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 ''רתכ''בספרייתחדשיםספרים
יפהספרות-הספריםממיטבמגווןמבחרירושליםכתרהוצאהבבית

 .וארץ-ישראליהדות ,בדיונימדעביוגראפיות, ,עיוןספרי ,ובתרגוםבמקור
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J אf ,כנולד

 1980- 1880העבריתהסיפורת
שקדגרשוןמאת:

הפנימיותהתמורותאתוהןהרצףאתהןמתארהמחברהאחרונות.השניםבמאההעבריתהסיפורתאחריעוקבתהסדרה

אחדות,שניםלפניאורשראה-בגולה-אי.כרןאותהשעיצבווהתרבותייםהחיצונייםהגורמיםאתוחושףבה,שחלו

בסופרים,עוסקהחודשאורשראה-ובתפוצהבארץ-ביכרן .וכרכרברדיציבסקי Iכמנדליבגולהשיצרוביוצריםעסק

 .בר-יוסףויהושעעגנוןבורלא,כ-שמי,יוצרים ;הארבעיםשנותועדהמאהמראשיתבארץ,שיצרו

מחוכמהיצירה

הנגידשמואלבשיריעיון
רוזן-מוקדוטובהצמחעדימאת:

לירימשורר ...וממשלהראש Iהתלמודמפרשצבא,איש-הנגידשמואל

ואהבה.מלחמהיין,עלשכתבמופלא

הנגידשמואלשלמשיריועשרשבעהמפרשיםרוזן-מוקדוטובהצמחעדי

שיריםשליופייםאתלחשוףמבקשיםהמחברים .בהםהקריאהאתומנחים

הנאהמהםליהנותאפשראידמראיםהםשנה.כאלףלפנישנכתבואלה,

כאחת,ומזעזעתמקסימהחיה,שירהבהםלראותאפשרוכיצדפעילה

 .היוםעבורנוגםעמוקהמשמעותבעלתשהיא

הטוב-----יייייייייי-יי-לספרהיוצר----כתר-בית ........ ~
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 :מירוןדן
המשותףהמבנה •

בימיםשהתרחשוהאלימותמעשיב
 :משותפיםצדדיםכמהישהאחרונים

אחדמצדאמנםהקורבנות.-ראשית

-השניהצדומן ,אשהשלשלדגויה,
 .ולחיותלעבודלהמשיךהמבקשיםמאודחייםאנשים
שהםאומבני-ברית,אינםכולם-המשותףאבל

 ."משלנו"שלאמבני-ברית,שלאהיוכאילונחשבים
ולאמעליהלא .הזאתבארץמקוםלהםאיוזהולפי

שלהשלכתהזאתמבחינהמאודומאלפתבתוכה.
המשליכים .ברמלההמוסלמיבית-הקברותאלהגןיה
שבקוונןהמשותףהמכנהאתידיהםבמוסימנו

כוונתםאתבבירורקבעוגםהם .אליוובשנאתם
תרזהאתלתחום.מחוץהוצאהסילוק, ,גירוש:כלפיו

את ;בית-הקברותלתחוםמחוץאלאנגלוביץי
 .לארץמחוץאל ,הערבים

הכל"חמומי-מוחיי.קיצוניים, :אחרמשותףמכנה
שהכוחלאנשים,איוכביכולמהם.מסתייגים
 .הללובמעשיםחלקשוםבידיהם'וההשפעה
 .העושיםהםוהמטורפיםחמומי-המוח""הקיצוניים

המשותףהמכנהמדומה.משותףמכנהזהואבל
תמהוניים ,קיצוניים .אחרהואוהמכריעמיתיהא

בגוףנמצאיםשתמידכשם ,תמידהיודופן-ויוצאי

הם .סכנהאיוכשלעצמםבאלואבל .סרטנייםתאים
שהמערכתבשעהרקומסוכניםפעיליםנעשים

'מתחילהמיידאותםמצמיתהשבדרך-כללהמתגוננת
זההואבאמתלמחלהשאחראימי .להתערער
והמטורפיםהתמהוניםלאהמערכת.אתשמערער
 .הפתוחהשערתוךאלשפרצו

אתלהביעבפיריימליםאיויישאמרראש-הממשלה
היוריםמןוהןהגופהמחופריהןוסלידתוהסתייגותו

שהואמה .מליםתהיינהשלאמוטב .האוטובוסעל
קבעהכברבמלים,לעשותלאאולעשותיכול

שלבכיווןלהצביעבאיםהדברים .כהןועדתבבהירות
המוסדות,האנשים, .האמיתיהמכנה-המשותף

שערערוהקרקע,אתשהכשירוהלכי-הרוח, ,הזיעות
נמצאים.אנחנובולמקוםושהביאונוהמערכתאת
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 :בורגאברהם
בריבונותהדתייםמרד •

המדינה

קורה?זהמהל
כך .מטורפיםלומר ,ביותרהקלההדרך

המחנהמתוךהפורעיםאתמוציאיםאנו

מאחריות.עצמנואתופוטרים

להביןעלינו .בכךלהסתפקלנושאסוראלא
הצדאתראשיתלראותישולשם-כךקורהזהלמה

אלאדתיים,כקנאיםעצמםאתרואיםלאהםשלהם.
לשם-כך .ובדתשבאמונהשלמותהמחפשיםכאנשים
ייעדומבחינתם .הסוףעדלדעתם,ללכת,עליהם
עלהתורניתהגישהלהחלתלהגיעפירושוהסוף"
 .החייםמכלול
דימוקרטית-חילונית,במערכתחייםאנחנוואילו

 .המדינהריבונותשמשמעותה
רקזאתריבונותלקבלמוכנים ,לעומתנוהדתיים,

מעברביוב.מערכתכמומובהקיםחוליןלענייניביחס
לדעתםמצווהוהר-הבית,ימיתכמובנושאיםלזה,
 .האלסמכותרק

מצבבגללמאודמסתבךהמתוארהעמדותניגוד
אוטונומיההחילוניתהמדינהכותנתבואבסורדיי

 .קיומהלעצםהמתכחשיםלגופיםדתית
מרדנולדת.ביחסהעדייומוחלטתלאהמדינה
 .חדשהתרבותליצורעדייוהצלחנולאאבלבמסורת

 .אדומיםמשמרותהקמנולא
הואאמוניםוגושבעוכרינוהואזהאמוויוולנטייחס

 .יחסאותושלהתוצר
במציאותחייםאנוהאמוציונליוברובד

בצורהכביכולפעילותנולמרותו;נטהריאלית,

בנקודתהחייםנתוניעל-ידיהמוכתבתרציונאלית,
אנוזורציונאליתמציאותבתוךשהרימסויימת.זמן

המעשהכל .לחלוטיןבלתי-מציאותייםדבריםעושים
 .בלתי-מציאותיהיההציוני
הלאומניהגווןבגלליותרעודהחריףזהסבוךרקע

בוהעושההפוליטיתהמערכתובגלללושהתווסף
לצרכיה.מניפוליציות

אתלשאולהחובהועלינוהפיצוץחלאלהכלמשום
שלאיביןהמדינישהמימסדעדיעבורזמןכמהעצמנו
שלבמרדאלא ,ושםפהבודדירישלבמקרהמדובר

לידילבואשחייבמרד-המדינהבריבונותהדתיים
 •מהיר.פתרון

 :בסריעקב
והגויהאנחנו •

סיפרהעליו ,יונסקושלהמחזותבאחדמרכ
 7.3 (צוותאבכנסמרון,חנההשחקנית

מצחינהגןיהעםחייםאנחנוא)יית

עם ,במחזהכמו ,השלמנואנחנובבית.
ריחותמעלההיאבבית.גןיהלנושישהעובדה

פנטית-קיצונית.דתיותשלריח .מאדמסגיימים
 .אלימותשלריחקיצונית.גזעניתלאומניותשלריח
שלוריח ,פיותלסתוםונשניםחוזריםבסירנותשלריח

 .הדיבורחופשעלמרחפתסככה
שלממשסירחוןאלאריחלאכברמעלהיחדזהכל

הצליחה ,הזאתהגןיה .המדינהשלזוחלתפשיזציה
איכשהועימתלחיותהשפויהציבוראתגםלהרגיל
אלמנטרייםתנאיםעלבהדרגהולוותרבצוותא

לאמעטשעודעדרגילים,חייםלקייםהמאפשרים
 .לוותרמהעלעודיהיה
וכמולהתנערזהציבורעלאלאברירה,איולכן,

הגןיהאתלהוציאהזמןהגיע ,מרוןחנהשאמרה
 • .ללכתאנונצטרך-ןלאהחוצה,הזאת

 :יהושעא.ב.
לקברמנעולים •

כ
דבריםצפוייםועודצפויהיהזהל

 .מאלהקשים
טובמוכרתההתפתחויותשלהלוגיקה

 .מההיסטוריה
האנרגיהכלובהשקעתבעייפותוימשיךהציבוראם
במהרהיצטרךהואוכדומה,הפקייםעלבשמירהשלו

 • .לקברמנעוליםלולקנות

 77עתוןהמלצת

 ;עובדעם ;העלםאורפז:אוורבוך.יצחק
תשמ"ד ;לעםספריה

 ;שלמחרתוהבוקרזעהחירבתחי :גרץנורית •
הישראליהמכון ;תרבותמשמעותספרות

הקיבוץ ;פורטוע"שוסמיוטיקהלפואטיקה
תשמ"ד ;המאוחד

 :מאנגלית ;שינדלררשימת ;קביליתומס
 1984 ;דומינו ;לרירעמשי
דומינו ;כנעניעדמעברי ;שביטיעקב

 1984 ;תל-אביבאוניברסיטתבשיתוף
מצרפתיתתרגמה ;רחוקפניםמישו:.אנרי

ספרי ;המרמןאילנה :דבראחריתוהוסיפה
תשמ"ד ;המאוחדהקיבוץקריאהסימן

וסיפוריםהזהבקרירת :הופמןא.ת.א •

סימןספרי ;מירסקינילימגרמנית ;אחרים
הציבוריתהמועצה ;המאוחדהקיבוץקריאה

 ;מופתספרילתרגוםהמפעלולאמנותלתרבות
תשמ"ד

איורים;עודדלהיותשרצהעודדעינת:.עמלה
 198 ~ ;ביתךזמורהחוצי ;קרמןדני
 ;לימודהםחיים :קרויצרפרנץ ;לורנץקונרד •
תרגום ;לורנץקונרדשלחייומפעלעלשיחדו

 ;פועליםספרית ;שילחזאב :וביאוריםמבוא
תשמ"ד

 ;ועליזיםדלים ;כתבים :עליכםשלום •
הוצאת ;אלףהוצאת ;אחרוניאריה :מיידיש
תשמ"ד ;פועליםספרית

מספריושיריםמבחר ;:כהעד :הללע. •
 .תשמ"ד ;המאוחדהקיבוץ ;הקודמים

 ;מחקרמסהעיון ;מסותמבחר :אבןיוסף •
תשמ"ד ;המאוחדהקיבוץהוצאת

הקיבוץ ;שירים ;שידוברביום :שביטעוזי •

ד"תשמ ;המאוחד

הוצאת ;קיןאות :רהב'גיוראשוהםגיורא .ש •

תשמ"ד ;שוקן

 ;מושלגיםמלאכיםשלושה :לויןמנשה •
 ;פועליםספריתהמאוחדהקיבוץ ;סיפורים
תשמ"ד

הקיבוץ ;שירים ;לזונהרקויאם :אלמוגאהרן •
תשמ"ד ;המאוחד

בצרפתוהציורהפיסולסלפצוב:.ללוה
תשמ"ד ;ציריקובר ;הרנסאנסבתקופת

 5 1984מרץ
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קרראיםדאראררעיםפנקס

הממשלהראשמטעםעברייםלסופריםיצירהפרסיהענקתטקס •
.19בבתל-אביבהסופר"ב"ביתנערך סופריםחמישה .-1.84

 ,כהןשלומית ,דרור-בנאיפרץגררסמן,דוד :בפרסזכרומשוררים
 .הקרןשלהנאמניםרעדיר"ר .קרגמןישראל .ניצןושלמהליטויןרנה
ולאמנותלתרבותהמועצהיר"ר .שלואבנר .פתיחהדברינשא

ביטוילחופשהאמןשלזכותועלדיברוהתרבותהחינוךבמשרד
פררפ'הסופרים,אגודתבשםהפרסחתניאתבירךגולןשמאימלא.

נשאהליטריןרנההשופטים.רעדתבשםדיברשמראלי,אפרים
 • .הפרסמקבליבשםדברים

נערךוהתרבותהחינוךבתקביציהקיצוציםמגמותנגדמחאהכנס •

מיכאלפררפ' :השתתפו .בתל-אביב "לסיןבית"ב 22 .-1.84ב
יפתח.יחזקאלמררןחנההשחקניתתל-אביב,מאוניברסיטתהוסגרו

לתרבותהמרכזיר"רפסה,ונחום"נהלל"למוריםהסמינרמנהל-
מברקלשלוחהוחלטהערבבסירםטנאי.שלמה-חיבתה .ולחינוך

 .הקיצוציםנגדהכנסבאישלמחאתםהרבעהשבר ,החינוךלשר
לפגועהמגמרתנוכחוזעםעמוקהחרדההביעהמררןחנההשחקנית

פררפ' .מרעדבעודהמפולתאתלמנועוקראהבמדינההתרבותבחיי
האוניברסיטאותבתקציבישהקיצוציםהדהירהוסגרומיכאל
במוסדרתללמודהמזרחעדרתלבנישורההזדמנותלמנועעלולים

ומשאביםכספיםהפנייתעלהתריעכןגבוהה.להשכלה
שכההטכנולוגיתההתפתחותאתעוצרשהדברואמרלהתנחלויות

שהפגיעהציין"נהלל"הסמינרמנהליפתח,יחזקאללנר.חשובה
 • .מחנכיםשלשלםכדררפגיעהגםהיאהגבוההבהשכלה

ב-בת"אהסופר"ב"ביתנערךיונתןנתןעםומנגינותשיריםערב •

12. שלמהבן-פורת,דירהברתנא,אררצירן ,יונתןנתן :השתתפו 1.84
וולדך,מרק.רץמשהאסמן,חנה :הופיעובזמרה .פיקצביקהארצי,
בן-.דירהבן-שאולמשההערבאתהנחה .גליקמןראיתןשגיאורדה
ושיריהספרשירי :הנושאעלהרצתהתל-אביבמאוניברסיטתפורת
שמיעהבעלהואהמשוררכיאמרההיא .יונתןנתןשלהזמר

בשיריואפילוביטוילידיבאוהדברמרסיקלית,מבחינהאבסולוטית
מארדמושכיםשיריולכן .כביכולמרסיקלייםהאנטיהמרדרניסטיים

הצופןעלדיברנוחבאאררצירן .אלתרמןנתןכשירי ,להלחנה
 • .יונתןנתןנשיריהחברתיוהצופןהמטאפררי

2.2בצריינהבת"אהסופרבבית • יערן-איתמרשלספררהופעת-84.
מבחרבפרודה,ושיריםשירים-היםלשרן ,הנהרלשון"קסט

שולמית ,פינקלשמערןברזל,הללפררפ'השתתפו: ". 1983-1958
עלהרצהברזלהללפררפ' .בסריעקב:הנחה .עצמווהמשורראדר
הערב hא .בפרטיערד-קסטובשירתבכללבשירההשראהנושא
הדלת"מולהבלדהאתשקראהאדר,שולמיתהשחקניתחתמה

 • .הנעולה"
יצירהפרסיחלוקתטקסבתל-אביבהסופרבביתנערך 1 .-2.84ב •

והסוכנותהעולמיתהציוניתההסתדרותהנהלתיר"רמטעם
כניסתועםתומרציוןבןידםהפרסמתןאת .דולצ'יןאריה ,היהודית
המחזאי :היוהשנההפרסחתני .הסופריםהתאחדותיו"רלתפקיד

ב"הבימה"שנה-30 20לפניערדהוצגושמחזותיוצרויג,מכס
 .ביידישהמשורריםמגדולי .פאפרניקרביוסףהמשורררבחר"ל,
דודוהמספרביידישהספרותימפעלועלצאניןמרדכיהמספר
-מהיוצריםאחדלכלהפרססכרם .ברוסיתיצירתועלמרקיש
הרצהשוהםחיים .דרלצ'יןאריההשמיעברכהדברי .דולראלפיים

צירןבןהערבאתהנחה .העבריתכלשרןלאהיהודיתהיצירהעל
 • .תומר

א"בתהסופרבביתנערךבישראלרומניתכרתניסופריםעםמפגש •
בשפההסופריםאגודתשללקיומהשניםעשרבמלאת , 21 . 1 .-84ב

למשוררג"תשמלשנתצירןפרסהוענקהערבבמהלך .הרומנית
דיברשנטר .יארצי.ויצחקתומרצירןבן:כרכרתנשאר .כרמלשאול

הישראליתהסופריםאגודתשלופעילותהקיומהשנותעשרעל
אבזרייפרופ'שוחחכרמלשאולשליצירתועל .הרומניתבשפה

 •הפרס.חתןבדברינחתםהערב .סטריחאן
.29בנערךבירושליםקרלג'ירניוןהיכרו•בבית עםמפגש-12.83

ועברייםיהודייםללימודיםהמרכזראשפטרסרן,דודד"ר
 .ארקספררדבאוניברסיטתלעבריתהמחלקהוראשבארקספררד

בשנההמרכזפעילותעלדין-וחשבוןלקבלתנרעדהמפגש
הנעשיםהמחקריםרעלהמרכזפעולותעלהרצהפטרסרן .האחרונה

פרופסוריםבערבנוכחו .היידיתבנושאירבעידודרהמרכזבתרך

המנחה .בארץהאוניברסיטאותמכלהיהדותולמקצועותלספרות
 • .העבריתמהאוניברסיטהרביןחייםפררפ'היה

שרנותעדרתיוצאימספריםמפיעם-סיפורי :הנושאעלערב •

אביצרקיעקב :השתתפו .-9.2.84בבתל-אביבהסופרבביתהתקיים
רביןשלמה(מצרים).כהןפלררה(עיראק),אגסיאליהו .(רומניה)

מהמשתתפיםאחדכל .נרידבפרופ' :והנחהראיין .קורדיסטן)(
כלעלקצריםדבריםהוסיףנרידבפררפ' .אחדסיפור-עםסיפר

המדורמטעםנערךהערב .בנושאומעורבותעניןגילההקהלסיפור.
החוגעםבשיתוףולאמנותלתרבותהציבוריתבמועצהלספרות
 • .בירושליםהעבריתבאוניברסיטהעבריתלספרות
.22בנערךבישראללשוניתרבספררת•ערב 12 ציוניבבית-83.

 ,באנגלית)שירים(קראהורביןריבה :השתתפו .בת"אאמריקה
עירונינפתלי ,(הונגרית)נבדקפארלר"ד ,(רוסית)סלרקרבוריס

 .עירד-קסטאיתמרחיבתה .(יוונית)נחמיאס-קרברסוארנה ,(רומנית)

בארץשכרתכיםסופריםשלמצבםעלדירןהתפתחהערבבמהלך
דרות.כשפרת

התקיים ,לבינך"שדי"ביןבת-אורןתחיהשלשיריהספרלע.ערב
 .גלבועמנוחהרד"רויןל 'פררפהספרעלשוחחו . 7 .-2.84ב "עקד"ב

 .יערד-קסטאיתמר :רהינחהראיין .ריהימשקראהבת-אורןתחיה

המאופייניםהשיריםשלפעמירתםוחדיחרדירתםעלעמדויןל 'פררפ
וצייןמהמקוררתקדומיםרבדיםבתוכההמשלבתהאישיתבנימתם
 • .אשהשלמצעקתהבהםשיששיריםשאלה

3בנערכה " 77עיתון"לשנים 7במלאתחגיגה • 1. ב"בית-1.84

נוריתבסר,יעקב :בדירןהשתתפו .בתל-אביב "אמריקהציוני

 .בן-שאולמשהאיתן.מריםמשיריהםקראולי- wמאבנר .גוברין
 ,סברדליקעודד ,גנוסריאירה .יעקוביגד ,דורמשה .טייןשברנאורי
מתרגומיוקראאודגרבן-ציון .בסריעקבוצבי.שלוםדייך,אשר

גובריןנורית .יעוד-קסטאיתמר :והנחהראיין .צלאןפאוללשירי
והמחישהשונותבתקופותשהופיעוספרותייםעתכתביעלהרצתה

גידולהקרקעהםהעתכתבי" :הידועהדימוינעדרתחשיבותםאת
 ,, .העבריתוהספרותהתרבותשל

עלדיבר .החינוךבמשרדולאמנותלתרבותהמועצהיו"ר.שלואבנר
במתןהקריטריוניםועלהספרותייםהעתכתבישלהופעתםחשיבות
שהאחודצייןבסריעקב .אחרתאודוספרותיתלבמההתמיכה
"עם-זאת :והוסיף ,אפסיהואלכתבי-העתהתרבותמתקציבהעובר

כתבי-העת,שלהעקריתהבעיהאינההכלכליתשהבעיהמאמיןאני
 ,, .בהםהמתפרסמותהיצירותמאחוריהעומדהמרכזיהרעיוןאלא

שלהמתורגמיםמשיריואודגרבן-ציוןקראהערבשלהשניבחלקו
משורריםעשרהקראואחריו .ירושליםעלצלאןפאול

 •משיריהם.
23בנערכה "מאדניים"לספרותיתחגיגה • הסופר"ב"בית-2.84.

מרדכי ,בן-שאולמשה ,דייךאשר ,פסחחיים:השתתפו .בתל-אביב
 :הנחה .צמחעדי ,דקסאריהצלקה,דן ,סומקרונידור,משהגלדמן,

 .מגדאייל
עלנסבהראיון ."מאזניים"עורכישניאתמגדראייןהערבבפתח
עלוכןשנות-דוראחרי "ב"מאדנייםהנערכיםהשינוייםשאלת

הרבהחומרבבחירתהעורכיםאתהמנחיםההערכתייםהשיקולים
בן-שאולמשהדור,משה ,גלדמןמרדכי .אליהםשמגיעוהמגוון

מתורגםדיאלוגקראצלקהודןמשיריהםקראוסומקורוני
בעיותעל- "בעקבותשירה"עלדיברדקסאריה .מאיטלקית

יונהשלמקומהאתלמלאלעצמוחרותנטלהמנחה .שירהבתרגום
במהלך .עטומפריחדשיםשיריםשניוקראמהערבשנעדרהדולך
כתיאוריההביקורתשלהתיאוריהעלצמחעדיהרצההערב

 •אסתטית.
16בנערכהגולןשמאיעם•פגישה בתל-הסופר"ב"בית-2.84.

חופה""ו "המארב"החדשיםסיפוריוקבצישניהופעתעםאביב

שהתרגשצייןנגידחייםהסופרים.אגודתכיו"רתפקידוסיוםועם

ביילכן"ברוךשלו"הסתלקותו ""חופההסיפוריםלמקראבמיוחד
וייסהלל .בסיפוריםהמופיעותהדמויותשללייחודיותוהתייחס

שכתבדבריםעלבהסתמכו "פלואורישל"מותוהרומןעלדיבר
שמאישלהספריםבשניהדמויותאתוהאירהלוחם""דיוקןבספרו

הקשרעלעמדוהאחרים ,הדובריםושני ,עדרבןאהוד ,המנחה .גולן
 .סיפוריוגיבורישלחייהםתחנותלביןהמספרשלהביוגרפיהבין
תפקידוסיוםעםגולןמשמאיהסופריםאגודתבשםנפרדברזלהלל

הפניםארשתועלהשקטעללשמורכוחואתוצייןהאגודה,כיו"ר
 • .קשותבתקופותגםהנכונה

לספרותצעיריםנמת •
.2.6בנערךתיכוןותלמידייוצריםמפגש בתל-הסופר"בית"ב-1.84
הספרותהוראתעלהמפקחהגורני-גרין,אברהםר"ד :הנחה .אביב

סגן--דולךנתןהשמיעוברכהדברי .והתרבותהחינוךבמשרד
בסרויעקבוספורטנוער.,לתר;בןתהאגףוראשתל-אביבעיריתראש

דרכועלדורמשהסיפר.ךבמלאחר .םיהסופראגודתהנהלתחכר-
ושתיכתל-אביביכוניים:תספרמכתיתלמידיםכתריסר .כשירה

 :כנושאדיוןנערךלכסוף .מיצירותיהםקראומבית-שאןתלמידות
 • .התיכוןס"ככיההספרותשלמקומה

מקסוהמחזאיצאניןמרדכיפפרניקוכ,יוסףמרקיש,דוד.הסופרים

העולמיתהציוניתההסתדרותהנהלתר"יומטעםכפרסזכוצוויג,
כרתכיםשאינםישראלים .לסופריםנועדהפרס .ין'דולצאריהמר-

 • . .עברית
טשרניחובסקישאולש"עבכית-הסופר-1.2.84כנערךהטקס

 .א"כת

שאולזכההרומניתכשפההסופריםאגודתמטעם "ציון"כפרס •
21כהתקייםהטקס .כרמל .  8 .כת"אהסופרכבית-1.84

נגדיתרשימהשוביניזם' •
 50-49גל' " 77"עתוןסומק,רונישללרשימתו

אתלאייתקלכברולי .בשוביניזםמדובר
תל-בחוףחודשים,מספרלפני .הו;כלה
דתייםקבוצתשצילמהוחברהאניאביבי'

במפתיעהותקפנויתשליןי,מצוותהמקיימים

שלי,הקלושהמילוליההתגוננותלכסיוןבתגובה .גברעייי
הנדהם.פרצופיבמרכזהיישרשנחתהלחהביריקהזכיתי
בשקטמהמקוםהסתלקנוואניחברתי :ואבושאודה

כיזואתזולשכנעניסינואחר-כ,ןמיידיאחר-כן .ובזריזות
אדםכלוכיילעשותוביותרהנבוןהדברחיתההסתלקותנו

זהאומנם .כמונונוהגהיהבראשושמוחו

בזהלאאןהדבר,נכון .מטורףהיהאדםאותו :תאמרו
קבוצתמאותהאחת)(אואחדשאףבעובדהלאאףהעניין,
נחלץלאמצולמים)להיותהתנגדותכלגילו(שלאדתיים

האופייניתומבישהטהורהבפחדנותכאןהמדובר .לעזרתנו

שלבושתומה?משום .מהמשום .לנשיםדווקאבדייכ
היאלזירה,לעלותוסרבפחדפתאוםנתקףלועלי,מוחמד

עדחלףזמןכמהבהיזכרישליבושתילעומתוכאפסכאין
זאת .מפניהרוקנתזאתולנגברועדתידלהריםשהצלחתי

חזקה ,הימיםבאחדלארהייבאגיעשאםלכןהסיבהאולי
 42רחוביהיהאבקרבהםהראשוניםהמקומותשאחדעלי

זאת .נשיםבהיאבקותלחזותמקווהאנישם ,במנהטן
עצמיאתלהגדירלישקשהמשוםדווקא,ואולילמרות,
 .אליםכאדם
 ,נאנסותנשים ,מותקפותנשים :בשוביניזםמדוברועדייו

על.אףכאחדודתייםאזרחייםבחוקיםלרעהמופלותנשים
אתלתלות ,סומקרוניעפייידמג,גיה,יכמובןזותהיהכן,פי

מלןהואלמשל,ניטשהעפייי ,הגברהזה.הוועלהשוביניזם
שלדעתועלכיוםמקובלתשאינהדעהזוהיאולם .העולם
האמיתישהשוביניזםמזהיוצא .שהואנאורגבראיזה

 ,בשירהאותומוצאתאכןואניבמחתרת,איפוא, ,נמצא

לא?היכןובעצם,המכולת,בחנותבפרוזה,
אשרכותבכן ,ביתיותייהסקהמערכותהןטובותנשיםיי

בשמחה " ...ההמולהמןבהןלחסותאפשרייתמידדיירי
הסקהלמערכתשיושווההגברשלבפרצופומציצההייתי
 .במיוחדמוחנפתתהיהפניושהבעתלהניחקשה .ביתית
אתמכניסהיהישראליימשוררדיירישאשרלהיותיכול

לרשימהבאמריקה,הנשיםממנהיגותדייויס,אנגילה
מסויימיםגבריםהמאפייןהפחדאותומשוםאולי .שחורה

מלהיותהרחוקותנשיםעםלהתמודדנאלציםשהםשעה
הפחדאותומשוםגםאולייי.ביתיותהסקה"מערכות

צלילותעייידווקאבפמיניזםלעסוקגבריםלאותםהגורם
מאזחלףרבשזמןהשרופות,החזיותאגםאלסנטימנטליות

 • .עודואיננוהתאדה
עוזאפרת

גםלהגיעזוכה "מאוחרים"גרושים-יהושע .כ.אשלספרו
הללע"ילאנגליתתורגםכאחרונהלארצנו.שמחוץלקוראים

חודשיםמספרלפני ."יידרכל"ככהוצאת"כארהוהופיעחלקיך
כשפותגםלהופיעעומדהואוכקרובלצרפתיתתורגםהוא

 • .אחרות

בן-דודיערה

עלחתום

ןן_ןן iגuיתו

הישןבמחירעדייו-31.3.84לעד

לשנהשקל 1800

במדינת ..מעברים .. ,.הסו~כי~' ...א~ודת ':.
נגדישראל ·במדינת, ;פא"ןומדדבזישרא,'

הרוחיי.בחלןי~ית pדמכן~התער~ות
ברובהכנסתהחליטה 1984:ינואר i 'שלושהביום
שלעות «:fותלנוכח*,¾}אגזכ~ה:~מ" 1שהיאעדות
והמדינה'העםות, iהיהשלהיסדועברכיפגיעה

וספרותיותת~בותוותובבמןת.תיא\.;ןדון 1 ,בזונtגות
 . ,שונות".

אגדותשלהמרכזיהוועד'זוהלחטהעקב
-ישראלבמדינתהעבריםהסופרים

המהווהההחלטהאתף.בתקושלול ' . 1
הרוח,בחייפלויטיתסמכותשלהעתרבות
 ;והתרבות 'האמנות

לרות.בתוזותקדיםחסרתה~לטהכימ~ריע . 2
שמגמתומסוכןצעדמהווהישראלדמינת
הספרותיתהיצירהשלמגבוהה~וונה

 .במדינהוהאמנותית
להגנהלהיחלץישראלמדינת .!רחז.לאקורא . 3

 •והיצירה.הביטויחופשעל

תשמיידבשבטולאביב,-תל

 1984בפברואר 3

המחזהבתוכןהנשיאהתערבותנגד •

"משיזכ''
ישראלמדינתנשיא 1הרצוגחייםמרלכבדו
היצירהש.וחו~:גיטרי ..זית.חרו .בשוח:יכלעםיחן
המאוגדיםישראלסופריגםמוחיםת,'נותי'האמ

כבודשלהתערבותועלהעבריםהסופרזםבאגודת
בתיאטרון"משיח"המחזההצגתבתוכןהנשיא

 • .חי~ה

ישראלבמדינתהעבריםהסופריםאגודת
המרכזיהועוד

ד 11תשמבשבט 'לתל-אביב,
 1984בפברואר 3

 S1 1מס 177עתון 6
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 .ואשיתנותותאתלישילחואנאכן'
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 .ומשלוח)ממעיי
-----מסישלידיינרס/ויזה/ישראכרטכרטיסאתחייבואו

------ליוםעדבתוקף

ישוב 1עירטלפוןת"זמשפחהשםפרטישם

מיקדוכניסהביתמס'רחוב

 _ ____חתימה
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חדשותזס"דןת ,דש"ם nזסבים

העבריתהסיפורתוחוקריסופריםב"מיפגש(דברים
בנגב,בן-גוריוןאוניברסיטתמטעםהמתהווה",

 ) 23-24.1.84שדה-בוקר,מדרשת

 :מובנים-מאליהםשהםבדבריםאפתחאני
מרכזינתוןהואביצירה,יצוג-המציאות-אל"ף

 .שלנובעשייה
מוצאיםאנחנוחדשה,מציאותשלבעיצומה-בי"ת

לקראתהוהצטיידנוהלכנוכברבלי-משים,שבד-בבד,
היאהכוונה-כשורמי .בהאתםשונה'במיכשור

שלולעיבו,דלטיפול,להבנה,לדרכי-הגישהכמובן
המציאות,לביןבינךעתבאותהשקייםהמערך

 .שלךהמציאות
דבריאתשתנחההאלמנטרית,שהנחת-היסודכך

על-פינקבעת-לתקופותחלוקה:זאתתהיההיום,
 .בהולמקומךלמציאותשלךההתייחסות

אמרתיכבראוליהללו'הדבריםאתאמרתיואם
 .הכול
הרחוקיםהימיםעלהדבריםאתוניישםבואואבל
ידור-המדינה'.סיפורת .המיפגשנושאשהם .ההם

אנישנתייםלפנילא-מזמן'פומבימופעבאיזה
מעלטועןידידיקלדרוןנסיםאתשמעתיחושבת,
רקכיום'כותבי-הסיפורתדהיינושאנו'לבמה'
המציאותעםמתמודדיםאכןבינינומעטים

 .אנמנהמלאכתנואתעושיםדהיינוהאמיתית,
במשהווענה .שאלהואהאמיתית,המציאותמהי
כיהלילה,כללהירדםמצליחלאכשאני :זהמעיו

אתלמדינת-ישראלהחזירוברמת-הגולןהדרוזים
יוצאממיטתי,קםאניואזשלהם,תעודות-הזהות

רואהשאניעדדיזנגוף,ברחובבסערת-רוחומשוטט

צרורות-העיתוניםאתמשליכיםכיצדלפנות-בוקר
עיתוןלינוטלואנימיפתני-הקיוסקים,אלהקשורים

אני-החדשותאתלקרואכדיחדשיוםשלחדש
עלהאחדהסיפורהואאחרולאזהשהנהיודע

 .האמיתיתהמציאות

לי .בטוחהפחותאניאישית, .האומנםאחר.ולאזה
היאמציאותהמושגאתהמפורשתשההגדרהנדמה

כשהמדוברוכמהכמהאחתעלמוקשה.דיענייותמיד
רקלאשהואדברמראששהיאבסיפורת.הוא

בדיוני.גםאםכיסלקטיבי,רקלאסובייקטיבי,
לינדמהאחת,רגלעלהשאלהעללענותאםומצדיי'

לתשובהבדומהתהיהבהלהסתפקשעלישהתשובה
בובמקוםנמצאהאדםכיכשענההבעש"ט,פעםשנתן

 .מחשבתונמצאת
אני .כךהלךקלדרוןנסיםעלהסיפורשלההמשך
ולו :ענות-חלושהבקולהקהל,מןלשאולניסיתי
להירדם'מצליחהייתכןבדיזגנוף'לשוטטבמקום
חלמתי :כותבהייתהיוםולמחרת .דיזנגוףעלוחולם

לאזההאם .כך-וכךליארעושםדיזנגוף-שבחלום,על
 :קטגוריבאופןונעניתיהמציאות.עלסיפוראזהיה
לא.

תהיהפההנה :ימי-הראינועבראשיתכמוכלומר,

מראש'המצלמה.אתלהציביבחרלומיירבההנקודה
שלבמציאותקייםהזאת,למסגרתאזשייכנסמה

מפסיקהחוצה,.מהמסגרתשבורחמה .שלוהסרט

קיים.להיות
אתםלומייר'שלבסרטהשובבהנער :לפרטאם

הגנןשלצינור-ההשקייהעלהרגלעםלוחץזוכרים,
פי-הצינוראתמקרבקרה,מהלבדוקהגנן, .המשקה

לחיצת-הרגל,אתבבת-אחתמשחררהנערעיניו,אל
 .בורחוהנערהגנן'פניעלמצליפיםהמים
אתםבנער'להרביץכדיכילמציאות,מחוץאל ?לאן

למסגרת-מחוץאלאחריולרוץצריךהגןנזוכרים,
המסגרת,לתוךבחזרהבכוחאותולמשוךהתמונה,

המציאותאתלנומציגבו'לחבוטלהתחילשםורק
הסטטית.המצלמהלמולפה,רקשנמצאת

ליוותהקלדרון'נסיםעםהאפיזודהאורךשלכלכך
שלותחושה Iכאןהייתיכברשלחתושהאותי

אתלגרורשצריךהמצלמהחוזרת.הסטטיתהמצלמה
אלאחריהםתיגררשהיאבמקוםלפניה,לפזזהחיים

 .יילכואשרכל
מהוצאתאוכמני,עזריאלאתלמשל,זוכרת,ע;ייואני

זוכרתאנימוביל.גוףאזשחיתהפועלים','ספרית
אחת','בכפיפהשלכתה"יאתלימחזיראותו

שלשתיאורחושבתאתהאםפה.זהש"מהבהצהרה

קונסטרוקטיבית.סיפורתלנובונהלילהועודלילה
הנכונים,לאפיקיםהמרץשלמוביליזציהתעשיקודם

 11 •סיפוריםעםאליתבואיואחרי-כן

מהאתייצגהשישים,שנותבתחילתאוכמני,עזריאל
 .לקנותרצהעדייושהשוק

ענייותמידהיאיצוגי-מציאותשלמערכתשכלברור
המציגהצדביןקונבנציהשבקונבנציה.ענייומוסכם,

אפשרשהקושי'לינדמה .לפניושמציגיםהצדלכיו
להכירואילך'מסוימתמתקופההסירוב,לולקרוא

לא-קונבנציותשלהקבועות-מראשבמסמרות
הזה,בקושיבו'-הזרועאתלךשעיקמוסובטיליות

שנכתבההסיפורת-היפהביוההבדל,שורשהיהנעוץ
מהלביןדור-בארץ''בשםמכניםשאתםמהבמשך
אתז:;נבהמש,ךידור-המדינה'.בשםמכניםשאתם

נוסחכתיבהשלששעתה-היפהסבורהשאניתראו
אבל .עברהכברלזמנים,תשובהבתורידור-המדינתי,

 .היסטוריבמבטעליהנסתכלבכ.או
ניבנהיצוג-המציאותבהםזמנים,אזבאוהנה

לא-מוכריםהיוהםכי .כחדשיםשנתפשומגורמים
לאעת,באותההמקובלהתיקניביצוג-המציאות

 .בדמיוןחדשיםבקישוריםוכרוכיםאותו'תואמים
הטיפול,גםשונים,הםכשהתכניםכי- ?למה

 .אלמנטריזההלא .שונההואהביצוע,מבחינת
 :זההיהלשנייה,האחתהתקופהביואז'שקרהמה

מסגרת-רקנותרה .שהתנפץעד .ונסדקהלךהראי
הרסיסיםכלאתיחדשהחזיקחישוקשחיתהראי,
כבררסיס-ראיכלכעת, .שלםראיפעםשהיהמהשל

אחרת.ומזוויתמציאות,שלרסיס .אחרמשהושיקף
תמונהמיןנתןיחד'כולםשלהסך-הכולואז'

ביןקווי-המיפגשיםאתרקשמייצגתקוביסטית,

הוא Iכשלעצמוומישטחטחמישכשכל .המישטחים
מישטח,כלכאמור'כי .אחרתמזוויתהמצבעלמבט
אחרת.מזוויתרסיס-מציאותהוא

כל-ותעשהתלךהזאתהקוביסטיתהתמונה Iבהמשך
עלבהיעלוכברקונטרה,שבתורערטילאית,כך

קיטעי-חבלפה-ושםהתמונהעללהדביקשלהאופנה
שלקרעכיסא-מיטבח,שלרשת-קשקצתאמיתיים,

ישראלי,יומיעתרןיהיהשהפעםז'ורנאל','להעתרן
לענותכדיכאןיודבקוהללו,הקולאזייםוכל-ונוי
זהוגם .לויאליתהרעב Iשירוצולממשותהרעבעל

כשהשאלהכידוע.חולף,פיתרוןשיהיהפטנטיהיה
 1לפניועומדתשהיאמילפניעומדת.בעינההלאהלאן

 .זאת-אומרתהחוקרים,לפניכםעומדתזאת-אומרת.
מוצאתכברהיאזורמים,מיםכמוהסיפורת,כי

 .הדרךאתלעצמה
הראינסדקמלכתחילה,מדוע, .לענייננולחזוראבל
והתנפץ.הזה

לתתהתחילושאנשיםמשוםוהתנפץנסדקהראי
דעתעלנקודת-הכובד'אתלהסיט :היתרעלצמם
אחדלכלאישימרכזהיווהשעכשיומהאלעצמם'
הנחשביםבמישוריםשקייםמרכזדהיינו, .מהם

דאזהקונצנזוסאםואפילושלו'בעיניולמשמעותיים
הזאת,בכתיבה .כשולייםאותםלראותאמורהיה

הפרטיקולרי,אתבדקהפרטיקולרי,אלהוסבהמבט
 .הכרהמתוךנעצר'ובזה
 ?זהאתלעשותהתחילואנשיםפתאוםמה

אתעשושתמידכאלההיו .פתאוםהיהלאזהובכן'
לא .בשטחהמרכזיותהדמויותהיוהםלאאבל .זה
כתוצאה Iעכשיוואילולנושאי-הדגל.נחשבוהם

כבר'השיקריותהמליצות,שלמהצרימות-באוזניים
מעלשניסרהלאומיהמיתוסלתוךלחלחלשהתחילו

שבר-אמינות,להיווצרהחלהציבוריות,הבמותלכל
והתרחב.שהלך

שאיש-הלאומייםוחזון-הגאולהגעגועי-הישועות
הם-הגיעלאפעםאףזהלזהבהם,כפרלאאמנם
להוותאם-כןימליםהיולאוכבר Iהתמסדוכבר

מתיםאזוריםהיוהםלכתיבה.מפעיליםגירויים
לתהיותהתשובותבהםשלאברורהיהכי .לסופר

מדברתהלאאני .אזשלהתהיותהלא-מנוסחות.
 .היסטוריבמבט

דרךאחרילגששהחלואנשיםבשקט,שבשקטכך
למציאותתשובותמשלהם,לתשובותמשלהם,

שבהמנקודת-התצפיתאישאיששלהם.הקונקרטית
בחרלא .אליהנקלע Iלומראפשר .עצמואתמצאהוא
שאיזולאחרכמומהתחלה,שם,מתחילכשהואבה.

אני .התחושהאזחיתהזאתהתקפלה.קיסרות
בשמורקמדבראישאישאזהיהזה .זוקרורובינזון

מן-לקבלמסרב Iבלבדאישיידעמתוך Iעצמובעדורק
שלו'אמתשללרגעלהתייחסרוצהאישאיש .המוכן
מבחינהבמיוחדמרשיםרגעלאהואאםואפילו

כאלהרגעיםשלהזה,הקטןהצרורועל-סמךלאומית.
לחשבון-מגעתהחלשהשידךככללעבוראמת,של

סדר-הקדימויותלפיהיש'ושיערוךולסיכוםהנפש'
כשעל .עכשיולובונהעצמואתמוצאשהאישהחדש'
שלתמונהלומגבשהואמיד-ראשונה'מסקנותיסוד

ועלהמובןעלאותה,מכירשהואכפיהמציאות,
להיותשלאבנוישהיהומיככאלה.בה,הבלתי-מובן
במצוקה.אזהיהברור,זהזאב-בוד,ד

שלהמצוקהאזחיתהזאת .להדגישרוצהאניזה
הם,גםכי .החדשההפואטיקהלא'דור-בארץ',אנשי

שאלההחדשה.הפואטיקהלהםבאהעכשיומעצמם,
אותהלכדישלה,בביצועהגיעו,כולםאםהיאאחרת
להםטבעייםשהיועזוז'ואותושרירואותותנופה
חיתההמצוקהאבלשלא.ומישכןמיובכן, .לכןקודם
היהמבחינתם' .בלבדעצמובשםמדבראחדכלשכעת
 .עלבוןבזה
אז .שהיווהחיוניות,הכוח .לענייננולחזוראבל

כך,מתוךבעיקרבאוהזאת,המצטמצמתבכתיבה

דבריםאמרתאםאפילושבר-האמינות,שלאור
יותראוסימלית,יותראועקיפה'יותרדווקאבצורה

אימפרסיוניסטית,יותראוקטועה,יותראומרומזת,

קודם-לכןשנכתבלמהבהשוואהכלומר Iיותר-ונוי
ביוהתעבורה Iמענייווזה Iאיכשהו /אף-על-פי-כן-

והמחשבותוהרגשותההתרשמויותלביןהכותבתהיד
יותרהרבהדרךכעושהנתפשהמוסרת,שהיא

מדוע?קצרה.

אותנטית,כיותרהימיםבאותםהתקבלההיאכי
עדלמקובלבהשוואהחיתה,וכןוכבלתי-אמצעית,

לךשתיקנימהאתמעליךחישלתשאתהמפני .אז
אתלעצמךלגלותיכולתכךוע"ימעצךמ'לצפות
אמיתיותגתובותבחייךות'שתופשהאמיתיהמקום

מהזהאישית.לך .לךאמיתייםומועקותרגשות Iלך
 . .הזרקוריםבאורכעתשהועמד
חדשות.זמירותחדשים,זמניםזה.אתקנוואנשים

שהיוםמהאללעבורתחילה (iכשרשות-הדיבור
אי-הטוטאליותכלעל Iקטןראשאנילוקוראים
 1בהרבההפחות-ישירותדרכי-הביטויאףועל Iשבדבר

כיצוג-מציאות,נתפשהוגש'שאכןרסיס-המציאות

שאנשיםמהאליותרנאמןגםהואשבהשוואה,
 :יותרחשובוזהוגם, ,,מבשרםוחשיםבשטח,חוזים
עמוק,יותררובדאלחודריותר,חווייתישהואכיצוג
 .מילוליופחות
פתאום Iסולןגבדרהואעכשיואחדכשכל .כןעליתר

הרבגוניותואתהעושראתחדשותבאוזנייםשמענו
קולכללתת.מסוגלעצמאייםקולותשלשהריבוי
היהזה .להיפרולא .שלידושבשניהמיוחדאתהבליט

 1קצרזמןלפניעדהמקובלתוהסיפורת, .אופטימי

כמיןפתאוםנתפשהאי-צדק,שלרבהבמידהעכשיו,
גדנ"ע.ליוםציודמולאמת,סיפורת

 1לזכורחייביםזהמסביב,כשגםהתחוללזהכל

מןוניכחדהלךויותריותרדאזהישראליהשהממילא
ישראלהספרותי.הנוףמןגםכמובן,ו~תו .הנוף
חיתההצמיחהשהיאוהסיפורתלאחרת,חיתה

לאחרת.
לשמשיכולאיננודברששוםלינדמה .ולסיום

למציאותלהבדלי-הגישהטובהכל-כךאינדיקציה
הארץ.נוףשללתיאורמגיעכשזהכמו
בכתיבהכך.זהאתאו~ראניאחרים,להפליללאכדי
מאודמאודהואגםבנוי,אוטבעינוף,למשל,שלי,

כשאניאף-על-פי-כן,תמיד.זהבסיפור.נפש-פועלת

למשל,שליבכתיבההאםעצמי'אתשואלת
לנופיםמההתיחסותעקרוניתשונהלנוףההתייחסות

:לא.היאהתשובהבה,שמופיעותאחרותארצותשל
לא.בשום-אופן

מקוםלמסירתשישוהנכבדיםהרביםהתפקידים
 .תפקידיםאותםתמידהםאצלי Iשליבכתיבהמוגדר

בשדה-שמתרחשבסיפורהואהמדובראםמשנהולא
התפקידיםאתלמנותיכולהאני .בניו-יורקאובוקר
אניכאו~מבחינתנוכעת.לאאבללאחד.אחדהאלה
 ~ 10ביניהםיימנהלאמקרה,שבכללכם,להבטיחיכולה
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מלבנון~תי
יעקבש'

.תצפית

הקומותעשרהשתיםבןזהבניירשלממרומיו
שלדחוסגודשאותו .לרגלינופרושהכמוהעיר

באלהוכ?וצאובקתותוצריפיםבתי-חמר-ואבן

אנטנותשל oקרשךער ,ומשוניםשוניםמבנים

עתיקהעירספקוהוא ,מעליו oר 9מצטלביזיה
עיר-מסחרשלפסולתומינישבביםספק

שלבעיבורההואמצוישהפעםאלאמודרנית,
וניוונושכיעורוזהגודש-גלעינהדווקא,העיר
 ,לנוומהסחףמניפתכעיןלורקדמפויופיו

שלצידוובית-העולםהחוףכבישלמןהצופים,
מאור::;ןעי-רגלייםבטוןשגושיהמים,לקוועד

לקז;:,בהמגןקשקשים,כשריוןלאורכומפוזרים
 .היםסערותבפני
דומעותועינינועכשיוינואראמצעשלבוקר
עלעומדיםמבינינואלהובעודהמשתוללת,ברוח

וסאון-בספוני-הרחובמטהובולשיםמשמרתם
מבטינואתהנותרים,אנו,מוליכיםשבו,האדם

לנחשעדהמפרץלאורןצפונה :סביב-סביב
אי-שםוסופובמחסוםשראשיתוהמכוניות

אל-בגבנוכשהים-משםהעין,לטווחמחוץ
המודרנייםהקומותבתיעלהגבעותשיפולי
וכולןלגבעה,מעלגבעהמהמשתרע,מצעםשקצר

בהאורותועינינו ,השמשמזרחאלמטפסות
בריהפרעבראלימינהמעט-מעטופונות

הפרדסיםואחריוהפליטיםמחנהשבהמשכו
הרחק-ממנווהלאההנהרוערוץהבננותומטעי

 .המילואיםשבקצההביתהרחק

ומשלימיםבזהזהמשתלביםהאלההניגודיםכל
כדי-לבית-צורמיםמחוץ-אנחנורקזה,אתזה

 .סוננס

ערב.לפנות
שינתההבוקרשעותשלהקלילההמערברוח

היםמןהתרומםצהריםולעת ,ועוצמהכיוון
מעלינוולהתקמרלטפסוהחלודחוסאפוררקיע
העיןמןנעלמוראשונהדרום-מערב.מפאת

שבצלליותיהןהשישי,הצישלהענקספינות
התגברהאחר-כן .לאופקסמוךעתהעדהבחנו
כובעיםועטינוצרסדקכדיעינינוועצמנוהרוח

~רעות-גשםעל-ידיבפנינוונעקצנוושכמיות
אתהתנצלווסעיפיהמתחתינוהשדרהראשונות.
העיראתשטףומלוכסןכבדוגשםהולכיהן
מזרחההמטפסיםברחובותושעטהתחתית

 .מהן(הלאהבגבעותעימםוהעפיל
הענןפצעיומבעד ,לוהלןחלףהגשם .ערבלפנות

שמשאלומותהיםאתליטפובדרום-מערב

הגיעהכאן.לעשותמהעודאין .קרבודדות.
 • .הביתהלשובהשעה

השישי.יום
וכלוהארץהשמיםויכולו ,השישייום ,בוקר

וקולסלסוליהם<?~ריחיםהמואזיניםצבאם.
אלקטרונייםמרמקוליםבוקעחייםאלוהים

תישמעמעטעוד .הגיעההאדםשעת .משוכללים
והגליל.המאגובצרורותהרימוןבנפץהמייתו

להיט.עוד

ינוסשלפניושני •
התרבותמכאןהפליגהשנהאלפיםשלושתלפני

שלחופיואורןלכל<?~חזיםוהקימהמערבה
ובקרתגורניבקי-סביבסביב ,התיכוןהים

ודרומהוהרומיהיווניובאייבובסיציליהובספרד
היווניםהנהעימםהביאואחר-כן .בארץ-ישראל

עם .באוהלי-שםהושיכנויפתשליפייפותואת
אתזההלינסטילגתןהוסיףישראל

נולדהוכן ,הנוצריבלבושוהמונוr,ויאיזם
ברומאמושבהשקבעההמערבית,התרבות

היא .אירופהרחביבכלוהתפשטהובביזנטיום
בימי-היסטורילהרףאלהבחופיםונחתהשבה

המאהבשלהילאחרונההנהוחזרההצלבנים,
הלאומיותמחלצותעוטהכשהיאהקודמת

הערבית.הלאומיותערשהיאלבנון .המודרנית
הציונות.שלדיוקנההואזהינוסשלהאחרהפן
כאן?אבל

העיר •

אואיטליהבדרוםביוון,כאחיותיהכמוה

בכלשונההלשוןים-תיכונית.עיר :כמגרב
אובשכםכמוקז;ובההשפה-אחת.מקום,

מודרנייםובנקיםבתי-מסחרולידהבאלגייר,
מצודהשרידי .דאלסנוסחוזכוכיתבטוןבבנייני

פיניקית-הלניסטית-צלבנית-טורקית
קונצרט .מלחמהנפגעיובתיםרחבה~דרהאצל

ערביתגלימהושםפהמכוניות.צופרישלמתמיד
לבושלצד ,וזקניםזקנותאצלבעיקר ,מסורתית

ייזרוקיי.מראהאיןאצלנו,כמושלאמודרני.
 .אלגנטיותנשיםהרבה

חדשותזמירותחדשים'זמנים 9 •
אתעובדיםהאנשיםאיןעלסיפורלשמששלהתפקיד
יהיהזה :להיפראםכי .בכןעומדיםהםוכיצד ,הארץ
וכיצדהאלה,האנשיםאתעובדתהארץאיןעלסיפור
 .בכןעומדתהארץ,היא,

 .לינדמההעיקרי,ההבדלאזהיהזהלרע,אולטוב
נוסחכתיבהשלשעתה-היפהכאמוריאחרת,אוכן

רקולא .סבורהאניעברה,כברלא,ותוידור-המדינתי
אלהכוחמןלגמרייצאההיאגםשבינתייםמפני

כ,ןמשוםרקלאוהתמסדה.לפי-שעה,לפחותהפועל,
היהלהםשתשובהשהזמנים,משוםבעיקראםכי

 .עברוהםיהפרטיקולריאלהמוסבהמבט
יותרלאבסך-הכולעדייוהואבומדברתשאנימה

למשל, .שםאיןעודולדבריםוזירמי-מצולה,מאקלים
אישיאישעלינושהצמחנומתעוריישןשעורנדמה

ונקרע,הולןהזההעור-והתעבהשהלןכשריון
תחתיוחושףשהואהואהעיקראבלבברוטליות,אולי
מחדשפתאוםופגיע.מאודדקעדייוחיי ,חדשעור

זמןלפנישעדבדבריםלברריכפת-אנעשהאחדלכל
 .עינייםמהםלהסבחיתההנאוריםשלהנורמהרבלא

לה,האינדיקציותאחת .חיהחדשה,רגישותהיאזאת
שמקירבכךהיאחיצונית,דיואפילומהן,אחתורק
אומעורבותכמומליםצעיריםלאנשיםקיראל

 ,לא-מנומסותמליםלהיותשחדלורקלאוכרי,ציונות
דבריםלמלים,שמעברדבריםלהיותהפכואםכי

אולרדתאםהשאלה .אישיתבעשייהשכרוכים
הלאה.וכן .למשל ,קצרזמןלפניעדבארץ,להישאר

מציינתכשאני ,אמריקהשוםמגלהשאיננייודעתאני
לחזורעל-מנתרקזאתעושהואני .זהכלאת

על-פינקבעתלתקופותחלוקהולהזכיר,
 .בהולמקומןלמציאותשלןההתייחסות

אנטי-תיזהוידור-המדינהיתיזה,היהידור-בארץיאם

 ,מפתיעהסינתיזהאיזושלתקופהסףעלאנואולילוי
תגיע,גםיכבבסיס-המראהבשתיהןשתשתמש

 .חדשיםעורקי-מחצביםאלמשלהירעננותבדרכים
הדחליליםאתלנפשםתניחקודם-כול,אבל

 • .אופטימיתדיאניבעצם, .החבוטים

·י ·~r l,.נ, .J ~ Jtj••J 
/ 

 ,במונטיפר''למעלהכהנא·כרמון,עמליהשלהחדשספרה
אוררואההמאוחד',הקיבוץ-קריאהסימן'ספריבהוצאת

אלה.בימים
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מסה

עלתיזות 12
שלנוהסיפורת

מוקדגבריאל

לספרותהמחלקהמטעםבוקרשדה·במידרשתנערךאשרהעברית,הסיפורתשעניינובננס(דברים
בנגב)בן-גוריוןבאוניברסיטתעבריתלולשון

דיברתישבועגנוןלכבודבכנסנוכחושלנוהמיפגשממשתתפישאחדיםאפשר . 1
שלוהנוסחהסימלי'הנוסחהריאליסטי:הנוסחהעבריתבסיפורתנוסחיםשלושהעל

הרצאהמזכיראינני *הזאת.בסוגיההעוסקיםממאמריכמהקראואוזרם-התודעה,

על-מנתישלפנינוהדירןלצורךאלאלדיעותי'נפשותעשייתלשםאלהומאמרים
מעיקרו-של-דברכלומר ;תפישתהבעיקריפרסונאליתשאיננהנקודת-מוצאלסמן
שלליצירותיהםכלשהיאישיתזיקהמצדביןפרסונאליות,השפעותעלמדבראינני

תוכנייםלשיוכיםכוונתיאלאהמושפעים,ביצירותגילוייהמצדוביןהמשפיעים
יצירות.ביןאובייקטיביותרלאנאלוגיותתקופהלרוחרכןשלם,נוסחשלומיבניים

וזמניים(גיאוגראפיים)חללייםקווי-התחבררת-רנביעהכיברור,אמנם . 2
יחידיםקררי·התחבררתאינםעבריתסיפורתרביןבעולםסיפורתבין(היסטוריים)
אחרים,קררי-התחבררת-רנביעהקיימיםבצידםשלפנינו.לענייןהרלרראנטיים

בסיפורתהקודמיםלנוסחיםגםאךהארצישראלית,לריאליהלמשל,המוליכים,
ארעגנוןנדנד,ארגבסיךארארדיסה,שלה"נרסח"ממשיכיארמנדליעצמה.העברית

מאשריותר,לאאםפחות,לאבארץמספרינועללהשפיעכאןעשוייםברדיצ'בסקי
רקאמי,קאפקאארבצרפת,ארברוסיהלוחמתנאטרראליסטיתארריאליסטיתסיפורת

הזהרות,שתיעצמנואתכאןנזהירושרב,דולף.ררירג'יניהפררסטופרקנו,ג'ריסאר
מדובר:לעיתיםכרתבי·הסיפרריםחברינושלרוגזםעצמנועללמשוךלאכדירקולא
נוסחבתרךפאראללירת,מקבילות,ובהתפתחויותבאנאלרגיות.אלאבהשפעות,לא

האנאלרגירתלמרותכלומרירצד,שלבעצמאותוכאןמדוברלרובושנית, ;מסוים
חשיבותבעליעצמאייםביוצריםאלאבאפיגרנים,לאמדוברוההשפעות,

 .אינדיבידואליוחידושאינדיבידואלית
מירבאתלהעמידניתןכידרמהתיאוריה,מכליותרלעדירוקשעץ-החייםלמרות . 3

מס'בחידהשהזכרתיהנוסחיםשלרשתעללם,בערהעשריםהמאהבסיפורתהתופעות
פאראדיגמרתלנרישמשור'המשפט''ירליסס'ברדנבררק',ש'ביתנניחאם .לעיל 1

בכלל'המערביתהסיפורתורבמכינראההריהנוסחים,כשלרשתלדוןבבראנו
הצטלבויותעלאר~לו,פאראדיגמרתעלמושתתתזה,בכללהעבריתוהסיפורת

דוגמה,דרךרבקאמי,בפרקנורבקאפקא,במאןרקלאאיפרא,כאן,ומדובר-ביניהן
גםאלאבעולם,הסיפורתעלכמוהםיוצריםשלבהשפעותרקולאכשלעצמם,

שלזרכגרןיהמדינהדורשלהישראליתהיצירהיעלשלנרהסיפורתעלבהשפעותיהם
ויצחקקנירקיורםאריהושעא.ב.ערד,עמוסכהנא·כרמרן,עמליהאפלפלד,אהרן

ריק.בחללפעלולאשלנרהסיפורתשלהאבות-המייסדיםגםאבלונו'.ארופד,
ארלרחם,רוסיריאליזםשלמסויםלנוסחארלבאלזאקארלדרסטרייבסקילמשל'

שלהאבות-המייסדיםעלגםהשפעהכמרבן,נודעה,מסוימים,לסקאנדינאבים
אםכלומר .ונדנדגבסיךעלהשפעהלרבותיעגנוןעדממבדליהעברית,הסיפורת

וירצדחיהואאיןאזגםמנדלי,שטבעלנוסחאונדנד,שטבעלנוסחקרובפלוני
חידושיואתשחידשגבסיךניסןאורישלכמיקרהאפילוותר-לא.טהורעבריברצף

בכל-זאתכמרבן,קיימות,ודלף,רירג'יניהארג'ריסשהקדימרהרבלילמשל)(ב'אצל',
ביצירתולמנותיכמרבןואפשרירהסקאנדינאבית,הרוסיתלסיפורתמסוימותזיקות

.התקופה.לאותהלייחסןניתןאשרבעולם,זרם-התודעהלסיפורתאנאלוגיות
בהצדקהשלנוהדגםכמרבןתלויבודדים,ויוצריםיצירותשללהשפעותנוסף . 4

המודלבמסגרתקיומםבאישושהנוסחים,שלרשתקיוםשלומעשיתתיאודטית
לאבעצםכאןהכוונהב"תיארריה"אבל .יחדגםואמפיריתעיוניתמבחינההנתון
מסוימות,אנטיציפאציות,רהטרמרת,אינטואיציותלמרותלהיפרתיזרת,כל-כך

בסיפורתתופעותשל י~;נ;סק:ו,tבמי~ןכאןענייננולדעתי,שלנר.הדגםאתשמציינות
ארהנוסחים,שלהדוקרתיותרארפחותז•גדררתבאמצעותנעשההמירןהעולמית.

להגדרות,כאןקורמיםהתופעותשלקרוי·האופיאך ;בהםשמדוברהאסכולות,
שלהאישושאוההוכחהעצםמקום,מכלמעגליות.בליהתופעותעלשמסתמכות

דבריי,בגרףכאן,עצמיעלאטילשלאמשימהבגדרהואהנוסחים""שלושתקיום
ספדישלבכתב-הידאליהמתיחסואניבינינו,לדיוןאפשרינושאשהיאלמרות

העברית'.בסיפורתנוסחים'שלושה

מיוןכליהואשלושת-הנוסחים,על-פיהסיווגהנ"ל,המונחיםשלהטכסונומיה . 5
מיוןפנים,כלעלאו,-תוכנימיוןמאשריותרמוניםוכמהכמההמעולהוהסבר,
הסיפורתמיוןעללמשל,נחשוב,הנוסחים.שלושתשלדגםבתוךלשיבוץניתןתרכני
עלגםאראינדיבידואלייותוכןחברתיתוכןלפיאויואנטי-ז'אנר""ז'אנרלפישלנר
 ,לדעתיכיאעיר,-התרככילמיוןבאשדכלומד-הראשוןלעניין .דרדרתלפימיון
שלתנודות-המטוטלתעלהחשובההיסטוריבמחקרושקדגרשוןשאומדמהכל

הנוסחבתוךכתנודותלתיאורניתןלאנטי-ז'אנרז'אנרביןשלנרהסיפורת
זהביןוכיחודהנוסחים,שלרשתביןכתנודותיותר,מאוחראר,הדיאליסטי,
אעידבסיפורת,דרדרתשלהשני,לענייןובאשדהסמלי-מופשט.זהלביןהראליסטי

נתפרסמוהרלוואנטיים;והמאמרים 1980כירושלים,העבריתכאוניברסיטהנתקייםהנ"לכנס-עגנון *
 .) 1980 (ו'משא' ) 1979 (אחרונות'כ'ידיעות

לנוסחימנוסחמעבדיםשלכסינרםלתיאורתמידניתןדרדרתביןמשמערתימעבדכי
- r'נרס,אר'נוסח'המונחיםכאשד ,נתרןנוסחבתרךלנוסח-מישנהמנוסח-מישנהאר

בידי nלכסיקאלי·תאראיריאיאותוכניבאורחביסודםמאופייניםאינםמישנה'
תש"ח'מ'סיפרדתהמעבדאתדאיתידהיינובשטח,כמבקרפעלתיגםכךאגב,צרוף,

קודם·'דור-המדינה',המוש"גיהמטבעעצםאתטבעתיואףדור-המדינה',ל'סיפררת
ספקשבלילמרותאידאיים'שיקוליםמתוךולאנוסחישלשיקוליםמתוךכל

מנוסחאולנוסח,מנוסחמעבדשלדרמינאנטייםגודמיםביןהיואידיאייםשיקולים
 .לנוסחים(ריאליסטי)

הכרונולוגיתהעקיבהאתדרדרת,שלהמירןאתלהעתיקניתןמסוים,במרבןאולם, . 6
אוקאפקא,שהשפעותבאופןעצמו,דגם-הנוסחיםשלליבותוךאלרבנים,אברתשל
ארספררת,שלאברת-עולםכהשפעתתפורשנהראליסטית,סיפורתשלאופרקנושל
 .בארץבני-בניהםעלכלומדבניהם-צאצאיהם,מעיןעלמודרנית,ספררתשל

גם,הואהריגנסין,שלהצבריאחיינוארבנרהואלמשל,יזהר,ס.אםזו,מבחינה
בעמליההדיןוהוא ;רפרקנדייםג'ריסייםנוסחיםשלחלקייורשאובייקטיבייבאורח

מוכשרתמספרתשלשושלתהאיןשהדימזה,ודלףרבררירג'יניהמזהכהנא·כדמרן
ויצחקיהושעא.ב.;רגםלגבסיךארבאדוןלדבררהרקמוליכהכהנא·כרמרןכעמליה
אררבני-דודים ,קאפקאנכדיגםאלאעגנון,בנידקאינםמיצירותיהם,בחלקארופד,

שלהדםכשעדגםאופןבכלכאןנכנסהדודותענייןכלומר,קאמי.שלאחיינים
דורושלדוד-המדינהשלעבריתשידהבתחוםגםאגב,יהדיןוהוא ;בעולםספררת

 .שלרנסקי·ראלתרמן
כך, .תיאורשלמודלאלאהערכה,שלמודלביסודואיננוהנוסחיםשלהמודל . 7

אומגנהכביטוילברא,צדיךאיננוארבא,איננומופשט'סמלי'סיפורהביטוילמשל,
נייטדאליותעללשמורקשה de factoואילו . de iureלפחותכזההואהמצב .משבח

ההפרדהלמשל'יכך .לתיאורהערכהביןהרמטיתהפרדהרעלזרמעיןמוקפדת
בדרך-כלללוותהסמלית-מופשטתסיפורתרביןראליסטיתסיפורתביןהתיאורית

ביןבתורךאגב, .לנוסחמנוסחהנדחיתו/אררצויההתפתחותשלרעיוןעל-ידי
טבעיותשלולקני-מידהלאומדניםהמתיחסראדיאנט·ביניים,מצרילהערכהתיאור

נתקלתריאליסטיתשסיפורתלומדאפשרכך .וחברתייםנפשייםלתהליכיםוהתאמה
אתמיצתהשהיאלומראפשרארמסרים,ונפשיחברתיבמצבאובייקטיבייםבקשיים
רחצי-הערכה.חצי-תיאורזהכמיקרהלפנינויכולת-ההמשך.מבחינתעצמה

הואאיןכאמור,כך,הערכה,שלדגםביסרדר·של-דברדגם-הנוסחיםשאיןכשם . 8
בפועלוכדרמה.דתיים,פוליטיים,אידיאיים,אידאולוגיים,לצמתיםבטבורוקשור
זדם-התודעהשללנוסחארהסמלי-מופשטלנוסחהראליסטימהנוסחהמעבדהיה

ישראליות,שלמודללמעיןבמעבדמלווהדוד-המדינהשלהישראליתבסיפורת
ימנית·כנעניותלביןמסורתיתיהדותביןבתורךהדיאלית,בישראלעכשווילקירם

אסכולותמהתנגשותשחלקמכאןפרסט·צירני.מודוסשהואבאיזהוגםארכאית,
שנות-השישיםשלהראשונהובמחציתשנות-החמישיםשלהשכיחבמחציתוזרמים

ביןמחלוקתבגדדדקלאכלומדחרץ-ז'אנדית,ארחרץ-ספרותיתהתנגשותבגדדהיה
הטהורההתיארדטיתמהבחינהאבלבשידה.רכךבסיפורתכךנוסחים.ארז'אנרים

מודללביןכשלעצמםזדם-התודעהנוסחאוסמלי-מופשטנוסחביןחפיפהאין
ברורוכר'.חילוני,דתי,סוציאליסטי,קאפיטאליסטי,כנעני,יהודי,ישראלי,רוחני,

מתמרנת-עולםשרנהעגנוןשלעולם'כ'עדסמלי-מופשטסיפורשלהעולםשתמרנת
למרותיארופדשלצדה''מדרגהאריהושעשליתיר'שלהערבכ'מסעסיפוריםשל
סיפורים :דוגמהרעודהאבסטראקטית.הסיפורתשלהנוסחבתחוםהםאלהשכל

בניגוד"ציוניים-חלוצים",אינםכהנא·כדמרןרע.גבסיךשלזדם-תודעהבנוסח
 .יזהרשלזדם-התודעהבסיפוריחזקה"ציונית-חלוצית"לתהודה

המערבבסיפורתהמרכזייםבנוסחיםהעבריתהסיפורתשקישורהדברמעניין . 9

מעמדלווניתןמובהק,באורחנהרגהיהתיחשב)כמערברוסיהגםזה(ולצורך
אךהלא-היסטורית.בביקורתרגםתולדות-הספרות,בכרכיבדרדרת·עברר,מרכזי,
רביןבעולםלהתפתחות-הסיפורתהתייחסותביןיבנדרןניתוקאיזהחלבימינו

וכבר ;שבה nהמאקדר-מהצטמצמהכאילו ,שלנרלתולדות-הסיפורתהתייחסות
פנתהקרדצררייל,בררךעל-ידיבעיקרשיוצגההנ"ל,שבה nהמאקדר-מהקודםכדרר
האסכולותהנוסחים,ענייןאתבמרכזהעמידושלאאידאייםלאפיקיםויותריותר

הספרותתולדותברישוםההיסטורי,בענייןכבדמדוברראםעצמם.והז'אנרים
היסטוריותמרנרגראפירתרעדשקדיעדוזבדמקלבפרטיוהסיפורתבכללהעברית
שלא.בחיבוריהםכגרןסינופטית,כלליותמידתבכל-זאתבהןשישיותר,מוגדרות
שנודעמעמדשלמדוקדקתהשוואהפעםלעררךמן-הראויהדייגוץנ.ארבדתנא
הסיפורתעלהשפעתםותיאורבסיפורת-העולםוהאסכולותהנוסחיםלמיפוי

ומרתק.מקיףלמחקרנושא'זהוהדי ;הללוההיסטוריותכללפיהעברית,
לנוסחיםהוקדשהמועטהתשומת-לבדקהאחרוןהדודשלבביקורתמקרם,מכל . 10

מבחינתלפחותעיקרי,כשדהבסיפורתהעקרוניותולאפשרויותבסיפורתהעקרוניים
לעובדהלבבשיםכיחודמוזר,זהדברהלשוני.המדיוםשלרהתמרנייהצורניהרוחב

המדינהלדורהפלמ"חמדודהמעברבצומתרוכזהאכןמררנהתשומת-לבכי
הלך'הואשלמודלביןחריףעימותתוךלמשלובנובלה,הקצרובסיפורבדרמאן
הגנרלקרהיערות.''מולשלאףאר 'יתירשלהערב'מסעשלמודללביןבשדרת'

ספגהשטח,שעל-פנינוסחלחודנוסחחרדרביןלדור,דורביןוהמרתקהטדארמאטי
לתארומבלילדאותמבליתשומת-הלב,עיקראתבמקצתחד-ממדיבאופןכביכול

חוסרדיאלקטיבאורחהשונים.והנוסחיםהפראטיקרתשלהכוללתהפאנרראמהאת
לחוסרגםהביאהתיארדטיוהעומקהמיתארשלארכולההפאנרדאמהשלההבנה

(אמנםקובעיםיוצריםשלהפאדטיקרלאדיותהפראטיקרתלמיקוםתשומת-הלב
לאבדרך-כללאך ;מדרכהתשומת-לבבהדרגההוקדשהלמיקרר·מיבניםדווקא

כך.חשוב).יוצרכלפראטיקתשלהמרכזיהסמאנטילמחווהתשומת-לבהוקדשה
אתלבחרןמבליאפלפלד,אחרוןשלהחשובהיצירתואתלהביןאי-אפשרלמשל,
שלהפאנרראמהאתלראותמבליהעשרים.במאההליריהדיאליזםשלמעמדו
שלכזרכל-כךמדרכת-פניםיצירהבכלללהביןלדעתי'גם'איןהנוסחיםשלרשת
עמוסאויהושעב..אמיצירותבאפשרויותיהגמישהיותרהרבהשהיאארופד,יצחק

 37ן•ילהבקשהפאנטאסטילדיאליזםזדם·התרדעהנוסחביןהיחסאתלהביןומבליערד.
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סיפור

לבלוב
גובריומיכל

שניםבאותן Iינקותיבימיששמעתיבמההדבריםשלקורםמ
התבונהלאורעליהןמבטוכלהאירועים,לשורשימתחתהשוקעות

 ,זריםשנישלמפיהםהמקריםסופרואז .דקאפררקמהןמותיר
חזרולאמגיע,שזכרוניכמהושעדהמשפחה,שולחןסביבשהזדמנו

ידעוהאורחיםוששני ,שונותבהזדמנויותסופרושהדבריםלמרות .ביתינואלשוב
סיפוריהםבדמיוניהשתרגומהמשום Iהשנישלקיומועלהאחדבמטושטשרק
עינילנגדהצטיירגםכן ,ילדותיאזורישלהיבשנופםשמחמתויתכן .אחדלצל

 .יערשלמראהושניםבמשך
הדבריםאזשהטביעוהראשוניםהמראותאתבמלואםלשחזראתיימרלא

עדייושהםכפיהמספריםשנישלקולותיהםאתלהביא ,רקאנסה .בדמיוני
 .ושםפהבזכרוני,הוחלפולאאםלערובשאוכלומבליזה,בתוךזהמלופפים

מסכןהחםהאווירמזג :ליערניםהזהרותזמןלאותוסמוךהופיעוהאייבעיתונ
אבלבאי,ל'?'גרהכברהפכובהריםהקיץשרפותאמנם .העתיקיםערותיהאת

אתהכפרתושביכשראו ,לכן .במיוחדכבדחוםגלשצפויהחזאימסרהפעם
בצדפזוריםבתיםכמהמאשריותרהיהשלא ,ובכפר .הופתעולאבאופקהשריפה
זקןכשרעייתבבוקר,למחרתכברהיוםשיחתלהיותהמאורעחדלההררי,הכביש
כיוצעקותיה Iשזיפיםבקטיפתעסוקהשכניםנכדאתבגינתהגילתההכפר

 .אמשלילשויפתרשמישאריתאתפיזרוהמקומיהשוטרשללידיואותותמסור

מהקומההשכן ,ב i~ךנשלעורובדפנותהדגדוגשהתגברמאזחלףמהזמן
חיתהשלאלוודאיקרוב.דעתואתכןעללתתהתפנהלאבינתייםאבל ,השלישית

בסימניםכשהבחיןזאת,עםיחד .מהרהעדתפוגאשרזמניתהפרעהאלאזו
לאכולהחלהוא .שגרתואתלשנותכסירנותכמהעשהלעורומתחתהראשונים

סדרעלשמרעדייואבלשבקירנו'תרחישהואתאותולהזיןכדיכמו-יותר
בעשר ,במטבחוקפהלעצמומכיןהיהבבקריםשנים.מזהשובששלאשבועותיו

קינמוןעוגתעגלתה,אתהמשרדבמסדרונותהדוחפתהמזנון,מעובדתקונההיה
מאוחרשעהחציקםהיהבשבתות .העובדיםבמטבחאוכלהיהובצהריים ,עגולה
שירתחעדממתיו ,חלהפרוסתעלמראששהכיןהחלנהאתכותש ,יותר

הפלסטיקרצועותבכורסתשוקעהיהכןאחר .טריהתמציתוחולטהקומקום,
אומופתרומן-הצנועהמספרייתובספרמעייןאו ,השבתבעתרןוקורא ,הירוקה

 .וכלכלהחברהבענייניחיבור
 .תהכוסלשתותאשתועםבן-אחיואתמיוחדבאופןגםהזמיןתרחישהבראשית
בן-האחבמשקל.עוגיותבמכולתוקנההשולחן'עלהכוסותאתהכיןיוםמבעוד

בליתהשתההוא.הילדעםבביתנשארהואשתו ,אדמתקיבלשבנוכיוון Iלבדבא
המטבחבכיורברכובכששטף .לברוחמוכרחשהואהתנצלקצרזמןואחרי ,עוגיות
אחדאתהזמיןלמחרתונשברה.התחתיות,אחתמידיונשמטההכוסותאת

מכוסהשמרפסתהזוהשנית,מהקומההשכנהאתוגםממחלקתו,הפקידים
משהו.יקרהשובאםהעוגיותעםישארשלאכדיבקקטוסים,

למרות ,הראילפניבלבושוטרחרבזמן .מהפקידגומליןהזמנתקיבלחודשכעבור
הפקידאצל .שקדנותולציוןלושהוענקהאות,אתענדוגם Iעניבהענבהנוחותאי

הראשוןלוהוגשהתהוגםצהובה,שעווניתמכוסהשולחןבראשבישיבהכובד
 .מהשתיתלהכותהעניבהממנומנעהשחששכפיא,ן .המחלקהלמנהלכיאות
בסדרפעםבכלשהוזכרושמותלשיחהבתורולהוסיףמשתדלבעודומזאת,יותר
 .בצחוקוהתפרץשכמעטעדהדגדוגבתוכוהגתבר Iאחר
מתחתשרחשלמהמתפנההיהאםיודעמימוגבלים,שינוייםאותםלמרות ,אבל

 .הביתהמהעבודהבדרכואחדיוםשקרההמקרהלולא Iלעורו

 ,ממרכזוהתרוממוהראשונותהעשןתמררת .לכפרמסביבהיערכשרףערבבאותו
 .וסמיכותגבוהותבלהבותהעמקלבכלבערכברהכפרבכילמקוםשהגיעוועד

שקועיםהיוהגבוהיםעיציוגזעי .לרכסמאחוריועדמהכפרהשתרעהעתיקהיער
אתעטפהאפלולית .בדשןטבעווכעליוהחליקעליהןוההולךהמחטים,בערמות
אפילו .לפניוהנפתחתעציםבחומתדרכוחוצבהואכאילולוהיהוכדמה ,הנכנס

שהחזירעד ,צפוייםבלתיכןכלמצדדיםהוחזרותועהברחזירשלקריאותיו
 1הדשןערמותעלריצדואוראלומות .המחטיםמצעעלוהשתטחנבהלועצמ

שלהשצףפיכה ,החורקיםוהגזעיםהחרקיםורשרושיהציפורים,לקולותומבעד
אלמברכותיוהסתחררוואדיםלנקיקו,מעלבקעחריףשאורקטן,ההפלג

 .היעראפלולית
גדותשעלהמחטיםלכרייוצאיםהיו.בחגיםהכפרבנישלגאוותםהיווהפלגהיער
טבילהאחריובצהרים,בגווים,והאבטיחיםחייובקבוקיאתמטמיניםהפלג,

ממחבואםומוציאיםוהגבינההלחםחבילותאתמתיריםהיועצמות,מקפיאת
 .הצונניםהמטמוניםאת

לגלימובכיםבלתימשלהם,חוקיםפיעלהתנהלוההרריהאיבכפריהחיים
גרעיניובהןהחצרותאתזמנםבבואעוזביםהצעיריםכשהיוגם .ם.יריהתי

היבשתבכרכילעבודותידיהםאתלהשכירכדיוהלטאות,המתייבשיםהחמניות
 1ברחובותמתבלטיםהיוהחמורהכב,דבצעדם .העריםביושבישםנטמעולא

לה~מחכיםהיו Iלאיש}בםועם .ההריםבשבילימלטפסחדלולאמעולםכאילו
היבשתזיכוךבהםמטשטשהיהמהרהעד .הזקניםשלהמפוניםיהםרחד

 .ההריםשלהחדובאוויר ,היערותבאיוושתכלילומתכסה
טפסהתחילה .העתיקיםהעציםאתאחתבאחיזהלמוטטהצליחהלאהאש

 ,ממקומוהעץנע ,ולוהטקרחהגזעמשנותרורקלענפים,הקליפהלאורן

 .המאוחדהקיבוץ iקריאהסימןספרי nבהצואלאורהיצואאוגדותיספורים ,בשמשלאחח :מתךו

מגריט :ציור

במהירות.וקרסורכים,כבשתיליםבלהבותהתכסוהמחטיםערמות .והתמוטט

הסתכלוהם .מתלקחעתיקכש~ערלעשותמהשאיוהכפראנשיידעוזקניהםמפי
שוליאלבשרשרתמיםהעבירוחובהידילצאתשכדיהמקומייםבכבאיםמרחוק
מערמותהרמץאתללחלחכדיאפילוהספיקולאהמלאיםדלייהםאולםהשרפה,
 .הגחלים
היערביןבשטחתעלההכפראנשיכרוותלמידיוהספרביתמורהשלביוזמתו
 ,התעופפוגיציםוחגיגיאדוםהערבירדהעובדיםצללילשורתמעל .והכפר
רחובבמרומיכליהםעםהחופריםהצטופפוכשסיימו, .הלילהשמיאתוחיממו
 .הרכסעלהמתפשטתאדומהכעירשנראתההבוערת,בביקעהוהתבוננוהכפר

שלפרועותבהתנחשלויותהפלגוביןהאשביועדייוניטשוההתנגשויותאחרוני
 .שחורעשןבנהמותוצנחוושבומהנקיק'שהזדקפולהבות,
מהידעהמראשכאילו .החפירהאלשהגיעהלפכיעודהיערבשוליכעצרההאש

הענןגלשבצהרייםלמחרתרק .ממנולחרוגהתכוונהלאוכלל Iלההמיועדהתחום
 .דקיקהפחםבשכבתהחלונותאדניאתכיסהובעברוהים,אלמהעמקהשחור
 .בחצרותהצליף ,ישיר ,חדשואורמוגפים,הכחוליםהתריסיםנותרובבתים
הודיעהקריין .האיחדשותמהדורתאתהיערשויפתעלהידיעהפתחהערבאותו

האשולמשמרותלאוכלוסיהוקראהשריפות,גללהמשכתמתנבאיםשהמומחים
האשמהאתהתולההרשמיתהגרסהאתציטטלסיום .ברוחםליפוללא

 .הרועיםמדורותשלמוזנחותבגחליםלהתלקחות
הקולאתכתפייםבמשיכתהכפרבכיפטרוהמוגפים,התריסיםמאחוריבבתיהם,

בדממהאוזןוהטולזקנים,סביבהתגודדוהם .הרדיוארגזמתוןשבקע
 .לדבריהם

בצריבההבחיןבבוקר\;'כברוכזכר Iבגרוןצריבהחשמהמשרדב i~ךככשיצא
אתוכשלקח .המרקחתלביתלהי:;;ונסהחליטבכיכרכשעברמקום.באותובדיוק

צורךהרגיש ,המידהעליתרמעומלןהיהשחלוקהגוף,גדולתמרוקחתהתרופה
הרוקחת .השימושלביתלג~תוביקש Iרגליושביוהרכותאתבדחיפותלפרוק
לתנאיםמראשככנעברכוב .מסודרלאשהמקוםופלטה ,בחשדנותאותוסקרה

אתלקחהוא .כיירלחוסראוהרוקחתשללקפדנותהאותםוייחס ,הגרועים
עלהרוקחתהצביעה'שם .לחצרהמובילההדלתאלבעקבותיהונגררהמפתח,

 .זיתיםבפחיותלממכרבחצרשעמדופרחיםחבילותמאחורימבכה
פתוחשהיההחלוןאתסגרהואוכככס.המנעול,אתשבידובמפתחגיששברכוב
מגבעתו Iתיקועםהתלבטהצרבחלל 'נשימתובליעתכדיתוך Iולפרחיםלחצר

שלהבטוןאדןעלהניחלתליה,קטןחבלקשורהיהשאליוהמפתח,אתובגדיו.
וזרם ,המיםמתקןשלהברזלחוטאתמשן ,בהקלהצרכיואתעשההוא .החלון
נסבדרןיתלושהיה ,תיקואתלקחהוא .הרגלייםכניסביבלאגןץרהתפמרופש

מחמתכמו I.אןהמפתחאלופנההבריח,עלשנשענהמגבעתוואתהדלת,ידיתעל
אבל Iלמרגלותיוחיפשברכוב .ונפלהמפתחחמק ,הרוקחתבושנתנהכישוף

בשתיגישש ,לגדהסמוךאותושימצאבתקווה .העכורהבשלוליתכעלםהמפתח
פנימהדחפההרוקחתשלמבטהמפניהחרדה .נמצאלאהמפתחאבלאצבעות,

תוךאתכדחףוחלקלקסמיךגוש .ואנהאנהאותההושיטוהוא Iידוכףכלאת
הכניסהוא .אצבעותיואתוניערלרעו,דהתחילאותושתקףבגועל .אצבעותיו
אתגרףהוא .נרטבהחולצתו .הביובלשפןקרוביותר,עמוקהידאתבמהירות
המשיךהיבשהביד .ניירחתיכתדבוקההיתההקטןהתליהחבלואל ,המפתח
 .הרטובבמפתחהדלתאתונעל ,יצאהוא .ובמגבעתבתיקלאחוז
ביתדלתהיתההשנימהצד .בפחיותוצהוביםאדומיםהפרחיםעמדובחצר

 .הסתחררהוא .מכעוליםומרובהמכורכמתהמרקחת
בסליגדוליםבקבוקיםעמדוהאחוריבחדר .הברזלדלתאתפנימהדחףברכוב
עםהידייםאתרחץ .הכיוראתלהיגבפינה .השולחןאלרכנורוקחיםושכי Iקש

 ,הקטןהחבלאתוהמפתח,אתרחץכןאחר .החפתאתשטףוגם ,סבוןהרבה

עללשאולמבליאותווהניח ,רטובשהמפתחתגלהשהרוקחתפחדהוא .ורעד
אתאספההרוקחת .טיפותניקרולמפתחסביב .הרפואותלארוןמתחתאיצטבאה
 .צאיו ,תודהלאותראשואתהרכיןהוא .חדמבטאחריוושלחה ,המפתח
םיואנש Iצליריחעלהמהסטקיות .הפתאומיוהאורהרעשאותוהממובכיכר
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אצבעותיו.אתפיסקהשניהובידובמגבעת,בתיקאחזהיבשהבידמעדנים.לקקו
 .התנדנדוברכובשלברכיו .צרבהרטובלחפתמתחתהזרועעור

ארוכהשעהולהודיע.לטלפןכדילמכולתירדלאוגםלעבודה,הלןלאלמחרת
החלקלקותאםיותרידעולאהמטבח,וכיורהחלודהאמבטיהכיורביודשדש
בכורסתהתיישבכןאחר .סבוןשמנוניותאוצואה,מעטההיאאצבעותיושעל

שהבחיןעדבמתיחות,מהזמןהמתין Iגבוצורתפיעלהכר~יההפלסטיקרצועות
 .החזהביתבחללברורותבצביטותבהקלה

התרוצצועכבישים .הכתליםשלושתמפגשבמקוםהתקרהבפינתקבעמבטואת
שולחןמראשנגדםיוצאהיהודאיכתיקונםבימים .הדקותברגליהםשם

החייםאתמס~ימתבהנאהקידםעכשיואולםבמטאטא,מצו~דהמטבח,

 .תקרתועלהשוקקים
הרחישה,בעדיעכבולאגופושקיפוליכדיהתמתח.הואחזהובביתהתרכזהכובד

שלמדיחדותבתנועותמשהולקרועלאכדיהאוויראתבחיפזוןלהגניבוהשתדל
בועותשתיביןנמתחרוקשלדקקואברים.בפישוטהתנמנםלבסוף .הצלעות

 .המשורבבותשפתיושעל
כפתוריאתשפרףלפניועודהתגבר,בחזהוהכובדבחום.גופוטבלכשהתעורר

מראשחזהו,באמצעואמנם,התרחש.הטבעמדרןשלאשמשהוידעהחולצה
הקטןהגבעולמאורכים.עלעליםשניובראשיגבעולהתרומםצהבהבה,תפיחה
התבדרוהחזהמשטחעלסביבו .מכיפופווהזדקףהחולצה,שוליממגעמעטנרעד

והתרומםשקעחזהו .הפטמותביןפזוריםהיועורמצבטיוכמהשיבהשערות

הפרעות.ללאזרמהונשימתוקל,בפרכוס
במהירות.והתקשהתפחהאזוראחרת.בפינהוהתחדשהדגדוגשברגעאחרי

מידומזוגזג.עמוקבקעהגידוללאורןנפרשכברבעיניוברכובעפעפףוכשלרגע
עלים,כפותשתיביוראשואתשלףאשרמקופל,נבטהחריץמתוןנדחקכןאחר

התקרה.מולאלוהתמתח

הלהבותהתפשטוהפעם .וממושכתגדולהשרפההאיאתפקדהשבועכעבור
למרות Iהאשהשתוללהימיםשלושההדרומית.ההריםלשרשרתעדהרכסלאורן

השלטוןגליעקבותאתעליהםנשאוהצבעונייםשמדיהםהכבאיםשלמאמציהם
הזעיקמהובחימהיבשת,יומייםאחריהגיעמפקדם .האיעלשמשלוהשונים
הגיעוהמשובשותהדרכיםמחמתאולם .הממורקיםהטלגרףבמכשיריעזרה

 .השריפהתוםעםרקבנסיעתןקלצלצולהמעלותהכיבוימכונות
המחקרמשלחתגםנחתהמטוסובאותוהעיתונאים,מהיבשתהגיעולמחרת

שאולתרבפונדקהתמקמוהעיתונאים .בכיריםקציניםשלותגבורתהגיאולוגית,
אולם,המיוזע.הכבאיםמפקדשלמפיודבריםורשמוהכפר,מבתיבאחד

נעולות,היוהבתיםדלתות .בתוהועלוהכפרבניאתלדובבכסירנותיהם
הבשילוהוורדיםשיחי.היוםשעותכלבמשךמוגפיםנשארוהכחוליםוהתריסים
נראתהלאחיהונפשעליהם,אתילקוטשאישמבליבשמש,המוצלפותבחצרות

לבסוףכשהצליחו .צרעותמכוסההתותעץלידאוהבוגנוויליאהגדרותבצד
צרכיו,אתלעשותלחצרכשיצאהתגוררו,שבביתוהישישאתלכתרהעיתונאים

היתה"מזמן :מילמלולבסוףיהצעקניבלבושםמעורפלבמבטהישישהתבונן
מזמן." .כןכן.לבוא.צריכה

הגבעוליםהתרוממותחילה .בקביעותברכובשלחזהועלהתנהלההצמיחה
הנביטה.מעצמתקדחגופו .ענפיםופיצלומהם,כמהפרצוכןואחרדשא,לקומת

כליל.כמעטהואטוחייופעולותשארכל
את .להתרחץשעליוהחליטכשברכובשלושה,אויומייםכעבורכנראהזההיה

הכורסה,מסעדעלידיובשתינשעןכשהואעשההאמבטיהחדראלהמסעראשית
קם,ידיולאצילותשעמדהנחעלמשתאהובעודוקדימה,העליוןגופופלגאתדחף

אתחצההוא .לפניושנקרוהרהיטיםעלונשעןיהתנשםבדרן .רגליועלונעמד
נאחזהוא .האמבטיהחדרמשקוףעלפשוטותבידייםוצנחהחשו,ךהמזדרון

לחייםשקועפרצוףמהמראהלמולוהבליח Iנשימתואליווכששבההברזל,בכיור
 .כלשהיאירוקתומעלה
עכשיונמחקושוניםבמשכיםפעולות(מספר 1בזכרונושטושטשמהזמןכעבור

אחריבבהירותשיעקובמבלילמצבממצבמזנקשהיהכןברכוב,שלמזכרונו
עדבהשקועוהוא Iמלאההברזלאמבטייתהיתהביניהן),שהתרחשוהפעולות
גמישים,עשביםנמשכוומהצדדיםבענפים,משוסעהיההמיםקרוםסנטרו.

עללהתחלקהיהיכולהאמבטיהדפנותאתברגליוכשדחף .המיםבתוךשכרעדו
ריכזהשלאהצמיחהשללתבונתהבלבוהודהוהוא Iגבואתשכסההאזובמשטח

 .השכיבהאתהמידהמןלמעלהעליוהקשתהולאבגב,דווקאכוחהכלאת
 .מגבתלחיכוךזכהענףאחריענף .כןכלרבהלבבתשומתהתנגבלאמעולם
מעטנטוייהאמבטשוליעלישובכשהוא .מרגליוהמיםבהספגתהקפידבמיוחד
קשתההבגדיםלבישתרגליו.כפותאצבעותביוירקמשטחאףעלפסחלאלפנים,
שלהארגלגלילירגליואתוכשדחקהלבנים,לבישתעלויתרמראשעליו.

בבית-שחיוצמיחהריכוזמחמת .חלילהבענפיםלפגועלאנזהרהמכנסיים,
הנסיונותמןבאחד .בשרווליםזרועותיובשהחלתהתאמץחזהוובשרירי

אדיםשלזרם .חזהוביתעלנחבטההקשהוזרועוישריריובובגדוהמסורבלים
 .הרצפהעלונפל Iהסתחררהוא .המרוסקיםהענפיםמתוןפרץ

 .וזמזםשבברכובחמים.נוזליםמכוסההאמבטיהחדררצפתהיתהכשהתעורר
וזמזםשבבדרן .לחדרחזרהלהתנהלוהחלגופואתהניעכוחותיואליוכשחזרו
ושקע Iגופואתהריםממנויעורפלושפרטיויאחרוןבמאמץ .מוגדריםלאלמשכים

הירוקה.הפלסטיקכורסתזרועותביןאל

היההכבאיםבהכנותהכותרתגולתהמכריע.כלקרבהבאהלשריפההמתינוהכל
עם .אלחוטמכשירילסוכתסמוךהים,שפתעלשהמתיןהקטן,הצהוב,המטוס
ים,במימבטנושצמחהמיכלאתלמלאהאווירוןאמורהיהההזעקההשמע

שמשוהאחרוניםבימים .בלהבותהמיםאתלהטילההריםאלמהירהובטיסה
רצועתעלשהתגוררוהמהגרים,לילדימשיכהנקודתוטייסוהצהובהמטוס
המטוסעלהידיעההתקבלהההרים,כבישיבמרומיבכפרים,ואילוהחוף.

הלהבות.לשובחיכובדרכם,שם,גםכי,אם .נפשבשיוויון
מהתלותהאששלשונותהיהנדמה .הצפוניברכסבמפתיעפרצההשריפה
נראומהרהעד .צפויותבלתילנקודותהאדמהלפנימתחתומתקדמותבכבאים,
שנגררוהשעונים,גםהמראהאתאישרומכןלאחרומידלמרחוק,הלהבות

 .ומתקתקיםרושמיםבעודםהשריפהלמקום

 .הגיאולוגיםהתמקמוהמדידהלמכשיריסמוך .רבקהלבמקוםהתכנסהפעם
רובאתעשוכסיוןמחוסראןההר,במעלהבחפזון\,כפסוהחדשיםהמתיישבים

ביןהסתובבוהאשמכבימפקדינשימה.מחוסריהרכסאלוהגיעובריצה,הדרן
בשורהונעמדו ,העתונאיםהגיעואחרונים .למטוסוחיכושפמים,מזוקריהקהל

 .הלהבותלגבולסמוךהראשונה,
 .מיםשלשובלרהופזבשמשיהתנוצצההצהובה:;~טנו .הרכסקואתחצההמטוס

ופעמיים,פעםהמטוסחג ,הגאיותאלבינתייםשהתפשטההשריפהאיזורלפני
 .הלהבותמולאלזינקואזלממתינים,בכנפיונפנף

שהתכווצוהאשלשונותא,ןמים.שלכבדעמודוהטילהמיכל,נפערכמתוכנן
המטוס, .המיכלדלתותאתולחכווכמעטשאת,ביתרוהתרוממושבולרגע

בוחבטוהחוםגליבפראות.ממנונתזווהמיםהטלטל,יממשקלושהתפרק
הצהובותמהנכפים .למטהוראשואותוהפכוולבסוףחוטיו,שהסתבכוכבעפיפון

 .הלהבותתוךאלבמהירותשקעכשמטוסהמים,נשפכועדיו
צוותייכלובאזורהרמץערמותכשהצטננוורקימים,ארבעהכעבורנעצרההאש

נעלמולאכזבתםאולם,המטוס.שרידיאתלחפשלצאתוהעיתונאיםההצלה
 .אליהםשייכתהיתהלאכללמהומהאותהכלכאילווטיסו,הקטןהמטוס

כשמאחורי Iהאיחוףלאורןבמדידותיהםהגיאולוגיםהמשיכו "עתאותהכל
סימניםלגלותשהחלומהגרים,שלוגדלההולכתקבוצהנשרכתמכשיריהם
אישרותצפיותשלימיםשבועאחרילים.הפוניםבשדותיהםמדאיגים

שפרסמולפניעודהתפשטהשוקעשהאיהשמועהאן .השערתםאתהגיאולוגים
ים,מיבשכבתשדותיהםמתכסיםכיצדביאוששעקבווהמהגריםממצאיהם,את

פנוהחוקריםלהסברישעוולאהנדודים,למודיצרורותיהםאתלארוזמיהרו
רקכהעדהידועהינדירהתופעהשלפנינובהתרגשותלהםומסרולעתונאים
שלשמץשוםבליהמבשרתהאור,ןקימוטישלמהירהשקיעהשלבתיאוריה,

אבל, ...הארץכדורקליפתשלהגדולההשקיעהתקופתתחילתאתספק,
ובדרכםהמדידה,מכשיריאתלקפלהגיאולוגיםגםמיהרוהעתונאיםבעקבות
ופקידיהתייריםהמהגרים,בגלהתערבוכברהתעופה,לשדההצרבכביש

 .השוקעמהאילהמלטשמהרוהממשל,
ההצלהממטוסיהמהבעצלתייםפעלכתיקונםשבימיםהקטןהתעופהשדה

ומבליהיחי,דהמזנוןדלפקיכברזהרוקנוההמתנהבאולם .מהיבשתשהגיעו
נתןלאהנטישהבמהומת .היציאהדלתאלהממתיניםנדחקוכבודםעללהקפיד

ארוכהשעה.מרוכזחמור,בצעדמהמטוסיםשירדוהצעירים,עלדעתואתאיש
מביןואישבאוירונים,ההמולהשככהלאעדייוהאימשמישהתרחקואחרי

האיבניבגורלעלהמהתמהולאהנמוגים,הרכסיםאלפניואתהפןלאהנוסעים
 .שבהריםהתריסיםכחוליבכפריהם

גם .השגוריםבמונחיולעצמולהסבירברכובהתקשהכןאחרשהתרחשמהאת
אללפעמיםבאיטיותשנשרכולשלפוחיותהטבעכדרךשלאהתנפחומחשבותיו

 .רבזמןנשארוהגיעואליוובמקוםהרגלים,לעברולפעמיםהשדרה,עמוד
כברכאילולמחצה;אטומיםממראותיותרהעלולאמבטואתלחדדכסירנותיו

כדיאלהתקשורתלכלייותרנזקקלאברכובאולם .לסיקוסיםשמורותיוהפכו
והעליםהלש,דמשקגאההענפיםבכל .בפוארותיושזרםלרחשלהתמכר

 .ולחישהחיכוךשלמתמידמשבוהעלומקרומיהםפקעוהבשרניים
אתכברשכסתההעלווהמשאתחתכרעהוקה"הירהפלסטיקרצועותכורסת
אתחסמוחלקםקינם,מתוןהעכבישיםאתהחרידוהענפים .החדרמרבית
החוצה.התריסחרכימבעדים.נדחקהחלוהכהיםהעליםוראשוניהדלת,
ועדהתגברהשהצמיחהמאזעברזמןכמהלאמודהיהקשהלאחורבמבט

יכול,לווגם .המיליםלתחוםמעברכברהפליגעצמוהואברכוב.שלדלתושנפרצה
 .לדברנאותהיהאםספק

הבוער,האישלאווירצילומיכמה .האחרונהמהשריפהנותרוקטועותעדויותרק
ספוןעלזמןאותושנמצאלמדי,שכורמלחים,צוותשלהסתירותמשופעוסיפורם

 .האישלהאופקקואתשחצתהאביה
פרוץלקראתההריםבכפריתכונההורגשהכאילוהשתמעאלהממקורות
הוצאומהשידותפרחים,ומקושטיםפירותמלאיסליםהוכנובחצרותהלהבות.
טפסוומהכפריםנסורת,שלקלניחוחהמדיפותהמרוקמות,הלבנות,הכותנות
החלושכברהלהבותההרים.ראשיאללבןולבושותזעירותבתהלוכותהתושבים
היהנדמהולרגעיםהמטפסים,בעקבותדלקוהאי,שבלבהעדביערותמתאבכות

 .אחדבמחנהפוסעיםשהם
מפניהמיםנסוגולרגעיםהגלים.אלהמוטלותענקכגחליהאיחופינראומרחוק
אדמהוגושירותחיםסלעיםוגורפיםומתנחשלים,שביםהיוואזוהגיצים,האש

 .לתהומותיהם
יהאיזקניוראשיםידייםבטלטולנעואששלחומההמוקפותהפסגותעל

 ,הקצבאתהאצןהזקנים .הדוקבמעגלוהנשיםהילדיםהצעירים,ואחריהם

 .המרוקמיםהבגדיםשלמהבהבבלובןהצעיריםגופותהלמוואחריהם

וכששקעו .מפניהםהאפרשנשטףעדהגלים,ביוהטלטלוהשרופיםהאדמהקרעי
 .האששככהגםבמצולות

האלה,מהימנותהבלתיהעדויותאתגבותבהרמתשביטלוהמומחיםעשובצדק
 .ביבשתנשארשבמקרהזקן-האימבניהיחידהניצולשלדבריונוספושאליהן

אליהשיבקעווהאשהמיםשעריועלהימים,בבטןגנוזהעירעלדבריםמלמלהוא
הימים.ברבות

בדתעראתאותברדקבעוהם .אלה "פרטיםהשמיטושנהאותהשלהמחקרפרסומי
בהשפעתמנוונתחברהשלאחרוןשרידשהיוותהיואוכלוסיתוהאישלהעלמותו

 .יערותבצלממושכיםחיים

כאןלא .יערשלמהמםריחהדירהאתמילאברכובשלדלתואתהשכניםכשפרצו
הקבורהיוםאתלהזכיררקכדאיפונה,בההדרןעלבפרטיםלהאריךהמקום
והאזרחהפקיד ,ברכובשלזכרומוקירי ,הכללמרותנאספו,אליוניוח,דהחם

למכוניתהענקיהארוןנכנסלאהמלוויםלמבוכת .השלישיתמהקומההמסור
והנאספיםהירוקה,המפלצתהתגלתהשובלקברסמוך .גגהעלוהועמסהשחורה,
 .בממחטותבהםשאחזההקבסעוויתאתהחניקו

היהלאהעלווהאתרגעבאותושטלטלשהרעדבנפשושיערלאהנוכחיםמביןאיש
עליוהתמזגוכשלבסוףב,נברנושאחזהשמחההמייתאלאבעלים,הרוחמשברק

 • .געגועיורבוכןכללחומהאשריהדשנהבאדמה

 13 1984מרץ



 '\ ,כ"~י
כהנא-כרסןןלעסליהםכחבסתור

איתןומסכיםליששלחתהדבריםאתקוראאני
וביידורייהמדינהביידורבולטותלמגמותבאשר
משתמשיםכברשאנחנוהרגשהלי(ישייבארץ

איזואליהםמתלווהגם .מדייותרהאלהבמונחים
אולי .יותרהזהירההמחשבהעלשמאפילהסטיגמה

בשנותלהיכתבשהחלהספרותיילכתובמוטב
בשנותלהיכתבשהחלהספרותיין-ייםיהארבע

במשפטיםעצמיאתלהכירליקשהאבל .)"החמישים
 .מצטטתשאת

 ,באוניברסיטהערבאותומאזשנתייםכברעברו

ואולי .שאמרתיהמדויקיםבדבריםלהיזכרליוקשה
 .עקומיםיצאווהדבריםהתרגשותבאיזונסחפתיגם

חושבואני ,היוםמאודליז-רההדבריםרוחאבל
 .אזגםליזרהתהשהי
מציאותייומהיייהאמיתיתהמציאות"מהית,יראש

 'מתי 'מייבעינתלוי .יודעאינני .-ייתיתיאמלא
 .למהבציפיהמה,אחרי ,מסתכלהואפהימא

שנמצאתבמקוםנמצאשאדםהבעיישט,שלהתשובה
 .בשמחהאותהמצטטהייתיאניגם-מחשבתו

איזועםהתמודדותביןבעיניקשרשוםאיו ,שנית
מלאכהעשייתלביןלא)אומציאות(אמיתיתשהיא
נאמנהמלאכתואתלעשותבהחלטיכולסופר .נאמנה

שהיאכפיהמציאותעםלאמתמודדאיננואםגם
(כשהואבעיניושהיאכפיהמציאותעםולאבעיני

 ,לא-מציאותבעיניושהואמהעם ,למשל 'מתמודד .

 ,היפוכה ,מציאותשלפניהכפל ,המציאותמןהפלגה
קריאתעלהתשובהלכן .לאפשרויות)סוףראיו

שבחלוםדיזנגרףעלסיפורייהאם-שלךהביניים
כןלא(אולי .כךהיא-יימציאותעלסיפוריהיה

 .קטגורי)לאלאבוודאיקטגורי,
כאשרמתעוררתוהמעניינתהקשההשאלהשלישית,
הסיפוראוהשירבגוףמבהירמסויםסופרארמשורר

שהואמשהואללהתייחסוצריךרוצהשהוא 'שלו
הזהבשיתוףרוצההוא .בעיניוגםבעיניוגםמציאות

גבולעדשיתוף ,על-פי-רובמסוייגשיתוף .בינינו

אבל-מסוימיםמאודבתנאיםשיתוףמסוים'
דן-בושישכתיבהשללסוגפתחכפתחואז .שיתוף

דן-לאושוב, .משותפתבעיהעללקוראכותבביושיח
יימציאותביןבולהבחיןשקלדו-שיחלאפשוט,שיח

שישדו-שיח ,ייאמיתיתלאמציאותיילביןייאמיתית
ואף-על- ;סתומיםומבואותומכשלותפחיםהרבהבו

שלוחץמצבעלוקוראיםכותביםביןדו-שיחפי-כן

באותולומרשכיסיתיליכדמה .כואבפצעעלעליהם'
 ,ו'iז'עםליהיהוקשה ,העיתוןאתשכשקראתיערב
 .םיספרואלסופריםאלהובילהשליהתגובותאחת
מתוך-מסוייםלסופרישאםעצמיאתשאלתיואז
זיתוה'שלומציאותושלו'תחושותיו 'שלועולמואמת
לשאולמכסהאני .הזההקושיעללומרמה-שלו
העמקה,איזוהבהרה,איזועזרה,איזואמצאאולי
לונכוןאם .שלובהתייחסות-שולייםהערתאיזו

לאאם .לזהזקוקאניויפה,טוב-לזהלהתייחס
אלולאלו'שנכוןמהאליתייחס-לונכון

 .בעיניייהאמיתית"המציאות
מתחילותייחדשותשייזמירותכמוךמרגישאני

מליםצעיריםשיילאנשיםלכךקשורותוהןלהישמע
לאמליםלהיותשחדלורקלא ] ...נמעורבותכמו

למלים'שמעברדבריםלהיותהפכואםכימנומסות,
שאניכיוןדווקאיי.אישיתבעשיהשכרוכיםדברים

האלהייחדשותהזמירותשייהוכיום 'כמוךמרגיש
כולם'(לאכותביםאנשיםשבוהאופןעלגםמשפיעות

איךשאלותאצלימתעוררות-כולם)שלאוטוב
מגיבאו ,האלההזמירותאתשומעמסויםסופר

 .אותןמשכהאועליהן'
בגבךהואאוכמניבנוסחייהזרועכיפוףייהכל,אחרי
הייתילאואופןפכיםובשום .כולנובגבשהואכפי

כשהפוליטי 'עכשיוהזההמרהלקחאתלשכוחרוצה
עצביםלרקמתמלב-וקרב,לייחלקוכעשהחוזר

 • .מןאלתרפעםשכתבכפייי'בועות
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בא"יהעובדיםשלהכלליתההסתדרות

בעוומוווחינוךתרבות/ומפעלי
לחברות-חברת-אםמהווהבעיימייוחינוןתרבותמפעלי"

וכולןמוגדרבתחוםעוסקתמהןאחתשכלומחלקותבת
 .והחינוןהתרבותבשטחפועלותיחד

בא"יהעובדיםשלהכלליתההסתדרות

ולחינוךלתרבותהמרכז
עניפהפעילותו~פתחיוזםולחינוןלתרבותהמרכז

החינוןולעידודוהאמנותהתרבותלטיפוחהמיועדת
תנועתבנושאיוהכשרההסברהפעולותוכןוההשכלה

וההסתדרות.העבודה

 .להשכלהישראלימכון-מישל"ב •

 .בע"מהקלונועמחלקת •

אמנים.ולשכתאירועיםהפקות •
 :מתקיימיםזובמסגרת

 .ועריכהוידאו ,קסטותספריתסרטים'הפקת •
זמר'ערבי(מקהלות,אמנותייםכנסים •

 .ריקודי-עם)

חברה,בתחומינושאיםבמגווןלימודחוגי • .לאורהוצאהמחלקת •

 .ועוד ,פסיכולוגיה ,עבודהיחסי ,כלכלה

 .הלשוןולהנחלתהארץלידיעתחוגים • .למוסיקהאולפנה •

וטיול.עיוןנופש'מפעלי •

נסימוב.ע"שלמוסיקהספריה •

נוער,בחוגיואמנותיתתרבותיתפעילות •

 .וצעיריםסטודנטים

קוליות.אור·תכניות •

הורים,למחנכים,וימי-שיחרעיוניים •

 .הוראהעובדי

סימינריוניומרכזנופשמרכזדוד'בית •

 .באשקלון

 .ואמניםסופריםעםמפגשים •

 .הפועליםבמועצותראיונותערבי •

הנ"להתחומיםבכלומידעשירותלקבלת
לפנות:נא

מ"בעוחינוןתרבותמפעלי
תל-אביב , 53צמןיורחי
03-219181 :פוניםלט -3 , 03-256723 

תל-אביב , 303 .ד.ת , 93ארלוזורוברחי ,הפועלהוועדבית
 61002מיקוד 03-431111טלפון
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ת.ודספחוויותןאי

הם .בהיסטוריהלהאמיןאוהביםשוררים

אבותיאחיזהנקודותאחרבהתריםמ
שלהםלפואטיקהוצידוקיםרוחניים
אצלכללבדרךזאתמחפשיםהם .עצמם

אלההעבר,שלהמינורייםהמשוררים
שנחשבומיברגליונרמסהבשעתהדוכאהששירתם

שדעךפוגלדודאתזך"גילה"כך .השירהענקיאז
הבמהמןמש;רדונתגלתהזלדה ;ביאליקשלבצלו

"גורויילמיןנהפךישורוןואבותיואלתרמןשלונסקי'
ידיעלהושמץשכהלאחרקריאה""סימןצעירישל
רקישהזאתהמאוחרתבלגיטימציה .תקופתובני

בפואטיקהלאמיתו-של-דברמשישיותר :אחתסכנה

מגליהםבהםמחפשיםאלה'מינורייםמשורריםשל
במלים .אחריהםשבאהדורבבנישאיןמהאת

אבותאופוגל,שלבחשיבותםמגזימיםאנו ,אחרות
קביעותיהעםלהתווכחרצוןמתוךזלדה'אוישורון

להתמרדרצוןומתוךהספרות,שלההיסטוריהשל
 .שלההנוקשהההיררכיהנגד

עלינושמהלךהמתמידהקסםמקורזהורבה,במידה
שלונסקישלבצלםשצמחוהביניים,משוררידור

דורצמיחתעםשנימצדוהוחנקואחדמצדואלתרמן
אמיררבין,עוזרהמדינה.משוררי"לקראת",צעירי
גורלכעין-זלדהקובנו,אבאישורון,אבותגלבוע,
לאהם :הספרותיתהופעתםאתמאחדטראגי
משוםלכךלהגיעהספיקולאהם :מעולם"פרחו"
שהאפילוגדוליםמאורותבמחיצתלעמודשנאלצו
עוזרהששים,שנותבסוף"נתגלתה"זלדהעליהם.

שיריושלמסכםקובץהאחרונהבשנהרקהוציארבין
לעוולהבולטותדוגמאותשתיאלאאלהאיו-

הכיסאות",ביןש"נפלדוראותולכלשנגרםספרותי
 .הצעירה""השירהלמיתוסהארוכהלסגידתנורבןקו

אולי'להוציא,הזאת.בקטגוריהרבזמןנכללולאהם
לאמביד'משהובשירתםיש .גוריוחייםגלבע,אמיר

הנמלצת,הלשוןפאתוס,זההאם .מכאןלאישראלי,
חיצונייםסממניםאלהכל ?הכבדההסימבוליות

המשורריםאחרוניהם :יותרמקיפהלתופעה

במציאותורקאךמעוגןאיננושעולמםהעבריים

מהועלכאןכותביםכולם-נטעהבל .הישראלית
בדורעוצבועולמם,ראייתעולמם,אך .כאןשקורה

על-אידיאולוגייםאפילו-גלובאלייםהיבטיםשל
חוויהשתיראההיהאסורששירהבעידן ;המציאות

פוליטית,לחוויהשירתואתיעשהישורוןאבותפרטית.
יהיהבשירתו,האני, .הציונותעלמטפורילוויכוח

(נסים .ידועיםוהדבריםמייצג,מדגםפרטי,מקרה
שלזונכונהתמונהמציירפוליטי"ב"בהקשרקלדרון
מוצגשישורוןהואשםהיחידהחסר .ישורוןאבות

אחדאלאהואאין .בדורוהכללמןכיוצאבצדקשלא
אישאיששניסה'ופאתטימתלבטדורשלהפנים
הפאתוס .והמדינה)הציונותחווייתאתלעכלבדרכו'

ומתחילעםשהואשמרגיש"האדםשלגלבע,של
עוזרשלהכתיבהלבטיזלדה,שלהדתיותללכת",

התנצלותשל-אחתלבארמתנקזיםכולם-רבין
תחושתושלהאגואיסטית,הפרטית,החוויהעל

כותביםשלמיקומםמשוםאם :החמצת-המציאות
ואםלגאולה'ראשוןולאלשעבודאחרוןכדוראלה

ההסתגפותבעצםשליחותםאתשראומשום

 .משורריםהיותםעווןעלוההאשמה-העצמית

היאלאשמת-היותם-משורריםהמובלטתהמודעות

העבריתבשירהעודנמצאשלאהסממניםמן

 :כתיבתםשלמענייופרדוכסלהאירבכךיש .אחריהם
מאוחר,סימבוליזםברכיעלצמחוגלבעקובנו,רבין,

השליחות,בעלה"חוזה",אתבמשוררשראהזה
עולמם'בהשקפתסימבוליסטיםנותרוהם ;הנביא
ותכנישירתםלשוןמבחינתממנוהלאהצעדוכיאם

הם(ואיווגלבעבנרקוירבין ;אחרותבמלים .כתיבתם
הקודפיעללחיותביקשואוחיו'ידוגמאות)אלא

שלבאידיאולוגיההמשוררמןבשעתושנתבע
ניסיונותשללמסכתחייהםאתלעשות :הסימבוליזם
הדברלשיר.יכולתםותתרחבתתפתחשבאמצעותם

שבהרבין,עוזרשלהמוקדמתבשירתוהןבולט
כעילההיתרביןהמלחמהמוראותנתפסים

קובנואבאאצלוהןהשירית,המוזהלהתעוררות
וגוריגלבעאצלמסויימתובמידהלשואה,בהקשר
אנושיותחוויות"ינצל"שהמשוררמוסריהאם

ונשנותהחוזרותהשאלותמןהיאבשירה,טראגיות
משורריםשלאופייניתשאלהזוהיאצלם.בסמוי

ביוניתוקשלהראיהמעצםהנגזרת .סימבוליסטיים
 .כאני-חיהמשוררלביןכאני-שר'המשורר

עודמיושןלהיותשנידוןביניים,דורזההיה :ושוב
כזופרגמאטיערכיםסולםבעלתבחברה .שנולדטרם
הרואיותטיראדותמאותןיותרבלתי-נסבלמהשלנו'
המשוררעלרביןעוזרושלהמלחמה,עלגורישל

אםההומאניתהשאלהעםנאבק'אוהניירעםהנאבק
זוהי !אחראוזהנושאעללכתובלואסוראומותר
אותומפשיטיםאםיהבתר-שלונסקאיהדורתמונת
 .שלוהמגלים-המאוחריםלושחלקוהמחמאותמכל

קובנואבא

רביןעוזר

בעצםהיאזאת,לומראפשראםהדורשלחולשתו
-קטנותליוםגדולותיוםביוההיסטורימיקומו

לאמתאימהאינהשלוהאסתטיתהלימודיםלשון
לזה.ולאלזה

בראשאסתטיקניםהיואכןהארבעיםשנותמשוררי

ההתבטלותגינונישלהם,הפוליטיות :וראשונה
ממסכתחלקהיוגדולים'אירועיםלנוכחהעצמית

המשוררעלהוטלשבמסגרתהאסתיטיציסטית,
עלכתיבהביווההירואיהנצחיהמהססשלתפקיד
רביןעוזרהן .החייםאלויציאהקריאתולביןהנייר
שכללווגלבעקובנווהןמכולם)המובהקאולי(הוא
שלבכיווןולאההיסוס,ליטוששלבכיווןשירתםאת

לאאךמרהיב,אופוסהקימוכךאגב :ההיסוספתרון
המלאכותייםהעדןמגנידברשלבסופוהרמטיפחות
 .האירופיהסימבוליזםשל

שלכיום,בעינינוהאטראקטיוויות,סיבתגםאוליוזו
האכסטאזהשללשיטיומבעד .הזה "נותק"מההדור
את ,העצמיתהביקורתאתיהפיכחוןאתקוראיםאנו

שאוליהדעהגםמתגבשתויותריותראי-ההיסחפות
שנותמשורריויתראביזר 'זךימעמיחייותרהם

אתשאיפשרהמעבדת-הלשוןאתיצרויהחמישים
דבריםלומרישלזהבנוגע .המדינה"דוריישירת

שאיפהמוצאיםאלתרמןאצלכבראכן, :ברורים
השירהבשפתושילובההמדוברתהשפהל"כיבוש"
אבותאצלוכךביותר),הבולטבאופןקיץ"(ב"חגיגת

לעגותהעבריתאת"שוברייהואשבמופגןישורון
הבדלישאךוערביות-עבריות.עבריות-אידישאיות

יהם :הבאהדורשירתלביןיהללוהניסיונותביויסודי
המדוברתלעגההתקרבו ,הארבעיםשנותמשוררי
הם :תיאורטיענייומתוךכללבדרך ,רצוןמתוך

גלבעאמיר

גוריחיים

קרטוןרות .באמצעותהדבר-מהלהוכיחביקשו

זאתמדגימהאלתרמןעלהאחרונהבמסתהבלום,
כתשובהקיץ""חגיגתאתיצראלתרמן :היטב

שחסרמה .האבסורדספרותעםתיאורטילוויכוח

שלשונםההרגשהקיימתהדחיפות.הכוח,הואאצלם
הםאלאיתוכהבתוךהשתנתהלאהשירית

"שיחקו"שהםכשםהחדשה,בשפה"משחקים"

 .המשתתף-לא-משתתףהמשוררמשחקאתבמציאות
שנותמשוררישלהממשית,הלשוניתהתרומהעל

 • .הבאבפרק-החמישים

 ~aJ'] !Jר
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סופרר

לב~היםילדת
סופרווי~לז'ול

עקביה~יצחק:מצרפתית

בלבאותרשהתקינוהימאיםהםמי ?הזההצףהרחובוהיהקםין
פניעלאותרשתכננוהמהנדסיםהםרמיהאטלנטי,האוקיינוסא

הרחוב ?מטראלפיםששתשלבעומקהמצולהכשמתחתיוהמים
הפךגונםדהרשלוהאדומותהל~ניםבתיאשרהזההמתמשך

שאינןהללוהענוותניותהחנויות ;ציפחהרעפישלהאלההגגות ;אפרד
אלאשאינוהזהוהשטח ?רב-הבקיעיםהזהרמגדל-הכנסיה ?שינוייודעות

כלונסאותיהאשרגדרמוקףגןלהיותמתיימרהואספקבליאךמים,
 ?בפעםפעםמדימעליהםיקפץודגכיויששבורים,בבקבוקיםמקושטים

 ?הגליםעל-ידיכלשהומטולטללהיותבליואפילושם,לוניצבזהכלאיך
היאקבקבי-עץונעולתברדדה,כהשהיאהשחים-עשרהבתהזאתוהילדה
?איךמוצקהאדמהעל-גביכמרהנוזליהרחובלאורךבטוחבצעדלהצועדת

אפשרי?זהכל
שנרכלוככללראותשנרכלככלבמקומר,דברדבר ,לספרשישאתנספר
 .על-כורחנוכךיישארסתרם,להישארשחייברמה .לדעת

תרדמהנופלתחיתה ,באופקסימןייראהבטרםאפילוכלי-שיט,;נהתקרב
ראהלאימאיששרםהסיבהזר .במיםכלילנעלמהוהעיירה ,הילדהעלעמוקה
דברלנחשיכולהיהולאלמשקפת,מבעדלאאףהזאת,העיירהאתמעולם

 .הימצאותהעצםעל
כלרםלמעשה,אךבעולם.היחידההצעירההנערהשהיאסבורהחיתההילדה
 ?היאצעירהשנערהלעבודהמודעתהיאחיתה
חיתהלאהמידהמןיותרקצתהסולדהאףובגללשיניהשביןהרווחיםמפאת

עיניהבזכות .חיננייםנמשיםכמהעםמארדלבןהיהעררהאבלבמיוח,דיפה
לכםגורמתהקטנהדמותהחיתהלהפליא,הזוהרותאףהצנועותהאפורות,
הזמנים.ממרחקיהבאהגרף-ונפשהפתעתגדולה,הפתעה
פעםמדימביטההילדהחיתהזר,זעירהבעיירההיחידהרחובוהואברחוב,
לאיזהמישהו'שלרפררפיתשלרםלברכתציפתהכאילוולשמאלהלימינה

'כיירדעיןבלאעוררהשהיאהרושםאלאהיהלאזהכמרבן'ידידות.שלאות
עיירהבאותהלהיראותעשויהיהלאואדםלהתרחשעשויהיהלאדברהרי

ורגע.רגעבכללהיעלםהמוכנהשכוחת-אל
בארון .כךסבוריםאנואין ?הדיגעל ?כלכלתהמהעל-ילדהארתה

ימיםשלרשהארשנייםומדישונים,ממזונותמזונותמצאהובמזורההמטבח
לזמןומזמן ,ירקותושארתפרחי-אדמהעמדולרשותה .בשראפילושםהיה
ביצים.גם

צנצנת,מתוךריבההילדהומשנטלהבארונות.מאליהנולדההאספקה
ביוםהענייניםמצבהיהשכךמאחרכאילושחיתה,כפימלאהזרנשארה
 .עדי-עדלהתמידעליוהיהכךהריפלוני
שלהשישדלפקעלברקדברקדלילדההמתיןבנייר,עטוףטרי,לחםכיכרחצי

אצבעלאאףיד,לאאףמעולם,אישראתהלאמאחריואשרהמאפייה
לקראתה.הלחםאתהדוחפת

היהניתן(פההחנויותשלהמתכתמסכיאתהעלתהקרם,להשכיםנהגההיא
"דבריארמובחרת""מאפייהאר"נפחייה"רשםמזיגה""ביתלקרוא

בקרסיםהיטבאותםלקבעהקפדהתוךהבתיםכלתריסיאתפתחהסדקית"),
החלונותאתהשאירהלאארהשאירהלמזג-האווירובהתאםהים,רוחמחמת

ארמשלרשהעשןשיעלהכדיאשהבעירההמטבחיםמןבאחדיםסגורים.
 .גגותמארבעה

ושלשלההתריסיםכלאתבפשטותסוגרתהחלההחמהשקיעתלפניכשעה
 .הגלייניהפחמסכיאת
אשראהאיזו'מתוךפנימידחףאיזהמתוךהילדהביצעההללוהתפקידיםאת

עללאיררררשטיחהניחהבקיץ .הענייניםלכללדאוגארתהשאילצהיומיומית
מה,ויהיהכרח,זההיהכאילולייבוש,כביסהתלתהארהחלונותאחדאדן

 .האפשרככלמשכנעבאופןוזאתומאוכלסת,מיושבתהעירשתיראה
גלויכהשהואבית-העירייה,שללדגללדאוגעליההיההשנהימותכלבמשך

 .לעיןבולטרכה
היוהבתיםמןכמה .המנורהלארדותפרהישבהארנדרתהדליקהבלילה

 .וכלאחר-ידטבעיתחיתהבמתגיםהילדהונגיעתבחשמל'מצרידים
היאהדלתות.אחתשללמקדשלולאהבצורתשחררמשיסרטקשרהפעם

והסירהשבהכךאחרשם,הסרטהתנוססיומייםבמשךיפה.שזהמצאה

 .אותר

נולד ,באסקיתלמשפחהנצר ,) Jules Supervielle (סופרוויאלז'ול
בפאריס, 1966בשנתונפטר ,אורוגואיבמונטווידאו,שנהמאהלפני
המשורריםחשוביעםנמנההוא .צעירבעודוהתיישבשםאשר

-והרומןהסיפור-הפרוזהבתחוםגםאך ,זובמאההצרפתיים
 .הצרפתיתהספרותאתהעשירהמחזאותובתחום

חביבהיה ,כאןמובאשתרגומולב-היםיי,ייילדתשלהמיתוס
במהדורותהודפסזהסיפור .קוראיוקהלועלמחברועלבמיוחד
 .ציוריכהלסיפורכיאהמאויירות,חלקןונשנות,חוזרות
אלויסופרושלנטייתועלזוביצירהכרתגוונוגהעדינהליריות

אחרההימשכות .דקהאירוניהבאמצעותרגישותולהסוואת
שלמשירתולחלקוהןלסיפורתהןאופייניתהדמיוני-הפנטאסטי

הכחישעצמוהואאךמתון,סוריאליסטבוהרואיםישסופרוויאל.
זה.לזרםשייכותכל

שלהכרוזתוףבתוף'מכהשחיתההיאלאאםזההיהמי-אחרתפעם
פראיתתשוקהעליהתקפה .חדשהאיזועלכביכוללהכריזכדיהעיירה,
גדרנהאולםקצה,רעדהמקוםמקצהלשומעהיהיהשניתןצעקהלצעוק
וצווארהפניהכיעדנואשותהתאמצההיא .ממנויצאלאקולושרםהתכוץו
התוףאתלהחזירעליההיהכךאחר .הטבועיםשלאלהכמרהשחירוכמעט

בית-העירייה.שלהגדולהאולםבירכתיהשמאליתבפינההקבועלמקומר
שחוקרתהיווהמדרגותמגדל-השעון'מררםאלהילדהטיפסהלולייניבכבש
חשבה(כךמעלותחמש-מאותאולי .מעולםנראולאאשררגלייםמאלפי
 ,במגדלהיותשעים-ושתיים)אלאמספרןהיהלאדברשללאמיתר-הילדה
לכנירשביןלחלליםמבעדהשמייםאתלראותיכולהיהבהןוהערלה

אתמחדשולהעלותהאורלוגיןאתלפייסדחוףצררךזההיההצהובות.
השערתצלצולשיישמעכדימנוף-הארכובהבאמצעותהכבדותהמשקולות

 .ולילהיומםכראוי
שהיוהללוהספסליםכלאילמות,גזרותהגוזריםהאבןקדושי ,הכנסייה
כלבניחייםליצוריםבהמתינםלחשיהםאתולרחשיםשררותשררותערוכים

ולהזקיןלהוסיףמרנןוהואוהסתמאהזקיןזהבםאשרהללוהמזבחותגיל'
הבנייןאל-תוךנכנסהלאמעולםהילדה.אתהרתיעורגםמשכראלהכל-

הממרלאההדלתאתקימעהפתחהבטלה,שלבשערתלפעמים,אךהגברה,
 .פנימההמקדשאלחטוףמבטעצורהבנשימהלהעיףכדי

משפחתיים,מסמכיםאי-אלוהתגוללוהתיבהוכתרךתיבה,להחיתהבחדרה
החתימהעליהןאשרמהרנג-קרנג,מריר-דה-ז'נירר, ,מדקארגלריות-דוארכמה

לב-ילדת(צפרן)"."סטינפררדהאלממוענותושהיוליאררן" 'ש"אר"שאדל"
ענייןרמהשאדלאותרהוארמיאלהרחוקותארצותהיכןידעהלאהים

סטינפררדה.

תמרנתנמצאהמאלהבאחד .תצלומיםאלבוםארונהבתרךשמרההיאכן
התבוננהקרובותולעתיםשלנר'האוקיינוסלבתמארדדרמהשחיתהילדה

עםדווקאשהדיןלהנדמההיהתמיד :נפשענוותמתוךההואבדיוקן
 .בידהגלגל-משחקמחזיקהשבתצלוםהדמותהצודקת.היאשהיאהתמרנה,
כיסבורהחיתהלבסוף .העיירהבתיבכלכזהגלגלאחרחיפשהכברהילדה
ניסתהאךאולםחבית,שלברזלחישוקאלאהיהלאזה :שביקשהאתמצאה
 .ברחאשראלוברחמידיהנמלטהחישוקוהנההימי,ברחובאותרלהריץ

גרמיתאשהרביןמלחשלמדיםהלבושגברביןהילדהנראתהאחרבתצלום
עצמהאתשאלהאשה,ולאאישלאראתהלאשמעודההילדה,שבת.בבגדי
 ,בהםהרהרההלילהבאמצעאפילו .הללוהאנשיםפשרמהרבזמןבמשך
עלינויורדתשהיאבהארת-פתאוםלפעמיםאותנוהפוקדותהאלהבשערת

ברק.כמר

וברגדולילקוטגבהכשעלהקהילתילבית-הספרהולכתחיתהברקדכל
ימי(דבריהיסטוריהוספרגיארגרפיהספר 'חשבוןספרדקדוק'ספרמחברות,

פרופסורברבייה,גאסטרןמאתברטאניקהספרגםברשותההיהצרפת).

הצמחיםתואדרזהבספר.למדעיםהאקדמיהחבראן'לאירהרז'ררז'ודברן'כס
 ."מזיקים"צמחיםרעלמרעילים""צמחיםעלפרקיםגםברוהיוהמצריים

 .ושמרנהתשעיםלשמונה-מאותהגיעהאיוריםמספר
 :קראההמבראבדברי
בליהיערצמחיואתהשדהפרחיאתלמצואניתןהסתיררעדהאביב"למן
 ".הדרושותהכמויותובכלקרשי

הנהדרתההרים,הגדולים,האנשיםהארצות,הגיארגרפיה,ההיסטוריה,

אלאלהשאיןמילגביאלהכלשלמשמערתםלהיותעשויהמה-והגבולות
 ,עצמוהאוקיינוסואפילו ?האוקיינוסבלבונידחתקטנהעיירהשלריקרחוב
אףלרגליה'מתחתמצרישהואידעהלאהיא-המפותעלשראתהאותר

כמטורףהזההרעיוןאתגירשהמיידאבל .בכהרף-עיןפעםכךעלשחשבה
 .וכמסרכן

שרבהקשיבה'שרבאחדות,מליםכתבהדרוכה'הקשבהמקשיבהחיתהכייש
פתחהכךאחרבלתי-נראית.מררהשלההכתבהלפיכאילולכתוב,המשיכה

את .קס"חבתרגילארוכותהתעכבההיא 60עמ'עלורכונההדקדוק,ספראת
אלישירותלפנותכדי ,כביכוללדבר,הדקדוקהחלברכיאהבה,הזההתרגיל

 :לב-היםילדת
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 ?מדב;ךתאת/ה- ?ת 1חושבאת/ה- ?ת 1נמצאה 1את-
 ?פהמתרחש- ?לפנותצריך- ?רוצהה 1את-
ת? 1מסוגלה 1את-אשם/ה?ה 1את-אותו?מאשימים-

זו?מתנהמיועדת-ת? 1מתלונבה 1את-
מלת-יחסבתוספתהמתאימה,מלת-השאלהאתלהציבישהקווים(במקום

 ).בלעדיהאו

והיאמסויימים.משפטיםלכתובעזהתשוקהאיזוהילדהעלדחקהלעתים
 :הללוהמשפטיםמןאחדיםהנה .רבהבשקידהכןעשתה

 ?מסכיםהאתה ?הזהבדברנאנתחלק-

 !בךמפצירהאניתזוז'ואלשב !היטבאליהקשב-
עובריםהימיםהיואזכיהגבוהים,ההריםשלהשלגמןמעטליהיהאילו-

 .יותררבהבמהירות
 ?מוצקלמשהולהיהפךתוכללאכלוםמסביבי'קצףקצף'

לפחות.בשלושהצורךישחבורהליצורכדי
 .המאובקתבדרך-העפרשהתנהלוראשנטוליצלליםשניהיואלה
 .מעופפיםודגיםענניםויום'לילהולילה'יום

הים.שאוןאלאהיהלאזהאךקול,לשמועדימיתי
שלההקטנההעיירהמןחדשותמודיעהחיתהבואשרמכתבשכתבהגםיש
שלחהלאהיאובסופםאדם,לשוםהופנולאאלהמכתבים .ממנה-עצמהאו

המכתבכתיבתסיוםעם .כלשהושםרשמהלאהמעטפהעל .לאישנשיקות
 .להיותצריךזהשכךמפניאלאממנולהיפטרכדילא-ליםאותוהשליכה

חסר-תקווהבקבוקובתוךספינתם,שנטרפהיורדי-יםשלדרךנקטהואולי
הגלים.בידיהאחרונותמלרחיהםאתמפקידיםהם

שחים-בתהילדהחיתהתמיד :הזאתהצפהבעיראותותיונתןלאהזמן
.הצמותהארוןשבדלתהראימולשלההקטןהחזהאתהבליטהלשוא .עשרה
 !שבאלבוםלתצלוםדומהלהיותעליהנמאסכה !הזההגלויהמצח !הללו
אתהתירהנמרצתבתנועה :ובצלמהבה-עצמהאפהחרהאחדויום

לשערותיהנתנהגילהעללהעריםתצליחזהבאופןכיובתקווהתסרוקתה'
ועודטעמואתכךבשלאולינה wישמסביבהיםאפילו .כתפיהעללגלוש
מקציפים,זקניםבעלותגדולות,~זיםמתוכותעלינהאיךבעיניהתראה

 ...מקרובבהלהתבונןכדיותיגשנה
אורחיםלההזדמנולאנופליםמכוכביםולבדבריקנותו,עמדהאוקיינוסאבל

כלשהם.
ארניית- .כוונותיושלבלבולכעיןהגורל'שלמשגהכעיןאירעפעםוהנה,
בולדוגכמועיקשתרב,עשןופולטתלחלוטיןאמיתיתאךקטנה,משא

קצתונאה,אדום(פסכבדמטעןטעונהחיתהשלאאףבים,היטבומיוצבת
עברהארניית-משאובכן'-השמש)לאורמבריקהיההמים,לפנימתחת
תרדמהשנפלהובליבמצולה,הבתיםשנעלמובליהעיירהשלהימיברחוב

 .הנערהעל
הקולאולם .צפירתהאתהשמיעהוהארנייהבדיוק,צהרייםשעתחיתההשעה
עצמאותועלשמרמהםאחדכלהכנסייה.שלהפעמוןקולעםהתמזגלאהזה

 .הגמורה

חרדההאנושי'העולםמןאליההבאהגההראשונהבפעםשקלטה 'הילדה
שלההתלמידותסינר!"ואת"הצילו :הגרוןבמלואוקראההחלוןאלונחפזה
 .כלי-השיטאל-עברהניפה

עשן,משביהתמלטושמפיוהמלחים,אחד .ראשואתהפנהלאאףהקברניט
הלבניםאתלכבסהמשיכואחרים .דבראיןכאילוהסיפוןעל-גביהתהלך
לארנייהמקרםלתתכדיהדולפיניםהתחמקוהחרטוםצדיומשנישלהם,
 .הדרךלהשאצה

הספינהעיקברתעלהשתטחה ,לרחוברידדההנערהקפצהרבהבמהירות
אלאהשובלהיהלאשרבבקומהכיעדרעוד,ערדאותםונישקהוחיבקה
ביתה,אללשרבשעמדהברגערחסרת-זכרונרת.ואדישהקטנהיםחלקת
שלמשמערתהאתפתאוםתפשהאזרק .הצילו""שקראהעלהילדהנדהמה
 ?קולהאתהאנשיםשמעולאוכי .ארתההבהילהזוומשמעות .ההיאהמלה

יותראכזרייםהםשמאאו ?הללוהימאים 'ועיווריםחרשיםשהםהיתכן
 ?היםמתהומות

בהתאפקותכאילוהעיירה,מןבמרחק-מהממתיןתמידשהיהאחד'וגל
לכלשהשתרעאדירגלהיהזה .הילדהאתלקחתכדיאזבאבלתי-מוסווית,

עיניים-קצףעינישתינרצצובראשו .אחרגלשוםעשהשלאיכפסביבותיו
מסוימיםענייניםשללסופםיורדשהואהיהדרמה .מושלםובחיקוידברלכל
ומתפזרמתהווההגלהיהביוםפעמיםשמאותאף .מהםנוחהדעתוואין

באותוותמיד ,האלההעינייםבשתילהצטיידשכחלאמעולםיהר ,חליפות
אותרלהפתיעיכולת ,תשומת-לבואתמעסיקדברהיהכאשר ,לעתים .המקום
לטבעכמתכחשוהואבאוויר,פיסגתרמרום ,דקהבמשךכמעטבעומרו
 .שניותשבעלכלאחתמחדשולהיווצרלהתאפסאותוהמאלץשלוהגלים

מהידעלאאבלהילדה,למעןמשהולעשותהגלאותוחשבכבררבזמןזה
למצוקתהבין ,המתרחקתארניית-המשאאתשראהשעה .המתבקשהמעשה
 ,מלהלומרובלידבר,לואיכפתהיהלאשוב .מאחורשנותרהזושלנפשה
 .כלשהידרךכברתעמואותהנשאבידה'הילדהאתמובילהיהכאילו
אותהגילגלהואכבוד,וברובהגליםשלכמנהגם ,לפניהברךשכרעאחרי

מצדפעולהבשיתוףאותה,להחריםארוכות.שםבהוהחזיקקירבואל-תוך
לגללסייעכדימלנשוםנמנעהוהנערה .כוונתוחיתהזאת-המוות

אתהגלהעיף ,המעשהתכליתאללהגיעבידרעלהמשלאהכבדה.במשימתו
קלטושובוקלטמסנונית,גדולהערדחיתהלאשזרעדהשמימה,הילדה
כגודלשגודלםקצףפתיתיביןונפלהחזרההיאפעםוכלכדור'כמראותה
 .יעניםביצי

אתלילדהלהעניקסיכויכלושאיןלמעלליוטעםכלשאיןבראותולבסוף'
רביםהתנצלותבמלמוליוזאתמקרמה,אלהגלאותההחזירהמוות,

חיתהביותר,קלהחבלהאךולו ,כללנחבלהשלאוהילדה, .ובדמעות-שליש
לזמןומזמןתקורה,ללאובהגפתם,התריסיםבפתיחתמחדשלהתחילאנוסה

מסתמןכלי-שיטשלהתורןקצהשהיהאימתכלבמצולותלהיעלםעליההיה
 .באופק

שעונים ,האוקיינוסבלבחולמיםשהינכםבארניות,יורדי-הים ,אתם
עלהלילהבחשכתממושכותמלחשובהיזהרונא-המעקהעלבמרפקיכם

- nשכרמקוםבאיזהאנושייצורלעולםלהביאעלוליםאתם !אהוביםפנים
לאיכולושאינוחיאדםשלהרגישותבכלניחןשהואגזול-אהבהיצוראל,

אוהבהיהכאילו ,חיהיהכאילווחשסובלהואזאתועם ;למותולאלחיות
וחסוך-כל-תקורהנידחיצור ;תמידעליומרחפתסכנת-המוותחיתהוכאילו

שלממוחוהימיםבאחדשנולדהאוקיינוסילדתארתהכמוחמימי'בישימון
אשר"תעוזה",הארבע-תורניתעלרב-מלחסטינפורדה,איש 'ליאווןשאדל
הלילותובאחדהשחים-עשרים,בתבתונספתהמהפלגותיובאחתבהיותו

כלשלעצרםבריכוזארוכהשעהבההרהרצפוני)רוחב 35° ,אורך 55° (
 •הזאת.הילדהשלמזלהלרוע-נפשרכוחות
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משעדכקרדת

אמיראהרן

י

נרבןיצחק

,קןנטזאמנון

פרופסורנולד 1935בשנת .מעולםדבריםהיוכברכ
ספרובדפיעטוףכשהואהגרמניתהתרבותשלחיקהאלקיןפטר
11יקנטאליאסשל

) DIE BENDUNG צאתוה , 11סנוורים

יבידקיןהפרופסורנרדףהספרותיתלידתומרגעכמעט .) 1979מ 11זב

 .טרזה- ,אשתו-משעבדתןגםלימיםשהפכה ,שלוהביתסוכנת
 ,ובעמלבאהבהמטפחשהואכרכיםאלפיבתספריהובעלבמקצועוסינולוגקין,

המיותר ,שבווהרעהטובעל ,בהתגלמותוהאינטלקטאתקג~.;כישלבספרומייצג
 ,הפשטנותשלשלוחתההיאזאת,לעומתטרזה, .ו.המציאותיהפנטסטי ,והנחוץ

 ,למצער ,אוטרד Qבעיניההםקיןשלספריו .ההמוניות,והראותקוצרהארציות,
באחד .החומריתהתועלתמירבאתמהםולהפיקלנסותשישבעלמאנכסים

 ,פפאףהביתשועראתלצידהמגייסתהיאהספרשלהיותר-משמעותייםהפרקים
אלצועדיםהם!)ויחדוהכתהעמארציותשביןהעתיקהלברית(רמזוגסאליםאיש

 .מדףאחרמדףקיןשלספרייתואתלמשכןהעבוטבית
רב)(ובאחורלראשונהמזהההואבוהשלבגם.זהומביתוקיןגולהכברההיאלעת
באורחפועלהואאיןאזגם.בריתהובעליטרזהמאתולעולמולוהצפויההסכנהאת

אחיזהלהיש ,ללבהנוגעת ,התגוננותוודרךמעשי""בפינומכונהלהיותהעשוי
 .בלבדהפנימיבעולמו

הכמעטמיקומהאתאלגוריסיפורשלבעזרתולצייוכדיאלאזאתכלמספראינני
 ,קיןגםכמו ,המבכרתבפרט,ובספרותבכללשבאמנות "הרכהבטן"השלמדויק

שלבקיומושתכירקודםקמעאלהתעלםגםולפעמיםלתהותלבדוק,להמתין,
האנושית ,הרגילהלהססנותמערב .הולמתאמנותיתתגובהותגיבהרסניתהליך

הןבתגובותיו,להתמהמההרוחעולםלעתיםנוטהמאתנו,אחדכלבלבהקיימת
 .העוצמהמבחינתוהןהעיתוימבחינת

הספרותכנגדהמכווןבתהליךכשהמדובריותרארוכההופכתדנןההתמהמהות
הבסיסילקושיזאתמייחס .בשאלה,פניתיאליוכשר,אסאפרופסור .עצמה

 .לשירההמשורראולספרותהסופרשבהתייחסות
הואאיןהספרותעולםשלמובהקנציגהסופרהיותאף'עלפרדוכסאלי"באורח
הספרותשלטבעהלגביומגובשתחתוכהברורה,דעהגםלושישהאישבדיוק
טרםמופשטתלבדיקההסופראתמחייבתהספרותעלמיתקפה :כלומר

הואלמשל,ושאתילה,סאברהכמוענייוזמן.שצורךתהליךזהוהתיחסות.
שלרבהבמידהצורךואיןהמוסריתהבחינהמןיחסיתפשוטהסיטואציה
עלשבמיתקפהההתחלתיתהשאלהעליה.להגיבכדידוקהמופשטתמחשבה

ההתיחסותצדדית.ורבמורכבתקשה'יותרהרבההיאספרותאושירהדבר

ישירהבדרךשנרכשוכאלהלאמופשטים'בכליםשימושלפיכך'טעונה'לאיה
 "· ..הכותבאלשזרםהתרבותיהנסיוןמתוך
וחייבתעסה-גלזרהגבישלדמותםאתהאחרונים,בשבועות ,טרזהלובשת Iאצלנו
 :הבאיםהדבריםאתהיתר,בין ,השנייםאמרובכנסתשנערךבדיון .דרוקמןהרב

לעיןלהראותחלילהלאאותולזהםולאהעלוםאוויראתלבשםהאמנות"תפקיד
להציערצוני ...האדםשלהאפשרייםוהשפליםהמכועריםהצדדיםכלאת

המדינהשבכספיאסור ...אלהכגוןכיעורדבריתממןלאישראלשמדינתנחרצות
"בעידוד :וכןדרוקמן)הרבחייב(מדברי " ...ובילדינובחברתנובעצמנו'נחבל

שלבהילההילדיםרוצחי'את'האכזריהרצחניהטרוראתמקיפיםהעבריהסופר
 .תעסה-גלזר)הגבי·"(מדברי ..וגבורהצדק

הכנסתחבריהיטבזאת.עשוולעמודלשובצורךאיוהללוהדבריםשלחומרתםעל
אלא .יי 77ייעתרוכוללהעת,וכתביהעתוניםכלכמעטבכךוהמשיכוושרידגרנות
עלועלוצצוחדשיםדברים .כדבעישסערולפניעודהמיםקלומספרימיםשאחרי

 .נשכחהעניין .היוםסדר

מנגנוני-שלפעילותם .שמענוולאכמעטקולואת- !הספרותועולם
דבריםלמשל,הנה,בעיצומה.נמצאתהראשוהקלתההדחקה,ההתמהמהות,

 :אמיראהווןלנושכתב
חופש·שלאביריוביןהאיתניםממאבקילהתרגשיכולשאינניכךכללי"צר

עלכביכולהממוניםהשררהמאנשיאותםלביןבתוכנווחרות-הרוחההבעה
אינניגםהטוברצוניכלעםוהדת.הציונותערכיהמוסר'שלהחומותשמירת

כשראסא

ביתבימתעלומתלקחיםחוזריםשהםאימתכלברצינותאליהםלהתייחסמצליח
באווירהאולספרות,ומדוריםכתבי·עתשלדפיהםעלאושלנוהשפתותים

 ...ומרימחאהציורישלחדשהתערוכהפתיחתשלוהאינטימיתהחברית
דיבוריםושומעקוראכשאניגיחוךשלהרגשהעללהתגבריכולואינניאעשהמה

כשהם'ביןומשורר'שירהוסופרספרותשל"תפקידם"עלנזעמיםאוצדקניים
שליליותתופעות"לחשוף"מוזעקיםכשהםוביןאווירה"לבשם"נבתעים

ויכוחי-סרקכאשרגםממניזזהזוהרגשהואיןאעשהמהעליהן.לו"התריע"
אוישראליתת·פרלאמנטשלהמליאהבאווירתמתנסריםאלהמעיןוהבל

עלזעםמטה·להניףולאלמוניאחריתנביא·אדרתלעטותלפלוניעילהמשמשים
הדרוקמאניזם·גלאזריזם.ראש

בזירתלראותלימניחשאינוקוצר·השגהאיזההיאשהסיבה"הייתכן
קריקטורהכנגדשלטוןשלקריקטורהאלאלבני·חושךאורבניביןההתגוששות

שלקריקטורהכנגדפיותשלקריקטורהובעלי-מחאה,לוחמי·חופששל
 " ...פיות"סותמי"

עתונאי ,סופר .בן·נריצחקהואסתימת-פהשלמטעמהמשהובשרועלשחזהמי

מלחמתבענייושאמרמשפטבעקבותגלי-צהייליי"במתפקידושהודחואיש-רדיו
ואפשרמפורשתביקורתהכילשלאמשפטזההיה .הבוקרתוכניתבמהלךלבנון
בשלאולי .אחרתאוכזופוליטיתלעמדההרמזהאיזוהיותרלכלבולמצואהיה

ועדמכאן .בכנסתשנאמרוהדבריםשלבמשמעותםראשמקלבן-נראיוזה,כסירנו

אטמוספרה.שלשאלה"הכל :רבאינולדעתוהמרחקמפורשתהגבלהלהטלת
לביקורתזאתבכלנתוניםהחלטותלקבלשבכוחםאלההנוכחית,באטמוספרה

 " ...יודעמיאחרת,באטמוספרהמסויימת.
שלה'הרוחהלכיתקופתו'עלאדםשלכ"עדותובעיקרהספרותאתרואהנרבן

רקלאאצלומעוררתהספרותיבהליךשהתערבותבעליל"ניכר ...שבההמתחים
,מפנישקרמפניהידועההרתיעהאתגםאםכיהיצירהשלדיכויהעצםמפניחרדה

מההרישחשבתי,מההנהשם,הייתי"אנישלהתחושהבעצםסילוףהטלת
 ,הופךגלזרתעסהיהגבשלמעמדהמהן".חלקאני-שגיאותהיו.אםשראיתי

רחביםרביםחוגיםבאזנימשמעותלבעלישאמרההדבריםאת ,בן-נרלדעת
(התערבות"משיח"המחזהבנוסחהנשיאשלשהתערבותוכפיממשבאוכלוסיה,

לכךורישכארביםידיעללהתפרשעשויהלב)בתוםטובה,בכוונהלדעתו,שיסודה,
 .תיקוןטעוןהיהאמנםשהנוסח

נשקפתממששלסכנה,בן-נרלדעת Iאין ,כאמורהחינוכילנזקמעברכן,פיעלואף
 :ומוסיףמתרגש""אינניבביטוימשתמש ,אמיררוןנאההוא,אף .לספרות
תכתבהיאלכל·היותרמדיניות.אוקועליולכפותשאפשרדבראינה"ספרות
עזרלאזההספרות.עלסייגיםלהטילשניסומשטריםהיוכברחדרים.בחדרי
במיוחדאטוםהוא .ביטחוןבחוסרבמבוכה'עתהשרויהנוכחיהמשטר ...להם

רקאבלאמנם,חמוריםדיבוריםאלהבדיבורים.ומרבהביקורתבהשישליצירה
 "· ..מעשידברשוםמהםיצאלאלעולםדיבורים.

 !אלוהםדיבורים""רקהאמנם .כשראסאאלשבנו
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דו·אינהלפיכך'וההתגוששות,זאתעושהאינושאישלאאלמשל,גרינברג,

צדדית".

 !בכנסתשנאמרוהדבריםבעקבותלראותרוצההייתנוספותתגובותאילו

וגםציבורימשפטי'פלויטי'הואשלהשהביטויתגובהלראותרוצה"הייתי
המישוראתלדוגמאקחהאפשריים.המישוריםבכלבעצם,אידאולוגי.

הפעלתשלבדרךהיתרבין"משיח",הצגתאתלמנועניסוהמשפטי-פוליטי:
שיקוםמצפה.הייתיצבורייםבמקומותדתייםברגשותגסהפגיעההאוסרהחוק

תרבותמוסדותעליחלולאשהואכךהזההחוקלתיקוןהצעהויגישפוליטיקאי
הייתיואולמות-קונצרטים.מוזיאוניםתיאטראות,אוניברסיטאות,-ומדע:
בהםלהימצאשלאיכולאינושאדםציבורייםלמקומותרקיוגבלשהחוקמצפה
אבל ...תעופהשדותקופת-חולים,שלמרפאותמחנות-צבא,למשל,כמו,

הגבלותלהטילאסור-בחירהמתוךהיאבהםשהשהותציבורייםבמקומות
שכאלה.

יכוליםהםומשוררים.סופריםשלתגובהלראותרוצההייתיבאמתלזאת,מעבר
אפילויכוליםהםככלי-תגובה,בכתיבהבשימושהכרוכההמגבלהאתלעקוף
 "· ..תגובהזוגםולשתוק.שלטיםמאחרילעמוד
 !כךעושיםהםאיןלדעתךמדוע,

ומשורריםסופריםראיתיעובדתית.הדבראתלבדוקאוליצריךלהשיב."קשה
כךעושיםהםאיןמדעו ...בלבנוןהמלחמהבענייושלטיםמאחרישהתייצבו

שחשיםהתנשאותאיזומשוםאולי-דרוקמן?והרבגלזרהגב'דבריעבנייו
יתכןהפוליטיקאים'.להם'ידברו'בבחינתהפוליטיהעולםעלהתרבותעולמות
המרכזיים,החשובים,הכותביםאולי ;מוסדינוסף,הסברגםלכךשיש

הםאיןובשל·כךאינדבידואליסטיתדרך·פעלוהעל~מונ-יםהמשפיעים,
דבר,שלבסופוהן,לשתיקהשהסיבותלינדמהמקום,מכלמאתרגנים.
 " ...עמוקותלאפרוזאיות,

ראשתקלונאלא :ולבקשפתחתיבההאלגוריהאללשובאלאנותרלאלוי
 • . ..בטרזה!
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במספריםהכפלתוצאתשפרצו'והעלבוןהאשמהמרגשיהתרחקות,
רוטטים.
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 .נמרץלטיפול

לעצמהציינה-רעלאהואגםהצבעיםואיזוןמצויינת,חיתההצבעוניות
הגדולההכרסאתע~לההדמות,שלבעיצוב-יתרהתרכזהעתה .בסיפוק

והחזההזרועביןהגווןהבדליאתהעמיקההחזה,אתעליהוהסמיכה
פרטילעצב.יותרהיהקשההראשאת .לידשבמקבילהצלליםאתוהכהתה
שלהחומיםהכתמיםאךהכתומהבהילהנבלעוהאפרורייםהפנים

בבירור.צפוהמשקפיים

 ,הספסלמסעדעלנועבלישנסמכהזולזקנהבליבהתודההכירהליאונורה
מאוויר.רוקנהכמו

אלקרבההשמש .מדימהיריםהפכוהגווניםחילופי .לציירהפסיקהלבסוף
 .והלךהאדיםוהכתוםבמקצתהשחירהירוק 'מסלולהשיפולי
הפנימיהלחץשרידיהלוח.אתבוחנתבעיןוסקרההמכחוליםאתהניחה

תמונהשזוידעהגדותיה.עלוגואהשוטפתבה,עלתהקטנהתרועההתפוגגו.
ומןהקטנותממעלותיהמוסתרסיפוקשואבת ,ושובשובאותהסקרה .טובה

המריחות.ומעיצובהצבעיםממשחקהכללית,הקומפוזיציה
 .הלבמתשומתכנראהנהניתתנוחה,באותההספסל,עלעדייןישבההזקנה
שחוצןהאוויראתמגלגלתעלתה,קלהורוחהאופק,אלהנמיכההשמש
מןהציורכליאתלאסוףהחלההיאבליאונורה,עלתהקלהצמרמורת .והלך
חסריוהלכו'שרנקלוהרהוריהעצבנות,נמסכהבתנועותיה 'המחשיךהעשב
לעברמהססמבטלכסנההיא .יותרחזקהאחרת,אמתמולנמוגיםכמוחיות

מרעידותבידייםהמשחיר.הירוקבתוךניעללאנחהכתוםהכתםהזקנה.
 .המתעבההאפילהאתקודחותעיניהדומעת,ונצבהחפציהאריזתאתסיימה

ואחריהברוח,נשאהרחוקהצעקה .מייבבהעצים.בענפינשבהקרהאוויר

 .כולהרעדההיא .ידוהושיטהלספסלקרבהכיצדחשהלא .בכי
 •.העמיקההשיחיםשביןהאפלההאבות,ביתשלבחלונותיועלואורות

סמבורסקי-חמדתעפרה

• 
ד~ים~ליק.ת 9א;:;בז:וי

~לים;:זרוז::זזp~ךןה
זקע;ךק.יסזק~פ;ת

f ~א;זךןת ה~~קז:;:;נז:וי 'י~י

f תר"ךtלז~~ i זלצ;זךקת~יt
ר~כר,.:קס;נן.כ ttזp:ק:,שורות

מ~יזקה~יגיסז'ס~ריד
;ק.קת nקן,;יםדיס z~ן.ן;ך

tזל י~~~ rwוס~יםדי zלת;ך
אדמה.ז-והז-וית

 T ז-: • :-
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הםשדרדהולךלאן

גםקשהשלס.יזהר*.המליםלכישוףלהתנגדקשה
משהואבל .מאודהנכוניםטיעוניועםלהסכיםלא

לייבסך-הכליי,הכוללת,למסקנהכשמקשיביםקורה
 .זהיימכליוצאליימה

מרבית .בעינימאודחשובאחדדבריוצאראשית

נושאעללאחרונהושקראתיששמעתיההתבטאויות

תנועתעללבנון,מלחמתנגדהמחאהשירת
שטחייםדבריםהיו-הזוהמלחמהנגדהמשוררים

התייחסו.הםשאליהםמהשיריםרביםכמווחפוזים,

דבריםכמהואומראחר,בעומקמתייחסיזהר .ס

דבריואולי,הם,לענייננושבהםשהחשוביםנכונים,
יכולאינוששירכךעל ;שירמתחברשבוהאופןעל

סמכותעל-ידילאהציבוריעל-ידילאמוזמןלהיות
 .עצמואלמעצמוהמשוררעל-ידילאוגםיכלשהי
-מפגיניםשנגדואושלמענוהדבר-ההפגנהואילו

ההת~יחסותאופןאתהןהנושא,אתהןהרי~כתיבה

 .ההתייחסותמועדאתוהןהנושא,אל
שלזהמסובך:;~נושאהמרכזיתהבעיהספקללאזוהי
זומורכבתשלהצגהלי,נדמהאולם,מחאה. iJשירת
פשוטפתרוןדברשלבסופויזהר .סמציעהבעיהשל
הואהשיר .וזהו-להפגנה"הולךאינו"השיר :מדי

השומעשמיעת"הוא .וזהו-אחדייאדםאל"דיבור
 .וזהו-לויילהשמיעהיודעשירשרק
כדיזאתלזכורוחשובבדרך-כלל.-כךכלנכוןזה

שדופותהתחזויותולאבעולםשיריםלהיותשיוסיפו
יפניהייקויש .שיריםיישל"קליפותלא .שיריםשל
 :כזה

ה ?j ,ע~היאס~ם
קלוכלהשהפכהעד
 T~י~ןה. Tת Qלק

מהדהודים,פנימיים,מ.רבדיםלגמרישמתרוקןמשהו
-חיות,סתירנ:ויות,הפוכות,נוספות,מהשתמעויות

יכולבכללששירנניחואםשיריי."קליפתאכןהוא
שאינהודאיקליפת-שיר-להלן)-כך(ועללהשפיע
 .אוליככרוז' .כשירלאלפחות .להשפיעיכולה

 ?משפיעבעיתוןמאמרהאם .אוליי;~עיתוןכמאמר
שירדשלכהתחזותמשורראותושיכתובלמהכן,ואם

 .יותרבכךמיומןהוא-העיתונאיאותושיכתוב

בחיים-בדרך-כללנכוןהכלאבל.כאן.עדנכוןהכל
מאוד'כפולותבמרכאותהנורמלייםיהיומיומיים

 .שלנו
ומה .לבנוןמלחמתפרצהפתאום)לא(אוופתאום

המלחמהכשפרצההמשוררשלהשןבמגדלקרה
אילואומר'יזהר .סהיהמה ?הטעםסרתהאיומה'

הזו,המרהבשעההמשוררשלהשןמגדלהזדעזעלא
ולהיהרסלהרוסולהיהרג,להרוגיצאוכשאנשים
 ?להתרחשבכלללההיה 'שאסורמיותרת,במלחמה
לבנון"**ממלחמתשירים-גבול"חצייתבקובץ
 .סמאתמהןאחת .פרוזהרשימותכמהגםכלולות
"עיתונאית".פרוזהאלאאמנם,שירה,לאזויזהר.
ועוצמהשירהישזו"עיתונאית"בפרוזהלטעמי

"מעשההיאפיוטית"עיתונאית"פרוזהפיוטית.

?על-ידימוזמנתבלתיאומוזמנת?היאלאאואמנותיי
עצמו?אלמעצמוהיחידעל-ידיאוהציבור?-החוץ

שלויישפויהייצלולהנוספתייפרוזהייגםבספריש
גוטרמןיעקבשלצעקת-שכולובצידה ;עוזעמוס
ששותקיםהוריםיש .זובמלחמהבכורואתששכל

אתשצועקיםכאלהוישלדבר.יכוליםואינםבאסונם
מיבאזניהעולם,באזניוהמרההגדולההצעקה

זאת.להםשעולל
המשורריםשלהשןמגדל .לשיריםומהייפרוזהיי

להמשיךשיוכלכדיבעיקראולישרמשוררהזדעזע.
לוחץהחיצונישהעולםמפנילא .שפויבאופןלחיות
בעיקראוליאלאאפשריות,הבלתיבסתירותיואותו
הפנימי'שבעולמומתאחיםהבלתיהבקעיםמתוך

שלו.שבנפשו
אינוהמשורר-לבנוןכמלחמתמלחמהכשפורצת

שיהיומהאויהפנימייםבקעיו .משוררלהיותחדל

חדליםאינם-לכתובאותושממריציםהדברים
מסובךנותרהמסובךהפנימיעולמו .להתקיים

בינתייםהשתנהמאודקיצונימשהואבל .כמקודם

שמקשיבאדםהואהמשורר .שסביבוהחיצוניבעולם

אילו .אוטיסטילאהואאבל .פנימה .עצוםבריכוז
אדםאלאפילולדברהיהיכוללאשירו-כזההיה
 .אחד

 'המלחמהכשפרצהילעצמוהמשורראמראני'
בחוץכשהעולםשלי,שבריאתולתקןלשבתאמשיך
ליאכפתמה-משהובוצרחאוליואז .מתרסק

ליאין .שיהיו !מתרסקסביביכשהעולםשלי'שברי
 .עכשיוהצעקהרשותלהםאין .עכשיואליהםזמן

אתומחרישצועקככהבחוץכשהעולםעכשיו .שיחכו
 .האחרותהצעקותכל
בראשיתשהזכרתיהאמיתיתהדילמההתחילהואז

שאי-מפני .ולהגדירהלתארההיטיביזהר .דברי
 ...שירלהזמיןאפשר
כךשלאהעמיד-פניםמהםחלק ?המשורריםעשומה

מקודשתבאמתמטרהלמעןאולי,ושמותר, ;הדבר
השןממגדללצאתהעיקר ."לרמותייקצתגםיכזו

שאנווהיותהמלחמה.נגדייחזקיימשהומהרולכתוב
ו:;~צלילברתמוסמליםלגבשאידויודעיםמשוררים

אתמהרניקח-וסמליםתמונותמהןוליצור
וכך .ייכמר-שיריימשהוונרכיב-שלנוהזוהמיומנות

זאת,ובכל .שכאלהכמו-שיריםהרבהשהתחברוקרה

יפיםהיואוליהםשאלה)בסימןזאתאומרת(ואני

היהכןחשוב,היהשבומסויםנוכחילרגע .לשעתם
שיהיה .שתיקהתהיהושלאמשהו,שייאמר-חשוב

 .חשופיםקירותלארק~וניקה'איןאםקטפלאאולי
חלקאחרת.גםקרה .קרהזהרקלאאבל

מורכבים'יאמיתייםשיריםגםכתבמהמשוררים

 .לבנוןמלחמתנגדהמשורריםתנועתשלזובהזדמנות
אתלפתוחרקאפשר ?יודעמי ?להםייקרה"זהאיך

השיריםקבצישניואתההיא,מהתקופההעיתונים

השיריםמתוךמבחרהכוללים ·,מכברלאשהתפרסמו
השיריםאתהכמו-שירים'ביןולגלותהאלה'

ישיריםשחלקםשירים .באמתוהטוביםהאמיתיים
הבהירבחיתוךלגמריחד-משמעייםוכאילולגמרי
לאלגמריהדיםובניהדיםמעורריםזאתובכלשלהם,
הפליטהילדעלהשירכמוחד-כיווניים,ולאישירים

עקיפים,-אחריםושירים .למשלמעין-שמר,

יימלאךעלשמספרשיר .המלהמובןבמלואיילירייםיי
משמייםשהושלךכזהמלאךהדרךיי'לצדשוכב
כנוגעתנועה"~טיערביזקןעלשיראו ;ארצה
שירההיות",מעצםנמלאשקיומוכמי / ...בזמן

במכת-פואנטהאותווהורסגן·עדן""כמעטשמצייר

 .שיריםמיניכל .האחרוןברגעפתאומיתמזעזעת
הכלליתבמסגרת"קרוייהםגם .אמיתיים

המחאה.שירישלהזוהיימוזמנתיי

אז ?מהאז :לשאולהרגעהגיעכמובן' 'ועכשיו
טוביםלאאוטוביםפחותשרובםשיריםהתחברו

מלחמה)בעיתותלאגםוכה,כהביןקורהזה(אבל
 ?מהאז-מצויניםואפילוטוביםוחלקם

אםונשאלמייד"שנדרשיזהר, .סאומרמרטביי,"
וקולושליחותלעשותיודעשהשירהדברנכוןאמנם

ומשנהדבריםועושהפועלגםאלאנשמערקלא
 "?בעולםדברים

היטב,מנוסחתתשובהזושאלהעללהשיביכולמי
אחתבפיסקהעצמויזהר .סמאשריותרומשכנעת

 .בצידהשהסתייגותפיסקהדבריו'סוףלפנישלו
כיכולנואתויישכנעייהדיבוראתשהרחיבאחרישם,

דעתועליעלהלאוייאיש ,במעשים"עוצריםשיטפון"
חזקים",ובשיריםבהשבעותבסמלים,שיטפוןלעצור

מנסה(שההסתייגותכזופיסקהפתאוםבאהשם

 :אחר-כך)לבטלה
מצטרפיםוקולותהקולות,שמתרביםלאחר"כמובן'
לבסוףמגיע-למעשיםמצטרפיםומעשיםלקולות,

ויגרוםיפרוץ-והצטברשהצטברמהשכלהרגע

הכל,אלמצטרףהכלשבפועל:במעשיםשינוי
והעולם-ונחשוליםשיריםומעשים,דיבורים

אלוי"·אחד'צעדעודלזוז'מתחילהזההעצל
 • .אמן !השיריםגם-מצטרףהכליאכן

@-כיי י---- (;כ /7י •

אביושלמה

 . 83-אוקטובר ;"מאזניים" ;להפגנההולךמשורר :יזהר .ס •

 1983 ;פעוליםספריית ••

הברדלסיום
-1jלו~~גיססר,~ןי;_ךד 1j ,זפ;ת

לסדר~ר~ה ,ר,?ז~;ת t:ך fך:פ;ת
 .שלרהעצמה ;ואציליתגמישה
לי••ך;~;כים T~ש~;ריסגי i ש~~
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b ך.~ ~-כ~ךדגק T א." ~r;כ; ~:א'רp ל
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החודששוחת

יונתןנתן

אסתטיקה

עצב~תמלאת
גינגולד-גלבועשולמית

דיבור.כדיתוךנחותשאינןאצבעות,שהכסיפה,מתולתלתבלורית
 .ועשירחםקול
עבריתבספרותשניתוארבעלקיבוץחבר ,) 1923 (אוקריאנהיליד

שנות 44מאחוריו .ספרית-פועליםבהוצאתהפרוזהמדורועורן
במספר, 1ה-ונוסף,ספרשירה.ורובןותרגוםפרוזהמיעוטןכתיבה,

בקרוב.לאורלצאתעומדאחרים","שירים

פרח·רקאנילחם,תוציאו"אתםכתבת,הראשוניםמשיריד.באחד

 !האמנותאתתפיסתךעדייוזוסרק",
במחזורהאמנות, .בזמנוחשתיכךאבלאחרת,זאתמנסחעכשיושהייתילהיותיכול

משתתףאינואךמשלו,ומשקלערךלושישפרח,בבחינתהיאהאנושייםהחיים
אוליאידאות,אמנםלהישיופי.מייצרתהיאהכלכלי.החומרי,בייצורישירבאופן

אובמהותהזהאיןאךשינויים,מחוללתגםהיאאולי,אגב,כבדרךמטרות,גם
 .בתפקידה

נושאהואהאמנותמעמדלאמנות.מאשרלאמןיותרהיאבשירההתייחסותלמעשה
מצבהוא-תדמיתומבחינתוהןעצמובעיניהןהאמן'מעמדאך .לוויכוחהנתון
אמנהמשוםואםלכךנוטהשהחברהמשוםאם .מסוייםבמובןבידוד,של

אתלשלםמוכןשהואפריווילגיה,זוהימרחק,לשמור-לשניהםהמשותפת
 .מחירה

השפעהלולהקנותכדיהשאר'בין .בבידודאותושיראורוצההיהכשלעצמו'האמן'
השפעהלושישובמידהיצירתוהיאהשפעתו .מעורבותאיעללשמורכדיולא

מאמצעיאוגדולהממסהחלקהואכשאיןיותרגדוללהשפיעהסיכויכאישיות,
שבחלקומיתוסליצורלאמנותנטיחשישכךרבים.ביןאחדהואאזכיהתקשורת,

הואובחלקוחקר,להשאיןהאמן'שלהספרותית,הנפשית,למעבדהדרושאולי
 .מרוחקלפחותמוגבה'לאאםסטנד'ליצורעליולהקריןכדי .תכליתי

כלפינחיתותרגשמיןהואעכשיו,עדביישואוליאזבישהיהנגטיבי,נוסף,טעם
בקיבוץ'בצעירותי,הרגשתיכךהעושים.כלפיהבית,הבגד'הלחם,יוצרי

אושירהביאוהמשורריבולהביאאחדכלהקומביין'עלעוליםהיוכשהפלחים
ישמכך.להתחמםאוזאתלאכולזאת,לשתותהיהיכוללאואישחוברתאושניים,

אךבאלה,כיוצאניחומיםועוד-אחריהנשאריםבדבריםהנצחי,ביופיהתנחמות

"יצרןרקלהיותרוצהשאיניחיתה,שליהאישיתהמסקנה .מאדחזקהנחיתותרגש
מדואלית,לאאידאולוגיה,ליופיתחתיבעשייה,להשתתףרוצהאניאסתטיקה".של
מה .עצמוהאדםחיילתקינותדרושזה .החייםבשחזורחלקלקחתצריךאדםשכל
 .דבריולפרסוםהצדקהאיןאחרתאחרים,אדםלבנימבעלתתהמבקשלאדםעוד

משנהלאעבודה'וראשונה'בראשכוללים'והחייםחייםשלפריהיאאמנותיצירת
תלוש.להיותאין .איזו
בשנים .בחייזאתמיישםואניעבודהתהליכיועםאנשיםעםבמגעלבואיש

עוסקאנישנהשחים-עשרהכבר .כמורהכךאחרבבניין,בשדה,עבדתיהראשונות

במטבח,התורנויותאתלהוציאכמורה,וגםהפועלים"ב"ספריתספריםבעשיית
באותוהמצויההנאיביותכלשעםכך' .שרידשבקיבוצישוניםובגיוסיםבשמירה

 .זוקביעהאחרעומדעדייןאני ,שיר

הפרופורציותאךזהיםשהאלמנטיםמלמדתשירידבמכלולקריאה •
הדגשתמתוך /ליופיכאבביןהשילובבלטהראשוניםבשירים .השתנו
השילובעודפת./הפסימיותבמאוחריםהמתייפחת",נפשי"חייכיהיפה
ואףלךשארע/באסוןלדעתיזאת,לתלות.איןהפוךביחסאך /קייםעדייו
"איובמילותיךאוהיצירה,מעצםרצוןאי-שביעותמיןאיזוישבגיל,לא
קוהלת!תחושתאותהשלפישרהמהבצבעים."לרמותאפשרשאידבר
יותרהתקרבתיהשניםועםקוהלת,טוןעלהמבקריםדיברוהראשוניםבשיריכבר

לעינייםוטובהאורמתוקכיוגםהבליםהבלגםהכל,בהשישזו,לתפיסהויותר
 .השמשאתלראות
בהישכיזו,מ~להנזהראניאךהתפתחות,רוצה,אתאם ,השתנותשחלהודאי

בשירים .האירוניהבכיווןחיתההיאכזוחיתהאם .למבקריםענייןוזה ,הערכה
כמה"המודעותחדרהלאטאך .מובלעתשחיתהאואירוניהחיתהלאהראשונים

רוב .חשדניתהתייחסותולעצמיליצירהלהתייחסהמשורר".זהלהיותיכולנ;~ל
האמיתיותשבו,הכנותכלפיהכתיבה,מעשהכלפיעצמם,כלפיאירונייםהמשוררים

וזהולחשד.לבדיקהומועמדבספקמוטלהכלשבו.הערךשבו,התכליתיותשבו,
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חשוכתטראגיותבהםשישאואירוני,מצבהםהחייםבשירי.המהפךאתשעשהמה

הגיחוךמןומצילההאירוניהבאהאזאךבחילה,עדגיחוךשישאומרפא,
מהבכליכולתו'ובקוצרהאדםחייבקוצרמכירההיאהמנופחת.ומהפתטיות

ולאחרלנצחיות,והתשוקההנוסףאתלקבלמוכנהזהעםויחדהווייתואתשמגמד
ואוליאפשריתהאמנותאתשעושהמהזה .הנצחיותמושגאתיצרהריהאדםהכל,
עצמהכשהיאבלטהשוניאךתמיד,ביהיוהמודעותגרעיני .אפשרייםהחייםאתגם

 .בשירישביתהלהקנתה
ליחיתהלא-חבריםעםששרתיכמושרקדתי,כמושירים,כתבתיושםכשפ"ה

לפרח-שקדםבשירלמשלעשיתיוזה-עצמיאתכשבודדתילכתיבה.מודעות
הייתי-אחד"למגדלורבערפלנחתורהדיג,בציאתםשירי.בצי"אני-סרק,

וליולחםדגההיםיצמיחלהםמהם,ונפרדתיל:מאותשהלכוצעיריםקבוצתמדריך
בהווייתיעמוקהעצמיתלהתכוננותליסייעהזוהפרדה-עצוביםחורףשלשירים
 .האירוניההעמיקהההתוודעות,שהעמיקהוככלהיצירה,וכמהותכיוצר

 /לבטנה /דרדר /טיוןרוויהשירתך .ישראליכמשוררמוגדראתה •
לאאםימיםלהמתיק"במהעלמדברכשאתהאבל-שומר /שיטה

-שלי /בורחס /אחמטובה /בלוק /יסכיןלגביךקיימיםבשירים",
אנילאאך .כיותרהאהובההמחמאהכעיניזו tישראלאתהמבטאמשוררלהיות
 .שלוהנפשיתהסטרוקטורהלפיהמולדתאתמעצבמשוררנכונה.היאאםאקבע
ארץהיאאחר,למשוררהרים.אובערכהבודדנשרהיאטשרניחובסקישלקרים

כחוףהארץאתראיתיאני .מחומריונוףעושההמשוררליבנים.שיפון,תבואה,
שנותשמונה .ממנוחלקהואלמשלהתנ"ך .הארץרקאינושהנוףאלא .אחדארוך

שהיוומודי,תקוה,בפתחפיק"א,ספרבכיתלמדתיתנ"ך.מלאוהראשונותלימודי
עברהדבקותםהעברית.התרבותשלהרנסאנסאתכתנ"ךראוהמשכילים,מדור
וכמובןלדורותיההעבריתהשירהחיתהכךאחר .הנבואהלגביבעיקראלינו,

אתעימןהביאושהגיעוהעליות .הארץשלמההיסטוריהחלקזההרוסית.
שלנוהיום-יומיתמההוויהחלקהיהזהגורקי.אפילויסכין,פושקין,לרמונטוב,
קשרללאמשכיל'אישהיהלא .זוספרותעלגדלנושולוחוב, tטולסטוי

 .אותהקראשלא ,החזיקכהלאידאולוגיה
מתוךבחלקםהםשליסתיושיריגם .שקראתיהספרותדרךראיתיהארץנוףאת

אפשראי ,,-כל-כךשחורענןתדאה,לאןתעוף"לאןלרמונטוכשלפריזמה
שראה,מדבריםשקרא,מהספריםמורכבתאדםשלראייתו .הדבריםכיןלהפריד
 .הרוחנילעולםנוספיםרבדיםמצטרפיםשנים-העם .בילדותולוששרומשירים
האמנותיצירותהשפעתהדומיננטיים.אתרקומניתי-הדרום-אמריקניתהספרות

 .בציטטיןהתקשטותזוחיתהלאארועים.מהשפעתגדולה
להסבירו?תוכלביצירתך,מרכזימוטיבמהווההחוף,כולל.הים,
אתמביןאיניאחרתזוכרו.שאיניבילדותיטראומטיכאירועקשורהשסיבתוכנראה

עקבותיו.אתמוצאאניממנו,לכרוח ,במודערוצה,כשאניגם .הזוהאובססיה

מגדירהייתייותרמאוחרתבראייה .נפשישלהתשתיתבתמונותנעוץשהואכנראה'
שכשצריךאמורפית,רגשית,חוויהאיזו . objectiue cozelativeאליוטבנוסחזאת

אומיליםבאמצעותלזולתולהעבירהלעצבהוישהאמנות,לתחוםלהעבירה
מחוצהמשהוסיטואציה,דמות, tחפץמקביל,משהוכקוראלטיכ,דבקיםחומרים,

למקבילליהפךתמונותיו,עלככלל,הנוףלהביע.שכרצוננואתשיביעלנו,
 .הצער .שליהנפשחוויותאתלהעכירמסוגלאניבאמצעותורקכזה.אובייקטיבי

כההואעוצמה,בוישסכנות.הרכהגםאךאפשרויות,הרכהבויש .האהבההגיל.
כברמהלו.להעניקמסוגלשאנימהעםמתחרההואמסויימתשכמידהעדססגוני,

נגזרכנראהכך .לבחירתינתוןלאזהאך ?צומחלעץלחוף,לים,להוסיףיכולאדם
 .עלי

/אהבהנשיםעלכותבאתהפאתוסואנטי·סנטמינטליזםדה·שלבדור •
הפזמוןגבולעל-הגרועבמקרהרומנטיות.תחושותבאלהוכיוצא

-קודמותמאותשללרומנטיקהביטוי-הטובובמקרה
משוררבאיזהמדובראין .כהתאםהשאלהאתלנסחצריךכזותופעהמולשעומדמי

עצמםהשירים .ממנימנותקככרזהעניין .משתפךוהואלכתובהתחילשפתאום
אכל ,טוביםשאינםשיריםגםשישודאיהאחרונים.הכשלים,רקולאוקיימים,חיים
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יותר-החייםאתמשקףרציני,מורכב,יותרהרבהזה-תצפיתעמדתהסגנון'

 .בלבדמצומצםלחוגשהגיעומשירים
ודאימצחיקות.לינראותהןלי.מציקותלאכברהןבעיני.מגוחכותאלושאלות
קחי .זמניסגנונותעםהתמודדתי .כתיבהניסוריהתייסרתיתמיד .ליהציקושפעם

אתמוצאוזהמושפע.עמדה,נוקטמתמודד,קורא,אנימאה.חציעברתיבחשבון,

 .שליבשירהביטוייו
אתהוציאושלאאקספרימנטיםמיניכלכנגדרבות,במהדורותשירייצאוהשניםכל

 .שנתם

לטעםירידהשזולומראפשרתמידלאיבות.אסמכאתאינהתפוצה •
 .ההמון

לאזועותקים s,oooכ-מפרסם.כשזךועמיחישיקספירעלגםלומרשאפשרטענהזו
 ?כךעלהוכחהלמישהויש ! ?ירידהזוזאתעושהוכשאניהקהל,לטעםירידה
כלפיך?שהיתהלהתעלמותבך,אםהסבר,לך.יש
ליצורהמקצועייםהמבקריםואצלבאקדמיהנטיחישאותה.להסבירפשוטכל-כך
והםהמתווכיםהםהמפתחות.אצלםחרטומי-מצרים.תופעתעילית.שלמעמד

מפתחות.צריכיםשעבורהשירה,רצויוכמובןיצירה.להביןהמסכןלקהלשיאפשרו
 .מרכזילדברהביקורתהופכתכך

העולםא'שבשלבממנו,גדוליםעלבהסתמךאמנםאמר,באוניברסיטה,ממוריאחד
ובשלבביצירתו,זאתלארגןשהוא,איךמנסה,האמןב'בשלבכאוטית,תופעההוא

זו ...אירגןלגמרילאשהאמןמהאתביותר,הטובהבצורהומארגןהמבקרבאג'
 .היחידאתמעלהלמיעוטהשתייכותוכמובן .תפיסתם

איניברור,שיהיהשנימצד .כלפיהסלחניםלהיותיכוליםהיותרשלכלתופעה,זו
 .להיפרלאגםאךלערכו'קריטריוןהיאספרשתפוצתבדעתי'לרגעמעלה

-הספרבבתי·אותךמלמדיםברבר'בפרסזכיתהשתנה'המצב •
מכתביםמתקבליםהחינוךשבמשרדלינאמרמלמטה.באאליביחסהשינוי

אלאמדעת,נבערמקהלבאשלאלחץזהו .אותיללמדהמבקשיםמוריםמעשרות
מבקרהקריטריון'?מיקריטריוןאינםאלה .אוניברסיטאותומסיימיסמינריםמחניכי
ספריםעלגםקיבלתיפרסיםאגב, .הצטברותישכישינוי?יששלושהשניים,אחד'

;פרסראש-הממשלה;פרסקוגל;פרסטלפיופרס ;זאבפרס ;רמת-גן(פרסקודמים
לאמיוחדת,חשיבותבעלאכןהואכרכרפרסאבל ,).ג.ג.ש-פיכמןפרס ;אק"ום

שזוכיםמסורת,זהפרססביבשיצרומפניגםאלאגדול'סופרהיהשכרכרבגללרק
שזכיתיהעובדהאתמחשיבמאדאניולכן .מיוחדערךבעלתיצירהשיצרויוצריםבו

זה.בפרס

אנטיהואברנר .האתמהאיבהיש-שבזכייההכבדובלעם •
האסתטיקהבךממורמר'מוב-ה'נצחי'גיבוראנטי .גמוראסתטיקון

 .צורםביניכםהשילוב-ביצירתךוגםבאדםגםשולטת
הואהכאב,המקור,אחד.לצירהמחובריםקטביםכשניזאתלתאראפשרכבר,אם

במובןלפתטינוטהכרכרקוטביים.כאמור,-זהובמקרה .שוניםביטוייואחד,
להזדככות,האדםאתשמביאיםיסוריםשבקדושה.יסוריםהמושג.שלהנוצרי

עציםמקוששיםונכדולפידותכשהזקןבנצחיות.אותומזכיםגםואולילהיטהרות,
ההוויהחיתהלנוחיושביםוכשהם-הילדבשערותקוציםוישגשם,יורדלתנור,
כךמביניםשלאאנשיםיש .בכנסייהלראותהיכולהשאתתמונהזו .קוציםהוויית

אינהשלווהפתטיותאפיפניותישלכרכראךאפור,אחר,כרכרישלהםכרכר.את
 .לאסתטיבניגוד
.הכלהוויא-דהלארוסהאתעוברהואגם .האסתטיאתמציבהייתילאהשניבקוטב
שלבעולמונשארתהדרךשליובמבעהדרךלכלביטוינותןכרכראךזאת.עוברים
מאחרעצמה.האפיפניההמומנט.הואלצופה,אולקוראשמ~גשומההיוצר,

ברשותהעומדתאסתטיקהשלרושםנוצרהייסורים,דרךכלאתעברלאשהקורא
עצמה.

חוויתימאחרים.פחותלאכרכרבהשפעתשלילשירהשהגעתידווקא,לי,נראהלכן'
מילאומשוררים .בודיברנולאלימים .הרבינוכולנו .לקוראוהרביתי .בנעוריאותו
מולתמידהאף-על-פי-כן. .לחיינוהתאיםהוא .תמידהיהבתשתיתאבל ,החללאת

ההר.במעלהתמיד .הזרם
בקצהרקאלא ,בישהיהבפאתוסאחריםלשתףהיכולתאוהצורךהיהלאכי

מנותקתאולכרכרזרהשירתיאיןלכן' .עצבותמלאתאסתטיקהזוגםאך .האפיפני
שלו.השניהקוטב .נגדולאאולי.מולוממנו.

משיריךבאחדאך .ברבותי .הסופריםאגודתליו"רנבחרנ;ובאחרונה •
'נשארבחוץונותרוהוזמנושלאשאלהוציינת,מקנאסשלמשתהתיארת
שירים.שלושהשנייםעדולכתובהקרה,ברוחבך,הכבדו,למעשהלהם

 ?השיריםעליהאמהבפנים'ואתהמשהוזמנת,עכשיו
 .לכךשבזתימתוךלא .ספרותיתמעסקנותרבותשניםשדחקתיהסיבהבאמתזו

הייתיעסקןהייתיאםאנוכיות,מעטמתוךואוליזאת.לעשותצריךשמישהוידעתי
הייתיגאוותנות-יתר.ברגעיערךבעלתלהיותחיתהיכולהלאהתרומהבינוני,עסקן

לבסוףאבל ?העציםעללנועשאלךכדימתקיהחדלתייותם,במשלמשתמש
הרגשה,ליחיתה .רביםחבריםשלבלחץעליהוטלזהלכך'חתרתילא .הוכרעתי
 .ממניטובמישהושיימצאעדעצמי,עלזאתלקחתעלימסוייםזמןלפרקשלפחות

כדיאירוניהמספיקביוישהגזירהאתקיבלתיבו.שאתמידכמסלולזאתרואהאיני
כתבתיהשניםכלאךתילחץ'אוליהיצירהמוגזם.ראשבכובדעצמיאתלקחתלא

שמהכך .שניםאותןבמשךספרים 16כתבתיאיךלהאמ;ןמסוגלאיני .לחץמתוך
ולכתוב.לחלוםהשקטפינתעלאוותרלאולעולםשיהיה,הואשהיה
החדש?בתפקידךלעצמךמציבשאתההמשימות.מה
"מאזנים",הסופרים.אגודותשלהשונותהמערכותאתשאפשרכמהעדלארגן

המערכת .בארץעברייםלאסופריםועםמהעולםסופריםעםיחסי-חוץ"גנזים",
הזרועותאתולעודדלשמנןלקיימן'להמשיךחיאצלואםרבותפעילויותכוללת

הצגתלאכברוזורוחילפיסגנוןלהכניסגםאוכלושםפהאםלפעול'הרופפות
-העבודהסגנוןאתלרענןהאנוש,יחסיתחוםאתלשפראגב,כבדרךאלאמשימה,
 .שאנימהלהיותמקווהפשוטאני .אשמח

~~חיבת .~טית.!~~רב~~~הית:ר. .של::י.~~~?ה .... •·····זי
חיתהותה.תו ~כ~ונ~~גימת.חיתה~;)?~ם,ים, qיזגנון;ס

מנ:וקיימתהיאאן .שים' irלקבוצתאוזדיי i~פיזודה
קנהלו,.אםישויגי~~ייגואשמישהואז/יPג!ם. 44~בו

t.a אודהa מזה.זנטיבי 1~י

אמנםישנםפעם.אףלנוחסרולאסערותלדאגה.מקוםרואהאיניהפוליטיבתחום
אךהרוח,עולםעלגםחותמושהטביעודאיהליכודשלטוןהתקופה,שלהקשיים
יוצריםמספררגליהםעלהקימוהםחיוביות.תופעותיצרוהשלילייםהדברים

מעולםספרותיתותסיסהציבורית.מבחינהאיכפתייםולאאדישיםשהיווסופרים'
לספרות.הזיקהלא
ערסופריםציבורשישבמקום-חוקלחוקקמציעמישהואותי.מדאיגלאשזהכך

 .יעברולאחוק,איזהאומגיסטרשלהחלטהשוםואקטיבי
השירמצוישנה,-40משיריםכינסתבוהסגול,הקובץבסוף•ולסיכום

ועלדףקראלאשמעולםזקןסףשומרעלמדבראתהבושער","נעילת
-האחרונהבשתיקתםמשורריםלראותהקושי

חוסךלאהוא .שיריותרהואאפילוגיותרשהשירככל .אפילוגבבחינתהואשירכל
שאינךהרגשהלךישקובץ'שהואעודמהשנסגר'ספר .הבאיםלשיריםאוראוחלום
 .אחרספריהיהעודאםיודע
נסתמת.כבארהואשהאמןהחשש .אמןכלמלווההוא .מהשתיקההפחד 'לכךנוסף
בןשהואטראומטיפחדזהו .המשורריםלאבותיךלחבריך'קורהמהרואהאתה
 .לכתיבהמתמידלוויה
.השומרבלונג-איילנדוויטמןוולטשלבביתולביקורכאסוציאציהנכתבהשיראגב,
כאמן.האדםלגורלאלאלספרות,שייךלאכברוזהשלו,אחדשירול~קראלאשם
יודענייאאךשידי'אתקראהוא .משוררבןולאמשוררלא .בדמותוראיתיאביאת
 .באדםהישרוהיה .אותםקלטכמהעד

בתוךהמשורררק .ובאושרבפשטותחייהםאתהחייםאנשיםישנםהמשורר,לעומת
נענולאהחייםאם .המעטאתממנולהוציאומבקשבסלעבאגרופומכההפיתולים,

 • .תהילתוזו-מפותלתחיתהשהדרךאולו
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ראות""להלבין ,,"להוכיחבין

שלום-שלמרתו }'lאלינטפלההזההכנסלקראת
אואסוסט~לער'אצוגעגליכןאיזמעבשא :עליכם

אוידמעבשאשטארבט,ערביזלעבטלעבטסטאלער
בן-גםשמת,עדחיחינגרמהלנגר,משולאדם .אזרי
משולרא iק :לענייננוקלושהובפאראפראזה .כךאדם

לסופויורדולפעמיםקורא-קוראקוראמה 'למבקר
 .כךהמבקרגם-יורדלאולפעמיםהכתובשל

אתגם"קוראייבמושגלכלולכאן,מוכנה,ואני
שאיןבזהלומרמתכוונתואינניאדגים,ומיד 'הסופר
לביקורתו'מקוםשאיןאו 'כמבקרלמבקרמקום

ברצוניאבלמקום'ישלדעתי .המומחהביקורת
המבקרביןדווקאאינםהחוציםשהקוויםלהדגים

אינני ;לסופרהמבקרביןלאוגם 'האחרהקוראלבין
 1התהומיהנורא,האנטאגוניזםקביעתאתמקבלת

 ,אלהשנייםביואחדים,דובריםבפיכאן,שנקבע
 1ביניהםהמשותףמןישכיקודם-כל .והסופרהמבקר

 'כאןהיושביםכל Iכולנוהיותנווזה ,בטוחמשותף
מהקורהבחוץודנים,יושביםאנחנו .מאודמשונים

מנסיםודנים,יושביםואנחנו ,רועדתהאדמה ,שקורה

המדומה,שלפיסת-קרקעאיזולעצמנולהפקיע
אומראחד .שריריםהמוןלשני,האחדשריריםעושים

 ,אמרשלאדבריםבפיושםי,בעםמתווכחוידידויא
בסגולת(כלומרידעםמתדייןבתורוהבאג•טוען

 .מזולתנו)שוניםלאו-דווקאאנחנוהקשב
השיחהאתהחוציםבקוויםעולותאפשרויותארבע
תלמודי,מבנהבכללשזהליהעיר(מישהוהזאת
ביןשותפות-טעםלהיותיכולה :אפשרויות)ארבע

סופרביןבטעםתהומיהבדללהיותיכול 'לסופרסופר
למבקרסופרביןורעותשותפותלהיותיכולהלסופר'
סופרביןבהשקפהתהומיהבדללהיותויכולמומחה,
 .ספק)איומבקרים,ביןגם(בוודאי,למבקר
מהוזההמדומה,שבתחוםדיוניםבלהטדניםואנחנו

משהולצטטרוצהאני .לרעאולטוב Iאותנושמייחד
לא-במסיבהשנאמרודבריםשקד'גרשוןמשל

"הסיפורתשלהשניהכרך~פרו,צאתלרגלפורמלית
גרשוןביוויכוחלפעמים(יש " 1980-1880-העברית

מבטלזהאיואבלדברים'וכמהבכמהניילבשקד
עושה,שהואבלתי-אפשריהכמעטהדבראתכהו-זה

באותהשםאמרהוא .וסיווג)מיפוישלהנסיוןאת

אוולמבקרלסופרמשותפיםדבריםשנישישמסיבה
המבקרוגםהסופרגם :האחד .לחוקר-ספרות

רגשמיןבהםיש ,כותביםכשאינםלא-נוחמרגישים
אשמהמרגישהואלכתוב,חייבהסופר .אשמה

אשמהמרגישכך'המבקרוגםכותב,כשאיננו

ואומריםבאיםוהנה .שנכתבלמהמתייחסכשאיננו
 :השניוהדבר ...שכתבמהכל ,מיותרבכללשזהלו
שלמודלאיזהבידומחזיקשהואמרגישסופרכל

מודלאתדויבמחזיק 'כךהמבקרגםהמציאות,
 .הנכוןהמודלזהשבידומהשאכןוסבורהמודלים

בינילאו-דווקאהואהראשוןהחוצההקו :למשלהנה
(מגד)אהרןלביןבינידווקאאלאמסוים'מבקרלבין

ביןהחלוקהאתמקבלתאינני .כמבקרהסופרעל-
 'האחרהצדמןמקבלת,שאינניכשם ,לחובבחהמהמו
שני .עיסתועלמעידהנחתוםשאיןעהיהקבאת
מיתלוי :והיאבלבדאחתבנקודהםינפגשיםרהדב

אותםמעידההייתישלאםינחתומשי .הנחתוםאוה
עלידעשאכןכרכר,יוסף-חייםויש ,עיסהםושעל
 ,בני-זמנומבקריורובעליהםמשידעויותריורספ

נדירותהיומודעותוודרגתהאמתאלשחתירתומפני

שליצירותיהםעלגםלומרמהלוהיהואכן .ביותר
נכון .שלויצירתועללהעידלוהיהמותרוגםאחרים

נקודת-עיוורוןאותהמצויהפר iסאצלשגם

אבל Iעצמולגביאדםכלאצלהמצויה ,מפורסמת
הנקודותעלבחומרתהעולההיאשאצלובטוחהאינני

יש'נכון .עצמםלגביםיהאחרשלשבמבטםהעיוורות
מספרילגבעיווריםלנווכאבל .ווריםיעםכתמי
 'דםאכבן-כנגר 'מבקרכסופרכ 'דברים

שישחושבתאני:והחובבמחהמוהתשאללאולחזור
לבעלמחהומוראיםקאנחנו }'02 .היסטהזיאןכא

שהיאאלה,יםמיבתלהמקוב ,תיפורמלהשכלה
םיידוע~ביוןואופילתעבאיתסיטברניאוהשכלה

וזאיןאכלמצואשאפשרהיותללויכאז 'ולכולנ

רוקבשדה·שתרבמדםיומבקרריםפוססוכינביםרבד

ומייד"חובבייעצמומכנהאדם:הנהאבל .דיכוטומיה

מומחהאיזהעללהסתמך'נמשכיםוכולנומסתמך'
ומיידחובבכעלעצמועלדיברמגדאהרן .דווקא
זהסופרעלאדברכאשראני,גם .פורסטראתציטט

עליהמקובליםלספרותמומחיםאצטטאחר,או
ואם jחודרתלביקורתחושכבעליכבקיאים,
פשוטכאןישאזלחובב,כדוגמהכאןהובאגרודזנסקי

תקריתלהםלקרואשאפשרדברים .במינוחטעות
שמקורותלכךאוליגרמוהיסטוריו-ביוגראפית

אתלעצמורכשהואשבוהאופןשלו'הבקיאות
המצוייםשמבקריםהאופןמןשונההיהבקיאותו'

היהגרודזנסקי .בימינורוכשים 'הזהבאולםכאן'
רחב-ורחבה,עמוקההשכלהבעלאדםגדול,בקיא
אקדמימסלולאותובעלהיהלאכיאםומומחה,דעת

וולףוירגייניהגם .המומחיםכמסלולבימינושמקובל
-כןגולדברגלאהגם-ומומחיתבקיאההיתה
אותםלהציגאפשרכיצד .אליוטס..טעללדברשלא

הםבאשרסופריםכאןשהוצגוכפי-ייכייחובבים

"בגנימשלהםבדרךכביכולהמתהלכים-סופרים
הספרותיי!

כשם ;המסורתייםקווי-התיחוםאתמקבלתאינני
הרגשיביןהשיגרתיתהחלוקהאתמקבלתשאינני

העוסק-ביןהחלוקהלינראיתלאכןהמחשבתי'לבין
כלעםבדברלעסוקבאאדם .לעוסק-כמומחהכחובב
יודעתאינניהשפעות,עלמדוברכאשרגםולכן .עולמו
הופכתשלרובנוחושבתאני .נזעקיםאנחנומדוע

דישהיאמישהיכאןאצטטאולי ...להספרות
במליםנזהרתמאודאכןהיאאבלמומחית,

ולאקיבוץחברתשהיאמשום !למה ."מומחיותיי
אח,דמומחהמבקרעודשאמרכמולדבר,אוהבת

למצואיפה :כךאמרההיא .סינכדוכותשלבלשון
מחומרי-חומריםלכותבשהםמקורות-ספרותבספר

בכתוב.נבלליםאלהחומריםאיךלראותיהפחייו,
יש .כךהבחיןשמישהוגדולהשמחהשמחתיואני

מקוםחומרי-חיים'לגגישהםספרותשלגושים
ובאותואליו'לפנותשלאיכולהשאינניאליו'לפנות
שלרמהובאותההתיחסותרמתובאותההאופן
חושבתאנימסוים.ריחשלזכרוןמוכרגשיתעוצמה

המציאותעםמשתניםאנחנו .משתנהאכןשהסופר

אנחנו iקוראיםשאנחנוהספריםעםוגםהמשתנה,

הספרותיהטעםסוגיבהשפעתקצתגםמשתנים

כי(אםחןלמצואכדיולאו-דווקאהמשתנים,
מאודוטוב .מזה)גםאולינקייםואיכנלפעמים
אתקראתיכאשרנשתניתיאני .משתניםשאנחנו

בחינהיותרהרבהלנושישחושבתאני .קאפקא
-שיקולראת-כבוד'י ,ספקות ,רתיעות ,עצמית
שאנחנוכפיבדיוק ,פרוסטאתשקראנואחרי

חומרי-ואלהאלהכי-הדבריםשארעםמשתנים
 .שלנוהחיים

מןבתביעהמסוים ל,,ץכ;:לנושקורהמפכישנזעקיםיש
בדיקתלביןהמניעיםבדיקתביןכשלהמבקר'

לבדוק ,מתבקשאיננואמור,איננוהמבקרהתוצאה.
 .במניעישיתחשבממבקרביקשתילאמעולםמניעים,
בדרךאכן 'התוצאהאתלבדוקמתבקשהמבקר
בביקורת, .איך :אחתרקהיאהשאלהושוב, ;הוגנת
-בחייםגםקצת :ליותסלחו-באמנותכמו

 .איך :היאהשאלה
ישהאםספרות,שלאקדמיתלהוראהמקוםישהאם
שלבכליםנעזריםאכןשבוספרותילניתוחמקום

זמן-מהלפניהקשבתי .שישחושבתאנימומחים!
וכמובן, .יצירות-מוסיקהניתוחעלבראדיולדיון

 :ההואהדיוןעללהסתמךלינוחיותרהרבה
עליהשהקופירייטאנקדוטהזו .חםלאלפסנתרנים

היווחפץרובינשטייוובכן' :גוריחייםשלכולו
אמרחפץאזמעולה,כנרוניגןבאולם-קונצרטים,

 jבאולםפהחםנוראקצת,נצאבוא :לרובינשטייו

כשמדובר .חםלאלפסנתרנים :רובינשטייולואמר
ובכן, .חםפחותלאנשי-ספרותמוסיקה,עלבדיון

 1מוכריםדבריםאותםכלהשארביןשםנאמרו

לחלוטין,מיותרהואמוסיקליתיצירהשניתוח
וכאןאח,דלדבררקנחוץוהואההנאה,אתמקלקל

אתלושמקלקליםמישהושלחברימניחנחוןמיןבא
עללדיוניםאחתתכליתרקיש :אמרוהואההנאה,
אנחנוהדיוןשלהנוראהרעששאחריוהיאמוסיקה
סוגאוהבתאינני .המוסיקהצליליאתיותרמעריכים
מוסיקליתיצירהשניתוחחושבתאני .זההלצות
סתירהואיןההנאה,אתלהגבירועשויפתחיםפותח

לביתיפהביוזהותשאייןכשםהנאה,לביןמאמץבין
מוקד,גבריאלשלהערתואתמקבלתאני .הנאה

האמנותכלפי-המשתנה-האסתטיתשבנורמה

מעמדןעםושוב, ."ערריילביןיייפהייביןזהותאיו
אלאברירהשאיןדומהבימינוהנורמותשלהמעורער

 .מהעושיםאיךפעםכללבחון
כאשרהיהלאחרונהאותיששימחהדבריםאחד

חייםהיהזה-כמוניסוברמישהושעודמצאתי

שהפתיחה-ספרותיות""פתיחותברשימתובאר'

ואולימתקוממיםאתםאםאו-מכולןהמופלאה
היא-המופלאותאחת ,הפסקנותנגדבצדק

איךאבל . "צעירכאישהאמן"דיוקןשלהפתיחה
להוכיח !בספרותלהוכיחפירושמה !זאתאתלהוכיח
מה .כךשזהבכתובלהראותלהראות,זהבספרות

 ,הפתיחהאתהעתיקפשוטהואבאר!חייםעשה

בתקןמכהןאיננוהוא :מזלו .כלשונההעתיק
גםאלאלהעתיקרקלאצריךהמומחה .מומחה""

הקורא-אוהמעתיקביוהעיקריוההבדללהראות.

אותולהיותיכולוזה-להראותהבאלביןבקול
זהשלשמלאכתובכךאוליהוא-עצמואדם

 • .יותרקשה-הוגנתהיאאם-האחרון

~b J'j}' 
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סיפור

בושינער

שחורים

מיכאליסמרים

שונים.ומנהגים .אחדיםזמניםהיואחרת.ארץיתה

במשפחהנהרגהיהכךתמימה.שנהמשךשחרדיםלבשההנערהה עדשחרדיםלובשים-מתהאמאארמת,אבא .מורתמקדהאחדי 1
גםואוליבחורףבסתיו'בקיץ'שחרדיםבאביב,שחרדים .השנהיום

פגישההמיקדי.הקשרהקשר,נרתקאזאך .החדשהאביבשללבלובובעת
 .מזרחהאלהעידממערבהנוסעתבחשמליתיומיומית

הביתאל-תוךחדדהאף-על-פי-כןמוגף.התריסממוזג.היההחדרשממה.
המתיש.השרבתחושת

אחדים.מדכאיםימיםמתוךאחדיוםשממה.

בידר.קפאהעט .מאותיותריקלפניו,מונחהניידגלירןסגורה.הכתיבהמכונת
שנפטרידועסרפדעלהספדדבריכתבעבד'בהעתרן'הבמערכתבכרקד'
 .גמורבלתידומןאחדירוהשאיר

 .-השפעמתוךנמנעהבלתיהאיןאלללכת-חשב-חסדאיזה-
הסוף,זה- .הדהד-יוצרתאתנחתאערדזאתאיו-היאוש.המועקה.

 .-החידלון

 .רביםימיםמאזכבדכך
התרחקו.הרעיםגם

-ברנרדר
-יוספה

-לי
עכרשל;פה nמהדייג
הגלילבחורשותצאנואתשדעההבדואיהנער

 .בדמיונואותםהגהעצמושהואהרעים
מאחודיעמדבדבררובדבררו.אלחודשיםמשךמרפערתהיומחשבותיו

אתולחשוףהעדפיליםאתלסלקהצליחאטאט .עדייןרחוקדלוחה,זכוכית
באמצעבפתאומיות,גםלעתיםעיניו,נגדעמדאותר,ליורהברנרדרדמותו.

בדבררו,עלהסיפוראתכתבהוא.אחד-כךהסואןברחובבהולנדארהעבודה,
 .בחייושפגשבאדםכמרלעתיםברהגההוא .לליברקרובנשאררברנרדר
הריזרה.לוחיתההבריות,ביןאי-פעםהתהלךלאשלושברנרדרהמחשבה

-אי-שםאי-אז'אותר'ראההוא
שרעההבדואיהנערעםעכר,שלמחרפההדייגעםלי,עםיוספה,עםגםכך
 .הגלילביערותצאנואת

 .העיתוןלמערכתהולךהיהבבקריםבקדחתנות.עבדהואתמיד
אתהעבודה,אתאהבהואעיסוקו.עלויתרלאהואהפנסיהלגילבהגיעו
יחדהיומי.הגלידןהרצאתלקראתהבית,בכלששררוהמתיחותואתהמהומה

 .לכתיבהלהתמסרירכלשבהןהפנאילשערתבאי-סבלנותמצפההיהזהעם
קצר.סיפורגםחיברלפעםמפעם .ומסרתביקורותמאמרים,כותבהיהבכיתר
דברערדליאין- .מדוקןעצמואתמרגישהיההיצירה'אתשפיוסםאחרי
התקררה.נשארהליבובעומקאך .-הכלאתאמרתי-הרהר, '-לומד
 .יוצרתאתנחתאאלאשתיקתוואיןויכתוביוסיףהימיםשבאחדידעהוא

 .קרובותכל-כךהיוהרחוקותהשנים .אוטוביוגרפיהכתבשבעיםבגיל
 .לשלטוןהיטלרשלעלייתובאוניברסיטה,הלימודיםהסוציאליסטי'הנרעד

השפהרכישת .במחצבותהעבודה .הארץ .היערות .הבריחההמחנה.

כזו,בדדךהלכורביםאמנם- .התרבותבחייהמעורבותהחברים.החדשה.
בלהיטותכתבהוא .אישיתבנימהזכררנרתיואתלעצבצררךהדגישהואאך

עםשוחח 'לעיתוןהלךבבקרים .נותרזמןכמהיודעמישבעים'בןובדריכות.
שיחרתוניהלמכתביםכתבלדפוס,אותםוערךכתבי-ידבחןהעורכים,

 :התפקעעדליבואתשמילאוהדבריםאלמחשבותיוהפליגוולעתים .טלפון
אתלהדפיסוהחלהטיוטהאתלכתובגמרמעטיםחודשיםאחדי .הזכדונות
ניסתהאשתוהמאוחדות.לשערתעדעבדלפעמים .במכונת-כתיבההכתוב

 .בעדולעצור
חדשותאתלפחותראהדי.יעלשבצעיר.עלםערדאינךמעט,"נוח

 "!הטלוויזיה
הגהה.דפיקיבלהוא .ההרצאהאלכתב-הידאתוהביאההדפסהאתגמרהוא

 .לאודיצאהספד

 .הריקנותהמועקה.

התעייףהוא .מעורבלהיותהעזהרצוןערדבראין .ומתארכתהולכתהשתיקה
ישב,הצהרייםאחריבשערת .קריאהולערבילמפגשיםלאספות,ללכת

בידר.קפואהעט ,לפניומאותיותריקגלירן .שלוהעבודהבחדרכהרגלו,
כעיןזהיהיהייצא,.אםמחדרולצאתחרדהיה .זוחלותזוחלות,הפנאישערת
לפניישבכך .כיוצרמותרעםהשלמהכסופר,ליערדרפסק-דין-מורתוידוי,
 .טלפוןשיחתעלהודעהלולמסורלחדראשתונכנסהפעם .ובההלבןגלירן
מעשה.ללאיושבלראותונדהמההיא
 "?עובד"האינךשאלה, "?ערשהאתה"מה

מהרהר"."אניבה,גערתפריעי","אל
 .בידרהעטלקראתם,יוצאהיההוא .לכיקודהנכדיםעםהילדיםבארלעתים
שלהפורההדמיוןספרים.קראאחר-כך .הטלוויזיהמולישבבערבים
הדכארןהריקות.השערתעליוהעיקרויותריותר .קינאהברעוררהסרפדים

 .תלושעצמואתהרגישהוא .אותרהסובבלביןבינותריסהקים
אמר-בעיסוקריפוי- .לוהוקלשם .העיתוןלמעדנתללכתהמשיךהוא

איוםעלחושבהיה .קודריםבהרהוריםהעבודהבעתשקעלעתיםאךלעצמו.
 :ויגידועלילבישימומתי-עצמואתשאל .להתרכזהתקשה .הפנאישערת

פוחד.היהעמיתיועםלשוחחממעטהיההגמלאות.גילאתעברתמזמן !נוח
 "?ערדכותבהאינך .עטךמפריסיפורקראתילא"מזמן ?ישאלשמישהו

 .ארתהפגשואז
לכרשתנערה .החשמליתבדוחקעיניו,נגדעמדהשרבשניםמיובליותראחרי

 .שחורים

הגישצוחקת.ילדהשלתצלוםראהאותו.הדיםהוא .מידהנפלהמינויכרטיס
פניהאלהביטהואחייכה.לאתרדה,מילתמלמלההיאהכרטיס.אתלה

סביבכרוךהיהודקשחררצעיףעשרה.שמרנהארעשרהשבעבתהחיוורות.

שחרדים .בעיניהעמוקהמועקהשלביטוי .אפלזהבהבהירות.שערותיה
המעיקהבלבדהאבידהערדזראין .בחורףבסתיו,בקיץ,שחוריםבאביב,
 ;שברערעודשברע ;יוםרעודיום .דוכאההפורצתהנעוריםשמחת .עליה
 ?שנהכעבודיאודופניההאםחודש.וערדחודש

דרךאיתרהלכההיאהעיתון'ביתשלהרועשיםבחדריםלצידוהלכההיא
הבהירהדמותהאתאפפורערפיליםהתרחקההיאלעתיםהסואנים.הרחובות

ביוםארתהפגשהוא .ליבותשומתכלאתודרשההופיעהושרב .האפלה-
הדשאים.עלפורחותהזpלגירתהציבורי.בגןספסלעליושבתאביביבהיר,

הוא-היאואילוחולפים.זרועשלרביצעיריםשלוזוגותצוהליםהילדים
מצוקתה.כלאתלספררצההואסבלה,אתלדעתרצה

 • .שחרדיםלכרשתנערההנערה,
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הדדית-עזרה
ועושיםמאמינים

 .הדרךמראשיתכברבזר,זהשלוביםהיווהגשמתוהחזון
בימיהביצותמייכו~יכואהליהשניה,העליהשלהככי'~יםוסולליםיהחוצבממחנות

בתקופתהחדשותוהין:,כונותהעריםבוניץ,,לוממטבחי-הפועליםהשלישית,העליה

מהמעברותהחמישית,העליהין:לוהמלאכההתעשיהממפ(~ליהרביעית,העליה

ועדמאז-המדינהראיץ,,יתי~נותלשםיהצעירהחקלאייםוהישוביםומחנות-הערלים

היווהאלפיםההדדית;רהזהיג,ןיוערת Nאלפיםהגין:,יכןךהדרך,כללאורךימינו,

 ...לרבבות

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

חולים".כ"קופתהבריאותשרותימלואאתלקבלנמוכההכנסה

צעיר.לקיבוץוהדרכהידעכאמצעים,עוזרותיקקיבוץ !1כו *
הודותעבודתו,ראשיתעםבסיסית,מפנסיהנהנהבארץחדשעובד tכו *

ותיק.עובדשללתשלומיו
מאפשרהארץבמרכזלצרכן""המשבירשלכחנותהקונהכשלקוח *

דומה.חנותשלמשרותיההנות L /ובאילתנקרית-שמונהלתושב

במשבר.הנתוןבמושבלחברוערבמושבכשחבר *
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עצמיעםשיחה
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השתנתהכיצד-האמנותיתההבעהבמורכבותהתעניינתירבותשניםבמשך

מערותלציורי-האנושיתההבעהלמקורחזרתימקום.בכלדור,בכל
בדרוםבספרד,-לבקרניתןבהןהמערותבכלכמעטביקרתיפריהיסטוריים.

המערותאנשישרבזההיהביותראותישהשריםמהאחרות.ובמדינותצרפת
חיותאודוביםציירולאהםאוכל. :אחדנושאציירובעולםשוניםבמקומות

חיתהעבורםהחייםמשמעותלאכול.שניתןאלהאתרקאלאלהכניעשניתן
 .באמנותזאתלבטאניסווהםהישרדות
שלסימבוליםבעיקרביטאהשהיאמצאתיהפרימיטיבית,האמנותעלכשלמדתי

 ,וידייםרגלייםראשללאעבודותלראותאפשרהקדוםבפיסולפוריות.
ובחיים.שבלידהוהמגיההנחאתביטאוהםכןהפוריות.לאברירקהמתייחסות

משהושישבני-האדםגילויותריימתורבתתיינעשתהכשהאנושותהזמןחלוףעם
 .המוות-החייםאתהמכלהמשהומהחיים,חזק

ניסושבאמצעותההפירמידה,היאבמוותלמאבקביותרהמרשימההמצבה
מתבטאתבכן .לנצחשיעמדממנוחזקמשהולהקים .אותולעצור ,לזמןלהתנגד

אילוזיהוממנובחולףלברואהנסיון-בכללותוהאמנותילרעיוןמרכזיתגישה
זה.רעיוןעםמתמודדתימינואמנותרבהנצח.של

אדםאלוהיםבראהתניידלפיהתנייכי.הבריאהלספוראותנומפנהאחרתגישה
ביוההבדלהואלחיקויבריאהביוההבדללברוא.המסוגליצורכלומרבצלמו,
אתלהפעילומסוגלמבחיןלאלוהיםבדומהבן-אנושהחיות.יתרלביןהאדם
לכלשםמתןהיההאדםשלהיצירתיתבפעילותוראשוןשלב .שלוהיצירהיכולת
האשהאתאלוהיםיצרכאשרהתקשורת,שלבהיההבאהשלב .סביבונמצאאשר
"אני-:-לומרחיתהיכולהוהיאחזקיי"אני-להלומרהיהיכולואדםלידו
עליוהאסורהדעתלעץהתאווה-נוספתתאווהבאדםנודלההבאבשלב .יפהיי
אותושהובילוהרבהדבריםוגילהלאיסורשמעלאהאדם.אן .האלוהיםמטעם

 .הםחד-ומציאותשזמןגילההוא .הזמןתגלית-מכולןהחשובהלתגלית
רקבעינינוחןמוצאיםפסלאוציורכאשר .האמנותבעבודתשזוריםומציאותזמן
עבודותויזואלית.תקשורתשלדקורטיביותאלאבהםאיוהאסתטית,הבחינהמן

מבטאכאשראןהמציאות.שלעמוקההבנהלבטאמתיימרותאיןנזהמסוג
אותנולהביאויזואליגרריעייימנסההואכאשר ,בעבודתומציאותתחושתהאמן
אמנות.ביצירתמדובראזהיקום,שליותרעמוקהלהבנה
חינוןבגללבדייכ,- ?שסביבנוהמציאותאתומבטאיםקולטיםאנוכיצד

אינהכאמורזובורות .בוריםאנחנוחזותית .לחלוטיןורבליתבדרן-מינקות
נטייתנואתהמכוונתהמוקדמת,שמילדותנומהתנייתנובעתהיאאלאמושרמצב

מספיקותלאשהמיליםלמרותורבלית,בצורהדבריםולתפושלחשובהטבעית
 ,לאשרדרךבשוםיכולותהןאיומדויקות.לאאףשהןואומרארחיק .לחלוטין
רואיםאנואותוהעולםשלהוויזואלייםהאלמנטיםאתלהסביראולהחצין
 1בתחוםלבורותהמביא ,נכוןאימוןחוסרגבלל ,מאתנושרביםמכןיוצא .ומזהים

 .בחייםהרבהמפסידים
תעשהיילא :אומראלוהיך")חי"אנוכי(אחריהראשוןהדיבר .לתנייךשובאחזור

מתחתבמיםואשרמתחתבארץואשרממעלבשמיםאשרתמונהוכלפסלכללן
 .דברכלעלמותרולדברלכתובשהרימקרי,להיותיכוללאזהמדוע? .לארץ"
הדברשכן .מתמידבשינויויזואליתדמותרואיםאנחנושבמציאותמשוםאולי

דמויותליצורעלינואוסרהדיברואילו .השינויהואבמציאותביותרהקבוע
ביותרהחשובהאספקטלהיותשהפןלמשהוהמשכתיזומנקודה .סטטיות
ובדמתמידשינוישלבמצבהנמצאחזותיתקשורתאופןיצירת :ובחייבעבודתי

זיהוי ,חזותיזיכרוןפיתוחשיאפשרהחזותית,השפהשלהאייבעללעבודבבד
 .האורבמהירות-רבהבמהירותהעוברתויזואליתאינפורמציהשלושחזור
היאמילדותנולומדיםאנחנואותההוורבלית,החשיבהצורת,אוהוורבליהביטוי

 .ומידיסימולטאניהואהוויזואליהרושםזאת,לעומתמלה.אחרימלהליניארית,
הדמויותאתלתרגםחייביםאנוהורגלנובוהוורבליהחשיבההרגלגבלל

פשוטה,שפהלנסחניסיתילכן,רב.זמןגוזלהתרגוםותהליךלמלים,הוויזואליות
אתלזהותניסיתיהוויזואלית.האינפורמציהשלהאייבאתשמזההשפה

מאותיותמורכבותמלים .במליםלהיתמךמבלילעצמםהוויזואלייםהאלמנטים
השפה .יותרגדולהלמשמעותמאוחדיםוהמשפטיםמשפטמרכיבותוהן

הרבוע,כמויסודייםרכיביםמזהיםאנחנו .דרךבאותהעובדתהוויזואלית
מסובכותלקונפיגורציותומשםבסיסייםלצבעיםעובריםוהעגול,המשולש
הקנייהשלזושיטה .ומידיתסימולטנית-האורבמהירותבמוחנוהנרשמות
מספרעיייוכןוילדיםסטודנטיםעלנבחנה ,האמורההוויזואליתבשפהושימוש

 ,המילולילחינוןובשילובבמקביללימודכשיטתלהכניסהכשהמטרהממשלות,
היכולתאתלהכפילנוכלכן .שניהםביומשקללשווילגרוםנוכלבהבצורה

הרוחנייםבמשאביםגםיותרגדולשימושעייי ,שלנוהאינטלקטואלית
 .מהםהתעלמנועתהשעדהוויזואליכושרנודרךהמבוטאים

 ,טלויזיהדרךקבועויזואליללחץחשיפותהבגללבחברתנודווקאחשובזהדבר
 .זהמסוגאגרסיהמפניעצמנועללהגןחונכנולאאנווכיוצייב.פרסומיםסרטים,

לשמרהויזואלית,באינפורמציהלהשתמשהורגלנושלאמשוםמזאת,יtורה
לשכוחממהריםאנואזיורבלית,אינפורמציהעםעושיםשאנוכפיכלפיהולהגיב

מודעתמסיבהלאאבל ,בחלומותינולפתעמופיעהואואזעינינומראהאת
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ושאפשרלהשתמריכולהשוויזואליזציהלכןההוכחותאחתזוונשלטת.
לשחזרה.

הוויזואליתהשפהשלהבסיסייםהיסודותבתחוםהראשוניםמהמחקרסיאחד
שלשיטהיצרהואשלוהתיאוריותבפיתוח .דה-וינצייליאונרדועייינעשה

לימדהוא .ובדויעיניים ,אפים-פניםחלקיזיהויבאמצעותויזואליתהתיחסות
אופיאתלימדהואכלומר .יחדאותםהרכיבאח"כורקבנפרדמהםאחדכל

 .הכללילמבנהמחוץלעצמההצורה
יש .מעצמיםשחרורהעייירביםלהישגיםזהבתחוםהגיעההמודרניתהאמנות

צורותשלטהורהולהבעהלהבנהאותנוהמקרבותחברתיותהשלכותגםלזה
עדייומשתמשיםמודרנייםשאמניםלמרות .עצמםבזכותהייעומדים" ,וצבעים
אלמנטים ;ותלת-ממדי)(דו-ממדידקורטיבילביטויבעיקרובצבעים,בצורות

במבנהאלהאלמנטיםנמצאיםכיצדלהביןיחסיתקלוהיוםנוצרוויזואליים
הוויזואליתהשפהשלנוספיםוהפדייהפיתוחבשפה.כמוהעצמיםשלהצורני
שלכזאתדרגהלהשיגאזיוכלואנשים .העולםאתשישנולתוצאותלהביאיכולים

.ליצורזמננובןגאוןמכליצירתייותריהיההממוצעהאדםשאפילועדיצירתיות
בתחוםבורותנובגללשכיוםדינמימנטליתהליךזה ,דרישהלפי ,ויזואליבאופן
נוכלותבניות,צבעיםצורות,במוחנולרשוםנוכלכאשראבלזאת.להביולנוקשה

שבאמצעותהוהבנהמחשבהכבדרןבהםולהשתמשבהם,להיזכרגםבקלות
 .לכןקודםבנוהיושלאקומבינציותאין-ספורנרכיב
ויזואליתחינוכיתשיטהלבנותעיימבחינוןרצינייםמומחיםמספרעםעבדתי
שקלכזוהיאבמוחהחומריםגמישותבומאדצעירגבילשתחילתההגילים,לכל
היוילדיםאצלזוגישהשלהתוצאות .שפההיוצרתבאינפורמציהלהזינםמאד

 ,האורבמהירותדמותלזהותיכולהוויזואליתבשפהאימוןהעוברילד .נפלאות
מכןלאחרשעהאותהלשחזריכולוהואעין,בr,נבזקשניה,שלאלפיחלקתוך

בדייקנות.

מאד.איטיהואבהשוואה,המילולי,התהליך
המציאותשלהבסיסיתההבנהאתלשפרכיוםיכוליםשאנומאמיןאינני

שלעמוקההבנהללאאחרותודיסציפלינותאמנותיתמתמטית,המדעית,
מכילים-ונויעלהפרחים,-סביבנובמציאותרואיםשאנודמותכלהדמות.

בשפההשמושאתשנרחיבככלכןעל .במיליםלביטויניתנתשאינהאינפורמציה
המציאות.עולםעםלהתמודדהאדםשליכולתואתונשלשנכפילכןהוויזואלית

היאכןמשום .לארץמארץלתרגוםזקוקהאינההוויזואליתהשפה-ועוד
תוכלשבאמצעותהבעולםהראשונההבינלאומיתהשפהלהיותעשויה

ולמנועעמיםביןתקשורתלשפר ,עצומהבמהירותלעבוראינפורמציה
תקשורתוחוסרהבנהחוסרשלתוצאההםרבותשפעמיםוחורבןקטסטרופות

שלהאפשריתתרומתהעלשעותולדברלהמשיךעודואפשר .זמןמלחץהנובעים
האנושות.מצבלשיפורהוויזוא'ליתהשפה
להתפוצץעשויותמימןפצצותכמה .העולםהרסעםקבועבמגעעומדיםאנוכעת
אפשרכיוםמבול.עיייפעםכבררב.נחעולמנו .להיפסקעלוליםוחיינוהבחנהללא

היההעולםשכלהעובדהעלהמצביעיםמאובנים,דגיםהמדברבאמצעלמצוא
מסתאתשימסוהצפוניבקוטבאטוםפצצותכמהתתפוצצנהאם .מיםפעםמוקף

 ,אחדאדם-אזמצב.לאותואותנוויחזירהעולםעלמבולשוביבואשםהקרח
הוא .ולילהיום 40המיםפניעלשהלכהבתיבהניצלמושחת,כדררצדיקאישנח,
אתפתחפסקכשהמבוליבשה.להתגלותסבלנותחסרוחיכההמיםבירידתצפה
לצאת.רצהולאוהחורבןההרסאתוראהתיבתודלת
 ,מלולילאהסכםזההיה .חדשעולםשלתחילתושהיההסכםעלחיאתוחתםאז

האדםיצור.אםלאדםחיביוהבריתאתמבטאתהקשתהקשת.-ויזואליאלא
הרבהבצבעוניותההיאלאופק.מעברתמידהקשתתינשאערן,בעלידברים
הפוטנציאלאתהמייצגתהיאשהקשתמאמיןאני .למשנהואחדממקוםנמשכת
 .כולנוחייאתולשפרלהתרחבהאמורפוטנציאלהוויזואלית,שבשפה

הנוירופיסיולוגיה.בתחוםמחקרםעבורחוקריםלשלושהנובלפרסניתן-9.10ב
עיייהנקבעיםחלקים-הקורטכס-המוחשלביותרהמפותחשבחלקגילוהם
להבנתגדולהחשיבותבעלתהיאזותגלית .ויזואלילגירוירקמגיביםעצבאתי

להיותחייבויזואליחינוןשלהפרוייקטהאינטליגנציה.ופיתוחהמוחתפקוד
 .זולתגליתהקשורהראשוןהיישום

פיינגרשעדוד :לדפוסהביא
ליבקיןאורהמאנגלית:
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 )ה(הארצישראליתהסיפורתמןמסה

בדבר""נוגע
גורדוןא.ד.שלמחאתו

גובריונורית

ואביזריהו"הארצישראלי"הז'אנרשלמבשרוא.

ה
ימיוהמציאות,אתמיפהשהיאהארץ-ישראלית,הסיפורתעלקטרוג
אתשאפיינהיסודית,תכונהאותהזו.סיפורתשלכימיה

"להוציאלאכדיכמצוי,הרצויאתלתארמראשיתה,הא"יהסיפורת
בעקבותיההביאהשעוררה,ההבנהכלעםרעה"הארץדיבתאת

בלטהזוהתנגדותוהמבקרים.הקוראיםמציבורחלקשלחריפהעקרוניתהתנגדות
להתמודדכדידיים,חזקיםעצמםהרגישושאנשיההשנייה,העלייהבימיבמיוחד

 .שהיאכמותאותההמתארתהספרותועםהקשההמציאותעם

היאשאףקבועה,כמעטתופעת-מישנה,התלוותהכמצוי,הרצויתיאורשלזולדרך
בארץ-להתפתחשהחלהשהספרותמכיוון .והקוראיםהמבקריםמןחלקקוממה
אנשיםמתוכה,להבחרהוהמתהווה,החדשהלמציאותצמודהחיתהישראל,

והמצומצםהקטןהעבריבישובשתיארה.הספרותיותלדמויותכמודליםמסויימים
היהקלכולם",אתהכירו"כולםשבוהראשונה,העולםמלחמתשלפניא"ישל

אםביןלשיחת-היום,היהוהדברהספרותית,הדמותשמאחוריהאדםאתלזהות
 .כךתוארלאאםוכמה,כמהאחתועל"חיובי"באופןתואראדםאותו
לוויכוחונעשההספרותי,התחוםמןחרגותפקידיה,הספרותשלדרכהעלזהויכוח

לשיאו,הגיעהואהשונים.העשייהבתחומימארץ-ישראל"ה"אמתעלעקרוני
(אבואכיזריחו"חא"י"הז'אנרכרכרשלהידועמאמרועםהספרותבתחום

היוכברוזיופה,בספרותהמציאותיפויכנגדכרכר,בושהביאהדעותאבל 1תרע"א),
ימינו.עדנשמעיםזהאקטואליויכוחשלהדיויוכמובןבאוויר,קודםמנסרות
יעםבארץשקם"הרעש" :אישיתחיתהכרכרשלמאמראותולכתיבתהעילהכידוע,
קהלואנשיה."המחרשה"מערכתאתהמתאריםומכאן""מכאןפרקיאותםקריאת

הדמויותלעיצובששימשובמציאותהמודליםעםלהיכרותטעןהקוראים
מחמתנפגעוכרכר,שלהקרוביםידידיוהצעיר","הפועלמערכתואנשיהספרותיות,

 .עצמםאתבהםשזיהו

מאמרומאחוריהעומדתוהיא 2החוטם",חיפוששל"ביקורתבשםידועהזוביקורת
זה,במאמרשתוצגוהשנייהזו,דוגמהוהאישי.:העקרוניחלקיושניעלכרכרשלזה

מרביתשמאחוריחוק,שלתוקףכמעטלושישהכלל,אתמאשרותמרבות,שתיים
בעל-דברו'כנגדהכותבשלממשית,אישיתעילהעומדתהעקרונייםהפולמוסים

נגיעה .תמידיפהשכוחהההכללהדרךעלהונתנסחכללי'עקרונילבוששקיבלה
איןהמרוחק,והקוראהימים,ברבותנשכחתמוסווית,כללבדרךשהיאזו,אישית
שלתקפותהעםקשרלואיןהאישישהרקעמובן' . 3הנצחיתתיאוריההאלאלפניו

הוויכוחמניעיבהבנתנכבדחלקלוישאבלחוסר-תקפותה,אוהכלליתהתיאוריה
 .ויסודו

אחר,מאמרהתפרסםתרע"א),(אבכרכרשלזהמאמרופירסוםלפניוחציכשנתיים
גם .ובמיבנהובדעותיוזה,מאמרושלכמבשרולהגדירו,שאפשרתרס"ח)(אלול
זהמאמר.עקרונילבושהאישיתלתגובהנותןהואוגםאישית,היאלפירסומוהעילה
רמזיםתוך 'הכלליבחלקפותחהואודוגמאות.עקרוני-כללי :חלקיםלשנימחולק

שונים,מסיפוריםדוגמאותמביאולאחריואקטואליים,ספרותייםלויכוחים
העקרוניות.הנחותיואתהמאשרים

עליאותהומזייףהמציאותאתהמייפהבארץ-ישראל'שנכתבמהאתדוחההוא
רקלאיהצעיר'ל'הפועלקשוריםהמאמריםשני .כאחדוהאמנותהאמתחשבון
עליו'בושפורסםמהעלמתרעםשהראשוןמשוםאלאיבוהתפרסמוששניהםמשום
 .נגדםכמכווןכך'ראוהואחריםאבלעליופיוסםשלאמהעלמתרעםוהשני
אתבמלואהוקייםכנגדו'מחאהלמאמריבעיתונומקוםהעורךנתןהמקריםבשני
 .הדעההבעתלחופשהזכות

אבלכרכר","נוגע :הכותבשלהחתימהבצורתמתגליתלתגובה,האישיתהעלילה
העקרוניות,לטענותיוכדוגמאותב"הערותיו",הנזכריםהסיפוריםאתשקראמירק

 .בשם-בדויחתימתומאחוריהמסתתרהכותב,לביןמהם,אחרביןלקשריכול
וכמובן' ?מדוברסיפורבאיזה ?הכותבמי :כפולהספרותיתחידהלפנינולמעשה,

 ?מאמרושללכתיבתוהאישיתהעילהמה

הזקן-הצעירהפועלב.
(אלולהצעיר''הפועלשללהופעתוהראשונההשנהשל ) 12 (האחרוןבגליון

כרכר"."נוגע :בחתימת"הערות", :הכותרתתחתרשימהנתפרסמהתרס"ח)

כיאםמפוענחת,בלתיזוחתימהנשארההצעיר'הפועל'לקרסל .גשלב"מפתח"
שהכותב ,מסתבר 4מותו.לאחרהכותב,שלבתודייעלשנים,לפניכברנתגלההסוד
בכלל,שפיוסםהראשונההרשימההיואלהו"הערות"גוררון,דוראהרןהוא

הערהללא , 13ומספררזהפריטמופיעכתביו'שלב'בבליוגראפיה .ובא"יבעברית
הדמויותכאחתעצמוזיהוי ,היאהאישיתהעילה sוהפענוח.החתימהצורתעל

הצעיר''הפועלשלהקודמתבחוברתשפורסם ,"כרחבותויום"לילה :בסיפור
תרס"ח).תמוז-אב , 11-10 (

הדחיפהשאתירןגורדיעלבתוכתבהיולמכתביואביהשללכתביובהערות
ויום'לילהבשםתיירהשלאחתרשימה"נתנהזו'ראשונהרשימהשללכתיבתה
היהשהואבכרםאד"געםפגישתהעלרבהבהתפעלותספרההיאכהאשרברחבות'

נחמההראשונההעלייהמאנשיהמספרתחיתהזאת"תיירה" 6 ,,.בושומראז
פוחצ'כסקי.

גרתמפללחוגיובמיוחדלציבוריידועהפוחצ'בסקינחמהחיתהלאכמהעד
העלייהמאנשיהיאשהכותבתבעוד,"תיירה",לההקוראתזוהערהתעידהפועלים,
רבת-ואשת-ציבורוסופרתאיכרהראשון-לציון'ממייסדיהמובהקים,הראשונה
אז'ומלאובארץותיקהחיתהכברהצעיר',ב'הפועלסיפורהשפורסםבשעהפעלים.

גוררון,א.ר.ואילו 7תרס"ח)אלול-תרמ"ט(אלוללעלייתהשנהכתשע-עשרה
תרס"ד).באדר(עלהשניםמחמשפחותחדש","עולהבההיה

הדוקומנטרי'והתיאורהוויסיפור-הגבולעלהיא B ,פוחצ'בסקינחמהשלרשימתה
וחוברתי".בת-~כרעםמפתח-תקוההפועלים"אחדשלחתונהמתוארתובמרכזה
אחתמכלמסויימיםטיפוסיםהבלטתתוךלקבוצה,מקבוצהחליפותעוברהתיאור

ביקורלילה,באותוהחתונהאורחישלמשותףריקוד :המתוארותהתמרנובין .מהן
הפועלותאחתבביתוביקורערב,לפנותהנוטרבסוכתביקורלמחרת,"הזקן"אצל

איכריםשליהיחדאתרקלאלתארהזדמנותזוהי .לוויכוחיםמועדוןמעיןהמשמש
אלהשבתיאוריםההשערה,אלה.מחנותהמרכיביםהיחידיםאתגםאלאופועלים,
אתמקבלתלזהותם,התקשולאהדורבנישהקוראיםממש,שלאנשיםש~קעו

לשער,יש .בדבר""הנוגעיםביןהיההואשגםגוררון,א.ר.שלזומתגובתוחיזוקה,
"הזקןוכיסמילנסקי,משההואושלוש"שלושיםכבן~כרהרציני,ש"הסופר
יביאספרוכי"ומאמיןציון",שיבתע"דרביםכרכיםבעלספרוהכותבקציןהמחשב

הקנאותאתהאדוקיםלכ;תמתוךרש. wלויועילהישנהביהדותערכיך''שינוילידי
ישראלהוא,היווסדה",מראשיתהמושבה'אבות'עםבע"פגםנלחםהואשכנגדה

 9טלר.חלדי

זה .ג"הדודשלבן-דמותוהיהשהואבוודאות,לשעראפשראד"ג,שלמתגובתו
בהרבהמתוארתדמותוהמושבה."צעיריעלכל-כךהחביבהזקן-הצעיר,הפועל
 .מעשיהםואתעצמםאתלבחוןבמגעעמולבאיםוגורמתוהערצה,אהבה

הספרותית"הצלמנות"מנהגשלהתופעהכנגדגורדוןא.ד.יוצא"הערות"ברשימתו
יפה".עולהש"היאבשעהגםבכלל,

 :פוחצ'בסקינחמהשלברשימתה ".ג"הדודהזקן-הצעיר""הפועלמתוארוכך
החמהשקיעתאתלראותשהלכהוצעירות,צעיריםשל"לחבורהמתלוויתהמספרת
למושבה."הקרובותהגבעותמאחת

סרכתעלובטפסנוההר.כמעלהכוחותינוככלרצנוכיאףהגבעה,ראשאללבראמעט~חרבו
עללמטהה"רפ .)---[השמייםאופקעלאדוםעיגולחצירקראינופה,הנוטר ,'גהדוד

צעיריעלכךכלהחביבהזקן-הצעיר,הפועלזה ,.גהדודעםהעליזהחברתנויושנתהכרם
שוכר .עתיקכספלמכרסהשחררכקומקוםהערבלארוחתתהלוומכשליושבהואהמושכה.

 .הבוערהאחעלמקלאחרימקלרשם ,זמורותהדוד
דעתו.אתומבדחתמתפלספת ,אתרמתלוצצתוהחכרה

פה.המפוזריםכספריולהתכונןלנרומרשיםהדודכסוכתיושביםעודנוע.הפועלעםאנכי
רגםוגרמנית,צרפתיתרוסית,ערכית.עברית, :לשונותכחמשוחקירהמדעספריאצלומצאנו

 .הרצפהעלפהמונחיםעבריםמכלכתוכותומחברותוביררתהאלהכשפרתאחדיםמילונים
הלילות.רכל~ימיםכלוכותבונוטר,הדוד,ולומד

הארץעלבגדיםוקרועיחףיושבהגדולהדודאתכראותיכעיני,הייתיובורגניתקטנהמה
 !המיםאתלוומכשל

אזעיניורק .החייםאתהכנתווכעומקכנחתהואמדברמדבר,וכשהוארוב,ע"פשותקהדוד

 ?האלההעמוקותהשחורות,כעינייםמשתקףמה-מתנוצצות.

הצעירים,השנייההעלייהלאנשיקסמה , 52בןאזשהיהגוררון, .א.רשלדמותו
היסודמחוויותאחתחיתהעמו,ההיכרות .יימחהבלרושםעליהםוהשאירה
גדול.במספרהונצחהדמותוחייהם.כלעמהםנשאושאותהשלהם,ביותרהעמוקות

 10ידוע.לאעדייןורובםהיום,עדנירשםחלקם,שרקושירים,רומניםסיפורים,של

אףואוליהראשונות,מןהיאפוחצ'בסקי'נחמהשלזוסיפוריתשרשימה ,לשעריש
הוטבעוספרותית.ביצירהכדמותיגורדון ..דשלאאישיותוהונצחהשבההראשונה,

הזקן-הצעירי :האחרותהיצירותבכללחזורשעrרידיםופינייםהאסימני-ההיכרבה
הצעיריםולפועלותלפועליםשבוהמשיכהכוחהפלאה,המעוררהעוני ,הפשטות
מחיר,בכלבהשדבקהחקלאיתהעבודה ;לפתחוושוחריםתמידאותוהמקיפים
ההשכלהביןהניגודוהגות,עבודהשלהשילובוהחקלאות,הטבערקעעלתיאורו
המצייניםהנפשיוהשקטהנחתהשלווה,השתיקה,במועט,ההסתפקותלביןהרחבה

הדוגמהבתוקףהזולת,עלהעצומההשפעתוהסובבים,אתגםומדביקיםאותו
 .כהעדובמעשיובעצמולהרהרלאחרוןהגורמת ,האישית

הספרותיתהצלמנותג.
מקוםלווכובשש"הולךהמכוער,"המנהג"כנגד,במאמרויוצא ,גורדון .א.ד

פשוטההעברהכלומר,הספרותית",הצלמנות"מנהגהואה~תית",בספרותנו
 .בפוטוגרפיהאובצילום,שנוהגתכדרךהספרות,אלהחייםמןדמותשלוישירה
בן-שלבעידודויל"גידיעלכברכנראהשחודשהנטיותיה,כלעל"צילום"הז;נלה
שהשימושכיווןפוטוגרא~יה,הלועזיתהז;נלהעםיחדלסירוגיןמשמשתיהודה,
במשמ'~לםכגוןושמות,פעליםזהמשרשגזרו"ובימינו :נשתרשטרםבחידוש

ערךוהחדשה'הישנההעבריתהלשון'מלוןיהודהבן(אליעזרציור-אור"עשה
המבקרים,ידיעלהןתקופה,באותהמקובלתחיתה ,לציורהסיפורהשוואת .)םל;
 :מישנהכותרתלסיפוריהםלתתשחיובועצמם,פרים Qהמידעלוהןולשבח,לגנאי

 ."תמונה"או"ציור"

פר Qמלהיותכללצורך"איןבספרות,אדםשל"צילום"לשםג,"אדשללדעתו
מוליכה ,זוכתיבהצורת .מעיקרהטכניתמלאכהשזוהיכיוון ,מבקר''לאואפילו
ממעטואינךמאיריםבצבעיםמקמץ"אינך :ולייפויההמציאות,לזיוףבהכרח
תמונהלךשיוצאתעדיפה,שאינומהכלוניפוימלוטששאינומהכלבליטוש
גבישעלהתמונהממשמזהירה,מגוהצה,יפה,ולבך,עיניךשאלואשרככלנחמדה,
המצויאתהספרותהופכתזו,בדרךהשלטים."במעשהאמןידימעשה ,יפהשלט
ולאמנות.לאמת :כפולחטאטאתווחילרצוי
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ב•דגניה-גורדון"ב"פינתשמורההתמונה ;רסקיושאולמאתרישום-גורדוןד..ג

נצטיירהאםכיןספרות,כאותהש"צולם"האדםשלמ~ידוגםפסולהדבראכל
פגמיהעלשהיאכפינצטיירהאםוכיןכמציאות,מאשריותריפהדמותו

כסיפורו'דמותואתלקבוע'לרשותהסופרידיעלנשאללאגםהמצולם .וחסרונותיה
 :רכותואי-נעימותמכוכהלונגרמותוככך

ככללאושלט,שללתמונהמודללהיותהכבודאחדכללרודףשאינואותוהמס"כן,מצולםוה
-מביט ,כתמונתועצמואתמכידראינו-מביטשכזהמצולם-לראווהמוצגלהיות
 ! ?כפומבינכסיאתזqמיםשנמצאוהדגל,אתלפשוטאניעומדהאמנם :עצמועלותוהה

 :וכן

כעלאםוהמצולם,כה,סולדתטעםובעלתנקיהנפשיפה,ערלה[הצלמנרת]איהאםאפילו
חניפהזרכצלמנרתכהישוככלל .לכאדרשקשהתפל,דגשאיזהומדגישכהמתעלכ ,ארחשנפ

 .האמנותכנגדוחטאהמציאותיתאמתכנגדחטאהמצולם,כלפיתפלהסלוניתחניפה ,גסה

הכותב,שלהאישיתהנגיעהניכרתשלישי'כגוףוהמרוחק,העקרוניהניסוחאףעל
כסיפורהכ"שלט"לראווהמוצגעצמואתמשראהתגובתואתאלהכדבריםהמביע

בולטיםכדמות-מופת.אותוותארהלטונה,התכוונהשאכןכסקי,'פוחצנחמהשל
ופגעוהרחב,לקהלכרכים,רצונו,כנגדאותו,חשפושכךעלוהעלבון,הצער

שלו.אינטימיתהכרשות-היחיד

"בספרותנורבהדרישההכותב,שמעידכפייש,צלמנות-ספרותית,שלזולמלאכה
החייםמן"לציוריםכז.:ו;:זשם,שהקוראכיווןבחוץ-לארץ'כעיקר "ה~תית

המצוירעלינררים"שהםציורים :ספרותשלסוגדווקאותובע ,"הארצישראליים
ארץ-לעיניורואהזהקורא .שהיאכמ;תבאמתמעונייןואינוהמצויר",עלונעלים

 :זוראייתושלמתמידלאישורומצפהויפה,טובכהשהבלישראל-של-מעלה,
שלכטלוטבולישראלארדמניצוצותומדוקםטוריכולולהיותמחריברץ-ישראלמאציוד
להבליטאלאיבראולאשכרהצלליםואפילווהחיים,האורהשעדיכלפימכרוניםופניותחיה
אוד.האת

כתבי-לקוראהרצוייםכסיפוריםהכותבשנותןהפרודיה,דרךעלם,יהכללהםאלה
שלהפרודיתפתיחתואתמבשרים,והםבארץ'גםאבלכחוץ-לארץהיושבהעת

"מכאןבפתח"ההתנצלות"ואתהחמודה","ארצנועל"עצבים",ברברשלסיפורו
 ]--- [והשרון'הכרמלגאוןמהדרפיוטייםל"מחזותיעההתנעלומכאן"
שהביטוילוודאי,קרוב .מכןלאחרקצרזמןשנכתבווהרעננים",שיםדחהמהחיים

מושפעומכאן','מכאןבפתח"ההתנצלות"שלכסיומהטוגרפית"ופ"ריאליות
מתוךהפתיחהמשפטיבהםמהדהדיםבעיקר,אבלגורדון.א.ד.שלזהממאמרו

 :העומר''ניתתכ
הלאומיתהתחייהשהדכאלו,ושיריםכסיפוריםלפארוכשנוכללקבצנונחשבכהרהצלחה"ול
עליהן,שררהי"אשדוחנאותכיצירותקובצנואתלזכותמככדיםאנוכייחוד .כהםנשמעיהא

 .וכהורהכעבדיושביהרחייהארץממוארתופירטיותחיותתתמונו :כלומד

 11 •הארץ""פריסיפוריםעלהביקורתאתשאיפיינותביעותכהםנשמעיםוכן

אקטואליים,לענייניםורומזהמבקרים,ומןהביקורתמןעקיצותיוחושךנויאהכותב
כארץ-הנעשהאתלבקרמעיזיםאם .עליהםח p:להתווו;:זיךבוהיוםסדרעלאזשהיו

אינושהמבףקדכתנאי'דקאז'וגםכפובליציסטיקה,דקנעשההדברהדי Iישראל
הדבראיןבציורים"הנה :הספרותבתחוםכךלאאבלהמ~קר",של"להקלייזלשייך

לך"ואשמורלי"שמרדעלזו,כלליתעקיצהלאחדוהחיים".האודממשלתפהכן.
"הצעירים"ביןויכוחלאותוהמכוונתהשנייה,העקיצהנאהנו",לשכ"קרית-ספד

הראשיים,המותקפיםמןשופמןהיהשכרשנה,באותהבשיאושהיה 1ו"הזקנים"

בפסקנותשופמןפסלושבמהלכו, ,אחדיםצעיריםוסופדיםנומכדג ,נדנדעמויחדו
 19 :אחדיםשליצירתםאתלכקדבעצמם,סופדיםשאינםמישלזכותםאתרכה,

גדולישלמדרשםכביתהלכהשנתחדשהאחדי.וכפרטלכקדדשותלילוקחואיננימכקראינני
איננוכעצמוהמבקראםיצירה,סרפדשלמרותיואחדילהדהדאסורלמבקראפילוכימספרינו,

 .והספורהציודמהיכלאצולהנשמתואיןאם ,צרוי-סופר

החוטםחיפוש· .ד

הדיהכל,אתזכ~מנידיםוהכלמועט,תושביהומספרקטנה,שהארץמכיוון
לשיחת-נעשהוהואהמודל,אתהכלמזהיםזה,מסוגסיפור-צילוםמשמתפרסם

בו.להסתתרמקוםלוואיןעצמו,אתמזהההמודלגםום.הי
שבוקהלכפניוקריאתוסיפור-צילום,שלזהלתהליךדוגמהמתאר 'ןוגורדד..א

 :עצמו"המצולם"גםנמצא

נצטלםהמושכרתכאחת .המצלםמידנצלהלאהילדותאפילוכיעד ,כךלידיהגיעהדבר
כלועםשרטוטיווככלקומתוכמלואנצטלםהספד,ביתתלמיד ,אחדנערכזהכאופן

כתרדמיוחדתכהרצאההזההציודהוצא-מעטזהראם .לדארהוהוצג-נצטלם ,תנועותיו
ארתהשלהילדיםכגךהציוראתהמצלםויקריא-מעטזהגםואולי !לילדיםקריאהחוכרת

הספדכביתחבריו!הילדים,עצמוהילדאותררגםילדיםגםכרשהיוהקהל,כלכפניהמושכה
אםכי ,הציודאתלאכקררהםכלומד .המבקריםהםויהיר ,תכףהכידרהרכמוכן,וכמשחקיו,

נמצאושלא ,מרמיםכרמצארגםארעליהם,כפהשהמצייר ,המרמיםאתכרריגלוהמצריד,את
 .כר

לעשרתנכרןאם .משפטלהוציאככדיפדגוג,להיותצדיךהאמנם:פשוטהשאלהשואלהייתי
 ?לאארכן

משהשלאר ,כן-יהודהחמדהשללסיפוראםהכוונה,סיפורלאיזהיודעתאיני
זה,מאמרקריאתשלאחר ,מקווהאניאחר.פר Qמאוסילמן .ל.קשלאוסמילנסקי,

עליו,שמעאומשפחתו,מכנילאחדאולושקדהכמאורעהקוראיםאחדיזכואולי
איןאופן,בכלומעמד-הקריאה.המודלהסופר,הסיפור,בזיהוילעזרלילהיותויוכל
ולדרךנוספים,מעטיםלאלסיפוריםואופייניומייצג,טיפוסיגםהואשהתיאורספק,

כקהל-הקוראים.התקבלותם
אתבמפורשמזכירהאינההיאגםבהרחבה,הכותבמנתחשאותההשנייה,הדוגמה

ונותנתפרדסם,שכרכתב-העתשםאתמזכירהאולםכרתכו,שםואתהסיפורשם

לצירך-דקלאדוגמהזוהיממרחק-השנים.לזהותה,יותרקל Iלכןבכותב.סימנים
עיניו,במראהלטעותיכולסופר-תייר-אודחכמהעדלכך,כעיקראלאפוטוגדאפי,

ומתארהמציאות,מןקטןקטערואההואשנא-לרגע,כיווןכהלכה.שלאולשפוט
אתוש"מהפניו,עלטופחתמשתנה,זומציאותמכן,לאחדומידגמורה,כאמתאותו

להשיב.איןהנעשהואתכתובככדהסיפוראבל .ל~לתיאוריו
אשרימים,"שהיו'השילוח,האכסניה,כנגדהיאהכותב,שלהראשונהטענתו

נמנע"לאהואאפילוכעת,אבלמיוחד",ובכנודיתרהבחיבהאליוהתייחסנו
 ".מרוסיתלתרגמההטורחעלאפילוחסולאכזאת,פוטוגדפיתתמונהמלהדפיס
הנהשנשלחרוסי-יהודי,סופדפה"היה :הםככותבנדנד"ה"נוגעשנותןהסימנים
שכמותםשמבקשיםמהלבקשיהודיםכשבילדומי] :נכתבננטעותרוסיעתרןמטעם

 .ומצא"-:;ניקש .וגיבוריםאורתמונות- 1בארץ-ישראל
 :אפיגרהפוטרכסיפורווהנציחוסופר'אותושמצא"'הגיבור"סיפורוזה

 .ערכיתולדברערכיסרסעללרכובערכית,כטליתיפהלהתעטףשיודע.אחדאכדכמושכהיש
עלגבורותויצירריצ~ד'וישבכגבורהמתניואתהסרפדויחגור !גבור""-רככן ?ערדלנררמה

שמענו.ולאדאינולאואטומי-האזן,קצרי-הראות ,פההיושביםשאנחנו,גבורות-גבורות,

 :גבורהלאותהכלתי-נעיםהמשךהיהיאות,כמצאכל'
כעת :כמינהמיוחדתנפלאהגבורההדהכאכדלדאותעינינונפקחואחרוךהיותרכזמןדק

וכתלכשתוהערכיסרסועלרבך"גבור"הופיעהחדרת,חגאתכיפרהיהודיםשחגגוהחגיגה,
שלא ,נויצעירלולא ,הדגלעםולגרשולהכרתוויאמרהלאומידגלנונושאעלויתנפלהערכית

 .ויגדשרהר-הגכרר""עלעליו,שקמוגבורתו,מהדכךכלעליהםנפל

שהתפרסמוו"לכני·כרק","ג'ירח"הסיפוריםלשנישהכוונהלוודאיקרוב
כן·אליעזרמארוסהוהעיתונאיהסופרהוא .ן~ד~:כחתימת 113(תרס"ח)ב'השילוח'

 , 1907בשנתכארץ-ישראלניקורועלשרשימותיו ,) 1920-1880 (קורנמן:יוסף

סיפוריווכין 14 ,חדשה"]["זריחהווסחוד''כובי :היהודי-רוסיבעתרןהתפרסמו

מגדידווצקי'שסלארצישראליסיפורנכללהיהודי"]["העולםמיד''יברייסקיבירחון
פטירתו,עללארץ-ישראלהשמועההגיעעם s 1 .שומר"של"חלומוכשםכ"קלוש"

עבודתואתתארשבה ,נלבבתרשימהגליקסוןמשחלוהקדישארבעים,בגיל
 ,לדעתו 16כארץ-ישדאל.ניקורועליושעשההעזהרושםאתוהדגישהספרותית,

הסופגאדםומהירה,נהירהעיןכעל"מסתכלוהוא"תמונת·הדגע",בתפיסתכוחו
רמזזה,כאיפיוןישואולי ,ההורי"ואתהנוףאתהדמות,אתדדנולפיוקולט

כ'השילוח'.סיפורועלכדבר""נוגעשלביקורתאותהעללתשובה,
 :גליקסוןמ.כתב"למאורע-חיים"בשבילושנעשהבא"י,ניקורוחווייתעל

לרשמיםנפשואתהפקידוחדשיםשבועותוכמשך ,הצעידוכישובכארץדבקכדמן
כפועליםדבקכיחודכה.הפורחיםהחדשיםהחייםושלהארץמדאותשלולהשפעות
למחצהרעבאתםיחדלשבוע.ומשכרעליוםמיוםחייהםאתרחילהםנטפל ,וכשומרים
ולךהכריכותמךמיםשתהומלפפונים.נקוריםלחםאכלאתםיחדכקדחת,והתענה

וכשדרת.ככדמיםכמלונותיהם

הדברפרשת"כלשעניינושנים.עליושעכרהגדולכתב-הידעלמספרגליקסון
ככדכשבידוסיוםבפניועמד ,"וכארץ·ישדאלבישראלומתרחששהולךהגדול,

כר,שישבכבית-העץשפרצהכשריפהשאכדאלאדפוס,גליונותעשרכחמישה

"כאילוזהמאורעלאחדהבירה.כעירישיבהושיוןמחוסרלפטרכודג,סמוךככפר
וכיןלאידאה,מאידאהכמהירותעברוהואסערהרוחו .בנפשו"נקרעדבד·מה
כארץ·העבריםוללגיונותלוכתריםר"קשדז'בוטינסקישלממעריציוהיההשאר

לצאתהתכונןהוא ".הציוניתההסתדרותמידיז'שלדינואתורבמתלהבישראל,
נפטר .אולםהמלחמה,לאחרלארץהעוליםראשוניעם"רוסלן"כאביהמארוסה

כחלקת·הסופרים.כארוסה,הקברותכביתונקברלכך,שזכהלפני
השומר·הגיכורשפירא,אברהםשלדמותואתבמרכזומעמיד"ג'ירח"הסיפור

השאירהשדמותוכיווןסיפורים,וכמהבכמהשהונצח·תקוה, nמפת"המיתולוגי"
דמותשלמושלםכגילום 'מיתיהאכשמוכסיפורמופיעהוא .הבריותעלניכררושם

מיהקדומים,גיבורי·ישדאלויתרדודשמשון.שליורשםבן-הארץ,העבריהגיבור
מהססאינוגםאבלקרובים,ידידותיחסיעמהםומקייםהערבים,כמנהגישמעודה
 17 ;הרכושועלהנפשעלולהגןשערה,מלחמהלהשיב

 :אד"גשלקצפויצא ·שעליוהתיאור,שזהדומה,
וקולעהוארוכב-אמן .פירעלשגורהערכיהדבור .יהודימשהואערכייותרהואמיכלאברהם

חגםוילךאיןוהבדואים.הפלחיםכתרךהואומכרבדשיניםעםהואמתרועע .השערהאל
אתגםאליויזמינושלא ,סתםטוביוםארמילהכריתחתונה,כגרן ,הסמוךיהערכככפרומשתה
כאותושחלמפני ,אחתחתונהלכבודודחואשדויש .הקרואיםנכבדישאדכיךמיכלאברהם

 .ליאפשרואיצרםיוםהיום-להםאמד- !שאוני- ."כאבז-ושעההיום
 .לכנהכפיההמכוסהלראשומסביבכנחשכרוךושחרדכפול ל~~ .שחרדהאביההואעוטה

 .כם'כחכיםוסונבאיםהמושכהבניכל ,והדרפארכדובהיאשעהבאותההמושכהמןיציאתו
 !רוכבשפירא !הולךשפידא !שפידא-

מצנפותיהםלומנופפיםהפועלים ;חבהמפיקותעיניםנרתולותצעידותכתולות
אתשחדש ,והלוחםהחסרךישראלגארךפתח-תקרה.גאון .גאונםהואהוא .ומטפחותיהם

אבויתו.ארץעלנעוריו
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ב'השילרח'כרמןשלסיפוריופירסרםלאחרשהתרחש ,אד"גפר 9משעליוהמאורע
בחגיגותזההיה .בזיכרוןמאדטריוהיה .רשימתופירסרםלפניקצרזמןארע

"התרר:קיםמהפכתעםבתורכיה.הקונסטיטוציהמתןלרגלה"חרפש",ה"חוריה",
שאדנהכיפרהחגיגהעלוכיפר.בירושליםדנה,בהתלהבותשנחוגוהצעירים,"

'הפועלואילובקצרה,תרס"ח)אב(י"ז'ההשקפה'ה~תרןדירךח ,לילותשלרשה
אד"גשלמחאתופורסמהשברלזהשקדםבגלירןכתבותשתילההקדישהצעיר'

פוענחהשלא(חתימהrדךבבחתימתהראשונה,תרס"ח).תמוז-אב , 11-10(גל'
אד"ג,רומזשאליוהמאורע .גםמתארת"יפר", :הכותרתתחתקרסל)שלג.ב'מפתח'

וערביםיהודיםשלהתהלוכהשבשעתהוא,שארעמה .שמרתמזכירהאינהכיאם
המיטינגובמקרםהבמהמעלהדגלנושאיאתשדחפואנשים"נמצאוהחופש,לכברד
וכמעטהתרגשותלידישהביאדבר-הבמהעלהדגלאתלהעמידנתנולאהיהודי

שהראהבפ"תאחדואכדכיפרעררך-דין :יהודיםהיוהמתחילים .מהלומותלידיגם
ידו".עלבמקלואחדצעירבהכרתוימינוגבורתאת

 :בחתימתהא"רעלרא"עלהצעיר'ב'הפרעלהשביחבכתבהגםמסופרמאורעאותר
מפתח-תקרה""ה~כרשלחלקואתלהזכירמבליאבל ;סילמןק.י.הואמאן-דהר

נזירןמנהגלנהרגש"הראילכיפר",הספרדיםמחשובי"אחדשלזהאתרקאלאכלל,
לתהלוכה".שהובאהעבריבדגל

שעלולצעדיםהקונסטיטוציהמתןלהערכתביחסבארץ,סערושהרוחותלהעיר,יש
החדש.המשטרלנוכחבעתיד,לנקוטהישוב
"אברשאותרמכחישאינו , 18אידלשטייןיהודה ,שפיראאברהםשלתולדותיוכותב

 .שוניםופירושאופיהמעשהלכלנותןאולם.שפירא,אברהםאכןהואמפתח-תקרה"
ונעשהנזק,לגרוםעלולוהיהזמנו,שטרםמעשההיההעבריהדגלהנפת~וסתרלפי

מכיראינוועדייןמקרובזהלארץשהגיעמיידיעלמחר"לכספיםוגיוסראווהלצוני
השכנוע,בדרךשנעשתהשפירא,אברהםשלהתערבותוורקתנאיה,אתכהלכה
 :כללכאןמדובראיןמהלומותהחלפתעל .אסרןמנעה

הכללית,התהלוכהכתוךיהודיםצעיריםלקבוצתממעלתכלת-לכןדגלהונףפתאום
והעדות.הדתותכלכנילעותומניםהמשותפת
-נ-כאורחוקותמארצות .למדימוכןהיההדגלמניפיהצעירים "חלוצים"השלמעשיהם

והריהגולה,יהודיעלהדגלהנפתכשורתתעשהעצוםרושםאיזה ,לעצמותאראחדכל ]
כתודעתלראוהלהיותוהןוכמפעליהםהארץכיהודיהתמיכהלהגברתהןזהרושםנחוץ

ה"חלוצים".שלעליתםהיתהלשואלאכיידעולמען ,הישנהכמולדתוהמכריםהאחים

,,ואילומשלהם,דגלעלחלמולאואףמיוחד",דגלהניפולא"הערביםתיאורו,לפי
הבינןשפיראאברהםאבלהערבים,שיחרתאתהבינוולאשמערלא"הבחורים

הישובכלפיהשלטונותיחסולהרעתבחגיגהלא-נעימהלהפרעהוחששכהלכה
 .העברי

אתלהניףהשעההגיעהלאעודשלדאבוננולהם,'הסבירהדגלנושאיאלשפיראאברהםניגש
העברילישובגדולנזקיגרוםכטרם ,מועדכעודלקפלוומוטבכזוכחגיגההעבריהדגל

 .ולהתישכותו
כחגיגההעבריהלאומיכדגלכגלוילהפגיןהיפהההזדמנותאבדןעלהצטערוהבחורים
כהרה,הדבריםמצבהכנתעלהעמידתםהממשלהביתקרבתאכלכארץ-ישראל,ממלכתית

יבואו."לימיםלמשמרתהעבריהדגלאתוקפלושפיראכקולשמעווהם

דוגמהמי-מנוחרת,עלהמתנהלתומשופצת","משופרת"היסטוריה"אכן'
אותרלבין ,להתרחשותוצמררבעיתונותמתוארשהואכפילמאורע"קלאסית"

אותרהתדמית".ל"שיפררבמגמהמתוארכשהואהזמניםממרחקעצמומאורע
חייםהרבשלביקורולרגלמכןלאחרמעטרתשניםדרמה,מאורעמתארמקרר,
סביבשהתחוללההמהומהאתמתארהואשהפעםאלאבפתח-תקרה,נחרםאפנדי

מא~שי"אחדידיעלנעשהבכוחהשימושכיאםהלאומי,הדגללהורדתהדרישה
מפשרתפקידמילאשפירא,אברהםואילובכוח"והורידוהדגלאתש"תפסהמקום"
ולאשבדברההכרחאת["הבחורים"]הבינושפיראשלהרביםשידוליו"ואחרי
 ,, .החגיגהשלרםאתהפריעו

 ,אלהמקריםשנילאחר 19 .זהמעשהכנגדנמרצות,גרדדרןד..אמחאהפעםגם

אתלהבין'קשהומרסןממתןתפקידשפיראאברהםמלאהכותב,דברילפי ,שבהם
אברהםאתרונםבזב nחמרמי-מבחוריםרשמוהאלההמקריםשני"בעקב :סיכומו
הלאומית'."לתחיה'כמתנגדשפירא
"מרשמי :המישנהכותרתאתהנושא"לבני·בדק"בסיפורהוא"ג'ידה"שלהמשכר

לאברהם-מיכלהמתלווההמספרמפימסופרהואשהפעםאלאארץ-ישראל','
ההבדל ,, .שנהארבעיםכבןאלאצעירבחוראינושרבוהאחרוןלבני-ברק,בנסיעתו
-"חמורעלהמספרואילוסרסהעלרוכבמיכלשאברהםבכךמתבטאביניהם
ארוכותואדניםנפולותצלעותבעלתבגדלה'לעגלרדומהאפורהענרתנית,כריה

 :ומהרהרהערביםעםרמתנוכמשאראותררואההמספרוזקופות",
שזרעו ,לזרעגדולותתוצאותלאאםיודעמי ?עמנותחיההואחולםלאאםיודעמי"

ה"מופתאינוכלום-זה?אברהםאחריהםשבא 'הצעיר'הפועלושזורע ,כשעתםהכילויי"ם
 ?העםכנפשהטמוניםהחייםלכוחותהחותך"

ביחסמבקרתהערה-לגלוגשלמשמץביותרהרשימה,מסתיימתהפעםאולם
 :אברהם-מיכלשל"המשוויצה"להתנהגותו
כעוףאחתגבעהכלפיטסהוהיאכמעקביוקלהדחיפהדחפה ,סוסתוכמוסרותאברהםמשך

 .הנטרדאתלראותצריךהיהכאמתאםאומענותנותוהפעםלצאתאברהםרצהאם .הפורח
 .כרכיכההואאמןכמהעד .בעלילליהוכיחהפעם ,שהואאיך .יודעאיני

מדברשעליותרס"ח,אבבחודשמאורע,אותרלאחרנוספה,זרביקורתשנימתיתכן
סיפוריםהמפרסםהשילוח''כנגדג"אדשביטאמורת-הרוחב"העררתיר".אד"ג
בפנידלתם"לנעולעליהםש"חרבה""ודומיהם"ל'הערמר:גםיפהכוחה ,כאלה
העומר''מתוךדוגמהמביאהכותבאיןאבל .חייםאנשיםשלפוטוגרפייםציורים

 : 'הצעיר'הפועל"שלו",עיתונואותרמכעיסבעיקראולםכזה.לסיפור-צילום
 ,הפועליםשלהאורגן :הצעירהפועל'כרכשאחז ,הזההמנהגנגדמוחהאנימכליותראולם

לציוריםמקוםנותןכשהוא ,כחבריהםולאכעצמםלאכלליסלונסלסולנוהגיםשאינם
 .פוטוגרפים

ויום"לילהוהסיפורט·מלמד" n"שוהסיפור :הןמביאשהואהדוגמאותישת
כאמור' ,, ...סלוניותבשיחותחכמיםשמנוהמעלותכלבהם"שיש ,,ברחובות
וכברהספרותית,למחאההאישיתהעילהוהואבדבר","הנרגע.הואהאחרוןהסיפור

 :הצעיר'הפועלשלחוברת,באותההתפרסמוהסיפוריםשניבפתיחה.ברדובר

 .תרס"ח)(תמוז-אבאד"גשלתגובתופורסמהשבהלזרשקדמה
כפרק ,"שוחט·מלמד"אתשכתבהואמוסה,חוג'ה :בחתימתוסמילנסקי,משה

שלהנמרצתמחאתובגללאוליהמשך,לההיהשלא . 20שרטרטים"":בסיורהראשון
אד"ג.

ובמרכזולירושלים,לרכבתהמתנהבשעתרמלה,העיררקעעלמתרחשהסיפור
הקטנההיהודיתהקהילהשלקשהערנירקעעלמלמד,גםשהואשוחטשלדמות
יסתובבושלאכדיבהתנדבות,הילדיםאת'המלמדכאידיאליסטמוצגהאיש .זרבעיר

אתר"לעברד"קרלרניסט"להיותומתגעגעידו,"המליצה"אלשולח ,ברחובות
 .הקרקע"

 :ייחרדהמספרמוצאהשוחט-מלמדשלבדמותו
נפשי.צלצולאיזהלנונשמעההפטורהאתהמסלסלקולוומתוך .סלסולואתהמשיךוהמלמד

חשכתי,, ...כריש"נשמה .לכנואתאחתכפעםויקנהרגש.שלעומקמאיזההיוצאוללצצ
פניועל .דבראיזהישכפניוגםכי ,מצאתיוהפעם .חדשהכהתענינותאליוואביטכלכי

 .רגשבצבץהעמוקות,התכלת,עיניעיניו,ומתוך .רךאיזהשפוךםיוהדקהצנומים

שהכותבוניכררבה,בפשטנותהחיים","משרקספרי-אגורה","בנוסחכתובהסיפור

 .מתארהואשארתהלדמותהירראירתלשררתכדימאמציםערשה
דקהיהברמלהששוחט-מלמדמשרםגםהמודל'אתזיהושהקוראיםלשער,יש

 ."המקרר"עםהסיפוראתלהשרותריכלרבקלרתאחד,
 :וילנאיזאבכתברמלה,עלבספרר

ציוןוחוככימעטותמשפחותשלקטנהקהילהכרמלהקיימתהיתה 1890-"ןתרנתשכ
 .מלמדגםששימשכשוחטתמכו

 :כתב ''אריאלבאנציקלופדיה"רמלה"ובערך
לצרכיהדאגה 'ציוןלמען'חכרתהקהלה,בסחררה ) 1890-1889 ("ןט-תר"תרמכשנים

התושביםמספרעלהההןכשניםצכוריות.למטרותבתיםשלשהכגתהאף ,הציבוריים
עכרואשר ,חקלאייםפועליםהיורוכם .נפש 150-130 ,כערךכתי-אב-30לודיםיהה

בית-רכןשלתינוקותשלשים .וכעלי-מלאכההגריםחנוונים,היואף .הסמוכותכמושכות
 .שוחטמפי ,;תוךלמדו

שביןמקורה,ואני"שוחט-מלמד",שלשמראתמזכיריםאינםאלה,מקררותשני
 21 .בשמרלזהותושירכלמיימצאהיום,הקוראים

להכרחצורךביוה.
וקהללהיכתב,המשיכוסיפררים-פרטרגראפיים .עזרהלאגררדרן .א.דשלמחאתו

בארץ-הנעשהשלמיו~יםמציאותתיאוריבהתלהבות.לקרואהמשיךהקוראים
במרכזםהמעמידיםסיפוריםהספרות,מןלסלקמחאתו,הרעילהלאובעיקר .ישראל
שלניכרלמספרכאב-טיפוסשימשגרפוהואבקלות.לזיהויהניתןבשר-ודםמודל

שלזהמסיפורה _ 22בספררתדמותושלמיוחדז'אנריצירתכדיעדספרותיות,דמויות
כחלקבספרות,דמותוהנצחתשלארוכה,מסורתמשתלשתפרחצ'בסקי,נחמה

והללובמגע,עמהםהבאיםעלמאורןשהקרינוהשנייההעלייהשלמדמויות-המופת
 .ולדורותלאחריםזרתחושהלמסורכדיהכלעשר
לושחיתה ,ראביזריהר"הארץ-ישראלי"הז'אנראחריו,ברבר,שלהחריףמאמרוגם

היאשכןהעולם,מןזרתופעההעבירלאהספרות,הסופריםעלממשיתהשפעה
כרצוי,המצריאת.לקרואכאחדוהקוראיםהכותביםשלעמוקמצררךכנראה,ניזונה,
עללקרואהעזהרצוןומןשבדבר,והאמנותהאמתחשבוןעלגםהחיים,אתוליפות
 .וסינרןעיבודוללאללא-מרחקבהתהוותה,מציאות

הספרותנעההאמנותי-ספררתי'ההכרחלביןהדוקומנטרי-אקטואלי,הצורךבין
 .ומתפתחת

הערות
אוניברסיטת 'הוצמפתחות:'כספרי "לרסןקסםכין"מאמריראה,.מאדרכהזהמאמרעלהספרות .ו

 . 19-9 'עמתשל"ח, .המאוחדוהקיבוץתל-אביב
 :הסיפוריתיצירתועלביקורתמאמרי'מבחרכתוךהביקורת",כעיניהמספר"ברברכקרן,יצחק . 2

 . 20-18 'עמתשל"כ.תל-אביב,וקרןעם-עוכרהוצ'
 'הוצויצירתו,'חייו-שופמן .ג .אופקאלמאופק'כספרי "פולמוסשלמעגלו" ,גוכריןנורית . 3

 . 433-431 'עמ ,תשמ"ג ,ויחדיות"אאוניברסיטת
גם .תשכ"ח "הצעיר"הפועל 'הוצ ' Tתרס"ח-תשי"הצעיר"פועל"הכרכי-50למפתח'קרסל, .ג . 4

מכתכיםגררדוןדוד'אהרןלספרשצורפה ,שרחטמן .וכלחוכרשמואלשלככיכלירגראפיה
 .ג"לאדהרשימהיוחסהלא , 260עמ' .תשי"ד ,ירושליםהציונית,הספדיה 'הוצ 'ורשימות

יחדיו 'הוצלפטירתו,'שנהחמישיםכמלאות .כ"תרס"ה-תשל .כיכלירגראפיה .גררדרןדוד'אהרן . 5
 . 21 'עמ :אדגניהגורדרן,ובית

 . 250 'עמורשימות:מכתכים' ,גורדרןדודאהרן . 6
 .מלאת' ','ארץ-ישראליתמספרת-כסקי'פוחצנחמה .הדמיהמראשון-לציוןש"נפ"גוכרין'נורית . 7

 . 309-272 'עמ ,ג"תשמ ,הפתוחההאוניברסיטה 'הרצוכתרבותו:ישראלכתולדותמחקרים

 . 288-287 'עמשם, . 8
 .קרסל .גשל 'האחרוניםכדורותהעבריתהספרותכ'לכסיקוןראהעליו, . 9
כדמות ,גורדון . ,.אעלמחקר . 148-146 'כעמ , 5כהערהשנזכרהג"אדעלככיכליוגראפיהראה .ן 0

שם,כרשימהכלולאינוכסקי,'פוחצנחמהשלזהסיפורה .כהכנהעמינמצאהספרותיתכיצירה
הרשוםעללישיוסיףמילכלאודההשנים.ך-1Lכמישאספתינוספותמעטותלאדוגמאותעםיחד
 .שם

 , 62עמ'תש"ם, ,כן-צבייצחקיד 'הוצ :ואחריתוכתב-עתשלתנופתו-עומר'הון,גוכרנורית.וו

שם.וערד

זה.כנושאהרכהשםערוד 469 ; 406 'עמ :אופקאלמאופק' ,גוכריןנורית . 12
 .כני-כרק"ל ; 503-492 'עמתרס"ח,י"ז,כרך ',השילוח'"ג'ידה",:כרמן],נחתוםרנמןקואליעזר . 13

 . 236-230עמ'תרס"ח,אייר)(אוניסןי"ח,כרך'השילוח: ',שראל)'יארץ-(מרשמי

 ,התפוצותלחקרהמכוןהוצ' :העשריםהמאהכראשיתהיהודית-רוסית'העיתונותסלוצקי,יהודה . 14
 . 125הערה 340עמףתשל"ח, ,תל-אביבבךסיטת f'אן-נ··

שומרונעשה ,עכורהומחפשליפוהבאחדש,כעולהזהסיפורשלעניינו . 38הערה , 403 'עמשם, . 15
שהואחברתו,אתבחלומוורואהנרדםהוא ,משמרתועלעומדשהואכשעהפתח-תקוה.בפרדסי
 .רובהואתממנווגונבערכיבאשעה,ובאותהשיינשאו,כדיו"ל,מחלבואהמצפה

אברהם" ,קרסלג. . 278-276ן'ענ ,תר"ף ,יפו ',טחוב' ,שניכרךמעברות:' '.כרמן'"גליקסון,משה . 16
 .) 21.9.1960 (תש"ךבאלולכ"טמעריב:'המסתורי?",ן'כרמ'היהמי .העבריכסיפורשפירא

תשל"טתשרי , 12-11גל· :כשנה ' 77ןרעת' ,"ההתרחשותזירת-"פתח-תקוה ,גובריןנורית . 17
 ~קודמים"דורותספרי :בסיורהשפירא','אברהם" ,בן-עזראהוד . 22-20 'עמ ,) 1978(אוקטובר

.19.6 :הארץ' 1970 . 39 
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סיפורתתלודות
תלודותכסיפור

T 

בן-ציוןקטןדינה

בניתוחספרותביקורתהמשלבתהעברית,הסיפורתשלהיסטוריוגרפיהמ
פרטיאתומסמיכהואיכטרטקסטואליבין-טקסטואליטקסטואלי,

והיסטורי,-היסטוריותאסתטיות,ראותמנקודותהכידוניםהדברים

אדםבכישלונפשגוףקורותאינספורואלהעתיםקורותאלסופיות
אתרקלאלעניין )'ב(כרךשקדגרשוןשלספרועשויומושאיה,הכרוניקהכנושאי

ולאורחבקוראיםקהלאלא .התלמידאוהספרותמורההתרבות,חוקר .ההיסטוריון
קוראשלראותומנקודתהספראתלסקורכסיוןייעשהזאתברשימה .מקצוענידווקא

ההיסטוריוגרפיותהתיזותשלסוגיותיהןבכלבקיאשאינוימתעניין
מכליםאחרחלקיראשוןמכלילומוכרהסיפורתמןשחלקקוראוההיסטוריוסופיות,

מהיעצמייאתשאלתי .הקריאהכדיתוךעליולמדוהואממנוכעלםוחלקושניים
 ?קורא-מן-השורהשמכוכה.מהשללעיניולהצטיירהעשויההתמוכה

הספרשלה~בכיההיבטהבכתי,לפי .הזההכרךלמסגרתבאשרהערהתחילהאך
ממסגרתווהשלכותמסקנותהסקת .מובןבשוםמכריעאיכנו-לעצמוכשהוא
כרכים)לשנילפצלוהכרחהיההחומרריבוימפאת(כאשרב'כרךשלהמבנית
עגנוןשלפניוז'אכריים-למחצה"ז'אכריים"יוצריםמספרהמקיפהעצמאית.כיחידה

עגנוןיצירתבאהאלהדיוןחטיבותשתיביןכאשרשלאחריו,דור-המעברבניואת
הואזהכרךשכןלכת,מרחיקתתהיה-השוניםלכיווניםהמסתעפיםבהיבטיה

ראשיתשלזו :החטיבותאחתבהמהווהשהואהיסטוריוגרפית,מטרילוגיהחלק
לפיאשר ,המאהשלהראשוןבשליש(ובתפוצה)ישראלבארץהעבריתהסיפורת
הסופריםמןאחדשכלכשם .ול"אנטי-ז'אכרית"ל"ז'אכרית"נחלקתשקדשלהמינוח

גםכךהשלם,במארגובחלקוהעצמייםבכתוכיועצמו,בפניעומדזהבכרךהכידונים
הטרילוגיהמןחלקכאללהתייחסישבכרךהכלולותהחטיבותשלושאלכילינראה

חלקוזוכהכזאתשבקריאהדומני .אורראהטרםהאחרוןשחלקהההיסטוריוגרפית,
מידהלאמותנצרכתשאיכהזהבמובןשונה,למשמעותהסופריםמןאחדכלשל

הקשבלחידודאםכיבנפרדיזהכרךבמסגרת .לזוזוסימונןואופןיחסיותערכיות
מחטיבותאחתכלושלהסופריםמןאחדכלשלהאינדיבידואליותלאיכויות
המאמץביכקלטמקום,מכליכך .הכוללשזרכמהספציפיחלקםבמוכחיהיוצרים
 .השונותסוגיותיושלוהכיסוחהטיפולבאופןהזה,הספרשבתשתיתהעקיב
גישותיהם-השונותההיסטוריוגראפיותההשקפותהוצגו ,כידועיהראשוןבכרך

כל-הלקיןבן-אור,לחובר,סדן, ,קורצוויל ,'רבינוביץבן-אביגדור,קלוזכר,של
מןכמההוצגוכן ;האחרותלהשקפותוביחסהובהקשריה,בתמציתהאחת

מרכזיתוכעלילהכנושא"מופיעותאשרהיהודים",בחייהעיקריות"התבניות
ממרכזיםהתפתחותשלהמתארקוויהוצגו ; ) 29(עמ'העם"שלהשונותבלשונות
העבריתהלשוןכאשרישראל.בארץהמרכזהיווצרותאלשלוחות,בדרכי ,נפרדים

כדיותוךהשכיחיהעליהשידעההמערכהלאחררקבכורהלמעמדזוכותוספרותה
הקואחרכשהמעקבגווניהם.עלהמורשתייםהלשונייםהרבדיםביןמאבק

 .ההמשכיותמימואתהקוראבפנימציגיםהתמוכההשתזרותוראשיתההתפתחותי

המערב,תרבותלביןהיהודיתהמסורתביןבהתמודדותהואזהמימושלאחדפן
המגמהבולטת .תחיההתקופתבסיפורתהשניכחוטעובריםהשוניםשהיבטיה

היותבטרםעודהעברית-יהודיתהספרותשל-במצבה-הייחודיכסירנהלעיגון
לספרותבהתייחסס)"מו(מנדליממצבההמתחייביםובמוטיביםומדינה,קרקעלה

 .) 75ע'(ראההעולמית
דרכי .הסגנון .והמוטיביםהנושאיםבתחוםשלמהמפהלחוקרהמזמןספרזהו

האמצעיםמבחינתפחותקצתאמוריםהדבריםכזהשבהיקףהדברים(מטבעהאפיון

באורגניזםוכשהמדוברוהתוצאות),המניעיםההשקפות,התככים.מבחינתויותר

 .בלוםאוצרכמובןזהוהספרותית,הרב-מערכתשלשלם
שלהמרשימיםמהישגיואחד ,שונותהתמצאותבדרגותקוראשלראותומנקודת
סיפורבלשוןהןוהספרותיהמחקרבלשוןהן-במימושילדעתי .הואהספר

אתכמכילההספרותנתפסתשבמסגרתה ,תיהדיאלקטהגישה-עצמןהעובדות
ושוב,שוב .הסיפורתלשיחדגםומכיליהכמחולליה-והתולדותהתולדות
 .כךלהתבטאאפשראםהתשובות-הדוגמאות,מזומנותלרוב.ובאמצעיםבדרכים
אתהספרותמשקפתשבהםוהסמויים,הגלוייםהאופנים,הדרכיםלריבויבאשר
המוצר ,ונשמתההכרוניקהנפתלותאתהאסתטיקהההיסטוריה,של "ביה"קר

שבעומק.התהליכיםאת-לכאורה, ,סיפור-כפשוטושלוהגלוי-לעיןה"מוגמר"

המתקשריםהשונותהיצירותניתוחימקריאתבמיוחדרבההכאהנהניתיזהבהקשר

ואלמכיליםשהםהספציפייםהניגודיםמערכותאל ,םיהובעיותהחייםאלתמיד
הממומשהמחירבמונחי-הפתרונותמןאחדכללפתחהאורבהפנימיההרס

כתרהוצאהבית-אוחדחמהקבוץ 1הוצב'כרן , 1980-1880העבריתהסיפורת :שקדגרשון
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העםבחייהמרכזייםהצמתיםאתמשקפתהספרותכאשריהגיבוריםבגורלות
למשברמסורתביןיגאולהלגלותביןילכפירהאמונהביןהנתונהמוגדרת,בתקופה

דווקאהואהספרשלמקסמוחלקואולםכלליים,,דבריםכמובןהם,אלה .) 230 'ע(
 .הספציפייםהפרטיםבריבוי

לעתיםמתקשההיצירותבכלמצוישלאקוראהרילעיליהאמורולמרותזאתעםיחד
כדיספקלאיןהדרושיםהתכנים,פרטישפעאחרהנחוצהובמעורבותבענייןלעקוב
אוליהיהאפשרכי ,דומהלעתים .עצמםמצדוהמעשיריםהמובעתהדעהאתלבסס
הפרטיםשלקוכצפטואליעיגוןידיעלהתככיםמגודשהכובע ,t;כרבול-מהעללהקל

מוטיבאוהשקפהשלולכנטיותהפרטיםלמכלוללהעניקהעשויהמרכזית,בתפיסה
השתקפויותמכלולשלולכנטיותלעומת-החטיבות)מןאחת(בכלמנחה,

נעשהמהםאחדכלעםוכאשרביניהםקושריםוהסיכוםההקדמהשדבריבמוטיבים,
היה-תמידלאאוליכמובן.זה,במקרהואולם .ורחב-יריעהמגובשמדוקדק,צדקאכן

תמידלאהקצוותבשנילאחוזכידועוהרייבולו,ובמלאותכייחודוסופרכלמתקבל
 .אפשר

תקופתשלהנפשיתככיוגראפיההעבריתהספרותמצטיירתהזה,הספרלמקרא
מןבמעברהחייםמהלכיעלחותמםשהטביעוהמאורעותכלבזכריחתומההתחיה,
דוגמתעםכמארג-המדינהטרוםכתקופתישראלכארץלחייםוהגלותהגולה
ידמיוןוקוויגומליןיחסיוביניהם .למכבירותצורותמוקדיםשבהמרכזית,תשתית

 ?התשתיתדוגמתאיפוא.מהיהגדולבמכלולשלםכחלקככפרד,עומדתאחתכלאך

קטנטןמשבט"המעברשלהשוניםההיבטיםבצירוףמצויההיא .אולייבחלקה
האישיות,הכיוגראפיותבהתנסויות- ) 14 'ע(לעם"-התיכוןהמזרחכשולי
ממבטאשרהאינדיבידואליים,הגורלותשלהשוניםהיבטיהםשבכלהיחידכרשות
ואפשר ;האודיסאהמןלחלקהווהמהםאחדכלהחוקרשלהציפורמעוף

ולהבדילבסקי,'פוחצ(סמילנסקי,"ז'אנרית"המכונההספרותקרקעהיאשהתשתית

המנחם.-המדינה,לדורעגנוןשביןהבינייםדורובהמשך .וחורגיןבורלא ,שמי
"פהשלהפשטבסבכיהעוסקתספרות-ובר-יוסף)יערי .מאיריהיזרחייאבןהר

אבותארץשלקרקעהשמצמיחהוהצמרותהגזעיםלעומת ,'וגואבות"חמדתבארץ
תפיסתברמות ,והספקותשהפרדוכסיםעגנון)(ברבר,האכטי-ז'אכריתהיצירהכתחום

יקהובפואטכאסתטיקההסגנונית,הדרךכפריצתגםכהמתגלמיםהפרובלמטיקה'
 .והככצרויות .המורכבויותשלוהגשמתןגילומןברמותהאישית.

בלוםאוצרבפכיכבודיראתמתוךורחימו,כדחילוזהלספרלהתייחסשלאאפשראי
מורשתיההעברכסיבותיהזמןביןסינתזהכסיוןמתוךהערוךמפורט,ומידעידעשל

כמונחים"כישלון"האווה"הצלחה"האינדיבידואליהייחודההיסטורי,וההווה
זאתועם ,וכצורהשבתוכןוסגנונינושאיפרטלכלקשובספר ,אחדמצד ,זהו .אלה

-בספרותועמדותתפיסות ,ומהלכיםזרמיםהמודדתהיסטוריוגרפיתיצירהמכלול
"לאפרטשוםמשאירהשאינהרושםוהמקנה-העולםכספרותזרמיםרקעעלגם

שלמעמדותעתהנמנ ,יסודיתוברוחה,בתכניהעשירהעבודהלפנינו .מכוסה"
נקיטתאי .ומנומקותמחייבותוהערכותתפיסותמביטוינסוגהנהאי ,זאתועםשיפוט

מקסמוחלקכעיניהיאחד-משמעויותשיפוטיותוהערכותמוצהרותעמדות

האלטרנטיבותאתהדבריםמסירתכדיתוךלחוותלקוראהגורםהספר,שלואמינותו
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כמונחירקלאהשונים,הספריםגיבורישלכגורלותיהםהמתגלמותוהרכות,השונות
הכורחכמונחיאלאספרותית-אמנותית,ראותמנקודתשלהםה"לגיטימירת"

דוגמה,לשםשכמסגרתה,הדיאלקטית,החשיכההואאחרפן .שלהןההיסטורי
מןלחלקהורהלמשל,כררלא,שלבסירנולהבדילארסמילנסקי,שלה"זאנרירת"

אךלכאורה,הדיכוטומיתהטרמינולוגיהכמונחיולועגנון'שלה"אנטי-ז'אנרירת"
יחסיז;נרקםעללמדהקוראהביניים.לאזוריגםהמודעתמיסודה,הדיאלקטית

קשוריםשכחלקםהספרותית,הרב-מערכתכתרךהפועליםהסמוייםהגומלין
הרצאותומדיניותהעתכתכיכוללהספרות,כחייוכהמשךסופרים,שכיןכהשפעות
לכיןבינםארלמשל) , 68 'ע(הסופריםשכיןהדמיוןוקריהגומליןוכקשריהספרים,
ואנטי- ) 36 'ע(ז'אנרייםלסופריםהמרכזיתהחלוקהכתחומיגםוערד.קהלם,

שלשירכםוכאופןכהצגתםהואהדירןשלהעיקריהנכסלסוגיהם,ז'אנריים
שונים.סופריםשהעסיקוהשוניםהספציפייםההיבטים

 .כחומרהטיפולוכאופןכז;נכנהכתפיסה'ביטוילידיכאותזהספרשלאיכויותיו
רכהכמידהשקובעתהיאכסופררלכררניסטןככררניסטןלסופרשיש"ה'התחייכרת'

המעניקהומגובשת,מלכדתתפיסהכספרישאם- ) 318 'ע(הסופר"שלגורלואת
היאזרכידומני-ההיסטררירסרפימשקלהאתהספרותשללהיסטוריוגרפיה

ממנהזה,כספרשהיא,כמרתשכןכפשוטה.לאנמרכןאךהתשתיתית,התפיסה

היחסיםמערכתקביעתשלהשונותהמידהאמרתהאסתטיות,הקטגוריותנגזרות
תביעהשלכרוחהלאחרים.מסוימיםסרפדיםוכיןוהחיים,הספרותשכיןוההשפעות

"אנטי-ז'אנריה"הקרויהלסיפורתכיחסה"ז'אנריה"המכונההספרותנמדדתזאת
לאופןכמתייחסתלכרוניקההספרותכיןהחלוקהאתלהכיןאוליומותר-

אסתטיים-ערכיםגםגוזרזהאופןכאשרכיצירה,עיצובהלאופןלמציאות,הנאמנות
שלכשמןלדברמנסיםאינםהאנטי-ז'אנריההספרות"גיבורי :אמנותיים

חושפיםאלאו'ואביזריהההרריאתמייפיםאינםשיוצריהםכשםרמות,אידאולוגיות
כתיבתםאתשערשה ...נדנדשלמדרשומבית ...אכזריכריאליזםגיבוריהםאת

ודוקומנטריפולקלוריערך ...הז'אנרייםהסרפדים·מןלחלק(כערד) ...מהימנה
המעשייםרעלהתקופהשלרוחההלכיעלמאדסלקטיביתעדרתמעיןכלכד'

ספררתיערךהאנטי-ז'אנרייםהסרפדיםלמרביתואילוכה,שנרתחשרה"היסטרריים"

 .) 153 'ע(ממשי"

כצרוףהואכעיני,מצטיירתשהיאכפיבספר,המנחהכתפיסההקשורנוסףאלמנט
ובהתהוותהוהשוליים,הצדדייםהמשניים,המרכזיים,מחלקיההשלמההתמרנה

שלהגדולהחידושהואהמקוםאלהקשר("ואכן'הארץ-ישראליתהקרקעעלכאן
הרחוק,ה"שם"חלקישלתמידיעירויכדיחרך- ) 23נע'נאמר-הזר"הספרות

טרנספורמציהתהליכישעוכריםמנטאליים,כנרפיםכתודעההמתקיימים
כל .) 333אר 305ע'למשל,הסרפדים,מןאחדלכלכמעטונרגעותרבות(הדוגמאות
ארזרבמידההופכיםתבלכנפותמארבעהעבריתהסיפורתאלהחודריםהחומרים

כ"ראליסטן"אראנטי-ז'אנריכאסתטיקןהיוצרשלקומתושיעורפיעל-אחרת
כזכותזאתהיסטוריוגרפיהבמסגרתהמתועדלחלקשקד)שלהמינוח(כלשרןז'אנרי
החזרןשלהתגשמותותהליכילביןכיניהםהסינתזהממכלולכחלקהחמריםהצגת
יחסיערךישונרצדשהיהמהלכלהרי-וכזאתזאתקרנצפטראליתבמסגרת .הציוני
כמרכזקיומםלעצםלזהזהזקוקיםרה"שרליים" " Tה"מרכאחרות,כמליםארידוע,

 .הבינייםרמינתחאוושוליים'
תוךהלא-מרכזיים,כסרפדיםהטיפולאופןכקוראמעוררכמיוחדמסוקרנתהיענות
כלשלוחלקומיקומובקביעתוהיסטוריוגרפיאסתטישיפרטשלהמידהאמרתהחלת
לסרפדבהתוודעותהן :כפולהואהשכר ;הספרותיתברב-המערכתמהםאחד

והןוכמונחיו,שלוהז'אנרבגבולותהמסריים,ובסירנותפיסתועולמו,הספציפי,
 .הספרותיהאורגניזםבכללוהמזוהה'המאופייןלחלקו'

שלהדיאלקטייםההדדייםליחסיהםמודעותשלמתהליךלחלקהקוראהופךכך
והצורה,הלשוןכתחוםלמשל,עגנון,שלהמהפכניתגישתור"שרליים"."מרכז"
 .הז'אנרכמיזוגשקד,השקפתעל-פיהיא,ליצירתו,מוקדשומקיףמרכזישפרק

 'ע(האירופיתלזרהיהודיתוהתרבותהספרותכיןוכמיזוג ,) 161 'ע(לאנטי-ז'אנר
 •רכיםדוקרמנטארייםלחומרים"נזקקאשר ,למשל ,קמחייצירתואילו ,) 164

ש"החרמר),הגם 136 'ע(הציונית"העלילהלכיןהשונותהאינטריגותכיןכמקשרים
לתעודתארלשיר-הללמצערקולאממששללסיפורמקררמשמשההיסטורי
ככךהואייחרדוכאשר ,) 138 'ע(עגנרנית"טרוםכ"תרפעהנתפסת ,)םש(הכשר"

כעזרתאירופייםרומניםלכתובבנסותושםלאהלייפתשלמיפיפירתרש"הכיא
 .) 138 'ע(וארץ-ישראליים"יהודייםמרכיבים

הוא,אףעצמו.האסתטיכקריטריוןקשורשקד,שלמתפיסתוהנגזרנוסף,אלמנט
ביןהקורלציהמכוחנקבעהיוצריםמןאחדכלשלהספציפיומיקומומקומרכמר

אופןכידוע,שהיא,קורלציה-ה"היסטררית",המציאותלביןהבדיוניתהיצירה
רבכילמדים,אנולפיכךוהתייחסות.אינטרפרטציהשלדרךומודעות,תודעהשל

להללכדילעקוףניסרולאהתקופה,שלהפנימיהמתחשללכרללב"התקרבוכאשר,
שיטתו"ולפידרכולפיאחדכלומעניינים,מקורייםהישגים(סרפדים)ידעוולשבח,

אםגם ,ה..נו;r~כההיסטוריהרקעאלאיפראנסמךורבדיושלביוככלהדירן .) 338 'ע(
ישירות,חלקןמורכבות,בדרכיםנעשיתהאסתטיהספרותיכתחוםהדרךפריצת
פרדרכסאלירת.ארהפניותאחרות

רקעעלכזמנו,נתקבלשכרכאופןהסרפדיםמןאחדכלבהצגתקשורנוסףצד
ההיסטוריוגרפית,הטורח,ארוכתבפרספקטיבהרגםימיר,שלוהנורמותהציפיות
לאלמנטיםוספציפישרנהתפקידבהרעידהאחרת,נורמטיביתמערכתהקובעת
 ;והמאוחרותהקודמותההשפעותגילום ;המז:י~יהערךלמשל,(כמר,השונים,
רכיר"כ.הספרות,שביצירותהמציאויותשלהבניהחמרישלהשוניםהמאחזים

שנהר).יצירתעלכדירן , 338ע'ראההדוגמאותכאחת
עכורתירצד,כלשלהספציפימקומרקביעת-זהשכספרוההצלחה-המאמץ
המגמרתבכלוזאתהגדולים,מהישגיואחדלדעתיהיא-המדויקתהמיפוי

והתפיסותההשקפותשברמתההיסטוריוגרפית,זר'הןשקדשלככתיבתוהמובלעות
שלהתיעודכמגמתגםכמרהטקסטואלית,הספרותיתהביקורתבמגמתוהןהמנחות,

המסכהההוראה-ההסבר,כמגמתואףהסרפדים,שלהמצאיוחמריהעלילותפרטי
כיצירות.רעיוןקריאהלדרכיהקשבאת

כסיפורתעוסקזהכרךהספר.בז;נכנהגםביטויישהזאתהבסיסיתלקרנצפציה
השביעי(הפרקהראשוןחלקו .המאהשלהראשוןבשלישהארץ-ישראלית

אלהובהםהארץ-ישראליים,המספריםראשונישלביצירותיהםדןבטרילוגיה)
אלהמביט"המהגר-הערלה,שלזרהיאשתמימותםזה-מקרוב-כאר,המהגרים
 ,) 68 'ע(אברת"כארץשורשלהכרתמבקששלרכרחימרבדחילוהחדשהמולדתו

צמח,גםדרכםולפיפרחצ'בסקי,(סמילנסקי,נאיכית-ריאליסטית,ז'אנריה,וספררתם
עדרתבנימהםשנייםהארץ,ילידירחררגין,כררלאשמי,לערמתררליקנסקי),לראידרר
ביטוימשמשתויצירתםתכנית-נוף-מולדתם,הםוכיצירתםשבאישיותםהמזרח,
ליצירתכולומוקדשהשמיניהפרק .ותרבותוהמערבעםה"יליד"הסרפדלעימות

מלחמרתשתישכיןכתקופההארץ-ישראליתלספרותהתשיעיוהפרקעגנון'ש"י
הישן"ה"אדםכהתמודדותהוא(והחיים)היצירהשלהמרכזיהצירכאשרהעולם,

מפעליהודים-ערכים,יחסיהעליה,גליוכרידיר,במרמקיםשהואהחדשהעולםעם
המדוכותהשאלותעלוההגשמה,האידיאהבמישורהחלוציתוהנורמהההתיישבות
בניהישראלייםהיוצרים .היווצרותהכדיתוךהזאתהחדשההמציאותשמעמידה

אריכא,המאירי,הר-אבן,זרחי,-המדינהלדורעגנוןביןהכיניםדור-הזההדור

כעיקרה'ז'אנריהספררתשיצרוכמימוצגים-כר-יוסףויהושעשנהריערי'

שלהאידיאולרגייםהחברתייםהערכיםעלהמבוססיםקני-מידהעל-פימתוכנתת
כ"תרפעהבעיקרמוערכתזאתסיפורתחטיבתשלוחשיבותההעבודה,תנועת

האמנותית"מחשיבותהיותר"גדולהזהבתחוםשחשיבותהתרבותית",היסטורית
כשירה.להתרחשויותכניגודשעומדמה- ) 352 'ע(

מדוברכי(אףהרצףמבחינתואחריו,שלפניוהז'אנרייםלסרפדיםעגנוןשלהסמיכות
ביחסמושגלקורא-מן-השררהלהעניקזהבמוכןעשויהכעצם),כמעט-טכניכעניין
(מעולם-תודעה)מספררתהמעברכמונחיוסופריםספררתדרכישללמיפוי

שגזעהלספרותכאן,וקרקעההרחוק-קרוב,ב-"שם"וראשיתהשמקורותיה
פרחים,-שוניםצמחיםכידוע,מזוהים,הזהוכגן .בארץ-ישראלהםושורשיה

כקודמיהם,המעבר,דורסרפדירגםעגנוןגםכן,פיעלאףף..ראילן-ע~ועציםשיחים
בעולםכשהמדוברשהא:;נהרת,אלאהמדינה,דורספררתשלהרוחנייםלאבותיהיהיר

הפשט.מןרחוקותכידוע,ודרכיה,מורכבתלעולםהיאהאמנותית,והיצירההתודעה
ובתרבותהעבריתבמסורתהיניקהמקררותעםיצירתואתמעמתכעגנוןהדןהפרק

עםדיאכרונימעקבמשלבהדירןומפרשיו.מכקרירעםרכןהעולמית,והספרות
רשותשלתיעודגםכרישכלומרהשונות,התזותאתומציגסינכרוני,תיאורמרקדי

:"סגנונוהריבויאת'הגורסתשקדשלהמסכמתתפיסתוהצגתתוךוממצאיה'המחקר
לידילהביאכ"תפקידרהיאאחדותוכאשרהרבה",תפקידיםלמלאעשויעגנוןשל

 ,) 187 'ע(ומרוחקת"אירוניתהתכוננותמתוךהרגש,עלהראייה'התגברות'

אידירסינקרטית.כידוע,ואסתטיקה,פואטיקהובמסגרת

כפניהדבריםהצגתושיטתכחומר,הטיפוללאופןבאשרמספרהערותולכסוף,
ולמרותהמתעדת,הפונקציהשלמימושהשכאופןהמסריםהסירכרללמרותהקורא.
הפרטיםשריבויזה(כמרבןההיסטררירסרפיתהמגמהבעוכריאחתלאנמצאתשהיא
עצמה,מצדהישגכהישהמושגי),הרצףלעיקריהקשבעלומכבידלפרקיםמעיק

סרפדכלשלהפנימיתהתפתחותואחרהמעקבמבחינתגםרבערךבעלתבהיותה
 .רעודזאתאריאלי-אררלרף).שלהתפתחותועל- 122ע'למשל,(ראה,וסרפד
הקשברציפותעלההכבדהלמרות-היצירות,שלעלילותיהןתמציותשלהבאתן
ספציפיות,למישזרהמעניקמרתקפןאחרמצדהיאקרנצפטראלי,מרכיללחוט
עללמדהקוראעצמומוצאכך .חיאורגניזםשלטעםלכלומעלואמינות,ייחרד

עללפרטי-הפרטים,עדלעתיםלמד,גםאךהבסיסית.הקרנצפטראליתהחלוקה
רהסכיכרירת.הסתירותריבויאתוממילאהפניםדיבריאתהמכילהיריעהשלעושרה
המשקפיםאנושי'ובסירןחייםמטעני-כמשמעופשוטו-הםהעלילותסיפורי

המינוח.שללפריזמהמבעדהאותנטיההיסטוריהגלםחומראת
לכיןכמיקרוקוסמוסמרנרגראפיהשלהייחודיעולמהכיןבשילובהיאשקדשלדרכו

כראייהנשלטהספרכמאקררקרסמרס.ההיסטוריוגרפיהשלהרחבההרשות
כאחת(ראהברצף.היוצריםמןאחדכלשלמקומרנקבעשבמסגרתההתפתחותית,

 .)-303 304עמ'הדוגמאות

ומכריקות,קצרותב"תיזרת"מופגזיםחיים,אנושבההפלורליסטית,במציאות
הנפשימעולמנולחלקההופכותעל",מילים"מאהכנוסחוהחלטיות,ענייניות

עלהמידעכמרתשלהמפעיםלרושמהרקלאב'בכרךהקוראנתרןרהמנטאלי'
לכוחהאלאהמאה,שלהראשוןכשלישהעבריתהסיפורתשלותכניהקורותיה
אלובהקשרןהשונותבסוגיותהדירןנשלטשכההדיאלקטית,התפיסהשלולתוקפה
הןוזאתובנאמנות,כעומקתולדותיואתכמכילה-עםשלספרותו :המיכלרל
העיגוןאופןמבחינתוהןוהמרטיבים,התמטיקהפרטישלהמלאהכיסוימבחינת
מקררותעםוקישורדירןכדיתוךהסופר'שלזמנוכןהיעדלקהלביחסהןשלהם,

בפרספקטיבההמצטיירתחכרללת,כתמונההקשרם'והןומחוץמפניםשלוהשאיבה
 • .כת-ימינו

ןוו iת uחגיגת
העליוןהמרתף-לסיןבית

 21.00שעה 22.3.84ה'יום
חופשיתכניסה

 35 1984מרץ
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סיפור

הגבמאחורי

רובינשטייוטל

לקראת .והדוחקהרעשמתחילבצהריים .שקטהשוקבוקרב
לאוסיגריות.מיציםשלקיוסקלידעומדתאני .נרגעהואהערב
ישרלעמודצריכהאני .רהיטיםוהמפעלהקיוסקביןברווח .בדיוק

כבר .מגוהצתלהיותצריכהוהחצאיתליפולאסורלכובע .ולהשגיח
המשמרתשלהשעותשמונהבמשךלזוזליאסור.מאודמעיקהחוםבבוקרמוקדם

אנשים .לנגבאפשרואינוזלתשהזיעהנעיםלארקברגלייםהכאביםליאכפתולא
 .מסתכלים

אניהאלההמלוכלכיםהעברייניםעללהשגיחכדי .לפורענותמועדהזההשוק
לקיוסקאחורהאבלבצדדיםאושלפנימהכללראותיכולהאני.העינייםאתמזיזה

יכולהאניבקיוסקהמוכריםאתאבל .מכונותרק .שקטבמפעל .לאלמפעלאו
הידיים,שלהאצבעותעםקנ~קיםעושים ,יורקים .ומקלליםצוחקיםלשמוע

מגעיל.שלהםהריחומפצחים.בקולמפהקיםבאף,מושכים
שלוקורסבכתבמבחניםארבעהראיונות,שניאחריקיבלתיהזההתפקידאת

אנימחודשיותרכבר .בחדרשמונההיינונחמדות,היוהבנות .שבועותשלושה
עסק.ליישמיעםויודעתטוביותרהסביבהאתמכירהאניככהאבלמקוםבאותו

.ככהקבועים.הטיפוסיםהריחאוהקולאוההליכהלפיכברהאנשיםאתמזההאני
מתכנניםהם .מבשליםהםמהלגלותצריכהרקואני .פושעיםכולם .שוקבכלזה

אומרים .נשקועודסכיניםלהםויששחורכסףעםמתעסקיםוהםבמדינהלפגוע
באיומיםהולןהכלאצלםרק .שלנורגוןהאיכמובדיוקשלםאירגוןזהשאולי

 .ומלוכלכיםמכוערים.עברייניםנראיםבאמתהם .מפוקפקותובדרכיםובגניבות
עסקלהםישאזביפוגעיםהםאםכילפגועזויעילאהםביאבל.שקרשלהםו;נלהכל
 .המדינהעם

 .תייריםעודואיוחםכןכללאעדייו .בשבעאותנומביאהההסעה .דומיםהימים
לדווחצריכהאני .מקוםבאותועומדתאניבצהרייםשלושעד .בעשרמגיעיםהם

כלעללדווחנעיםלאאבלחשודיםדבריםהמוןיש .חשודמשהורואהאםלמרכז
 .דומיםהימיםבשוקפה .שנכנסתמשאיתכלאוהסתודדות

מראה.לאאניאבלפה.שמסתובביםביריוניםמכמהמפחדתשאניקורהלפעמים
שםשמישהוליקרהפעם.פסלשאתשיחשבועדלעמודלהמשיך.בקורסלמדנוככה
בןשאניראהלאשהואאואלילבס'שלאשהואאו.שליהרגלייםעלשלוהתיקאת
שלאבנותהרבההיכרתימהבית,רחוקחוויה.וגםמענייו .מצויןהיההקורס .אדם

 .טובואוכלקודםהיכרתי
הסחיבהלפיהדקהקולעםההואשזהיודעתאני .הגבמאחוריאלימדבריםפתאום

הואהקצב.ואתהקולאתמשנההואכיאלימדברשהואיודעתאני .הרגלייםשל
לאאת ?לן 00לא .הפושעיםעםלדברלנואסור ?לןקוראיםאידאת, ,אובזר

 .שלנוהגגוןשלב~לואתצעדיםשניתזוזירקבואיצריך.לאעונהלאמתבשלת?
 .זאתעקשניתאיזה

צעדחציעודזזתייוםאחרי.השניהצעדאתלזוזשבועועודצעדלזוזיומייםלילקח
כמוומתוחהזקופהישר,עומדתאנינעים. .הקועללא .בצליותרעודלהיותכדי

אבלעבירותלתפוסגילבשעיוניתיותראניעכשיו .המקוםאתשיניתירקשצריך'
הםמה .בסליםלאנשיםמסתכלתאני .יותרמפריעיםשלהםוהריחותהקולות
אוהתקהלותישאם .מעמיסיםמהאו .ממנומורידיםמהאוטובאאם .סוחבים
יכול .בעיניחשודיםמהקיוסקהאנשיםחשוד.גםזה .שקטנוראפתאוםלהפך.
 .הגבעםעומדתאניאםלדעתליקשהאבלרצינייםפושעיםשהםלהיות
אחדלהםהיהוכנראהקטניםמעץשרפרפיםשםלהםיש.הסכמתי .לשבתליהציעו
אותומכירהאני .בשבילןאמרהמגמגםוההואלידיאותושמופשוטהם .מיותר

לא.אולשבתאםחשבתי .מסתכללפגיעוברמהקיוסק,הרבהיוצאהואכיטוב
מאחורה.שישבדיבוריםיותראתרכזאנייכאבולאהרגלייםשאםחשבתיבסוף

להתקרבשאסוראמרובקורס .לרגלקליותרלייהיהבעיניהםחןמוצאתאניאם
 .בחוקיםכמוו;נלהאיתםמחליפהלאלהתקרב.נקראלאזהאבלהאלההאנשיםאל

לאאזראיתיואםלפני.עובריםהםאםבהם,תלויזה .אותםראיתיממשלאאפילו
מאודאותישמואבלמרחקלשמוראמרובקורס.לזכורשאפשרשרואיםכמוברור
בהיר'ושיערבולטתפיקהעםגבוההואהמגמגם .מסתכלתלאאניאזקרובמאוד

 .נערוישקן-~ו;;נן Jאחדישכובע,עםהולןרגיל, ,נמוךלאגבוהלאהמצפצף
ושהמטרה.מכובדרושםלעשותהכוונה,נציגות,שאנחנו.דבריםשנילמדנובקורס
ליהציעושהםזה .לדיווחים ,הכוונה ,המשמרעללהיותכלומר ,להשגיחהיאשלנו
זהאולילא.אולדווחאםידעתיולאחשודלינראההיהזהבהתחלהבאמתלשבת
הםאוליחשבתיהראשונהבפעםמיםליהציעוכשהםאבל.בסדרלאשהםהוכחה
עולםעלבענייניםלאוהםהזהבשוקקיוסקשמושבמקרהטוביםאנשיםסתם

ואפילוהרגלייםכואבות,לאמזיעה.לאנחמדהיותרבהרבהעכשיוהעבודה .תחתון
אחריםבמקומות.שליכמומזלהיהלאהאחרותשלבנותבטוחהאני .לשתותיש

 .ככהלאזהבשוק
הפרצופיםאתרואהאניעכשיוקר.לימונדה.אופטלמיץ.מעכשיו .מיםיוםכל

הנערלשתות.לינותניםכשהםשלהםהפרצופיםאתמקרביםהם .טובשלהם
כברשלהם.הפרצופיםמיץועם.בישיבהבעולםטובההכיהעבודהאתלי.ישמחייו
עםבתעוזכשאני .מחדשייםיותראחרימתרגליםבמילאולסירחוןמפריעיםפחות

 .זמןכמהלמשךליחסריםוהזיעההמיצים .מוזרלימריחהאווירבשלושההסעה
 .ארבעעדבערן

 .אתםאחיםכמהתגידימהעיר?את .רואיםהבוקר?קצתעייפה .היוםשלומןמה
צריכיםהםכימצחיקיוצאוזההראשעםולאבכןעונהאני .הרבהשואליםהם

לאשאנינזכריםואזאתכמהבתשואליםהםלמשלקודם .שאלהאתהטובלנסח
 .נראיתלאעשרים?ואחת?עשריםלנחש.ומתחיליםלענותיכולה
 .לדברמיעםישכירצות.המשמרות .האחרוןבזמןבעבודהנחמדיותרבהרבה
לסובבשאסורליאמרו.לאאיתםלדברשאסורלנואמרולאפעםשאףהיאהאמת

לעצמימרשהאני .להשגיחאמרורקלעשן,אולזוזשאסוראמרולאהגב,את
אונמאסכמויותרשמסביריםקטניםפרצופיםושםפהגםוהלאהכןמלבדלהוסיף
אני .לגמריעדכמעט .הראשאתיותרמסובבתגםאנילפעמים .וכאלהמצחיק
מיניכלשםסוחבים.שחשבתיכמועלובלאדווקא.הקיוסקאתיותרלראותיכולה
ליראהנלאאבלומתלחשיםיושביםהםמהסביבה.לבקרהרבהונכנסיםדברים
הםכסף,קצתגם .המדינהזהבסדרלאפהמשהואם .מסריחמשהוכאןשיש

 .הפסקהבליהיוםכלבשמשלעמודזהמהוגםלי'הסבירו
רוציםהכלבסך .להציץליאכפתלארשום.הכל .בתיקיםמסתכלתבעיותבליאני

לאאםבסדראהיהשאנילמה.עליהםכתובומה .ומתיהבנותעומדותאיפהלדעת
 .כלוםעודשזהליהבטיחוהם.בסתיויותרצבעוניהשוק.לסיגריהאפילולידואגים
כאןאיןזיוףזהנחושתהכלי .מפותמשומשים,בגדיםתבלינים,שלריחותהרבה

תמונות ,מתייריםרקמרוויחיםאוהבים,שתייריםוצמידיםטבעותעתיקות.

 .ותחרהדתיות

שלארגוןמהחלקשהםבזהחשודיםהם .למרכזמוכריםשהםעליהםכתוב
השמותאתהעתקתי.מלשיניםישאבלהוכחותאין.העירבכלוהפריצותההברחות

ותאבליםהגיבכלבנותנחמדים.דבריםישבדוכניםשמח.הזקןואיןשלהם
גם .קומותרשמלותאולחדרקישוטיםאותכשיטיםלחפשבזוגותהקיץכשנגמר
 ,סאבכלהתרווחנחמד.מחרוזיםקטן.ארנקעיןעליוששמתימשהולקנותחושבת
 • .חינםהסעה .כסףקצתזהעללקבלועודברנדי,לשתות

שלנוהסיפורתעלתיזות 12 ~ 11

הפואטיקותאתלהביןקשהדבר,שלקיצורו .קניוקיורםשלהפואטיקהאת
םיהמרכזיהזרמיםמודלבליאמינים,ממיפויי-מיקרוהחורגות ,הפארטיקולאריות

ביצירות-מופת,שמדוברככללפחותכילהוסיף,כמובן,אפשר, .העולמיתבסיפורת
מסוים,יוצרשלהבסיסיתבפואטיקההמגולםהמרכזי,הסמאנטיהמחווההבנת

מאקרן-מעיןשהםנוסחים,שלהדרגתיתאינדוקטיביתהכללהאלמובילה
 .שכמאקרן-מיפוי

מעמ,-כאשרתופעותשלבהכללהכלומר ,עסקינןשבאינדוקציהומכיוון . 11

בשלושתוהצורההחומרהתעייפותעלמשהואומרעצמן,לתופעותניתןהבכורה
 .בעולםספרותלעומתהעבריתבספרותהכרונולוגייםהפעריםועלנוסחי-הסיפורת

תולדתביסודוהואהנ"להעיקרייםהנוסחיםשלושתביןהעימותראשית,יכןאם
מורגשבימינו .שלנוהמאהשליהראשונההמחציתהיותר'לכלאוהראשון'הרבע
מסורותובטיפוחביניהםשב"שידוך"ניסוייםמאודובולטיםמסוים,מיצויבהם

ולחלקתומאס .מ.דעדמנאבוקובהמובילהזוכגוןמסוימות,צדדיותאלגאנטיות
ביןוגזלמיקלאסיתכדוגמההאחרונים.העשוריםשלהאמריקניתמהסיפורת

שלספריהםלשמשעשוייםסוריאליתאובארוקיתלפאנטאסיהחברתיריאליזם
רעננותבראשבכתיבתםמיזוג-הנוסחיםשדווקאהואוסימפטומאטיומארקס,גראס

 ,התמקצעות ,ספציאליזציהגםבולטתמאוד .בכללההסיפורתשלהעייפותלעומת
החדש,הרומאןלמשל,כך,בימינו.הנ"למהנוסחיםאחדיםשללהמשךכמיסגרת

זרם-נוסחאתיתיריםוהקצעהמיקצועלידיהביאובצרפתסולרס,יותרועוד
לף.דוווירג'יניהפרקנופרוסט,ג'ויס,לעומתבשטחיותלרובכיאףהתודעה,

שלבמצבכיוםנתוניםהעיקרייםנוסחי-האבשלושתאפילואם ,מקוםמכל . 12
השלמהוכןביניהם,שונותאלכימיותתירכובותשלמיזוגבפועלוטעוניםמיצויי
ותאלקרישחרשאיןקל-וחומרחדשים,טכסטואלייםאכספרימנטיםעל-ידי

יפוליטריאליזםאללחזורהקריאהכיחוד .מהםבאחדולהתבצרלחזורשמרניות
בשנות-השמונים.פעוטיםו"אוכמנים"מיקרו-ז'דאנוביםלהופעתמובילהאצלנו,

(שלעליהאהודהפוליטיתפאראדיגמההמעמידעקר,פוליטיפוזיטיביזםזהו
המורכבת.והסמאנטיתהאסתטיתהבעיתיותבלבמסורבלפילכמועכשיו")"שלום

הלאומניתהשאיפההיאממנהמסוכנתשכמובןזו,מיקרו-ז'דאנוביותשלהתוצאה
בנוסחרומאניםהםוהתרבות,הספרותאתלהםלהכפיףוהקלריקאליםהימיןשל

שכהם"מיני-יצחק-בן-נר",כנוסחואףיהושע","מיני-א.ב."מיני-עמוס-עוז",

למתחיםנופייםמתחיםביןהשחוקההאנאלוגיהפעםעודהיאגולת-הכותרת
מגוש-וצעיריםערבייםזקניםעםשיחותוכןפוליטיים,מתחיםלביןובינםנפשיים,

 .והשבועיתהיומיתבעיתונותכתבהבכלמצויותמהןונבונותשטובותונו',אמונים,
שוניםמכיווניםבענייניהמההוגיםוחלקהעבריתמהסיפורתחטיבותניתוקרקאכן,
זו.מוזרותמסבירבעולםיצירהשל

רהיולאי-עמלרדידותמביאהפוליטילריאליזםלחזרההטפהקיצורו-של-דבר,
המודליםסמךעלותוכנייםצורנייםניסוייםלעומת-זאת .אחרים~דיהעםבתחרות
ניסיונות-חידושגםקיימיםשבצידםביניהם,והמיזוגהנוסחיםשלושתשלהגדולים

נשמרשבמיסגרתוולפלוראליזם,בסיפורתרעננותשללסיכוילפחותמוביליםכנים,
שלנוהצעיריםבפרוזאיקניםשיתבונןמיכלילדעתימסוכג.לריאליזםגםמקום

וכן ;ואחריםשביט .דנברת, .אגרוסמן' .דברמה' .ידורית, .(אבשנות-השמונים

 ,אלמוגרותאוואונני,וי.שיץ .דכגוןמהם,מבוגריםיותרקצתיוצריםביצירות
במפהנתוניםהללוהראשוניםוהגיבושיםהגישושיםכלכילראותיוכללזר).והדרה

אתשגםבאופןוהעברית,העולמיתבסיפורתהעיקרייםהנוסחיםביןמורכבת
שלהבעיהכיחודמעסיקהאותם,דווקאואוליהצעירים,שביוצריםהכישרוניים

 •לכתיבתם.אשרהנוסח,מציאתשלהבסיסי,האופי
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השתדלהוא ;עצמומפנירא.מת~גינדלהחללכךלבששםרגע
לאהואסנגוריה.עליהםוללמדאנשיםעלטובותלחשובמרק

"זוהי :רםבקולאומרהיהלעצמורגםדבר,לאישגילה
שבהיההדבר!"אךלאותרטפלהאמונה ;ראשונהממדרגהשטות

מןפחדלאהואבדבר.לחקורחייביםוהיוקרה,נוסףמקרהלו.ומציק
אורנקודותבהמרןזרדםקולנוע,בסרטכמראשרהעתיד,מןאלאהחקירה,
להיותהופךעיןוכהרףהורה,בזמןעליונדפסובאקרןהכותררעםקטנות,
מקומר.אתתופסתחדשהותמרנההעבר,נחלת

יותרלךאיןמדוע .זגררילואמר !מתרגזאניוכברארתךרואהרקאני-
הסיבים,מפעליכלשלנתוניםלרכזיכולאתה ?לעשרתמהאין ?יוזמה
משלמת!הממשלההשםלמעןמשהר,עשהאבלמשהר,ארסקראיזהלעשרת

 ? ! ...באווירבוההראתה-שכרלך
רעודוגינדללוענה ...הייצור ...התפלגותאתמחשבאני ...אניאבל-

זגרריאתשהעסיקהלשאלהפתרוןלמצואעומדשהואלהסבירשהספיקלפני
זגרריהתפרץ-הכלכלייםומניעיהענפים,לפיהייצורהתפלגות :זמןהרבה
הכליםמןלצאתשלאמנתעלורקתיגר,עליושקראוהודרכתרנגולבכעס,
טרק.ושרבמים,כרסשתהשרב,הציץואחרהדלת;אתוטרקלחדרונכנס

כלשהי.תקורהבלאנחמץ,במבטמירהלואמרה ...אתרתשוחחאולי-
פעמים.כמהניסהשגינדלידעההיא
 ...סתםאתלמהאזפ.עמים,כמהשניסיתייודעתאת-

רדיזגכאשרפחדומתמלאלמשרדבאהיהבכרקד .מתמידבחששחיגינדל
כאילווומרץיוזמהמלאטוב',ב'ברקרהעובדיםאתמררםבראשמברךהיה
עבראםגםעליהם.לדווחחדשיםפררייקטיםאיתרוהואהדיווחיםכלכלו
לו,שישיבמהויודעזגררי,עםומתווכחבלילהנעורהיההואכשלרםהיום

פה.לפצותבנפשועוזמוצאהיהשהלה "מבלינקודה,אחרנקודהלוומוכיח
אתועוזבלאחוריומסתובבלחיו,עללמנהלסוטרהואכיצדחלםלעתים
עשוישהיהגינדל, .ברקדמדיהדבריםפניהיוכךלאאךדלת.בטריקתהחדר
יותרופגיעלחשושנוחורגוע,עייףהיה-בלילההחלטהונחרשחתללא

בבוקר.

התאונה.התחוללהואז
עומדים,העובדיםמצלצלים,הטלפונים .כמרקחההמשרד-רמייד

מביתלידיעותומחכיםלרדיומאזיניםרציניות.בפניםומשוחחיםמסתובבים
ישאךאמרר,קשה,מצברלהיכנס.לההרשולאאךנסעה,מירההחולים.
 ...אומריםהרופאיםיותר.עליזהמירה .במצבשיפורחללמחרתתקורה.

 .להאמר ...הרבהיודעיםלאהרופאים-
 .יוםבכלמתקדמתהרפואההרי ?יודעיםלאפירושמה-
 .אמר .חימזהיצאשהואסבוראינני-
מה, ... !סינרישישבפירושאומריםהם ! ?כזהדברלומריכולאתהאיך-

קראה ...עושיםהםמהשיודעיםמקצועאנשיישנם ?משהרארנביאאתה

 .מירהאליו
 ...הרגשהליישאבלהמקסימום,אתעושיםשהםבטוחאני-
הואגםואולי .יסתדרשהבלתראהערד ...שלךההרגשותעםאתה-

 ...ישתנה
אותרהספידרהתעשיההמסחרשר .זגררישלבהלווייתוהשתתפורבים

שליחכנערהתחילהכביר.רצונויזמותיו,דבקותו,אתשיבחרמות,במילים
כלליתבכה.לאגינדלבכר.אנשים ...הרצוןהמרץ,בזכותשהגיעלמהוהגיע
לרווחה.נשםהואמעשיבאופןאךללבו,נגעהמרותאולי,הצטערהוא

.מירההירחלעלייתומחכהביתרגגעליושבהיההואמעט.התארכוהלילות
קבעצבאאישבעלה, .לישרןנשארהכךואחרפעמיים,ארפעםלבקרבאה
מקולקלשהטלפוןלותאמר-יצלצלאםהברית.בארצותבהשתלמותהיה
 .תמידלובזהכיאםוזגרריעםמשותפתלשרןדווקאלהשחיתהסיפרה .היה
 .נוספותשערתלעבודנשארואףשמחה,ביתרבמשרדמבקרהיהעתה

ירספרב, :בבוקרבששנעורהיהלעתיםיותר.שלווהשנתוחיתהבלילות
והעמידהביתרמפאתיהזבלעגלתאתבחריקהגררלרחוב,מעברשגרהשכן
הבנים .בכךיטפלבוודאיהבית,רעדחברומנצרר :להתרגזלארק .ביתםליד
לדירתו)ברח(הואהצליחווכשלאמנצרר,אתלהכרתבעברניסרירספרבשל

 .הריבאתלחדשמנסיםהםעתה .לבנייןהכניסהבדלתהזכוכיתאתניפצו
 .:מנצררלפניוהתלונןלמכוניתבדרכו
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שלהם'הזבלפחיאלה .משהרלעשרתצריך ?בממשלהקשריםלכםאין-
 ?צודקזה :ארתךשואלאני .שלנרלאףמתחתולכאןאותםמעביריםוהם
כשסיפרבערב, !ברשהאיןהיום.לאנשיםגינדלאמר !לאלימותגבולאין-

 :לואמרהלמירה,
 !ארתךלחקורעלוליםהםשכנים.עםלריבלךאסור-

לידוהכביששלהשניעברואלהעגלהאתוהזיזירדהואערבבאותוערדאך
הבחינו.הםאךבריבחינולאהחשכהבחסרתכיקיררההואירספרב.בית
 .ירספרבקרא !עגמותיךאתנרסקאנחנו !שלנרבאשפהתיגעלאאתה-
 !שלכםהביתלידבבקשהארתהשמדרשלכם,האשפהזוהיאם-

 ...שליהבניםיחזרורקמעט,חכה !נבזהאשכנזי-
גינדלכיוהגיעולאמהלומותלכדיאךוחריףודבריםדיןוהיהחזרו'הםואכן
 ...מהלומותלהחליףנרעדלאהוא :ידע
שלבביתהלהתגוררעברהואברחוב.לעבורחוששהיהשנתו.נטרפהשרב
למקלחתזכהושרבזעמם,שעברלפניחזרבמהרהאךזעם,יעבורעדמירה
התנפחו,צרארררדי.דילצעוק,המשיךירספרבהשיב.לאהוא .קללותשל

 . .בשתיקהחמקגינדלדם.מלארועיניו
 :אשתושללחייהרידדמאמריקהחזרעוזגרשון

חבריםעםארתךראו .הזרבתקופהברדדההייתשלאלימספרים-
 :אותרעברהקנאהרוחענתה.לאמירה ...לעבודה

 !בעירזונהשלשםלךיש ?ההאחרים,אנשיםעםהסתובבת-

לךשרקחושבאתה !כאלהדיבוריםאסבוללאאני !ארתךמזהירהאני-
שאניחושב?אתההשדרןברמתוחברההחורשבכפרחברהלהחזיקזכרתיש

 ?רשת-אילמת nעירררת-
ונסחההתכופפההיאגבה.עלראשה,עלארתההכהואחרלה,סטרגרשון

תוךאלמחרשיואתושואבביתרתוךאלהבורחכשבלולעצמהבתרךלהתכנס
ענקיםכשידהרגשתועללנרשיספררלשבלול'לואיןקולמיתרירק .עצמו
רצהגרשון ;נואשותצריחרתצרחההיאאךורמסו.מגףאראותר,מניפה

היאאםשאלגינדל .הטלפוןצלצלרגעובאותוהשכניםיאמרומה :לחדול
בבית.

המדבר?מי-

 ? iמשהארתהלשאולאפשר .מהעבודהוגינדל-
 ?למחרלחכותיכוללאזה-
והיאטלפון'מספראשאיראולי .גינדלאמר ...במחשביםבעיהאיזויש-

 ?כשתגיעתתקשר
 :הטלפוןאתחטפהמירה

 !אותיחיכהבעלי ?אתהזהיורם,-

 ) ...יותרשריריממנו,גברההיה(גרשון ?מה-
זהאבלשנתיים,ביכגדהואבר.בוגדתשאניטועןהואשומע.שאתהמה-
 ?הנהלבראיכולאתהויורם !חשובלא

עליה.להגןרעליוחשב,בצרה,היאבחזקה.הלםלברבמצחו.גרדגינדל
עצמיאתאדחףשאניבחכמהשזהחושבתאת ...בטרחהאתמירה,-

 ?ביניכם

 .ארתךלרצוחעלולגרשון .בעצמיזהאתאגמוראניצודק.אתהלא,-
 :בידהקטנהמזוודהעםהגיעההיאשעהחציכעבור

 ...הגגעללגררבאתי-
 :אמרהכךאחרבכתה.והיאארתהחיבקגינדל

 ... !ומהרואותרלהרוג :אחדדבררקעכשיורוצהאני-

מירההחולים.בביתואושפזלב,התקפתגרשוןקיבלמכןשלאחרכשברע
 .להיכנסלההניחרולאהנמרץ,הטיפולבחדרהיההואאךלכקרר,באה

התיידדהשם .מיטתואתשמרהוהיאהחוליםבביתשכבהואארוכהתקופה
בנירורע.הולךהיהמצברלב.חולההואגם .ירספרבבשםשישיםכבןאישעם

החליטההיאבכתה.מירהארונו.אתליווימיםמספרותרןמיטתו,לידישבר
וכשהגיעה .אבליםלנחםירספרב,אותרשלהמשפחהאתלבקרללכת
 .יורםשלביתרמולזההיה :תמהה-עמדהלמקרם

בחדרשכבהואטובים.ידידיםהיינו ...נפטרלרחוב,מעברשלכםשכן-
 ...סימפטייהודי ...ירספרב ...החוליםבביתגרשוןעםאחד

 ;תזכורתרקאלאהפתעה,זרחיתהלאמעט.החווירגינדל ... ?נפטרהוא-
חוקרת.בדיקה ;אישורו ;מראשידועכברשהיהמהעלתזכורת
 :למירהוסיפרחלום,גינדלחלםלילהבאותו

עלאותןלהסיעצריךהייתיאך .היוהןמיכרגעזוכראיננילכנרתבקשר-
נסעתי .לרצפההגיעורגליעליו,התיישבתי .לאילתהארץ,לדרוםכבדאופנוע
הידבבלם .פעלהרגלמעצור .פעללאהוא-הידבלםאתוגיסתיבירידה

שערהיהשבאחוריהמוצלת,דלקלתחנתנכנסתיבורג.למתוחצררךהיה
הבית,לתוךונכנסתיהדשא,עלהאופנועאתהנחתיפרטית.לחצרשהרכיל

חשכתיבהירים.היושלבשתיהמכנסיים .לנסיעהלהתכונןלכנרתלומרכדי
שמשמכתאקבלשמאהתחרטתי,אךקצרים,מכנסייםזרגגםלקחת

 .בכירכיים

אניאבלמרננות,היוהן .ליקרארייןשתרחלקםרבים.אנשיםהיובבית
ארכיבהיכןבקלות.מתהפךאופנועבאופנוע.לנהרגמוסמךשאיננינזכרתי
לאטאסעמקרםמכלחשבתי,מכונית,לישאין?חבלאופנועעלבחרדותשתי
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 ?הזההסימןאתרואהאתגדול.זאבכלבכמרמסרכןהואככדאופנוע .מאד
 .כילדותיזאבכלבאותינשךכאן

כעקבותיהןיצאתיאותר.הינחתישםהחצר,מןהכלבאתשיביאוביקשתי
עלולהוא .ניילוןכשקיותהכלבאתעטפוהן :מידהכנתי .גדולתיקוראיתי
מרבןשם.אווירלוהיהשלאמרבןשקית.אחרשקיתלאט,פתחוהן !להיחנק
התחלתי .הדברשכךמוקדמתהרגשהליחיתהשיחבק.מראשידעתישנחנק.
-רטובותשלחייחשכתיכשהתעוררתי !לכנרתממשלכנרת,לייבב,
 ?נכרןמוזר, ?הזהלחלוםפשראיזשהורואהאתהאם .כלרםלא ...אכל

מת? ...והכלב-
מכד.עשוירכנומשהדגכמרהיההואשימרת.מראשידעתיברור.-

שהשארתיליהיהצר ;מלאכותיתהנשמהעלחשכתי'הכל.וזהסמרטוט,
 ...לךסיפרתיככרזהכלאכל ...כחצראותר

צררתלעשותוהחלדיןלעררךמיידקראהואעוזגרשוןשלמצברכשהוטב
כביתוהופיעמשהבריא, .גינדלאתלדיןלתבועאייםגםהואמירה.לאשתו

 :כשקטואמרהדלתאתפתחגינדל,של
 !חייאתהרסתאתה-

כסךמנסהאני .מדבראתהמהעליודעאינניעוז,מרמאד,מצטעראני-
 ...לעזורהכל
אדאגאני .חייךאתאהרוסאנילך'מכטיחואני .חייאתהרסתאתה-

 !זאתלךמודיעאני !כצבאאותךשיחסלו

כעלהואגרשוןהדלת.אתוטרקהכיתמןיצאונחרש'תקיףזאת,ובאמרו
קיבלמכןלאחרשכרע .תותחניםכחילכמיוחדכצה"ל'קשריםוכעלדרגה
 .יוםוחמישהלארבעיםמילואיםצרגינדל
שלאפרבלעהואהגיוסכיום .לומתנכלשמישהוכשמש'לוהיהברור

מרופאפתקעםהעיר,לקציןכמוניתמירהנסעההחרם,וכשעלהסיגריות,
 .ימיםכחודשנדחוהמילואים .המשפחה

שלחייולמררמנתעלרוחו,עלהערלהככללעשרתיכולכצבאקצין-
לתורנויות,כרלכחוראותר,לטרטרראשון,אותרלהעיריכולהואחייל.

אל-נרשםהואאם .שתהיהככלקטנהעכירה,כלעלאותרולשפוט
 ! ?זהאתמכירהאת ! ?נרשםלאאתהמדוע-נרשםלאהואאם !תנשום

 .מירהלואמרהעצמך'שלמהצלמפחדאתה-
ובא.קרבעוזגרשוןשלשקיצרידעהואמעצמו.פחדהואפחד.גינדלוכאמת

 :ולוחשראשועלכאגרופומכהכחרשך'המיטהעליושבהיה
 ...רוצחאני ...רוצחאני-
מירה.התעוררההטילטוליםמן
 ?רוצהאתהמה-
כלרם.לא-
 ?רוצה''אני :ולרחשתנועותעושהאתהומדוע-
 !רוצח'רוצה'.לא'רוצח'.אני-

 :ואומרתמתעשתתאך .מחווירההיאהפעם ... ?הוא ...-
 !חולניפשוטשלךהדמיון .חולנידמיוןשטריות.-

תתיכ .מלאצבאיכטכסהרצל'הרשלהצבאיתכחלקהקברועוזגרשוןאת
לכרשה 'מירה .אותרהספידככברדורהרמטכ"לכברד'מטחיהטיחהיורים

גיבור .מותראחריאלוףתתלדרגתהרעלהעוזגרשוןכככי.מררהשחורים,
כסביבותמוקשעלעלהנסעשכרהסיוררכבכצה"ל.עתידותלוונכונוהיה,
 ...עזה

מתראיםהיוהםאךגינדלעםקשריהאתניתקהלאהיא .לכיתהחזרהמירה
גרשוןשלמשפחתוכלפיהןמשפחתיים,חוכרתלההיויותר.רחוקותלעתים

עםערדדיברהלאהיאעליה.להקלניסרלכקר,כאראנשיםשלה.כלפיוהן
עלאיומיועםאיכשהוקשורגרשוןשלשמרתוהמוזרה,האפשרותעלגינדל
-כךואחרכביטול,תחילה .כךעלשחשכהמכלילילהעכרלאאךיורם.
אשמתו'זראיןמקרםשמכללעצמהואמרהכחזקה,יורםאתחיבקההיאלא.

 .עשהשלאמעשיםבגיןאשמהמצפרנועלנושאוהוא
שלכטיוליםלהשתתףחדלואףלכלות,לצאתהפסיקככיתר,הסתגרגינדל

מגיעהמירהוכשחיתהחברים,עםהתראהלאהואהטבע.להגנתהחכרה
רכותתשעוממושמע.כיאםעצבני,היהככיתר,ללוןונשארתפעם,מדיאליו
ולא .רוחרפי .חירוריםאנונימיים'נשארוהםאך .ככרכביםוהביטהגגעלישב

לשאלות.השיבר
כמקרם .הםגםימותוואזי .נוספיםאנשיםעםיסתכסךשמאחששהוא

כשוגג.רוצחהיהכהעדהיריב.אתהורגשהואנמצא-קלכעונשלהעניש
 !כמזידמרצחולהימנעלהיזהרעליוהדבר,לומשנודעעתה,

מרשהשאתהמהלכיןלעצמךמרשהשאתהמהכיןפרופורציהחוסריש
או ,אותרלהרוגלפעמיםמרנן'אתהקטןעווללךעשהמישהואםלאחרים.

מעונשמרוצההייתלא-להיפרזההיהאםואולם .כךוחושבמתבטאאולי
 ...הרהורים ...הרהוריםהיההעיקריעיסוקו ...שעשיתקטןעוולעלמרות
אתהרחיבההיאברדדה.כאלמנהשיגרהלחייכמהירותהתרגלהעוזמירה
ביקוריהפחתולאטלאטידוע.דיןעררךעםמתיידדתוהחלהמכריהחרג

והחלה ,יורםהרהוריעלהחדשלידידהשסיפרהמשרםאולייורם.שלכביתו
רחצידברידעשיורםומכלירב,זמןעכרלא ...כאמיתרתםלהאמיןכעצמה

וארבעעשריםאחריועקבועםצעדיו.אתלשמורהמשטרהכלשיהחלודבר,
כיממה.שערת

עלגינדליורםכרהביטוהירח,שקיעתכעתאחרונה,אשמורתכתרםעתה,
ירח,אותרדבר.כאותוהרהרוושניהםהרחוב,כפינתהמשטרתיוהבלשהגג

תכניותשמתכנןמישלכחיוךעינייםומאירוצהוב,גדולהואשכזריחתו
עצמיאורמעייפות.נפרחשקוף,כמעטומימי,חירורכשקיעתוהיהלעתיד,

וזהר ;הרחוקהשמשאוראתכאספקלריהלהחזירעליווהיהלו,היהלא
אלאחריםמשלרגםכלרם.משלולואיןשהריטובה.וכפרימתסכלתפקיד
דבר.לונשאר

-מתרפקתאםככעבר.אוהבתלאככרמירהכיחשרגינדלחלפו,השבועות
-מחייכתראםמשהר,ממנוהיאשמסתירהעללכסרתמשתדלתחיתה
גינדל .המזימהאתלגלותשלאמנתעלמאולץמדייותרקצתהיהחיוכה
לעברהגגמןהציץהואאחדלילהטועה.הואשמאפחדאךכזאת,הבחין
העוקבהבלשאתלפתעוראההאשפה.פחיעמדובוההואהמקוםאלהרחוב
 .הכיןמייד .הבנייןכזרויתלהסתתרמנסהכשזהאחריו,

 :המשטרהידיעלהוקלטההשיחהאליה.צלצלהוא
מירה-

הוא !וגמרנולישרןברא ! ?האלההשגערנרתעםככרתפסיקאולייורם,-
ער.נשארארוכהשעהאךלחיקה,חזר

ששמרלאחרשרקעהוא .כשמייםמשמרתואתמסייםהירחהבוקרכאשמורת
עייף,הוא .הרקיעלרוחבגדולהכקשתלאיטרוצעדהלילה,מחציתכמשך

כולם-הפנסיםאורותהכוכבים,השמיים,גםנשימה.מקוצרסוכלוככיכול
העומדיםכתיאטררןראשכשומריהראשוני,מעוזםמאכדיםמעט,מחווירים

זרשמשמרתלהםמזכירההתרנגולקריאת .החמישיתהמערכהזרהבימהעל
 .להסתייםעומדת
ידעשמישהויתכןהאם :הנולדראייתכנושאמירהעםלהתייעץרוצהגינדל
 ;יודעהוא ?כלכדמקרירתאלאכאןאיןהאם ?כעתידיתרחשמהמראש
כפתרתיהיתקלויותלמסעהעדשהמןהאוריציאתעםההורהמתחיללגביר
נדהמים,לפתע,ומופזיםומואריםכאווירלאיטםהשטיםדקיקיםאבק

 .האקרןעלשתופיעהתמרנהאתרואההואאזככרלרחף.וממשיכים
תחושהלויש :להלספרמחליטהואכעבודההצהרייםהפסקתכשעת

-לחייוויורדלושמציקמיכל-וערד .כעתידשיקרהמהשלמוקדמת
שיורדיםכאנשיםלנקרםרוצההואאין !מתמתפגר.פשוטאחרתאוזרבצררה
-רעותעליוחשבשזגרריהיאעובדהאךכלשהו'מאגיכוחלוואיןלחייו'
לאזה(אך ...ערדוהיו ...מתכמכות,עליושאייםזהירספרכ,ואחריוונהרג.
מיקרירתישטפלות.אמונותידכלאחרמבטלתצוחקת,מירהכסיפורנו)כלול

וממשיךמתעקשגינדל ?מאחריםשרנהיורם,הוא,דווקאולמהכעולם.
 :רוחקצרתנעשיתומירהומזיע,להסביר,

כסךלכלום.גררםלאאתה !האלההמטופשותהתיאוריותעםמספיק-
בדברנוגע • 33 !תכנוןאיןאנשים.ומפרידהמפגישהרהמיקרירתכחיים,נסחפיםאנחנוהכל
 !הללוהמחשבותאתמראשךלהוציאיכולאתה !אין

 ...כטוחאנימירה,אכל-
אתלימספראתהככללמהלשם .מנדנדסתםהזההרעיון !דיכסדר'-

 !מטופשתרומנטיקההכל ?מעשיזה ?האלוהסיפורים

כטוחאניאםנכון'זהאם !ריאליתמשמעותלזהישאחד'רגעמירה,-
 !כקרובלמרתהולךשמישהו

יורםכן-

 ...שסיפרתאתזר-
נכרן-

 .ככללשרציתימכליקרה?זהנכרןכלרם,עשיתילאשאנילךברוראכל-
 ?נכרןמלקרות.אותםלמנועיכולואינני ...קררהללוהמיקרים ...לכניגוד

 .נכרןיורם'נכרן'-
 ?יקרהמהיודעתאתועכשיו'-
 ?משהרלייקרהשלך'תיאוריההשלפילומר'רוצהאתה-
וארבעעשריםעליךלשמורלהםתניהכית.מןתצאיאל !היזהריאנא .כן-

 !מירהמירה'פוחד'אני !פוחדאנימירה' ...כיממהשערת

השתנק.קולר
 • ...נותקההשיחה

מי?-

ראשואתומנידכהמסתכלרקשותק.הוא

 ',אכרךט,"חרצח"א,ידידים, 'הרצ ',מיכה)איכרהים(שיךשפירא'אברהםאידלשטיין'יהודה . 18
 . 185-181עמ'לארם",ודגלממלכה"חרות :הפרק

כן-אמוץודןשנאשלמהשלכספרםהמאורעשלרישומווראה .חר"עסיוןט"כהצעיר''הפועל 19
ד.."א :הנוחרתתחח , 168עמ' , 1973ירושלים,וניקולסרןוויידנפלד 'הוצ ,'ירושליםצירן'ארץ

 ."זועזעגורדון
 'חוב ,'הצעירהפועל'מלמד",-שוחטא."שרטוטים.מוסה].ה'חוג :[חתוםסמילנסקימשה . 20

 . 11-10 'עמחרס"ח,חמוד-אב , 11-10

כחרך"רמלה",ערך ,הנ"ל ; 81עמ'חשכ"א,רמלה,עירית 'הרצ ,'ועכרהווה .רמלה' ,וילנאידאב . 21
 . 7542עמ' ,'חכרךחשמ"א,ח"א, .וחינוךחרבותעם-עונד 'הוצ ,'אריאל'אנציקלופדיה

 . 10הערהראה . 22
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תואטררן

שלהתיאטרון
וילסוןרובוט

יערינורית

שלוהמעצבהכוריאוגרף ,הבמאיהמחזאי'גםהואוילסוןרובוט
היאביותרלוהמתאימהההגדרהולכןשלואטרוניים.התיהארועים

 .תיאטרוןיוצר
לאמנויותבפקולטהלמדב. 11ארהבטקסס,-1941בנולד

 ,נפריסמקניילג'ורגעםציורלמד Iטקססבאוניברסיטת
 .בניו-יורקוארכיטקטורה

בניו-יורק, Byrd Hollman Foundationה-במסגרתעובד 1968מאז

יפאןבאירופה,בינלאומייםתיאטרונייםוארועיםהצגותויוצר
וארה"ב.

ב
במסגרתבלוס-אנג'לסתוצג 1984יוני

רובוטשלאופרה Olympic Art Festivaה-ו

 the CIVIL warS :השםאתהנושאתוילסון
. a tree is best measured when it is down 

מחמישהומורכבת 1שעות-10כשאורכהאופרה,

בפניכארועמוצגלהיותיכולחלק(כשכלחלקים
ממדיםבעלתיאטרוניאורעספקללאהיאעצמו),

ובוימועוצבוהחלקיםחמשתכלראשית, .בינלאומיים
שוניםבמקומותהאחרונותהשניםששבמהלך

המרכיביםכללכך'ובנוסףויפאןאמריקה,באירופה,
המוסיקה :שוניםבמקומותעוצבוהארועשלהטכניים
הרביעית,במערכהשמוקרןהסרט'במינכן'הוקלטה
והמסכיםהתפאורה ;באמסטרדםונערךהוסרט

הגדולה"האישהשלהדמותבפאריס,עוצבוהמצוירים
לתנועהוהותקנההולבשהנבנתה,בעולם"ביותר

ונתפרועוצבוההצגהכלשלהתלבושותברוטרדם,
בניו-יורק.

החלקיםמוצגים 1984אפרילועד 1983מספטמבר
אמריקההולנד,יפאן,איטליה,בגרמניה,השונים
לאופרההחלקיםחמשתיקובצו 1984ביוניוצרפת.
החשובהתרבותיהארועמעריכים,כךשתהיה,אחת

 2האולימפיים.המשחקיםשלביותר

לוילסוןהשראהמקורשימשואלמנטיםשלושה
 :עבודתובתחילת

אתשתיעד , Matthew Bradyשלצילומיםספר . 1
בארה"ב.והדרוםהצפוןמלחמת

ע"ישנכתבהלינקולןאברהםשלביוגרפיה . 2
Carl Sandburg המוקדששלה,האחרוןהפרקואשר

 a treeאמריקאיפתגםשםעלנקראהנשיא,לרצח

. is best measured when it is down 

כשהגיעהקודמתבמאהיפאןאתהמראיםצילומים . 3
חילופישלתקופהופתח ) Peery (פריאדמירללשם

בחברהמהותילשינוישגרמוהדדית,ופתיחותתרבות
המסורתית.היפאנית

לספר,הרצוןאתבוילסוןהעלואלהמקורותשלושת
ב;:זסטוריה 3המלחמותסיפוראתלו,המיוחדתבדרך

שלבדמותלהשתמשחשבבתחילההאוניברסלית.
היואלהאךמרכזית,כדמותבדיירישלבזואולינקולן
ההתחלה.רקכמובן
דמויותסביבסובבותוילסוןשלרבותהצגות

"המלכה"אדיסון",אינשטיין","אלברט :הסטוריות
הסטוריותדמויותאך , 4"סטאלין""פרויד",ויקטוריה",

איןהסופיתבתוצאה .השראהמקוררקמשמשותאלה

הבימתיותובתמונותביאוגרפי,אופיבעלותההצגות

למקורהשייכיםמעטיםאלמנטיםרקמוצאים
האסוציאטיביתליכולתחרותנותןרןוילס .ההשראה

הבמה.עלמעצבהואהחלוםואתוחולם,שלו
ה-שלהראשונההוורסיהאתוילסוןהעמיד-1978כ

CIVIL warS ספר-האחדספרים.שנייצרזהבשלב
(קטעיםהטכסטקטעיכלאתאסףבואשרטכסטים
ציטוטיםאובעצמושכתבקטעיםששמע,משיחות

 .השונותלסצינותהמללאתבנהמהםהסטוריים),
ושרטוטיםציוריםהמכילתמונותספר-השניהספר

 .הבמהעלשיתרחשמהאתהמציגיםמלבניים
תחילתעםבסיסכספרילוילסוןשימשואלהספריםשני

החזרותכדיתוךשינוייםעברהטכסטיםספרהחזרות.

הטקסטאתזנחהרביעית,במערכהשקרהכפיולעיתים,

הייגרהגרמניהמחזאיאצלחדשהרוסיהוהזמיןהקיים
שהוצגואמפרוביזציותפיעלהמערכהאתשכתבמולד'
בתכנוןלועזרהתמונותספרהחזרות.תקופתבמשך
 .היצירהשלהשוניםלחלקיםוהתפאורההבמה

 .במינכן 1981באוגוסטהתקיימוהראשונותהחזרות
טכנאים, ,שחקניםזמרים, :אנשים-25כאסףוילסון

ומנהליקומפוזיטורים ,מחזאיםסופרים,מעצבים,

שלמקטהכיןהואזו.בעבודהלשתפםשרצהתיאטרון
התפאורהשלהמודליםאתהכינווהמעצבים shrineה-

הצגההתקיימההעבודהבסיום .ומערכהמערכהלכל
 .שעות-7כשנמשכהעבודה"שלבתהליך"יצירהבשם

שנה.למשךהצוותכלהתפזרלאחריה
הפעםנוספת,חזרותתקופת~רגןוילסון 19 ~ 2ביוני

מכלאיש-80כהופיעואלהלחזרותבפרייבורג.

נפתחוהחזרותהארוע.בהכנתחלקשלקחוהארצות
אתכיסהוילסון .המשתתפיםכלשלכלליותבפגישות
אתופרטשהכין'וציוריםשכתבטכסטבקטעיהקירות

עבודהלקבוצותהתחלקומכןלאחר .הארועמבנה
תמונהלכלהארוע.שלאחרבפןמתרכזתאחתכשכל
הנדרשיםהאביזריםנרשמובואשרבימוי'ספרנכתב

הרבדיםביןלקואורדינציהוהצעותהתמונהלביצוע
ובסופםשבועות 4נמשכוהחזרות .המופעשלהשונים

-100כהעבודה.תהליךאתהמראה ,הצגההוצגהשוב

טלביזיה,רדיו,נציגי :זהבארועהשתתפוצופים
קוניםוגלריות,מוזיאוניםתיאטראות,ספרים,הוצאות

תהליךכדיתוךשיווצרוהיצירותשלפוטנציאליים
העבודה.

ה-אתיציגושוניםמדיהחמישההעבודה,ולסיכום
CIVIL warS התיאטרוןהצגתכלקודם :הרחבלקהל. 

 :ובהמשך
העבודהתהליךאחרישעקבהטלביזיהתכנית-

המופע.מןקטעיםגםותביא

ברדיו.שתשודרכאופרהייערכווהטכסטהמוסיקה-

שיוקדשמיוחדבספריתועדהחלקיםמןאחדכל-
לו.
כברמוצגיםהעבודהבמהלךוילסוןשהכיןהציורים-

בפאריס. Pavillon des Artsב-בתערוכהעכשיו

שלבתיאטרונואופינייםמרכיבים •
וילסון

וילסוןרובוטשלתיאטרוניאורעלראותשבאמילכל
הפתעהנכונהמוקדמת,הכנהוללאהראשונהבפעם

הצופהמגלההראשוןהרגעמןכברבמינה.מיוחדת
ול"צפיההתיאטרון"ל"הבנתשברשותושהכלים
בהצגותכצופהכסירנומשךצבראותםנכונה",

כלכזה.בארועלולעזוריכוליםאינםתיאטרון,
התמונותאתל"תרגם"אוהמוצגאתלהביןכסירנותיו
מגיעיםכלשהיעלילהאולסיפורשלפניוהבימתיות

סתום.למבוי
תיאטרוןמבקריאוצופיםידיעלהניתניםהאורים,

הגדולההמבוכהעלמעידיםרן'וילסשלל"סצינות"
שראו.מהאתלהגדירהקושיעלזה,תיאטרוןשיוצר
בדרךכופיםהםהבהירותאיעללחפותמנסיםוכשהם

כן'אםנראהבהחלט.לוזרשהואהגיוןרועהאעלכלל
כליםבמציאתצורךשישמופתע,צופהאותומסיקכך

הצפיה.שלמחדשבחינוךחדשים,
וילסוןמשתמשכסירנותיואתלהסבירמנתעל

לדעתוקיימיםאשרקליטה,מסכישנישלבמטאפורה
משתמשיםבוחיצוני,קליטהמסךמאתנו.אחדבכל

ומסךהמוחשי,העולםנרשםובוהאנשיםמרבית
חולמיםכשאנחנוחוויותינונרשמותשבופנימי'קליטה

ופגועיהאילמיםהחרשיםשלעולמםנרשםגםובו
בצורתןהחוויותנרשמותהזההמסךעל . sח-המ

לתהליךנזקקיםאינםאשראימאז'יםבצורתהראשונית,
כלשהו."תרגום"

מעונייןהואשלושבתיאטרוןומצהירחוזרוילסון
במסךהנקלטיםרשמיםפיעללהגיבלצופהלגרום
בימתיותתמונותלהעלותהיאומטרתוהזה,הפנימי
הרצוי.האפקטליצירתיובילואשר

וילסוןשוברזהפנימיקליטהמסךאללחדורמנתעל
 :התיאטרונירועהאממוסכמותכמה

כסימנים,הבימתיותהתמונותשלהתפקודערעור-
 .לסיפורלהגיעמנתעללפענחחייבהצופהאותם

התמונהבאמצעותלבנותמשמעיחדסירוב-
משמעויות.שלמערכתהבימתית

בהצגותלורגילשהצופהכפי .הזמןג· wמושבירת-

הפעילותמתרחשתבוהזמןמתיחתידיעלהתיאטרון'
הבימתית.

כמארגמעוצבותאלאנכתבות,אינןוילסוןשלההצגות
משתמשהואדרמטיתשפהבמקוםאימאז'ים.של

תמונותשלשרשרתהבמהעלומעצבויזואליתבתפיסה
שוניםאלמנטיםשלמצירוףהמורכבתבימתיות
חיות,מכוניות,אניות,עצים,חפצים,אנשים, :ומגוונים

 .ועודועוד

 3תמוכהיראשונהמערכה

 1תמוכהישכיהמערכה

 2תמוכהישכיהמערכה

בסצינה :האופרהמתוךעוקבותסצינותבז,נספרנתבונן

שתיתמונה)(ראההראשונההמערכהשלהשלישית

הג'ירפותשרים.הנמריםנמרים.ושניג'ירפות

 :השניההמערכהשלהראשונהבסצינהמפטפטות.
שלהשכיחבסצינה .סוסועללבדורוכבליהגנרל

 .התרבותי-היסטוריהמאגרמן:דמויותהשביחהמערכה
ימי-בתלבושתאישה . 2סוס.עלרכובהרביעיהנוי . 1

 . 6 .מרקס . 5תוכים.שני . 4בדיירי.מאתיו . 3הביניים.

דון . 9הארי.מאטה . 8 .טאבמןהרייט. 7סובייטי.טייס

 .רוחותחנתקישוט
מוזאיקהכתמונתמעוצבתוילסוןשלהבימתיתהתמונה

ארוגיםשבוקירכשטיחלהגדירה,נוהגשהואכפיאו,
 .ומיליםאותיותחפצים,נוף,תיאורידמויות,זהלידזה

בהתאםמעצבהואאותולחומר,בידוהופךהבמהחלל
שלולקומפוזיציהלהעמדהאווליציאותלכניסות

מתוךתמונה(ראה .התמונהמורכבתמהםהאלמנטים
ויקטוריה.)למלכהמכתב

היאוילסוןשלבתיאטרוןהבימתיתהתמונה
אלקשרללאעצמהלמעןקיימתאשרנעה,קומפוזיציה
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תואטררו

מעונינתהיאאין .לתיאטרוןמחוץהקיימתהמציאות
אללחדורהיאמטרתהכלמסוים,מסרלצופהלהעביר
הצופהאצלולעוררוהפענוחההגיוןלתחומימעבר
שבנהוההגנותיוםהיוםששגרתהתגובה,מישוריאותם

מישורישלהגירויובאמצעותלשכוח,לוגרמולעצמו
אםובאמת,מיוחדת.חוויהלצופהלגרוםאלאתגובה,
ברגעהיאהבמהעלהמופיעהמסוימתבימתיתתמונה
מרגיעה,מכעיסה,מדוקדקת)בצורהמדוד(רגעמסוים

אללחדורמצליחהשהיאמפניזההרינסבלתבלתיאו
זכרונותיורן'וילסשלהדמיוןנפגשיםבומקוםאותו

שלנו.אלהעםשלווההסטוריה
שנוצרהאפקטהואוילסוןמשתמשבונוסףאלמנט
הבימתיתהפעולהמתבצעתבוהזמן'ממתיחתכתוצאה

כמופעולהלהתבצעיכולהבוהזמןמשךבהצגותיו.
מעברהשני,לקצהוחדרשלאחדמקצההליכה

ויציאה,כניסהאואחרתגוףלתנוחתאחתגוףמתנוחת
שעות.לעשרשעהחציביןלנועיכול

עלהמואטתובתנועההזמןבמתיחתמשתמשוילסון
ומאידךמחד,הצופהשלהצפיההרגליאתלשנותמנת

יוצרתהצופהאצלהמבצע.שלהמודעותאתלשנות
ואיטיותהקליטהמהירותביןמתחהתנועההאטת

אינההבימתיתשהתמונההואשנוצרהאפקטהתנועה.

למבצעסוף.איןעדמתמשךכהווהאלאכרצף,נתפסת
עםיותרעמוקקשרלקשורהמואטתהתנועהמאפשרת
היושבהקהלועםהבמה,עלאתוהפועליםהאחרים
 .בווצופה

באסילאומרוילסון",שלבתיאטרונו"לצפות
כשאנחנוהעשב.בצמיחתלצפותכמו"זה ' 6לאנגטון
אתנפנהאךנעה,אינההיאשושנהעלמסתכלים
עצמםהחיים .נפלאחדכותרתעלהוחנהלרגעהעיניים
אנחנו?האםגדלכשהואתינוקפעםאיראהמיאיטיים.
כמובטבע, ?ההזדקנותתהליךתוךעצמנואתרואים

 ,, .זזאינוהזמןוילסון'שלבאמנות
שלוהאופרהשהצגתהיאוילסוןשלתקוותו

the CIVIL warS רוקקונצרטשלגודלבסדראורעתהיה
מעצםהמתרגשיםא.יש, 80,000עד-60,000כהמושך

להיסחףלעצמםמרשיםהכלליתובאווירההרבמספרם
 .הבמהעלשמתרחשמהכלעם

ללאהצלחהתהיהתתרחש,אכןאםכזאת,תגובה
רובוטשלהתיאטרוןשלהמיוחדהסוגלגביתקדים
 •וילסון.

באורכםידועיםוילסרןרובוטשלהתיאטרונייםהארועים .ו
שלואורעבאיראןהוצג-1972בשגרתי.הבלתי

Ka Mounlain Guardenia Terrace שעות . 168כמשן

לילות.ושבעהימיםשבעהכמשןכלומר
 .צופים 6סס oכ-המכיל Shrineבאודיטוריוםתוצגהאופרה . 2

 .גובהמטר-10 ,רוחבמטר-30כבאודיטוריוםהבמהמפתח

 .מיוחדתמשמערת the CIVIL warSהשםשלהכתיבהלצורת . 3
בכלשמדוברהעובדהאתלבטאבאהמלחמותשל sה-

הגדולותהאותיות .האוניברסליתההיסטוריהשלהמלחמות
רקלאמובנים,מספרשלמילהלצייןבאות CIVILשל

חלקוכמובןהיטב""מחונן"מנרמס",גםאלא"אזרחי"
"צירויליזציה".המושגמתון

4 . ) 1979 ( the beach (1976); Edison חסEinstein 
A letter for Queen Victoria (1974); The life and 

) 1968 ( times of Joseph stalin ( 1969) Byzdwoman 
הקודמתעבודתוהתיאטרוניתבעבודתומשתלבתכאן . 5

חרשעבד,אתםהילדיםאחד .התנועהבאמצעותבתרפיה
כשחקןשניםששכמשןכןאחרהופיעאשרמלידהאילם

בגופושוניםבמקומותלגעתנוהגהיהוילסוןשלבהצגותיו
גופובחלקנגעגבוהים.צליליםכשנגנו .בפסנתרכשנגנו
כן.מתוןהתחתוןגופובחלק-הנמוכיםובצלילים .העליון
 .משלושמיעהלגוףוילסון.הסיק

6 . Basil Langton "Journey to ka mountain" T.D.R 
. 58 . t-68) June 1973 P ( 

ויקטוריהיילמלכהיימכתבמתוךסצנותשתי

ביבליוגרפיה

- Frantisek Deak "Robert wilson" T.D.R. (T-62). 
June 1974 p. 67-81. 
- Francine mimoun Auger "Le retour du theatre a la 
scene a ltalienne: chereau et Wilson" Alternatives 
Thetialeזs ( 12) p. 18-29 Bruxelles 1982. 
- Pasquier Marie - Claire. Le theatre Americaine 
dausouidhiui, p. 212-228 P.U.F, Paris 1978 
- Robert Wilson, the CIVIL warS a tree is best 
measured when it is down, Paris 1983 
- Helga Finter "Robert Wilson civil wars" p. 12-13 
Art Press (73) Paris Sept. 1983 
- Ossia Trilling "Robert wilson's "Ka Mountain". 
TDR (T-68) june 1973 p.33-48 . 
- Basil Langton "Journey to Ka Mountain" T.D.R. 
June 1973 (T-68) p. 48-58 

אמירהעוד

 ,, 11"המלטנaל.

עלשבפולין,בקרקוב,בתיאטרוןחמסךבהיפתח
עלניצבונרידהאנדזיישלבבימויו"המלט"הצגת
המשתתפותהדמויותכלהמלכותיהכסלצדהבמה

שלאורםלנוכח-משפחתיצילוםכעיןשלבתנוחה
נכחןניבטוהדמויותכלעיני .עוצמתרביזרקורים

המלכותכסאלמופנותהיוהמלטשלעיניו'ורק
 .;~מההבמרכזהניצב

שלקוהרנטיותאבותהולאעוצמתאותה J:לא
מאדדומהבתפיסהזאתעסיחדאבלהבעה,
תיאטרוןקרשיעלהמ?ט~ל.דמותו'מופיעה

הבימה". 11

לא lיהמשפטהןאחזןהדמותלהבנתהמפתחמשפט'
המלט, .אבידןשלבלשונו ,_להתקדם,~לינותנןס
השלטוןמאהבתנקיאינובמחזההדמויותכשאר

בצורהלקבל;הסכמתוהנלווה.לכוחהשאיפה''ומן
 ,פשוט{שה:ויאבירשל,.קולוכנושא ,ורציךהאנךגל~יה,

 ,הדובראתולראות,הר~שאת_לסובב.כךכל
לןשישנראה :בלבדאחדלהסברביתב-תמאחוריו)

שהוא,נימוקכללקבלוכספקתנפשיתמרככותכבר
זומוכנותהעתידיים.מעשיואתלהצדיק' .כדי

 .רציוכהושנוניםפוליטיקאיםידיעלהיטבמנוצלת; .
את, i .ןמדהואגס .קורכן ...~יננוט i .המזאתז,~ס fיחד.
של.הנוחההטכניקהואתבסתר , iה"ציתותמלאכת''
 t :.למעשיומאחריותאותןחפותרת,?שיגעו,,ה"כאילו .

מידה ,באיזו .) 1נךת':מצו tה'פולו~יוסר~ח(כמן
 . ,יכולתועסמלכונך'הלכסשאיפתומתיישבת.

 ;המעידיםבאופיושוניםצלדיס I(כלומרהאמיתית
באהבה,בידידים,הצורןכגרןאנושייםצרכיםעל

שלמערכתממנוהמונעיםוכרי,לב,תשומת
שבראשפוליטיקאיםאותםהמאפיינתהתנהגויות

 .עצמובפניסיפור:וברזהב~בד),כסאייהיימעייניrרס .
לממלכתשייושכזה,שהמלטשחושבמיאך

למדינותאווהמחוחקת,ההיסטוריתדנאמרק
מןלהתחמקפשוטמנסהבלבד,טוטאליטריות

ההשתמעויותעםציניתז'יהתמודדותהאחריות
מועליתשהיאכפי ,,ההצגה,של.· nהבלתי-נמנעו

 • .הבימההלאו,;כינתיאטרוןאלובימים
t ~ • >--:;: :;:: ,'!: i'>i 

ג.ש.

 ':. .,,,,ך,ב.הןzןו .ב~ליוו
יזרעאלייוסישלבבימויוליריי"חמלן'

ירושלמיוינהעס""-פיהמשמעו,:וייאלהמשחזע"מן
 .לריררך.חבשלמטרויהייהאבודות;יהנשיםעלאמירהעוד

~; : 4 : . ,• .::]' X, ~~-:@:*,:~:: ·:'{\ 
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יוצרשלעבודהפנקסתואטררד

-בלט
בהכנתתהליכים
העיצוב

ואביזרים)תלבושות 1(תפאורה

שיפמןגליה
בלטצירתישללהערכההקריטריוניםחדא

שלהצלחתהמידתהיאתיאטרוןהצגתאו
מהאלמנטיםליצורהמוגמרתההפקה
 .ברוריםקודיםבעלתאחתשלמותהשונים

(כגוןההרכבהלמלאכתהשותפיםהשוניםהיוצרים
התפאורהמעצביהשחקן-הרקדןהבמאי-הכוריאוגרף,

רביםתהליכיםעובריםוכדומה)התאורןוהתלבושות,
 .הקהללעיניהמוצגתהסופיתלהפקההגיעםעד

 .הםאלהשלביםדווקא .בדרך ·נעלמיםהשוניםהשלבים
להםליחדוהחלטנו ,עצמםבפניומרתקיםמעניינים

 .יוצרים"של"מפנקסםשיקראמדור
כלל,בדרךנמצא,לבלטותלבושותתפאורהשלמעצב
אתלשרתבעיקרואמורוהרקדניםהכוריאוגרפיה ·בצל

כךלא .הגוףולשפתלתנועהלהפריע"לא"צרכיהם
הכנתבמלאכתהעוסקיםהשוניםהיוצריםזאתרואים

לבלט.והאביזריםהתלבושותהתפאורה,
כעיןהיאהתפאורההכנת Barry Kay)1 (קיילבארי
 .ארכיטקטורהשלאופיסולשליצירה

שבה ,הכוריאוגרףלביןבינובשיחהמתחילהתהליך
כךכדיתוךראשונייםרעיונותמספרידועלנזרקים

סגנוןאתהיטבכללבדרך(המכירשהכוריאוגרף

מסתגרהואכךאחר .ההפקהפרטיאתמל~ןעבודתו)
הוא .עצמיתעבודהשללחודשיםולפעמיםלשבועות

הםהראשוניםהרישומים .וציוריםברישומיםממעט

בעצמואומרשהואכפיזאת .ופשוטיםגסיםבכוונה

סקיצותאלוכלומר, . 2עצמי"אתלהפחידלאכדי"
מהןשמתבשלעדבקלותאותןלקרואשניתןפשוטות,

הואהרעיוןשלהיווצרותותהליךכלשהו.כוללרעיון
פרטיות,אסוצ"אציותשלתוצרהוא .עצמהבפניחידה

המוסיקהשלונשניתחוזרתשמיעהילדות,זכרונות
 .עליהםלעמודשקשהאחרים,רביםומרכיביםל~לט

שלברכתואתמקבלוהואהמרכזיהרעיוןכשנוצר

הואהתפאורה,אתמתכנןהואלמענוהכוריאוגרף
עםולא ·ממדייםתלתאלמנטיםעםמייןלעבודמעדיף
גוףליצורכדי .וכדומהקלפיםיעץחפיסות .ציורים
לבנייתשלוהגישה .המרחבאתולחושממדיתלת

הצד .קונסטרוקטיביסטיתגישההיאתפאורה

אותושמענייןהואהעיצובשלהסטרוקטוראלי
 .ב~לטים

הקלהחלקוזההתלבושותעלעובדהואכךאחר.רק
שלשבועותמארבעהיותרלאשנמשך ,דידולגבי

היצירותשארבכלכמו ,יוצרותהתלבושות .עבודה
התפאורהעםיחסי-גומליןמערכתילתיאטרוןאולבלט
הקונטראסט).דרךעלאוההשלמהדרך(על

כמעצבעבורו,אתגרמהוותהבלטשלהרבותהמגבלות
מקוםלהשאירצריךאחד,מצדותלבושות.תפאורה

שלמטר 12עלמטר 8הוא(המינימוםלרקדניםפנוי
חלללבנותצריךשנימצדאךלמחול),לינולאוםרצפת
הולכתריאליסטילהיותבמהחללעלואם .משכנעבמה

ומחריפה.הבעיה

שונותטכניקותהשניםבמרוצתפיתח ,אישית ,קייבארי

וכדומה).תלויים(מסכיםהבמהשמעלבחלללשימוש
לבלטיםהבלטבגדה"טוטו",היאנוספתבעיה

הוואריאציות .התלבושתבסיסאתהמהווההקלאסיים
ישמוגבלים.אלוגםכיאםהבדים,לסוגירקהןהשונות

מכתיבההתנועה .ובתנועההרקדןבגוףלהתחשבצורך
 .שיפון .טולכגוןבלבדבדיםשלמסויםבסוגשימוש
בדיוקכללבדרךיודעקייבאריוכדומה.לייקרהמשי,

מולרואהכשהואבו,להשתמששברצונוהבדסוגאת
במיוחדהבמה,עלהמארגייראהכיצדעיניו

תלבושתלעשותכדי .מרחוקבראייהעליוכשחושבים
רחבההבנהגםלדעתי,להיות,צריכהלרקדןמוצלחת

אשרהחלקיםבאולםהתחשבותתוךהרקדןלגוף
מיוחד.באופןלגופו"יחמיאו"

 •'טאטיאנההנסיכהציורי •
בשנתמאקמילן,שלבכוריאוגרפיהאנאסטסיהבמחול

עלשלוהעבודהתהליךאתלראותניתן , 1971
 :התפאורהשלהיווצרותה

2. 

, ~ ' 

אסוציאציותבעזרתלהתגבשהתחילהמרכזיהרעיון
עםהילדקייבארישלשהייתומתקופתילדותוזכרונות
מבניכמהלבקרנהגהמשפחתו .בשוויצריהמשפחתו
לשם.המהפכהבזמןברחואשר ,הצארמשפחת
קטניםמבניםשלזעירותתמונותמספרנחרטובזכרונו

הנסיכהלציירשנהגהבשלג,זהב,כיפותעםמעץ
אתלוהזכירותמונותיה .) 1מספר(רישוםטטיאנה
הכנסיותשלהקונסטרוקציה .הרוסיותהכנסיות
הזההבלטולצורךתמידאותוהקסימההרוסיות
רילהעביוכלכיצדתהההוא ,ברוסיההמתרחש
הרישומיםהבמה.אלאלהמכנסיותאלמנטים
במבנהמשהוהיה .האלההכנסיותשלהיוהראשונים

הקועלשהשפיעוהואבמיוחד,אותושריתקהכיפהשל
לצד .הבמהעלהסופיתבתפאורההמופיעהמעוגל
 ) 2מספר(רשום .עץגזרי .הרוסיהיערהצטרףהכיפה

הםשלבסוףעדהאלמנטים,שניאתלקרבניסההוא
הקומפלקסכל .) 3מס'(רישוםהמסכיםמתוךהזדקרו

למשלכמו ,הבלטסיפורשלהמשמעויותאתיפהחיזק
בכעיןמשפחתועםהצארלכודהאחרונהכשבסצינה
בעזרתשנוצרה ,מטאפוריותמערבולותשלמלכודת

 .) 4מספר(רישוםשלוהתפאורה

לילדיםקלאסיבלט •
לילדיםקלאסיבלטהואהחלומותקופסת

הבלטידיעלהמבוצעדרורארזשלבכוריאוגרפיה
זהלבלטוהתלבושותהתפאורהאתהקלאסי.הישראלי

הכינהוהאביזריםהמסכותואתבן-ארייוסיעיצב

ההפקהתהליכיהיואלויוצריםלשני .גרינשפאןיהודית
מעברשנוספוהמגבלותבשלבמיוחדמסובכים
הכנההמלוותיקייבארישתיארהקלאסיותלמגבלות

 .~לטכלשל
 'פלאיםשלקופסאעלחלומיבסיפורעוסקהבלט

מתוךכאילו(בובות)יצוריםמיניכליוצאיםשמתוכה
עבורעוצבהבלטאותם.שחלםרזהילדשלחלומו
ריאליהשלמקסימוםלתתחשובהיהלכןילדים,

 .הבימתיבעיצובואמינות
בעיצובלידי-ביטויבאהזולתפיסהבולטתדוגמה
להיראותצריכיםהיוהם .לבלטהסנאיםדמויות
קהלהיהבהםשצפהוהקהלמאחרואמתיים,ממשיים

ולכןאמינותםעלהתעקשהכוריאוגרף, ,ארזילדים.של
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תיאטררו

כמקצתשדמוכן-ארי,יוסישלהראשוניםהרישומים
גרינשפאןיהודיתגם .ירדעלהתקבלולאלמיקי-מארס,

עדההתחלתיתמהתוצאהרצדןשכעתחיתהלא
כמודל(ארנבת)ממשיתחיהלהעתיקנאלצושלכסוף
הקטןולדפרטכלגרינשפאןיהודיתלגבילסנאים.
בצררהלהיעשותחייבהאביזריםהכנתכמלאכתכיותר

גםצריךהיהל"אמינרתם"מעבר .כיותרמקצועית
סנאיםהכנתכללכדרך .כתרכםלנועלרקדניםלאפשר
ידיעלמתבצעתחיתהבלטהרריאלכגרןככימרתכאלו
אינוזהחומרהתנועה.אתלאפשרכדירכות,נרצות
גרינשפאןיהודיתנאלצהוכמקומראצלנומצרי

תנועהלאפשרכדי .סינתטיתכפרודהלהשתמש
שלוהמרשיםהגדולהזנבלמשל,נעשה,מקסימלית,

אחת,מיחידהולאפרודהשלרצועותמרצועותהסנאים

הרבה~שקלאתשה~חיתדברכנפרד,אחתכלשנתפרו
שלהנוספתהמצאהגרפו.עללשאתהיהצריךשהרקדן

מסכההכוללתזרמעיןכתלבושתהראייה.כתחוםחיתה
 .רואהאינוהרקדןכללכדרך

היהמצאהגרינשפאןשיהודיתהישראלה"פאטנט"
הפלסטיקכקבוקישלהתחתרןהחלק .כפשטותונדיר

כמקרםלמסכההוכנסקליםלמשקאותהשקופים
לדמותשישרגילהכלתיאמינותיצרזהדברהעיניים.

יהודית .ראייהלרקדניםאפשרכןוכמרממשירתעיניים
כאללעבודתהמתייחסתקיי'לכאריכדרמהגרינשפאן'

 .רךומרנחפיסולפיסול'שליצירה

והאביזריםאריבן·יוסישלהתפאורה •
גרינשפאןיהודיתשל

המעצבשלרהתלכרשרתהתפאורהאתהמובילהאלמנט
קופסתניצבתהכמהעל ."ההפתעה"הואכן-ארייוסי
הנראיתאדום,וסרטאדרמרת-נקרדרתעםלכןכצבעענק

גדולכל-כךגרףהמחדלפארקטעל .גדולהכמתנה
אחרידמקובלת.קונבנציהשלשכירההואכתפאורה

הןביטויליריהכאות"הפתעות",שלשלמהשררהבאה
הקופסההרקדנים,יוצאיםהקופסה(מןכתפאורה
כתיאטררןכמר-רקעלתפאורתוהופכתנפתחת
והןוכר')להיכנסלטפס,ניתןעליההכמה,כעומק

רכיםכצבעיםתלבושותרודפותתלבושותכתלכרשרת.
כלמופתעתכאולםהקטןהצופהשלעינו .מתחלפים

הכלתיהופעתםכמרבןהואההפתעהשיא .מחדשפעם
והצוררתהנקייםהצבעים .הסנאיםשלצפויה

מפתיעותוכדומה)משולשים(עיגולים,המודרניות
שלכיסודוהמונחהמסורתי'אסיהקלהמחולאתאפילו
 .זהבלט
מעצבשלשכמרעלהמוטליםהרכיםהקשייםכין

שישההפקה","ניידותכגרןאילוציםגםהידהכמה

חסרלכאדרהשנראהזהכגרןאלמנט.עלכחשבוןלקחת
 .ומחשכהזמןהרכהלהקדישהמעצביכולמשמערת
שיסתובבולקופסהגלגליםלעשרתהאם :(דוגמה
יוצגר;:ז~לטמאחרהכידונים,לכלאוכלכדאחדלכירדן

כירדןמאיזהכחשבוןלקחתדישכארץשדניםכמקומרת
 ).לכמהתוכנסהתפאורה

אתקיי'לכאריכדומהלהתחיל'נוהגכן-ארייוסי
התפאורהשלצבעיההתפאורה.מןשלדההפקהתהליך

שלהססגונייםלצבעיםהותאמוהזאתהספציפית
ותכלתאפורשלכצבעיםצבועההיא(לכןהתלבושות
 .התלבושות)צבעישלהבלטההמאפשרים

מחפשיםהישראליתהמציאותשלהאילוציםלאדר
ככברדלעמודכדישיגרתיים,לאפתרונותהמעצבים

שהיאממה(ויותרמהםהנדרשתהמקצועיתכרמה

הצלחהלצורךמעצמם)ארתהדורשיםהםמהם,נדרשת
 • .הכוללתההפקהשלההרכבהכמלאכת

-רספיגירוסיני :מוסיקהדרור'ארז :כוריאוגרפיה ;החלומותקופסתמתוך

אחרמקום

"מידהיצירותיוכיז .מפורסםותלבושותתפאורותמעצב . 1

 ,קומפנישקספירלרויאלויקטור"" .לאולדוויקמידה"כנגד
בקובך-המלכותיתכאופרה "מנירנכרגהמייסטרזינגרים"

עכור"מטראליס"כשטוטגרט,לבלטולי"'גמיס" 'גורז
"איזידררה"נררייכ,רודרלףעםקישוט""זוז ,נפריסהאופרה

 .בלטהרויאלשל soה-יוכללרגלמאקמילזהכרריאוגרףעם
2 . Roy Strong, lvos Guest, Richard Bucle, Baary Kay, liz 

1981 Designing forthe Dancer, Da Costa . London 

צרפתיבתיאטרוןסובייטיתסאטירה

לרדתיכולותשאינןחלשותכך,כלהצגותיש
לץ •.יס .עצמן mבכוחהבמהמן

"הימיםזוריןלאונידשלמחזהה
בימיםהמוצגגארונסקי"שלהסעורים J ה-מאולמותבאחדאלהLucernaire 

שלמאודמסויםלסוגידמשתיבפאריס'
הסאטירית","הקומדיהבברית-המועצות,מחזות

ה"שיטה"שלמסוימותסטיותמדגישהאשר
 .לקריקטורהאותןוהופכת
היושבשקטאזרחהואגארונסקי,רין, iזשלגיבורו
להשיגהיאושאיפתוהמועצותבבריתהעריםבאחת
הגברתאשתו,דיוקליתראונהיגה,ושיוןלעצמו

לעצמולהשיגבעלהאתשדוחפתזוהיא ,גארונסקי
מועמדשנדרשהמסמכים,יתרביונהיגה.ושיון

המיוחל,המסמןקבלתלפנילהציגנהיגהלרשיון
מעודוהיהשלאהמועמדעלהמעידאישורהוא

מגיעגארונסקי .פסיכיאטריחוליםבביתמאושפז
כדיתוך .המבוקשהטופסלהחתמתהדרושלמקום

לעמודבידינועולהלגארונסקימעניקיםשאנוליווי
 .בברית-המועצותהללוהחוליםבתישלאופייםעל

אתמגלההניירות,עללחתוםשתפקידוהרופא,
ברכבתהגיעהוא ,ועצבניאדיש ,לוהטגארונסקי
והיהמקוםאפסעדמלאההיתההרכבת .החשמלית

שללחצהבשללכאןשנקלעגארונסקי .מאודחם
ביתשלההמתנהבחדרלהמתיןאולץ ,אשתו

 .החולים
הרופאלפניהמופיעגארונסקיהאזרח ,בקיצור
וגארונסקירבזמןחולףלאקיצונית.עצבנותמפגין
באחתומתאשפזזריקת-הרגעהמקבלעצמומוצא

האזרחשלמצבובית-החולים.שלהמחלקות
ביטחוןליתראן ,קצרזמןתוךמתבררגארונסקי

צבעיילתפוס"הנהיגהלרשיוןהמועמדנשלח
פוגשהואבדרום .היםחוףעלבקרים,בסנטוריום

הוא .מנוחהבחופשתהיאאףהנמצאתסופרת

חוזרדברשלובסופוידידותיותבשיחותעמהמבלה
השיחותאתמפרסמתהסופרת .לאשתוהביתה
הגבישלתהקינאאתהמעוררדבר ,בעיתוןהאלה

הופכיםבביתוגארונסקישלחייו .גארונסקי
 .לגיהינום

סוף ...המיוחלושיון-הנהיגהאתלפחותקיבללו
המחזה.

הצגתהעםאן .פשוטהקומיתסאטירהלכאורה

והפכוהבמהאתהארועיםפרצובפאריסבתיאטרון

המחזההצגתאתשאישרהמוסקבה, .למציאות
ומצאההפאריסאיהפירושעםהשלימהלאבפאריס

מיידפנהתכייל .זוריןהמחזאיאתלהזהירלנכון
בתפאורהשינוייםבדרשולתיאטרוןתלונהוהגיש

המחזהרוח,אתלדעתונוגדים,והםמאחרובבימוי
חדהיתההתיאטרוןמנהלשלתגובתו .שלו

 .פוליטייילחץיסבוללאייהתיאטרון :משמעית
במיוחדיצאקיצפם ?מוסקבהאתכןכלהכעיסמה

 .בקריםהסנטוריוםסצינתשלהאינטרפרטציהעל
מכוונתבצורההסנטוריוםהוצגבפאריסבהצגה

פסיםבכתונתלבושמופיענסקירוגא .ריכוזכמחנה
במרכזמגולח,הסופרתשלראשהמספר.גבוכשעל

ובעמדותתיל,בגדלמוקפותקרטוןדמויותהתמונה
אז.ןו-פסים,בכותנותכאסירים,נראיםהם .שמירה

גם .סלעיםשובריםכאילו ,בידיהםחפירה
 .בידוחפירהאתלגארונסקי

הקומדיהעלזואינטרפטציהכפייתוהנה
שלהכוונותאתמשרתתשהיאתוךהסאטירית

הנראהכפישרצהרומניפליט ,כרסיו(בוגדןהבמאי
הוסטההסובייטי)המשטרעםחשבונותכמהלסגור

 .ממסלולההקומדיה
 Michel Cournot (ההצגהעלשמדווחהצרפתיהמבקר

בתקווהמסייםבדצמבר)-21המן Le-mondeב-

המחזההוצאתאתאיפשרואשרהאנשים,שאותם

הפאריסאיתבייבגידהייימצאולאבפאריסלהצגה
 .שלוהנהיגהושיוןאתזוריןללאונידלהחריםסיבה
 ,לבמאיהחופשמידתעלהוויכוחתםלאעדייוובכן

 • .עצמוהמחזהשמציעמהעלבדוחקהעונה

נ.י.
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צתמרוגםבספךערךעלתשמוראיד
רווח!

מוצריםבולרכושאםשתחליטדע
לכללחסוךאולחו"לשונים,לנסוע

הוראת-קבעתן-אחרתמטרה

הנחהותקבלחוץ,מטבעלרכישת
 .הרכישהבעמלת

תקופתיים,אוחודשייםבתלשומים
לך,הרצויבסכוםמטבעות,במגוון

ואנותקבע,-אתהלךהנוחהולקתופה
בנצע!

גםהטבה :מוגבלתלתקופה-ועכשיו
 !החליפיןבשער
לרכישתקבעהוראתלתתהקדם
יותרעלמהטבהתהנהוכךחוץמטבע
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קולנוע

המקוםאחדות

נוסחוהזמן

היצ'קוק
דמרוןהלל

אלפרד :ובמאימפיק ;אחורי""חלון
גרייס Iסטיוארטג'יימס :שחקנים .היצ'קוק

הייסמיטשלג'ון :תסריט .ברריימונד Iקלי
להיותחייב"זהבשםקצרמסיפורעיבוד-

רובוט :צלםוולריץ.קורנלמאתרצח"
ג'ורג' :עורך .וקסמןופרנץ :מוסיקה .בקרס

טומאסיני.

 .נעהלאהמצלמה .בית-דירותשלאחוריתחצר :פתיחה
מראהאתוחושפיםהתריסיםעוליםהתמונהבקידמת

ישנהמאחורהרחקהאחוריים.והחלונותהמרפסות
נעההמצלמה .כותרותסוףבמרפסות.התרחשות

חתולאחרעוקבתהחצר'תוךאלומרחפתקדימה
למשנהו,אחדאחורימחלוןעוברתבמדרגות,העולה
עושהולחלונות,למרפסותמבעדמהדייריםחלקמגלה
ממנוהאחוריהחלוןאלוחוזרתמעלות 360שלסיבוב

מזיע,גברשלראששםמגלההיא .הסיבובאתהתחילה
בחצרלסיבובהמצלמהיוצאתשוב .חומואתהמודד

וחוזרתתושביה,עלפרטיםעודלנומגלה ,האחורית
האחתורגלוגלגליםבכיסאהיושבהגיבור,אללבסוף
שבורה.ומצלמהשבועוניםכמהמונחיםלצידו .בגבס
על .מצואלעתנתרן_פסמשכניו,אחדאלמביטהוא

 .מרוציםמסלולשלתמונההמצלמהמגלההקיר
גםזהואחורי"."חלוןהסרטשלהמסגרתנקבעתכך

העתידעלהרומזהסרט'בכלביותרהמתוכנןהשוט
לאחרשיפותחוהאלמנטיםמרביתאתוקובעלבוא,
הגיבור,משלאסופוועדהסרטמתחילתבעלילה.מכן

בדקה(למעטומחדרומ~סאוסטיוארט,ג'יימס
אין .כסאו)אללבסוףחוזרהואאזוגם-האחרונה

רחביםשדותאין ;מקלחותאין ;מטוסיםאין ;רכבות
שלאחוריתבחצרמתרחשכולוהסרטגבוהים.והרים

 .המציצןהגיבורשלהאחורימהחלוןנשקףבית-דירות,
נובעתהסרטשלבמינההמיוחדתהקולנועיתהאיכות
והשימושוהזמן'המקוםאחדות :זומעובדהבעיקר

זו.במסגרתעושהשהיצ'קוקהאמנותי

עתונות,צלםהסרט,גיבור :פשוטהלכאורההעלילה
כשרגלוהגלגליםלכסארתוקמירוצים,במסלולשנפצע
דרךבשכניושעמוםכדיתוךצופהמגובסת,האחת

בנעשהענייןמגלההואדירתו.שלהאחוריהחלון
רוצחשםאחת,דירהאלמבטורתוקבעיקראךאצלם,
פנים,כלעלסבורהואכךלילה.לעתאשתואתהבעל
הצופיםגםרואה.איננוהואממשהרצחשאתמשום

האשהואתידידתואתסטיוארטמשכנעמכןלאחרלא.
בכוחותויחדרצח,שםהתרחששאכןבוהמטפלת
אתלגלותכדיהוכחותלאסוףמנסיםהםמשותפים

מכניסמסוייםבשלב .הרוצחאתולהאשיםהאמת
 .בשבועוןעמוהעובדבלשידידו'אתלתמונהסטיוארט

לאאותו-הסרטשללשיאועדהדבריםנמשכיםכך
 .כמובןאגלה
 ,והאימההמתחאמןשלאחריםכבסרטיםשלא ,ואולם

עליורדתאינההיא .חשובהאינהכללבעצםהעלילה
-כללמפחידאיננווהסרטובברקים,ברעמיםהצופה
ההתחלהלמןמזאת,יתרההסיום.מדקתאולילבד

תנועותעל-ידיהנקבעתאיטיותמיןהסרטעלנסוכה
וזההיטב,המתוכננותוהאיטיות,הארוכותהמצלמה
לשלבעדלכסאו.הרתוקהחולהשלמצבועםבתיאום
 ?בכללכאןקורהמההשאלהבמוחנומנקרתמסויים

זההאם ?מישהוימותהאם ?בסרטעלילההיתההאם
אותנומפתיעהואואמנם ... ?בכללהיצ'קוקשלסרט
שלבדירתוניםושעכמתקןהקבועה,בהופעתושוב

אלומביטראשואתמפנהולרגע 'הפסנתרןהשכן
סרטאכןזהכיבאמתאנויודעיםאזאו .ואלינוגיבורו

קוק.'היצשל
 ,כוחועיקרובכךהסרט,שלהמתחנובעדברשלבסופו

הגבמןמצולםהיציקוק

מנסהסטיוארטרצח.היהלאאוהיה,האםהשאלהמן
סותרזהואילו ,רצחהיהשאכןהבלשידידואתלשכנע

שההתרחשותקובעובזילזול ,לאחתאחתטענותיואת
 .ומשועמםחולהאדםשלפרועדמיוןשלתולדההיתה
אלאקוק,'היצאצלכרגילמותחת,עלילהלאכלומר

בין ;להזיההמציאותביןהמאבק :הניגודההחשדה,
 :צודקמיובכן .לפנטסיההאמתבין ;ללילההיום

ההוכחות-לכאורהכלאתהסותרהמיקצועיהבלש
 .דמיונובכלאהשבויבביתו'הלכודהאזרחאו 'כולן

מענייןשונה,מסוגענייןיוצרהסרטשלזהמישור
היכולת .היצ'קוקאצלמהרגיליותרהרבהומעמיק

אתמשאירההסרטפועלשבההמרשימההאמנותית
 .לדמיוןהמציאותביןבעצמומתנדנד ;תוהההצופה
לאהובתו.הגיבורביןהיחסיםמישורהואנוסףמישור

כלאיןקלי'גרייסשלהמקסימההופעתהלמרותכאן'
רוצהוהיא ;אסיתהקלהמושלמת,אשהההיא .חדש

כמעט-נבונהעשירה,יפה,היאלא.והואלהתחתן
אתאוהבהואאבל .אותואוהבתאפילוהיא .מדייותר

במקוםמיקצועי.מציצןהואצלם,הואמקצועו.
 .שכניואצלבנעשהכולושקועהואלחיזוריהלהיענות
חייושלהכובדמרכזואתעניינואתמסיטהוא ,כלומר

אללו,הקרובההסביבהעםמיחסיוהפנימי,מעולמו
מענייןולכןוטוב.יפההכללאשם .לומחוצההנעשה

העלילה,סיוםעםלבסוף,נסגרזהשמעגלכמובן .יותר
 .האמריקניהקולנועושלהיצ'קוקשלכדרכו .בהפי-אנד

חושףהיצ'קוק .השכניםמעגלהואבסרטאחרמעגל
הסרטלאורךהמתפתחהשכנים,שלסיפורםאתלפנינו
שלממולו .שלםסיפורלכללאנקדוטותשלמרצף

בעלתבלונדיניתבלטרקדנית-"הגוף"גרהסטיוארט
החזיהאתשומטתהסרטבתחילתמיידאשרמשגע,גוף

מוצפתדירתה .בלטבתנועותאותהומרימהשלה,
בסוףרקאך ,יפי-תוארכולם ,הסרטלאורךמחזרים
המחפשקומה.קטןחיילהאמיתי,האהובמגיעהסרט
סיפורההואאחרסיפוראהבה.לא-אוכלכלקודם
אתפרטיהלכלהמתכננתבודד","לבגברתשל

ברחובאוספתשהיאעדהעתידי'אהובהעםפגישתה

לספקכדילדירתההיכנסועםמייןעליההמסתערצעיר
עינותחתלהתאבד'עומדתהיא .המינירעבונואת

הפסנתרןעםמתחתנתלבסוףאך ,גיבורנושלהצופיה
ישנה .הנכוןברגעבדיוקלהצילהבאהשמנגינתוהבודד

עםזוגוכןבגינתה,להשתזףהמרבהזקנהפסלתגם
לאחרהחובביםהבלשיםאתהמובילהואאשר ,כלב

מקבלאשרצעירזוגגםבחייו.כךעלמשלםואףהפשע
 :המרכזיהזוגשישנוכמובן .החתונהבלילדירתואת

(ריימונדבעלהחייאתוממררתלמיטהרתוקההאשה
איחה"סוגרהואלבסוףבמסירות.בההמטפלבר)

יוצאהואגשוםבלילה .הצלם-בלשעל-פיכך, .חשבון"
נוסעביד'מזוודהעםפעמיםשלושאליהוחוזרמדירתו
גםהאחוריתבחצרמעברדרךרואים(אנולאי-שם

 .איננהאשההלמחרת.שבאכלעומתוחוזר )רחובפיסת
 .נעלמה
שללובימשהרבעיקנובעתמהסרטהאסתטיתההנאה

ברורהמסגרתבתוךאחתשלמותלכללהאלמנטיםכל
תמידצילוםהזוויות .אחדהואהלוקיישן .ביותר

היצ'קוקשלובעצםהצלם,הגיבור,שלמבטומנקודת
שלוחדראתהמצלמהעזבהלאלמעשה .ושלנו

הסרטזאת,ולמרות .אחתפעםלאאף"הפיפינג-טום"
נשאבתוההנאה ,ביותרמהנההוא .משעמםאינו

מצלמהתנועותשלהרגילמגדריוצאמשימוש
 .להפליאומדויקותמתוכננות

גדולהיההסרט"פארמונט",באולפניכולוצולםהסרט
צילומי .רביםחודשיםארכההתפאורהובנייתבמיוחד

שלבסוףעדהיצ'קוק,על-ידימתוכנניםכההיוהסרט
העריכהחדרריצפתעלנשרופילםשלרגלכמאהרק

שכברסרטיםשלניחוחלסרטיש .טוביםלאכטייקים
חמים.צבעיםאולפןתפאורתכוללוזההיום'עושיםלא

הסרט .מסוייםמאודמסוגוהומוראדום)(בעיקרמאוד

 .הומוריסטיתבנימהלבסוףמסתייםאכןכולו
אוחזהסרטאיןמתח,סרטישלהקלאסילמבנהבניגוד
עליךמשתלטהואלכיסא.אותךומצמידבגרוןאותך

הגיבורשלדמותו :מיגרעותגםבויש .בהדרגה
לאורךמדיסטאטיתסטיוארט)על-ידיהיטב(המשוחק

גםוכןהיצ'קוק,אצלכרגילמתפתחת,ואינהזמן
הבלונדיניתקלי,גרייסשלהחד-מימדיתדמותה

בדרךומתפתחענייןחסרביניהםהרומןגם .המושלמת

איןהאמריקני.הקולנועועלהיצ'קוקעלהמקובלת
המסזהואולי .יותרועמוקיםנוספיםרבדיםלדמויות
מהאיאותושהביאלקולנועהמאסטרושמשלם
החדשהליבשתהישנה,האירופאיתמהיבשתהבריטי,
שנוניםלרובהדיאלוגים"בידור".הואשלהשהעסק

יש .ולהתחכמותמיותרתלהתפלספותנוטיםמדי.
-ופייד-אאוטפייד-איןשלבטכניקותמדירבשימוש
יותר.טובפיתרוןלהיצ'קוקהיהשלאבמקומותכנראה

הגבוהה,איכותהלמרות"תפאורה",היאהתפאורה
שהחלונותהריכבדכחוםמתרחששהסרטוהגם

דרכםלהציץלגיבורנוומאפשריםהעת,כלהפתוחים
 .מטרידשאלהסימןמציביםהנעשה,ככל

לפני--1954בלראשונההוקרןאחורי""חלון
היצ'קוקסרטיפסטיבלאתיפתחהסרטשנה.כשלושים
סרטיםחמישהיוקרנובובתל-אביב,"אורלי"כקולנוע
לאשנה 20שמזההיצ'קוק),שייצר soמ-יותר(מתוך
ההקרנהשזכויותמכיווןהרחב.הקהלבפניהוקרנו
שמורותוסיבותיוהיצ'קוק.לאלפרדשמורותהיושלהם
"צרות"החבל","ורטיגו", :הםהנוספיםהסרטים .עמו
 .מדי"יותרשידעו"האישהארי",עם

עושה-סרטיםעודאין Iצ'אפליןמצ'ארליולכדיתכן
היצ'קוק.כמוהקולנועיתיצירתועםכל-כךהמזוהה

חייואללחדוריכולזה.בסרטגיבורוכמו ,הוא
כנראהסברהיצ'קוקכרשה.ללאמישהושלהפרטיים

מצלם.שהואדברכשוםאחדלאףמפריעלאשהוא
מסרייםמצבלהאירשתפקידוהרגישהואזאת,כמקרם

לכללהניח-הדבריםאתויסכםיחתוךוכטרם-
שמאאו .רואהשהואממהשלומסקנתואתלהסיקאחד
 ?רואהשהואלונדמהרק

יקבלוודאיהמבקרים,וביןהקהלכיןהיצ'קרק,אוהדי
שאינומיגםאךסוערות.כתשואות "אחורי"חלוןאת

 .מררנההנאהמהסרטיפיקהאחרוניםאלהעםנמנה

שלהעיקרינשקר(שהיאהמצלמהאגב,וכדרך
הנשקהם Iשלהאשהפלהבזקינכוןיותראו .קרק)'היצ
המסתערהרוצח,נגדכמאבקוגיבורנומשתמששכר

 .הסרטבסוףעליו

• 
 45 1984מרץ



ו

קרית-שמונהבילתושמודרנייםבובל·בתי •
 .תל·אביבלתושביבמוממשואילת

איבותוביקורתהמוצריםלטיבאחריות •
 .ימיםלאורךאמינהסחורההמבטיחה

ארובהשורהעלבחודשוחודשמדיהנחות •
 .המשפחהבנילבלצריבהמוצרישל

ולזוגותלמשפחותנוחיםאשראיהסדרי •
 .לביתראשוניציודקנייתעלצעירים

עובדיםועדיעםמיוחדיםהנחההסכמי •
 .הארץברחביומפעלים

 )' tכד (ז~
במשבירמקונה

חוםךכםף,
לצרכן

זמןחוסך

) 
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הערביתהתרבותפנקס

העץשלמותו
הזקוף

ע'נאייםמוחמד

באדמהיינתקעתגופתיזומשנתוהעולםאתתעיראליי
דרויש)(מחמדו

מרעיךהפלסטיניהמשוררשלהמפתיעותרמ
 .מתרדמתוהעולםאתהעירלאבסיסו

וכרשוררתככמהכךעלמסרוהעתרנאים
כינואר-25הכלילנפטרהמשוררכינאמר

 .הבריטיתככירה"אינטרקרנטיננטל"כמלוןכחדרו
ששודרהכלכדאחתכידיעההמשוררזכהכישראל
 !הגוללעליונסתםרכך ,-26היוםכצהרי

לרחםשללחייוקץשםזהמורת Iהאירוניהלמרבה
אתהשאיראשרהראשונההשררהמןומשוררפלסטיני
ככללותה.הפלסטיניתהשירהעלחותמו

הולדתוכעיר),החלה-1984 1929 (בסיסושלחייודרך
זרדרךחיתה Iשירתוכאמצעותביררההשרכים Iעזה

עמדכהשלכוככל ,ותלאותסכלךןףייתארוכה,

 :ביתלמצואהנוראההדילמהכפניהמשורר
חדשהבירח"ועכשיו

חדשחלוןועכשיו
חדשה"כתובתועכשיו

ביתלהקיםהמשוררשלחלומואכל ?חדשהכתרבת
התגשם.לאמושכי",מקרםאתואקבע"ארגעכרמשלו,
המשוררכשהצליח Iכלכדכחלקוהתגשםהאמת,למען

הוארכך Iמרג'אןלכלכווהרגיעההשלווהאתלהבטיח
 .'אןמדגכלכיזהר .ואמיןטובחכרלי"יש :אומר

ואלעכשיו,תירגע :לוואמרתימשלו,ביתלוהקמתי
להבטיחיכולתישלאמהאתלךהבטחתישאניתשכח
 " ...לעצמי
היההוא .העולםכירותכלאתהקיףבסיסושלמסער

כעיטוריזיכרהרשמסעותיוהנוודהפלסטיניהשגריר
כפרסרכלההמהפכה"כ"ארתהחלרכים,כברד

אסיהסופריארגוןשמעניק"לדחוס",הספרותי
שלכתב-העתאתבסיסוערךכאשרוזאתואפריקה,

"לדחוס".-שםאותרשנשאהערכיתכשפההארגון
שירהפרוזה,ספריכהםרכים,ספריםכתבבסיסו

 ;זקופים"מתים"העציםהיוכספריוהבולטיםומחזרת.
"הצפררים ;"הסלע" ;הכושים""מהפכת ;"גכארה"

האוטוביוגרפיוספררהאצבעות"כיןקינהןאתבונות

פלסטיניים"."פנקסים

עמוכנישלהסכללביטוידרךחיתהלאבסיסולמרעיך
האמנותית,ראייתואתשיקפהאשרהשירהזולת

יכולשמשוררמהזהכעצם,כיוהפוליטית,המעמדית
להגדיראותרשמניעמהכדיוקרזההמלחמה.בזמןלתת
כאומרו 1 1982ביירותעלהמצררכזמןתפקידואת

הקשורההתנגדותשירתצמחההראשונהשכפעם

כלחימהשהשתלבועתרני-קירהופיעוכאשרכלרחם,
ערכי-שירהנערכוהראשונהוכפעם Iהנרכשהטנקנגד

המשוררנפלזרכצורה .הלוחמיםמיתוסיולידכתעלות
היומיהעתרןאתחילקכאשרפרדה,עליהפלסטיני

העתרנאינפלרכך"המערכה", ,המלחמהכזמןשערך
(דררישהקרב.כזירתתפקידומילויכעתדרריש,סמיו

החלפתכמבצעוהוחלף ,שנה 13הישראליכשכישהה
שלגורלההיהכדיוקרכךלאש"ף).ישראלכיןשבויים
כתפארס,נעם ,הפלסטינית"המהפכה"קולקריינית
אלכמערכה 11982כאוגוסט 4כ-שנפלההדרום,

 .הלוחמיםשלקולותיהםאתמקליטהכשהיא Iאלשיאח
גםהפלסטיני,המשוררשלוהלאומיתהפוליטיתדאגתו
הדבוקהחלזוןשללדאגתודומהאינההזה,כמקרה
שלדאגתו ;ונסוגיםאותומציפיםכשהמיםלסלע

המשוררשגורלמכיווןיותרגדולההפלסטיניהמשורר
ותפקידו .אחרגורללואיןכולו,העםכגורלתלויכאך
שלמתפקידםשונההפלסטיניהמשוררשל

האופקיםכתחוםמותחםאינוהוא .טיקאיםיהפול

לפניחדשיםאופקיםלקרועועליוההמונים,שלהצרים
האוונגרדיהמשוררבפוליטיקה'כמרוכספרות, .הצינור

לאשאםכזנבה,ולאההמוניםתנועתכראשלהיותחייב
בסופרשמובילהדמאגוגית,לשירהשירתותיהפךכן
אתלהנהיגחייבהמשוררההמונים.להתעייתדברשל

 .היצירתינוחרככלההמוניםשלהמאבק
לומרנכרןלא :כאומרותפקידו,אתבסיסוהביןכך

ארהגדולות,היצירותאתמביניםאינםשההמונים
להיותמסכיםשהמשוררלומרפשעזהו .אותןדוחים
 " ...מתופףדברשלכסופו

לאחרהפלסטינייםהמשורריםשלפניהםלאן Iכןאם
הנירוןאתשמאכדיםאנשים"יש :אומרבסיסו ?הגלות
שאמילסבוראיננימידיהם.נופלוהמצפן ,המצררבזמן

אברושאדאלקאסם,סמיחו/ארבמשכרנמצאחביבי
 ".דרוישמחמודארגולה)פלסטיני(מספרשארור
 ?כמשכרנמצאאינובסיסוומרעיך

הדרושהזמןהואכלבד'אחדמדברסרבלים"אנחנו-
לנצלושעלינוהזמןבעיית Iשלנוהבעיהזאת .לכתיבה
כתוצאהמשקף,עצמושהמשוררמהאך .לכתיבה
 ,ספררתיפירטי,למשבראצלונהפךפוליטי,ממשכר

אופטימיים."אנחנואבל

 ?כמשכרנמצאכן'אםמי'
 !השיקיםפנקסיאלהצמודיםהמשורריםהם"אלה-

מחמודעםשכתבתיהמשותףהשיראתדחוהםולכן
הם?כילמה .) 38מס'גלירן ," 77ב"עתרן(פורסםדרריש

השירשזהומכירון .להבינוירכלוולאאותר'הבינולא
הפנינולאאנחנו .הישראליהחיילאלהמופנההראשון

ואלפילמאותאלאהציוני",ה"החיילאלהזההשיראת
דחומהם,חלקאושהם,שהתבררהישראלייםהחיילים

לקרארוהתפטרוהמלוכלכת,המלחמהאת
אלהפנינוהזההשיראתעצבים.בהתמוטטות

החוליםבבתיהמאושפזיםהישראלים"החיילים
הטנקיםאוגדתמפקדאלאותרהפנינוהפסיכיאטריים".

גבע,אלילביירות,הכניסהאתשדחההישראלית
היהודיםהמפגינים 400.000אלאותוהפנינו .והתפטר

המלוכלכת."המלחמהנגד.בתל-אביב

 ?בסיסומרעיךפניך'לאןואתה,

אדםאותר"ואני-

~מינםאתעליזק~כו
;תיכם nרףאתעליזק;ככר

הגלעלאשאר
שלכםהטובעאינני
 •הטביעה".אני
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ספרים

שבספרותוהאיןהיש

השופר ;לאורדן
הוצ'והחרב;

המאוחד;הקבוץ

 ;ד 11תשמ ;עמ' 128
 ;בלוםקרטון·רות
הנשגבביו

הוצ' ;לאירוני
 ;המאוחדהקבוץ

 ;ב 11תשמ ;עמ' 128
סיפור ;יזהר .ס

הקבוץהוצ' ;אינו

 ;עמ' 112 ;המאוחד
תשמ"ד;

מהותשלשאלות •
בנייתאוניווטה,הראליה,שיקוףבחינת-ספרות
 ?לחלוטיןשונהחדשה,מציאות

-הספרותיתהיצירהשלעיסוקה-לזאתובהקשר
 ?פיוטייםסמליםבעיצובאוהממשותפרטיברישום

אפשרויותמזינותאומשלימותסותרות,מרהובאיזו
 ?רעותהאתהאחתאלהשונות

אחד'יוצרשלבעבודותיובכולןהשימושוהיתכן
יוצרשלשימושוסגוליותאתל"תרגם"ניתןוהאם

 ?מספקתמדעית-ספרותיתנוסחהלכדיבחומריו

אחת,לאנידונושכבראלהסוגיותלמכלולביחס
דאייתםזוויתאתהנידוניםהספריםשלושתמשרטטים
מהםשנייםאשרחוקרים,שלושהשלהייחודית
והשלישיתרמן'אלנתזשלמיצירתובחלקיםמרוכזים

בכללותה.הספרותלהבנתבגישה-

עיקריהעלהפרשהלהעמיד •
מראייתונובעתזהבספחלאורדןשלהבסיסיתגישתו

ישירהכתגובההאלתרמניתביצירהמסויימותחטיבות
עוסקים,שבספרוהדיוניםששתתקופתו.להתרחשויות

מאמין"ה"אניבשיקוףהישיר,התאוויבמימדם

עולהשהואכפי Iתרמןאלשלהחברתי-פוליטי
המציאותבהשפעת-ובמקביל ;אלהמחטיבות
זה.מאמין""אנישלהפנימיתהדינמיקהעלהמשתנה
תכונתמתפרשתאלה,מקבילותבדיקתתוךואולם,

אףשונהמזווית(המובלטתמדוברבוהיוצרשליסוד
חומרל"תרגם"יכולתווהיאקרטון-בלום)שלבספרה
רב-פניםספרותילקליידוסקופאחדמציאותיתשתית

בהפרדהאם-מוחלטבחופשבוולנועורב-רמות,
מראות.ערבובתוךואםן, pמן pשלמוחלטת

הןשירתו,אתאלתרמןפיצללאור,טועןמלכתחילה,
והןהמוגדרנושאהמבחינתהן .ניסוחה,מבחינת

אפיקיםלשניפרסמ::ו,בהןהשורותהבמותמבחינת
האקטואלי-והאפיקהלירי-סימבוליהאפיק :ברורים
דיונו'מרכזאתהמחברמקדישלוהאחרון' .פוליטי
המהוויםהשביעי"ה"טורשיריע"יבעיקרמיוצג

שלאירועיהכלאתשליווהפיוטי"יומןמעיןלמעשה
עלבולטבאופןושהשפיע ) 15(עמ'התקופה"
הדוד.בתודעתרישומיהם

היסודבאפיונילאור,עפ"ימאופיינים,אלהשירים
 • :הבאים

מבטאהואכש"ץ'עצמואתהמחברראייתמתוךא.

שלוההסטוריהחברתיהפוליטי,ה"הגיוןאתדרכם
תקופה,שבאותההישראלית"בציבוריותהדובמחנה
במובהק.אינדיבידואליתכמובן.הבעתו,דרךכאשר

הישיר,האירועשלול"עכשו"ל"כאן"מעבר .ב
הטדיוויאליהמאורעשל"טרנסטנדנציהמתחוללת
הסטורית-משמערתהטעוןלמאורעוהיום-יומי
תגובותבאוסףמדוברלאהיינו, .) 20(עמ'מטאפיזית"

במיוחד,דראמטירתולו-גםאקטואליות,תקריותעל
העומדהאומה")("שדהסטררי-לארמיברצוןאלא

אחת.הידראיתלחטיבהומקשרןביסודן
הלאומיהקונצנזוסעםהמשודדשלהזדהותולמרותג.
שעהנחרצותתגומקריאותנמנעהואאיןהתקופה,של

עליו .המוסדילמסדכלשהיסככהלדעתושנשקפת
משמערתושכןבישראל.החברהשלקיומהמרשתת
הקץ""קרעלהמתחוללהיהודיהקיוםמאבקשלוערכו
כללאודך-המשכהרעדההסטרריהראשיתמאז

 .ובתכליתםביסודםמוסרייםהנם ;לעיןהנראההעתיד
הנזכרות,הנקודותשלרשמתוךשתייםלפחותוהכה,

שלהלירייםשיריוביסודגםבולטבאופןמצויות
מסטית-להכללההקונקרטימהאררעהמעבר :המשורר

הבלתי-פוסקתהטראגית-הירואיתוההליכהסימבולית,
למרות.החייםשביןהדקההפרדהגבולעל
אותרלאורשללדעתונראהאלתרמןשלבמחזותיוגם

בקונספציההמעוגןאמנותי,.מבעשלרשויותערבוב
ביטוילידיהבאזהכמולאומית-חברתית.מוכללת
השכיחהעלייהימישלא"ימוצגתבהכנרת",ב"ככרת

הטרום-הישראליתהחברהשלוטהורראשוניכדגם
החמשיםשכרתשללא"'ת.~.חנ;:מבהשוואהמדינתית,
הדראמטיהז'אנרשלזו.כמוקישורבדרךרקוהששים.

ניתןשלו,הפוליטייםהשיריםלחטיבות Iהאלתרמני
המחזותשלמיקומםאתנכונהלהביןלאורשללדעתו

 .יצירתובכוליות
למאמרהמחברמתייחסשבספר,האחרונהבמסה
בסוףאלתרמןשללסטייתוודרכוהמשולש""החוט

גםהגדולה".ל"ציוכות-הפוליטיהימיןלצדחייו
ודרכיהאידיאההשתנותלמרות Iלאורמסביר Iכאן

המשוררשלהנפשייםמקורותיוניזוניםביטו:ה,
בכלפניםבחילופיהמתבטאתהיסודיתמהחרדה
התמידי-לא-הקץ""קועלהקיוםחרדת-יצירותיו

פתור.

ברגעיםעולםשלנשמתו •
ספרותייםבז'אנריםאלתרמןשלהווירטואוזיתשליטתו
בקומשורטטתאחת,תשתיתמחווייתהיונקיםשונים

קו-קרטון-כלרםרותשלבספרהברורהתפתחותי
 1דרכומתחילתהמשוררשלהנלבטתניעתועפ"יהנע

ממשותכמייצגתהכתיבהראייתשביןהמתוחבמישור

ומפשטמערפלאמנותיבמבעדבקותלביןחד-פעמית,
הצטלבויות, .מוכללמושגלכדיעדמציאות

שללעושרו"ההיצמדותשביןאלהועורביךהתרחקויות
"תבניותהעמדתלביןהפרטים"שלולעושרםהרגע

ודרכיתקופותיהםלפימתואריםסמליות-מסוגננות",
הפרקיםבחמשתהשונות,היצירותבסוגיביטויים

 .שבספר

שלהשתנותהבהדגמתעוסקשבהםהראשון
סיפורימז'אנרהאלתרמניתהאמנותיתהקונספציה

ובדרכישבעלילותיהםהנוסחשינוייעפ"ילירילז'אנר
שיריםבחוץ"."כוכביםמשירישלושהשלעיצובם

מתוחיםיותר,ל"קצריםהמאוחרבנוסחםהופכיםאלה,
עוברהשרה"אני"יותר.רבסוגסטיביכוחובעלייותר"
שבנוסחהאוטנטייםוחומריהםניכורשל"תהליךבהם
במודעלתתהמתכוונתפיוטיתבמציאותמוחלפים ,'א

פיוטי,עולםיצירתע"ילחווייהיותרתקפהמשמעות
עיצובםואולם ) 45(עמ'על-זמני." .ומסוגכןסמלי

פתרלאבחוץ""כוכביםשירישלהכמעט-הרמטי
מושגיות-ממשותהמתחאתחד-משמעיפיתרון

מסגרותאתזהפרץובאי-פתרונוהאלתרמנית.בשירה
בעוצמתוהמתבטארב-היקףתיזמרוויצרהליריהז'אנר

המהווהב"חגיגת-קיץ"קרטון-כלרם,לפיהמכסימלית,
שיריםחרוזה,מפרוזההמורכב"פסיפסלדעתה

שירימכתמים,לבן'בחרוזשירהפיליטונים'שקולים,
ורעאחלהםשאיןועוד,משלים"חידות,הגות,

ההגותיתהתפיסהאתלבררע"מ .) 46(עמ'בספרותנו
קרטון-פ;כהזה,מדהיםחומריםערבובבבסיסהעומדת

בהלסיפור",ספרה"בין-אלתרמןשללמסתובלום
הקיוםלמשמעותהערכיתלהתייחסותוהמשוררשב

הפוליטית),שידתובניתוחלאורדןהעלה(אותה
הגישהמוסרית.חוקיםמערכתבהפעלתהנעוצה

מדגישה .זרהומניסטיתמתפיסההערלההפואטית
הרגעים""פרודישלעיצובםחשיבותאתכמרבן

שלבחזרהכלומר,הקטן"."האדםשלחייושבהריית
לעלילות ,) 51(עמ'ל"כמרך"ה"כשגב"מןשכיםלאחר
מרהמאמרתברוררמ~ברסמלים,במקרםאנשים

החייםסיפוראירוני.לראליזםדרמאכטירת-טראגירת
"כילהתרחשות,האלתדמכיתבכתיבהשרבהופך

היאהיוצרתכשהעמדהרקתקפיםוהיאושהאבסורד

ומתנפציםמופרכיםהםאךוהפשטה.הכללהשלעמדה
 .) 63(עמ'ההרייה"שלהרוטטיםהפרטיםאל

בפרוזהעוסקקרטון-כלרםשלבספדהכפרדפרק
המחברת.רואהבהשגם .תרמןאלשלהשירית
מזה,המימטי-שביצירתוהכפולהכיווןאתבמובלט,

לעושרמיוחדהדגשניתןפה,רגםמזה.רהסימלי-שידי
בז'אנרמאוגדיםכשהםאףהמשודרשלהבעתוסרגי
בפיליטרכים,ליריות,ברשימות(מדובר .כביכולאחד

רעוד).הגרתברסיסישידיים,בציורים

יזהר .ס

התל-ל"פררזהמוקדשתהנדוןבפרקמיוחדתחטיבה
לכדליותכמיקרוקוסמוסהעירמעוצבתבהאביבית",

אחר .ה"ממש"אחרחיפוששלדרךבאותההיקום
"הקורםממש,אותרהדברים,שלוריחםצבעם

מסימניאלתרמןבעינישהואולרעיוןלהפשטה
 .) 111(עמ'התקופה"שלההסטוריתהיהודיות

רהעתרןהעתלשיריכמרבןאותנומחזיריםאלהדברים
ההסטוריתולתפיסההממשילאירועהכפולהולזיקתם
הצטלבותלאור.שלהנזכרניתוחועפ"יממכר,הערלה
האלתרמנית,ביצירההשכיםדיונישלישירה,נוספת,

המשךלאורראהברכנרת""כנרתלמחזהמתייחסת
מדברתקרטון-כלרםואףהפוליטית,לשירהמהותי
אלאמוגדרת".הסטרריתב"מציארתעיסוקכעלעליו

שלהמנחהלרעיוןזרעובדהמכפיפההיאשבדרכה,
בשניהמשודדשלהמקבילהלניעתו-מחקרה
לעולםהמתייחסתהטבעית,-המציאותמישורי
שלהפנימיעולמואתהמתארתוהספרותית, Iהחיצון
נבעהביקורת,ע"יהמחזהשלבקבלתו(הקושי .היחיד
שלהטקסטואליותמתוצאותיההמחברתשללדעתה
 ).זרתנועהכפילות
שלכמעבודתוקרטון-כלרם,שלממחקרהערלהכסיכום
פניועושרהמכוונת,האנאליטיתהתיזהבצדלאור,

כמשוררדרכו"שהחלאלתמןשלהיצירתיים
מחזאילהיותוהגיעאררנגרדיסטכמעטמודרניסט,

חלקיואשר ,) 127(עמ'שידיים"מחזרתהכותבקלאסי,
בייחודם-ומאמריםמחזרתשירה,-השוניםיצירתו

ברגישותתקופתםפניאתרשמוובאיחודם

 .מופלאהסייסמרגדאפית

הדברלמהמשלתמונה'להסביר •
אחרעץעלהנובחבלבלנביחותדומה'
בקצסמחזיקיםיזהרס.שלהמכונסיםמאמריו

לידיהבאההחקר-ספרותיתהגישהשלהקיצוני-מנוגד
קררי-המחיקהובדומיהם.הנזכריםהספריםבשניביטוי

הנהרגותהשונותהתיזרתעקרונותעלעל-ידוהמועבדים
ואיןדורות"אין :ומוכלליםחריפיםהספרות,במדע

אלהכלבספרות".זרמיםואיןאסכולותואיןקבוצות
כמרבןתמיד ...הספרותחוקרישלאמצארתאלא"אינם
אפשרותמידתופעותביןדמיוןקררילמצואאפשר

משפיעיםביןהדדיותועלהשפעותעללהצביע
מענייניםאלהאךמקומרת.רביןזמניםביןלמ~שפעים,

ולאוהחברה,התרבותחוקריאתההסטרריה,חוקריאת
שביצירההמופלאקרר~יאותם Iבדברהנרגעיםאת

 ) 9(עמ'שלפניהם."הזאתהאחת

בדדךיזהרמטפלזר,חד-משמעיתלפתיחהמעבר
גישה ;איכהשהספרותמהבכלהשליליההיקש

ניתןשאיכרהישכמהרתלפגועשלאלוהמאפשרת
בציניותלחבוטרכן,השקפתו,עפ"ימדעית,להגדרה

"אירגרכירת"-ספררתירתתיאוריותבכמהבלתי-מבוטלת
לדעתו'ראי-רלוונטי'מוגזםבאופןהנהרגות

במקומותינו.

שללשיטתובניגודיזהר,טועןהספרותית,היצירה
האחרונהשכןהמציאות.בשיקוףעוסקתאיכהלארד,
הברכהליוצר,בלבדמשאביםס~קבבחינתהיא

שאיכהאחרת,מציאותוכדר',רשמיהםמהרכביהם,

מערכתאלא ;להשמחוץזרשלחיקוידרךבשרםמהורה
 •לחלוטיןשרכים Iוסדריההקשריה Iחרקיה
ומשמשהיצירה,על-סףכעצרשהוא,כפיהעולםמראה

ביכראיןוהלאהמפנימהאשרמסגרתהיותרלכללה
דבר.לבינה

ממשיךתקשורת,שלאופןאףאינההספרותיתהיצירה
 ~שבההלא-בהירשהדי ;שלוהלאובטיעוניהמחבר
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הנהירעללאין-ערוךרבת~כי,ל"תרגום"והלא-אפשרי
 .להעברההכיתןועל

כרקבתבציניותיזהרמתייחסהספרשלהבאבפרקו
"אנשי-ספרות".להיותשאמוריםאלהשללאפיונם

מוגבלתהבסיסיתשמהותובתוארומדוברהיותוכאן,
הגדרותלהגדירהמחברלעצמומרשהלדעתו,לחלוטין

אפאראטהמניעאקדמיהאיש :כמוכביכולפוזיטיביות
שלהסףשומר-ספרותימוסףעורךאו ...מדעי

המזמיןה"תרבותכיק"-או ...המתהווההתרבות

ע"סכולהבתורההבקיאהמבקר-או ...ספרים
שלוכליו ...בית-הקפהחובש-או ...מהיררפרוף
משדותבמשיכהשאוליםהאמור,הספרות""איש
פסיכולוגיה,בתכליתלנושאהזריםמחקר

כליכללהוציאועוד,ועודסוציולוגיהאנתרופולוגיה,
החרישתוצאתגופא.לספרותברייתומעצםהמתייחס
הלא-מתואמים,בכליהםאלהגמדי-ספרותשחורשים

נחשףאיכרהיצירהשלשגלעינהוכשם ...ברורה
המרכזי,זמנהאףמובחןלאכךטיפולם,באמצעות

ומזמןהכתיבהמזמן(בכבדלהקריאהזמןשהוא
מגעמתחוללבובה)הנזכריםהארועיםהתרחשות
קשבולביןביצירתו,היוצרשהשקיעכלביןהמתחים
המעצבתהזרימהמתרחשתובתחומוקולטו,שלהרגיש
לזולתו.בכלוםדומהשאיכררוטט,חדש,עולם

קטעי(עפ"ייזהרמדגיםהספר,שלהאחרוןבחלקו
זולטעמו,הנכונההאחתהקריאהדרךאתועגנון)גבסיך

הסיפור,שלדיבורולשוןאחריממ~קדבקשבהעוקבת
המקריםהגיבורים,"העלילה,-בושנמצאמהשכל

הכל-והסמויותהגלויותהאידאותהמצבים,הקורים,
משחקיצירתלשםאלא ...עצמולשםנמצאאיכרבכל
גלם.כבחומרבדיבורהעיצובולשםדיבור""מצבישל

שהדקיקההתואנהמןגדולכעשהלבסוף,הזה,והדיבור
עםלהתנועעאלאהקוראעלאיןלכן ) 79(עמ' ".אותו

עלולאמיוניםמיוןעללהתבזבז"ולאהטקסטתנועת
פשוט-לרקוד"אלאהבכות,הבכתעלולאשיוכיםשיוך
 .) 81(עמ'
האמורותהריקודתנועותאתלהדגיםשע"מעקארא

מבכיםולניתוחולהקבלותלמיוניםיזהר .סאףכזקק
אכןכרגעיםהםשאם-גםכיוצ"ב,ועודלשוניים

מסגרותממסגריםהריהםעצמו'הסיפוריב"חומר"

התייחסותומכשיריהתייחסותאופניוקובעים

מסקנתואתמעטלאהמחשידיםומקצועייםמתוחכמים
אחדשכלדרךאותהמלבדסיפורלקרואדרךש"אין
אותההכאה,וכהנהסיפורקוראכשהואמעצמויודע

 .) 96(עמ' " ...להכותבכוחושישהכאה
הבכתתוךדווקאמתרחבתקוראשלהכאתואםומה

בחיפושאוהסיפוריות,ההתרחשויותשלראלי.הרקעם
החוזריםבציוריהםבהתבוככותאוההגותיים,רמזיהם

במוטיביםאומחבר,אותושלאחרותביצירות
שלמירכווהרי ?וכדו'בכי-דורוביצירותמקבילים
גישהמאותהניזוניםתחום,בכלוהשונההדומה

כמוחקרנייםעיסוקיםהאםועוד' .עצמהאכאליטית
במהותמגעשלאפשרותבהכרחמבטליםאלה

"חרישג;וה"האין-מזאתויותר ?שביצירההאסתטית

לעיסוקמביאהלמיניהןוערבשתיבתצלרבותזושל
שמובילכביכול,לשמה,שלאבחינתבמהותי,חוזר

לשמה?
ע"מאךבאויזהרשלהלאוויןשהדגשיייתכןאלא

הקריאהלפרופורציותולהחזירנומעטלטלטלנו
העיסוקשלהחשובולמרכזוהנכרכות,ההתרשמותית

שכחרחראכןומחוקרינוממבקרינושרביםהספרותי,

לאמצעייודעין'ובלאביודעיןהפכוהו'אףולעתים
להתייפייפותםבעיקרהמנוצלממטרתומכרתקכמעט

 •שלהם.העצמית

עינתעמלה

טרויאניכסוסהמלים

כהן;אלברו
 ;או~לו,~,;;ורים

אביטלמצרפתית:
ספרייתענבר'

 ; 1983 ;פועלים
מיוחדתדרךהיאכהןאלכדשלסוללשפחתמ

כלל,בדרךהנמסרות,בבעיותלטפלבמיכה
ספרותיותמשפחות .שללטיפולן

ספרא.אופורסייטפאליסר, :"מהוגנות"
המציאות~להכמעט-היסטוריתהזיקהמקוםאת

וכתרםתיעודית-אסוציאטיביתאכארכיהתופסת

למצוקותכאופן-הבעההכפש'תעצומותשלהמקודש
רגשנימללשלשפעהאלוביהמניהכרדדולהגיגים,
שלצורבתבתערובתהטעוןומליצימנופח 'לכאורה
 .ומופרךמטורףוהומורתהומיתרצינות
שלהיררכיהפלגבכידורכים,חמישהעלכסבההעלילה
"סולל"הספרמןהעברילקורא(הזכורהסוללמשפחת

היררכיהאימןהיוצאיםעם-עובד),בהוצאתשראה-אור

j? כתב-חידהשלבעקבותיוהקרה,ז'כבהאל~ל;כ:ה
ליתרצורפה,ואליובדואראליהםשכשלחמסתורי
 .דשנההמחאהביטחון,

ברוראיכרדברמוחלט,איכרדבר .הפתעההואההמשך
שמכיעיהםכדמה:~ז:ייםמדירבזמןכמשךשלאובוודאי

לעצמם,הדורכיםש~מצוהשם(זה"בכי-החיל"של
לאומניים-גיכוכי-טכסשלאפשריבלתיאוסףעםביחד

ספק,איןול~תיםמשיחיים-לאומייםהםצרפתיים)
מפעמתביותרהגרועהסוגמןשתאוות-בצע

שלידידותכי ,הקוראמתרשםאחדבפרקבלבותיהם.
אתאישגוזליםהםהבאובפרקביכרתם,שוררתאמת
צביוןהעלילהלובשתלפתע .מצפוןיסודיבלאאחיו
הדף,הפיכתעםמיידומתגלגלת,לאומיתבשורהשל

התמיםהקוראהאוכיברסאלי.להומניזםשיר-הלללכלל
שלהמטורףבעולמווהולךשוקע )?היוםכאלה(יש

רוחומצבהחמישה),שבין(הדומיננטיאוכלמסמרים
כטרדתאונחההנפשיתנוחותולרחיה,הזדהותביןנע

אתמקפיצהשהיאעדבעמוד'ופעמייםפעםשלבקצב
 ?כאןמתרחשמה :ממקומושלוהקורא""האני
מעוותים,מוגדלים,החיים.הואשמתרחשמהובכן,

מאורגנים,בלתיובהדגשי-יתר,בחסריםכגועים

אלטרואיזם-כעלהואנוכיות,ביצריםשטופים
משוח ,פארסהשלבמעגלנעוהכלואידאליזם-סוחף,

פנטומימהרחוב,תיאטרוןשלהצגהכמומוגזםבאיפור
 .~ליםשל
בההילדים,באגדתכמוכידומההספר.שלגדולתוזו

המליםהפעםיצאולילה,שלבמחולהצעצועיםיוצאים
הן .שימושבהןהעושיםאלהאתלתארכדימגדרן

ומכרכראישיספרותי'מחוזאלהקוראאתמוליכות
אחדכלשלעולמועםחשבוןשםלבראכדיכאחד'
הספרות,העולמית,הפוליטיקהההיסטוריה,עםמ~תכו,
אתז?רים 9או;?למשוקלבוהקטעומה-לא.מוסרערכי

ורוכסקישלאחתנפיחהככגדקארכיכהאכהשלאהבתה
שלבאימתההחיל""בכיכחרדיםבוהמעמד ,) 80(עמ'

של(ביוזמתוהמציאועצמםשהםעלילת-בגידה,
שלהפראפראזה ) l 18בעמ'-כמובן,וךים, 9מ 7או~

אךבכלא("תמידמוות"או"חרותעלסוללשלמה
אלאאיכןאלהכל- ) 72בעמ'-בחיים"תמדי
עלינושכגזרוובסבלבמבוכהבכאב,המליםשלנקמתן

באמצעותן.

הקורא,שללבואלטרויאני,סוסכמוהמלים,ומשחדרו
מרתכהוהפכוהרממלכת-הפארסהאלהרחקאותוכשאו

הלא-חדשגיבוריש-מאיןצומחהפרוע,למחולן
האירופיהפלגבןהחיל","בכישלהבכירדודכםהוא

הלאומיםבחברמעלהרםכפקידהמכהןסולל.לבית
אלכדשלדמותובןהואזהגיבורכילשערכקלבז'נבה.

בינלאומייםבמוסדותדומיםבתפקידים(שכיהןכהן
מליבהלשובגדולהערגה-שלדהמסרוכישונים)
החמיםחיקהאלהאירופיתהאריסטרקראטיהשלהקר

אלאאינו-הים-תיכוניתהיהדותשלוהשורשי
עשויאינושבספרזההיבט .המחברשלמועקתותמצית
ערגתועשויהמרכיביםמאילולהביןקצתקשהכהלכה.

אותרהמפתההאלמנטבדיוקומהרהאירופי,הדודןשל
לנהייהמעברהחיל"."בנישלהצבערניןבעולםכךכל

ומעברים-תיכונית,אקסרטיקהאחרהידועההאירופית

לנוסרםלמעמדשהגיעאדםשלכל-כךהמוכרלרצון

 .עליומשרהשכזהשמעמדהבדידותמפכישדשיואל
הרי :הקוראשלבהכאתולפגרםכדיבכךשאיןאלא

שלמעלליהםהיפוך-ערגות,שלזהבסיפורעוד'כותרו
דודכםשלמעמדואלמצידםהעורגיםהחיל""בני

כהן'שלהמופלאההסיפורדרך :ה~לים 'כמובןוכותרו'
המחוכמותההיסטוריותהחומדותשבה,הרגשעוצמת

 •השופע.החם,האנושיההומור :ובעיקר

ז'קונטאמנון

עלחתמתלאעדייו

לשנתן~ iג,ת
1984 ! 

 1984מרץ

פנימייםנופיםמיפוי

יסמין ;איתןמריםו
 ;שירים ;ובנזין
 ;צ'ריקוברהוצאת
 ; 1983-תשמ"ג

עמ'. 88

שלהראשוןשיריהקובץובכזין",יסמיך ''
על-בפרסהמחברתאתזיכהאיתן'מרים
בית-הסופרמטעםכיומן'ומרדכירחלשם

בירושלים.הזזחייםעל-שם
הניתנתקוטביות,בסימןעומדכולוכמעטהספר'

יעידזאתקוטביותעלהשונים.בשיריםברורהלהבחנה
מערכתסביבוהמעמיד"יסמין-ובכזין"הקובץשם

עליהם.לעמודמשתדלתשהמשוררתיחפים,שלשלמה
מרטוכעיןמהווה"המרכבה"בשירהקובץשלפתיחתו
סוסיםלשני /מרכבהובתוכילדרךיצאתי .כולולספר
אלשני /האורווהאלדוהר-אחד /רתומההיא

הטבועה/.היבשת

 .האמוריםהקטביםכשכינשלטתהמשוררתשלדרכה
לכליסמיןריחותיציףהאחד .לבןהשנישחררהאחד
לרמוזניתןגםרכךבכזיןריחות-והשניהספראורך

וחלקובשיריומצטייןחלקואשרהספר,שללאיכותו
 .פחות-השני

שרכיםלשונייםרבדיםעשוייםהמחברתשלשיריה
הדובר"האני"גם .ואיכותםבנימתםמזהזההנבדלים
הקוראאתאחת,לאומותיר,תכופותלעיתיםמשתכה
הדובראתנמצאלעיתיםאיכטרפרטטיבית.במבוכה
ראשון)בגוף(שיריםישירבאופןמופיעכשהוא

 .מילותיווביןהשירבתוכנימסתתרהואולעיתים
למכותניתןשלפנינוהקובץשלהעיקריותהסגולותבין
כופיםבמיפויהמשוררתשלהבלתי-מבוטלכוחהאת

 .אקציסטכציאליתדיכאמיקהנכוסחהכפששלפנימיים
 :בשירכמוחברתייםכופיםבתיאגרהרבהיכולתהוכן

 /הצבאמןשליהחבריבראשבתביוםואיך ...לומדים
שוקיים.שרוחממששלווהמשולש •עברייןכמריפה
כאשרלכאורה,יומיומי,בדיבורלהשתמשמרבהמרים

עםהעכשוויתוהשיחהלחלוטיןהרגילותהמילים
יותרפנימיחווייתיבצופןתפקידממלאותהקורא

מודע.תתולעיתים
שבהם,הרבההכנותלמרותדווקא,אלהשירים

 :והיאאיתן'מרים ;שלהחולשותאחתחושפים
בתיחכוםהןמצטייניםהאחריםשיריהיתר.אמירתיות

ערס-השירלדוגמהכןרעיוניבתיחכוםוהןלשוכי
אפרודיטה.זר /אסיחמרזח.זראיןלא.-פואטיקה
 /ערסבישירה /ארוסליששלחה /העיןתמימת
פואטיקה.בישערשה

בכימהכתוביםשיריםהואבקובץשיריםשלאחרסוג
המשוררתוצנוע.סמויבאופןנעשיתשזוהגםפוליטית

התבוננותאךהפוליטי,האספקטאתהיטבמסורה
הצופןזניחתשלאפשרותמותירהאיכההשירלעומק

ממכראפריקני",שבט"כמוהשירכדוגמתהפוליטי

תרועתובו .האחרונותהשוררתשתיאתבחרתי

 . !ב··ורין !ב•·רוין /הטררכאוס

הספרלעטיפתלבתשומתגםלהקדישהראוימן
"יסמיןהספרשלשמו .תכניועלרבהבמידההמעידה
אספקטאתהמדגישויזואלילמסרתורגםובנזין"
איתןמידםשלהיסמין-השידיאיכויותביןהקיטוב
 .הבנזין-השיריואיכויות
שירי,אוסףהואשלפנינוהקובץכילומד,ניתןלסיכום

ההבדליםמכאןואוליבכתיבתה,שרנותמתקופות
רהדינאמירתשיופייםיותרהטוביםמהשיריםכאיכרתם

ליהנותניתןעדיםכשבעהעליהםמעידיםשלהם
 •כהחלט.

רפאלשמואל
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ספרים

לשפהחוויהבין

חפיסה ;ריידאשרו
שירים;חדשה;

 96 ;עובדעם 1הוצ
 ; 1983 ; 1עמ

הולכיםכשהםוהגודלהאשהארץ,

וכמעטדומיננטימעמדלהםוכובשיםה
ומאידךמחד'דייךאשדשלבשידתובלעדיי

אמנותית-שידית,תפיסהשלהשתלטותה
המעניקיםהםהקודמים,בקבציוכבדבצבצהשאמנם

ואתבכללחשיבותהאתחדשה""חפיסתלאסופה
ייחודה.

יסודדווקאאינןמדמויות)(להבדילכיש~יותואשהארץ
הראשונהשידיומאסופתהחלדייך.שלבשיריוחדש

"סדרהקודםבספדווכלהלנדודי"השביעית"בשנה
אוכנותני-גוון,שידתואתאלוישוי;תמלוותנשים"

בספריובדם' .עצמםבזכותהעומדיםכנושאים

נושאיםמופיעיםאלהנושאיםשללצידםהקודמים
לשרטטהמנסיםשיריםנמצאוכךומגוונים.דנים

סביבהסובביםשירים"האני",שלביוגרפיפורטרט
התשוקהלפעמים,שנושאם,ושיריםהאבדמות

 .כפשוטה

האשהשלמושלמתוהכמעטהחדשההשתלטותם
מצב""תמונתשידיוקובציעםלמעשההחלהוהארץ

מצב"ב"תמונתכאשד .) 1980 (נשים"ו"סדד ) 1975 (

הולכתנשים"ב"סדדואילוהארץאתדייךמעצב
אתשאפיינההקונקרטיתהאשהולאכישותחאשח,
והיקפה.הינדהתוויאתומקבלתהקודמים,קבציו

רופףגםולועיוןשמראהכפיחדשה",ב"חפיסה

כשהןוהארץהאשהמופיעותהמרכזיות,בחטיבותיו

המרכזינושאמהו;תהןכןעליתד .היטבמעובדות
"האשה"עםשביחסיושבעודלצייןכדאיפהובלעדי.
מובנותארוכות,שיריםחטיבותליצורדייךא.מצליח
כדוגמת,?בנית,והןתוכניתהןבניין),(מלשון

וכן ) 20-18 ("שביעיות" ,) 17-16(עמ'"שישיות"

"הארץ"הואהשיריםשלהמרכזיכשנושאםהדיהלאה,
אתב"אני".יותרומכונסיםמאופקיםנעשיםהשירים

מחליפה"האשה"שבשירילכאודההמתנשאתהנימה
 .ואירוניתמאופקתנימה

בלילפולעודתוכלכמהעמוסים"מדינתכמושורות
כמרהבה"לשדודהאשתפוזיביןלחיותככה /להגיע
הסתםמןשנכתבבשיראו ,) 45עמ'דב"זמן("כבד

 : ) 6(עמ'הנאורה""התקופהלבנוןמלחמתאחדי

יסתבר,עודכך/השמועות,לספרצודךשאין"ואפשר
והדחקעמוקומגיעותבאדמה /מאליהןמחלחלות

שודרתמולאלכאב",מכליותראדרךוהזמן /להמעבד
עיניעדעליתבעננהבלולהשמשקרןמתוך"כאילוכמו

 " ...בצעידהכסףמאורדמות /מאוחדתנתחלה
מיטיבותש.ו)-שליההדגשה . 24עמ'("תשיעיות"

מתחנחנתמהפתיטיתהשונות,הנימותאתלהראות
 .והאירוניתהמדידהאלמשהו
משמועולהשאףכפיהנוכחיבספרדקלי,נדמה

השביעית"בשנהכמולשמות(השווהחדשה""חפיסה
המכיליםנשים","סדרהלילה","זריחתלנדודי",

בנושא"הגודל"מתבלטמתורבתות)קונוטאציות
אתוהןה"אני"שלאופיואתהןוקובעהנותןיחודי,
האסופה.שלהכוללאופיה
מקורגם;הואשלא.דייךבשידתומאוחדכיסודהגורל,

חדשה",ב"חפיסההאמנותיתהתפיסהשלהתגבשותה
ה~שהשלשהישויותאחדידקלהתפתחהיהיכול

ה"אני''כאילו .משמעותןמלואאתקיבלווהארץ
האדכיטיפיים,היסודותשניוביןמולאלבהתייצבו
אוקונקרטיותולאהיוליותישויותזובשידההמהווים
כדשות-על.הגודלאתלרשותולגייסחייבמוגדרות,

קלפים.למשחקהחייםאתמצדוההופךגודל
מאוזןמשהולהעמידהאנייכולהגודל,אתבגייסודק

השורותכך .והארץה~שהשלהדמוניתעוצמתןמול
קשיםקשרים/עםלחשךשקטיםשכבנוואני"בחידתי
חיינושלאפשרייםרגשדגמיבודקים /סמויהמירושה

ילדותיוחוט /אתךבאהילדותךשהלכנומקוםלכל /
ללילותככנפייםביהיהלא /בגוףלגידיםשנארג
 .זותפיסהבתמציתיותמכילות ) 17(עמ'האלה"
מיידאך .בבחירהכביכולמתחילההאנישלעמידתו

בחידהשלאפשרותחוסרומעמידהההסתייגותבאה
"קשריםעלמעידהובמקומםאחריות,שלוממילא

לעשותהאנישיכולמהכלסמויה".מירושהקשים
דגש"דגמיבדיקתהואמעיקרהמקובעתבסיטואציה

"עץבשיראףנמצאדומהסיטואציה .אפשריים"

ומשאיריםזהאתזהמוצאיםובחירהירושההיהודים".

שלילהאוחיובשלהיחידההחירותאת"האני"בידי
ל~שה,שציטטתיבשירהמיוחסתהבחירהמילוליים.

ברודות,קונוטאציותסמךועלאחדיםבהקשריםיכולה
 .לארץגםלהתייחס

דייראשר

שלבעדנופיחותחלאשה-ארץ-גודלשלזובמסגרת
ובשלילתבמוותדקעצמולזהותמצליחה"אני"
 .אלומוחלטיםיסודותבפניאחראית,כאישיותישירות,
בציטוטיםזהעצמיפיחותתחושתלהדגמתאסתפק
לאשה.והןולארץלאדמההןהמתייחסיםשירים,משני

והןלארץהןהמתייחסהזיכרון"בשפתב"אלגיות
 :ה"אני"מצהירהאדמה,האוניבדסאלית,למקבילתה

 /המוותבאמנייןלדאות /הזאתהאדמהאת"פתחתי
איןשלגבינולהזכירודי .) 75(עמ'באתי"מאיןודאיתי
אומד,הווישלילה.פשוטאלאישותבגדדהמוות
ובשלילתבמוותדקעצמולזהותמצליחה"אני"
ה"אני"שלהעצמיבעדנוהפיחותב"שישיות"עצמו.

האשהידיעלהןהנשלףהקלףעםבהזדהותומתבטא
שישכמו"בריאהאשהה .הגודלידיעלוהןאשה)(אם,
/וכלמשחקיה"אופלאתב"אני"משחקתלילה",שכל

 .) 16(עמ'בידיה"הםהקלפים

מיוחסיםלשתיהן .לאדמהוגםלאשהמיוחסתהאפלה
שתיהן"האני".עורגאליהןאשד~כפתיותואיעוצמה
דממהשלומקודה .בדומיהאליהןהחותרלאדםעונות

השיר 33עמ'(דאהלדברנזקקתשאיננהבשלמותזו
 .אופל")היאהזוהשלמותלאדמה"מתחת
בלבדיותושמקודופיחותהאני,שלבערכוזהפיחות
המצבאת ;,~ממולידוהגודל,הארץהאשהמול

ומאידך .דייךשלשידתואתמחדהמאפייןהקיומי
"האני"האמנותית.לתפיסתומעצבגודםמהווה
איןהגוף.שללזכרונותיוהגוף,לגבולותעצמומצמצם

לחוויה.אועמדהלנקיטתמתחייבהוא
שיריםהכותבהשד","האניביןחיץמעיןנרצד

חיץהינדזהחיץהביוגרפי.האניוביןמלאהבמודעות
שמעידיםכפי .בלבדאמנותיאמצעיולאקיומי-מודע

(עמ'הנפש"אתלכתובזהשידה"לעבודכמושירים
שירים ,) 5(עמ'לצעד"הגדולהוחיבתוו"המשודד ) 92

האסופה.אתוסוגדיםהפותחים

עלהבנויהתפיסתובלבד,בזכדונותהאניהצטמצמות
גבולותיואתמחדקובעיםופאסיביותהאניפיחות

מסלולולתוךאותומתיכיםמאידךאך ;הגוףכגבולות
"באלגיותהיטבהמתוארתתפיסהה~ווד.הגודלשל

חשוכים"שדשיםבי 5בבית"ובמיוחדהזיכרוןבשפת

ברכותהנהעד /קצרתיעדביומולכים /אותימוליכים
 .בהמשךוכןזכדונות"מפתהנהעד /ורחםידניים

אדם ...הנפששללמודהכ"קדיאההאנישלבהגדרתו
יביעלדודדוד /חתוםסודסופוועד /ידיעהמאייסודו
הניכור.אתמולידים ,) 77-76(עמ'צופן"

עמדה .דייךשלהפנימיתעמדתואתנמצאזהובניכור
הפואטיים.עקרונותיואתכביכולקובעתמצידהשהיא
החוויהבין .בינייםעמדתשידיואודךלכלנוקטדייך
שאליהןארץאשה-ההיוליותהעוצמות .השפהלבין

מכללהסתלקותהאניאתמביאות-הגודלמצטרף
חשדייךאין .כלפיהןחווייתיתאומוסריתמחוייבות
ולאהביוגדאפיל"אני"לאכפויה,למציאותמחוייבות
אשדנוקטזומחויבותבמקוםהספציפיות.לחוויותיו

לשפה.לשידה,מחויבותדייך
כשנאמנותוהשפה,לביןהחוויהביןזובינייםעמדת
בהישלשפה,וראשונהבראשנתונהכמשודדדייךשל
 .משמעיולדבלאסתטיה,.למוב~נטייתואתלהסבירכדי
ואיתרשידבונההואהשיר.בכתיבתנחפזהואאין

שהיאנפשהנפש,אתכותב,יותרנכוןאובונה,

 • .והשידההשפהשלמוצרה

וצבישלום

 JjlDיד n ~~מל~"~~ת~~מ!תינ ~
,'-

_.....____,-' 

ערילDומגתיםחאריםשעיuוניםונא.שםימנתיםלצאם
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מחוסרנצאבדברים.סדונעשהבוא

 .לעיקרטפלביןנפרידהבהירות.
ואתהעובדותאתנבחןבוא

 .לבחירתנוהעומדותהאפשרויות

הבנקשדרתיאתזה,אחדבזהכנזרק,

 ·נוטיםשאנוההשקעהאפיקיואת
עומדהכלמאליהם.כמובניםלקבלם
בהגירן,זאתשנעשהכדאיאןדלירן!

ובמקצועיות.בשיטתיות
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השקעהואפיקשידותכלנפרק
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אתבוררהבצודהננתח .בכללאם
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כללנרעולהכמהנבדוקזה,כנגד
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בוזלהשתמשלאבאמת,כדאי,
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לכספנו,הולמתתמורהלקבל
הבנקגםזכאי-טוב"עסק"לעשרת
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