעלגבעהאותהעלמתנוססהיום :פורחת

הסמוכה,העיירהתושבי(מחציתםעובדים-200כהמעסיקרבועים,

המקומילשוקבינלאומיתברמהתכשירי-יופיומספקהעמק)מגדל
התיכוןהיםאגןארצותאירופה,מזרחביניהםרביםיצואולשורקי
 .הרחוקוהמזרח

שלדרכהאתנאמנההממשיךנוסן'אברהםמרעומדהמפעלבראש
לתהליכיבנוסףהחברה,מקיימתניהולותחתרובינשטיין.הגברת
המתקיימיםוהחןהיופילטפוחקורסיםגםמתקדמים'ויצורמחקר

 1פרטייםבבתים Iבארץעריםבכמהשהוקמוההדרכהבמרכזי

שכזהשרותכלל,'בדרךאיואליהםבאתריםואפילועבודהבמקומות
למש)ל.צהייל,(בסיסימגיע
הוא .נפשיתהיגיינהוביןהגוףטפוחביןישירקשררואהנוסןמר

בגילהחללנושאמודעותליצירתרבהחשיבותלפיכך,מייחס,
ובריאות-הגוףקוסמטיקהשביוהקשרגםהבלות.לגילועדהנעורים

עובררובינשטייויי"הלנהמתכשיריתכשירכל :כאןמוזנחאינו
מכיליםלעורהמיועדיםהתכשיריםהבריאות.משרדשלבדיקה
 .השמשקרנישלהמזיקההשפעתןאתלהפיג-מסנניםחמרים

המפעלמתוצרתלכת-הצפונייםואפילוחמרי-מגןנמזגיםבשפתונים
 .למיניהםדטרגנטיםמפניהמגיביםחמריםבתוכהמכילה

היא .בספקמוטלתאינההעמקמגדללעיירההמפעלשלתרומתוגם
שהםהמקום,לתושביומספקתבטוחהתעסוקהבהצעתמתחילה
המצוייניםהעבודהביחסיממשיכהתבל,ארצותמכלעוליםברובם

עובדכלבפניהפתוחהובהזדמנותובשלוחותיובמפעלהשוררים
כמנצח-"כמוהונוסן'מראומר(יימנכייליי'ולהתפתחלהתקדם
רקאפשריתהשוניםהכליםביןשההרמוניהלדעתעליותזמורת.
עדומגיעהיחדיו)לעבודונהניםבחלקםמאושריםהנגניםכאשר
הלנהמפעלישלתרומתםהואאף-העיירהשלהקהילתילמרכז

הצעירההגברתשלחזונהלמעשההלכהמוגשםבכך .רובינשטייו
וסופהשבאוסטרליהלחברותיהאושרלגרוםשרצתהמפולין

בעולםרביםלאנשיםחברתיתואפילוגופניתנפשית,רווחהשהביאה
 .כולו
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מכלשישבו

בויטובכלהשרוןדןתל-אביבאופקןרשת
אילתעדחדרה:מסופרמרקטים 105בארץ.הגדולההשיווקרשת
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 ~~('""דעתרוצה
לך?לקרותעומדמה

בביתןשברעבכואישיאסטררורגיהדעת-חיזויחץ

בדואראובםלפוןמסור
ושעתתאריך.מקוםאת

לביתךותקבללידתך,

תחזיתשבועבכרבדואר,

-4כשלמפורםתאישית
מורפסים•צוותעמודים

 .בינלאומי,ירעאסטרולוגי
רךמאפשריםומחשב

ל:ן•הצופיאתלגלות
בחיזויהצלחה 85%

החורשיםכשרושת
 •האחרונים

לשבוע, $1היכרות:מחיר
 $11שנתייםמנויורמי

בשקרים>•

ביניהםבין-לארמייםאסטרולוגים

 .הרמןדניהנחע,ה~שראליר~אסטררלרג

בתחזיותלחההצ 85%
גבוהההדיוקרמת-
הדעת"!"חץלש

הרמן '[דחזהאחרונ'םהסודש'החבשלושת

ורעותאמהתא "תהדע"חץבאמצעות

הבא'ם

lח' * T ' תפטרותוהלע \'גבתהודער'ךתא. 
בבורסהודותנת ' Jר'תאלשו'קמד ' lT 'ח *

ונ'סרהאחבחודש'ם

ועודמהשרףלה"צשלהגנסיהזמן ' lTח' *
אנש'סבשבועוןשהתפרסםכפ'ועוד

~ 
 ~זאתחזההרמזרניהאסזכרורוג

- iחורשים 4לפניכברהרעת"ץ n ··באמצעות
האירועיםשלושת

הראשונים
התיקימו.כבר
הבורסהגםהאם

תתאושש
סוףלרקאת
השנה!

לחיזויהדרך-הדעתחץ
עתידך

 9.6.83אחרונותבידיעותפורסם

נחלתםשניםאלפיבמשךשהיהמה
הואמדינותושליטימלכיסשלהבלידעת

אישיאסטרולוגיחיזויידך:בהישגעכשיו
 .לךצפירמהיוםי mהמתאר

שלהיחזויליכולתהסברנצמאטרם
הוכחהזרחיזוייכולתאולם ,האסטרולוגיה

 .רביםיעיס mבמחקריםושובשרב

תופעותיתרכמרכיסבוריםהחוקריםרוב

שישבמחזוירותניעםהאדםבניחייהטבע,

ניתןכןעלאחירם.טבעלמחזוריקשרלה
מחזוריותבאצמעותהשארביןדתה t >דר mל

 .הכרעיסתנועת

האסטרולוגיהחיזוישלהידוקיכולת
האחרונותהשניםאלפיםבחמשתהתפחתה
כיוסגס .עוההמהימנותלרמתוהגיעה
ביוןומודסרתיmנרתשילטימרבים

לצורךאישייםבאסטרולוגיםלהשתמש
 .להתרחשהצפיויםהמאורעותיחזוי

עלחתיזויתואתמבססהאיישהסאטרולוג
הלידהתאירךהלידה,שעת :אישייםנתונים
אלהשנתוניםככל .הלידהומקרס

m כךיותררייקיס

החיזוימהימנות

 .יותרגבוהה

לךמספקהדעתץח
מפורטחיזויאיישת

נתוניךפיעלומהימן .
שימושתוךהאישיים

הידעבכל
בדרך ,ררלוגייהאסנ.,

 .וחדישהמתוחכמת

הבא!בשבועלךשצפוימהוזה
מיתיחסתהדעתמץחמקבלשאתההתחזית
-חייך:שלהמרכיזיםלנושאיםרבביפרוט

m רבולביתךמפורטדו"חתקבלשבועי
העתידאתהמפרטיםעמודיםארבעה

הצפויידיעתהקרוב.בשבועךללקרות

מיותירםמסיכוניםלהמנעלךמאפשרת
 .הדזמנויותולנצל

המעבידעםמשברלפרטיכולההתחזית
בידךתשמשזויידעה .בשבועמסריסכיוס

 .הצפויהמשברעםרת mבהתמחשובכיל
הייית"אילוהמפורסםהמשפטמךמימנע

יחע!אתההדעתץחבאצמעותיחע"!

שלךהמשפחהבחייעוסקתשלךהתחזית
 ,פיננסיםבעסקים,חבריתים,ביחסים

נושאבכלולמעשהימןהאבה,בעחה,
והשנה.השבועבמהלךארתךהמעיסק

וגלוהאסטר :הרמןדני
"גשלאתשחזה

אסטרולוג'תלהכוונהרכזהמ
האסטרולוגהרמןינדידביהלונמ

הפקולטהמוסמךהנחע,ראליה'ש
לאסטרולוג'ההבר'ט'ת

בכ'נוס'םקבועמרצה ,הרמן ' Jד

מאמר'םמפרסם ,לאומ"ס-ב'ן
המקומ'תבעתונותמחקר'םו

שזכופרסוימם-והב'נלאומ'ת
מקצועאנש'בקרברבהלהערכה
 .הרחבובצ'בור

אתהרמן ' Jדהנהפכשנתורםמזה

בו "הדעתץח"רו"קטפלמרצוכל
נודע'םג'ס lאסטרולעםוףתבש'
m אנגל'ה ,גרמנ'ה ,וון' ,נמרק

המחשבתכנ'תנבנתהוארה"[

אתשמכ'להוהמעמ'קההמק'פה

ובנו'ה lל lJטרולוג'אסהה'דע
 .בנושאח'דושכלתוכהאללקלוט

אתהשארב'ןהזחהרמןדנ'

נפ'לתואתהגל'ללוםשמתחלמ
 .הבורסה

צמטריפם?כיצד

היוםעחיחיג ,אשריאכרטיסלךישסא
 , 03-296829 , 04-88791 , 04-245871למספר

03-291949 , 02-233175 
הבאים:הפרטיםאתומסור

שעתשנה)חחש,גיוס,לידתךתאריך
 ,(בוקרהמשוערתארהמדוייקתלידךת
האשראיכרטיסומספרלילה)ערב,צהרים,

 .שלך
התלושאתמלאאשרא',כרטיסלךאיןסא

אותרושלחאותרגזורהמצורף,

דיזנגוףל[אסרטולוגיתלהכוונההמרכז Cל

) 762 ( m · 54332תל-אביב , 50ידזנגוף-, 
רכל-$12בלשנהאחתב'חוררחשבונך
(בשקלים)-$2 [שבוע

 .מוגבלהמנוייםמספרה'ום,עחוהצטרףהדזרז

בחיזויהצלחהאחוזי 85%
האחרוניםהחודשיםבשלושת
הרמןדניע"ינערכוהדעתחץבאמצעות

שהתפרסמושוניםבתחומיםתחזיות

בשבועוןהאחרוניםם_החודשיבשלושת

התגלומהתחזיות 85% :התוצאה"אנשים".
מזגחזאיארהבורסהיוץעהאםכנכונות!!

כהלתוצאותהואגסלהגיעיכולהראיך
מרשימות?

הענין,אימתותאתלבדוקרוצהתאהסא
כמהבעצמךובדוקהדעת"ל"ץחהצטרף

מתאמתותבךהעוסקותמהתחיזותאחוזים

m ' דע"מאימןאינךסאבשבוע!שברעl 
התנסותלךצמייעםאנו-בסאטרולוגיה

 .דעךתאתתשנהכיסבוירםשאנו

מנוייםמפעל-הדעתחץ
להכוונההמרכזשלארצי

אסטרולוגית

הדעתחץ
םשעא,נr-בלכארםס"ג1לוידחז

אישיאסטרולוגיחיזוימעתה
שבוע!בכל

מקבליםהמנר"ס,למפעלהצמטרפים
שבועיתתחז'תבדואר,שבוע ' mלביתם

ורגחזיתשניתתחתזיתומלבדהמפורטת
 .חודשיתתלת

שרךהאשראיכרטיסאתוחייבהיוםעורחייג .כסף nר wnאר

~ 04-145871 ~ 04-88791 
~ 03..;196819 ~ 03-191949 
רוקנייפ· 01-133175 ~

עלביותרקלושמושגישהציבורלרוב
היאהאסטרולוגיהבשבילו .אטסרולוגיה

m סוףבעתרניהמתפרסמיםהתחיזותריר

בעתרניםהמתפרסמותהתחיזותאןהשבוע.

עללסמוךניןתתמידולאביותרכללירתהן
בנילכלהיאשהתחיזתגס(מהאימנותן.

לכליקררדבריםשארתםיתכןלאוהריהמזל
 .מזל!)אותרבני
השתמשבאסטרולוגיה,יותרשהתעמקימ

אלפיתמררתאייש.אסטרולוגשלנישרויתו
בלב,דאחת,אישיתתחיזתקיבלשקלים

נוןתהדעתץח .יותרומקיפהמעימקה

אסטרולוגכללא(הירמזהיותרהרבה
נמשךשנבצרהידעאתלהכיריכולאישי

שלהמהפכני.הפתררן roשניאליפ
מחשבתכניתהכנתהדעת:ץח

הידעכלאתנתרנההאוגרת
תכיJתהיום.הקייםהסאטרולוגי

איישת,אסטרולוגיתמפההמספקת

שנרעיmרמעחכנתמפורטת
 .:כךישצרהדאסלכלרע.בשר

רעיוןשללפועלבהרצאתו
בץראעסקוזה,חדשני

ובחו"ל.

קהמסקוד ·חשסוגבבנקחשבוןמספראל: r::>c:g-גזורושלח---------------------,
וננ '[ 0אסטרוווג"תוהכוונהכז iהמ------------שס

ו ד) 62גדיזנגוף""לבארץ ____ A י;,;נז~~~
 50ךין[גןף lע' ___ל'דהתאר'ן

 . 64332תל-אביב,ל lנע'גסמןמדו'קתל'דהשעת'ודעא'נן(אס
 0ס' iצה Oהצהר'סלפנ' Oבוקר Oבוקרות iפל

הרשאה .) o'לה o 7ערב oרעבלפונת
חשבוןלחיוב

לכבוד

----------------בנק

---------------סנ'ף

הסנ'ףכתובת

ון-אסמכתא 1171°המוקוד 1
ו-)זרוT"-(-חו-קל_ה_ל_ש_ה_הז-מ-רפ_ס_מ_· _____-י------'----י----

 n ·החו 1אנ' .ו
הבנקבספר'כמופ'עהחשבון ' 1נעלשiב

------------- ב ס"nגה
אח Jלח"הרשאהבזה Lל.נ'ס 1נותן ____זהותמספר

Jtח 'JlJW , הJ "בסכומ'אצלכםלO 'ש'הJ l קO'Jl הח'ברש'מותO'Jl 
המרכז '"עבפעםפעס • mלכס'ומצאו W Lמגנם" D 'גtנסואו 1ו

 .בהסנקוב'ה'ה lJ1'JlJWחומספרג'ת lל lאסזנרלהכוונה

lJה . 2 t' JJ מוותO'n ח'הודעותקבלתעלJl ח'נג'ןמכסD'Jl אלה

וק, JJלבכתבמאתנו J'1ממהודעה '"על l כJ 'tל'תנת J 11הוראה . 3
 .ד'ןהוראת '"עפאואססורולוג'תלהכוונהלמרכז

ו'אפשרהחשבוןמצבעודכלל" Jהלהוראותבהתאםתפעלותס.א 4
 .לב'צועואחרתאוחוק'תמנ'עהתה'הלאעודוכלזאת

s .'1הוצאות .הפדס ,נזקבעדאחר'ותמכלאתכם'ס 1משחררנו 1הננ 
חוסרנגללאס,אלוהוראות ' lמ'לא'עקבלה'גרס Oל' lהעל 'וכן

ו  .אחרתס'בהנגלל~וכסו'

אלוהוראותקבלתעלאססרולוג'תלהכוונהלמרכזלאשרנא 6
ו .מאתנו 1ממנ'
ו--------------תאר'ן

 1-----------החשבון ' 1נעלחת'מת
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