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תייא , 16452תיידלכי
 1985לשנתיי 77"עתרןעלמנוילהיותמבקשהנני

ומשפחהשם

כתובת

 . 03-456671יטלא,יית 16452תייד :והמנהלההמערכת

 jהמודעותלתוכןאחראיתאינההמערכת

מחזירהואינהכותביםפניותעלבכתבעונהאינההמערכת
 .מבויילתמעטפהאליהםצורפהלאאםידכתבי

 . 03 • 456671למס'ורקאןלטלפןמתבקשיםלמערכתהפונים
עלכפולברווחמודספכשהוארגיל,בזאררקלשלוחישחומר

 .מראשלתאםרצויהעורךעםפגישות .הניירשלאחדצד

 .באריקיבוץבארי,דפוס :והדפסהלוחותצילום,סדר,

בעיימאטלסיי" :הפצה

טלי

משלוחכוללשקלים 11,700סךעלצ•קבזהמצורף

בנקעלהמשוך

תאריךחתימה

מהעלאתעצמואתמבטיח SS.1.6ה·עדהחותם
צפויה.מחירים

 3 1985אפריל
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חושיםספרים

 :ערב:ועםבהרצאת
 ;רןאשקלחרצרת ;שחםנתן

לעם.ספריה
 ;ביערהקפות ;מתיהולין

לעם.ספריה
הנידחת.עיר ;צרויתאידה

במחיקה.תרגיל ;זנדבנקשמערן
בית-ספר ;סילרנהאיניאציה

 .אופקיםספרית ;לדיקטטורים
 ;נפגשיםמקבילים ;לרזאחרד
 .אופקיםספירת
מוקדם.אביב ;צררמרקי

לכתיבתמוריםדרושים
לימדוספרי

עזרים, ,עבודהדפיעזר,ספריאולימו,דספרילכתיבתמוריםדרושים . 1

(עיונייםתיכוניים,אויסודייםבבתי-ספרהנלמדיםהמקצו·~ותבכל

 .הרמותבכלוחקלאיים)ומקצועיים
המקצועותבכלהיכםהספריםלהוצאתהנדרשיםהלימודספרי . 2

הרעיוןלפיתוחלמערכתיוזמנו ,הרעיוןרקשבידםמורים .הנלמדים
 .לספרוהפיכתולכתיבתווהנחיות

כלאועזראולימו,דלספרי ,וכר•הצעותרעיונות,מוכנים,כתבי-יד . 3
ספריהוצאתמערכת"תגא"הוצאת :עבורלהפנותישאחרותהצעות

 . 380617או 371610 :טלא. 11ת 8הנגב 11לימוד
למזכירתלפכות . 10 00- 14 : 00השעותביןהי-ב•בימיםפתוח

בתשובהיענוהצעהוכלהשולחכלאידלשטייוצפורההגב•המערכת,

תגאבהצואתבקרובשיופיעוספרים

קלטרז•משה 1והפעלההבנה(מדעיים)-כיסמחשבי . 1

מאושרהקריאה,ולימודלחיזוקעזרחוברת-קוראאני . 2

הדרנוריתהחינוך;משרדע"י

י"עמאושרהביניים,וחטיבתזילכיתהערבית-נתיבות . 3

אליאסאליהוהחינוך;משרד
השבוע~פרשתעלודרשותהגות-היטבודרשתוחקרת . 4

מירוןמנחםד"ר

גרטנרשינהמהשואה;ספורים-שקטיםעומדיםהעצים . 5

דולגיןעליזהבצרכנות;ורצוימצוי . 6
יששכראהווןההצתה;מערכת-רכבחשמל . 7

פוליאקלילידייר / 1938-1941ב 11ארה-אנגליהיחסי . 8
ליטמןישראל 1שלונסקילשיריחרוזיםמילון . 9

ברזילי-אורבךמיכלהרפתקה;הואציור . 10

הספריםובחנויותספרי, , 03-293959טל•עליםבית :הפצה

ספריםהוצאתתגא. [iliדוידוכיואל

תיערשבית

הפועליםצבוראתמברך
בישראל

במאי. ,-הלו~ראת

~ 
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פוליטישיר .הסוסגילאתלדעתאיד

iJ .יל~תלד~תסר~ילהן.רר~iJ כ~ל 9לחחיאשףסzWf יו~· 
ח;תכ;ת,ארבעל;ישחדשיםששהכגיל
אשרעדלגדלממש'יכ;ת ; ,;i ~,ש, vJל;~ש T ;תים Tשנכגיל

w לב 6סגי~~r:פךז;~· wf ~~~·· .~;קב-ףע· = _ =-". 

מ:גיעוהףאהאח;ר~~;תנח;תכ;תחריץמ;פיער"עשכגיל
- . _ , . · ~'ר~~~-ש~ס~זtוףס rrwf .ן ,WiJ ·r ·~~דr~ל
 .ט 2$7לtזטלה~לםססריץ~r;וחילש ?iךז:זרים·~זז?~~ילסחל

iJ .7~יל~תלד~תסר~ילהרר.ןPiJ ם~~~קץ~גכ~ל 9לחחיאלס~ה iJ ת;~~~;ננ;ל W .לה
 .tזחר~ק;ם fש pךr:ז Wסףז;וים'ש P ז:W ??r~י

N הסופריםנודת

בניסןיז-יח 32 ,ההזעידה
 ......העברים ,.

1 

 .מהקהלוחלקהנשיאות : 8.4.85בישראל.העברייםהסופדיםשל-32ההועידהשלהפתיחהערב

ועלהסופריםועידתבשולי
הסופרשלה"נגד"חובת

מ'יבחוהשהתקיימההעברייםהסופריםעידתו
ה"פופו-הוועידותאחתחיתההשתה,פסח

שעוררההרחבהציבוריההדמבחינת-יילריות
ההצבעהאחוזומבחינתיהשוניםבכלי-התקשורת

תקדיםללאשהוא ) 50°mמ(למעלההגבוה
מקבילות.וולכטריותובאגודותבאגודת-הסופרים

הסופריםאגודתנראתהשכים,ארבעלפכיעוד
שלאשלומאליםכאגודתרבים,בעיניהעברים,
הןייייאומריאלאושאיכם ,ענייניהםלכלכליודעים
אמכםיעתים .השלטוןקברניטישלדבריהםאחרי
יימצבעלדעתםאתלהביעהאגודהמוסדותהעזו
גורלעלדמעותכמההגירווכןיייהעבריתהשפה

שום-לזהמחוץאבל .ייהמצוקהיייהדות
עלמוחלטויתוראוירפיון .חברתיתמעורבות
ציבורשלנכסיםוהפקרתמקצועיימאבק

רק(שהואיעקבכרוןבזבית-הסופרכמויהסופרים
 .רבות)מכיאחתדוגמא

הראשונותהשכיםובעיקרהאחרונות,השכיםארבע

במצבשיפורשנותהיו ,) 83-81 (המהפךשלאחר
תרבותיימכפיקייכמוסדבתפקודהגם .האגודה

ציבוריכגורםוגםיהמחודשבית-הספרבמסגרת

 .בחברתנוגורליותבשאלותדעההמשמיע
הוועדבפירסומיביטוילידישבאואלו'עמדות
אלא .אופוזיציוניותלרובהיו ,האגודהשלהמרכזי

כפרטוהסופרבכלל,הספרותוכהגהנוהגתכך l'י
פן).אלכסנדר(כדבריהנגד""בעדלהאבק
דמוקרטיהיאמנותיביטויחופששלבשאלות
איו ,ואפליהקיפוחומלחמה,שלום ,וגזענות
הואמהותומעצםשכן .אדישלהישאריכולהסופר
 .אלהערכיםשלשמירה""בלבבבחינת

מעמדותיהםרצוןשבעיהיוכולםשלאיודע,אני
 .האחרונותבשניםישראלסופרישלהמובעות

בעקבותחקירהועדתלהקמתמהדרישה ,למשל
הפגנתלפכיעודובשאתילה,בסאברההרצח

הואלהןהמתנגדיםאחד .אלף)הארבע-מאות
ידיעותייבדעתואתשביטא ,שילוחצבימיודענו
שלהפוליטיתעמדתו . 14.4.85- "אחרונות
מאדםגםאבלמהיום.לאלכומוכרתהכותב,
יושרליותרלצפותהיהניתןיכמוהו

 .ידועותעובדותמעיוותיולהימנעות ,אינטלקטואלי
חודואתיבדבריוהנזכריביאליקכיווןמיאלשכן

לאלתרמןובאשר ! ?ייידכםבקוצרשובראיתיכםייב
וייתבוסתכיםיישלוםרודפיהיורביםלא-

אויי,רוביםלהםתתנוייאלאתלהזכירדי .כמוהו
אתאויהווינאי "השוץ-בוכדייהמפורסםשירואת

הצבאיהממשלכגדשיצאוהראשוניםביוהיותו

-1ה :והחברתייםהלאומייםבחיינומשמעותייםתאריכיםלציידבאזהגליון
השביח.העולםמלחמתלסיוםשנה-40ותנועת-העבודה,שלחגה-במאי

לאידאולוגיההאנושית,בהיסטוריהלודומהשאיןלקורכן'היועמנומבניכשליש
החייתי.ולגישומההפשיסטו-נאצית

עםהברית,לצבאות-ביותרמשמעותיתתרומהגםעמנותרםזאתעם
עלרןלנצח-בפרטוארשהובגיטוהשונים,הגטאותבמרידותהפרטיזנים
 .הגרמניהנאציזם

 1985אפריל

בשנותבארץ,הערבייםבישוביםרמהבידששלט
 . soה-

המעט .וברכונובראתשילוח-מרמזכירועוד
"ברית-שלום"ראשיעלהומטרואשפהקיתוני
לגששהרצוןבגללזהיוכל .ממייסדיההיהשנובר
הערביםלביןביכינוכלשהיהידברותדרךאחרי
עודהחיהלברכו,ובאשר .אחתבארץאתנוהחיים

 ! ?בספרותנוכמוהוטראגיאופוזיציונר
תעסה-לגביכמושילוח,לצביברורלהיותצריך
לאהעבריתשהספרותדרוקמן,לרבאו ,גלזר

עםלהשליםשלאוחובתהזכותהעלתוותר
להאיןלכן .לכולהכתיברוצהששילוחהמציאות

ולאישאיומשוםכגדי .כגדהלהיותאלאמפלט
שניתןכזאת,מציאותלעין,הנראהבעתידתהיה
 .גנמהלהשליםיהיה

וכליהחברהכמרכזהאדםאתרואהההומניזם
אלאכבניםאיכםיהחברהעל-ידיהנבכיםהכלים

ישלכן,מיוני.עצמילמיצוילהגיעלולאפשרכדי
אתלבטאהפרטיוכלשבהחברהלמעןלהיאבק
טובעתידלקראתותקוותיושאיפותיו ,מאווייו

 .יותר

אבל ,החייםלייאירגון"מומחהאינוהסופרינכון
הוויותשלקטניםמודליםביצירותובוכההוא

יותרטובולהעריךלהביןעשויהואלכןמורכבות,
שלנפשותהליכיחברתייםתהליכיםמאוררים

רוכשהואישלואלהיכולותובזכות .בתוכםהיחיד
קוראיו,קהלשהואהציבוראמוןאתלעצמו

ראשיגםלפרקיםלומאזיניםושבעקבותיו
שועיםרחוקותעליתיםרקילצעריאשרייהשלטון

לעתיםהחברהמשלמתועל-כך .לאזהרותיו
 • .תרתי-משמע-רביםדמיםימדיקרובות

 .ב.י

 77עתרןהמלצת

 :מאגנלית jנולדנוראיופי jייטסבאטלרויליאם
 jאהרונסוןאלכספרופי :מברא jאיג-זקרבאליעזרה

 . j 1985ירושלים jכנההרצאת jדר-לשוניתמהדורה
קריאהסימןספרי jשיריםמבחר :ברנשטייואורי

 . 1985 ;המאוחדהקיבוץ
 jעובדעם ;נובלותארבע jאשקלוןחוצות :שחםכתו

 . j 5 198לעםהספריה
 jהמאוחדהקיבוץ ;שירים ;הרמוגרףישורון:אבות

1985 . 
עם ;פורתאמציה :מאגנלית ;ביערהקפות :מתיהדליו
 . j 1985לעסהספריה ;עובד
 j 1938-1941הבריתארצותבריטניהיחסיפלויאק:לילי

 . 1985 ;תגא
 ;פלורליסטיתבחברהאמריקהיהדותלאמן:ישרלא
 . 1985 ;פועליםספרית
 . 1985 ;המאוחדהקיבוץ ;קודםפרקקלדרון:נסים

 jטייתרפהייתרע ;ישראלבארץחדשחינוןרשף:שמואל

 . 1985 ;פועליםספרית
 ;ברגאליאס :מצרפתית ;הלאומיותאתגר :יעריאריה

 ;הורהזמן. ;פועליםספרית ;שטרנהלזאב :הקדמה
 . 1985 ;להיסטוריההספרבית jתייאיאונעםבשיתוף

 . j 1985מוניטיןספרי ;לרסטיגברוך:דאם
ייישוביוכהןישראלבין ;מכתביםחילופיבהן:ישרלא

ישראלשלהשמרניםיובללצירן jבן-גוריוןרדודעגנון
 .תשמייה jעקד jכהן

הקיבוץ ;השניהגדודהרפתקת :הדגללרמן:ישראל
 .תשמייה jלרחמיםסידרת jהמאוחד

 :עברינוסח ;השלגמלכתאנדרסן:בריסטיאןהנס
 ;המאוחדהקיבוץ jליקיראררל :ציורים jויינודורית
1985 . 
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הדדית-עזרה
ועושיםמאמינים

 .הדרךמראשיתכברבזהזהשלוביםך·,יווהגשמתוהחזון
בימיהביצותמייכו~ימאהליהשניה,היג,ליהו~להככיי~יםוסולו:יהחוצביםממחנות

כתקופתהחדשותכונות ,tוהיהעריםכוכיי~לכחי-הפועלים.ממטהי~לישית,העליה

מהמעברותהחכזישית,העליהל ,:1יוהמלאכהיה ,tהתעיממפ,~ליהרביעית,העליה

ועדמאז-המדינהראי~יתשנותין:,להצעיריםהחקלאייםוהישוביםומחנות-העולים
היווהאלפיםההדדית;היג,זרהריג,יוןאתאלפיםך;גין:,יכווהדרך,כללאורךימינו,

 ...לרבבות

-המוב.:שהנמשךהיוםוגם ...
 .כקשייםהנתוןאחרלמפעלמסייע"כור"שלריווחיכשמפעל *
לבעלבכךומאפשריותרגבוהמס-חכרמשלםגבוהההכנסהכעלכשחבר *

חולים".כ"קופתהבריאותשרותימלואאתלקבלנמוכההכנסה
צעיר.לקיבוץוהדרכהידעבאמצעים,ר~ועוותיקכי~קיבוץ *
הודותעבודתו,ראשיתעםבסיסית,מפנסיהנהנהכאריץחדשכייeעובד *

ותיק.עוב:דשללתשלומיו

מאפשרהארץבמרכזלצרכן''"המשבירשלכוזבותהקונהכשלקוח *
דומה.חנותשלמשרותיה:ו'הנותובאילתנקרית-שכזונהלתושב

במשבר.הנתוןבמושבלחברוערב:מושבכשחבר * .

 .אדם-הואלעובדכשעובד lי~ 1רהדדיתעזרה
60 1f העובדיםלח~כרתשנה-~ 

 1העובדתהציונותלהגשמתהעולהבדודךשנה 60 ~



אירועיםפנקס

בגנות :מילושצ'לסב
הליברליתהצביעות

ייוגולהייספרותהכינוסכאורחבישראלהקצרבביקורו
בכינוסהאורחיםשארכמו-מילושסלב'צהפליג
 .הגלותבשבחי-אלבארז)ואלוכצלובה(תומס
דברימעטלאהשמיעהדיוניםלאולםשמחוץבשיחה
המערבמןשלוהאכזבה .גלותומקוםעלביקורת
השטחיות,מן-אירופהממזרחרביםלגוליםמשותפת

 ,החייםיישלהבלתי-נסבלת"הקלילותמן 'ממראית-העין
קונדרהמילןשכתבהראשוןהרומןשלמקריהלאכשמו

 .במערב

שדרותהיו 1בבירותיהןאשרארצותלאאיפוא, ,"נתסי
מילושכתב-לוהטות"למנורותמתחתמבהיקות

-השמש"ובאהשמש"וזרחהמחזורמשיריבאחד
השבחיםאתיונים,/לעמדויםשדמהדברושם"ופה

כלןלצורותמתחת /,להוקירלמדתילאשםשחלקו
 11 •חלוימישורבצבץ

 . 1985ניצנה ;ואדמה)(ברזלבנוףפסל :רבינוביץנועם

 !במערבשמצאתמהזה-חלוי""מישורהאמנם
מדוברהרילמערב.מזרחביןמהשוואותנזהראני

 .כךכלשוניםחברתייםובמבניםממשלבשיטות
שאניוהרב-גרוניותהמורכבותמןעדייןמתפעלאני

החברתיהמבנהלמשל,בפולין, .במערבמוצא
שכבותביןכךכלחדההבחנהאין .יותרהומוגני

באמריקה.כמושוניםאוכלוסיהומגזריחברתיות
באותהמדבריםבפוליןואינטלקטואליםפועלים
"קלילות"איזוישכן, .שירהאותהקוראים ,שפה

 .מזרח-אירופהלאנשיהזרההמערבבתרבות

 !בספרותמבתטאזה
איננההיא .ה"אני"בתוךממוקדתבמערבהספרות

האובייקטיביתהמציאותעםלהתמודדמרבה
במזרח-אירופהסופריםהכותב.אני""לשמחוץ
חברתיתמחוייבותמתוך-לינדמה-כותבים
צריכההמערבשספרותגורסאינניאך .יותרעמוקה

אתמדלדלבפוליטיקהיתרעיסוק .פוליטיתלהיות
האופקים.אתמצרהפנימיים,החיים

בעיקרוהואומערבמזרחביןשהשוניפעםאמרת

-טענת-אירופהבמזרח .ערכיםשלשלאה
טובשל"פרימטיביים"בערכיםעדייןמאמינים

כריאקציה.במערבהמתפרשתאמונהורע,

בעלי-שאמצאחשבתיביותר.הבסיסיההבדלזהו
 ,באמריקההליברליםבחוגימתפיסותילכמהברית
שלגביאותימפתיע .המשותףמןהרבהלנואיןאך

שהםומליםמושגיםישנםבאוניברסיטאותעמיתי
הליברליםידידי .למשלחופש' .טאבובבחינת
מדירביםאולי-רביםחייםבמגזריכייודעים

בעיני .מחשיםהםאךהחופש,אויבהואהכסף-

נורא,כדברבמזרח-אירופההרודנותמצטיירתהכל

פגומיםשהיבטיהרודנות-הממוןשלטתבאמריקה
 .וחמורים

הפוליטייםבחייםהכסףלתפקידמתכווןאתה

בארה"ב!

 :יותרבנאליתדוגמהאתן .פוליטיקהעלאדברלא
נהניםחופשמאיזה .האמריקאיתהקולנועתעשיית

 :הזהלתכתיבהנכנעיםבאמריקה,הסרטיםעושי
תהיינהשיצירותיהםכדיומין,אלימותהכללת
כמהרואהכשאניביאוחדתאימה ?יותרסחירות

ליברליםאינטלקטואלים .האמריקאיהקולנועמסרטי
תריחבהםשתדבקמחששזותופעהלגנותיהינולא
רחוקהמיניחופשעלשהשקפתיאני, .שמרניםשל

לפונדמנטליסט•זהבענייןלהיחשבמוכן ,משמרנות

השלום 11חימום 11להאמנות
 198Sניצנהמוסף-אמניםמפגש

גבולשעלניצנהבמסוףהתקייםאלהימיםב
מטרות .במינומיוחדאמניםמפגש ,מצרים

מפתעלהנגבאתלהעלותהיוהזההמפגש

ההתייחסותביןהשילובאתלהדגיש ,בארץהאמנות
חוצהההירוק"הקו"משמעותויובהמערביהגנבלנוף
 .באזורנוהשלוםייחימוםיילתרומהולתרום ,אותו
נבחרהיההקודמיםבאירועיםהאמניםמספר

 ;ימיתערב , 82מרץ ,סיניבחולות(מפרשיות .ומצומצם
 ,זהבארוע .) 84מרץיי,סדוםהדיי , 83מאי ,ניצנהחולות

ל-סףובנהשתתפוחפתוחהיי,דלתייהמדיניותבמסגרת
זמרולהקותהארץמרחבילאמנותבתי-ספר ,אמנים 60

 .ומחול

םיכשהאמנ ,המוקדמותהבוקרבשעותהחלהארוע

המיצגיםתערוכתלהכנתבמשולבעובדיםהעזרוצוות
ברחבותובונים ,המסוףשלהפנימיבחללוהציור

 .הסביבתיותהעבודותאת ,הגדרותביוהחיצוניות,

הראשוןהמיצגהחלהמוקדמותהצהרייםאחרבשעות
חלקלקחושבו "התקווהחרשיי ,יייסמאירסחייםשל
היצירהממוקדהולכיםכשהס ,בארועהמשתתפיםכל

 ,הדגליםשניבצבעיחוטיםעםמצרייםגבוללכוון
השקיעה,בשעת .הגבולמעבראלאותםומעבירים

 ,המשתתפיםאתרשמייםנציגיםברכו ,חגיגיבטקס

 ,כולםעםשקיווהבסיוגי,מוחמדמראליהםוהצטרף
 .לשלוםאנדרטההוקמהזהאמנותיבמפגששהפעם
נהר Iסימפוזיוןלאחר Iיותרהמאוחרותהערבבשעות
במסגרתלמשנהואחדממוקדהמשתתפיםקהל

 ,מחול ,ותנועהקולשלהמשולביםהמופעים ,המיצגים
מתון ,בר-אוןעדינההגיעהולסיום,ושירה,מוסיקה
בתיל,ומכוסיםהמוגפיםהמסוףשעריאל ,החשיכה

 .השלוםתוךאלשעריםפתיחתשל ,מיצג
האמניםמספרהיהבהם ,אחריםאמנותלמפגשיבניגוד

מסוףהפן ,ותחרותיתרשמיתוהאווירה ,מצומצם

משולבתאחתליצירהיצירותיו,מכלולעל ,ניצנה
והומוגנית.

 :מארגניםהלר.גדבן-גל,פנינהאווירן,עזרא :אוצרים
עזראסע,דדרור ,שדהזעריהכרמי,יעקב ,מרקסיוכבד

אווירן.

שדותרשותהחינו,ןמשרדבתמיכתאורגןהארוע

ישראל-ידידותאגודתייוהקיבוציתהתנועההתעופה,
 • ."מצריים

 1177עתון 11במערכתמספרדמשוררים
 ,בישראלביקורםבמהלן .כיוםהפועליםהספרדיםהמשורריםמחשוביהסאגירה,ופרנסיסקהגראנדהפליכס

סופריםקבוצתלביןהאורחיםביושיחההתפתחההעורך,שלברכתודבריאחרי .העתוןבמערכתהתארחו
לאחר .המשורריםזוגשלהצמודמלווםגסשהיהקיסברדלעודדשלהדו-סטריבתרגומוישראלים,ומשוררים

כתב-העתביואנתולוגיותחילופישלעקרוניתאפשרותסוכמה ,ובארץבספרדוסיפורתשירהעלדבריםחילופי

 • 1177"עתוןלביןגראנדה,פליכסעל-ידיהערוך-אמריקאנוסהיסאפנוקאודרנוס-בספרדהמרכזי

לשנתביאליקפרסחתניאתמברכת 1177עתון 11מערכת
כלתואת-טנאישלמהברטוב,חנוך-תשמ"ה
להםומאחלת 1כהנא·כרמוןעמליה-ברברפרס

ביצירתם.פורההמשך

פזמירי

 7 63 1מס 1 77עתון
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סיפור

קצריםסיפוריםארבעה
בירשטייויוסל

ענבר-שנינורית :רישומים

וייסלרונית

היא .לברירתלהקשיבהפס•·קה ,'מלרדזה J;ךלהקרקע,מקומתשלישכנהה
יום.יוםלפרימדרנההיתהומאזתיאטררןכשחקניתבפרליןנכשלה

ביתהדלתאתמשאירההערב:,עדהבוקרמן .שלההמיטהמןיוצאתלא
חדשמהלספראליהסרולאלבנייןונכנסיוצאאותילראותשתרכללמחצה,פתוחה
 .אצלי

עלוהצביעהררנלים,'רזכריותהזיזהשמיכות,הסירהבפי,וחדשותהפעם,כשנכנסתי

ולאביתהפתחלידעברתיפעמיםכמהלבדשאספרר .הקירעלבגירשציירהקורים
אלא .אשםרגשותבי:ררר vלמעוניינתהיתהלאהיאפנימה.להציץלנכוןמצאתי
לפרסוםתזכהכשהיאלפי,:כאחרתתנהגהיא .רושמתידשישנהלבילתשומתשאקח
שלירפיהאבדלאערד .הארץאתותכבושהבמהעלתעלהערדהיא .לגדולהותעלה
הפולנית.השפה
ישיבהמקרםלישאמצא .ההליכהמקלאתלהשאגישוביקשההתרוממההלנה

 .t,וךאוש"~ן"מ"פחדשלדקלוםדקרתחמשואקשיב
והתיישבתישרפרףמצאתילא .בחדרלהתהלךוהחלהשלההביתנעליאתמצאההיא
 .בפרוזדורהנעשהאתלו·ארתהיהניתןלאזרשמזרויתלדעתנוכחתי .שלההמיטהעל

סרט .הצעירהנה~ו;ה .הקירעלתמרנהשלבזגוגיתחירוריםבקוריםהשתקףהפרוזדור
שליבצלליתבמיטה'וננהיכשמבחינה'כשהייתה .בעינייםטירוף .המצחסביבכחול
 .נכנסואינניביתהפתחלידעוברשאניידעההצעירים'פניהעל
כברשלהבמחשבהממני. jתתרחולאהיא .לגדולהתעלהכשהיאביתנהגהיאכךלא

 .שלהלפרמיירהכשאברא ,יפהשאתלבש .שלההראשונהלהצגהכרטיסליהבטיחה
 .בישראללסופרמתאיםשאינוהטמבלכרבעאתמראשישאסלק
 :בפולניתלדקלםוהחלהלידינעצרההלנה

'ה_כ;זמריה Jסמרט

ה'כ;זמריסמרטנה

אליהכאתילכןמארדלהשעצובלאלוהים~~פרתארתהשמע~יראשונהפעםלא
שקיבלתיחלמתי .שליבחלדםהתגשםכברשלהשחלוםלהלt,;כפר .לכהאתלשמח

היה .לפרמיירהוהגעתיר,וובשחבלבן ,יפההתלבשתי .שלהלקונצרטההזמנהאת
שאמתיןביקשוהסדרןבאוילםחשוךכבר
 .עבורימקרםשימצאעד ,הדלתליד

הרבהקהלועיניהמסךם iהתררכבינתיים

בשמלהשםעמדההלנה .לבמהנתונותהיו
לכנפייםהיוהמורמותוידיהארוכה,

ירדה ,הבמהקצהעד~:עדההיא .שחוררת

הצרהמעברלאורךהלכהמדרגות,חמש
 .האולםבקצהלידי·נעצרה~הכסארתשבין
מבטהאתועצרההחגיגיים,בגדיאתבחנה

גבוהותנעלייםאלההיו .שליבנעליים
הייתיבהןמהשניםששמרתי ,גסמערר

זבלשלכתמיםבהןנותרוערד .צאןרועה
 .כבשים

מהדהדקולהאתשמעתיהעזת,"איך"

לי,הקדושהאמנותלהיכל"לברא ,באולם
 • "?נעליךעלזרטינופתעם

' ---... 
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שהאוטובוסהצטערתיכברעתה .לאחרתדרמההיתהלאשאחתתנועותשלשלל
הבתיםהגבעות,השכרנה,נוף .האחרונהלתחנתווהתקרבנרה-יעקבלשכונתנכנס
 .האיששלבתנועותיולהתבונןרציתי .אותיעניינוערדלאוירדושעלוהמדרונותשעל
הביתה,אחזורשכאשרתקרה,ביהתעוררהמומחיות.איזה .כזהשפע .וערדערד

 .שכתבתיב~ליםתוכןקצתאמצא
הפגישה.עלשמחשאניבחצי-פה,משהרומלמלתיהתאפקתילאממושביכשקמתי

 .הוספתי "ממש,תזמורת"

זההתעוררכאילו'כאחדוחשדניתעצלהעיןעליהרים 'אליומדברשאניהרגישהוא
האוזןלידחלפהוהקליפהיריקהנתןהדרן,וכעיןפיר,לתוךגרעיןזרק ,מנמנוםעתה
 • .טילכמרשלי

111 

כיצד .נדודיוהתחילואיךלספרואהבבעולםנדד ,"שחרר"חיים ,שליבאס
ונסעהתריסיםאתלסגורמביתריצא ,שלוהנישואיןאחרישברעאחד,ערב

 .לניר-יורק-אחרתפעם .ללונדון
"רכל-מסוגקרמרתייםבאוטובוספגשהואאותראנגלי,נסיךשלבמעילחזרמלונדון

וכשנתברר ,סטריטארקספררדלאורךהקצרהבנסיעהדבריםביניהםהחליפו ."דקר
אחדשניים.תפרסבאמעיל.אצלוהזמיןנולד,שכזהאמיתי,חייטשסבאלנסיך
 .לעצמו
הלוכאשר;ופעם,כפתוריםכתפירת, ,קישוריםרובושהיההזה,בבגדמאסהסבתא

ושידלהמהמעילצרורעשתהנדבה,וביקשהדלתעלהקיש ,הפתחיםעלשחיזרזר,
 .המקוםמןוייעלםאותרשיטרלההלךאת

~. 

הך-אתביתילחלוןמבעדלרארוזיכולתישנים,מספרגרתישםעלית,נצרתב
כתו:כמרתפארתובכלבעמקהמתרומםתברר,

שמןאישמוליישבוחמש, tעשריגמספרבאוטובוסבירושלים,כאןהשבוע,
שלעיגול-הרצפהעל .למטה .בשכיבההר-תברר-ובטנוגרעינים,שפיצח
 .רגליוסביבדרכמרקליפות
המליםירוד.רוחבמצבמביוזייצאתיכי .היוםליחסרהיההוארק .עיןעצמתי

דרמה.משהר-והחייםונבובותריקותלינראולפני-כןיוםשכתבתי
שמשהרפיהבצי .ארוךשמסלולוהראשוןהאוטובוסאתכהרגלייאיפרא,תפסתי
שטחיםילשכונהשכרנהנ:י-ןינראו .העירמתחרםיצאנואךובאמת, .בדרךישתפר
עיניהצמדתי .דואהציפורשלכנכפיםנפרשוצדדיומשנישהשדותואדי .ריקים

 .והלביןהלךהדרלי.ימושישבהאיששלרגליואתלראותלאכדילזכוכית
ארץ"עלברדיוששמעתיהשיראתלולזמרמהססהייתילאנעיםקולליהיהלו

אעזלא .שליכמרקולשעםיאביאותיהזהיר ,נערבהיותיערדשמזמן,אלא .יפתי"
 .בזמרפילפצוחציבוריבמקרם
 .שתקתי

לפצחהמשיךמולישישבהאיוזzנבובות.תישארנהאתמולשכתבתיה~לים :וידעתי
 ,לפירעדהגדולההשקיתמפרנחשעשרהדרךאחראצבעותיו.אחרעקבתי .גרעינים

 .הקליפהאתיורקכשהיהשפתיר,תנועותאחררגם

,/ 

 ~ );'_':';'/(:~~ \ו'
 ; ,~ /~ :u ~ -~ C ~ ~~ כ!!~
 ,\\ \, in ~ -' 1 ; /! ~1":ז~"

) I ~ {?jr ~ -1 / j '{ ז;r ~ 
הוא .בניר-יורקשלוהראשוןהיוםעללספרהחלכשסבאהחדר,מןיצאהעצמההיא
העמידוהרחובבאמצע .בעירלסיירלוויצאכשרמטבחעםחדרשכר ,האנייהמןירד

סובבהוא .חייםארכסףעליו,וציורבאקדחים,חמושיםגברתנים ,שודדיםשניאותר

כיהתרגשההביתובעלתלחדרו,כשחזר .למשטרהכפותיםוחוליכםידיהםאת
 .והתעלףהואאףהתרגש ,זרהבעירלאיבודהלךשמאחששה
זקפושדווקאיהודיםהיובעיירהאבלבעלה,לסיפוריאוזניהאתסתמהאומנםסבתא

אחרתהאוסטרליתהשמשהאםולתמידאחתלדעתהזדמנותלהםהיתה .שלהםאת
היהודיםהתהלכושברבמדברשםמתרומםהוא ?סיניהרעםרמה ?לאארהיא

 ?טובעתאוניהכשהביםעושיםרמה ?שנהארבעים
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חזרהכדרךופעםהרחוקה·ל~בבשתכדרךראשונהפעם .פעמייםעמדסבאהר-סיניליד
אינהכאוסטרליההשמשאכל .נסע .הביטבא.כמיוחד.לידוהתעכבלאאכל .משם
זקוקיםכעיירהביצהלכשלכדי .הוכחותוהיושככיאלה-פודלאסקה.שמשאותה
כףעלהביצהאתמניחיםשםכאוסטרליה.כךלא .מיםלהרתיחאש.להבעיר .לעצים

כחזרה,מידאותהמושכיםהבוערתהשמשתחת ,לחלוןמכעדאותהמושיטים ,היד
 .קשהוהביצה

עליציווהשלי,האוזןתנוךאתוחתךכאכזריותשהרביץההואאליה-דודל,רכיאפילו
שמענו .חדשמשהולשמועמאודלוהתחשקכי ,שלילסבאכדרכואליולהתלוות

שלח ,בשבילהחתןשנמצאלאמריקהלוכתבוהבכירה.:;נתראתחיתןסבאכיצד
אותהגםשנייה.שלחהחופה.לפניהנדוניהאתאכלההחתןמשפחתאכל .נדוניה
כידוהרביעיתוהנדוניה ,מאמריקהסבאחזראז .השלישיתאתגםואכלו .אכלו

 .לחופהלייכלדודיהוכלוכךהחתן,שלאפומתחתאותההחזיקהמושטת.
אתשמעתיבמלכודן,ושם, .מופלגזקןהיהכברסבאלאוסטרליה,אניגםכשהגעתי

קמה ,רוגשוהיםשוקעתשהארנייההודיעו,כאשר .ביםשנטרפההארנייהעלסיפורו
התפילהאחרי .שלולאלוהיםשיתפללאחדמכלביקשו .הנוסעיםביןגדולהבהלה
שנייהקפץשליוסבאהאחרון,קפץ ,כנהוגרב-החובל,למים.לקפוץכולםעלציוו

 .לפניו
 ,וצעקברוגזאחריהקראוהואלספר,החלכשסבאלמטבחנכנסהסבתאכמלכודןגם

 • .הפהאתלפתוחהזהבביתלונותניםלאהחייםשכל

בן-שאולמשה

נפשנפש

IV 
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מתחתהחלמניותבסחרשלוהקריירהשאתלומר,יכולתיברומברגיהודהלע
 ,מגולחבלתילבנקבאאחדיוםביוב.צינורותכמנקהשניםשסעבדלאדמה.
מניותמאה .כסףשווה :לואמרתי .יפהבכתב-ידכתובמרופטגיליוןכשביד

ענייןכללברומברג .מתח .ירידות .עליות .רעשניתמניה .וולפסוןחברתשללמוכ"ז
 .הביתהוהלך ,טרח-לה-להקצתמשנינושאחד ,עקוםמבטעליזרק .גילויהבורסה

 .ליהאמיןלא
ששערשמע .יותרנקיוהגיליון ,מגולחהפעם .הכסףאתלבקשחודשלאחרחזרהוא

 ,בידיוכשהכסף .וייווכחימכור :בניסיוןאותיהעמידהוכפל,והסכוםעלההמניות
מה .מעצמוונעשהכמעטהמהירהחישובחדש.אורבוונדלק ,מיששספר, ,מישש

חודשבמשךלרווחיםבהשוואהביובצינורותבניקוישלוהשנתיתהמשכורת
בודדתאחתבשןהבחנתי .כיווןשינוי .מעצמהובאהכמעטהתשובהגם ?בבורסה

אפלה.ממערהכמומשםהתגלגלוהצחוקהפתוח,בפיוחולבצבע
לאפוליטיקה,לא .ילדיםלאאשה.לאבית.לא .כרומברגבשבילחדשעידןהחלמאז
 ,להריחיום-יוםבאהיה .בבנקאחריםלקוחותעםלשיחותנמשך .בורסה-ביוב

באסיפותלהשתתף;נשלעצמואתוהרגישמהר,אותוסיים .שלובית-ספר .להקשיב
להציץהזכותלוחיתהמניותכבעל .רכשהואמניותיהןשאתחברותשלהשנתיות

התרכזושלוהנאומים .הצורךלעתקצרנאוםנאםבוויכוחים.השתתף .החברהבספרי
 .אליוזמןלוהיהלא ?שינייםרופא .אחתכשן
כבעלאבלברבים,נודעשמו .ממנולהיזהרגםהתחילו .דיבורואתהבינולאלרוב
 .ניהולעצותולהשמיעוויכוחלנהלבאסיפה'השתתפותממנולמנועיכלולאמניות
 .בגללואסיפהפעםביטלו
בלתימרופט,תל-אביב.בצפוןברומברגאתפגשתיבבורסההאחרונההמפולתלאחר

עזבתיכי 'התראינולאשנים .באיכילובהעירוניההלוויותביתכיווןלמיהרמגולח'
העיר.את-והואהבנק,את

 :ביידישליהשיבוהואשנינושאלנו "?העניינים"איך
 ".מסתדרים .עצהן ttגיט"מען

 .מדמןעליוויתרההמשפחה .שלוהדירהאתגםהפסיד .לטמיוןירדוחסכונותיוכל
 .לעצמושנתןהעצותאחתלדוגמא,וזאת,בית-הקברות,לידדירהלעצמושכרולכן

לאיכילוכמגיעהואהעבודהבגמר .העירה .בלבדאחדלכיווןמשלםהואבנסיעות
זה.בקוהיחידיהשמחהנוסעההלוויות.מביתהאוטובוסיםבאחדטרמפותופס

שאלתי. "?עובדאתה"
ביוב.צינורותלנקותחזר :לאדמהשלוהאגודלאתכיווןברומכרג

 . .שאלתי ,,.~היהי"ומה
 :למעלהשלוהאגודלאתהפךהוא

 • .האפלצחוקואתוהשמיע "!אעלהשוב•אני"
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סופרר

העזתיים*
לויאיתמר

נתן.אמרהכ
אניישראל"."גיבורהעזתייהושעשלנכדוהעזתי,מרדכישלבנו ,נתןאני

טובמיישפטוהבאיםוהדורוונאבותי,שלקור-רוחםועלגבורתםעלכותב
עוזרהיהבילדותורוב.הרזעץכגזעיוידיוגובהוהיהכסוסהעזתי,יהושעסבי .רעומי

והמבטוקור-רוחוז.:ולן 1עומדהיהכיומספריםהמבוהלות,הבהמותאתלרסןלאביו
אהבוהשוטריםונשות .היהיפהגםארצה.אפייםאותןמכריעותהיובלבד,בעיניו

ילדיעםמתחרההיהכשגדלהעדינות.בזרועותיהןאותוולחבקתלתליו,אתללטף
ויכולמתכלבשלעורוכמוהיושקשותרגליובכפותמתגאהוהיהבריצה,הערבים
 .מדורהגחליועלקוציםעללדרוך
בעריהמוצבתהטורקית·במשטרההפרשיםפלוגתמפקדהואהעזתייהושעשלאביו

אתמורידכולוהשוקהיז:יבשבתויראה.כבודהמקומייםלורחשולכןהדרום,
הילדגדולכמהומצייןבית-הכנסת,אלבדרכםרעיתןואתהשוטראתמברךכובעיו,
נוהגכיומאיימים,לליםימקוהקוניםהרוכליםהיוגבםמאחוריאךחזק.וכמהיהושע

שבעיניו.החדבמבטבהמותיהםשלדעתםאתולהטריףאבנים,בהםלהשליךהיה
השניםבמשךהדתית. iהאמונועלמקשיםהצבאייםוהא;מוניםהממושכיםהנדודים

לקחתהפסיקואףהשזזרית,תפילתואתהתפיליןהנחתאתיהושעסבישלאביוהזניח
אםהוריוהתייעצוטזניםשלוש-עשרהלנערכשמלאושבת.לתפילותמשפחתואת

בני-הערביםחברי''הגם-ישראל""גיבוריהושעשאלהבר-מצווה.טקסאתלקיים
 "?לתורההעליהמצוותאתמקיימים

 .אביולוענה "!ולא"לא-
אותםלהביךרוצה:~ינימהם,שונהלהיותרוצה"איניהנער,אמרכך,""אם-

כילהביןהיהפיקחכהלחבריו.נאמנותוחיתהדנהכהמשונים".ובפולחניםבטקסים
וחגיםתלבושותכמויחיצונייםבהבדליםורקאךמקורההערבית-יהודיתהבעיה
דתיים.

נוהגהואכיחבריוכשגילוהעזתי,בןשללעזרתועמדולאונאמנותופיקחותו
בהמוניהםנאספוז.:דבר, 1הבגבעותממושכיםלטיוליםאחיותיהםאתלקחתבקביעות,
להניףוכדיאותם,להדוףכדיכוחותיואתמעטלאמץנאלץיהושע.סביעליולהתנפל

כיולהישבענפשם,על tלהימלכאלאלהםנותרולאהחרוב.עץכגזעהעבותידיואת
יבוא.בואהנקמהיום

רבזמןשםששההאלאלספר,העזלאאישהמדברבגבעותאחיותיהםעםעשהמה
כוחועלהשמועותיום.;דבאותואחדותפעמיםבהןולבקרלחזורנוהגוהיהמהרגיל
נשות .המדבראתהציפונשים .הדרוםעריבכלפשטוהנערשליופיוועלהאדיר

מהמעמדעשירותנ•זz;יםחבריו.שלאמהותיהם .אביושלמיחידותיוהשוטרים
 .כללאותןענייןלאיו(~יוואשרהגדולותמהעריםבמיוחדהגיעואשרהממשלתי

הכוחנתקלאילולאלנצחבמעשיוממשיךהיהאפשרמהגליל.צעירותאפילו
גבעותאתלחצותהשוטריםונאלצווארורהמבריחיםיחידתבאותההמשטרתי

הנערשלהענקייםאבריולנוכחהפצועים.לחבריהםעזרהלהזעיקכדיהמדבר
בגופושפגעוהרובהכדו·רי .מזמןהבינושנשותיהםמהאתהשוטריםהבינוהעירום,

הבהמותאתהבריחוטירופויהושע,אתעצרולאשמעליוהשוטראשתשלובגופה
 .המדבראלחזרה
הסורר,לבנוהפרשים rיחידומפקדקראהנער,שלמנקמתואנשיואתלהצילכדי

משמשתהיאצעירהואוכ:ט .תמיד .לגברשייכתהאשהעולם.סדרילולהסבירוניסה
הריהימבוגרכשהוא . i :בלבשלולמחסורולדאוגאותורקלהזיןועליהאמובתור
 .צרכיוכלאתומכינה rבביונשארתאלאאחרגברכללראותרשאיתואינהאשתו
 .האחרוניםימיואתעליולהנעיםכדיבוומטפלתבתוהיאזקןכשהוא
אתמכלהוהואמפחדיוגדוליצרואולם .מתעלוליויהושענמנעאביובמצוות
באדמהרגליהןאתנעץשמבטו·המסכנות,ובפרדותהשכניםבילדיהעודפיםכוחותיו
אתלבצעמסוגלותהבה,ז.:ותהיולאובתשישותןמאחרמפניו.ברחוולאהיבשה,
אתלהצילשיתערבמפ<~דםאלהיחידהשוטריפנוועליהןהמוטלתהסיוריםמיכסת
הוחלטבסיומהחירום,לישיבתנאספההעזתימשפחת .השוחטשלמגרזנוהחיות
רחביבכלאחתרקכילכלברור .ביצריוותשלוטלמחסורושתדאגאשהלולמצוא
 ."המלכה" .בולשלוטמסוגלתהמדבר

 .נתןאמרהכ
סבתי,עלכותבאני ."ל;ישר~"גיבורהעזתייהושעשלנכדובן-מרדכי,נתןאני
שמהמהישפטו.באים iזוהדורותהמדבר,ערביילהשקראוכפיהיהודיה""המלכה
השלטונותפקידאותהרשםיהושע,לסבאנישואיהביום .יודעאיניהאמיתי

רקאלאכךלהלקרואמעולםהעזלאאישאולם .העזתימלכהבתורבמיסמכים
 ."המלכה"המקורי,בשמה

עיני,במוזאתראיתיו:וי-ניהערביםזקנימזהיריםבמלואו,סיפורהאתמספראינךאם
כבויהמדורהוככבת. , iובקוציכהיבשיםבענפיםלאחוזהמדורהאשמצליחהלא

לאתועות,לשיירותציון-דרךלאמעורר,קפהלאאוכל,לאלרעות.סימןהיאבמדבר
אניהבאים,מהדורותסנ:ללמנועכדיאחרות.משונותטרףוחיותנחשיםמפנימגן

שגברירקיודעיםאנחנו: .הורייךלךקראוואיךנולדתאיךסבתילהםספריימתחנן
דוהרתאותךשראואחר 1להגבעותאללבדםלצאתופחדובלילות,עליךחלמוהמדבר

בשווקים.מוכרתהייתאותו~:ושועליםהרגלותמלאיםותרמיליךכגבר,סוסי-פראעל
המתות.בגחליםחייםרוחלהפיחכדיבהאיןסבתי,זו,ידיעהאך

מהמבריחיםבילדותושמ~:אותםהסיפוריםמימיו.ב"מלכה"פגשלאיהושע

פועלים.ספריתברזוצ'שיופיעהמותו";אלוגעגעויומיינץ"זליגהרומאן:מתון •

לשאתעליוכימששמעאולםיצריו.אתעוררוהמדבר,גבעותביןאיתרשהסתתרו
מבני-משלחתאותוליוותהבקשתועל-פי .ליבואתמכרסםהפחדהחללאישהאותה
דהירהשלולילותימיםלאחר .ידהאתולבקשהבערהאתלחפשהמדבראלהעזתי
הבהמות,עללשמורבחוץנשארוהמלוויםבעודגרה.בההמערהאלהגיעורצופה

הסלעאלונכנסבו,שנותרהאומץמעטואתהאחרוניםכוחותיואתיהושעסביאזר
 .ליבואלהמכווןהרובההדקעלוידההאש,לידיושבתבהלפגוש

אתהחפרפרת,כשיניהחדותשיניהאתוהחזק,הענקיגופהאתאלאראהלאהוא
אתשחטפהעלהזועמותהציפוריםציפורניומפניהחוםמפניהגנה-הקרחראשה

התאהבומידוהקשההמצולקעורהאתרקראההואמטורפת.בדהירהמהקןגוזליהן
לאשה.לותהיההאםושאלמידיההרובהאתבעדינותלהוציאניסההוא .בה

מטורף.בצחוקשיניהאתוחשפהבוהביטה"המלכה"
אתהמדבריהבוקרכיסהלמחרת .לשינהוהתכוננוסוסיהםמעלירדוהמלוויםיבחוץ

יותרמבן-משפחתםשפחדוכיוון .מהמערהאישיצאלאועדייןובחולהלילהעקבות
ולילות.עברוימים .מנוחתםאתולהפריעלהכנסהעזולאמ"המלכה",פחדומאשר
העיראלחזרהיצאושליחים .אורעטףחושךעטףאורעטףחושךשעה.עקפהשעה
ויותרשבוע .למאכלחדשיםכבשיםולשחוטממים,הריקיםהעורנאדותאתלמלא
אלהאדיריםשריריואתמתחהסלע,מןהעזתייצאאחדיוםלמערה.מחוץלוחיכו
פתחלידמחפשיםהםלעזאזלמהושאלבתמחרן,המשפחהבבניהביטהשמש,מול
וביללותבדהרהויצאואותם,ששכחלולהזכירכללטרחולאושכךמשראו .ביתו
 .הסכימה"המלכה"כיבעירלבשר
השכניםוילדיובהמותשוטרים .הדרוםידעלאהעזתייםשלחתונתםכמוחתונה

שמחהיריות .אשקלוןברחובותוקיפצודילגוולם_?ותיקים,ומבריחיםואחיותיהם
גםאשרהפרשים,יחידתמפקדיהחתןאבישלליבוואתהשחורהלילהאתפילחו
 .הגבוללאורךבסיוריהםאנשיומתרשליםלאאםלבדוקרכוביצאבנוחתונתביום

השמחהמיריותאחתבופגעהבטעותאםלחשוףהצליחהלאהמשטרתיתהחקירה
רעשבחסותוירהליבואלבזדוןהרובהאתמישהושכיווןאובנו,לכבודשנורו

בולשבתנשאראלאהאוכף,מעלהיריהאותוהפילהלאהיהשמוצקכיוון .החוגגים
כיומשראהבית-העזתי,אלשבמתחתיוהנאמןהסוסלרווחה.פתוחהבר-מינןופיו

התקדמוצעדאחרצעד .גדר-הגבוללכיווןשובלצאתעליוכיהביןיורדאינואדוניו
להם,הצדיעומסיוריהםהחוזריםהשוטרים .המדברבשביליהמתוהשוטרהסוס

הבית,אלכלבשלבנאמנותחזרהסוס .הגבעותביןמפניהםהסתתרווהמבריחים
לעברושובשובויצאאחוריואתסובבגבו,עלעדייןאדוניוכישהרגישפעםובכל
אילמלאהחתונה,באמצעוחתנה"המלכה"שליצריהםהתעוררואילמלאהגדר.

בסיוריוממשיךהסוסהיההריק,הביתאלומיהרוהרביםהאורחיםמפניהתחמקו
שלהשמנותבזרועותיהכילדוהתכרבלבבכיפץרבעליבותואביואתמשראה .לעד

אהובתו.

ידעלאהעזתישללווייתוכמומפוארתלוויהכילומרמתפתהאביכמעטכמעט
אתהנישואיןחייהרגיעוכיצדלתארממשיךאביהמתשלכבודומחמתאולםהדרום.

ועכרההמדבראתעזבה"המלכה"חייהם.אורחשינווכיצדהסוערת,רעייתוואתסכי
עתה .ולניקיונהלבגדיהודאגהלתפארתשערותיהאתגידלההיא .העזתיבביתלגור
איש,אשתהיאהריושועלים.הרגלותולצודהמדברבשבילילדהורלהפסיקיכלה
צרכיוכלאתולהכיןבביתולשבתעליהמוטלאלאאחרגברכללראותרשאיתואינה
גילוהםאךליחידת-הפרשים.יהושעהתגייסהדרוםשוטרישללאימתםבעלה.של
התנהגותוירעייתושלובהשפעתההאהובאביושלמותובהשפעתכימהרהעד

העוכריםלעברכאדיבותמחייךהיהאשקלוןברחובותסוסועלרכובושלווה.בוגרת
ילדישלראשיהםאתבערגהומלטףהמפלצתיגופואתמכופףפעםומדיושבים

השכנים.

פעםאחרפעם .רפואיותבעיותבגללמושלםאינובני-הזוגשלאושרםיאכן .בערגה
למרותלתינוקות.גםבתורשהעברוהענקייםמימדיהםאךמשלהם,בילדלזכותניסו

הצליחהלאהעותומאבית,הממלכהרחבימכלהרופאיםמיטבשלמאמציהם
ואתידיהםאתלהחדירנאלצווהרופאיםבטבעיותחיבוקיהאתלפלוט"המלכה"
להוציאידעהמרדכי'ואביאתרק .להלעזורכדיובטנהתוךאלהחדיםמכשיריהם

לאהדרוםערביישלהרבפחדםכגללושלוו.היהקטןכינשים,כדרךמרחמה
שהםלאחרעכשיו,אלאהילד.היההעזתימזרעלאכיהסברה,מעולםהתפרסמה

 ,ראוואף-על-פי-כן, .לכתובמעזאביהנגבבאדמתרכותשביםככרכולםקבורים
 .ידירועדותעדיין
לובשתאפילוולבת-תרבות,לעירוניתהפכהופתאוםבמדבר,שנותיהכלשחיהכיוון

ידיהמעשהודבר-מאכלמשקהה.ומגישבספר,וקוראתתחתוניים,ובגדיםנעלים
יודעתהיאכימצאהלמשלקודם.בההיושלאתכונותב"מלכה"התגלולאורחים,

וחיתההשבת,אתלהכיןלשוקהלכהפעם .העתידאתלנחשוגםכף-הידבעורלקרוא
ואמרההזריםאחדלפניעצרהלפתע.הקטןלמרדכיוממתקודגיםרפידותירקותקובה

שהיאחשבכילדרכווהסתלקצחקההוא ." ...הילדומתבסוסהיריה"פגעה-לו
הירייהנפלטההבגדים.ביןהמוסתרהרובהאתבנומצאכיגילהבביתומהמשוגעים.

יצאמכאןלמוות.הילדאתומחץלרצפההסוסצנחהסוס.שלבראשוופגעהבחצר
בית-אלכולםובאו .עכוטבריה,ירושלים,ליפו, .רחוקותלערים"המלכה"שלשמה

 .ימותומייחיהומיילדים,ולהולידלהתחתןמיעםלהםשתייעץכדיהעזתי
סגן-לדרגתכבדשהגיעיהושעשלהחודשיתמשכורתו .פלסטיןבארץקשיםהזמנים
לבית-הלךמרדכיוהילדועלו,עלוהמחיריםהספיקה.לאהפרשים,יחידתמפקד
וספרים.מחברותועבורהחדשיםבגדיועבורלשלםוישבני-העידונים,כדרךהספר

אסרההיאבעתיד.החוזיםשלחייהםעלהקלהלאהיא,גםהטורקיתהממשלה
עלככדיםמיסיםהטילהואחר-כךמיוחדיושיוןללאתשלוםלקבלעליהם

יהושע,סבישלהגבוההדרגתולמרותרבזמןלרשיוןהמחכה"המלכה"הכנסותיהם.
העתיד.עבורמטבעותעשרהרגל.מעוליתשלוםבחשאי,שעהלפילדרושנאלצה
ומפותלת.קשהיותרשהיאכף-יד,עבורעשרותשתי

הכניסה.בדלתחזקותדפיקותאחדיוםכשנשמעוקראה,צעירזוגשלעתידואת
יהושעבעלהאתלגלותהדלת,אתופתחההלקוחותסליחתאתביקשה"המלכה"

 .לחוטמהמתחתבמסמכיםמרשרש ,הפרשיםיחידתסגן-מפקדהעזתי,
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העזתי?"מלכההגברת"אתלה.אמר "!גבירתי"שלום-
"אנימתבדח.הואכישחשבהמשום"המלכה"ענתה "!השוטראדוני"שלום-

 " !העזתימלכההגברת
תחנת·אלאותיללוותמבקש"אניבניירותיו,השוטרפשפשכך,""אם-

 "!המשטרה
מטבעותשלעשרותשתי ...זמןלך"מצאת .לולחשה "! ?יהושע"השתגעת-

הזרגישבברהחדרעלבאצבעהצביעהאמרה,שכךכירוןבחדר!".שם,לנרמחכות
אחריהחיפשלאמעולםכאילובעיניההביטהשוטרלעתידו.בסבלנותוחיכההצעיר
אתבכוחלדחוקניסתהכאשראותהחיבקלאמעולםכאילוהמדבר.רחביבכל

ערר.לפיסותנקרעוגופהרחמה,מתוךהענקייםצאצאיו
 "!תחנת-המשטרהאלאותיללוותגבירתי,דורש"אני-

לתסוסהחלוהמדבר,מימיערד"המלכה"שלבדמההטמוניםהחייתיםהרפלקסים
בשערותלפתעהזורםהכחולהצבעכיידערעייתואתשהכירכיווןלעורה.מתחת
הבית,ולקירותלשיחיםמעברהממתיניםלאנשיוסימןהוא .אסוןעלרומזראשה
תחנת-המשטרה.אלבכבליםאסורהאותהולהובילהשתוללותהאתולעצורלנסות

סטיינברג

החודשיםבמשךשביצעההעבירותרשימתואתזכויותיהאתכזרה,לפניה,קראשם
בחיזוישעסקהידעכךמקרוב.אחריהעקבהלואכימפורטת,רשימההאחרונים.

ושילמהמיתיהאהכנסותיהגרבהאתהעלימהכיגילהבך .מיוחדושיוןללאהעתיד
ולהאשיםפיקודיו,לעינידופיבהלהטילהיהיכולכךחייבת.היאבומהמסחלקרק

אחרת"המלכה",אתלשחררהיחידהמפקדשהתערבטובובמעילה.בבגידהאותה
להרביץההזדמנותאתהמפקדניצלבחדרויהושע.שלבגורלועולההיהמהיודעמי

הפועליםהעתידחוזיאתלכלואהפקודהכילוולהסבירפרוטקציוניזםמעטבסגנו
חזרההיהודייה""המלכהאנשיו.שלרעיותיהםאתכלולתאינהבלתי·חוקית,בצורה

מולם,התיישבהסערהרוחכמונעלמה.לאןלדעתמבליהמחכההזרגאלבינתיים
מייודעתואיניהשבוע,סוףעדימותמשלנר"אחד-ואמרהברחמיםבנערההביטה
ועשתההעיצוריםאתוהדגישהאותכלעלהתעכבהוהיאאישך".אואישיאםמהם.

למלה.מלה rבהפסקה
למעשהשאחריו.זהארשאחריו,בשבועלאשבוע,אותובסוףמתלאהעזתייהושע
סגן·להיותשהפךעדהדרגותבסולםלעלותהמשיךהואשנה.באותהמתלאכלל

במשטרהאליהלהגיעהיהיכולשיהודיביותרהגבוהההדרגהמחרז·הדרום,מפקד
כירקברור .לספריודעאיניהצעירהזרגשלבגורלועלהמה .זמניםבאותםהטורקית

החייםקראתמחליפהוחיתה"המלכה",שלהמאגיכוחהנחלשמקרהאותרלאחר
המדבר,בפנילעמודהצליחהאשר-היאלעבר.עתידביןומתבלבלתהמוות,בקו
לילה,לילהביתהאתשפקדוהמבריחיםמפנילחום,מקורהקיצונייםהשינוייםבפכי

ומתההמודרניתבעירהיום·יוםתלאותבפכיעמדהלא-היאמיוחמים.כזאבים
כבירבמאמץאותהכשארחסוניםגבריםששה·עשרבמותה.סבתיחיתהיפה .בשנתה

בעבודתם,הקברניםהתרשלוכיהתבררשם .אשקלוןבאדמתהפתוחההתהוםאל
ולהניחברכיהאתלקפלוכאלצוהענקיים,אבריהאתתואמותאיכןהקברשלומידותיו

ולהטילהקבורהבמלאכתלהמשיךלהםאיפשרהכךרק .הבורדפנותעלראשהאת
בית-הקברות.לאורךהמעורמותהחולגבעותאתבטנהעל
העזתייהושעהתחמקהימים,באותםכבררבשכוחההחרדית,בעדהלפגועלאכדי

אתונשאהנגב,באדמתבידיוחפרהואהלילה.בחסותרקבית-הקברותאלחזרה
המדבר,בשבילידרכואתמצאבקלותהמשטרתי.הג'יפלעבר"המלכה"שלגווייתה

והשעיןהמערהתוךאלהמתהרעייתואתהכניסהואהסלע.לעברהרכבאתוניורט
המלאיםוהתרמיליםוהסכיניםהצידרובהלידהקיר'אלבגבהבעדינותאותה

מראש.לכברדההכיןאותההמדורהולידובשועלים,בחוגלות
מהלילהתפחדי"אללה.לחש "!המלכהאת !המלכהאת !המלכה"את-

אתליטףהוא . "!הציידיםסכיןוכאןהך;~ה'וכאןהמדורה'כאןהנה ."המלכה"
גנבוכילגלותהקר,המדבריהלילהאלויצאמצחה,אתנשקהלבנות,שערותיה
ונהםראשואתיהושעהריםבזעמו .גדר-הגבלולעברוחמקוהג'יפאתהמבריחים

במפולת·רכיסתההמדבר,אתהרעידההחול,גבעותבין ,הדהדהזעקתופצוע.כארי
ובצפת,בטבריהגםהאדמהרעדהזמןבאותו .לעולמיםהמערהפתחאתסלע

רבכהעתידם.את"המלכה"להםשניבאהאלו,שלבתיהםמתחתובעכו,בירושלים
אףישראל"."גיבור-רכובשיההאץרתושבילוקראולכןיהושע.סבישלכוחוהיה

בקרב.השתתףלאמעולםבנשק.השתמשלאשמעולם

נתן.אמרהכ
וניתקשקםמרדכי,אבישלבגרותועלכותבאניהעזתי.מרדכישלבנרנתןאני

הרריו,היולאאםטוב.מיישפטוהבאיםוהדורותהעזתית,המסורתשלשלתאת
ולעתידו,לחינוכוחייהםכלאתמקדישיםו·"המלכה",ישראל""גיבורהעזתייהושע
 .מבני-העזתיהואשונהכמהלראותבולהביטמעטמתפניםשהיוייתכן
שלהנוחאקלימואתשהעדיףאו ?כילדהוחלשועדיןשקטשהיה ?שוכההיהבמה

כשארהחיילותמקצועאתלעצמובחרשלאמשוםאולי ?המדברפניעלהצפון
המציאותעלבפיקחותלהביטהיהשיכולבכך,גםשרנההיהאלארק.?לאהעזתיים
המהותייםהשינוייםאתרםבקוללקרואולדעתהעזתי;לבניבניגודאותוהסובבת

וגדלהלךשמספרםהיהודיים,אחיובקרבהתשע·עשרההמאהבסוףהמתחוללים
תנועהבאותהועומדתלויהעםשלעתידוכילהסבירידעהוא .ארץ-פלסטיןבמרכז

שרנההיההעזתימרדכיארץ·האבות.לעברמאירופההיהודיםאתהדוחפתפוליטית
באומץארהחזקותבזרועותיולאתרםהמדינהלביטחוןתרומתושאתבכךמאבותיו

האדירים.לשונובשריריאלאליבו,
אתפעםששימשהענקיתמשאיתמרדכישכר 1895בינואר .הצפוןאתהעדיףכאמור

בית-העזתיבחזיתאותהלהחנותהערבימהנהגביקשהואהטורקית.המשטרה
מדיכלי·בית,רהיטים,המשפחה.שלהאדירהרכושאתלבדומעמיסוהתחיל
ערר,נאדותסכיני·ציידים,קלפים,קופסאותאוכפים,רובים,תפילין,רצעוותמשטרה,
"גיבוריהושעאבירדואר.ויוניסוסים,עיזים,תרנגולות,וספרים,מחברותתרמילים,
למקרםממקרםלקחתווישמנווניםושריריוהשבעיםבשנתוהיהכברישראל",
שכניםשלעזרתםאתאביביקשההעמסהבגמרבכף.ולהאכילונכים,בעגלת

הרבהמטעןעלכשקולהטילוהענקהישישאתלהריםרקררבי·מש-פחה,ושוטרים
הוא .אבותיואתנאמנהששימשבביתעצבבליהביטאזהמשאית.שלבאחוריה
צפונה.ולהרחיקאשקלוןהעיראתלצאתלווהורההנהג,על·ידהתיישב
המדרכותאלויצאוהארורהעזתישלמעלליואתשכחולאהוותיקיםהעירתושבי
תא·הנהגלשמשתמבעד " ...שפטרנו"ברוךאחריוולזעוקהאחרונה,בפעםבולהביט
בצררההערבילנהגהמסבירהצעיר,בן-העזתישלבעיניובלהטבבירורהבחינו
להםנותרולאהמרסלמי·יהרדי.הסיכסוךשלההיסטוריתההשתלשלותאתהגיונית

סדוקותושפתיםכפוליםוצוואריםנפולותעינייםשלארוכהשורה ,כךלעמודאלא
שנות-גלות.לאלפיםמסתכםוגילם
ר·כך nואשפתו,אתמדברשאינוומילמלוחזרמדבריומלההביןלאשהערביכיורן
כללאורךלבדואבידיברבהגה,אוחזותוידירהמשובשבכבישעיניואתונעץנכנע
לבעירתומיושןעתיקפתרוןהיאהמלחמהכיוהצהירפתחראשית ?אמרומה .הדרך

המתפתחתוהחופשיתהמודרניתהחייםלצורתמתאימהאינהוכברבינלאומיות,
 .במערב

בעודהביניים.מימיבהשנשארוחייםבדפוסיחיהעדיין"אץר-פלסטין-
אפשראמונההבדליארכלכליותבעירתכיאנשיםהבינולמשל,אירופהשבארצות

מקומרתכמהומלבדלמלחמות,הקץבאכיאומרואניהדיונים.שולחןלידלפתור
לחלוטיןהתופעהתיעלםצפון·אפריקה,אוהים-התיכוןארצותכמרמפותחיםבלתי
 "!ההיסטוריהדפימעל

חלוקתואת ,הארץשלהגיארגראפיהמבנהאתלמוסלמיוהסבירהמשיךר·כך nא
עיניואתלרענןכדיהאץר'במרכזדרכיםבצומתהנהגכשעצרגם .האוכלוסין
שלההיסטוריהאתתיארהואלדבר.אביהפסיקלאחריף,משקהבמעטהעייפות
לפניהם,בעלת·הביתשהניחההכוסיותאתגמעהערביאברהם.ימימאזהיהודים
חזרהבדרךהמובטחת"."הארץעלהיהודישלהסתומיםלהסבריובשתיקהוהקשיב

 .צפונהיצאוושרבהמוסלמים'שלההיסטוריהעלהעזתילוסיפרכברהמשאיתאל
כיצדוראהישראל','"גיבורהעזתייהושעזמןאותרכלשכבמאחורהמטעןבתא
כחול,ליםרחבים,למישוריםמקוםהחולגבעותמפנותוכיצדמפניו,המדברבורח

המדבראתרקראהאולי .אלוכלאתראהלאאוליאךארוכות.הריםולשרשראות
שלהחדשביתםלידראש·פינה,במושבההמשאיתכשעצרההאחרונה.בפעם

אביר.שלהמתהגוריתןאתרקמהדרום,עימרהביאכימרדכילאביהתבררהעזתיים,
לתארהמשיךהואהעזתי.מרדכישלדיבורושטףעלהשפיעלאהישיששלמותר
היהודייםלפועליםמהמשאית.המטעןפירוקכדיתוךבמדברילדותואתהנהגבפני

ולדבר.לדברהמשיךהוא"המלכה".אמועלסיפרהחדשהביתאתוסידרושצבעו
אותהוהשלוםהמלחמהתאורייתאתמבחמיולפניהרצהיהושעסבאשלבהלווייתו

במשקלבדואביעבדובריא,צעירוהיההיותערבי.נהג-משאיתשלבעזרתופיתח
לפניהמהפכנייםרעיונותיואתרםבקולולמכותלהמשיךלוהפריעשלאמההחי,

בית·העם.אליוצאהיההחליבהלאחרוהתרנגולות.והעיזיםהחולבותהפרות
והתחנכונולדוהריהציונית.התנועהממנהיגיוללמ;דלהקשיבעלינו"מוטל-

היינואנחנווגםהלוואי .אסורומהמותרמהמאיתנוטובויודעיםאירופהבערי
בפאביםההמולהאתלשמועאובפריז'בתי·הקפהריחאתבילדותנולשאוףיכולים

מרדכיאביהסביר " ...למלחמותהקץבא :יודעיםהיינואנוגםאזכי .לונדוןשל
ולוקחיםהמביאיםהמשאיותנהגיזנפניו.להתחמקהחלואנשיםהכיכר.ליושבי
משוםהעזתישלביתומוללהחנותסרבוהפרטיים,מהמשקיםחקלאיתתוצרת
עגלת·עלתוצרתואתמטעיןהיההואנכנע.לאאביאולםבעבודתם.אותםשעיכב
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גם .המרכזיהמחסןאלכדרךושכים'העוכריםלעברמהפכניותסיסמאותוצועקהעץ

לא ,חשוכהואינההעזתימכניחיתהשלאמשוםדברכותבאיניעליהלאמי,נישואיו

 .גנומאחוריכליגלוגויולקרואשנהגהכפי"הנסיך",שלדיבורוקצבאתהאטו

אתלהפסיקטרחלאמעוי~םהפסקה.ללאמדבר ,ילדותימימיאותוזוכראניכך

כנועל ,הפרשיםפלוגתמפקדעלליסיפרלאמעולםאבותי.עלליולספרנאומיו

יאול .הענקייםאבריאתכשדאז;ננהלאולי ."המלכה"עלאוישראל""גיבוריהושע

עלכקוףמטפסאניאיךילרשסיפרולאחרכי,החבויההרפתקניהעזתימהיצרפחד

 .הערכייםהשומריםעםומתחברראש-פינהעצי

העירונייםהסופריםכיז~ותםאבותיאתלצייריכולשאיניכליניהיוםחשאניצביטה

רגשותעםיחדיצונית rהזוהצורההנגדיםתיאורלשלבהיודעים ,וגבסיךכרנו

החגיגייםהשנתכגדית l \לתאריודעאינימדועהעזתי,מרדכיאניהנה .ומאבקים

ושביםיהכפנילהרצותויצא ,הערבחליבתלאחרכיותרמכובדתכצורהלכשאותם

פניותוויעללספרימות;המת~המיליםאתמוצאאינימדוע ?בית-העםמולככיכר

 ."החבצלת"עתרןדפימעלהנשקפיםהעדינים

סיכוםאתכאוזניהםיאיומקוהעזתייםאתאוסףאניהיהאחר-הצוהריםכשכת

למערכות ,שניםכמשך ,שבועאחרשבועשולחהיהאותםהשבועיים,רעיונותיו

מכלריותהמסמןדבר .תמונהצרפוואפילומנתכואתומפיוסשפעםעד .העיתונים

ימנהיגעושיםטובאםיודיע"אינני ?כתבומה .לדבריושייחסוהרכההחשיבותאת

 .רופהיאניכשתהדזשוכותמההתפתחויותהמתעלמיםהעיתוניםועורכיהיישוב

יש ,המוסלמיםהארץבייתושעםכשלוםלשכוןכדיכילחשובהיאמוטעיתגישה

י,אלפלהבדילעלינו,המשונה.שפתםאתוללמודהמזרחיתהחייםלצורתלהתרגל

החדשותהמפלגותשלרעיונותיזזןואתהמודרנית,הרוחאתמהמערבאיתנולהניא

לאחינולעזורעלינו .ולקיז·וםלאחווה ,לשלוםהקוראותנאורות,כארצותהקמות

הפרוכלמותאתלפתורלהםהקוראיםהחייתיםהרפלקסיםאתלעקורהערכים

קורמתוכנורקתבואץ'ותפראםהכאההמלחמה .הרוניםקניכעזרתהמתעוררות

 ". 1911 .ראש-פינה .העזתימרדכינאום .כגללנו

רייהיהמולהתנפץהקר·וכה,המלחמהשלגיאוגרפימיקומהכדבראנישלחזונו

הגדוליםהכוחותריכוזימר'~ואל ,האוסטרי-הונגריהעצריורששלכראשושנורתה

 .ורוסיהגרמניהכגבולות
ספרלתיהכתלדאתופו·צתיהשכניםילדיעםיחדצווחתי "!מלחמה !"מלחמה-

ישבככרהוא .ראש-פינהכרחובותלולועגיםאיךמתבגר'ילדשלכרישעותלאני

אלא 'מפיוהשתרכנה\גדםלשוןלא .שיניוכיןלעדלחוצהולשונוהרדיומכשירליד

 .המושכהט r1שושלדלפקומעלהתלוייםמאלוסגלגלכשרגושמין

הלסתשריריועיסויזר·יקותכעזרתהאדירההלשוןאתלשחררניסההמושכהרופא

ציווהואה .כעדינותהכואבהאבראתוחבשהדםטיפותאתניקהאחר-כך .התפוחים

גם ,ההואגםאכל.המחוזרופאשלכעצתולשאולצפת,הגדולההעיראללצאתעלי

השינייםשורותיולשתלהפתח,לשריריםלגרוםאיךידעולאוכיפו,כטבריהחבריו

 .הפהכחללהטבעילמקומהלחזורהלשוןשתוכלכדימחשכיה,האחתלהתרחק

שלאכדי .רוחוואתאנילישגופואתהזמןכמשךהחלישכסנטרפוסקהכלתיהמאמץ

ענודותאתלבצעל;ןמשיךתיאלץשלאוכדיהנהמות,וייפגעוהגידוליםייהרסו

פרסהבטיחהכה ,ארץ-ישראלכעיתוניגדולהמודעהאמיפירסמהלכדה,המשק

תהענקישהלשוןכיוון .כעלזזשלהקמוצותשיניואתשישחררלזהגבוהכספי

כיותרהמסעירהמאורעהיתזז .והרוקהדםאתלספוגלכנותכתחבושותהחבושה

תורתאתהיודעיםוכדואיםרופאיםהמושכהאלעלו ,מלחמת-העולם-הראשונהכעת

עומדתכולהוהמושכהאנ:ישללחדרונכנסואחדאחד .הרפתקניםוסתםהריפוי,

ככפותגוגדידהם .ראשוכשערותומשכושיצווחאצבעותיואתשרפוהם .ורואה

ישבאגדהכסיפוריכמו .כשנתואותולהפתיעלמיטהמתחתשהסתתרואורגליו

ולכאימטפטפתולשונו ,ז rוכשלוכהםהביט ,היהודייה""המלכהשלכנה"הנסיך"

 .הכלבתנוהכתה

יםקתיוםיוידידקרובים .לשונוכעזרתאניהוויהידיוכשתיהוויהשלאמה

וכדי ,אמישלכצערהתףנלהשווכחגים,כשכתותלראש-פינההגיעוומשפחותיהם

כגליכדאגההביטוהמושכהנבחריהמפורסמת.הלשוןלמראהילדיהםשישתעשעו

הענודהשלהתקיןלמהלךעיםיוהמפר ,וכרכושכצמחייההפוגעיםלרגלהעולים

תשלוםלדרושכשערותי l \והושיבההכית,חצראתאמיגידרהכעצתםהחקלאית.

ערבערבמביטהחיתהזz.:יויעכ .ממחלתואותולרפאניסתהלאככרעכשיו .מהנכנסים

לאחור.מעטוחלילהחסנסוגהשלאלראותהמשורבבת,כלשונוכדאגה

חיכתהשם .ומיתיהקהחצראלנכנסיםהמנקריםהיוכידיכספםאתשהפקידולאחר

ועל 'םיגברלהמיועדותהשונותהענודותועלכמושכההחייםעלוהסכירהאמילהם

צרתותיאנהובילכהץ:עגלת-העאתלהםהראתההיאלנשים.המיועדותאלה

אתנועלהייתיאני .הלולואתהחליבהחדראתלהםהראתההיאלמרכז'חקלאית

אחר-כך .הכאותהכניסהשעותאתלגדרמעברלמתאספיםומודיעהקיומיהשער

שכדקתילפנילא~חורית:ההמרפסתאלאניאתומוציאהכיתאלממהרהייתי

אתמעכירהאמיתהיחהכיתחדרידרךהיקרה.הלשוןשלמצבהאתאמיכמצוות

רחדאתו ,השינהחדרת 1 \להםמראהחיתההיא .האחוריתהחצראלהמנקרים

שיחותיהםאתכולםיקים tמפכהיוכיסא-הקשמולאלרק .האוכלפינתואתהילדים

ויהכיניהםהאמיצים .דח:! 1וככתדהמההפלאיתכלשוןמביטיםהיוהם .צחוקםואת

 .שהגכדיכהמביטותהיוהנשים .וכשיניוכפניוונוגעיםאמי'שלכעידודהניגשים

רועכניקורםאתלהנציחצלם-המושכהשיוכלגנומאחוריכולםנעמדיםכשהיו

 .ליוצאיםהשעראת~פתוח,,ככניסההשולחןאללרוץכשניליסימןזההיהתשלום,

אתלנתקשניסהעללאנישנאתיכגללהעזתי'מכניחיתהשלאלאמישנאתיכגלל

דילהפסלאיכד .שנפטרל lכוהצטערתילא ,מהמדבראותיוהרחיקהעזתייםשלשלת

 ,גנולעשוכבכשהואהנ:יתכחצראנינקבר ,כספםואתהמנקריםהתעניינותאת

לשכתאותומשאירהזזיתהיכלהאילוהשמיים.אלכמצבהמזדקרתהאדירהולשונו

הלהשתעשעהשהיא:זמן 1 .אורחיהכפניהמתהלשונואתולהציגהמתנדנדככיסא

תוחידיל ,לכתי-ספרמאור·גניםסיוריםואירגנהחינוכי-תרבותי,מפעלעלכהזיות

כן-נתן 'אני .הבריטי:כא lהלשורותכסתרהתגייסתיפועלים'ולקבוצותמשטרה
 • ."ישראל"גיבורשלנכדוהעזתי,מרדכי
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תופעהאיננוהפועלים,מעמדבהרכבהשונייציב:גדי
מעמדכלל-עולמית.תופעהאלאבלבד,ישראלית
טיפוסעל-ידימיוצגאינו ,-80הבשנותהיום,הפועלים
מןכלתההמסורתי,הפרוליטרשלדמותואחד.תרבותי
שלתהליךעברכולובעולםהפועליםמעמדהעולם.

הרבהלזהוישובהשכלה.בהכנסהדיפרנציאציה,
הגורםהואמהאחרונים,אחדגורמים.והרבההשלכות
 .הפוליטי
כולו,בעולםהסוציאליסטיותפלגות.המצמחובשעתו,

לביןמסויים,תרבותיסקטורביןשנכרתההבריתמן
ואתהפוליטיהכוחאתשיזמהכלשהימשכילהקבוצה
בריתהסוציאליסטיות.המפלגותשלהפוליטיתהתכופה

מפלגותהיוםנסתיימה.רבת-עוצמה,שחיתהזו
חייבותלהתקיים,להמשיךשרוצותסוציאליסטיות

כוחלגייסכדימספיקאטרקטיבימשותףמכנהלמצוא
תרבותיותמייצגותלהיותיותריכולותלאהן .פוליטי

להגיעחייבותהןאלא tבאוכלוסיהמסוייםסקטורשל
ו"כלהשכירים'כלשל,המשותףהמנכהלשורשי

יותרמדוברלא .דיפרנציאלימאודמושגזההשכירים"
בקבוצותאלאלמענו,רקלהילחםשאפשרבאובייקט

שרכיםומגוריםשונותוהשכלההכנסהרמותבעלות
וערדאכילהוהרגליאחרותדיבורודרכיאחרולבוש
עווד.

גדלומחנההמאחדף mהמשהאינטרסאם·כן'מהו'
לאחדותדלאוגצריךמדעושמאחד'דבראיןואם !זה

כזאת!

ביןוההבדלשכירים,הםההסתדרותחברייציב:גדי
 .ביותרמשמעותיהבדלעדייןהואבעל-הוןלביןשכיר

מעמדבתוךהעצומהשהדיפרנציאציההיאהבעיה

המעמדיההבדל:כלומרזו.נקודהמטשטשתהשכירים,

שהיהמכפיעינייםמכקרופחותלתצפיתניתן(!חרת
מזי-רעבשל-ה"קלאסיים"המחנותשנישלנ:תקופה

טשטושאבלמזה.ורבי-הוןעושי-חייםושלכז.זה
ההבחנהבתוקףפגעולא~מ~םלאהחיצוניתזזחזות

קבוצתהיוםמיציגקיסרוישראלהזאת.וזחשובה
( !i עצם-ביותרגורלימכנה-משותףבעלתכשים

 .שכיריםוזירתם
זהאבל .גדישאמרמהעםמסכיםאני :קיסר·ישרלא

מהותית,מבחינהמשותףמכנהגםיש .זהרקילא
il רוציםשהםלמה .החבריםשללשאיפותיהםמתייחס

•להיות.

קיסר:ישראל

הפיכנתונגדאני

נורמלית.לחברה
להיותאסורלנו

במובןנורמליים
דמיוןשל

 .העולםאומותלביןבינינו
מאשריותרצודקתחברהרוצהאני

המבוססתחברההעולם.אומותבשאר
ושאיפההדדיתעזרהיעבודהעל

 .לשיוויון

ארגוןכלובכללההסתדרותאתלראותשאפשרנכון
מדובראז,אבלשלו.הארגונימהאספקטרקעובדים

היכרבסימניהמתאפייניםבלבדמקצועייםבאיגודים
 .השוניםהמקצועותשלספציפיים

המייצגרחב,במכנה-משותףמדובראםלעומת-זאת,
להתייחסמוכרחיםכולה,ההסתדרותיתהאוכלוסיהאת

חבריםלקבוצותגםהמשותפיםבסיסייםלערכים
ומושבים,קיבוציםחבריכמומהשכירים,חץונוספות

ועוד.סטודנטיםעצמאיים,

לאלהיות,צריכהשהשאלהחושבאניברטוב:חנוך
-אלאכיום,ההסתדרותחברשלהסטריאוטיפמהו
רוציםשאנחנוהדברמהריודעיםאנחנובכללהאם

ישבכללהאםבהסתדרות.כחבריםומאחריםמעצמנו
 ?משותפתהתכוונותאיזולכולנו
פועליםמעמדישבכללהאם-לזההקשורהושאלה

 ?היום
שנים.הרבהלפכיגדולרושםעלישעשהדברזוכראני
"הבטאתשכתבמי tאוסבורןג'וןעםראיוןהיהזה

ומצליח.ידועמחזאיאזכברושהיהבזעם",אחורה

היהבחייוהמאושרשהרגעסיפרהואאתו,הזהובראיון

הפועלים.מעמדאתעזבבורגעאותו
סופרסיליטו,אלןעםשיחהליחיתהשבועותכמהלפכי

-האחרוןספרועללישסיפרלשמאל,ששייך
טיוליבשניהואהספרשלעניינוהגבעה"."במורד
 , r 1945בק 16בןפעולשעורךהאחד-אופניים
בבחורומדובר .לשלטוןהלייבורהגיעשבובימים
אידאולוג.לאפשוט.
אישאותורוכב , 1984בשנתבקרוב,שכה 40ואחרי

מאז.מסלולבאותוטלוויזיה,עובדעכשיושהואעצמו
ב-רואההואאנגליהאיזו-והכה .אנגליהבאותה

 ? 1945שלההואמהחלוםבהנשארמה ? 1984
משוםיותר.הרבהכמובןקיצוניזהשוניאצלנו

ואילוהשתנתה,לאבעיקרה,האנגליתשהציבוריות
אוכלוסייתשל-95%מלמעלההכל.השתנהבתוכנו,
המדינה,הקמתלחווייתשותפיםהיולאהיום,ישראל

במאי.האחדלחווייתוחומרקל

השכיריםשלהגדלושהרובבכל·זאתקרהיאך
פנההסתדרות,חברישהםבמדינה,היכלותומיעוטי
 !ימינההאחרונותבשנים
בתךועמדתהבביסוסההתסדרותנכשלהדמעו
 !המזרחארצות·עלוישלהזההחדשהפעוליםמעמד
שלבית-היוצרבית-האולפכא, :קיסרישרלא

צריכהשלאורההאידאולוגית,החברתיתהמחשבה
עלכלומר .תנועת-העבודההיא ,לפעול,ההסתדרות
על-פיהסוגים,מכללעובדיםתשובותלתתההסתדרות

במפלגות.שצמיחתןחברתיותתפיסות
לומראפשר ,גרידאההסתדרותיתהמסגרתמבחינת

לאבההחבר~תאחחכלומר,הצליחה.שההסתדרות
לתנועת-העבודהישאידאולוגית,מבחינהאבל .ירד

מוריםשאיןאלאהלכה,ישחברתית,תפיסהישבעיה.
אוסבורן,ג'וןלגביברטובחנוךעל-ידישנאמרומהכן,

ולאערך'בעבודהראושפעםכרינו'מחרביםגבילכנון
גדולותקבוצותלצערי,יש,כיוםבלית-ברירה.שלמצב

בתנועת-העבודה,חבירםשעדייןאנשיםשלוהולכות
בהחלט.בורגניתשלהםהאוריינטציהאבל
שלהערכיםבסולםבולטבאופןלראותאפשרזהדבר

אפשר .להוןוההתייחסותהעיסוקים,המקצועות,
לתנועהלהיכנסכלכליתחולשהשלבמצבאדםלפתות

זוכזאת,לתנועהעשירלהכניסאבל tלשוויוןהשואפת
בעיה.

להםהיהכי- ?השנילצדמ~תנורביםפנולמה
ואילו ,גבוהותציפיותשיוצריםערכיםיששלנוהרושם

איןבולמקוםפכולכןלפיהם.נוהגיםאיננועצמנואנו
ודווקאטובה.הרגשהמתןמאשרחוץאידאולוגיה,

בתנועת-העבודה.גדולהחולשהחיתהזה,בעניין
במתןבאמתהיהההסתדרותשלכוחהמקוריציב:גדי

אנובהבחברהשיקרהשצרינומהלגביומטרהכיוון
תנועות-העבודהביןמשווהובמבטכללי,באופן .חיים

גדולהצלחחכסיפורההסתדרותלינראיתבעולם,
הרכבה,מבחינתארגונית,שמבחינהמשום .ביותר

חברת-לביןמקצועייםאיגודיםשביןהצירוףומבחינת
 .לעתידביותרהטובהפוטנציאלבהישהעובדים'

כוונתי?למה
והפוליטיקאיםהדעותהוגימרביתהגיעו ,-60המשנות

למסקנההדמוקרטי'בעולםתנועות-העבודהשל
עצמואתמיצההדמוקרטית,במתכונתושהסוציאליזם

כהלהישגיםשהגיעמשוםדווקארבות,מבחינות
סיפרוהיאהסוציאליסטיתהתנועהשכן .גדולים

אם-האנושיתההיסטוירהשלבירתוהגדולההצלחה
בגללהשזכוהאנשיםמספרלפיזוהצלחהמודדים

בעבודה,רפואי,בטיפולבלבוש,במזון,בקורת-גג,
הרבהלכל-כךשנתנהתנועה,עודאיןועוד.ועוד

זאתמבחינהיותר.טוביםלחייםגדולכהסיכויאנשים
גדולחלקקבלתעלהמאבקגם .עצמואתהנושאמיצה
יותר,יעילשאינומשוםתם,הלאומיתבהכנסהיותר
בחברה,כלכליותלסערותגורםמהווהרקאלא

 .אבטלהאואינפלציה-שבעקבותיהן

הדב·שיחמשתתפי

בסד,עיקבקיסר,ישראליציב,גדי :לשמאלמימין
ברטובוחנוךבלםמשערן
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 1985במאי 1

ברטוב:חנון

צריכההשאלה
מחולאלחיות,

שלחסטריאוטיפ
ההסתדרותחבר

אלאכיום,
מחויודעיםאנחנונכללהאם
ומאחריםמעצמנורוציםשאנחנוהדבר

ישנכללהאםבהסתדרות.כחברים
 ?משותפתהתכוונותאיזולכולנו

ועל-אחת-כמה-בעולם,-מכךהנובעתהמסקנה
אתכולל(וזההעבודהמפלגותשאםהיא,בארץ,וכמה

ביותרמהוורודותהסוציאל-דמוקרטיות,המפלגותכל
להעבירעכשיויצליחולאביותר),לשמאליותועד

אחרים,תחומי-חייםושלההוןשליותרגדוליםחלקים
שלהישירלניהולםונו,'קהילותבתי-ספר'כמו

נמרץבמסעחלוצותתהיינהלאאםכלומר' ;האזרחים
הרי ;חיינותחומיבכלטוטאליתדמוקרטיזציהלקראת
שלהמפוארלפנתיאוןלפרושועליהן 'עצמןאתשמיצו

אםאבל .מאחוריהןעתידןאבלגדולותשעשוהתנועות
העיקרי'ליעדןזהענייןתהפוכנהאםזאת,תעשינהכן
ישלשם-כך .לפניהןועתידןלהצליחסיכוילהןיש

בחברימדוברואצלנומהחברים,אחדלכללהחדיר
הסעיףשזההתחושהאתותנועת-העבודה,ההסתדרות

ע"יגורלועלהאזרחהשלטת-כעתהיוםסדרשעל
לניהולבנוגעאליו,ההחלטותקביעתתהליךהעברת

באוניברסיטה'בבית-הספר'החייםניהוליההון
 .בשכונה

רובהטבע,בדרךכיפעילים,יהיוכמובן,כולם,לא
זכותבעלייהיוהםעקרונית,אבל .סביליםהאנשים
 .והכרעהבחירה

שלהבסטרוקטורהההסתדרות,יכולהכזה,בתהליך
בה,הקיימתוהאמוציונאליתהאידאולוגיתובתשתית

שלכהונתושבתקופתמקווהואנירבות.לפעול
התפנית.תתחילהנוכחי,המזכ"ל

תהליךהיהבעברבהסתדרותשקרהמה :ברטובחנוך
זוחיתהלאבתחילתהשהריהפוכה,פירמידהשל

אףהיהלאמקימיהביןקיים.פרוליטריוןשלהסתדרות
שקצתםרעיון'בעליחלוציםהיוכולם .אחדפרוליטר

קדמוההסתדרותיים'הרעיונות .עבדולאוקצתםעבדו
עםהגיעהקמתה,ואחריההסתדרות.הקמתלאקט

העקרונותלפילממשהיהצריךאותםיהוןוהגיע
במדינת-ישראלדווקאוהנה' .המוצהריםהאידאיים

ומדוברפרטי.להוןהפךהון-ע,ח.ק,ציבורי,שהוןקרה
יהודיים-מקורותמינימכלשזרמובמיליארדים
שאיןבסדר-גודלואמריקאים,גרמנים-ובינלאומיים

הריטעה,מארקסואםכולו.בעולם ·רע.ואחלו
שלסוציאליזציהעלדיברבהיטעותוחיתהזושבנקודה

ובעניין .ההוןשלאינדיבידואציהתהליךהיהכאן .ההון
מבוטל.לאחלקלהסתדרותהיהזה,
קםשכאשרהואלברוחאי-אפשרממנונוסףדבר

בלבההסתדרות,שלהגדולהאדמיניסטרטיביהמשק
במישורדברנעשהלאהישראלית,התעשייהשללנiד

ההסתדרותחברהפיכתשלבמישור .גדידיברשעליו
שליסודות;ביצירתשכירלאאמיתי,בן-חוריןלשותף
משוויוןיותרחשובשהואנפשישיוויוןאמת,שוויון

שייכותשלבתחושהשמדוברמשוםב"לוקש",
היום.שללנתקהסיבהוזאתטיפלו,לאבזה .ומעורבות

משמעותיתתזוזהעדייןחלהלאהיוםשגםהסיבהוזאת
 .ממנושמאלהשלאובוודאייהמערךלעבר

לאמפאתוס,מכאב,כתוצאהלהסתדרותהגעתיאני
אחרבמצבאנחנוהיום,אבל .מאידאולוגיהכתוצאה
ההסתדרותייםבמפעליםאיןזהובמצבלגמרי,

בתי-שלרשתשוםעובדים,ואלפימאותהמעסיקים
והמכשירהקפיטאליסטיות,במדינותגםהקיימתספר'
מעורבותוליתראחריותללקיחתהבניםדוראת

במתרחש.

לאל"ליכוד",בניגודשאצלנו,העובדה,אתמסבירזה
קיסר,מישראל(חוץוצעירהחדשהמנהיגותצמחה
-ולהיפריוצא-מן-הכלל.)בבחינתבהחלטשהוא
ממשהלבמהםחלקשלגביאנשים,שלשלמהשורה
שבתנועת-מפניה"ליכוד",להנהגתעברהנשבר,

"תפוס".הכלהיההעבודה
שלאדירהכלכליתצמיחהאצלנוהתרחשה ,בנוסף

וכל .לסוגיהןאלקטרוניותמערכותחדשות.טכנולוגיות
 .ומוכשריםצעיריםאנשיםשלפרטיותביוזמות-זה

אניועם-זאת,כוללני.חינוכיכישלוןבהחלטפההיה
שהואמשוםלחינוך'זרם-העובדיםהחזרתגורסלא
שלחברתי-כלכלי-תרבותילקונספטביטויבזמנו,היה

 .עודקיימתשאיננהאגראריתחברה
שיפעלמודרניחינוכימנגנוןהוא, ,היוםשצריךמה

אתשיכשיר .יציבגדיאמראותםהדבריםברוח

 .העתידלקראתתלמידיו
חברת-העובדיםבעזרתלקוםצריךזהחינוכימנגנון

וההסתדרות.

גדישלהדבריםכיווןעםמסכיםאני :קיסרישרלא
 :שונהבווריאציהאבל ,יציב

יבאץרוההסתדרותתנועת-העבודהביןהבסיסיהשוני

אנגליה,כולל-באירופההמקצועייםהאיגודיםלבין

בשאלתלעסוקלמטרהלהםשמואלושאיגודיםזה
הנחה .וכדו'ורווחשכרבעבודה,ארגון-החלוקה

צריךלכןלו,המגיעהחלקאתמקבלאיכנושהעובדהיא
בנקודה .מאייל-ההוןלקבלישהאיזוןואתאותו,לאזן

 ,האמריקאיובעיקרהמערבי,המשקהגיעזו

אולהעביר,הוןיותרשאיןרגעובאותו .לאופטימום
המקצועיהאיגודנמצאלקשה,הופכתשהעברתו

בארצותעכשיושקורהמהזה .במשבראובבעיה

המקצועייםהאיגודיםשלחינםירידתומכאן' .אירופה
 .בכללהמערביבעולם

יכולשוכה.קונספציהחיתהשלנולתנועת-העבודה
שמדוברלהיותיכול 'אידאולוגיהזושחיתהלהיות

ששתיהןאואידאולוגיה,שיצרהחברתיתבמציאות
התנהגותהכתיבהכלכליתמציאותכאשרביחד,התהוו

מלכתחילהעל-כל-פנים .אידאולוגיהשיצרהמסויימת
אלא-לחלק,מההיהלאכיהחלוקה,בנושאעסקולא

מבחינתגםלבנות,צריךאותהשוויוניתחברהעלדיברו
כי ;העובדעליגןאשרהמנגנוןמבחינתוגםהמשק

כעת,חיתה.לאשירותים,מספקתשלבמובןממשלה,
תנועות-ואםלחלוטין,אחרהמצבגד,שאמרכפי

עליהןעצמן'אתלהעציםכעתרוצותבעולםהעבודה
שההוןמה-עודחברתיים.בתהליכיםכוחןאתלהשקיע

אבן:אבא

 ,בעיהשלקיומה
אתמבטיחאינו

 .פתרונהמציאות

המצוקה,ולשכבותהשכיריםלשכבתהמתייסחים
תנועת·העבודה,עללהימנותטבעיאבופךהיוושאמורים

כאילוההזיה .אסבורדשלאילוזיהאלאאינו ;ימינהפנו
מקוםבאףהתממשהלאפועלים,תורתהואסוציאליזם

אנשישלתורתםהואהסוציאליזם .המערביבעולם
הרווחתהאימדהזוהי-להסשאיכפתהבינוניהמעמד
נוהריםהעולםבכלההמונים .הבריטיבלייבוד

אחרת,קצתהיהאמנםאצלנו .ולמסורתלשמרנות,
השתנהשבינתייםאלאהיישובית,ההסטודיהבתחילת
וכמו"הזדהות"כמומושגים .בארץהחברתיהמבנה

העםשכבות .טדוס·העלייהשללציונותשייכים"עבודה"במשברנמצאתהעבודהתנועת
לא ,המדינהקוםלאחדימותמסרימארצותארצהשעלו Iמשבד .ביותרחמודרעיוני
אוכצנלסוךבדלתודתאתולאבודכובתודתאתהכירושואלשאניעד .ממשקיומי
הזמךכעתהגיעאולידברי,לתחילתאחזורואס .כיוצ"בעודלהישהאםעצמי,את

היאהצדהזה.קהלבתוךגסמשחבתימפנהלחוללהדוטאציה.אחדיבכללחיים
חריפה,מפעילותמנועיםכביכול, ,אנחנועכשיושגסאחדישנקבעמהלפי

שלהגיונהלפישהדיהלאומית,האחדותממשלתבגללשלהאומללותהתוצאות
ואילו ,שדוןאריאלשלשותףאישיתאני ,זוממשלהלנוישהבחירות,מערכת
מפ"סאנשינפרדולולא .אוייביהסוצבןשם-טובאלאבממשלה,הנהגהאמנם

משקלוגסערכימשקלידחלהוותבוודאייכולנו ,מאתנועלמתסבסתזושהנהגה
אלקטודאלי.וזההישג,עלולאתבוסה
לנסחדלעתיצדיך ,הטהורהתיאודטילמישוראבשדהתנועהבידיהיושבובמצב

במושגיםתנועת·העבודהשלהאידאולוגיתאתמחדשאינפלאציה,כושלת,מלחמה :להצלחההנתוניםכל
חשוב,הניסוחעכשיו.שללישראלמתאימיםובסגנוןמסויימתהרמוניהלעומתב"ליכוד",ופירודמדיבות
שהניגודפוליטייםמחנותשנינמצאיםבושבמצבמשוםדקלאלבסספזהזדמנותזוחיתהשלה.שורותיהבתוך
מחנהאותואחדיטבעיבאופךההמוןנוההגדול,ביניהם .התנועתיתהאידאולוגיהאתגסאלא Iתאניעלשלטון
וב"ליכוד"ונמץר,בהיריותרבאוןפדבריואתשמנסחלדעתי,היא,התנועה,לכישלוןמהסיבותאחתשכן

ה· vלשלהכלכליתהתיאוריתאפילו .ונחרץבדודהכלעלנייוהיונתונותשהמחשבותהעובדהשלתולדה
-שלאומישישחה,-לשחותשיכולמילפית .,~הרעיוני.הבסיסלחיזוקולאבלב,דהשלטון

עקרוניתחד·משמעיתגישהמושכתועד-כדי·כן .שיטבעהאידאולוגיותעלנוקבתביקורתבתנועהנערכהלא

לאביחדהישיבהבה.נדבקנואנחנושאפילועדכזו,היהזהבמקוםו"התחית''·ה"ליכוד"שלהימניות
השמאליהפלגאלאמשותפת,הדדיתלהפריההביאההיאתנועת·העבודהשגםלהוכיחמבוייש,קצתמאמץ,
 .ימינהלנטותבולטבאופךהתחילאתזבדשלבסופושהקימההיאוהדיציונית.תנועה

בכלבניסוח.מאמץכאמוד,דלעתי,להשקיע,ישלכךכשלרנהעקבוהנה, .אותהשעיצבההיא .המדינה
לניסוחים.דבעדןהיהבעולםהמהפכניותהתנועות .ומתביישתמתנצלתשלמעמד~מצההאלקטודאלי,

הניסוחיםשלאוהקומוניסטיהמאניטספשלהאפקט ,בשלטוניותולהתרכזותמאידאולוגיהל"בדיחה"בנוסף
התחשדלאג•פדסוךמאזבעצםעצום.היהג•פסדוךשללגיונות"מינילכלשורותיהאתהעבודהתנועתפתחה
ותנועת·העבודההדמוקרטי,בסוציאליזםזבדבמפלגות·מדכזאוב"ליכוד"קודםשהיוךאלה, .זדים"

צדיךזה.בתחוםחלשהקצתתמדיחיתתהישראליתלנציגיהעכשיוהפכו-וייצמךעייזד-כמואחדות,
לגמדיהמנותקיםמוחות,שלטסוטלהושיבמשום·כןכביתתנועת·העבודהאתדאושלאאנשיםבכנסת.
בית.בדקלערוךיהיהשתפקידםהשלטוני,מהמגנון .חייהם

בהשישהואתנועת·העבודהשלבאדיאולוגיההקושיתיקהממשלה,ראשות :הצלחה-אם·כןלמדאית·עין
עםסוציאל·דמוקדטיה .שניומצדאחדמצד-תמידגםאם·כי .ועוד Iוביטחוןחוץועדתיו"ד ,הביטחון

זה.וגםזהגםשהיאטריטוריאליתשפרה .באמצעמקףמה-מוגבלתשלטוןבתקופתמדוברכאשדזה,עבנייו
דדןלמצואמוכרחיםאנחנו"פשרה".המלהעצםדנים,לאימיםלאחדהדיעמלו!בכללאדםיתרון
עהיקריתהמטרהכיבהירות.ביתדאותנושתבטאתעפילשבוודאי"ליכודית"להנהגהשובההגהיימסר
מניעתהבוחרים.לבכיבוש-עכשיולהיותצריכההדבריםשםשכן .מאיתנועצמיביטחוןביתדאותו
לעודלפחותזקוקיםאנולשם-כן .הרביזיוניזםסכנתהאופציותסגידת :וחד-משמעייםבדודיםיותרהדנה
מצביעים.שלאחוזיםששהעלמודשצריכיםבאזוריםדווקאהתנחלויות ;לשלום

הסיבותבדיקתהואזה,לצוןרלשעותשישנוסףזבד .בלבנוןזוכמוהרפתקהעודאולי ;פשרהשללשרותה
הגיעשהמעדןמשוםהאחרונות.בבחירותלכישלוןאנו ,בידינושהופקדהשלטוניהזמןקוצרבגללגם ,לכן

 .בנושאתחקירכלנעדןלאאלה,בחידותאחדישללטוןאמנם,בזמנו, .התנועהמצעסביבעכשולהתלכדחייבים
אצלנואנטי·יהודית.גישהזו .להזניחושאסורזבדוזההוא Iביסחיותוכעת,אבל ,ממטהתלהבתילא·כל·כן

אתזוכרשאינומיאצלנו,עצמו.אתאדםבדקמתמידלהחזירשלאבוהמבוטאתהדעהלמשל, .בעינימצרייך
אנוהשלטוניותבגללעכשיו,וההנ .שמדעליונגזרהעבד,לגביה"ליכוד"שמדיניותאוסדק,סיסמתזושעל,אף

 .עולםחיישלהמגמהאתומאבדןםשעהחייחייםהמדינה.פניומשחיתההשלוםאתמדחיקתהשטחים,
מהשותפותלהיפרדהעוז.בנויתעודדאםאולי'מתיישבתאיננההפלסטינים,עלקבעששליטתזהאו
לינדאה .דרכנואתשובולחדדלבססנוכלהשלטוניתועודמדינת·ישדאל,שלהעיקריהדמוקרטיהייעודעם

תנועת·שלהעכשוויתהתכליתלהיותצריכתשזאת .ועוד
לאאסשכן,ועצמאותה.עצמיותהאתלחדש :העבודהתנועת·העבודהשעלטובעריוניבסיסלנוישכלומד,
כזאת!הזדמונתעודתהיתמתי-עשכיואנשיםשיותרכדיסביבו,עפילותולבנותלהרחיבמוטל
אינהאמנםעביה,שלקיומהעלעמידה-ולסיכוםלגביגסאמ~דוזהעליהם.ויסכימומרכיביואתיקבלו

ניסוחובכל·זאתפתרונה,שלמציאותעדייומבטיחההאסבורדאליו,ביחסאס·כיהסוציאליסטי.המרכיב
 •הדרן.מחציתכבדהואעצמה,העביהרביםשבוחריםעל·כןוהמצבעיעליןהנראה
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בחברהבעייתילנושאהפכובעלי-ההוןובעיקר
מושקעיםהם .אנונימייםהירתםמשרםהמודרנית,

שלהנצלניתהאישיתשהעמדהכךבברדסה,במכירת,
מוחשית.ללאוהופכתמיטשטשתבעל-ההון

רגם .ולאמריקאיםלאירופאיםדומיםאנחנוזהבעניך
אתנשקיעאםדקתנועת-העבודהאתלהצילנוכלאנו

 .העבודהיצירתשלהכלכלית-חברתיתבבעיהעצמנו
גדיהזכיראותםהיסודותאתבתרנההכוללתבעיה

קבלתבתהליךהעובדיםשיתוףאתכלומד .בדבריו
בבית-כשכרכה,במפעל,-התחומיםבכלההחלטות

אתלהצילתנועת-העבודהתרכלזרבדדךדקהספד.
עצמה.

אנשיםעל-ידינוצרהשההסתדרותאמדחכרךיציב:גדי
לאזר ?פועליםהיולא-פירושמה .פועליםהיושלא
אותרמסרייםרעיוןבעלתאסטרונאוטיםחבורתחיתה

פסה:נחום

למעמדותמעם

 :יציבגדי

בהרכבהשוני

הפועלים'מעמד
תופעהאיננו

בלבד'ישראלית
תופעהאלא

היום,הפועליםמעמדכלל-עולמית.
טיפוסעל·ידימיוצגאיננו , soה·בשנות
הפרוליטרשלדמותו .אחדתרבותי

 .העולםמןכלתההמסורתי'

תנועת-העבודהשלהבעיה
עובדהזאתשהצליחה.היא

לשכוח.מדניסשאחננו
בעולםתנועות-העבודה

עלעדייואנבקותהמערבי'
עלהעוב,דשלחייורמת
עלשלו'העבודהעשותמספר
הריואצלנו' .להתארגןזכותו
 .מזמןהושגוכבראלהיעדים
מאורגן'בארץהפועליםציבור
 .מדייותרממוסדאפילוואולי
בארץתנועת-העבודהעלילכן

ושגיסמשינס .יעדיהאתחדשהבהגדרהלהגדיר
 .הפועלים""מעמד-למשלרביזיה.החייביםמק~פליס

"ממעמדשלבכיווןהלכנוהמדינה,קוסועםלקראת.
למעמדותמעם-כיוסהתהליךתוצאותוהנהלעסיי'

מנוגדים.

ביותרהשיוויוניתהחברההיינוהחמישים,בשנות

מכלזהבנושאלטובהשוניםאנואיווהיוםעבולם,
מדינת-כערךהעבודהלנושאובאשראחרת.אומה
כמוןב,זה,וגסעובדה.שלאתיקהעלנבנתהישראל
 .לגמריהשתנה
חלוקהעלעודלדבראי-אפשרמודרניתבחברהימאידך
שבציבורמשוםלבעלי-הון'פרולטריוןביופשטנית
הכנסהבעליאנשיםשלמבוטללאמספרישהעובדים

ציבורבתוךרצינייםכלכלייםעפריםישכלומ,ר .גבוהה
הטכנולוגייםשהשינוייםנראהובעתידעצמו,העובדים
ציבורמבנהעליותרעודישפעיוהחברה,עלהעוברים
העובדים.

התעשייתיתהמהפכהעלדיברוואגנלסמרקסכאשר
כזאתשמהכפהחיתההנחתםסלוציאליזם,כקלטיזטור

במקומותאותםתרכזהעובדים,להתארגנותתביא
ופוליטיחברתיכוחיורצומכךוכתואצהגדולים,עבודה
הטכנולוגיים,השינוייםעסהיום,החברה.אתשישנה

יחיההגדולהעבודהשמקרסדווקאהכרחאיו
ועו,דבמשחבים,ברובוטיקה,המהפכההדומיננטי.

המייצרותקטנותעבודהמסגרותלהקמתהביאה
אנשיםבהחברה,לאטנוצרתגדולות.מוצריםכמריות
עבודהביוההבחנהמשטשטתובהפחות,עובדים

אלהעולמייםשינוייםשלרישומםלמתוחכמת.פשוטה
העובדיםציבורעלגסרבותלהשלכותכמובךיביא

 .בישראל

למגמתביטוילהוותתנועת-העבודהצריכהזה,במצב
מפניהציבורעלשתשמורמגמהבחברה,הקידמה
בעולםבעקבותיו'שיבואניווןומפנילטכנולוגיהשעבוד

שלקטןומעיוטהעבודה,רובאתרובוטיםיבצעובו
מדמיהאנשיםרוביחיובועולםאותם.יעפילטכאנים
 :אזלדאוגיהיהתנועת-העבודהעלאבטלה.

משןללמודהבוגרהפועליוכלבהסתנאיםליצירתא.
 .כלשהויצירתיבכיווןיחייוכל

חברהלמעןוהחברתיים,הכלכלייםהעפריםלהקטנתב.
וייחודיות.פנימיחוסןבעלת

בחברהשריכוזיותמשוםביזורית.חברהליצירת .ג
-לישירותאותנולהביאעשוייההטכנולוגית,

11 198411 • 

משוםמסוימת,סכנהקיימתבביזוריותשגסנכרן

ישייצור,יחידותשלביתיים,קטנים,שבמבנים
תנועת-העבודה.שלכוחהאתאתלשבורלנסותאפשרות
ככלמנהליםשללניסיונותיהםעדיםהיינולאחרונה

באיגודעובדיהםלארגוןלהתגנדעבודהמקומותמיני
 .מקצועי

שלתפקידםמתחזקמתפתחת,בחברהדווקאוהנה,
גדלותזה,מסוגשבחברהמשום .ארגוני-עהובדים

כשכזודווקאלכך .להשתלטקטןמיעוטשלהאפשרויות
ההסתדרות,כמוררלנטרייסארגוניםלטפחמאדחשוב

עלזרכדרךומשפיעההעובדיםארגוןעלהשומרת
 .בישראלהחברהכללהתפתחות

רזהבהתנדבות.פררליטדיםהיואלהלהגשים.ניסתה
אנחנוממכר .עצרםיתרוןהיהזה .העכיןשלעיקרוהיזז

n אתשעשראנשיםאלההיו .הזההיוםעצםעדיי·ם
הזההצירוףובכוחהסוציאליסטית,בגולהציויכירתם

 .חדשמשהרפהלהקיםוביקשוארצהעלו
מעכה .אחדמצד .ברשהיהחיתההמעשה~לתוגד

רעם-חייהם.הררישלהקונקרטייםהמידיים,לצרכים
כמרשתשובהמשרם .אידאולוגיהברחיתהזאת

היחידההתשובהחיתהלא .הקיבוץארהד:סתדררת
האובייקטיביותהבעיותעללהשיבהיהיתן:שנ
אנשיםשלתשובתםחיתהשזראלא .רכקדטירת iהו
גורלם.עללהשתלטוהיודעיםלמצבםורדעים.הנ
חדשהלמנהיגותביחסשהוצגההגישהגם .ן:לכ

שלעניךלאזהרלוונטית.גישהאיכנהברגכרעת-העברדה,
אידאימתחקייםבהבתנועהאלא,תפוסות",:מדרת '.1 "
צומחים ;ארוךולטרוחקצרלטרוחקונקרטיתטרה,רמ
בתנועה .והנהגהניהולשללדרגותהטובים~כשים tה

משמערתחסריטלאיםבהטלאתהעוסקתעייפה,
מספרשכעבוראנשים,בדרך-כלל,יצמחו,ירכית, rח

 .בהםלעשרתמהיודעאיכראיששנים
כמוהרובאנשיםקיסרבישראלתלויהיוםשלכריכרי tה(

יצליחובהובמידהבהנהגה,עכשיוכברשנמצאים
בסמינרמדוברולא .אידאימתחלתנועהשרבחדירלזז

יעדים,בקביעתאלאבאפעל,ארבבית-בדלמקרי
iב i צעיריםלאנשיםלהיותתרכלאז .כירוןתרריית
 .כלשהיחזרןתחושת .אלינומצטרפים 1ה

בעולם,מקרםבשרםלסוציאליזם,תהיהלא :רויסיכרם
להתרותנצליחאםאלאתקומה,אצלנו,רנ:ייחרד

בצררהה~שלחלוקתבקשררקלא .דרךבאמצעותו
צודקת.בצררהבךיצ~ך;גםאלאצודקת,

חלוקה.שלסוציאליזםהיהיעכשיו,עדהסוציאליזם
ישובארץ .תרומהשלסוציאליזםלהיותעליונירם,

מאותחמשעדמאותארבעלפחותדעתי,לפיעכשיו,
בלישהוגיםההסתדרותית,התעשייהברחביאיש

במפעליהםשינוייםלהכניסושמכסיםזהבנושאהפסקה
רגםועידוד,תמיכהלהעניקצריךאלהלאנשיםהתאם..ב

לשררתגםכמרבןחשובלעשייתם.הציבוראתד~.לת
להשתמשיתחילושמפלגותכלומרפוליטי,אופילזה

 .כסיסמארתאלהמרכחים:ב

-t לנואסוראחורנית.קצתהדיוןאתלהסיגרצוהגני
בבחירותביטוילידישבאהמהעובדההעתלם~,

שלרובושרובלהסתדרות)וגם(לכנסת,ואחרונות
אנטיתיזההמהווהלמפלגההצביעהפעוליםכו.עמד

בהא'האידאלווגיהאויבלמעשהשהיא,~הסתדרות,
ההסתדרות.שלרזידיעה

איכנהכמעמד-פועליםהמצביעיםהגדרת :יציבד;ג
לקבוצותהמשתייכיםהאנשיםברובמדוברכז.דרייקת.
בעדלהצביעיותרנוטיםאלהכמוכרת.והשכלההכנסה

 .זז"ליכרד"

האנשיםברובמדוברשלך'התיקוןעל-פי ם:,
לאהציעזה,ובעניובמלאכת-כפיים.וזעוסקים

שאנשיםהקובעתתיזהבספרו'קדלרון'נסיםכבר .rו
t »בעזרתהגיעוהמזרח,מעדותבאשעיקרם 'ה

לאומי'כוחלתחושתלאומית,למדועותוfי"ליכדו"
מדוכאיםהיושקדוםבשעהלאומית.,כגאווה

החזירה"ליכדו"התחומים.בכלמופליםהרגישוו~
אתלונתנולוכןהאנושית,גאוותםאתלהםי
קלוותיהם.י

וטעוןלעתיד,פרספקטיבהעלגםמצביעהספר
למדועותגםלאהאנשים'יגיעובתהליךהבאשבשלב

בחברה,הטבעימקומםאתימצאוכלומרחברתית,
להכיןתדענהוההסתדרותתנעות-העבדוהואם

אפשרותלמצואלהםלעזורכלומר'נכונה'קרעק
בהחלטלהיותיכלו ;החברהבתוךלסצוילאיזציה

שתתחדש.תנעות-העבדוהאתיהווהםשגם

 !כנכוןזהטיעוןלכםנראהמידהבאיזו
תחושתםבתיאורבעיקרמשהר,בחידהישיציב:גדי

לאאניאם-כיה"ליכרד".מצביעישלהסובייקטיבית
 .כךבדיוקזאתמכסחהייתי
בניתוחרקנרגעתאיכהלדעתי,החשובה,השאלהאבל

היהשאפשרבמהארהסובייקטיביות,התחרשות

עשתהשתנועת-העבודהספקאין .למנעןכדילעשרת
אבלוהשישים.החמישיםכשכרתמאדחמוריםמשגים

גליבארכאשראלה,בשניםאםשגםמשוכנע,אני
נעשיתחיתהלאעדרת-המזרח,שלהגדוליםהעלייה

מתנהגהיהבארץאזשהיהמירכלשגיאה,שרם
משבר.אותרלקרותהיהעלולאזגם ;כמלאך-שרת •

מאות-ששחמשהעתקתשלהזאתהתופעהשכלמשרם

הזה,למקרםהטבעי.חיותםממקרםאישאלףמאות
ביותר,חמוריםומשפחתייםאישייםבמשבריםכדרכה

לידילבראהיהמוכרחזהכל .אוריינטציהרבשךכריי
כאמורנעשויחד-עם-זה,הנכים.דוראצלכלשהוגילוי

על-ידיגםנרמסהאנשיםשלכברדםחמורות.שגיאות
אבל .האובייקטיבייםהנתוניםעל-ידירגםקרלטיהס

הפרכהבתקבולתפכיםבשרםעומדאיכרזהעניך
תנועהכל .ה"ליכרד"שלהגאווה"ל"החזרת

כרתכתיוצא-מן-הכלליללאבעולם,פופוליסטית
קצרתהתחרשהאתכלשהו,באופןהפועלים.למעמד
גם .כברדםאתלהםלהחזירהדואגמישהושישהטורח
לאנשים,פזטרתוחילקהברחובשעמדהפורןאריטה

אתם-להםשאמרעצמופרדןרגם"כברד",החזירה
העם.אתםהארץ,מלח

האינטרנאציונאל

חלבהעםהתנערהקום

רעב.ומזי-עבדיםעם

ליחכה.הלבהנקמותאש

לקרב.נצאאויבלקראת

נחריבההיסדועדישןעולם
העולנפרוקבפוףמ<ו

כקימהאזעלומנואת
הבל.מחראתמול.בלוםלא

אחרוןקרביהיהזה

עלום.במלחמת
האינטרנאציונאלעם

אדם.ישגביעוו

אותרללטףרקלאזהכברדו,אתלאדםלהחזיראבל
לנסותאלא ;רידיאראופזטותלולחלקלו,ולהחניף
לחברהארתהלהפוך .החברהפכיאתלשכותבאמת
 .בכברדלהתפרנסאדםירכלבהיותר,צודקת

מעשהה"ליכוד"עשהזר,מעיןלגישהובהתייחסות
שעליההתיזהאתסותרלאכמרבןזה .וכחשמרמה
הסובייק-ההסתכלותחיתהשזולהיותיכול .דיברת
לעשותשצריךמהלגביאבלקצרת-הטווח.טיבית
ובאופןו,גישתנכלאתלשכותשישספקליאיןעכשיו,
שגיאהאצלנושנעשתהלמשל,חושב,אני .ביותררחב

בתחוםששת-הימים,מלחמתמאזמארד,חמורה
כמוכי.אנשיםשלשגיאההיהודי-ערבי.הקונפליקט

השלום.למעןבמאבקהפוליטי,המאבקאתשריכזו
למעןקואליציהיצרהשלום""מחכהשנקראהציבור

רע,דברהיאשמלחמהטענואנחנו .בחייםהישרדות
להגיעצריךוהדםהחורבןבגלל .מוראותיהבגלל

המלחמה.שלהחיוביכצדתיארנוהשלוםואת .לשלום
הקטיגוריותהןשלדעתנובקטגוריותדיברנוכלומר,

חייםשלקטיגורירת-לבכי-אדםביותרהחשובות
וכןיולחורבןלמלחמהלמוות,לא-אמרנוומוות.
 .לשלום

יצרלאהוא- ?הימניהמחכהלערמתנועשהמה
 :אמרוהם .חזרןלעםכתןאלאמלחמה,בעדקואליציה

 .למכניסכצראנחנו .אימפריהלברואיכוליםאנחנו
לספקועדייןערבים,מיליוןעללשלוטבאפשרותנו
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 1985במאי 1

אנחנו :אמדוהםמספקת.במידהוסחורותשירותים

כנסךאלהאימדותקיבלוהעם .הגוייםעלמצפצפים
עולם.תמונתלוהעניקושהןמשוםחושים,משכד
עלדיברנולאעולם.תמונתשוםעלדיברנולאואנחנו
השגיאהלהניב.יכולשהשלוםהטוביםחפירות

בני·אללדברשצדיךשחשבנוחיתהשלנוהקריטית
ומסתברומוות,חייםשלבקטיגודיותדקהאדם

עצםשללאהןמתוכןלדברשצדיךשהקטיגודיות
למחנהשהפכנויצאהטובים.החייםשלאלאהחיים

השלמה,אץד·ישדאל-אמדו"הם" .מתנצליםשל
יעם·ישדאלשלשבטיתעליונותשלתמונהונתנו

החוזרוהטיעון .מדיכבדדמיםמחירזה :אמדנוואנחנו

השאלה ?כבדמחירזהמהכי .פחדנים :היהכלפינו
טעםישוחשוב,ראויבדברמדובראם .מהעבודהיא

 .המחיראתלשלם
עמדהחיתהנקטנו,בההשפויה,אץד·ישדאלעמדת
ניצחהלאבעולםסוציאליסטיתמפלגהאףגדועה.
הלבנימיעלוניגנובלתי·שפויהכמעטשחיתהמשום
אדוכי·טווחבחזונותבדגלים,בשירים,האנשיםשל

שראוייםאבלשנים,מאותבעודאולישיתגשמו
בבוקר.מחדכבדעליהםשיילחמו

תופסהיהלעומת·זאתבגין,זאת.עשינולאאנחנו
מעלאותםומניףראשםבציציותהשומעיםאתבנאומיו

אתםגם-להםואומדכולההיהודיתלהיסטוריה
 .נאומיואחדימהתרגשותרוטטיםהיוהם .שותפים

קטןבחדדשגדאדםמדוע-~קזpהוההגיון

בפינהשיעודיםלהכיןצריכיםשילדיובמוסדדה,
מניין ;לישוןיוכלוהאחדיםשאחיהםכדיבנד,מוארת

נוגעמדועכאלה,אימפריאליסטייםחלומותפתאוםלו
 ?וסיניהגולןהמערבית,אץד·ישדאלכיבושלו

עומדתאימפריאליסטייםלחלומותההיסחפותמידת
לסףשמעבדהחברהבתיקוןהאדםלאמ~גתהפוךביחס
צודקתלהיותעשויהשהחברהמאמיןלאהוא .דלתו
לויוחזרשכבודויותר,טובלמקוםבהיזכהשהוא ,יותר

 .עובדהואבודושת nבבית·ה
אפילואלהאנשיםנהפוךזה,ביאושלהלוםנוכלאם

הגדולהבחלומותדואהשאנימשום .ל"יונים"
האופיוםזהבדת.מאדקסשדאהמהשלהםהמדיניים
נתינהעל·ידידקלהילחםאפשראופיוםונגדלהמונים.

הפופוליסטיתהתעמולה,כלאמיתי.ממשי,משהושל
שהסיכהמנופח,בלוןהיאיחד,גםוהאימפריאליסטית

שיוויוניותמפטיציותעשויהאינהבה,לתקועשיכולים
ש~ת;מעשילתרגוםשניתןסוציאליסטימחזוןאלא

לחיות.אפשר
גםזהבנושאלדברצדיך .לשלוםלשאיפהביחסגםכך
על .להביאוהצורךעלדקולאהטוביםפידותיועל

טוביםחייםלחיותצודקת,חברהלבנותבושישהסיכוי
 .יותרגבוהההכנסהעםיותר

לתנועותלגדוםשהצליחו Iהימיןאנשישלהחזונות
המדינה,שביןביחסיםהתמקדותומכים,שלהמוניות

אחדים. _גופיםלבין ,הגזעאוהלאום,או
שהןבשעהרקלנצחיכולותסוציאליסטיותתנועות
לביןשבינינוביחסיםהעוסקמחזוןדגליםתופרות
 .שלנוחברתנובתוךעצמנו'

לביןבינינוהיחסיםאתוינסחוניסחוושרוןשמיר Iבגין
אלהיחסיםעלאנחנו,ואילו Iחזוןשלבמונחיםהערכים

העשייהאתלעומת·זאתרציונאלי.באופןרקכרכר
כמונחיםלהציגעלינוהישראלית,נחכרה ,בכית

 .חזוניים Iמלהיבים
 .מהספרותדוגמאותשתילהניארוצהאני :ברטובחנוך

 .ודוסטוייבסקיאודוול :סופריםלשנילהתייחס
"יעבדו"בה 1984-1חבדתשלאימיםציורצייראורוול

אותהויאלצוהאדםתודעתעלושלוחיוהגדול"האח"
 . 2+2 =-5שזהכמולאבסורדיםלהסכים

 1מאודווליותרועמוקיותרחכםשהיהדוסטוייכסקי

רשימות"-מספריובאחד .הגמורההיפךאתטען

שהמדעחושביםאתם :כךאמדמהמחתרת"

יקוםאחדיום .הדברכךלא .הכליקבעווהדאציונאליות
רוצהאני . 4יהיו 2+2ש·רוצהלאאני-ויאמראדם
מהבדיוקוזהרוצה.שאנימהבדיוקזה . 5יהיהשזה

שקיבלנו,בחינוךשאנחנויסוד,שאותוקדהלנו.שקדה
-לקבלסרבנווכל,מכלאותודחינו ,בהשקפותינו

 .כאןוגםהעולםבכלהשתנה
שנותשבעשלהנסיוןשסך·הכללי,נדמהועם·זאת,
אנשיםקמושבההזאתהפאזהכלומדה"ליכוד",

יהיו 2+2ש·בעדדווקאלהצביערוציםאנחנוואמדו:
לציבורשחדורנתןשהואמשום .מצרייךכסיוןהיה ; 5

קולחסרעצמואתוהדגישדחויעצמואתשדאהגדול
ושינהאצבעואתסוף·סוףהדיםהואוהנה .אצבעוחסד

המציאות.פניאת

שובהיוםעומדיםאנואלה,שניםשבעשאחריאלא
היאוהבעיהלשנות.אפשרותישבהוזמןמצבבנקודת

עם·ירוץשאחריוהזההדגלאתהיוםיניףמי-
ההסתדרות,שלותפקידהמקומהלדעתי,וכאן,ישראל.
ולעשותלנסות ,בידהשנתוניםבכלים-שיכולה
דברים.

 .לפתורשצריךו"פשוטות"קונקרטיותבעיותויש
שאינם Iהצבאיהשירותמסיימישלהבעיה Iלמשל
מחוסריעבודה,מחוסריוהםמחד.לעשותמהיודעים

צריכהאלהכמובעניינים .עתידומחוסריפרספקטיבה
למהפכהגםביטוישתיתןמכוונתמחשבהלהיות

שתיתן ,נתוניםאנובההעצומההכלכלית·טכנולוגית
שתדאג ,הקיימיםהחידושיםלכלהצעידלדודפתחים
שנותשללצרכיםשיענוחינוכייםמנגנוניםלהקמת

האלפיים.
בכך,היהתנועת·העבודהשלכשלרנה :קיסרישרלא

לבניםהבו

לבנים,הבו

רגע,אףלעמדופנאיאין
הבנאים,בנו

יגע,ולאפחדאל
נריםקירלאקיר

ופגע.מכשלולקרת
נשירכולנו

ארצנובניןהמנון

מחרלנוישאתמלובמקום

קיר,כלובעד
 ,בניינובהינף
 .שכרלנו-עמנועתיד

פןאלכסנדר

כשאלההימיןלכיןבינהההבדלאתמיקדהשהיא
 1יהבסיסהנושאאתוהזניחה ,הפוליטית·לאומית

 .כדתי nהכלכלי·
כולםקשורים ,"ליכוד"השלעיקרים""השלושת
ואילו .ועדתיותלאומיות ,דתיות :האמוציונאליכתחום

בריקדאותעל

העפילוקומובריקאדותעל

 .עמליםצבאנאעלו·קומו
במרום,נישאאדוםדגל

הדגלים.אתלשאתהיוםבאכי

להבהעלילהבה,

היוםכל~כהבונקבת
כמונוכמןולהבה

אדום.דגלנוכמונוכמוך

צור:מוקי

מתקיימיםמנגנונים

מעברהרבה

שלהםלפונקציה
שז:ושדהפוליטיתתנועהמתמידחיתהתנועת-העבודה

 ·אישלהמגבלותאתשהבינהתנועהכלומר .בפוליטיקה
עללקלבאדםשצריךהאחריותאת .בפוליטיקההעיסוק

בתוכההיואבל .והפוליטיקהההיסטוריהלגביעצמו
פוליטיזרם-תמידיבקונפליקטשהיוזרמיםשני

בכלושפעל ;לגאולהפוליטיקהשלבכוחהשהאמין
העיקראתשראהוזרם ;תנועת-העבודהשלהמחנות
לענייומסויימתזיקההמחייבתבנייההחברתית.בבנייה

מהאתמקבלתלאפניםבשוםאבלהפוליטי,
של"האונטולוגיהבשםמכניסשהסוציולוגים
שעדתנועת-העבודהחיתהזאת,מבחינההפוליטיקה".

 c-;·-,,קבתוךשעפלהחברתיתמעבדההמדינה,קום
וה.נרכיםהפוליטייםהצרכיםעמדועפםולא .פוליטי

לפתורהיהצריךועם·זאת,בהתגנשות,שלההחברתיים
 .וביחדהדברים,שניאת

השנייה,מחהייעמשך"אי·שסיי ,מסריימתזמןמנקודת

זו,מבחינה .שמכריעההיאשהפוליטיקהלמסקנהוהגיע
הקונפלקיט,אתשסימןהאישהיהכצנלסוךברלאם
שראהה J:pובך·גרריוךהחברתי'הצדאתסשימלרדוןגו
וגםפיזיתשגסהרי ;פוליטיכמכשירהחברהאת

זההואוךב·גרריוךמתובדלמתגררדון-מטאפורית
אפילולכךחיתהאוליההןובשנים .במרכזשנשאר
חברתימכשירלהיותהפכההפוליטיקה .הצדקה
התחילה-ומכאןהמדינה'קוםעדראשונהממדרגה
 .השקיעה

מסוגליםלאהפוליטייםשהכליםויותר'יותרהתברר
הםהפוליקטאיס .החברתיתהצמיחהקצבעללענות
לעודדלאאבללחתו,ךיכוליםהסנירוניה.אנשי

 .צמיחה

עלהפוליטיקההשתלטההמדינה,קרסאחרי ,והנה
אינוזהתהליךשאסטוען,ואניהחברתיות.המגמות

עלהפוליטיקהתשתלטרבים,שטועניםכפירברסבילי'
בכוחותעצמהאתמגבילהשאינה Iכזוופוליטיקה .הכל

דבר,שלבסופולהגיע,מוכרחהחברתייס-תרבותייס,
 .לדיקטטורה

בהשיש Iכזושגישהברורבאוךפרואיםשכיוס Iלינדמה
פותרתאינההרביזיוניסטי,להגירןמוחלטתכניעה
אתמגלהשהפוליטיקהבשעהשדווקאאלא,עביות.

יותר,לקיצוניתיותר,למסוכנתהוכפתהיאמגבלותיה,
 .אלהמגבלותתפתורשקיצוניותההחנהמתוך

כטרולועלמדברזה,אנטי-דמוקרטיהגיוןשלהיפוכו
על .השליטהיצרנטרולעל .זהיכולכולפוליטיכוחשל

 .זהבכיווןאי-העשייהעידוד

צמיחהוללאהיותמספיקה,אינהזרגישהגסאבל
שלבמרבןלא-האנרכייםהיסודותשלמחודשת
צמיחהשלבמובןאלא-השלטוןבקעקועהאמונה
דברייפתרלאזהבלי ;אתיתתרבותשלאמיתית
 .החברתיבתחום

מספיקקרעתנועת-העבודהבתרבותישהערכתילפי

כזו,מחושדתלצמיחהכמקורותלהסתמךאפשרעליו
 .יותררחבבקונטקסכמרבן

השמאלאנשיושלהשומריייישלהנאיביתהתפיסה
שלבמלקחייםלהשתמששאפשרחיתה' ,בזמנו

שהמציאותאלא .אתייםאנשיםלהולידכדיההיסטוריה
ידיעהנגדאנבקואולם ,זאתידעואזכבראחרת.דברה

מהרצוןנבערבתנועת-העבודהרביםופילוגים .בכוחזר
שלכביכולהמילדותכושרשלזהעריוןעללשמור

 .ההיסטוריה

מאחריותלברוחבאפשרותנושאיךיודעיםאנוכיוס
בידינואפשרותכלשאיוגםלנוברוראבל ,היסטורית
להביאלנסותעלינו .כסדרניתבהסטוריהלהשתמש

 ,חדשיםותרבותייםטכנולוגייםאפךטים ,חדשותגישות
 .חדשותאוטופיות

םיבשנהישראליתבחברההממשיותהתנודותלגבי
לכךגרמו-ימינה-התנועה-קריתוהאחרונ
 :תהליכיםשנידברשלבעיקרו

סלקטיבי,להיותיכולאינוהציונישהמפעלהתברר .א
היוצריכיםמכךכתוצאה .הרעיוןלבבונגפםאזכי

בתוךאינקובציהשלתהליכיםלעבוררביםאנשים
כזובציהואינקשלותוצאותיהסוציאליסטית.תבנית

 .כמרבך Iמראשבטחותומנךיא
 ,סוציאליסטילהיותרוצהאיננו ,טבעיבאופךהפועל, .ב

פועל,הוא ,ברירהלושאיוזמןכל .בורגניאלא
בוחרהוא ,הברירהלשלבמגיעכשהואאולם

 .בבורגנות

עםהתחילהוהמציאותהאידאהביו 'לכך ,הסתירה
קרהלמעשה .הפועלשלהחיים-ברמתהעצומההעלייה

לקבועהליהתחההוויה-פשוטימרכסיטךיתהלפה
 .ההכרהאת

 ?דיבעתרוצההייתימה
המחשבתייםבשינוייםנעוצה ,עבוריבסיסיתההתקווה

לויהתחאשרצעירים,קבוצותבתוךהיוםהחלים
הרעיון .בעיותפותרתאיננההבורגניתשהחברהלראות

הכסףשבעזרתשנים,כעשרלפניעדבתוכנווחושר
 ;ואינדיוידואלירת ,אחריותחרות,להשיגניתן ,בלבד
 .מדינת-ישראלשלבריאליהאחיזהלושאיוכיוםברור
דרכםאתלשחבשעליהםאלהלצעיריםהיוםמובךלכן,

 .מדחשהעריונית
חברת·-תנועת-העבודהשלהקיימיםבארגוניםגם

עצמםאתהתאימואשר ,וכדריהקיבוציםהעובדים,

משברמשום-כךועברו-צרכניתחברה-שקרוילמה
כזאת ;מחודשתמחשבהלהתעוררחייבתחריף,זהות

 .סגוראדמינסטרטיבימשקשללמציאותנכנעתשאיננה
 .חברת-העובדיםשלבמפעלאובקיבוץמדובראם

בתוכהיתהווהלאשאםכעתמביניםלמשל,באחרונה,
קהילתית,התארגנותשל 1"מלמטה"צמיחהשלךיתהל

לרווחיםמהאחריותיותרהרבהרחבהאחריותולקיחת
 .לחלוטיןאובדיםהם ;בלבד

רקהכללבססשאי·אפשרהבינו ,זאתלערמתבקיבוץ,
אסאלא .והתרבותהעזרה-ההדדיתהקהילה,ענייועל
אוכלוסיהשכבותלגביגםרלוונטיותשללמצביגיעולא

 .כולההקיבוציתהמסגרתתיכשל-נוספות
לשנותיכולאלהחשיבתייםתהליכיםשניביןהמרגש

כי .מאודקשהבשינויומדובר .במדינההחברהפניאת

ששעויים ,אינרטייםכוחותשהיא,כפיבחברה,יש

 .מועטלאנוסףזמןלאורךהקייםבמצבאותהלשמר
מעברהרבהמתקיימיםשמנגנוניםהיאהמפוסרמותמן

מאדגדולמוזיאוןנמצא-ובישראל ,שלהםלפונקציה
 • .מאלה
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גםאבל .ראציונאלייםיסודותעלבנויהתנועת-העבודה
משום ,נכונותתשובותנתנולאהראציונאליבצד

קשיםקונפליקטיםנוצרועצמהתנועת-העבודהשבתוך
ביןעצוםפערנוצר .הכלכלי-חברתיבתחוםמאוד

שכברכפיבה,מוריםואיןהלכהוהמעשה.האידאה
ערך-הישנותהאמיתותהחזרתבעדאנילכן .הזכרתי
נסלאשליחםערכים-הדדיתעזרה ,שיוויון ,העבודה

היום.גם

הואבמלחמה,מוות-יציבגדשללדבריוובהתייחס
גםהואועם-זאת,לאדם,ביותרהקרובהאיוםבאמת
"פשוטות"שאלותעלבנויהיומיוםביותר.הרחוק
וכד'.החייםרמתהשוואתחינוך,שיכון,-יותרהרבה

 ,הבסיסיותלאמיתותלחזור ,שאמרתיכפייש,לכן
מאמיניםעדייןאנחנוהאםמחדשלבחוןיש ,וראשית
מהאליתהשחלקבטוחאני .אלובסיסיםבערכים

לפחותהיוםמסכיםלאבתנועת-העבודה,השלטונית
מהס.כמהעם

מכםאחדכלשללחזונומתייחסתהאחרונההשלאה
 .הישרלאיהסוצילאיזםלגבי

 !כיוםעבורנורוציםהייתםסוציאליזםבאיזה
 ,והואמאוד,פשוטדברלזכורצריךלדידיברטוב:חנךו

ניצולמדינתתהיההיאאםתתקייםלאיהודיתשמדינה
אי-תחושתשלוקודם-כל ,אנושיותוזוועות
שייכות.

שמדינתיידעכאןשידולושישראליבסך-הכךרוצהאני
 .האחרותהמדינותמכלשונהמדינההיאישראל
 .מאודפשוט

לנונורמלית.לחברההפיכתנונגדאני :קיסרישרלא
לביןבינינודמיוןשלבמובןנורמלייםלהיותאסור
 .העולםאומות

אומותבשארמאשריותרצודקתחברהרוצהאני

הדדיתעזרהעבודה,עלהמבוססתחברה .העולם
הרי 'ובשיוויוןבצדקמדוברואם .לשיוויוןושאיפה

יהודים-הזאתבארץשיושבמיכללגביאמורשזה
לאורביחדלחיותללמודחייביםאנחנו .וערבים
לעמיםסיכוילתתעשוייםהםרקכיהנזכרים'הערכים
 .זהעםוזהזהלידזהלחיותשונותולעדותשונים

אתלעקורשתוכלכזאתחברהרוצהאנייציב:גדי
אותןלשעריכוללאשאניבעתיד,שיתרחשוהעוולות

 .היום

היום,כברשיתחילרוצההייתיבוהתהליךומהו
 ?שיהיוהעתידיםכלעבורטובושיהיה

תהיהמדינת-ישראלשבולמצבלהגיערוצההייתי
כזהתהליך .דמוקרטיזציהשלמתמידבתהליךנתונה
בתעשייהדמוקרטיסקטורבהקמתלהיפתחיכול

במפעליםדמוקרטייםבהליכיםכלומר, .ובשירותים
 .ציבוריתשבבעלות

הופכתיעד,שקובעיםברגעבמשהו,שמתחיליםוברגע
 .למשמעותיתעבודהכל

חייוכללונראיםצעדיו,כיווןמהואדםיודעבומהרגע
 .אחרת

וצריךאפשרשבעשייתםהדבריםאלהדעתיולפי
 • .בבוקרמחרכברלהתחיל

העלוםגלגלי

 1במפעלשןחורקיםהעלוםגלגלי

 ;שרירכליתמתחברינה
העמלעוליז-האסיףמזהיבכבר

 .ובנירבפרדס ,השדה

 1ליבולומצפותהגרנתוכבדוכבר

 ;הקצירמכונותצוחצחו
 1שיכלולהבברכתתבלמתברכת

 .למכבירובשובעהכשיפעה

קטריםותרועת Iשורקיםהמוטורים

 ;היצירהלהמנוןמתלכדות
ההריםגבנונימיישרדינמיט

 .שירהתוךנהרסוהתמול

בכלמשתלטתהעתידושירת
 ;הישןונשכחוהלון
במשעולוסלולצעירדורצוועד

 .משוויובטוןשללעלום

סךיחזקאל

 :הראל~~הרון
במשברונרנועה

מתוך

פשוטאדםהיההוא

 ,פשוטאדםהיההוא
 ,כמוהוישנםרבבות
עמל,אישהגרם,רחב

ומיובלתקשהיד

דאוםלב
ונשמה.

עומלתאשה Iזקנהאם
קטנטונתבת

עפוטבן

 .פשוטאדםהיההוא
פן .א

נמצאתהעבודהתנועת

הידועסודזהאיו .במשבר

שחיםהכל .לבודדיםרק
שאיורק ,בוומרגישים

כמקורלהצביעמהעליודעים
במשברומדובר .וכגורם

פרץושלאבר-חלוףשאיננו
ממשלתקמהכאשרדווקא

מקורו .הלאומיתהאחדות
עלשירדבהלםגםאיננו

התרחשכאשרהתנועה

שלא ,-1977בהפוליטיהמהפך
בחברהשהתרחשמהשלבשחור-לבןצילוםאלאיה iו
 ,דורכשנותומתמשךארוךבמשברמדובר .ישראלית iו
התנועהאתהפוקדבמשברבחלקונערץ iו
המיוחדותפריהואבחלקוכולה,סרציאליסטית iו
ישראלית. iו
לאיותר,אפור .ממקוררשרנהימינושלסוציאליזם iו
הסקםאתעודבואיו .אפילומשעמםקצת ,ושך .rו

it חולמיםשל ,האוטרפיסטיםראשונישלמשובב
וניצולשיעבודללאיותריפהעולםחרזישל ,מאמיניםיו
המהפכני,הסוציאליזםלאגםהואאדם.בידיאדםיtלי

עדישןש"עולםכדילמאבקצעיריםוגורף ,רדוזמו
כלכמוימינו,שלהסוציאליזם .יי!נחריבה,יסרדו

נמשךלאמתון,פרגמטי,יותרהואכולה,וזתקופח
יותרהקרקע,עליותרהוא .חולםלאהוזה,לא ,~קצרות'
קרוביותרשכזה,ובתור .מתפשריותר ,ו.:ציארתי 1

משהובויש .השונותהליברליותלקבוצות'מתקרבו
 .אלטרנטיבהפחותו.:טשטש,,
בארצותבצרפת,באגנליה,נופלתומשלחקמהז.:משלח 1
 ,קיצונייםאינםהםאבלקיימים,וההבדליםקנדינביה, :tי
 .המגיעהסוציאליסטיתתנועה .חדשעולםיוצריםאינם.
יכולהוהרווחההסעדמדינת "מהפכהיוצרתלאלשלטון·
יותראבלימינו,שללסוציאליזםותחליףתשובהלהיות·

מצבשלתוצאהלכלבדרךהםרווחהפחותאורווחה
שהמאליי .בשלטוןהנמצאתהמפלגהשלולאכלכלי'·

שלאמשרםדקהדממהבקולודעךבסערהקםייחחדש
הצעיריםלצורךדלביטוימלבדחדשה,תשובהלוחיתה

מחולקהעולם .לדעותיהםפורקןלמצואהמתקדמים
 .עולםהשקפותשלולאגושיםשלהשפעהלאזורי

פורצות.אינןשובקומוניסטיותומהפכות

האבטלה .זהלמצבתשובהעדייומצאלאהסוציאליזם
הנאקבעובדיםציבורמחדשתיצוראוליוגדלה,הולכת

נתוןבהןבמדינותגםנמצאיםמובטליםאבל .דרכועל
שלהישגיהם ;סוציאליסטיותמפלגותבידיהשלטון

זו,בתקופהתנועות-הפועליםושלהמקצועייםהאיגודים
בתחוםהןבעבר'אי-פעםיוהמאשרכמהפיגדולים
מדינהבכלהכלכליהמצבעלבהשפעהוהןהשכר

באנגליההכוריםשביתתנמשכתזהעםויחדומדינה,
 .העובדיםשלמלאבכישלוןומסתיימתתמימהשנה
משטריםעל-ידיגםשונות,למדינותנמכרנשק

מדינותעל-ידיוודאי(וודאיסוציאליסטיים
בני-אדםלהשמדתמיועדשהואלמרותקומוניסטיו>ת,

חימושונגדלשלוםהמאבק ;שחרורתנועותולדיכוי
שוליות,קבוצותעל-ידיהגדולבחלקומנוהל ,גרעיני

תנועותעל-ידידווקאוולא ,בחלקןאנרכיסטיות

עמוק,תיסכולבהכרחיוצרתזואמתסוציאליסטיות.
 .דרךבחיפושיהנתוניםצעיריםאצלבמיוחד

אלאדומה,תהליךנראההישראליתבתנועת-העבודה
מעמדהביוהגדולהשוניבגלל ,יותרעמוקהואשכאן
תנועהשאותההדברקרהכיצד .בימינוהתנועהשל

אתבלב,דאחדדורשלקצרה,בתקופהוהקימהשיצרה
הקיבוץ,-השוניםגווניהעלהעובדתההתיישבות

-הקואפרטיביתהתנועהאת ;והמושבהקבוצה
ההדדיתהעזרהמפעליאתוחשרותית;צרכניתהיצרנית,

אשרתנועה ;הגמלקרנותהמשביר,קופת-חולים,-
הייחודית-הכלליתההסתדרותאתהקימה

קיפאוןלנקודתלפתעהגיעהזותנועהדווקא ,והמיוחדת
 .קיומהעצםעלנאבקתוהיא

מורי-דרךשהיינו Iשאנו ,לידי-כךאותנוהביאמה
אנו Iשלנוהמיוחדתביצירתיותבעולםלתנועות-פועלים

הדורויצרהקיםאשראתעתהללמודממשיכים
בתנועת-הפועליםיצרלאחירם,שלהדורואילוהקודם,.

מלכת.השעוןעמדכאילו .קפואהכל .כלוםדבר.-
יותרקצתהקודם,חדורשלהעובדתההתיישבות

 .היוםרגנתמבוויותרעשירה
 ;מושכתופחותשיתופיתפחות-יח.הקאופרצ

 ;שרירניותופחותחזוןפחותעם-ההסתדרות
נכונותופחותברורהדרךפחותעם-תנועת-העבודה

וזר ,ופרחתהולךשהדורפשוט,אומרים,ישלמאבק.
מדי!פשטניתאמירהזואבלהתוצאה.

לא-לשנותמוכניםולאשמרנים,שאנחנואומריםיש
זוהי .השיטהאתולאהו;נבנים,אתלאהדרךאת

הצודקיםהםאוליאומרים,וישמתחמקת!תשובה
המחשבה,כלאתהפנינו ,המדינהמשקמהכי ,ביותר
ופיתוחה,לקדיומההחידושיםכלאתהעשייה,כלאת

דחוף ,מאדמהרנעשההכל .נפגעתנמצאתוהתנועה
 .ולחשובלהעמיקזמןהיהולאביותרניוחימאד,

והפרגמטיותשדחפה!היאשקבעה,היאהמציאות

 !ולעיקרוןלעיקרשהכפוהןהמציאותעםוההתפשרות
 .מלחמותשלהסטוריההתחילההמדינהומשקמה

אחריאחתלמלחמהולצאתעצמנועללהגןנאלצנו
 .בדירתיי"יששללמלחמהגםשהגענועדהשנייה,

היש .משפעחפיםישובקרבותנפגעים,ישובמלחמות
סוציאליסטי?חזוןבזה

אתלפתחפנימיצורךותוך-כדימאגרי-נשק,יצרנו
מוכריםגםעצמנואתמאצנו ,שלנוהצבאיתהתעשייה

אבל ,כלכליצררךהיהזהאצלנו .רבותלמדינותנשק
סוציאליסטי!מעוףבזההיההאם

להיותהפכנו .לנרלאכבושים,בשטחיםשולטיםנשארנו
שלהומנימשטרואין .אחריםעמיםכמושליטעם

 ,יריותשלפטרולים,שלמשטרלהיותחייבזהכיבוש.
היש .ויתומיםאלמנותנשיםשלרעשן,גזפצצותשל
הבורסהאחרינסחפנוסוציאליטסי?קסםבזה

עלייתשלושתהיי"אכולשלעולםאחריהמשתוללת,
שלשונה,ערכיםסולםשלליכולתנו,מעברהחייםרמת

מעברה"מצליחו"אתהמעמידהתפקידיםהיררכית
האבותשלמהחזוןבזהישהאם .התנועהלאיש

המיידסים!

לדידי,הסוציאלזםזעידןשתםמכךמשתמעהאם
לפריצהכעתזקוקיםאנו .לא-שבום-פנים-ואופן

האלטרנטיבה .הבעיותעםהמתמודדתלמחשכהחדשה,
שחשבמיהיה .התקפלותולאלתמורהיי"עוזהיא

שלהחולייםלכלהפיתרוןהיאמיוחדתשתנועת-פועלים
 .הדברכךשלאמתברר :התנועה

היאאבלחשובההמסגרתארגונית.במסגרתדילא
אנו ,הקיצוניהימיןקבוצותעלייתמול .העיקראיננה

 .לשינוייםלנכונות-וראשית ,חדשהלדרךזקוקים
 • !האחרונההע.תאוליוזו .מהלבשתצאלמהפכה
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כהן:רן

תהליךלקראת
ההבראה

פועלים.מעמדאיואברץ
קונוטציותיש"מעמד"למושג

תעודתמסויימת.ליכודיותשל
הפרטיםשלדומהזהות

גורלשלחסטוריהשבתוכו.
ציוברמשותתפ.הוויהי .משותף

איננודעייואצלנוהפועלים
כזה.מעמדשלנתחמחווה

 :הואבינתייםלוהמשותף
לציבוררובוהשתייכותא.

השכירים.

יחסילמערכתכפיפותוב.
העבודה.

בארץ.הרביעיאוהשלישידלוררובוהשתייכותג.
 .מתוכו 80%כ·לגבי-ומטהשמבינוניתחייםרמת .ד
המזרח.עדותשלמאדחזקהדומיננטיות .ה
השיראלית,חבברהיחידההכמעטהקבוצהזו .ו

(גם· .הערביםעםממשיתקרבהשלבמצבהנמצאת
השכר,גובהעל-מאיימתבקרבהמדובראס

וכר•)העבודהמקומות

 .חריפהבניגודיותגסזהציבורמתאפייןלמשותף,בניגוד
בקרעים:

השכירים.שבציבור ·אשכנזועדותהמזרחעדותבין .א

שהסמילביןמשכרם,באמתשמתפרנסיםאלהבין .ב
 .הרןמרווחיחייםאבלשכיריםעדייו

 .העובדיםציבורכתוךבולטלאומיקערקיים .ג
וישוערכים,יהודיםביוכלכליותבהטבותעצוםפעריש

זהעימותלאומית.זהותשלרקעעלבעייתיותכמובן
עודמשפיעחראואולם ,הערביהציבורעלהזמןלכפועל
היחידההדרןשלגביו ,היהודיהשכיריםציבורעליותר

שלערכוהשפלתבאמצעותהיארמתו'אתלהוכיח
לעזורכביכול,יכול,הפערשימוררק .הערביהפועל
מכאן .העצמיהדימויבנושאהיהודיהשכיריםלציבור

 .שבתוכנוהגזענותמרכיביכלשלצמיחתם

לאשליהשלום
דינמית,תמונההיאהמתוארתהתמונהשכלכמרבן

מצד .וחיובייםשלילייםמרכיביםיצרהזוודינמיקה
ששתמלחמתמאזוהחריפושהלכועימותים-אחד

הגעייהעומדתהישראליתהחוויהבמרכזכאשרהימים,
 .עםמולעםשלהטראומטית

השכירים.חיישלמסויימתטסאביליזציה-שנימצד
שיוכלחירם,עצמואתמלשהלאכברמהסאחדאף

שנידונויודעיםכולם .למיליונרועקב·כןלעצמאילהפוך
שלראשוןמרכיבלהיווצרמתחילכלומר .ענודהלחיי

מעמדית.תודעה

השכירים,שציבורזו,היאנוספתאופטימיתנקודה

השקפותבלעאינוהמזרח,עדותמבנימורכבשרובו
באחל"ליכוד"שלהסהפנייהפוליטית.מבחיהנימניות
מפלגהאנשיאחרימחיפושיהםבעיקראחרות,מסיבות

כפייס.נקיי

האמיתיותהמועקותאתהשמאלמפלגותבטאובזמנו
ביימערן",מפייסבנלעהבומרגעאבלזה.צינורשל

אתדעות·המזרחבנימצאוונעלמה,התפרקהומקייי
 .ה"ליכוד"-לחםשנותרההיחידהבאופוזיציהמקומם
אליהם,דיברהזואופוזיציהשלהלאומנותשגסכמובן,

 .היהודי·ערביהקונפליקטשהחריףככל
משום-כאופטימי?זהמצבבכל·זאתלינראהלמה

 .עמוקיםאינםלייליכודייהקשרששושרי

הקיבצויהציבורשלמקומומה
 !ב"תמונה"

מעצם ·הקיבוצית,התנועהטראגי.תהליךעברזה,ציבור
רואההיאואידאולוגית.עובדתחברההיאחיה,הוויית

מחוייבותוכבעלתמחכרת·חעובדיסכחלקעצמהאת
שהמערכתאלא .הסוציאליסטיהחזוןמבחינת

חיהכלומרקאפטליסטית,חברהבתוךחיההקיבוצית
סוציאליסטי~ניםשביוהקונפליקטאתהפסקהבלי
בלתי·פוסקקשריוצריםבחוץ'ושליחיה .שונהחוץלבין
הקיבוצייםהמפעליםגסזה.קאפיטליסטיחוץעם

מכאן .עובד·מעבידהיחסיםאתהחריפוהאזוריים,

החברהבתוךהקיבוציתהחברהשלהפרובלמאטיהמצב
הישראלית.

השיניוסיכויי

r,נ:;יתהבובמקום-ןכיוםהשינויסיכויימצוייםהיכן

הכזיבבובמקוםימינה.הציבורנטייתעצמהאת

הכזיבבובמקום .כלכלית-חברתיתמבחינההייליכודיי
ולבסוף .כשקרשהגתלהאנשיו'שלכפיהםנקיוןבענייו

ואזוריעדות·המזרחאנשישילמובה ,לבנוןבמלחמת-
קודמת.מלחמהבכלמאשריותרגבוהמחירהפיתוח
שתפקידופוליטי,גורסאותוהאםהשאלה,קרנשאלת

לפנישמתחתהנשמותגבעשלחרשתהליכים,לראות
נמצאהאםכלומר' .ככרבתרקייםזהגררםהאםהשטח,

למצואבציוברהמתפחתבצררךהמרגיש"שמאלייבנר
 ?המעפעפיםהכוחותלהתפרצות ,כיורן ,דרך ,מקור

הרואהגורסכלשלהגדולהאתגרהיוםלהיותצריךזה
כי .הפוליטימסדלמימחוץלמערך'אל'משמעצמואת

עלטובבעריוןאלאטוב,בעריוןרקמדוברלאהעפם
במדינת·לצמוחיכולהעליוקרע,מאתים.ציבוריקרע

שלסביסעלסרציאליסטית·דמוקרטיתחברהישראל
ומיטבהיהודייםהערכיםמיטבעלהבנויעמוקהומניזם
העולם.שבתרבותהערכים

העובדהדאםמיתוס

ההוויה.במרכזהאדםהעמדת-תהליךשלוראשיתו
יצירתו .העובדהאדםמיתוס-ההוןמיתוסבמקום

 .העובדהאדםשל
בידיככליולאכמטרההאדם-הדמוקרטיבתחום

מאסוןהאדםשחרור-והעיקרהביוקרטיה.

המלחמות.

העיקרי,הכליאםלמימוש,כיוםניתנותאלח,מטרות
וההסתדרותהעובדיםחברת-בעולםדוגמתושאיו
הייצורבתהליךממשיתלהתנסותלכלישוביהכפו

תוךלהתפתחהפועלמסרגלבוהאמיתי,הדמוקרטי
בשארהעבודהמקוםשלמעורבותקיימתבו .עבודתו
משפחהבריאות,השכלה,-האדםשלחייומרכיבי

ונו•.

מאדמענייניםהתפתחותשלביעברהבארץההסתדרות
ההתארגנות,זכותדרךעברית,עבודהעלמהמאבק-

(כמושרותמערכותגדולים,תשתיתמפעליהקמת
קואופרציה,הארץ,רחביבכלהתיישבותקופייח),
 .מדעעתירותתעשיות-האחרונותובשנים

 .חברתיאתגרהואההסתדרות,שלהבאהגדולהאתגר
נובעת ,בארץהציבורשלביותרהגדולהמצוקתוהיום

לעצמהיצרההישראלית,מהחברהשכחמישיתמהעובדה
לנורמותששיירמהכללגביהאחרת,תת·תרבות
 .מוקצהבבחינתהואבמדינת·ישראל,המקובלות

החברהלבנייןההסתדרות
שפנתהכשםלהסתדרות.היוםזקוקיםאנוזובנקודה
ישכןתעשיות,שהקימהכמוהגנב,ליישובבזמנו

הישראלית.החברהבניו-זהטשאעלעכשולהסתער
לפרוייקטההסתדרותשלתשובתהלהיותצריכהזו

צריכההיאזולמטרה .השכונות""שיקוםשלהשקרי
ובהחדור,משימתזוהטובים.שרותיהכלאתלהעמיד
 • .מדינת·ישראלשלההבראהתהליךיתחיל

ביתהקמתהמראשיתשימשהההסתדרות

הרוחאנשי .התחומיםבכלהיוצריםלכוחות

והמדעהיצירהוהאמנות,החינוךוהספרות,

הוולונטריתבתנועהוהשדההסדנאלאנשיחברו

אנושחברה,שערכיוהיוצרים,העובדיםשל

 .הפרדללאבהמשולביםולאום

התחומיםבכלבישראלליוצריםקוראתהוועידה

הטלתתוךובחובות,בזכויותשותפיםלהיות

למעןההסתדרותשללמפעלהמשקלם,מלוא

ישראלשלדמותהעיצובלמעןעוב,דעםיצירת

חברהבונהאדםולעיצובמתקדמתכמדינה

לקיומןונאמןומולדת

ההסתדרות)של-14ההוועידה(מהחלטות

 3י·~

ייי'יייי
... lllוו 
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~~~' 

---.נ....-ו ..1 \'--~כ =-Y ~ \ ~ <C:3-זילבריעק"ב
V 

מציגמישהוהיהלו ?ליהודיםרעהמארקסיזםאםה
מןהזאתהמאהשלהראשונהבמחציתזרשאלה.ווו
אזגםוהרי-פליאהבמבטינתקלהיההסתם ,

שכתבהיהודית""השאלהאודותאומללחיבוראותרעלידעו
השוביניזםצמיחתשנותאלההיוכי . 25בןהצעירההגליאני
הסופי""הפתרוןרצח-עם,עדשהגיעהגרמני,האנטישמי

אתעמנושלרוב-דוברראה 1945עדולפחותליהודים",
גידףשהיטלרבעולם,כרחרחארחםהתגברותעםקשורגורלם

 .כ"יהרדים-מארקסיסטים"בשצף-קצף

הפחידה ?הדעותישתנוהשראהאחרמהרכהכיפיללמי

בארצות-הברית,הכלכליתהגאותפיתתההקרה","המלחמה
רביםולדיר-עוותהששרבהסובייטיתהמדיניותדחתה
 ...הצוררשלמקומראת"תפס"מארקס

.מוצאומשושיו"נצרכיק·שאוליאברהםשלשספררקרהכך
הנכבדותהתרומותאחתשהוארקלאמארקס"*שלעוולמו

אלאמארקס,שללמרתושנהמאהבמלאתהפירסרמיםלכל
שנה 40במלאתכיהודים,לכר,מיוחדתרבת-ערךתרומההוא

 .הנאציזםעללנציחון
המרובהאתהמכילהמעטבבחינתהםאלהעמודיםכמאה
תלמיד-מחברו,טרחעקשניתבהתמדהערפל.פיזורלצורך
במדעימשכילזאתרעםישראלדרדרתבכתביהמצריחכם

עמלו.פריאתשהגישעדהמקוררת,בכללחקורהעולם,
הואבפתח-דבר-שניםמעשורלמעלההקדישזהלמפעל
נפטרסכהוהריבעבודתו,אותרעודדז"לסכהמשהכימציין
שנים.י"גלפני

אנטישמי!-מארקס
שלדוגמאותמלארחהאנושיוהמדעהתרבותולדרתת

ומוטעות.קדומותדעותאליהןשבחלדוגאוניותיצירות
שהסבירומשרםקדמונייםפילוסופיםלפסוללנריותרהאם

מןנולדים("עכבריםבלתי-מדעיבאופןטבעתופעות
אידאליסטיים,להסבריםשגלשומאטריאליסטיםהלכלוך"),
השליטיםהמעמדותעםקשריהםניחקרשלאמשוררים
 ?באנטישמיותואףבנאצירכליזםשלקרחופשולרחמי
מאברתכאחדנחשבהסמשה .מסביבתומושפעהאדם

תעודתםאתמילאוהיהודיםכיכתבזאתובכלהציונות,
 ...הטרףחיותאתהתרבותייםבעלי-חייםבתולדות"לפתח
העלם ,, ...היהדותשלהמיסתרריןנתגלהתגרניםבעולם
כתבה-מארקס""לגביאחדיר.החדה-החזיקפשוטמארקס

חיתהאמנציפציהשל"משמערתה-לרקסנבררגרודה
'יהדות'בשםכינהוהואהניצולצוררתמכלהחברהשחרור

בכלהקיימתוהרמאותהרוכלותשלהאווירהאתורקאך
"מישרראה"מע wלהיוםחשיםשאנוהסלידהכלעם ,, .חברה
התנגדותהיהלבטאהמתבגרמארקסשרצהמהכל-כזאת

 ,~;אבברוב;עםבוויכוחכתבהחיבורואתהבורגנות,לעולם
אףזמןבאותו .לאמנציפציהזכרתםאתהיהודיםמןששלל
שוויון-מתןלמעןעצומהיהודיים,חוגיםפנייתפיעלניסח.
פרוסיה.ליהודיזכויות

מהיילמדבישראלשדווקאהראוימןאנטישמי?מארקס
וכיק·טריבירן""דייליהניר-יורקיבעיתון-1854בשפיוסם

השווהדברלך"אין :הארכיוניםמןזאתהעלהשאולי
כרובעהמגתורירםהירושלמיים,היהודיםשלוסבלםלדלותם
הרכין •'חאראת·אל·יאהוד'הקרויההעירשלכיותרהמטונף

 .שלהםהכנסתכתישקבועיםמקוםחמוריה'הרלכיןציון
המוסלמיםשללדיכוייםכקבעיותמופקריםירושליםיהודי

אותם,רודפיםוהלאטיניםבהםעולביםהיווניםולקנאותם.
כאירופה.אחיהםלהםששולחים ...מנדבותמתפרנסיםהם

רחוקותמארצותלכאןבאיםאלאהמקוםילידיאינםהיהודים
יהושפטבעמקלדוררצונםמכוחלירושליםנמשכיםכשהם
שלהם,הגואללהגתלותעתדישבהםהמקומותבאותםולמות

ומתפלליםייסוריםסרבליםהםלמרתם.מצפיםשהםתוך
 •הלבנוןמקדשעבברהתנוססעשליוחמוירההראלופניהם
שברעלדמעותהםמזילים .הלתקרבמעידיםהםאיןואליו

שלענותםעללהוסיףכדיהגויים.ביןפיזורםועלבת·ציון

מרקס~רל tק

לדיןדיוריו :רישום

ביש;ף 1848בשנתופרוסיהאגנליהמינוהללו,היהודים
 ,,לגצרם.הואהמפורששתפקידואגנליקני

 ?ובחזרה-אמוניםלגוש·
הפסוקיםעלמחבר-הספרהצבעתמשכנעתכייחודו

מן-מארקסככתכיהפזוריםהתנ"ך,מןהמרובים

חינוכובשנותשלמדהחדשה""הבריתמןולאדווקאהתנ"ך
ב"קאפיטאל',' .רכיםמניאחדרקשרב .הנרצרי-פרוטסטאנטי

שררתחסום'לאאומרהיה"משה :כתב , 306לעמודבהערה
לותוליםהגרמנים-נוצריםהפילאנטרופיםואילובידשו'
לוח·-התבואהלטחינתכרח·מנעילהםשישמש-לצמית

קמחקצתכידיולהגישיוכלשלא .לצווארומסביבגדולעץ
 :בכתובמפורשתהמזוןמתוצרתהפועלאכילתזכותפיו'.אל
דיןביסודטבועזהטעםכנפשך'.ואכלתך~ךבכרםתברא'כי
לומדהצערשלהנימוקאתבהמה.לגביהמקבילהתורהשל

שכן'וכל :בדישו'שורתחסום'לאפסוקמאותוהירושלמי
ונבלה'"מאדערמזגבזהשישבקרקעעוישם(הפועלים)

) 45 (. 
בתכ"ךבקיא ,חינוכולמרותהיה,כיצדהיא,שפליאההגם
כרחב-ייפלאלאהתלמוד'בנימוקילהשתמשידעואף

כלכליות,בחינותהבליט"באמצעותםכי-ביק-שארלי
אתבהןלמרדדכנורמותרמוסריות·היסטורירת,חברתיות

 ".תקופתובעיותואתמתנגדיודעות
בערד :ביותרסתירתיתשהינהתופעהמולניצביםאנוהיום

רבותמדכאותעללהסתמךהיהיכולהאתאיסטישמארקס
 "היהדותחרמות"שומרינמכים-היהודיתהמסורתמןמאד

לציין""יש .הקיצוני-סוציאליסטייהאנטהימיןעםבישראל
מתרחשואילךהשישיםמשנות"כי-ביק-שארלימעיר-

בחרגיבייחוד ,הישראליהדתיבמימסדביותרמוזרתהליך
אי-שלתהליך-אמונים""גרש-ואנשיהראשית""הרבנות
הערצתגרברתאלהבחוגים .חברתיולצדקלשלוםרגישות

היונקתכוח,שלרמיסטיפיקציהמיליטנטיות :הצבאיות
איןומיליטריסטיתלאומניתדתוהריאלוהים.מצרויכביכול

הסנאיםעםישראל,נביאישלהמורשתעםכלרםולאלה
עדמתקועמעמוסהמוסר,ושוחריההלכהגדוליוהגאונים,

תם'הח :האחרוניםהדורותצדיקיעדומהםעקיבא,רבי

 .זצ"לקרקכהןיצחקאברהםרביארחיים'ה'חפץסרפד',
בהלכה"היא-מארקסכתב-הדת"ביקורתשלפה"סו

זהר .לאדםהעליונההמהותלהיותהאדםשעלהאומרת
שבהםתנאיםאותםכללהפוךהמצווההקטיגוריהאימפרטיב

רחוקיםדבריוואיןומוזנח."מושפלכיצורהאדםמצוי
המרכזהואשהאדםהדעתדווקא" :קרקהרבמדברי

המוסריותאתמגדילהההוויהשלעליוןוהיותרהתמציתי
 ) 33 ( ".גדולותלפעולהאלהיחפץאתומעוררת
גרש-הדתי,המימסד-שלפנינובספרהמובאותהעובדות
מאדיתקשרגווניוכלעל"המסורתי"והימיןאמונים

ורקאךכסרביםמצטטיםשהםהתנ"ךפסוקי .איתןלהתמודד
פאגאניזם,מיןהמובטחת".ארץ-ישראל"גבולותסביב

במרבן-לערמתודתיממשהחילוני-החופשישהשמאל

 .ישראלמורשת

מארקסשלהוואופיום"
היא,ביק-שאוליאברהםשלהמיוחדתזכותוכיומניד

שלהשנונותררתיויממאאחתבמסירתסילוףגילהכי
הדתאתהגדירמארקסכילחשובשמקובלבעוד .מארקס

 : 46עמ'שחרות"ב"כתביכתוב "העםבשבילארפיום"כ

היגוןשלביטויואחתובערנהבעתהואהדתי"היגון
עולםשליגונו .המציאותיהיגוןנגדמחאהעםיחדהמציאותי

איהנפש'ללאנסיבותשלנפשןשהיאכשם ,לבללא
שכאמור ,סנהמשהמקרם.מכל ) 30 ( ".העםשלהאופיום

ההבדלעללהצביעהואגםנהג ,בעבודתוהמחבראתעודד
תאיזם 15"השלהמסולפתהפרשנותביןהזההגדול

הדהכישטענוהסטאליניזם,ואחר-כךהבורגני"יהפילוסופ
המקורי,הנוסחןלבי ,העםאתולרמותלהרדיםורקאךנרעד
נגרמחאהגם"חינההדתיכהיאשמשמעותרמארקס,של

נגדותרופהמדוכאיצורשלאנקתוהיא ,נסבל-הבלתיהמצב
משולההדתמארקס,שללדעתוהמציאות."מצוקת

עלהמכבידים "תובשלשלאהתלוייםדמיוניים"לפרחים
הפרחיםאתלקטוףטעם;איןלנתץישהשלשלאותאת .העם

 ) 32 ( ".וללא-נרחםללא-דמיוןשלשלאותיישא"והאדם

הסטאליניזםמעידןאחרותדרגמאטירתמפרשנויותכמו
הוגי-ציינו"בצדק .זהלוףימסגםרביםמקריססםיטשהתחרח
ואחרים,ט;ליאטימיך;כפאלהמערביהמארקסיזםשלהדעות

עםמארקסשלביקורת-הדתעיקראתליישבאפשרשבהחלט
כפיתדזוהיאםק'ביאברהםמניח ,"דתיתעולםהשקפת
אםקרדתייםלאידאלים"ערךשייחס ,קוקהרבשלימדה
גורסיםואם "אלייםריהבחיים ,'ב'פראקסיסאותםמגשימים

 ,ריותוסמבמגמותעוסקתשהיאזמןכלהכפירה,"כיכמוהו
בהןשאיןדרישותמאשריותר ,'הדרישתממשהיאהרי

,,-קירם-בשלוםיצפרהרי-לסדרי-עולם"מעשיתהטבה
 .השתייםביןממושך

 96 , 1984 ,המואחדהיקבוץהצואת *
וטלבואת. mתמונעמדוים,

היהדותכ,וסר

אסוצי-בישראלמעורראנליטי""מוחהביטויכירוע~י
מאטדי-ההוגהלדידייותרקולעתהגדרהאיןאך 'אציה

הראשוןבנאומו ,והנהוההיסטורי.הדיאלקטיאליזם
היאהבינלאומית,הפועליםהתאגדותשלבוועידת-היסוד
רגל"עלתורתוכימארקסהכריז ,הראשון""האינטרכציונל

אשרוצדק,מוסרשלהפשוטיםבחוקים"לדגולאחת",
ישובהםלחברואדםשביןהיחסיםלהיחתךצריכיםלפיהם

 ) 58 (האומרת."שביןהיחסים~שירתאתלחתרן :::ו 1ג

 'המשיךמארקסכיספקאיןכיק·שאולילדידי-וצדקמוסר
עירמטריאררבניתשושלתאברת-אבותיו,מסורתאתפשוט,
כינטרחהמחברן;ךמס-ן;ךמייזה.השכנהוהעירמולדתו

כשענתירדעין,בלאגם"אםמארקס,שלמישנתרחריפות
שלהכרחירתה .ישראלממורשתלהשבארהיסודותעלכולה

יבראוהעשוקיםשמן ,כבחירה-גזירההוודאית,האדםגאולת

 ... 'אקוםעתהאביוניםומאנקתעניים'משודבחינת :הגאולים
פילוסופיתדמותלבשומארקסשלאלהאמיתות-ודאיות

מסקנתוזו- ) 22 (שלו"הדיאלקטיהמטריאליזםבתורת
 .המחקרמחברשל:-שקפתו:ו

והואישיבה,ותלמידיהדתיתביהדותבכי-סמכאעשוכמוהו
"הגאוןמפוניבז'איצ'להרבימדבריכתעודותצטט;כ

 'הקאפיטאל'מארקסשלספרואת"קראתי :כ;ליטא"
יהודה;הרבי ) 68 (והעמוקים"גבים'הנשמדבריווהתרשמתי

לאועדייןוקיימתמתאשרתהמארקסיזם"הנחת :אשלגלוי;ד
האנושות :האומרתהסתכלותאותהלסתורצליחו;ך

המניעהיסודוזהוהקיים,המצבשלילתדרך ...תקדמת iכ
 .ועוד ) 78-79 (מזא"העקבי;הרב ) 72 (הקידמה"שלוהיוצר

כיהמחבר.שללאמונתובהיסוס-מהמתייחסיםהםף;:יז
אלאאינםלצדקושאיפתומארקסשלהמוסריתרנחושתר
מעניינות-הבלתי-מודעתהיהודיתלמורשתוישירך;משך

שלאבות-אבותיומכתביבספרוהרבותהמובאותאוד 1נ
מפראגלמהר"לעדמפורסמיםרבניםשלשושלתארקס, lנ

המאוחר.צאצאםשללכתביולהפליאהדומות-·

 :שביניהןהבולטתרקכאןתצוטטהאלההמיקבלותשלל iנ
ביק-ממשילמארקסאצלהנודעתעודף""ערךהגדרת'ל
בבא(כלי"בשבחקונה"אדםהתלמודיהמושגאתאולי t ו,:

.שהשכיחהערךכתוספותבשבח,שם"המדובר .א)צט,קמא

 ...גלםבחומרשצירכמוצראובכליהאומן'נ:על·חמלאכה,
 ...התלמודמפרשישלהילכתידיוןהתפתחזהלמושגכ~סכיב

בקנייןשותפות-חליפיןמעיןכאןישכיהסובריםמפרשיםיש
כבעלותכלומר •המעבידכעל-הביתלכיןהפועל-האומןנ:ין

שמושעלטריאר,אישהשיל,יהועשר'הסיקאך ...דזמוצר
קונח'שאומןכתשובהמארקס,קארלאבי •היינריךנקרא

, j נפסקלמהכןלאשאם •שהשביחולאחרהכליאתגמורניין
ונחקשאומןסובריםלה •פטורהכליאתשקלקלבאומןדזדין

, u שקלאארתה"מכל :מסכםביקואברהםוגו'.כלי?'"בח
ראייתעלהמתבססתמעמיקהתפישהעלאנולמדיםרטירא

לפישהיר .המוצרשלהערךכמקורהפועלשלוכבודות
רושת nבית·הבעללושילםלאשאםיוצא,ההלכהכז.~רשי
 '?גוזלו'כאילוזההיר •הגמורהמוצרשלהשוויאת,~אומן

למקראהמתעוררתיהמאסוציאצכאןלהתעלםאפשררכי
 ) 50 (העודף?"הערךעלמארקסלתורתאלהז·ברים

הימים!באחריתרק
בצדק 'הבהרהמצריכההספרבעלשלאחרתהנחהםג

כימארקס.אצלומצטט;אשלגהלוייהודהרביהבחינו
הגורסוניזםקומלוהיינהסוציאליזם,שליותרהגבוהלשלב
 37 111'ייאדםדרוש ,"ויצרכלפיאחדלכללתו,יכולפיאחד"מכל
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 1985במאי 1

העבדוהבגדדוברבר
חיים"ופרקיווזכרונותמתוך

חדש(מוטקה)מרדכי

הבזלתאבןשלהחציבהבעבודתהמשיךהגדודי
עימםחוזרהיהויחד .חבריועםמגדלשעל-ידבוואדי
הקבוצהאנשיכלשכמו.עלכבדופטישאדירהבשידה

קצףמעלהחיתהוהניכרתמעוליםשחייניםהיו
יושביםהיובלילותהמים.תוךאלבקבצוהכשהתפרצו

בפרדסיובזוגותבחבורותמתפזריםזהואחדיושדים

 ...אהביםומתכיםפידותקוטפיםהמשובחים.מגדל
מהםאיש .לעבודההיציאהועדהבוקראודעדלעיתים

אןהדבראןיידיש,לאאףודובםעבריתהביןלא
 .ונופןחןלהםהוסיף

יידהוהעבגדודיילברברהצטרףהאחרונהחייושנתב
אייפרת(חנוכהבמגדלבעיקרעימוושהה ,כמורה

כותבירוב .) 1921מרץעד , 1920בדצמבר 11-10

לטובההשינויעליםדמעיזומתקופהויעלהזכרונות
עתידועלהפסימיתבהשקפתוובעיקררוחובמצבשחל
ולמליחסנזהריםהםכיאם ,בארץהעםשל

 :שלתובעדויכך .מאדםירבםיחיושמחתאופטימיות
 .ח.יייבהמכונסות ,רוטברגחיה jאביטל .ל jבר-לב .ק

מרדכישלבעריכתוייזכרונותידברמבחר-ברבר
בשיתוף ,וחינוךתרבותיהרצ ,שניה(מהדורהקושניר

 .) 1971המאוח,דהקיבוץיהרצ
כפי ,בנימין ,אחיושלהתרשמותוהיא ,זהמכלליוצא
י(הרצ "הבדידותהיתהגדולהייבזכרונותיומספרשהוא

ןיאיילפיהבמגדל.ולבקרשבאעהשב ,) 1978 ,עם-עובד
התקרהוגם" ,בררבשלבפנימיותוייותריבשםשמח

 ) 235י(עמ.יישםתקנןשלאבוודאיטוביםיותרלימים
אני ,אהובהיי :הלנערכךעלכותבהואובהתרגשות

עצב ,עצבבעיניוראיתיחולה,חייםוסףי ,לךאומר
בטבתגייימיוםמכתב , 237י(עמ "המוות.תחושת ,עמוק

 .א)"תרפ

שלאהוא,המפורסמותמןהרי ,לזכרונותהערכהכלעם
ממרחקנכתביםוהםגבוהה,אינהמהימנותםפעם

ףוקתשיש ,דומהן,לכ .ריתחהאעתיידבהשפעתהשנים,
תוהמגיע ,בותלומצטמצטברותותילעדויותררב

לעדותמאשרבזה,זהםיתלויבלתיםישונממקורות
שלבמחיצתםברברשלשהייתושאכן ,ודומה .בודדת
לשנותוסייעה 'עמוהיטיבהאכן 'העבודהגדודאנשי

 .המוחלטתהקודרתראייתואתבמשהו
מרדכישלבונובעזלאחרונהנתגלה 'לכךחיזוק

בשנתלעולמושהלך ,כנרתקבוצתשיא 'חדש(מוטקה)
חבר ,סברחנן ,חתנו .במותו 81בןוהואבכנרתב,ייתשמ

הכתובהחומרערמותעריכתעלהשוקד ,יפתחקיבוץ
קטעיםאותם ,לאחרונהאלישלח 'ויאחרשהשאיר

בואועםברבר'עםמגעואתהמתארים 'בזכרונותיו

העלייהכאיש ,הראשונההעולםמלחמתיאחרלארץ
בגדודבהיותובושהתבונןכפיבעיקרו ,השלישית
 .העבודה

המיוחדיםייהטיפוסים"מןהיה 'עצמושחדמרדכי

עבודתסיוםועםהשלישית,העלייהשהצמיחהביותר
יתגלהבוודאי 'בונובעזשהשאירםיהכתבשלהעריכה

 ,טרם-היכרותשל ,זהבשלב .ייחודובמלואהציבורלפני
סיפורואללבהתשומתאתלהפנותקרהראוימן

בעריכתויישיתיהשלהיהעלבייספושנדפס ~הפאנטאסטי
 , 1964 ,עם-עובד ,עיינותיהרצשני,(כרךארזיהודהשל
 ."ולבטיםנדודים" =הצנועהשםתחת ) 807-801עמי

מחכהשממש ,מרתקתדרמהמסתתרתזה,שםמאחורי

רב-לסיפורלחופנהמנתעל ,סטןיומנרהלשלעטו
ברברעלהזכרונותלאחר ,אלהזכרונותשלזמנם .עלילה

עלעמדהלכנרתשההצטרפותבשעה ,בזההמובאים
לדרום,פעמיויישםחדשמרדכי .מחלוקתועוררההפרק

הבדואיםבקרבחיכיצדמספרהוא ".אוהלי-קדראל

בכיניםגםהשיראשתטיפלהכיצד ,מהםלאחדוהיה
שערותעלוישהבכיניםרקולא 'תיוושערעלשהיו
לצורתובעיקרםיהבדואלמנהגיהסתגלכיצג jבעלה

באחתהתאהבוכצפוי' .ועודועוד ,שלהםהאכילה
 'לולהשיאהמוכנההיתהשמשפחתההבדואיות,הילדות

לושקראבשםונודע'ייילמקורוחזרהאחרוןברגעאבל
 ,נדודיםשלשנהלאחר ."מווילנההבדואי"וייצמןרייד

 .בהודבקלכנרתחזר
 • .עריכהללא ,כלשונםמובאים ,ברברשלזכרונותיו

גובריונורית :מלביה"ד

בידיונתפשיםנזרקיםהיינויפו.שלבחופהדדנוי
לתמוהדקויכולנושבסירותהערבייםהספנים

 .בחוףואנוהימה,נפלנולאכיצד
חשוביםנציגיםמינירכללקבלנובאוציונייםפקידים

 .מהבזמןאותנושהקדימוחלוציםוכןהמוסדות,של
זהנפתחקומותכמהבןעד:;ניבביתימהנמלהדחקלא

גדוליםחרדים .הראשוןהחלוצים""ביתמקרוב
גסיםעץוספסליבשולחנותהמרוהטיםיומקומרים

 .הביתשלהמקוריהמזרחימהאופישכטלו
 .נדנדחייםיוסףאותנוביקרבארץשלנוהראשוןבערב
שאלכרכרקרובתו.חיתה ,קבוצתנוחברת .גבסיה

הוא .קולחהיהלאריבודו .לדברהחלולבסוףוהקשיב
הואובהפסקות.מקוטעיםקצרים,במשפטיםדיבר

המעטיםשלמבואםהצפויהמעטהטובעלריבד
ולקשיילעבודהלהסתגלדרךומחפשיםלעבודשרוצים
עלית .היהודיהעםשאלתפתרון ...אן .בארץהחיים

זהכל ,הגלותבעייתפתרוןפועלים.תנועת ,ההמונים
זאתכינהשאףלינדמהאמד.באספמיהחלומות
 .ילדיםפטפוטי
המסובין ,עלינוידדהשחרדיםעביםחשדת .נדהמנו
אנו .בפנינונזרקצונניםשלקיתון .הארוןלשולחן
התלהבות ,הגדולההגאולהתרועתבליבנרהנושאים
כבדיבארץהראשוןבערבנו .ואמונהנכונות ,חלוצית

וקדרות.שתיקהוהשתררהדיכאוןעלינוירד

יה-טבחהרטבהכבישעבודתאתהגדודקיבלאזו
הכנרתחרףלידצפונההגדודאנשיריחנו""ויסער

ובסדר.ברווחהברחבותהוקםהמחנה .מגדלעל-יד
רבובאוהלשכנראנשיםארבעהרק :שמייםשומר
תםמיטה.לכלומחצלתקפיציםדשתעםברזלמיטות
ברווחהכמתביישלעצמיאמדתי ...החלוציותעידן

 .מהדכןכלעלינושירדה
דוברעליז. ,אתלטיגברה.שדה.יצחקהיההגדודמנהיג

אתשניהלוהאנגליםעלומקובלטובהאנגלית
עליהםונערץבעיקר)(כבישיםהציבוריותהעבודות

שלחבריוהיוהגדודמייסדי .הגדודאנשירעל
וכקראובקריםעלייתםלפנישהיומרוסיהטרומפלדור

אז.שעלונוספותקבוצותנוספובמגדל .קים"'מציקר"ה
והשומרים"השומר"אנשיוכןהצעיד""השומראנשי

היסודכאמודאן .בכפר-גלעדימכברזהשהתיישבו
שדה.יצחקשבראשההרוסיתהקבוצההיה

יומו,מחיצתלעברית.כמודהכרכרבאהזהלמחנה
אוהלקיבלכןלשם .לכתובלהמשיךביקשהזמןוביתר
לא .הפרעהללאבכתיבתולהתייחדשירכלכדילעצמו

אוליובעיות.צדותבודחקואוליבא.מדועליזכור
המתמלאיםבמחנותמתרחשמהולחושלדאותביקש

שנשכרתלארץ )!הנוהרים(כן,הנוהריםבחלוצים
עלהחוזריםרבולפניהרגםאליהבאלאאישהמלחמה
 .הבאים

ה ?i~ב;ךעםהאהלבצלישבכשנדנדהימיםבאחד
שיעודלהונתןבגדוד,החובשתשחיתה(חרה),

הבודז'ןזה"מי :ברוסיתגברקולנשמעבעברית.
היהזה "?כזאתבהרחבהכאןהמשתרעהזה(בורגני)

הבחורבחיפה,החוצביםמקורסשחזרחסיןאברשקה

יחדאיתרלגורנדנדלוהציעבמקוםבויבודקה.של
באוהל.
גדודיסודאתשהיוותההזאת,הרוסיתהקבוצה

חזיוןלפניונתגלהכאילו .נדנדאתהדהימההעבודה,
כיןמציאתוכאפשרותהאמיןולאקיומועלידעשלא

ידעושלאונלהביםחרוציםפועליםהיוהם .יהודים
הלוהטתכשמשארוכהיוםעכורתאחדי .מהיעייפות
למחנהחוזריםהיווהקשה,השחורהכבזלתכחציבה
ללאקצריםכמכנסייםכולםנלהבת.רוסיתכשירה
רוטטים.ושדיריהםמכריקהברונזהגופותיהםחולצה,

יומץרעליזותכולםוכלכתפיהם,עלהכבדיםפטישיהם
כמייסדתפקידועם .שדהיצחק-מהםכאחדכיניהם

במבטכהםמביטהיההוא .מאמיןכלאעיניופקחכרכר
שדיריםשליהודי~ם .חדשיהודי~ם .ונבוןנדהם
ושמחתכבדיםבפטישיםבזלתסלעיניפץושל .ושידה
כןכשעמדהימיםכאחד ?כאלהיהודיםהיש .חיים

אחדאליוניגשהעליזה,בחבורהנפעםמסתכל
(כרוסית :ואמדכחוזקהכתפועלטפחהקדימאים,

- ?דואההאינןיכןכלחושבנדנדלןמהכמוכן)
שלנר!).-(אץר-ישראלכאשהפלשתינה

להתערערהחלהשהפסימיותנדאה .קלחיוךחייךנדנד
 .להתפזרהחלהוהקדרות
עברית.הכ~דים,אותם,גםשילמדלכרכרפנוהבחורים

 .לשואהיהעמלוכלידיו.דפושיעודיםמספראחדי
אכדשקהלואמד .אצלםנתפשהלאפשוטהעברית

שאל "?לעשות"מה "!ילךלאזהככה"נדנד, :חסין
שידתסבר"אתהאכדשקההשיבהצעה"לי"יש .כרכר

כשנלמד !כהוגןממולחשיהיהאכלבעבריתפורנוגרפי
 :מזועזעהיהכרכרטובה."התחלהתהיהזוהז;כלים,את

שלמעןואמדהדהדאחד-כן ?עובריתפורנוגרפיה
יסרב.לאהנשגבההמטרה
והיהיתן(מי ...למדיממולחאכןהיהשחיברהשיר
מתאימה.רוסיתמנגינהלומצאווהבחוריםהיום)בידיו

עלפטישיהםלמחצה,הערומיםהחוצביםחזרולמחרת
שלה"לוהט"שידואדירה,שידהוכפיהםכתפיהם

עבריתשלראשונותמיליםעשרותכמהוכן .כרכר
יהפדגוגיהעשתהשלאמה .ממששלכיבושנכבשו
 .הפורנוגרפיהעשתה

אחדזוגבמחנה.חתונותשתיהתקיימואחדשבתליל
והואקדימאיתהיאאחדוזוג"הקדימאים"מכין

בגדוד,הראשונותהחתוכותהיואלהמה"שומד".
חיתהזאת,עםדתי.כטכסהמתחתניםלדרישתונערכו
ירוהכוסשבירתועםדרכיםארבעהעלתלויההחופה
היהשלאכןבצד,האקדחיםבעליגםוהוסיפוהדובים

נאומו .נרגשנאוםכרכרכאםכמסיכה .רגילדתיטכסזה
דוחמשבכרהיה .לחלוטיןברנדי""לאנאוםהיה

ואופטימיות.שמחהשלדבריםמעטולאמדומם

בטחונראתלערערהמשיכושהחתרנותהיהנדאה

 .להתחתןחלוציםהעידולאאזעדהפסימית.בתפישתו
 .תקווהללא .בטחוןשליסודללאביתמקימיםאין

שלהצהרההיואלהחתרנותאז.עדהיולאואלה
חתונות .החזרןכהתגשמותאמונהיכדדןאמונה .אמונה

"שכולמתוןבאיםלאואלהחדשים.חייםמביאות
ולהתרחקלסגתכרכראזהתחילאולייודע,מיוכשלרן".
לעצמוואמדשרבהרהרואוליוכשלרן"מ"שכרל

נגמד?"לאערדכולו:"החשבוןש
וביקשאליפנההואכיפר.מפגישתנואותיזכרכרכר
לינעיםהיהלאוכשלרן"."שכולאתשאקראממני
אןעבריתבקריאתעדייןמתקשהשאנירגימגמתילסרב
דרורלעצמינתתיההואכזמןפה.בחציהסכמתילבסוף

לפכישנגלההחדשבעולםחייתימאומה.קראתיולא
בהדערלההייתיולסביבתו.לווהתמכרתיהגדודבחיי

הניצביםהארבלמצוקיאלחמאםוואדישלהנישא
ברמימיקדומיםמכצדיםשדידיוכתרכם .כחרמה

כלניותרקפות,שפעבמדרונותוהורדוס,כרכבא
הרוגעתהכנרתמולאלופנייושבהייתישערת .ופרגים
ידעתים.לאוחלומותכעולמותמדחףכשאנימלמטה
הצעראלאחזורזה,וסועדקסוםעולםמתוןופתאום,

זוכתקופהכנדנדשחלההדגשתיכמסופד, ?והדורי
ביטויי]:!גםכהחלטלההיואןפנימית.תהפוכהכעין

ביןהאוכלכחדדכערכיםלשכתהתחילהוא .חיצוניים
רוסיתויידיש,עבריתשידיכשכרוןששדוהאנשים

והיה.ישאנפיןכזעירהגלויותקיבץובתוךואוקראינית,
אחדאת .שמעשכבדשיריםלושישירוומבקשפונה

שידלולשירמבקשהיהמאוקראינהשבאהבחורים
כהוסחורהזעירהחנותכעלזקןעלשיד-סיפורכיידיש
 :השיראתושובשובכרלשירמפצירהיהוכימעטה,

 47 ~כמחנההופיעעתהשזהשידהראשונים",נהיה"אנו
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 1985במאי 1

 1כפייםענול/והסלום

עבדוהווכוכבנו
 ) 1882-194:8 (כשיר-עםשירת-העבודה

ברלוביץיפה

א.

כ
הדיאלוגבמסגרתשיר-העםאתלהעריךשבאים
בהערכתםפותחיםממילאלספרות,חברהשבין
 '-18ההמאהסוףשלהררמכטיקרכיםההוגיםשל

השירהאתלהוקירתשומת-הלבאתהיפנובתורותיהםאשר
חברתיותהשלכותבעלהיסטוריכגורםרקלאהעממית
לשירהכמודללהעמידושישאסתטיכגורםגםאלאמאחדות,
שלממרביליהדר,.הרזההיהכידוע, .המתהרריתבת-הזמן
 ,)) 1778 (בשירים"'העמ~ם"קולות(בחיבורושטעןזר,הפנייה

דןכשהואלפיכך .האנושיתהתרבותתמציתהואששיר-העם
אר ;איכרתיערךשללדרגהמעלהוהואשבר,הכאיביביסוד

מצביעהואאותר,הגודשהאמרצירכאלילאפקטבהתייחסו
יותראבל .המוסריתבהשפעתומכריעפוטנציאלכעלעליו
 ;לארמיכביטוישיר-העםשלהרבכוחואתהודרמדגישמכל

שלאיפירכראתביותרהייחודיבאופןלהעמידהיודעביטוי
 ,תרבותכחברה,-הספציפיותהשתקפויותיועלר~ם~םכל
 1רלשרן.דת

הגרמנית-ההגותשללהשפעתהמודעים(ואנוזאתכללאור
התעוררותואתלהביןניתן 2העברית).הספרותעלהרומנטית

חיבת-צירןבשירת-19ההמאהסוףלקראתעברישיר-עםשל
ארץ-שלההתיישבותבשירתבבדרבדבגולה,-רהתחיה
וטריטוריאליתלארמיתתחיהשלשהצירוףנראה .ישראל
כקדם",ימינו"חדששלאידיארלרגית-ררמכטיתהכרהמתוך
שלההורהלשירתההולםהביטויאתזהעממיבמודלמצא
דודשלמתביעותיוגםמסתברפכיםכלעלכך .ימיםאותם

הטוענתמזרובעיקר 3מזדמכרת,ספרותיותבהערותפרישמן
ונחכרהואיללארמי'עתידישלצוענים'ואפילולסרבים'כי

תקרה'לצועניםיש :אישלייאמר"אם :משלהםבשירת-עם
הגדולההערבהבתרךכגינותיהםאתשמעתיאניאאמין,
להםישכיואדע ...בכגנםיצאהונפשיהקראפאטים,לכינרת
הסרבים :אישלייאמראם .תקרהלהםישולכןנפש,כלירן
-אאמיןלהם,תהיהאחריתרגםלעםהיווהםוחלשיםדלים
לפכותהשדהפכיעלובנותיהםכשרתיהםשיריאתשמעתיאני
 5 4 .המה"~םכיאנרכיגםעימהןואחוש ...ערב

מבראשיתה'הארצישראליתההתיישבותגםכילומראפשר
אתהלאומית,ישרתהאתלקבועשיר-העםבאמצעותמבקשת

רקלאגילויואתמוצאזהענייןעתידה.אתהגדרותיה,
שהרי .מושרהיותרבעצםאלאהשירשלהלאומייםבתככים

שפתר.כלמדהבטרםערדמושרהיההארצישראלישיר-העם
העברית(שהשפההראשונההעליהאנשיאצלרקלאזההיה

אנשיאצלגםאלאבתקופתם),מדוברתהיתהלאעדיין
איפראנמצא .אחריהםוהבאיםוהשלישיתהשניההעליה

בעצםכברביטוייהאתחיפשההלאומיתשהתחרשה
לפיואכן,העבריות.המליםגלגולבעצםהשירית,ההפעלה

היומיומיתבפעילותמעורבהיההשירימים,אותםעדרת
בחיידומיננטילבן-לוויהשהפךעדכזר,אינטנסיביתבערצמה
כפונקציהכאמור,שימש,הוא 6הפרט.כבחייהציבור
שיר-העם(שהריתרבותיתכפונקציהשימשהוא ;רעיונית

 ;אמנותית)ארספררתייצירהכלשכתחברהלפכיערדכאןפעל
פסיכרלרגית-תראפיתכפונקציהשימשהואמכל,ויתרה
ממצביםלהתכעראותר,השרכיסההשירבאמצעות(כאשר

חמאירי,אביגדורשרבכדילא .כמרכה)רוחארנפשישפלשל
ברגליים/פתחומסהרכאבלך"יש :השלישיתהעליהאיש
העליהאיש . rמאיררבמכשהואילובקול",ושירהפיךאת

שלולקובץבהקדמה , 1896בשנתערדמציעהראשונה,
ר.יתוהיינוליבנו,עלקלוקל ..."כשירה :צירן"עם"שירי
 ,,סטיכית,יצירהשלשאלהכאן"היתה ,, ...כולנועליזים
העליהמתקופתחלוציםשירישלבאסופהנרקיס .ממסכם

התקבלהזרשיצירהאלא ;תרפ"ה)(ירושלים,השלישית
לאורךאםכיהראשונותהעליותבתקופותרקלאכסטיכיה

כבקשזר,עכיפהיצירה.במסגרתהמדינה-בדרךשלהשכיםכל
 .בשיר-העבודה-שלהאחדבהבטלהתרכז

ב.

שלביותרהבולטיםממייצגיהאחדהואיד-העבודהש
רעיון .הנדונהבתקופההארצישראליתשירת-העם

אתמצאחברתי,כביטויוהןלארמיכביטויהןהעבודה,
הזרמיםכלבקרבוהושרושכתחבררבשיריםאילתרריר

רעדהדתיהמחכהדרךהאזרחי-ימניהאגף(מןאידארלרגיים iז
רקלאוהתגבשהלךשיר-העבודהשהריהשמאל),תכרערת 1 ,

המשקףכשירגםאלארעיון'מעודדאררעיוןשמ;סרכ:שיר
כך .העובדהאדםשלהארצישראליתההוויהאתמתאר·,

דיוקןכלים'שיטות,שרכים'עבודהסרגיאודותהשיר'כז.דררח
דאז'בחילרקי-דיערתהואמהדהדרכך ;וכדרמהוברבדים

שהרלרראכ-נראהיישרביים.ובהלכי-רוחחברתית,נ:ביקררת
לרבותהיומיומי,הפיזילקירםזהנושאשלהרגישהירת tו

מאשריותרכאןפיתחובר,כרוכיםשהיווהמאבקיםז:-קשיים

עליה ,וכרףמולדתהבטי :(כמרבשיר-העםאחרהבטנ:כל
למצב-בהתאםערה.תגרבתירתומרי),הגנהןיהתיישברת,

תככיוכאמורמתקבליםהמשתכים'אירועיושלז:-עברדה
מהותייםשלביםכשלרשהכעייןלהלן .השירשלוימסריר

אבחנה,ביתרהממחישים,שלביםזה,שירשלו:גלגלריר
 :למולדתמגולהבמהפך :הואהראשוןהשלבזר.גרבתירת rו

 :השלישיוהשלב ;כן"פיעלל"אףייאושבין :השנישלב 1-:
r.1 שיר-העבודה.שליסרדר

שלהמקוריתיצירתובסימןברובועומדהראשון;-שלב:
שיר-העבודהאתלחברשהחלשפירא,כוחהפועל-החקלאי:
לשירהראשוניםהמתיישביםידעואזעד .-1891בכאןשלוי

צ..משללעבודהמשירי-הכיסופים(כמרחיבת-צירןז:שירי
בארץששההאימנו .ה.כשלמשיריורכן 7פררג),רש.מאנה
החדשותבמושכרתובביקוריו )-1882 1887 (השמרניםכשכרת

כוחשלשירתןכןלא B .הערבדיםלאיכריםכתריםקשר
החוויהמעצםהכובעלעבודהביטוינמצאכאן .שפירא
אתהמוצאעובד,מהיותרהןשהתקבלההחוויהעצמה.
הלוקחפעילמהיותרוהן ;ובשדותיההארץבכרמיפרנסתו

העליהבתקופתהחדשנייםהחברתייםהניסיונותבאחדחלק
"הסתדרותבשםחשאיפועליםארגוןשלייסודו :הראשונה
פחותופעלתרכ"אבשנתברחובותנוסדזהארגון .העשרות"

חבריםעשרהבכילתאיםמחולקיםהיוהארגוןחברי .משכה
 ,בצוותאחייואתמכהלתאכשכלכלשרכם),"אחים"(אר

לאאחראיהיה ,האחים)ביןהראשון(שהיההעשרה"ר"שר
ללימודיהםלבריאותם,גםאלאולכלכלתם,לעבודתםרק

לעבודהוהחזרההיציאהסדרוהצבאית.הגופניתולהכשרתם
ששכוחונראה ,בשירהמלווהשהיהטכסבמעיןנתקבלו
שירי-אתחיבר-העשרהמשריכאחדששימש-שפירא

 .למענםשלוהראשוניםהעבודה
כרדדהחלשפיראוכוחהסתדרות-העשרה'הלכשנתפרקגם

לחברממשיךהואעבודה,אחרבחיפושיולמושבהממושבה
בעיקרעוסקיםשלושירי-העבודה .לעת-מצואשירים
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נטיעה ,קציר ,חריששלבמעמדים-בעבודת-האדמה
המפורסםלשיר-העבודהכתב-הידמעידגםלמשלכךובציר.
עלבעיפרון"כרשםזהכי-עמלי"יהליליחי"יהשלו

שירי-יעקב."דבררן ,תרכ"ראיירה'עבודה.בשעתהשדה

המהותיהשינויאתמצייניםשפיראכוחשלהעבודה
שירתלערמתבארץ-ישראלבשירת-העבודהשהתחולל
בהקדמהרוביךרות .במזרח-אירופההיהודיתהעבודה

מתארת ,) 1963(ניר-יורק, " Voices of a People "לספרה
שיששירה ;ומרירהעגמומיתכשירהזרעמלהיהודיתיצירה

ומחלות,ערכיניצול,שלנוראהמצוקהרקלאלשקףכדיבה
אזשרווחההיהודיתדעת-הקהל ,(כדיועבושת-פכיםגםאלא

וההתעסקותלימוד-התורהאתעליונהבעדיפותהעמידה
הנחיתותמןראתהבעבודת-כפייםואילובענייני-קודש,

מגולהשהמהפךמרבן .) 306-268עמ'(שם,הכבוד)ופחיתות
גםוממילאהעבודה,בתפיסתלמהפךגםהביאלמולדת
מתגלהשפיראכוחשלבשיריוהשינוי .השיריבביטוילמהפך

הגאווהבתחושתשירת-העבודה,שלבזקיפות-קומתה
הסוחפתהחייםבעליצות-מכליותראולםבה,המופגנת

אלאכצער,העבודהכתפסהערדלאמעתהשהרי .ארתה
גםכילזכורישזאתעםיחד .מבטיחולעתידלשמחהכערובה

כפועל)(כאיכרלמתיישביההסבהבראשיתהארץ-ישראל
העליהאנשיכלכמושפירא,שכוחאלאומרורים.סבלרוב

דיבתאתלהוציאארלהתלונןלעצמומרשהאיכרהראשונה,
כוחמחפשזוכית, nרעיוכית-הכרהבעלכחלוץרעה.הארץ
המרכיניםהגילוייםאלתשומת-הלבאתלהפנותשפירא

לספקשפיראמשתדלאלהבשיריםהקיימת.שבמציאות
אתלעורררבכןהעבודה,מחיימעודדתאינפורמציה
הואמכאן .לאץרהגרלהיהודישלחיבתםואתהתעניינותם

עלמתעכבושיטותיה,העבודהמהלךאתלפרטפעםלאפוכה
קצבאתוממחיש ,החקלאיותבמכונותהשימושדרך

הערכותאותהשכאמוראלא 9רהצבעים.הקולותהעבודה,
שלהבלתי-ייאמןלמראהוהתלהבותשכרוןשלנפשית
אתפעםמדימסיטהעבריות,במושכרתעברייםעובדים

למעיןומצטרפיםהולכיםאלההסטים .השוטףהתיאור
ריגשת-נפשארתהבאשר ,ארץ-ישראליתשירת-הלל
שרבהבעתהאתלמצואמצליחהלעצמה,פרץלתתהמבקשת

תרדהמרשיע;אלפכי"קדמוושבח.תרדהבמשפטיאךושרב
שרהשפיע,"עליכםוהברכההטובעליריע/ליבכםושבח
מרכבה""מעשהבשיראר ,) 1896 ("הקציר"בשירושפירא

מגיפת-הגפןלאחרבזכררן-יעקבהבצירבחגיגותשהושר
כעלהרעהעלוכברךייסרתכר;אחריגםלך"נודה :הקטלנית
במעשהמעבודתנורבבה/אלפיעדגפנינוורבו ...חטובה/
 .) 1898 (מרכבה"

ג.

(בתקופתשיר-העבודהשל.הראשוןמגלגולומעברב
העליה(בתקופתהבאלגלגולוהראשונה)העליה
לחידושיםהביאהלאהשכיחהעליהכילצייןישהשלישית),

העליהבתקופתכמו 10 •המקוריהארצישראליבשיר
להתחברהמשיכוחשביה,העליהבתקופתכןהראשונה,

אזמחברכך .וצהלהעידודשלאופטימיתרוחבאותהשירים
נאו"שירראבות"חמדתבארץ"פהאתרושמןישראל

"המשיח",אתקיפכיסלדיןמעוררים",שיריםרקהמשוררים
 .יש"שרעליםר"שםילדתי""ילדהאתמעבדסילמן .י.רק

רוסייםשיריםלעבריתלתרגםחשביההעליהפנתהמאידך
"מכורתי"השיר(כמרלרקאליארצישראלירקעלחםולשררת

כיתרגמרהאלוהשיריםביןלבכי). .ישתרגםלטולסטוי
טעוניםשחיוהמהפכהמשיריכאלחגםומאידיש)(מרוסית

כבליםשבירתשלאידאולוגית-סוציאליסטיתבמטאפרריקח
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 1985במאי 1

"שירת-מינקובסקישלשירו(כמוחדשבוקרשלוזריחתו
כדאיכאן ."לחופש")-יפהלייבשלשירואוהאסיר"
גםניתחברואו(שניתרגמוודומיהםאלהשיריםכילהזכיר
בשירוניםמיונםאתמוצאיםיוחד)מאוחרתכתקופה

מיוןשירי-עבודה.שלהתריתתחתהרוב,עלהארצישראלים,
כיווןמאליו,כמובןהמדינה-שבדרךשלבמושגיההתקבלזה

היושרובםעובדיםציבורעל-ידימושריםהיואלהששירים
הלך"עבודה"שמושגוכיווןסוציאליסטית,הכרהבעלי

ווהפועלים.מפלגותשלפוליטיכזיהויוהתייחד
יכשירי-עבודהוסוציאליזםשירי-מהפכהשלזולמסגרת
בתקופת 12ושירי-סיסמה.שירי-לנחהימנונים,גםמצטרפים

הימנון-"השבועה"אתלשירלמשלהידברחשביההעליה
מאוחרשהפךביאליק,לח.כ.עם""כרכתואתציון,פועלי
העברייםהעובדיםשלהכלליתההסתדרותלהימנוןיותר

מושריםשהיושירי-סיסמה"תחזקנה").(בשםבארץ-ישראל
 .הגליל"יבנהו"אללעבודה"בא"בוקר :הםאז

:'1 

~ 
r 

 ב:1
X r 
.... 
r 
X 
r 
r: 

שלובתכניובטיבוחדהתפניתחלההשלישיתהעליהעם
כגעשהןהמצטיירתזו,תוססתעליהשיר-העבודה.
להפקיעהצליחהשלה,היצירתיבגעשוהןשלההאידאולוגי

בהעלותהוהנחשל'השוליממעמדהארץ-ישראלאת
בונהתרבותי-עבריכמרכזהיהודיתהמפהעלאוחהובהציבה
ומתפתחתהולכתתרבותיתפעילותהקיףזהמרכזומשפיע.
נ..חשלעלייתו(עםהספרותבתחום :תחומיםבשניבעיקר
 13 ,)ספרותיותחבורותשלוהיווצרותן ) 1924 (ביאליק

 .מ :כמומלחיניםשלעלייתם(עםהמוסיקהובתחום
ספרותית-תסיסה 14 .)אנגלויואלויינברגי.גולינקין,

שלביצירתורבתילתנופהגםבבדבדהביאהזומוסיקלית
לנגדכמטרהרואיםומוסיקאיםמשורריםכאשרשיר-העם,

החדשה.העממיתהיצירהאתולהעציםלהעשירעיניהם

שיר-העבודהאזבולטזועממיתיצירהשלבתנופתה
שלאיצירתו,אתהואמציעכאשרמשלו,ייחודיתבתופעה

כצד :אומרהווהשונות.רמותשתיעלשירי-העם,שארכמו
שלהמוכריםמשורריהעל-ידישנתחברושירי-העבודה

אנונימית,שירת-עבודהומתחברתהולכתהשלישית,העליה
יותר,ממושכתפועליתבהוויההפעםנקשרהשהירצררתה
שירגםוממילאמשלה,ז'ארגוןמשלה,יים n-nבעלת-אור

קבוצות-פועליםבקרבהתגבשהזוחברתיתהוויה 15 .משלה
כיבושורעיוןהקומונאליתהכרתםשלאור"החלץו",חברי

כשהםהארץ,ברחבימפוזריםעצמםמצאוהעבודה,

הרובעלאלההיו 16שונות.קבלניותעבודותעםמתמודדים
היצרבכבישים,כסלילתבעיקרשעסקוצעירות)(וגםצעירים
קשה,בעבודהכוחםאתכילוהיוםבמשךכאשרובנייה,
שלזההווי .ובריקודיםבשירההרוחאתלרומםניסוובערב
כחיינבלעתכשהפרטיותבמחנות-עבודה'אפוריום-יום

מקוםאתלמלאהאמורההיאהיאוהאידאולוגיההקבוצה,
בנקודה .אלהבשיריםביטויואתמוצאוחוסר-הכל,הבדידות

משיריהמתפתחתלעיל,שציינוהחדה,התפניתמסתמנתזו
שהריהשלישית.העליהשיריאלוחשביההראשונההעליה

נרתעיםאינםלקודמיהם,בניגודהשלישית,העליה'ז,z,ירי
ואתהכאבאתהקשיים,אתממש,חשיפהכדיעדמלגלות,
שלדרךעלמתקבלתאינהזרשחשיפהאלא .הנפשמועקות

שלדרךעלמתקבלתזוחשיפה :הנכוןהואההפך .ונהיקינה
כאירוניהכולהרווייהזושרבבותכיאםשוככות-נעורים,

נוקבת.וכספקנותעצמית

שלשירובראשונהבראשהואזהששיר-עבודהלומראפשר
בהבטחתההחלוץשתלההציפיותמןהתפכחות ;התפכחות

בה.שבתקשרההרומנטיקהמןוהתפכחותהזאת,הארץשל
שלבסימןהןאלה,כשיריםומחלחלתהולכתזוהתפכחות

קרוע,בגדרעב,כדיעדדל(אוכלחיים-לא-חייםעלתהייה
בקורתשלבסימןוהן 17 ,שאיננה)ואהבהוריקנות,שממון

ולמחותלהתריעפעםלאהיוצאת(כקורתלאומית-פועלית
הבטחות-שוואעללגורלו,הפועלוהזנחתחוסר-עבודהעל

זאתעםיחד 18כושלים).ארגוןדרכיועלותמיכה,עזרהלגבי
על :עצמםהפועליםעלגםמללגלגנמנעתזוהתפכחותאין

קשה,עבודהמכלהרחעוחםעלבעבודה,התענינוחםחוסר
והנקוותהתהייהשבצדאלא 19 .נמוךעבודהמוסרועל

והיאשירהישאובדת/והיאתקווה"יש :היאושגםמסתמן

פירושמהלי;ידהחגחביביהירועדת/מקורהנשמהצוררת;
בזה?/וגואליםארצנובזהבוניםהאם ... "אומולדת", :השם
 20פרעושים,,_מקלטזה 1לדאבוננואומריםאומרים /?עמנו

פתרון'כללחלוץאיןהללוהטורדותהשאלותכלשעלנראה
חוזרמוטיבכמוהעוברוהחשובה,לו.ישחשוכהזאתלעומת

אלהשיר'אלבריחה :בריחה-אומרתשיריו'כלבין
 21 _החולףברגעורקאךהנאחזתבריחה ;הייןואלהריקוד

שירי-עבודההופכיםמדעת,שלאאושמדעתאיפוא,יוצא
פורקי-עוללשיריםלאומית-חלוצית)הגשמה(שעניינםאלה

לאאיכפח"מהשלשמשיכת-הכתפייםפאטאליסטיים
 23 22להם.לתנועה-טיפוסיתמצטרפתאיכפח"

שיר-העבודהעםהאנונימישיר-העבודהאתזגח iלנבקשאם
העליהמשורריביןכימר .rוננקדיםהמוכר,המשוררשל

שלונסקי)א.אוהמאיריא. :(כמוכאלההיוהשלישית
לאותןבארץ-ישראלדרכםבראשיתהםגםשהשתייכו

שיריהםתכניוגםוסוללים'חוצביםחבורות-פועלים
ואכזבההתפכחותשביןהיקלעותאותהביטאוהעממיים

המחברכמושלאאלאואי-איכפתיות.קונדסותלבין
ולהדגישלהוסיףצורךהמשורר-המוכררואההאנונימי'

פיעלה"אףמומנטוהואשלו,בשיר-העבודהנוסףמומנט
כזו,אפשרותושםפהמציעהאנונימיהמחברגםאמנם .כן"

כבהמשךאמביוולנטיח,יותרמתקבלתהיאשאצלואלא
איןטיפש/חלוץתהיה"אל :כמוהעצמית,ולאירוניהלשחוק

המשוררשלהעבודהבשירכןלא ,, .להתייאשמהעוד
והקונדסותפריקת-העולאוירתאףשעלנראה .המוכר

המוטלת,בשליחותאובאחריותזאתבכלחשהואהנערית,
התיאוריםאתלאזןמשתדלהואהאנונימי,המחברכמוושלא

נרתעהואאין(שכמותוהמייאשיםומצבי-הרוחהנקודתיים

;קריאותוהתגברותאומץשלבקריאותלכסות),אומלהסתיר
אביגדורלמשלכך .חד-משמעיחיובי ן,?;;חבמטעיןשהוא

בתי-במספרמפרטהמאירי .נעליים"הי"היבשירוהמאירי
ימיואתהעושהבודדפועלוהמטרידהמכאיבכלאחשיר

הקיבההרגלים'אתהצורבתהאכן :ירושלמיתכמחצבה
עללדבר(שלאבת-ירושלייםצורבתובלבבמעיים,צורבת
כליכותונתועלכיסים,בלימכנסייםעלסוליות,בלינעליים

מנסהכזה,ביתכלומשליםהשבבפזמון,אבלשרוולים).
"אין .הללוהמועקותכלבפנימשקל-נגדלהציבהמשורר

פונהזהבמשפט .ירושלים"בנהבנה,חלוץדבר;איןדבר,
ולעודדוהפועלשלשכמועל-לטפוחכדירקלאהמאירי

מעורבוחראתלולהזכירגםאלאדבר"),איןדבר,("אין
כנייח(ובדיעבדירושליםבנייתשלהאדירההסטוריבמפעל

ישזה ר~~ו)~שבאיזכורספקאיןהיהודי).לעםלאומיבית
המתואר,הדפיטיסט~המצבאתלאפסאפילוואולילגמדכדי

חללכלאתוממלאתהולכתהקונסטרוקטיביתכשהמשימה
השיר.

עלדבר,שלכסופומשתלט,כן"פיעל"אףשלזהמומנט
עקבילקוהופךכשהואהארצישראלית,שירת-העבודה

שנוחבתחילתבופתחוכךהבאות.בשניםגםונמשך

הקול"),הגבירוהעין,("היישירושלונסקיאברהםהעשרים
("אלקרניויהודהבכות"),אלספוד("אלשמעונוביץוריד

באימפרוביזציהבו,המשיכווכךוייחל"),בעולשאתיפול
(שנהר)שינברגיצחקלבנים"),("הבופןאלכסנדר :משלהם
הםכחולה("פלדהאליעזרפאלהעולה"),השמשאל("פנינו

נתן ,עיקשת")עדה("אנחנוברדיוסאברהםהשמיים"),

שיך-ואחרים.מלהטח")השמשכבר("בהריםאלתרמן
לומצאלאהספקניים'מסריובלעדיותעלהאנונימי'העבודה
 24 .ולמקומולזמנואךיפהלמעשה,נשאר,והואהמשך,

בעימותאליהתשומת-הלבאתלהפנותשישנוספתאבחנה
השלישית,העליהבתקופתשירי-העבודהסוגישנישביןזה

שנתחברהאנונימישיר-העבודה .והלשוןהסגנוןרמתהיא
לנכוןרואהקולקטיבי,באופןפועלים,על-ידיכאמור

 :כולםעלהמקובלתבשפה-מאליוכמובן-להשתמש
רקלאכ"עגה"משתמעתזושפההמדוברת.היום-יוםשפת
אלאסגורה,לחברההאופינייםפנימייםלשונייםהצגיםבשל
לשונות-אםשלשתבניותיהןלא-נורמטיבי,תחבירבשלגם

אםמאידך' .חותמןאחבוטיבעווהאידיש)הרוסית(כעיקר

בלשונומהדהדתבעברית,מלאהשליטהשלטלאהחלוץכי
מןאוהחדרמןגבוהה'עבריתשלדינוקחאגרסהאותהגם

גבוהה,לשוןעם(עגה)תת-לשוןשלזהשילובהישיבה.
(שכנראהמושגיםשלזרהבלקסיקוגראפיהגםונגדשהולך

רקלאנלקחואלהמושגיםיותר).כקולעיםבעיניוהתקבלו
ערבית(כמוהחדשההארץמלשונותגםאלאמלשונות-האם

מילוליתלתרגמםהחלוץמנסהפעםכשלאואנגלית),
מקבלכלשון-מדוברתלשון-השירשלזהתיאור 25לעבריח.

והעמדתמבנה-השירהערכותבדיקתעםגםמשנה-תוקף

דרךעלמתנהלתזוהערכותשלככולהרובהשהרי ;קצביו
יחיד,שלפנייהדיאולוג,רבים,(שיחתמבני-שיחהשל

קצבשגםמכאן 26 _עצמו)עםאדםשביןדברים _ואפילו
שלבהטעמותהן:שיחהשלכקצבהרוב,עלמתקבל,השיר

להעירלמותר 27 .לנושאמנושאשלהםבקפיציותוהןדובריו,
המשורר-שלבשיר-העבודהוהסגנוניתהלשוניתהשפהכי

אמנם .יותרגבוההספרותיתרמהעללאין-ערוךהיאהמוכר
כדיהחלוצית,העגהמןפעםמידילשלבנוטההואגם

אלאמשלהם,כאחדולהציגועממיותואתבשירלהטעים
ומדגיששברקההגד-הנמוךלביןההגד-הגבוהביןשהפער

 28ביניהם.זהשוני

ד.

שלבהואשיר-העבודהשלבגלגולוהשלישישלבה
ממשיךאזעד .השלושיםשנוחבסוףומיסודותירברחר '

הקודמות,העליותשתרומסלוליםשניבאותםשיר-העבודה
שלכן"פיעלה"אףבציווייממשיךשיר-העבודה-דהיינו

גםנמנעלאשיר-העבודהאבלהשלישית,העליהמשוררי
העליהבשירישנהגרכפיוערכיה,העבודהבשבחמלספר

לש.שלום,יורדת"ברכה"ממרומים :(כמורהשניההראשונה

 .וכדרמה)בן-אמיתי,ללוי"בקבוצה"זואב,הידיים""שיר
הראשונהבעליה :העבודהמרשאיגםמשתניםהשניםבמשך

על- rהשלישיובעליהעובדי-אדמה,עלשרררהשניה
פושטכאשר-לאחר-מכןואילוכבישים,וסולליחוצבים

הפרולטריוןעלגםשריםהעיר,אלהכפרמןשיר-העבודה
פועליועלהעשרים,שנוחבאמצעבניןפועלי(עלהעירוני

שעםאלא 29 .השלושים)שנוחבמחצית-תל-אביבנמל
אםגםהארבעים,שכרתולקראתהשלושיםשנותסוף

הולכתלעיל,המסלוליםבשנישיריםלהתחברממשיכים
לשיר-העבודה.חדשהאינטרפרטציהכאמור,ונוצרת,

שלוההתפעמותהשכרוןמןעודאיןזובאינטרפרטציה

העליותשלרההחגבררתהמאבקמןולאהראשונות,העליות
שלאהטעמהבשירלהטעיםבאהזואינטרפרטציההבאות.

רצון.ושביעותהשגיותשורשיות,של:הטעמהלכןקודםידע
בהשלכותיהכמרבןמתקשרתזושיריחהתפתחותשלטיבה

כידוע,ימים.אותםשלהחברתית-ההסטוריתההתפתחותשל
שלוביסוסןכוחןהגדלתשלשניםהםהשלושיםשנות
הפילוג,ואיומיהחיכוכיםולמרותהפועלים,גרתמפל

בקהיליהוהמובילהגדולכמחנההעבודהתנועתמתייצבת
הפועלים,מפלגותשלהתעצמותן .בארץ-ישראלהיהודית

הרגשתמקנהמקצועי,כאיגודהעובדיםהסתדרותכךוכתרך

מתלבטתעדייןזובתקופהגםאמנםלעובד.וכוחבטחון
והסקטורתעסוקה,חוסרשלוחוזריםנשניםבגליםהעיר

ובקיבוצים),(במושביםמשקיואתלייצבקשרתעמלהחקלאי
ותחרותלמאבקמקוםערדאיןקירם,שלסכנהעודאיןאבל
ואכןהיהודי).הפועלוניצולהפלייתארערביתעבודה :(כמר

תחושת-מתקבלתאמנםאלה,בשירי-עבודהכשמעיינים
שלבמעגלי-העבודהדווקאלאררוחשתשזראלאהרווחה'
מיםלשאובהעין;אלירדנו"שרב .הרלרואנטיתהמציאות
שרהצאן"'עשתרותובורכושדותינו/הניכרכיבששון;

פניעלכבר/בשלהזוקמהכפרים;בני"שורר ;גלעדזרובבל
ואילו(שלם),ויינומתתיהושרמגל",שילחוקיצרוהכרים/
שירכם"אהבתי :אחריהםמחדה-מחזיקבסרקמשה

בלבהרחבה;הפ-תרחהידכםהשירים;שירזההזורעים;

 .ערבה"

(והפעםעבודת-האדמהאתשרבהמדגישזהששירנראה

האקטואלי,בדיווחלהאחזעודמבקשאינו ,ונחת)שפעמתוך
בני-החקלאייםבחייםוהמיכשררהייעולהקידום'ולמרוח
שללשירושבניגודכך .אליהםלהתייחסממעטהואהזמן'

אתהשלושיםשנוחבתחילת ,,עי wהלמשל.סן.יחזקאל
ליברל;ומצפותהגרנות;כובדו("כברהמכניזציההשגי

שנות-שלשיר-העבודהמעדיףהקציר"),מכונותצוחצחו

גרעיניאתבידרמפזרשעדייןהזורעהשגיאתלשירהארבעים
והרועים ;המגלבעקבותההולךהקוצר ;בתלמיםהחיטה

מימיהםאחלמצואוהיודעיםלהר,מעמקצאנםעםהנודדים
המעיינות.מןאך
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רומנטיתנהייהעלשמסתבר,כפימצביעה,זרהעדפה
אימפרוביזציותשרבמציעשיר-העבודהבהנהייה ;מחודשת

גםוממילאופוסט-מקראיים,מקראייםמראות-יסודלאור
לאוחו(בדומהיותרמאוחרותפאסטרראלירתקונבנציותלאור
 ,ואהבהפריוןרוגע,הרצוף-נחמד""מקוםשלטופרם
עדאירופהספרויותדרךהקלאסית,הספרותמןדרכושעשה
שלמריאליזציהזרהימנעות 30העברית.ההשכלהלספרות

לצייןבאהספרותיות,קונבנציותשלאילתרראלהעבודהחיי
לשקףארלתארערדבאלאהשירשברשלב :הנוסףהשלבאת
המחפששלבאלאשהם,כמרתהארצישראלייםהעמלחייאח

 .אלהעמלחיילחפאראולקשטשמגמתהתרבותמעיןלציור
בעיקרלהסתמןהחלהזרתרבות-עבודהשלהיווצרותה
פיתוחואחמוצאהשירכאשרוהחגיגה,החגשלבהקשריהם

שמטעמיהזר,תנועהדווקא.הקיבוציתהתנועהבקרבהמואץ
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גינגולד-גלבועשולמית

המעטה)(בלשוןהצנועיםחדריהרקעעל
כחולות,עינייםשתיספריית-פועלים,של

ודא~תמשקפותבעצמן'משוכנעותבטוחות,

אתוסותרתחייםמבסיוןרקנקניתשאינה

לתמו::ז.המבקשותהמילים

הואסופרשכלטענתאתךשנערכובראיונות
 !כךחשעדוךאחד'ספרשלסופר
חייו.ימיכלאחדספרכותבשסופראמרתי

מיןזה .יותראופחותנכוןוזהשונות.בוואריאציות

זהבובארי"מאדאם :פלוברשאמרמהעלפראפראזה
 ".אני

הרומא·המחזות,שלך'הילדיםספריאם·כך'
אותועלשונותוואריצאיותלמעשההםנים,

נושא!

שישכמויעד,קהלאיןשלספרותלומראפשר .לא
אתכערכו".ל"אדםתמידכותבהסופרמדעית.לספרות

אתמאדהכעיסוזה ,-1949בב"חותם"כתבתיזה

בעודהתנשאות,שזאתחשבושהםמשוםהקוראים'

ואינואדםלכלכותבשסופר .להיפרהתכוונתישאני
ולאהדיוטות.בשביללפשטולאחידון.לעשותמשתדל
עלוואריאציההכלפופולאריזציה.שלמלאכהלעשות
 .התייחסותאותהישנהילדיםספרותגביל .גישהאותה

בן-חורין'הואהאדםהאם :חוזריםהנושאים.הבעיות,

צפוי,הכלהאםנתונה,הרשותהאםאלוהים,ישהאם
ישהאםלאחריות,משקלישהאםאחריות,ישהאם

 ?מצפון

מוסר".כ"סופראותךהגדירמישהו

זומוסרספרות ! ?מוסר""סופרזהמה !וחלילהחס
ביןויכוחהיהפעם .מישהולחנךשמנסהספרות

תפקידאיןשלספרותשטענולאלההסוציאליסטים
נשמת"מהנדסהיהסופרשלגביהםאנשיםהיודידקטי.
ישאם .ליתסלחו :להגידצריךהיהלהםהאדם",
אינוסופר !התוכניותאתשמזמיןמיגםישמהנדס,

כפיבדיוק .לילשוויםכותבאני .שהזמיןלמיכותב
לי.שווהשהואחושבשאנילאדםכותבאנישאמרתי.

כדיאו .אותולהדריךיכולשאנילמישהוכותבאני
רוחמהיממנילדעתשמיטיבמישהובעיניחןלשאת
 .הזמן

התייחסההשלאההשלאה.עלעניתלאלמעשה
לאבספרים.עצמםעלהחחריםלנושאים
לקוראים.

עצמועלרקלכתובשיכולמי .ספריםהרבהכותבסופר
להכירמיטיבשהואמשוםמאדארוךספריהיהזה-
ובסביבהבזמןחישאדםשמביןמיאבל .עצמואת

אחד.מאשראנשיםיותרשםשיהיומשתדלמסויימים.
מעידהאחרות,דמויותלתוךלחדורהסופרשלהיכולת
 .עצומהחשיבותלושיש
שאניוהדברהמציאות.אתמביןשהואאיךכותבהאדם

כלומר,אינטלקטואלי,יושרהואמכל.יותרמחשיב
ולאיודעשאתהוחושבמרגישבאמתשאתהמהלכתוב
 .ממךלקטניםלהטיף

ישאולידידקטי.מסראיןאשקלון"-ב"חוצותגם
אתמשמשתשאירוניהאמנםשאומרים.ישאירוניה.

אךמאמירה.לברוחכדילהגיד,לאכדיהפחדנים
האכזבהאתלבטאיכולההאירוניהאחרותבנסיבות
 .בשמוליאושלקרוארוצהשאיננה

יאוש?
בחינות.מהרבהפסימי'ספרזהן':כ

המקראיתהקונוטציה .שמואתתסביר>זולי

'שהגוייםכלומרובו',בגת"תגידול"אלנז.כוונת
ידעו.ו~א
והכוונהעצמם.לביןהיהודיםשביןלמההכוונה ,ו\א

 .הראשוןבסיפורבעיקרמצוייההשםל uו

t בשנירקמוזכרהשםז-ך. 
גביול .אחידספריצירתלשםסופרשלטריקזהנכון'
רביםישבאמריקה-אשקלון""חוצותזזשם

גלעד, :בתורהשנזכריםמקומותעל-שםנקראים uו
לחיותהיהודיםשלהניסיוןאתלקחתיאז .כנעןושן':ג

שלאליונדמהמשלהם,מסגרתעםחיצוניתנ:חברה
זהמהלמצואמנסיםהםגדולה.בחגיגהאותם(ז.צאתי
היסטוריהלךשתהיהצריךזהבשבילאך .יהודי,~היות
לאדתי,שאיננומיחיים.ואורחותסמליםלךןישיהיו

מחפשהואאזחיים,מאורחותלונותרמהלהגידבוליי
) t ההיסטוריה,לונחוצהאבל.חיצוניים.מלים

אםעצובה.מאדמשונה,מאודלנויש!'היסטוריה
r להכירצריךהרילקח,איזהמחייבת:-היסטוריה

מעדיפיםהםרוצים.הםאיןוזאת~:ציונות,

ונאחזיםהשואה,תהיהשלהםהאמיתיתיזz.:ההיסטוריה
t :השואהדבריםשניישהאמריקאיליהודילמעשה, .ה:

אותושנפתורכדיכסף.נותןהואלאחד . U.S.A .-ה·ו
להתקיים.לומאפשרת,·השניהלצבא,בנואתז:לשלוח

.· 
 .ן

/ .. ·· 

/ 

-- _:. 

./ 

/' 
/ 

..,,. 
,,..... 

.,,,,-

. , ~ 

.· ; 
r 

~·· .r • ( : 1, 
. ,· ·,, ~ .. · ·., 
I _.  ,· r ._ו,.,/

נ : /J .. , .. 
~ ,•'1 • 

• . . 
פיינגרשעודד :איוד

שלבתהליךנמצאיםאנחנו ,, •
מרע"לכביכולמעבר

שהםתערובת,נישואיעלפעםאמרכברמישהו

אתלהרוגממשיכיםהיטלר,שלעבודתואתממשיכים
קורהבאמתמהרואיםאשקלון"ו"בחוצות .היהודים

ויותריותרבצורהקיומנואתחייםשאנו .איתנו

שיטחית.

מתכוון!אתהלמי"אנחנו",אומרכשאתה
הכללית.ליישות !ליהודים

כאן!אוץ:,םליהדוים
בהשישיהודיתחילוניתתרבותלנובנינולאאנחנוגם

מאמיןכל-כךלאגםאנילמעשהעומק.בהשישממש,
עלשהגנהסגירותהיתהלפחותאבלעומק,פעםשהיה

 .היהודים

רוציםהםהאמריקאים.בחייקשהרגעהםהישראלים
 .כנעןבןאריאתבנולראותרוציםהיואותנו'להעריץ
האירית.התרבותעללמעשהמדוברהשניבסיפור
שיקשיבמיואיןשלה,הבדיחותאתשמספרתהזקנה

וחושבתבמסדרונותרפאיםכרוחמתהלכתלה,
היאבדיחה,שזאתוכשמביניםמקשיבה,שישראל

מתה.

בעיותששתיציינתמראיונותיך'באחד

מהןאחתהספרות,בתחוםאותךמעסיקות

טענתה,החברה.מולהאינדיבידולאיותהיא-
להישמריכולההאינדיבידולאיות,שלמעשה,

נתייחסאם .מאדמוגדרתחברהבמסגרתגם

באופןתקלהשישנראההקיבוץ,עללדבריך
והבית""ההרבספרך .הדבריםאתראייתך

אולםשקט",של"אשליהיששבקיבוץטענת
בך,ישתסיסה.קיימתהשטח,לפנימתחת
הבו-זמניקיומםאתלקבלמתמידרצוןכנראה,

והיפוכם.דבריםשל
כתוצאהשהוקמהמלאכותיתחברההיאקיבוץ

מהמחשבהובעצםמאידאולוגיה,עולם,מתפיסת
 .לחנךואפשרלשנותשאפשרהבסיסית
קשיםמבקריםאין .קשותאכזבותנחלההזאתהחברה
היחסהתרדדותעלגדולצערישמחבריו.לקיבוץ

שלהגדולההירידהעלוגםולתרבות,לאידאולוגיה
תרבותי.ויצרןכצרכןהקיבוץ

שלאלאשליהיהלא .הקיבוץעלהספרשלהמבחן
אחריטוביותראותושהיגרתיחושבאני .הקיבוץ

דבריאתקיבלדווקאוהקיבוץ, .הספראתשכתבתי
הדבריםאתקיבלוהשכבותכלולהפתעתי, .רבברצון

מישהושמעתילא !המציאותשלואמיתינכוןכתיאור
הסיפוריםאתכשכתבתיוהרי .מסולף""זה :אומר

הקיבוץ".את"משחירשאניאמרושלי.הראשונים

סברו,פעם .ההתייחסותביכולתבגרותאיזוכבריש

 .קיבוץעללכתובחייביהיה'הואקיבוץחבראדםשאם
כאלה.דבריםכתיבתאחריהקיבוץאתעוזבשלאומי

 .עוז)עמוסעלזאתשאמרו(שמעתיצבועשהואסימן
שהואהתאבדשלאפסימיסטעללומרכמובערך 'זה

צבוע.

אךאידאולוגיה'בלילהתקייםיכולאינוהקיבוץ
יאציויויlלי.להיותומתחילדתלהיותחדלהסוציאליזם

 .מדעלכביכולמעברשלבתהליךנמצאיםאנחנו
רביםעיתונאיםהיוהאחרונות,הכספיותהבעיותאחרי

 .המצפוןאישבתורהאשמותממנילסחוטשניסו
אינוהקיבוץלדעתי,אךמספיק,יודעלאשאניאמרתי

שישמאמיןואניהעבודה,ער;ניללאלהתקייםיכול
אני-לעצמךואומרמתדרדראתהשבורגעאיזה

-הדרךאתמחפשאתהואז, .מזהלצאתוצריךשוקע.
אךיש'אחרשלמישהואותשובותלישישאומרלאאני
זהמה-ולחפשלצאתהצורךאתומזכירחוזראני

שכלהנחהמתוךוזאת, .אידאולוגיהזאתמהערכים'
טובהשהיאדרךוישדרכים,בכמהלעשותאפשרדבר

רבהחייםבתפיסתוספוגההומאנית.יותרמאחרות,

(מתמודדתמתמודדת.פחותאכזרית,פחותיותר,

גבר").-ואלים"כלשלמהבחינה
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אתימצאלאהואערכים,שלחייםבקיבץויהיולאאם
מבפנים.עצמואתויאכלהקיוםצידוק

ביןהשלכותלערוךניסיתישנשלאה'בשאלה
ראייתךלביןבספרות,הבעיותלגביתשובתך

להיבטלהיכנסביקשתילאהקיבץו.את
 .האידאלווגי

לךאומראבל ,הקבלהישאםיודעלאאני .ובכן
שאנימהאתשמאפייןיפהמשפטמזמןלאשמצאתי

שמחתטעםשלאמימימיושמחהטע~לא :חש
 .בארחייםשלבדבריוזאתמצאתי .הספרות

חלדהרימותרשהואברגע !ספקשלהתרהיש
 .בספקלהתקיים

עלשמחהלאחר.והולךאחדספקפותרפשוטאני
האמונותכל .תחתיוחדשספקגילויהיאספקהתרת
שלומחיקהאכזריותהולידומוחלטות.להיותשניסו
אינןספקותאבלבהלכה,קושיותיששאלה.סימני

תוכללאאף-פעםאתהספק,להטילבליקושיות.
עושה.שאתהבמהלהאמין

אתהגדירורביםמבקריםליצירתך'נחזור
שהופכיםב"דבריםהמוח",מןב"באהבתיבתך

אתלואעלהיאשבתיבתךעיוני",לסימפחיון
משעממת.לובן
משעמם,באמתאניאולי ,להגידמהליאיןשעמוםעל

הןשאלהחושבאניוללב,למוחששייךמהלגבי
יודעאניביקורת,קוראכשאניזמנן.שעברהגדרות

אף-וליהמנסרות,והדעותהרווחתהאופנהמהילפיה
לכללאופנה.עצמיאתלהתאיםהכוחיהיהלאפעם

השולחןלידרקשורדאני .לשרודאצליחרקהיותר
אתלהבין.מנסהרקאניבחץושקורהמהואתשלי,

סוציולוגית,מבחינהלעצמימנתחאניהתופעות
 .וכד'סופריםשלהכלכליתהמצוקהמבחינת

(כוונתימרגישלאקיבץובחבראתהזהאת
הכלכלית).למצקוה
אומעמדלחפשכוחלישישמרגישלאשאניהתכוונתי
מבחינתהחייםאתעלישתקלחבורהלאיזולהצטרף
אלה .להאשמורואניליתשמורשהיא .שלההדעות
אניותשומת-לב.זמןהמוןמחייבזהמדי,קשיםחיים

אניהביקורתאתקוראכשאנימזה,עצמיאתשחררתי

מעניךוזהונקייהיפהמחשבהשהואדברקוראלפעמים
עוזב.אניהאלה,החלוקותאתהטפל,ואת .אותי

שגםבטוחואניאף-פעם.להיותאצליחלאאניבאופנה
מקרייהיהזהפעם,ביתפגעהאופנהואם .אתאמץלא

בהרבהדורות,שנישלמצטברניסיוןלייש .בהחלט
וכתב.שאמרממהאבי,שלמהחייםלקחלמדתידברים
בכל-זאתאך ,מחשיבלאאניהחשיב,לאשהואדברים

 .מצעריםהם

בקהיליהמעורבאביךהיהשבושלבהיהאך
 .לקיבוץפניתאתהואילוהספרותית

בחייםמעורבהייתיכיאחרים,לחייםפניתילא
לאדרכי.על-פיפוליטייםחייםסוף.בליהפוליטיים
לישישמפניזהשעשיתימהכל .ממשלתיתפוליטיקה
זה.אתלעשותנחוץשהיהמפניולא .פוליטיתהשקפה

כל ,ובספרית-פועלים ,השידור"ב"רשותתפקידיגם
חושבלאואנייזמןממנישגזלופעילויותהןאלה

 .לרעהשהשפיעו

לכתיבתך!מפריעהאינהזוציבוריתפעילות
ביותרהוותיקהברביעיהוחברויולהעלמנגןאני

עשריםבמשךהתחלפולאשחבריהיבארץשקיימת
היאהיממההשני.לידאחדגדלנופשוט .שניםושש

עלהישרכותב .לכתיבהזמןתמידלימסדראני .ארוכה
עלהתהליך .שצריךמהמוחקואחר-כךמכונת-כתיבה

 .האמתיתהיצירהאתעושהשבעצםזההואהמחיקה

מקצועבעלירקיודעיםולמחוקאחד,כליודעלכתוב
אנילכןלמחוק.ממהלישיהיהתמידצריךואניטובים,

ואזשעותכמהלישישמספיקיום.כללכתוביכול
ממשליהיהלאאף-פעםמשהו.אנגןאובהןאכתוב

לכתיבה,שנהחציליכשנתנוגםלכתיבה.פנויזמן
לגבייציבוריות.בפעילויותזמןבאותואותיהעסיקו
המנוחהאתלנצללינשארקודש.-תמידהעבודה
הצהרייםעדעובדאני ,'ו-וא'יוםכלהיום,גםלכתיבה.
זה .סנטימנטלילעבודה,היחסאצלי .בקיבוץבעשייה

 .אותהלעשותעליכופהשמישהולא

בקיבץו!שחיאדםלגביחברתיצורךגםזהאלוי
שהואלקיבוץמוכיחהואחברתי.צורךאיןלמזכיר
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כאלהיש .ביממהשעותושחיםעשריםבמשךעובד
לעבודמתעקשאנישכמזכירזהעל .אותיהבינושלא

זהחברתי.עכיןולאכלכליעניןלאזהאצליבבוקר.
יחסבייש .דעךשלאהעבודהערך .סנטימנטליפשוט
 .ערךכשוותעבודה,כל ,עבודההערכתשלאמיתי

 .בתיאוריהיפיםלאהניסוחים
שזהאומראני .הזמןכללקרותיכולשזהאומרלאאני

שאנשיםאוהבמאדואנילפיוחיאניישליהעליוןהערך
שאי-אפשרהדבריםמסוגזה .כמוכיזאתיקבלואחרים

 .ממישהואישיתדוגמהלקחתצריךאותם.לומררק
שאתהחושבשמישהובתקווהזהאתעושהואתה

הוכחהשוםאיןזה,אתתגידרקאתהכי-אםרציני,

 .רצינישאתה

לבן .במאיאחדבסביבותיפורסםאיתןהראיון

מהמיוחדת.משמעותמקבליםלאהניסוחים
 ' .העבדוהבערךעצומהשחיקהשחלהעדו
מחפשיםאנשיםבווגסיבקיבוץגראנייודע,לאאני

אדםכלהיוםמקצועית.מבחינהמכובדותיותרעבודות

תפקידממלאהשחורה,העבודהאתלעשותשמוכן
הקיבוץשלהפועלהוועדבישיבת ,-1954ב .מאדחשוב
אמרתיואניתפקידואתגמרשהקיבוץאמרוהארצי

עבודתלעבודמערבייםמשכיליםאנשיםימשיכושאם
אזחשבו .הקיבוץשלתפקידועיקריהיהזהכפיים
היהזה .בדבריהמסתתראתהחשיבו .מקשקששאני

ומחשביםומכשור,ו~ידו~.מקצועלרכוששלבתקופה
הכרחקייםאבל .זהעםללכתהשתדלתיעצמיואני-

ואי-אפשר .הפיסיתהעבודהערךעלולשמורלהישאר
 .לעשותמבויכבודלהלתת

• 
גילויהיאספקחתרתעל"שמחה

תחתיו"חרשספק

כותבים'אחידוגםאתהשגםמסביראתהאיך

בניםשלביחסיםריאקציהישבדרך-בלל
לאבותיהם.

הוא .אותנודיכאלא ,לכתובאותנועודדדווקאאבינו
התערבלאשאף-פעםזהבמובןדגולמחנךהיה

כיווןהציונים,חשיבותאתהביןאחי .שלנובציונים
 .הביןהואשגםאבאאבלמילגה,חשבוןעלשלמדנו
וחשבאהבההקריןהוא .שנלמדעלינולחץלאאף-פעם

שרצינובמההתערבלאגםכך .שלואתעושהשזה
 .סטליןעלאחיעםבמיוחדקשיםויכוחיםהיו .לעשות

מלאוהייתיסטליןעלדעהלחוותהספקתילאעצמיאני
 .ספקות

 !נפטרכשאביךהייתבמהבן
 . 45כן

 !שלךהראשוניםהידכתביאתלוהראית
 .כן

הגיב!וכיצד

למעשה .מביקורתיותרחשובשעידודחשבכנראההוא
אף-פעםאבלשלנו.שאינםבביטוייםשימושעלהעיר
הערותכשסימןגם .מחדשהכלאתתכתובאמרלא

נוכלנרצהשאםיבעפרוןתמידהיוהןהידבכתב
הביעלאמעולםהוא .דעתואתכיבדתימאוד .למחוק
עלהעיררקהוא .המיבנה"את"תשנהשלמהסוגדעות

 .לשפהרגישותבוחיתה-מסויימותבמיליםשימוש
מהלמיבניס.מיוחדתהערצהלושחיתהחושבלא

"חשובותיותר","יפותמיליםשאיןזהממנושקיבלתי
ישאבליפה""לשוןשאיןיותר"."גבוהותיותר",
גסוהיאברכההיאמדויקת"ו"לשוןמדויקת"."לשון
אבי _לגביהידס.מביןאניזהואתכנראה,מהיושרחלק

לאשבכל-זאתדבריםאותוציערוכמהעדגםראיתי
לי.יקרהלאשזההחלטתיואניאותם,החשיב

 !ספרותיותבקליקותלמעורבותכוונתך
אתקראתי .אינטרסשלחשבון,שלהידידויותכל ,כן

שעוסקשאדםבעיניומשונהשביטזוהרשלספרה
שישנכון .הטפלהצדסביבהכללבנותמנסהבחקירה,

משום .העיקרלאבהחלטהואאבל ,זהלצדגםקיום
לרכושבשבילרקבריקאדותעליעלהלאאדםשאף

כפיהמגרשלאמצעולהיכנסבספרות,מעמדלעצמו
כלואתהמתחכלאתלבנות .אז .היוםשכותבים
?זהאישירקעעלואחריםונסקישללביןבינוהמחלוקת

היההואבעצםכי .אבילגבי ,לפחות .גסות-רוחקצת
שתי .יחדגםפרישמןועלביאליקעלאהובאיש

הם .רבדשוםלוחסדהיהלא .אותואימצוהאסכולות
מהאזלאץרבארקכאשדיהעורךלהיותממנוביקשו

אתמכדתי"אני :פעםאמראיך ?מזההרוויחהוא

 ,ונסקיושל ,לחודשל"י 60בעדלריאקציהנשמתי
סוףעדבודדנשארהוא " ...לחודשל"י-360במהפכן,

כגדמעמדלעצמולרכושבשביל ,מהבשבילימיו.
 40זהאתחיאביאותו.גידלביאליקהרי ? !ביאליק

לי .אותייצעדולאכאלהשדבריםהחלטתיואני ,שנה
לך ,טובלך" :פעםליאמדאכןואבירבים.חבריםיש
בריתות-כורתלאאניכי ".הסוגיםמכל ,חבריםיש

לעצמיאמרתי .אמיתייסחבריםליישולכן .תועלת
אוכלשלאהכובעיםעלמדייותראצטערלאשאני

 .אחרבאדוןתלויותשנשארוהגלימותועללחבוש

 !אחר"ב"ארוןתלויותהןשבצדקחושבאתה
"האם :אחתשאלהרקעצמיאתלשאולמשתדליאני
עלאחתוםאניהאם ,בכתבהשולחןעלמולישמונחמה
זהעלאחתום .שכןחושבואני ?שניםחמשבעודגםזה

בזמנו .בזמנוהרגשתיכךנכון,היהשזה ,זהבמובן

-"שפתחיתהולאסלנגשלחיהשפהחיתהשלאכמעט
כפיישל "התיאטרון"שפתאתיצרתיואני .תיאטרון"
עצמי-עםהזההיושראת ,אנשיםעםמדברשהייתי

 .כתבי-ידמקבלכשאניגםמחפשאניעצמך

אחרים"שלבארונותהתלויותל"גלימותנחזור
 !אותךמרגיזזה

הודותאולם ,מאוכזבאני ,מצטעראני .לא- ?מרגיז
דברכלוכמו ,טוריתהסחשיבהלצורתהגעתי .לאבי
אותומחזיראתה ,הסטוריתמבחינהעליומביטשאתה

 ,הטוביםהעורכיםאחדפעםליאמר .הנכוןלמשקלו
 .לנפשךלךשמניחיםאנשיםיש" :שמואתאגידשלא
 .דורךמבניבאחריםרבהבאכזריותתומכיםהםאבל

הגיעווהםיאותךלגלותלהםשמאוחדהיאהסיבה
איזומגלהאתה .אותךלחסליצליחולאשגםלמסקנה
ושאתהיברוחךנפלתשלאשמעידהמסויימתפוריות

הואצדק,והואלהתקיים."כדילמשפ~םמחכהלא
אף-אחדשקרה.מהוזה .רבותשניםלפיזהאתליאמר
לאשאנימשוםי;כןמאיזשהואותילהורידמתאמץלא

שכהניסכאלהיש .מתאונןלאגםואני .;כןשוםעליושב
שניומצד "גורו"מהסעושיםאחדמצד .עולמותמשני
זה .אותםמכידולאאותםמקפחשהעולםמתלונניםהם

לתוכו.אפוללאשאף-פעםמצב

מסויימת.פאסימיותישבכתיבתך

בטוחהייתיהשיחרודבמלחמת .אופטימינולדתיאני
להתקייםשאפשרמאמיןלאאני ."יקרהלאזהלי"ש

אומץמספיקלישאיןלהיותויכולאופטימיותבלי
האומץליאיןאבלהכליאתרואהאני .פסימילהיות

 .פסימיותילה

זה!אתמבטאתאינהשהכתיבה,קורהאיך

ואמחיש ,מברסלבנחמןר'שלהאופטימיותבייש
 :שאמרמבדסלבנחמן 'רשלאחד .משליםבשניאותה

אך ,לשאלהתשובהואיןשאלהששואלמיבעולםיש"
שואלשובבעולם,אחדבמקוםאחדותשניםכעבור
לשאלההתשובההיאאבלתשובה,איןלהשגםאחרת,

התרתבערךזה ,תשובותהןהשאלות .הראשונה
לגאוןשאמרומהעלמבוססהשניוהסיפור '>.הספק

לו-מהבריותפרושאבלגדולמלומדשהואמווילנה,
פרושלהיותלאמעוניין ,להבדילאניהפריע,לאזה

תשובותשלהזההמעגלאתסגדתיכך .מהבריות
ימבתלמעשהשמעתיטובההכיהתשובהאת .ושאלות
יותרבעולםיש ,"מה :והתפלאהחמשבתכשחיתה
שאלותיותרהיוםישליגם "?מתשובותשאלות

שהםכמוהדבריםאתלראותממשיךואני .מתשובות
תשובותהםהחדשותמהשאלותחלקולפעמים
 • .ישנותלשאלות
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טבע),כחגיותר(ולהציגוהחקלאייםהבטיואלהחג-היהודי'
הטכסטיםמקוםאתאלהשידייםבטכסטיםלמלאמבקשת

שלושתשלבחגיםכמובןבולטזהעניין .המסורתיים
שיר-שלהרפרטואראתמעשירחג-הפסחכאשרהרגלים,
חג ;הגז)(כמוהאביבלעונתטיפוסייםבמעמדיםהעבודה

הגדישבאיסוף-וחג-סוכות ;היבולבביכורי-השבועות
על-ידירקלאמתבצעתזהרפרטוארהעשרת .והתנובה
בן-לויגלעד,זרובבל(שלם),ויינו .מ(הקיבוץמשוררי
ששיריהםואחרים),ברגשטייןפניהטבנקין'משהאמיתי,

משורריםעל-ידיגםאלאאלו,וחגיגותחגיםמיסדוכבר
לשירת-העבודהביטויבווראוזהטופוסשאימצואחרים
ב"שיראוהאיש"ב"אשרי(שנהר),שינברג .י :(כמוהחדשה

ב"שיראוהמעמדים"ב"שירתשלונסקיא.ואפילותודה",
תחילה :ומתפשטהולךזהשירשלמיסודו .העיטור")
במסגרות-ולאחר-מכןהקיבוצית,התנועהשלבמסגרת

 ,הנוערתנועותשל ,בתי-הספרשלהלימודיות-חינוכיות
 .הפועליםגרתמפלשלהעירונייםבחגי-העבודה-וכמובן

שלו.ההפצהבדרךחלהשירשללמיסודונוסףסימן-הכר
ההעברהדרךעלרקלאהשירמופץשמעתהנראה

שלוגוברהולךפירסוםבאמצעותגםאלאהאוראלית,
האמוריםהמוסדותאשרדפי-שיר'אסופות,שירונים'

 .הציבורלידיעתולהביאםלהפיצםלנכוןמוצאים

ה.

מןכשיר-עם,שירת-העבודהשלדרכהאחרמעקבב
הכרזתערבועדהמדינה-בדרך'הראשונות,העליות

שתארכוהשלביםשלושתכילדעת,אנולמדיםהעצמאות,
שניבעלתאסתטיתהתפתחותבבד·בדמים oמ~:י .לעיל

הראשונה)(העליהמרומנטיסיזם :האחדהמהלך .מהלכים
מריאליזם :השניוהמהלךהשלישית),(העליהלריאליזם
הארבעים).(שנותודש nלרומנטיסיזם-מהשלישית)(העליה
הפותחתהתקופהשלהשיריהרומנטיסיזםשאיןלצייןלמותר
התקופהשלהשירילרומנטיסיזםדומההראשונה)(העליה
השירכיואם .הארבעים)(שנותזההיסטוריפרקהסוגרת

הריספרותיות,קונבנציותבאותןמשתמשהתקופותבשתי

בעודכרדוד'מצטיירהראשונההעליהשלשיר-העבודה
אמנותכצורתמצטייןשנות-הארבעיםשלשיר-העבודה

 ?זהשונישלטיבומהיותר.טעונה

מקלוהןמרשלשללתיאוריית-הארכיטיפלהתייחסבהצעתנו
התהליךשל ) Retrieve (ןה J ז;rז::למעשהכאןחלהכינבין

כללפיוארכיטיפ. tקלישאהקלישאה, tארכיטיפ :האסתטי
אבללקלישאה,להתרדדמועדשימוש-יתרבעלארכיטיפ

בסביבה-וראשונה(ובראשמסויימיםבתנאיםזאתעםיחד

לארכיטיפלהישאבעשוייםקלישאהתכניגםחדשה),
זהארכיטיפלארכיטיפ.שובלההפך:כלומר ;מחדשןר ryול;:ד
אתהיתר,ביןהוא,נושאאבללקודמו,זההאינוכבר

 31 _מקלוהןבעקבותכאןעד .מרכיביו

בכלכילומראולינוכללענייננו,זאתליישםננסהאםעתה
ארכיטיפ/עםדין-ודבריםלנוישלאומית-רומנטיתשירה

הארצישראליתבשירהגםלהלןשנראהוכפיקלישאה,
בשירת-העבודההמופיעיםקלישאה tהארכיטיפהמתחדשת.

הקודש,מספרישלנוהקלאסייםהארכיטיפיםמןבהםיש
שנותאלפייםבמשךוהיהודיתהעבריתביצירהושבושחזרו
מבקשיםהםבארץ-ישראל,הלאומיתההתעוררותועםגלות,
אידילי-מטעןבעליאותם(בעיקרהדגשביתר;:דr;זןן.םאת

"הזורעיםתאנתו",ותחתגפנותחת"אישכמואידיאלי
זהאסתטיתהליךואכןוכדומה).יקצורו",ברינהבדמעה
שנותשלשיר-העבודה :המוזכרתהחוקיותלפיכמוממשיך
שימוש-היתרבשלכרדוד,כאמור,מתגלה,הראשונההעליה
ושלהרומנטיתההשכלהספרותשלבקונבנציותעושהשהוא
שאינהרקלאהחדשההסביבהמאידך' .חיבת-ציוןשירת
ההתרפקותרקעשעלאלאחדשה,העמדהלומשווה

כמותאותוזגי wלמתעקשתאףהיאהלאומית-רומנטית
לאמאומההנהשהנהלהצביעמנסהשהיאנראהשהוא.
המיוחלוהקשרכעתה,החייםהםכמקדםהחיים .השתנה
ההווה-לביןהעבר-ההיסטורי-המפוארביןלגשרשביקש

ועומד.קםהנהההיסטורי-המתחדש,
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מסה

גורלו :פונדאןבנימין
יהדוימשוררשל

יפהא.ב.

במחנההגאזיםתאיאלנשלח 1944במאי-3ב
קצנלסרן.יצחקהמשוררבאושוויץההשמדה
 , 1944באוקטובר-2ב ,מכןלאחרחודשיםחמישה

:בנימיןאחריהודימשוררנסיבות,באותןהנאצים,שםרצחו

 .זהאתזההכירושהשניםלכךעדרתשרםבידינואין .פרנדאן
אתאחריוהשאירועברית,יידיששכתבקצנלסרן'ציחק

גל-עדשנהרג",היהודיהעםעל"השירהגדולההפואמה
צלםחסריהמרצחיםבידיונהרגושערנוהיהודיםלמיליוני

במחנההאחרוניםחייובחודשיכתבפרנדאןבנימין .אנוש

שירתהיאשאף"אקסרדרס",שלוהפואמהאתבירקנאר,
המשנהכותרתהשואה.לקורבנותזיכרוןומצבתמחאה
אחתגםבבל".נהרות"עלהיאהזאתלפואמהמוסיףשהוא

ביידיש,בחרוזיםמחזהקצנלסון'שלהאחרונותמיצירותיו
 .גורליתפגישהאכן' .בבל"נהרות"עלבקראית

שיצירתובעודאך .האלההמשורריםלשניהיה 'אחדגורל
דו-במהדורהוהתפרסמהאצלנומוכרתקצנלסוןיצחקשל

כמעטפונדאןבנימיןשליצירתונשארה ,מלאהלשונית
לעבריתתורגמומשלושיריםכמנייןרק .בלתי-ידועה

בשניםלאוריצאובצרפת .שוניםבכתבי-עתוהופיעו
הופיעוברומניה .כרכיםבחמישהכתביוכלהאחרונות
ואסופתשיריומהדורותארבעהאחרונותהשניםבעשרים

 .שלוגדולהפרוזה
המוקדשערבהתפוצותבביתנערך , 1984נובמברבחודש

כאןהמובאיםהדברים .פונדאןבנימיןשלויצירתולאישיותו
 .זהלערבשהכנתיההרצאהנוסחהם

א.
בכתב-למצואהיהיכולהי"טהמאהבשלהיהעבריהקורא
ספרותדבריבווינה,שטרןמ..אשהוציאיצחק","כוכביהעת

בנימיןשלעטומפריותרגומים)פתגמיםמאמרים(שירים,
שווארצפלד.

אתועברבגליציהנולד ) 1820-1897 (שווארצפלרבנימין
מצוקהבשלאםמבני-דורו'רביםשעשוכפילרומניה'הגבול

להימלטשביקשומשוםואםמקומותיהםאתשפקדהחומרית
הצטייןביאסי,התיישבבנימין .הצבאיהישרותמחובת

 .הענפההציבוירתובפעילותוהרחבההיהודיתבהשכלתו
לילדיברומניההראשוןהספרביתאתהיתר,ביןהקים,הוא

 .ישראל
 ,המנחמיםטיפוסי.עברימשכילהיהשווארצפלדבנימין

 1846השניםביןיצחק"ב"כוכבישפיוסםוהחידותהשירים

מעידיםוהם .ומלבובמסטאניסלבובלווינהנשלחו ,-1853ו
מתוךשורותכמהכאןנביא .העבריתבמליצהשליטתועל

 :כמובן)אשכנזיתבהברה(שנכתבהבציר""רגשותשירו
מעריםכשםפריגנזרו/אלוניחייםמאץראביב"ימי

 !חההעתיםנחשפוומחמרייערותנבלוחמרחוסרוןשושני

עכרווכשלמחמעביםטהרו'כספיר./שמייםחלפונדרו
חשיכאילהנחמדקיץבסתווןשמשקווי •עטוחושך

יצחק"("כוכבי ,, // ...קרחמניקררותרומותכרחןושרי

 .) 45 'עמ , 1846

שווארצפלדבנימיןפיוסם 1853משנתיצחק""כוכביבכרך
שנהשבאותהוייתכןברקובינה",לגליל"המסעמןרשמים
מסעזההיהשמאארלרומניה'לעבורההחלטהבוגמלה

 ?האץראתלתורשמגמתו

בבגרותםהצטיינושכולםבנים,שלרשההיולבנימין
אליאסהבכור :הםהבניםובת.היוצרת,המדעיתבפעילותם

בבלגיהמשפטיםלמד , 1855-1915שווארצפלד(אליהו)
 Fraternitateaכתב-העתאתלהוציאהחללרומניהובשרבו

וקבעהשלטונותבפקודתמרומניהגורש-1885ב .(האחווה)
 Anuarul Pentru lsraelitiהיהודיבשנתון .בפאריסמושכר

בעיקררבים,ומאמריםמחקריםפיוסםמשה,אחיושערך

 .-1915בנפטרהוא .ברומניהישראלקוררתבתחום

עלרבותעבודותפיוסם )-1857 1943 (שווארצפלרמשח
מחקריםסיפורים,גםכתבאךברומניה.היהודיםתולדות
נודעבעיקרדירמא.מענייניומאמריםהפולקלורבתחום

ביןלאורשיצארומניה,יהודישלהמרכזיהשנתוןכעורך
ודברי-ספרות.מידעשלבלוםאצורוהוא 1893-1877השנים

והמשיך(השוויון) Egalitateaהשבועוןאתיסד-1890ב

בימיטובהבשיבהמתהואימיו.אחריתעדאותולערוך

 .השביחהעולםמלחמת
בלשןהיה ) 1894-1856 (שווארצפלדוילהלםהשלישי.האח

בצעירותו.ומתהעבריתהלשוןבדקדוקמחקריםשפיוסם
פעילותולהמשךדאגהברומנית)(אדלהאיירלאחותם.

 .אביהשייסדהיהודיםלילדיהרומניהספרביתשלהסדירה
מחוזiךך~ה.יליד )-1917 1865 (ווקסלרליצחקנישאההיא
בחייביותרהצליחשלאומוכשרמשכילאדם ,;י nד;ך;

ויצחקלאיידלהטיפוס.ממחלת , 52בגילונפטרהמעשה
'שנולדהבן .רררדיקהבנימין.לינה,ילדיםשלרשההיוררקסלר
והוא .שורארצפלדבנימיןסבר,שםעלנקרא , 1898בשנת
בנימיןבשםרומני,כמשוררקודםלהתפרסםשעתיד

הרגהכמשורר ,-1923בלצרפתשהיגרולאחרפונרויאנו,
 .פונראןבנימיןבשםצרפתי,ויוצר-סרטים

כליבמשךלואופיינישהיהבצמארן-הדעתבלעבילדותו
שלבעליית-הגגסבר,בספרייתשמצאהספריםאתחייו,שנות
יסודית.יהודיתהשכלהלעצמוורכשב"חדר"ביקר .הבית
הספרותאלנתוודעשםהכללי,לבית-הספרשנשלחלפני

שיריםלפרסםהחל-16 14כבןבהיותוהקלאסית.הרומנית
מוזריםשנראובדויים.שמותבחתימתעטו,מפרימתורגמים

נהיריםהםאךרומניה,שלהספרותלחוקרימובניםובלתי
הוא .השיר)איש(כל'שיר .א-,אופיר .ג.י :העברילקורא
כמהשלשעריהםהרומנית.לשירהדרךלעצמולפלסהחליט

היוקרהבעלהספרותיהירחוןאךלפניו,נפתחוכתבי-עת
Viata Romineasca ביאסישהופיע ,הרומניים)(החיים

למרותשיריו,אתלפרסםסירב ·איבראיליאנ,.שלג.בעריכתו
הסופר-שלהחמההמלצתובצירוףהוגשושהםהעובדה
 .לרומניתהתנ"ךמתרגםגאלאקטיון'גאלאהנודעהכומר

יאבקומדסלשלרישום ;פונדאןבנימין

ספרותייםבכתבי-עתגםמשיריולפרסםהירכהפונדויאנו
 Hatikvah, Lumea Evree, adam, Puntea De Fildes , :יהודיים

Hasmonea יהודיםמשורריםשלמשיריהםתירגםואף, 
 .ואחרים)גורפודוזנפלד.פרוג, ,(ביאליקומיידישמעברית
מסותבקביעותלפרסםוהחללבוקרשטעבר 1919בשנת

פרוגרסיבייםבכתבי-עתבעיקרהרומנית.בעתונותומאמרים

 .(הגאולה) " Mantuirea "היהודיבעיתוןוגםוספרותיים
 ,טררס" pשל"כפירתו ,הראשוןספרוהופיע 19 18בשנת
הבריתמן.הלקוחנושאעלסימבוליסטיתפיוטיתיצירה

הסופריםמחשוביכמהפונדויאנוהכירהבירהבעיר .החדשה

מינולסקו.י;ןהסימבוליסטיהמשוררעםהתיידדרומניה,של
הרומנייםשיריוספרשללדפוסהמביאלהיותהיהעשתיד

זמןכעבור .בצרפתהתיישבשפונדויאנולאחר"מראות",
שהשתייכויהודים)(רובםוהאמניםהסופריםלחוגהתקרב

עםיחדיסד-1922ב .הקיצונייםהמודרניסטייםלזרמים

מתיאטרון(שבאפאסקאלארמאנדוהבמאיהשחקן
Vieux Colombier (האוואנגארדיהתיאטרוןאתמפאריס

insula (האי), לסגורנאלץוהתיאטרוןהצליחלאהניסיוןאך
 .הצגותכמהאחרישעריואת

כזהניסיוןנידוןהעשריםשנותראשיתשלבבוקרשט
עדייןהוכשרולאוהנסיבותשהאווירהמשוםוודאי'לכישלון
הקהללטעםמחניףשאינואמנlכ_'1י-מודרני,תיאטרוןלקליטת

השחקניםקומץ.המיסחורלתכתיבינכנעואינוהזעיר-בורגני
שנאמרכפיביקשו,זהלניסיוןידםשנתנוואנשי-התיאטרון

לידי"להביאפונדויאנו, .בבידיכנראהשחוברבמאניפסט
להשתחרר.מעשה-התיאטרוןשלואמנותיתרוחניתהיטהרות

לרמתמותאםשהיההנפץו,הרפרטוארשלמהוולגאריותהן
הבלתי-מפותחהטעםממסגרותולחרוגהממוצעת,ההבנה

 ,, .מסוייםקהלשלהקלוקלואף

ב.
המסותקובץ ,הראשוןספרואתפונדויאנרהוציא 1921ב-

לכןקודםשפיוסםמסותכינסברבצרפת",וספרים"דמויות
שאדל ,טtזיtזדל;רtזןהויסמנס,נ;דלר,עלשוניםבכתבי-עת

דרהאבז'אם'בסיספרא .גורמוןךה.רמי.tזרז,ויי'tזלממ;ךו5ס'
פררסט,מרסלמטרלינק.כב.וסנטפל;~ךר.ךרהארן,ררבייר,
יל'זעמיtזל,.רנtזן,טיב;ךה,אלכדקלוךל,פ;לרובייר,אבזרה

לאשהעידוומבריקות,מקוריותמסותאלההיו .ט~יה 7ג;רה
ראייתועלגםאלאהצעירמחברןשלהרבהידעעלרק

שבאפופולאריזאטורהיהלאהוא :הדבריםאתהמיוחדת
אלא ,עליהםשמעושלאסופריםעלחסר-ידעלקהללספר
בקיפחותלאבר-הכי,שהואקוראבשבילהכותבמבקר
אותםשלביצירתםחדשותפניםלולגלותמבקשוהוא ,ממנו

 .סופרים

ספר-פירסוםעקבלוהראויהלהוקרהזכהלאפונדריואנראך
לו.שצירףהפרובוקאטירויהמבואבשלבעיקרשלו,הבכורה
בתרךשרויההרומניתהספרותכיקובעהואזהבמבוא

הספרויותשתיכיאם-הצרפתית.הספרותשלמעגלה
שהספרותכיורןסימביוזה,שלבמצביחדמתקיימותאינן

כללעשויהואינהטפילותשלבמצבעדייןנמצאתהרומנית
הספרותשלהשפעתהואילוהצרפתית.הספרותאתלהפרות

ק;נtזקי,עםהתלההיאהיא.קדומההרומניתעלהצרפתית
 .לאמארטיןמשירתחופנייםמלואשאבב;לינטיניאנו

י 1~~רוקרסטאקהמלtזמנה,:;נל~'סקו .מחוג;לקחאלכסנדךי
דרכו)(בראשיתה Qממימאקדונסקימרימיי,מפר;ס~ר

במאההרומניהספרותיהנוף .דרכו)(באחריתוממאלארמיי
שתיורקרלtזפורג.וורלןבודלו.שלבסימנםעומדהעשרים
ההשפעהממעגללחרוגבסירנותברומניהנעשופעמים

שלההשפעהמקורותאלהלכווtזמינסקו!;כילימ;ן :הצרפתי
הגרמנית.הרומנטיקה

כייררגאניק;לאהטעןזוסוגיהסביבשנתעוררבוויכוח
לדעת .נגדהלהילחםישוכימדקתהיאהצרפתיתההשפעה
אםהמשפיעה,בתרבותהקולראתלתלותאיןפרנדויאנו
לעצמהולסגללקלוטיכולתמגלהאינההמושפעתהתרבות

הבולטיםהכשרונרתבתוכהוחסריםהזריםהערכיםאת
לאומילערךלחופנוכדיהחוץמןשבאמזוןלעכלהמסוגלים

 .עצמאי

כלי-לשרןאפילולרומניההיולאדורותכמהלפניואם
שבסוףהריטובה,עצמאיתספרותבהםליצורכדינאותים
קמר .העשריםהמאהובראשיתהתשע-עשרההמאה

החיקוימתחרםשהוציארהמובהקיםכשרובותבעלילספרותה
הספרות .חדשיםאופקיםלפניהופתחווהמכוךןהגרוע

הספרותשללמושבהדפונדריאנו,אליבאנהפכה,הרומנית
אתלראותרוצההיההוא .רעכלבזהאיןולדעתוהצרפתית.

סניףמעיןשהיאהררמאנדית.שווייצריהשלבמעמדהרומניה
עצמאותשלמסויימתממידההנהנהסניףצרפת,תרבותשל

לצרפתנתנהשווייץ .צרפתעםשלולעסקי-החליפיןתודות
נתנהצרפתואילוהגדולה.המהפכהאתלהשהכיןך;סו,את

כיואם .הדתיתהרפורמהאתלהשהכיןקאלווין'אתלשווייץ
היאגםהרי .לשווייץשישהזכויותצרפתכלפיאיןלרומניה

המשורראת .מאק.דונסקישלספריואתלצרפתנתנה
 .וtזקtזרסקוהלנההמשוררתואתקtזנטtזקוןן

 .צרפתיתכותביםשסרפדיהבכךבולטיתרוןלשווייץאך
שהלשוןוכיוון,,-לשונית,היאברומניההמשכיליתהשכבה
פרנדויאנו,לדעת .בצרפתתלויההריהיצרפתית.היאהשביח

 .בצרפתיתלכתיבהמעבר :להיותצריכההיחידההמסקנה
המעגלאתפורצתהרומניתהספרותחיתההדברנעשהאילו
לתרבותתרומתהלתרוםיכולהוחיתהנתרנההיאשבוהצר

ועוררוביותרשהרגיזוהמשפטיםשנימצוייםוכאןהכללית.
"נצטרך :פונדריאנרכותב .רביםומבקריםסופריםנגדו

פלךחננואינטלקטואליתמכחינהכיצרפתאתלשכנע
תרומה,תחיהספרותנווזיtלושלח,כגיאוגרפיחפרובינציאלי

אלאתרבותי'לא-פינוז?,ןאם .שלחלספרותוחולבת,גדלה
הנפשיתכמחותמחירהתרומהלחוללעשויאינו-ביולוגי
לחיות-לנושנוערהתפקדיאתבשמחהלקבלנצטרךשלנו'

חתרנותשלשקרנים,אךיהודייםכךכללאאזרחים,
לאהצרפתיתהספרות"את :מודהפרנדריאנר ,,הצרפתית.

-הגרמנית,הספרותאתלהכירשיכולתיכפי-חיברתי,
בלבד,אישיאינוזהדבריםשמצבאומרוהואארתה."חייתי
ספרותית"מסורת"למצואהצורךשלפועל-יוצאהוא

איןצרפתיים.וסופריםספריםעלכותבכשהוא .בהולהיתלות
אלאלזרים'אינפררמאטיבייםמאמריםכותבשהואהרושםלו

צרפתי'בכתב-עתבצרפת,דבריואתלפרסםכדיכותבשהוא
והוא .לענייןמשלוצנועהתרומהלתרוםהיאומשימתו
 :וטועןממשיך

שמתוכםהמקוררתאםצרפתית,ספררתרקקוראיםאנו"אם

מחובתנוזההאיןצרפת,באדמתמצוייםצמאוננומרוויםאנו

להדביקהרפואי,ערכםלפיהמקורותאתלמיין~קרה,לקיים
האמנותאלהדרךמוליכההיכןולהרא;תחווייתיצירהכלעל

 :עמדהרקאינו"ספר :זהבמשפטמסייםוהוא "?לאוהיכן
 ".יחס-אהבהשלהוכחההוא
המבקרהיהפרנדויאנושלזועמדתועלהחולקיםאחד

עליושפיוסםקונסטאנטינסקו'פומפיליוכלל)בדרך(המתון
אין :זוחיתההעיקריתטענתואירוניות.עקיצותמלאמאמר

הלשוןשלהחשוביםהערכיםעםלהתמודדנכוןפונדויאנו
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כןרעלהרומנית)הספרות(כל'ופעלחישבתוכהוהספרות
מחפשהואשבתוכהזרה,ספררתמפתאללהימלטבוחרהוא

וליצורשםלהתערותסיכוייואךנקודות-אחיזה,לעצמו
אומר ,,כן'על .קלושים-מכרבדעצמאימעמדלעצמו
 ,, .רומנימשוררבפרנדריאנרלראותאנו'"ממשיכיםהמבקר

ג.
ברורהמגמהתרך iכלפאריסמגיעהוא 1923בתחילת
 .החלטתובהגשמתהכרוכיםלקשייםמודעהואשם.להישאר
שלמפרךלמסע-הרפתקאותיוצאהואאמצעים,חסרכמעט
השאר(ביןאירופהשלאורכהלכלברכבתשבוערתכמה
אתאחריוולהוליךבטיררלק"משמרנהברגללצעודנאלץ

עירצרפת,לבירתמגיעשהואעדכמזחלה),מזוודותיו
 .חלומותיו

בתרבותהמאוהבהמשורראתקיבלהלאפאריסאך
עבודהחוסרהמחייה'יוקר .פתוחותבזרועותהצרפתית

לחדורשביקשהספרותייםהחוגיםשלסגירותם .קבועה
החזיקראםאין-ספרר.אכזבותלוהנחילואלהכל ,לתוכם
ששלחולחבילות-מזרןתודותבעיקרזההיהמעמד,זאתבכל
ארמידידיםשקיבלכסףוקצתמרומניהמשפחתובנילו

תרגוםעבודותביצועלשםברומניה'שוניםתרבותממוסדות
בעתרנרתהסברתיחומרפירסרםארהרומניתהספרותמן

ידיעלהוזמןכאשרבמקצתהרטבהחומרימצבר .הצרפתית
בכיתרלדורגורמ;ן'ךהךמי.הסופרשלאחיוגוךמ;ן'ךהז'אן
וכאב-הבית.כספרןולשמשהלאטיניברובעזהשל

לחתוםהחלשכבר-פרנדריאנרעזבקצרזמןכעבודאך
בחברתכפקידונתקבלזועבודה-פרנדאןהצרפתיבשמר

הואאףוררונקה,אילאריהעמיתועבדשם ,"יי~ 15 'ל"הביטוח
שתמכוהאנשיםאחד .לצרפתשהיגריהודי-רומנימשורר

ספררשאתזיסר' ..לאואיש-הציבורהסופרהיהבפרנדאן
 .לצרפתיתפרנדאןתירגםנברשת"של"וידויה

אחדים,צרפתיםסופריםעםקשריםפרנדאןקשרובינתיים

 .רעודדרהושהעריכרהרגרלטייה,רהרז'יל'יד Tאנדרהביניהם
בימיםלעבודהמשיךהואטוב,היהלאבריאותומצבכיאם

המעברקשייעללהתגברכדיכימיםלילותולעשרתכפקיד
סייםהוא 1928בשנת .ביצירתוולהמשיךהצרפתיתלשפה
שיצאסיכה-פואמות",-תסריטים"שלרשההספרכתיבת
הצילוםאמןשלצילומיםבלוריתשנהבאותהלארד

תשומת-עוררהלאהספדהופעתאךויי.מאןהסירריאליסטי
כתבי-עתשלשעריהםלפניונפתחוזאתלערמת .כלשהילב

ררצנזירתמסרתמאמרים,לפרסםהחלוהואספרותיים
 ,צרפתשלהמרכזייםהספרותייםהירחוניםמןבאחדים

Europe, Messages, Bifur, Commerce, Revue Philosophique 

 Sur, Sintesisב-בעיקראחרות,מארצותכתבי-עתבכמהרגם

 .בארגנטינהשהופיעו
שםלקייםלבראנרס-איירספרנדאןבנימיןהוזמן 1929בשנת
קצריםסרטי-אמנותכמהאתרהביאהואהרצאות.שררת

נתקבלוזאת,לערמתביותר.הצליחהלאהקרנתםאךשיצר,
עלבאוניברסיטהלהרצותהוזמןהואהרצאותיו.יפה

ניטשה,שסטרב,לפיההכרהתורתרעלשסטרבלבהפילוסוף
כמהפירסמההמקומיתרהעתרנרתרדרסטרייבסקי,רל 9הו

הקולנועצארה,טריסטאןשסטרב,(עלעטרמפרימאמרים
יצאהואבבראנרס-איירסקצרהשהרתואחרירעוד)הצרוף

(אררגרראי).רלמנטררידיארפלאטהלארהלריר
במאבקווהמשיךלפאריספרנדאןחזר 1929באוקטובר

תרגומיםשררתפיוסםהואוהרוחני.הפיזיקיומועלהקשה
מינרלסקריוןידידוטיפלובינתייםהרומנית,השירהמן

בהרצ'שהופיע"מראות",הרומניים,שיריוספרבהוצאת

לספררפרנדאןשלהמברא .-1930בנאצירנאלה"קרלטררה"
עתרניםבכמהבחריפותהותקףוהוארוחותסעדתשרבעורר

 .ברומניה

משוררכעלעצמועלמדברהואשלוהפדרברקאטיביבמברא
פניעללנדודהחלהואמאז . 19 23בשנת , 24בגילשמת

שבוהמשורר .סרטיםבחברתועבדביטוחסוכןהיה ,יבשות

 .עצמופרנדריאנרהאישידיעלנרצחמדואלי'מוותמת
בשנתהחלבררכםנכתבו"מראות"בספרהמכונסיםירים u :ה

19 נתרנהשחיתהדאזהקטנהבמרלדאביה ,המלחמהבימי , 17
שד,הואשעליהםהדבריםזדרס.ושלגידולשלדחתקב
 .כעיןמצריהיהלאכברשלו,הליריקהשלהגלם"חומד"

חיילות-צבאהצעירהמשוררראהלחלוןמבעדכשהשקיף
וכתרנומשלויקוםלעצמובדההואאךבסך,עובריםאפודים

ושלעבודת-האדמהשלאלהמדאות-המציאאר-חצב
כתיאורית,נראתהשירתו .מורתשלמיסטיתאקסהאלטאציה

 ,מציאותידגםשרםעלנשעןשלאתיאורלמעשהזההיהאך
מחאהכמיןשלו,נפשר-ומרחוחביוניבתרךנולדאלא

חרטיכדררי-עופרת,שלנוףהמיכני'הנוףכנגדאינטימית
נ;יך;ןהשלסימפטוםככךשראוהיורטאנקים.דוקרניחייל

מחאהלהביעשלודרכוחיתהזראךררץגנטית.לגישהראות
פצצתבשוויץיהתפוצצהעצמה~תשבאותהנשכח(ואל

 .דאדא)

האבוד.גן-העדןאתראהרוחוובעיניאחורההביטפונראן

אם'זפראנסיסשלהכפרילעולמוהנסמכתשירהכתבהוא
המציאותלאכי:נ;לדד.שלהמיסטיהכרחלרצוןוהשואפת
שלו.הטכניקהאתהכתיבההיאלאלשירתו,השראהשימשה
משלו,סתמייםחרקיםבעלאוטונומיכיצורונולדה;ךההשיר

שירהזרחיתהלא .שברוהבלתי-צפריההפתעהג;ךםעם
גסאלאברומניהמעולםחיתהלאשאגבסיכז.ברליסטית,

אררגאנית.אמנותיתישותלאאךלמרד,ר:ג.יילה
קירםוצררה,כובד-משקללשררתפרנדאןטרחזהלהלך-דוח

לחרוזהומניתבשירהזכות-אזרחהיקנההוא .עצמאיא~כנרתי
 ,בלתי-רטוריאלכסנדדוניחרוזזההיהאךהאלכסנדררני'

כבשהאסרנאנסהפררמאלי.הניגוןמןמשוחררשברר,מפורק,
חרישיתצלילותבמיןזכתההשפה .החרוזשלמקומר .אח
 .נירי-הרובהמתכתית,בת-קולמעין ,כבושה)·נרדירת 1(ס

זרכיהלאטינית,פניעליתרוןניתןהסלארריתללקסיקה
טי 15סטהיההשירלשירה.כבלתי-מתאימהנראתהחררנה;ה~
והעקרונותהאלמנטיםכלמתוכוהוצאו .ובצורתוהרתו;בכ

 ,המהירותהשנאה,האהבה,:הדינאמיהאופיבעליהפסיכיים
שתהיהבתנאירקופוריהלגיטימיתחיתהשיטתוקרירת. iהכ

 .נרב:עת-מתרך-עצמה
בשליחותההאמיןבשירה.מבטחושםהצעירהנושררר

לשאלותתשובותולספקלשחררשבכוחהקיררה .הנושיחית
 .עליהןלהשיבמסוגלותאינןותורת-המוסדשזזמיטפיזיקה

הוא .העולםלהכרתהבלעדיהאמצעיהיאהשירהכיה,גמין
בשירשלו.זכרת-הקיוםאתהמרכז,העיקר,אתבשירה:ך~

מעלבזכותונתעלה(המשורר)האדם .ומלואועולםמצאהוא
 .הנצחיכמימוקיימתהרריהושיקףל~קדי, ,לגחמני ,לזמני
לפניהנחש,הופעתלפניבגן-עדןכאדםעצמואתחשהוא
כעבור .לרעטובביןלהבדילשידעלפניהדעת,מעץעם tשו

הואהיופיכימצא .עררםהואכירגילההדעתמעץטעםזמן,
המילים .והתרבותהקידמהוהטוב,האמתמןכוזבפחותל,ג

כיהביןהסתנררר. .מיליםבליבלילותלזעוקהחלנטשרהר.
הפורייה)האדמההפרות.(עדריהאדמותשעליגן-עדןאותר
מסיכהאלהאינווהשיר .השירהכל-כזבכזב.אלאאינו

ואכןבשתיקה,בחד-בחילהאחוז ,כעור;תפניםעלענודה
מעצמההשירהאליוחזרהאחדשירםעד .שניםארבעזק 1ש

אתנה wה~יסודאחרת.שירהזרחיתהכמעיין.ופרצה

שידיאתלפרסםהתירהוא .באדםתמררההמחולל ,ה(ז.ציארת
 .לדבריואותר,המביישהעבראתלחסלכדיבספרנעוריו

משורריםשהושפעוהשפעותאחריהמתחקיםמבקריםזנם vי

זרלאאךהשפעה,בליאי-אפשרכימביניםהםאין .ידועים
מוסריתבאווירהנולדמשוררשהריהעיקרית.השאלהא·ה•
עמוקנחרתיםפרצופורעלתרבותית,תסיסזךבתרךריימת, t:1מ

להציגצריכהחיתהשהביקורתהעיקריתהשאלה .קוריםככז.ה
דוברהואמידהבאיזוהמשורר,משקרמידהבאיזו :איה•

 .המציאותאתמשנהארמחקה.הואמידהבאיזו ;ז.:ת 1א

היאחברתית,פונקציההיאהשידה" :באומרומסייםאןונדרפ

הפינותמכללאחריו.והבאהאדםאתהמקדיםאפלחיכר
עלינומשליכים ,אותנומודדים .מבטיהאלינוייכים r :מ
תהיההימיםבאחריתשיערךבמשפט .ופגזים ת;ני~?~·, 9
 ,, .האדםאתשתשפוטהיחידהירה :uהי

דרסי.שלרישום ;פונראןבנימין

שחלקאחדנמצאאך .פרנדאןאתשתקפוהסופריםהיורבים

עליופיוסםאדרקאפ.היהודיהסופר .וצערכאבמתוךעליו
פעלואתשסיכםולאחד ) 1920(אפריל"אדם"בירחוןאמד:כ
הסופריםלשררתהצטרףשפרנדאןצערוהביע ,ספררתי:ד

גאסטר, .מ(רומניהאתשעזבוהיהודיםואנשי-הדוח

? t זרעקירהעלמצטערהוא .רו) 15~ירליא;ן .נתנזרן ,ייניניאנר, 
לאפרנדאןכירומניה.יהודישליצירת-הרוחאתך;מררששת

מתוךמרצונו,עזבהוא ,עוניובגללהארץאתעזבהואגורש,
לספרשלוהמבראעלעמומתפלמסאדרקאגםכדררה.ד:כרה

הרומניתהספרותכיטענתוכלפיצרפת.ספררתעלכ/אמריו
האם :אדרקאשואלהצרפתית,הספרותשלסניףאלא,גינה

השבע-המאהשלהצרפתיתהספרותאתלתאראפשר,גי
v ואתירון,שלליצירת-הרוחכהמשךבראש)ראסין(עם:שרה

מהאסכולהחלקכולל ,יותרהמאוחרתהצרפתיתן;ספדרת
-נשכח""ואל ?ספרדשלרוחניתכמושבה ,ד;ררמנטית

כירוןהשן'במגדלמתנהלהזההדירןכל"כי-אדרקאכ:רתב
שחוללהנסבזכותרקמעניבותשלנרהאמנותיותהיציררת uו

ארללאוםהשתייכותהכלליים,הרעיונותנזכרתולאזזירצר
 ,, .היסטךךיה lו

העצבני,והמזגהשכלתניהאופיבעלפרנדאןאדרקא,בעיני
הגבורהוהתפרצויותהשחצנייםהמיפגניםאתתמידשאהב

לפעמים'רכיהאנאהאינדיבידראליסטהמשוררלמיניהן'
 :מסרייםלארמיקולקטיבבתרךמקרםבכל-זאתלעצמוחיפש
היויחדגםשניהםאךהצרפתי,ראח"כהרומניתחילה
הטראגיתהדמותסמלהואמושאלים"."ערכיםרקבשבילו

להישארנרעדהואאךמולדת.המחפשמולדת,חסראדםשל
 .מולדתאחרימתמידובחיפושתמיד'ברדד

ד.
הסרטיםבחברתכבמאילעבודפרנדאןהחל 1929בשנת

ונשאtכסי~הג'נבייבאתהכירשם .בפאריס"פאראמרנט"

נהפכה '. 6דולןברחובהצנועהדירתם .-1931בלאשהארתה
סביבשהתרכזואלהובעיקררבים,לסופריםמפגשלמקרם

שלבכיתרהדרום).(מחברות Cahiers Du Sudכתה-העת
שלצד,רהברריסג;לטייה,רהז'ילנפגשיםהיופרנדאן

לבשל(בתרא;:נךייתרדדלאטאנג-טארדיף,איורטהמשוררת

הסרטיםבמאילצרפתית),כתביושלוהמתרגמתשסטרב
-1933ךבלכתובהמשיךפרנדאןואחרים.קירסאנרףדמיטרי

 19 7-3,ב ."ארליסס"בצרפתיתהראשוןשיריוספרהופיע

משירתונבדלההצרפתיתשירתו ."טיטאניק"השניספרר
יכולפרנדאןאיןזריצירתובחטיבתגםאךהרומנית,

הספריםשמרתואףהיהודי,הגורלמתחרשתלהשתחרר
בעולם,הנודדחסר-הבית,=האדם(ארליסיסכךעלמעידים
כךעלנעמודוערדנמנע.הבלתיהאסוןסמל =טיטאניק
דברינו.)בהמשך

הפרוזהבכתיבתאףפרנדאןהמשיךהפירטיתיצירתובצד

 Rimbaudספרראתפיוסםהוא-1933ןבשלו,ההגותית

le voyou מבקריםידעלדבבענייןשהתקבלהפוחז),(ראמנו
קררצ'הבנוטרהקדישהשארבין .להומחוצהבצרפתשונים

במר"רא . Criticaבבטארנרזהלספרמאמר-הערכההאיטלקי
שללספררתשובהמעיןפולמוסי'ספרבעיקרהואהפוחז"
פרנדאן .החוזה)(ראמנו Rimbaud le voyouרנררילרהררלאן
אתשתיארזה :לראמנוביחסשרווחוהפירושיםשניאתדחה

לחזורשביקשכמיימיר,באחריתבתשובהכחוזרהמשורר
שתיאררזה-דורי,ערשעלכשכברהקט;ליתהאמרנהאל
הסרריאליסטיםהמשורריםואשרחזיונותכחוזהראמנואת

 .התנועהמאברתכאחדשלהם,למחנהסיפחרהר

דמיטריהבמאישללסרטוהתסריטאתפרנדאןכתב-1936ב
השווייצריהסרפדשלספררפיעל(חטיפה) Raptקירסאנרף

הסרטאתיצררשםבארגנטינה,שרבלבקרהוזמןהואואמיד.
הלאטינית.באמריקהגדולהמהצלחהשנהנה"טארארירא",

 La Conscienceשלוהמסותקובץהופיעעצמהשנהבאותה

Malheureuse נגדפרנדאןמתקומםשברהאומלל),(המצפון
בעקבותפרנדאןהולךכאן .האנושותשלהמיטפיזי""המצב

 .האידצירנאליהניהיליזםמשנתבעלשסרטב,לבורבומררו
נגדכמתקוממיםדרכםשהחלואלהכלעםמתפלמסהוא

עםכמתפשריםוסיימוהקיוםשלהכפויההמציאות
דיןאתומקבליםמסריימתללוגיקהנכנעיםשונים, "םיחר~ז::;"
האבסורד.בהשקפתבגידהתוך ,הריאלירת""האמתות

 .טיטאניק""שלוהשיריםספרבבלגיההופיע-1937ב
 Faux Traiteספררבצדפתלאוריצאשנהוכעבור

d'Esthetique נציגיעםפולמוסשעיקרומדרמה),נרי(תורת
 .הסירריאליסטיהזרם

לאחרקשה.להיתהחומרימצברממשיךאלהכללמרות
כעררךזמן-מהפרנדאןעבד"פאראמרנט"חברתאתשעזב

להקרנהמיועדיםשהיו"פרקס-מרבייטרן"שלהקולנועיומני
המלצתבזכותצרפתית,אזרחותקיבל-1939ב .ברומניה
גילובשלגיוס,צרקיבלמכןלאחרקצרזמן .הסופריםאגודת
במסגרת .מדיםללבושנקרא 1940ובפברוארזמנית,שוחרר
 .השתייךשאליוהגדודעתרןבעריכתעסקהצבאישירותו
אפנדיציטשלהתקף.לאחרהגרמניםבשבינפל 1940באביב
ניתוח.ועברבפאריסס 15ל-ךה-גד 15ררבבית-החוליםאושפז

ירד .החופשילאיזררלצרפת,וחזרהשבימןשוחרר-1942ב
לשבועייםאחת .מזרייפיםניירותעםמתהלךוהיהלמחתרת

הספריםאתעימדלקחתכדיבפאריסלכיתרלבראנוהגהיה
השכניםאחד .הספרותיתעבודתולהמשךלודרושיםשהיו

 , 1944במרץ-3בהגסטאפרבידינתפסוהואעליוהלשין

ההסגרלמחנהנשלחהואזהותו.אתשהסתירכיהודי

 1944באוקטובר-2ב .לבירקנאר-ארשרריץרמשםבדראנסי

 .הגאזיםלתאנשלח
האחרוניםחייוחודשיעלסיפרובחייםשנותרועדיםכמה
אתמעודדהיהמיטהלוהיקצרשברבצריף .פרנדאןשל

מגולל 'והצבאיהמדיניהמצבאתמנתחחבריו-למחנה'
המחנה,שלהחוליםבביתעשהזמן-מהספרותיים.זכררנרת

העריך 1944ספטמברבסוף .גרפוחולשתמחמתנשלחלשם
 .הרגילהלעבודת-הפרךלצריפווהחזירו;:זבריאכיהרופא
האדוםהצבאכיכברהיהידועבספטמבר, 29 ,'וביום

לתכנןהחלווהנאציםאושוויץ'לעברבהתקדמותומתקרב
לעררךהתחילו .אחרלמקרםהמחנהאתלהעבירכיצד

שירכלואלהקבוצות,שתיביןלהפרידמנתעלסלקציות
יעמדושלאואלההחדשהמחנהאלמפרכתבהליכהלעמוד
היהברור . 10לביתןהיוםלמחרתנשלחוהחלשים .במאמץ

למרותפרנדאן' .זיםהגאבתאימומתיםלהיותנידונוהםכי
-2ברוחו.קרררעלדעתוצלילותעלשמרלו,צפרימהשידע
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כשבע-מאותמשאיותעלהועמסוערבלפנותבאוקטובר
יצאכיצדסיפרעד-ראייה .שמותיהםשהוקראולאחר .יהודים
שהובילההמשאיתעלועלהמעילוצווארוןאתתיקן .פונדאן
 .האחרונהבדרכואותו

הסופרים 197ברשימתבפאריס,הפנתיאוןקירעלחרוטשמו
הנאצים.שלההסגרבמחנותנרצחואובמלחמהשנפלו

נוסחפונדאןלעצמוחיברקרוב,קצוכיחשכאשר-1944ב
 :הלשוןבזומצבה

b ןיןיםסן 9 ~הqלךi ם .גלע.רrדכליt;חבה~ך~הלi ףל. 

iJ הידי~i31J ךש .דןi ת~ה~iJ לב. 

~ציב.לאק;ת Q~ןסוב,,ר n ,~זיש, iJלםז;כ~ה ה~;

 ·>ייג:~ביתן i ר~( .ם:qןישvןם~יז

 t·g ~~~ל iח jJ~לכרסב .לים r ~:;ז;זרזע.ל.י ;ר,•י:~

וגים. fםלשוןמ"ם. iJ~:י•זר

שלרם)ש. :(מצרפחיח

ה.
הקרההרומנית,בלשוןשנוצרה .פונדאןשלהמוקדמתשירתו

מספרי ,גדלשבההמסורתיתהיהודיתהסביבהממעיינות
בעלתמשפחתוונעוריו.ילדותובימיהגהשבהםהקודש
אוסףאותו-סבוספריית ,הרחבמסורתיהיהודיהמטען

כדיאותה"ירששהואובעבריתביידישספריםשליקר
הנרגשתברשימתוכותבשהואכפיולטפחה,"להמשיך

המכבדבביתששרהוהאווירה- ) 1921 ( "לקרואהזכות"
הטביעואלהכל .ישראלחגיכלאתוחוגגהמסורתאת

כחוטעוברתהיהדותלעולםהזיקה .יצירתוועלעליוחותמם
רומניתשנכתבושלוהנעוריםמשירישירתו,כללאורךהשני
הפובליציס-רשימותיוצרפתית.שנכתבו ,אחריתושיריועד

-1922ל-1919ביןהרומניתבעתונותשנתפרסמוטירת

מספרפונדאן .יצירתושלהיהודיהמארגאתלפנינופורסות
עלתוהההתנ"ך,קריאתעליושעשתההכבירהרושםאת

 .הנבחר"ל"עםאותושהפכהעמנושלהייחודיתההיסטוריה
היהודייםהמוטיביםאתמחפש ,השיריםשירלמקראנפעם
היהודיבבית-העלמיןמבקרכשהואנרגש 'היינהבשירי
 ...ביאסי
שבוהמקוםשםעלהנקראבמחזורבעיקר ,נעוריובשירי
ההוריתיאוריבולטים ,"הרצה"ילדותו,משנותכמהבילה

שלבעיבורועובריםהצאן Tעדרי <אביהבמולדבכפרהיהודי
ובבתיםהמערה,מןבשובםאבק,ומעליםהעפרבדרךהכפר

בדבקותשקועוסבא ",יידישמדבריםפשוטים"יהודים

 ,, ...ירושליםאשכחךאם" ;בתפילתו

ןסבס 7 ~ 9 ~~לןה-ד;ך~ה 9כ~ל~ר;ת

:סבז?י, Z~ט 9דפ;סע;ת, םי~~~?ו

-~ת_;מ~~? ,ודנ_ןי-~;כי~ה ,רד~J:נ~ל
ש~ת. :7ך ל~~ ?t~ל;נ;י~י 7שגות:;כד1ףך~ה

ממננמיםצנחודמדומים :רני-זכר
: : • • : • : T T : \: • 

~ד~יםוכז::זת ?7א;ת 97נ_ןם ה:ן~~
צrיר,?ל י~~ ל~;?;ררן;כים-~תנ_ןםללא-גוץ,

 .ז;:זרנ_ןם ,תד~? ,ם;• r:;ש:וב ר;סז;:;~דרו
:כ~רז ?17ד~ת-ראש;:ז~יאה.ז,י ?7ס~דרים

צואר,ומשרכבזגוגיתעינםאזם3
-T T •• • : T : \ : T-

;ן~יאו,ך~ה ?7:כ ?17~ללים;ב;ת nךך~ך

;:ז~יסה.קי~ה 9~לר 9 ~-תך;ש~וד1ו:י•ו,?ם.

 ,ל~;ר n ~מול ?77 רiך?!.נ;ידדנ:יי-רב.ד~
-ז?T;י~ללס~ינ;י~נכהם;ךת.~ף-נ~ןשןדבאי
~iכ o/ ??:ם, :p ג;~:ןנ~ב;:כיףם ל~~ש,ם

 ,ש:..~ל.יףםבכן ,ת-סאןם i~דל 9ת iמ;ןא ?7

 .ת;ר~קו 7~ךש;ת :7 ~רי iו?~חפנ;יאם

ר;ת, U9!?ךךiתתז?~;ור;ת•~~ל

ןגו~.ג:זי-~ללידסן,לידת ,~ס p:נ
הוא,;:;פואעןי; :7 ~?ר.ה-ךלח ?7~ל:כרו?י

 .לu.ז ר~~~~ ב~ר,~ילל~לודנ_ןצןמ;

~ r ב~לi מת~i זט~t? ל.ל ?1נ;י ?1דא= 

;ר~לי_ם, ,?ח /o ~ ,י?~ל '?;של·תן;נק

 ם:??~לך~ע.ל ...~ז:זך· 9 ~~ם ,•~;א •~י?ז:

:כלסדהה ?7 .ס~~ז:; ·~~ ?77נ_ןםפןי~ ?t:כ
 !ן~הל.~ף r:;נ;ורי~י-~ל ר~;מ~ר;

ן~נ:יע,-הךך ?t ~ז:;~ןה 9 ~רוזכ?י:tלו
ןנ:יע,;ןת'ןה ?I ?;רל;ךה~!די ,ד;:ז;ר:ת

ך~ט.:נ~ן:הת ?t? ~ tיiתן ?7ןוכק

 ,ת~כ:ש;נ;יה-נ~~ה , .r י;נ~? ,רף.ף?לי
 .'iשחח,שםסבאמיעםי;ךעואיני

: -• --• • -T T •• -

 כr~:י;נ r::~ז:כלב י.קק~??~:_זין~ז?עלאי:tשי
ת;סה i;:rכ~דדדראשר~ר~ב

:כזןה.~ל~נ_ןי r:;~ם ~,קכ:.ת:ר; vו;י!?לת
מייטוס)אליהו :(עברית
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נראיםשהםיכפאידיליים,כהכללאינםהאלההשירים
למשמעמשתאההילדואימה.פחדחדוריהם .ראשוןבמבט

שהשמייםומבקשבתפילתובבכיהמשתפך ,סבאשללתויתפ
 ,, .א;דםשדותשל"ממוראותישראלביתכלועלעליויגנו

הראשונההעולםמלחמתבשנותשנכתבואלהושירים
פאתיאימתאתוגםהמלחמהשלההרסאימתאתגםםימעל

אדומות,ניהיעג;אה,"העיירה :באופקהמתאדמיםהשמיים

בטלטלתהמיטלטלתהיהודיתהעיירהדו ".נתקפתאימה
ויטבסקכמו "'בריחוףמרקיעה ...כסירהניתקת" 'הזמן

עלהמשוררמתנבאאחרובשירשאגאל.מארקשלרוובצי
אך ,הרחבלםולעיפליג ,לדרכויצאכאשרלבוא,לעתידדרכו
 :ומראותיההעיירהזכראתישאבלבו
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רבינזון)םחיי :(עברית

מאקסי .מ.חשלשוםיר ;פונדאןןבנימי

 .ו
בכרךכולההמכונסתפונדאןבנימיןשלהצרפתיתשירתו

Le Mal Des Fa ntomes במהותהשונה )םיהרפא(ח;לי
שלוהסימבוליסטיהתיאוריהאופילעומת .הרומניתמשירתו
המיטפיזיהמימדהמאוחרתלשירתונוסף ,המוקדמתשירתו

בגרותובמלואהמשוררמופיעכאן .ילוהאקזיסטנציא
וגם ,האנושיהקיוםשלקארדינאליותבבעיותנוגע ,הרוחנית

אך .יותרועמוקהמקפתכאןהיאהאלוהיםעםנותויהתדי
אחדבשיר .זהיםשירתומושתתשעליהםהריאלייםהיסודות

 ,ילדותושנותעליועברוובהנולדשבהבעיירההמשוררנזכר
אתמעלההוא ...ברחובהפרותעוברותשבהלבנהעיירה
זוהי ...למראההיוצאותהעזיםמראות .הרחוץהב;קרריחות
מראות"ה"משירילנוהמוכרת ,עיר-של-יהודיםאותה

המרחפיםקטניםיהודיםאותםמתואריםכאןוגם ,הרומניים

טרילחםריחשלעיר .שאגאלשבציוריהיהודיםכמובאוויר
 :מלוחודג

Je viens d ' une petite ville blanche ou pissaient les vaches 
, les soleils debordaient le soutien-gorge des haies 

une odeu r de matin qui s'est lavee a l'eau 
 des fourmis longuement marchaient sur les mains calnר eנ

, e chevre broutait du lait חu 
, laitues fraiches vous vous etes tues 

-la chair etait si clame 
ville de peti ts juifs accroches a l' air 

, irs etaient des rubans sa les סles trott 
, j 'etouffais de bon heur , de degout 

, ii et le t\ire.ng sale ~ ca senta it le pain fr 
... l'amour sentait \a bouse humidc 

 ) 31 'עמ(

שבנעוריו ,הדהוהנוףהזאתהעיראתבגעגועיםרזוכוהוא

"שבהם ,םיהכרכאל ,לוהגדהעולםאלממנה,חרובלקןקיב

ושגערנו.צמאונוזעקתאתלזעוקכדישחורה,"היאהשמש
הנרחבים,ביסאראביהשדותאתזכרונועלמעלההאוקיינוס

 :סופיתהאיןהערבהאת

mc lait-il pen,e• a l·es חt->ourqu oi l' o(ea 
, plaine, dc 8 c..,..,a rabi c 

. long la , ie זl" 'ria i וLmp, e ז~ marL·hait lon )' טח
, ne וle, nar זai ;זcppc ! l"C 1·ond dc mcr aga זS 

e.S חmari יpaupiere ,יS le ט•ou vrait \O ~ l' reil de la terre 
 · un avaז,:ח aiז \ a~ח ava)ח er elרס ai ~ t'aiז le poinז.

L·e dז an.ז 'au חl.l ~ ait la di ז,: re rnar(he ava n זNo 

 ) 33(עמ'
למרחקים,המפליגההאוניהשלסיפונהעלנמצאוכשהוא

אנימה-ביאסי"נולדתי :מהרהרעצמואתתופסהוא
אידה ?חופיםלאיזה ?פעמייוליכונילאן "?ן ttבא;רמחפש

בתפילתםקוראיםהאוניהנוסעי ?פניאתיקדמופרצופים

 :השיריםמשירוהנאווההשחורהלכלה
Pau ,·res , ifs 

urs par , os long ues וes sur les n זQue de foi s proje 
de suif ~ bougie 

. erre זs de la זprie sur les i·ru i חס!vos ombres 
dan s l'eau de la prie re זnage lourdemen חס!

, is. la jeune חr ·סappel e dans leurs creurs raL זe 
, la frele bergere, l'epouse 

ique זnoire du Can זla fian cee promise e 
. iques זdes Can 

 ) 42 '(עמ
הסיפון'שעלהמהגריםלציבורהאחראיהארניות,חברתסוכן
אלפונההוא "!"ריבונו-של-עולם :לפעםמפעםקורא

המבוהלתבבריחתםבפוגרומים,מהרהרהואאךהאלוהים
אתזוכרהואתורה,ספריבזרועותיהםהנושאיםהזקניםשל

צריךפעמיםכמה .היהודיהרחובמןהקטניםהילדיםמראה
 ?ממעמקיםאליךעודנזעקפעמיםכמהלהיקרע,ים-סוף

שאנודונואשתלבריחהמשלאלאאינהמצריםיציאת
וכמהכמהמעלהשהואולאחר ?מוצאיםואיננומחפשים
 :בשאלהמסייםהואישראל'עםמתולדותטראגיותפרשיות

 "?מועדותפניךאנאמהגר,"

להביןמתחילהוא"המהגר"צ'פליןצ'ארלישלסרטולמראה
-לגזעכםשייך"אני :אתםלהזדהותהמהגרים,שללרוחם
אוכלאניכמוכם-שליבמזוודהחייאתנושאאניכמוכם

-החייםלטעםעודשואלאינני-שליהמועקותלחםאת
לאלעולם-הכלרוציםוהםדברלהםשאיןמאלהאחדאני
 .) 45(עמ' ".להשליםאדע

מעלי-סרחוןחייליםהגדושהשלישית,המחלקהבקרון
הנתוניםחייםעמו,בחייבחייו,מהרהרהואומהגרים,

באבות-אבותיונזכרוהואחיים-על-גלגלים,מתמדת,בתנודה

 :שפתותיהםעלותפילהשניספר

isiime סUne cale chargee de sacs de cafe, un wagon de tr 
, plein de soldats puants et d'emigrants 

, une vie sans escale 
, urne סune vie attachee a une roue et qui t 

, avais-je assez marche et la guerre etait devant 
, assez marche , j ' ai vu des regiments de sable 

utes סmarche - et on etait ramasse par les r 
, avec les cheveaux fourbus et les camions defonces 

eux sont morts וu mes a סloin du marche-aux-puces 
une priere sur les levres 

re d'une vieille batisse qui flanchait ~ a l'om 
-· sous le poids de la vie -

. p servi סbarque de sauvetage qui avait tr 
 ) 53(עמ'

עורך-לאוליססעצמואתהמדמה-הנצחיהנע-ונד
זהאיןכלום ?לנודמהלשם :עצמואתושואלחשבון-נפש

מפריליהנותאשתך,בחיקובביתך,בעירךלשבתיותרטוב
מובס ,לצאתמהלשם ...בשלווהלהזדקן ,הייןמקנקן ,עמלך
הסירנותארצותותשוש,זקןתחזורשמהןלארצות ,מראש

כבדשלבך ,שהחמצתנצחונותשללקריאותיהן'שעיתשלא
 : "?צמאונךרוויתשלאמשום

: Tu avais une deesse a tes c6tes, Ulysse 
? A quoi sert-il de voyaget -

, Une jarre de lait calme, les cuisses de l'epouse 
, me des pommes tombees dans le verger ,חles jours co 

, une belle lun1iere lisse 
, la paix de l'reu 11re faite et la nuit a l'auberge 

cement pres d'un pichet de vin נ:vieillir tout do 
, quand la lune blanchit le large 

quant avec des marins revenus מut en tri סt 
infirmes, d'on ne sait quelles batailles louches 

... qu'on d du mal a epeler 
A quoi sert-il de s'en aller -

, la bouche זdeja vaincu , avant d'avoir ouver 
dans des pays d 'ou l'on ne reviendra que vieux 

n'a pas ecoutees חס'! plein de sirenes qtie 
de victoires ma nquees 

? oif ~ le creur lourd d 'avoir resiste a sa זe 
 ) 57(עמ'

כלכיהמשוררמדמה"טיטאניק"הספרשלהסיוםבשיר
הדרכיםאחריו,רודפיםהנצחיהיהודישלתולדות-חייו

עיני-תחתמתקדםוהואזה,אתזהעויניםוהגזעיםמצטלבות
הימיםאת .בסךםיעוברהשווריםאתרוחובעיניורואההרעם

עסקתי :דרכו ·אתמסכםוהוא ...הרי-הגעשאתשוצפים,

 45 1111>זרעאתזרעתי ,ההיסטוריהשנותכללאורךבמקח-וממכר
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(טי)הארצישראליתהספרותמן

הקצריםחייו

סילמןק"לבעריכת''חיינו"של
גובריונורית

ל"חיינו""החרות"ביוא.
 ) 16.9.1910 (נתר"ע]לחרבןאתתמ"בבאלולי"בב

יום"יום"יררשלם :במדור"האור",בעיתוןהופיעה
 :הבאההידיעה

"יחינו".בשםחדשערתןושלםביו.לצאתיתחילהשנהמראש
יהיהעוורבו"החרות",אתלאורהמוציאעל·ידייצאהזההעתון
לפיסילמן. .ק.להדאוןהידעו,ההתוליוהוספרהצבלאליהמורה

עתה'לעתגדלוהבמתונההחדש'העותןיצאלנושנמסרוהידיעות
גדלו.יומילעתוןויעשוהוילחיפוהוובקרובלשבעו,פעמיםשלש
שלהרוחניתעזרתםאת-אומריםבך-בברהשיגסילמןהדאון

בו.תתמךהגדלוההגלוהוגםיפוסופריבל
וסילמנימחרשםיאזה-"חיינו"העתוןיצאאםבישמענו'בבה

 .לאורלצאת"החרות"תחדל- !באמת
[תר"ע]לחרבןאתתמ"בבאלולבכ"ומכן'לאחרשבועיים

) 30.9 . ב"חררשת-מדורבאותו"האור"ממשיך ) 1910

משהה''החרות'ש"מו"ללקוראיוומודיעשלוהשמועות"
ל~תוןושיוןעללהממשלהרשמיתבקשההגישעזריאל
באהכךעל ".בשבועפעמיםג'עבריתבלשון'חיינו:בשם
מיוםתר"עלשנת"החרות"שלהאחרוןבגליוןהכחשהמיד
להוצאתהוגשהשהבקשהבהוהובהר ) 4(עמ'באלולכ"ט

אכןוהשמועהבשבוע.פעמיםלשלושולאיומיעיתון
הגלידןהופיעתרע"א,ראש-השנהלאחרמידנתאמתה.
שכללתרע"א,תשרי ,,ששי,ביום"חיינו"שלהראשון
ומהודרת.גדולהבתבניתעמודיםארבעה

 ,,מיוםבגליונולקוראיוומדווח"האור"מוסיףכךעלגם
 3בעמ' ) 7.10.1910 ([תרע"ב]לחרבןאתתמ"בבתשרי
הגלידןיופיע"היום :יום-יום""ירושלםהקבועבמדורו
דברשאת'חיינו:החדשהירושלמיהעיתוןשלהראשון
לפניעוד'האור'הודיעסילמןהאדוןבעריכתלאורצאתו
העיתון .קצרת-ימיםחיתהזושהופעהאלא ".שבועותשלשה
לעשור,כסהשביןבימיםבלבד,ימיםשברעמעמדהחזיק
הופיעיום-הכיפוריםבערב .גליונותשלרשהממנוויצאו
הודעהללאלפתענפסקמכןולאחר .האחרוןהגלידן

בעמודבאהזהואחרוןשלישיבגלירןאדרבא, .מוקדמת
וקריאההעיתוןהרצאתעל"לקוראינו"הודעההראשון
 :למינויים
העברבעדמהםהמגיעאתלשלםמבקשיםאנוממנריינו

הודעותיהםאתנקבללאאם .להבאמנוייםע"דולהודיענו
אתלהםמשלוחלהפסיקמוכרחיםנהיההזההחדשבמשך
- .העיתון

 :לקוראיםהודעהבהמשךבאהוכן
ומושבותיהארצנועריובבלבירושלםקוראינומאתמבקשיםאנו

הצבורבחייהכלליים,בחייםחשובומארעמקרהבבללהדויענו
מקריםגםובןובו',צודקהחסדהשכלה,חנוך,במוסדותהעברי,
בעתוננו.להזברהראויםפרטיים

שוםבלי , mובהירדיוקמבקשיםאנוהידיעותממציאימאת
שהן.במונבונות mידיע-הגזמה

שהתחדש"החרות",הופיעלא"חיינו"הופיעשבובשבוע
בערבהופיעתרע"אלשנתהראשוןוגלירנוהפסקתועםמיד

שלהסדירהבהופעתוזוהפסקה .תרע"אתשריבי"דסוכות,
לעורכיוחיתהשאכןהרציניתהכוונהעלמעידההחרות""

הפועלאליצאהלאזושמחשבתםאלא ,ב"חיינו"להחליפו
 .אחרותגםואוליטכניותסיבותבגלל

"חיינו"כילהוכיח,והרצון"החרות"עםההתחרותעל
שמנותבאותיותשנדפסהההודעהתעידממנו,טובמצליח

 ' T ("חיינו"שלהשניבגלירןהראשוןהעמודבשולי 'במיוחד

 :תרע"א)תשרי
וחמישיםכמאתיםנמכר"חיינו"שלחראשוןחגליון

"חחרות".מגליונותיותראכסמפלרים
 ,העובדהגםתעידל"חיינו""החרות"שביןההדוקהקשרעל
כ"טשני,מיוםתר"ע,לשנת"החרות"שלהאחרוןבגלירןכי

באותיותהופיעה,הראשוןבעמוד ) 3.10.1910 (תר"עבאלול
בצירוף"חיינו"הופעתעלההודעה"קידוש-לבנה"של

העיתוןשלהכוונות""הצהרתולאחריה"לקוראינו"הפנייה
 .החדש

החדששהעיתוןבמפורשנאמרלא"קוראינו"אלזובפנייה
 :לכךרמזבהחלטישאךשייפסק,הקודםבמקוםיבוא

יובללמעןלחקיו'בבלעתוננואתלושכלללהיטיבתמידשאיפתנו
להוציאדאגתנו ;לפניואשרהחשובההעתדוהאתלאטלאטלמלא
הראויהבבהירותשידוןלשמו'ראוישיהאהגוןעתרןישרלאבארץ

הכביררצוננו ;לפתרוניהןהדרכיםאתויחפשחיינושאלותעל

אברץ'אשרלחיינונאמןעדשיהיהעתוננומדרגתאתלהרים

שיהאומפלגותינו;שדרותינועדותינו,לחייהמדיניים,הכלליים,
התחיהעבודתעלובדיאברצנו'אשרהעבריםנולסופרימרכזמעין
לאלהכניסהמריצונולאהבל-בתוכנו'אשרהדעותהוגיובו~

תרע"אשנתומראשיתדחשים.ספרותייםכוחותשלנוהכ~ערבת
החדשעתוננואתלהצויאמתחיליםןואכ

"חיינו"
הספרותייםהכוחותטוביובהשתתפותסילמןק.ל.ה'עבריכת

 .אברצנו ,,~א
"האור",שלהנמרצתהכרזתובולטת ,זוזהירותומת: vל

בגלירנוהחדש,מתחרהואחררבהבאינטנסיביותהןבוקב
שבר ,) 9 . 10 . 1910 ([תרע"ב]לחרבןב"אתתמתשרי ,,מיום

 :הראשוןהגלידןעלנרקבתביקורתגם~ה tב
והלכה ) !(כךנפתרה"חיינו"שללידתםלרגלי- !מוזח

הצעיריםהספרדיםדגלכעיןשחיתה"החרות",לןברלמה
ספקבליהיהאשראלמליח,אנוחםהאדוןשנהלפנייסדה tרט
 .מצויניםהיותרהירושלמיםמהספרדיםד rאז
קצרת-הימיםהופעתול"חיינר",שהףעדהנכבדפקיד rהו

הארצישראליתלמציאותביותרארפינייםלהפסקתו,ר;ךסיברת
לה),רקלא(ואוליהראשונהמלחמת-העולםשלפניקרפה rב,

העושיםשלמנת-חלקםשהיוולבעירתלקשייםרכזיפרסיים
שלהמורכבותאתבזעיר-אנפין'מייצג"חיינו" .ררנכנירתיהם

 .התקופהשלאווירתהעלומעידזר·רייהוה

סילמןיהודהקדיש

"התורכיםמהפכתעם ) 1908(אוגוסטח"תרסשנתקיץ:ב

רבהפריחהחלה ,בתורכיההמשטרושינוי;ךצעירים"
להרצאתברשירןהצורךביטולבשלבארץ-ישראל,ב:עיתרנרת

v :תכניותצצו .החמוריםהצנזורהבחרקיוההקלה ,בארץיתרן
הכרחמןיצאואףאחדותוכתבי-עת,עיתוניםלהרצאתריבות

 1ימים.האריכולארובןאבלהפועל, ל~,

שלממשיכומסריימתבמידההיהעצמו,"החרות",;עיתון
חשבורכך,ליביראל","אילכלאדינוהספרדין;עיתרן

אותםעומדיםמאחוריהם 2"החררת".אתיחליף"חיינר" tiו
אברהםאתהמחליפיםבן-עטר,חיים ,עזריאלמשה :ן;אנשים
מצטרףרב"חיינר"רב"החררת"ליביראל"ב"איל,~למליח
זרהצטרפות.סילמן(יהודה)ליבקדיש"האשכנזי"גם,~ליהם

החותםמןלהפקיעו"לקוראינו"בהודעהגםשנרמזכפי ,נ:אה
קוראיו,חרגאתלהרחיב ,שלוהמובהקדזעדתי-ספרדי

גםולקרבךירושלמיעיתוןשלהלךקאליהתחוםמןהךציאך lו
חיתה,המטרהביפו.החדשהישובשלהאינטליגנציה,~חרגי

בארץ-ישראלולכרתכיםלקוראיםמרכזילכתב·עת,~עשרתו
רחציכשנה .שברוהספרותההגותיסודאתלחזקלה,מחוצה·,

שהחוברתהיפואי,"העומר"שלהופעתונפסקהכן,,~פני
ארתהשלהקיץובחדשיתרס"טבניסןהופיעהשלוהאחרונה

• tz. שנהובאותההמשך,לויהיהשלאברור,היהכברנה
 .וקבועהסדירההצעיר""הפועלשלהופעתונעשתהזגצמה,

הריקהחללאתלמלאניסה .שלובדרכוש"חיינר"תכן'י•
• tz. תשובהמעיןלהיותבשעהרבההעומר","אחריוהותיר"
.' tl "הצעירל"הפרעל- "ר"אזרחיתירושלמית-כנגד" 

והמפלגתי.זזייפראי
רחבהממסכתחלקחיתההחרות:'בתמיכת'חיינו'"הוצאת

ישובי,כעיתוןמוכרלהיותהחרות''שלכסירנותיו ל:.zז·
רכן .המגמדתהירושלמיתהעדתיתהתוויתמן·להיחלץ~

ישובייםגורמיםשלהמאמץמןחלקזהבכסיוןלראותאפשר
בן-יהודהלעיתונותאלטרנטיביעיתוןלאורלהוציאשונים

הנסיונרתכלהאחר.הצדמןהפועליםולעיתונותאחדמצד
אלי,במכתבובצלאל,יצחק(הערתהצליחו"לאהללו

 .) 1984אוקטובר
שלשהשלמאד,קצריםחייםל"חיינו"היושכאמור,אלא,

והפומביות,הרשמיותההודעותעל-פי .ימיםבשבועגלירנרת
הממשלהמןהרשיוןבקבלתעיכובבגללהופעתונפסקה

מיםבגלירנו"האור"הןמודיעיםעל-כך .להרצאתוהתורכית
.16.10 ([תרע"ב]לחרבןאתתמ"בתשריי"ג אחד),רירם 1910

בינתיים.הופעתושנתחדשה"החרות"גם .מכןלאחר
להודעתובהשוואהומפורטת,ארוכה"האור"שלהודעתו

"החרות".שלהלאקונית
"האור":

עלהרשיון-ו"החרות"."יחינו" ).ק.מ(-יוםיוםירושלם
עלהחדשיםהחקויםלפיביבהממשלה,נעתכב"חיינו"העתון

טרםאחרותממשלותבלצלחוסהושיוןנותניםאיוהעתונים
עורךביויעןעבורו,הממשלהבפניאחראייהיהעצמושהקונסלו

ביהחוקים,לפיצריך,רוסיהנתיןהואסילמן .ל.קה'העתון
הנראהבפיזה.בעניוהמקומיתלהממשלהיכתובהרוסיהקונסלו

לתחיה.החרותייייתשובבקרובביאומריםהרשיון.ינתןלא
"החרות":

לע"עמוציאיםהננו"חיינו",לעתוננוהרשיוןענובבגלללקוראינו
"החרות".בשםשובעתוננואת

שלגיליוןבאותוסילמן,ק"לשהוסיףהקצרצרהמההודעה
עיכוברקלאשכנראהמסתברלאחר-מכן,מיד"החרות"
קרובאלא"חיינו",להפסקתהסיבההיההממשלה,הרשיון
 :השותפים-העורכיםביןחיכוכיםשגםלוודאי
"חיינו"לקוראי
 .חלקשוםלוקחאניאין"החרות"ועריכת

כבודברגשי

סילמן .ל.ק
הצעיר"ב"הפועלסילמןשפיוסםהא"רעלרא"עלבפיליטון

.9.12 (תרע"אבכסלוח'מיום דהר","מאןבחתימתו ,) 1910
מאשיםהואישראל'בארץשוניםעיניניםעלמגיבהואשבו
להיותהיכולותשרנות,שחיתותבפרשיות"החרות"את

בחדרי-בנעשההיטבהבקילאדם-מן-הפנים,רקידועות

שהיאבכך,המערכתאתמאשיםהואלמשל,כך. .המערכת
ומקבלת-נטעים""אגדתאת-להתקיףכדיכסףמקבלת

 :זוהתקפהעלהתשובהדבריאתלפרסםלאכדי 'נוסףכסף
ומקבליםהדרישהעלמקבליםהזאתשבמערכתיודעים"אנו
במפורשמאשיםהוארכך ,, .דייןדליתדיןדליתהפרישה'על
העומדאחראיש"אובן-עטררח.עזריאלא.משהאת

במאמריהםרוציםהםמהלדעתשקשהמאחוריהם"
ברורההרצאהשוםההםבמאמריםשאין"מפני ,הראשיים

בנושאיםודשיםחוזריםוהםספרותי"סגנוןשום .הענייןעל
כמחדשיםפניםומעמידיםקודם,רביםבהםעסקושבהם

 .ויוזמים

במסגרת"החרות"מערכתשלתגובתהמידבאהכךעל
י"חמיום ,והמגדפים""להמחרפיםהכותרתתחתמיוחדת
.19.12 ("אתרעבכסלו גורםעודנוסףשבינתייםאלא ,) 1910

למאמרוהכוונהל"החרות".סילמןביןהמתחאתשהחריף
ב"הפועל(שפורסם"השמד"תופעתעלכרכרי"חשל

"כפירהבוראהש"החרות"תרע"א),נחשוןכ"בהצעיר"

מערכתשלתגובתה 3נגדר.למלחמהוקראוהסתה",
שלהאשמותיואת :הענייניםשניאתיחדכורכת"החרות"

ימיקיצור"על"נקמה"בהםרואהשהיאנגדה,סילמן
הראשונהשתגובתוכרכר,עםהויכרחואת'חיינו"'

 :הצעיר""הפועלשלגלירןבאותונדפסהלהאשמותיו,
והמגדפים.לחמחרפים

גליוןהצעיר(הפועלדהוכמאןלאנשיםלהשיבכבודנואין
ימיקיצורעלכעתמתנקםאשרהידוע, 4חקלסשהוא )'ד

נתעביםשקריםעלינוויטפלבתארכו,לאשבעוונותיוחיינו
אחתפרוטהאףכיחאמתלמעןלהעידיכול Sקרליקךבשמך
"אגדתע"דשנתפרסמוהדבריםעבורממנוקבלנולא

כברדמפנילהפולמוסקץשמנובעצמנוואנחנו ,נטעים"
 .באמתלנוהיקרהישוב

 .ח.(יחבריוסףעםנוכרחהכנסללנכוןמוצאיםאנואיןגם
האשמהעלמשיבשאיננוהפו"הצ'שלהגלידןבאותוברבר)
 .ושגערןככלחבדבריומגדףמחרףאםכי ,כלרם
במאמרינואנחנווגםהדברים,אתיבררהלאדיןחבית

המערכת .המיוחדים

אתשהרעישהצעיר"ר"הפועל"החרות"ביןהנוקבבוויכוח
ברבר,שלזהמאמרובעקבותובחו"ל,בארץהיהודיהעולם
 .הצעיר"ב"הפועלבמיוחדבולטתבצורהסילמןתמך

תרע"א,בשבטבי"גביפושהתקיימההסופרים"ב"אסיפת

הפסקתכנגדכמחאהושלג"ברדוסערהסופה"בימי
היחידהיההצעיר",ב"הפועלהארדיסאי"הרועדשלהתמיכה

ולאבה,פעילחלקלקחתכדימירושלים,במיוחדשבא
באותהבדבריו .בכתבדבריובמשלוח ,כאחריםהסתפק,

בנימיןר'שלבפרוטוקולשהובאוכפיאה, nאסיפת-מ
הדגשהנשמעתתרע"א),שבט(כ"בהצעיר"ב"הפועל
תלויהבלתיחופשית,"מתפתחתבספרותהצורךעלמיוחדת
עלגיסמופלושבחים "'הרוחעלמעיקיםצנזורייםבחוקים
של"התפתחותהעלוהשפעתוהצעיר""הפועלשלתועלתו

 ,, .והגונהנקיהספרותשלמשוחדת,בלתי ,בריאהקהלדעת
המשתתפיםאלכףרנומשהםפחותלאאלהששבחיםודומה

בארוסה,חובבי-ציוןשלהוועדאנשיואלבאסיפת-הסופרים,
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עובדיכלסיעות"מבין :בירושלים"החרות"עורכיאלכוונו
ההגוןהספרותיהאורגןהצעיר''הפועלהיהשלנוהתחיה
מוסריתלחובהלוקחיםוהנאספיםבאץר-ישראלהראשון
ייפסקלאהצעיר''הפועלשלשקיומוהאפשרככללהשתדל
יפגם."לאושכבודו
 .מסילמןנפרעהראשונההכושרובשעתשתק,לא"החרות"

אתלאורהוציאהשהמערכתבשעהבפורים,נדומנהזו
לזמןעיתון"אחשררפןהסאטירי-היתוליהעיתון

במיוחדומעליבהתוקפניתסאטיריתרשימהובושכרותנו",
בלתימאדשהיאשלו,קריקטורהבלוריתועיתונו,קלסכנגד

 .מחמיאה

והמקובלהצפויהלגלוגמןבחריפותהחורגתזורשימה
וחסרונותמומיםלהבליטזה,מסוגובהזדמנויותבעיתונים
החשבוןבגלללצחוק,ותופעותמעשיםאנשים,ולעשות
עלבפרקהמשך(ראה .מאחוריההמסתתרהנוקבהאישי

התהודה).

פחותלארבהבחריפותוהשיבבצלחת,ידוטמןלאסילמןגם
 .לשעברלשותפיו
בנימיןר'שלהפרוטוקולשהתפרסםלאחרכחודש

מתפרסםהצעיר",ב"הפעולביפו,מ"אסיפת-הסופרים"
השונהנוסף,פרוטוקולתרע"א)אדרכ'(וילנה,הזמן"ב"הד

שמעוני :חתוםועליומיפו""מכתב :הכותרתתחתמקודמו'
כאחדשמעון,אברהםאביובשםשהשתמשסילמן,ק"להוא

שלו.המרוביםמשמות-העט
"החרות"עלמאדחריפהבהתקפההפרוטוקולשלפתיחתו

וכעתבפניםקודםשהיהמישלכעסובהםשניכרעורכיו,ועל
הרביםלרשותומוציאמקרוב,הנעשהאתמכירבחוץ'הוא
בהתאם .בעברשיתוף-הפעולהבתקופתאצלושהצטברמה

"רפש","החרות"נקראתקופה,באותהרווחשהיהלמינוח
 :ועורכיוירושלמי""רפש

ובדבריאוריאתבדבריגמוריםבוריםספרדים,הדיוטיםשני

להם'שעשואחדעבריספראףאלויקרואלאשמימיהםסופרים'
ללסלסהרגיליםואנחנו'"החרות",בשםפאמפליטיעתרן

אתומגדליםעומדיםהמזרח,שלהתחיהבפרחישלנו,בספרידם
מגיביעםלואמיעתורזההיהפעם c---נבחיקנו.הלאההנחשים

עפרללקקוהתחיללאהאתומחקעמדאוח"בתבוכם'ו"ציון"דדו
הספרדיהעותןיתנפלשלאשבועלךואיוהאורתדווקסיה,רגלי
 c---נובו'.החלויגאנים,ה"זחרים",הרוסיםהצעיריםעלהזה
הרגשהשוםלבילב, mנקיפשוםלבינעשיםהלאוהדבריםובל
לוכבדוהמטעב. :"החרות"לעבליישאחדאלביאחריות,של

לוהשתמשלזיףאסוראומותראםבללשואליםאיןזהלאהים
סוף.לבידבריםעלילותולדבותשקריםבשקרי

 :וקוראבן-יהודהעיתונותאתגםהכותבמבקרבהמשך
לעתוןביחסדברלעשותגםאםבילהבין'רקלאהזמןהגיעהרי
פהחיינוושלאותורבהולךהישובהלאאברץ·ישרלא.יומי

והציוניםלנו,עולםהרתוהשעהליום,מיוםומסתבכותהלוכות
לפימדאעצומיםסכומיםהעלוםבבלעלתוניםהמצויאים-שלנו
באותההגוןעתרןבשבילמאומהעושיםאינם-קופתנוערך

 .עמליםהםבשבילהאשרהארץ,

עלהכותב,שלהטרוניהניכרת"המכתב"מנושאזומסטיה
אתולהגשים"חיינו"בהוצאתלהמשיךלוהתאפשרשלא

ספקאין .בארץ-ישראלהגון""עיתוןלהוצאתשאיפתו
וסגנונוזהפרוטוקולפירסוםמאחוריעומדת"חיינו"שפרשת
דוגמהגםבכךויש .ועורכיו"החרות"כנגדבמיוחדהחריף

למיניהם'הפולמוסיםמתנהליםשלפיהלחוקיותנוספת
דרך-קבעמשתרבבים.הענייני,הוויכוחלתוךכאשר

 .שוניםאישיים"חשבונות"
ל"החרות",מקורבקודםשהיהמישלזו,שעמדתוספקאין

 .במיוחדוהרגיזההכעיסהפעולה'אנשיהעםושיתף

n יינינ
 .לשב;נןוששיוביעי-שני,יום•דצא;בב,

 ; j ··ה;

סילםז- .,-ק
ונ:זי: :,rה ~

סגור:בזח.

 .cו·ן; vi ,:;ףת 'ם •?•בר r:ו ,ם ~ 'C,יוראשזבה הב-:.·

"חיינו"טעםב.

העומדהחדשהעיתוןשלהראשונההצהרת-הכוונות
לשנתהאחרוןבגיליונו"החרות",דפימעלבאהלהופיע,
הגלידןגםלהיותצריךשהיהבאלול'כ"טמיוםתר"ע,

למחליפו,מרצוןמקומואתשיפנהלפניבכלל'האחרון
 :"לקוראינו"ההודעהלאחר"חיינו",
המכשוליםבלעםשלו'המועטיםהאמצעיםבלעם"חיינו"
ניסיוןיהיה ,אב"יעותן mהתפתחדרךעלהמונחיםהריבם
שיהאעותןעמנו'שדרותלבלבל·בךהנחוץהעתוןואתולבריאת

בשלאותינוויןתשישאבו,תשעמבריאהשעדההעם,אתמחנך
לעדודורוחו,להתפתחותחייו,לקתרןלעם,לעבדרצוןמתךו

 .לפנינואשרעיתדולקראתלוהכשירו
טוביאשרהאידיאליהעתוןאותועודיהיהלאש"חיינו"דואי

בעזרתבידינו'יעלהאםואלםלאיו'שואפיםשאברץעובדינו
אותויהיהשהואלבך'וראויטובבסיוןיהיהש"חיינו"סופרינו'

שהשעהדברשעשינוויעדנו-עתהלנוהאפשרעותן·העמבר

לו.צריבה
הקבועה'עזרתםתאשהבטיחונוסופרינובטוביאנוובוטחים

שנוכחוהעםמןהקוריאםובטוביבהם-מרובהברצוןלנושנענו

 .אב"יחדשעברתןהצורךלמדיבגרבברבי
נירעל"החרות"בפורמטבשבועעפמיםשלשעל"עיצא"חיינו"

אתונגדיליום,בבלנוציאוהראשונההאפשרותעוםטוב,יותר
במותו.

שלהראשוןבעמודגםונדפסהחזרהזו,הצהרת·כוונות
להונוספהתרע"א,תשרימט'"חיינו",שלהשלישיהגיליון
שדרותביןעיתוננואת"להפיץוסוכנינו"מ"קוראינוהבקשה

המגיעאתלשלםו"ממנויינו"בארצנו"העבריהצבורכל
 .האחרוןזהגיליוןהיהכאמור' .מהם

הדגשהאלארמסויים,מיוחדכיורןמגלהאיברהדברים,ניתוח
העםאתלחנךהבטחההעם",שדרות"לכלהכלליותעל

שבגללמראשוהתנצלותעתידו"לקראתולהכשירו"לעודדו

וכ"עיתון·המעבר",כ"נסיון"לראותויש"המכשולים"
הקיימות.האפשרויותבמסגרת

להתחייבשלאוהזהירותהכלליותשהסתמיות,ספקאין
מעגלאתלהרחיבכדימכוונות,הןצד,ולשוםכיווןלשום

בהאולםלכולם.ראויולעשותווהמשתתפים,הקוראים
 :(כגוןמסוייםפוטנציאליתומכיםמקהלעצמוניתקבשעה,

הקבועהתמיכתושבלי ,שומרי-מסורת)ספרדים,פועלים,
לפעול.בלתי-אפשריואולישקשהדומהוחסרת-התנאים,

מפלגה,עםהקשרעלהמוותרביותר,הרחבהמשותףהמכנה
מסויימים,אינטרסיםשיתוףאוחברתיחוגהשקפת-עולם,

"עבודת-התחיה"שלוהסתמיהכלליהבסיסאתדקומשאיר
ניגודיםמטשטשחיינו","שאלותלפתרוןהדרכיםוחיפוש
באותהלפחותערובה,בוישולהבליטם.להחריפםבמקום
"טוביעלההכרזהגם .עיתוןשללאי-הצלחתותקופה'

ממש.בההיהלאהקבועה,עזרתםאתשהבטיחוסרפדינו"
משוםנעדרתשאינהבאץר-ישראל,"הגון"לעיתוןהשאיפה
חסד-פרצוףעיתוןעםזההבהכרחאינהוהכרזה,תוכנית

הפרק,עלהעומדותבשאלותעמדהלנקוטובליונעדר-זהות,
את .שליחואתבושידאהמסוייםקוראיםציבורלייצגובלי
מעמדלהחזיקבלתי-אפשריואוליקשה,במתו,ואתנציגו
רב.זמן

סילמןק"לביןדעותחילוקינתגלעובהתחלהשכבר 'יתכן
ולמסורת,לדתביחסעזריאלומ.בן-עטר .חשותפיולבין

עלשעמדורבותבוערותולשאלותולמעבידיםלפועלים
להתפרק.חיתהחייבתוהשותפותנמצאהלאהפשרה .הפרק
באה ,תרע"אתשרי ,,ששי,מיוםהראשון,הגלידןבפתח

כ.בחתימת ,העורךאלכמכתבהפעםנוספת,הצהרת-כוונות
ביותרמקובלתחיתהזוספרותיתצורההוא.מייודעתשאינני

עללהעידלאדם-מן-הצדואיפשרה ,העברייםבכתבי-העת
אתושיחורהאליו,ביחסמשאלותיואתולהביעכתב-העת

מעיןניתנהובכךעיסתו",על"להעידהצורךמןהעורך
 6 .ישידותמעורבשאינומישלאוביקטיביות,שלמראית-עין

"חיינו".השםעביניטוב

-שהם,במואברצנוחיינונתיבותויאירהחדשהעתוןיהאו
אףעליום·יום,להםומתרקמיםההלוכיםהבריאים,החיים
השופךהזעםלומרותבעש,אותנולאבלבקרבנוהמסתתרהיאוש

סביבו.עלתמרוריו

אמונתםרבהאשרהחייםהעתיד'להםאשרוהארץוהעם
אםיזעמולומהמהעל !בנואשיםיהיולמה-לפניהםעבתידם
 !זעומיםאינםהחיים
הגעבהועמל"חיינו",בשםנאויקראהחדשהעתוןנאיובוא

בללמרותאשרהתחיה,כוכבאתידליקשפךאשרהדחשה
לבטח.במסלתולווהלוךדורךהואהעננים

רגעילעפמיםנראיםבעדובתנואםהפקסה,שעתישאםהן
 !נסוגהלאהןאחורהתחיהבבללהאלבבלטה'

דבר,יאזהעשינו~,יינו,הלאהאחרונותהשנהלששיםבמשךהן
מטרות!אי·אלוהשגנוהלא
זאת.גםעודו

לאהיוםבללהבתונןלארץ'חוץבלפיהחייםלנוהיובברלזרא
אנויחינואתליחותמעודלנואבהבריות.ואומריםיאמרואשר

עבינינו.חןמצואיםשהמהבמואוהבים,שאנוובמובשבילנו

לנגדנו:מטרתנו-התרפס,ולאהתרפותאלזעם,ולאיאושלא
חיינו!

ב.

חיובית,לעיתונותונישניתהחוזרתהטיפוסיתהקריאהזוהי
הבריאות,להדגשתשבחיים.והמוצלחהיפההיש,להבלטת

ש"חיינו"העובדהעצםעלבהסתמךשבהם,והתקווההיופי
"אי-הושגוושבכל-זאת,האחרונות,השניםשלושיםבמשך

לבלשיםשלאהתביעהכאןנשמעתוכן ,, !מטרותאלו
בכלל'מ"הבריות"אומחוץ-לארץמבחוץ'הבאהלביקורת

שאנוכמובשבילנואנוחיינואת"לחיותהזמןהגיעשכן
 ,, .בעינינוחןמוצאיםשהמהכמו 'אוהבים

שיאמרומהמכלולהתעלמותחיוביתלעיתונותזהרצון
שקצה"התמים"הקוראאצלדרך-קבעועלהצצהאחדים,
שהיאכמותהמציאותובהבלטתובביקורתבוויכוחיםנפשו
"הקודא·שאינ,-אצלגםאבלוקלקלותיה,פגמיהכלעל

למותרואשליה.ניתוקשלבעולםלחיותהמנסה ,תמים"
העיתונות,שללמהותהמנוגדותאלה,שדרישותלהוסיף,
 .כל:העצמועלגוזרלהגשימןהשואףועיתון

והשותפיםהעורכיםג.

 ;סילמן .ק.ל :העורך :העיתוןבראשמופיעיםשמותשלושה
וזאתעזדיאל. .מהפידמן:בעלבן-עטר; .ח :המערכתחבר

שקדםבגליון"החדות"בראשהמופיעיםלשמותבהקבלה
 :והמו"ל;המנהליםעזדיאל:משהא.הפידמןבעל :חיינו""ל
משנתהחל .תר"עסוףעדכך 7 .עזדיאלומ.בן-נאיםח..מ

בלבד.בן-עטר .וחעזדיאל .משלשמםשנזכרתדע"א,

 , 1900בשנתבירושליםהוקםעזדיאלמשהשלבית-הדפוס
משה .האץרהעברייםבתי-הדפוסמגדולילאחדונעשה
רבניםמתוכהשהקימהספרדיתלמשפחהבןשהיה .עזריאל
והמסורת,הדתעםההשכלהמןמשהולמזגביקשהידועים,

אחדיםספרותודברילוחות-עםספררת,הוצאתבאמצעות
רמתןהצעירים,התורכיםמהפכתלאחדכלאדינו.בעיקר
שעורכו"החדרת"להופעתהישירהגודםהיההביטוי,חופש

במרוקושנולדבן-עטר,חייםאלמליח.אברהםהיההראשון
תחילהעבדלאץר'הרדיועםהראשונהחייובשנתועלה

שוניםספרותדבריבתרגוםהמשיךזה,דפוסבביתכשוליה
 8"החדרת".שללעררנוונעשההדפוס,ביתבשבילללאדינו

השנייה,העלייהמאנשימחנך,רוסיה.ילידסילמן,ל..ק
צעיר.בגילבכתיבההתחליבירושלים.ואח"כביפותחילה

והעיתוניםכתבי-העתבמרביתבאינטנסיביותוהשתתף

נודעבמיוחדומגוונים.רביםכתיבהבסוגיובארץ'בחו"ל
ומשתתףהיתולייםעיתוניםעררךרהסאטירה,ההומורכאיש
פאדודיותרשימותרביםכשמרת-עטפיוסם .בהםקבוע

וסאטידירת.

קיוםעלנפשםאתמסדוממשבן-עטר,וחייםעזריאלמשה
והואהראשונה,מלחמת·הערלםבתקופת"החדרת"עיתונם

בשניםבאץר-ישראללהופיעשהמשיךהיחידאולי,היה,
משהשניהם.אתהכריעוהקשיםהתנאיםאךאלה,קשרת

בן-עטר,חייםהמלחמה.בשנותהבהרותמטיפוסמתעזדיאל
שותפובמשפחתתמךואףהעיתוןאתלהוציאשהמשיך

ולפניהמלחמהסיוםעםממחלה,הואאףנפטרשנתיתמה,
בלבדשניםושלוששלרשיםבןכשהואהבריטי'הכיבוש

 .) 26.11.1918תרע"ט.כסלו(כ"ב
והאשכנזימזה,הוותיקיםהספרדיםשנישביןהזר,השותפות

 .יפהעלתהלאמשותף,כתב-עתבעריכתמזה.העולה-חדש
מסוגקודמתששותפותכשםמאד,קצרזמןלאחדוהתפרקה

לאהיאאף"העומד",בעריכתילין,ודודבן-צירןש.ביןזה,
דתבעניינידעותחילוקיבשלגםונפסקה,מעמד,החזיקה
 9 .רמסרדת

המשתתפיםד.

בשלושתמופעייםשוניםוכינוייםשמותשלושה-עשר
והאחרים .המלאבשמםחתמוחציים ."חיינו"שלהגליונות

לגלותבלתי-אפשריאףואוליקשה .בלבדבאותאובכינוי'
השתתפואנשיםכמהוכןמהם,חלקמאחודימסתתרמיהיום

ד"ר :הופעתם)סדר(לפיהםבשמםשחתמואלה .בעיתון
שמואל ;רפאל .ב ;שאלתיאל .ך ;שמחוןמדים ;לודיאיוסף

חתימתוהיא 'ע-ןהחתימה .דרזנטל .א ;קומרמנדל ;בן-שבת
בן- ;א. ;בן-שדה ;כ. :הןהחתימותשאד 10עגנון.ש"ישל

אינןאחדותודיעיותכתבותמבית-שמן).(כלומדשמני
הללומהכינוייםחלקשמאחודילשער,ישכלל.חתומות
 .האחריםהמערכתחבריגםואוליעצמוסילמןמסתתר
ספק,אין ;המשתתפיםמביןאיששלבכבודולפגועמבלי

סופידםלחבורתמתאימהאיננהסרפדינו""טובישההגדרה
ניכרחלק "העיתוןשלבהצהרת-הכוונותשהוגדרהכפיזו,

בן-;שמואלשאלתיאל .(דב"החדרת"גםהשתתףמביניהם,
היהעגנוןש"יקדמו).מנדל ;רפאלב. ;דוזנטל .א ;שבת

"כפדות",והסאטירהובלתי-ידוע,מתחילצעירזמןבאותו
נכתבהואולייצירתושלהעידיתמןאיננהזה'לעיתוןשתרם

 .לאץרעלייתולפניערד
לוידא,יוסףר"רהיההמשתתפיםמביןוהמפורסםהחשוב
השתתפושבו ) 1899 (יוד""רעדאתעדךלאץרעלייתושלפני

העיתוןשלהספרותיהמוסףואתבן-צירן' .ושביאליק"נחגם
 .וילנה) , 1906 (פאלק"יודישעו"דאס ) 1903 ("פריינו"היומי

עםיחד ,ותיכנןב"העומד",השתתף ) 1907 (עלייתועם
 .הגוןיומיועיתוןשבועוןלהוציאהכהןבן-הללמרדכי
 11 .המוריםהסתדרותמרכזלראשנבחרתדע"אבאלול

התפרסםושאיפותינו"מצבנו"לנדודב"חיינו"מאמדו
ובכךהעיתון'שלהגיליונותכשלרשתהמשכים,בשלושה

נדפסזהשמאמרעקא,רא .שלווהיחידהקבועלמשתתףהיה
והובאהמערכת,העדתשמעידהכפי ,אחדבמקוםגם

בהשמטות.ב"חיינו"

אותהשלבעיתונותהמיועדהמסורתיבמקוםלקו,מתחת
שלסיפורוהמשכיםבשנינדפסלסיפור,אולפיליטוןתקופה

שבהםלימיםהמתאיםסיפור",כיפור."ביוםרוזנטלא.
אבו-ע"י"לדפוס :נרשםהשני'החלקבסיום .העיתוןהופיע

מררהשהיה 12דרזנטל,דודאליעזרהואהכותבשולמית".
שלבכתבי-עתנדפסוורשימותיווסיפוריו .בכסרביה
בתלושחיתהסלימן,ק"להואר"אבו-שרלמית"התקופה,

 .רמ)!על-שםשנקראהשולמיתבשם
סיפוראינואבלתשובה,ימילעשרתהמתאיםסיפורזהר

מהיודעתאיני .עגנוןשלסיפורוגםוכמוהואץר-ישראלי'
סיפורוהגיעואיךלדרזנטל'סילמןביןהקשריםטיבהיה

מעלגםנמשךביניהםהפעולהשיתוףאופןבכולל"חיינר".
המתחתקופתבתוך"חיינו"הפסקתלאחד"החדרת"דפי

העתיקהמדרש"ביתבשםדוזנטלשלסיפור .ביניהם
כסלובי"דב"החרות"פורסםוהנועד)"הילדות(מזכדונות

.5 (תעד"א 12. מאתחופשי"תרגום :נרשםובשוליו ) 1910
ביידישנכתבואלושסיפוריםלשעריש .אבר-שולמית"

דוזנטלפיוסםשנהבאותה .סילמןבידיועובדוותודגמו

 33 1985אפריל

_::-__:_-_::-_::-::::::=---~-----------~----------~~ ····------~---------------------~ 



בוודאיהסרכה","בשםסיפור"מולדת"שלהראשוןבכרך

 .הואאףבסרביהבןבן-צירן, .ש ,העורךבהשפעת

למאמרושקרהמהקרההכיפורים"ביום"לסיפור 'אופןבכל
("לוחאחרבמקרםקודםכברנדפסהוא :לרריאיוסף"רדשל

אתלמלאהיהיכוללאושרב 13תרנ"ר),לשנתאחיאסף"
 ."חיינר"בהיפההספרותקרןאתלהרים :לושנרעדדיהתפק
 .הספרותיתרמתעללדברמבליוזאת

שםלידשם,ללאב"חיינר"שפורסםהיחידהשירבשולי
ספק,אין(ספרדיה).בסוגריםנרשםשמחון,מרים:המשוררת

מעגלאתלהרחיבהמאמץאתלהבליטכדיבאזהשצירן
מןמשהרבכךיש .נשים-במיוחדלוולהוסיףהמשתתפים

רגםאשהגםלגייסשהצליחועלוההתפארותהשמחה
 .הפרךבסדראר ,ספרדיה
הספרותבתחוםהמשתתפיםמעגלאתלהרחיבזהמאמץ
 ,ב"הערמר"כבר ,מרשימותתוצאותללאכיאם ,בלט ,היפה

מכיורן .רבינרביץויעקבברשאשרשלב"הדים"גםונמשך
אךהספרדי,החרות""שלמחליפולהיותצריךהיהש"חיינר"

ספרדיממוצאסופריםלשתףמאמץכלברשיעשההוא,טבעי
 .היפההספרותבתחוםבמיוחד

 : "הצעירב"הפרעלגםשירשמחוןמריםפירסמהשנהבאותה
"בצוקהדכדוךבחוברתנוסףושיר ,")אבי(לזכרנשמהנר"

 ."הכוכב" :בשםר"אזבעריכת(תרע"ט)העיתיס"

שיכולמילכלפונהואניהכותבת,מייודעתאינני
האשהשזוהידרמה 14 .עליהנוספיםפרטיםלימסור.לתהלזהו

לאבאותיותהחותמיםשמאחורינניחאם ,"חיינר"בהיחידה
אופייניתברדד,בשירשמדוברהעובדהגסאשה.מסתתרת

היה ,מתאיםלהסברזכתהשטרםמסיבהשבה,לתקופה,
 .כתבי-העתלמערכותשהגיעהשיריםמספרמועט

שמואלהוא ,.ש :גםוחרתםמחיפהידיעותהשולחבן-שבת,
עתיקהלמשפחה(תרמ"ט)כמרוקרשנולד 1 י',כן-שכת

 'בחיפההתחנך .ארצהחמשבגילהרריועםרעלהירחסת,,רפ
ביןהיה .בחיפהבעיקרבהוראהחייוכלועסקבבירותלכז.ד

המשתתפיםביןהיההוא .הספרדיתוהעדה"המזרחי"פונילי

מחיפה.בכתבותהחרות""שלהקבועים
בתקופתידועהאישיותשהיה"קומר,מנדלהוא ,קומר .מ

היו ,המנדטתקופתשלהאחרונותר:.נשנים ,התורכיה·זz:לטרן
 16 ".לשלטרןמקורבאר"מוסר"שהואשמרעותמיניכלעי~יר

כתבהתקופהשלהספרדית-ירושלמיתבעיתונותחלקו ~,ע
 17 :גאון .ד.מ

והלאהשמכאן ,קרמומנדל"החרות"](שלבמתועלעלהב(!רט
בכלורואותמשוטטותועיניוהעת,כל,במשךירושלמילגיבורפךוה
ומודיעאחיוקהללטובתהמשמרעלעומדהואבממלכה.נעשה,ה

שלוטניםהודלתחגעללמקום,ממקוםהמורשיםנסיעתע"ד
עלהמלכות](חצרובשאריאה,עביריתמהמתרחשיר"ה,ירים 1 ·וו
 , L(והמילואיםוהאחטיאט(הסדיר]הניזמיהכלליתהצבא:ודת 1ע

השררהופקידיקציניםבקוריאגדוות,ליסדוושיוןלהשיגאיד
לכלושוותנחוצותחדשותבקצרהובו'. 'ובו .הקדושיםקברייב

שלגליוןואילךההיאמהעתלידינפלאם ,אניתמהנו!ש.
ידיעותיואורראולאשבוו"מוריה""האור""החרות",

 .מהמשוםעצורהבנשימהנקרוארובפישעלהחלקלקות,

בביקורוהרצלאתליורההוא .(הראשונה)במלחמת-העולם
מלחמת-העולםאחרי .ביומניואותומזכירהרצלו 'בארץ

כבלשושימשהבריטית,במשטרהכפקידנתקבל ,(הראשונה)
בשבילהעיתונותמןומתרגםפומביותבאסיפותומבקר

שערים.במאהבביתומופלגתבזקנהשכוח,נפטר .האנגלים
בכתבותהחררת""ביוםמדיכמעטהשתתףקומרמנדל

מאוחרכמרבן, ,הוא ,"כמלשיןתפקידו" .מירושליםובידיעות
 18 _ירתך

מטובי"יהירשמשתתפיו ,"חיינר"בלושציפוהשינוי

 "הרוחניתרתם"עזאתלויתנויפר"סופריכל"ר "סרפדינו
יןעדיניכרשאינוכמעט ,"ברתתמוךהגדולההגרלה"רגם

 • .אלהגלירנרתכשלרשה

הקרובבגליוןהמשך

אדרכ"רמיוםהצרפה","בלזכרוציון""נתפרסםפטירתו,עם
 "בירושליםהחייםמן" :במדור ,) 27.2.1938 (ח"תרצ 'א

עם"חסד-של-אמת"לעשרתמנסההכותב.]?[ב-ךבחתימת
מספרהוא .גנותואתמקוראיולהעליםלאבשעהרבהונפטר,

ונתחנךשגדל ,ירושליםילידהיהשהמנוחלקוראיו,
 ,במאה-שעריםישבימירכל .ובישיבותתלמרד-תררה:ב

מנעוריוברניכרההדת,ממצרותמעולםסטהשלאולמרות
השלטוןפקידיעםלהתהלךידע .הרבניםכלפימרדות"''

האשכנזיתהעדהשלהמוכתריםלאחדונתמנהר;תררכי,
כשרון-התורכיםלשיחודהמומחיםמןהיהב:יררשלים,

iהיהודיםעלחרבת-צבאשהוטלהבשעהביטוילידיבאוז

תעשירתברר

אתמברך
9 . 

 . 10בישראלהעוברייםציבור

לקראת
 .וו

 . 12במאי ,-ה

 .ו 3

נ;ת-העבודה rתנושלחגה
14 . 

~ 

תכי-עתכויתרנים l '"פרקסןגדעושלהכהחשווימתשכרדאה . 1
טבת , 6 'מס 'קתדרה'כ "ג"ד-תרפ"תרישליםכירויהודיים
- n "סרתכשניםופיעשהוכתכי-העתויבריעלהמעידה ."חתשל
כתב-עתל-.!lיותנופת-העומר'כספריגםאהורט"חרס

 .שםוערד 22s :ו so-ו 7 7 ·עמ .םתש" .צביןכיד ·הרצ :ואחריתו

סקירה f: 77 ; ,_ gו Kמס'פרקסעוןדגל-.!lיל"הנרשימתוכראה . 2

(דף .ט)"(התרסת'החרו"'גאון. .ו.מ :החוותי'עלמפורטת

מתחלזנלפני-י"כאהעבריתרנרתהעתלקורותהיסטוריה
 'ראל ,t1כארץ-ייהעתרנרתימידברילםמריאמקכ'ן' ,"העולם)
 1-- ;: ·עמוחדימכ .י"תרצניסן :ככרך . rיייילרכי·יייכעריכת

186 

-כרכר'ורעאמ"'כספריכהרחבהראהזה,סוערכוחויעל . 3
יצחקידתצארכהעילהופהעומד ','הביטוישחופעלקהמאב

 .-צביןכ

שלו,םהרכיהעט-תמרשרשימתראה .ןסילמליכקדיש-קלס . 4
 'א ',דכר'כרתו,פטילשנהכמלואההארטרכירגראפיכמכתבו

23 (תרצ"טטבת . 12 . כינוייוסופר," :הכותרתתחת ,) 1938

 ."ודרכו

החררת"]"[ללהשלם"שסילמןהאשים "קילרקרכשברנ"האת 5
 ."פנמה"לארתהשהשורה "םינטעאגדת"כנגד "יטירלפמפכעד

מבחר .ספרותייםמאניפסטים'שכעריכתיכחוכרתראה . 6

תקפ"א-כשניםעברייםועיתוניםכתכי-עתשלמאניפסטים
198- 1821 (אשמ"ת לספרותהחוגא"תאוניברסיטת 'הרצ '.) 1
 ; 'פרדס'ככתכי-העת .מורחבתשנייהמהדורהד,"תשמ ,בריתע

 .רעוד 'הקשת' ; 'הדור'

זהכמחקרהנזכריםאלהאישיםתשלשעלהחשוכיםהמקררות . 7
 :להלן ',וכוכיוהישובלחלוציאנציקלופדיה' ,תדהרדוד :הם

כארץ-ישראל.'המזרחיהודי'גאון, .ו.מ;אנציקלופדיה ,תדהר
קרסל, .ג:המזרחיהודי ,גאון .ו.מלהלן, ,ח"תרצהמחבר 'הרצ
הספדיה 'הרצ ,כארץ-ישראל'העבריתהעתונותדות'תול

לכסיקרן ,רסלק .ג ;תולדותקרסל. :להלן ,ד"תשכנית,וציה
 ,פועליםספרית 'הוצהאחרונים,כדורותהעבריתהספרות

 .לכסיקוןקרסל, :להלןתשכ"ה, 'ך"תש
ספרישלושליםרכילגדומסחרביתלכעהיהכן-נאיםחימשה
 ,כפרט 'החרות'וכיסודככללהצינוריתפעילותועל .ם"סת
הדפוסוביתעזריאלמשהעל .המזרחדייהו ,גאון .ו.מראה
ראהסילמןל"קעל .ל"הנמקורותראה ,טרן-עכחייםועל ,שלו

 .לכסיקוןוהנ"ל,תולדותקרסל, .ג ,כעיקר
 ,רוייסאהרןירוא 'ך :כמיוחדראהכעליוועלעזריאלדפוסעל . 8

משה" ,גראייכסקייצבכןפנחס ;עזריאל"דפוסשלתושירא"
דורותתשעה' ,(עררך)גאון .ד.מ:כתוך ','דפוסוביתרעזריאל .א

 .תש"יירושלים ,עזריאלדפוסכירושלים,'עזריאללמשפחת
- oתר" ,אליעזרדפוסשללהרסדושניםכלירכמלאת"הופיע
 .רושליםי ',חכמיםכנסת'ככימין, 'ר .-156 152 'עמ ,"תש"י

תשכ"א.

יד 'הוצ ',יתוחראועת'כתכשלתנופתו-העומר'כספריאהר

השמות.מפתחלפי ,ם"תש .כן-צביקיצח
הכשר"תנת"מ :כמאמרי ,ראהשלו,זהכלתי-ידועסיפורעל

 'עמ ) 1984נרכמכר(תשמ"החשוך . 58גל' 'חשנה ' 77כ'עתרן
13-1  .זרכסיורה 1

כתב-שלתנופתו-העומר'וכספרילכסיקון,קרסל .ג ,עליו
 .השמותמפתחולפי 2os-203 'עמאחריתו:ועת

 .לכסיקרן 'לקרס .ג .עליו
שהוא ,ככךהנראהככלמקורם,הנוסחים,ינשכיןםליההבד
נכלללאוריפהס .שוניםמתרגמיםשניכידימיידישתורגם
 .כארוסה"דתרענתשכשהופיע ,ריווסיפכקונץ

[שמערני]שמעונרכיץלדודאהרנוכיץיופףשלשכמכתנוייתכן
אביהמותעלש,מחון,מריםעלמדובר ,א"תרעחשדןי"חמיום

יוסףכי'כתבנדפסהמכתבהצעיר.'פרעלה'כשירהרעל
s 21ו 6 'עמ .א"תשעם-עונ.ד 'הוצ :ככרך :אהרנוכץי -  'מס . 2

קורים.שנינדפסושהושמטהשםכמקום . 3

דוד .עליו : 660-659 'עמ '.כ ,"המזרחיהודי" ,גאון ..דמעליו . 15
194 '.אכרך ,אנציקלופדיהתדהר,  .קרסלג. : 492עמי , 7

 .לכסיקרן
יתרדזי . 1ח J84' 1מיום ,אליסיווןדאונןר"דשלמנתכומתוך . 16

 .וכאחריםזהכפרטסיועועל
וקרםנמראהראה . 179עמ' ,")ט"סרת('"החרות' .גאון .מ.ו . 17

 . 2כהערה
עליושעכרוככךריה,כרתכי-ההיסטולוגמלוזהתפקידועל . 18

 ל::.;והאנציקלופדיותהלכסיקוניםממרביתנעדרושמרכשתיקה
זאבך-חךאהרשלכרשימותיהםשמרנזכרלאחרונה .כני-דורו

ךי" .סרכותערבמעריב, "לירושליםדהרכרמל-מזרחי'אדון"'

.10 (תשמ"התשרי מנדלהשם" :חוכסקייגנדבושל ) 10.1984
קול' ,י"מלשיןמיןאיזה-השאלהמלשין. :המקצוע ,קרמו

.1 ,)'אחרונותתיעודי'( 'םלירושי 1. 198 מהרהרהכותבו. 5

ן-כיצחקמידשט"ןבינורשמערןשלורמחקבעקבות .מחדש
 .כמלשיןקומרמנדלשלכתפקידו .צבי

 63מס' , 77עתון 34



זכרונות

עצמיאל
בוצ'יאן(טוסיה)יונה

באמת. ?היהזהאיךזא
כך.היהזה

המספריםמכיווןכלומרמתחילתו,ילדותי,רחובשלי,לרחובהתקרבתי
הגןשלהראשיהשערמכיוון-אומרתזאת ;זוגייםהבלתישלו,הראשונים
חייביםשכך;נקפוקכלליהיהולאמראשכךמתוכנןהיהזה .ילדותיגן .הציבורי
דם,זובעדקפדני-חולני-כפייתיעיוןלאחרספקכלהיהלאהריכילהתרחש.הדברים
מוצאנקודתאותהעםקיים.אומנםשהרחובהפנויה.ווארשהשלמפהקטעבאותו

פינהאותהכלומר,ילדותי.הצטלבותשלי,רחובותהצטלבותואותהבתחילתו
אותו;לרותי.מרפסתהואשלי,מהבלקוןהשלישיתהקומהמגובהמבטאותו .עצמה
 .קיים-עובדהשלי'הראשוניתהעולםראיית-ראייההיקף
שלפחותסיכוי'ישההסתברותחוקיכללפיהריכיהמדרכה,לאורךאם-כךליאלך
 ,זעירהכף-רגלאותהבעקבותבדיוק-בדיוקהמגוירתרגליכףתדרוךאחתפעם

על"מזל-ביש")(מחמתלדרוךשלאהקפדהתוך ;דאגותוחסרתמשועשעתהמקפצת
עקבעלהמטופפת-מתגנדרתכף-רגליבעקבות-אוהמרצפות.שביןה"תפרים"

הלוךהמדשדשתהמבוהלת,הכףבעקבותלבסוף,או, ;משיבגרבימגורבתמוגבה,
 .הסופיה"ז;וט"לקראתליאושתקווהביןושוב,

כלי-ובאיזהכיווןמאיזהידעתילאעדייןאולםצעדיאתתכננתיוכךחשבתיכך
לפניספוריםימיםורק .נתאכסןהיכןלנונאמרטרםשכןלהגיע,עלייהיהתחבורה
 :העשייהלקדחתנכנסתיבמפהואיתורההמדוייקתהכתובתקבלתעםהיציאה.
עלבאצבע(עדייןמהלכתעצמיאתמוצאתחילופיים,ונוספיםרצויכיווןמתווה
 .מיוחלרקואוליומנוחשבחסרלקוימעורפל'אםגם-מוכרבנוףהמפה)

(רגע,לתכנוןבהתאםאולםאחורה,ונרתעתקדימהנדחפתהגעתי.מהוססצעדב
ותובירקמבחינהאניממרחק?).עוד?ידידהידידצל ?לצדיהמתלווהפהזהמי

הוודאיהימצאומקוםאחריעיני,מזוויתתרה,אנימעט,ובהתקרביהציבוריהגןשל
זוכרת,איניהמדוייקתצורתושאתהסבוכים,הברזלפיתוחיבעלהמקומר.השערשל
אנימכאןאבל .דומיםמגולפיםברזלשעריעשרותביןאותושאזהה .ליברוראך

אלאהרחוב.אלשמאלה.בחדותומזנקתבומבחינהשאיניפנים,מעמידה :מסתבכת
תוךלהתעכב,לבלוש,מבקשותהעיניים :רחםללאנמשךהמתיששהקונפליקט

מטורפתמכוכהכמיןופולטלחייםמתעוררשנה, 40זההמדוכאהרדום,שהזיכרון
מאורע,רסיסחויה,פרודקצרה,התרחשותבודד,רגעשל-פריטיםועודעוד

אותןכלהמחתרתיבקיומםכללחשדתישלאוצלילים.וביטוייםומיליםושמות
עכשיו'"לא :אומרה"ישר"והשכל .לזוזמסוגלותולאלרץורוצותוהרגלים .שכים
לביתלרחובמעבר·שםרקרגע.רק .פה:"רקהמתחנן;"והלבמחרשניתלכאןתבואי
התבגרת.מזרחה)בכיווןעזבוהו,הבוגריםאחישלושת(כאשרלילהביןשבוההוא,
החלטותומחליטהלקובעתהורייך.לביטחוןלאחראיתשבמשפחה,מהקטנההפכת

בהפצצותנחרבשביתנואחרילמקלטלנושהיהביתאותו ;ומבצעתמכריעות
איןשפעמיםהבית ;נסגר)כמעטוהמעגלרחובלאותוחזרנובעצם(וכךספטמבר

עםאותנופלטלבסוףאךהראשונות.ה"אקציות"בימיקברנולהיותהיהעלולספור
לפרידתנווזירהעדשהיהזהב"שופ",האחרוןהמקלטאלהחנקעניבתהתהדקות

יוםלאותועדכצכלסוןיצחקעםמבטינונפגשוביתאותושלחלונותיוהסופית.דרך
יותר.נראוולאמשפחתוובכיהואעודחזרולאאחריולרדת""כולםשאחרי
 ?ירדוכולםהאם
 .חזרולאשירדואלהכל
 ?ירדשלאומי

הומת.אוהורד

 ?ואתם
אחתנוספת.ארכהקיבלנוכךאךבדויי.לך;יישמעארוך;סיפורהורדנוולאירדנולא

מרבות.

מרכזיאיןומאוחר.מוקדםאיןפה .להסתבךמתחילהכלסביבךהיטבהביטיהביטי'
 ?ימיםכאותםשכתבת .מיומנךדףעדייןכאןגללמתגאולי .ערךוקלחשוב .ושולי
עםהטמנתאותההחלודה,התכשיטיםקופסתקצההאדמה,מתוךפתאוםיציץאולי
 .כאןלא, ?שםואוליהיהזהכערךכאן ?והתקיימתםמכרתםומתוכהכמרתףאביך
גבולעללגדרסמוךקירי).מאריה(לעתידt;כקל;ךןכסקימשפחתשלכיתהבחצר

אשכולותהפריחה,בשפעתעמוק-עמוקפניךאתטובלתואתלילך.עציהמדרכה
גשם.טיפותנוטפיככדים.

הסופיתתנופתןאתומקבלותמתקדמותהרגלים !לעולםבאנוסףאביב .מאישיכרון
קצהומוכרת,צלליתהכתיםלגגותומעברמעל-מרעישהעינייםהודעתבגין

כללאורךסכרתיהריוכךקיימת,אכן .הל:;;נכיםאדומתהכנסיהצריחשלהמחודד
מהריסותיה'קימרההמאודשמהרברוראז'כחרבהאםגםשכןהדימיוכיים'מסערתי

לעברהסמוךכיעכורי,הדרךסימןוהיא-היאהפולנית.השיחזורמסורתמיטבולפי
מהםבאחד .קרנותיהכארבעבכייניםארבעהוכהההצטלבות,ראייה,כהישגהשני.

ביתי.-

מכלהמופיעיםקריאה,סימניואין-סוףשאלהסימניספרראיןמאחורימשאירהאני
על-פניחולפת .קדימהודוהרתראשוניים,לגורמיםלפרקניעליומאיימיםעכר

הפנייתתוךחולפתהגיטו.בשטחהבודדיםהירוקיםהכתמיםאחדהכנסייה,מדשאת
-יריקהכתוספתלעשות,החולפיםהיהודיםהיומצוויםהרי(כךהצידהראש

צליליהשריחותיה,כנסייה.אותהלידולהתעכבלהתפתותשלאעל-מנת )!תפפפו
העצום.הכוחכתחושתרוחיאתוהפעימוסקרנותיאתגירוהראוותנייםופולחניה

בקרוב.שיופיעזכרונותספרמתון-הפרק

גן-הילדיםעםמוליאותי.מפגישהממשזוראשהפנייתוהכהשכה.כמסתוריןהעצור

זיגמוש'. :עליה"קופצת"הראשונהוהאסוציאציה(~.ך:בלוקה)שלי
אמרת?מה-

סיפור.אחרת.לפעםזה .זיגמוש'אמרתי-
-סמויהחשביהלה,כניסותששתי"הדגיג",שלהמכולתחכותעל-פכיחולפתאני

מהדגיג""תביאיהדגיג",אצלתקני"-רוצי,החוק.על-פילמסחרהאסוריםלמועדים
כהמשימהעליהוטלהכשלראשונהשליז;ןמוסיו"רה"מידאימיקוללימזמזם-

שלההתלהבותוחלפההקסםכשפג ".זמןליאיןאחר-כך'מעט,ה"עוד ;אחראית
 :?"ולבסוףאנידוקאלמהאני."תמיד- :נוסףזמןפרקכעבורשעשיתי"זאת"אני

החיבה,בכינוייאותיזיכואשרתשובות " ...היאהוא,אחר.מישהו"שילך-
אנא ."תרגעי ...תכ-שיטרודף,אריס"פגע-רע.- :סביביעכשיועודהמהדהדים

עינייךאתעצמילפינה,גשילאט-וכעתפעם.ועודפעםעמוק,תנשמיתרגעי.
מעלה.מעלה,כלפיכהדרגהמלמטה-מולךאלמבטהישיריעפעפיךומסדקי
 ... !זהר-השכיחהראשונה,הגזוזטרה-שמאלהוכעת"אירופאית".ג'קרמה

שיושבתהיאזאת- ?מלכי?ברדהחולמתאני ??היתכןהאומנםמתערפלת.הראייה
מהרעשסביבה,מהנעשהמנותקתכדאיתכספר.שקועהמחברותיה.עלרכונהשם,

 !הסואןהרחובמןהעוליםוההמולה,

 .כאוזןלוחשקולשומעתאני-פוכילהיש ?כלרכדית ?ג'ינג'ית ?מכומשת-
אתמפארפרפרכצורתמשיוסרטמתולתלתגם .צדקת'יבקה", Tל"גבובתךאם-

ראשה.

קוראת.היאמהמעניין

שלי.החרוצהשעורים,מכינהכוודאי
 ?כשרונית

 .טוביםלהישגיםלהגיעובהתמדתהכמצפוניותהמצליחהאכל ,כל-כךלא
 ?אמביציוזית

להתבלט.אוהבתלא .סלקטיביכאופןאכלכןהממ,
 ?רגישה

רשםפהאלאכהמוניםלאאף-פעם-חברות ;ומתבודדתורגשנית.מדי.יותר-
ידידה.אחת.

 ?ככיםעםמתעסקת ?כנים-
 !וכשמענשאל ?בנים-

שכגברכתמוכת-השערמתבוננתתחילתו,עדמסופובספר'מדפדפתזזה.הקטנה
אתסוקרתהמעקה.עלרכונהרגליה.עלוקמהמושבהכמקוםבזהירותאותוומניחה

אתמה"על- :נפגשומבטינו !זהו ...כרחובהתנועהאתשממול'הכיתחזית
לאלמה ?זואחה"צכשעתכביתלבדךולמההזאתהרצינותמה ?ילדתיחושבת,

מתיידדתלא?"היאהשכניםילדיעםלשחק-הכיתלחצרהמדרגות,לחדרתצאי
המדרגותוכחדריהודיות)משפחות 3רק(כבית"שקוצים"כולםכיהשכנים.ילדיעם

כי ,להחשובלאככללזהכלאבלתינוק"ליהביאי(חסידה)"בוצ'אן :אחריהצועקים
יאכוששל"תהילה"כמתנהשקבלהספרסיימהעכשיורקספרים.לקרואאוהבתהיא

יקרוהואלה")שסרגתיהצעיףעכורכתודה,רחלהשלידידתה"מיולה ... (קורצ'אק
 .כשל-כךכמיוחדלה

אני"כיהחליטהלאעדייןגדולה.כשתהיהלהיותשתרצהמהעלהרכהחשבהוהיא
מהבטוחהלגמריככרהיאאכל .ובכיאק"וקובהרחל'הגדוליםיהיווקודםקטנהעוד
רחל'הכמואוליכמשרד.פקידהולאמוכרתאוסוחרתלהיותרוצהלאהיאתהיה.לא
אומרהזקן"ש"הדוקטורכפיתעשה.טובתעשה,שלאשמהשכטוחמה ... ?מורה-

חייבים,-ש ,זאתאתלהאמריםכולם"כסדר".תהיההיאוהעיקר.כרדיו.גםתמיד
ה~ת-שלךהבעיהלשורש !כולםועםתנאיככל .תמיד !כסדרלהיותמוכרחים

הדקיק;םשורשיואתהרךהנבטתקעכאןהנה ?הלוםעדכבואךלהכיןרציתזאת
משופעתנשגבים.באידיאליםמרופדתמזינים.כחומריםהעשירההצמיחהכקרקע
הממשיכיםהמיצים.אתינקכאןלמכביר.כ"איזמים"מדושנתאבסולוטיים,כערכים

 .הפראוגידוליהיכלותהצלקות.מלאהמסוקס.העץאתולהזיןלהתרוצץ
הגזוזטרהלעברגנובמבטמעיפההיאלה.נעשהנוחלאהילדה,נבוכהם"פתא

מפקח .לככדוכסקימשפחתשלהכניםמשניאחדשם.הופיעחמודעלם .הסמוכה
היחסיםמערכתשכל;אלאדלתלידדלתכיותר,הקרוביםשכניכרהםואלהבמשטרה.

 .אלינושלהםוה"אופלטק"*אליהםשלנוהפסחמצתבשיגורמסתכמתביכינו
אותםמכלשוכהאחר,הואהאםאתו?לךישפלירט ?הזאתהמבוכהלך"מה

סתם "?פתאום"מהכאילומעלה.כלפיכתפיהאתמושכתהיא ?ה"שקוצים"
לאאני-וככללונפקניות.ריקניותכנותכשבילרקזה ;כשבילילאזהשטויות.
 ".אותימעסיקלאגמרילזה .זריםעםמדברת

 ;עולםשלשכרומובעיותיעסיקואותה "!האלהלשטויותזמןלהאין ?"שמעת-
קטמעטעודלה.המציקותלשאלותתשובותתחפשהעולם.אתלתקןתרצההיא

וריחצבעחריפותומפורכסות,כשלותנקבותשלהמוזרהבתופעה 5מס'בכיתתבחין
הןמהלדעתתלמדוכאשרהחולפים.הגבריםכאוזניסודכממתיקותהלוחשות-

המחפירההבעיהלפתרוןדרךכחיפושתתחילהחשוך,הכיתכמסתרישם,מוכרות
לפדותהמבטיחמשטרתגלהאז .הרקובהמשטרקורכנות-הללוה"מסכנות"של

יסודותולהניחהזההעולםעיוותיכלאתלתקןהמתיימרמשטר ;מאומללותןאותן
האחר.המחרלעולםבריאים

 ;ודמוכסטרציותפרוקלמציות ;ופרוטסטיםמניפסטיםבספרותעצמהקע wתהיא
מצפותאכזבותכמה !שליגדולהרפורמטוריתה; ..."ספרטקוס" ...מחתרתמפגשי

אתלגלותעל-מכתשלילגילילהגיעתצטרכיובגידות.תסכוליםכמהכדרך'לך
לאאזוגם ...שלומחצרואחדכל-להתחילישהעולםתיקוןשאתהגדולההאמת

 ...קל
לךאין"כאילו-המתלווההקולכך-מאד"חכמהליכשמעתאת"עכשיו-

כן?"לאהמוחלטת,האחרת.לאמתהגעתכאילו .שפירהכלכעת.ספקות
בדיבורינו"אותהמשעממיםאנחנולזהנניחאך !"צדקת-

אחורה,נרתעתהיא "?למשלישכובות ?בשבילךכןזה ?ילדהמשחקיםעם"ומה
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לה.שיקנומבקשתד:יאכדודיםדק !בובות-בשבילהלאזהנעלבת.כמעט
ב"אבא-אמא"גילה,ני:כדודניה,שניעםלשחקנהגהדבזמןמשך !וחישוקים
לההביאמהם)(אחדכא:ןז;ך .האחרוןיום-הולדתהמאזנגמדזהאבל- "וב"דופא

דקלא-ומאז .:וכתה 1ממונהנו"חוסן-כלה" :וקראוצחקווכולםבומבוניידה""
היאבקושי ,דודןאותושלובצאתובבואואלא,המשחקאתלשחקשהפסיקה
לפעמיםבאותכן,דות?:חב .לויחשובשלא .נשיקותסדרחסל .ידהאתלומושיטה

אותומשאיריםתמיד . tפשו(לאא'בקומההקומיסרשלהכלבעםשהענייןאלא
לרדתועליהמפחידזה .עובדכלעלבנהימותיוומאייםדלתםלפנירובץ .בחוץ

-אמהותיהןבליוויתישנאויש .פחדאחוזתעצמהכשהיאהבאותאתולהעביד
 ,אוהד- " ?מהבבית,לאדק "?משחקים"בכדוד .ולמשחקיםשיעודיםלהכנת

לצידיליצניותנ:קפיצותסבון,בועותבהפרחת ,בתחפושות ,בהצגות .משחקים
בעומקמסתתרהשניכשחציוהגוףחצישלשההשתקפותכךהאדוןשבדלתהמראה
מיניועוד ,מדומהסוס . iמטאט~עלרכיבה ,נאוידדחיפהשלאשליהיוצרת ,האדון

 ...אקרובטיקה
אפשרשבהםההם,דות tהש(כלגםנמצאים ,ההודיםשלהשינהבחדד .אדוןובאותו
משחקים.הרבההכילשחק

"שטרות?-

אתותופסיםהמגרותאת:ממלאיםהם ; )?מדקים ?(רובליםבנקנוטיםאלפים .כן-
סופדכך-חסדי-עדךומונחיםבחבילותארוזים ,מדשדשים-האדוןתחתיות

הודיה,נתקעוושנ:עיקבותיומשפחותרבבותשרוששהגדול,המשברמאז-בבית
 ."צברית"נולדהלאהיא-לכןולכןבפולין .כלחסדי

לדבר-לחשוב-חיתהעתידהשהיא"צברית",להיותחיתהיכולהשהיא ,לחשובדק
להלקרוא ,עליהלזזלעיגהחלההזמןשבבואשפה,אותהעברית.-לחלום

המלהשלכביכול,טי tהומודיכמכוון,שיבושתוך"לוקשין-קוידש",בעוקצנות
להשהיה(בלי .זאתעשתההתנשאותאיזוומתוך ;קוידש""לדשיךבביתהנשמעת

לדתקשורשזהרופפת,יריעו;שהיאאיזומלבד-מדוברמהעלמושגכלבעצם
לאןונעלםשהואמאיןהמופיעהזקן,פעםמדימדוקןאותההכחולה,ולקופסה

פולניתשדוברים .ודיהכז.השמשכילהכזאת.שלעצמיובטחוןשחצנותובאיזו )שהוא
מביניםהםמה ...ובכללומדוולש"אניהחשוביםהדבריםכלאתלמדוושלאקלוקלת

 "!?האלההזעיר-בורגנים
 .שליהתוכחהקול j'Tבאולישח- "?כאןלחפששבאתהדברזהו"אז-
הפיוסמלאכתועל:צויה:החאישיותיעל ,עליללגלגזכותךועכשיו .זהגם"-

 " ...פרצופישניביןהמתמדת,העיקשת,
 ?כאןמשתלבהואהיכן ? 'זיגמושהיכןאז

 ?זיגמוש'
 .זיגמוש' ,כן

 :לפרוידסיפורזהטוב
דפידפדפהרי-בראשית,יסדשינתה .ואנשיםחפציםטלטלה ,גדולהדוחקמהפתאום
מעלה-כנפיהעלנישאתואנייציבה.מקרקעדגליאתעקדה-ניתקה ,אחורניתהספד
שוצפת,בתנועהתחתיהזורםלרחובמתבוננתילדונת,-עצמיאתומוצאתמעלה

ובני-סוסיםרתומותעגלותוסתםשחורתנדנדות ,אדומותחשמליותשלדו-כיוונית
 ,נדחקיםרצים,אלה,כלובין .מרובעותשחורות,פוררומכוניותואופנועיםאדם,

מקל?בושתקעונמלים,קןפעםדאיתרוחש.גועש,המון .אנשיםנדחפים,
שלווה"כל-נדדי".לילתקריב.בהומסתוריןנורא-הודחגהרחובעוטהלשנהאחתדק

 .הנפשאתאזמרטיטהאלוהית
צבאי,רכבטרטור ,ידיקולותילדותי,שבשחדתצפיתיממדומי ,אחתפעםודק

אסון-שלבפתאומיות .ז 1באחנפסקתלמטהשםהאדירהוהזרימה ,"עוצר"הכרזות
 .קיסורספילהפיכת-למדתילימים ;טבע

חנותהנה;בסיפוניםדהומי-סלמילויהמפלצתיותהמכונותעםהחנותהנה ,הביטי
חרובים .תמריםזיתים. :אכזוטיים ,דחוקיםעולמותעלשמספרת ,הדליקטסים

פרסיםברכישתמבלהקבו:בהאורחתאתשם,ובההיא, ...ובכללסוכד-קנדלוחלבה,
איןומידותבצורותמכונפיםובני-מלאכיםמלאכיםוזהב,בכסףכוכבים :לובנקי" ?7 "

הצ'ולנטים)אדיריחותא,:(ההמאפיה:ובפניםשממול,לביתהכניסהשעדהנה .ספוד
המעופכ!ות).והנוצותהפרפוריםהניגר,הדם(מדאותוהשוחט

שעדה ;השקופותהמיימיות,עיניהאתביהתוקעתהסבתא ,בפינהשם,זאתומי

לכתמיהנמשיםהפכו(ה ...פניהעלחומיםוכתמים ;מתולתלדמוי-קש .י-דהוי'ינג'ג
כתמיםמכוסותמגוידות,,הידיהוגם ; )?ומתחבריםהולכיםורבים,ההולכים ,מוות

עושההיאומה ?זקנהבאבצ'יהאהיה ?ככהפעםאדאהאניגםהאם ,לדובחומים
- nו-ס-ל-מ-ב-י-ןחיוךמיןאליומחייכתכלפי.מצביעה ,מתלחשתהיאמיעם?שם
 :מסכנהקצת,ישנהיזz.היא?דקלאמא .למישהואקרא?אוליפהמחפשתהיא;מהנ-י
 ;הרותחותפשתן)(זדעוניהס~מ~השקיותאתמחליפהלידיאבאעםישבההלילהכל
ואבא, .להיפתחרצתהשלא ;לזרועשמתחתשליהארורה(הפדונקל)המורסהעל

אקראאולישלו.זזדגמיםמזוודתעםלעיסוקיוונסעבבוקרהשכםקםלמרות-זאת
 ...טפשותיעלשובליתצחקו:ההןולא.לא ?במטבחומגהצותהתופרותלפועלות

 ?הגיוניכל-כךדברואבז.רתיבשיחתןהתערבתיכאשדבצחוקאזפרצובעצםלמה
 ,מזלאיזה"-אמדתי--יופי""איזה .תינוקלהשנולדאחתבחודהעלאזדיברו
התופרותמבינות,הןמה 'טוב :'.שהתחתנהאחדיבדיוקשילדההנכוןובזמןטוביצא

יומובואעדאמובבטןמבשילתינוקהדי ?הטבעבחוקי ,מדעתהנבערות 'האלו
צחוקצחקווהן ,אזמקתי:הכאנינושר.מאדמסויםוברגעמבשילשתפוחכשם ,לצאת
 .גס ,מוזר

הספדדחל'העל-ידיכנן·אהמוגנבלידיה,יגיעאשדעדדבזמן'יעבודעוד ...-
-פוליןברחביהזהנ:זמןהנפץו ,הנושאעלוהיחידהראשון ,סקסואליות""קושיות

אמה.שלהאילמת-רועמתבהסכמתהבותקראוהיא
לא, ...אמאשללזו·ומה rהליכתה ?זהמה .חצייהלמעבדמתקרבתהזקנההנה ...

 .סבתאיתכל-כךלאבכללונמרצת.זריזה ,קומהזקופת:דחל'השלכמובדיוקבעצם
חגלאשהיוםחבלמטבחהחלוןדדךלחצרואציץארץו ?ביתנולשערפונההיאהאם

 .כלשהו

זה-"שלי"והפינה !עבדנוהופ .הרחובאתלחצותיש :המציאותאלחזרהב
 !סנקטואדיים :בסביבההחנויותמכלשונה ;כמובןגוישל .המרקחתבית

ושני !סטריליוהכלומזוגגיםכבדיםארונות ,חריפיםריחות ,בלחשדיבוראפילה,
מימימבצדדמוייתברזלוקופתמרקחת"בית"מאזני :ז;ןקסםחפצינדירים,חפצים
 !השכונהבכלבמינהיחידההטכנולוגיה,שיא-הנינים

חישובלכלי-רכב.דקרוחבולכלהנפתחמקומרהדו-כנפיהברזללשערמתקרבים
בגידלנדותמקושטתהביתחזיתאתתדאיולא !כלשהולאומייוםלאהיום :מהיד

ופוסטריםלאוםדגלי-ובמרכזקטניםודגלוניםצבעוניותנורותמשובצות ,ירוקות
ננסייםנויעציעםעציצים-חביות-השערובצידי ;והמנהיגיםהפולניהנשרשל

 .היוםחגאיןלא .עצמיתחשיבותוחדורחמוד-סברשוטר,הפוגהללאפוסעוביניהם
למבואהשערמאגפישבאחדהדלת.דדךונכנסיםהשוטרפניעלסתם,חולפים,אז

ובכלדייריםמשפחות-מהםבאחדשדקאגפים,ארבעה .מרובעתחצרועמוק.רחב
מספר-באלכסון ,ממול . 3מס'קומיסדיאטאיזודית.משטרהתחנת-היתד

נהגהכאןטרי.מאפהשלמשגעים""ריחותמתפרציםלאפי ...לכניסהדלתמדרגות,
הילדים ,ועלינו .גדוליםחגיםלקראתבסיטונותעוגותלאפייתחומדיםלמסוראמי
שנהמדינבנתההמטבח,לחלוןמתחתישרבקוכאן,והנה ; ...אותןלאסוףהיה
פעםמדינפרשיםכאןאספלט.כולה-החצרוהנה .סוכתנו-שלנוקוצ'קה""ה

להטוטנים, ,צועניםבדדנים-לולינים,שללהקותובםהופעותלקראתבלוייםריכוכים
אתבמקורוהשולף .ירוקתוכיעםהמנגנותהתיבותבעלימגיעיםלכאן ;בולעי-אש
 ,והשוטרהשוערשללחסדםהנתונים ,וקבצניםמזמריםוסתם ;שלךההודסקופ
לחצרסביב-ההופעהאחדי-כולםהםוסובבים .להסתלקעליהםהרועמים
 .מחלונך ,אתוכאן ...מחלונך ,מהחלונותשנזרקו ,הפרוטותאתמהנידושולפים

הביתאוליאו ;איננווהביתחיהעומדת .כאןזאתהאני ?בינתיבטשטשהשוב .אחה
לאסוףכדיהחצר,אתלפקודמותיאחדיהנהבאתידוחי,כלומדואני,תלועלעומד
 ,בצחוקחצי-להזהירניאמינהגהכךכי ;החוצהשהשלכתי ,הנטולותצפודניאת
מאמונותהמשוחררתפרחחית,;ואניהצפודנייםנטילת"טקס"כדיתוךברצינותחצי

כפתיאלא !הנהלחזוררוצהדווקא"אני :מצהירה .החלוןדדךאותןהשלכתיטפלות,
 .עליךנגזרכך .כאןהנךוהנה "!לי
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 .מצבהבהיעדר-לזכרם

ומתצפית ;שלהםהבוקרומפקדיהשוטריםשלבתרגילי-הסדרהתבוננתזהמחלונך
מול:סוציאליתבתודעההראשוןהפרקאת .החייםעובדותשל 'ב-,ה-אאתלמדתזו

למאסרמובאיםלכאןהמפקדה.שולחן ,'אקומה-נוחהראיהבזוית-חלונך
מגיעותלכאן ;באשפתותמתפלשיםשנמצאואוברחובותשהתפרעוהשיכורים
עברייניםמשטרתית,בשיירהמובלים,לכאן .גודלןמדאתולזעוקלקלל-נשותיהם
שנתפסומאותן,נקבות ,שסרחוקטינים, ;זמניולבידודמוקדמתלחקירהפליליים
עלובי-חיים,שלפוסקובלתיארוךמצעד-אלהמסורגיםצדדיםבחלונות ...במצוד

אני ...מתנגדתאני ,מוחהאני ...מאשימהאני :והמעוותהמ~וותהמשטרקודבנות

 !הבריקדותעל " ...אדםישגה ,"יורםבוחדשסדרשלעולםלבנותרוצה
במאי-1באדומיםסרטיםוהיצמדתכאןשלנוהמדרגותחדדבפתחאז,עמדתלכן-

 ?לעלותלהןהנחתולאבלהטושכנעתוהסברת .אביךפועלותשללשמלותיהן .ההוא
ניצבותדגליךכאשדממלמלת,עצמךאתשומעתאת- "?לעלותלאאו"לעלות

עלולהישעןהעץמדרגותעלשובלדרוךכדידקעצמה,נקודהבאותהכאןהנה ,שוב
 ;כלי-שחמטבדמותהמעוצבות ,להפליאהמגולפותהעץעמודיותבעל .מעקה-העץ

 :לדירתנוהכניסותשתיאת ;המפלצתיהכלבשלוינצומקוםאתלדאותעל-מנתדק
האדפוק,-למעלהכבדאתכעת ...למטבחהמובילהוזו ,הדו-ככפיתהראשית,
עזבנוזודירתנואתשכןליהזכוריםהרהיטיםאתאמצאלאבפניםהדי ?האננס

מדווחת-לאחרתלעבודעל-מנתהגדול",ה"שבדלפנישניםכארבע ,מרצוננו
תנודאתהחדרים,מערכתאתלדאותסיכויכןליישאבליותר.יוקרתית ,יותר

ערב,מדי ,מתהווהצדדיוושמשני ,החדריםשנישביןבקירשבנויהענקהחרסינה

כדי "גויה"שאבסמגיעובשבתות .כסתותלחימוםתור .הארוךהחורףבעתות
האדוםהעץלוחותואתהחומיםבגווניה,העץמרצפותאת .יגוועבטרםלהחיותו

צוהלתההברקה,למברשתוצמודהשפופה ,אותימסיעיםאחייהברקנו,אותם
השינהבחדדישנתיכתינוקת, .שליפינתיאתאדאה .ופחדהנאהשלתרועותופולטת

אבלהחריפה)התנגדותי(למרותמגן-העדןגדוששלמדיוםלאותועד ;ההודיםשל
בהסבתי.שלופינתה .מהםאותיקרעוהנפשיתלבריאותיבדאגה-בשלהםההודים
כולההמשפחהמכלהיחידה .שהסתלקהעדמשותקתחצילהתקייםהמשיכה
 40 ~בהיותךאתמולשדקהסבתאאותה :וכדיןכדתלקבורותוהובאהמיטתהעלשנפטרה
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דוראמי, .בירושליםייכיכר-השבתיילידוגדלתיולדתינ
חצי-פרחיםמוכראבי .העתיקהבירושליםרביעי
-אניגםכך .שידעומבליבשבתות,גםעבד .מסורתי

ועם-זאת ;מסויימותבתקופותלהכעיסואפילו ,אפיקורסי
 .למסורתאהבה-היוםעד-

וחיפושברירה

חוששאני .קיימתלאירושליםשליובציוריםבשירים
הואהחינוך .בקיבוץכמואינטימיותמדייותרבהיש .ממנה

בודדלהיותלאיבוד.ללכתאפשרשבומקוםצריךאני .נורא
שסיימתיאחרימיידליילחוברחתיגםכנראהלכן .כלבכמו

עמדתיכאן.טובגיובאזכברליחיכה .בצלאלייייבללמוד
מהידעתילאואני,מסודר,הכלכאילו .כסףעםלהתחתן

מההבינהלאכמובןהמשפחה .עצמיעםלעשותרוצהאני
ועליתיקמתיהתפוצוצת,סףעלהרגשתיואני .ככהלימציק

חיתההתחנה .אוכלבליסיפון-שקוראיםמה .אוניהעל
בעקבותללכתרציתי .פתוחהעולם-ומשםונציה,

הגעתימשום-מה .הרחוקלמזרח-מותאםסומרסט
הקשר .המשפחהקבלהשםהשתקעות .פאריסעדרקיייי

להםנראהכסף,-תהילה-ציור-פאריסשלהזה,
שהייתיבערךוחציהשנהשבמשךהיאוהאמת .הגיוני

 .ציבורייםבגניםגרתי .התלבטתיבכלל.ציירתילאבפאריס
מז,;ניחייתי .מהקרקעשהרמתיסיגריותזנבותעישנתי

פאסיביותשלבמצבאמיתי.קלושארהייתי .מזרקות
 .מוחלטתאי-אכפתיות .מוחלטת
חלק .שליהשיריםהתחלותכנראהנעוצותזוקשהבתקופה

בסוףדווקאשמיקומםאלה-החדשבספרימהשירים
שלהראשוןיי i(יי~רק .ימיםלאותםשייך-הספר

שיריםבספרשנה 15לפנייצא ,שליהפאריסאיייהייסיפור
 .עקד)יבחוצ ,ייהללוייהבוער"העולם

במהלכו .לאירופהורחבארוךלטיולנסעתיכשנתייםלפני
שליפאריסייייזיכרוןעםימיםשלושהבמשךשהייתי
ימיםשלושההםהזאתהנסיעהמכלשנשארומה .בווינה
האהבהבעקבות-הנוכחייםהשיריםפרצומהם .אלה

עולה ,אישייםפרטיםבהםשישממהיותראבל .האבודה
למימוש,ניתןבלתיחלוםשלנפש.מצבשלתיאורמהם

יששלגביוישראליילהיות-שלהמגבלהבגללבעיקר
אחרעםכלבןאואגנליאוצרפתי .מראשאבודיםמצבים

נקיפותללאהמוגדרת iארצשאינהארץבכללגוריכול
מסוגללאחמישיידורירושלמיובעיקריישראלי .מצפון
 .כזהדברלעשות
העתיקההעירזכריביוהשיריםבכלהקייםהמתחמכאן
יי.צלבייסוגדתלבין

שלעצירה-בעצם .לביצועפשוטהכל .ניתןהכללכאורה
שלמכווןצורךכאילו .פנימימזוכיסטימנגנוןאיזה

 .תמידיסיפוקבחוסרתמידייבמתחהישארות

בתשובה""חזרה
פאריסאחרי-עצמיבעקבותמסעילראשיתנחזוראם

הבורגניתבריסללציור,חזרתישםלבריסל.עברתי
דיברתילאבההבוהמית,מפאריסיותרכנראהליהתאימה

 .לייפליי-בויייהפכתיבבריסלשנתיים.כמעטבמשךאדםעם
החדשה,שבעיר ,בגן-ציבוריאחדלילהאחרימי,ד
שקנהמלירכךעםנפגשתילצדיישליהתמונותרכושכשכל
הראשונהבפעםליהיהתמימה,שנהחציואחריכולן,את
כללאורךוכךטוב,הרגשתימידחמה.לארוחהכסף

באווירהטבעיתהתעריתיהזאת. .בעירהשנתיים
שלבקומונהחייתי .המקוםעלששרתההדקדנטית

י 6sב-ופתאום .וכתבתיציירתיואנרכיסטים.מאואיסטים

 .כאןקורהמהידעתילא .הישראליבגבולמתחשישלינודע

קראתילא .ישראליםעםנגפשתילאשניםארבעבמשך
מלחמת ,בבת-אחת ,ואז .מהארץמכתבקבלתילא .עתרן

 .הקומונה .ההווהכלבימתאחדרגעותוךששת-הימים,
 .הכלנמחקאחתבשניתהמאואיסטי.השמאל .האנרכיזם

מגן-דודעליוציירתי ,לישהיההיחידהסדיןאתאזלקחתי
 .בבריסלקטנהכר·כ,אלשצפהמהחלוןאותווהוצאתיגדול

 .ארצהחזרתיהראשוןובמטוסלשגרירותרצתיאחר-כך
תגובותמחשש ,בריסלשמשטרת ,ליספרויותר(מאוחר
 .מהחלון)הסדיןאתוסילקהלדירהפרצהאלימות,
שנשענהזקנהבאישהבאקראינתקלתי ,לשגרירותבדרכי
והבנתי ,ידהעלהיהמחנה-השמדהמספר .בכניסהובכתה

 .בקומונההחבריםלכלמאשריותרהזאתלאשהשייךשאני
בתשוב"הוהפכתיחזרתי".ומוחלטברור-אזליקרהמשהו

נסיתי ,בארץחודשיםארבעהאחריאמנם,יי.טובציוניייל
הנהשבתי .מעמדהחזקתילאאבללאירופה,שובלחזור

 ,הזמןכלמשךלחויילגחאנימאז .מחדשהכלוהתחלתי
 .יותרמסוגללא-שםלגוראבל

פניםרבת"סכיזופרניה"

להיותאפילורציתיפעם .מאדעמוקלעבריתשליהקשרגם
אפשרחושני.ז,;נמדבעלתהיאבשביליהשפה .ללשוןמורה
ביןאצליהזההצרוףכנראהלכן .בציורכמו .במיליםלגעת

מרבדיםכנראהנובעיםהשנייםועם-זאת .וציורכתיבה

 .שוניםנפשיים
-והסאדיזםהמזוכיזם ,הפחדיםמרובדעולהשליהציור

ריאליסטיבנוסחזהוכל .ניכור ,בדידות ,עינוייםמצייראני
סייסמוגראףכמואלאישלוליריליופיבנוילאאני .אכזרי
שליהתמונותזומבחינה .מתחיםומתרגםשקולט

שלהנסתרותבחרדותיהםנוגעותהן .מאדבינלאומיות
אניזוומבחינה .שבתוכםטאבושלבנקודותיאנשיםהרבה
 .חברתימסרשלכנציגעצמירואהכצייר,

היא .שבוהסנטימנטליהחלקמופק ,לעומת-זאתבשירה,
 .אישית .חושפניתיותרהרבה

עושההייתימהיודעאלוהיםוכותב,מציירהייתילאאם
ממשיתהיתיראפמהוויםאלהשני .שבתוכיהטרוףבכלאז

עבורי.

השואףי,שבהטובהפשוט,החלקגםישנו-ובנוסף
למסלוליששייךהחלקזה .בעולםהחייםאתלהנעים
בהנאהמפרסםואחר-כךבודקאניאותםבארץ,הטיולים

 .גדולה

 !מכאןהלאהמה
יש .תיבהכובבציורביממה.שעותושתיםעשריםעובדאני

יהוצאתלכן .סימניםלהשאיררוצהאני .עצום;,ליוןפחדבי
 .העכשווי ,זהאתמוציאאניולכןהראשוןהשיריםספראת

רביםבבתים.להימצאכדי ,חינםציוריםלחלקנהגתיבזמנו
אניעכשיו ,העולםאתלכבושחלמתיעודאז .האפשרככל

להיות .בישראלשליהעצמיבפיזורלהסתפקמוכןבהחלט
 .ייחולמיםשלמנהיגייכאן

צלבס;גךת
•.••.• : T 

~~ןישותק~ךז;וא.יך

חז;כי,~ת

זpלס:;גךנותr:וt;כרת

~לב,ס;;ךת

כקר, ,י~~כקרא.יך

מן-:כזס~סץקק;~י~ת

t;כמוק;ת:;נלס~ים:כ:קפ;ךן~קא.יך

 .ז.כתף~tיים tf~לה p:כרקד

 ,ת;כך_~יגיך .vי pרינ;ז;ןק

 ,~ן;קי;גק,.זנה w ~;:נ;:ל~הה pא.יך

לזכר י(;!~לזpךך~ה W ~~ז~הי
א'לא.יך~רןה~נ;ת

א,·לא.יך ,לךר~יחי

זp~תר;ן fזזpלת;רין 9מא.יך

:כה;.רהל i;ת n י~~ o;iנ;

:;נננירסתרך, ה~ה~י::רר~י;ן

 .ע;גרלזרזpז;כז;וג:קןה

~לב,ס;;ךתיגיך, .v:;נת;ך י~~ש;קף
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נובר,אבל .כמרך"לערך"ואהבתהמצווהפיעלשיחיהחדש
למעןכהקרבהכ"אלטרואיזם",לאזהפסוקפירש ,כידוע
 .לך-עצמךשררהבמידההזולתכאהבתאלאהזולת,

תושההתגברקשייםבליתושלםלאאמכםזרהתפתחות
שלאמדיכשגבתמטרהזוהיהאםאבל-זמןתדרושעליהם
הפררפ'כדעת~כד"ספי" ..מתוקחלוםבדורותינו,תושג
 'החירות"ל"ממלכתהכורח"מ"ממלכתהמעבר ?פרדם~וין
צמיחתאבלהאנושות,בתולדותמהפכנישינוייהווהבאמת
הסוציאליסטית,המעברחברתבתרךהקומוניסטיתהחברה

איכהבהחלטהיום,כךשמתקרהמהולאכזאתתהיהאכןאם
 ) 60 ( .ביק-שארלישסבורכפי ,~סכאטרלוגי-משיחי""חלום

גםאפשראבל ,בעתידרקהלכה-למעשהאמכםיוכחזה
ימותעד"הראשוןבשלבלהיעצרניתןכיצד :להקיש
 ,בהכרחעדיין,שהואלעובדהמודעיםכשהכול ,"המשיח

השיגהבטרםלחלוטיןצודקלמשטרלקרות"אין ?פגרם
קיומןבאפשרותהכירמארקס .הגבוההשלבאתהאנושות

סדןדובציטטהסוציאליסטית"החברהבתרךגםסתירותשל
 ) 77 ( .אשלגהר"'את

ככתבלאמקרם?בשרםחזיונות"ל"חחהמארקסייחשבמדוע
שלמאווירכלאת"ישביעיהקומוניסטייהשניהשלבכי

בוודאי ".והניגודיםהסתירותכלאתעולמיתויסלקהאדם
 .האנושותאתלקרםיוסיףשפתרונםוניגודיםסתירותיישארו
משיחי-אסכאטרלרגי"חלוםלככרתומוצדקזהאיןכךמתוך
 ) 60 ( .ביקאברהםכדעתהימים",באחירתלולצפותשיש

ימיולחזרןמארקס,פיעלהקומוניסטיהשני,השלבלקביעת
ישכיייתכןבעולם,אחרותבדתותגםכמרביהדותהמשיח
מוטבהמארקסיזם.לטובתהמעידדברמשותפים,שורשים

 .בזאתלכר

לשנותצריךהאמנם
שלמפיר ,העבודהמפלגתהנהגתהצהירהזאתבכלו

ילדעתה .ההימנוןאתלשכותישכי ,ההסתדרותמזכ"ל
 .לכרמתאיםאיכרשרבינתיישן "האיכטרכצירכל"

 ,כולו "השלישיב"ערלםגםאך ,שבאפריקהבעת ?מדוע
לאישראלאוכלוסיבקרברגםמרעבחלבה"עם"מתים

המתועשותבארצות-המערב ,ללחםרעביםבלבדבודדים
חי"םבארצות-הבריתואפילובכי-אדםמיליון-33כמובטלים

?שעהמזי-ערבאיןשרב-לקו-הערכימתחתמיליונים 3 5 . 5
וחברותדמוקרטיהמונעותרבותכהשדיקטטורות

הבינלאומיתהמטבעוקרןאל-לאומיותממונופוליסטיות
 .ערדאיןהאמנם- )!לכר(גםוחייםעבודהתנאימכתיבות
כפוף/מגבבחריכה,היסודעדישן"עולם :למיליםמשמערת

-אתמולכלוםכקימה.ולאאזעולמנוהעול.ואתכפרוק
הכל"?מחר
יותרשגדולהככלבעולם,גובר-וחולךסר~ז-חרןשישככל

דווקא-במלחמה-געריניתהאנושותהשמדתשלהסככה
 !הבינלאומיתחסולידארירתהימכרןיותראקטואלי

והעבריתחופשיהיהשלרכסקיאברהםשלשתורגמוייתכן
ששרבלככסמזמןהיהזהגםאבל .רביםלהבכתמדיקשהשלו
עדייןמילותיהכלעל"התקררה"האם :אגב .לבטלואין

 ?ארתח"לזuכתב"יציעמיאך-תקפה
המגמהבדברהמצערתאי-ההבכהאתישלשכות

ביק-שארליאברהםשהראהכפי ,אשרהסוציאליסטית
זמננוצרכיאתרקלאמבטאת ,הגדולהזכותווזרחי ,בספרר

הכה, .עמנותולדותכללאורךשאיפרת-יסודאלאוחברתנו
 ,הישראליתהעבודהלתנועתגדולהמשימה ,קיסרישראל

 • !להסתדרות

 .(הירידאוקטוברבתערוכתאשתתף-קונקרטיבאופן
מכיןשאניהתמונותוכל .בפאריסלאמנות)הבינלאומי
מהאפילו .תשובותללאשאלותבעצםהן-זולתערוכה
מעיורקיש .מהןאחתבאףברורלאהספציפיתהשאלה

תמונות .אפשריתאיננהתשובהשוםגםלכן .לנ:רי >t ~מצב
 • .מוגדריםלאאפוריםמצביםשלאפורות

עינתעמלה :לדפוסוהביאהשוחחה

ןןן iנ,ית

שלןתעתרו
~ 
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קלאסיקה
הישראליבתיאטרון

ואמנותיתחברתית-תרבותיתסוגיה

שיפמןגליה

ספרותיתלתפיסהבניגודבארץ-ישראלקיומנושל
 ,ולמשחקילבימובאשר .מאודליחבלזהועל .מורכבת

אתגםולתדרןלאמןישקלאסי,תיאטרוןשלצורןהרי
חוויהשאיננהחוויהלקראתהבמאיאתוגםהשחקן

למימדלהגיעיוכלשהקהלעל-מנת ,בלבדאקטואלית
בשפה ,אקדמימאודכמובןנשמעזה .הטרנסצנדנטלי

השחקן .הבזק ,גדולהפאגש, ,מעוףאומרזהממשית
להגיעךצריהוא ."כוכביםייל ,"שמיםייללהגיעצריך

צריךהקהל .ולעכשיולכאןמעברהרבהשהואלמשהו
רקלאפתאוםלהיותאדירים.למרחביםאיתרלהמריא

 .קוסמיתממציאותחלקאלאהמיידיתמסביבתוחלק
ואינותרבותיבבידודחישלנושהשחקןעושיםמהאבל
םיעשרלגילהגיעולפניהמערביתלתרבותנחשף

היאהאמורההתרבותאתלמידתואזוגםושתיים,
יכדוהרי .הפנמהמאפשרתואיננהבלבד,אינפורמטיבית

עולםהאתלהביןיש ,קלאסיבמחזהדמותעללעבוד
אתכוללוזה ,צמחהתרבותבאיזוחיה,היאשבו

בההדרןואת ,שקיבלהוהחינוןהפילוסופיההאמונות,
 .•ונוסביבתהאתוהיאאותהרואההסביבה

רקפתרילהיכולהאיננהדמותעלבעבודהההתמודדות
שהקלאסיקהמכיוון ,לזהבנוסף .תידרוכיפתרון

חזקההילחוונתבעתהיא ,מיתיותבדמויותמתעסקת
לאישיותשקורהמהלכל ,לתשוקה ,ליצר .ביותר

היאזאתעם .ורוחניתפיסיתמבחינה ,דרמטיתקיצונית

המעוגניםבירוריםלשוםלדעתי, ,נתבעתאינה
רעהאוטובההדמות(אםפסיכואנליטיותבדיסציפלינות

התסביכיםהםמהמדכאונותסובלתהיאאםלמשל,
זהמסוגשהתייחסותמאמינהלאיאנ .)'וכדשלה

אותושהשמעתיכפיהנאוםאת"דקלם
אםכיורהוטה'קלחכלשוןזניך'בא

רכיםשנוהגיםכפיכהטעמות,תפריז

ידקלםשכרוז·חעירלימוטבמשחקנינו'
 ,, .שודרתיאת

שכיחתמונהשלישית,מערכה"המלט"

הקאמריכתיאטררןס"ררלנירר"קמההצגה

התחרות,בשלביעדייןהנמצאתישראל'מדינת
מרכזיתלדילמהשלחהצמיחהבתהליךכעתהגיעה
נחנרכשולאאח,רמצרתרבותה.פניעיצובשל

לערכים(וחכורנההמערביתחתרנותערכידיים
המוניתאורבניותעל·יריהמאופייניםולתרבות,
עלשמירחהדמוקרטיזציה,בצרהמרע,עוליונות

ומרינה).דתביןהפרדהסובלנות,הפרט,זכויות
גדלולאאלחערכיםעלהתחנךלאהצעירחדור
הטבעית.מצמיחתונפרדבלתיכחלקאיתם
בעלתאותנטיתתרבותאצלנוצמחהטרםשני'ומצר
אולי'יחיה'ניתןעליהםומובחנים'ברוריםערכים
 .העתירדוראתלחנך

אחרשחםחקלאסיים,המחזותבהעלאתהטיפול
אתחיטבממחישהמערבית,חתרנותשלממאפייניה

הטומנתדילמהנקלענו'אליההתרבותיתהדילמה
חברתית-תרבותית-האחת :כפולהאמירהבחובה

מןבלתי·נפררלחלקאלומחזותלחפוןהמתכוונת
אמירה-וחשביה .חברתנושלחתרנותיהרפרטואר
נבחןיוצראמןשלחאמיתיערכושכןאמנותית,

שללנכסי·צאן·ברזלהנחשבחומרעםבהתמודדותו
יחיוחתיאטרוןובתחוםחמסוייםהאמנותיהמדיום

אולסופוקלסחמלך""אדיפוסכמויצירותאלו
 .לשקספיר"המלט"
משמעותעלתיאטרוןאנשימספרשאלנו

לקראתהכיוםמכשיריםכיצר ;לגביהםחקלאסיקח
במאיעוברכיצרלמשחק'בתי·חספרתלמידיאת
גבולותמחם ;אלומחזותעלשחקיו'עם

במרינת·לנו'ישומרועלקלאסיקחהאינטרפרטציה
 ?בהעלאתםמיוחדיםקשייםישראל

שביט:~כדנה

חישלנוןזשחקן
תרבותי:בידוד 1

למשחקומורהבמאית :שביטעדנה
למשחקומורהבמאי :טושפרגזה
למשחק"ה"סטדויומנהלנתיב:ניסן
הבמהלאמנותבית-ספר-צבי""ביתמנהלבילו:גרי
א"תאוניברסיטתשללתיאטרןובחוגמרצה :לוישמעוןד"ר
ת"אבאוניברסיטתלתיאטרוןהחוגראש :עוזאביד"ר

המחזות :ספרותיתבהבחנהוקהילאסקזהה~מ
שהצליחמחזהכל-ספרותית-לאבהבחהנ .היוונים .,

עםמתחילההבעייה .שנההאממיותרמעמדלהחזיק
לכל .קלאסיותטנדנציותלהםשישםייהמודרנהמחזות

 ,המבניםאלאחרתאוכזאתזיקהישדרמטיופר 1כ
או ,ר~א~ ,~יל iמאהחל ,הקלאסיהביטויוצורותהלשון

לאהבעייתיותאבל ."המכשפותדיצייבמילררטור >-1
גישה ,הבימתיתבגישהכמוםיבמחזאכןכלשורה j:ו

העוסקתימתיהקהאופנהלכאתלחלוטיןנוגדת iר
הולןכשאדם ,כלומר .ומיות-יהיומהמציאותצילום:ב
אתומדברים .עצמואתבורואההוא ,לתיאטרוןיום iר
שלסוגקבלתלאחרכמותהיהבחוזרוהואבעיותיול: 11

אתהקלאסיהתיאטרוןשלסתויתפכןלבניגוד .היונופ
הצגתשלתפיסההיאהשחקןןילבהקהלויבקשר iר

טנדנציההקלאסיותבקומדיותכי-אם .מיתוסאוכז.של
ובכל-זאת ,"עקוםבייראיהקונקרטיתהחברההצגת~ו
שלכוונתו .תהומיהואתיהמודרנהגישהילגבהבדל iר
היתהלא ,בקומדיותשעסקכגם ,הקלאסיתיאטרון iר

שיקףכמובןהוא .תיהחברתהייבבעורקאן,~התעסק

שלבבעיות ,קיומיתבבעייההתעסקקריבעאן ,)ו-ותה
מולייישלהקומדיות .עליוןוכוחאדם ,ואלוהים)ויזם

כשמתייחסיםאן ,עקוםבראיהחברהאתאמנםראות .rנ

היצרובעוצמתבכוחיבהרפגוןרימולישל•:טיפולו
חורגשזהברור ,זאתשיותיבאמותיהקיהחשקיו

לממדיםעוברוב,דלבתיחברתהייבבעמטיפולי:חלוטין
מחזותהםיםילאסקהחזותהמואכן .י\:רנסצנדנטליים

םיהאלמנט .טרנסצנדנטלייםלנושאיםלהגיע\!.מצליחיםי
 .דורותלמשךרהיציהאתשמשמריםהםוזמטפיסיים

נובעתהקלאסיאטרוןילתחסיבשלנוהספציפיתוזבעייה
שליבויותיהםימחועםאמיתיתהתמודדותחוסר :.rו
אנחנו .הקלאסיתהספרותיתליצירהוהשחקןזבמאיו
לתתהתיאטרוןשצריךהשירותעםהרבהז.:תמודדים 1

והחברתיותטיותיהפוללבעיות 'שלנוומיוםיהיי:חי
אצלנושהתיאטרוןבוטהבצורהאומרתהייתי ,זושונות

אלאהתיאטרון,באמנותלהתעסקכל-כןרוצה:אי
תיעתונאתפיסהבעצםמשרתוהואהתיאטרוןכעתונות.

המחזהלגבינכון(וזההתיאטרונילמשחקמשהותורמת
לתפיסותאלאהמודרני)המחזהלגביכמוהקלאסי

המקילותוהקהלהבמאייהשחקןשלהסטריאוטיפיות
אישיותלפנינושמציגיםברגע .בתיאטרוןהצפייהאת

 ,הבמהעללכאןאולכאןיימשפט"עליהחרצנושכבר
דמותבאמתהיאמי ,עצמנואתלשאולנתבעיםאנואיו
 .לגביהאניומיזאת

טוב-רע,שלחוטא-צדיק,שלדמותהציגההקלאסיקה
ושאתההמסילותביוהזמןכלשנעודמויות .צנוע-יהיר

להתלבט ,להתערפלחייבצופהאושחקן ,במאיבתור
הבמהעלהעלתההקלאסיקה .אתןיחדלאיבודוללכת
באמצעיםדמותשפענוחחושבתואניגדולהחידה

 .שבהותיהחידתאתמדללפסיכולוגיים,אואתיים
ימיושבואחדאחדלכלמקבילהבימתיתדמותכל

מייצגתהקלאסיתהדמות .שלוהשיאברגעיהאולם
האנושיותבאהבהםברגעים ,שלנוהשיאברגעיאותנו
-אנואז .שלהביותרהקיצוניתבצורהטוייבלידי
אוהרפגון ,המלט ,אדיפוסלהיותעשויים ,כולנו

ליצריםאזעבדיםשבנוהשוניכלעל ,כולנו .אגממנון
הקלאסיותהדמויות .כולוהאנושילמיןהמשותפים

 ,אחרותבסביבותשחיומשוםרקמזוזונבדלות
הבימתיתהדמותאתמשנההתקופה .שונותבתרבויות

אתלבייםאי-אפשר .הפסיכולוגיתמורכבותהולא
לבשוהתקופהשבאותהלהביןמבלי ,למשל , iו;בריב

 .ונשימה ,ישיבהצורת ,הליכהצורתשהכתיבומחוכים

למלים .מדברתדמותהיאהקלאסיתהדמותלכןבנוסף
במשמעויותגםטעונותוהןמשמעויותיש

צריךוהשחקןרבהחשיבותלטקסט .טרנסצנדנטליות
דורשזה .הטקסטממנושתובעלרמהעצמואתלהביא
כלנכונההמבטאתמאדו,ברורהדיבורדרךכלקודם
 .גדולנשימתידיאפזוןתובעזה .שבטקסטואותאות

לא ,~יז.;נלת,י.~;: ,ת(;\כמואותיותנכוןלבטאכשצריך
אותיותלהפיקמוכרחיםאלאומעלה,החזהמןנושמים

משהועושהלאוזהלמפשעה.מאודקרובמאזוראלו
פתאוםמחברזר .כולולגוףמשהועושהזהלמלה.רק
ויוצרהתחתוןחלקועםהגוףשלהעליוןהחלקאת

-היצר""קומבינצייתלהקוראתשהייתיקומבינציה
הפיסיהצדחיבור .הנשמהעםהיצרשלחיבורו ,כלומר
אותיותיש .כל-כולן ,כלומר ,האדםשלהרוחניוהצד
אתשמעוררותאותיותיש .היצראתשמעוררותבשפה

יותר- •ב ;רוחשמעוררתאותזאת- •ה .הרוח

 .ביותרהנמוכההיא- •וה-תיותרעוד- 'ג jנמוכה

 .האלוהאותיותכלאתלהגותלדעתצריךקודם-כל
 .עצוםפיסימאמץשזהרואיםנכוןאותםוכשהוגים

לתרבותלחלוטיןמתכחשתבארץשלנוהתרבות
נבלעות.-אצלנוהאותיות .האותיות
לשלושההמתייחסבמשפטהטיפולבאאחר-כן
אתלהגותאפשרונעימה.קצביםהדגשות, :מרכיבים

אנחנוואז ,גמורהבמונוטוניותאבלנכוןהאותיותכל
הקייםהרגשאתולאההגיוןאתלאמעביריםלא

הקשוריםהדבריםשלושתאתליישםכדי .במשפט
 .צעירמגילבהסלהתחילצריך ,למעשההלכהבמשפט
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צפה,הואשלוש.מגילשלוהמקהלהשיריעםחיהיווני
היהזה .מאודצעירמגילהיווניתבטרגדיההמבוגרעם

שלהקשההעבודה-אצלנוואילו .מתרבותוחלק
שתביאהדרךבחיפושמושקעתוהשחקניםהבמאי

הצדלאוזההחומרעםהקהלשללקומוניקציה
ענק,דיאפזוןמקבלהשחקןאםכילדעתי,העקרוני

שלהמסוייםהאמירהסוגאתהמצדיקהגיס\;'יק~ל~?ה
הואשחיתה,כפיהרלוונטיתהתרבותאתוחיהדמות
ועלהכוחעלהקלאסי,הטקסטאתלשרתמסוגל

 • .בוהטמוניםהמוסיקליות

פרטוש:גזה

תמציתוקלאסיקה
התיאטרוןשל
מתייחסייתיאטרוןייהמושגפרטושגזהבורע

היאהקלאסיקהכלומר' .הקלאסיייל"תיאטרון
מוצאיארץבהונגריה,אמנםהתיאטרון.תמצית

 'מוליירשקספיר'עלרקמדברתהרשמיתהקלסיפיקציה
ואריסטופנססופוקלסואילוקלאסיקהבתורראסיו

זוהיאךקלאסיים,לאעתיקיםמחזותנחשבים
שייכתשבצרפתכמובדיוקבלבד.רשמיתקלסיפיקציה
נוהגיםבאגנליהואילוהבארוקתקופתרקלקלאסיקה

שהתפיסהמשוםקלאסיקהבצ'כובאפילולראות
ליםיי..הגדו"המחזאיםשלתפיסתםהיאביסודה
כלקודםהיאהקלאסיקה-פרטושאומר-בשבילי

באופןהמתרחקתתיאטרון'שלמסויימתרי~ליה
 .הנטורליזםמןמקסימלי

שלטפליםפרטיםבאלפי:ךדמויותמתעסקותבנטורליזם
תמציתאתהדמויותמייצגותבקלאסיקהואילוהחיים.
סתםאיננושקספיר'שלמאורוגמאלדו .האנושיהקיום

תמציתאתבהתנהגותושמייצגמיאלאמאוהב,נער
מבצעתהקלאסיבמחזההדמות .הנעוריםאהבת

סמלבדרך-כללשהואהידיעה,ב-ה'הדבר,אתומייצגת
 .האנושיבקיוםמרכזימאודלמשהו
הואקלאסייםבטקסטיםבעיסוקביותרהחשוב

עלוהבנויהאותםהמייחדתהקומפוזיציהעלהשמירה
 .השיריתהשורהשלנכונהוהבעהתנועהנגינה,ריתמוס,
תנועהאבמצעותלהעביראי-אפשרכזהטקסט

הקלאסי,במחזהלשפהעצומהחשיבותיש .ריאליסטית
להגיההרבההחשיבותומכאןהדמות,שלהבגדהיא

 .הנכונה

כמובןלזהאיןכזאת?דמותעלהשחקןעםעובדיםאיך
את .היטבהשחקןאתלהכירצריךחד-משמעית.תשובה

המטעןואתאופיו'אתשלו'והמגבלותהיכולות
 .העבודהשיטתאתלקבועזהולפישלו,התרבותי
הכשרתשלמסורתישמוצאי,ארץ ,בהונגריהעם-זאת,
אניזוומסורתקלאסיות,דמויותעללעבודהשחקנים,

 .כאןגםליישםמנסה
מתרגלים .השפהריתמוסעללשמורלומדיםראשית
תנועהלומוסיפיםשאח"כמסויים,שיריריתמוס

עלשחקניםלראותלינזדמןככר"הו
להםקושריםכיצדולשמועהכמה
והשחקנים :שבחיםשלעטרהשבחים,

נוצרישלמבטאהיהלאמבטאם tהללו
 tנוצרישלהילוךלאהיהלאוהילוכם

ילוד·אשה.שללאואף tכופרשללא
 .ושאגו"שעטוכל·כך

שכיחתמונהשלישית,מערכה"המלט",

שקספיר.שלרירליה"כ"ררמיארמרשרנרכומרנימובטחג'טה
פרטרשגזה :כמאי ;חיפהתיאטרון

בד-בבדהריתמוסעללשמורומנסיםמסויימתקבועה
גםאלהמרכיביםלשנימוסיפיםלאחר-מכן .התנועהעם

לשמורעליוסיפורותוך-כדי .השחקןמחייכלשהוסיפור
 .האמוריםהתנועהעלוגםהריתמוסעלגםהיטבכמובן

שהשחקןלפניעודרבותשעותעובדיםזהתרגילעל
מיוחדבכישרוןזהבעניוצורךאיו .שיריטקסטמתרגל
רק .ולקצבלריתמוסחושצריךספקללאאךלשירה
הגיסטיקולציהאתלדמותלהוסיףניתןזהאחרי

 .המתאימה

קשהזותורהאצלי,ללמודהבאיםהצעיריםלישראלים
עלבעיקראיתםעובדאני .מוותראינניאניאך .במיוחד

שלתמציתונמצאתלטעמישבהמפניקלאסיקה

 • .טר~ wהת

נתיב:ניסן

התרבותהבעייה

הישראלית
תרבותשאיננה

דמויותעלבעבודהמתמודדיםלא .התקופהשל
מורכבותןבהןאין .מאודברורותשהןמשוםקלאסיות,

הראשונההשנה .הריאליסטיהתיאטרוןמןהדמויותשל
משוםהאופי'לנושאלפיכךמוקדשתאיננהבהכשרה

כאשרבתיאטרון,ביותרהמורכבהדברהואזהשעניו

אתבתוכההכוללתמושגשלהרחבהבמשמעותומדובר
אךמסויימות.בנסיבותהאישיותהתגובותמערכתכל
כאמור•ולדמויותיו,הקלאסילתיאטרוןשיירלאזהכל

בילו:גרי

שלדיבורתרבות
מרפסתמולמרפסת

תוכנית- .קלאסיקההיאשליהמוצאקודתנ
ברמותהקלאסיקהעלבנויהכולההלימודים

הקלאסיקהמןטועםהתלמידהראשונהבשנה .שונות

האופטמןמגורקי'החל .מחזותמכלולדרךהעולמית
דרך ;הראשונההשנהשלהראשוןבשלישואויקייסי'
הארבעיםהשלושים,שנותשלהאמריקאיתהמחזאות
וויליאמס,טנסי-הזאתהמאהשלוהחמישים
איסבן iהשניבשליש-אונילויוג'יואודטסקליפורד

 .השלישיבשלישוסטרינדברג
אחתלימודיםשנתבמשךהתלמידיםמקבליםכך

בשנתומוליירשקספירעםלהתמודדותתשתית
השכיחהשנהמןשלישיםשני .השכיחהלימודים
הגדולותהבעיותבההמקובלת,לקלאסיקהמוקדשים

מוקדשהשלישיהשליש .הרטוריותהבעיותהןביותר
בשנהשונים.מסוגיםמוסיקלייםלמחזותלרוב

מחזותשלרחבהקשתעלהתלמידיםעובדיםהשלישית
 .מסוייםרפרטואריקולפילא

האויראתלנסרתרבהשלאלכ"ושים
גםכיכעדינות,נהגאלאכך'כידיך'
הסופה tהסערהבלב-רוחךכהתפעם

שלהזלעפה-לומרלייורשהואם
לעצמךלסגלעליך-הרגשהתלקחות
אשראיפוקשלתחושהעלינוולהאציל

 ,, .דבריךלכלנועםתשווה
שכיחתמונהשלישית,מערכה ',,"המלט

 ;הבימהסרפרקלס,שלהמלך""אדיפוסמתוךכמקהלהעצירןעדי
שביטעדנה :בימוי

מחזותישאם-קלאסיקהיי?ייבשביליזההמ
הםלא?סיבה,לזהיששנים, 2,500שמוצגים

באנגליה? "ליישלגרהפךציכובמתי .אקטואלייםתמיד
רוסיתספרותכאללאאליולהתייחסשהתחילוברגע

כאלאלא ,רוסיותבעיותעםרוסייםבאנשיםהעוסקת
אנגליתפרובלמטיקהבעליבאנגליםהעוסקתספרות

צ'כובשלהפרובלמטיקהאז .רוסייםבלבדששמותיהם
לכן, .לאנגליםאקטואליתמאודלהיותהפכה

כלל-תכניםעלמדבריםקלאסיקהעלכשמדברים
 .עםשלאותקופהשלסגנוןעלועלולאאנושיים

 .אוניברסאליתהיא-מקומיתאיננההקלאסיקה
נעוצההנושאעםבארץ,כאןשלנו,המיוחדתהבעייה
מסורתלנויש .כללתרבותשאיננהראלית vהיבתרבות
הקלאסיקה .למשלדיבור,תרבותלאאבליהודית

יחסועלשירייםטקסטיםעלרבהבמידהמבוססת
מדורזהיחסשצברועמיםיש .הלשוןאלמאודעמוק
אדםזה.לעניויחסכלעדייואיולישראלים .לדור

בעבריתמדברשהואבזהומתגאהמתהדראיננומשלנו
לאזהגםכיום .הספרדיםאצלכזהיחספעםהיה .יפה

זורק,-יי~אוקייימאודהואשלנוהדיבורסגנוןקיים.
דגללנוישהתרבות.בערכיגםבועטהיתרוביןמתנג,ד

לפשטנות.שהופכתפשטותשלאמצעיות,חוסרשל
אחריוגוררהדיבורלתרבותהמוחלטהתודעהחוסר
 .מגן-הילדיםרביםדיבורליקויי

לשוןבליקוייהמטפלתגישהכיוםנהוגהשליבסטודיו
אלאפעם,נהוגשהיהכפידיקציה,שיעוריבאמצעותלא

שאנשיותל-השומר,שלהאודיולוגיהמכוןבעזרת
הליקוייםאתמוצאיםהתלמידים,לכלדיאגנוזהעורכים

לתוצאותהביאהזוגישה .בהםומטפליםהספציפיים
ממושךקולימאמץשלליכולתביחסגםביותר,חיוביות

 .השחקניםשלבדיקציההקשורהלבעייתיותוגם
 .משפטיםשלהגיונייםמבניםגםאצלנולומדיםבנוסף
בהתאםאלאמלאכותית,בצורהטקסטלפרקלאאיד

אודימוייםשלושהלמשלבויש(אםשלוהפנימילהגיון
בנייהזו-ועודועודעודשלמסויימתסגרגציהשיש

לאזו .יום-יוםשלדיבורלאזהמסויימת.-ספרות~ת
שלחולשתםניכרתאלהובענייניםעיתונאיתשפה

שמתאפייניםהקלאסיים,המחזותבתרבותשחקנינו
וכיווןמסורת 'סדרבעלתכתיבה'שלבדיסציפלינה

יכוללאהשחקןקלאסי'מחזהעלבעבודה .מוגדר
 ."משהוזהעםאעשהכבר"אנישלבמונחיםלחשוב

קודמיםתכתיביםשלובעשייהבחשבוןלקחתחייבהוא
הלימודשנותבשתישליבסטודיועובדיםלכן .לו

ושקספיר.יוונייםמחזותקלאסיקה,עלרקהראשונות
השלישיתבשנהרקואיבסן.לרוקהציכוב,השכיח,בשנה

 .מודרניתקלאסיקהעלעובדים
עלבהתחלהעובדיםהקלאסייםהמחזותבאמצעות

המאפייניםאתגםלומדיםותוך-כדי-כךהפעולהמושג

המופיעיםשהשחקניםלכ"ושים
עלמשלהםיוסיפולאליצניםכתפקידי

 ,,הכתוב.
שכיחתמונהשלישית,מערכה"המלט",

מאודרחבמושגבהחלטהואייקלאסיקהייהמושג
כמכשירלגבימעלהזהשנושאהמרכזיתהבעיהבשבילי.
תודעהמספיקאצלנואין .השפהבעייתהיאשחקנים
אידלנושא.טוביםמוריםמספיקגםואיוזאתלנקודה
שבהבתרבותשלנו'הכוללתבתרבותקשורזהשהוא
רקעעל .לרחובמהמרפסתשיחהמנהליםובןאם

בבית-הספרדיבור.לתרבותלהגיעקשהכזאתצמיחה
פיתוח :מישוריםבכמההבעיהעםמתמודדיםאנחנו

עם-זאתהתחבירי.ההגיוןלימוד iהשפהלימוד iקול
היתרביו .שיפוריםיש .גבוהיםשההישגיםלומרקשה
שישהאסוציאטיביהעולםמדלותגםהבעיהנובעת

משפטלמשמעבהםהעולותהקונוטציותלשחקנים,
מסויימתדמותעלעובדיםכשאנולכן .מסויים

 •התקופה.הכרתעלגםנרחבבאופןלעבודמשתדלים

לוי:שמעון

מרוביםבו~רקם

המילוייםעלהחללים
מידההיאבקלאסיקההבולטיםהאלמנטיםחדא

שלבמרקםמדובר~לדיות-.שלמאודהגדולה
ובחללים .המילוייםעלהחלליםמרוביםבוכזה,טקסט

תיאורייתמוכרתבספרותאם .למילוירקמרווחישאלו
כמהאחתעלזהדברנכוןשבתיאטרוןהריה"פעריםיי,

העוברביצועשלמדיוםהואשהתיאטרוןמשוםוכמה,
 .ועודועודתאורניםשחקנים,במאי,שלעיבודיהםדרך
שהיאהיאהקלאסיקהשלההגדרותאחתשמבחינתיכך

זוסותרותואפילושונות,רבות,לאינטרפטציותניתנת
 .הטקסטלאותוזו'את
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 . Sightבמקום lnsight .מבפניםהארהלושוזהיה
אחריהכלמתחילבקטאצל .ידועיםוהדברים

ניקורשלהאקטאחריאוהזאב,ממעיהזויפלטות
כברכשהםדרכםאתמתחיליםוגרגרדידי .הי{יניים

למודעותבעצמםמגיעיםוהםומאחרעינייםנוקרי,מ
זאתלהםלתרוםלקהלאפשרותנותניםולאבמית 1ע

ההיוודעותתהליךבעריכתהקהלגםחייב ;מנחוץ
עצמית.יה

קיימותשאינןאיכויותיש Iמודרניכקלאסיקןלו:קט,
לדמויות.ביחסלמשל, .המקובלים bהקלאסייחזות r.1ב

הואהשחקן .בני-אדםרקיש .דמויותאיןבקטאצל

השחקן .להגידלכקטשישמהשלוהסוףההתחלה
זהובזמןהדמות,שלמצבהאתלזמן-מהלעצמומשאיל

שלה,לטקסטטוטאליבאופןנאמןלהיותחייבהוא
 .צוייושהואכפי-למקוםנכתבו'שהןכפי-ז:לים 1ל

בקטאתמקסימום .דברשוםמייצגתאיננההדמות

אנחנווהלאהמכאןאבל .לוהמאזיןאתאוצמו:ע
 • .עצמובפניסיפורשהיאלאכד"ל"בקטכברנכ:נסים

חיפהכתיאטררןכקט : "לגרדומחכים"

מדובראם ?הנזכריםהפעריםאתממלאיםאיד
אותםלמלאניתןבקט'שלזוכמומודרנית,בקלאסיקה
אפשרלגרדו""מחכיםאתאינטרפטציות.באין-ספור

ואדנותעבדותעלמרקסיסטית,באינטרפטציהלמלא
לאנוסזהלצורןצריכיםלאואנחנוקפיטליסטיומשטר
אתלבטלזאתלעומתאפשר .הטקסטאתהרבה

החלליםאתולהספיגהמרקסיסטיתהאינטרפטציה
המיתוסלפנינוואז .אקזיסטנציאליסטיתאבינטרפטציה

גםנהדרמסתדרזה .וטנטלוססיזיפוסלפיקאמישל
 ?לאמיועםסארטרעםוגםקאמיעם

 .גוזו-גוז-אלוהים :ולהגידלסלקזהאתגםואפשר
 .באאינומטבעוואלוהיםלאלוהיםפהשמחכיםולומר
נהדרת.תיאולוגיתאינטרפטציהוהנה .שיבואלואסור
אחרבאיזםהספוגאתונמלאזהאתגםלבטלאפשר

סקינר,שלהביהביוריזםלמשלכמוהיום,המקובל

הילד'לאקיפוצו'ביןהיחסיםמערכתכלאתונתרגם
כלליעםנהדרמסתדרזהגם .לאורוגווגודידי

 .שלולדמויותבקטשמתווהההתנהגות
אתמראשלעצמומזמיןהקלאסיהמחזהכלומר,

 .שלוהספוגיתהתכונהבגללהללו'<יגים Jהאי
המחזה .הצופהעלהשתלטותו :שלואחרחשוביתרון

באולם,הצופהשלקיומואתסתםמניחלאהקלאסי
מהקהללא .להשתתףבמפגיעממנודורשהואאלא
צופהכל ,כלומר .שבתוכואינדיבידוםמכלאלאכקהל
יחסובדברשלוהנפשחשבוןאתעצמועםלעשותחייב

 .עצמיתמודעותשלמאודגבוההברמהלדמויות,
ולמחזהבקטשלמודרניקלאסילמחזההמשותףלמשל,
שהואההיודועותבאלמנטהואסופוקלסשלקלאסי

קייםהמחזותבשני .המחזהשלביותרהמרכזיהאלמנט
לאאין"אה, :ואומרפתאוםשקםאדםשלהאפקט
אפקטלזהקוראהייתיהאלו?"הדבריםאתראיתי
ואוזניהזאבעיניאתמולהשראתהאדומה"ווביפה

להסיקהצליחהלאובכל-זאתוציפורניוושיניוהזאב
זאתלחוותחיתהצריכה .מהעובדותהמסקנותאת

גםזוהי .הזאבעל-ידילהיבלעותהההצדקהוזומבפנים

כדיאדיפוסשלהחיצוניותהעינייםלניקורההצדקה

 .אותךלהנחותרעתךלשיקול"הנח
המלחואתלמלחהפעולהאתהתאם
לחטואלאמשמר,מכלוהשמרו~פעולח.
כלכיהסאה,אתלהרגישולאלטבע

שליעורראתסותרתכזאתהפרזה
r ,יבימינווגםבראשיתוגםשחריזמשחק

מראה,להחזיקועורכהחיותהתכליתו
להראות :הטבעפנימולאלכביכול
רמותאתלסכלותיתארואתלתום
נחוויתם,חדורפניאתולהאירדיוקנה,

 ,, .וחותמםכצורתם
שניהתמונהשלישית,מערכה,"המלט",

t עוזז--בי: 

שפהשלמסורתאין .
בתיאטרוןפיוטית~

הישראלי
רחוקותיצירותאותןהןהקלאסיותיצירותה
דוגמאלהיותהשניםעםשהפכובזמן'מאיתנו-

שללנצחיותלומראפשרכמעטלאוניברסליות,מופתו,
קלאסיקהעללדבריכוליםאנחנולכן .האמנותיהמדיום
במובןגםאבלורומי,יוון :שלהביותרהמקובלבמובן

רגיי iקשקספיר' :כמוהתרבותשלתחנות-היסודשלי
הקיוםמשן .היוםמודרניתקלאסיקהשלוכןוךאז;כיו

הואגםאוניברסאלייםמערכיםשנגזראלה,יצירותשל
שלהאוניברסאליות .שלהןלקלאסיותחיצוניאינדיקטור

מפגעיהחורגיםהאסתטייםוהאמצעיםהתרככיהמסר

קלאסית.ליצירההיצירהאתהופכיםהזמן
שהיומחזותאותםהםלקלאסיקהשהפכוהמחזות

האסתטייםערכיהםואשר,אמנותיתשלמותבעלי
המשמעותשמירתתוךשונות,פרשנויותאיפשרו

מבחינתי'הפרשנות,גבולות .המסרשלהתוכנית
הסטרוקטורהאתמעוותיםלאשהםזמןכלגמישים,
ישהמלטאצללמשל, .בחומרהטבועההיסודית
מובהקביטוילידיהבאהבעלילהפנימיתהתפתחות

כשמישהו .במחזהשלוהמונולוגיםשלהכרונולוגיברצף
במערכהאומרשהמלטהמונולוגאללצרףהחליט
אתשלוהבגרותבשיאהנאמרשכיח,תמונהשלישית
לאאו"להיות :הגדולההשאלהמובעתבההמונולוג
אזשמדוברמשוםלגיטימיתהאינטרפטציהאיולהיות",

 .אחרמחזהעל

להעלאתהמתייחסתביותרהחמורותהבעיותאחת
משאלתנובעתהישראלי'בתיאטרוןקלאסייםמחזות
חייביםהיולעבריתהמחזותתרגומי .התרגום

הטבעיתצמיחתהבגללבחירהשלרבותבהתמודדויות
שקספיר,מוצלחות.היותמידלאוהתוצאות .השפהשל

מצויובהקיימתדרמהבתוךפיוטיתדרמהכתבלמשל,

פרייוכריסטופראליוטואפילו .והייאחרי"ה"לפני"
שלהרצףאתהמשיכו zoה-במאהפיוטיתדרמהשכתבו
 .האנגליתהפיוטיתהדרמהמסורתושלוביירוןטניסון

לכן .בתיאטרוןפיוטיתשפהשלמסורתאיןלנו
הואשעליוהערךאתראשיתלבחורחייבהמתרגם
בעבריתפיוטיתדרמהשלזיאנרליצורכלומר,מתבסס,

 .לתוכולתרגםאחר-כןורק
מסוףשקספיר'בתרגומינהוגהשחיתההאידיומטיקה

אידיומטיקהחיתה , zoה-המאהאמצעעד-19ההמאה

עתיקהשפהשהעבריתלמרותכיעב,דלאוזה .מקראית
 .השתייםביןברורפעריששקספיר'שלשפתוגםוכן

אייסכילוסאתכשתרגםלדיקמןחיתהבעייהאותה
 .וסופוקלס
כלביןברורהאינטגרציהלהיותצריכהטובבתרגום
הלשוניהריחוקעללשמורלדעתהמתרגםעל .מרכיביו
אי-היצירה.נכתבהבוהזמןלכיוהצופהביןהמסויים

הדמויות .היום-יוםלשפתקלאסימחזהלתרגםאפשר
מדברותהשקספיריים,הקלאסייםבמחזותהפיקטיביות

איפיוניםמהןאחתלכלמסויימת.זיאנריתבמסגרת
 .שלהןבדרכי-השיחגםביטוילידיהבאיםשונים

שהןבקומדיות,אובטרגדיותהמרכזיותהדמויות

מדמויותאחרתבשפהמדברות ,החיים"מן"גדולות
ההמון .פרוזהמדברותהעממיותהדמויות .ההמון

אותהשלב"סלנג"אפילומדברקיסר"ב"יוליוס
רבדישלהמיוחדותהאיכויותעללשמורכדי .תקופה
מאודערלהיותצריךאלו'במחזותהשוניםהלשון
 .שלהםהפנימיתהאינטגרציהלענייו
עלבעבודההתדיריםלכשלרבותינונוספתמהותיתסיבה

לדמותביחסהשחקןמעמדתנובעתקלאסייםמחזות
כלפיעמדהלהיותצריכהלשחקן .משחקהואאותה
שלמרחבכלולהדמותבגילום .יוצרשהואהדמות
שלביכולתומותנהזהפרשנותמרחב .עמדהנקיטת
 .היוצרהאמן

השחקניםשלביותרהגדולשהכישלוןלינראה
שימושלהשתמשיכולתםמחוסרנובעשלנווהבמאים

להיותחייבשחקןעמדה.נקיטתשלזהבמרחבנכון
יהיהכןלאשאםעמדה.בעלאדםכלומריוצר.אמן

זוממנושנדרשמהואילו .בלבדהבמאישלדברועושה
משלואינטרפטטיבינדבןהמוסיפהעצמומשלהערכה
 .הקלאסיתהדמותלעיצוב

ללא-ספקחייבהואזה,מסוגיוצראמןלהיותכדי
רבות,שניםמשןולנו,אישי,תרבותימטעןבעללהיות
שלמתחדשתתרבותליצורשכדימוטעיתהנחהחיתה
המערביתהתרבותלמטעניעורףלפנותצריךבארצו,עם

 • .רביםדורותמשןשנצברה

(המשך)עצמי~אל 36

 ...מצבתהאת ...קו:רה,אתלאתרניסית ,לפליטהשנותרהיהודיבבית-הקברות
מלואאתששילמהעדהמקודשים,המושגיםלכלשלעגההאפיקורסית,נכדתהאני

ה"מיתהקללתשלומקדרהמשמערתהאתולמדההאישיתההתנסותשלמחירה
 .המשונה"

שנגיע"עד :להיכנסלאאן'כןאםהסופיתההחלטהאתדיפלומטיבאופןדוחהאני
 ...להגעתילאאניכי ;לגשר"

 ?זיגמרש'כאןהיכןאז .אחדרגערגע,"-
 .פסיכיאטריםבשבילסיפורזהזיגמרש' !זיגמרש'יכןזא-
 .בסדרהסוףעדדר", tבכ"להיותרעליהבטחתיהריכינמרץ'בקיצורננסהאך

הפגועה,בגאוותיר;פצועה,בנפשיקץרכמוהיוםעדהבוגד.חלומותיאבירי ,זיגמרש'
הצגהמכינהשלנרהגננת :ובכןשלי.הנסיךעכשיו.לידינפלאילופגשתיו,אילו

-וזיגמוש'"לכלובית"כוכבים.ממשמעולים,שחקניםלהבוחרת ;השנהלסיום
עדשר"ובעבאשרחיים"והם .הנסיכהואני-רגלילכףמתאימההנעל ...המלך"בן"

מגיעהאני-ולמחרת ...חוגגתחוגגת,ואני .מסך ,כפיים:מחיאותהזה"היוםעצם
עין,עלימעיףלאאפילוהזזז,המנוולהוא,ואילולמלוך,-לממלכתישרקקהבנפש
עללעמודמנסהאנישר; t-1וכאחרת.סביבומכרכרמפזזמתנפח,טווסכמראלא,

מסרבתמאזאניהנכזבת.המתוקההאשליההר,בלגלוג.אותיפוטרהוא ,זכרירתי
וחושדתגבריםשונאתנעלנ:ת,"פרינצסה"כמומתהלכת ."לכלובית"תפקידילקבל

 .הטובותבכוונותיהם

 ?ארטוטרכ!יה-כאןושהותך !עצמיתחשיפהשליופי-
בעברםהחופרים(אותן)אותםועלעצמיעללגלוגבעיקר,אךכזה,משהו-

שללתסכוליהםצידוקלסורור.עובריםקטנים,למטבעותהענקפרוידאתופורטים

 .שבדרךלאלהוהיתרהיום
 ?קטרזיס-
היסטרית.כמעט ,רגשיתהתפרקדתשלשיארגעיכמהעם ;ספקבלירבהבמרה-

יהאחרוןביתךשל ר-ע-,-ש-מ-ה ,-מ-,-ק-מ-במנדלןהחריפהאולימהןואחת

בזעםמעצורים,ללאשפכתשםהעיר.כניעתשלפניהאחרוןביוםונהרסשהופצץ
המעודן-ארסי,וחיוכוהפרובקטיביתשאלתרעלבתוגהישכמרתךלבת-כהןהיאה
כלעבור .וחרופיםגידופיםשלקיתונות ;גאהוורשאישלהשפלים,הרמזיםמלא

 .חשבוןעדבאתלאועדיין .המיליוניםכלרכשםבכי-העוולהכלראשירעלהזמנים
אתמושיטהאנישם.שובהקטנהניצבתחזרהבדרךהרחוב,לפינתמגיעיםבינתיים

 ...לוחצתמכוונת,למצלמה,ידי

כלותעדועוד,;עודדיבליעדולהוסיףלהמשיךיש-אולהוסיף,מהיןא
הנשימה.

 ?באמתהיהזהכך-
כךרצית.באשליהשיקרה.רציתכךכי ...אמתלאהכל-תרצוואםאמת.הכל-

לאכי .געגועיםחוטיקלועהעצמית,הונאהשלפקעת-היריעהאתלעצמךשזרת
אי-שםשכשתמרההמציאותשללמחוזהאחורניתהמחזירהזמן,במנוכתלשםהגעת

במטוסכיבלבד,מוחךבתאילהתקייםהממשיכהלמציאותחזרת;לאהיקוםבמרחבי
"ארקצ':יה",התעופהלשדהה-י-י-ש-ראירליין""אוסטרייןשל "ט'ג"לשםהגעת

" Warszawq Restituta ". . 
כותר.שמהרק-עיראותהלאוהעיר
 .נותרשםרק-שלךהרחובולאשלךהגןלא-והרחובוהגן

לומר?ישמה-והביתוהפינהוההצטלבות
 •ונבוכה.תוהה,כותרההמרפסתעלהילדהרק
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ביטוחלעשותחשובמתמיד,יותרהיום •

-ואמינהה mבט ,גדולהבחברה
בטוח:להיותהסנה.כדאיבקבוצת

הליות
בוטח

בתיך,כי

ורכושךנכךיס

מבוחטים.

הליות
בוטח

עתידךכי

פחתךמשועתיד

מובחטים.

הליות
בוטח

מבוטחשאתה
בטוחה,בחברה

עליה.לסמוךשאפשר

הסנה,בקבוצתביטוחעשה

 ,יציבה ,גדולהביטוחקבוצת
ומבוססת.אימנה

שביטוח-הסנה.והמשבטוח-ביטוחמהכי
מ"בעלביטוח•שראלית.חברההסנה

מ"בעלביטוחחברה .צור

מ"בעלביטוחחברה .שמשון

מ"בעלביטוחחברה.רותם

מ"בעיטוחלבחברה .שמיר

מ"בעלביטוחחברה .דקלה

מ"בעמשנהלביטוחהישראליתהחברה
הדד•לביטוחקרן .עומר

מ"בעלביטוחחברה .ביררמן

מ"בעאשראילביטוחהישראליתהחברה :מסונפתחברה

~ 

.. 
,. 

אמקורכביסהמכונתשקונהמי

כביסהמכונתקונה 111סופרקומפקט

פרטכל .עובדהזאת .החייםלכל
בסלכ .אחתבמטרהתוכןככמכוכה

קומפקטאמקור .יעילותבמכסימוס
11סופר  ,תייאמעבודהסוסיאה 1

יוחסכונחזק

 )מ"ס 40X60 (הקטנותמידותיהמרותל
 .כביסהiכ"ג 5עדמכבסת 111קומפקט

תיוסחכונללחוטיןאוטומטיתהיא
 .וחשמלמיםבצריכתבמיוחד
המכונהשלהמיוחדהמבכה

היאמהסהמעוליםוהחומרים
כביסהנתמכולןמבטיחיםמיוצרת
לעיהלסמוךשאפשר

 .בטוחלעהולכותהביוטחחברות

 ן~~;רמס~ח,;~ג~ו~:ב~ח~~מ ~
 8נמשןכללבדרןאותהלבטח
שנות 10ןלטתכיסאבמקור .שכיס
סיבהמאותהדביוקמדוע• .ביוטח

 .כופלהאחריותלןנותניםשבאמקור

אחריםכביסהמכותנצרניירוב

למכונותאחריותשהכקרלןטתכיס
לךטתכיסאבמקור .לשהסהכביסה

שלנתייםמלאהאחריותחינם
מאמיניםאחננו 'פשוטהמסיבה
מוכריםשאחננובמה

 ~ ש~[?~,n ~ 1~1 ~~ס~,יי

תכניות 17בנויש
חייםביטוח

ביניהןלשילובמןגבלןתבלתיפשרןיןת Nו

N ה'מהןחתr< בד'ןק

נך Pשתענ'התכנ'ת
וכמשפחתך

 ! Nמלבטחןן

 11הלבנון-'רדנ'ה 11סרבןאלפנה

 ~ובטחוןאחר•ותביטוח,ן p &.הלבנוןירדניהLי



בהמשכיםסיפור

 (7)*חבריםשני

ווינוביץ'ולזימיו
גור-אריהיהודה :מרוסית

וסבתאאמאאך .חושךהייהעודכשברחובהתעוררתי .האחרוןהיוםהגיעהנהו
מהומהשררההדלתמזוחורישם,לדלת.מתחתהסתמןאורשלצרפסקמו.כבר

במעילמדוברהיהשבתי.·הקמהוסים.קולותונשמעודשדשורגלייםשקטה,
 :בתא 1בכנזפהאמאלא-מזמן.אותוחידשהשסבתאשלי,ישן
בארוןהמעילאתלהניחממךביקשתי .עליךלסמוךאי-אפשר .תינוקכמוממש"את

 ".הל;ננים
 ".היטבזארנזוכרת"אניסבתא,אמרהאותו"הנחתישם"בדיוק

 "?הואאיפה"אז
 ".נפטליןעליופיזרתיאפילו .בארוןאותוהנחתי :לךאומרתאני"הרי
שם."היההואבארון'אותוהנחת"אילו
השני.לחדרונכנסתיקמתי
 .שאלתי "?רבותאתן"מה

 .פתוחהמזוודהמונחתהיונהכיסאעלוביניהן'החדרבאמצעעמדוואמאסבתא
 ".הקטנועאתלנקותלטוליק,המעילאת"נתתי
סבתא.בסערהלו?"נתתזה,"איך

 ".אותרלרכשהייתילאממילאמאוד."פשוט
 .מאיים:קול!סבתאשאלהמחדש?"אותוותפרתיטרחתילמה"אז

ביקשתי."לא .יודעלאאני"זאת
הפקרותשלך.החינוך"תוצאותלאמא,פונהכשהיאסבתא,אמרהבבקשה""הנה,

 ".מוחלטת
בידםנריב"לאהרוחות, rאולהרגיעמנסהאמא,אמרהנתת"אזאותו,נתת"נו,

חמיםבגדיםמלבישיםוןאהרישםלך.יועילזהשבצבאחשבתי,רק .האחרון
במיוחד."

האמבטיה.חדר:,והלכתיאמרתיממני"אותולוקחיםהיושם"ממילא
השמאליתלעיןמתחתרק .גמורבסדרהיהשליהמראהבראי.עצמיעלהסתכלתי

מצוי.משזיףגדוליותרלאגדול,לאבכללכחול,'פנס'נשאר
 .נפוחאחד'פנס'שליהפניםכלהיובוקר,אותראבל
בדעתיהיהלאאךהיווני,נ~:דמשפטיתתלונהואגישהפגיעותאתשאצלםרצתהאמא

אפשראםבדבר,ידהיהוןרשגםטוליק,אתבזהלסבךרציתילאכיזאת,לעשות
 ?מהבשבילטוליק.עלדברישוםסיפרתילאלאמאהזה.במקרהכך,להתבטא
רגםנעיםליהיהאותי.טפו 1טהחמיםהמיםוזרמיהמקלחתתחתארוכהשעהעמדתי
שיכוללי,וחשבתי .מקוםלשרםלנסועולאבבית,להשארחשקליהיהופתאוםעצוב

זהאךוסבתא,אמאעםרבי.אנאםאפילוכך,לחיותלייתחשקעודפעםשלאלהיות,
אנשיםאלאסבתא,ולאאמאזרתהיהלאעלי,יצעקווכאשרפעם,אףיהיהלאכבר

 .אותםמענייןלאבכללשגורליזרים,אחרים,
ומרחההראילפניעמדהא 7 .אנ .והבנהשלוםבחדרשררוהמקלחת,מןיצאתיכאשר

היתההמזוודה .השולחןעל tשלההחצאיתאתגיהצהוסבתאהשפתייםעלאודםלה
מאכל,בדבריגדושהיההואישן.ביתיתיקעמדהרצפה,עלולידה,סגורהכבר

 .עוףשלרגלהזדקרהולמעלה
 .שאלתי "?זה"מה

אמא.הסבירהתרנגולת"זה"
 "?הזההתיקזהמהכללי,באופןשואלאני"לא,
אלי.סבתאנפנתהלדרך"צידהלךהכנרראמאאני"זה

משרנותברירת ?כזהקניות ~,סעםשלנר,הסובייטילצבאאלךשאניחושבות"ואתן
ממני."יצחקופהליששמתןהאלההעופותאפילוהרי .אתן
 .אמאאמרדזדבר"שוםנכנסלאכברלמזוודה ?לעשרת"מה

 "?שםלישמתןמה ?דברשוםנכנסלאכזאתגדולה"במזוודה
 .מתגרהבהבעהיה Jשפחאתחשקהסבתאביותר."הנחוציםהדבריםאת"

המזוודה.אתופתחתיאמרתיאבדוק"יד"מ

זאתהרמתיירוק.משהרכז.ונחהיהלמעלה .מענייניםדבריםהרבהשםמצאתי .כמובן
 .פשוטהרבידאצבעותתי..zזיב

 .גועלשלכתחושהשאלתי ?זהה"מ
:ור. vערללאסבתאהשיבהשלי"סוודר ?רואהלאתה"א

 'בסקרנותשאלתי "?זהאתאלבששאניחושבת"ואת
שלך?"הקצרהמעילאתזרקתמדוע"אז
עללתשובהמחכהאנישניה.ישאלהכברזואבללטוליק.אותונתתיאותר.זרקתי"לא

 "?הזהבדבראלן·שאניחושבת,כאמתאתהאם .הראשונההשאלה
 .אמאהתערבהקר?""וכשיהיה

תשעיםשלאפילואו:עים,וששלקוריהיהשאםסכורה,אתהאםהיקרה,"אמי
 "?סבתאשלהסוודראת:ש 1אלאנימעופן'תוך-כדייקפאווציפוריםמינוסמעלות

צמחהבמהרהבבדידות.רבזמןמונחהיהלאהסוודרהביקורת.אתהלאההמשכתי
לצוואר,צעיףכאןהיוחסדיי-ערך.שוניםמחפציםמורכבתקטנה,תלולית-קברמעליו
קטנהקופסהועודקודם,לבישתילאשמעולםחמים,לבניםזוגותשנימיותרת,מגבת

 .בזהכיוצאומחלותנזלת tראשכאבנגדתרופותעם
 :כחריפותואמרתיעליהןתי'הסתכלשביצעתי.ההרסאחרדומםעקבוראמאסבתא
אערוךאנילהגזים,לאאך , :tומהפרודוקטיחלקלשיםאפשרזה,כלבמקרםזה."זהר

---------ביקורת."
 .תקיםושורגעיושבים ,.הניחמןוהיציאההפרידהלפני :עתיקרוסימנהגזה *
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ולרגלארוחת-בוקר,שלושתנואכלנואחר-כךלהתלבש.והתחלתילחדרינכנסתי
ואילומלאה,כוסלימזגהאמא .ייןבקבוקהשולחןעלאמאהעמידההמאורע,
ואילולאכול,והתחלתיאחתבלגימההכוסאתהרקתי .כוסותחצאיולעצמה,לסבתא
כאלה,עצובותבעיניםעליהסתכלוורקבאוכלנגעולאאךקצת,שתורקוסבתאאמא

בצלחת.חציוהשארתיהארוחהאתסיימתילאוגםאי-נוחות,לחוששהתחלתי
הבינהאמאאךלעשן,לבית-השימוש,ללכתורציתיהשולחןמןקמתיאחר-כך
 :ואמרה
 ".חשובלאכברזהעכשיו .כאןלעשןיכול"אתה

ארתהשמתיאותה,וכיביתינוחהרגשתילאאךלעשן,והתחלתיסיגריההרצאתי
 :אמרהאמאאחר-כךשתקנו. .לכיסהכנסתיזוואתהגפרוריםבקופסת

 ".תתביישאלתכתוב,אחרים,לדבריםאולכסףתזדקקבכל-זאת"אם
 ".אבאאצליותרתקחיאלרק ."בסדר

אמא.נאנחהאקח""לא
מקרהכלעלאךחם,היהנחץרלצאת.להתכונןוהתחלנולשמונהקרובכברהיה

מעילהאתלבשהסבתאואילומעילי-גשםלבשנוואמאאניסתיו)-(בכל-זאת
 .מקל-הליכהעמהולקחהעבהמטפחת-ראשגשם,נגדהעמידהאדמדם,

אמא.אמרהרגע"*נשבבוארטוב,"נו,

למעוךשלאבזהירות,אךהמזוודה,על-ואניהספהעל-וסבתאאמאהתיישבנו.
 .ויצאנוגם-כןקמנווסבתאאניוקמה.בשעוןאמאהביטהאחר-כך .אותה

בקבוצותהתמקמוהם .אנשיםהמרןכברהיוהרכבתתחנתשלפניהקטנהבכיכר
בבגדיםולכרשחגיגיתמסופרמגוייס,ישבקבוצהכלבראש .הדשאעלנפרדות
 .ביותרהגרועים
כלעלגדולכתם-לידהעםרב-סרןעמדמאונס,קארלשלהפסללידהכיכר,באמצע

קבוצהעמדהלידו .הגרוןבמלואשמות,ממנהוקרארשימהבידוהחזיקהואלחיו.
לשמוע.כדייותר,קרובאניגםניגשתי .מתגייסיםשל

 .הרב-סרןקרא "!"פטרוב
לידי.שעמדבמגבעת-קש,ארוך,בחדרלוענה "!שי"

לוהלךוזה ,ברשימהפטרובאתסימןהוא .הרב-סרןתיקן ,,'אני'אלא ,'שי'"לא
 .הצידה

עלי.מבטוהשהההרב-סרן ".ישנו?פרוורזב !"~.רךר.רןב
 .אמרתיבבקשה"תסתכל ."ראז'נין

 "?איננו"פרוררזב
 .נענהלאפררררזב

 .אותיהכירלאהוא .הרב-סרןשובשאלשמך?""מה
 :ליואמרברשימהמשהרסימןהוא .שמיעלחזרתי

"חכה."

 .שליאלוהלכתיוהנוסעים,המלוויםקבוצותביןדרךליפילסתי
 :שרואחתבקבוצההלהט.במלואהתנהלוהפרידות

;:ז;יג~;נייםים ?i ~;ך~יןעו ?7ש
משת;לל;ת.עפ;ת,וצפרים

 .םייד:~:;'~יןים W} nו~ס~:קל;
~ ry 9;:דןך~ן:;גי~ים, ?7:ק;נרםi? ו:קל;ת:J. 

צרחו:אחרת,בקבוצה

ק;נה, 9מ;~ל ?i;:ז~קיע;ת;:דן:פ;ת~ה ,ה;
 .הצבאאלא;תיליריתז:ו ttר

 :צרחניכקולשרהמאמץ' Tמאדומהע'ליזה,נערה
ל~.רןה,לז:ז~תי:רף~ת

 ...ידעי ?iע;ד'J:וםז;ךו-tםיויהילא;הף
אתמחרישיםרם,בקולשרוהםאיש.כעשריםביותר,הגדולההקבוצהישבהבסמוך

שזהמקווה"אניהפזמוןאתשררכאשר .החיים"אתאוהב"אניהשיראתהיתר,כל
 :אחדכאיששררוכולםהמגולחראשואתהניעהגיטרהעםהבחורהדדי",

 ם~~;רע;, ם~~; .ם~~;

הרכה,הרכה,פעמים

פעםכלפעםארבעיםמוטב  T __ 1-- •ד;--

i? רpך;נ~ים. ם~~;~ף~ז~
עםלפגישההלכתיכאשרהספסל,עלשראיתיהחבר'האותםאלה .עליהםהסתכלתי

טאניה.

בשצף-השמיעכמגברת,עטוףקצר,מסופרבחוראחרת.קבוצהלידנעצרתיאחר-כך
כשהיא ,הזאתהמרסיקהלקצברקדהשמנהובחורהפזמוניםקטעיבמפוחית-פהקצף

אותה.ויגרגרכאילומצווחת,

המפוחית.עםהבחורלהצעק "!חזק"יותר
נדחה.בכלתנועותיה,קצבאתהגבירההיא

התמקםואמר,אביועםיחד .טוליקאתוראיתיהסתובבתימישהו.ליקראפתאום
לחםכוסות-נייר,ממנו,שתושככרדווקהבקבוקעמדפרושעתרןגבי.עללעץמתחת
 .ונקניקעגבניותעבות,לפרוסותפרדס
 .טוליקאמראלינו""גש

מקום.לילפנותהצידה,זזטוליקשלאביוניגשתי.
ביחד."נחגוגואלריאן,"שב,

אמרתי.שם"לי,"מחכים
 ".שב"בוא,טוליק.שלאביראמר"יחכו"
נובעעטתקעהחזהככיס.אפורהבחליפהחגיגית,לבושהיהטוליקשלאביו .ישבתי

כוסחצימילאפריההדודהדשא.עלישבתי .זוויותכשלושמקופלתומטפחת-אף,
 :ליוהושיטוודקה
החג."לכבודקצת,"שתה
לצבא."שהולךהכןאתמלדרה"אתה .טוליקשלאמואמרהעכשיו?זהחג"איזה

האב.אמרחג"שזהלחשובשאפשראומרזהשותים,אנשיםאםהדבר.אותו"זה
 .שאלתי "?תשתולא"ואתם
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לראותהיהאפשרעיניו,לפיזה.אתלהגידלאגםהיהיכול .טוליקאמרשתינו""כבר
לסרב.נעיםליהיהלאאך .לשתותבכללליהתחשקלאהאמת,למען .שתינו"ש"כבר
בימביטטוליקשלאביובעודאחת,במכהתכולתה,כלאתושתיתיהכוסאתלקחתי

חתוכהעגבניהלקחהואאצלך.מתקבלזהואיךגבר,אתהאםנראההבה:בסקרנות
הצלחתילאאךהפרצוף,אתלעוותמבלישותה,שאנילהוכיחרציתי .ליוהושיט
 .בעגבניהמהרוקינחתיעוויתלמנוע

ובטוליקביהסתכלההיאזה-עתה.שבכתהנראהאדומות.היוטוליקשלאמועיני
 .שניכועלמתעצבתשהיאברורוהיה

שאלה. "?כןגםבאהשלך"סבתא
ואמא."באה,סבתא"כן,

 "?עצובהלא"אמא
 ".למלחמההולכיםלאהרי .עצובהלהיותפהישמה ."לא

ואחר-כךמחנכים, ,אתכםמגדלים ?מזהיוצא"מהבעצבות.אמרההדבר""אותו
ואינכם."-לכםמתעופפיםאתם

טוליק.שללאבאתחילהוהושטתיהסיגריותאתהוצאתי
בזמן .ואלריאן ,משהוליתגידלאחרים.עצותכרתן"ואינניאמר,מתפנק"לא"אני

רקמטוסים,שוםשםלכוהיולאהאוויר.בחילאניגםשירתתיהשכיחהעולםמלחמת
 ".שימוריםחמאה,שומן-חזיר, :פרודוקטים

בחיל-לאשירתחאתה :לךהסברתיכבר"הריטוליק.התכעסמתחיל"אתה"שוב
האספקה."בחילאלאהאוויר,

 .וקמתיאמרתיללכת"צריך"אני
אחר-כךבשתיקה.עברנוצעדיםכמההוא.גםוקםטוליקאמראותך"אלווה"אני

 .צפצפהלעץמתחתכעצרנו
כיאף ,עליכועסבטח"אתהמלים,ומחפשכברךכשהואטוליק,התחיל"ואלוה"

 " ...שהייתימצבבאותו
יכולהייתיוהאםטוליק,שלבמקומואנינוהגהייתיאיךחשבתי,האלההימיםכל

אמיץשאנימפכיולאאחרת.לנהוגיכולשהייתיהבנתי,דברשלובסופו .אחרתלנהוג
טוליק.שעשהמהלעשותיכולהייתישלאמפניאלאכזה,

 ".אותיהכריחוהם"הריאמר,מבין""אתה

מאוד."השתדלתאבל"כן,
לי."גםלך,גםמרביציםהיוהםאחרת,"אבל

לו?להסביריכולתימהאחרת."בפעםכךעלכדבר"בסדר,
היההוא .מקוםכשארלא.ליהספסלעלמקום,באותואמא,ואתסבתאאתמצאתי
עלונפוח,אדוםאףבעלמטר,שכיבגובהילדשליוותהגדולהמשפחהעל-ידיתפוס
רככה,אחיות,כנראהקטנות,ילדותרשתילאבאאמאביןישבהילדארוכים.פכיםגבי

אותו.הרגיעהראמא

תגידקרסטיה,בצבא.לשרתצריךמישהוהריהרבה,ערדישיחידי,לאאתה"איגוד,
 .לאבאמרהמשהר"לו

ללמודצריךהייתבצבא,לשרתרוצהלאאתה"אםקרסטיה,אמרלו"אמרתי"הרי
 ".טוביותר

 .אמאאותישאלהרב?"כהלזמןנעלמת"לאן
 ".טרליקאת"פגשתי

 "?ממנומענייןיותרמישהולפגושתצליחלאבצבאגםהאם ?טרליק"שרב
באותויחד.עבדוביחדהיוזמןהרבהכל-כךחברים.הם"הריסבתאאמרה"בסדר"

 ".בית-חרושת

וקראהתחנהשלפכיהרחבהאל ,הלחיעלהכתםבעלהרב-סרן,יצאבינתיים
 :ברמקול
 "!ברביעיותולהסתדרלצאת"כולם
אלהאותה.לקחתיאניאךהמזוודה,אתגםלקחתורצתהשלההמקלאתתפסהסבתא
רגליו.עלקפץהבכייןהבחורהם.גםקמראתנו,יחדשישבר
עםבמסדרלעמודנעיםלאהדמעות,אתלךאנגבאני"חכה,אמר,לואמרה"חכה"
אתוקרבהעיניואתלבחורניגבהמטפחת,שלההתיקמןהוציאההיאבוכות."עיניים

האף."את"קנחאפראלהמטפחת
עצמההיאפרצהופתאוםעליוהסתכלהבקול'האףאתלקנחהבחורהתחילוכאשר
יבבות.תוךבבכי,

אתתקנחיאתגםעכשיווהכה.-הזמן'כלעצמךאת"החזקת ,האבאמרלך""הכה
 ".האף

המזוודה,עםקדימה,רצתיאנילרץו.התחלנו .יודעאינניכך,אחראצלםקרהמה

הרחקמקלהאתהושיטהסבתא .מאחורטפפרוסבתאאמאאחורה.מציץכשאני
אחריו.כמשכהכאילוואחר-כך,קדימה,
באמצע.עצמיאתמצאתישררות.בארבע ,התחנהאלכשגבנואותנו,סידרו
 "!התפקדהמספרים,סדרלפי !דום"עמוד 'הרב-סרןפקד "'רש'"לימין

 :ושאלחיל-האווירבמדישמן'סגן-אלוףניגשהרב-סרןאל .התפקדנו
בסדר?"הכל"רבכן,
 .בהכנעההרב-סרןאמרחסרים"אנשים"שני

שמות."לפילקרוא"צריך
מעוכה.דיכברשחיתההשמית,הרשימהאתהכיסמןהוציאהרב-סרן

 :לקרואוהחלאמרלכאן""הקשב
"אלכסייב!"

 "!"אני

 "!"אלטוחין

 "!"אני

כירון,לאותווהסתכלהרשימהמןמבטואתהרב-סרןהעבירתשובה,כללאחר
בשמר.שקראוזהשלקולרבאשממכר

במסדרגםבקצה.אי-שםשנמצאטוליק,שלשמראחריבאשליהמשפחהשם
 .אחדאישועודפרוורזב,אותונמצאלאהנוכחות

לקבוצותהאנשיםמןחלקיותר.לחכות"אי-אפשרהסגן-אלוף,אמרבסדר""נר,
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בקרונות."אותםוהעמס

המסדרמןחלקחותךכאילוידו,הושיטאחר-כךהאנשים,אתשרבספרהרב-סרן
 :ופקד

 "!צעדקדימהצעדים,עשרה !פנהימינהזאת,"קבוצה

צעדים.ששה-אנינמצאתישבהוהשלישית,צעדים,שמרנהצעדההשכיחהקבוצה
מספרהיוחזהועלבריא.שמן,בחורהוצבאלינו .סמלקבוצהלכלהעמידואחר-כך
 .אותרת

כלאתבתשומת-לבבחןהואמובלט.כשחזהומתוחים,בצעדיםלפנינועברהוא
 :והכריז bצעדישניאחורהכסוגאחר-כךהעומדים.
ברור?"יותר.רגילאניכךפלוגה,תיקראשלכר"הקבוצה

 .במקהלהצעקנו "!"ברור
 "?ברור .השלישיהקרוןאתתתפוסשלנו"הפלוגה

 "!"ברור

 "?ברור .לקרוןשמחץוכמישורתרקבקרון'לעשן"לא
 ":"ברור

פתאוםבמקרם."נחליטתורן,חכיךיהיהמיהנסעיה,סדרי"עלהסמל,אמרהכל""זה
 :ופקדפלאסטיקבטנתעםהצווארוןמתוךהצראראתמתחהתמתח,הוא

 "!צעדקדימה !פנה"ימינה

הלכושלכרההררים .לושיצאאיך.כל-אחדאלארגל'באותהכולםלא .לצעודהתחלנו
 .מכתביםשככתובעצמנו,עלשנשגיח :דבריםאותםוצעקובצד
שוםאמרהולאסבתאהלכהמאחוריהקרובות.לעתיםלכתובממניביקשהאמאגם

בחשיבות.מקלהאתכיפכפהרקדבר,
אני .מלפכיםמחוברקטרעםמרככה'רכבתכברעמדהכאן .לרציףאותנוהביאהסמל
אבלרגילים,נוסעיםקרונותאלהשהיוהתברראךמשא,רכבתזאתשתהיהחשבתי
להתמקםפקדהסמל .הפרברייסבקוויםאצלנוהמהלכותרכבותשלכאלהישכים,
אתלתפוסמיהרוכולםמזה.יצאלאמאורגןדברשרםאךמאורגנת,בצררהבקרון

הדרגשבגורליעלהולכןמספיק,לאאךמיהרתי,אניגםביותר.הטוביםהמקומרת
ויצאתיהדרגשעלשליהמזוודהאתזרקתי .לישינהלאזהבעצם,אך .העליוןהצדדי
 .לרציףשרב

 .כחמץהלברחמים.ומעוררותבודדותהקיוסק,אלבגבןעמדוראמאסבתא
 ,"כןמהבלגניסט."סוף-סוףכפטרתןלשמוח."צריךאמרתי, "?חמוצותאתן"למה
היאלרטט,התחילושפתיהאצלה.התקבללאזהאךלחייך,רצתהאמאבטח"

גס-כןוהסתובבהאמאעלהסתכלהסבתאלבכות.והתחילההקיוסקלעברהסתובבה
הקיוסק.אל

שאערוקרצוות,אתןמההגב?אתליהפניתןזה"מהאמרתי,שכמרנן"בכייניות"חי,
 ".אניגםאבכהרוצות,אתןאםאבל .מיילללאאני ?מייללותאתןמה ?בגללכן
בכיתי,שבאמתלהיותויכוללבכות.ליגםהתחשקבעצם,כי,אםבוכה,עצמיעשיתי

הסתובבהאמא .קצתאותןהרגעתיבכל-זאת,אך .עצמיאתערשהשאניחשבתיורק
 :ואמרהחייכהאלי,
לפעמים."קצת,לכנרתלכרומותרכשיםהכנרוסבתא,אנילב.תשים"אל

אךומשמערתי,חשובמשהרלהגידצריךשאוליחשבתיואניושתקנועמדנואחר-כך
עמדוהןדבר.שרםהעלולאהןגםוסבתא,ראמאבדעתי,עלהלאכזהדברשרם

לצדדים,הסתכלתיהזמןוכלעליהןלהסתכליכולתילאאניואילועלי,והסתכלו
 .בהןלהביטשלאובלבד

כברהואעכשיואךבכיכר,שבכהבחוראותרעמדשלו,בשבטמוקף ,מאתנורחוקלא
גםחייכהשלוואמאבידיומכפכףכשהואלהרריו,משהרוסיפרחייךאלאבכה,לא

נראהזהכךבכל-אופן,תשומת-לב.ובלאחמורהבהבעהלוהקשיבאבאואילוהיא,
בלעדיהעכשיו,אךבגיטרה,שניגןהבחורעמדהקרוןולידתשומת-לב.בלאלי,

בצדקצתאךמבוגרים,קטנים,אנשים ,הרריועמדולידובקרון).אותההשאיר(כנראה
שחשבה,מפניבצד,כךעמדההיאאשתו.אףואוליכנראה,כלתריפה,כערהעמדה

בכללהיאואולילה,מאשרהבחורעלזכריותיותרעכשיויששלהרריםכנראה,
שלאכירוןאךמכאן,הולכתבוראיחיתהלגמרי,מיותרתחיתהל~אבל, .מיותרת
כךתעמודשאםחשבהואולי .מיותרתעצמהאתמרגישהשאיכהמסתברמכאן,הלכה

מהיודעאינניבעצם, ...בעתידמיותרתתהיהלאבוראיביותר,החשוביםבאררעים
שארתומפניהסוף'עדהכלעללחשובהספקתילאבעצמיאני .לעצמהחשבהבאמת

 .בפעמוןוחיכהאדוםבכובערכבתעובדהתחנהמןיצאזמן

 :קולנשמעהרמקלומןו
אתלתפוסמכםמבקש;לוב,סגן-אלוףהרכבת,מפקדמתגייסים,"חברים
 " ...מתגייסיםחברים :חוזראניבקרונות.מקומותיכם

הנייד,ברמקולמשהראמרהואהלחי.עלכתם-הלידהבעלהרב-סרןיצאהתחנהמן
תחתהרמקולאתאחזהרב-סרןדבר.שוםשמעולאכיהתקלקל,שהרמקולנראהאך

 :קראמכניקה,שרםרכלי ,כאפרכסתידיוכפותאתעשהבית-השחי,
 "!"לקרונות

 :לצעוקהםגםהחלוהקרונות,לידשעמדוהסמלים,
 "!לקרונות !"לקרונות

הסמלגםוהמלווים.הנוסעיםאתלזרזהחלווהסמליםלזוזהזדרזלאאחדאףאבל
 :ולסבתאלאמאואמראלינוניגששלנו

 ".לשלוםהיפרדו ?הפקודהאתשמעתן"אמהות,
צריךוהייתיאותילשחרררצתהולאבידיהאותיחיבקהאמא .להיפרדהתחלנו

מסבתא.להיפרדאספיקשלאחשבתיכיבעדינות,ממנהלהשתחרר
לי.והניחהאמאאמרהלכתוב"תשכח"אל

מבטיח."אניאכתוב,בשבועפעםשאכתוב,"בטח

עדחשבתייר,עכשורקומיובשת,קטנההיאגםלינראתהסבתא,אתחיבקתיכאשר
 ,היהבאמתזהכךפעם.אףאותהאראהלאשיותרלהיות,שיכולזקנה,כברהיאכמה
 .להיותעלולשזהחשבתירק .יהיהזהשכךידעתילאערדאזאבל
 :ואמרהסמלניגששוב
 ".הולכיםאנועכשיולהיפרד,"די
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והקטרלמישורת,•ג:ליתירקאותי.ליוווסבתאואמאהקרוןלעבראחורניתהלכתי
לבכות,החלווכולםבת:הרכאחרללכתהחלוהמלוויםהמוןכל .דדהוהרכבתשרק

 .לבית-הקברותישרהולכתשלנרהרככתכאילו

פרצופיםאותןהסתירוך..אחר-כגם-כןלהןנופפתי.ואניבידיהןלינופפווסבתאאמא
ופתאום .שליהידאתלפחותרואותשהןבתקורהלנופף,המשכתיאניואילואחרים
 .צרוראידההיהובידר .לרציןו:יזה-עתהבריצהשבאהיהנראה .שליאבאאתראיתי
 :לוצעקתי
 "!"אבא

הקרונות.לאורךעיניוז:ת rלהר,התחילראשואתהריםשלי.הצעקהאתשמעהוא
 :לוצעקתישלי.בכיורןהביטלאהואאך

 "!כאן"אני

כשהואראשו,אתמסובבהפנויה,בידרנופףמקרה,כלעלאךאותי.ראהלאהוא
 .ביעףלפניוהעובריםהקרונותבתרךאותילדהרתמנסה

רוצהזה,לסיפוריפסוק·סוף·שאשיםלפניאךהטרום-צבאיים.חיינסתיימווכ
לאחרשנה,כעבורשהתקי··מהטוליק.עםאחתפגישהעללספרעודאני

 .כאןהמסופריםהמאורעות
השתתפנוביחדהtנירונרת,אתביחדעברנויחד,שירתנוהראשוניםהחודשיםבשני

ההשבעה.בטקס

נפגשנולאקודם,כמופיקודבאותוששירתנוואףשונות.ליחידותהוצבנואחר-כך
להיותיכוללכך.מיוחד · rרצוחשתילאגםאנילהיפגש.לנויצאלאאיכשהו. .יותר
ידענושלאמפניכך.בנו: vnורקמיוחדת-במינה.ידידותבינינושררהלאקודםשגם
 .אמתידידותדרמה

פניותהדרגים,לכלי 1כתבו·לטיס.בית-ספרשלהרעיוןאתזנחתילאלצבא,גיוסיעם
 .חיוביתתשובהלקבלשהצלחתיעדשלמהשנהעברהאךובקשות,

הפנייהחיתהבכיסיהקטנה.מזוודתיעםהיחידה,משערייצאתיאחדנהדריום .והנה

קרפייקותושששמרנים-אש"לחודמיברכבתנסיעהשוברלטיס,לבית-ספר
 .השלםאצלשקיבלתי

נרגעיםהאדמה,פניעלממוןzהתמשכומלוכלכיםבוץענני .מחורבןהיההאווירמדג
בסגין,לבושהייתי .ויפסקגשם,שלטפטוףהתחילפעםמדיהעצים.בצמרותכמעט

למדי-חורףמעבר:ל vהוראהחיתהלאעודכיכרמתה,חבשתיהראשעלאך
לשרטטוהלכתיכרטיס ··לקחת .הרכבתיציאתלפנישערתכשלושלתחנההגעתי
לאהיאאךהצבא,לפניבן;שגרתיהעירמןגדולהיותר ,גדולהחיתהזרעיר .בעיר
חיתהזושעירמפניאלאשלי,העירמןיותרגרועהשחיתהמפניולאבעיני.חןמצאה

שלאכדיימין.בידהמזוודהאתאוחדכשאניברחובות,הסתובבתי .לגמריליזרה
באחתלנוחוישבתיהתעייפתיאחר-כךהמקום.אתשמילאולקציניםלהצדיעאצטרך

 .שחמטומשחקיםמקורכחוליםפנסיונרים,שניישבוהספסל,עלמולי.השדרות.
מהעלשלי.בחייםלהרהרוהתחלתיהפסקתיאחר-כךמשחקם.אחרעקבתיתחילה
 :מוכרלוקרעםשלי.בארזןממשופתאום, .עכשיועדעלישעבר

 "?מצדיעלאאתהלמה"
אתלפניראיתיכאשרה, rלכרמידהושטתיאינסטינקטיביובאופןרגליעלמידקפצתי
 .טרליקשלהמאושרפרצופו

 "?לכאןהתגלגלתמאיפה"התכעסתי.שכמרתך""טיפש
 .טרליקהודיע "מהירח"

בסגין.כמוני, ,לבושהיההואמודר.דינראההואראש.רעדרגלמכףאותרבחנתי
דבריועודמרוכזחלב , :tולחברונראהקניותסלהחזיקבידיואךוכרמתה,מגפיים
 .שוניםארכל
 .שאלתי "?אצלךזה,"מה

 :נבוךטוליק
אספקה."להביאאותישלחה"האשה

 "?אשהלךיש"מה.
 :להסבירמיהר ,דברם 11L 'מביןלאשאניובראותוהגנראל"שלשלי,האשה"לא

במועדוןציירהייתילה rבהתז .לגבראאצלכשרתעכשיומשמשאני .מביןאתה"
אידהפהלכםאין' :הגנראלפנהאזובדיוק .התפקידאתביטלואחר-כך .החיילים

צמצומיםעשינועכשיוקיבדירלנר,'יש :לואומרים .'לשרתזקוקאני ?מיותרחייל
-תביא:מביןשאתה י:! 1כהוא,התפקידאצלו.משרתאנימאדנר. .חייל'ושיחורנו

לשטוףגומר .הזעקותלאמסדרים.לאאמונים,לא .קשהלאזהכללית,אבל .תיקח
בענייןכמוכן,נר, .כירה :tיונכלשרתהחופשי.ואניהכלים.אתלשטוףהרצפה,את

כעדשילמתכמה .(!:ררטהכלסופרתהאשההחכרת,מןבאאתהחלש.זההכספי.
לנסועצריךאםומחשכת.בודקתהיאהכל-העגבניותכעדוכמהתפרחי-האדמה,

נר, .כחזרה-שלרשלשם,קרפייקרתשלושלחשמלית.כסףנותנתהיאמקרם,לאידה
?ארלוקחאניומאיפהלי.ומעלהוסיףלייוצאכאוטובוס,ארכטררליכרסנוסעאניראם

 ".הכלזה .סופריםנז.שכרמקבלשאניאו .רוכל) 5 (חמישיהמהביתמקבלשאני
 .התפלאתי "?סופריםשכראידה"

 "?יודעלאאתה"מה,יותר,ערדטרליקהתפלא "?אומרתזאת"מה
 "."לא

אתהשלנר.המקומיבעתרןשירים.שלרשהליפירסמרככרשירים.מחבראניהרי"
 "?לךשאקרארוצה

מאמין.לאעדייןלו,הרשיתי"קדימה"
נסרגעצמוהואואילוידי tוהספסלעלהסלאתהניחהוא .טרליקאמרתשמע""אז

נקרא"השירהימנית.ידואתוהושיטשחקןשלפרדהלקחאחד,צעדאחורה
 ."'ט'"כרה'

נהיק ל:ז:r .;:זן;נ"ט:קי:;נאוןאלרר. Q ??ע 9 ~נ;:
:קקלע.~יtין ,ה:ז:rדו;גז?המלחמהספורהואספר

,•~•:, ~~ w ל •י;ה,ךה~T -~~~קי~~~הוא ;נ;יק, 
 .;ו~ל.הז;יכ~נ;ת;~נו~ז;זדיר .ג~ל~ה;:ז~:יפות
אחר-כךאמיתי.משוררכמוכקולו,והדגשהידייםנפנוףתוךהשיראתקראטרליק
 :ושאלברורהעליונותשלכמבעכיהסתכל

 "?זהאיך"נר,
 .שאלתי "?כתבתבעצמךאתה ,זהאת"

לךשאקרארוצהאתהרכים.שיריםעודלי"ישטוליק.נעלב "?אומרתזאת"מה
ערד?"

 .נכוןדיהייתיבעצםמפתיע."דיככל-זאתשדהרקצריך.לא"לא,
 "?לאאו .בעיניךחןמצאזה .כלליבאופן .תגיד ."אבל
בדבריםבךחשדתיולאחשבתילאפעם"אףבכנרת.כמעטאמרתיגאון"ממש"אתה
 "?זמןהרכהבזהעוסקכבראתה .כאלה

ראתהלעבודהכאנורושת. nבבית-העבדנוכשעודזוכר,"אתהטרליק.נאנחהרכה""
 "?שיריםליקראת

"'המפרש'?"

להתאיםיכולתילאאופןבשרםלי.הלךלאזהבהתחלהכותב.אנימאזנר. ."כן
אבלראשונים.צעדיםרקשאלהמביןאניטוב.דילייוצאכברזהעכשיואבלחרוזים.

שירים'לעשות'איךמאייקובסקישלהמאמראתקראתיכבר .חרץואניאלמד,אני
ך;בך;ליוב;כ."אתלקרואהתחלתי .איסאקרבסקישלהפירט''אמנותואת

נרקבבמבטעליוהסתכלתי .בהירנירםרעםכמרזההיהבשבילי .ממשנדהםהייתי
 :שאלתיופתאום
 " ...ולפנינוהאדמהלעומקמתגלגליםאנופתאוםאםיקרהומה"תשמע.

 .כמהירותטרליקשאל "?"מה
 ".לאאראתה,זהאםלבדוקרציתידבר."שרם

 .טרליקהתעניין "?העליתרמה ."נר
שלגרשותמצאהאדמהלעומקשתתגלגלרוצה"הייתי .אמרתיאתה"לאבכלל"זה
 "זהב.

 "?עושההייתימהיודע"אתהבכנרת,טוליקאמרלעניין"דברלהיותיכולהיה"זה
ידנית."נהיגהמערכתעםמרסקוכיץ''קרנההייתיודע."אני

 .רגעשתקהוא "?רגלייםליאין"מה. .טרליקנעלב "?ידנית-לילמה"
 "?בחופשה ?מדרורהעםאתהולמה"

לטיס.""לבית-ספר
עבודהבכל-זאת,אבלזה,וכלטוב,כסףאמנם, .מסרכן"מקצועטרליק.פסק"גרוע"
 ".מסוכנת

ללכת."צריך"אנירקמתי.אמרתיכסדר"נו,"
 .האחרלצדופעםזהלצדפעםהסל,אתוסובבעמדהואטרליק.אמר"חכה"

לינעיםלאמאודבטח, ...הארמוןלידעניין,אותועלחשכתיקרובותלעתים ,אני"
 " ...ככהיצאשזה

 .הסכמתינעים"משהרכדההיהלא .כן"
 ".טוביותרהיהזהככהכשבילך.אכלנעים.היהלא"כן,

 "?זה"למהכאמת,התפלאתי. 1/ !"מעניין
 .כעינייםישרליוהסתכלהואאמרחדק"יותרארתךמכיםהיו"הם

שמעתיאחרות,בנסיכותכהנתקלתיאחר-כךמעניינת.פילוסופיהחיתהזאת .אכן
היהשממילאהדבר,אותולעשותשהזדרזואחרים,אנשיםמפימלים.אותןכמעט
כמקומם.איכשהו, ,אחרמישהואותםערשה

 "?כךעללדברערדיש"מהאמרתי."כסדר"
אכלללכת,פניתי .הסלאתהימניתבידרהחזיקטרליק .כמדרורהאחזתיהימניתכידי

הדרך.אתליוחסםלפניץרהוא .לינתןלאטרליק
כלומר ..."שמעהשמאלית.לידוהסלאתמעכירכשהואמתחנן.כטוןאמרמע""ש

כל-חבריםהיינוסתםלאזאת,ככלנתכתב.אראיכשהו,נתראהערדאולילהתראות.
 ".שניםהרכהכך

כהתלהבותידיעלהתנפל.הואהאץרעלהמזוודהאתהנחתי .וחיכהידוהושיטהוא
 .זאתלסבוליכולתילאשככרעדארוכה,שעהארתהרטילטלצמארןשל

אכלדברים,מיניכללקרותיכוליםכחייםיודע.אתהתשכח.אלואלוה,שמע,"
אחכמראתההרי .כינינוהקשראתנחדששערדלהיותיכול .חברותנשארתחברות
 " ...מאכא-אמאלייקריותרשלי.

הסתכלתיצעדים,כמהלאחרהלאה.ללכתוהמשכתילהשתחררהצלחתיסוף-סוף
לצדפעםאותו,וסובבכידשלוהאידיוטיהסלעםהדרךכאמצעעמדטרליק .אחורה

לנפנףוהחלכמהירותנתחייך .אחורהמסתכלשאניכראותוהאחר.לצדופעםזה
לומנפנףאניכאילותנועה,ועשיתיידיאתהרמתימעמד,החזקתילארב.כמץרבידר

זהמהמילא,נו,כמר:להתפרשיכולהזאתתנועהאכל .נפנפתילאוכעצם.כחדרה,
 •היה.שהיה,מה .חשובככר

נrריק. ל:ז:rהואזpלנו;:זן;נ"ט
בשורהא;ת;תחזהועל
~;גt;ניקל~t;נפורים.'~לא Tהוא
 ·.ו;גכוןהקןכ;ת~לר pךt;כ

 .םז:rך~חוזו:;נ~ךזךזק.ת-ע;לם
 .~~חיןהואם Qעו ?7 נ;:~~זים ןי~;;:
רגםהוא·שחררוארשהאת

- ,~~לין·~ת .דה i9 ~-ש~~

 1981משנת .) 53 (רוסיסופר :ווינוביץיוולאדימיר
של''הרפתקאתויו :מחבר .מלודתולגבלוותמחוץ
בעברית.עובד"ב"עםשהופיעצ'ונקין",החייל

כאןומסתייםבהמשכיםעבתוננושניתןהיסופר

השישים,בשנותשהופיעההראשונהיצירתוהאו

 .טברדובסקי .אשבעריכתמיו","בויכיבכתב·העת

 , 57 , 56 , 54-55 :בגליונותהופיעוקודמיםחלקים
58 , 59 , 60-61 . 
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(המשך)פונדאןבנימין .... 31

 :השירובסיום-בני-אדם,שלהפראבבשרםהמשיחיות
-לזעוק,ועתלהתפללעת-אפיסת-כוחות,עדלצעודעת
פניעלמבקשמהו-האדם,אתלשנואועתלזעוםעת

-ולמיכרות,לביביםיורדהואמדעו-זו,בוערתאדמה
מכיםאותו,מנצליםמדוע- ?ובוץשתןים cמכרכשפניו
מגרונו?הניגוןאתעוקריםמדועבפניו,יורקים-אותו,

בעירו'בודד .נודדהריהובמרכז-הדבריםכשהואואפילו
מעיקעוניו ...רעייתועםבהתייחדותובודדבמפגשיו,בודד

תמורהלחולללעולםהיצלח-מעיקים,אינאוניו ,עליו
 ) 188(עמ' "?בזעקתובעולם

גלותםלאאדמת-נכר.עללגלותהקץשיבואמתפללהמשורר
עצמוחזראלאזרים,ביןזריםאואדמת-נכר,עלזריםשל

הואכאילוחשאינוהאדםכילעמו")זרלהיותיחדל("אדם
 :היאלולאהאדמהמקום,בכלזרהואבביתו,נמצא

! Que prenne fin 1' exil en la terre etrangere 
, Non de ceux qui sont etrangers sur une terre etrangere 

, ni etrangers parmi les etrangers 
, ranger pour lui-meme זe 

car l'homme n'est p·as chez lui sur cette terre 
, etranger ou qu'il aille 

, cette terre ·n'est pas a lui, avec ses levres de sel 
, ses entrailles de metaux bouillants, sa laitance de petrcle 

ses yeux de pierre ponce 
et cette pression vivace qui gonfle ses seins et les vide 

cette terre n'est pas a lui -
, Ies poissons sans oreilles ni les oiseaux sans langue 

, ni la lumiere lisse du bonheur 
les choses de clarte ni les choses de nuit 

, ut arrosee d'etoiles סcette terre n'est pas a lui t -
secouee de seismes qui montent a sa gorge 

ute pleine d'une eau qui fonce sous ses pieds סt 
... terre vorace et carnivore -

 ) 213(עמ'

 ?מהובבל ?מהיגלות :אלהשאלותלעצמומציגובעודו
ביןצרפת,בשדותמושלךעצמואתמוצאהוא ?מהיירושלים

הפליטיםכאחדנפשו,עלונמלטנרדףר, )tוהלוהס;םנהר
הוא .-1940בצרפתבדרכיהיטלרגייסותמפניהבורחים
אשכחך"אם :השבועהבפיואךפאריס,אתמאחוריומשאיר

אלהינו,"אדוני :לובצרהיהודיוזעקת .) 222(עמ' ".ירושלים
תולדותכלהשיר).בתוךהעבריבמקור(כך "!אחדאדוני

המובלהיהודיהעםשלשירוהזה,בשירמקופלותישראל
בטוניםמסתיימתקאנטאטה,צורתהלובשתזו,ושירה .לטבח

 :השיריםשירבנוסחמפוייסים,
. Je dors, mais mon cceur ,·eille 

? Qui donc a frappe a mon creur 
,' Toute nue dans le sommei 

deja couverte de rumeur 
, c'est la voix de mon bien-aime 

; elle m'appelle, et je suis nue 
, sa main pese sur la poignee 
. mes entrailles en sont emues 

·11 
המרכזיהמשביר

אתמברך

בישראלהספרותצרכניקהל
העצמאותחגלקראת

במאי ,-ה,

.-J --  ז::

יי- ;. 
1,,,~ 

1,,,~ 

'יייי~

Ma Sreur, mon Amie, ouvre-moi -
) quc mon creur, que mon creur a de joie ( 

ma Sreur, mon Amie, ouvre-moi 
: rte un panier de rosee סj'app 

 ) 231(עמ'

נאמרהצרפתית,במהדורההשיר,בשוליהמובאותבהערות
ספקאיןאך .ן-934בכברנכתבה"אקסודוס"הפואמהכי

והוסיףהאחרונותחייובשנותזויצירהעלעבדשפונדאן
בשנותרקלהיכתבשיכלופרקיםאותםחדשים,פרקיםעליה

שלשירתומשיאישהואהפתיחה,פרקבעיקרהארבעים.
 :שנהרג"היהודיהעםל"שירשלוהגירסהפונדאן,
חייתימאיםוכמ;תכםשליאנטפ;דיםאוכרחאליכם
;ן n ~;נ;:•כ;ר w T ;•~~לרם!~יכ ' ' •• ',םן~•א.לז:ו~ןםנ~נכר
 .ל;ן p~;נכית v ~~ומנ:ימ;~ט ,:;נקךכיר ?W ~ t(tzז:ו~ןםז?~טכןח
 •:;נגי·~ןםכtו?~ר .ז:ויינרי~דם •נכן •:;נקר:;ניר tcwנ w::וק;לט ~?זנ;:

ךנכןוק~אוש.וקrךל;ם,ם, ryוקל~ז;ן י~;ר~~ר W ~ tc\f;:וק;לכז?~ט
סבלתינאתי'שכביתיאהבתיא.י;ח .:;נן:;כים::זזpפוףדמי
 ·~~ס Tךלא~ךח;ם, י~~~~ם'עחי !ח ?j?7לניז~קלא

כר~ריךח."1י,י ם;ל?וtוtנ;:ר!קחי~ך;דו,::וr:זיות ,ח,;ק ,z::וrיצ;~ךח
חכפרחציאתיכשכתכאחד::ו;יקליםן ,zא;ונכר::ו~יחוני
 TT '~לחים Tע.ין ת~~לדוג,-ךקנו ry נ;:ש.~~לו

 .ת,אי~?ז~;ז.זי;ם wדגים •ז ;t:;כ~שינ;נררוליוק~טדק
אשרננחררחצתיא ?7 ~ו::רי.~tו?כו •א.ל·~כ;ןב;א, iי;ם

;t7 ו:: •דז;ר;ן ר;.ע~ ן;כ?וP .רתw קגח:ס,,י~ri ~-ת-~רכית.~כדחי~
 ,יב;:;?וtקו~ל;,ליהי~ףr:זר tcז:זר, tcךחשנאח,מלאכתאתישלים
נדידות,ומלאוככד·לביגערגליכם,תחח ·.'סרפ,של'צורראח~ה

 •'עצמ~עלם'רחמימ.לא ''. :..::.לי- ~;ו:ז~~ים :ךעו .ו~~ז ''. ~-

 ,א,םעלרחמיםמלא:;נפי~ם.ז;ר~ילרח,זp;,דן .ח~ .ם~יג~כ;:
 ,חpז~זpל ח;קtנ;:~ל'לזpךא,-.~רג?וtק;ו;~עו:;כיrךלרםא;ך~;ק

שכלכוחוהנמנע,חשלרםזקלח.קךטר!ך;ח .י~י.ענ;:
::ו~דרל:ן i ;-,ם~~:י~ע:;נ;ךישר~חק;ץד;ט wוב
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ספרים

קטע?שם
הארץלאהילדיםמסע :מגדאהרן

 . 1984עובד;עםהמובטחת;

תופסת 1985אתיופיהעוליפרשתכאשראלו,ימיםב
ספר,שוםכידומה .העתוניםבכותרותנכבדמקום

לאהשואה.אחרישלבאירופההיהודייםהפליטיםבנושא
להמחישכסיוןשכלמשוםרק 1ול .בעינינודקדנטייראה

חווייתשלועצמתההיקפהמלואאתספרותייםבאמצעים
מספק.ולאקשהיהיהלעולםוהפליטותהיתמות

מזוויתהאימהחוויותעםלהתמודדנוסףכסיוןהואזהספר
מתארהספרסופר.בידיהכתובהתיעודית-היסטוריתראייה

 ··~פכ-סלבינוילדישללארץועלייתםהצלתםסיפוראת
דרובוהבית"שזופילי",בית .באיטליההאלפיםבהריקטן

 .פאשיסטינוערביתהציר,מעצמותלתבוסתקודםשימש
יהודייםלילדיםלמעוןוהיהייעודואתהפך 1945-4gבשנים
עברים-חייליםשלובהדרכתםבניהולםהשואה,שרידי
במשך .איטליהבצפוןאזחנושיחידותיהםהבריטי'בצבא
מכלאליושנתלקטוילד sooכ-הביתשימשהאלההשנים

אתומלווהכפריזמה"שזופילי"ביתאלמתייחסהמחבר
מקום .זמןיריעתשלולרוחבהלאורכהבושדרוהילדים
ילדי-אלאאינםהספרשלהאמיתייםהכותבים .ודמויות
מתוךהמחברבפניליבםסג;ראתשפתחועצמםסלבינו

בהקדמה.כדבריו ,הגלידו"שטרםפצעיםשלכאב"פתיחת
בשלבעיקרובעייתי,השואהנושאשלהספרותיעיצובו
 .התקופהאימיאתלמסורהמילוליהמבעשלביכולתוהספק
עובדותלהציגןברורהפשוטהבדרךהשכילמגדאהרן

שהואהמציאותספרותית.בהרמוניהומתועדותהיסטוריות

הסופישבפיתרוןהאימהתיאוריאתבחובהנושאתמעצב

מצדהקיום,ויצרהמופלאהההישרדותיכולתואת .אחדמצד
 .שני

נימהולאספרותיתכתיבהשלמאולצתנימהכאןנמצאלא
והפנימייםהחיצונייםהאירועיםשלהשטףרק-יומרנית

לפנינותוכם.אלהקוראאתהסוחפיםזמןמעתקיעם
בזהזההשתזרותםדרכישסיורם, ,רביםעלילתייםמסלולים
אותיכבשהואמנם, .ברורים-סיפוריתכאחדותופשרם

מעשה-והדמויותהאירועיםהמאורעות,שזירתבספר,

זורמתאלאסטטיתשאיננהענקיתפסיפסכבתמונת-אמן
 .קדימהעלילתיבשטף
ואחריםשרהאברהם,רוקק,יא?,ק,אותםעםביחדהקורא,

מחדש,ללידהנפשיממוותמעברלמעשהשהואמסעעובר
הקותנועת .חיים-מוותשלהליניארילמבנההמנוגדתהליך
דרךהשואהתקופתשלמאירופהוגרפיהגיאהמסעשלהישר
בקפריסיןהמחנהההפלגה,הגבול.חצייתבסלבינו.הבית

במובןמעגליתלתנועההופכתהמובטחת,הארץולבסוף
פיזימוותמאחוריו(שהשאירהנפשיהמוותכאשר 'הרוחני

חייםנסילד"כל-לחייםהופךויחידים)משפחותשל
 .מתהלך"

ההיבטיםכלאתהמחברמקיףהאמנם :עצמיאתשואלתואני
ניגףשהואאוכדבריו,פדגוגית","פואמהלאותהשהיו

שהצלחתםדבריםלכתיבתבדרך-כללהאופייניתבמכשלה
 ?שבדרךוהבעיותהקשייםאתמעמעמתהסופית

מוסרפסיכולוגיסטית,לספירהמירידההנמנעמגד,כינדמה
המחירוזהומאדחד-צדדיתראייהמזוויתהדבריםאתלנו

 .רגשיתפרשנו.r:רומכלספרותיותמכלמנעותבהמשלםשהוא
מהתייחסותהימנעותעםלהסכיםימינושללקוראיהיהקשה

חינוכימפעלשלוערכייםחברתייםפסיכולוגיים.להיבטים
הילדיםישראל.בארץלחייםהכנה :האחתלמטרהמעבר

ילדיםהשואה,מ~ימיששרדוילדיםהם .למעוןשהגיעו
זהבמקוםשנפגשוההתבגרות.בגילוילדיםצעירים

וארגוןסדרידעושלאילדים .השניהמיןבניעםלראשונה
שהתמוטטומעולםוהגעיותופתבמחילותשהתגלגלומהו.

בושישומחשבתי.גיאוגרפיהסגרלתוךהמוסר.אמותכלבו
נולדהכיצד .פשרותוחוסרנוקשותלרגשנות,היכנעותחוסר

התרחשולאוהאםאלוילדיםשלנפשםמחדשונבנתה

 ?פנימהנפשותיהםבתוךבאמתהמסעיריםיפוריםוהכ

הפועלותהדמויותשלהנפשלנבכימחדירההד;ימנעות
אצלמשאירה .בפנינוהמוצגתהאירועיםבמתעלוהמשחקות

 :המחברשלהמסרכנראהזהואךרבים.שאלהסימניורא jהו
פסיכולוגיתאידאולוגית.פרשנותמכליותרחזקההכז.ציאות

המוכנהחברהב"שזופילי"שהוקמההעובדה .פוליטיתאר
לעבודתלמחסור.לסדר.למשמעת. .בארץ-ישראללדזיים
השואהאימישלתוצרהיותהאףעלולמאבק,ככ!יים

עללתהותעודנותרלקורא .עצמהבעדמדברת-·ועותיה 1ח
סביםלילדים,הוריםכשהםכיום,דאז,הילדיםשלעו·למם

ובשעההמובטחת.באץרשהקימוהביתועלבתותווכ
בביתהמתארחיםסלבינוילדיאתהצמרמורתשאוחזת

הקוראעלגםפוסחתאינההיארבות,שניםכעבור"זזzזופילי"
הדפיםמעלעיניולנגדהמתרחשלנוכחנפעם:עומד·ה

ערננהדשא"נביטת :מחיאותשהןמלים-ה:תובים
 • ,,כולה.אפרשחיתהחרוכהאדמהמתוךמפליאה,

גבעוןדבורה

ילדשלעיניובעד .rנ
אברהם :מאנגלית ;שינהואלוי :רות,:נרי

, j ;1985לאור;הוצאהבית-כנרתידמה . 

-קטנהיהודיתבמשפחהעוסקרותחכרישליפורר'ס
מאוסטריההמאהבתחילתהמהגרת-וילדאםאב,
איןכיאם .וריד .הילדשלעיניודרךנמסרהסיפור .לארה"ב

חברתיהגיאוגרפיהרקע .ראשוןבגוףכללבדרךפר 1מסרא·,
ניר-יורק.בתוךגיטאות)(כמעטדחוסותיהודיותשכונותן:ד

ההגירהשלהיסטורייםסוציולוגייםבאספקטיםמתעניין:,
רבענייןימצאהחדש""העולםאלאירופהממזרחך;יהודית
ניר-יורקאותם.המאכלסיםוהאנשיםהרחובותב:תיאורי
שבותהליךשלבעיצומוהסיפורבזמןנמצאתך;יהודית
- nהמזרהיהדותשלהמושגיםעוולםהקהילתיהמבנה

משתניםמתפוררים.שהםכמותלאמריקהשהובאו,גירופאית
שהצירלמרות .החדשההמציאותלתביעותומסתגלים

הואשלוהזההפןסוציולוגי.היסטוריאינוהספרשלזדמרכזי
בגוףלניתוקניתןובלתיחיוניויסודביותרמענייןלוואיוצר rר

 .זזסיפור

t היאהיהודיםהמהגריםבחייהשינוישלהמאפייניםמן~חד
למעמדהבהשוואההאשהשלהחברתיבמיקומההתזוזה

מהווהלאמריקהההגירה .המסורתיתבמסגרתוהיציבברור iז
משתקףכיחודהיהודית.האשהשללאמנסיפציהי~טליזטור

אתשעושהורידשלדודתוכרתה.שלבדמותההזהמהפך iז
ותקיפהשתלטניתעצמאית.מאדהיא .בגפהלאמריקהז;-מסע

מקבלתולאבעצמהבעלהאתבוחרתהיא .תוקפנותכדי'ב:ד
 .קרוביםמידימוכןכשידוךאותו:
אתמאירההיא .ורידשלאימוהיאבמיוחדמרתקתרמות·
בתודעתינו,למדיעמוקהטבועהיהודיההאםטריאוטיפ :tי

מןבהרבהניחנההיאאמנם .לחלוטיןצפויבלתיכאור
עולמהשלמעורערהבלתיהמרכז :"הקלאסיים"המאפיינים

האנגלית .וביטחוןחוםאהבהלומעניקההיא .הילדהוא
ביתעקרתהיאהאידיש.היאהאמיתיתושפתהרצוצהשבפיה

אינוהיהודיההאםשסטריאוטיפבעודאולםודאגנית.חרוצה
ואינוחיההיאולמענהשבתוכהוהמשפחההאמאביןמפריד

גניה.שלדמותהועצמאי.פנימיעולםשלקיומועםמתיישב
בהמוצאיםאנחנו .כאםבתפקידהנבלעתאינהוריד'שלאמו
ולאטרגיסיפורמסתתרבעברה .צפוייםבלתיועומקיופי

שבליתונישואיםבכנסיה)(נגןלגוינכזבתאהבהשלשיגרתי
תופעותעלהעולם.עלהשקפתהוריד.שללאביוברירה
שחינוכהלמרותאינטלקטואלירוחבבעלתוהחייםהטבע

פיעלואףהחדשהעולםשפתאתדוברתאינההיא .מסורתי
מקומהואתהמציאותאתתפיסתה .בבירוראותורואההיאכן

שבמובניםלמרותאשליותוחסרתריאליתהמציאותבתוך
בעברהחייםוחלומותיהנפשהממנה.מנותקתהיארבים

מוצאה.ובאץרהאישי

לשוםנזקקשאינוחזק.אירוטייסודגםקייםבדמותה
במעמדיםלהתגלותכדימדימפורשיםפיסייםתיאורים

מתגלותאישיותהשלהללוהתכונותמןחלקמסויימים.
המוות.שלטיבועלאותהחוקרשהואבעתלדוידבתשובתה

שסיפרהובסיפורסבתהעלבסיפורעקיפהבדרךלועונההיא
לרגישותולקלועמצליחההיאדברשלבסופו .סבתהלה

אבלמדוע.ידעלאהואבראשו.הניד"היא :אותוולכבוש
אותותפסשלאהדבראותו.ריגשוהאחרוניםדבריה

בצרידותהאחרונה.פניהבהבעתלוהומחש-כמחשבה
התוגהשכנהשבתוכוליבו,זההיההאםשבקולה.הקלה

אווירתואתהתוגהעטפהשמאאוהזאת,החלומיתהחמקנית
תמידלואך .לקבועהצליחלא?זאתהמטבחשלהפלומתית

שמחוץהגשםאמו.עםרקיהיהתמידולוכזו.האווירהתהיה
עלבידודם,עלחותמואתהרףבליהטביעלחלון

מכסהאתכשהרימהזהותם.עלשביניהם,האינטימיות '
הרחבות,עיניהגבותאתשגיווןהוורוד,הבוהקבאהכיריים

 .ממנהחלקהיההוא .אליהקרובהיההוא .גופואתגםוחימם
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שלהתנעוהכלאחדיעקבהוא !פהלהיותהיהטובמההוי,
 ".ברעבתנות

לקשרהודותוריד.שלהנפשיוהחוסןהכוחמקררהיאהאם
טירופומפניעצמועללשמורמצליחהואשביניהםהמיוחד

כיותרמעיקיםמפעילשאביוהלחצים .אביושלואלימותו
וריד' .בגלויולובזאותושונאשהאבכיווןהדגשיבמישור
 .יותרפגעי ,יוצרובנפשרגישה iנזאקליטהביכולתהמחונן
 :לכאודהסותריםכיווניםבשנימשפעיההמיוחדתרגישותו

(פרטאחדיםאנשיםמצדלפגיעותכאמודאותוחושפתהיא
שנימצד .בהתנהגותם)בופוגעיםלמשחקחבירוגםלאביו
היופיאתלמצואלומאפשרתהיאאותו.מחסנתהיא

להסתירעלוליםוזוהמהת 1י.עינת, 1שדלבמקוםוהגאולה
עם ,המרותעםראשונהפגישהשלהבסיסיותהחוויות .אותם
במהלךאדםכלשלנחלתושהןחיבה'עוםאכזריותעםמין'

פרטיםובפרטימוגברתבעוצמהאצלונקלטותהתבגרותו,
-,,האתומכינההמיוחדתברגישותושחשהאמוולרע.לטוב

לטובתוהמאזןאתמטהאותה,המאפיינתהמסוכנתסיטדיות
להזיןוביכולתהשלוהטראומותאתלשכךביכולתהרדידשל
צמאה.היאשלהביופינפשואת

ייחודיאינוילדשלעיניודרךשלםסיפורלמסורהנסיון
אצל .מיוחדתמארדהסופיתהתוצאהזאתבכלרות.לחברי

נקודתהןהילדעיניסיפור,שלזובדרךשבחרורביםסופדים
זהבמובןהנמצאתכדוגמה .המבוגריםעולםעלנוחהתצפית
סיפוריאתלקחתאפשררותחכרישלמכתיבתורבבמרחק
הרקעמבחינתדווקא .עליכםשלוםשלהחזןפייסיבןמוטל

מזה.זהכללרחוקיםהסיפוירםשניאיןהגיאוגרפי-היסטורי
ילדיםשניהםרותחכרישלורדידעליכםשלוםשלמוטל

באותהבערךלאדה"בהמגעייםגילאותובניבערךיהודיים
חביבהתהיהשדמותוככלמוטל,מאחוריאך .תקופה
הפיקחמבטואתחשיםאנחנוכקוראים.עלינוואהודה

והעולםהיהודיתהחברהעלעליכםשלוםשלוההומוריסטי
עליכםשלוםיכולהילדעינידדך .במגעאיתרבאהשהיא

ומיערוםמיהידעוהאנדרסןבאגדת:כמוולומרלהצביע
שמץאיןרותשלנדריוזאת,לעומת .אמיתייםבבגדיםלבוש
שלנפשולתוךועמוקקשהבמסעיוצארות .סיפרותיכלישל

אותוהסובבהעולםלגבימסקנותממנהלדלותכדילאוריד
לחשוףכדיאלאלאחורמבוגרבמבטאותהלהציגכדיולא

זו,ראותמנקודת .המתתפחתהרגעיתבהוויתהעצמהאותה

לכתהמרחיקשהואדומהמעטים,לאמבקדיםציינושגםכפי
בואוחזהואילדים.שגיבוריהםהסופריםכלמביןביותר
בהצלחהטיפלו(שבוהתנהגותיהפסיכולוגיברובדגםזמנית
הקיוםחידתשמעוררתבתחושותוגםטובים)ילדיםסופרי

"רצינית"ספרותשלנושאיהשהםההגותיתהעולםובתפיסת
 .יותר

ביותר.וקשהנכבדהמשימהמהווהמאנגליתהספרתרגום
ניו-יורקיתיהודיתעגהמערבתבהמשתמששרותהשפה

אידיש,בשברימתובלאנגליתשלמוזרשיבושמןשהיא
שונים,בתיאוריםהמספראתהמשמשת"ספרותית"אנגלית
שביןהדבריםחילופינמסריםשבהותרבותיתנקיהואנגלית

השונותהצורותשביןלניגודיותהבית.בתוךהמשפחהבני
אתממחישהוהיאבסיפורחשובמקוםישהשפהשל

 .אחתבכפיפהבוהחיותהשונותהמציאויותשביןהפערים

שתיים-עםוהשוואתוהעבריהתרגוםמןשקיבלתיהרושם

אברהםשהמתרגםהיאהמקורמןאקראיותדגימותשלוש
השימוששלהמרכזייםהאפקטיםעללשמורהצליחקדימה
 .להערכהראוייםרב.במאמץעלושלבטח .ושהישגיובשפה
דרתחכרישלהביוגרפיהמןפרטיםכמהגםלצטטכדאי

ב-נולדרות .הספרשלהאמריקאיתבמהדורההמופיעים
דאההספר .אליהורידגיבורובואלפנישנה ,בניו-יורק 1906
הואשינה""ואולי .מכתיבהדרתהתנתקומאז 34-19באור

אתוהרוויחמייןלמדינתרותעקריותרמאוחר .היחידסיפרו
 .משפחתועםחיבהחקלאיתבחווהברווזיםמגידולמחייתו

בניו-יורק.נשארהאימוואילולובסמוךחיאביו
בצאתומחברו.מקוררתפחותלאמרתקותהספרשלקורותיו

התקופהבמונחירעהלאלהצלחהזכההואלאורלראשונה
הרגלאתפשטהמו"לאךאוהדות),ותגובותמהדורות(שתי
נערך-1956ב .נשכחוהספדההופעהלאחדחודשיםמספר

במהלךביותרהנשכחים"הספריםעלסימפוזיוןבארה"ב
עלבונזכרשינה""ואוליהאחרונות".השניםוחמשעשרים

-1960ומהספדאללחזרההאותהיהזה .מבקדיםשניידי

שניתזכהוהואשלומחודשותמהדודותלהופעיהחלו
ומבקרים.קוראיםבהכרת

 ,אחדיםוספריםסופדיםעםוהשוואותלניתוחיםמעבד
 .ביותרוחזקהישירהפעולההקוראעלפעולשינה""ואולי

האפל'המרתףמפניפחדיו-רדידעלמשתלטתכשאימה
 .ההרמוניהאתולהפרלביתרגעבכללחזורשעלולהאבמפני
זה'מצטרפיםהלא-טהורותוכוונותיולוטוהאבידידמפני
הקוראאלעובדותוהמועקההפסימיותהאימה.-לזה

אתפוקדותורווחהאושרוכשתחושות .עליוגםומשתלטות
זאתאיןכאחדהמקריםבשני .אותנוגםשוטפותהןוריד

מןלסחוטשנועדהמיומנתמלודרמטיתטכניקהשלתוצאה
אומנותשלפריהאלאהצורךלפיחיוכיםאודמעותהקורא
 •באמת.גדולהכתיבה

לוידן

 63מס' , 77עתון



ספרים

והינתקותשייכות

מאירופה

החמישים.שכרתמראשיתקודם,מדורשירביןהמפגשיכולת
תמרנתזראולי .יותרמאוחרדורשחייתהרגישהנערהלבין

 .עכשיוקיימת.לאגם .קיימתגםגרלדברגלאה :המצב

 ;גלודברגלאהעםפגישות :יפהא.ב.
-עמ'. 157 ; 1984 ;לאורמצויאים ;צ'ריקובר

1 . 
 ?הלורחלאתצרחמי-משטרהחוקריחיפשועםפ

בערפליהמסתתרהגברהואמיברצינותשאלוהם
גילובערפלגברקירםעלהפרטיםאתממנה.שנפרדלאחר
וכך .יומן-חייהניירותביןחסרישנמצאיידהבכתבבשירי

 :ידהבכתבהנערהכבתה
לי.חרההיטבהיטבבך."נפרדנו
 .בחומהבינינוהערלפ

לינותרהידישעלהטיפהזאת
 ,,דעמה.לאהיא,דואיסגרירטיפת

דוברעל-ידיבהרחבהפורסמהכךעלהאינפורמציה
"ידיעותבהרצאתבספרארתהפרסםשאףדאז,המשטרה

שירבעתרן.גםכלולים,ופורשוהשירעלההערה,אחרונות",
 .הלו ...רחלשלכשירההודפסגרלדברגלאהשל
עםחיילת,צעירה,נערהשלההזדהותההיכרות,זאת,עם

יומנה,אלהשיראתלהעתיקשלההצורךזר,אהב"הסונטת
עלמעיד ,האינטימייםדפיהביןזהשירלשמורידה,בכתב

 ) 18(בתגולדבדגלאה

2 . 
נשכחתארנוכחתהמשוררתגרלדברגלאהאםהשאלה
יותרמורכבת ,כמרבן ,עליהשהתשובהשאלההיאבהורה,
דורהבתרךייחרדקרריבעלתהיאבעיני .ר"לא""כן"מאותר

זךנתןשלמלמעלה""קטילותחרף .לוומעברהשלרנסקאי,
שפעםהשיריים,משליהשלהמחשבתמלאכתמירון,ודן

רגשי-מעולםאינטגרליחלקלינראיםמעלייאותההרחיקה
האיסטניסטירתואףהלשוניהנקירן .ומענייןעשיררוחני

עולם.לאותוגעגעויםהיום,לי,גורמיםמסגנונה,הערלים
וביזארייםפרובוקטיבייםלאאקסטראררגאנטיים,לאשיריה
שירהמעיןבשירה,ז'ררנאליזם""נירשלהכתיבהבנוסח

הרחקה,תכונתלשיריה .ההורהבסגנוןבוטהעתרנאית
סגנונהאתטיפחהכךהאסתטי,אלהררלגארימןהסתלקות
מעיוטעלמעידהזוהשוואהדווקא-אבל .המרכזי
 .העכשוויתהכתיבהעלהיום,השפעתהואינוכחותה
האירוטיוהיופיהגלויההארוטיקהמןהופתעתי-ומאידך
שעהבקולה,הזמרת. rרביהודיתחשפהאותה .בשירתה

לאהשלעתיקשירכזמרתדרכהבראשיתשהשמיעה
 :עין"ירוקת"שיבולת,מסיפרה 1938שנתממרחקי ,גולדברג

לפקוחעיניאתלאי"אבת
 ,וראיולחוןמבטילוגופףי
האוחלאהאבבלילהאבת

 .הדבריםבל-אתבחושךלו mל:ורא
צויפורןריסכללשם :לודמתי

החשוף,בבשרשערהלולכ
אןורןדבקריח- mידלוריח
הגוף.שללילוניחוחהיא

שירילכתובשמיעטבדור .אהבהבשיריבלטהגולדברגלאה
הנקי,השירלאורךמדויקתמטאפורהפיתחההיאאהבה.
ספררתשלולנוףמקומייולנוףיחו"ללנוףזיקותבושהיו

אלוכתיבהרגשמתוךכתיבהביןהאיזוןבהבולטקודמת.
לעולמותיהשהלבישההמחוייטת"ה"חליפהז'אנר.תוך
חכמה,משוררתחד-פעמית,אשהאל"להגיע"מונעתאינה

 .לאישיותהנוחלאמאודבעולםשחייתה

3 . 
כמדגימהאותימרתקתגולדברגלאהשלהשיריתאישיותה
שייכותשלמתחאותוהישראלית.ביישותיסודמועקת

לאהשלואישיותהשיריהמאירופה.והינתקותלאירופה
עלכמתאבליםקרעואותההקרעיהאתממחישיםגולדברג
עליהםהנפלאותלאיכויותהגעגועיםאתמאירופה,הינתקם

הציונותהגשמתכדיתוךימרצוןלכאורהלוותר,נאלציםהיו
לבחירהפנימיתאפולרגטיקהכדיתוך ,שלהםהאישית
 .כאץר-ישראל-שבחרו
עוסקגולדברג"לאהעם"פגישותבספרהעשיריהפרק
הפרקהספר,מבנהמחמתאךותרבותה","אירופהבנושא

השלושים.שנותסוףשלכרונולוגילרצףמשועבד
שלהבתרבותלחלקיםשלה,להיסטוריה ,לאירופההשייכות

ישראליתארץתרבותליצורהנסיון ;החדשההשייכותעם-
היניקהממקררותיחדגםוניתוקזיקהתוךשתתגבשחדשה,

אץרויישרתהגירהעולםבלילשלוהמציאות-האירופית
מזרחית,אירופיתלאאחרת,תרבותנוכח ,מפוצלתישראלית

חזיתאלה,כלעלאלה,כלרעל ,החדשהאויבעםהמתמודדת
-בחלקועויןיותר,צעירוכותביםקוראיםדורשלנוספת,

לאהשלמקומהבאמצעותלהיחשףיכלוההזאתהפקעתכל
מצוימהחומריםחלקובכלל-כתיבתה. ,בשירהגולדברג
אלא ,ובקיעיםסדקיםחושףאינוהספראך ,הספרבפרקי

סלקטיביות.אינפורמטיביותמסירותבאמצעותמבליעם
המיוחדתהאישיתוההיכרותהרבהידע .ההערכהיהזיכרון

אךביטוי,לידיבאיםהמשוררת,עםיפהא.ב.המבקרשל
לביוגרפיהזהבספרמשועבדתהמשוררת,שלאיכרתה
היאדמותהאתמעמידהמשהיאשיותר ,חלקית ,חיצונית

שלונסקי""דורהמודרנה","דורבתוךמקומהאתמעמידה
שהיו, ,פועלים"וב"ספריתהמשמר"ב"עלובחו"ל,בארץ

 .זמנםתרבותשלהמרכזבזמנה,
 .אישימגעבזכררנרתקיימיםיהמיוחדיםיהיפיםיהחלקים

 .אזהצעירהמבקרביןהפגישה .זכררנרתיהמתוךובציטוטים
שנותבראשית ,(בחיפההנודעתגולדברגלאהלביןיפה, .א.ב

-ביניהםה"כימיה"העדרהזיקה,חוסרהארבעים),
יביםדבריהמסירתאופןגם .ענייןמעוררתבבהירותמתועדים

מתנועעת("היא :בעיניוחןאזנשאהשלאהאישית,הופעתה
פשוטההיתהשמלתהבמקצת,כפוףנראהגבההפסק,בלי

בפגישתםגם )" ...רבבטעםעשוייההיתהלאכיודומני
הם-לזהזהההתייחסותוחיספרסי-1951בבלונדון

הסטריא-לנורמות"פנימה", rלהצהמאפשריםמהקטעים
 .שיריתכאישיותהגשימהלאגולדברגשלאהרטיפיות,

נגדכשומע,התקומם,כיצדביומניומתעדיפהב..נשא

אחר, ,נוסףפתחזההרישבהופעתה,הרוחניות""עודף

 .עמהההיכרותלעומקלחדירה
אתהזכיר ,גולדברגלאהעלנוסףספרשלזה,בהקשרנכון'

מונוגרפיותבסדרת ,-1980(בריבנוטוביהשלהמונוגרפיה

כברמצוייםיפהשלמספרוחלקיםבזמננו).'עברייםיוצרים

ושיטתיתמקיפה ,בריאתהמטבעהמונוגרפיה,במונוגרפיה.

 ,ונו'האישייםהזיכרונותה"מימרארים",מז'אנריותר

כרונולוגי.בסדרבעיקרו ,יפהע"יהערוכים
אתהמערנןתקשורתגליוצרשהיה,משורר,~לנוסףספרכל

חומרמגישיםהחדשהספרשלהפרקיםכ"אהדמות.זיכרון
לערמתבלבדויחסיחלקישיקוףזהו-אך .מענייןחי,

עםהיכרותשלזהבנושאדווקאיפה,ב..לאשישהאפשרויות
 • .גרלדברגלאה

גנוסריאירה

(המשך)בגדדו-העבדוהברבר • 23

כיותר,השיראתאהבתילא .לכתשירשלכקצבומושר
 .לומסרבהייתיולאלרצונושמחתיאך
אלפרד :חשוכיםאורחיםשללביקורזכינואחדיום

הביקוראחרי .וייצמןוחייםרוטנכרגפנחסימרבד

 .כמגדלללינההאורחיםעלוט"ו-כשכטשלונטיעות
הלאהגדודאנשישקט.היההמחנה .מלאירחלילהיה

 .ברברמפיהרצאהושמעוהאוכלכחדרישבורוסיים
היההגדולהאוכלוחדרערבכאותודלקלאחלוקם
ברבר.לידהשולחןעלדלקהנפטמנורתרק .חשוך
לפתעהרגשתיהפתח.לידועמדתילהרצאהאחותי

 .וייצמןהיהזה .עיניאתונשאתיידיעלעומדשמישהו
 .החלוציםשלהלילהלחיילהציץממגדללכדוירדהוא
נרגששהואראיתי .כמחזהנפעםוהסתכלעמדהוא

והקהלהמדבר,הזקןעטור"הרבי"שלמהמראה
ראהיעיניואתלפתעהריםנדנדקשב.כרובלוהמקשיב

 .שלוםכרכתשלתנועהכראשולווהחווהוייצמןאת
יפסיק.ולאשימשיךלכקשותנועהכידועשהוייצמן

 .פנימיתשותפותשלמבטשכיח,לשבריר
לתל-וחזרהגדודאתכרכרעזבחודשיםמספראחרי
מצומתהרחקלאערכיתכסביבההתגוררהוא .אביב

נרצחוזהכמקוםהיום.שללחולוןכככיסההכבישים
שהגיעלפכיכפלהואהמאורעות.פרוץעםוחבריוכרכר

תפיסתועלשעכרהוהמהפיכההחדשההרוחלביטוי
התקווהומלאתהרעננהוהרוחהחלוציות ,הציונותאת

העבודה.גדודאנשיעםשישבאלהבחודשיםשספג

• 

העיןמזוויתמבט
הצו' ;העיןמזוויתניצי :זרחי-בהןנורית

דבורה :ציורים ;תשמ"ה ;המאוחדהקיבץו

עמ'. 45 ;דובינו
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