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 .אייבתמתגורר .כנערארצהעלה .באוקראינהנולד;נר. Qמאורבךו·אורפז:יצחק
יהרצ "הגבירה" ;הקיבוץ-המאוחדיהרצ "החילוניהצליין" :לאחרונהשהופיעומספריו
שלהמערכתמועצתחבר .לעסהספרייהעם-עובה "העלם" ;המאוחדהקיבוץ

 . 197Sב· 1177ב"עתוןלראשונהפרסם ." 77עתרן"

 .אייבתמתגורר .כילדארצהעלה .בגרמניהנולד .מתרגם ,מוסיקאיאורגד:בן·ציון
פתוחיסיישוליים" ,"בינייםחיידו-ללמידהשפיות"בין :לאחרונהשהופיעומספריו

פרסם .פעוליס-ספריתיבחוצצלאןלשיריתרגומיוספרלהופיעעומד ;מאורהרצי
 .-1984ב 1177ב"עתוןלראשונה

, 
 .-1939בארצהעלתה .ביוגוסלביהנולדה .לספרותמורה ,משוררתאיתן:מרים

 ;ריקובריציבחוצ "ובנזיןיסמין" :לאחרונהשהופיעומספריה .בירושליםמתגוררת
זמורה-יוצבהזמני)(שם "הלביאהחיוך"-להופיעעומד ;עצמיתיבחוצ ""צירופים

 . 1979ב· 1177ב"עתוןלראשונהפרסמה .ביתן

שירהקבצימספרפרסםבפריז.מתגורר .עירקימשוררעבדול·קדאר:אל·ג'נאבי
 . 1987ב·- 1177ב"עתוןראשוןפרסום .וצרפתיתאנגליתבערבית,

שהופיעומספריו .באריבקיבוץמתגורר .לספרותמורהמשורר,אלדן:אנדד
ספרית-יבחוצאתריי"עתה iהקבוץ-המאוחדיוצבההסתכלות"מלאקולה" :לאחרונה
לראשונהפרסם ;הקיבוץ-המאוחדבחוציכזר"זהירזורם,"-להופיעעומד iפועלים
 . 197Sב· 1177ב"עתון

שהופיעומספריה .בירושליםמתגוררת .הארץילידת .משוררתאלישע:גבריאלה
יהרצ "אחרתמוסיקה" ;סימן-קריאההרצימילולית""הנשמה :לאחרונה

 1177ב"עתוןלראשונהפרסמה .עצמיתיהרצ "ומיני-טקסטיםטקסטים" ;אדם/איכות
 . 1978ב·

עלה .ברומניהנולדבייש.באוניברסיטתלספרותמרצהמספר,אפלפלד:אהרן
 "האור"מכרות :לאחרונהשהופיעומספריו .במבשרת-ציוןמתגורר .-1946בארצה

ייאחתובעונהבעתיי ;הקבוץ-המאוחדהרציוהפסים""הכתובת iהקבוץ-המאוחדהרצי

 . 197Sב· 1177ב"עתוןלראשונהפרסם .הקבוץ-המאוחדהרצי

מספריו .אייבתמתגורר .כילדארצהעלה .במרוקונולד .עורןמשורר,ביטון:ארז
עומד iעקדהרציהנענע""ספר iעקדהרצימרוקאית""מנחה :לאחרונהשהופיעו
 1177ב"עתוןלראשונהפרסם .הקבוץ-המאוחדיבחוצזמני)(שםייהאישזה"-להופיע

 . 1977ב·

 .בירושליםמתגורר .-1950בארצהעלה .בפוליןנולד .מספרבירשטיין:יוסל
"כתם iהמאוחדהקבוץסימן-קריאה/בחוצי"המוטבים" :לאחרונהשהופיעומספריו

נסיעתו" .כתרהמאוח,דהקבוץ ,סימן-קריאהספרי iהספדיהבחוצישקט"של
 .-1978ב 1177ב"עתוןלראשונהפרסם ;ספרית-פועליםבחוצייירולידרשלהראשונה

ב-ארצהעלה .בעירקנולד .חיפהיבאונערביתלספרותד"ר ,מספרבלס:שמעון
בחוצי "אחרוןחורף" ;ס 11זבבחוציכעוליי"חדר :לאחרונהשהופיעומספריו . 1951
לראשונהפרסם ." 77עתרן"מערכתחבר .סייזבבחוצי"היורשיי-להופיעעומד ;כתר

 . 1977ב· 1177ב"עתון

מתגורר .-1929בארצהעלה .(אוסטרו-הונגריה)בבוקובינהנולדבן·אהרון:יצחק
יבחוצתמורה""בפתח :לאחרונהשהופיעומספריו .מאוחדגבעת-חיים/בקיבוץ
תרבותעם-עוב,דיבחוצ "התמורהעל"במאבק iההסתדרותשלוחינוןתרבות
 . 1984ב· 1177ב"עתוןלראשונההופיע .הקבוץ-המאוחדבהויהסערה""נעי~ ;וחינון

 :לאחרונהשהופיעומספריו .בת"אמתגורר .הארץיליד .מספרבן·עזר:אהדו
הנאהבים" iאופקיםערב;ך-עםיחוצ "בציוןשאנניםאין" iזבייםיחוצייהנפשיייהשקט

 .-1977ב 1177ב"עתוןלראשונהפרסם .ביתןיחוצוהנעימיםיי

שהופיעומספריו .בתייאמתגוררהאץר.יליד .עתונאי ,משוררבן·שאול:משה
 iהסופרים-יחדיואגודתבחוציהחלוץייייקבר iמסדהיבחוצאני""לפעמים :לאחרונה

 . 1977ב· 1177ב"עתוןלראשונהפרסםספרית-פועלים.בחוציייפרטייםקטלוגיםייספר

עלה .בפוליןנולד .חיפהתיאטרוןשלהאמונתימנהלושחקן, ,במאיבסר:גדליה
 . 19SZב· 1177ב"עתוןלראשונההופיעבהרצליהמתגורר .-1950בארצה

11עתרן"שלועורכומייסדו ,מתרגם ,משוררבסר:יעקב ארצהעלה .בפוליןנולד . 77
מבחרייההריסות"מאחורי ,לאחרונהשהופיעומספריו .בתייאמתגורר .-1950ב

ספרית-יבחוצבחצר"מסכחכבר"מישהו ;ספרית-פועליםבחוצי 1981-1961שירים
11ייעתוןיבחוציסכיןלסוגיי 11חוליגאןשל"וידויואתתרגם .פועלים 77 • 

מספריו .בתייאמתגורר .כילדרצהעלה .בליטאנודל .עורןעתונאי,בראלי:מאיר
במדיניות-עיונים" iעם-עובדבחוציבכירותייבשיטות"עיונים :לאחרונהשהופיעו
 .חרונות.אידיעות-עידניםיבחוצייבן-גוריוןאת·•להבין ;עם-עובדבחוציהחוץיי

 . 1987ב· 1177עתון 11בלראשונהפרסם

 .בתייאמתגורר .הארץילידבר-אילן.באוניעבריתלספרותפרופי ,מסאיברזל:הלל
אמיר" ;אגודת-הסופריםיחדיובחוציבשורה""משוררי :לאחרונהשהופיעומספריו
אגודת-יחדיובחוציועגנוןיי"ביאליק ;ספרית-פועליםבחוצימונוגרפיה"-גלבוע

 . 1981ב· 1177עתון 11בלראשונהפרסם .הסופרים

שהופיעומספריו .בת"אמתגוררהארץ.יליד .עורןעתואני,מספר,בר-טוב:חנךו
אבמצע" ;עם-עובדבחוציקטןיי"יהודי ;לעםספריהבחוצי"הבדאי" :לאחרונה
 . 1985ב· 1177עתון 11בלראשונהפרסם .לעםהספרייה-עובדעםבחרצי 11הרומאן

ילידתלימודים.תוכניותכותתבעברית,לספרותד"רמשוררת,בר·יוסף:חמולט
בחוצי "אוויר"לקחת :לאחרונהשהופיעומספריהבירושלים.מתגוררתהארץ.
הקברץ-יבחרצ "קופצות"מתונת ;הקרבץ·המארחדבחרציחירוקיי"רק ;מסדה

 . 1977ב· 1177תעןו 11בלראשונהפרסמההמאוחד.

שהופיעומספריו .בירושליםמתגורר .הארץיליד .נאיעתו .מספרמשורר, :גוריחיים
רעואלייסיפור"החקירה, ;הקבוץ-המאוחדבחוצי(שירים)ייאיומהיי :לאחרונה
פרסםהקיבוץ-המאוחד.יבחוצ(שירה)אלוליי"מחברות iעם-עובדיבחוצ(פרוזה)

 . 1980ב· 1177ב"עתוןלראשונה

 .-1950בארצהעלה .בכסרביהנולדעתונאי.מתרגם,משורר,גור·אריה:יהדוה
בחוציבתכלתיישירים-"זערורים :לאחרונהשהופיעומספריו .בת"אמתגורר
ספרית·בחוצי(לילדים)טלי""תעלולי ;עקדבחוציהקיץיישבחי" iלספרותמחברות
 .-1977ב 1177עתון 11בלראשונהפרסם .דברפועלים,

 .-1947בארצהעלה .בפוליןנולד .מסאיא.ייתיבאונלהיסטוריהפרופיגורני:יוסף
הרעיונייםהיסודות-ייאחדות·העבודה :לאחרונהשהופיעומספריוא.ייבתמתגורר
11 ,המדיניתוהשיטה תנועת-הדו-משמעיייהקשרהקבוץ-המאוחד;יבחוצ 1919-1930

11לציונות,ויחסההבריטיתהלייבור "השאלה ;המאוחדהקבוץבחוצי 1917-1948
 " 77עתון 11בלראשונההופיע .עובד-אופקיםעםיבחוצייהיהודיתוהבעייההערבית

 .-1986ב

מתגוררת .הארץילידתלספרות.מורה ,עתונאית ,מספרתגינגודל·גלבעו:שלומית
פרסמה .ספרית-פועליםבחוציסופוייאוקיץ"או :לאחרונהשהופיעספרה .בת"א

 . 1978ב· 1177עתון 11בלראשונה

לקראתעבודה(במסגרתבספרותמחקרים .לספרותמורהמשוררת,גנוסר:יאירה
ייאפרת :לאחרונהשהופיעומספריה .בתייאמתגוררת .הארץדתייל .דוקטור)תואר
מורדיםיי ;גלבעאמירבעריכתלשירההקטנההספדיה ,מסדהבחוציואפר"

 .המאוחדהקמץבחוצישיריםספר :להופיעעומד .הקבוץ-המאוחדבחוצימפרפרים"
 . 1977ב· 1177עתון 11בלראשונהפרסמה

מתגוררתהארץ.ילידת .הפתוחהיבאונעבריתלספרותדיירמסאית,גוץ:נורית
המכוןבחוצישלמחרתייקר iוהבחיזעהייחירבת :לאחרונהשהופיעומספריה .אייבת

בחוצימונוגרפיה"-"עמוס-עוז ;הקבוץ·המאוחד ,ולסמיוטיקהלפואטיקההישראלי

 . 1987ב· 1177עתון 11בלראשונהפרסמה .ספרית-פועלים

לאחרונהשהופיעספרה .(אגנליה)קיימברידגייבאונעבריתלספרותר"ד :דוםריסה
 . 1987ב· 1177עתון 11בלראשונהפרסמה .העבריתייבספרות"הערבי :(באגנלית)

שהופיעומספריובתייא.מתגורר .האץריליד .עורןעתונאי, ,משורר :דורמשה
בחוציבהתחלה""וכבר ;ספרית-פועליםבחוציבהמסטדהית"עפיפונים" :לאחרונה
11שיריםמבחר-השוניתבראש" ;עם-עובד פרסם .מערבספריתבחוצי 1954-1986

 . 1977ב· 1177עתון 11בלראשונה

 .-1947בארצהעלה .בבלגיהנולדפסיכיאטור.מחזאי,מספר,משורר,הדר:יוסי
ספרית·בחוצי(שירים)שיש""מה :לאחרונהשהופיעומספריו .בכפר-סבאמתגורר
הלם" :שהוצגוממחזותיו .ספרית-פועליםבחוצי(סיפורים)השדבייי"הצריף ;פועלים
ייעתוןשלהמערכתמועצתחבר .ייביבוף" ;"טייסים" ;הדרומיתיי"אוסטרליה ;קרב"

11  . 1977ב· 1177עתון 11בלראשונהפרסם . 77

עלהבפולין.נולד .ירושליםבאונילפיסיקהיפרופ ,מתרגםמשורר,הוס:אברהם
בחוציהקשהייבאבן" :לאחרונהשהופיעומספריו .בירושליםמתגורר .-1933בארצה

נהגהייהרכבת :תרגום ;אגודת-הסופרים-יחדיובחוציועצוריםיי"תנועות ;עם-עובד

 . 1979ב· 1177עתון 11בלראשונהפרסם .מסדהבחוציבללהיינרידלדייקיי

בת"א.מתגוררתכתינוקת.ארצהעלתהבפולין.נולדה .מספרתהנלד:יהדוית
מומושל"החצר ;עם-עובדבחוציהמדרגות"רחוב" :לאחרונהשהופיעומספריה
לראשונהפרסמה .סימן-קריאהבחוציהאחר"ייהכוח ;עם-עובדבחוציהגדולהיי

 .-1987ב 1177עתון 11ב

 .א 11בתמתגורר .-1923בארצהעלה .בפוליןנולד .מתרגםמשורר,טנאי:שלמה
בחוציההפיכהיי"מתון ;מסדהבחוציהמבשר"יירגלי :לאחרונהשהופיעומספריו

מערכתחבר .עם-עובדבחוציהיינהלהיינריןהצפוני""הים :תרג~ם ;דביר
11עתון 11  .-1978ב 1177עתון 11בלראשונהפרסם . 77

מתגוררהארץ.יליד .חיפהאבונילספרותמרצהמחזאי, ,מסאיסופר,יהושע:א.ב.
ייבזכות ;שוקןבחוצי(מחזה)"חפצים" :לאחרונהשהופיעומספריו .בחיפה

הקמץ-בחוצי(ורמאן)מאוחריםיי"גירושים ;שוקןיבחוצ(מסות)הנורמליות"
לראשונהפרסם . 1177ייעתרושלהמערכתמועצתחבר .קריאהסימן-המאוחד

 . 1979ב· 1177עתון 11ב

שריד.בקמץמתגורר .כילדארצהעלהברוסיה.נולד .עורןמשורר,יונתן:תן:
rJ בחוציייחופיםיי ;ספרית-פועליםבחוציכאן"עד"שירים :לאחרונהשהופיעוספריו

 1177עתון 11בלראשונהפרסםספרית-פועלים.בחוציאחריםיי"שירים ;ספרית-פועלים
 . 1978ב·

הפועיבתייא.מתגוררהארץ.יליד .תייאבאונימרצ-חמשורר,במאי,יזרעאלי:יוסי
 . 1983ב· 1177עתון 11בלראשונה

ארצהעלהבהוגנריה.נולדמורה,מוייל,עור,ןמתרגם,משורר,יעוז·קסט:איתמר
בחרציהיםיילשוןההנר,"שלון :לאחרונהשהופיעומספריובתייא.מתגורר .-1951ב

לשירהאנתולוגיה-הפלאות"צבי :תרגום ;עקדבחוצימרליכי-אשיי"צינורות ;עקד
 . 1977ב· 1177ב"עותןלראשונהפרסם .עקדבחוצי ;הוגנרית"

שהופיעוספריובת"א.מגתוררהארץ.יליד .פוליטיקאיכלכלן,משורר,יעקובי:גד
 ;עם·ערבדבחרצי"הממשלה" ;שקמונהבחרציאיכותיישל"עוצמתה :לאחרונה
 •-1985ב 1177עתון 11בלראשונהפרסם .עם·ערבדבחוצילבחוריי"החופש

סבפרות,דוקטור)תוארלקראתעבודה(במסגרתמחקריםמסאי,יצחקי:ידידיה
 .-1984ב 1177עתון 11בלראשונהפרסם .בתייאמתגוררהארץ.ילידאדריכל. ,עררן

 3 1987ר·ינראר-פבררא ,עשורגל·



(המשך)הזהבגליוןהמשתתפים

שהופיעספרה .בתייאמתגוררת .הארץילידת .עורכתמספרת,עתונאית,לוטן:יעל
בחויילהתפרסמונוספיםרומאניםארבעה .אדםבחוציאוריוןייייעמוס :לאחרונה

 . 1983ב· 1177עתון 11בלראשונהפרסמההאגנלית.בשפה

 :לאחרונהשהופיעספרו .בתייאמתגוררהארץ.ילידפיסיקאי.משורר,לוי:דן
 . 1977ב· 1177עתון 11בלראשונה .פרסםספרית-פועלים.בחוצייימחוגהיי

 .ברעננהמתגורר .הארץילידתייא.אבונילתיאטרוןדיירבמאי,מתרגם,לוי:שעמון
 ;ספרית-פועליםבחוציהטיטאניקיישל"השקיעה :לאחרונהשהופיעותרגומיומספרי

המדורמעורכי .נוספיםמחזותעשרותוכןכתרבחוציבקטייסמואלשל"תסכיתים
 .-1986ב 1177עתון 11בלראשונהפרסם .יי 77בייעתוןלתיאטרון

 :האחרוניםספריו .-1925בארצהעלהבפולין.נולדמחזאי,מספר,לוין:מנשה
יישלושה ;הקיבוץ-המאוחד-ספרית-פועליםבהוצ•העתיקהייביפולילותיימאה

(מחזה)ודלילהיייישמשון ;פועליםספרית-המאוחדהקבוץבחוצימושלגיםיימלאכים
 . 1987ב· 1177עתון 11בלראשונהפרסם .אלףבחוצי

שהופיעומספריו .בתייאמתגוררהארץ.ילידעתונאי.משורר,לויתן:עמוס
 ;הקבוץ-המאוחדבהו~•נערייייארץ ;ספרית-פועליםבחוציועליויייילילה :לאחרונה
 . 1979ב· 1177עתון 11בלראשונהפרסם .ספרית-פועליםבחוציעירוניתיייינסיעה

ובאנגליתבגרמניתכתב .-1945בבארץשהה .ברינהנולדמספר.ליכד:יעקב
 . 1987ב· 1177עתון 11בראשוןפרסוםאוטוביאוגרפיים.משקעיםבעליסיפורים

 .בתייאמתגוררתהארץ.ילידתהסופרים.אגודתיויירמספרת,לפיד:שלומית
ייכחרס ;הסופריםגאודת-יחדיובחוציייקדחתיי :לאחרונהשהופיעומספריה
 .-1978ב 1177עתון 11בלראשונהפרסמהכתר.בהוצ•אוניייייגיא ;כתרבהוצ•הנשבריי

ארצההגיע .בפוליןנולד .הישראליהאפןמרכזנשיא .עתונאימספר,מגד:אהרן
 ;עם-עובדבחוציאכביייימסע :לאחרונהשהופיעומספריובתייא.מתגורר .כילד

 .עם-עובדבחוצימגונהיי"מעשה ;עם-עובדבחוציהזהבייודבשתהמעופףייהגמל
 . 1978ב· 1177עתון 11בלראשונהפרסם

ייקורים :לאחרונהשהופיעספרה .בתייאמתגוררתהארץ.ילידתמספרת.מדיני:יעל
 .-1978ב 1177עתון 11בלראשונהפרסמהסימן-קריאה.בחוציונקודותיי

עתון 11בלראשונהפרסם .בנצרתמתגורר .האץריליד .משורר :עלימוחדמטאהא
 . 1984ב· 1177

בתייא.מתגורר .-1951בארצהעלה .ברומניהנולדבמאי,מחזאי,מונדי:יוסף
סתוית-בחוציייהמשיחיי ;עכשיובחוצייריחויייימושל :לאחרונהאורשראוממחזותיו

 1177עתון 11בלראשונהפרסםשוקן.בחוצימחזותקובץ-להופיעעומד ;עכשיו
 . 1977ב·

מספריובתייא.מתגוררבייש.באונילפילוסופיהדיירעורן,מסאי,מוקד:גברילא
 :להופיעעומד ;הסופריםאגודת-יחדובחוציהאמנותי""השיפוט :לאחרונהשהופיעו

אוניבחוציבדקלי)גיורגישלהחלקיקית(הפילוסופיהואדיאותיי"חלקיקים
לראשונהפרסם .שוקןבחוציעגנוןיישייישלסמלייםסיפוריםיישני ;אוקספורד

 .-1978ב 1177עתון 11ב

 .בחיפהמתגורר .-1951בארצהעלה .בעירקנולדהידרולוג. ,מספר :מיכלאסמי
עם-בחוציייחסותיי ;עם-עובדבחוציערפליישלייחופן :לאחרונהשהופיעומספריו

 1177עתון 11בלראשונהפרסם .ספרית-פועליםבחוציישראליישבטיייאלה ;עובד
 .-1979ב

לראשונהפרסמהבתייאמתגוררתהארץ.ילידת .סטודנטיתמשוררת.משמר:תמר
 . 1979ב· 1177עותן 11ב

מתגורר .-1965בארצהעלהבארגנטינה.נולדעתונאי.משורר,סברדליק:עדדו
בסחףיי"חלונות ;עקדבחוציהאישוןייייפרשי :לאחרונהשהופיעומספריובתייא.
 . 198Zב· 1177עתון 11בלראשונהפרסם .מעריבבחוצי

בעירק.נולד .ומסאימתרגםתייא,אבוניערביתולספרותללשוןפרופיסומך:ששןו
המשתנהייייהמקצב :לאחרונהשהופיעומספריובתייא.מגתורר ·.-1951בארצהעלה
לבנונית-סורית)שירה(תרגומיפרפריייינהר ;הולנדבדיל.~חוצימחפוז),נגיב(על

ייעתרומערכתחברואבנגלית.בערביתאחריםרביםומחקריםספרית-פועכים,בחוצי
 .-1977ב 1177עתון 11בלראשונהפרסםיי. 77

מספריוכתינוק.ארצההגיע .בעירקנולד .לספרותמורהמשורר,סומק:רוני .
ייאספלטיי ;מסדהבחוציייסולויי ;מסדהבחוציייגולהיי :לאחרונהשהופיעו

 . 1977ב· 1177עתון 11בלראשונהפרסםמסדה.בחוצי

 :לאחרונהשהופיעומספריובתייא.מתגוררהאץר.ילדימורה.משורר,סיןו:אריה
"אישרוריםיי ;עם-עובדבחוציאבר-ץישראליייילחיות ;עובדעםבחוציייחיבוקיםיי

 . 1978ב· 1177עתון 11בלראשונהפרסםספרית-פועלים.בחוצי

 :לאחרונהשהופיעספך;בתייא.מתגוררהארץ.ילידמסאי.תעונאי,עברון:בעוז
פרסםדביר.בהוצ•עיוןספר-להופיעעומד .ספרית-פועליםבחוציחוותיישליימדה

 .-1980ב " 77ב"עתןולראשונה

מתגורר .הארץיליד .תייאאבונילתיאטרוןדיירמתרגם,עור,ןמסאי,עח:אבי
 ;מסדהבחוצילשקספירמוונציהייייחסוחר :לאחרונהשהופיעומתרגומיובתייא.

להופיעעומד ;זמורה-ביתןבחוציברכטלברטולדמהגוני"העירשלונפילתה"עלייתה
 .-1986ב 1177עתון 11בלראשונהפרסםספרית-פועלים.בחוצילשקספירייעסהרהיי-

שהופיעומספריה .בחולוןמתגוררתהארץ.ילידת .תירפיסטיתמספרת,עינת:עמלה
עוזריילהיותשרצהייעודך ;ספרית-פועליםבחוציערביישל"תקרית :לאחרונה
המרותייאתלימזכירההיאדוקטור!אותהשונאייאני ;זבייםבחוצי(לילדים)

ב· 1177עתון 11בלראשונהפרסמה .יי 77ייעתוןמערכתחברת .ספרית-פועליםבחוצי
1978 . 

שהופיעומספריו .בירושליםמתגורר .הארץיליד .עורןמורה,משורר,עצמון:צבי
ייעורףיי ;עקדבחוצילנגדותיי"הכנה ;הקבוץ-המאוחדבחוציפניםיי"עיצוב :לאחרונה

 . 1979ב· 1177עתון 11בלראשונהפרסם .הקבוץ-המאוחדבחוצי

ב-ארצהעלהברומניה.נולד .ירושליםבאוניימהייבלספרותפרופימשורר,פגיס:דן
הקבוץ-בהוצ•נרדפותיייימלים :לאחרונהשהופיעומספריובירושלים.מתגורר . 1946

הקבוץ-המאוחד.בחוציייפניםיישנים-עשר ;הקבוץ-המאוחדבחוצייימוחיי ;המאוחד

11עתון 11בלראשונהפרסם . 1986 .נ  . 1979ב· 77

שהופיעומספריועין-החורש.בקיבוץמתגורר .הארץילידמספר.פורת:לאישע
ספרית-פועלים.בחוצישבתייייעונג ;ספרית-פועליםבהוצ•פרטיתיי"השגחה :לאחרונה
 . 1984ב· 1177עתון 11בלראשונהפרסם

 :לאחרונהשהופיעומספריו .בחיפהמתגורר .הארץיליד .משוררפלד:עודד
ייסונטות ;עקדוציבהאחריםייושיריםייקדיש ;עקדבהוצ•מברגן-בלזןיייימכrיבים

 . 1979ב· 1177עתון 11בלראשונהפרסם .עקדבחוצימטורפותייגשם

מתגורר . 19szב-ארצהעלה .בפוליןנולדמכונות.מתכנןמספר,פרנלק:זיגמונט
פרסם .ספרית-פועליםבהוצ•מכשפתיישל"זקנתה :לאחרונהשהופיעספרו .בתייא

 . 1979ב· 1177עתון 11בלראשונה

 :האחרוניםספריוגרמנית.כתב .בפריזהתגורר .ברומניהנולד .משוררלצן:פאלו
 1177עותן 11בראשוןפרסום . 1970 .נ .הזמןייחצויי ;האוריי"כסיית ;שמשותייייחוטי

 . 1978ב·

הופיע .בירושליםמתגורר .ירושליםבאונילהיסטוריהפרופי :קלותישראל
 . 1987ב· 1177עתון 11בלראשונה

 .כילדהארצהעלתהביוגוסלביה.נולדהמשוררת.מתרגמת,בן·ציון:קטןדינה
הקבוץ-בחוציברוחיי"יריעה :לאחרונהשהופיעספרה .נקרית-אונומתגוררת
 ;אדםיבחוצקישלדנילודוידוביץיילבוריסקבר"מצבת :מתרגומיה ;המאוחד
 1177עתון 11בלראשונהפרסמהספרית-פועלים.בהוצ•אלבחרילדודמותיישל"תיאור

 . 1981ב·

 :לאחרונהשהופיעומספריובתייא.מתגורר .האץרילידעתונאי.מספר.קניוק:יורם
ייבתויי ;הקבוץ-המאוחד •בהוצושירייספורים"ארבעה ;כנרתבהוצ•טוביי"ערבי

עתון 11בלראשונהפרסם .יי 77ייעתרושלהמערכתמועצתחבר .מעריבציבהו
 . 1979ב· 1177

"גן :האחרוניםמספריה .בפייתהתגוררה .הארץילידת .משוררתואב:אסתר
אחרונהיי"תפילה ;תרמיל.בהוצ•שחרכיי
עתון 11בראשוןפרסום . 1981נ. .מסדהבחוציראבייאסתריישירי ;עם-עובדבחוצי

 . 1977ב· 1177

מספריה .בתייאמתגוררת .הארץילידתעתונאית.משוררת,רביקוביץ:דליה
בהוצ•קשתייייחורף ;ספרית-פועליםבחוציהזהבייתפוחייאהבת :לאחרונהשהופיעו

 1177~עתון 1בלראשונהפרסמה .הקבוץ-המאוחדבחוציאמיתיתייייאהבה ;דביר

 . 1987ב·

כתב .בירושליםהתגורר . 19sב-סארצהעלהבפולין.נולד .משורררוכמן:לייב
"בצעדים ;יסודותבחוצילעברית)(תרגוםחיייי"בדמיין :האחרוניםמספריו .ביידיש
 .ייהמבוליי :להופיעעומד ;עם-עובדבהוצ•לעברית)(תרגוםהאדמהייעל-פניסומים

 . 1987ב· 1177עתון 11בראשוןפרסם . 1978 .נ

 :לאחרונהשהופיעומספריו .בתייאמתגוררהארץ.יליד .מורהמשורר,רצבי:שלום
בחוציפרחיםייייטורף ;הקטץ-המאוחדבחוצישאניייייבפינה ;עקדבחוצינקיייייחלל
 . 1977ב· 1177עתון 11בלראשונהפרסם .עקד

שהופיעספרובירושלים.מתגוררהארץ.יליד .מסאימספר,שמאס:אנטון
פרסם . 1177ייעתוןשלהמערכתמועצתחבר .עם-עובדבחוציייערבסקותיי :לאחרונה
 .-1979ב 1171עתון 11בלראשונה

 .הארץילידת .תייאאבוניכץמכוןראשלספרות,דיירמסאית,שמיר:זיוה
הסיוד(לחקרהזלותיימשורר"הצרצר :לאחרונהשהופיעומספריהבתייא.מתגוררת
שירת(לחקרלילדיםייגםופזמונות"שירים ;פפירוסבחוציביאליק)בשירתהעממי
שיריייכלשלהאקדמיתהמהדורהמעורכי ;פפירוסבחוציולנוער)לילדיםביאליק

 . 198Sב· 1171עתון 11בלראשונהפרסמה .דבירחוציעםבשיתוףכץמכון-ביאליקיי

ב-ארצהעלהבאוסטריה.נולדירושלים.באוניעבריתלספרותפרופישדק:גרשון
העבריתייבסיפורתגלאחרייגל :לאחרונהשהופיעומספריובירושלים.מתגורר . 1939
11 • 1980העברית"סהיפורת ;כתרבחוצי כתר.הקטץ-המאוחתחברציבי)(כרן 1880

פרסם .שרקןבחוצידו-לשוניים,יהודיםסופריםעל-מגרמניתבתרגוםלהופיעעומד
 . 1981ב· 1177עתון 11בלראשונה

מפרסםבחיפה.מתגורר .הארץיליד .חיפה)(תיאטרוןבמאישחקן,תורן:אילן
זה.בגליוןלראשונהשירים

טווגובניק.יותנןעל·ידיצולמוזה,בגליוןהפורטרטיםרוב
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 rדביקוב..,דליה

. '€
9

~ ,, • iil~iifנ·: i• 
בדפמןמנוחה :צילום

רביקוביץדליה

יבואבוא

, w ליכ;קפ;ת~ים~:P חושיםג:ודדמת
ד~ת iJו:;נס~ח

ד~ת. iJ תכ~נ;:~

!~ידראשזק,~~~עיעד
 .:;נזקקי~ת;r:זזקה~זורמ; p:ו$דם
 .א;ב~בוא

המדברבדחני

~אן 7ול~אק;ל;~~רים~א'ות
 .לדהז;וק.הן;דןקוק.ץ~ין
~ל~ה:;נלז:ייהג;ר~~קות:פםלי ~
ךכה iJ;זז/~ה~גי
סרכהזקr:ז~ה~גי

 .ידאההואיגעיבשהוא
 .לזגגכה~ג;רם~~ת י-~~-~ים iל~ .

W:P זק~~סגכ;סגו$ןםw. ~.ה 
:;נjק"ןתליי iמ;ג;ן,:זיםסזגכים

 .בנג;;די nמא'!!מתלחשים
- ת~~ל~ ..~לז:יי ;:;~~

ףק.r;זוי,ס~להכהרוגיםטפrכת~גי
ךה jZה tfקוזכיוסע.וז?ק~ם 2$זקעזpיםדק,

ז-ן;;יךת.שוםr.זכאז:יילאשוב?~וכרים
{$ךני~תואו\קוק.תשו,סק,ת~גי

שוק ijדגע.דות
סדו~לים,זק,לזקה zס~t.ווזכגכם

 .ם iJiJזגס.מתצו;ו~תא,גיל+יז:ייםןק
 :רה ?iר iWעו~י P:נזו~תא,גי :י~

עו~ית.ה Qזקליזt~ז .

פרנסה

זכןש.ןקק.ל,~~ריסזגו$ה~רי~ה~גיסזזןיד,לע,וא:זל
 ר~~זfמ~ז:יי Wמה~קבות p:זואת

 .אוגכרמ~ז:יי wו
W מf' וא;גכןוא;גכןא;גכןז:יי. 

מליצהלשם
 .נחשאיכנוה!!ם.עלאומדים

 T ~~ג•~לאה!!םאלאני'

רכה Tמד-עלמש~רכת י;~
וכזכה:~ין ~ל, ~רכrו•;~ T ן~~רלר

~מות ,Vזק nוסןpזךפ;

ל;מר'ליזק,~שסוקעטדקןוה
~ים wשוסק.ת י~~ם Jו:;נ;י

זבדשוםאומדתואינני

~ות jl:pזקנגכןת י~~סא;ךורק~~·ס~~~ךת ל;··.ל~;
זו;ךת. י,~י~ w:~כזקעט

ה ?jזק~י~ה f:P~~וק.תוזאת
אחרת.ומבחינהמעשיתמבחינה

 ·.· ...;וסי~~נר~זנרז:יי wמה . ל~,
~רוןו:;וr;זבוr:זטו~ה q~~יrכה

 ';ב~זק,רו~לסזזןירלע,וא:זל:;כי
יכןשןקק.ל,;י~רים,ה 2$זגורי~ה~גי

 .~מ,רון.:קזךזpבנון

ה' Jל Jjלtז~י~לי
 ' r.i2וiרןףלtז:;נליגזלי
זזדםראש~~זעיעד

ודן,,גנ.יי

:p ר~נכהלאעךןמוות. 

הבקרתקכת
 •ט 9ך ryא;ק 7כמ.רוה
ןזק'iיגי. p:זקלישוזקגי;:וזקק;םrךזקןתזקליש

זקל;ן iJ~זק~יוכידה iט;בריח
 .השנהליעדנהגם

 ,ת;!!ג~ז;rלו~ףות~כ~ים ה~ו~~בק.; T~רוr:ות
 .י~~~ו~ץי~ה ?tj;כ~לי

גכשובלא~זאתננקרדע,ננות
גים. wר P ~ w:~עם~ם

לוזקr;וןךןא~י p:סח"ךש,אוד i!iJ~לדות 7¼מוסיו~גינו
השלגפתותיאל

 .ססר~,לעי i י~~~כז·ס~ך~ה
+זקבוסינו p:~ע.וק.ק ן~~~סירם~לג
 .נrנלולאנrנלנrךמק~ק.ןדוד
 .~ה 9ס~~ןו n:פ:ק;להג;רנ~לןקמ~ל
ט 9אוקסך p:¼'ליבוסךג:יהטו;הרוזכ,~ידו

f ר;:p סיירםראשית

~נוה+ייךהטובות,:רקר;תרכזקה

 .יכי z:::זזק ר.קפ:ז:::זזת
וג:ופ~דים,לסםזק,לשקייותלך.ןר~גכנוr;זכו i2ל

tקם. 7,:זךךנולא,קואנו T?גו$

Q ליזוז~~י~יתלה 2$זק
ט 9אוקסך 7לr;זזוד
סזח,ל~כיר

;:זנק.ר'ז:יקנת 7
ד~ג:ועסזrp:זיהwססדכה~ל
 .;ועוךקים~הידזןם

18.5.85 
הלאוימלפארקהדרומיתבכניסהקטנהעיירה-אוקהרסט
בקליפורנהי.י~~ז;כיטי

הקיבזיבהרצאתכקחבהיוצא nאמיתיאההבהספרמתוך

המאוחד.
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צלןפאול
, f 

הרבלה·צחה
אורגרבן·ציון :מגרזנבית .

* 
~למו;נא
זק.טח
 :;jיבןת,לtקער~ין it~ק;נה~ם

ל;נן.ס~;נ~ים,:;בג~ןד. 'גדגכב'~זpב
 ¼; :::זן?גיס~ללי~ם

 'רא.ה-{'רדן'אקןא
לך,-ערדלאך~ה

ז;רף fןtקלך,
א iגזק~נכהזזחרת,~ין

 ''',אט•>ג,גלנבנגית.נמצא

:שוךים .r ; ~ו~~ i ~- ל~ל~~
זקט~ז;ויס,

::זלךלהזvןה,~זקחןת~לזקט~ז;וים
 "זעום-~קוםכו~~ים,צוררלא
 .ל.יף iשו~ללא
* 

~קרסשום
ליף fשר~ללא

לוש ,r •דבו Wגו::זזקקרם,
w ין-ם~

משהושם.שכבולא .לו .
: T T -••• 

הםנביניהם.שכב

-~ דע~;· ~~רל~
T • : -

לאןאו,לא
~לך:קרו
ל"אן;נר .ן;נלים
הקץי,

ה. 1W ז::~ליסם;זזה
* 

שום-~קום .;זזה~זזה,
שר~ל

 י~~הוא,~גי

ס:יr.וי !יר:זנ;:~ W~יגי;ם~גי.
ימז;ר~ם w ~ז:רי. ?wi ~~לי~ם י~~ .ז:rות~
 י~~ ,חס;~

 ם~~ 'ר;ןז:;אורת~ד:ן
~ים. r; Wורי

* 

;:זן~ראותר~ד:ז י~~ w .ים~
אצננעשניםשנים

ת wזקמז-ולמץלה, ~~מל.ת w~מז
 ::;ניב 9

~אןה, ,Wךח;,';נכןסז;וזכריס,וקקוס
~~ i כב,הוארrאןן;

ז;ני~;גלדשובהוא
אותו?זקכזקה

* 

אותרזקכ,ה
ן;ני?

~זזה.ה, 2$ ~

 .ה~~ן;נלה,.ה~~
לילה,מנבערנגאה
 .להאיררצתה :.ל;איר,רצתה

T : T T 1 • די: T T : • 

 .ר~~

~ p ,ר~ p .ר

 ..לךלה
ל 'tלךלה-רלךלה,

 .לזכהל 'tילך ך:~
* 

~ל
ל.ך~ךן .

t' לזכהל
ן ?jהון

זגערלם,ן. ?jהון
;:ז~זזר.קיקים, 7ryת- 7זק~ך:פ
ירך~

ןאנו ?j~נכה,

סךסה .ר~קב;:

 ..ה fד

סךסהסךסה,

 ד~ינ;:; .ך~ה

~~זכדנו
~ם-~ם

~לה
;:ז~ןךם?

 .יכ;:תוב, fגםס:ה

הטלנו ?הי~ן
 .ה ?tjקr.וי~ליו
~דולה,ךס, 'tרר:ת-
ה ?tjקr.וי

~זכת

~ל .~ינ;:~-הל~ה, ?iר.;
;נה Wמז;זגקזקןה;:ז~זקחי

 ,ןנ;:;~רק,

 .ן~ר. w~ק
לtקזגיזכת 13ן;נ

ה. fסרtק

 .ן~ .ם~

~זקחי.

 .~ן
 ;•ך- v:זק .ן ?jהון

~tקזזר . pקיקי 7:פלת-rך
~tקזזר,ד~ן.

היא-~ד 't ~לגסותו
לא-~רזכה

iלןקה~ך;נרים.ה 9 ?ד~

לנו.ס:הטוב

גך~י~י.

~י ?i(ז;וי:;ני'גך~י~י

 ;ז;ניך 9
t' קכוליt) i2 כךךי ;ר~י;:

זקלנחי
-·זקס .ה~ך: ;(גוש.י

f ן;נרהוא, :-ף

ן;נר r:::~ך;נרים,ס J~דלא
ך~ר.

ארסן.~ם fWל~גיך~שות,~יגךםל 't:;בןצוןר~ר

ך~ר. ,ו;;(.+ך

ס:ה.ס:ה,

לא
עמדנוהרפינו

~ i ~~~. ;-~~ה 
ךן;נרגקננו:;ני,

 .:~א

~א~ליבו,;א
~גע .ד~ב;:נ;ן

גע 1מוי, 9

~rךרון:;בק.זק:;בןן
)-

ף, .7 ~-שינ;:~סערלם,
 .ן;נג;י~רץ .ן;נג;י~ץר

* 

 .ן;נג;י~רץ .ן;נג;י~רץ
אז

 Tמעגלים •בנבדלת iליל
" t t • T : _ f T : • : 

ךנו~יםל,'ח fאו:רק
אדמים:

 וי~;?'ת 'tק~ wזקסעולם
ערת W~ם:;בז;נז;וזכק

מץ~לים,-חדשות
ךננו~יםר, nwאוזזדם

~ין:;ב:דירים,

 .ף~ f-ל~
~ין

 >•~ין :זP,לrכן-זקךדןה

ז:יק. wכזק~ף 13ן;נזקה zר.ע~ה w ?-ז wע.
ערלה *

 __ 1rזק ,rכזק~ז:ןסף tVן;נ ·

~י. 7 ·,,,ש~ף tדוזגי:~ 7t:;בד
 . .זק~~ן'tקחין
ל~י

 ,,;:זמו;סות:דינו

יר wע~דר~קות

זג~ל
קרלט-קלי~יס

w zז~פונוסקירדר::= 
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PAUL CELAN 

Engfiihrung 

zum feuchזen-

Zum 
.-\ug geh, 

- ij •זtזזנקהל;ת,

 "";ה .ה; .~ךמ;ךים '

שtי~א.

ים. w~דדו ,;עעוזקדים~ר
ע;ך

ךכ;;באור ן~\;! 7
לא,זכר
~כד. .לאן~ר

Orkane. 
Orkane, \'Oח je, 
Panikc:lgesזobc:r, das andrc:, 
du 
\\·eisscs ja, \\"ir 

lasens inו Buchc:, \\·ar 
 .tc:inungג

\'c:rbracht ins 
Gc:lande 
mit der unuiiglichc:n Spur: 

\\.-ar. \\·ar 
~leinung. \\'ie 
fassזen ,,·ir uns 
an-aiןmit 

diesen" 
Handen; 

הו-

שtי~א.

Es sזand auch gc:schric:ben, dass. 
\\'o; \.\'ir 
 .c:n c:in Sch,,·eigc:n dariibc:rזaז
gifזgc:sזillז. gross, 

 .~אן .~שוף z:קדזקזוזגי-
iJ ,אפר-יוםר~רים

בןקבות·זגי-z;יהרם.זp,ל
* 

(אפר-יום
זpל .

c:in 
grunc:s 
Sch\,·eigen, ein Kc:lchblatt, es 
hing ein Gedanke an Pflanzliches dran
grun, ja, 
hing. ja. 
unזer hamischenו 
Himmel. 

Gras, ausc:inandergeschriebc:n .. Die Sזeinc:, ,,·c:iss, 
mit den Schatזen dc:r.Halme: 
Lics nichז mehr-schau! 
Schau nicht mehr-geh! 

Geh, deinc: Srundc: 
hat keine Sch~·esזem, du bist
bist zuhause. Ein Rad, langsam. 
rollt aus sich sc:lbi:r, dic: Speichen 
klettern,· 
klettem auf sch\,·arzlichem F eld, die Nacht 
braucht keine Sזernc:, nirgends 
fragז c:s nach dir. 

• 
 irgends:-י::

fragt es nach dir

Der Orז, \,·o sie lagen, er haז 
einen ~amen-er hat 
keinen. Sie lagen nichז dorז. EC\,·as 
lag Z\,·ischen ihnen. Sie 
sahn nichז hindurch. 

טח /o~למו;גא
עם

~,,._.., 

בןקברת-זגי-z;יהרם
• \n, ja, 
Pflנnzliches. 

בןק;גח

 :~זז~ין-לtקערת

ע,זק.ב.

ע.זק.ב,

 . )דן~~ק:~~ז;ןב

Ja. 
Orkanc:, Par
 ikelgestobc:r, cs blic:bז
Zeit,blieb, 
c:s beim Sזein zu \'ersuchen-er 
•.,·ar 2:asזlich, er 
fic:I ~cht ins \\ 'orז. \\"ie 
guז \\·ir es hatteח : 

Sahn nicht, nc:in, 
redeזen von 
\Vorזen. Keines 
eח,· achזe. der 
Schlaf 
kam iibc:r sie . . 

• 
Kam, kam. Nirgends 

fragזes-

Kornig. 
kornig und faserig. Sזengelig. 
dichז; 

trנubig und sזrahlig; nierig. 
plaזזig und 
klunוpig; lockcr. ,·cr
asזc:lt- : er. es 
fiel nicht ins \\ 'nrז. es 
sprach. 
sprach gerne zu זrockenen .-\ugen. eh es sie schloss. 

• Sprach. sprach. 
\\' ar. \\·ar. 

lch bi.ns, ich, 
ich lag Z\,·ischen euch. ich \\·ar 
offen, \\'U 

horbar, ich זickte c:uch zu, euer ,'\.rem 
gehorchזc:. ich 
bin c:s noch immc:r, ihr 
schlafז ja. 

Sזeigc und 
 spielזוח i-ז

• 
 ,aggrauז-)

der ,. 
Grond\\·assenpuren-

\' crbrachז 
insGcfinde 
tuוז

drr unםiiglichen 
Spur: 

Gras. 
Giורs: 
•useinaתdcrgcs.ch.rieben.} 

ln der [ulenflucht. bc1nו 
\·ersזeincrזen .-\ ussar-L. 

bei 
unsc:rn geAohenen Handen; in 
der jiingsזen \'cח,·c:rfung, 

iibc:mi 
Kugelfang an 
der \·erschiirזetc:וג חauer: 

\\ ' ir 
liessen nicht locker. sנזnden 

inmirזen, ein 
Porenbau, und 
eskam. 

• 
Bin c:s noch in1mer-

sichtbar, aufs 
neue: die 
Rillen; die 

Kam aufuns zu, kanו 
hindurch, Aickte 
unsichזbar, flickte 
an der leזzזen .\ ·tembran. 

und 
die \\'elז , ein Tausendkrisזall, 
schoss an, schoss an. 

jahre. 
Jahre., jahre. ein finger 
זsaזeז ,hinab und hinan זasteז
umhc:r: 
 ahmellen, fiihlbar, hier:-כ
ldaffז es \\·eiז auseinander, hier 
\,·u<;hs es \,·ieder zusבmmen-\\·c:r 

deckזe es zuc 

Chore, damals, die 
Psalmen. Ho, ho
sianna. • • 
Also 
sזehen noch T em~I. Ein 
Stern 
haז \\·ohl חQCh Lichז. 
 ,sזich:,יי:

nichts isז ,·erloren. 

Schoss an, schoss an. 
Dann-

Ho
siar.na. 

ln der Eulenfiucht, hier, 
dic Gespriche, זaggrau. 
der Grund\,·asscnpuren. 

 ,Kreise .זmischזe, enזach:-י::
griin oder blau. roזe 
Quadraזe : die 
\\' elr sc:tzז ihr lnnersזes ein 
im Spicl mit den ncuen 
Sזundcn....;..Kreise. 

roז oder sch,, arz, heJlc: 
Quadraזe, kein 
flugschaזזen. 

kein 
.\ lessrisch, keine 
.Rauchseele sזeigז und spielז miז. 

DecL-ךees 

zu-\\·er;: 

Kam,k.am. 
Kam ein Worז, kam, 
Jwn durch die Nachז, 
~·oUז leuchזcn, \\'ollt leuchזen. 

Asche. 
Asche, Aschc. 
Nachז. 

Nachז-und-Nacht.-Zum 

Aug geh, zum feuchזen. 
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ולבושיםקומהגבוהיסקנדינביםבעיקראנשים,מלאהיההקטןהטרקלין
לכרשיםוזוגתו,המלוןבעלניצבושםהפינות,אחתאלנדחקיםבהידור,

מורידהחוגגים,ביןמופתעפסעהואחריפים.משקאותומזגובחליפות-ערב,
בדעתוגומרהשניה,לקומהאליהוממהרשלו,הוומןשלוהמפתחאתידיובמו

שלמפורשלאותזקוקשעדייןהזההשידוךאתמעטלקדםנחמד,להיות
ל.ר~לרקאולינשיקה. 'לתתכלומר,ללטףממשי,במשהוארתהלפצותהתחלה,
לידה,אראיחהולישרןלמיטהולהיכנסהתחבושת,אתשיסירלאחרבינתיים,

מאחוריאבלהתקררה.אתלחסלבליגםאבללתוצאהאומנםלהתחייבבלי
היתהלאבל·אשמה,אתצעקכמעטבחוזקה,דפקהואקול,נשמעלאהדלת

תשובה.

עם .שלומהגברתפתקלוהביאההפנסיוןמנערותואחתנפתחהלידוהמעלית
גםלהובילהנערההיתהאמורהושאליהנמצאתהיאשבהמסעדהשלכתובת
השלגשרידיעלממהרהקר,הלילהאלשוביצאהואעייפותוקרועאותר,
מנוקדישמייםתחתושוממותקטנותבסימטאותהצעירה,בעקבותהדלוח

וישנה,ירקרקהקטיפהמחופיםשקירותיהמסעדהשלענקלאולםנכנסכוככבים,
ביןנודדליבם,אתהסועדיםמאנשיםוהרמהרעשניתובמוסיקהבעשןמלאה

אסםמיןבגודלה,כפולהשהיתהמרתפיתלקומהויורדההמולהבתוךהשולחנות
שולחנותבהוגםבירה,שלגדולותחביותמונחותקירותיושלידואפלוליעצום

שלה,הקצרבמעיל-הפרווהלכרשהבה,הבחיןומיין .צוהלאדםוהמוןאין-ספור
מעשנת,עיונית,אנשים,ביןדחוקהמשובצת,במפהמכוסהזעיר,שולחןליד

שולחנהעל .סמוךבשולחןשישבוגבריםשלושהעםמשוחחתבורקות,עיניה
 .ובכןיין'שלוריקקטןבקבוקובצדמגורמות,עצמותכמהועליהבצלחתהבחין
רואהאבללהימוג,מבקשתנופלת,רוחובבירור,לעצמוקבעלתחייה,קמההיא
באקראי,שנכנסמודע-רחוקהואכאילובראשה,קלותאליומנענעתהיאאיך

ולבסוףוהעליצות,והרעשהצפיפותבתוךאליהדרךלולפלסלמאמציואדישה
לרווחה,שנפתחעיניהסדקואתבכבדות,המאופריםפניהאתרואהאליה,הגיע

מחפשלפניה,עמדועייף,כבדשקט,נבוך,וכך.השינה,עיקבותכלנמחקו
אומריםאותו,בוחניםלשלום,בראשםלוניענעושלידהוהגבריםמקום,לשווא

הגיעמהרהועדקלושות,חייךהואמייד,וצוחקיםבגרמניתמשהועליואולו
הוא,אףלהתבדחבאזריז,אינטלקטואלכמושנראהאדומה,חזיהלבושמלצר
מתחתומושךשבידו,מגשלתוךוהמאפרותהצלחותאתעצומהבזריזותמרוקן
הגבריםביןונמוך.דחוקשם,אותוומושיבקטן,שרפרףמיןהשולחנותלאחד

המיוחדתובעליצותטובהברוחעליומתבדחיםכנראההיווכולםאותו,הסובבים
הזה,הקטןהמחבואבתוךלשקוענוחהיהמשרם-מה,לו,אבלהזה,למקום
אותו.יטרידולאשפהמרגיש

היאאבלדבר,שוםתודה,לאלומר,מיהרהואלהזמנה,המתיןהמלצר
ראשונהממדרגהכאןהבירהמשהו,להזמיןמוכרחאתהלא,פתאום,התעקשה

שאלהמלצראבלקטנה,בירהכוסשתהיהטוב,אמר,והואעליה,לוותרואסור
לשלםיצטרךמישהויאכלשאםיודערעב,לאאנילא,אמר,והואאוכל,עלגם

שרב,התעקשההיאאבלגדולה,כנראהשחיתהשלה,הארוחהעבורגםבסוף
אםידעלאוהואמשהו,תאכלתאכל,רעב,להיותמוכרחאתהמוזר,ובאורח
בצלחותלראותסביבומסתכלונכנע,חדשה,כתוקפנותאוכדאגהזאתלפרש

בצלחתרחוקלאהבחיןולבסוףהשראה,לולתתשיכולמשהוישאםהסועדים
אחתלולהביאלמלצרוסימןחריף,בריחמהבילותכדם,אדומותנקניקיותעם

רקמספיקה .מלאהלא-כל-כךאבלבעברית,להואמרהתחרטמיידאבלכזאת,
הסמיקה,והיאאיינס,למלצר,סימןעצמווהואבלבד,אחתלותגידיאחת,

גבוההפקידההקודם,למעמדהחזרהבבת-אחתמוסתר,בחיוךבומסתכלת
 .המדינהחשבוןעלבינלאומייםלכינוסיםהמוזמנתעצמי,ביטחוןמלאתותקיפה

ניסהוהואנייטרלית.באץרקשרליצורשמבקשיםבודדיםאלמניםשניעודלא
שלרםמהכלראשיתלה,אומרבמעמדו,שחלההקלהההידרדרותאתלעצור
והואבסדר,יותרהרבהבסדר,אמרה,אבלתחילה,מופתעתחיתהוהיאהרגל,
מוטרדתחיתההיאאבל .לשולחןמתחתבעצמואותהולבדוקלהתכופףרצה

משולהב,נוקב,במבטאותוובוחנתחוזרתבסדר,זהבסדר,זהממלמלתמאוד,
ונטמעהשבהאמש,מאזממנההופרדהאשרשהרגלהביןוהואהיסטרי,כמעט
להאומרשבתוכו,הטבעיהפנימיהשקטעלשמרעדייןאבלבתוכה.חזרה
יודעת,אניעלבון.שלנימהגםבושחיתהבטוןדאגתי,באמתלך,דאגתיבאמת
כאילובחריפות,אותולבחוןממשיכותועיניהשדאגתהרגשתימייד,השיבה
לאמתרוצההיאועכשיומטרתהאתהגדירהכברכאילואותו,לבקעביקשה
ביניהםשהתרחשמהכלכאילוביניהם.התיישבהחדשהזרותומעיןאותה.
לכפיליהם.אלאאירעלאהיוםבמשך

יהושעכ..א

רוחושלרותעלשמרהואאבלקלה,חרדהברהעביראותולחשוףהברוררצונה
האופרה,עלתחילהשואלתמהססת,היאגםעדייןאיךרואההנעים,חיוכוועל
עלסיפרוהואחלה,הזמרג'רבאני,דוןהיהלאאבלג'ובאני.דוןהיהאיךובכן
 .עליהםשמעההיאהאםואררידיקה,אררפאוס .האחרוןהרגעשלהחילוףעל

המתיןלאהואאבלגלרק,בשםגרמנימלחיןעלבכללשמעההיאהאם
עלהאופרהבסוףשםשנשארהבגרמנית,תכניהכברלההושיטאלאלתשובה,

במהירות,בהומדפדפתמידייךהחוברתאתחוטפתתמהה,והיאהכיסאות,אחד

להחזירמכיסושלההכרטיסאתבמתינותבינתייםהוציאוהואפיזור-רוח,במין
הקופהכיאותו,למכוראופןבשרםהיהאפשרשאיבאריכותלהמסבירלה,

מהכרטיסיםלהיפטרשניסוכאלורקעמדוהמדרגות,עליובחוץ .סגורהחיתה
הנסיעותבמשרדחזרההכסףאתלקבליהיהשאפשרבטוחהואאבלשלהם,

לאאבלמראש,הודעהבליכךסתםהאופרותאתהחליפוהריכיאחיה,של
שההסבריםניכר .להיפריהכסףאתלעצמהלהחזירמעוניינתשהיאנראה

לוקחתמסרייגת,מלמלהחשוב,לאחשוב,לאאותה,מעצבניםרקשלוהכספיים
אותר,ושואלתוחוזרתבמאפרה,ומפזרתקטניםלגזריםאותווקורעתהכרטיסאת
לספרהתחילוהואקצת,ספרעצמה,האופרהחיתהאיךבכל-זאתאבל

אורפיאוסשאתכךעלוהתמרמרותותדהמתואתתחילהמביעבמעומעם,
הנבלעםהגדולההאשהאתלראותכל-כךלוהפריעזה ?למהאשה.שיחקה
מודרני?כזה,פמיניסטיבימויזההאםלאורידיקה.אהבתהאתמביעההקטן
הואאשה,להביאצריךהיהבכלללמהאבלאליה,התרגלכברבסוףאומנם
יועצת-משפטית,שלסלחניבמבטברמביטה;היאתשרנה,מחפשותהה,המשיך

כזה,קולעםגבריםואיןאלטלקולכנראהנכתבזהאומרת,בתוכניה,מדפדפת
גדולהאבלאחת,נקניקיהועליהוצלחתבירהכרסהמלצרלוהביאובינתיים

אחתפשוטרציתי .התכוונתילזהלאינחירךואמרנרעדוהואגרוטסקית, .מאד
ודאיהיאאותה,תאכללהחזיר,אפשראינורא,לאאמרההיאאבלקטנה,

צנצנתסמוךמשולחןשאלהרמיידמאוד,מפורסםמרתף-בירהזהרטובה,עסיסית
אתוגםלפניו,המפיתאתוהתקינהוקפה,עוגהעצמהעבורוהזמינהקטנהחרדל
עלבתמורהקצתברלטפלאולימבקשתובזריזות,בחיוניותוהכלוהמזלג,הסכין

בשיחתםשקעריםשהיולידם,הגבריםהיום.במשךבשבילהטרחותיוכל
הגדולההנקניקיהעלמשהולההעירושניהם,עלעיןפוקחיםגםאבלהקולנית,
כיהאוכל.בעניךלהשנכנעהתחרטוהואפרץ,גסוצחוקלפניומהבילהשעמדה

שרכבתשאינהעלעמוקצערמרגיש .פחדומיןעייפותרקאלאן~בכלחשלא
מבעדמתעופףוהשלגהדומם.במלוןבחדרהבבוקרכמוורכה,נה wיהמיטהעל

מתגעגע,בלינוחשבקסומות,שעותאלההיווהרייקדמוןחומרכמולחלונות
 .אכןאםבטוחהיהלאכברועכשיונסתרת,במחילהאליהלחתורניסהאיךנזכר
 .למשהוהגיע

קירותעםגדול-המימדיםהאסםלשהכתמתמתהאפלוליתבתוךכוח,בלאוכך,
הנקניקיהאתחותךהחלהצווחת,והמוסיקהההמון,וקולותהמלוכלכת,הקטיפה

ילדותובימיעודאליהעצמושהרגילמנומנמתמשמעתבמיןאותהואוכלבסכין
שלהחותכתבעירנותמביטבצלחת,אוכליותירלאשלעולםהקפידהאמוכאשר
והשרפרףבה,להינעץנדרכתהיאועכשיומטרהסימנהשכברשלמולו,האשה
עיניהקטנות,ועיניהנחקרים,שללשרפרףהפךמרגיע,לונראהשתחילה .הקטן
החלק,עשרהאתמנערתהיאמהירהובתנועהבו,נאחזותאגוז,שגילהסנאי
באמתאםבודקתכאילושחלף,היוםעלאותוחוקרתכערה,כשערהגזוזהדק,
באמתאםלתדהמתו,לפתע,אותושואלתללילה,מלילהקפצושהםאוהיה,

להיזכר,כיסהתחילה,מבולבלהסמיקוהואבמיטתה,הסדיןאתהחליף
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והיא .ולחמיוזעלונראההסדיןעשה.כךשאמנםהודהאחרלהשהות.להתגונן.
טעה.אםצערהביעוהואבעצמה.זאתלעשותיכלהשלאתשושהכהחיתההרי
כאילואליופונהמאוד.עדורציניתנרגשתבמץר,מעשנתשתקה,עכשיואבל
היאמהאשתו.עלשיספרמבקשתבגלוי.לדברהשעההגיעהסוף-סוףהנה

ניעורה .אמרה ?לאלמהאבל ?אשתופתאוםמהמולנו.נדהם ?אשתו ?חיתה
מאנשיםהכלעליהלבררהספיקהשכברחשבמולנולגביה.עצומהסקרנותבה

מולנואיךלשמוערצתהעכשיואבלביררה.אכןהודתה,כן.אמנםאחרים.
האסםבתוךהמתהעללדברהתנגדותתחילהחשהואאותה.מגדירעצמו

טרונים,מהתיאכנראהשבאואנשיםלונוספוהזמןשכלהזה.הרוחשהמרתפי
להכיליכולשהואמשוםדווקאכנראההזה,למקוםנמשכיםומבתי-הקולנוע,

 .פנוימקוםבולמצואויותריותרוקשהרב.המון

ולנסותלהשתהותתחילהשינסהבלאהמילה,אתבמהירותזרקאינטלקטואלית.
אתששתתהוהנמרצההקטנההאשהאלמבטוומישירראשומריםיותר.לדייק
גםמאוד,ביקורתית ...כאילוהוסיף,כזו,ישרהאשהמוחלטת.בהבנהדבריו
היהקשהכזאת.אינטלקטואליתמרוצה,לאאבל ...כללבדרך ...עצמהכלפי

לאגםמאושרת,להיותכלומרעצמה.אתלהגשיםיכלהלארצונה,אתלהשביע
 ...אבלמאושרת.להיותרצתה

הואבהתלהבות,שריםהחלוואנשיםדפיקותנשמעומלמעלהלרגע.הפסיקהוא
בעצםואני .קולואתלשמועהיהיכוללאבעצמואבלמשהו.עודלהסביררצה
אמרההרגשתי.כן.זאת.הוסיףלמהשידעבלאהוסיףבכלל.אינטלקטואללא

מנווטתשהיאמיידהרגישוהואחדשה.בחיבהבומתבוננתבעדינות,ברוך.

אלביאושראשומריםהסלעים.אחדאללבסוףאותולנפץכדיברכ~תכךאותו
אליו.להידחקמוסיפיםעודחדשיםשאנשיםהזה,הסוערהאסםשלהפתחעבר

געגועיםנתקףולפתעהדוחק,תוךאלוצולליםבככיסה,מעיליהםאתמוסרים
ששערותיהעדאליו.ראשההסמיכהשלפניוזאתאבלכאב.עדעמוקיםלאשתו,

לומרשרוציםאינטלקטואליםשלוהחזקהקרבברקבורקותעיניהבפניו.נגעו
לו,לחשהלאט-לאט,אותההמתתפשוטואתה .מאודמדהיםמחודד,משהו
כאילווסמיך.חםאושרהתמלאמיידאבללרגע,קפאדמו ...זהאתהבכתיהיום
היהלאהרעיוןבאיטיות,ראשואתאליההריםהוארכה.לשמיכהמתחתשכב
שגםבעיניוהיהומוזראותי,ממיתאתהלפעם,מפעםאומרתחיתהאשתוחדש.
כיכליאות,חייךהוא .ביניהןכדברולאמעולםוהריעכשיו,כךעלחוזרתהיא
קודקודואתלפתעוחשקל,בחיוךאלאשכזהלמישפטלהתייחסאפשראיהרי

שאפשרחשבלאהואלהתגונן,להתחילרצהלאאפילוהואמעט.עירוםהגזח
דווקאאנילהתווכח.הפסיקהאחרונהבשנהבוויכוחים.מאסהוא Iלהתגונן

פתאוםנתמלאההכל,יודעתאנייודעת,אני .בהירבחיוךאמרבה..לטפלניסיתי
 ...תביןעליו.רחמים

 .ונעלםלצלחותיהםמתחתושלו,שלההחשבונות.אתבמהירותתקעהמלצר
וכהכהביןואופן,פכיםבשוםבלינו,החליטשלה,החשבוןאתישלםלאהוא
אבלשלה,בגילויעדיין,;לק.תהמשיכה,תבין,הכל.אתלהתחזירדינה ?7ה

היוםהרגשתיאניכוונה,בלימתכוונתאניאליו,רכהלהיותכוחהבכלמנסה
מיןבתוכו,כשפךהאושרעיניו,אתעצםמולנואותי.גםלהמיתרציתכאילו
האסיאתיהדםבשבילעוצמהבעלתכנראהחיתההבירהאותו,ליטףשיכרון

והחלהבטנובתוךמחדשהתאחתהכמושאכלוהטעימההגדולההכקניקיהשלו,
ורעשניתגדולהספינהשלסיפונהעלהיהכאילוחשוהואשם,לזחול

רוחו,לשוותעללשמורמוכרחשהואבעדתוגמרהואהגלים.ביןהמתערסלת
מדבריה.בעצמהנדהמתאוליעכשיו,שתקההיאגםאבל .לענותימהרלאהוא
אבלבשלווהלחייךמכסהוהגדולות,החומותעיניואתפקחהוא ?אותךגם

אתלאיטרגמעהואבזריזות.אמרהלהבין,מנסהאניגםשואלת,אניגם ?למה
עת,אותהכלביניהםמשוחחיםשהיושלידו,הגבריםהכוס,מןהבירהשארית

שניביןנאמרמשמערתישמשהוחשואוליכשתחקו.אחריהם,עוקביםשהםתוך
התווכחתיכבראניבוויכוח,עמהלהיכנסרצהלאהואאבללידם.הללוהזרים

מחרחוזריםשאיכנוטובכמה ,שובניפגשאםבאץר'איתהאתווכחאולימספיק.
האינטלקטואליתבקדחתשובמבחין.מבטו,אליההישירהוא .מטוסבאותו
הואועקום,מחודדרעיוןעליכשימחההבורקותהעינייםעליו,המאוסההזאת,
 ,מהירביושרמייד,ענתהוהיאהמתת.בעלךאתגםכךאם ,ואמרמעטצחק
בלתיהיהמסביבוהרעשלחתוך,רוצהפתאום,נרעדואזאחרת.אבלאולי,
כףעלהחמהידוכףאתהניחהוא .ומתרוצץערשהואבבוקרששמאזנסבל,
מסתכלובשקט,באיטיותאחריהחזרהוא ...אוליזקן.גוזלכמולושנראתהידה

מצחהעלקלותאותהומכשקקםלחצות,קרובהכברשהשעהורואהבשעונה
עייפותו,עלדיברהואכבר,מיככיותהיותנועותיומעט,מתוקלושנראההיבש
לעלותאותרמעודדתלהישאר,העדיפההיאאבלשחר,עםהיוצאהמטוסועל
באישנזכרהקופא,הלילהתוךאלנפלטממנה,כפרדאכןוהואמיטתו,על

המוזרותתנועותיומתוךנבעהכמוהאופרהואיך Iלפניושישבהמרופט
הזאת,האופרהאתטובאזכורעודאניחשב,נהניתי,בכל-זאתוהמיוסרות.

הפנסיוןאתמצאהואעצמוובכוחות .ממכהאחדצליללשיראוכלשלאאפילו
כלגםוכוסותיו,משקאותיועלסולקהבארהאורות,כעלמוכברשםהקטן,

כמוהליליהסטוכדטשםישבושובושלה.שלוהמפתחמלבדכעלמו,המפתחות
בשאריתבהתרגשות,ואמרידבמועלזרועואתהכיףומולנו .גדולספרעםאמש

וביקשבאנגלית,גםהסטודנטעםלדבריכולשהואכזכראבלקס, Jכוחותיו,
גםאבלגדול,בספראותורשםוהסטודנטבחמש.בבוקרמחראותולהעירממנו
 • .בטחוןליתרקטןשעון-מעוררלונתן

קסטנרעבקבות

-מספרהמפורסם,סופר-הילדיםקסטנר,אדיך
אזכורלאוהתאומים",בייאמילאווהבלשים"בייאמיל
בחשמליתולנסועלקוםנוהגהיהכיצד-מהסבאיזה

שם,הגדול.בכרןממקום-מגוריורחוקותלשכונות
שלעזרגשכיצדחשהיההבלתי-מוכר,הזר,ברובע
באיםהיוהבדידותאחר .אותוממלאבדידות

וגעגועים,בדידותאפוףוכן, .הקבועביתואלהגעגועים
-המתחמחצבתו"."צוראלשאב,כלעומתחוזרהיה
והמולדתהגי~יביו-השיטיןביווו;;נדיםאנוזהאת
 .יצירתואתשתיפדההוא
חלקם.לפחותאוהמבוגרים,כמובן,מבינים,זאת

אבללבני-הנעורים.סיפוריםהסהלאאמילסיפורי
ישאמיתי,שאר-רוחבעלדגול,אמןבידישנכתבוכיוון
השוניםהגילאיםשללמבטםהחנשפיםרבדיםבהס

ישגילכל .לגילויפהרובדכל .הסיפוריםאתהקוראים
 .שלוהרובדלו

• 
שלו,היצירתי"ובייתכסיסבקסטנר,מהרהרהייתי
מתל-אביבהעפלתישבהןנידחותשניםאבותן

הייתישבהסהלחץ,תאנישירים.לכתובכדילירושלים
פעםוככה,כתיבתיאתבלמובעיר-הודלתי,שרוי

שהיההעלייה,כברירושלימה.נוסעהייתיבעפם,
אותיטילטלהההרים,אלהמישורמןעולההאוטובוס

עובריםשבושער,מעיוהיהשער-הגיאלמימד.ז,נו;;ניז.ןד
רואההייתילחלוןמבעד .להווייהמהווייהלזמן,מזמן
בעליל.משתגיתחיתההאוויראיכות .הנוףתמורותאת

אבניםבצמחים,צמחיםבעצים,מתחלפיםהיועצים
גסהיוהעירה,בבואנוואחר-כן,ועפר.באגניםועפר

 ,הליכותיהםלגושם,אתפניהם,אתממיריםבני-אדם
 .תמונות-הלשוןאורח-דיבורם,

לאזוריםנודדאניאףהייתיקסטנרבעקבותאכן,
השכונהאובית-הכרסכמושהורגלתי'ממהאחרים

 .משכרמתוק,ניכורבינוסכיםשהיומקומותהגרמנית,

אתץ.ייוקומתוכו,הנולדיםוהגעגועיםהזרות,חל.ס
שירים.מתרקמיםהיוהניכורמכוח .הגרון

• 
במחוזותגסליארעיתרה,ובחריפותהזה,כדבר

ארץ-ישראל,לים.מעברובתמים,באמתבוכריים
:;>r.צבעיםוניחוחות,טעמיםשללהפליאזכ!ה ת~הכ

היוהשירים .ממרחקיםליקוראתחיתהומראות,
 .המולדתנוףתבניתאלהנמתחיםגשרים,

כילי,שתנחוורמשוםאלה?כלעלמספראנימדוע
 .מתכווצתאלאמתרחבתהתבניתאיוהשניםבחלוף

שחוג-ככליותרממשיתנעשיתהמולדתשל;:ורי~ו~ה
ארץ-מפנינסוגותהרחוקותהארצות .מצטמצםמבטה

נסוגההעיר .תל-אגיבמפנינסוגהירושליםישראל.
נעשיתהאדמהלאספלטמתחתבכמיהה.בגעגועים,
בניגרת-יותרעץ,יג;:ינהיההע.שב .יותראדמתית
בזרימתםיותרמימייםהסהמיםהמצטמקת.צמיחתו

iJ r,המופנמת ,תך~;ט~כ. 

להרחיק,צריךאינוכגרקסטנר .להיסגרמבקשהמעגל
 • .הכרךלקצוויעדשלו'בחשמלית

דורמשה

דורמשה
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המטרהחצר
אפלפלדאהרן

רגועההיתהרודה .קוניאקכוסיותכמהוגמעקרארסרודהעםישבלמחרת
נחרץ .המדרשומןהמקראמןמובאותהביאנלהב,היהוקורטשאלותושאלה
שלאומוטבהוא,שחרחסראלהיםבלאעולםכיערב,אותרהיהבעדתו

כלעלבלעגדיברוהואאליושברמאמונתומשהרמקולרמשהרבר.להימצא
 .חולפיםבנכסיםגדוליםקניניםוממיריםאבותיהםלאמונתמתכחשיםאשראלה

כמרתואחר,יופיואידהנפלופניהקרארס,רודהשלללבהנגערכנראההדברים
העכוריםהגליםעללוסיפרהיותרמאוחר .פניהאתעטףאצלה,הבחיןלא

 .בבוקרהמיטהמןלצאתלהקשה .האחרוניםבחודשיםארתההשוטפים
משכברהקולאליושבשהקשיבוככלדרוכהלבבתשומתוהקשיבישבקורט

להםמקשיבהיהוהואאנשים,פוקדיםהיולשכתושאתרב,קולהימים,
להתמכרלאדםלו"אסורחכמים.אמר~מהלראותכדיבספר,מעייןולפרקים

 .ישירותאליהפנהי"השחורהלמרה
אתעליהמטילבעלהמריאנה.אתזוכראתההרי .לטמיוןיורדתמריאנה"אחותי
 .בבכיפתעפרצה ".לטמיוןיורדתוהיאאימתו
הנבל,"מיהרבעלה,"מיהר
סמל."רבצלם,ללאאדםטארכן.פרן"הנסיך
 ".ל;נשואהשנים"כמה
פניהאתוהליטהאמרה-גיהנרם,"שלתמימותשניםחמששנים,חמש"כבר
ידיה.בשתי

 .פסוקההלכההשמיעכאילו .בוטחבקולקורטאמראותר."לעזובחייבת"היא
וילדה."ילדיותרנכרןילדים.שנילהיש"אבל
 ".קודםאחתשעהריפהנרםהגיהאתלעזובחייבתהיא .משנהזה"אין
אתהרגיעובביטחה,אותןהשמיעשקורטוהחיצוניות,הישנותהמלים ,מודר
יודעתהייתילא .לידינמצאשאתהטוב :ואמרההדמעותאתניגבההיארודה.
מחדריםהיוכשרביםומפונק,רךקולהימים,משכברקולהזההיה .לעשרתמה

קורט,אתלשמחהיושצריכותהללו,הרכותהמליםנאהבת.היתהוהיאאחריה
לידיו.ספרנטללאשבוערתכבר .האצטבאותעלהספריםאתעיניונגדהעלו

ברומאירפסוקברערלהפעםמדי .מתוכוונסרגותהולכותהעבריותהאותיות
 .כבהמידאךלהבדיל,לוויהארכנסתבית :נשכחמראה
מתוכו.הפחדפקעתלמודי,"אתשוכח"אני

המלים.לפשרירדהשלארודה,אמרהלך,""נדמה
הרעידוהררי .דתימביתבאתילאלדעת,עליךתלמודי.עלעמלתירבות"שנים
 ".ליקליםהיולאהלימודים .לרפואהאותי

 ".לשאולמותראםלמדת,"והיכן
הכל .במעלותיומצ~יןאבלנודעולאקטןמוסדהתיארלרגי,המדרש"בבית
הרציג."הרבאחד,אישנזכרת

רואה."אנילבך,אלדיברהלא"הרפואה
דבר.לאעלאותםציערתי .לימחלולאלברכה,דכררנםהררי,לא.מעולם"לא,

לרבנות."נועדוחייכיהייתימשוכנע
 ".יקיריילאמונהארתךהביא"רמה
לסתריו,דרהעיןחדרהכמרפניו.אתכיסהברשהשלוסומקאמריודע,"אינני
 ".לסמינרישר .משרנהביטחהבאידומהבית,נמלטת~ .נערהייתי .יודעאינני

 ".ארתךפקדו"חזיונות
אותי,"הקסיםהתנ"ךזוכר.אינני"לא.
פחדת.""ולא
 ".אל"

אתרכיסתהירדהקדרותשלרעננהכוסית,גמעההיא.לפתעפסקושאלותיה
אינהשהיאלו,היהברורמפיר.חמקוהמליםאךדברלומרביקשקורטמצחה.
 .ברפגעהמה,משרםבינתים,אבלרעתו.אתמבקשת

לאחירתיבחיים.מרעילאחדדברעשיתילאאניפיה.אתפתחהבך,מקנאה"אני
משליחדראפילולי.ישמהועכשיוטעות.אחרטעותבחרפזה,הכלעדרתי.לא
 ".ליאין

 ".לעצמךנאמנההיית"אבל
ביקשתאתה .נפשעדמיםכשהגיעו .ברירהבליתהכלעשיתינאמנות."מה
 ".שלםבלבזאתעשיתהיהודים.שלאמונתםאלעצמךלקרב

לי."האמינימרשימות,היולא"הצלחותי
 ".דיןביתבכללהעידמוכנהאניאפשרייהבלתיאת"עשית
 .עצמוכלפיביטולשלתנועהועשהאמרטועה,""את
 .פעור-תמיההבפהאליוהתקרבההיאעצמה.אתעתהשכחהרודה
בביתשגדלהאף .אשתי .אומץליהיהלאאבלטובותכוונות .המשיך .לי"היו

האמרנה."אליחסלההיהלאלמחצה,מסורתייותרנכוןמסורתי,
 "?אותהעניךלא"זה

 ".לבנותיההנחילה .כךלומראפשראםאי-היחס,אתלהודות.חייבאני"לא,
נשמע.אךקטועבקולוהצטחקאמר

זאת."להביןלי"קשה
אי-אתלהםשהנחילההיאה~ם .הפשטותבתכליתפשוטמאוד,פשוט"הדבר

אפלפלדאהרן

 ".מבינהאת .היחס
 ".ערדאותןרואה"ואינך

 ".נישארמאד ."לא
לאאניעכשיו .ילדיםלישאיןהצטערתיכשעתר .ילדיםליאיןרודה,אמרה"אני,

 ".טובהכפויתהייתיאניגםטובה.כפרייהםהילדיםמצטערת.
שלו,ידואתאשתו,עםהאחרונההפגישהאתרבה,בבהירותעתה,זכרקורט

 .הביתאתהחרידואשרוהנפץהתנופהאתהאגרטל,אתלפתהאשר ,הרועדת
 .רגליועלקםוהואהבהילועיניולנגדעמדאשרהדההזכר
 .שאלהממהר,"אתה"למה
 .דעתבפיזורהשיבממהר,"לא"אני
לדברשבהדעתואתלהסיחוכדי .והחרידולכאןבארחוקמראהכיחשהורזה
לאכאילובפשטותדיבהרהיאשלה.הגנוזיםהאמהותיסודיעלעצמה,על

בה.מדובר

 .מהמשרםאמרצודקת,""את

 .נרתעהצודקת,"אניאםיודעת"אינני
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הצפיה .לדברלצפותשלאומוטבחלקנומנתהיאהבדידות .בהחלטצודקת"את
חזהוכדוםלפעוםשבהרדום,הישן'הכאב ".רשעיםאותנוערשההנאהלטובת
נשימתו.אתוקיצר

הטורפיםהכפרייםעלמסכנותו,עלליארפרלד,עלודיברהתעשתמכןלאחד
לאשפזה.בידרשאיןאשתועלרחמים,בלאיוםיוםאותר

קשרים."ישודאילךלו,לעזור"צריכים
 ".פרוטהמהםלהוציאקשהמהיודעתהריאתאבל .לי"יש

 ".היהודיםבקרבהדדיתעזרהערד"ואין
 ".יקידתי .יהודיםערד"אין
עבודה,בכללעבודמרננהאנימחבישת.לאאני .אתןאנייתנו,לאהם"אם

 ".לעזרהראויליאופולד
הלךהמקוםרחצי.שחיםחיתההשעה .דגליועלרקםאמדספק"כל"אין

אותןעשתההבירה .קולותבקוליופטפטובפינהישברנשיםשלוש .והתרוקן
 .מאושררת

 ".יפהערבבילינוהפעם.ארתךלהזמיןלי"הדשה
 ".תועפותהרןלךיעלה"זה

 .הפקדנערתשלכלשרןדודהדיברהיד"כלאחדהיוםליבא"הכסף
חפציכמהלי"ישאמד,"אגב,"ספרדים.שטרותדקהיובארנק; .שמחכלבר
אותם."למנודאפשרלמי .למנודבית

 ".להםמכדתיאניגםבשעתו .ישניםחפציםלממכר"כחנות
 ".טובמשלמים"הם
 .לחשהמדמים,""הם

אתנשקראשובהרכנתהתכופףקורטלחדדה.לעלותאותרהזמינהלאהפעם
עשהאחדים,לגבריםלפניםעשתהכך .מודגשנשיבקולאמרה ","tזד:יהידה.
מחסדיה.ערבלהםלהעניקרצתהשלא

עזבהמאז .הדממהונערמההלכהוכביתומתוחיםאפודיםימיםבארמכןלאחד
פניהם.אתהשידות,גביעלהפזוריםהמועטים,החפציםהמירוהביתאתהידצל

אלשבהיהלפרקיםמקומם.עלשקפאוחייםכביצוריםבהםומתבונןעומדהיה
מאליהןעולותלהכעיסכמראךמאד,לוקשההקודשבכתביהקריאההספדים.
הואשלדבר,לאמיתר .בגמנסיהלשנןעליושהיההרדאצירס,שלרבותשודרת
הואלעתים .יותרחסרונהמרחשליוםמיום .להידצלומצפהארכלבחדדיושב
מולדתהלכפרלנסועבדעתועלהאחדיםימיםלפני .תשובבקרובכיבטוח,

שהואככלאדרבא, .למעשהלהביאומבליפניועלחולפותהמחשבות .ולהשיבה
לביתופנההקירשטיחאתקיפלזאתובכל .למעשיםהרצוןברמתמעטיושב

 :דםבקולואמדעליזותכפניםהחנותבעלאותרקידםהממכרבבית .הממכר
אבריו,בכלמחלחלתהכלימהאתחשקורט .הרבאדונילך.לעזורארכלבמה
התכונןהחנותבעל .הדרכןגביעלהשטיחאתופרשהסלידהעלהתגברהואאך

נקבכמקרםוכרלעיןהגלוייםהפגמיםכלאתברמנהבר,לנגועובלאכשטיח,
שוב;כיהמחשבהאךהמקח,עללעמודביקשרגעפעוט.היההסכוםכסכרם.
אתקיבלוהואידיואתהידפתההכיתה,להשיבו ,כחבללקשורלקפלו.יצטרך
אתכיידע,המשפטבביתמיגעדירןלאחדוכמרהחוצה.ופנהלושהוצעהסכום
לא-יותרקשה .מגוחךהיהעצמו'סתר .הסתבךאמד'לאלומדבדעתושהיה

והעמידהמקחעלעמדשלאעלעצמועלמרוגזהלךרבהשעה .מפניותנקי
 .מרוצהשלפנים

לוהאורכיםשונאיםאלאלואיןעתהתרכנירת,ודוקםזרבפינהעומדהיהלפנים
היהלאטוב,ברקדכבדנתפניואתהמקדמיםהבוכרים,אלמלאסימטה.ככל
ננעלו,כבדההיכלשעדי :יודעיםהם .תמימהבדנהזראיןאך .מהביתיוצא

רהיטיםישבהיכלהרהיטים.שלתרדםיגיעמעטערד .פסקההבוקרתפילת
 .הסמוכהכארל??ןשנמכרוכשםבזול,יימכרוהםטובים.
דאהלאחודשיםכבדפדייבודג.מדתהלקראתוקרבהותוהה,עומדהואובעוד
דגליהלכפרתעדהשתפלההארוכההשמלהזקופה.קומתהאךרזופניהארתה.

 .למודרתהקאתרליהמדרשבביתכלנעדרת
בפגישתםכבד .זרישרות .זרתמימותלוקשה .מפניהלהימלטביקשרגע

 .הכדללאנשתנופניה .אחדותפעמיםארתהפגשמאז .אי-נוחותחשהראשונה

פניה.לאודךעתהנמתחוסיגוףשלקוריםכמהקמלה.מהכפרשהביאההבריאות
יהודיספדארתהשפוגשפעםבכלעצמה.מכשידההיאמהלקראתלדעתקשה
כלפיה.צעדאיזהחשהואחידש.רפאלשמשרןעלספדלאחרונהמחיקה.נושר

עתה .לבסוףהתאפקאךלה,לומרעמד ".אבודהדתשזוהידואהאתאין"כלרם
לפגושטוב"כמה .לרכששהואהמקומטיםהבגדיםבשלהתביישלפניה,משעמד
 ".עובדתאתהיכןהתעשת,אותך,

חודשיים."כבד .אופנהיימדמשפחתאצל"בחנות,
נודעתחיתהארפנהיימד,הלנה ,האשהארפנהיימד.משפחתאתהיטבהנידהוא

לה,שולחוהיהבהעינושםהעצר,יורש ,הנרדבגיהנסיךכיאמדו .ביפיה
בארמוןחיתהאחדותפעמיםכיאמדו .אדוניםאהבהמכתכיהקונסול,באמצעות
 .כאוסלו
 ,צעירדיןעודךארפנהיימד,למדבחרפזהנישאה ,בערפללוטותמסיבותלבסוף,
לאחדגםחסדולאשערוריות .העידבמרכזכינוניבגודלחנותמאבותיושירש

עמולהיוועץבאאופנהיימדמדהענינים.בסודהיהקורט .החפוזיםהנשואין
 .לאישרבדגילהולאפיומוצאעלשמדכמובן,קורט,לעתים.

הספיקערדקורטלכנסיה.עזיםכיסופים ,במפתיעבה,גאושניםכעשרלפני
לאדברלרופא.מרופאעמהנסעתמימהשנהאוזניו.במראלהכיסופיםלשמוע
 .עליוכעסלאקורט .דתםאתהמירושניהם :מבוקשהאתעשהלבסוף .הועיל
ההמרהפלא,ודאההקפה.כביתאחדותפעמיםעמוישבעודההמרהלאחר

גםהתרחקמכןלאחד .ונרגעהוצלביםצלמיםהביתאתמלאההיא :לההועילה
איזוכלכר, ,לושמדהואאדרבא,איבה.לונטרלאקורטאךממנו.ארפנהיימר

 .נסתרתחיבה

 . rהק ,,אופנהיימד.אצלכחנותעובדת"את
בשבת."אעבדושלאהסכיםאופנהיימדמדעובדת.לאאני"כשבת
 .זומלהלומנהנדד ,,"מצוין'
מדוכסהצואדרןצח.הצואדנאדנו.פניה :לכשםעתהראשה.אתהרכינהמדתה

 .צדףשלככפתור
 .לשאולנזכראמך"שלרם [i"מ

ישרותריחפהפניהעלדנה.נפדיתכהטעמהדיברהבכיתה,"היאבכפר,"היא

שהואהזו.הפעולההזיעה.אתוניגבמראשוהמצחיהאתהסידקורט .נעימה

לאנישם.עודעוזראינוהואכיכצריבה.לוהזכירההדעת,ככהסחאותהעשה
 .טובהחלקהכלבומכלותחרדותיו
הימים.משכבדהרבניהקולאליושבלך,"לעזוראוכל"במה
 .במבטההיהיושרלעזרה."זקוקהלאאניאמדה. ."תודה

שלחההאםכיבמפורש.לאכיאםאמדה.הראשונהבפגישהכיעתה.זכרהוא
למענה.טרחלאהואהגונה.יהודיתלמשפחהאותהיפנהשהואכדיאליו.אותה

מדכדוכו.נמחקהדבר,שללאמיתו
משונה.בחיוךאמד ,,דתם.אתהמירואךיהודיםפעםהיו"האופנהיימדים

בעניניות.השיבה ,, .יודעת"אני

הלשנה.אלאתמימהאמידהן;איןכיתפסמידאךאמדיודעת,"שאת"טוב
 .לתקןביקש ,,חביבים.אנשים"הם

 .אמדה ,,"מאוד,

 ,,פדייבודג.לרדריגשלבתושאת .הם"ויודעים
דבר."מהםכיחדתילא .להם"אמרתי

זו.מליצהלפיונתגלגלה ".נאה"כך
היהודית."באמונהלחיותברצוניכילהם,"אמדתי

שרגילכדדךלתקןביקשורגעיהודית,אמונה-לבו.כמוכן,לצרוףשםהוא
עלעמדההיאלשונו.אתעצרהואאךיהדות:ישיהודיתאמונה'אין :היה

וקנתהבאולמןחיתהכילו,סיפרהמכןלאחדמעיניה.סדהלאוהתמיההמקומה
אותהמבטאיםישהודיםכדרך'סידור',המלהאתביטאההיא .ישןסידורשם

בה.להשתמשלפניםשנהגאדם.מפיזומלהשמעהכיהיה,וניכר
 .נבהל ".באולמן"היכן
ישנים."לחפציםהממכר"בבית
הואהאחרוניםהחודשיםאתכיכסיוט,דקהמצטללתבהירות,באיזוידעעתה
אוכלהאבקספד.פתחולאהתפלללאהעכבר',ו'מאודתהלבן'הנשר'בין:;כילה
עלדוממיםהמונחיםהאהוביםהספדיםעלגעגועיםחשהוא .הספדיםאת

לעניך.שלאאליהפנהאומרים,"אנוכךלאכלוםדיין.וישדין"יש .האצטבאות
דתי.לקחאזיההשמיעהרבכיכחושה,אמדההרב,"אדוני"כן.

כיחשומידאמרהעדנה.להרבההראויהדרךנכרתגבירתי,דרך.כבדת"עשית
עולשוםעליאיןתהססי.אלבעיה.ישאםבפיו.ומזדייפותהולכותהמלים

 .לדדנוופנהאמד "'עוד
מדתה.אמרה"תודה,"

ידיוכפותמבינתי.נשגבואומד:ידיושתיאתמדיםאביואתבבהירותדאהעתה

ללמודנוסעאתהרפואה.ללמודרוצהאינךכעיניו.ופחדתמיההסמוקות.
ידי.שתיאתמדיםאנימבינתי.נשגב .רבנות

אינובומשהוכיברור,בחלוםכמויעדהלבן',ב'נשדהחלוןליד .כעשהלאחד
זהמחמתלכל.קודםואםאבכיבוד .אכירבקולשמעשלאמפניאולי .כשודה
יהודי.אינוקדושאותיותבלאיהודיתלמודו.ממנונשכח
רך.במבטפטראליופנהלאדוני,"להציעאוכל"מה

"כוסית."

 ".עוד"רמה

כךעלמקפידיםואנוהחזיראסורהיהודיםעלינויקירי.לדעת,עליךדבר."לא
במפתיעאליושבעתיקים,"חוקיםעםעתיקעםהיהודים.הםמשונהעםמאד.
ראשואתהרכיןהדברים,לשהקשרםעלעמדשלא~טר.הימים.משכבדהקול
כוסית."לואביא"מיד :ואמד

מחובתישהיהמהלעשותנסיתירבות.שניםדבהייתי .קורטאמדיקירי,"שמע.
פטר ".נצחחייעלשעהחיימעידפיםהאנשיםהשכלתי.תמידלאאךלעשות,
כהלךשדרישהיהקורטאךדוכנו.אללשובוביקשהמשוניםמהצירופיםנדהם
האוצריםהעתקיםבכתביםלדבוקהצורךעלודיברכעדועצרמטיף'שלדוח

להתיאש.לנו"אסורחיים.וסמיגנוזותהוראותאלאחיים.חכמתדקלאבתוכם
 .לדברופסקהפעםהפריזכי .חשדיבורכדיתוך ".יש .חייםמעינותיש

יותר.מאוחדשאלליאופולד,"ידידי"היכן
 ".השתכראתמול'"היה
 ".הכיתהאותרלקחמי .הייתישלא"חבל

 ".דגליועלעמדבקושיהביתה.אותולקחה"פאולה
רוחוומצבהרבהשתההלבן',ב'נשררצופותשעותשלושישביוםאותו

שולחןימצאהביתהובשובולמישריןהולךהכלכי .לוהיהנדמה .השתפד
גומעבשביל.לאטוכשהשתרךמכן.לאחדוגםחם.ירקותומדקלחמניהעדרך,
ברכבתנוסעעצמוראהשוב .הטובההרוחממנוסדהלאהערב.דמדומיאת

האלונים ,קטנותיהודיותעיירותפניעלחולפתהרכבת .פוליןבערבותפשוטה
 :מודיעוהקונדוקטורהרכבתנעצרתולפתעהומים.הנהרות .העץמבתיגבוהים

שהםמסתבר,לפתחה.עומדיםצנומיםיהודיםשכמהקטנהעץתחנתז'אדוכה.
כבאחבושמחיםהםאליהם.משהגיעעתה .אליהםיגיעכיידעו .לומחכים
להם.שאבד
היהמרומם .ברוחונפללאפניו,עלטפחההעזובהוכלהביתדלתאתכשפתח

מןהסידוראתהוציאהאפלה,הלשכהאלניגשהואלו.שניגלוהמראותמן
 • .בתפילהועמדהמגירה

נובלה.מתוךפרק
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טרופיםדפים
-פרופסור?-אופסלה.באוניברסיטתמדעילכנסאמרתי,שבדיה,-שלך?
 T .._אמרתי,~שוות,לדתות

על- ?הכנסמהעל :שאלהאחר-כך ,אמתדובראניאםכבוחנתביהסתכלה
היהניתןומכאן .אותיכמתקנתאמרה'ים-המוות,מגילות- .קומראןמגילות
להבין

מגדאהרן

האסוןממקוםהצלב·האדוםאנשיעל·ידישלוקטוהאישייםהחפציםבין
אתוקטלה"מחסן"אתשהרסהפיצוץמחמתהושחתושרובם-

חלקם-ממוספריםדפים 23נמצאו-לחמישהפרט ,בוהכלואים
פזוריםשהיוהדפים,ז"ל.אביעדסעדיהד"רשלממחברתו-קרועים

ס"מ,ושהכילה, 28על 22שוגדלהמחברתמותךתלושיםההריסות.בין
-והאחרון , 3מיספר;שנמצאומאלההראשוןהדףדף. 40כנראה,

לאבמהדק.מחובריםאחר.בצרורהמנוחאלמתנלידינמסרוהם . 37
רקניתןטעמןשאת-עמההשמורותמסיבותהמספרי.סררםלפי

נשנהלאכפרסמם,שאםאביעדשלומיתגב'מאתונביקשה-לשער
רצונה.אתמכבריםאנולירה.הגיעושבוהסדראתבהם

המלביה"ר

 9מספרדף
 ·בתא-שםכעשהמהמושגכלכשאין 9.13שעהג'יוםזהברגעכילעולם.
בקבוקכמוואדאחדאפילובחייםמאתנואחדיישאראםגדולספקהטייס
האלההדפיםאתמישהואוליימצאבתוכואיגרתעםטובעתמאנייההנזרק
-יתגוללויתגוללווהםהדההגדולהמירנואלאותםתעיףשהרוח

לאמירכורקמסביבאיראןסודאןעיראקלובאלג'ירלהיותיכולהדההמקום
אפילובולהיאחזיכולהשהעיןזיהויסימןשוםאיןחולחולשיחלאעץ

ואץרשמיםלארץשמיםביןהגבולאתמטשטשצהובאובךכינראהלאהאופק
אכזריואור

חישאניעכשיושאניאנישאנילעצמילאשרכדירקהניירעלהאלהוה~לים
אדםוחצישבעיוסי 15בןעמרםבניםשנינשויואחתארבעיםבןקייםשאני

 ,מודאגתאשהבביתהשאירמופרדתבאהבה-עצמיתמופרדתבשאפתנותחוטא

לךלהביאוהבטחתיכשבכיסיוסימפוקפק,כבודבקצתלזכותכדיחרדה,
מסטוקהולם

כולכםליסילחו
 .הצעירפליניוסאמרהמות,כנגדתריסהיאהכתיבה
עוקברקזהברגעמאייםלאהמטוסאורךכלעלחולשמבטההזאתהבחורה
הניירעלההולךהעטעלמרחוק

ביןמתחלקתהאנושותיקרה,לאזהלייקרהלאזהלילעצמיאמרתיהזמןוכל
לאוהמקרהיקרהלאזהשלהםשבטוחיםואלהיקרהזהשלהםשבטוחיםאלה

שאיןיודעכברכשאניעכש;ךשגםזההואאבסורדואידההשניים.ביןזכפלה
הקולבילוחשעדייןבסבךאיילאיןיהיהלאאיןהזאתהמלכודתמןמוצא

אלוהיםפחדצדמכלנפלוכשהפגזיםבתעלהאדכמויקדהלאזהליהמטומטם
-ואניהתמוטטהמשלטוקיר

-הילדהלהקוראהשאניהזאתהבחורה
אתמשנהשהמטוסאחדותפעמיםנדמההיהבלילה .אנחנוהיכןלדעתאין

כיווןאתלנחשאפשרהיהלאלהיפרואולילמזרחמדרוםלדרוםממערבכיוונו
ההמראהמאדשעותמשבעיותרהנחיתהמאדועשריםשעהועכשיוהטיסה

עדלנונשארכמההמתהפכתהחרבהואהזמןמאתונה
לנסוע.לאגםיכולתי
 .כולכםליסילחו

תא-אלהמוליךהפרוזדורבפתחעומדתהילדהלהקוראשאניהזאתהצעירה
-הראשהסבתללאזהטוראלרגעזהטוראלרגענוטהמבטההטייס,
דקות,שפתייםישר,דק,חוטםה~פר,בצבעחלקשיערדהויות,פניםתיאור:

 .לבינונימעלגובה .כחושה .נחושמבטאפור-מיימי.העינייםצבעחיוורות.
הרחבלדשמעלמופשלהצווארוןירוקה,חולצהבהירה,חליפת-קץי :הלבוש

 .עשרים-וחמשעשרים-וארבעבתהמקטורן.של
הטייס.בתאמשעה.יותרכברנראהלאשלההשותף

לחללנפלטיםהקשרממכשירהמרצדותהברותריסוקישלחלושיםדימדומים
 .המחושמל

הגורל.נחרץשםשםשם
 .ולחכםלכסילולרשעלצדיקאחדמקרה
כמוהחצאיתבשיפולילפניםשלובותהידייםעפעף.נידלאעלי.מתעכבמבטה
יתלחשו.אויעתיקושלאהכיתהבחדרהנבחניםעלהמפקחתמודהשל

העטעלהמחברתעלהמבט
 .הרץהפחדאתהמשתיקהיחידהדברלכתוב.להמשיךכן,לכתוב.להמשיך

 ..הדעתאיבודמפנישומר
לאחרשעותשלושלכתוב,והתחלתיהתיקמןהמחברתאתכשהוצאתיבבוקר.

פאטאליסטית,ציפייהשלהשלמהמעיןעליירדהכברכאשרהגדולה,התדהמה
 .אלינפנוהפניםוכל .מיידזהאתתוריד !שם !אתה : .מצווהאצבעכלפישלחה
הפתוחה.המחברתעלהעטאתהנחתי

התופסתמורהכמושוב,אלי.ניגשהמדודיםכצעדיםמקומה,אתעזבההיא
-מהאומעתיקתלמיד

מהלשםהטעםמההטעםמהאלוהיםאל
רשימותהיוהראשוניםבדפיםבה,דפדפהברכי,מעלהמחברתאתלקחה

היעדהיהמה :ושאלה .בהןזרועותהיולאטיניותבאותיותשמליםצפופות

 10מספרדף
ספק-כמבטאשלההאנגלית .אוניברסיטהבוגרתאולי .משכילהבחורהשהיא
המחברת.עלהראיתי-שליההרצאהאתמכיןאני .סקנדינביספקגרמני
פאולוסואיגרתבבני-חושךבני-אורמלחמתעל- ?מהעל ?כן .גיחכההילדה

אידו :אמרהכאילו .גיחכההילדה .אומרתזאתאותה,משלים .העבריםאל
יבשואמרה,כרכיאלהמחברתאתהשמיטה !לחמלהוארייהנאיוויתאופטימיות

 .למקומהוחזרה .להמשיךיכולאתה :מאד
 .קייםעדייןאנימשמעכותבאני .לכתובלהפסיקליאסור
המטוס,עלההשתלטותעםשהשתררההמהומהלאחר .ה"דוכרת"היא

לאאותנווהדהירבני-ערובהשאנחנובצעקותהודיעהמשופםהגדולכשהבחור
לכךתגרוםבהתנגדותהחשודהתנועהוכלממולכדהמטוסכיממקומותינולזוז

 .הקצרהההסברהרצאתאתהיאהשמיעהשיפוצץ'

 :אמרה

יהיומגןוחסרימפשעחפיםשאנשיםצודקזהשאיןבוודאיחושביםאתם

בכלבמלחמה,מלחמה.שזוהילזכורעליכםאבלאתכם.הצדקבהרג.מאויימים
רמהפ.:זותמהפצצותהנהרגיםהמגןוחסרימפשעהחפיםהאנשיםמספרמלחמה,

אםאזשואליםאינכם .הקרבבשדההנופליםהחייליםממספריותרהרבהגדול
אוקורס,ביתתחתחייםנקבריםונשיםשילדיםצודקלאארצודקהדבר

בשרנתחיכמרעברלכלמתעופפיםדם,שותתישלהם,השסועיםשהאברים
הרמאנירתביתרכנםנוהגיםאנחנולכם.מאליומרבןזה .המטבחייםבבית

נותניםאנחנו .בנרנוהגמשלנר'אלףפיעצוםשברשותושהנשקמשהאויב,
שלכם.במיפקדהעכשיותלויזה .ומרותחייםביןהברירהאתבידכם
בלשון.שגיאותבלימדרייק,ניסוחקול.הרמתללאיבש,שטוח,דיברה
החיוורותבפניםהדה'הרזהבגרףמושהיתשנאהשלעצרםמיטעןאיזהאבל

-שלההמראה .האלה
הסכנהעלשקספיר,שלכדרמהקסירסעלקיסריוליוסשלדבריואתליהזכיר

מתוךזההריוכשמחייכיםרחוקות,לעיתיםרקשמחייכיםרזים,באנשיםהטמונה
 .ברז

ועכשיו

אתזהרודפים .חולשלארוכיםנחשיםמסלסלתשהרוחרואהאנילאשנבמבעד
המישור,פניעלבמהירותזה

-יותרורחוק
הלאבאופקהאובךעםומתלכדותמתנופפותמתרוממותרחבותיריעותמגוללת
נראה.

 .תשובהעפרואלבאתהעפרמן
עביםמשקפייםכסופיםוזקן-לחייםעבהשפםבעלגוףכבדלימיניהיושבהאיש
במתיחותאותובהנועץאחתלשנייהגםמהילדהמבטוגורעלאלעיניו

לבבהתקףילקהמעטעודמפחידהבכנידותמתנשףוהואעיניואתהמאדימה

אותיכשהזהרתצחקתישיחואתלשפוךוערבבוקרהכותלאלההולךמרריאבי
הצלובהממדרעללפניהםלדברההםהכמריםאלההםהגוייםאלתיסעלא

הטמאיםושליחיו
והעונשהשכרחוקיאתמכירלאדורסניתטרףציפורכמולפתעהנוחתהגורל

לאאמונהושרםהאדםשהמציא

 11.48שעה
לואיןלרץושאפילולכודעכברשלמוותפחדלעכבר.אותךשהופךהזההפחד
 .עצמובתרךץרוהואלאן
הגיעההמעברלאורךנמרציםבצעדיםשרב.אליניגשההיאדקותשמרנהלפני
אבלההרצאה.אתכותבלאאתה :כמעטלא-נשמעבקולואמרהנעצרה,עדי,
מןפוחדתלאההיסטוריהאחריך.תישארשלךהעדות .להמשיךיכולאתה

 .האמת

למקומה.מידוחדרה
-ואני

כבר?נחץרגזר-הדיןתישאר?אחרי?אחריך?תישאר

חדל.כמומתמוסס,הכולבחלציים.במעיים,כלב,נוראהחלשותממני.אזלהדם
 .. .הפניםאתלהרטיבמים.לבקשרציתי

אתלעצורהניירעלמליםהרושםהשכלבכוחישכאילוהזאתהנואלתהאשליה
הצפויהצפויאלעליושל~שליטהשוםללאהדוהרהסמוייהההתרחשותגלגל

הצפוי

כולםואזמיםבדודאותהלהטביעשעומדיםגדולהעכבריםמלכודתכמר
העכברמןהאדםיתרוןמה

השנים,רבבותבתהציווילידציההתפתחותבמהלךההומו-סאפיינסשצברמהכל
המופשטת,המחשבהכישרוןהזולת,הכרתעצמו,הכרתהתבונה.הידע,

הקץאתדוחהלאוהואשימושכללואיןהכולהכולהספקולטיבית,המחשבה
אחת.לשניהגם

אדםביןתהוםואשה.איש-123בהמבטבכוחשולטתבחל.ממול.שם.היא
לאדם.

שהותנובזמןמקרובהכרתימהםשאחדיםמסביביהיושביםפניעלמסתכלאני
הסכנהמולמהםואחדאחדכלשלבראשוזהשברגעיודעואניבאתונה
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מגדאחרון

הבלדיכלאתהמוחקת
זהוברגע

הלב
הפרוזדורפתחאלמתקרבמשופםכתפייםרחבגדולמתא-הטייסיוצאהוא

שבעיניוהזועםהלהטולפיאוזנהעלמשהולוחש
מולנומתייצבכשהואשבעיניוהזועםהלהטלפי

 7מספרדף
שהואשלמטהה"אגרדה"אלהאקדופוליסמןכשירדנואבל .יון~ליכמוכל-כך
~לים.שלאטימולוגיהעלעמי-ארצותשלויכוחהחלאתונה,שלהעתיקהשוק

הסבירבלשון,והןיווניתבמיתולוגיההןגדולכידעןשהתראהותיק.איש-קיבץו
אותוהעמדתיהשוק.שלהיווניבשםמקודההעבריתשה"אגודה"שלנו,לחבורה

ומקררשמואל,בספרבתנ"ך,כבדמצוייהכמטבע.ש"אגודה",ואמדתיטעותועל
הביא .בקיאותואתלהפגיןוכדישלו,עלעמדהואבארמית.ארבאכדיתהמלה
בסיס, .סימן .סנדל :כגרןהיוונית,מןלעבירתשנכנסו~ליםשלאדונהשרדה

-וכד'לבלר .ספסל .גרזן .וילון :גםלאלהוהוסיףוכד'.פיוס,בימה,דוגמה,
העבריבין"אדרן"קשרישאםלשאלההוויכוחעבדמכאן .כמובןדומי,שמקודן

אל .השאולגיבוריואלהשאולאל .מטה-מטההתגלגלוהוא .היווניו"אדוניס"
ונו'ונו'וקידקה,ופדספונה, .r:ידון

 22.30עשהב:יום
כבדנמשכת-אחתשעהלהימשךחיתהשצריכה-באתונה,חניית-הביניים

למטוסולעלותלחזורהיינואמורים .עדייןנדאהלאוסופהשעות,מתשעיותר
קלקולשחלחברת-התעופהנציגלנוהודיעשאזאלאאחד-הצהריים,וחציבאחת

לסיודים,העידה,לצאתחופשיםואנושעות,כארבעיארךהתיקוןבמטוס,
כמקדיםהרגילהההתמרמרותששככהלאחדכדיוק.בששלחזורועלינולקניות,
שהםשטענואנשי-עסקיםשניהםהמתרעמיםביןכשהקולניים-כאלה

דעת","שוחדישמונהיחד,התארגנו-בסטוקהולם,חשובותפגישותמפסידים
לכיקודאלאלנוהספיקלאהזמןתיירות.אתריבכמהלסיודמוניותבשתיויצאנו
לאודךמרתוניתולדיצההעתיק,באמפיתאטרוןובסביבתו,באקדופוליסחטוף

 .הלאומיהמוזיאוןשלהאולמות
בינינושהתהלך .הדדלבושצעיר,פקיד-החברהנציגלכוהודיעבשש

שלדאבונו-למדימבולבלנדאהאךפניו,על"הרגעה"שלאדיבכשחיוך
וכמקדהאחד,למטוסלעבודנצטרףכישיתכןמששיערו,יותרהתיקוןמתארך
-בינתיים .בבוקרמחדבטיסהוכמשיךבעירלבית-מלוןכ~סעביותרהגדוע
חשבוןעלנמל-התעופה,במסעדתארוחת-ערבלסעדומוזמניםאנו-אמד

כמרבן.החברה,

עליוושנוספוהגזירה,עםהשליםשכבדהנוסעים,ציבורכתפודהארוחהלאחד
מכאןלטיסהלהצטרףהיושאמורים-בדובםשבדיתדוביראיש,כעשריםעדר

עלהתרווחורבים .ההמתנהבאולם_ויחידים.משפחותבודות. nלחבודות--
וישלמשחק-קלפים,.שותפיםלהםשמצאוישלשינה,עצמםאתומיצעוכסאות

בפינתחבורהאלדבתי"התקבקריאה.והשתקעומתרמיליהםספריםשהוציאו
"שידי-כפר"בגיטרהוניגןארוך-שיעד,בלוכדי,צעירישבשבמרכזההאולם,

לצון,בדדךמישהו,העידלנגן,כשהפסיק .וספרדייםיווניםשיריםאמדיקאיים,
מטען-חבלהאיזההתגלהלאהאםבעיניו.חשודההזאתהממושכתשההתעכבות

ולחייהפולניבמיבטאשדיברהשישים,כבתאשהאותו?מפרקיםועכשיובמטוס
מועדמקוםהואאתונהשל 'שדה-התעופה .כללצחוקזהשאיןאמדהלהוב;ת,

זה,דברעלדקחושבתהיאכאןשוהיםשאנוהשעותוכל ,כאלהלפורענויות
המקומיהצוותבאמצעותלמטוספצצהלהחדירעלולשהואאיזהטרודשארגון
-בבדיחות-הדעתשהתנהלדבריה,שבעקבוz:והשיג-והשיח .בתיקוןהעוסק
-הזהבזמןמטוסיםנוסעיבלבהמקננתכמוסהדאגהעלשכיסתהבדיחות
ועניבה,כההבחליפה , 35כבןצעיר,אישבכלל.טרודעללוויכוחהתגלגל
פנימיתעצבנותאיזוהסתירהכאילושנדמהרציניתארשתבעלמשקפיים,מרכיב

הואשהטרודאמד-כללירוגזעליוהמעודדותדעותלהשמיעשרגילמישל
אותולשפוטוצדיךומעולם,מאזנטולי-השלטוןהמדוכאיםשלהלגיטימינשקם

 :כלפיוקראמישהומטרותיו.לפיאלאבהם,נוקטשהואהאמצעיםלפילא
אמדהדאגתה,אתקודםשהביעהשהוהא "?אליהםמצטרףאינך"למה

טרודלפעולתקרבןחלילה,נופל,משפחתךמבניאחדהיה"אילו :בהתרגשות
אךבעצבנות,רוטטיםעיניואישוניהצעיד, "!אדוניכך.מדברהייתלא-

שכיבושלךאומדאםדמאגוגית.ויכוחדדך"זוהי :ענהקולו,שלוותעלשומר
 ?כאסטרונאוטחייאתמסכןאיננימדועאותיתשאליחיובי,מעשההואהחלל
קיבץולשחררהיאהמטרהשאםזה,הואוהעיקרון .עיקרוןעלמדבריםאנחנו
לאין-ספודקודבנותהמפילמשפילמדיכוי-עםאומעמד-אנשיםשלגדול

גםבכולם? ?האמצעים"בכל- " ...האמצעיםבכללאחוזהמדוכאשלזכותו-
בלוריתבעל .איש-הקיבץואךצד.מכלקיראותאליונשלחו "?תינוקותלרצוח
וכשםהסובבים,קולותעלהתגבריודע-כול,שלהביטחון-העצמיוהבעתהשיבה
אתגםעכשיוהפגיןובלשון,במיתולוגיהידיעותיואתהפגיןבעירסיודנושבעת

המשטרנגדהמאבקיםשתולדותואמדובסוציולוגיה,בהיסטוריהידיעותיו
שלהטרודפעולותשלאבעלילהוכיחוהקודמת,במאהברוסיההצאדיסטי

אלאויחידיםקטנותקבוצות

 4מספרדף
"ישועהתביאהשביעיתהמלחמהחושך"."בניפעמיםושלוש ,אוד""בניינצחו
ארד""בניהםשגםמודהשפאולוסומכיוון .כליעל"ל"גודלומפלה "אללעם

) uioni tu fotos (, ביןקירבהשקיימתהכתלאנשילהראותמשתדלהואלפיכך
ההוכחהאךהמתים,ותחייתהידייםסמיכתהטבילה,בענייןלתפיסתו,תפיסתם
צירוףהיאיהודה,מידנוכתאלמכוונתהעברים"אלשה"איגדתלכךהמכרעת
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-רכ"משיח"אלוהים"כ"בןלתרארירבנוסף-לישועהגדול""הכהןתואר
ב"מלחמתהן-הכתבכתבי .הסינופטייםהבשורהבז;כפרינמצאשאינותואר

האסכטרלרגיהגדולהכהןממלא-היחד"ב"סרךוהןחרשך"בבניאורבני
פולחןוכמחרשהרשע,נגדהמערכהבראשכיוצאכמושיע,ראשיתפקיד

והכוהניםהרואשכוהןיעמודההוא"ביום :לבוא.לעתירבמקדשהקורבנות
(מב"א,ישראלאלאתשםוברכווהסרןהמערכותוראשיאתואשרוהנלווים]

בחצוצרותכתוקעים ,"המערכותבין"אלכיוצאיםמתואריםוהכהונים ,) 8י"ח,
וכמריעיםוכר'),המרריף,חצוצרותהמקרא,חצוצרותהמשיב,(חצוצרות

זהותםרוחלפיבסרןברשונהיעבורו"הכוהנים :היחד"ב"סרךוכןבשופרות.
זהאחרזהבסרןבשלישיתיעבורוהעםוכולאחריהםיעבורווהלוייםזה,אחר

 :הבריתטקסובתיאור ; ) 20-19 'ב(ועשרות"וחמישיםומאותלאלפים
רחמיםחסריכולומשמיעיםגבורתוםבמעשיאלצדקותאת'מספרים"והכוהנים

ההולכיםאלגורלאנשיכולאתמברכים"והכוהנים ; ) 20 ',א(ישראל"על
 . ) l 'ב(דרכיו"בכולתמים

ראשיתפקירלמלאעתיראשרהואהגדולהכהן .כןאמנם ;ואומרפאולוסבא
מנצרת.ישועאלאאינוזהשכהןאלאהעוולה,ממשלתנגדבמלחמה

אנשישכנועשלמחוכמתלאיסטרטגיההעברים"אלב"איגרתאיפואעדיםאנו
אתפאולוסמצייןלבםאתת,לקנוכדי :הפאוליניתהאמונהאתלקבלהכת

הנוצריםכתוביןשבינם- !שבחלכללדעתו,הראויים,-השוריםהצדדים
להםשיוערכנבחריםקודש",כ"עדתעצמםדואיםואלהאלה .)""האביונים.(או

ואלהאלה ,אור"כ"בכיעצמםרואיםואלהאלה ,) agiastenai (קדושים""גורל
ודביקיםכאחר,והכהונההפרושיםשלבירושלים,המושחתבמימסרמואסים
דאגהונפשכםוקלס,מעוכילראווההייתםעיניכם,("אורוהאסקטיבאידיאל
ישמזהגדולקנייןכי ...האסיריםעלרחמיכםכנמרוכינכם,אחיכםלסיבלות

בראשה.יעמודגדולשכהןהחדשה"ב"בריתמאמיניםואלהואלה ; )" ...לכם
כתכאמונת-דווקאלבואחייבאינוזהשכהןלהוכיחאלאנותרלארעתה

עיקרהיאדווהוכחהלוי.משבטאוצדוק,מביתאואחרון,אנשי-היחד-מזרע
"הביטו-פאולוסכותב-קודש"אנשיאחי,כן,"עלהאיגרת.שלתוכנה

 .ישוע"הוא-לשוננותישבעלואשרהגדולהכוהןמלאכיפני
"הבריתשסיפרי .משיחיותוועלהאלוהיםבןישועשלהיותועלההוכחותכמו

מיוסרת"כהונתו",שלהלגיטימיותעלההוכחהגםכן-בהןמלאיםהחדשה"
עלבראשיתבספרהמסופראתמביאפאולוסוהנביאים.התודהמןראיותעל

שהיהאף-על-פיעליון"לאל"כהןשנקרא(ירושלם),שלםמלךמלכי-צדק
יצאמלכי-צדק .) apator, amator, ageneulogitos (יחס"בלאאםבלאאב"בלא

הכירואברהםהשירים,בעמקהמלכיםחמשתעלנצחונואחראברהםלקראת
המורםגדולכהןכל"כיפאולוס).(לפיהשללמראשיתמעשרלוונתןככהןבו

עלוזבחמנחהלהקריבבכי-אדם,בעדאלוהיםלפנילעמודכרעדמבני-אדם
כהןלנואין"כיבן-האלוהים.ישועהואלוי,משבטשלאכדה,כהן ".חטאותם

 .כמונובמסותנבחןהואגםאשראחרילשברנולחושיוכללאאשרגדול
חסדלקחתהרחמיםכסאאלמלאבפהניגשהכןעל .בונמצאלאוחטא

ועגלים""שעיריםיביאלאזהשכהןאלא ".צרהבעתלנולעדורחנינהולמצוא
השליליהיחס .כאןוגם ;לעולם"פרותיביאנפשו"ברםאלאהמזבחאל

 .הושע)-זבח"ולאחפצתיחסד("כיהנביאים.עלמסתמךלקורבנות
אלא .היחדכתלפיוהןפאולוסלפיהןלעולםפדותמביאהגדולהכהן

הראש""הכהןיוצאהכתתורתשלפיהוא,התפיסותשתיביןהגדולשההבדל
הישועהפאולוסלפיואילוהבליעל","חילאתלהביסצבאיותמלחמרתבראש

 13מספרדף
סביבהוהעומריםהחוםבמעילהאשההתמוטטהוכאשר .הזאתהזוועהכל

החגורהאקדחקתעלכשידוהאולםמקצהצעקרוחהאתלהשיבאליהמיהרו
מיותרתתנועהשכלתזכרו !הצגותנסבוללא !מייד !למקומותלחדורלמחכיר
המרוראליצאהאודנועלמשהולחשההילדהאך !בחייםלכםלעלותעלולה
בצעדיםעברהקולהקוקהבקבוקעםרגעכעבורחדרההמחסןשלהאחורי
עלאותההושיבההאשהפכיעלהמשקהאתשפכההגדולהאולםאתכמרצים
 .למקומהוחדרההארגז

הבטוןרצפתעלארגזיםעליושביםוהאנשיםמותדממתשרבכשתרדהואד
הנדוןשעושהנפשחשבוןעלהאלהההבליםאלוהיםאלוהיםהקירלידעומדים
לעיניועובירםחייוכלכאילוהגרדוםאלאותולקחתהתלייןשבאלפנילתלייה

רקנפשחשבוןשוםנפשחשבוןשרם

פנימהדס.ותלקווחרוןהילדה
במקוםשמאחוריוהאפלהמסדרוןבפתחנעוצותמחוריהןיוצאותוהעיניים
עליודבריודעיםשאיננוהעולםעםהיחידיבקשרהגורלנחתךהצוותגםשכלוא

הדההפחמחסןכייבשתבאידואץרבאידונמצאיםאנוהיכןיודעיםשיאננונמר

דהותעלשיעידוכתובהאותשוםשלטשוםבוואיןהמדברבלבעומדהגדול
-כלשהי

 !מכםאחדשעהבכל

 !מכםאחדשעהבכל

אלפיקילומטריםמאותשלממרחקמאישםלדרישותהכניעהבינתייםתגיעלאראם
בדיוקדקותשבעבערדאדקילומטרים

השני.

אני

אותושיכקובעדבכיירהעטאתנעוץ

בהשבעה.

דקרת.שש

-הראשון
 .הגיטרהמכגןהיה

האולםובדממת !אתה :האצבעאליווכשכשלחה .השיערארוךהיפהפההבלרכדי

-נוראהצעקהנפערהכאילו
 ?האפלהמדבראלוהיאל ?מיאל

ולקחקםכךואחרהקריאהכרונהשאליולדודאכאילוסביבורגעהסתכלהוא
-שלדהנגינהכליעםהשחורהתיקאתאיתר

הזההזורעותבתיאטררןהטרגדיהבמאישמגניבהקרמיהמומנט

האפלהןוסדררןלעברזקוףישרוצעד
הירייה.-דקותשלרשולאחר

 .האפלבחדרארבחוץ .מאחורשם
הם !כןלוודאות.שהפכההאימהמפניראשהאיש 122שלהנוראהההתכווצות

 !אותםיעצורלאדברשרם !מקיימים

 :כאומרתבינעץרמבטהקפואה,החדורותפניהוארשתניעללאשעמדהוהילדה
המאבקשללהיסטוריהדרושהשלךהעדות !כתוב !כתוב ?כותבאינךמדוע

 !הצודק

המתגלגלהצחוקאתשדמע .אחרוןאשארהתליין","סופרואני. .לכתוב .לכתוב
אזעדאםאחרוןאשאר ,האינסופיהלילהבמדבר

 20.17שעה
 .השנימאזדקרת-35ךשעה

פורגאטרריו.חסד.שלדקות 35
 .השדהכציץחסדווכלחצירהבשרכל

פוסקבלתיפוסקבלתינחץרגנראטורשלטרטור

-הממושקףהצעירהיההשני
קפצתיעיני,אתעצמתיתחילה.הצעיריםאתלקחתהחליטו .כןתחילה.הצעירים

חטאיכלעלליסלחאלוהיםאלוהיםאלוהיםהתפללתיאגרופי,את
בשערתכאן,גםואחר-כךבאתונה,ההמתנהשבאולםהממושקףהצעיר

 .חדבהגירןטעןהמוחלטת,השתיקהעלינונגזרהלאכשערד .במחסןהראשונות
בכללאחוזהצודקיםהמדוכאיםלזכותפרקליט,שלבהגירן

כאשרישבעשליוהארגזמןלקוםבעצמוכוחמצאלאוהואהלבינופניו
 !אתה !אתה !כן :ר;~םשרב,צעקוחרון !אתההצועקתאצבעההאליונשלחה

אליוהקנהאתוכיווןאקדחואתשלףוחרוןמוות,מסכתפניויושבנשארוהוא
ואחזהבמרוצההילדהבאהדאזתחתיו.צנחומידממושבומעטהתרומםוהוא

עדאותווגררההזה,הכחושבגרףייאמןלאכוחאיזהאותו,והרימהבזרועותיו
האולםבקצההמסדרת
והייריה.

 .דקות 4gך-שעה

וקוראזהברגעקםאיננימדועהיאיבתוכיאותיהשורפתהיחידהוהמחשבה

המדורלעברהאפלהמסדרוןלעברקדימהלהתפץרואשהאיש l 12לאנשים
עשריםאועשרהשםישאפילוערומותבידייםכןערומותובידייםשמאחריו

שאנחנוהיחידהסיכויאזגםאדגםרימוניםרוביםבאקדחיםחמושיםאיש

 24מספרדף
גבינהלחם.כיכרותושתייה,ארכלשהביאוהעובדהעצםאבלכמרבןנעלמהלא

חיוכים,עםזאתועשוממותק.תהעםקומקומיםתמרים,זיתים.מלוחה,
לאשהותחבושתספירטאפילוהביאו .לעדורמרנניםלבקשות,שומעיםבאדיבות,
איאתמקשרנראהלאכביששרםכיזהכלמאיןלדעתאיןברגלה,שנפצעה

-כלשהוישובמקוםעםהדההפח
רוצחים,היוהמדברעלהשחרשעלהלפנישעתייםלפנישרקהאלהוהשניים
מןאותםידידולאהתעלפויות,בכי,תחנונים.צעקות,שוםאבן,לבבותתליינים,
כולה,לאנושיותלאדם,תקווהיש .כל-כךאנושייםנראיםהאכזרית,המשימה

לנשקרוצהפצעהאתשחבשווהאשהיה,תהללהנשמהכלאחים.אחים,כולנו
והיאחנה,אואנהששמהעכשיולנושהודיעההזאתהבחורהשלידהאת

מהעשיתםבכלוםאשמיםלאאתםמבינים,אתכם,מביניםאנחנולהאומרת
העינייםעםהבחורואפילוהשכים,כלכלפיכםשחטאנויודעיםואנחנושצוויתם
שביקשמילכלחילקסיגריותאפילו .כל-כךיפהעכשיונראהאימיםהמזרות

כלעלנכפראנחנולולומראליויוצאתהנפשאותן,להןהדליקעצמווהוא
בכלהצדקדבראתנפיץשלכםהשליחיםנהיההביתהוכשנשובנגדכםחטאינו
בני-כלאחים ,עכשיומשהואכל-כךשונהלהיותיכולהלאוהעולםנלךאשר
-רקאםמכסיםליםכמיםואחווהאור
בקרים,והגוססיםהפצועיםביןכייטינגיילפלורכסכמובינינומתהלכתוהיא

מתכסותהקפואות,האדישות,החיוורות,הפניםזה,אתמעודדתזה,אתמנחמת

דברלהשאיןמסבירהברוך'ובשקט,לרחבת,חיוניותהתרגשות,שלאדמומית
לושהקציבהחייםמכתאתיכולתוכפילמצותראויאדםכל .להיפרנגדנו

ואחיםואבאםלהגםהפחד,עללכו,שנגדםהסבלעלמתנצלת ,אלוהים
-למנועהוארצונהשכלמשוםודקמהר,סבלידעהומילדותהואחיות
ואחדאחדראשה,גבירםשלושההארבעה,עלאנילאגםעודשואללאואיש
כיסהובלילההמדברחולאלשםאיהושלכושלהםשהגוויותואחת,ואחד
לאאדםלאשנחיהשכחיהכידכלונובעדכפרהכמוצועקלאדמםהחולאותם
-לאהתלייהעץתחתיותרטובנעשה

ולהפוךהחשיכהכלאתלהאיראחתקלושהתקורהקרןשלבכוחהישכמההר
אניחייאורחכלאתמשכהכי,אחיאחדוררקאםלעצמיאומדואני !לבבות
להםחיילי,מיטבאתלהםלהקידשהאהוביםבכישכיבחיינשבעאניכןנשבע

מדדךלסטותלאלהזניחלאלעולםלהלהתנכרלאהאהובה,רעייתיולשלומית
ירושליםהרמפי,ץק.ק.דך~להוציאלאשהייתי,כפיאנרכיערדלהיותלאהישר
 •~ר

בכתובים)נובלה(מתוך
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 .לrכ~יםך Wסזק

ץ .v~ף i~ל
W חV? ה 9ןקר ר~~~ ~~סiW נךה;:f אן

 ן?;י;נ:זקאד . ר~!!קזנ;:סלוד~ןקגכלוי
הצלובשלהאמתיפרצופושנזה

ז;ו~ךה~דח W T~ך~י---כח WW T·כו~ים'~גר ·.או'

,~י~פוס:ה w:::זקירורי nז;ו~
~י~זיהזקגךזן

וסומרתחלולותחבטות
י p:ל:::ז~ז:זיד יד<;:-:~סן~ין
 .~~מר~rכד iJחן

ה v iזז:::ו:;גברא

ולכסוףטובטובאותר~כלה Wל~rכי
-~תר~זכד ,זtמות
ן i2נ;ו rWכ~יםכ~ל ,וסערוסגוף

, WW דת:p :::ז:;>~ f הW ה 9 ~למ~לה~ין~
ורז:זי~ת*

נדהם

1 . 
כנרט.rכננרט.rכלא י,~

f f כק;נק~תס~ד~ז:יינכ~יי .~~מו;pזז:;
ולאחודלפניםהמתנועע

ק.רrכ;:זר.~ל'כוך~~ץ

 ~י!! iJל~ין::זנכז;ו::זכין
ז-ום .ז;,כויזקלז;ורוכק ;'

לאחוד .ה~טעה
לפניםה:~נ~עהראשית'
,•• • -: T : ד• 

סכןלכיןסל"א~ין
ארזגו, י~~א~לי.
מזקהוח J~יף wלסוכ~שויאולי
גזח iJ~ן

2 . 
מתערסלתכתנועהמר:פזהוא

תרף •-.-עךןמ~~יב T t:;נ~כול i:;ננ;ו~לה•
f ,י~לךיrכלרן.~חrזק~הל
פוזpקתארזקרים, Wמו p: ,לומרסיי qת tWז

ירכיהוחושפת
 ,,., iJלזה rזק 1T;:ש w'9קול~ח

קו~~זקסס~ת.ק,ןןמק.ח
זק~~.תק.~דכף p:י~טה;ו:קןררע

מר fע.י~ייעלוגזל'
לrז.מזרע
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עצמוןצבי

גבוהעשבעםפסטוהח
לסרטון)רישומים(סדרת,ל11

;:זזקr;רגךם'~ד~ן~יםםר~~,רת,זקזה
~לילה:זנדףם~עים;נךד.ס.ריחות ,תינ;:ינ;:~:זנזp,קשל;וןפרךחיםס~ךדןים
כזג~ח.~~ים-מרס f .זג~ין:זנדף~הגה W- ר~ז:;ח~ת#לי w נ;:ס~r;זלי~ה
ף:;כ:;ניש,חדשות~הזגי .ש~ w:;נ~זק~~ןל~לליתס~קק,ףזג~חרר

w לפניםכ.פסעמטפסהעדר .נחלשלביבים.. . . 
 • T : הל~•; א~•;~כ~ר•.-לאשנכשיר-יםנדמ~

) i ~ ~שלדרץ.ה •ם~T לורקק.ן~T ~פ~~•(:• 
אףלי,~חרתזג:::ז~ףק,ז~ד iJ~ית qמודקז;יעףןה.ךט 9:זנ~לא

~רו::ולותס~זp,ב~שףך wלחי~ה.ודםשסע~~לים
דדרףרפתא"םהפכף

T : • ; • : 

קטףערתר~~ימרת

 .ה~ו; qנ

 .~גכז~ד·ם~r:יזגי .~קרזק.לים wגרעודילסרף

משולבנוסח ,'חתחילים
ז,כ~סךת.~ךבזק~ת:קזק.ג~זב,

כביכולראשףמחסדיתנףעהללאמ;כרנלים ,נף w:י~בדים 1ס,
• T : : T I • • •• : •רת, tזפרכ jJגול • : ••• : I T : • I 

להזידהדהעשףירתה~הנרת,גלרת, .vה~יגיiךם~ת:ל~שףס~~שף~יםאףלם
ף·~.רסק,כףר iמ~~םס:.ה;~לףלי-:;נמרזוף·:קלי~הזi/לים· twזדל~וכ;-

 .ח~,יםחסדכמעט
 1f~זpית,זזברןף~~ה-ס~דרלים;ם Qלדרן

ל~גי:::זנרףזזתזi,pךףףדרת i;:J (~זפרת iJחר;כי~יזp,ן:Jאי:קז,כגיט
שנהמיליונישלרשה

 T • : •• T Tשנדדכנ~נשףפים J!השלאברת-אבותיהםידיעלאכלסף

סרנדת,פוג 9 ז:;ךעיות- 7 ·ל~~ןזק-נ~:נ~~י .םי~' ר,pז~-·ת. iזp,ס~זמ.הרי'
וtזדג:ם~יגךםודם,~ז:;נים,~ירים,ערדסז i:;נזק~ךמף

ס~ךב.ול~עף;כיל~ריארתברת wקזp,;:זיף
וח~,ףתח~,יםנים"המאנמלאיםשלהם,הסלעחזףתכלעם

• T 4 •ד•,,:- , 1 ,,: •:ד•,•-•:-ד -:• 1 

ף;,םד.פףק 9י wר~עףד, wגוד-~יז-רחוקיםים wורגףז;יחףשרת

~זpלנף,שר~יםמ"הרתר.רר~נף .P~ר~א,ברת-~ברrכינף, ףמ~~,pזם, iכ!:ק~ב
ז:זךןם. wלרףת t~ wז;ל~יז

 ?~דףםהר~י~ייז;ילשרנר 7 נ;:סערלםז;ילמר fטס~הקה

קיוםאתושוכחמשרעפימתנערהייתיהאחרונה,בפעםהרותשנטרקהאחרי
לעבודתוניגשיםגבוהיםשרפרפיםעלמתישביםהיינוואניטיס'הינשופים.
המיגעת.ולהשוואההמדידה

ז;יכף~ה. י~-~ק:ז;יכף~הותףן, ד~~ק:~תףןמזקגיםסךינף

ראשית-י ,;t ~ל" :מתוךשודרת)ובחיתוךקלים.שינויים(בהשמטות,מעוכרהישר •
 .שמירעמיתרגם , I 985תרכנה)(סדרתמסדהואדיג'והכסוןמאתהאנושי",המין

המגדירמאמרג'רהנסרןעםיחדשחיבראנתרופולוג,-,ליאווריט,סימרתי =טיס •
גם ך:~אליויס) ,;t ~ך~~זקןלו~יסק~ס 9(אוקדרםהרמינידשלחדש-למדעמין-בילווגי

~ r .3כ-שגילה"לרםי",הנקבהלשנ,s שנה.מיליוני
 .) Hominidae (האדםמשפחתעלהנמנחציוד-הרמינדי •

מאוחרתבגרות

לזגות,תףכללi;זירת,מr;רr:זילן-~ןם, f:ק;נר~גכה
-ן-זו~ה fת 1קלiרr;רגiדג:קזp,תףכל
ל~גי.-~לומד:קזקז-ואמד,להלם w~וקלרן.~סדי•

:;ני~~לףת, , f ~ 1;::ז~ך~לים:::ז:זנ~דים,~תלס~ירלה:::זכח
"מהד";נן) .P ~ה J לנ;~<אףלילומררו~ה ,"א;נ" wףל:::ז~י
 ,ה:ר~י~ית 1:.11טךיל 9לה~ין ם~(
"ז:זמףד")דכאייף Qתר~מז,וךת;ריא ם~(
~תףן-~תףןפרךם-זר;ודן-~ןם, f:ק;ור-~גכה~;נל

ירן) 9:זנ~ ע~pז~ארש wו n~כע-~ין,~ברך,~גכה~ם iJ .ט~לר;rי:ז,pז(
ךנה, .v ~נרג.~-ל"א-נוג.גוק.ן, f~ל~י;כף ,קסר.~~ . gמ,י

W. י~אי-~קיא-זקל-גףף
)~ T . :זקp,rכ q ,זק~י;,תתוךזדWi ,זק.ץן,pח~זרן:זנז: " q ,נראו,מףךי

קת, J ~~ס~tקןל~,ףת:;נליקלות,ז:יקד
ללכת"עכשויכולהאתגברתי"תרדה :הףמררף:;נ~;נת תף,~pז~נ;: ת~~ה~
 •: •: T );ףכ~:דק~ה;ות i ~ •:~אן~ין iwךיק,ב-iךיק,בrכ;נחיןזק.;ריא(סק~ד

-התנצלףתארהסכררכהאחתלאאפלף-~לים:;כ:;ניר 1:.1ר~ל
;כ~תרר, ט~~ Wל::ו א'ל··.ק~ף ij T~ל ד~קז:::~קףל,:ל~ט.לiרו;ול~ש.סr;רו::ול
 .לק~ם ;:להט Wהרגו;בה, ,P ~~;נסק ז:~~~להק.קט,;נל~ר

,~לגג~י.~ריר~ימףס
 . . . .- !~להת;~יאזקל'א-;כף~ל:::זכלו W כ;~

עוטה.נמהיחתאבלרואים,נברנה,iךיא

~ן~יר,זג~ךיה ,ר.ק~ ry ז:;~ז!;כסה~ד iל~ ;;-~~~חון,א,ךזpת':ק~ין
י~קףקףג~לה~שףטאףלי
כ:ם, wנוע.ץ .~ iלךחש Wזך ליז:rי:r~ב, i?.ivכה i ~ ,םי~~נ;:יוה.ר~;נל

נחמאזיהנשףלשפרףשרמכיש,הוחרב,~ל:;ניבה Qף~ה;נ,ז:ול
, , T • : T • -•• '.' • •• •• •• f -

לרן, f ~ארח
Q י~ןi? ל~ז,pרסז:tיקףסלגולז

ערף. iס~ז:;גק~ה~גתזpלל j2:קרים~י~ה

i פףר 9;נאןד. i ~ W זקוi ת~;לס~ם :סוק;נו:יזת
י wו:ז~~קרם. ל;~ .ז,כr.ירסי:ק;נר~ר fל;ר
ל, W~גע:ורלרו::וש,סז,כגזז/ש,~ז
מ~ןע, i~ל ,יך~נז::: .ר~ז:::;:זtקפףט~ז

 .רץ qל דז.rמpזז:::
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אררפזארררכרךיצחק

הלכנו-וכאן
ואכלנובשמש
תפחים

מברית-גבולבגבינתקשורשלי·הראשוןהזכרון
העינים,מכלניבטתאימה .אפלולימרתף .המועצות

שאיימההצעקהאתבילהחניקמנסותגדולותוידיים
- "!מפוחיתרוצה !מפוחיתיירוצה :אותנולהסגיר

נמוגהכלהראשוניםהצליליםועםלפי'נדחפתמפוחית
 .אינסופיתמתיקותבתוך

צלילאתזוכראינישובשתניים.בןפעוטאזהייתי
 :חייכללאורךנמשך Iאזשנקבעהדגםאבל .המפוחית

נגדהזרות,גנדהאימה,גנד :אינקאנטאציהשהןמלים
רגע.שלגאולהעם .העזיבות

 .חלוםבתוךאבודהברית :אמיליסיפקההשניהדגם
עומדתאותהרואהאני-ואביבסתיווחורףקץי

ביתנולפנישפנתחהעמקאלוצופההוילונותביוחבלון
לשתיקה,שתיקהביופעם,ומדיהאופק.עדונמשך
להם,שקרלהם,שרעבני-אדםעלביידיששיריםשרה

אתבשואה,ניספתההיאגעגועים.ועלאהבהעלשירים
הספרותיתהביוגרפיהלמעשה;לי.הנחילההיאעיניה
אתלהחיותונשנהחוזרבסיוןשלסיפורוהיאשלי

תארו-והגעגועיםהציפית,האי-שקט,ההוא,המבט

ואת .רגללעוליגיבוריאתשעשההואוהשתיקה.כים.
וכאשר,ראשונית.הטבחהאיזולעפנחלכסיוןסיפורי

הללוניריםחשהניואנסיםאתהלבשתי Iלאחרונה
זההיהלא-החילוניייייהצלייובמסתימושגילבוש
לבהיר~ת.מצוקהלהפוךסף uבסיוןאלא

• 
היוםהעולם.אתמתקןהיטבכתובשדףהאמתניפעם
 .יתקןלאאותישאפילויודע,אני
יוםאעבוראיךכי .להישדדצרךיכיכותבואנילמהאז

 .גבומצדאנישהואהאישאתאראהאשרמבלי
להשתעשע.שפירושועלקוב.שפירושו
בתחייתושואל,ראשואתאלימפהנהואלפעמים

לו.משיבאינירשע~ת,מותךהכיוון.זהאםאינסופית,

בלתירשעלחיותזהלכתוב .יודעיםאיננושנינו Iכמובן
 .מזיק

בתולדותביותרהמשפיעהספראתכתבסרוואנטס
הראשוןאח,דקישוטדוןעודהקיםלאזההספרות.

בלתיבעצםגוף,נטולכמעטמא,דבודדלב,דנשאר
קאפקא)(כדבריפאנסהשסאנשומפניאולי .קיים

העונש-עונשושעשוע.לושיספקכדי Iאותוהמציא
 .אחרוןשיישאר-בן-אנושעלשהוטלביותרהכבד
היםמןשבשובואח,דצעיראישעלבספרפעםכתבתי

הוא:בניאשהאליכתבהחירש-אילם.ילדמדובבהוא
ביותרחיפהשעתיחיתהזו .עצהלךישאוליכזה,

אתהחלפתיאבלהפסקתי,לאלכתוב.להפסיק
כתבתי .כחירש-אילםלכתוב:התחלתיהעמדת-הפנים

בסיון,(ייעודייאבייואתקיץיי)יום(ייהזיית"גע"את

 .אותםקראואנשיםשניאםיודעאינני .אחרון")אולי
אתוקלקלוהמלים,חזרואחר-כךביניהם.חייתילא

הכל.
לפחות.אנשיםשניביואי-הבנהשלסוגזהלכתוב,כי

 .עיוורוןשלסוגכמו i ~ iJנזהלפעמים

• 
ששיחקטאחדבמשחקהקשורמבעיתכסיוןליזכור

הנבחר :הדבורה)(זמזום 11ייזז-זלוושקראנובילדותנו
אחד .מאחורשלואחתוידהקיראלופניועומד

 ,"ז-זז"קוראיםהכלובעוד ,ידועלמכהמהחבורה
ניחש, .המכהמילחנשומנסהלאחורמסתובבהמוכח

 .הקיראלהמוכהחוזרניחש,לא .במקומוהמכהאב
 .עליזחיהתמדיאבלעדין,היהתמידלאזהמשחק
עםעמדתיתורי,:בהגיעתרגילליעשואחתפעםוהנח
חיכיתיבאח.לאוהמכהלמכה.וחיכיתיהקיראלפני

פחדעליונפללאחור,פניתיאזאירע.לאודברוחיכיתי
ריקמקוםראיתילאמעולם .אישהיהלא :אימים
עזיב~ת.שלטעמהלראשונהטעמתירגעבאותויותר.
 .רעדתי Iבכיתילא

מהחוריםיצאוהילדים :בטובגנמר(כצפוי)המשחק
ההיאהאימה .איתםואניוצחקו,הגדרותומאחורי

עכשיואבלרבות,שניםלאחראלי,לשובחיתהעתדיה
 .הדערמלודאם :בהשבעהמצוידאותימצאהכבר
בסיוןמכללומדהואאםספקכיל,דמנסיובולומדאדם
ההואהחללאתלהשאיריכולתילא Iובכן .אחר

 .אדיריניקהבכוחאותושאמלאמבליבריקותו
 .נ:רמר~רגםהיאמצוקה,רקאינהחעזיב~ת

• 
מנסחאניויותריותר .לאחורנשאבאניויותריותר

צעיראיש .העתידאלמכל,המפחידהמקוםאללברוח
מ"חעלםיישיואבלילהודיעכדיאחדיוםאלישצלצל

אלי,אב(בינתייםלאחר-מכןאותישאלהוא,זה
למהאמר,מבין,הואהתאבד.הואלמהוהתיידדנו)

אתאהבתי .זהאתלועשיתילמהאבלמתאב,דיואב
לפני"חעלםייאתכתבתישאילויתכןיואב.העלם

חשאנילמעשה .זהאתלועושההייתילא"חגבירחיי,
אלייצאלמעשהאתי,יילךאתי,חולךעדייוהואכאילו

ומביטומהורהרעצובאותוראיתיבחלומי .החלוםמן
אחר-כך .כתפועלידיאתהינחתיואניבשאלה,בי

 ·,שהייתיהנערשהואחיבבתי

• 
הדבריםאבמת?בישגנעוהדבריםהםמההזח,היום

כילא-כלום.-כלומרלידי.פח,חשוביםחבלתי
יים..אישולאמעטים-טלפונים .קיבלתילאמכתבים

עשהאתמולגםשלו,החצוצרהאתתירגלחדששכן
שלגדולהכמותשבלעהזולחצר,שמעברשכנתי .כך

שצלצלהעדלחהניחלאשלחוהכלבלבשינהכדורי
תבורליסיפרהעצמההיאאלי.חייכהאדום,למגן-דוד

שנינותלינועכשיוחייה.אתחצילהכלבלבאידבבנק,
מקוםשלדיבככר .החצרשלשלובצדאחדכלמגבות,
ועצלות.ת uשמליוניםלחםפוררזקןאחדאישמגורי,

בפינתאשפהבפחנובראותושראיתיחושבאני

ג'אקו,זההאיןמטבי.אתלגפושנמנעעכשיוהשדרה,
גינוסרכמלוןדכגיםשלםשולחןשהזיןעליזצעיר

שעונכלדיישעמדלאחרהחמישים,בשנותבטבריה,
אלהירקן,אלהלכתי ...אחד!דגאףהעלהולא

ליישבהצלחתישלאקטןרוגזהבנק.אלהמכולת,
לים.הלכתילכתוב.אצליחשלאוהרגשתיעלי,העיק
משטפיםשניהחלואלחיםשבדרכילספר,שרציתימה

השני,ואחר-כךאחדתחילהמוחי,לתוךלהבקיע
 :לסירוגיןשניחםואחר-כך
תפוזים."ואכלנובשמש-הלכנו"וכאן :הראשון

 "·זקןפניעםצחקמ"ילד :השני
אחר.נפשיף uלשיירמחםאחדשכלמשפטים,שני

אחת.מנשמהיותראדםלכלשישחשד,זהאיולגבי,
איכשהוכייודעאניהאלח,השורותאתככתביועכשיו,

הסמויההעיראתכהסמחזיקיםחללוהמשפטיםשני
 •שלי.הזאת

אורפזאוורבךויצחק
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וקלות
מהשםחהמת

גוריחיים

הכותבת,בידוהדםזורםעודכללכתובהמשיךהוא
האחרונותבשורותשלוללוליטהנבוקובשנשבעכפי
לאשעידיןהדבריםכיהאמיןהוא .ההואהספרשל

שכברמאלהונחשביםיפיםיהיועדנהידועלנאמרו
לשערקשה .לכךהסיכוייםהיומעטיםכיאףאמדם

מגשתהנסוגיםאךבלבו,חשבכיסים,יתרחשוכי
המוות.אתלוהזכירו
כשכבדממנו.שבהואכיידעהידידאלהולךבעודו
יקלוהנסיוןוהצטברותהעובדהזמןכיחשבהימים
 .טעהכילדעתנוכחהוא .שולחנואלבשובועליו
ההולךבגופולקנןהמשיכהתמידהנעודיתדוחו

מדוחיאתבשדועלהלומדומצטלק,ההולךומוכה,
 .לנסותשבהואאך .החלופיות

 .שחדעםשהתפוררושלמותפואמותעבדוהובלילה
בריתמוסעדיין,אמדשלאאתלומדשבוהוא

הואגמדהזאת,להתנסותנכוןאניכעתובמשמעות.
רחבהארוך,השיראתרוחובעיניודאה ,כלבג;

בווהמתנגשיםהנכוניםבמקצביםהזורםהשורות,

תעתהבאותהמעמקיואתהתואמיםחליפות,
סומןכבדששמהפואמהאותה .והולכתמתחדשת

תריסרמדוע.ידעלאהוא .-12הבמדודבתוכו
 .כוחועלהעולהעצוםבסיוןצברכיחשאז .פרקים

מדי.זהירתהיהאלאךהאיש,שינןבהגיון,נהג
לצדףקשה; ,בתשוקתהעיוורתכמעטהזרקות,ללא
 .מליםשתי
הפיכח.השיכרוןלמרגלותהמנגינותחזרוושובשוב
אתהמלווהמזויותרקשהחיתהההסתכנותאך

איןלהפסיד.מהלוהיהבהופעתם.-הכהונהפרחי
דיבידנדותשוםחסכונות,שוםזכויות-יתד'שום

שבלכן,מבראשית.תמידבאהבה,כמושהצטברו.
 .וההיחשפותהזידהההיא.הסכנהקסםלנסות.

ואתהפרחיםאתבה~פגוש.כיידע .לדדךיצאהוא
 .חייוכללוהמוכירםהאויביםאתהדוגמות,האבנים
הפולחניתאיבתם,רקהכדלבליהשתנתההאץר
ואוליהחולף.עלהמעידהקבועכמונותרהכמעט,

קמצניתקשה,באץרשבינינוהעזהקשרזה

פיוסאיזהואפילוהתרגלותאיזובוחלהבמחמאות.
מוכיםלחמו,הםגםמסויים.וחיוךראשומנוד

בעלידבירםלכתובוביקשוהזאתבזירהומצולקים,
סיכויתמידישנווהצורותהטעמיםבתהפוכות .עדך

לתחיה.ולשובלגוועאוימיםלהאריךהטובלשיר
וכטירוןקשישכגלדיאטורלכתובהמשיךהוא

ראשונה.אהבהבאותההעטאלידואתהמושיט
לתפארתדקולועדייןאמדלאאשדאתלומדרצה

 .הסיום

במהיותר,אופחותידע,הזאתלדדךשציאמי
לאמדועאותנולשאולעכשיויבואלשא .מדובר
היהיכולשלאמידקיצא !לואמדנולו.אמדנו
במורשהקשורהדבראםיודעאיננילצאת.שלא

גזורכאןמה .וביוגרפיהגודלבתוקףארגנטית
והתרחשוע~צבנקבערמההאלהבנרעדיםמראש

 .והאושרחיסוריםבקורותונתנסחוהתחשלוהשתנה
אתמאבחניםשמעתי,כךבאירופה,אחתבאץר

מקצועותלגביתינוקותשלהעתידיםכישוריהם
הנבחריםאתמראשמרעידיםהשונים.הספורט

ארעשרהחמשכעבודבאליפותלזניהשבהם
ממושךשקדני,באימוןכרוך'הדבר .שנהעשרים

הנרעידםבלבהנוטעתמחושבתבקשיחותומפרך'
הוויתוריםכלאתוהיומרה,והדבקותהתשוקהאת

בברא.החוגגהפיצוילמעןהאכזריים
משוגעותיהודיות,אימהותכיגםאומדיםלהבידל,
לוחצת,אישיתשמידהאחוזותומסירות,מאהבה

מסיפורחלקהןחלומן'למידתהזההוהתמכרות
הגדולים.הכנריםשלההצלחה

משודדיםלאיתורשיטהשוםנקבעהלאעדיין
כיצדחשובולא .הנמשךהמסתוריןזה .ולטיפוחם

שיעודומהווהצורותהטעמיםדעתעלהםכותבים
בקרבמעטיםחייהם.עבדוזמניםובאילוקומתם

להםאיןלכןבמחלוקת.שנוייםאינםהמשודדים
פעם,לאהמנדנד,העיסוקבבא.ולאבזהלאמנוח

בסיפורכגודםהביוגרפיהיסודכלומדחייהם,בסיפור
~תםשחלקורבבותהרבה.מוסיףאינוהכתיבה,

אינניעידיןהנוצה.אלידםשלחולאדומהגודל
שעדייןכשםמשודדים,העושההצירוףמהויודע

השודדהטובהשיראתעושהמהיודעאינני

והאופנות.והטעמיםהעתיםבתמורות

ובארצותבזמניםהאישיההבדלהואהשארכל
מןכמההיטבהכרתי .למיניהןובצורותובלשון

הגדלותבשיגעוןובבדידותם,בערותםהמשוררים,
 .הרדיפהשיגעוןשלהתאוםאחיובהם,שאחז

היו .הקונכייתיתהתכנסותם .הממריאהפראותם

ללאוגורלםנשמתםאתלשאתשהתקשוביניהם
אלגעגועיםמוכי .אלכוהולללאאחדים' .אלחים
שנשאומהםבאיכםבעודםשנשרפומהם .האחדת

המוכה 'והולךהמזדקןבגופםהנעוריתנשמתםאת
מוקציםתמיד.ומתחיליםפניםמעמידיוהמצולק,

 .להםהנזקקיםבעיניונחשביםכבדלותםמחמת
לעסוק ,ארוכותאוקצרותבהפסקותממשיכים,
אתאחרתולומרלשוב :סיכויכחסדהנראהבמשהו

 .האפשרויותבאינסוףכבדזהשנאמדכל
הווייתםאתחשבונותיהם,ואתעונייםאתודאיתי

בוראי .כלשהילמחמאהכלשהו,להדתמידהוערכה
 .סייסמוגרפייםאסונותומנחשיפיהםבהבלעולמות

ומהםבהונםעלעפרמעטהונםשכלחשבומהם
אחוזיםוהם .תבלשלפניהלי 9 ~אתבספריםדאו
בעצמם.לדובועסוקיםבצינוקיותםובודדיםבזהזה
למלחמות-ולקנאותיהם,לחשבונותיהםעדהייתיכן,

הטוביםובלבבקהלםשהתחוללוהאכזריותהאזרחים
וסףרחמיםבעלי .יהיהללוהקרועיםרקכי ,שבהם

שבהםגדוליםהכרתי .בבואועידןומבשרינמוךבכי
טוביםוהכרתיושגיאותחולשותמלאישהיו

היו .אמיתיתגדולהשליסודאותוללאומוצלחים
ושבומלבשנשכחווהיוכמוהוודעכוככוכבשדדנו
הטעמיםחילופיבסודרבים,ימיםמקץלתחיה

גרריחיים

דדךהאמתאתלבקשימשיךהזאתלדדךשיצאמי
אתהמאפשרהנכוןהמינוןעלוישקודהבדיה
 .והאירוניהפתטי 'והנאצלהטרגיוהיופי'החכמה

הדרך'ובקיצורישבווידויהסכנהאתידעהוא

ושובשוב .הפועלובתוארבתוארהמופרזבשימוש
"הפרטיקולריכאשרדקכיהקשהבדדךלדעתיווכח
האמנות.מתחילהלאוניברסלי"הופך
לשוןאתשבהכללה,התמציתאתיזכורהוא

המתחיםבשדהמיוחדתאיכותהמעניקההדימויים

היופי".אביהוא"המרחקשהדיוצורתו,הנאמרבין

למדתיבשריעל .הנכוןהניגוןאללבראתיתןוכן
למקצביםמראשהשירשכשיעבדוהסכנהאת

לאאךמתוכולהיבראלשירלתתרצוי .המאגיים
 .ההתרחשותבעתהמשתנההניגוןאתלזנוחרצוי
 La " :וורלןפולשלבקביעתונכוןמשהוישנו

Musique avamt toute chose ," קודמת"המנגינה

מגששכסיידהמליםלפניבאהפעםלאוהיא ".לכל
קראתישניםלפכי .השיראתהמתחילשקטבאי

שלבספדההשירהולדתעלנפלאיםדברים
ונתיבהשירדדךלאודךרעייתומכדלשטם,כאדייז'דה
התהליךסיפורמכדלשטם.אוסיפשלחיסורים

השלם,השירואחריתוניגונישקטאישראשיתו
עדוהתיקונים,המחיקותשלהממושךהמאבקכתום

 !הזהר-זהתחושתשלה"טיק"

המליםאלהולךוהכלהפצעומןהחסדמןבאהכל
המוות.אתשוללהמוליכות

והצורות.

ורדופיכבודרודפיהזאת.הזידהאלמרצונםבאוהם
וכתוכיםפרחמבקשים .תמידמוגזמיםאשם.

מולקץלושאיןבקרבלוחמים .לכוננות-ספיגה
 .אמיתםעלונשפטיםכחבתודעהוחדשותאטימות

 .קץאיןמעדנותוכפגעיוהתקווההאשליותמלכי
 .מוותעדאוהביםקרקס.לולייניוכחמה.זעםכביאי

קצתערדשידואז .ריקיםבקבוקים .מלאותמאפרות
ועודנותרלאהרבהכי .הסתוויהשחריעלהעד

ישיבהאלכוהולדקאולילהביא.ללכתצדיךמעט
 .האחדתהאהבהאתההן'בתפילותהאחרונהאת

 .האבודיםהווטדאניםמועדון

כמרראשיהםעלזרחלאהוא .חזרוהשניים-עשר
בראשיתשם,שכתובכמרהקדושים,בציודיהילה

בסוףכנקודהירוישכבוהמשוררהאחרת.הספירה

כמהעדולשמועלכםכדאי .אחרוןפנסמואר .השיר
תתגעגעובכדרת,אותנותחפשוקטמעטערדמלים.
האסיריםהביצות,חייליערליםהביצותמןאלינו.

הרףבליאנושבהמארורת .אץרהרהאפודים,
המרי.מקהלותליופי.שהיהמרותחופרים.חופרים,

 .למדרידהמשיכומשםאחד.ולבשפותאלף
עלחיל-ה~עשלאויצ"ר'לא .לענייםפרוטהעדולא

השיכוריםבטרמינללמשל,הבארארי,המדרכות
סרסיכמרים.ורחמימדקוצלחתתנורהאבודים.
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פתיחה .ממהרים ,החזיתלרוחבדוהריםהאפוקליפסה
 !למילנאום

שלהצערמדמדומידם"ו .בקדושתןוהקדשות
השתוייםשלהטרוטותבעיניהם "השרופהירושלים

יפהכךכל .השירכדברהאלה,המרזחבבתיההם,
ועלשיבואמשיחעלשםהימרו .לבכותשבא

האבנגליוןעל ,האלה"בניךבעיניהכאוב"הקודש
האושרהיהופתאם .האדוםהמגנטועללדפוקים

כמו ,מעבריםישועותפותחהארובות,בכלמעשן
יפותונערות .דלמאסאשלהאסכטולוגייםבתחריטים

נראיתלאוטבעת .ההםההימנונותאתשרותהיו

חדשועולםגורללשרשרתהכלאתמחשלתהיתה
עד !ומיליונים .ומעונימרעבהקשיבו,נברא,היה
 .ההיאהגיליוטינהכמובניהאתהתקווהאכלהאשר

הביצותחייליושירבזהזהירווהשניים-עשר

בעתהחומיתהברבריםבמצעדנחנקמכובנוואלד
הירוייםקירלפניישראל"שמע"צעקשזינובייב

למותהולכיםשחרעםכישחר,עםכישחר.טרם

 .הנידונים

יהלוךלפניהצדקרק !צדקכיצדקה,לא .ויצ"ולא
בשורתאנכרוניזם. .העצמותבקעת !מזהפחותלא

הצועדיםהגדודים"אנחנו .הנגופהלעירהמצורעים
 .היחפה"לנפשהדרורחגאנחנו .השרפהאל

 .אנחנו""תמידועל"האנחנו"עלסליחה

שכברדרךכמומאחוריךידועיםההםהדבריםכל
שלאטוב .מאדמאוחרתוהשעהשניםלפניענווה
אליךהנפתחיםברחובותלךצפוימהאזידעת

מפחד.מתאומאושרמשתגעהייתאחרתכניחוש.

הייתכמה .יודעאתהעכשיו ,כן .יודעאתהעכשיו

קואלאחת,פעםעודולולשובכדימשלם
כדימשלםהייתכמההאהבות.כלשלההתחלה
כמהלמחוק ,קליםשינוייםכמהבקורותיךלהביא
דמיולילהיומםממךלגבותהממשיכיםפרקים

שתיקה.

שאניכפימבקש,הייתאחרתהתרחשותבכלאך
אלערב,לעתההואהרחובאללשובאותך'מכיר

לשמועאותה,שאוהביםאחתבושגרהההואהרחוב
ואורות"לעליזה"משמיעפסנתרהסמוךמהבית
כמולבואבבודואר.כמואדוםמהםואחדנדלקים

 .המוותועלהחייםעלמכתב,בעקבותמגיעאיש
כפותירוקת"נחושתלגורלו.עומדאוויר,צובר
איטי,בקצבמשוחזרכךאחרעובר"ומורמנעול

ידייםהחנוקההצעקהאחריזוכרבסרט,כמו

נשמרת.תודהלכתובושובושוב .ונפתחותההולכות

איננימזהיותר .אמה ,כןלפניאולי .כנראה ,אמיזו
מעט .היחוסיןואילנותהאצולהמשפחותלא .יודע

האבודהסבתיעל ,ההיאהאשהעלאלידיברה
הניחושיםכל .אותםשמסתיריםהדברים .בשלג
כךאחר .דברידעתילאתחילה .הכאבאלהוליכו

נשארת .מדימאוחרכברהיהעודביקשתיכאשר

 ;ט;מכ;:לשמשהעתידמשהוליאמרהפעם .אמי
לקרועי-·,לדלי-רוחמתחלקיםאנו" :שלמיםלחיים
"מלחמתתוכיאלבאהממנההאם .''הנפש

עלעמדתימאזשרויאנישבההנצחיתהאזרחים"
כנראהימי?בעלותכןלפניאפילואוליאו ,דעתי
לכדאי ,"ידךתנחאלמזהוגםבזה"אחוזלא .שכן

הסכסוךאלהסתירות,אלההיקלעותרק .ולתועלת
סףעלכמעטכזה .ס~.א;.~סעדלביניביניהממושך

ונבוןזקןאדםאותיהרגיעלימים .לפעמיםטירוף
שהסתלקלפניבפז'יסולאשלאכסיוןבעללב,

בכך'אין .האמביוולנטימהמצבתירא"אל :מעולמנו
תנאיזהאולי !להיפר .נפשילהרססיבה ,בהכרח
תנחומיועלמוותרהייתייכולתיאילו .נפשי"לעושר
חלקלו.זקוקהייתישכהנוסףקריאהסימןבשל
לאופטימיותאפילואוליליופי,הופךיודע,אנימזה,

מהכתיבההעולההמוותאתשוללהמוליכה
 .מדייקרהיהלרוב,המחיר,אך .האמנותוממעשה
רבותינו,שנוחיים",אינםחייהם"שלושה

עושיםמהאזהדעת".ואניניהרתחנים"הרחמנים,

 ! ?הזההמסוכןבמשולש
שלאתמונהראיתיכאשרומשהושנתייםבןהייתי
לבניעמוסהעגלה :חליפתיבואעדמעיניתסוף

 .בורריהשכונתלצריפימצפוןבדרךשקעה"סיליקט"
עדשניסוסוסיובצמדאיומותהצליףהנואשהעגלון

רצתיאז .הזהבמחולותלחלצההאפשרגבולקצה
סוס".מכהרע,"דוד :בבכילאמיואמרתיהביתה

כנפילהקשורשאינובעולמיהראשוןהבכיהיהוזה
כללבדרךהמביאמאדאישיבמשהואובפצעאו

העוולמולהבכיהיהזההתייפחות.לידיתינוקות
כעירומה,האלימותמולאימתו,בכלפתאםהנחשף

אתהמאפייןהישעחוסרמולהרחמים,העדרמול
כוחקצתלעודוהזקוקיםכלותעדהמשתדלים

 ,"נבלות!" .ההיאבתמונהשםהיההכל .שאיננו
 .הטוביםסוסיואתכינה

ההיאהאתוןפיכאתפיהםאתאדוניפתחרקאילו
הטעםחוסרואתהטעותאתלומסביריםוודאיהיו

מלבדלהבצרנפשםחרפתאתהנמשכת,שבהצלפה
הנבלהעלהבעורתהצהרייםושמשהגו.מדרשת
האומלליםרק .התערבותשוםסביב.קולואיןההיא.
המיתרפקיעתעדהמיוגןגופםאתהדורכיםהאלה

הרושםהילדרקבחולות.הבודדהעגלוןרק .האחרון
 .ההואהמראהאתלפניו
מאוחדנקלעתיכאשרהרחמיםאתירשתיממנה
ונושאחלקנוטלהאלימות,ואלהתנועהאליותר

לי,המותרמןיותרללב""לוקחתמידמספר,
ההווייהתפיסתתמיד.לה",ומחוצה"בשיירה

אלחים,ללאהמוצא,חסרתהמחורבנת,במורכבותה
 ,הכתובתחסריהכופריםשלהמיוסרתבאוטונומיה
והנאלציםהטובאתהמבקשים ,והנחמההאשליות

הצדתמיד.הכפולההראיה .הרעלעשותגםלמענו
גםלשמועהתובענית,בשוועתואובדומייתוהאחר
הרביםבישועתכמעטהמשיחיתהאמונה .אותו

"אנו .ודמודמעוהיחיד'ועלבוןלבואהמוכרחה
חיתהשבנו'"',החרטהרגעיבמספרמזהזהנבדלים
 .מדיוחכמהנוגהליאומדת
עלהאיכפתיתהרתחנותאתכנראה,קיבלתי,ממנה
אתפעם,לא ,המיותרתההגזמהאתכלום,ועלהכל

ללשכת-ללשכת-סעד,חייהאתשהפכהרגישותה
בפניהודתהכיעדולילהיומםפתוחהתלונות
האלימות,עםהייתיואניהזה.לעולםעשויהשאיננה
הרביםעםהייתיואניעריק.הייתיכןלאשאם

אךאחדותכתפייםביןהלכתיהנמשכת.בבדידותי
לאעללחמוכאשרלהםמנוגדלא .כאחדכתבתי
ואחדהדגלהיהמעלמהס.שונהאךמהחייםפחות

בנבדלותםהמעשיםוכלהפרטיםכלהיוכך
ושדמותסדוםגפן .והאכזדתוהמרושעתהמופלאה

כלאתוזכרתיהפרטיםלכלנכנסתיואניעמודה.
צעקהלצעוקכוחיביעמדתמידולאהפרטים
מולאלהשחורה","העבודהמולאלנוספת,

אתאמדתיתמידלא .כביכולההכרח-שלא-יגונה,
המצויההתחשבותאיזובשםלומרהייתישחייב
 .חשבוןאבואכךעלוגם .מהגינותילמטה

ידוע,הלא tכךכלהאחדעולמי .כסופדובדידותי
יפה,עלושאולישירים,שכמההתקשורת,עידןחדף

מעבדבאמת,אמיתימשהואודותיועלמגלים
אמיגלגולובבנותי,משפחתיובסודותבדדלמסוות.

 • .וגלגוליהשלוםעליה

היסודמן
לאעמודיואתיי 77עתרן"פתח ,קיומושנותעשרבמשך
ביותרלבלתי-מקובלותהנחשבותזיעותבפניפעם

תקופוןשלהראשוניתפקידואתמילאבכן .בחברתט
השאלהבמבחןלהעמידמוכןלהיות :אינטלקטואלי

בושרקמבחן ,החברהשלהנחות-היסודאתוהספק

 .ולהתפתחותהלחיוניותהערובה
רגלןופשיטתהתרוקנותןבתקופתהיוםנמצאיםאנו
הפעילותהתסבסהשעליהןהאידיאולוגיותשל

אברץהעבריהישובשלוהעיוניתהחברתית ,הפוליטית
שלגידולןקרקעהואזהריק .שהקיםהמדינהושל

ושלהדתית-לאומניתהמגיפהשל ,ההתחרדות
 .בחברתנוהמתפתחותהפאשיסטיותהאידיאולוגיות

 .עיוניגםאלא Iפוליטירקלאלהיותחייבנגדןהמאבק
האידיאולוגיותמהתפוררותניזונותשהןמכיוון

חיותעדייושאלופנים-בהעמדתתועלתאיןהישנות,
 .בהןטמונהלמצבנווהתרופהוקיימות
והאידיאו-אידיאולוגית,מדינההיאשישראלמכיוון
איןיהודית,מדינהלהיותאותההועידהשלהלוגית
ושלהיהדותשלהנחות-היסודעםמהתמודדותמנוס

ומפורשתנתפסתשהיאכפיהיהודית,ההיסטוריה

בחברתנוהמתפתחיםהמגפתייםהגידוליםשכן .אברץ
ומעמידיםלגוועשתמוהאידיאולוגיותאתמנצלים

 .המשכןשהםפנים
בכמה Iניסיתיהרי Iעיסתועלהמעידנחתוםלהיותאס

11עתון 11בשפיסרמתימסות (שתיים,השניםבמשך 77
אצלנוהניתניםדלעתיהסלפנייםבפירושיםהעוקסות
ביןהבשוואההעוסקתואחת, ;-1980בהופיעושלואה,

בקיץהופיעה Iאפלטוןשלה"פוליטיאה"לביןאיובפסר
דרושיםאולם .בדיוקזומשימהעםלהתמודדהאחרון),
ע-למנתורצופיםמקיפיםרחבים,יותרהרבהמאמצים

עבורןבועז

שרוייםכברשאנוהתרבותבמלחמתראויאמבקלנהל
זולמטרהביותרהחשובותהדרכיםאחתכיסבורני .בה
אתאצלנובושעוטפיםהקדושהמסןקריעתהיא

מתסבסתשעליוטכסט-היסודלדרגתשהועלההתנ",ן
והעמדתו ,ישראליכלשלוהלאומיתהחברתיתתודעתו
וההיסטוריהאנתרופולוגיוהמחקרהביקורתאבור

אולם ,באוניברסיטאותאמנםנעשהזהדבר .הרציני
 .הציבורלתודעתומגיעמחלחלבהןמהנעשהמאודמעט

מקביותתהווהכזוחדשהגישה ,דעתילעניות
חיתההיאשאףהאירופית,בהיסטוריהלרפורמציה

שמחבינהמאחר .התנ"ןשלבפירוש-מחדשקשורה
מנוסלנואיןהרנסאנס,ימילראשיתכסוגרנוהיסטורית
שניםמאותלפניכברשהוכרעה ,זובמלחמהמלהשתתף

 •פיגורנו.ממדדיאחדזהראכן, .התרבותיבעולם

עברוןבעוז
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השעוןמול
בלסשמערן

 .השעוןשלהמוזהבותהכדוריותבתנועתמבטהנלכדהדלתאתבפרחחה
שאיששידעההגםעקבות,לגלותביקשהכמרראנהאנההסתכלההיא
והכיסאבכקירנומבהיקהשולחןמשכרעיים.למעלהזהלדירהנכנסלא

בתיבתהנתרןהשעון-ממולהספריםמדףרעלכרעיו,ביןאלמשרך
חלקצדדיו,מכלהיטבהדוקוהמיושןהאדוםהמיטהמעטהגםהזכוכית.
בבהייהשרריוצוננת,סמיכהבדממהצוללהכלביתמותו.ומחוויר
הקפארןבתרךנעהשעוןרקבהיכל.קודשככליקץ,איןבציפיהעמוקה,

 .רתחםומסגורבמעגלשכיחמדיעצמןסביבסברתוהכדוריות

דקהשמשקרןהכיסא.משענתעלרהניחתרמעילהאתפשטההיא
ניצנרציםהשחורהבפרוותונתנההמוגףהתריסרפפרתמביןשחמקה

 .הרךבמגעןנחמהכמבקשתהשערותעלידההעבירהוהיאסגלגלגים.
לסףשנשרכהמחשבת-סרק ;לכאןארתההביאלריסוןניתןשלאדחף

איזולה.הניחהולארוטטים \גליםבהשילחההבוקרמשערתתודעתה
לאחור,הזמןגלגליאתלהניעהחרמה.אתלפרוץבהשלטהכמיהה
דמיונהלתעתועיהתמסרה .היאושבמצולותששקעהחוריהלחדש

אחריההולךכהוזהלהתרחש.החייבלשינויאיתרתבהםלראותוביקשה
לאפשוט ,,לעמיתתה.אמרהמוזרה",הרגשהלי"ישסמויים.קולות
לשרבשתאחרהגדולהלבתהלהודיעטלפנה ,, ...זאתובכל tייתכן

ההם.בימיםכמר .מוניתלעצורהנעילהלפנישעהויצאהמהעבודה
ושיבהמהמשרדמוקדמתיציאהכל-כך.והרחוקיםכל-כךהקרובים
הזמן.עלהמערימותהשערתשלה.הגנובותהשערתהביתה.מאוחרת
קבועים.לאבימיםהנוקשה.הישיר.ממסלולוהחורגות

אךהכירה,עלמיםלשפותלמטבחפנתההיאבגרונה.עמדיובש
בכלים.לנגרעההינהלאחלודה.טעםבהםשהיההברזבמיהסתפקה

צנצנותבתאיהן.נתונותהצלחותפניו.עלוהפרךרחוץהקפהסיורן
היא .פתוחהודלתודומםוהמקררהמדףעלבמקומןוהסוכרהקפה
השמיים,בבוהקהערומיםענפיואתנעץהעתיקהתרתעץ .לחלוןניגשה
סבביטרןמערבלהאבןלחומתומעברהסמוכה.בחצרשיחקוילדים

שניתקהראשהנוהג.כמנהגועולם .וחצץבלוקיםערמותביןבעצלתיים
 .רדומיםגליםפניעלתרעהכסירהוחיתהמעולמה

על"הס~ררת :להאמר .השעוןמולהמיטהעלהשתטחהלחדרבשרבה
ככה .בנקודהשנפסקקרכמרסופיות.מימדירת.חדהןהשעוןלוח

סיבובהמשלימותבכדוריותהתבוננההיא ,,מימדי.חדהואהמרות.
אדישה.תנועהבדממה.נרגעתלאתנועתןכמתחרטות.בהןוחוזרות
שייכת.לאעצמה.עלנעולה

קצובותועתותיוקרהגירנווהחרישה.שחיוביתתחתראשהדחקההיא

לההיהדיכלשעצמה. ;תחביבוזהלהתפלסףונמרצים.חדיםבקורים
הנקטעדברזהאיןבזרועותיו.בהילפתותבקרבה.המתחדשת.בפגישה
שרשרת ;ברעותהאחוזהחוליהחוליות.העשויהחוריהזר .בפרידה
נפשה.במכמניצפונהוגעגועים.ריחותספוגה tהזמןפניעלהנמתחת
כמתנצלת.הגתה"נמנמתי," :לכרשאותרראתהעיניהאתבפרקחה
 .מזרזבקולאמרארתך:•."אלווה

 .במערומיהדיקורמבטיואבלולאה.לחגרפהלקרס.התמהמהההיא
להישאר?"אחליטאםתעשה"מה
 .התגרותהעלהצטערהוהיאהשיבלאהוא

 ,,בי.בוגדשאתהחלום"חלמתי :לואמרה
שדיה.ביןושפתירהשיב ,,לילה,כלביבוגדת"את
 "?לגרףחשיבות"מה
 ,, .גרפך_אתאוהב"אני
- "?מקנא"אתה

 ,,פסיכולוגי.מצב"הקנאה
 .בתוקףאמרה " tמקנאהכן"אני

הנהרגבסדרכוחותיו.אתמשקעשברבמחקרקינאה,היאבחסינותו

"כשתהיהאמר. ,,שעונים.אוהב"אניעתותיו.אתהקוצבבשערןבחייו,

עצמיארגישכךהמינים.מכלכשערכיםארתהאמלאגדולהדירהלי
 ,, .ממנילחמוקלואתןולאהזמןבתרךתמיד

המלך'דרךעלויעלהמחקרואתכשישלים tגדולהדירהלוכשתהיה

כלסשמערן

ממנהצעיר ?חמלהמתוךשמא ?ההרגל ?בלינופינהלהישמורכלרם
הרהורכלמיותר.דיבורכלדבר.אמרהלאלפניו.ועתידושניםבעשר

בהורהלהדיהמוסכם.השתיקהקשראתישבשהאיזון.אתיפר
שנתיים.זהלשבוע.אחתהקצובותבשערתהמתמשך,

קבועהתפאורה-המוגף.התריסהשולחן,הספרים,מדפי .הזההחדר
בהמולתמתרחקהחיצוןוהעולםבאפלוליתצנרפיםסודם.אתהשומרת
בנשימתו,נשימתההעוקצני.בסגרירהקופחת,בשמששלו.הצהריים
אותר.קולטגרפהמשפתיר.יונקותשפתיהלבר,בהלמותלבההלמות

אחר.במקרםלהיותיכולולאכאןהואבלפיתותיו.נאנקממנו,ניזון
בחדרפינהמכלבמבטיוחשההיאבלתי-אפשרית.מופרכת.היעדרותו

בסדר?""את :הנצחיתשאלתראתהמדודים.צעדיואתשומעתהיאהזה,
המטבח.מצדויופיערגעערדבדלת.המפתחחריקתאתותשמערגעערד
 ,,נורא.פחדלי"יש .ניירותיועלרכוןותדאגועיניהתפקחרגעערד

 ,, !יכולהלא tזהעללחשוביכולהלא"אני .בכתפרמשךוהואלואמרה

החולצהשלהגסבאריגנספגוודמעותיהזרועותיוביןרטטגרפה
 .הצבאית

רעלחיים.סימןאיןעקבות.איןדממה.גלריה.ישלחאמר .יטלפןאמר
הרי. ?אמתאיזו ?האמתאתפעםתדעהאםמתי?עד .מענהאיןפניותיה

 !יתכןלא tיתכןלא

החלוןשמשתאלמצחההצמידהלמטבח.ה.וחזרבתנופהקמההיא
לאורךפשטהזרימהואיזובאוזניהאחזחדכאב .עיניהועצמההצוננת
חנוק.בקוללחשה-לתפילתישמעאלוהים,רגליה.כפרתעדגרפה

סמיךמסך ;כשימתההבלמכרסההשמשהחיתהעיניהאתכשפקחה
בגברבהתבוננהעיניהעלשירדמסךנאותרהמראות.אתהמטשטש

בדוחקשנבלעעדממנהודחקהלךאשרהצבאי.הילקוטתחתהשפוף
המרכזית.התחנה

הילדים,שיחקושבההחצראתראתהושרבהשמשההתבהרהאט-אט

היהונדמהבהאחזסחרוראיזההשכנים.חלונותאתהביטרן,מערבלאת
והיאאליה ·מתקרבהתרתעץכאילוהשמשה,מבעדחודרתכאילולה

לפריחה.המשוועיםהערומיםבענפיוולהיתלותידהלהושיטיכולה'"
 • .המתיםלתחיית
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לאיהןהערים
נסעתילא
העיןמןהסמויותהעריםעלמשפטיםכמהביקשתם

עלמשפטיםכמהרוצהאניאבלכותבת.אניעליהן
ואינניכותבתאינניעליהןהעיןמןהסמויותהערים
יכתובולאלכתוביכולאינואוליואישלכתוביכולה
אחרים,אנשיםשלהעיןמןהסמויותהעריםלעולם,

במקרה,שפגשתיאנשיםהיכרתי,ושלאשהיגרתי
ולא-שניםלידםשחייתיואחריםאחדות,לדקות
אתבחנק,בעוצמה,בתוכםנושאיםהםכמהעדידעתי

ממנהפולין,שלעריהשלהם,העיןמןהסמויותהערים

ולאלדברמסוגלתלאנרעשת,מזועזעת,השבועחזרתי
 .לכתובמסוגלת

התבררלנסוע,התכוננתירקכאשרישנעסתילפניעוד
רביםשאנשיםנים, 9ב ה,?נ.rומוזרבאופןפתאום,לי

מספריםואינםשנים,ושותקיםשנים,לידיהחיים
וללאהלילותוכלהימיםכלבתוכםנושאים-שנים
סגורה,פנימיתחומהאיזהבתוךמנוח,ובליהרף

וכתובותורחובותבתיםבבוקר,למחרתוועדמבוקר
רקהיוםהקיימותעריםהעין,מןסמויותוערים

שנים,לידםשחייתיואנשיםשלהם,הלילהבביעותי
-שפתייםבנשיכתפתאוםליאמרוישתקוושנים
וביתוזהזהרחובותחפשיוזאתזאתלעירתסעיאולי
ואוליללובלין,תסעיואוליללודזי,תסעיואוליוזה,זה

שלהקברותלביתתסעיואולילצינסטוחובה,תסעי
הקברותלביתתלכיואולייאביאתתמצאיאולילובלין

בביתתחפשיואוליאמי,אתתמצאיאוליקראקובשל
אתשםתמצאיאוליבוורשהגבשהברחובהקברות

יפהפיההיתהוכמהאם-אבי-אביןחיה-מרים-דבו?ךה

שלה,והסינריםשלהוהעדייםמיוחסתהיתהוכמה
אתשםתמצאיואוליאבי-סב,ןשמואל-גדליהדיואת

גה nיה-.רוזואתשודלההדודהואתחיה-רודההדודה

קבוריםהריהנדלבניומאותאברומציהואתליפהואת
ליאומרהיהבוורשה,גבשהברחובהקברותבביתשם
 .אבי

רציתיעיירותלשלושאבל .אחפשולאאלןשלאידעתי
שעהמרחקאמי,שלילדותהעיירתלקאלושין,:לנסוע
שםאתהכתובת,אתובררתי .מוורשהברכבתנסיעה

שלילדותועיירת-לקרוסנו .הביתומספרהרחוב
ובררתי .מקראקובנסיעהשעתייםמהלןמאירוביץ,

הבית.ומספרהרחובשםאתהכתובת,את

יישורוןאבותשלילדותועיירת-ולקראסניסטאוו
 .בחייחילמקוםהפכההשירה,שדרן

 .נסעתילאלשלושתן
עלירדמבול .כבדגשםביוםבמאיידאנעקהייתי

הנהגרקבמאיידאנעקהיתהלאחיהונפשמאיידאנעק
ב-ועורבים,יואניהפולניההמתורגמניתיהפולני

וכלהגדרותוכלהצריפוניםכלעלשרבצוערימות,
האפרערימתמעלהפתוחהענקהבטוןוגגהשבילים

מרחקהיאמאיידאנעק .מאיידאנעקשרופישל
ראיתי .מקראסניסטאווקילומטרוחמישהארבעים

הצטלבותאת .קראסניסטאוו :הכבישעלהשלטאת
 :כתובקראתיהפונה.המתפצלהכבישאת .הדרכים

השפתייםאתנשכתי .קילומטר 45 ,קראסניסטאוו
ויסעהראשיתהדרןמןשיטהלנהגלהגיד

 .אמרתיולאהשפתייםאתנשכתי .לקראסניסטאוו
הלכת ?בקראסניסטאוולחפשליהיהמה ,יקיריאבות

מה .קראסניסטאוולאיבדו'געאגנגעןאפרלוירןלך
 .בקראסניסטאוולחפשאבות,לי,היה

 .מקרוסנונסיעהשעתייםמרחקבקראקוב,הייתי
 .לקרוסנולנסועשרוצהדיברמאירוביץשנים

מולדלתשלהם,שכןהיהמקרוסנו,שהיהגומולקה,
אותהאהבגולמולקהרחל,היהששמהו~מו,דלת,
מחר :אמר ,לילהכל ,ושנים .רוחצ•נקהלהוקראמאוד
שלהצעירבנה;::רעךש,אני-לגומולקהכותבאני

לנסועליתן .לקרוסנולנסוערוצהואנירוחצ•נקה,
 . .לקרוסנו

נסעתילאואנילגמולוקה,כתבלאכמובןהוא
קירותישמקרוסנו,הרחקלאבאושווינצ•ים, .לקרוסנו

מלאכתם,שמותיהם,שהומתו,הפולניםצילומיעם
קצת .-היהודיםאבלהמתתם.ויוםהולדתםיום
העשב.בערימתהבוץבתוךאפר

 ?בקרוסנולחפשליהיהמה

שנשארהאחדהיהודילקאלושין.נעסתילאגס
והתרוצץהמלחמהאחריאליהחזרחי,מקאלושיו

לאורךבריצהעליונטרפהודעתוהברזלמסילתלאורן
בווירההכירובמקוםשעברופולניהברזלמסילת
 .הברזלמסילתעלאותווהמית

זר,אדםליאמר-בקאלושיולחפשןלישמה
בתחכתואחרבחיפושים ,בקרשיאותרשאיתרתי

הקברותביתאפילו-נסיעתילפניבטלפוןהבאודה,
תפרחי-בושגדליםשדההואבית-הקרבותאיננו,
בית- :אמרהואבית-הקברות,אמרלאוהואאדמה.
איזביעסוילעםדעו .ביידישועלם, iחניסעהעולם,

וואסעפדלאאיזיבעסוילעםעדונישטא.ואיד
קאר1טפל.דארטקאוןןס

הגדליהודית

ימים,נסעתישבתוכההסתוויתהמישוריתבארץ

האישמתייפחפעםמדילידיבמכוניתכאשרהמומה,
אזבלו,דחיהיוםשלאמעק,לוקראושהפולניםשלמה

בביצותוטבעפוליןכללאורןלכפרמכפרשנדדילד
הזאת,הסתוויתהמישוריתבארץ-אבסמיםוישן

בשלכת,הערומיםהגבוהיםהליבנהועציהיערותביו
היו-צרעתכמוכילישנראוהמנומריםהגזעיםעם

 .פל iקארטשלשדותהרבה

נלקחוממנהעירכלטרבלינקחשלהיערבקרחת
אבן-גדולהעיר .אבןלהישלטרבלינקהאנשים
חרותגדולהעירעל .קטנהאבן-קטנהעיר .גדולה
ישהנהעיר.שםחרותלאקטנההעירעלהעיר.שם

רקקאלושין.השםאתאבןאףעלמצאתילא .האבן
פחלחישקאלושיו .בקאלרשיןהיויהודיםאלפיכמה
 • .האבןעלשםאיןאבל .אבן

הנדליהדוית
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אל-ג'כא~י~~דףל·קאןר

שוהה 1969ומשנת-1944כככגדאדנולדאל·ג'נאכיאל·קאדרעבד
עשרדרב-פעלים,משוררנפריס. 1972ומאזבלונדוןתחילהבאירופה,
כתבי·עתכבמהוהשתתףהצעירההאינטליגנציהבחרגיהתבלטככגדאד

 .מאנגליתעמיחייהודהשלישרתקופהמאותהתרגומיובין ;ספרותיים
ומאזהסוריאליסטי,לזדםנטייהאל·ג'נאכיגילה ,בשירהדרכומראשית

נחשבהואוכיוםהזההזרםממשיביעםנמנהכאירופההשתקעותו

קבציכצדהערכית.בשירהכרהמרכזיתולדמותממרביליולאחד
בתכי·בהוצאתמצרואתאל·ג'נאבישיקע ,השניםמשךשפרסםהשירה

בעלתהספריםהוצאתאתיסדרכןובצרפתית,כאנגלית ,בערביתעת
שיצאשלוכבתבי·העתהראשון . Arabie sur Seineהמיוחדהשם

והיאהמשוחררת),(התשוקה Le De'sir Libertaireנקרא 197נב·נפריס

התפרסמוובוהרדיקליתהערביתהאינטליגנציהשלביטאוןמעין
;גךה,אדררנר,קראס,ק.משלעיונייםטקסטיםבערביתלראשונה

:ךסוריאליסטיכתב·העתשלמייסדיוביןהיהכן .וערדהכין' . 'גיברטון
Le Point (הנקודה). בשםבצרפתיתבתב·עתעררךהואבןHomne'sies 

 .אברתמשלרעיוןשירהוקבצירכותחוברותהוצאתעלושרקד
ואתשירה,בתרגומימאדמחמיראל·ג'נאביהסרריאליסטית.המחשבה

פעילבאופןלהשתתףארבעצמולתרגםנוהגהואשלושירתו
כאנגלית.ישירותלכתובגםהחללאחרונהבתרגומה.

ללאומפגיןשמרירעלשוקטאל·ג'נאביאיןובמורד,כאוטודידקט
באמןגםנתגלההאחרונותבשנים .פעילותותחומיכבלמקרדיותהרף

ולקונסטרוקציותשלוהמיוחדיםלקרלאז'יםהודרתלהברהשזכה
המכרכרתלעבודותיוהודרתובמיוחדשונים,מחפציםהמורכבות

mmage 1נG .(מחיקות)תצלומיםעלעובדהואפשוטמחקכאמצעות
התצלומיםרוב .עצמןבזבותהעומדותחדשותליצירותוהופנם

 ,ידועותקולנועשחקניותשלהםזאתמקוריתבדרךהמעובדים
הצנועהחללגבולותאתלהרחיבהאמן:;זצליחז'אגראדוארשלדעת
מפוארקטלוג .אין·סרףעדמואטזמןשלמימדיםלהםולהעניקשלהן
מבקירמאתהקדמותבליווי-1985בנפריסאורראהזויצירתומפרי

חידושזאתבשיטההמוצאיםז'וברואלן'אגר Tאדוארהאמנות
מהפכני.
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 , 22קיטש
התרבותגבולאו:
שמאסאנטון

כראשיתנדרש .האנגליוהסופרהמבקרקרנרלי.סיריל
מזגלכיןהאמנותכיןהיחסלשאלתהשישיםשנות

שאיןקבעהואמורמתאנגליתבגבה .האוויר
אורכמרואין ,השמשלאורתחליףאלאהאמנות
 .לכןהאמנות.רגליאתלדחוקכדימתמשךשמש
לרומאמדרוםציורי-מרפתלמצואקשה .טועןהוא
מכדיחםנעשהשכהנקודהוקיימתמדריד,אר

המזגןיתרוםאםאלאהקירות.עלתמונותלתלות
המרכזישהחימוםכפיהחמים,במקומרתליצירתיות

מסכםרקרנרלי .צפונההיצירתיותגנרלאתהזיז
הארכיטקטורה .המרסיקה ,הציורהספרות." ;באומרו

60° , 40°הרוחבקריכיןשנוצרווהפיסול כאלפיים-
יכולות .השנהערנותבתהפוכות ,האחרונותהשנים
 40°הרוחבקריכיןחיגםכשאניקיומיאתלהצדיק

, 60°  ."השנהלערנותדרמהבצררהומודע ,-

כין ,המזללרוע .בינתייםמשתרעתכידוע,ישראל,
33° , 29°הרוחבקרישני הפסקללאושואפת ,-

כמר , 40°הרוחבקרשלהדמדומיםלאזורלהתחבר
קרנדדה,מילןשאמדכפיארהגרף.מןשהופרדלכ
הענקתכנאום , 1985לשנתירושליםפרסחתן

מצטיידתמחדש.שנמצאההמולדת ,"ישראל ;הפרס
המרוחקמוזרלכ ,אירופהשלהאמיתיכלבבהבעיני

ככרהמייסדיםהאבותאתהדאיגזהמצב .הגרף"מן

העירהיהודיםכמדיתנהרצל .הציונותימיכראשית
הבצורההחרמהמןחלקשםנהיהאירופהש"למען

כפניהתרבותחלוץתפקידאתונעשהאסיה,נגד
 ) 1927 (הערכסקרת""ארפנתוכמאמרו .הברברים"

אנוהולכים" ;שאמדנרדדאראתברטינסקי'זציטט
שלהמוסריגבולהאתלהעתיקכדיישראללאץר

למרבה ,הזהשהגבולאלאפרת."לנהרעדאירופה
אםוספק .הירדןלאורךשםאיבינתייםתקרעהמזל,

 .שברהמוסדיהפןאתלדאותניתן
 ,-14ההמאהכןהערכיההיסטוריוןח'ל:דרן,אכןגם

הצירריליזציהעלהאקליםבהשפעותהדןבפרקמביא
מדוע-לסרגייהמאלףפירוששלו,באל·מוקדמח

ח'לדרן.אכןשללדעתו .באמבטיההאדםישירזה
הנשמהאתמחממתבחמאםחםאווירשאיפת

ויששכהתעלות,חדורהלידיהמתרחץאתומכיאה
 ,טועןהואהסודאנים, .כזמרהשמחתואתיביעאשר

לפיוזאתוריקודים.זמרהוחובבקל-דעתעםהם
הספונההנשמהאתמחממתהקופחתשהשמש

רכךנפחה,אתומגדילהאותהמדללתהלב,בחדרי
על .יוצרותיואתומכלכלתהראשלכיורןנוסקתהיא
השערהנחרטשאךבסודאנים,העליצותתשלוטכן

-מאמיןאינךראם .הפחדנותלביןכינהמפריד
וראהצא-הניצחתהמכהאתמנחיתח'לדרןאבן
הקרותהארצותכתושביהמילאנכרליהשולטתכיצד

ליכם.חדריעלומכבידהדחוסהשנשמתםבצפון,
אל·אתחיברבתוניסיה)(שנולדח'לדרן,אכןאגב.

המצויה .יריה'אלג ,רהדאןשלבפרובינציהמוקדמח
לגנרלמדרוםמעלותכחמש , 35°הרוחבקרעל

 .לפניושנהמאותוכשש .קרנרליסירילשלהתרבות

שלי.בכפראחדבביתביקרתישניםכמהלפני
 .אבליםניחוםלשם , 33°02 'הרוחבקרעלהמצוי
ינתאלמןעתהשזהכירוןלנחםאמורשהייתיהאיש
מימיםבכפריצאושמער ,לחייוהשבעיםבשנותהיה

 ."הכפרית"התרבותשלהתורןמעמודיכאחדימימה
כבודבעלפעולהכמשתףנודעהואהאחד.הצדמן

נתרנהנאמנותואךהשלטונותאצלהמצויעצמי,
ומכניסנדיבאיש-האחרהצדומןהכפר,לאניש
הכירושלאהגלילאנשימאודשמעטיםאורחים

 ,בביתורגליכףדרכהלאלפני-כןמעולם .אותר

אחורהמסעכמיןהיהעכוריהתנחומיםוביקור

המר.הקפהוגמיעתהניחומיםדבריאחרי .כזמן

 .מבהיקנחרשתמגשגביעלקטןכספלוןשהרגש
השתיקהובגין .אלהמעיןלמעמדיםכיאה

מפלטלימצאתי .עליהםכמהרההיורדתהמתמשכת
קלאסייםערכייםקיררת .הקירותעלמכטיכהשטת

בוהקיםקיררת .כהםנגעהלא .ככיכול .קידמההשיד
מןמטריםכשלרשהוכגרבה .התבלבלכלובנם
עליהםהיותלויות ,לתקרהמתחתכמטרהרצפה.
של ,לרובחתונהתמונותשרנות.מתמרנותתמונות
ושטיחיםקדושיםתמונותדיל .והנכדיםהכנים

כצפיפותסביב.סביב .והכל .ורקומיםמעוטרים
כאוניברסיטההאמנותלתולדותכחוגנודעששמה
וכצבעוניותהריק",כ"אימתכירושליםהעברית
שנתשתמררהערכיםהכתיםמארדמעטים .מאופקת

שעלהכתיםיותרערדומעטיםשכזה,כמצב
זהיהיהלא .שכזהכגרבהתמונותתלויותקירותיהן

עלמפלס-התמונותשחשיפתלטעוןקימדוכלתי
המפלסאתהורידהאחרתתרבותבפניהערביהקיר
העיניים-העינייםלגרבה .לפחותאחדכמטרהזה

יודעותהןואיןשלהןהריזראליהביטחוןאתשאיכרו
 .החשוףהקירהואיפההאם .יפה""ייקראמהערד

ולעתים ,ככחול-של-ככיסהלרובנמהלהלבןשצבעו
מתחתכמעטתמונותהרכהכצפיפות. .עליותלו

אתמעכשיושקיבלהקירהואיפהשמאאר .לתקרה
רכךהרוב,תרבותמולהאסתיטיהעשתונותאדכדךצר

כרכהילד(שכהןזולותרפרודוקציותעליונתלו
דימירנירתגינותשמתאריםגרבלניםארלרוב)

שהם ,אחידי-עיטורטפטיםארדימירניים.במקומרת

 .אלהמכרה""לקירותונוגהרחוקהד
המראהלדידישהואהערבי.הקיר .כךוכיןכךבין

כתרבותשנתחוללמהמשתקףשכההאמיתית
שהיהמהאינוהחמישים,שנותמראשיתהערכית

אינםכרומתבונניםמולוהחייםהאנשיםרגם ,ערד
שחלוהתמורותעלברדלשלא .אנשיםאותםערד

 .והאחרהתרבותיכאקלים
מדברימצטט .לעילשהוזכרכנאוםקרנדרה,מילן
אתלחסוםשניסההמודרניהררמאןעלבר;ךחרמן

 .הקיטשכרגלישנרמססופראך .הקיטשנחשול
כגרמניהשנולד .קיטשהמושג" ;מעירונדרהרק

למצואשמכקשמישלגטיהתמארהמאה,כאמצע
 .חןלמצואכדי .האנשיםמירכובעינימחירבכלחן
לשירותלעמודלשמוע,רוציםשהבלמהלומריש

שלכסילותןאתמתרגםהקיטש .המקובלותהזיעות
(לא ,, .והרגשהיופילשרןאלהמקובלותהדעות
למעשה, .מלמדיםאלהשרבידםלתהיהכאןאתייחס
אחדכעינישהוא ,אומרםעלוכראשונהכראש

מדברלירושליםשכבראו .כימינוהמהולליםהסופרים
מוזרלכאירופה,שלהאמיתילכה"כישראלעל

מישל"גטיהכאןאיןכלרם ."הגרףמןהמרוחק
מירבובעינימחירככלחןלמצואשמבקש
 )?האנשים"

מכקשאניאמותיודלתשכין 'בישראלהערביהכית
המיעוט,תרבותעלהרובתרבותהשפעתאתלבחרן
"רמיסת"אתשמנציחותרכותמניאחתאנדרטההוא

האירופאי.הקיטשבידיהשלישיהעולםשלתרבותו
העולםשל "תרכותר"ב .נמרכן ,מכירהואשאין

תוצרספקללאהואזהאחרון(משפטהשלישי
מתקפתתחתשקרסעד .השלישי)העולםשלמובהק
שלביםבמקומותינוהערכיהקירעכרהנוראהקיטש
קיר :לשלושהאותםנחלקהסכימתירתשלשם .שונים
 .הנכדוקירהכןקירהאב,

שנתשמרוהערכייםהקירות ,כאמורמארד.מעטים

הציונותאברתשניסרלפניערד .המאהמראשית

שלהתרבותי-מוסריגבולהאתמזרחהלהעתיק
שכהיצירההואהקאלאסיהערכיהקיראירופה.

זרלצדזרכרמתקיימותרהאסתיטירתהפונקציונליות
וכר .ותומךותרחם .ומפרידחוצץהקיר .עדיןכאיזון

ככחול-של-כביסההמהולהלבןצבעו-כזמן
שלווה,שלרוח"בית"הנקראהחללעלמשרה
כלאתאלא ,כלבדהקירותאתמאפיינתשאינה

היאהקשת :הקלאסיתהערכיתהבניהשלהמרכיבים
אסתיטיכזמןוכרבתקרה)(תומכתפרנקצירנאלידבר
אתשמחזיקההעליונההאכןהיא ,הראשהאכן-
האיזוןאתמכליותרמסמלתהקשת.אכנייתר

לכדיהבניהשלהאלמנטיםכלאתומלכדהמאגד
אםספק .מרכיבממנהתיטולשאםאחתאחדות
הקלאסיים.הערכיםכבתים .להתקייםהמכלולימשיך

מוצאכללכדרךאתהאיןככפרים.לרובהמצריים
הםשגםאחריםחפציםאלאהקירות.עלתמונות

אלהתמונות.תמצאראםפונקציונליים-אסתטיים.
 .לתקרהקרובלגרבה-העיניים.מעללרובתלויותיהיר

שצררתייתכן .הסכריםכמהלכךשישאפשר
(מזררנים.לדיצפהקרובההאבכביתהישיבה

זרויתנוטהכךמשרםרפרדרת),איצטכארת .שרפרפים

וייתכן .התקרהלכירוןיותר,גבוההלהיותהמבט
שהחפץככל :ככורביטוישלצררהאלאכאןשאין
מכרבדהואכן ,מהישג-ידיותררחוקיותר.גברה

ידאהבחרבוטומן .כללבדרך .הכבוד .יותר
מציביםמפניהםיראיםשאנחנוודבריםמסויימת,

יראהחשההערביתהתרבות .גבוהבמקרםאותם

שלהעכרתהנוכחהמציאות,שלההעתקנוכח
האמנותית.הראייהשלהמסננתדרךזומציאות
התגרותהכפרי.משרםשללדידוכה,שישהעבדה
זריראהעלהכפרימתגברשכאשדאלא .עליוןככוח
לפתעחשהוא .הקירעלברדדהאחתתמרנהותולה

מכלהקירעללהעמיסוממהרהמאיימתבריקנות
 .מפלס-העינייםמעלכאמור,והכל. .לידהבא
השכנים .משלוביתלוובנההבןהתחתןכךאחר

הולדתולאחרהחתונה.לאחרביתראתשפקדו
לוהעניקושרנות,חגיגיותובהזדמנויות .הילדים
עללהיתלותכראויבעיניהםשנראהמהאתכמתנה

שאםלאר.אםרביןהמתנהאתאהבאםביןקידותיו,
תופתעהחמישיםמשנותשנתשמרבביתהיוםתבקר

 .חללואתהמאכלסהמשונההטעמיםמכליל
לאשכןהשכניםעל-ידימידיוהופקעהכןשלקירר
מחרידהמתנה,במעניקלעלובהדעתעליעלה

כותלעלאותהלתלותולאשתהיה.ככלבעיניך
עלהקיטשמתקפתראשיתחיתהזר .בביתךהמזרח

חןלמצואביקשוהכפרי .כישראלהערביתהתרבות
היה,הכןשלהביתקרנדרה.כדבריכולם.בעיני

שלביתםושמונה,ארבעיםיתומישלביתםלמעשה,
יצאאשרהאבותדורעל-ידישננטשואלהכל

החדשהההוויהמולחשופיםונותרו .לנדודיו
 .ישראלמדינתבדמותעליהםשהתרגשהוהמאיימת

ותרבותית.פוליטית ,עצמהאתשהגדירהמדינה
אתשמטהזרפתאומיתחשיפה .יהודית"כ"מדינה

התרבותילביטחוןמתחתמילולי.כמוכןגםהקרקע.
אתגריםמולרעדיהעדרםאותרוהעמידה .הכןשל

תרבותיאיוםשלמציאותזר,מעיןבמציאותחדשים.
קרקעות,והפקעתצבאיממשלשלבאדירה .ופוליטי
מספקתלבתשומתשיקדישמאדםלדרושקשה
וניתן .עצמוובתוךכיתרבתוך .קידותיועללתלוי
היהודית-שהמציאותהמיטאפררהדדךעללומר

זולאשלטון,שלמעטהעכשיועשטתהישראלית.
מחזקתו.הבןשלקירותיואתשהפקיעהבלבד
לתלותאותרהכריחהאףאלאהשכנים,בעזרת
שייתלודעתועלעלהלאשמעולםרבדיםעליהם
שלבסנדלריהתלויהיהבן-גוריוןשל(פוסטרבביתו
רשירנרת-מעברלשאתאותושהכריחוכפיאבי).

למקום.ממקרם
שכרתשללערבינחרציםהיוהמעברושיוכרת

במולדתולמקרםממקוםלנסועמנתעלהחמישים
אלאהיהודי".העםל"מולדתעכשיושחיתה

במרחביםתנועהלשםלוהוענקולאאלהשדשיוכות
שככדתהההוויהמןהניתוקצמח.בהםהתרבותיים

היההפליטיםלמחנותדרכהאתומצאהממנו
במרחב,התרבותיתמסביבתוהניתוקאףכך .מושלם

 .ממרשךתרבותיבהסגרנתרןלבסוףשנמצאעד
באץרשכשאדרהערביםאלף-156משלישכשכי
השתייכוהגדולהוהנדידההמדינהקרםלאחר
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שמאסאנטרן

הנורדים.גורלמהםונחסךהכפרית,לאוכלוסיה
בטרחהופחותמרננהפחותחיתהזראוכלוסיה
היוותהכךומשרםהחדשה,המציאותבפניבעצמה

 .גווניהכלעלהקיטשתרבותלצמיחתפוריהקרקע
אתלהמשיךשניסרהסופריםדורגםהיההבןדור

היהשכךארשהתגברו,לאחרהפלסטינית.הספרות
ניסואלהסופריםהניתוק.הלםעללהם,נדמה

הלםעלשהתגברולאחרחדשיםשורשיםלהצמיח
ששנותואף .רגליהםמתחתהקרקעהפקעת

שניםהןבישראלהערביתבספרותהחמישים
שמנסההגוףשלהשתקפותואלאהןאיןצחיחות,
ריאתוממנושנכרתהלאחראחת.בריאהלנשרם
רעלמוגבלת,ביטוייכולתהססניות,הברותהשביח.

לשרוד,שלהביכולתכברדמעוררת-הכלאף
הקיטש,עםחלקי.באופןלהתמודד,שלהביכולת
ומחוץ.מבית

עדהכעלהדרוזיםעלהוכרזהחמישיםשנותבסוף
בתי-הדין"חרקבכנסתנתקבל-1962רבמוכרת,דתית

חוייברהללוהמעשיםשניותמררתהדרוזיים",
זה,צעדלצה"ל.חרבהבגיוסהדרוזיםהצעירים
יותרסימלהצבאי,הממשלשלזוהרובימישנעשה

מציעההצעירהשהמדינההיחסיםמהרתאתמכל
האתניתביחרדירתההכרה :הלא-יהודייםלאזרחיה

קבוצהארתהשלחיובהתמררתמסףימתקבוצהשל
עצמהאתהמדינהבהגדרתמוחלטאמרןבהבעת

העדהשלהאתניכיחודההכרה .יהודית"כ"מדינה
"דרוזי"לכתובהזכרתאתלההעניקהאף.הדרוזית
רכךהישראלית.הזהרתבתעודת"לארם"במשבצת
הלאומיותמןקסם,כבמטההדרוזים,הופרדו

הצעיריםדרךממנה.חלקעדיין.והםשהיו,הערבית,
הדרוזיםבכפרים.התחולללצה"לשגוייסרהדרוזים
נשמעההעבריתהשפה .הורגששלאאףגדול'מהפך

השפהשלמקרמהאתכבשהלאטולאטברחובות,
כהחיתההדרוזיתשהעדהלזכורוישהערבית.
מלבשנתשכחעדכ"לארם"בהההכרהמןמסוחררת
הגיוסתמררתלדרושהיויכוליםשהםמנהיגיה
כשייכיםדבר,לכלככ"ישראלים"כהםהכרהלצה"ל
כןכאזהישראלי.שהלאוםאלאהישראלי".ל"לארם

אלאכאןואיןתחוקתית.מכחינהכנמצאאינועתה,
חןלמצואשמנסהקבוצה :כמיטבופוליטיקיטש
מוצאתהאמיתי,הרעיוןעלויתורתוךכולם,כעיני
ככרמלהדרוזיםככפריםמייסדתלכסוףעצמהאת
הנלעגהדברשהואהציוני"'הדרוזי"החוגאת

כמדינהישראלימדינתשהצליחהכיותרוהמכיש

החיהמבולבלהלאומימהמיעוטלהפיקיהודית,
 .בקרבה

למהצעקניתעדותהיוםעדמשמשהדרוזיהבית
המדינה,מייסדתמונותהדרוזית.בתרבותשהתחולל

תמונותלצדיבסלוןתלוייםהממשלהוחבריהנשיא
פגזי-תותחיםשלממורקיםותרמיליםהמשפחה,

הואשאףהמסורתי'הקפהקומקוםלידמוצבים
ממורקה.נחושתעשוי

יהממשלשללציניותקורכןנפלושהדרוזיםאלא
היום.למצבםהאשםאתבלבדעליהםלהטילואין
כחייהפעילששיתופםמעולםלהםהבהירלאאיש

כדיבואיןלצה"ל)(גיוסהקיצוניתבצורתוהמדינה
מכחינהשווי-זכויותאזרחיםשלמעמדלהםלהעניק
המדינהאזרחילכלכמובטחומדינית,חברתית
מעולםלהםהבהירלאאיש .העצמאותכהכרזת

כדיכהואיןבעליל,חד-סיטריתהיאשתרומתם
כדיבהואיןקרקעות,הפקעתכפניחסינותלהבטיח
המשוחררהדרוזיהחיילשלעתידואתלהבטיח
"רעד .הישראלית-היהודיתהחברהממירקםכחלק

בעשורהעדהבקרבלפעולשהתחילהדרוזי"הירדמה
נוספתמחשבהלהקדישהעדהלבניקוראהאחרון'
תגובותמזמיןהואועל-ידי-כךלצה"ל,הגיוסלרעיון
המרומיםתגובות-המתרסעברימשנינזעמות

הציניקניםותגובותבכשלונם,להכירהמסרבים
מערכילכקשאחתבנשימהניתןכיעדייןהמאמינים

אבלתום,עדלמדינהחובותיואתשימלאישראלי
כתוךלאומי"כ"מיעוטבהגדרתויסתפקבזמןבו

כלמשולללמעשה,שהוא,מיעוטיהודית,מדינה
 .לאומיות

בישראל'הערביםכלשלמצבםלמעשהשזהואלא
כ"קיטשלהגדירושניתןמצבהשונות.עדותיהםעל
מגדירהישראלמדינת :כךבערךלנסחוואפשר ," 22
העם"מדינתאף(אויהודיתכמדינהעצמהאת

אתלמלאהערביםמאזרחיהודורשתהיהודי")
 .היאכןעושיםוכשהםבתוכן'שלהםהאזרחות
שלהםשהשותפותמשמעיחדבאופןלהםמבהירה
התוכןואתבלבד,חברתיתשותפותהיאבמדינה
 :(קריאחרכמקוםלחפשחייביםהםלזהותםהמדיני
כןעושיםוכשהםהפלסטיני),לעם-לארםשייכות

ממהרתאחר,במקוםהלאומיתזהרתםאתומחפשים
והריהמדינה'אושירתתחתכחתירהאותםלהאשים

הדעתעליעלהלאהמדינהאושיותתחתשחותרמי
במילכודחלילה,וחוזרכב"ישראלי".בולהכיר
 .מושלם

הביתשהואהנכד,שללביתוהגענוובינתיים
מכולם.המבולבל

היו . 67יונימלחמתשלכצילהנכנההנכדשלביתו
עידןשלוראשיתוהצבאי,הממשלשלהיימיאלה
והערביםישראלערכיביןאמצעיהבלתיהמגע

הריאהכעלשלהמפגשהלםהירוק.לקושמעבר
עםצעדיו,אתהצרהצבאישהממשלהאחת,

ערבובהישראלילערביגרםשלוהלאומי""החמצן
אתשללמחד,הצבאיהממשלמוחלט.מושגים

למעשההואאין :כישראלהערכישלהלגיטימציה
כלשכזהובתורהמדינה,שלארעיאזרחאלא

מחץואליציאהמשוםכרויהיהיעשה,שהואמעשה
כעכירהייחשבהלאומי.המיעוטשלהאמותלדלת

מןונמנעוהאדמותהופקעולמשל'כך .החוקעל
ומימתאר,מפותהמקומיותהערביותהמועצות

עדעצמואתמצאבישראלביתלהקיםשביקש
הקומשהוסראבלחוקית.בלתיבבנייהעוסקמהרה
בלתיבבנייהעוסקתנמצאהעצמהוהמדינההירוק,
הישראלילערבינתווספוהכבושים,בשטחיםחוקית
והואשלו'השחוחהשדרהלעמודחוליותכמה

הפלסטינילעםההשתייכותסוף,סוףשהנה,הרגיש
אלא .מושבובמקוםלגיטימציהלומעניקה

היאאףחיתההשלטונות,בעיניזו,שלגיטימציה
החוק.עלעבירה
חגיגתעכשיוחיתהבישראלהערבישלביתובתוך
כךביןחוקי""בלתישהיההקיר,ממש.שלקיטש
שניתןלמהפוריהקרקעעכשיושימשכך'ובין

הערבית.האסתיטיקהחוקיעלעבירה :לכנותו
T ,1927 (הערבסקות""אפנתבמאמרו'בוטינסקי ( 

נתהוותה"הערבסקה :כותבלעיל,טט-צושממנו
למציאותהדומיםדבריםלצייראסרשהקוראןמתוך

 .שולחןאוחתולאףאלאאדם,צורתבלבדלא-
אפשרשאירמזים,שציירובכךהסתפקוכךמשום

אומרתזאת .חתולולאשולחןלאבהםלהכיר
מיוחדת,אמנותתפישתאינהכללשערבסקה
בהתפתחותה."שפיגרהאמנותאלאזראין :עצמאית

לאחרשנהכחמישיםברונובסקי,יעקבפרופ'
הטלוויזיהסידרתעלהמבוססבספרוז'בוטינסקי,

בספרד,"אלהמברה"לארמוןנדרשהאדם","מותר
הערבית,הארכיטקטורהשלהפארמיצירותאחת

הערביםהמתימטיקאיםהישגיאתלסכםבבואו
בארמון .הדו-ממדיבמרחבהסימטריהבחקר

עלהשלדהגוברתברונרבסקי,כותב"אלהמברה",
אימפריהשלעייפותהומורגשתלהרפתקאות,הדחף

מתבוננתהיאועכשיוהשיא,לנקודתשהגיעה
באולמותהדיקורטיביים-העיטורים .בעולםבחושניות
אמנות "אלאשאיכןערבסקות(אותןהארמון
כלמיצוילמעשההםבתהפתחותה"),שפיגרה

פריהדו-ממדי,במרחבהאפשריותהסימטריות

סופיות"מיןשנים.אלףשלמתימטיתחשיבה
מושלם".סוף ...נהדרת

מתלבטהערבסקהראייתשלאלהקטביםשניבין
שנותשלהנכדיהישראליוהערבי .היוםעדהערבי

לפישהנה,הכלל.מןיוצאאינוהמאוחרות,השישים
פונההואבישראל'ביתלהקיםושיוןלוהוענקשלא
להתאימומנתעל"שיפוצים"בוומבצעסבולבית

שלהשלווה .התקופהשלהאסטיתיות"ל"דרישות
התומכתהקשתשלהחושניותהלבנים,הקירות
 .הבניהמרכיביביןהעייפהההרמוניהיבתקרה
ואתהצידה,נדחקיםעכשיואלהכל-השונים
הבית,שערחדשים."אלמנטים"תופסיםמקומם
ופיתוחיהןעיטוריהןאתשניםבמשךנשאושאבניו

הקשתדקורטיבי.בחלבשערעתהמוחלףהשונים,
חדשבקירעכשיוכבלעההביתחללבעולשנשאה
קטנים.חלליםלכמההישןהחללאתשחילק

שהזכירובטפיטיםכוסוהטוב,במקרהוהקירות,

קירותאתהערביהקולקטיבילזיכרוןבמעומעם
והעניקולקיטש,הכשרהעניקורנן"אלהמברה",

בשלוםחייםשלמדומהתחושהמיןבהםלמסתכל
מדומהחלון-העתידנשקףהחלוןומןהעבר.עם
השומםבסלוןשקרעטפיט-כוף,בצורתהוא,אף

קסוםיערלרובשתיארורחוקיםעולמותלעברצוהר
 40°הרוחבקריביןכידוע,המצוייה,שוויצריה,בהרי

, 60° המדומותוהערבסקותמזהשוויצריההריובין .-

המציאותעםלהתמודדהישראליהערבינדרשמזה'
המורכבתהמציאותעםהיהודית,במדינההמורכבת

אמנםנכתבותששתיהןשפות,שתיכיןהחייםשל
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-הטוביםהשמייםלימיםזכר-לשמאלמימין
כיאהלימין,משמאלזורמתהעברית,מהן,אחתאכל

אירופה"שלהקרוע"הלבשלשפתרשהיאלשפה
הלכאנט.שלהמפרפרתחגוריהכתרך
כיןכדרריכמסגרתשנים,כמהלפניכחלקינפל

ישןערכיכביתגרדל Iכירושליםהשכורותהדירות
שתאםהיפהלריהוטכנוסף .הישנהקטמרןכשכרכת
השינהכחדדלוניצב ,הערכיתהבניהאתלהפליא
חרסך-כינינושדדתחילהוממורק.מבהיקפסנתר
ולאכפסנתר,ניגנתילאמעולםשכןהדדי,עניין
על-ידשעל-ידאלא .אחדמרסיקאליכליכשרם

שכהחלפהעמומהאיכהכינינולצמוחהתחילה
שינהשללילותכמה .פשרוחסרתגלריהכאיכה
פסנתרעםישנתילאמעולםשכןעלי,עכרוטרופה
כחדדממורקפסנתרעםלכדעכשיו,אחד.כחדד
ערשהמההןרדומים.יצריםכיכעודראחד,שינה

שםהמצארתרכעצםהיהכעיני ?ערכיכביתפסנתר

עלהשלאומתחעמה,להשליםניתןשלאסתירה
אזרתיאחדערברבד,שלסופראתו.להתמודדכידי
שהדיררבדכמקלדת,לחבוטוהתחלתיכליניאומץ
שינהוהביאאניני-האוזנייםהשכניםמעינישינה

 .לעיני
דומהולילה"לילה"אלףכסיפוריהקייםהמתח
מנגניםלמדשאני(כפיכפסחנוכנגינההקייםלמתח

אתהרקע,אתמספקתשמאליד :ממני)מוצלחים

ושכההזוהמסגרתמןיוצאתימיןרירהמסגרת,

לילה"אלףכסיפוריקייםשהדברכפי ,חליפותאליה
המשנהוסיפוריהמסגרתסיפוריכיןולילה"

לכסוףושכיםכזהזהמשתדגיםמתוכם,המסתעפים
כעדכסקרתגםכךהראשונה.המסגרתאל

העיטורשלהבסיסיהדגםמתוך :של"אלהמכדה"
הנושא,עלכרראדיאציה ,משנהדגמימסתעפים

כאשדוהנהאחת.כעדכסקההכלמתמזגולכסוף
אידרפיאית,כידזוכמשוואהשמאלידכהחלפה
שללדר-מימדירתוחזרוימיןכידהערכיםהסתפקו
כללהרגןזהאיןמדועלהסביראפשרכך .היצירה
למשל' 'מחפוז'יכנגשלהיצירהכיןלהשרותועיקר
"אלףאתקיבלמחפוזמאדק.ס.ג.ג.שליצירתולכין
יד,כהישגשהואמאליו,מוכןכרכרולילה"לילה

התרבותשלהמסננותדדךמהספדהושפערמאדקס
מודגשמחפוזשלכיצירתו .לדודותיההספרדית
כרוכהחסרונהשמודגשכפי Iשמאלידשלחסרונה
מןרכזה' .זמננוכתהערכיתהתרבותשלהמכריע
לתרבותהדובתרבותכיןהיחסמתבטאהסתם,

כישראלהערכיםישכליוזהכיצד :כישראלהמיעוט
שלהשמאליתכשידוימין,כידתרבותםאתלנגן
שלהאקורדיםאתלהםמספקתהיהודיהדוב

ביןחליפות,שכיםואליהיוצאיםשממנההמסגרת,

לא.אםוכיןירצואם
שדרישהיההפסנתרעםלהתמודדהעדפתיעצמיאני
כשתיוהשתמשתיפנים,אלאפניםאחד,כחדדאתי

אתעבריות.כאותיותערכיסיפורלכתובכדיידי

כללקלהיהלארזהעדבסקרתשליהראשוןהדרמאן
שליהזההנסירןאתמאדשאהבעכריסרפד .ועיקר
אתלקחתמככדלאזהכיהפצירכפסנתר,כנגינה

המדינהאלמזרחה,מטרמאהולעקודמטלטלי
הזהרתאתלהגשיםכרצוניאםשתקרם.הפלסטינית
שידיודעאיכרשהואאלאשלי.המלאההלאומית
כפי ,הישראליתמהרריתיחלקככדהיאשלושמאל
אחתהיאשלוימיןמידלפחותאחתשאצבע

 .מאצכעותי

כישראלהערכיאיןהנ"לכלעםלהתמודדוכדי
כהצעתומזרחי,דמיוןשלגדושהלמנהאלאזקוק
שמסרגלדמיוןשלו'כ"ארפסימיסט"חביבאמילשל

אלמהלכאנט,הדחקככפירעלכעליואתליטול
60° , 40°הרוחבקריכיןהמצרייםהתרבותמחוזות -, 

 •להיותרוציםהסתם,מןשכולנו,היכן

אוגוסט ,"התיכוןכמזרחלשלוםהבינלאומיהמרכז"עכורנכתב
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פסגהפגישת

 ,בראוטיגןרייצארדכותביי 1963באפריל 7 "בשירו
היוםרעכךכלמרגישאני"

שירלכתוברוצהשאניעד

השירישיראיזה :אכפתלא
 .הזה"

עלירוקהכמפהלהיפרשיכולהאלהשהשורותלינדמה
 .האחרלייאניייהשיריהייאניייביוהפיסגהדיונישולחן
שגםשוביגלוהריקודיםלאולםכשיעברוכ,ךאחר

מצידה,הנפש,תזמורת .שנייםצריךהזההטנגובשביל
 • .אחדקולתגנן

סומקרוני

ג

סומקרוני

שלאב~קצה
חלום

קצתהםשליסליפוריםשנכנסוהמקומותכלכמעט
עירכל .תל-אביבקצתהיאתל-אביבאפילותל-אביב.

עלנדמתהאוהיתה,שכמעטמהשלה,האגדהגםהיא
התפכחותלאיזוחלוםביןבתפרהגיעהאונער,ידי

 .חלוםשלאבודקצהגםהיאעירכל .ממנואכזרית
חלקיםגםלפעמיםמתל-אביב,מסוייםחלקתמיד

וסבאוסבתאדודיםגרואוהוריחיובהםאחרים

אבקענןבתוךהלימוןריחתמידהים.תמיד .וידידים
 .מבטיחהכךכלשבתחילהכשלרןהגםתמיד .עשןאו
תל-אביב.קצתהןגםאבלוניר-יורקירושליםגםהיו

גרתישםמנדלהמרחובהמשתרעתתל-אביבאותה
עדיהודהבןברחובברפסודהנסענובוהגדולבשיטפון

עזרנושםהתנים,הב~סים,הירקון,לידהרחוק,הצפון
שאזהירקוןעליהודיתמדינהלהקיםנלהביםלמורים

נפוליוןלהרהמופלאיםבמסעותגםזורם.נהרעודהיה
קטנה,גבעההיהההרענייה,יהירותאיזונתחשלה

כלניות.מכוסהאבל
הואלחלומות,מצ~יוחומרהואכורכר .הגבעותהיו
שםהיתה .סודותורצוףומהמורותחריציםמלא

 .הארץעלעלהכשרומללמצדה,צידהבההכנוהמערה,
לאגדותהחומריםכלהמוסלמי,הקברותביתהיה

שם,היהכברהכלמצור,שלנואש,מצבשלולניסוח
בגילויוהל,ךשקטןהקברותבביתהגבעות,עלבכדורגל
בעולםאהבהישאומריםביאליקאמרשעליההאהבה

נלהבתבנועזותכשזחלנושםחיתההיאאהבתי,היכן
שללאחיותהאוסטרליםהחייליםעושיםמהלראות

מסתורי .ירחאורעוטיהקבריםביןשלנוהחברות
יצאאחדאוסטרליחיילכאשרלנונודעוהאהבה
את .להפרדיכלולא .רשללאחותדבוקמבוהל,

העציםביורצנואבליתפסנולאהמצבשלהפיסיקה
מכברילאשנבנהאסותאהחוליםביתעדוהשדות
 .התניםכמונבהל.וגםצחקשגםרופאוהזעקנו

 .מסכןמזחלידתקוותהרבהכןכלת""לאביב,נמלהיה
הלא .לאלביוןבוזצעקנו .שםשמרובריטיםחיילים
מלהיבניחוחעלההייקיםשלבחנ~יותסטרומה,חיתה
 .היםהיהתמידותמי,דבסתיובעיקר ,טחוןקפהשל

יבשבילנויהולךהואלאןידעושליהחבריםשלההורים
יאליוהגיעוחילוטייגרשפאריטהמקוםזההיה ,אז

לתוךבכינו .מלהיבמחזההיהזהמעפילים,הורדנו
אהבנולאאבלההעפלהאתשאהבנואמרמישהוהים,
שציפורמחלול,היוהיםשפתלאורךהמעפילים.את

קניוקיורם

דובק,החרושתביתהיומבהילים,חבריסחפר,הים
וביתצחנהריחותמדיףעורותלעיבודחרושתבית

פילץקפההיומלון,דן,קשיטההיה .לודזיהחרושת
ביובשורהבאווירמסמריםעמדולסנדלרים .יםוגינתי
סיגריותעישנובהםמיקלטיםהיולסוליה,הפה

גןעםגזונטהיידהרוזןשלהארמוןהיה .ראשונות
התימניםשלהצריפיםהיולתפארה.מעובדאגנלי

בלילה .נורדאושדרותהיוםנמצאותבובמקום
שלדיאלשחינו .יפהאבלמבהילהיהזהנרות,הדליקו
שלדייאותנוהצילציל"המאמילהיל,וטייגרפאריטה

מדינהלהקיםרצינוהעיר.מולאטאטמתיםברזל
 .ולדגללהימנוןשתתאיםמדינה .הנלהביםלמורים

משקפתעםהגבעותעלשעותלעמודב.למורהנתנו
בספינותישראללארץשיבואוליהודיםמחכהכשהוא
חייאתקושיבלילקרואנוכלעתשבאותהכדיעלומות

שלהצלביםשלושתמסתוריאתאוהגברשלהמין
היולפעמים,ירובדרום,מאיימת,יפו,היתה .תיזהר

להרגישהתחלנוקרסים,עלושווריםנאיםבדים ם{\\
גלידהולאכולחזיותללבושהחלוכשהבנותמיואשים

היושלהשהרגליםגריבלבטיכמוסגורפהעם
כךכל .כסףהרבהאזושהיהדולר,כמלירןמבוטחות
כלומרשלנו,יהיהשלאמהעלששרנוהיינומיואשים
אבלעבריים,שהשיריםחשבנו .החזיותשלהסודות

ההוריםבארץ,חוברחלקםרוסיים,שיריםאלההיו
מהןהעצובותבמגנינותלשמוחאותנושמלמדיםחשבו
 .ברחו

אועירבונהאתהעליוצופן ..עלומהמפהנותרהבסוף
מגרשיאתלחברזהלעשותצריךשאתהמהואז .סיפור

המופלאיםהארמונותעםהמזרחירידשלהתערוכה
אייפללמגדללאומיתהביןהתערוכהשלוהנהרסים

מןקציניםשםבר,אטוםאתלחבא .פויסלןויש
עםרומניותזונותשלידייםנישקוהפולניהצבא

נשבענותורקי,מבצרשםעמד .יורקנירלךוישמייסיס
השקם.שםעומדהיום .נשכחותשבועותמיניכלבו

פורטויצאובסיפוראיעםהמבצראתלחבריכולנו
בהלקנותשיכולתבדיזינגוףמעדניהפעםשחיתהויקר
בנמליממכספטורותבחנויותקוניםשהיוםמהכל

 .תעופה

הסיוטיםגדלת.בוהרחובשלהגבולאתהבסוף
תל-אביבבתל-אביבית,כתוביםיהיותתארשאותם
מכילהלאשמהגםלה,שקדםקברותביתסביבנוסדה
חורבןשהואתלגםתמיד'מספרשאניהסיפורכלאת

תל .אחרוןיהודיאביב,שלחורבןאביב,וגםמוחלט
אגדההיתה .הסיפוריםכלשלבתשתיתנמצאתאביב

גרנואחתשנה .מחקוהגבעותאתהלאמציאות.והיתה
יצאאביאה!מצור,ז;ו~ר.חיתההיא .מאירבקריית

ולהפחידתניםלהבריחכדיבפחיםלהכותבלילה
שליהערביםהחברים .במאורעותהיהזה .ערבים

היאמאירקרייתהיוםהגדול.המרדימילהםקוראים
שלכפרשרונה,מסביבהיואזגת,קולנועשלהגב

המלאהדסהוגןוסומייל,נאציים,מצעדיםעםגרמנים
חלוציותחיתהפח,דהיהאחר,משהוהיוצאותבתולות
בעינייםישןהיהאחיו .שהיה .בהםדפקשאביבפחים

ברחובלראות.מתגנביםשהיינוהפלאהיה(זהפקוחות
מכשפהקצאלה,מאדםגרהענק,קיקיוןלידרניק

רחוקקרוב, .היםנהםותמיד .תעודותעםאמיתית,

כל .התריזזיםובסוףהצברושרכותהלימון,וריח
הפלא,חזו,בתשתיתהםכותבשאתההסיפורים
והכבלים,קרמאזוב,איורןשאמרכמוהנס,התעלומה

ולאנשארלאדברשוםגדול,אחדבלוףזההכלבסוף
ומקעקעכלימהמלאיושבאתהשחשבת,כמוהיה
 • .סבוןבועתעלתל-אביב,כמוישמךאתלנצח

קניוקיורם
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שרוניאדוןשלהעצות
ברטובחנוך

החנות,לאפלוליתעינישהסתגלולפניעודדלת-הרשת,אתשפתחתיברגע
שמיהרהבאופןגומרת",אני"כברשאמרה,אחריהדקותשפתיהבחישוקקראתי

הסמרטוטאתהכוחבכללתוכולסחוטהדלי,אלמבטהאתולהשפיללשוב
לנגבשגמרהעדוחיכיתיהסףעלעמדתישוב.משהושקרהמשק-סוכר,הגזור
הדלת.לעברכךכדיתוךנסוגהכשהיאהחנותאמצעאתנוספתפעם

מתחתמכיס-החלוק,שלפהלידי,ממשועמדההזדקפה "!קצתיתייבש"שרק
אתוקיפלהשבהבקול-תרועה,אפהאתקינחהמקומטת,ממחטה ,לסינרה

 :מהתשובהכחוששתסוף-סוף,ושאלההממחטה
 "?היוםכברשחזרתקרה"מה
הימיםכלרביםרקבביתשאצלנוושכחתיחמורשאני"מפניאמרתי,לא

אתמולבעיקרהאלה,החדשות"בגלל :אמרתיאדומות".עינייםעםומסתובבים
אתלךאגמורכבר"אניהמשפט,שלסופוזההיהוכאילוחשבתי,"בלילה,

הספונג'ה."

סנדלי,אתלחלץווהתחלתיהקירבצדהבגדיםעםהילקוטאתלהניחמיהרתי
אכלתלאבטח .בשקטלגמורלי"תן :הדלילביןביניניצבהכבראמיאבל
 ".מהצהרייםכלום
אמא."לי,תנירעב.לאעוד"אני

תנוח."לךלצריף,לךהסמרטוט.את"עזוב
אניה._~;קבקושינכנסממילאהאלהבשעות .תז:~לנוחקצתתלכי ! ?ממה"לנוח
 . ".תלכיאמא,נו,פה.אשב
כל .ארבעותיהעלוהשתופפהושבהאותידחפהממש ",מספיקאנוחכבר"אני

החדירהמלאובריכוזלהעדר,ובמילהישעןמיעללהשאיןאמרה,שלהתנועה
והסוכרהקמחשקיערוכיםהיושעליהןלמסגרות-העץמתחתאלהסמרטוטאת

וחפירותהסוכרתיבותוהשעעוית,והאפוניםהעדשיםותפוחי-האדמה,והמלח
ומשההוסוחטתושבהמנקההשמן'וחביתהמלוחיםהדגיםחביתהמיובשים,

"בקבר."מראש:יודעושאניהמשפט,שלסופואת
אינןאצבעותיהשעות,בחנותלשבתאמיחיתהמסוגלתהטובים,בימיםגם

משפחתהעלאפילואםאבל .אבןשתיקתהחתום,הדקפיהלרגע,שובתות
גרםזאתבכלמהאותילחקורמוסיפהואינהשואלתאינהבאץרהיחידה
הזהבשבועחיתהשכברהואסימןעליו,נלחמתישכל-כךהביקוראתשאקצר

האחרונותהחדשותשבגללחשבתי,לרגעהתפוצצות.איזועודאבילביןבינה
"בקבר", ,המוכרתהמלהאתכששמעתיאבלבוכה,היאבפוליןהמלחמהעל

 .דברפהשרדלאהבר-מצרהמשמחת :ידעתי
כפות-רגליהחצר'לתוךפסעתיהחנותובצדהסנדלים,ואתהילקוטאתאס~תי
האופנייםאתלוקחהצריף,לתוךהילקוטאתזורקאניהלוהט.בעפרנכוותממש
-עליהםעשיתילאעדייןאחתארוכהרכיבהשאפילו-רפאלהדודשל

כן.עמיחיאלאבל ,היוםבאמצעפתאוםלבואאי-אפשרכלפוראל .ליומסתלק
מקירותיה,שנייםלאורךנמשכתרחבהשגזוזטרהשלימה,בקומהגריםהפינסקים

תתחילמשעתייםפחותבעודמהגזוזטרה.ישרדלתעם ,משלוחדראחדולכל
כברהחסידיבית-המדרששלגגומאחריאלהשמששתצלולוברגעהשקיעה

בסוכת-הצינורות-אהודאתגםנאסוףכלפוראלבדרך-ארבעתנולנונשב
עלההמטרהשלהמיוחדהריחיחדורהבוגאנוויליהלשריגימבעדשבחצר.
והםהרפת,שמאחריגן-הירקועלהמנדלביצ'יםשלהאחרונההפרדסחתיכת
בהשהשתתפתיהאנגלים,נגדהגדולההמערכהעלשלימהסיפוריםישתגעו
 .שפת-היםעלהשבוע

למהרמוכרחאניבחנות,קצתשאשבותסכיםדעתהאתאמאשתשנהלפניאבל
ולהעלם.

ואתהתריסשלהתחתוןהקרסאתשיחררתימבחוץ'הצריף'לתוךלהיכנסבלי
כמולקאזוארינה,מתחתל, ?tט;ישלבחצר .שליהספהעלישרהצנחתיהילקוט
מתחת .מהזבוביםעליומגינהכילהכיסא-הנוח,עלט;י~למיסטרשכבתמיד,
שלבביתנזכרתימאובק.יבש,עשבצמחהיסוד,שלהבלוקיםמביןלחלון,

בקומת-הקרקע,ז;נילקשלהמרווחתבדירהרוטשילד,שדרותבסוףההרצליכים
ההרצליכיםשלחייהםלעומתחיינועלוביםמה :חרבכמולביאתדקרהוקינאה

 .החדשהבית.שלקומותיושלרשבכל
פינסקי.עמיחיאלהמושבה,למרכזוטס ,האופנייםאתלוקחאני
מודרני,בית-כיסאגםבושהיההחדש,מצריף-הרחצההאופנייםאתהוצאתיכבר

קולואתבגביכששמעתילרחוב,בדרךהייתיכברניאגארה,עםחרסינהאסלת
המדריגה.עלעמדניפתר,שטרםובחולצהבלבדבתחתוניו !בביתהואאבי.של

אתאיכשהובהןמסווהלארזן'מארזןכללבדרךמותחןשהיההמעטות,השערות
אבא ! ?פהקורהמההשמאלית.אוזנועלההפוך'בכיווןעכשיוצנחו 'קרחתו

 ! ?היוםבאמצעישן

נחמן?"הולך,כבראתהולאןהיום?חזרתזה"מה
עמיחי,אלקפיצהנותןרקאניהחדשות.בגלל .היוםבאתימחר,"במקום

 ".וחוזר

לחזור?"לךאמרואותך?העליבוההרצליכיםמשהר.קהר"כבר
עלהאלה.המעצבנותהשאלותעללאכעסי.אתבקושיכבשתי "!?פתאום"מה

החנותעםהלבנות,לברכייםעדלוהיורדיםהתחתוניםעםככההואמהצורתו.
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 .ס;גרייםכמוהשבורותרגליושתילינראוהגבסמעליהןשהוסרמיוםהפתוחה.
-בבוקראריהוכשראהמהחדשות.אתמולההרצליכיםאצלגדולפחד"היה

רוצהשאניאמרתילארצותיהם,חוזריםוכולםהקונגרסאתשהפסיקוב~תון,
 ".היוםכברלנסוע

תגיד .משונהקצתזהגרינבוים.יצחקלאעודואתהז'נבהלאזהתל-אביב"נו,
אתעזוב !אליךמדבראני ?ההרצליכיםאצלשםקרהמהנחמן'האמת,את

 ".בעינייםישרליותביט-האופניים
ולאלהתאפקהצלחתיאיךיודעואיניבתוכי,פתאוםהתאגרףנוראכעסאיזשהו
זהבמקוםעיני.אתהשפלתילוישעלובהצורהאיזולראותלאכדישרקלומר,
עמיחיעםלבדוקרציתיורקשלישי,ביוםמתחילים"הלימודים :משפטלייצא
הגדול."לחופששקיבלנומהשעףריםמשהושכחתילאאם

חזרוהחופשכלחושב.הואמהליויגלהבעיניים,ישרליהואעכשיושיביט
גמרו.לאח'כיתהשאפילוילדיםלהוריהם,ועוזריםשעובדיםילדיםעלהרמזים
יומםבו'רהגית"מהו .הזדמנותשוםהחמיץלאלבר-מצווהאותיכשהכיןאפילו
צורךהיהלא.שלהםהז;ן'לאוכליאלאתורהניתנה"לא :והשיבשאל "?ולילה'
ברשמעוןרביאבלולומדים.יושביםהיוםוכלז;ןקצתמלקטיםבבוקר .לעבוד
מי ?לאוכלגרושיםכמההיוםמשיגאנימאיפה :בשאלהולילהיומםהגהיוחאי
ישרלושאביטביקשהוא "?המשכנתאעללתשלוםפדנטיםכמהליילווה

ואפילובי,כעורהעצמי,אותימפתיעהחדשה,עזותאיזו .בבקשה-בעיניים
הביטורקהנוצץ'כשחורןריקדההחזקהשהשמשאבי,שלועיניו .מצמצתילא
תחזור"ואל :קראהאופניים,אתלדחוףוכשהתחלתי .אמר ",ךל"בתהייה.בי

 ".מדימאוחר

חדלפתאום .בחברי-והדוחה-המושךעמיחיהיהבחייפרקבאותו
והדלילהבהירשערוואתרחצה,עללהקפידהתחילהכחול,הברטאתלחבוש

ולאמעומלנותחולצותלובשגייבל,קלארקבתסרוקתומסרקהיטבמשמןהיה
לנגןמיטיבהוא :השופעיםכשדונותיואותימושכיםבנות.עללדברמtיסיק
שיריםוכותבבבוקרשתייםעדבחדרועריושבובחלילית-חרס,עץבחליל

בת;כ;עצמולסגוריכולשהואבחדר,קינאתימזהיותרויפות.עגולותבאותיות
שלהמיןב"חייפחדבלי rלהצאפשרפה .לנשמההיוםכללושייכנסובלי

 .שבדמיונותילפרועיםדרורנתתיפה .האשה"
כשלמבחיל,ריחואיזשהודחוס,האווירהיהב~ניםבחדר.מצאתיולשמחתי,

שלהמלובןהאורחדרסדקיובעדורקמוגףהיההתריס .בועמדשרף-שקדים,
ה"בצלים"עיניהסתורה,מיטתועלבמכנסי-התעמלותישבעמיחי .החוץ

אות;הוצאתיכאילומשרכה,הבעת-פניווכלנימי-דםשזורותשלוהבולטות
עלמעפיליםבהורדתהשתתפתיאיךלושסיפרתיברגעאבלחלום.איזהמתוך

ויחדגייבלקלארקתסרוקתאתרטובבמסרקתיקןכולו,התעוררשפת-הים,
מכסההערבבעוד .קרניאלאהודאתבדרכנואוספים ,' rמנדלבלביתהפלגנו

ברגאנרריליהשיחיהמחופהבסוכה ,' rמנדלבשלהחצראתבמהירות
למעפילים,אחיםידמחדשהושטתיאלביון,בקלגסישרבנאבקתיואספראגוס,

הגיבור.חברםעלילותאתמשמועעייפולארעיושלרשתמלספרעייפתילאאני
שלקולההביתשלהאחוריתהמרפסתמןהגיעו"למחרגםמשהו"תשאירו

המזדקרתהכורהמדרגות.שמרנהאוששבגרבהשםשעמדה ,' rמנדלבגברת
נזכרתי,אזרקארוחת-ערב."לאכולצריכים"כולנומאחור.אותהמאירהמהקיר

לרגע"."רקיוצאשאנישאמרתי
חלבי.אדשלרחבהטבעתהקיפחהירחאתאבלכרכבים,זרועיםהיוהערבשמי
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לי,ארי .שלנרהחנותכחזיתהנורהשלהקלושאורהנראהלשדה-הקוציםמעבר .
 .ומקשקשיושבכאןואניכחנות,רגליהעלעדייןעומדתאמא
למשעולשמאלהפניתילאמנדלכיץ',חצרשלהרחבכשערכשיצאתיאך
אלעד ,מימיןגדולאיגוףעשיתיאהודעםיחדאלאהשדה.אתכאלכסון;צה nה

האופנייםמןנוספתפעםנהנההקטן'והשוק ' Tהפאסאשלהחנויותשררתכין
 .נישרףכמרגלגליהםתחתשהתקצרוהמרחקיםעלמתענגרפאל.הדודשל

אדוןאת .היחידכיסא-הנוחעל .שלנרהצריףכחזיתשראיתיכרגעשגזנישרף
הקדיםוככרככתי-המושכהלסיבוב-הערכיתאבאיצאככרשהגעתיעדשרוני.
וכעניבת-הקשכמגבעתעדייןהלבנים,הפישתןכמכנסיישבועכשיולחזור.
חבושהמגבעתוכיסא-הנוח,עללוהתרווחשרוניאדון .הז'אקטכליאךהפרפר.

שרפרףעלואביגדולה,כיפת-חזנים;ית ryז?דהשופעלשערומעלכירכו.על
עללשמועשאפילוזאת-אומרתבכית.ככרשאבא :רעיםסימניםשני .לידו
רמישרוני,אדוןאתהזעיקאמא.אראבאשמישהו, ;רוציםלאיים nת- 9פרלי
 .הכליתברר-היאגםתצטרףראםהחנות,אתסוגרתאמא .כרונהכאיזויודע

 .לכיסא-הנוחהצריףמדריגתכיןאופניעםוהשתחלתיטובערבמלמלתיבינתיים
 :"לאס;"כמרשרוניאדוןשלהעמוקקולראותילכדשם

 ,, ?דמוייקרםהשםרפאלשלהאופניים"אלה
היוציורי,כאופןלנחמןאמרתיה, pלהםהיה"אילואבי.אותיהקדים ,,"אלה.
בנייןדרךלכרכה,דבררנוהקדושדרדרשלדרכיועלממש.כפועללספר.יודעים
ודרךכפשוטןדרכיםההגנה.ודרךהמושבדרךהעצמית.העכורהודרךהאץר'

 ,,-מאירכסמל
ישניםאופנייםיכוליםסמליםכמהר'~לים.ע.ןיי~ז;ויטשלרם, , 9ו$ז;ויך T"לו$

שלנר.כמנייןעור wכאומרמסתלסלת.נהמהשרוניאדוןנהם ,, ! ?לסחובכאלה
 .כולוהפרד"סמכלט wה~שלנוחרגדולי~ן."כמקרההתפילה.אחריכשכת
אניפתאוםקשה.יותרשלו.החמררצ'יקכמראלאסימבולי.כאופןלאעכררפאל
עלרפאלאתמירושלים.צעירכמורהירדתיזהאךאניבמחזה,כמררואה.ממש

 ,,-החמררצ'יק
שלהחמורהואהיההראשרנ;תכשנים !גדוללע;יזקרנעשהכשכברזה"נר.

היהובלילותברגל'וחזרהר-עוגה pמ:פוהדרךכלאתוערבבוקרערשהעצמו,
 . . ,,-שלוהאדמהאתמעבד

אותרשיסע ",דבריאתמחזקרקאתהאכלשל;ם,עלי,חולקשאתה"חשבתי
בקולי-צועקשךרר~ל"מהבכיתתו.לרדותשרגילמישלבקולרשרוניאדוןשוב

רגזםוהשקהשנטעזהפרדס .דם-התמציתרפאלאחיךאצלהיה ,כנאומיוקולות
חושr:זשעלמהרכבהשרקכמראכלסרר,גםדרש,גםרמז,גםהיהבלילות,

 ".ט wשכפט wפרפאלשלושדשיוגיזערהיוכךחזק.אמוtקי wלנריוצא
היבשמנהלו 'סגלאדוןשללב;אתאפילו .שרוניאדוןכמרהיהלאיפהלד~ר

שלידהאתוכשביקש ,הצעירהירושלמישבהלכנרת,בית-הספרשלוקשה-הלב
אדוןלוהבטיחאברר,למקרהנחשבהראמהאביהשכעיניתחייה,הבכירהבתר
אתיירששכברא-העתהכללעשרתגםהמרווחביתראתגם .ואץרשמייםסגל

למנהיגמהרהעדאותרהפכהשרוניאדוןשללשונובית-הספר.כמנהלמקומו
אבלהערב,גםלשונוגוייסהודאירבים.בחוטיםולמושךהמזרחי"ב"הפועל

 ?תכליתולאיזו ?מיעל-ידי
 :שרוניאדוןאמר ,,למקלחת.האופנייםאתאכניסרק"אניואמרתי,כשמלמלתי

 "-עם-החמורפהשב-לך"בוא,
בנו.שלבקיאותולהפגיןלהוט ,המשפטלתוךאבינכנסכתוב?"זהאיפה"נו,
 :רטנתישרוני,אדוןכגללובאי-רצון,פעם,אלףשמעתיהזאתהחוכמהאתאני
עםפהשבו-לכםאל-נעריואברהםויאמריצחק,אתלהקירבאברהםכשהלך"זה

החמור."

ואכן. ".לאהגםהנהארה, .יברחולאהאופניים .שבבוא,נחמן.מאוד,"יפה
ישבהואואילושרפרפואתלהפינההזדרז,ואבאאמא.גםהגיעהרגעכאותו

עלהתיישבתיעצמיאני .ממרפסת-הצריףלושהוצאתיהשניהשרפרףעל
לאיזוידעתיכברעכשיו .בההאצורבחוםלמכנסייםמבעדחשמדרגת-המלט,

בצדהכבוש,הקרקעעלראמי.אביעל-ידימי,רעל-ידישרוניאדוןהוזעקתכלית
אדוןלככורממקרר-החנותהוציאושאביס;ןה.שלן'יפו Qהיהכיסא-הנוח,

גםלשחררכדיהכיפהעלמגבעת-הקשאתחבשבכיסא,התיישבכעתשרוני.
אחת.כגמיעהןך;קנהסודהאותהמילאריקה,כרסרגליומביןמשהברכו,את

שהואיודעאתההלואשיחרת.הרכהולי,לאביךהאחרון,כזמןלנרהיו"נחמן,
הגאזמגרונושפץרלפנילומרשרוניאדוןהספיקאהוב-נפשי,"לי,כאח

ואמר:המשיךדברקרהלאכאילושקית-נייר.שלכפיצץואחד,קולניב"גרעפס"
רגםרואהעיןגםהשםכרוךלךויש 'נחמןהבר-מצררה,אחריכבראתה"הלוא

מתיעדיודעמימלחמה.לאמלחמהכןהמצב,שכגלליודעאתהאזמבין,לב
 .החוכרתלתשלוםהולךהפדיוןרכלכבדים,החוברתהחנות.אתלהחזיקתצליחו

רגליושתיעלץרשהואהריצותמכלושימחו.שישרלאזהאבאאצלוגםנר,
 ,פוליסות-חייםמכירתשם,מנהל-חשבונותחציפה,מזכיררבעהשבורות,
שאדברואבאלאמאהצעתיאניזה .לטבועולאבמיםלפרפרבקושימצליחים

איזהיקרהאולי .להחמיררקיכולביישוב, ,ככללוהמצבוסרק.כחלובליאתך,
המלחמה,תפרוץושלוםחסראםונחמות,ישועותרואיםלאבינתייםאבלנס,
אתמילאשוב ".ירחםהשם-בהירביוםכערםראשינועלליפולעלולוזה

עלי.לאאבלאלי,כאילואמנםדיבר ,עכשיועדאחת.בגמיעהרוקנהושובכוסו
ייענהשעודראיתילדבר,כשחזרפיו.דרךחרישיתבנשיפהחגאזאתפלטהפעם
 :שאללהודיע,במקרם .בגימנסיהממשיךלאשאנילי,שיודיעלפניהרבהאותי
אותךאשאל .מעצמךודאיראיתאמרתי,שלאמהוגםנחמן,שאמרתי,מה"כל
מהו :ארתךלשאולמקרםהיהלאגםאחרובמצבידעת.לאשאוליאחדדבררק

 ,, ! ?הה .לבינישלוםביןהנפשיתחקירבהשלביותר,הפנימיהעמוק,השורש

אבישלהעלובמעמדוביןדמיוןשלחוטאפילוחיהלא ?להשיבליחיהמה
אדוןהמנהל'שלהמגרשחצישעלחודשית,שמשכורתוהמכובד,המורחלבין
בית-הספרמנהלהואיהיהשניםכמהשבעודלמשפחתו,ביתבנהחותנו,סגל,

 ?בקומקוםשרוניאדוןמקשקשכיותר.פנימיעמוק.שורשאיזהעללכנרת.
 .יודעלא .ככתפימשכתי
ואיך "?ידעתזהבירושלים,שליבסמינרללמודאבאהלךשנולדתאחרי"כבר
בכל ?להוראההוסמךלאולפיכךלסייםלוכרתןשלאגםלדעתשלאהיהאפשר
שרוניואדון .אמרתיי""כן .זרפרשהרעולהשכההיתהלאמיאביכיןמריבה

מסייםרקלאאכיןשלממעלתורו.אבהיהיותרמתוקן"בעולם :יר wהמ
לשבתהיהיכולשלאמשוםוהנה, .החינוךכעולםשםלוקרנהאלאכהצטיינות.

מאזהלואשקרה.מהקרהכערני.חייםראתהכשאמךכירושליםתורהוללמוד
תאומות.נשמותינוהיוהקודםשבגלגולבטוח.ואניידידים-בנפש,אנחנו

יכירעהזה,כגילגולמשנינואחדכלשצברהזכריותאתלמעלהשםכשישקלו
 ,,-הפיגוםלרגליומתחתכשנשברשרקישפיגל.רשלוםשלחיומשקל
בקולאבאפתאוםאותוהפסיק "-זהלכלעכשיולהיכנסצררךשרם"אין
 ".חנוק

המצב.חומרתכלאתלהכיןחייבוהואקטן,דיללאכברנחמןצריך."צריך.
ארעכשיו,למכורהמגרש,החנות,בענייןויכוחלביניאביךביןיש :למשל
 ,לפולניה-שמ;יניקים nהייזכנכנסיםבאמתושלרםחסאם :אומראנילחכות.

חיהפרדסנורא.אסוןיהיהזההפרדסיםלמושבותמלחמת-עולם,תפרוץרמזה
תהפוךלסקנדינביות,לבריטניה,בדרךבים,אחתבלרקאדה .ז,;וזזקספררטרק

לקבלשאפשרבמחירהמגרשאתלקנותכסףאזיהיהלמי .לזבלתיבותמיליוני
 "?היום

שלהשחורבריקעראמאנבלעהכמרעכשיועד ,, !דברשוםמוכריםלא"אנחנו
חתכועכשיוהגשמים.מפנילהגנה .מכחץוכרמצופההיהשצריפנוה"טרל",
כאןהכל :שרוניאדוןגםושישמעשלרם, ,טובאותי"שתשמע :כגרזןדבריה
רק !נותנתלאמכירה,שרםעלשלי.החתימהאתואני ,שנינועלבטאנורשום
לתתילשרוףלמכור'תוכלהזהמהמגרשקדישאהחכרהאותישתורידאחרי

 ,, !קודםלארוצה,שאתהמהכמתנה.

איזהעודזמןלךישקדישאהחכרהרעםקרנה,רואיםלאעדרבינתיים"לאה,
אדוןשלוהבוטחהקטיפתיקולרהחליק "!~י~טס'בנךענטשנה.חמישים-שישים

אחר,משהועלפהמדבריםאנחנו"הלוא .אמישלהחדיםדבריהאתשרוני
ושלרם,חסאמרתילאגם .המצבחומרתכלאתלנחמןלהסביררקורציתי
 .תנאיםכאיזהחשובלאהראשון,לקרנההכלולזרוקכבוקרמחרלקרםשצריך

הזמןאתכשכללעכורשצריךזהלאה,אחת,פעםלאכינינושדיברנומה
אפשראםיותר,ולהשתכרפחותשאפשרמהלהוציאכשכל?זהמה .הקרוב
ממשיכים .שמייםכידיהכלהלוא .יותרקצתהפחותולכל-יותרהרכה
גםאכלקטן,לאסינרןכזהיש-צודקיםהםאםתהיה.לאשמלחמה ,לטעון
ראםהיוםכמוכבדהבועריםהחרבותלחץיהיהלאככרשנהכעודאז-סינרי
ללימודים."לחזורירכלרנחמןשעליומהוכלהמגרשכידיכםיישארוהשם,ירצה
לגזר-הדיןדמהלאכיותרהמדרייקהניחושאפילואכלהתאמת.י wכניחרהקשה

אני :העיקרמארדברוראכלכספק,כאילוהכל .דבריולתוךשרוניאדוןשהגניב
 .לעכורהנשלח

שגדרהגבוהיםהקוציםעלנגהואורוהכמעט-מלא,הירחעמדכרום-השמיים
;לי-הירח, nכהרהרתימשרם-מהכהם.טובעתכיסא-הנוח,מאחרישלנו,המגרש

 .ליפולבליראשי-גגותעלעצומותבעינייםלצעודהמסוגלים
פהישמהלשתוק.המשכתי .שרוניאדוןכידחק "?נחמן ,אומראתה"מה

 ?להגיד
כרגעלובזתימהאותו,שנאתימהאבי."מלמל-עצותאובדיפשוט"אנחנו
ההוא.

הכלזהכולנו.שלשלך.רק"לאעלי,והסתערשרוניאדוןחזרהכאב,"כל"עם
עודפת."אחתשנהלךישממילאהל;א .זהכרגעמשנדמהטראגיפחותהרכה
"מלכתחילה :כוונתוהתבהרהשמייךאלאמדבר,הואמהעלתפסתילאתחילה
כןלתלמוד-תורה,אליואכיןארתךכשלקחמדי.מוקדםלבית-הספרנשלחת
 ,,-ארבעכןאזיהייתכמה

 .האחרוןלפרטעדלדייקכדרכה,אמי.הקפידה ,,חודשים,"ושבעה
 'חיותביןתורה,לתלמודואיפה,השנה,כאמצעאותר,ומכניסיםתינוק"לוקחים

 "-שלושאפילושנתיים,כשנה,ממנוגדוליםילדיםרעות.
 .אביהתגונן ,,-אחתכיתהאותרהשארנויותר"מאוחר

כןלפחותהואחי"ת, .כיתהאחריבית-הספר,כסוףנורמאליילדאבל"נכון,
ח"פאיפה ,הכאהכשנהימשיךואם .כר-מצררהזובשבתהיהנחמןארבע-עשרה.

 .בכיסיםכולנוחייםכאץרפההלואיודע,מי .קודםאפילואולי ?הקטסטרופה
ביניכם .השמןפךנסשיישנהארהים,שניתשייקרעצררךאיןשלכםוכמקרה

חיולהטיית-הכףפחות.אפילופדנט,וחמישיםמאתייםמפרידיםהנסלכין
מדילהניחנחמן,אתה,תרכלהזאתהכףעלוחמישים.מאההיוםמספיקים

לשלם.צררךיחיהשלאשכר-הלימודאתלחשבכלירזה .פדנטחמישהחודש
~ליטיםובאיםמתל-אביבפועליםכשבאים ,הזההקשהכמצבאיך :תשאל

יודע, 'אתהליפסרן,אלכסנדר ?כזאתעכורהלךלמצואהצלחתיומעפילים.
הצעירהאחותוסגל,היאאשתושלי,לאקרוב,מיןהואפינסקר,כרחובהדפוס

לאהדפוס,שלענייןכאיזשהואחר-הצהרייםהיוםאליבאכמקרה .חותנישל
העירייה,כלומר,המושבה,כוועדשלנוהסיעהנציגהלואאניהפרטים,חשוכים

הבטחת-ליפסרןמאלכסנדרהוצאתיכקיצור,ההנהלה.חכרואניעירככראנחנו
שלזכותולךעמדהגםאוליעבודה.לךלתת-רצינילחץכליולא-ככור
ישזוג-אופניים.לךשישזההכריעהכףשאתמשוםדמו,ייקוםהשםהדוד.
השכרעללהתמקחניסההוא .אופניךעללבצעשתוכלכדפוס,שליחויותהרבה

יגיע,ששכרךגמרנו,אכל-האלההמנצליםאתמכיריםאתםמתלמד,ילד,-
כן-תורה,הואעצמוליפסוןליד.כחודשפדנטלחמישהמההתחלה,

אתארתךילמדכזה,כטוחואנילטובה,עינואתכךייתןואםמהירושלמים,
מרכה-הייתיאומר?"אתהמהנו,יודעי-ספר.שלמקצועשהואמקצוע-הדפוס,

לילקדרתעומדשזהלעצמיתיארתילאכניחושישדייקתילמרותשכן ,הלם
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הניחלאשרוניאדון .שנת-הלימודיםפתיחתלפניערדראשון,ביוםעכשיו,ממש
רקהזכרתימקצוע-הדפוסענייןאת"אגב, :התלהבותואתשתכבהלשתיקה

ייצאשאם ,נוסףסיכויאיזשהואתייחדבודקאבא .לבואלעתידאפשרותכאיזה
מהעלנחשוב .העץעלציפורעדייןזוהיאבלאחרת,הכלייראההפועלאל

בדאריו,שעהלפנישמענוהנהאפשרי.עדייןשהבלמפנילפנינו,שממש
הקרמליןביןדווקאתחתםברית-הגנהוכיסטאליןאצלדבר~שיגרלאשהגרמנים

עלמלחמהתקבורכך'ראםהעורב.אצלהזרזירהלךלחינםופאריס.לונדוןלבין
בעולםכולנונחיההבאלאלולועדחמור,קבורתשמויימחהיטלראתדאנציג
רקייצאכמרתךנער-לךאניאומרנחמן,כמורה,אחריותיבמלואחדש.
 "?ליפסוןלאדוןאומראנימהנו,להורים.עזרהשלכזאתאחתמשנהברווח
בראשוהיוםפתאוםשצץרעיוןאיזשהושלאלי,והתבררהלךכןשהאריךככל
שניהםיושביםעכשיולבינו.הוריביןמזמןהיטבבוררהכללפני.הניח

שרונילאדוןמניחיםוהםליפסרן'אלכסנדראותיקנהכברכאילוושותקים,
בבדידותיוהולךמתכווץלבדי,אניאני,יושבשלושתםמולרוחי.אתלשבור

בתוךכחתולבתוכימפרכסחנק,שללפקעתבגרונינהפךחוסר-הישעהגמורה,
ואיניעיני,מתוךוגולשתעולההיאאבלרתיחת-בכיי,אתלכבושמנסהאני .שק

לעוצרה.עודמצליח
האחתהמלהעםאבלשריקת-כניעה,מיןלפלוטעודהצלחתי "-"בסדר
ידיבשתי .יפחת-בכיחד,צפצוףפלטתיואתההחונקתהפקעתהשתחררההזאת
ספתיעלהצריף.לתוךפנימה,וברחתישנבקע,צינורעלכמופי,עלסגרתי

שרקמההססגוניהצמרבכרכבשתיפניואתקומתימלואהשתטחתיהלא-מוצעת
ושינויי-שינויי-מזלוהרבהארוכיםגלגוליםאחריגםשנים,עלשניםרוז'ה.לי

הערבשלהמוגלתיתפעימתוחריפותהבכלביומתעוררתשבהחיתהמקום,
עלשנים .מילדותיממני,מאליוונפרדשהלךממהלהיפרדבושסירבתיההוא,
כאילוההוא,הדוקרבכאבוהתמלאגופיחזרבחיי,זגש;גךיצומתבכלשנים,

מחזור-דמי.בתוךהשניםכללנסועשבורהמחטאיזוהוסיפה
הגאז,כלמתוכושיצאt;כיפוןכמופתאום,בכר?בכייאתכובשכך,שכבתיכמה
לשכב.ומקדיםקוםמשכיםהקטןהשוק .ורגועהלה pאריקנותאיזורקביחיתה

שלהרדיובקולי-ק;ל;תלרגעמשתלו:זט;ך~למיסטרשלהחצרמירכtיי
 :מבוהלתאםשלקולהמגיעהמרחקיםמא~זשהםונאלם.ושבהשוורצמנים

כל-שלימההדממה "!מוישהלההההההביתהומיידתיכףתבוא"מוישהלהההה,
מעברפג'ה,הערביהכפרכלביכלשלפתאומיתהתפרצותשנשמעתכך,

הרוצהערטילאיתרוחרקעצמיאניגם .ריק-הקולותוביןהפועלות.לחבורת
הצמר-גופישללממשותוהאחתההוכחה .ייאושמחשבותרקלמות,

ביבבהוצוללוחוזרהצוללוהייתושעור-פני.אתהמגרדהכר,שלהעוקצני
אתכבשו ,הגוףשלממשותותחושתעם .באוזניבזרועותי,ברגלי,אותיועוקץ
מחשבהלהנדחפתואמא,אבאעושיםהיומהאחרות.מחשבותגםהאפלהריק

ועכשיואחד,ילדלהםנולדבקרשי .להםהיהלאאותיאפילואילואחת,אכזרית
אבל ,ואניהרצליךמילקלעולם,זאתנגלהלא .אותםיפרנסשהואצריכיםהם

 ?טבעתיאילועושיםהיומה .מערבולתאיזולתוכהאותנוגרפהכמעטהשבוע
מתכנןאניבערדאך ?ליפסרןשלבדפוסבשבילםלעבודכמקרמיהולךהיהמי
באמתאני :מזראפילוצוננתמחשבהגרברתלהם,אמרתשבאמתהאפשרות,את
שלאלמה .אחדאףשלטובותבלילהסתדרבהחלטמסוגלואניילד,לאכבר

שאדוןכמר .ביותרליהמתאיםהמקצועהואדפוס ?ליפסרןאצללעבודאתחיל
אדוןאליואותייאמתץעודאוליסגל,אדוןשלהקופהבתרעםהתחתןשרוני
שייסדנוהעתוןאלעכשיוחזרהמחשבתי .משלידפוסלייהיהאולי .ליפסרן
 'בארץ-ישראלהנוערכלעתרןואני,קרניאלאהוד ,פינסקיעמיחישעברה,כשנה
שלבמשרדוולשכפללהדפיסהצלחנוהראשוניםגיליונותיושלרשתאתשרק

בית-דפוסליאקיםאניחינם.חילקנוערתיקהםכלואתהקיימתהקרןמורשה
 ,"סדייך"תוםאתשכתבהאישעלשקאתיכמרמשלי,עתרןואייסדמשלי

אלייבואוהגימנסיהאתקרניאלואהודפינסקיועמיחימנדלביץכלפורוכשיגמרו
 . . ..עבודהאצלילחפש
נרדמתי.כנראה,ושם,

בכתובים)ספר(מת;ך
• 
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הצלקת

אלאאימי,שללהריונההתשיעיהחודשעל-סףנולדתי
לאלכןבנוסף .במובהק~גייסהיווארכישמשקלי

 .המציצה""רפלכסשקרוימהגםבץ;לותלידיביהגיע
שלבייאינקובטורייהמיניאטוריקיומיעללשמורכדי

הוחלטנזקקתי,לוהייהבשלהייזמןבמשךההםהימים
כמובןדמתהשלאנךה, iז-שכונתהבצינוריתלהזינני

לאף-אחת ,אזהפעלתהאועיבודהבתיחכום
זו'מאולצתוהחלטה ;כיוםהמעודנותממקבילותיה

ועדמאז-בעולםמקומיאתשקבעהכמסתבר,היא,
המתקןאתתחבושכאשרנראה, .בכללועדעתה,

(אומוגזמתנגיעהנגעוקנה-אכילתי,לתוךהאמור
-קנהאותושלשכנובדופןגםבלתי-מדוייקת)

למוקדורגעיםמאותםשהפןנשימתי'בצינור
הפיזיקיומישללמצ~נואףואוליהסייסמוגרפי,

ככפירהכמוהזו,סיבתיתקביעהיייישליברור .והנפשי
המקן-הפסיכולוגיות-רפואיותהאינטרפרטציותבכל

אלאבילדותי'סבלתיממנהההפרעהלגביבלות
ואין-שלא-יהיה,בעניך,ספקותכלליאיןשמבחינתי

-הממשיתהתוצאהלגבידברמשנההיאאין
על-פיההפגוע,במקוםהכאובה-קבועההמועקה
 ;מאכלים ;ריחותלגביותגרנותיתחושותיהסתווגו

פריחת ;קצורבעשבראשוןגשםמגע ;עונות-השנה

בבהלת-טרונייהאלישקרועותאימיעיני ;הדרים
ילדיאחריהמתנשפתריצתימאמצי .;כמעטתמידית
מהבית,מרחקיהםזרות ;מקומות iהאחריםהשכונה

החם,האורניםאבקעטויבירושליםהרןהאווירלטף
ביןע Jהמתקהקשרירושלים. .בירושליםהאוויררום

חוזרתעמידה iכלשהירווחת-נשימהלביןבדידות
שלאלאחריםג:;גי-פתוחיםחלונותשלבמסגרות

-הכל .המועקהשתוקלעד ,לדעתלראות,צריכים""
שלהישאפותובנקודותהנחנקהכאברמתעל-פי

מאוחריותרהרבהיותר,ומאוחר .גופילתוךהחמצן

בשכבותהאמורכלהתכסהבהבתקופהאלה,מכל

-אחריםיים nנסיונות-ושלזמןשלעבותחיפוי
חלקיעיוורוןתוךבישהתגבשוהתיאורטייםהצדדים
-שלמידתהמקצועיתהשקפת-עולמי iלמקורםלפחות

וויכוr:וי ;בולטרגשיגווןמלכתחילההיהמשוכנעונ(ה
דו-השורשעליעוז-קסטאיתמרעםהחוזרהפנימי

אלאלהיותיכולשאינומראשהיהברורשלי,שלו,
רבים,לכיווניםשלאחר-מכןיונקותאכןעף vהמאחד,
אלהכל ...שקובעהואהראשוניתבקיעתושמקוראלא
תקריתתוךבמודעותיבבבת-אחתוהתפרשוחדרו

לאחרזמן-מהלישקרתהדרמטיתוכמעטמוזרה

פרנותמר :צילוםעינתעמלה
 'בבעייתלכאורהשעסקרומן-יייימרתוןספריהופעת
ונעלםייושיינפלחיינו,שלהנפשיבג;,רובעצםאימוץ,

אףיותררבלעומקוהסיפורתהתיעודכסאותייייביו
 .האחריםספרישקעואליומזה
לא-מוכרתאשהאליצלצלהעל-כל-פנים,אח,דיום

ומטופחתקטית iקלמשרדי,כשהגיעה .שניפגשובקשה
מיסטישבאופןלמרוצות,ה~~ו;נהשביןבטוןטענה

עצמהאתרואההיאעבורה,ווך~->יועם-זאתלחלוטין

המרכזיתלדמותהשראתימקורששימשהכמי
תכונותיהלכלבנוסף .מיקי-האמורשבספרי

לאלהלחלוטיןהמקבילותדמות,אותהשלוקורותיה
-להכחשהבלנךי-ניתןפיזיסימןלהישאמרה,שלה,
 ,בספרהמתוארתזוכמוממשוארוכה,עמוקהצלקת

הרחביםה vמכנשוליאתהפשילהוכאן, .בשוקה
שלכתוצאהבברורשנראהמהלהוכחהוחשפה

המזכירהפשוטה,ולאנושנהחירורגיתהתערבות
שבגללוהדברזהלאאולם .שסביפורזואתבאמת
סוף-סוף .הוסיפה ,פנים-אל-פניםאותילראותרצתה
לטעוןיכולהשאיננהכן ,מעולםהכרנושלאלהידוע
לבואהריאי-אפשרול\;ולפתיה ,סודהגילויעלנגדי

גםאםרקהיהלבדוק,.צורןשהרגישהמה ...בטענות
-שלאלדעתכשנוכחהועכשיודומה'צלקתישלי

לבדיקתהיוחשופותקי iושאזקייציתחצאיתלבשתי
עברמהבדיוקלדעתיכולתיאיןתוהה'היא-עיניה
תקף ,שאלתהתוך-כדי ,והנה .בגללהחייהכלעליה

קנה-כאבמדהימהובחריפותבפתאומיותאותי

אתלבקשהייתישחייבתעדשלי,הישןהנשימה
(אורגעיםובאותם .להירגעלשרותיםולצאתסליחתה
מיקומואחתמודעתבהארהליהתבררממש,שניות)

שלהסמויהייייהעיר-חייהתנקזואליוהמוקדשל
 iשביהפנימיותהאנרגיותנשאבווממנהאליהקיומי,

עשרותלראשי,מקרקעיתיכמוהתפרצודחוסובאופן
ואנטי~ריגושיםהרהורים,תמונות,-צמתי-זכרון

הנוגעתמביניהןהבולטותשאחתדילמות,ריגושים,
מושכת-עטעל-ידיבפנישהוצגהזוהיא ,לכתובישירות
בהזדמנותשאלה-ייתכןאין :שבתוכנונודעת

המקצועייםחייושכלכמוןשאדם-מסויימת
שינויעלובמאבקיםעמוקהאבופטימיותמעוגנים
עזהכהנטייהבסיפוריויבטא .אנושיםמצבים

ליגרמהבזמנו,לקבלת-דיןד , 'nפסימי .להשלמה
היתהלהשיב,שיכולתימהוכלרבה,למבוכהשאלתה

מהןהרבותהשכבותבדברנדושהכלליתאמתאיזו
ברגעיםואילו ...מאתנואחדכלשלאישיותומורכבת

תמונת-ילדותחוץ,,יהיקףכלאתהציפההמתוארים,
צריף-ילדותיבחצרפורחתסוכת-יסמיןשלרחוקה
לבנים-צהוביםפריחהאשכולות .הכפרשבשולי
דבוריםמאותשלהבלתי-מניחלמגעןנרטטים
עליושבתחמש,אוארבעבתואני,בהם.הדבקות
אתבעקשנותסובלתשבתוון'קלוף-צבעספסל-עץ

קולטתובד-בבדהמ;:כווץ,שבקויהחמצןחוסרת iעווי
התחרהנטפישלווייתם ryאתעצומהבהתפעלות
אימי,הסוכה,ובפתח .שמסביביוהמזמזמתהריחנית

החופשי,לאוויר ,החוצהשאצאבהתרגשותהמבקשת
תראי-בשלישאני'אלא .מאדהנשימהעליז.וקלשם

אמא!כאן,יופיאיזה

אי-וויתורתוךוהמכאיב,הו;;נציקעםלהשליםהנכונות

שלרגעמאותולינראית 'ות>-~ושלצידוהטובעלעקשני
הלא-אורחתיבזכותעלישעברתודעתיתהתגלותיייי

הספרותאשתליהציגהאותההחידהכפתרוןמוכרת,
ביימסע.יייבהורותי,בעבודתי,מסתבר,כן,הנזכרת.
כתיבתיבנושאישגםוברורבאהבתי,חיי,שלהיום-יום
כאבןדיןאתמקבלותאכןסיפוריגיבורות .ובעיצובם

בתכנוניהיותרלכלאומאבק,ללאכמעטוהנפשיהפיזי
ועם-זאת, iלכשלרכסמראשהמודעיםקלושיםמאבק

ומפוכחים,עמוקיםעשירים,נפשייםחייםחיותהן

הספרותיתההבעהבאמצע.יכמובן, ,ייייהתחשבותתוך

 ...שליהמוגבלים
הריניבכתיבתישאםלסיום,לצייואולי'מעניין,
הריהסמוייה,ילדותיבצלקתושובשובונוגעתחוזרת
לעמודמסוגלתאיננימולוהיחידהדברהמעשהשבחיי

האנבקילדשלהריאליסבלוהוא ,היוםעדבישירות

~~~~ m . • 

עינתעמלה
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''החלום
גרטרוד''לש
לפידשולמית

לההניחוהואאברמדוןאיציקשללידיושמנהממוןערימתהתגלגלהסוף-סוף
לאומפוכחת,צלולהבדעהכןעשההוא .מדויתרה .אצבעותיומביןלהישמט

מופרדת.שחיהמחמתאוקלפיםמשחקבגלל
הירושהכספימרביתאתלבזבזהספיקשנים,שלשלפנילעולמו,אביוהלךמאד

לאשאישעיסקאותלהמציאמנסהלו,נותרשעודבממוןמגלגלהיהועתה
 .הבאועולםהדהעולםלושהבטיחורעיונותבעליאליוונטפלוכמותןהמציא
במפעלשעבדבכיוףשמואל :פועליםשלושהרקכברנותרואבאשלבנגריה
שהסכימודוליצקיוהאחיםשקיעתוובימישגשוגובימיאותווראההיווסדומיום
גם .במשרותיהםולהחזיקלהמשיךשיוכלוובלבדבשכרםהפחתהלכללהםבצר
בנינגריםיעסיקמיוכיפרנסה.למצואיתקשויפוטרושאםידעוהםוגםהוא

ומהבהןפרנסהמהואלהושםפהמזדמנותבעבודותיעסקוהיותרלכלשישים.
 .כבודומהיצירהשמחת
בכיוףלוומהבכיוףלומיצווארו,עלבכיוףאתשהטעיןאבאעלכעסאיציק

מחציתרקלותינתןשימכרנהואחריהנגריהאתלמכוריוכלבהסכמתושרקזה,
אתנושםבשנים,עשרותארבעבמשךוהזיעאבאעבדבכיוףהבשבילתמורתה.

אבאעלשכעסמתוך ?גבועלהעץבוליאתוסוחבידיואתופוצעהנסורתאבק
משונות,בעיסקאותהסתבךעליזהנוקמנותובמיןהירושהכספיאתמבזבדהיה

אברמדוןשאיציקיודעלדעתשצריךמיוכברנכשל,לפעמיםמצליח,לפעמים
לקנותלווהציעקדושיומיאליוהגיעגםכךאמצאות.לבעליהואקלטרף
שחיתהבאנגליה,כלשהיבאחודהלמכירהשעמדמרביעסוסאיתרביחד

אתאיציקבאדניקראיומישימעה.הגיעלטבירהועדהגזעייםבסוסיהמפורסמת
שאיןכךועלייחוסואתהמאשריםניירותוהביאהסוסשלהיוחסיןשושלת
אומרשכזאת,קניה .עורריםאיןהריישראלאץרבכללסוסיםמומחהכיומי
נוקעהואשאםמירץובסוסמדובראיןשהריבה,כרוךסיכוןכלאיןיומי,

אתמכיריםכולוהעולםשבכלעודמההצבי,קרןעלכספךאתשמתקרסול
המזרחמכלאלאלפיתחםישחרובאץררקשלאלהםומובטחהשחור""אפולו
ומכרוית.מסעודיהואפילוסוסותבעליאליהםיגיעוהתיכון
יותרהדהבסוסרוצההואוכברניצתדמיונו .רביםלדבריםזקוקהיהלאאיציק

לקשוררוצהוהואלוזימןשמזלוהעיסקהשזוהיבטוחהוא .בחייודברמשרצה
מהאך .בפרטהשחור"וב"אפולובכללבסוסיםעלוםועדמעתהגורלואת

אפילולקנותכדיבהםשאיןשטרותאלףמאהרקלונותרוהונוומכללעשות
לבסוףפנהלוובצרסוסיםוישןסוסיםאכלהואכיסופיו.סוסשלזנבואת

שהרילבועללדברבכיוףניסה .בנגריהחלקואתלולמכורוהציעלככיוף
לליבונוגעהדההבןשלוגורלומכללוהיקרהאיששלבבנוזאת,בכלמדובר,
מזכירהואולסוסים.ליהודיםמהוסוסים,ובשרו,עצמושלו,בנוהיהמשל

בעשרהנגריהאתאביואברמדוןבנהאיךממילא,יודעשהואמהאתלאיציק
אילמתתשובהלמיןשהפכהעדזיעתוואתדמואתלתוכההקיזואיךאצבעותיו

שניואתהראשונהאשתוואתביתואתשאיבדאחרי ,"םש"עליושנהרסלעולם
שלכבודםחילולמשוםזה.הבמעשה-הסוסיםוהאיןאיציק,שלאחיו ,ילדיו

אךחלקו,אתימכורשלאובלבדהכסףאתלולהלוותאפילומציעהואהמתים.
לא"אםלוהמבטיחבן-שיחושלעיקשותוגוברתכןלדברמוסיףשהואככל

אתעושההאיום ,,אחר.למישהואותהאמכורשלי,המחציתאתממניתיקנה
הדקןאברמדוןשללנעליוייכנסדר,אדםמישהו,כישהמחשבהובכיוף,שלו,

ומוציאהולךשהואעדאותומבעיתהכהבפתח,השלטמעלשמואתוימחוק
אתהמתשותפושלבנולידיושוקלהלוואותולוקחמהבנקיו Aחסכונוכלאת

 .הסוסשלמחציתוקנייתכדילוהנחץוהכסף

נסעעדייןודוממתרחוצהוהעירבהיריםכשהשמייםונאה,צחאביבבבוקר

שדואףקדוש.יומיהחדש,שותפואתשםלפגושכדילאנגליהאברמזוןאיציק
עלביוםבועולהאלאבלונדוןמשתהההואאיןלאנגליה,ראשונהנסיעהלו

יומיאתפוגשהואהכחול""הפרשבפונדקשם,באת.לעירהמוליכההרכבת
המכירהשטרותעלשיחתמוואחריונישלמחכמעטחעיסקחכילוהמוידע
יימצאא~אלכלאךהסוס,שלוהעברתווהחיסוניםהדשיונותבעייתרקתישאר
צורתואתמתארהוא .לאץרמאץרהנשלחהראשוןהסוסזהאיןשחריפיתורן

רעמתואתהיפות,עיניואתהקטן,ראשואתחדקים,קרסוליואתהסוס,של
בפעםעיניוינוחובולרגעלבוקר,מחכהואיציקהשחורהפרוותווכרקהנרצצת

 .השחור""אפולועלהראשונה

עוברוהאוטובוסמבאתהשעהרבעיכשלושתבמרחקנמצאהניקלוייסןאחוזת
אדומיאפוריםבתיםובהםקטניםוכפריםלבניםוחורשותירוקיםכירםעל-פני

אור .בחצרותיהןנטועיםצפצפותשעציידיים,רחבותבדודות,וחוותגגות

שלועיניוהרוגעיופיואתומבליטלעיניהםחניגלההנוףעלמנצנץמבחיק

לפידשולמית

שאיןנעימהבהזיהדמוםשוקעשהואעדהרכיםהרכסיםעלמתרפקותאיציק
 .אחריתלהואיןראשיתלה

רגליהם.אתומחלציםמהאוטובוסיורדיםוהםהנהגמכריז- !ניקולייסןאחוזת
שחוריםברזלשערידרךמסיעםוהואג'וןסרשלנהגולהםמחכההתחנהליד

לפניהםעולההבחור .גדולארמוןשללפתחועדהמוביללבןחצץשביללתוך
רחביםמדרגותגרמיששנימקומרתאכסדרהדרךאותםומובילבמדרגות
הוא .פיואתלפצותיכולאיציקאיןהישתאותמרוב .כנפיהשתיעלמתפצלים

הם .הזההארמוןבעלשללשותפיוויומיהואהפכוזהכיצדמביןאינועצמו
פסנתרבוישנשפים.כאולםהנראהככלהמשמשגדולאולםפני.על-עוברים
מהםמבקשהנהגמגולפות.במיסגרותותמונותרכיםושטיחיםגדולשחור

החלומחכיםבעודם .בואםעללאדונולהודיעכדיומסתלקולשבתלהתכבד
מבטיהםהתפארת,ואתההדראתשבעותאינןעיניהםבחדר,בלאטפוסעים
עלאיציקעצרלמולואשר:ש Wהבנויוהאחהגדוליםהאגרטליםפניעלחולפים
שהעכירהוכההגדולהתמונההוור~דיםלכרכוביםמעלפתאוםכשראהעמדו

אומרהנבהלת,נפשואתמרגיעכבחלום,לעברההתקרבהואבגוו.צמרמורת
למרביתבניגוד .אחרתאשהתהיהוזואתעוררהנהשוא,מיקסםטעות,דולעצמו

זההיהוגביריםגבירותשלדמויותתפארתןבשללהוצגובהןבחדרהיצירות
אתהאמןציירכאילוולמשולשיםלמע~יניםחולקהבדמלבן .מודרניציור

שיטחללאחלקיואתוהדביקאותוניפץואחר-כךזכוכיתמישטחפניעלהדיוקן
בחקראתהחדירהזיתעורהעיניים,אותןהיוהשחורותהעינייםאך .סדראו

חפסוקת.אותהחיתהערפהעלהנאסףהשחורכשיערוהפסוקהשזכרכפיממש
 .רצוןבשביעותקדושאמר-כהוגןשתתרשםידעתי ?מהמדהים,

 .גבםמאחוריהנהגשלקולונשמע-לנומחכהג'וןסר
 .התמונהעלאיציקהצביע- ?זאתמי

נואק,ז'ורז' ,גרטרוד"של"החלום-הנהגענה-הלוחיתעלכאןכתוב
1937 . 

גרטרוד?-

בטהובן.שליצירהשםעלזה-
 !מחכההברוןבוא,-קדושבודחק-לךקורהמה-

אבלחנה,כמוזהחנקה.לחקראו-מתנצל,גמגם,-אותההיכרתיאני-
 .בפולנית

ולחייושחורותעיניומאפיר,עשרוונאה,גבוהחמישים,כבןגברהיהג'וןסר

 .מיקטרוןאועניבהבלאמשובצת,ובחולצהרכיבהבמכנסיהיהלבושאדומות.
פטרחראאךנסגרו,אדונושלפניוכילאיציקהיהונדמהמשהומלמלהמלווה

 .ה.וחפוזענייניתבתודההאישאת
והחליטוחמיסמכיםכלעלשעברוואחדישניחםבשםחעיסקהאתניהלקדוש

"אפולואתלראותבוודאירוצה"שותפך :המארחהעירהמישלוחמועדעל
 ".השחור"

 !מאח ,בוודאיכן,-

אלונמשכושבואיציקשלועיניוהגדולהאולםאתוחצומהחדר'יצאוהם
לפניה.ונעמדעקבותיועלושב'סליחה'מילמלוהואהמנופצת-כאילוהתמונה

 .שאל-זאת-?מי-
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גרטררד?

המודל?חיתהמיהמודל,לא,לא,

 .ניקרלייסןאנההיהשמה
 ?קררנה

כן.

 ?חיתההיאמי
 ?שואלאתהמדוע

 .כמברכהגמגם-בעיניחןמוצאתהתמרנה
לספרדברחההשלושיםשנותבאמצע .פרליןילידתפסנתרנית.חיתהבנעוריה

ב-בזירהשנהרגהידועהשורריםלרחםאררטגה,אלפרנסרשלאהובתווחיתה
 .ארתהציירפיקאסרגם . 1938

 ?ארתההיכרתאתה
 ?מדוע .כן

 ?להקרהמה .היטבשחיברתילמישהימאדדרמההיא
יודע.אינני

 ?לאחרונהבהפגשתמתי
נלך? .מזמן

גםאמרר ,שלךשאלהאףעלערדאענהלאמעתה .חתרםהיההאיששלקולר
 .תנועותיו

ריחאתנרשםהתאים.אחדבתרךרשם,הגדולותהאורוותלעברסהרוריפסעהוא
עדנסערתכהחיתהרוחואךהשחור","אפולואתסוף-סוףפגש .החמץוהחציר
אךהלח,אפרואתהנרצצתרעמתואתליטףהואכן.הסוס.אתכמעטראהשלא
 .במקרז.ןןהללוהפעולותכלאתערשהאחרמישהוכאילונדמה

באהמרות .לעולמובכיוףשמואלהלךבהעדרוכילאיציקנודעלאץרכששבר
אתניחםבאיחור,רשם,לכיתרהלךהוא .המנסרהעלבעמדובחטףעליו

הקשרשהיההאיששלמותרעלאיתםרככההבנים.צעירנסים.ואתהאלמנה
 .אבאעםהאחרון

שלווהסייסהואכיניקרלייסןג'וןלהםהודיעמאנגליהשחזרואחריימיםחודש
השחור"."אפולואתמביאים
 .איציקהופתע- ?הסוסאתבעצמומלווההוא
 !העולםבכלכזהאחדערדאין-קדושהתלהב- ?סרססתםזהמה,

 .אותרמכרהואובכל-זאת
ביזנסעושים ,שלנרהמאכעריםכמרזהחושב,אתהמהכאלה.האםהאנגלים

 .כשלרםהגיעשהסוסבטוחלהיותרוצההוא ?ישראלעלושלרם

לןהיהלאשמעודרואיציקטבריהשלידבחררההסוסעםנשארווהסייסקדוש
שבערישההכיהודיעהאנגלי .לתל-אביבניקרלייסןעםחזרסוסים,עםעסק
העומדהזמןבמשךלראותלוכדאילדעתו,מה,איציקאצלוהתענייןבאץרימים

 .לרשותו
מהייןשלגמראחרירשם,נאהלמסעדהאורחואתאיציקהזמיןה~ירהכשהגיעו

 .ניקרלייסןבאחוזתביקרמאזמנוחתואתשהטרידהנושאאתוהעלהחזר .הצונן
ארתהראיתימאזאךההיא.התמרנהענייןאתשרבמעלהשאניעלליסלח-

בציור.האשהאתשחיברתיספקליאין .בלילותשנתינודדת
 ?גרטררד'של'החלום

 .כן
 ?כךכלבטוחאתהמהסמךעל
החורגת.אמיחיתההיא

אתכללשמעלאכינדמהקפוא,במבטניכחדמביטניע.ללאישבניקרלייסן
 .עתהזהשנאמרוה~לים

 .לבסוףאמר-עליהליספר-
אחריכאלהנישואיםהרבההיו .אבאשלהשכיחאשתוחיתההנקה-

אותיילדים.שני ,רעיהאחים. ,הרריםמשפחתו:כלאתאיבדאבאהמלחמה.
קרובים-היוהםערלים.במחנה-1946בפגשהואהנקהאת .להצילהצליח
לאמשפחתה.בניכלאתאיבדההיאגםבפרלניה.עירבאותהנולדו .רחוקים

היולהבה.והשתקעוכיפרנטושהדירהקיבלוהם .מלבדראחדאףלההיה
עםביחדשלוהנגריהאתפתחהואתמררתםשקיבלהובכסףתכשיטיםקצת

 .חייושלהאחרוןהיוםרעדבאץרהראשוןיומרלמןוידידשכןשהיה .בכיוף
 ?איתםגרתאתה
 .לא

מדוע?

 .ארכלהיהרשםכסףהיהלאלהם .לקיבץו,אותישלחו
 .מרירנשמעאתה
 .בקיבץוהסתדרתילא

 ?הביתהחזרתלאמדוע
שתקניתחיתההיא .הכלזההראש,מעלגגלהםהיהבית.היהלאזה

וקדורת.

 ?נראההואאיך ?היההואאיך ?ואבא-
חייו.אתלשקםמצליחהיהאחרתאשהעם .חזקשחרר,גץו,יהודי-

 ?ניגנההיא
 ! ?ניגנה

פסנתרנית.חיתהניקרלייסןאנה
הערליםבמחנהזהאתקיבלהפרקים.מדלקתסבלההיאניגנה.לאהיאלא,

אבלבעצמה,שתטפללרופא,שתלךביקשאבאארצה.שהגעיהאחריקצרזמן
עדשנתיים,שנה,בהםמטפלתחיתהבתינוקות.טיפלההיא .רצתהלאהיא

וחיתהפרוטותלקחההיאממנה.להיפטרשמחרההרריםלגן.והלכושגלדו

שמחה.בליילדיםלגדלרעזהשמחה.בהחיתהלאאבלאחראית,
 ?בכךהמשיכההיאמדוע
 .אחרמקצועלההיהלא ?לעשרתיכלההיאמה
 ?שלהתצלוםלךיש
מצאתי.לאאבלשלה,תצלוםחיפשתיניקרלייסןמאחוזתשחזרתיאחרילא.

יודעהשד .כשראהשאבדהשלומהמשפחהותצלומיםאבאשלתצלוםלייש
אני .אשהארתהשזרבטוחאניאבל .האלוהתמונותאתלהצילהצליחאיך

 .בטוח

 .חייםמלאתזוהרת,יפה, .אחרתאנההיכרתיאני
 .זהאתלהעשרהנאצים

 .המלחמהכשפרצהבאנגליהחיתההיכרתי•זz.אניאנה

אףבלינשארהשהיאשלה.המשפחהאתהרגושהנאציםליאמראבא
לדעת.צריךהיההוא .אחד

 .בכתפיומשךניקרלייסן
אחרת.אשהעלמדבראתה
אשה.ארתהשזרבטוחאני

 ?מלבדךארתההכירמי
היאלך.אמרתיארתה.הכירלאשליאבאגם !הכירלאאחדאףהכיר?

נפש.מרתשתקנית, ,מסוגרתחיתה

 ?שלךלאבא ,חבריםלוהיו-
לאנגליה.כשנסעתימתהואאבלשלו,החברהיהבכיוף-

 .בכיוףשללכיתרהלכוערבלפנות
אבאשלאחד-נסיםאמר-תצלומיםשניומצאתיבניירותסדרעשיתי-

 .שלךאמאשלואחדשלך
לצורךהותקןאשרמשונניםשולייםבעלקטןתצלוםהשולחןעלהניחהוא

יותראףשבציורלדיוקןודמתהצעירהעדייןחיתהבתצלום .כלשהיתעודה
מקמטים.חלקותופניהשחררעדייןהיהשערהמשזכר.

התצלומיםשניאתשליאבאאצלהשאירשלךאבאנפטרהשהיאאחרי-
 .האלה

 .כךעלליסיפרלאהוא
שלך?אבא-
 .שלךאבאלא.-
במכונתצפופותשררותהודפסוגבםעל .פניהםעלהתצלומיםשניאתהפךהוא

 .כתיבה

 :כתובהיההאחדעל

 :כתובהיההשנירעל

שלובעלהזלמןושלמהטרבה-גילטבןאברמזוןיהודה
ומנלדגיטלטובהשלואביהםכהןלביתאברמזוןשרה

חנה-שלבעלהיבל"א.יצחקשולבאושוייניצםשניספר
מנחם-מנלדשל:;ןתםניקלוייסן'קדוםאברמזוןאנא

מדנציג.אברמזוןלביתלודמןשוהר
מנחםשלבתםניקלוייסן'קדוםאברמזוןחנה-אנה

אתנותןאנימדנציג.אברמזוןלביתלודמןשורהמנלד
כידבביוףשמואלושותפילחבירלמזכרתתצלומה
יהדוה :חתוםאמות.אנישגםאחירימחלאשזיכהר
 .אברמזון

-בכיוףנסיםהצטדק-האלהבתצלומיםלעשותמהיודעלאאני
לעשותצריךאנימהמביןלאאניאיננו.כברשאבאאחריעכשיו,כלומר,

 ?בזהלעשרתמהמצבות.לאזהתצלומיםזאת,בכל .האלהבתצלומים
 .ניקרלייסןשאל- ?אחריהםכותרערדמה-
שיאמרוכדיהכנסתלביתארתהציר~והםכיפרשלהםהדירהנשארה-

חלקיאתלומכרתיבכיוף.לביןבינישחולקההנגריהוכשארה .'קידש'אחריהם
 .השחור""אפולואתלקנותשארכלכדי
 .הגורלדרכיהןנפלאות-
- .בכיוףהאלמנהאמרה-ארתהכשחיברתימארדיפהחיתההיא-

 .חייימיבכלממנהעצובהאשהפגשתילא .מאדועצובה
אכיןבכיוףאתניקרלייסןשאל- ?האלההתצלומיםאתלקבלהא~כל-

 .המקרראתלכםואשלחהעתקים
 .בכיוףנסיםאמר-בסדרשזהחושבאני

לנסים.איציקאמר-יוחזרו.המקורייםהתצלומיםיכלךערבאני-
 ?הואמינסים.הצטדק-שליהירושהעכשיוזאת ~אחריותמרגישאני-

 .הדלתלידככרכשעמדוהזראודותשאל
 .בנעוריהאנהאתהכיר

 .מביןאינני-
 .מביןאינניאניגס-

הטיילתלכיר~ןבברגרשרבירדווהםצחאווירולשאוףלטיילביקשניקרלייסן
כיס.והביטוכחוליםכיסאותזרגעלהתיישבורשם
כבר.זהאותרשהטרידהשאלהאיציקשאלמהזמןששתקואחרי

 ?כןלא ,יהודיהחיתההיא-
 :ענהמהוססת,שתיקהאחריולבסוף,וכחכחושתקנאנחניקרלייסן

היודיה.חיתהכילינועדעשברכשבעררקפרלכיה-כרצריה.שחיתהחשבתי-
הפרלניההפסנתרנית .אררטגהבאלפרנסרשםוהתאהבהלספרדנסעה-1936ב

משהרהזהבזרגהיה .הגבהוההחברהלחביביהיוהספרדיהשורריםולרחם
היאנהרגשהואאחרי .רמחיקאיסומשורירםציירםשלדמיונםאתששבה

 .לנגןחזרהוהיאנישארהס .לאחוזתוארתההזמיןשליואבאלכגןהפסיקה
 .יהודיהואיהודיהלאםבן .יהודיאתהשלכרהחלנהלפי-

צלהטילהרחובפנסקדורת.בשתיקהשקעושרבמרירחיוךחייךכיקלרייסן
 .המנופץלדיוקןעתהדמהוחראפניועלשחרר

נסעההיאהמ!וחמה,כשכרתתינוק,כשהייתייהודיה".אם"חיתהלאהיא-
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ניגנההיא .וחייליםאזרחיםשלרוחםאתמעודדתוניגנה,למקרםממקרם
שלאנחעל-ידינדחפתמרזח,בבתיבמיקלטים,בכנסיות,הרוסים,באולמות

שרב.ללאונעלמהקטןילקוטארזההיאהמלחמהובסוף .עליושליטהלהחיתה
 ?מעשיהאתהסבירהאיך-
 .ניקרלייסןלואיזה .אותישגידלהשכיחאשהנשאאבי .הסבירהלאהיא-

אבי .בביתדיברולאהאמיתיתאמיעל .אמיוחיכהחיתהלואיזהליבאשר
היאכן, .שעברבשבועסבתיליז;כפרהזהאתמותו.יוםעדאותהלאהובהמשיך

כדישואל,אנימדועלהאמרתילאאותה.לדובבקשההיהבהתחלהעדיין.חיה
העולם,מלחמתשלהאחרונותבשנתייםכיסיפרההיאאותה.לזעזעלא

מחנותועלהכפיהמחנותעלאירופה,יהודיגורלעלהידיעותלהגיעכשהתחילו
מצער.והשתגעהוהלכהלכגןהפסיקהאכהפולכיה,ייהודיגורלועלההשמדה

וחזרהאמרההיאישו",היהודים"כלשניצלה.כךעלאשמההרגישההיא
להלעזורניסהאביפצעיהם".אתולכשקמהצלבאותםלהוריד"צריךואמרה,

הכלביםואתהפרחיםואתהעציםואתהגדולהביתאתשנאההיא .יכולולא
קורה",נורא"משהולמות.נפשהאתומבקשתבכתליםראשהאתמכהוחיתה

אמרהוהיאלסנטוריוםארתהלשלוחרצהאביקורה."נורא"משהואמרה,היא
היחידהנורמליהאדםשהיאוטענהלסכטורירםהאנושותכלאתלשלוחשצריך
והחליטהתישאראםכולנוחייאתתהרוסכיכנראה,הביכה,לבסוףביכינו.
לראשונהכשבאהעימהשהביאההחפציםמעטוברקטןתיקארזההיא .לעזוב
אתקיבלתיהללו,השכיםכלאחריעכשיו,רקקצר.מכתבוהשאירהלביתנו
לאחוזהמגיעהייתלאאםקורההיהמהבלבי,חושבאני .מסבתיהזההפתק
 .אמיעלסבתיאתלשאולליגורםהייתלאואם
 ?במכתבכתובהיהמה-

"עוזבת :בקולוקראעורנרתיקמתוךמקופלתכיירחתיכתהוציאכיקולייסן
אנה."תמיד.אתכםאוהבאחרי.תחפשואללי.וגםלכםגםכךמוטב .אתכם
האפלות.המצולותמתוךהניתזבקצףוהביטוושתקוישבוהגבריםשכי
 .איציקאמר-כולו.בעולםחיהנפשלהשאיןאמרההיא-
הירושה.כשארהאגב,זאת.אביןלאלעולם-
 ?ירושהאיזו-
נגענוולאבגורלהעלהמהידעכולא .כשנישאושמהעלהכניסשאביכסף-

הזה.בכסף

 .יודעאתהעכשיו-

לעולם.הזהבכסףאגעלאאני
מדוע?-

 .שלההיורשאתה .מחייהאותימחקהמקיומי.התעלמההיא
 !אני?

 .כן
 !לא

 ?לאמדוע
 ?מביןאינך
לא.
ל~;נר.רצתההיא
 .מה?על
למות.לווהניחההשבטאתשעזבהזהעל
 ?לעשותיכלהמהוכי
דבר.שום

החוקי.היורשאתה .הזההכסףאתשתיקחרוצהאני

 !לא

 .ניקולייסןלאחוזתאותךהביאהההשגחהיד-
רוצהאינניחזהבכסףאבלבכסףבוחלאיננילי,האמן .כךמשוםדווקא-

 .בורצהלאואבאבו.רצתהלאהיאלגעת.
 ?במתנהלךלהעניקליתרשההשחור"ב"אפולוחלקךואת-

פתאום.צחקאיציק

 .נפגשיםהיינולאהואאילמלי !אותושכחתי ,, !השחור"אפולו
 .אנא

מדוע?אבל
לאחיו.אחמתנת

מתה,כשאנה .בכהלאהואמתכשאבאגרונו.אתהחונקותבדמעותחשאיציק
בקדרות,בביתהמדשדשתהאפורההדמותהקלה.חשבפרושהקלה.חשהוא

ביקשההיא .סודהאתידעאבאכיהביןעתה .ילדותועלשהעיבמעיקצלחיתה
עלבכהעתהחייה.אתאיכשהו,ששיקם,שהוא-הואוסוףלחייוארוכהלהביא
 .אולילהם,לעזוריכולהיהידעלושניהם.מות
 .כיקולייסןג'וןאתשאל- ?ארתהזוכראתה-
עליושבאבאאתזוכרתואניומנגנתיושבתמאדיפהאשהזוכראני .כן-

ולאשלושבןהייתיאושר.שלכהרהפניוועלומקשיבהאולםבפינתכיסא
החייםאתאהבההיאזוכר.אנישלההבושםאתאפילו .לעולםאותהאשכח
 •אותה.אהבולאהחייםאבל

איתןמרים

זק,~זאר~?ט iאו~ו nו kלך · ~ן'כ=ם·ס~
 ; pזז;בי ,.איסjנ ,~·· ,,,½ ,;

ה 9זקtקןאכז·הך~זח p:עוו,ד

p כ.זבi או ·~~?ור, i?J ~ד.~יקי

'#. ,.,,. 

ל~הוםיי W;i Sזק;~י~'·כךךל
+ :Jr ד~ן,:קיזא;rנ,ג;r, לוס, 

::זזר:;נף:;נים:~די ·~בfי
תח eננעומדגלי·בנרשי.
" '' j ·,;בוליםשננגי. -... -

: ;:•· : .,.,., .. . 
; c! ג,זן-\אt סןקזןה~קיר, ,; 
--םי;~?~ם ,,ל:;נדקזג~יר~ראשו''"
?~, ttP גn ן~~~וז:פ ' v 

;:ז~יגים.~תלס~ךיד ,,,

אור"ל rW.י~יסשוןקו+ויםח j ~ iסן·ו;נ
ז;ב~ל~דים~
מ~שז.ה''~רוענ~זטי~

~v-ףר : q ,דi? '~ ! זק~זק;ז;בים
:rש'וק,~אזr;i זןןז;בים~ת 'ררt' 

fr ~ n ןז.,על·ך~ק;
 ..הפלאיםכתובא,ת:

 • .,ז- • 1 ••• :::!

 .ה(~סזנךם f ~,ס~ר. iQו.ל ,,ה.כלס~-~·-

 .. ~-ז:: .,

ה,בן,יקו
אמרג:ןהננבדרת, ''w ~ Oנת
 T ·:-ז ••:-ך•· ~

ה Qז;זק~ . ז~!,~ידי
, rt .כד;נבות··ז,~ח?י'ןך"כל

 84-85גל' .. 77עתרן 34



פלדעודד

הצחיחההחרבמשא
וגעגועים")"לחםהפואמה(מתוך

סובבתואץרשמייםבםלהזותהגעגועולחלוחיתלחם-עפרבנרשניתן
לנרנהיהמה-מה-מהבחרשךהשואלהאילםהסרטןחרגיושביה
ותלתליבסבךערדנבראלאואצלובגןואלמוותבדעתככהשנפלנו
הדם-דם-דםתהיותסרמקרתמדרכתעלסתיומצהיביםלנראשרעלררה
סבלנותוחרוזיפגיהחונטתהתאנהוחשקערדעריהלאאדםהנה

איןראששחררהמדבררסנהחרב-חרבוהריהוביתשלרםבםלגלגל
מיויישקפהבכלאוכלתגעגועראשפלדלחםקשיםעשאנרוצרר

ילדיםהגןבזהכתפרחתחושניותזרותשפתייםלשונותיסבךשיישק
והריבעינייםהנוודחחרלארגזמגלשייםנדנדות-נשמההרמיםילדים

שיבראעולמותשירעישעולמותסוגריםעפעפייםובהירצחהחיזיון
מחיוורוןחירורלבןצדקגדריושביםכשחוריםעולמותוירעיש

הבוטההצחיחההחרבמשארזהאחרוןצידמדורותאצלמאדימים
חרציותתגדנהמהמהלבקשאלוהיםלבקשנחלחלוקיאצלהברכה
מזורלוחשתבעלררהניחוחרחרחודרדרועקרבנחשבאיןאביב
הקמחוזהבהזולוהלחםיקרותבאורהגעגועובוהקמאורבוערת
איןרוחכיקמהודוממתהיםושקטרוגעמחוזרתאלגעגועיםולרבן
הראויחרצהלבנהיונהרקובנגלהבנסתרבמספרשלישיתצופיהועין

בטקסקברעלמושלכתאבןעופרתיצוקיםצוקים-תלולומדרון
שהלךזהאתשלאעצמנולהספידנשמהונרהמתואלונקתהנורא
הלחםועדייןגעגועועדייןבלעדיומתייפחיםנבכהעצמנואתמאתנו
לולפנימשחרתונמייהשועלושיבולתהקמחואבקרסיסיםהנשבר
כנףובעליבאנשיםבוקר-בוקרכת pנרגברקיראתבטרםלבלוע

הסףומטיושביהעלקמהועירהכרךוזמזוםהדבורושארןמצרריצים
ככלאדםפראובזקנותערברייגעלאראשתומכותוקוררתלנפול
החטאתניניוביאורבאורלרחשאפר-אפר-אפרברוחאבקסיעתהאדם
לילמדורייקיםמערשיעוררושערןרגעומגדליהשעהוצריחיהצהוב
סירשעלזהרכבלנבלותבחזועיטושחףהלילהונץיוםשלולילית
המקוםצרהמקוםוחשוךבאפלהגרףנושךוגרףמשכנריכונןהבשר
ורותםיערבלאצחיחנורהגםאדםיסכוךהנההגשרודקאלוהככנהר

באיןהפרךגבעלמנרצחוצבחיהנפשויששדופההרוחונוסקת
מצמחתעריהתוססתשיכוכשרקתמטבילניכרבצהובמרשיע
ועמודהסדרםהנוראהשלגואישהבזושריקתצורחותמצמחתפעוטות
באבדרארושתצוננתתופתתחתיתהקערהועמוקההמערהוחטא

קצההעץקצהשבוריםוענפיםלפיררתסרפדבאנשיםבאבשקט
השמשמרכבתמעופפיםוסוסיםשקיעהערבייםכדמדומיתפילה
השמימהנושקיםוצריחיהכזביםמפריחיאץרשםמערבהבואכה

אלוהשםלשאתחטאתתפלופןמהםגררוגםגררולרובשקרונביאי
גםזורעיםעפרהנושקיםאשריאמןאנחנואומריםראמןלשווא

אמונהוקטרןאמןשמייםמלכותובהםכפייםגעגעוקצוריםחורשים
גםרשםקדםערוכותכפרתהאלמרשיעיאנחנווהריברישמתום
 .ומועקתנשימהמכרסמתותולעתוזחלורימהרמייהאלילימזרח

ראפשי-אפשי-אפשילותרכללארוחכענףהטבורוסבךהגררגר~

פלדעודד

שתגיעראפשיוחסדאפייםוארךוחנוןרחוםעורכותפוקדלושניטור
באיברהמתקשההנולדהרךצרחתהלבןהצינוקזעקתהקרחצעקת
האפרשלמתנעטהולאהשוחטושחטהדיןוצידוקבנראיןואיבה

ושקטלחרשךצבעיםרמהימלאבירתואחרבענןהקשתואפורה
המעגלחרכיעפרוןהשמימהלשלחצבעוניותבגלריותאיתרלהתכתב

להרוותוזלעפותונשיאיםורוחגשםעדמכאןאנימשלאאומרזעם
זורחאביבאביבהפועםהלבשלכיסיםלמעטנפלאותערדאיןוהרי

במשבאבקניםמרבבהצחגבעולהכותרתרעליבתפרחתראשחרצית
שחרסלסולמפהקיםדבשויונקיהאורמשב-האורמשב-האור
לךאנחנועבדיםצלראשינועוטףהנזרוגעגועהדלההפתרגם

נתברכהמעטהנוסקוזהירזוהרתדעלאהשדהכחפ~פרתנרצעים
יעטוףהגרףהיכלוהרימשככרארזיםארצה-ארצהנטועותורגליו
יקרםותפארתחלדזרועותשיחבוקמיויחבוקואוהבתגדולהנשמה

רוחעניימתתאלוהחסדירפרףכיוישאיןוסולםלמראשותיוכר
כרויהאפרכסתזהבבארזןרקבנגלהולאשרפיםלרחשמעטוקשב
ומתוםסנדלדגליהםעפרללחךנחכרראוייםלאזקניםדעתלמדדך

בעלררהמנגרבצפצפותעוברורוחצחצחרתחרבענןותקומתרבבנר
כןהארבהונגעשהינהושחיןתבי-שחיחמוצתהזיעהבפרךמנסר

אנשימרץברבהתהוםלוחשתלוחכתאלוהאשובבוהובתוהוירבה
צחיחהחרבהמהפכתהחרבתבראכיוישאיךאין-אנשיאין-אנשי

מהינבטרמהכשרשיםעובררוחעובררוחאלוהחסדמתתלהצמיח
קשובגזעאדרותברלסייטוסידחולשופעתזרבתולבאץרינבט
זריעהותתייפחקצירעילוזעתבטרםמתבט~םחטאבטרםאלוה

רמיתחוחתלםפתוחבתלםהרגלייםהולכותשדרתבצלםשנבראנו
קטוףהיבחרכילמחרתדאגאליאמרבחיטהבדגןבשיבולתשינקר
ברכייםורטטהמיםואבקניחרתגררגרתמשביעיםזרערניםידבהישג

מירקדקידםצחצחרתנושאורוחהדרדרסבךפרלחרת'ביצהחוצות
משאםכיעפרתישקמעצמותיוועצםברשרוחזהקרמהויזקוףשקד

 •שרב.נרצהלאבאנו
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השקיעהאךמת
רהתיגברררת

מוקדגבריאל

שדהתיגבורות.הבאתעללמחשבהמקוםעכשיוהותירהלאהשקיעהאימת
באוררקרקדןהחוץעםקשרמכלהרמטיבידודבודדוהדימדומיםהשקיעה

הבדילמכיפתומהיריםארוכיםבאלכסוניםשהוחזרעצמו,שלהמוותקרני.
חגהוהקרינההעבריםמכלהמעגלעתהעליונסגרכאשר .השמיםשלהעליונה

להיזכרהיהקשההאחרון'מקום-עמידתוסביבסימטריותבעקומות-מחול
אוביממותבשניות,הקץאתלדחותרקניתןהאפשרי.ובקיומןבתיגבורות

לוחות-כוחוביןהקרינהעוצמתביןמסובךיחסאיזההיהאחדות.בשנים
שניתןמהכלבו.להיזכרשהתקשהיחסמיתקניר,שלומסכי-המגןהספיגה
יותרסמוכיםולהציבםאחורההכבידםהמיתקניםאתלגרוראיפוא,היה,לעשות

ניסהלפעמיםעצמו.סביבוחגמתכווץבמעגלומצטמצם,ההולךבשטחלזהזה
שהרצועותקיימות,אינןשהעקומותמסביב,השטחפנינראיםכךשלאלחלום,

גרירתאתלשכוחהרצוןהיהעזמההמסתחרר.במחולןחגותאינןהצהובות
התבוסותאתחדש,במקוםהצבתםשלהקטנותהתקוותאתהמיתקנים,
מכלאותוהקיפההשקיעהאימתהבלתי-פוסקת.והנסיגההלחבחוםהפעוטות

אחזהבמחילתו,אותוגילתהזהירים,עיקובבצעדיאליווהתקרבהארבהעבר,
שהוטבללאחרוהרועדתהמצומקתדמותואתאליהוהרימהמש;שיהבקצותבו
קשההשקופה.קרינתהשלכור-המצרףדרךוהועבראחרונהמטהרתטבילהבה
עםבואןשלהתיגבורות,פריצתשלרחוקהאפשרותאפילוזהבמצבלהניחהיה

פוטוסינתזה,שללגמרימפתיעותות,נוסחאעםחדישים,ומסכי-אנרגיהמיתקנים
חדשהאמונהתוךושונות,הפוכותגריעיניותריאקציותלחוללהצעותעם

להיותכוחהיהלאכברלוהקרינה.מעולרובאם,אחררובאםהקרקע,בגאולת
והמסוגליםהאורמהירותמעלבהרבההנעיםחדשים,קרינהגלישלמקור

לושהיובני-הברית,כלהעוינת.הקרינהשלהאמפליטודותתדירותאתלערער
דרגיםעלאותושאהבואלה,כללעזרתו.לבואיכלולאיותר,נמוכיםדרגיםעל

מיוחדלסוגהמאומנותתיגבורות,רקלו.לסייעיכלולאקיומו,שליותרנמוכים
שלהטרופיבג'ונגללהושיעויכלובה,לעמודשנאלץגרילה,לוחמתשל

תיגבורותשלו.הפסיכחותשלוהריחנייםהגדוליםהבשרפרחיביןהחלומות,
עופותביןפרפריםצדיכילדיםכילדים,נקלהעלזהבג'ונגלנטרפולא-מאומנות

לפנימטה,כלפיבסקרנותמעלי-הפלומהצוואריהםאתשכופפוענקיים,טרף
השיחים,צמחייתלעברבבהלהנמלטוהקטניםהיונקיםשרידי .במקורםשניקרו
צמרותמעלנעוהציפוריםוראשיבכנפיהםהיכרהגדוליםשהעופותשעה

לגמרי.איבדנושדהללוחמתמיוחדיםבבתי-ספרשאימןהתיגבורותכלהעצים.
שנסוגשעהבעצבלעצמוהעיר :מספיקהיהלאהקרבתנאיששיחזורנראה,
שלו.האחרוןהאנרגיהמצבראתלרוקןוהחלהסופי-ההגנה nמישטלעבר

במכשירשנקלטפתאומי,שידורלודיווחבדרך'נטרפואבל :יצאוהתיגבורות
לשםבמיוחדרבות,שניםשאומנותיגבורות,כישלוןעלזעמושלו.הגווע

חושךביןלעמודועקראחרוןלמאמץאותועודדכזה,משברבשעתהפעלה
המטכ"לשלתיאוריותעלהסומךאורתודוכסי,מצביאהיהלאהרי .לחושך
עתהאבלביותר.הקשיםבתנאיםשדהללוחמתהתיגבורותאתאימןהריהישן.
כאןדמיונית.ובצמחיהבקרינהמוקףזר,כוכבשמיתחתמגןוחסרחשוףנותר

 :שוניםחלומותשניחלםאופיינייחוסר-ברירהמתוךביררה.שוםלוחיתהלא
פאטאמורגנהתיגבורות,שלתמונההופיעההאופק,בקצהרוטטתאשלייהמתוך
כאןלולגייסיוכלושםשניהלהרחוקיםשהקרבותשיער,מיברית.בנישל

רחוקיםתבלבחלקיתנאי,עללאחיתהשהושיטהעזרההמכריע.ברגעתמיכה
נטולימניעיםמתוךמושטתחיתהאם .קשרוחסריאנוכייםמניעיםמתוךכך'כל

היינו Iביניהםקשוריםמניעיםמתוךמושטתחיתהאם .דיינולחלוטין'פניות
היאשונים,עזרהמחוויביןגשרובליקשרבלי Iכךאבלבה..להסתפקיכולים
שנאמרמהאבלבשישים.בטלהואאוליקדוםשנאמרמהזהלרוח.נזרעה

עללחםשליחתאפילוחיתהלאזו .משהובוישהעזרהמחוויעללאחר-מכן
שתיבעלכוכב-לכתבישימוןאמורפי.בחללפרודותשקיעתאלאהמים,פני

נעשונעשו,אחר,בחלק-שמייםרדיואקטיביאוקיאנוסבמעמקיאומות, nשמשות
עשייתם,שלהיגיוןחוסרעלגאווהמתוךתוחלת.וחסריקטנים :כלשהםמחויים

השיטהשלהמכניזםעתההורחבמכשיל,סיכוימתוךמנחה,עיקרוןשוםבלי
חובותבמילויהושקעומאמציםכמה .וייתןהלמעישלהחלללעומקהקדושה
מהאךומציווייה.בהשדגלהשיטהממקורבפירוששנבעוהקטנים,במחוזות

בפינהמראשנטועהיההוא ;לצידוהתייצבלאכוחשום ;זהמכללויצא
ביוםהגנהלולספקיכלושלאמשאבים,בטיפוחהושקעכוחכמה ;נידחת
טעםהיהלאביותר.הקשהבדרךלבחורשחרחסרסיזיפיעמלהיהזהפקודה.
לתלותניתןריקהגאווהפיעלרקמאמציו.כלעליעדלאאישכזו.בבחירה

ממשי.מרקעולהתעלםהקדושהבשיטהבמישריןהכלאת
באהאיפוא,מדוע,זה.בכיווןלהניעויכלהלאהאהובהבשיטהדבקותשום

פנימי,שיכנועטעםבלישלה,הגיאההשרירותבעוויתהמתמידההסרקבחירת

אבל .כךנוהגיםבוודאיהיוהםהקדומים.האמניםשלדוגמותחיקוימתוךרק
אחרותבקואורדינטותאמונהקלותמתוךלגמרי,אחריםבתנאיםכךנהגוהם

היהלאאבל .מדומהבניבפטפוטכמואותםלחקותהיהמגוחךכמה .לגמרי
לגזרותצילושליחתעצם .מדומותחובות-כבודשלממעגללהימלטיכול

אתהשלמות,אפשרויותשלהאחרוןהמחווהאתהיוותההמעגלשלהשונות
ביוםהשקעותיוכללועמדולאלמההמלא.ייפוי-הכוחשלהאחרונההנציגות
ביום .האחרוןעמידתולמקוםלעצמודרךחיל-עזרשוםהבקיעלאלמה ?מבחן

 .בריתבניבלינותרהאחרוןעמידתו

רק .העזרכוחותבידילושיושטממשי,סיועעללחלוםאפילוהסכיםלאהוא
 .המצורמטבעתאותולחלץיכוללגמרישוניםבני-בריתבואעלנועזחלום

רועדבחיוךבוניבטונטולי-הדיוקןבריתבנישלוהמפתיעיםהדוממיםהצללים
לרעודהחלואך :ועומדותמוצקותנראודמויותיהם .האחרוןעמידתובמקום

בקצותיהןוניגרותגווןמחליפותלגמרי,אחרותולהיראותהספקטרוםקצותבכל
היחידההתיגבורתחיתהזוהקבועה.הראייהזוויתלרגעשהוחלפהשעהארצה,
בשעותהמכריע,ברגעבואהאתכללשיערשלאתיגבורת ;הנהלהגיעשיכלה
ניסהוכואבותנחלשותבעינייםפניה,אתלקדםניסהנימוסבג'סטות ;הקץ

הסידוריםכלאתעשוזה-עתהשבאושהאורחיםבשעהבפניה,להתבונן
נוזליתדייסהאיזואותוהאכילמהםשחלקבשעההקרינה.להדיפתהדרושים
כמהפרטיבקדחתנותלבררניסהאלונקה,בתוךשע~ןברכ~תוהושיב;

ושכחבידיהם,הוודאיתמציאותםעלרימזבואםעשצםמאתימטיים.ואריאנטים
לאכדילעשות,עליוהיהמה .החיצוניתלמראיתםרבהתשו·מת-לבלהקדיש
להיזקקבלימהקרינהלהיפגעלאכדילעשותעליוהיהמה ?מהקרינהלהיפגע

תמידלעו·וךבלימהקרינהלהיפגעלאכדילעשותעליוהיהמה ?בריתלבני
לאכיצדמהדיוןלהיפגעלאכדילעשות,עליוהיהמה ?שדהבתנאיניסויים

חסינותלולהבטיחניתןהיהאיךיותר?נמוכיםדרגיםעלמהקרינה,להיכוות
המשוכלליםהגייגרמוניאתגםשייאשזה,ומורעלחםבאזורדיפלומאטית

בליטוברצוןמתוךמישוריםכמהעלהרףבליהתנהלכךעלדיון ?ביותר
בכיפוףעצמםאתשאלואיתר"לעשות"מהמפורשת.חסדהטייתמתוךגבול.
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בר-טלשלרם :צליום

מרקד,גבריאלשלחדשספר-ראריאציותמתוךראריאציההיארהתיגברררת"השקיעה"אימתי
במבחרכרכסהולא , 1965בשנתככתבההראשונהגירסתה . 1987בשנתלאורישיצא

הראשונה.בפעםעתהמתפרסמתהנוכחיתרגירסתה ) 1979 (הוואריאציות

עמדהנחבנקדוה,וחתבוככובזהירותשרכנושעההגדולים,המלאכיםראש
לבסוףשוגרההתקפה",בפכילחסדנותביותרהיעילההדרך"מההקטנה.דמותו

מיםביןבמעונוהספוןהגדול,המחשבלעבראחדים,גיאודסקיםלאורךהשאלה,
עשלמהלכם,אתלרגעהפסיקוהגדולהמחשבשללוחות-הבקרהמחוגילמים.
תשעארךהתשובהזמן ;הספירותביןחתך-הזהביחסיכעתכמדדיםהיופניו

זו,מעיןזעירהלדמותהרגילות.מאיות-השכיחשתיבמקוםארציותשניות
אחת.בדרךרקהתקפהכלבפניחסינותלהבטיחאפשרוהצווח,הקטןלמיטרד

נראוכךלאאבלהאמפליטודות.גבורעםקרינהלגלבעצמולהיהפךפשוטעליו
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החייםבנקודתוהצטמצםהלךהכלשם .האחרוןעמידתובמקרםהדבריםפני
מתגבש ,ומתגבשנעלם ,קרינהלגלבעצמולהיהפךניסהשהואשעההאחרונה,

 .לכלירןהצלהביןההבדלאתלקבועיכולמהםאחדשכלבמעבריםונעלם

• 

ר Jמף jJסא;ןקל
הקובעותהמיליםשבע ;ברורותדובבהמוזרהאורקל .בדברספקהיהלא .אכן
ומתייפחחולצתועוטה :המצריםביןורזהבודד .עצמועלרקלהיסביכלו

הסוףבארניותהובאושממנה ,אבודהיבשתחרפירעלהעליונהבמצריים
במקרםאחרתשמשאוראלזרועותיומותחגםאך ;הראשוניםההייררגליפים

לעין,גלריהתשרנהבלישאלותעלשמחהמתוךומדלג .רמיםאדירברשאין
ענייןרמה .אחרתשמשמדלכאןשמחמיאר .המצריםביןגופרעשויממהכגון
לסמוךשאם ,שחררלנמרליכדכאבביןרמה ,באההיאומהיכןלכאן.אחרשמש
ולמה .הגבעות,ביןשםהרץ .גובהוממרצעבנייןכגרבהמקובליםחרקי-ראייהעל

היואלדשאלות .השמדנה-עשרמידהופיעמינומבנישבעה-עשרשהידמקוםבכל
יכלוהקובעותהמיליםשבע :ברורותדיברהמוזרהאורקלכי ,הלאהממנועכשיו
חרקיהעלארה,כרכביםמערכתשלהסיבובזרויתעלולאעצמו,עלרקלהיסב

מילהאפילוי;רלרמבלי ,הנמנעהשלישיחרקכגרןגיון,יההתורתשלהניצחיים
הגלויאתלהוסיףלוהיהצרבעצם.לאוגם ,בארבארהמודוסנגדאחתרעה

 ,סתוםבאופןהאורקלרימזלא,וגםאישי.באופןעליוהאהובהכמישנהולפגוע
התהוותתולדותעלאואמיניות,חומצותלמשלהמרכיבים ,סודחלקיקיעל

יכולהללוהמענייניםהדבריםכלעללא .הקאריבייםבאייםהאימהותשלטון
שניתןהקוריקולום.ניהולשלתכונות-מפתחעלרקאלא ,הקובעהמשפטלהיסב

הנמשכתאו ,משכיהאתבקפידההמכפילהההתמדהיתרוןהיהמהמצמית,כאב
אוגוףשלה ryר;שלהקיוםהנצחתהשמש,תחתשנותיה,אתלמנותבלי

אוומשתזפת,קוראתלדמותלעיןנראהסוף .היהלא Iלמשל Iאם ?מחשבה
בחדווההמזנקמסויםנמרילגוףאוהשמש,תחת ,לכקודהמכקודהממריאה
וכמץר'עזמשפטעליולהסבהיהיכולהאםהכוכבים.ביןמעצוריודעתשאיכה

מידהבאיזו Iכן ?לשמייםישרלהיכנסאפשרשבכוחןקובעותמיליםשבעבן.
עשלבלתי-אישיתהסכמהאואדוםבצבעתיבלהחסרתהתבוננותאותוביטאו
הזאתהפרוצדורהכללא, ?ההיגיוןבתורתלמשפט ,התיישנותחלהאינהמדשאה

למחוזככןראפיק-התקדמותסיפקהולאלחושךחושךביןבעצםלונראתהלא
שטרחוצבעוניגדולספרידיעתו,שלהפרטיםמיספרגםהנרצית.התכלית
הלואכי ,הקובעבמשפטלהידוןיכוללא ,חדשרישוםאיזהיוםכלעליולהוסיף
להיותטעםהיהולאדבר,הסבירולאגםרוב'רלהתרבו,אףהשתכר,אלהפריטים

הםגםלהידוןיכלולאאחריםרביםדברים .לחושךחושךביןבמניינםתלוי
יראיםחוברת ,לחברשכיסהבקונטרסדלעילאפילוכמפורט ,הקובעבמשפט
שבעשבזכותלומראיפוא, ,היהאפשרמסוייםאירוניריחוקמתוך .מאודצנומה
ברורותהשבעהמילותרקכילשמיים,עכשיובושמדוברמילהיכנסיכולמילים

הארהרקרע.בלבאחרונהתפילה ,לחושךחושךביןלהצילויכלווקצובות
שלחדגוניותכהשבעותממשיחידה,קסםבנוסחתהצפונה ,כזאתפתאומית

בלבלכוכביםאמבותביןמצבומוזרותמלואאתלהלוםיכלהבודהא,אמידהאבא
טובברצוןומחייךלא-כלוםשלזוהרתדארתאפוףומים,אוויר Iחללבועת

ומחליקבוקר,לארוחתחלקומכתטרי,וחלבגבינהפירורישלריחמדיףומבויש,
בפינותוכהיםככבדיםרהיטיםגיל;פיביןשלוהצמרסודראניציאתבמתיכות
חודרתואיננהבשלווהעליהםנחהלווילוןמבעדהבאהשקרן-אור ,החדרים

חמקבלתפתע,הבכתרק .אחרותבכסיבותכקלהעללעשותשיכלהכפי ,דרכם
הנכוןברגעצרכןמיעדצירופיבמקוםלבואיכלהמועדף,פסוקשלצורהלעיתים
באמתחיתההקובעתהפורמולה .שאבדובממשויותשובלזכותתקווהולעורר

מנדרגורהכשורשומפותלעיקשלה,מודעגעגועשלנואשכליחוש-השבעה
יכלוממכרפירוריםאךבעולם,מקומותבכמהרקהאדמהמןכהההמזדקר
חיתה ,הגואלתהנוסחהוהיא,קדומה,אלכימיהשלמבעבעותביורותגםלהימצא
(עםמוצאללאסתירותזניחתאחרתקווהחסרממבוךחוגגתיציאהגםבוודאי
מעצובת ,קשהקליפהתחתאפלהמלאדיון ,)?השפתייםעלמדומהדרורקצף

חיתהלשאכישמה,עוצרתגדולהבכייניחיצון,טעםערובותעםקשרבליוזוהרת,
למרות ,אדיריםמיבכי-מדעלשביטחוןנוסכתהישענותובלי ,אליהםגישהכללו

שלאדיש'ובוודאי Iוצרכןבוכרייקום Iזרמידעשלוקריבשכמערךשנראהשמה
וביה,מיניהכהפךהיהחשבון,ומשפטייסודותהתפרקויותעובדות.פריטי

פנימיות,בעיקראךחיצוניותקצתהיטב,מבוררותוחיצוניותפנימיותבכסיבות

גם ,לעיתיםהמתגלההטוב,הרצוןשלוהחיוניתהלגיטימיתהפעילותלשדה
;הרצוןלהבכה jהרצוהםהלוא :בשעריםהכורעהזוג 'ממנוהקטניםויעיובידוקני
ימי-שלאלגורייםבמשליםפעםאותםמגדיריםהיופנים.כלעלכך, ;לשלטון
 .הרףבליגדלש~פחוככדור,המתעצמתהספירהואיכלוססידוראירגון. ;הביניים

להינתקחיתהחייבתהדבריםבלבתולדותיהמצדפתאומיתחיתהשלאהבכהגם
מהנחותקדוםעודשהשתחררהלאחרהכללי,הבירורביקוםמאמונהלגמרי

שפעשלהמעודכניםלגילוייםלצפותלאואף ,הניסיוןלתחוםמ~ברמקיפות
המורהכברבצדקשהעירכפי ,הזאתוהמחשבתיתהכוכביתהמערכתפריטי

שטיחותלאגםהקדושה.הישטהשלוהמהימןהיחידיסודותיהמניחהראשון,
המישורגיאומטרייתושקולה,מתונהלהנדסהנפכהכבראםהמצב,

שחוג-המבטהסבר,ורביהפועמיםמעמקיודווקאאלאבאספמיה,וסטריאומטריה
חוג-המבטביןביחסהלבתשומתרינתתבעו ,מהםאחדיםרקלהקיףיכול

הארות :לחושךחושךביןעצמםהמעמקיםבלבכלהבתבשחייהבמקום ·למושאיו
ואפלה,אורשלהשוניםביחסיםלחוג-המבטהנפקחותגדולהומסותמובכות
אתגםבחשבוןלקחתאמנםהחייבמוקפד,מיספרילתיאורלפעמיםשניתכים
ופולטנושםרבים,במיםהשוחההמשקיף,גוףשלציפתואויציבתוכקרות
לבלשיםוכן ;חליפותומתכווציםוהמעוגלים.המתנפחיםהכחוליםבזימיובועות
לחום ,ומיםיםצמחירקאואבן,עשויותבמעבדותהמים,שלהכימילהרכב
המצויהואלמוגים,ענקתמנוני 'אמבותדגים,ולאוכלוסית ,שלהםולקור

בקרקעומטמוני-הזהבאצותארניות,שרידיעללדברמבליהשונות,בשכבותיהם
ם~ממובנייניםאחריםשוחיםשלוהאיטיותהמביכותתנועותיהםועלהאוקיכוס,

במים'ומנגינהשרכיםצליליםשלתחושותועלושם'פהלהקיםשניסוואצות
בל-ומיפלצותשחוריםענקכרישיעםקרבותאגדי.יםכרםמשוררעל-ידישכונו

 • .לחושךחושךביןתשוערנה

(1971) 

 "י•מ"םוnבת
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מגדיט :ציוד

עלאותוהערמסרתוהזעירות,הפריכותלדמויותנועזתהשערהבדרךלשייכן
בצורהכזהדיוןלכהלשהשתדלמשוםכמשל,עצמולהביאאם ,אבלשכמן.

עלארגופועלהאם ?המיליםשבעלדבריכלומתכונותיואיזועלאותו,ההולמת
עננתעלכרוב,כנפיעטורתאחד,יוםלשבתהעתידה ,האלמוותבתנפשותכונות

משקהנקטר,וכדליוויתןמצלינתחלימינהכאשרכבל,עליולפרוטצחורהפוך
בוודאיגופואבל ?הנכונהבמידהבידוקהמחומםודבש,חלבשלושמימיבלול

לבבשים Iלכךנוסף .האלמוותבתכפשרעללהמריכולומימעטעודיתפורר
להתקפיהחשופיםהסתמיות,שלפניה~כיביןארגמןקטעיבעליל,הקייםלמצב
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עזרבןאהוד

אפריתפל.פילהדגמנתעלהתחתרן.ממילאשברחובה Jבק~מו~יקאתפגשתי
בחברתלימון.רבעהדגעללסחוטכסירןבשעתש:בשר.תפוזיםפלחיעםבתנור

שלהאופימןחלקהיאהסלאביתהנשמהכישטעןעמי.בןאוריהסופר-לעתיד
משמן-טוביותרהטהורנשקנואת~שמנ;תהדמעותרכיצברינו-יורים-וברכים

 .כדרכורושם.לעשרתומשתדלמו~יקאת. rמערי·שאוריהרגשתי---ורובים.
עינייםארצישראלי.פראי.כהה.יופיתמציתחיתהבמדביקמדוע.לשערונקל

המשיךאורי---ל .י;זזקt~ז::סוחפת.עזה.ותאורת-חייםמתולתלשיערבורקות,
למדינה.אסרןשבן-גוריוןואמרעמנושלהטרייהההסטרריהמן~ליםלחצוב

לצאתמהםלאחדגרםוכברלושמתנגדיםסטודנטיםאחריעוקבמנגנון-החושך
חבלרקוזול' .הקינוחגם .מצרייךהפילהדג---וונורההגבולאלץררזהמדעתו
ךצפערניםריביתלכרןהדחתעללשלםעתידואשכולבחדר,ארנקואתששכח
כביכולמצטנעאשכול.שהוא.למרותבן-גוריוןאתשךרשלאחרבח.יק;,שיגדלו
---ועצמושלבפשרותמאוהבאחדשכלבאומרומבקרירדעתאתומבדח

לאייכמןמרותדיןלפסקהמתנגדיםשלרםגרשם ;פררפדבריאתלקרואמוכרחים
ההסטרריחשבון-הדמיםחיסולאנחנו.לארגםהגרמנים.בכךךךאושלאכדי-

ומדועטח-טח.-טח-טחטח-טח.-טח-טחעונש.לארגםכפרהלושאין
בערדהללו.המקורייםהדבירםאתלכתוב-הואשכלעמי.בןלאורילו.היהלא

בחדרהגרא,בןסמרישללרגליהברךכערהידועחשבזש..מפררפ'---ומרעד?
שלרש-ארבעיותר.ברורשרב,נשמעומנחץר---כמשכנסיררקםאלחריזי,ברחוב
מעבריום,בצהריהירדני,הלגיוןזקיפישליריותכנראהעמומות,דפיקות

כלפיממילארחובשך ?7העלשסגרההגבוהההבטוןולחומתלשטח-ההפקר
 .השרוףיהישןהמסחריבמרכזדרום,מכירוןמכוניתאברכיפקעואוליארמזרח,

היהלאבירושליםכיבאדישותהגבנוואנימדביק-מוסכיםשכונתשנעשה
ששמענוביריותלמצואניסהקמעה,חירוריאוריורקיוצא-דופן'מאורעבכך
מביןנשמטהרהמלחיהה:;נ~כר-צירניהישראליהאדםשללמצברקיומיסמלאיזה

לאכברשאותריבשושידגונתחהאפוייםפחי-התפוזעלהלבנבנותאצבעותיו
"בבוקר, :לחייליונאפרליארןכמצרותנוהגשהואמתנצליבחיוךבאומרו,סיים

שלכםשהאויבים-ובערבחצי,-בצהרייםיכולתכם,ככלאיכלו
- "!יאכלו

 !-הו

-הפטשי
נושאבמחשבות,שקערמצחקמרטמהירה,בהליכהפנינועלחלףכש~צ·אנר

לרחובמעברונבלע . rליברבישעיהופררפיסררזרועו.תחתמהרהילקוט-ערר
נותרתילא .לכיו-כימיהמחלקתושכנהשברחלונות,חתרם .ישןבבית-קומרת

אורי :דרכינונפרדוכאןכי rליברבעלעמיבןאורישלדעתואתלשמוע
שאצלו .פררידנטלמרהנחמדה~קהשל"גרפרס"מכשירי-הכתיבהלחנותהמשיך

ז"לגינת .ע.זחשבז. .מ.שברבר.מרטיןהפרופיסרריםכתיבתםצורכימזמיניםהיו
רחביה.לעבראגווןנקראשטרםבממילאעלינומוניקעםואניואחרים,
בדירתשקטה.בסימטהשנייה.בקרמהמעט,אפלוליהיהמדביקשלהחדר

צהרייםאחררוחכמנגינתבחלונותיואיררשרואורניםגינת.פררפיסררשלאלמנתו
בריחצינת-הערבאתולבשרלאווררםהבתים.ביןשמתגנבתהררית.ירושלמית,

חרמה-בעטיפהכמשל""החייםכרךמונחהיההשידהעלמריר.יבש,מחטים
שלהם.מהפרדסודאיטריים.תפרחי-זהבמלאהגדולהקערהולידוצהבהבת,
עליז.כתרםאורלחדרוהעניקובמושבה,

הפתוח.לחלוןשמבעדהגןבקיררותמעטרועידםמבטים,והחלפנוכשתתקנו
אבללמיטה.מידקפצולאלמדי.שמרנייםהיובירושלים,סטודנטים,ביןהחיים

בחיוךבתלתלים,באצבעות,התאהבתישיגעה.אותי.סיחררהמו,יקשל,הנוכחות
שבעורקים.הכבדהאדמת-המושבהבלאותהכהה,הקטיפהבעררחובשי,העייף,

ישבנוכולו.הגרףששפעהחתולית-מתפנקת-בוגרתבהווייהאריסטוקראטית,
על ;החדררובאתמילאהוכמרנמוכהשחיתההרחבה.הספהעלחרישיים
שהשמיעתקליטלאיטרסבבאפרד,בדמצופהעץקופסתעשוימיטלטל.פטיפון

בשערותיי,מוניקשלהידוכשחלפהבנון~ה","כדמינה ·אתבחיי.לראשונהלי,
התחושה.חיתהמחדהמעט,ערדתי

והשפתיים .מעליהיומוניקי.שפ~כךמתפתליםעצמנואתמצאנומהדהעד
עםכמשחקאחד.כלמתחפרים.בבגדים.עודנוושנינולשפתיי,נושקותהעבות
מן;יותרעזהערגהבאיזומתקשים-נמסים---ניפתחבטרםבשרירנו,עצמו,

למדביקהנחתי---בחופשיותעירום.מולעירוםמיד,להשתחררהעתידה
 .הדגשתילאמעולםאבלגבר,עםראשונהפעםזוליחיתהלאאותי.להפשיט

גבריריחונודףשחוםחלק.עודבעלותשכאלה,חושניות-נעימותבזרעוותכך
ופרצתיידעתיםשלאתהומותביכמגלהתוכיאלהחודרודבש,טבק ·שלמתוק

אחר-מתרדמתאקיץפןמחששפיעלהחזקה'בכפושהיסהעדבצעקות-חמדה
ואני .למסדרוןשמעברבחדדגינת.עמנואלזיגפדידדוקטוראלמנתאתהצהריים

עזרכןאהדר

שלי"מוניק"מ~ניק. .אותןלקרועבתשוקהבעגברתיר.כרחיבכל-צבטתי'חפנתי
ומצעירבתוכי,היהועדיין ,,_--שלימדביק"מדביק,לו.לחשתי
עלרותחדודכנגדבחצרשהתייבשהכביסתםטעםעוקצני.עשןריחנרדפים
עימי,במגעוצונן-לוטףוגמיש.חלקועררומילדותי.אהבתי.כאשדעצים.מרקד

תלתליואתוליטפתילוונשקתיחיבקתי .לשפתיים .לאחלילהיותכמבקש
מציקחששביהיהודקמעצוריי.כלעללהתגברשהפליאבלינילווהודיתי
לנרשכדאילולומראיךגרברת.התלבטותיובערדעימי.במגעוהתלכלךשמא
רכהבאיררשהליקולףוהחלמהקערהתפח-זהבלקחעצמנו.לשטוףללכת
שצררתןסהדרנירתציפורנייםבעלותהשחומותבאצבעותיואותרגםכברעל

 .יחדירשמצצנובנשיקותשרכביםואנוצהבהבים,-פלח. nפלליופלחמושלמת.
שלהלחהציפתוצינתאתבצימררדהעבידרבעגברתייבגביואףפה.אלפה

לאחרידירברסךממשליטופיו.עלינרדפיםהיומקליפתושמן-~תריוריחהפרי.
ניגרשעסיס;הפריחגיגתרבתםףהספוגי.הרך.בלובןוקינחגרפי.במברכישחפר
התפוזזיוןהקטיפה.במגעביברקעתוכי.אלבשניתהואאףוחדרשבאלי,

אחר-ברוחברשנכנסתיההואהסתריםלפרדסבזכדרנרתיימאזקראתיהכפול
 .אמןהשפלה.מהדריודחוקהאורכיתיבשה.ירושלמיתצהריים

חשבזגברתרקדבר.שרם"זה .מדביקלילחש " ..."tקtקזק .הכניסהבדלתצלצלו
רביעי."יוםכלנפגשות.הן .גינתגברתאצלקפהלשתותבאה
בשבוע.רביעייוםמעתה.ליתהיהבררך

הגיעלאמעודר .הימניתהברךבקיבורתהקטנההחןנקדותאתלוגיליתיאני
כיבושבתאורתשפתיישםלחשולי,"שייךהזה"המקוםלב.שםלאלשם.
 .תפרזעסיסשלדביקה

של"המרתףתה tשכושלטללאבמסעדהמדביקאתדאיתיבירושליםלראשונה
החופשים","הבוניםהיכלבמבראהילל.ברחובבקומת-מרתףושכנהאיציק"
דובוקבוע,היהוקהלהחשאיותשלאווירהאוליבהשדרהכךומתוך

עוףסטייקמנהחציזולות,ארוחותבההוגשובלבדהצהרייםבשעותסטודנטים.
 .שולחןאצלישבמוניקהגבלה.ללאוחרדלמיםלחםתוספות,עםגדילעל

לזכותומבלילכרסוכתוםאודנג'דהבקבוקוןומזגעיתון-צהריםוקראסמרך
לעבירמבטוהדיםלאאףמוניקואולםקול-אזהרהפלטתיבטיפשותיבמבט.
הכרס,תכולתאתהנטויהבקבוקשלהאחרונהטיפתותאמהכבדדך-פלא,והנה,
אזודק---::ז~זקזז;יונעמדו,המבעבעיםהנוזליםלונשמעוכאילוגדותיה,עד

דבש,שלנשיקותורעפיםבעפעפייםלעבירחייךמהעיתון,מבטולרגעהרים
עמיבןואודיח Jtבקשנפגשנועדאלילבשםלאויותראותי,זוכרהואכאילו
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 .בינינוהיכרותערן
גדולפרדסהיהלמשפחתובן-כיתתי.גםהיהאחתושנהבן-גיליהיהמדביק

מודרנית.וילהובנולתל-אביבעקרוכברהוריוואולםסבו,נחלתבמושבה,
בימיועשירה.אריסטוקראטיתמאודמשפחהונחשבושם-דבר,בהשהיתה

מבסיסםתל-אביבאתהפציצואיטלקייםשטייסיםלאחרהשנייה,ם_העולמלחמת
שלהםהסקורהבמכוניתהמשפחהעברה-חזרהאיש.ממאהיותרבהוהרגובלוב
 .אחתשנהיחדלמדנואזבמושבה.'מדביקשלסבולבית
 .בירושלים .אותיזכרלאהוא
בגזעושמוהרנויחדחרתנוהצהבהבים.בתלתליישמשןלאחרפעם.כיצדלאגם

לידבית-הספר,בחצרהעתיקים.האקליפטוסעצימשלושתאחדשל _הרחב
והוספתיהלימודים.לאחרבערב,נשתהיתיבחשאי.ואני.ברזי-המים.סוללת
שנ:;כןת.עדרבות,פעמיםהעץהתקלףמאד .סביבנולבצורת

לידעוברות ,הכבושהעפרבמשעולהגלגליםחורקותהעגלות, ,היוערבולפנות
ךי; !"ךי; :מזרדיםוהעגלוניםקצור,חמצמץשריחוטריירקעמוסותביתנו,

 ,, ___ה 9ה;ךה, 9ה;ך--- !אדירךי;--~לבנהךי;-- !ז?,יח;ךקה

אתלוהשארתי- !חברלייש !בר riלייש :נפלאהבהרגשהלחדריחדרתי
למחרת---י wיc,כ p ז:;שנפרדנו.לפניבחדרו.ארוכותוהתנשקנושליהטלפוןמספר

הייתי .השתפלותיבו,הבזרייההתאהבותיפרשתהתחילהכןאלי.צלצללא
לפטפטשאהבהגינתהדוקטורמנת.מאלחששתיואלמלאיום,מדיאליומטלפנת

יוםזאתעושההייתיאחה"צ,ר:;ניעיבימיחשבזגברתומזכברתהגרמנית,איתי

מכתביםלמענוכתבתיממני.פנךייהאחתשעהאפילולומניחהולאולילה
כרטיסיםוהשגתיהסטודנטיםבהסתדרותעבדתימתרפסים. .מפציריםתקיפים.

עודנכרן.הצלחתי.ולאדרכם,אלילמושכרמנסהוהייתיולקונצרטיםלתיאטרון
גירשלאחסד,איתירעשה---באיומייביוזמתי,א~לר,הייתיאחדותפעמים
מרובהגעתי.תיכףאבללהתחשב,בליכשדפק.בי.כשנגעמשמחהבכיתיאותי,

כרטיסיםלוהבאתילי,ניח,האילורגליוכפרתאתמנשקתהייתיהתרגשות.

אתמארלרפיי, p~רלוירדנהלו. wהחברהעםימק"אלאולםרחלךלקונצרט,
כעבורהתחתןגםשעי'מההדר,לפריהשיווקמועצתשלרואי-החשבון ;ט.ק'~ .?.7

עלוגינת,הפרופיסורשלאלמנתודירתאלהמוליכותבמדרגותשבמהלכה,שנה
המדיפיםהטריים,סדיניועלבמשכבחנןשאותןכמרני.אחדותטפשרתערדוירדו

אביומפרדסתפוחי-זהב,פלחיליטוףתחבבסדקיהןגםואוליחמצמץ'עשןריח
יחדיר.יאכלרםבטרם

טיפותמרטיבהאנימתעטשתשאניפעםכלהאחרון.בדמן---י w9 ~ז:;אבל.
שלהאפריקניהקורפרסבהבשנה---הפטשיתחתונים.להחליףוצריכהאחדות
נלחםפון-פארלרסשלרהקררפרסאל-עלמייךלעברהמערביכמידנושעטרומל

קיומיאתבצבתכמרלפצחאז,הרגשתישלאמהאיימו,ושניהםבסטלינגראד,
לילהברובה-ציד,לדעתעצמואתאיבדאבאשלוחברבאץר-ישראל,הזעיר
לייצאאפשרהיהשלאתפוזים,מקליפותשהופקלספירטבבית-החרושתאחד,
בכיתהלמדת~אני.---התיכוןביםהאיטלקיותוהצוללותהמלחמה,בגללאותם
אקליפטוסיםצמררת ,מוקדםמחשיכיםהיווהימיםשנייה,במשמרתאל"ף

יושבתואניהצריףלחלונותמבעדעלינוסוגריםמעונניםושמייםבחצרמאוושות
חבוטכרסתני,אלומיניוםמקומקוםשנמזגקרחלבמלאהאלומיניוםכוס'מול

אימימשדילינוקחדלתימאזפיאלבאולאטבעיחלבשנאתימעודי ;צלקות
סוכר,כפיותבשתיבלולהקקאואבקתכפיתובהבשקיקיה-נייראותיציידהאשר
מארד,רעהחלבטעםהיה-בכרסהדרהתערובתאתשבחשתילאחררגם

בערב-מתיםהיוכברכאשרושתיים,ארבעיםמאותתשעאלףשנה,ובאותה
דאגתיכלואניכבד,מסןכןעלהורידובביתאצלנובני-גילי.ילדיםאלפיבלבד
מבחילות,בעוות-קצףבוהעלתהשהבחישההקר.החום,החלבאתלבלועחיתה
החלב,שתייתאתשסיימתילפנילשירותים.אפילולצאת,ליהיושרלאומדוע
חדרתיובלילותלגימה,כלעםלהקיאוקרובהמושביעלמתאפקתוהייתי

ועורףבוטחותידייםבעליוחזקיםקרחיםגרמניםקציניםעלוחלמתילהרטיב,
שלידודיםשהםואומריםלקחתנישבאיםמגוהצים.אס..אסבמדיסמוק-עבה,

מסתתרותשדוגרותהיכןבחצר'השיחיםבסבןמפניהםלהסתתרמצליחהואינני
ואניצהבהבים,קטנטנים.אפרוחיםלהקותעםלפתעומופיעותתקופהמדי

יתחזקולמעןמכף-ידיאותםומאכילהלפתיתיםקשהביצהלמענםמפוררת
בתל-אביבאחדיםימיםלפניכמוהמשיי, ,הרןשערםפלומתאתומלטפת
האדמהקרוםוהנההמזרחיהחלוןסףעלבעצץיביצהכנראה,שטמנתי,
שחיתההביצהמןצהבהבאפרוחבקעצץי-נבטובמקוםכנושם,חי,התרומם,

כגידם,הזעירות,בכנפיומנופףהעציץ,עלעמדוהואבשמשונתחממהמופרית
קומותגובההעצץימןויפוללאחורמעטיפנהבטרםאלילאוספונבהלתיואני

האיכרים.שאתם,חלמתיאחדלילה---והתעוררתיויתמען,ארצהאחדות
ואתה---שליאמאבגללבמושבה,הקטןביתנואתעלינולשרוףעומדים
מדורתעל:;נדודכביסהמרתיחיםאיןכבררבותשניםשזהלמרותכיליהסברת

הטריהעשןלריחשלןהחולשהאתאימןיודעת--- !בתל-אביב:;נחצר,אש,
פעםכלביתכםשלהגינהבפינתקטנהמדורהלהציתהעחדתמןומבקשת

שקראתאחריעכשיו.---הפטשימוניק,לייבוש.בחץופרושיםהיושכלי-המיטה
כיוהפסקתי, ,שניסיתישנים,לפניעודשהתחלתילך,לכתובשהתחלתימהכל
לאחרא,נשמעשזהיודעתאניעמי,בןאורישלך,החברכמוסופרת,לאאני

עבודתיאזנסתיימהגםממני,שהתעלמתרקלאלנו,שקהדהאסוןאתמסביר
אבאמאימי,טובותלבקשלחזורצריכהוהייתיבירושליםהסטודנטיםבהסתדרות

שלבלשכהעבודהלחפשוהלכתיכבודיעלויתרתיששנאתי.מהבתש"ח,נהרג
במשדדשעות,לפיתיוק,עחרתבתורלעבדואותיושלחוהסטודנטיםהסתדרות
דחוסהיהשאווירומהארכיב,הבאתיאחדיוםהרוסים.מגרשלידהחקלאות,

אותךבדמותולראותונדהמתיקי 97קוןמתתיהושלהתיקאתעוובש,ישןכייר
 .מאפירותורקותיומתולתלכמוך,שזוףומבוגר,עבהיותרקצתרקמולי,עומד

שלי'והחרוץהעצובהבוס .אביןהיהזהמבושמת.פרדסיםפריחתריח 'נודף
אחדגםאלאנאהגברק.רלאהיהאביןשהריסביבו,כירכו :אדמתייקותיאל
אזמתערבבותהחלוודמותודמותןמוניק, .הפרדסניםהתאחדותמראשי

בחיי. ,נפלאהחדשה,תקופהארזרתהאנקמהאםידעתילאכיעדבדמיונותיי
שאנישיורדעכןסידרתיאדמתי,אצלקררלסקימתתיהושהופיעהבאהובפעם
 .ברמלהעצרנושבהנסיעה,אותהמאז .השבועבסוףלשפלהטרמפמחפשת
של'ביקוריונעשולשוק,שבכניסהבסימטהמפורסמתמזרחיתבמסעדהלאכ;ל
והתמלאשהלןבחדריאחר-הצהריים.בשערתתחילהתכופים,בירושליםאבין

ומנשקתמיטתיאתבהםממלאההייתישלעיתים'קורלסקימפרדסטרייםתפחים
מלון-זוכר?אתהאז,שהיה"מוריה",במלוןבחדרולימים ,בלילותאותם
טרםששמוהרכבת,תחנתבואכהג'ררג',קינגהרחובקטעבמורדוצנועקטן

בילתמוךהציעזאתשתבעתיומבליאצלו,ישנההייתיאני ;היסודלקרןשרנה
משר,-ילם wשלשכר-הלימודמחץותקופה.אותהכלאותימימן.שלומרואפשר

באשמתיכישטעןאדמתי,אצללעבודהפסקתימהיאלוכשנפתחתיהביטחון.
ההדר'לפריהשיווקמועצתלידיעתלהביאוההאסורשעדייןתזכירנעלם

היוששלטיכםבע"מ",הדריםמשרוקיקררלסקי,"האחיםלידיעתלאובייחוד
אניהיוםועדהשפלה,באיזרררביםרבתי-אריזהפרדסיםפניעלאדפזורים
אלף-תשע-עונתזר,בערנהלאביך,שנתתיההוא,במסמךכתובהיה .מהזוכרת
לחמשברוטוהכלליהיבולעלהמישים-ותשע-אלף-תשע-מארת-רשישים, nמארת-
אלףמאותותשעמליוןלארבע-עשרשורהטונוr:י,אלףושלרשהשמוניםמאות
פרדסים,דונםוארבעהארבעיםמאותחמשאלףושישהשמוניםממאהתיכרת
ותיקיםפרדסיםדונםואחדשלושיםמאותשלושאלףושישהעשריםמאהמהם

ואילךמכאןצעירים.פרדסיםדונםעשרושלרשהמאתיים-י 1119 ~ז:; ·אלףושישים
למליוןיגיעהואשניםעשרעדשמונהוכעבורבשנהשנהמדייגדלה~ברל
לגידולהקלאסירתבמדינותתיכרת.מלירןושבעהלעשריםשררה ,ברוטוטונות
קפריסיןתוניס,אלג'יר,מרוקר,איטליה,ספרד,-ים-התיכוןבאגןאשרהדרים

מהמהי,לנר,קרהמה---ההדריםגידולמפתעלמקרובשעלוהמדינותרכן-
שווה,במידההיאגםגדלהתפוקתן-ומצריםלכנרןירון,תורכיה,--- ?קרה
אירופהאוכלוסייתכיבצדקיטענואשריש .משלנריותרגדולהבמידהלאאם

ליצעקובעומרבל"גערלהבההחיים-רסטאנדארדלשנהמשנההיאגםגדולה
בןם,--- !א;לה !א;לה- !שלן ,;,ההיטלר :המדורהמולהילדים

הואבאירופהלפירות.בדרישההשנתיהעלייהקצבכימלמדים,הסטטיסטיקאים
אחוזעשרהכדיהיאהכוללהפרייבולשלהשנתיתשהעלייהבעודאחוז,כשני
הןבשכר-העבודה,ההפרשמפניבעיקר ,שלנרהייצורוהרצאותבשנה. .בשנה

שניםבפניעומדתשלנרהפרדסנותכינמצא, .ים-התיכוןבאגןביותרהיקרות
---הנטיעהלבולמוסהאחראיםעלביקורתלמתוחמתחיליםוכברקשרת
 !-----מוניק

שלבתיבת-הדוארמכתביםלןמשאירהחדרן'פניעללעבורהמשכתיבמקביל
אניכאילואלינמשכתםתמידאתםהייתי,לאמכרעדתגינת,פרופיסרראלמנת
עםקשריךכאשרודווקאלתוכי,לחדורעליכם ; nשלפענזר,סוד,איזהצופנת
בליתמידאלי,באלפעמיםהייתלהינשא,עמדתםוכברנתהדקרארלופיירדנה

תיסגר,בטרםהקודמיםמחייךמשהועודאצלילמצותכמנסהקודם,להודיע
שבאמילגמרי.חרפשייהחייתי .שניכםמפנינזהרתי.לאאני .אזחשבתכךלעד,

אביך,ומהיאתהנפגשתם,לאמעולםביניכם,הסכםהיהכמואבל,בא.-
הייתי---תפוזשסוחטיםכמו-שיקסעלה,תסחטי,לאאותי---אביןאת .בחדרי

לרק;,אואדיסוןלידכהןשללמסעדהלסרט,איתילצאתפעםמדימכריחה
הנמצאתבאימנ,שמדובררומזחששותיו,אתממנילהסתירניסהוהוא ,בזגי-באר

ירדנהובכלתויבןלפגושחושששהואיודעתלאשאניוחושבבתל-אביב,
לפריהשיווקמועצתשלשבון nדואי-המשרדמצ'קט,אתי pמ~ךלוי, p~ךלו
שיאאזשהיהבהרצליה,השרוןבמלוןארלופיעםהתחתנתאתהמדביק, .ההדר

בלילכשחזרבתאונת-הדרכיםנהרגמהיבהדירן.שאניגיליתיואניהלרכסרס,
ידעהוארקבטלפון.אותוהזעיקהשאימןלאחר-מירושליםממני,ערפל

בןאורישלךהצבטןהחברבעזרתמיואשת,ירושלים,אתעזבתיאנישהריתי.
בתלוישכימאז,טוען,שהוא(שמעתיבהריוניאותילנצלהיססשלאעמי

שבהםהרביםהקיבוציםעםקשריוובעזרתהקיבצוים)באחד.ממעריצהיפהפיה

אסנת,בתי,אתילדתישםהאץר,בצפוןבקיבץולגררעברתי-הירצה
שהיומבליהימיםששתבמלחמתשנהרגצבי,בשםשקטבחורעםוהתחתנתי

הקיבץולבתיעדהשדותאתומציףשבהחולהאגםהיהבחורףילדים.לנר
מבית-הילדיםהקטנהאסנתאתנושאתבמגפיים,בשלוליותבוססתיואניממש,

לאאליךבסתר.בוכהאפורים,שמייםתחתובחזרה,שלי,האלמנותדירתאל
אהבהאסנתברמן.צביאחרישוב,להתחתןיכולתישלא.נשבעתיהתקשרתי.

צביעםחייבשנית.ונתייתמהאבא,לההיההואשנתיים-שלרשרקמארד.אותו
תמידבכי-הזוג,שניביןאהבהכשיש :אומרתחיתהשליאמא .זהרכסבלים.היו
עררואתלחבביכולתילאאת.זרתהיישלאתיזהרי .יותרקצתאוהבאחד

הצהבהבה·מו~ה.הווייתווכלהלבקניותגבותיוהגסות,ידיראתהמנומש,הבהיר,
- ?צוחקאתהועבה,קצראברלוהיהדגים.ריחממנונדףתמידהלב.טובת

בדיקות,עשינועקר.היה-לכלונוסף--- 99ח .Pדג,דמוי-ראשוכשהוציא
במקוםשם-משפחתו,אתלהוהעניקאסנתיאתאימץנתבררוכשזהואני,הוא
ממני.צעיריםמחזרים,כמהליהיובמשק,·צבי,אחרילהתחתןיכולתישלי.זה
שמאל,רעלימיןעלהזדיינתיהגליל,אתאהבתיאותי.אהבוצעיריםגבריםכן,

לפניכמובצקת·מוח,מיןנורא,אי-שקטאותיתופסהיהבלילות'אבלמוניק,
ליחיתההגבוהות.והנעלייםהמידגהריחותוהבץו'החורף'אתושנאתי 'ביץו

עםבתל·אביבלגורועבדתיהקיבץואתעזבתיאלמנת-מלחמה,שלגימלהעכשיו
משפחתכם.שלהווילהמקרםעלהיוםשניצבמרב·הקומרתרחוקלאאסנת,
ימרמת-השדוןחדשחברהביתהאלינוהביאהאחדיום .לתפארתגדלה,אסנת
פעם,אישזכרתיךמהכלמכפיצעיר ,שובניצבת,עינייולנגד-ק;ךריפתח
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אתה-מזרחינסיךכשלשחמחם-עדיןובערדצחור-שינייםבחיוךמתולתל,
אתשיניתמדוע .ק;לדיפתחיפתח, .בנךהיהזה---אתהשלי,מוניקמוניק,

אתם .שם-משפחהסתםלאאתםבקרדלסקי?לכםהיהדעמה ?שם-המשפחה
אצלנו .לארץ-ישראלאותישקשר---והזיןהצינורהגזע,אתםהסטרדיה.גזע.
לשמועיכולתיבחדדה.אסנת,אצללישרןנשארויפתחחופשייםחייםבבית
 .בדידה,המתפשטזיעתם~דאתלהדיחשלו,שלה,האהביםאנחותאתבלילה

דודתואחותו,אינהאםאסנת, .ונחרדתכולירטובהלהתעטש,שלאהתאפקתי
מהרמהמהמידגה,הגיבורברמן,צבישלבתרשאינהלהגיליתילאמעולםהיא.

הדה.שאניאביך,ומרתנישואיךאחדבאבלך,אתה,ידעתלאמעולםהסודית.
הרבהאוכלתדווקאאני---י w כ.P tס---י w כ.P tסמצפוני.עלרץבהכלהכל.

חוסרכרונית.מהצטננותסרבלתאבלטרי. rמשרתה rבקגםתפוזים.
להחליףמוכרחהאנירגע,ליתסלח .אוליויטאמינים.

-תגידטוב,
 ?לעשרתעליהיהמה

בקריהלמשדדבמדי;:ו.מגוהצתרחוצה,יוצאתשלנראסנתחיתהבכרקדמוקדם
לכרבע.מתחתפורצתהזהבהביםתלתליהשפעתהצבאי.שירותהאתעשתהבר

-בעצמר, nהבטרהמתפנק,בקולהאחריה.הסתכלוברחוב.עובדתכשחיתה
חןמצאתישמארדהישן'שלך'ליפדחיטר;נהארוחת-ברקדלהכיןביהפצירה
---בעיניו
 ?יפדחיאמדתי
---הפטשי
הביתעמדשברמהמקוםדחוקלאשפידא,ברחוביודע,אתה ?לימוןעםתשתה

לימון.ריחשלוולעליםענק,לבן.אקליפטרסעץהיוםעדניצבשלך,סבאשל
עליםמהמדרכהוחופנתהזקנהאימיאתמבקדתשם,עובדתהייתילפעמים
יפלולאשבגודלהכדיאחרתבאץרלמ~תשחזרהעדלטח,שיהיהאחדים,

פניעלמרהליבדברחובעבדתיאחדערב .' rאנגלרבתרזהשלחיברטי-הקבד
סדןעלבפטישיםוהיכרענקמפרחונשףהכבשןבעדשםהגדולה,הנפחיה

פגיעלציידווילדיםבלילה,מאוחדעדסוסיםפרסותלפדןלצלילים-צלילים
ברכיה.הביתהוברחתישחרדיםקווים

ממנהמבוגדגברכלבד;;,יעלוקפצתכמרניעקמומיתתגדלשאסנתפחדתי
השחמחם,בע;דההזר,הילדה- !לאאךלה,החסדהאבדמותאתבחפשה
ידעהלא---שלילאכשלכם,החרמות,ועיניההזהוב,עשדהובשפעתהנהדר,
יודעאתהאופטימית,חיתהתמידארתה.חיבבוכולםמימיה.צעדשלשעה

הזיכרון,ביוםשנה,מדיקיסרי?בניתוחלך,לספרשכחתיזאתארתה,שילדתי
שלקברועלזדמניחותכךואחדבדמההנופליםמשפחותלטקסנוסעותהיינו
 .בקיבץו .צבי

אני,בתיבשםכאילובטבעיות,אסנת,שלבכתונת-הלילהכברקד,לחדדהנכנסתי
אתםמהממנו,טובידעתי,אנידקהמסכן,הנערבעיניו,הניצץואתדאיתי

העשןלריחמחוץבמיטה,אשה,אצלאוהביםאתםמהמחפשים,אבותיו
אביךסבר,מהי.עםכמוניידעתי,אנידקהתפוזים.קליפותושבילבמצעים

שברעות---אסנתי .אסנתישלאמא .לקראתיאותרמעודדתאפלהמזימהאיזו
הייתיבלילות .שלךניפתחהתאהבתיאסנת.אתאהבתיהחלום.נמשךאחדים
חמה,בעודהלמיטתה-מיטתו,קופצתהייתיבבקירםמתעלסים.אותם,שומעת
לעצמומדשההואבאוד,בחברתי,כאילועבורי,שמדאונומיטבשאתומקווה

---הסמוךבחדדעדה, ·שכרבת,שאניבירדעםבחשיבה,אסנתי,עםהעזשלאכל
---הפטשי
אניכמהאלוהים,הר,מאר,דרחבהשאנייודעבתוכי,ומסיידאותימוצץ
---אסנתאתבימחפשוהוא---רחבה
 !לאלא,תבכה,אל---שליאהובימ~ניק,לבלוע,תוכי,אלאותרללדתיכולתי

---דמעותלאדק
מוזגארתךבעיתון,עיניובכרקד,לדאות,כדידקארדנג'דהבקבוקןוקניתי

הקופאהנוזלעלהשולטכקרסםעין,שניהםבהםלהעיףמבלילכוסמבקבוק
עליווהתנפלתיהשולחןמןקעדתירהקריאהבאמצעמדועהביןולא .למגעךכגד

---אהוב-ליבהאללהיפתחראשונהפעםלהשזוצעירהכנערהמיוחמתלהוטה,
---במחולכיוצאתרגליהומפזרתמותנייםחלחלת
באותהיפתחאלנמשכהדקידעה,שלאאסנת,משלגדולהיהעימוחטאי

ארתהלגאולכדילעונש,חיכיתיואנימשפחתך,אלשלינוראהתשוקה
ולעולמילעולםלי,שתסלחמבלי---דברשתדעבלי 9 .---מתוצאותיה

 .---עלמיא
שברמהמשדדשליהיפהפיהאסנתיאתאדמתיאליהוסגן-אלוףסילקבובכרקד
שלאכנראה,ברכהמיואשת,הביתהחזרהוהיאשאיחדה,מפניבקירה,שידתה
כורעתהייתישעהשארתהמשרםהיטבלשמועיכולתילאכברזאת---כדרכה

לפיוצועק,מאחוד,אותיקורעברכיועלויפחחיבמיטה,ערומהארבעסייעל
מושכרתכמרהנטוייםבשדייותופסומתכופף ,, ___ !דיו !סבתא"דיובקשתי,

השתגעתםשאתםהזהובות,העבות,פטמותייאתלאצבעאגודלביןוסוחט
לעבדגרפיחללאתשפולחיםבחיצי-אשאותיומכאיב-ז.כשפדאחריהן,
---אחוריי

אתטורקתורצהטירוףשלביללהופורצת ,, ___אחתזונה"אמאצועקת,וזו

---לעצמהלעוללמסוגלתהיאמהיודעמי---החוצההחוצה,הדלת,
 •---לאראואר- ! !לא- !לאמדביק,לא
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 .קצרצר
בירשטייןירסל

אניושובושובבעל-פה,סיפוריםלספרלאומשתדללכתובלאמתאפקאני
ידוכגוןפעוט.בדברלפעמיםמתחילזהבשניהם.עסוקמחדש,עצמיאתמוצא
החוצה,איפוא,יצאתי .אשתועםיחדלבקרנישיבואליהודיעדודידודי.של

הסנדלריהליד .זנגוילרחובלאורךלקראתםוהלכתיבואם,שעתבהתקרב
כפיגבוה,אישדודי, ;מהאוטובוסיורדיםאותםראיתיהרומני,אורישלהסגורה
הכפתורעדמכופתררוסיבמעיללבושאותו,היכרתילאכיבמכתבו,שתיאר
שלראשהעלמתניו,לידלה,נחהוהרחבההכבדהוידולסנטרו,מתחתהעליון
 .הנמוכהאשתו

ממשיךבלבי,אמרתיאתאפק,עליה.אספרלאגם .הזאתהידעלאכתובלא
לקראתי.באיםבהםלהביט

 ?ידעללכתובישמה
מכינהואשתיבביתיהשולחןלידהאורחיםעםומתיישבלשאולממשיךאניעוד

לשעברשכניהעגלון,יעקבשלידועםדודישלידובראשיהתחבהרכיבוד,
פריםידיו,במומפילהיהשבפוליןלימספרהיההזה,העגלוןטבעון.נקירת
לושאושיט_ביקשלו,מאמיןלאאנישמאבישחשדומכיווןשחיטתם.לקראת
מלבי.יפרחפיקפוקשלשמץוכלבקלותילחץהואידי,אתלשנייה
לי"תקעבעבריתשפירושוביידישליאומרהיהפךנפטל" ~~ר~ין"שךס

לאהואהפרק.מןירדלאהזהוהנושאטובהשכנותשלשניםעשרחמישייה."
אבלשליהחמישייהאתלקבועמוכןשהייתילפעמיםקהרממני.הרפה

 :נכנ~תילאשניםעשרלא.אמרתי,ידוכףאתכשראיתי
 .גססכשהואנכנעתי

לידכשעמדתי .גוססהואכיהעגלוןמיעקבלהיפרדשאבואמטבעוןצלצלו
חבילה-והתקפלהצטמקהאיש .לראותמההיהלאכברבו,והבטתימיטתו
ישמהגוסס,אישסירבתי.לאידי,אתללחץווביקשעיניואתכשפקחקטנה.
פרח.בישהיההפיקפוקהמושטתידיאתלחץכשהואאבללפחד?

הידייםכששתישעכשיו,אלאבעל-פה.ולאבכתבלא .כןלפניזאתסיפרתילא
שלוהאחרתמשענת,לוהיהאשתושלשראשהדודישלהאחתביחד'התחברו
לעצמי,אמרתיזאת,בכל .עליוגברהלךשתיהןשלהלחץהגוסס,העגלון
ושנייה,אחתלגימהשביןדודי,שללדבריובראשיהנהנתי .אכתובולאאתאפק

מנעייןדעתיאתלהסיחוהצלחמיהוא,וצרותיוהמדינהצרותאתלפנימנה
לחבילה.שהפךהעגלוןאתבזכרוניראיתישבמקומןאלאהידיים.
 ,בבוקרוהשכםרועה-צאן'אזהייתיגבת.בקיבץולפרפעםקרהדומהמשהו
ובערב,כולה,המכלאהאתבנוכחותוממלאההרבעהפראתראיתילדירבדרך

קטנהחבילה-שלוהעוראותו,שחטושבובמקוםנותרמהשדה,כשחזרתי
ומקופלת.

לידייםבנוסףראשי,אתשמילאווהפר,העגלוןחבילות,שתיכברליהיוכעת
 .אכתובלאלהתאפק.המשכתיאבלשל;ךם.
בעליההלכנוהפעםלאוטובוס.בחזרהאשתוואתדודיאתליוויתיזובדעה
מנוחתלאחרנפתחהשבינתייםהסנדלריהלידועצרנוזנגוילרחובלאורך

וסיפרבידיופרוסשהחזיקהעוראתהריםלכירכתי,השיבהסנדלראוריצהריים.
זוגיצאזהמעורהאםעצמואתושואלהזאתהסחורהאתכעתבוחןשהואלי·

טובות.נעליים
יכולתילאנסעו,והאורחיםהגיעוכשהאוטובוסבראשינתקעהזההמשפט
שלידואתבראשיפרסתיהביתה,בחזרהזנגויל,רחובולאורךעו,דלהתאפק

שתיואתהגוססהעגלוןשלהלוחצתידואתאשתו,שלראשהעלדודי
יצאהאם :הסנדלראורישלבקולועצמיאתושאלתיוהפר,העגלוןהחבילות,

 • ?סיפורזהמכל

.,,..,t:. 

כירשטייןריסל
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ר~;ן
הדריוסי

משוגעותשארבעלחדר,ברטעםנכנסיםלאבטח,הברט.אתהורידהוא
 .שתקרוהאחרותוירקההשפתייםאתהזמןכלליקקהאחתבר.נמצאות

איתרירדכךואחרהחזהלידבהתחלההידיים,בשתיהברטאתהחזיקהוא
עלבדיוקהברטאתמחזיקשהואבלב.לעצמואמרשפתאוםעדולמטהלמטה

בדרךלכרששהואכמר ,לכרשהיההואאבל ,אותרמסתירהואכאילוהצ'רפצ'יק,
כלרם.לוראוולאכלל
שלי"דודהאתמח!:(ש"אני
לירוקהמשיכההזמןכלשירקההמשוגעתורקלוענהלאאחדאףאבל

קנרפל"מדםלי,"דודה
שלוהצ'רפצ'יקאלמסתכלותשהןחושבהואהזמןכללמה .לוענולאשרב
 .חשובכךכלהיהלאגםרזהזהעללענותידעלאהוא ?שותקותהןולמה
עםפעםבתי-חולים,מיניבכלכברביקרהריהואהזה,בחדרמוזרמשהרהיה

עםאחרתופעםבאמתחיהיהכשערדלאבאשחיתההמצחיקההלבהתקפת
עירורשהואהאמיןלאהשוק,שלהחדשהסבלהג'לרב,שפיניההעירורסברניס
הוא ,העירוררסברניס ...תברא ...תבראנרנר,-לוואמרהעינייםלפנימקלוהזיז
נעשההיהכברהואעכשיואזקודם,עירור,היהלאהואאםכיעירור,באמת
עירור.

\ 

ידעולאשםלעמודהמשיךורובןלוענתהלאבחדרשהיומהמשוגעותאחתאף
אתסתםלעזוב .בחדרחיתהלאוהיאשלודודהאתלראותבאהואלעשרת,מה

מחכותוכאילוהזמןכלעליומסתכלותשהןאחרילאמנרמס,היהלאזההחדר
 .אתלראותסתםבאלאהואלהגיד,מההיהלאלרובןאבלמשהר,יגידשהוא
תכףלהיגידלאשבטחמיוחדת,מטרהבשבילארתהלראותבאהואשלו,דודה

 .בהתחלה

היוערדראמאשאבאמהזמןשכים,הרבההרבהמלפניזיכרוןאיזהאצלוהיה
שהיאלוואומרתאותרמנשקתשחיתהקנרפלמדםהדודה,עלזיכרוןאיזהחיים,
משם.שבאראנשיםתשאלאם-אמיתיתרוזנתאלאפשוטה,דודהסתםלא

היה ?לשאוליכולכברהואאנשיםאיזהאז .רוזנתבאמתשאנילך'יגידוכולם
מא"ישלוהמפלגהשלבפוליטיקהתמידהתעסקאבאאבלאמא,וחיתהאבא

אמא.רקנשארהואזמפלגתיים)ובלתיהכלליתהאידישיסטית(המפלגה

היאאםשרבושאלויתרלאהואאבלהמח,אתיבלבלשלאלואמרהאמא
בשימלהלכרשהשהיאלושהראתהבתמרנהכמראמיתית,רוזנתבאמתבאמת
מצחיקאישלידעומדתוהיאהחוצהיוצאיםשלההצ'יצקעסרכלארוכהשחררה
 .אחד

תסתכללב,מהתקפתבאמצע,לימתוהואשלי,הבעלפעםהשיההרוזן,זה-
רעלשלואבארעלעליותשאלראםאוסטרי,אמיתי,רוזןהוא,שזהותראהעליו

 ?תגיעמיאלבסוףיודעאתהשלו,המשפחה

ואלהקייזראליגיעשהואואמרהצחקההיאואזידעשלאכמרבןרובן,אבל
שלו.המלכותיתהמשפחה

לוחיתה .בתמרנהלוהראתהשהדודההמצחיק,לאישקארוכךקנרפ,פרןהרוזן
 .ארוךבגדלוהיהמזהרחץו .העיןבתרךסתםלותקועהשחיתהאחתזכוכית
חץרפעםאףרואיםשלאשפםלו,היהשפםרגםמארדמצחיקוכרבעשחרר
 .בסרטיםארבפרדיםמאשד

לשמוערוצהשלאלו,אמדהוהיאאמאאתדרבןשאל ? ...קנרפפרןהרוזן-
והיאמשרגעתחיתהושתמידמשרגעתאישההיאארלגהושהדודההזההשםאת

איחה.להתעסקלאטובויותרמשרגעתהשאר

 .במילההכל-מילהאתזכרודרבןשניםהרבההרבה,לפניהיהזה
שמעאבלשלוהחייםבמשךפעמיםמחמשיותרארלגההדודהאתדאהלאהוא

שלשהבעדך .שאזהראשון'הגשםאחדיתכף .החורףלפנישנהכלכמעטארתה
בלילה,כללבדדךבאה,פתאום,חיתה,היאהראשון,הגשםישדדאחדי,ימים

תעשהשהיאהזמןהגיעכיכולם,עםלדבררוצהשהיאוארמדת,לביתמתפרצת
לצאתרוצההיהכשדובןואזלה,שהיההכסףלכלקהדמהיעדוושכלוםצוואה
שרבהמשוגעתאולגהדודהכייצא,שלאאותומחביאיםהיוולשמוע,צה,החר

 .ממנהלהיזהרשכדאישיגעוןשלכזאתבהתקפה
שזהאומד,היהואבאהגשםאחדיימיםארבעהאושלשהקודההיהזהתמיד
שלבאצבעותלודופקיםהםהגשם,אחרישתכףשלו,הדומטיזםכמובטח

בראש,דומאטיזםמיןכזהישאולגההדודהאצלובטחחשמלי,זדםכמוהידיים
לצאתמוכרחבפניםלהשישמהוכלכזה,אטאקמקבלתהיאואזלהשדופק
 .וצועקתמתפרצתהיאואזהחוצה

מהכלאתושומעארלגה,דודה~להאלהלביקוריםמחכההיהדובןאבל
והצעקות'הסיפוריםומכלסיפרהשהיאהפרטיםכלאתלעצמוומסמןשאמהד

פון-קנופ,שהרוזןאחדיקהדזהגדולה,עשירהפעםחיתהשהיא ,לויצאשלה
לידייםקיבלההיאשלוהכסףכלואתבאמצע,מתהאימפ:,טכט,שלה~ב~ל .

.. ) ···· 
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הדריוסי

 .בציריךאחדבבנקאותרושמה
הרוזןשלוהכסףהרכושכלנמצאצלרמאיירארבדפונקבנקשלבמרתףשם.
ויוציאווילכולהשיאמינו .הזמןוהגיע .שלהוהרכושהכסףכלשהוא .קנרפפרן
 ,להםאבל ,הזההכסף ,משנהכךכללאכברזהלהכימהבנקהכסףאת

קבצניםכמרחייםאתםאיךותראוילד,להםשיששלה,אחשללמשפחה
יכולהזההכסףלכם ,זהאתרואהשאניפעםבכלהלבליוכואבמסכנים,
 .מארדטובלעשרת

וסתםמאיישעס,ופוסטע ,שטריותהיו,ארלגהדודהשלהאלההדיבוריםכלאבל
-דברלאותוקשורוהכל ,התקפהבתרךשחיתהמשרגעתאישהשלדיבורים
רצתהולאאומדתושובאומדתחיתהאמא ,זהאתוזיכדם.שמםימחלגרמנים

למשפחהומפריעהצדותעושהשהיאממהשיותראולגה,דודהעללדבריותר
 .גדולהמסכנההיאשלה,אחשל

ארמתהואוגםבמחהטדרמבחהאתקיבלדרבןשלואבאמתהאמאבינתים
 "ציונהנס-"תקורהבמוסדצמחאיזהכמרושוכבכמת,כמעטככה,בעדך

 .כסףשלבצדותעכשרוהוא .קטןילד 'כךכללאכבדדרבןובינתיים
כמר .וכסףשיש'חשובהכיהדברזהכסף .כסףשלעניךזההכל .כסף .כסף

אותרלהדיםיכולגםהוא ,גדוללברד ,למטהלמטהמישהולהפיליכולשהוא
לושישמיאתלהדיםיכולשכסףלאיפהסוףואיןלשמים,למעלה,למעלה
אותר.

בכלמשהר,איזהיש,באמתאםיבדוקאחתשפעםהזמן'שהגיעהחליטדרבן
כלרעלפרן-קנופהרוזנתרעלארלגהדודהעלפעםשהיוהאלההסיפורים
 .צידיךצלדמאיידארבדפונקבבנקבצידיךלהשישהמיליונים

 ?עכשיועדידעהואמה

רעודהמספראתלהגידצדיךודקגדוליםמיליוניםישוששםהבנקשלהשםאת
כלאתנותניםתכףוהםהמספראחדיואחתהמספרלפניאחתאותיות,שתי
גדולהאימפריהלבנותאפשרקנופפ;ןלרוזןפעםשהיההכסףומכלהכסף
מארד.

כשרק,לקנותהלךשהואהחנותעלחשבדובןאימפריה,עלחשבלאדרבן
הביתלתוךכניסהאלאחנות,בידוקהיהתהשלא ,הקעדכצעדמודיסשלהחנות
הואמתוששניהםועכשושכיחבקומהההודיםעםשלוהחייםכלשםגדשדובן

לבד.שםגד'

מיניכלעםמדפיםהיוושםהכעדכצעד,מודיסשלהגישעפטהיהלביתבכניסה
ימאיםשלוסחורותטובים,הכיג'ילט,גילוחוסכיניגיל~ח~שחותכמוסחורות
מינירכללזכוכיתמתחתמחביאהיהשהואפרחיםשלציודיםעםוקנדונים
באיםהיוואנשיםפוזותמיניבכלערומותבחרדותשלתמונותעםעיתונים
היהוהואהאלההדבירםאתלקנותרוציםשהםלוואמריםמודיסאלבמיוחד

אסורשזההזאתהסחורהאתלואיןכבדשמזמןואומדגדולכעדכץכרתן
שלהמרגליםוחלילהחסאואותויתפסוהממשלהשלהפקחיםאםכי ,למכור
אזאדם.בניסתםבתרדמחופשיםבשוקמסתובביםשלפעמיםהראשיתהרבנות

 84-85גל' , 77עתרן 42



הואזהבגללאזכלום,כמוסוהר,לביתנכנסתכףהוא ,אותויתפסוהםאם

רציני,סוחרהואהקונה, ,אדםהבןאםאבלהזאת,הסחורהאתלמנודהפסיק
שישמביןהיהמודיסואז ...תוציאתוציא-אומדוהואתכףהולךלאהואאז
שלבפתחרגעשיעמודלואומדהיהוהוארציניקלייענטעם·ענייןפהלו

שזהואומד,עיתוןחתיכתלומביאהיהואזבא,שניהעודוהואהחדר-מדרגות
דואיםשאםאומדהיהמודיסאבל ,לדאותרוציםשהםאומדיםהיווהםהסחורה

 .לשלםצדיךזהובשבילתענוגחציכבדזהאז
ואףמדבריםולאלוקחיםנותן,שאנימהאמון.שלענייןדואים,לאאצלי-

 . .בטענותבאלאפעםאףעודאחד
משלמיםכללבדדךהיוהאנשיםהאלה,הדבריםאתאומדהיהשמודיסאחדי

 'לשוקוצועקבחלהרשתעלונשעןקדעכץעודנותןהיהומודיסוהולכים
מפריז.מניקודאודיגינל !מניקוד !מניקור !מ~יקוד-
הואכאילוזהיצעק,לאהואואםצועקים,תמידבשוקכיצועקהיההואזהאת

 .מהבדנג'החלקלא
העניין,לאוזהבשוקזקנים ·הרבהישאבלהזדקן,מודיסהזמן,במשךבקיצור,

לאזהגם ,סגודשנהחציעמדוהגישעפטבניתוחאחתעיןלושהוציאוזהגם
פעם, ,לושישמיכיכלום.למכורמסכיםהיהלאבטחומודיסחשובבדיוק

 .פעםאףמוכרלאבשוקגשעפט
זהופרנסהפרנסהזהעסקכיאותו,מוכרולאשלךהעסקידעלמתאתה-

שגםהעיוורסבוניסאומדהיהככהאינם,שהםאוישנםשהםאו ,והחייםהחיים

להזיזהיהאפשרסבוניסשלהעסקאתאבללשוק,בכניסהגישעפטהיהלו
וכפתוריםומחטיםסיכותוכמהכסאהיהזהשלוהעסקכלכילמקוםממקום

 .שלווהיד

 .שליהקפיטלכלאתבידישלידובן'לך'תדע-
החזיקהואששםקטנותניילוןשקיותבתוךלסבוניסהיההקפיטלכלאתאבל

במשךליד'לו,שנפלואוצרותמיניוכלומיליםגדושיםשלמטבעותהרבה
 .החיים

שלו,והסודיתהגדולההתכניתבשביל·מודיס,שלהכניסהאתלקנותרצהדובן
חולהנהיהודקמתלאמודיסאבלימותשמודיםחיכהודקעליהחשבשמזמן

 .מצדותנעדשלאבמחלקה
שלו,הבןעםלדברהלךדובןלעבוד'באלאשמודיםחודשיםכמהאחרי
הואכיחשובאישוהואמחלקהמנהלבתורהחשמלבחברתשעובדינר,'האינג

אליו,להגיעקלכךכלשלאאישוזהמנהלקצתוגםהעובדיםבוועדחברגם
שווהשלואבאשלשהגישעפטלו,ואמראיתרלדברהצליחרובןבסוףאבל

כיהגישעפטאתלקנותרוצהוהואאותולקנותרוצהשדובןבגללכסף'עכשיו
מעלשם,גדכמעט,שלו,החייםכלהוא,כיהעסקאלסנטימנטאיזהלויש

שלהעסקכלשזהבחליםהכמהאתלקנותמוכןהואככה,אזהזה.הגישעפט
כיוחבלצריך,לאאזלמכור,רוצהלאהאינג'ינרהבןואםמדרגותבחדרמורים
שווהלאהואכיהמקום,אתיקנהלאאחדמשוגעואףגדולקפיטלמפסידהוא

קסיס,אבושלהילדיםכיאיננה,כבר ,שםשחיתההסחורהואפילוגרוש,
עסקכי ,'הסחורהכלאתכמעטוהוציאוהמנעוליםאתשםפרצומהכרם ,הפושע
צריךוהואקסיסאבושללילדיםמגנטכמוזהנעול'חודשיםכמהשעומד
אתלראותבעצמויבואשהואוכדאי,קצת,להצילהצליחשעודלרובןלהודות
נכונה.היאלו,אומרשרובןמילהשכלויראההמקום

יודעלאשהואואמרהראשאתוגירדשמעהואתכף,ענהלאמוריםשלהבן
 .אותולשאולבלישלולאבאכזהדברלעשותיכוללאוהוא
בבית-חולים'עכשיושוכבוריסמהרירובן'אמר ?שאלותהרבהלשאולישמה

זאת,בכלאבלעליו,ישמורושאלוהיםבריאשיהיה .קפוטכמעטכברוהוא
אזאחד,במקוםמאשדויותר ,חזקחזקאותותפסההאראק, ,הזאתהמחלה
שיוכלובשביל'דקזהעושים,שהרופאיםמהוכלהעסקאתלסגוראפשר
 .שלוהפלומבהאתשםכבדואלוהיםמשהועושיםשהםלהגיד,

לאדוןמאחלבאמת,שהוא,ואמרסליחהוביקשוהתנצללואמרשרובןמהזה
 ...לבאלמלבמדבריםאםאבל ,בסדריהיהשלואבאעםשהבלאינג'ינר,

ושסתםבא,שסתםחשב,כברורובןענהולאלשתוקהמשיךמוריםשלהבן
שיוכלבשבילגרשלוהבןאיפהאותוושאלהחוליםבביתמוריסאצלכיקר

הרגיש,רוכןלפעמים.שמגיעיםהחשכונות-עיריהואתהדואראתלולהביא
לפנינגמרלהגידאסורפעםאףאבלורקאצ'קאוואל'כלאתלהפסידהולךשהוא

נגמר.באמתשמשהו

שלהגברתאתדאהפתאוםהואאזאבלוללכתלקוםרצהככררוכן ?מהאז
סתםלאשהיאבטוח,היהודובןכמטבח,כליםורחצהניגבההזמןשכלהכן,

הואשתמידכמובמטבח. rהצהואפנימהשנכנסמתיהריכיורוחצת.מנגבת

הזרעיםמכללדעתאפשראיפעםאףכי .הכלאתשלוכעינייםומצלם rמצ
צריךולכןהמשיחיצאזרעמאיזהכדיוקפנימה,משפיךכשהואלגברשיש

תחשובתמידסתם,תשפוךאלהחכמיםאמרומזמןככרכיולהמשיךלהמשיך
הואהאינג'ינרשללביתנכנסשרוכןמתיאופןבכלמשהו,לךיצאעודשמזה
טיפכזההיההאינג'ינרשלהביתוככללנקישהבללב, ·רשםהמטבחאתראה
והתחילהלמטבחנכנסההאישההאינג'ינר,עםשישבמתי,ופתאוםומסודרטרפ

הנח.אתלפנות
סימןשדוכןהראשונההשאלהחיתהזאת ?הנחאתפותחתהיאלמהאז-

תשובה,עלחשבהואלאינג'ינר,מלים,כמהלהגידהספיקשהואועדלעצמו
וצריךמרקחתביתכמונקיהיההאינג'ינרשלבכיתוהכלנקיהמטבחשאם
האינג'ינד ,נכנסכשהואלוואפילובסלוןהכורסאעלשהיוניילרניםעללשבת
טובטובוניקהסליחהסליחה,-אמרורובןטובטובשינקההרגלייםעלסימן
 .וזהרהרגלייםאת
מה?אז

טיפאצלהוהכלמכוערתוגםגפרור ·כמוכזאתחהאישהוהיאשםעומדתהיא

שלו,השמיצ'יקאתלתוכהמכניסשהואמתיואפילולמטהעדמלמעלהנקיטופ
ואולייפהלאזהכימהפהאחדקלואפילומוציאהולאטופטיפהיאאזגם

קילווחמישהעשריםכשכילהשצריךכזאתאישהמיןזאתאזישמעו.השכנים
:;נר;ךיהיההכלשלמהשעהישכבואפילויעמודלאדברשוםאחרתהרע,יצר
גדול.אחד

האישהשלשמוהמהעללרוכן'כאלה,מחשכותלונכנסותפתאוםמהאכל
האישהשלהזההסוגאתדווקארוצההואשתמידלוהזכירזה ?הזאתהרהז
חשובלאזהאכלאליה.נמשךיותרהואככהרזה,יותרשהיאוכמההרזה

חיתה,עצמואתשאלשהואהשאלהאחרת.פעםזהעללחשובוצריךעכשו
ורוחצתהנחאתפותחתאותהשמעהואואזעושההיאומהכמטבחהיאלמה
אתועושהמנגבתושוברוחצתושובכליאותררוחצתהיאהזמןוכלכלים
חיתההיאלשטיפהשטיפהכיןאכלמאוד'קשהעוכרתשהיאכאילועצמה

לאינג'ינרצעקהפתאוםהיאהדלתלידהיהכמעטכברכשרוכןואזמקשיבה
רגעבואמוטקה-

ש-אולי,כקולואמרהכלאתהביןפתאוםדובןואזסליחהלרגעביקשמוטקה
 . .לךכדאיהעסקכיפעםעודתחשובמוטקהאדון

תהיהאלאזמתפגר,מעטעודכהביןשאכיןלמוטקה,אמרההיאהקיצור,
כמוולאשצריךכמוהמקחעלשתעמודרקהעיסקה,אתאיתרוגמוראידיוט

יורם.איזה

למטהלהשישממהלמעלהיותרישהאינג'ינרשלשלאישההכין,כשרובןואז
כשבילאחריורצושניהםהםואזללכתמוכרחאניסליחהנופתאום,אמרהוא

 .לדברמהעלישעודכישישאדלכקש
לושכדאיכטוחלאככללשהואואמדסוחרכמוהרגישרוכןהזה,כשלכאכל

החנותכלאתלקחתלוהציעמלוחדגימהחנותשארנפלד ,אמרהואופתאום
 .מוריםשלמדריגותלחדרלהיכנסמאשרטוביותרסק·עאוליוזהמחירכחצי
פתאוםאז,אבלזה,עליחשובעודשהואואמרלאינג'ינרידהושיטרוכן

לוואמרההאינג'ינראתודחפהיצאההאישה

ונדברתיכנסבראאותך'הביןלאבעלידרכן'מר-
אניגםאחרת,כפעםאבראאני ...אוליגברת,תראי-ואמרקצתעמדערדרוכן
אחתמשניהכיעליה;הסתכלולאשלובנעלייםהסתכלוהוא .לחשובצריך
הגרףכלאש,כמרהיהזהמשהר,שםראההואשלה,העיניםעלהסתכלשהוא
כאילומסודרהשערות,עלדוליםעםהיהשלהוהראשגפרורשלכמרהיהשלה
שגברותכזאתלבנהמשחהחיתההמצחעלואפילולנשף'תלךהיאמעטשערד
היהשםשלה,העיניםאכלבאקאקט,היהאצלהשהיהמהרכלהפניםעלשמות
שלכידנגעההיאופתאוםשלוהעינייםאתגםראתהשהיאידעוהואפאייר
לוואמררוכן

להאמריורםהבעלואזקפה.אכיןואניזאתככלתכנסאולירוכןמר-
 .לחשוברוצההוא 'אותותעזבידלינקה,-
משהוואיךבידלונוגעתהיאאיךהרגישוהואהידאתלרובןעזבהלאהיא

פעםעודאמר,והואלזוזמתחילאצלובפנים
לרגעעזבוזוגהבניואז .לסלוןנכנסהואשכסוףעדיודע.כןיודע,לא-
אתמה-בשקטודיברולמטבחהלכוהם .ניננושכיחלדברנשכיל-

האינג'ינראמר ?עליולרחצת
זהשמעשהואממהאכלשלה,יורם .לבעלענתההיאכדיוקמהשמע,לארובן

עסקמזהיצאשבסוףלהביןבשביללוהספיק
אחתופעםלך?איכפתמה.אזמזה,ידעלאממילאכשיתפגרשלך,אבא-

 .וזהרשצריךכמוהעסקאתלנהלליתתןלפחות,

כרגעכיכמעט,מרדים.שלהגיעשפטקנהכמעטשרוכןהיההעניין.שלהסוף
והיאאליוחייכההיאקשה.נהיהזההעסקאתלנהלהתחילהגפרור,שהגברת
לואמרהוהיאאליוצחקה

היא .בידבונגעהושוברובילוקראהוהיארובי.לךלקרואליתרשה-
יותר.ואפילוגך;שכלשררהזהכיכסף,הרכהרצתההיאאבללמכור,הסכימה

וממהלשלםחשבשהואממהכסףיותרהרבהכסף'הרכההרבהרצתההיא
נשכילסתםבאלאשרובןהבינההיאאבלשררה,היהמוריםשלשהגישעפט

ומידתכףוהיאבא,הואזהכשביללאמדריגרת,בחדרשולחןבחליםאיזה
שררכןניחשהכדיוקלאהיא .אחרותומחשבותאחרותתכניותלושישהריחה
לקרמהמעברמשםולעשרתמוריםשלהשולחנותאתהחוצהלהוציאהתכוון
החנותאתשםושיעשהמתרשלושההרריםאחרישלוהדירהעכשרשזההשביח

כשרק.עודשאיןכזהאלגנטסטיילמיןנשים,לבגדיכשרקגדולההכי
הסוףתכנית.שישהכינההיאאכלדרכןשלהתכניתאתכדיוקידעהלאהיא
רוכןפייפן.הלךהכלואזדבירםזיכרוןעלחתמוכמעטכמעטשהםבזהנגמר
לוקראהשהיאכגלל'ארחזרהואיצא,שהואפעםוככלפעמיםכמהוחזריצא

לכלהסכיםשהואהיההסוף .מחשכהעדולונכנסהכיחזרשהואאר,לחזור
אתשאפילוהכסףכלאת 'כמזרמןהכלאתלהלשלםרגםרצתהשהיאמה

חרמי- .אתהוציאכברכשהואאכלשררה,לאמרריסשלהעסקזה,שלהרבע
הרצאותרכללירותוששיםמאותוחמשאלףעשרהאחדעלוהסכיםקדימה

לתתהסכיםהואהכסףכלואתוהכל'עיריהרמיסידיןעורכיושכרההעכרה
לנסועשבה-מחאולילהםוישהסלוןאתלרהטצריכיםהםכיחודשייםתוךלהם

לאמריקה.

רבעאחריחזרהוכשהיאחוזרתהיאמיידכי,רגעשיחכהאמדה~היאאזאבל
קדוםשהיהשמההכיןוהואאליוחייכהוהיאמסודרותהיושלההשערותשעה,

החזיקההיאשלוהידאתלחצהוכשהיאשלהכגרףגםעכשויששלהבעיניים
ישבוכשכלוםואזעסק,איתרלעשותמאודשנעיםואמרהחזקחזק,אותה

שהביאדולריםהכמהעםניילוןהשקיתאתלהוציאהלךורוכןולחתוםלרשום
צרהשמשהו,הרגישורובןעליוהסתכלהפתאוםהיאחרמי-קדימה,כשביל

 43 1987ינואר-פברוארעשור,גל'



גברה Iמוזרצחוקצחקההיאגדולה,צרהחיתהובאמתלהיות.הולכתגדולה
לראשלהשבאהאמרהוהיארובןשלהידאתארוךאחדרגעוהחזיקהכזה,
מקרובלראותרוצההיאכירזה nהחתימת-אתידחושהםוכדאימחשבהאיזה
אתשלהבעינייםולראותשםלבקרתבראבבקרמחרכברוהיאמדוברבמה

הגיעשפט.

עלמתחרטהואאזככה,מתחילההיאואםהזמןעלשחבללהלהגידניסהרובן
לאושככה ...אחרמישהועםעסקלעשותכלרםכמויכולהואכיהעסקכל

עלסגרוכברשהםלונדמהוהיהזמןהרבהכךכלבזבזכברוחראמתנהגים,
העסק.

עשןהרבהועשההפייפאתומצץהירדם,הבעל,אמרדלינקה.צודק,הוא-
המטבחאלרגעיצאוהםכךאחרחשובים.דבריםאומרשהואלהראותבשביל

הדלתמאחוריהקשיבורובןביבנו,לדבר,בשביל-
לקנותסתםבאלאהזההבחורהעניין,אתלכהלליותןמוטקהתקשקש,אל-

אחר.משהובשבילבאהואמדריגות,לחדרבככיסהדוכן
לרובןאמרההיאהחוצהוכשיצאו

אלוכדבר,שםניפגשהעסק.לידאניבבוקרבשבעמחר,רובן,תשמע,-
תדאג.אלבעיני,חןמוצאאתהכיאחדלאףכמכורלאאנחנותדאג,

לושרצוהמחשבותבגללגםהלילה,כללישוןיכולהיהולאדאג,רובןאבל
חשבהזמןשכלדלינקהשלהעינייםבגללוגםשלוהגדולההתכניתעלבראש
בכלבו-שוקשלו,שותפהכחייתהשהיאואיך,דליכקהשלהסיפוראבל .עליה
אחר.למקוםשייךזהרובןעםלהשקהררמהפתחשחראהחדש

מעליעשהשהואהכלבו-שרקשלהגדולותבתכניותעסוקהיהרובןבינתיים,
העסקבשבילהלוואהלקבלבקלותשאפשרידעוחראמרריס,לש.מדריגרתהחדר
אתלמצואהזמןהגיעשסוף-סוףחשבחראהלוואה,רצהלארובןאבלהזה,
לבקרבאהואזהובגללהרוזנת,שלו,הדודהאצלשחראשלו,הגדולהכסף
בבית-חולים.ארתה

להיזכירשחראשמתיבטוחהיהחראאבלאותר'תכירשהיאבטוחהיהלאחרא
כמהכיתזכו,היאדבררה,ושלשלהאחמכשקהשלהבןציגלררובןשחרא
אבל !לאזהאח,לשכוחאפשראישוכחים,שלאדבירםישמשרגעת,שהיא
אפשר .כןשאוליחשבשכיחובמחשבהבמשוגעיםגדולמביןהיהלארובן

 ...יודעמיאח,אפילולשכוח
כמהלעשות.מהיודעולאהמשוגעותעםבחדרעומדדרבןבינתיים ?מהאבל

המחשבהאתקצתמזיזיםרגםכחתהרבהלפעמיםעושים,בצ'רפצ'יק,קבצ'ים
הגברותלפכיפהאבלמהקיוסק,הזקןליבליךלואומרהיהכעצרת,היאאם

שצריך.כמהמחכים?זמןכמהטוב.מחכים.אזהתבייש.דרבן ...אחהאלה?
אז .שלוהדודהאתלראותבליהמקוםאתעחבלאחראשהפעםהחליטרובן
שהפחידוחריקה,שלקולותמיניכלשהשמיעההריקה,המיטהעלישבהוא

האחרותשתיהיוהמשוגעתשלמהיריקותחץרשקט.היהבחדרכיאותר,
שלקפיץכמרושמאלהימינההראשאתסובבההזמןרכלישבהאחתשקטות.

ימינהושמאלה.ימינההסתובבוהקפץיעשרןשכפירקראהרובןשפעםשעון
קראהואככה .קפץיורזהחיתהזאתרעש.עשהלארגםהפסיקולאושמאלה.

עףהאוכלהרירעבה,שהיאמתיאוכלתהיאאיךעצמואתושאלבלבאצלולה
הפהלתוךארכלודוחפיםהקפיץאתעצוריםפשוטאוליאזהצדדים,לכללה

וזהר?

וחיתהוכאנחהעמוקכשמהוכאנחה,עמוקהזמןכלכשמהמהיורקת,חץרהשכיח,
רגעשעודשלה,השערותאתשסירקהמתיבעיקרמבט,לההיהמארד,מפוחדת
כמהואחריוכשמהנאנחההזמןכלהיאגדול,אסרןיקהרואזיכנסמישהו
טובמסתכלתוחיתהידהעלשעמדההקטנהמהשידהראילוקחתחיתהכשימות

כינראית,שהיאמאיךמרוצהחיתהלאהיאפעםואףבסדרנראיתהיאאםטוב.
ייכנסמישהורגעעדרשאוליבפחד'לצדדיםומסתכלתשרבנאנחתחיתהתכף
 . .גדולאסרןאיזהיקהרואז

היאאבלממכר,פוחדתוכאילועליומסתכלתשהיאלרובן,נדמההיהלפעמים,
שזאתחשבורובןהמיטהכמרחראכאילועליוהסתכלההיאאותר,ראתהלא

גםואזבכללאותרלראותבליככהעליו,שמסתכליםהראשונההפעםאולי
כעלם.לושהיההפחד

לחכות.ממשיכים ?עכשיועושיםמה .זהר
בשבילהמהנדסאצלשעשההתכניותאתאיתרלהביאצריךשהיהחשברובן

שחראמהלבקר,כשבאהבבוקרומיד,תכףשתפסהמדליהחץרהכלבו-שרק.
היה,שארתואבררסקין,הע'יריהשלהפקחרקידעממנהחץרשם,לעשרתרוצה
יספרשלאבשבילשם,שמיריםוכמהפהשמירים,בכמהלמרוחצריךכמרבן
שאיןאיפהגםעניךעושיםהםכיבעייר.ה,נגד,כלרםיגידולאכלרםאחדלאף
עניין.בכלל
להסתדר.איךיערדרבןהשם,בחךאבררסקין,עםאבל
וחראביותרסודיבאופןפנורמהבמלוןהחדראתלומסדרהיהחראכשבערפעם
לפנילאנילי,לעצמהקוראתשחיתהז'נט,הילדה,חזרנהאתלשםשולחהיה

בלב,לוקראשררכןכ.עמיחידוקטורשלו,והפרטיהקבעולרופאארתהששלח.
וחלילה.חסחולהלאשהיאתעדוה,לז'נטטחןהיהוחראאייע, nא-מדוקטור
מסתובבתולאמיוחדיםתפקידיםערשהמארד,מיוחדתזונהחיתהנליי,הזונה
עודהכירוורובןהיאעליה.לסמוךהיהאפשרהזונות.כל _כמר mרב mבסתם
היוילדיםובתורביתידעלביתגריםהיוהםקטנים,לידיםשהיוממתי

עדרשהיאאומרת,חיתהז'נט,קטניםילדיםוכשהיוחבירםהויויבחדמשחקים
שלה,מאבאלמדהשהיאמהכלכיאיחה,להיותלווכדאירובןעםתתחתן
 .לו.וכדאיאותזתלמדהיאהכלאתלשה,רמאמאהחורג
רחיהילדהכמרנראתהעדייןוהיאנילינחיתהרז'נטזמןהרבהעבריים Nביאבל

 .לפעמיםבהמשתמשהיהורובןנחמדפרצוףלה
ז'ררכלאיזהימצאהואאוליהמשוגעות,שלבחדרמסביבהסתכלרובןהקיצור,
הרבה,קורארובן,שהוא,לאאחת.מלהאפילוכלרם,שםהיהלאאבללקרוא,
שמדבריםמתילהגידמהלושיהיהבשבילבעיתוןמסתכלהואושםפהאבל

פוליטיקה.בשוק,
לאאחתתמרנהואפילו .כלרם .חיתהלאאחתאותאפילומשוגעים,בביתפה

שקטוהיהבחדרכלרםהיהלאכמעטובכללריקים.היווהקירותכלום.חיתה.
שלבעינייםהמבטיםהזמןוכלהפריעוהיורקתשלהיריקותשרקכזה,

משהריקרהמעטשערדפוחדת,שהיאלרובן.שחיתההרגשהואיזההמשוגעות
קטסטרופה.איזהיהיהואזלחדרייכנסמישהומעטושעוד
רובן'שלהדודההרוזנת,חיתהזאתלחדר'ככנסמישהופתאוםובאמת,

אותה.הכירלאהואשבהתחלה

 .לחדרכככסההרוזנת
צרוד,קולארלגה.דודהשלהקולהיהוזהבמסדרוןערדשמערשלההקולאת

אתאזלמשל-תזוזו,אומרת,חיתהכשהיאאבלגברשלקולכמרכמעטעבה,
-כמונשמעהיהוזהמארדדקבקולאומרתחיתההיאהמלה,שלהסוף
היאואז ....או ...או ..מפהתלכוכמו.כשמעהיהמפה,תלכואר, ....אר ..או ..תזוז
אופרהזמרתאיזהכמוהיהזהשבסוףעדלמעלהלמעלההקולעםעולהחיתה
היהרזהגברשלקולהיהלאכברזהאבללשמוע,אהבלאפעםאףשרובן
 .שלודודהשלהקול
היהזההרוזנת,אתשראההאחרונהבפעםתיכנס,היהאיךבדיוקידעלארובן
הסדרבלילפסח,בערבבחיים,היוערדואמאכשאבאשכים,וחצישבעלפכי

כלאתלהגידצריךהיהורובןלאכולישבההמשפחהשכלמתיבדיוק,
קטןהכיהיהזאתבכלאבלבערך'רחציעשרהאחתבןכברהיההואהקושיות,
השטויותאתלעשותולאהקושיותאתלהגידרצהלאמזמןוכברבמשפחה

ורצהשםעמדוהואמוכרחהיההואזאתבכלאבלממכר,ביקששלושאבא
לאפעםאףשהואואפילוהדלת,עלחזקותדפיקותהיופתאוםואזלהגיד
נבהלהואזאתבכלשלו,השטויותרכלהנביאאליהוכזה,דברשישהאמין
שהאנשיםלראש,בז'יקלהנכנסשפתאוםהרוזנת.הדודה,חיתהזאתאבללרגע,
ואיןמתהשהיאעכשיו,חושבים,בטח .משוויץצלרמאייראוגדפונקמהבנק
חגיגהעכשיועושיםוהםשלה,המיליוניםכלאתלקחווהםפון-קכרפרוזנת
הרבהוזההאלההמיליוניםכלאתכבריראהלאמהמשפחהאחדואףגדולה
במרתףמיוחדבחדרנמצאוהכלכסףששריםדבריםמיניוכלמיליונים.הרבה
שלותכשיטיםתמוכותמיניכלשםיש .ומאיירצלאוגדפונקהבנקשל

הגוייםשלבידייםיפולשזהוחבלשםישהכלקכופ,פרןהרוזןשלהמשפחה
 ? ....כרהמשפחה.שללידייםילךולאהאלההנולדות

אתלהגידצריךהיהלאורובןהליל-סדר,כגמרבזהאבלוצעקהבכתההיא
הדודההרוזנתשלהסיפוריםשכלשאפילובראש,לעצמוסימןוהואהקושיות

צריךזאתבכלגדול,ענייןמזהלעשותצריךולאמשוגעתשלדיבוריםהםשלו,
שלהציוראתשצייראמיתיים-רמברכדטצייריםשלשמותאומרתשהיאלבלשם

שבחדראמרהוהיאהאנציקלופדיהבתוךמצארובןכךשאחרהעיריה,מועצת
שחיצרפתיאחד,משוגעארטרילר,ושלרון-גרךשלציוריםגםישהזההמיוחד

מהאבלאותם,זכרלאוכברלעצמוסימןשרובןשמותמיניכלועודפעם
עםכךאחרעליולדברהלךושרובןהזכירה,שהרוזנתשםשכלזה,שבטוח
אמיתייס.אנשיםשלשמותהיההכלהבליכדער,מכחם

 ?האלההשמותכלאתיודעתהיאמאיפהאזכר,

 .מביןכךכללאהואשגםמשהו,שזההבלינדער,מכחםלואמרזהעל
חשוב.לא
שכיס,וחצישבעלפכיהיהוזההרוזנתאתראהשרובןאחרונהפעםחיתהזאת
אורופאיהיהפעםשהואחשבהואואז ...לאכברהואוהיוםילדהיהעודאז

לאשהואיודעכברהואוהיוםשיהיהרצתהשלושאמאמהזהכידין,עררך
יהיה.

ישותמידשהםשחושביםאיךולאשהםשחושביםמהלאזההחיים, ...כר
אומרהיההבליכדערשמנחםכמראבלהפתעות,

אותךיפתיעוהםמאשרלהםומראההחייםאתמפתיעשאתהטוביותר-
 .לךויראו
הפתעהחיתהזאתכככסהכשהיאאבלשלה,הקוללפיהרוזנתאתהכיררובן

ואףרוזנתבאמתשהיאהרוזנת,אתראהשהואראשונהפעםחיתהזאתגדולה,
להיותצריךשלפעמיםלעצמואמררובןואזככה,אותהראהלאהואקודםפעם
 .שאתהמהלהיותבשבילמשרגעיםבבית
ולארוזנתכמוהסתובבהוהיאהרוזנת,לה,אמרווכולםרוזנתבאמתחיתההיא
הכתרעלבשערותלהשהיונוצרתהשתיקדוםהיא,שזאתספקשוםהיה

מקידמהרקשמכסהעיגול,בחציכתרקטנים,יהלומיםכמרהנרצצות,מהזכוכיות
מסודרותשהיולשההשערותרעלהאוזןמאחוריקצתמעליו,נרצותרשתי

הכלרעלחבלבתרךחבלצמה,עםשבת,שלחלהאיזהכמרלמעלהלמעלה
היהלארזהיפהערגהשלצררהלהשנתנונרצציםגרגריםאיזהשפוךהיה
 ...הכל

כלאתכמעטראוששםשלה,הצווארעלוזהבפניני~:כשלמחרוזותהמרן .
לאעדרזהרגםהחוצהכשפכרכמעטרחםמאודגדוליםשהיושלה,הציצקעס

 ...הכלהיה
יחדמעורבביםוסגול,וירוקכחולבעיקרצבעים,מיניכלהיושלההפניםעל
כמהעצמו,אתשאלורובןשלה,הערראתרואיםשלאכאילו,נראההיהרזה

 ?יוםכלעצמהאתוצובעתעומדתהיאשערת
עםבלילהשרכבתוהיאזמןבהרבהאחתפעםשזהלוהסתבראחר-כךאבל

הרוזנתשלה,הפרזיררהואתהאיפוראתמקלקלתשלאכזאת,קאקעמאייקה
יפה.דרקאהיהרזהנראיתשהיאאיךרעלפאסרןעללשמורצריכה
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וזאתשלודודהשלהעינייםאתראהרובןשלה,הפניםשעלהצבעיםכלמתוך
מארדהיהרזהלהיותצריכותשלההעינייםאיךראהשהואראשונהפעםחיתה

ככה,רקוהולכת,לכרשהשרוזנתכמרשרקכאלהענקיותשחוררתעינייםמיוחד.
העינייםכמרפעםחיתהשלההצורהכלשאםלעצמוחשבורובןיפהיוצאותהן

הסיפוריםכלובטחבהמתאהבהיההואשגםבטחאזשלהוהיפותהגדולות
 .נכוניםהיומספרתחיתהשהיא
חייךשהואאפילואותר,הכירהולאעליוהסתכלהוהיאהרוזנתעלהסתכלרובן
שלהבןרובן,שזהיודעתלאשהיאלוברורהיהאליה,להתקרבוניסהאליה

פרן-קנרפ.לרוזנתשנשארהעולםבכלהיחידמשפחההקרובאחיה,מנשקה
שנים,שבעאחרישבטחחשברובןנורא,היהלאזהאבלאותר,הכירהלאהיא

תדעתכףלאאולישהיאבחשבוןלקחוהואטובעובדכךכללאשלההראש
לעצמוזהאתסימןתכףוהואמשרנהלושנראהדברערדהיהאבלהוא,מי

עםשלה,בגרףנראתהשהרוזנתאיךרזהבצרותקצתהואשאוליוחשב
רזהרזהחיתהוהיאציפורשלגרףכמרהיהשלההגרףהגדולים.הציצקעס

והולכתחולההיאשאוליחשבוהואימיםחודשכבראכלהלאשהיאכאילו
שלההאוצרותכלכיגדולהמארדבצרההואאזלמרתהולכתהיאראםלמרת
אליהםלהגיעירכללאורובןילכוהםאולינשוויץהבנקשלבמרתפיםשהם

 .שלולידייםאותםולקבל

הרופאיםעםלדברצריךשהואלעצמוואמרמחשבות,מיניכלחשברובן
פרטילרופאאותהלקחתמוכןהואצריךאםכיפה.קורהמהבדיוקלושיגידו

היאבשבילושגםשלו.הדודהבשבילכי .שצריךמהארקונסיליוםלהביאאו
באיזהמינןברכמושוכבשלוואבאמתהשלושאמאאחרישנשארההיחידה

היאהרוזנת.הדודהבשבילוגםאז .בכללחישהואיודעולארירםסנטר
 ...נר .שנשארההיחידההמשפחה

הרוזנתפתאום.אמרהוהיאאליהלהתקרבוניסהבחדרהיההואבינתייםאבל
כמוישתחווהשהואוחיכתה.להשינשקשלההידאתלווהושיטהפרן-קנרפ

שלה.הידאתולקחאיחהלהתווכחמדייותררצהלאדרבןלרוזנת.שמשתחררים
 ...ככהאז

בגללאותםראושלאקטנים,חוריםעםשחררהכפפהבתוךחיתהשלההיד
מהכךכלהיהולאתרנגולתשלרגלכמררזהחיתהוהידגדולהחיתהשהכפפה
כיטובטובשיאכלשכדאיתמיד.לואומרתחיתהשאמאנזכרהואואזלראות.

סיכיולואיןכברכשחפת . rשחולרמיהשחפתאתחוטףבסוף .ארכלשלאמי
אוליאז .זהר .עליו•יע JJמלאכברארכלשהואמהגםלאטלאטואזלחיות
ת. r · ,ע,איןמזמןכברישראלבאץראבלבשחפת.חולההיא
הידאתלחץהואגהררזנ,שלהידאתלנשקבמקרםורובןאצלוהתבלבלהכל
ואמרהכעסהוהיאאחריםלנימוסיםרגילהחיתההיאכיטעותחיתהוזאתשלה

לו
איתרעסקשרםלהשאיןואמרה,לזהדרמהמשהרארחוצפן,שזהלרכוס,-

עברהמשוגעות.השלושביןבחדרהסתובבההיאאחרים.לנימוסיםרגילהוהיא
היאסיבוב.שעשתהואחריאליהןוצחקההראשאתלהןוליטפהלשכיחמאחת
סקרניתחיתההיאאבלאיתר.לדבררוצהלאשהיאברורוהיהאליוחזרה

 ?רוצההואמהושאלה

מכירהלאאתדודה,ודבררה.מנשקהשלהבןציגלר.רובןרובן.אני-
הואמהעליודעתשהיאשלה.בעינייםלראותוחיכהלהאמרהוא ? ...אותי

ידעהלאהיאאבלמדבר.
עמוקונשמהלרגענעצרההיאופתאוםרובןאמרדודה"שלך.אחמנשקה.-

זוכרת.שהיאנדמה.היהולרובןמנשקה.מנשקה.פעמים.כמהואמרהונאנחה
עשהלארובןוהפעםהידאתלוהושיטהשרבוהיאכלרםזכרהלאהיאאבל
 .ארתהונישקשלההידאתלקחוהואפעםשעשההטעות.את

היאשבסוףעדפעםועדרפעםערדיבואהואמתיאש.לאשהואהחליטרובן
אותיותשתילוהיושידעשממה . rבשווהחשבוןשלהזההמספראתתגיד
חמששלמספרזהבאמצעוהמספרהמספראחריאותיותושתיהמספרלפני

שהואממהידערובןזהואתבאמצע. 7-9וזהיודעכברהואששתייםספררת

כולוהמספראתבקולצעקההדודהשאזשנים.שבעלפגיסדרבלילאזשמע
להםואמרה

באיזההזההמספראתרושמיםולאלימאמיניםלאשאתםאידיוטיםאתם-
 . 7-9שזההאמצעאתרקשמעורובןרשםלאאחדאףאבלמקרם.

איחההסתובבשהואואחריהרוזנתשלבחדרח'כהשהואעשרת.כמהאחרי
אתתפסהוא .איתרלדברוהתחילהאליוהתרגלהוהיאהחוליםבביתקצת

היחידמשפחההקרובשהואלוואמרהחוליםבביתרופאשהיהדגיהדוקטור
לאפעםאףכימאמיןלאהשוא .ואמרעליוהסתכלוהדוקטורלרוזנתשכשאר

שכים.כמהלפכיפהשהיהעירורמאיזהחץואוליאחד.אףארתהלבקרבא
 ?כךכלרזההיאולמה .רובןשאל ?שלומהמה-

כיחודשייםלפכיביקרלאשחראשמזללוואמרוצחקרובןעלהסתכלהרופא
קילווחמשהשבעיםמאחאזשקלחהיאטנק.בגודלארתחרואהחיהחראאז

ההרזיהשלבשלבהיאשעכשיוואמרלצחוקהמשיךהרופאואזהאמיןלארוכן
 .כמשקללעלותתתחילשרבהיאכקרובלדאוגמהלוואין
מחלהלהיש .לךלספריכולאניכעצם,אזשלן'דודהבאמתהיאאם-

בספרותתיארויהודים.שלמחלהחרכה.עליהידועיםלאשאנחנומארדנדירה
ומשמיניםמשמיניםסיכהכלישפתאוםמחלהזאתכאלה,מיקירםחמישהאולי

אחדשירםעדומחריפההולכתהזאתוהמחלהרמחיםמרזיםסיכהכליפתאום.ו
 ...ואזקילומאותארבעאפילואולימאות,שלרשמאתיםומשמינים.משמינים
 • . ..פרף ...מתפרצציםפשוט.פתאום,

סירןאריה

סיוןאריה

עישוםמה

 ?ל;נוrנ 1ז,ו~והזפrנ iJז~זק,רעריזקםניקה

~ערלם p t:זגיםזילב tזגיםירכללf;כגי
לס~רג:בל~:וי tז,וכחזז .rדנזס:ה

ל(tןזר~~גרית-ננףלים
שר rל::ד~ל-זז~ב.וקל:ם crזvסת-~ל
 v ~ mףךליזp~ר crיף nס~ל

:p ~~לחרףלע.לותליזק,,~!ןע ם. 
ףןקלאוועל; t:ק~רםiכנלע~ר
 'הלו,ןiכךקףם;:ורי 'ה~די'לאו~ם

סאור:קוק;:דיחחז,ו~ך~זוףז,ורr;רח.ק

~הדילאוזcם
i פח-ס~םvס~~ה '~ל·זז:;ניבזק,לז

 ,וr.tנ;ל:+י~כחוvךזפrנ, ,~ןיזtה
ליזדי crלדי p: ,.ם iז,וו;ר:;דממiכזזJןיף

ל~שותזנה
:קיהi w ~ףזנה

נסרםמעהש

wזנע.ה:p .ס~סwזנע.ה:p סזקח.לסףם
:P זטלב. P.9 ם::p rל::ד .ר~נV?i ל
:קיחןטלךם .שעל;לעל
 םי(~~וקל.זtה~יד :לס:;ניןגנ;ון
כזזוסלהם i ~~::.ד:פוגים.~םף 9
~ל-זפ.יסrנ;ל p:דפףק,ב wע~לעל

ואלוי ?ל'י tר.זנ~iכ'זזי~ףזנזףע
וחולי\זילעזמווק~שהףאנל crסדן· p:הףא
~םום tל "קמוזtחוקד~ה. ה:wכ:םףסז.וה

ז,ונ:ימ~א~דירים,ל~ה;יםזנוקראי
סר~. ,ז,ון

הציב

סצtבוז ~,סז,cל'ןםאורזה tא.גי
מף~להףאזזיפה iרידוזזי~י

cr:p -וcr או~לננע, :P דזס;רw·ננ~סי:נונת
P.7Pv יv כרבr... i לףר~ר

לובאזזו~:קישי Jזנך~גי
t( כלiJ תלע.צר:;ניtזייןמזזt

יודע·• ' Jזזז~םזזליי ..~~עיזזדןיא.~ל
יל tלראוכ~לננגיהףאזcם

cr ז;כ~v כרבrזי.tזל:ח
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רר;זןת.

 . .ךזי:ןת p~ז:זי iZiע,זרן~ת
 &גlסלכ :י .vקרף;.:ן~~לסך .rד~·~ד~ת•'

:קסזכ~ן~תז;וח~קל;גח:ררי .i;זנז;ו
~ךן;ה, iJז;והום~ל~לפדל : T •ו5זנו

:פ:חראה.להר~ותליהיהאס:ןר
ס~חיד ~~יס~ת;~ס~זא':ר~יל :1ווסו,

~~זגך~~גי~סת:בה f'Q ~ואת~ץקנ;
 . . . . . .:;ניגוגך . ii ~ס~כ~דrכ~
 ,·לtןז ,;:זךיג:רו ב;~כr;ן~ז:זד ל;~

עצמיעםלבדלחדיתכשחזרז-וי
~ w ::ר~~יו~ · םך~~וzסלקדא~ה'i רב~w א~

פר 1$~ל o ·,~זpלדקיקים+ג~~ים
-סראשו;ה 0 ~~כ' 1 "~מדז;ו w ·חי~זסרה,ב.;ו~זקזער ~:zאיi;זז?ז:ייש:רכ
 ;הרחרפנאותרהכז-ויםבלאתאטמז-ויושוב

; _ _ f T -: די !ק. '', ~,ד-T - : - • T : , ' 

ויחזררל e !!שלארדוה~חז-וי

ךפ pלזגכ~ל;?וד Wזזןם:ק~קןם. ,~כ;~ך pאו~תך~דך~י
 . . . .;נךrכמר Wס;נחור~תכt;כלק~י

 .י~~ i+גארz:וךךיק qלס:קדי

 'עבושגליים,מררהמדגרהמכשירדבנ"ל
 ~ :-;:זכר?ה •,,~ T'ת iף-' w~ל ~,~pזק:
~ן~י ז:~~ל;ן ,Pהרשובזpזע,ףך

קז:ר iו Wומה
 ' pךחרקינ,ר~:;ניםגי,~ל i ·.ו~זע .ח. iZל 6סערל
זקקרם.ל ;flכה W '.,~ןה fקר.רןכ:ך:קלוםכ~r:זיד~ה, Zך Pסקרל vזק~ד

לנו rwכד,;ים~ת~ג~ס·פ:;,דאיאולי
 ' . " . ד~~+גתרן ··,~נ~תרך f '~גי ,

 'ח:ז;;,ך,~ fחזpך:קי
 .כךz:וה iJקtן W+ג ..זר qכג

עםלהפגש
דרךעצמי

עםהמפגש

ודלי
שלהרפתקהבבחינתבתחילתה,עבורי,היתההכתיבה

טיהורושליופישלמסע .נודעיםבלתילמחוזרתמסע
עיצובםבאמצעותבמציאותלהתנררטניסיון .כאב

היובשיריהחברתייםהיסודות .רגשותשלהמילולי
לייאנייישייכיםשהיוממשיייםשמרתהעלתי .מובלעים

זההיהסבתי.סבי,אחי,הררי,שמרת-האוטוביוגרפי
החשוכותהפינותאתלאורלהוציאבסיוןמעיו

להתדפקהנפשית.הכפפהשלהשניצידהאת ,שבתוכי
כמרבןהקורא.עםהמשא-רמתןאבמצעותעצמיעל

מריריםאלמנטיםמכיבושגםנבעההיצירהשאפשרות
 ,למצרקותיכאחראיהעולםאתלראותשלארצוןותרן
לגבילהשלמהלקבלת-דין,מסויים,במרבןלהגיע,אלא

גםהקונפליקט,גםבשירהיהכלומרשביכאבאזורי
רבד .הפיתררןהחנמה,הפיוס,וגםהעצםשורשחשיפת

ייעלכא:כיבהצגתוחגיגיותאומץהרגשתיבבד
דרךשלבאמצעותהאם-גםהבריות,לעיני-השולחן"
 .אסטטית

במציאותנוצרו,האחרונות,בשניםבהתחלה.חיהכן
רקעעלחברתיים-פוליטייםקיטובים ,שלונהחברתית

כמוסקררהכיטוןארד

ולמתןהיצירהבערןלפיחותשהביאוקיטובים .עדתי
לקולותבמקרםבוטים,גסים,לקולותלגיטימציה

אחרינגררתיפעםשלאלהודות,מוכרחואני .השירה
הכאבעלגמורוויתורתוךאלה,בוטיםכסירנות
פוליטייםיסודותעםשליזהושיתוף-פעולההפנימי.
הליכתיאתועצרשביהיצירתיביסודפגעגסים

האמתשלהאחרוןהגבולעדעצמיאחריהקודמת
העיוורוןעללכתובבזמנו,למשל,התחלתי, .הפנימית

לעורריםבבית-החינוןעבריעל ,נכותיעלשלי,

תקופהמשןהעדפתי,ואנינעצרזהכל .בירושלים
ולתתהרגשייםהישגישלהדפנהזריעללשבתארוכה,
 .להשתתק ,האמתיתהחשופה,לנפש
 ,פוליטי-ציבוריככוחנתפסוששירימשוםזהכל

 .זהעםהזדהוואנשים .המזרחעדותשללמצבןכביטוי
גאווהלחופיאותםהמובילותהצלהסירותבזהמצאו
 .כלשהי
עוררותכמוסכנה,בזהגםשחיתההתברראחר-כן

 .רגשי-קיפוחשלמכוונת

תמימהכתיבתימגמתהיתהכאמור,שבשעתו,אלא
שהיוחומריםעםחוויתיתהתמודדות-לחלוטין
 .לכןקודםלהשהתכחשתיהמזרחיתלילדותישייכים
קונוטציהבעללביטויהפןבעברית"~רז:יה"למשל

 .אחותיושלסבתישלשמןזההיהלגבי .ברורהשלילית
על-ידי 3-4בגילאותימרגיעשחיתהסבתהאותה
שעולהזכרוןזה .דבלי-שדייםהיבשים.משדיההנקה

בשלודווקאלכן, .גדולהניחומיםהרגשתתוךבי
לשםלתתרציתישנוצרה,השליליתהקונוטציה

בתרןכתכשיטאותרושיבצתי ,שיריייפוי"פרחחיי

מסבתיאחייכשעשוההכללהשירי.שלמארגם
ראם .מתוכיאבחלאכללי,עדתי,למשהושהפכרה

משוםבהחלטזהחיהאלה,בהדגשיםהשתתפתי
עםכלוםולאלוהיהשלאמשנירווחשלטעמים
ק\ןלגוכברזרשבתקופהאלא .הראשוניתכתיבתי

ולהגיעלפרוץעצוםקרשיאצלייצרוהקטלוגאותי
האזוריםעתלמצרתואפילו ,בתוכיחדשיםלאזורים
הנושאאתלאילדותי.נושאאתמיציתילא .הקיימים
סתרם.למבוינקלעתיעצמי.אתעצרתי .המרוקאי

הפנימיות,חורירתיעםשרבלהתמודדמנסהאני ,כעת
 • .ילדיעםמפגשידרךעצמי,עםשליהמפגשעם

ביטוןארז
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פגיסדן

קום Qזדיש~יםך~ךים

צוהןזקש~יםלאז.זן
צוהןזקש~ים

 .וגזק~חגזק~רו:בזpקום
 ח~~:;נןקקומובוה p:-ו:ב~קום

ובע.ל~םצוהןוס~ןם
הגהביםשרדי- ·והאדם

; T T T : • -ז;• 

לאדם.פליט-
• T T t 'י

פגיסדן

הצמצוםאמונת

~יג5ז:זרות. nךט~סעות~ד~י .?.לולו~סדסשו~~סדהסזזחו wיז ?iמ~הואכסו:יr:זלה
סםרבהים. rם t~יב wס~ע.לים 1זזזק~ןה.ןר '""f ~ Qלו;דיותכול z י~~י~ wרו~ההוא

~אן~ין :סל .Pזק~םןןהו ל~~ .ליו .Pר i2 '~ירק~~לו:;נך~יו,עדרקמ~:;יים
לו:c:פדו.הלודהוא , r:rח~ל~ל.ל~נות ~. wוכ~הואפור:-9ל~יןזק:;בילים~ן f~שזק~ל.
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זp~וי. ijה~.ה~לה.זקל~כ~ור

 .ו?'~ס~חו~תנולל vס~לה~כ~ור =רו~ההוא:בקיר.~לאותוזכלה wר r:rttלכסוף.דק
כלו.האחואתשוללגם

-•• :• "'r T ••" 

פגים.עהדשלבאירוכתה •העזרכןמן

יוסרזון:וםן~~ין

i? קךj? הוזק.הס

יוסר~דולה~לה 9~יד
9i? ~ס~זםף ~ל
ס~~לסר~יי wד~ר
כע.~לס~םקולט
ימיםלפענח'צרים ~הכ~מים

י~ים Tגל~מ~צרים T .-;ל~לות
 ת~~ב:~~~סרב Tז;נו;וגסל !r~סר

 .~דונכיוגגוןי~ידזזדיש

שסע
ס.דירםו:cדלt;ונו

ס.דריםדי.וזכן

גוףו:tדלדיונל~ז:ןים
~~לו

ןz~נו.לאס,לדםדלס ttל

נעילה
ל~~הג~יעלל~~ה

לו:rt:יסון 'ו1~~~ב:ם j2הו
למד:;נירזg~ים r:rר~ף

גופואתלכלכלן.ןדעהרוח .\'":
לדעת , ~ i·ס~ביד_ב~י
:p ןשוזךרוףt ~ג~םס~ת ·קfן--

:בספוז:זי Qנו~

i?:P ס~דדךרון

דאבאסתר

-שוש~ים p:~זז/ים
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מוריםשניבין
מדינייעל

וישכנומבוהליםלכיתהלחזורמיהרנוההפסקהאתהמסייםהצלצולכשנשמע
רחש.לאל
 .לכךסיכהחיתה
גגכעלוקטן,מרובעאבניםכביתהעברית,הגימנסיהשלד'כמכינהאזלמדנו
המלבניהמחלקותבנייןוכיןכינומגרדים.ביתכשעתרששימשאדומים,רעפים
החצרהפרידה-באהבשנהנעבודשלוהראשונההמחלקהשאל-הגדול

כהפסקות.שיחקנושבההגדולה
שלסוגיםשניכיןהפרידההיאהחצר.הפרידהשוניםמבניםשניביןדקלאאך

אבלבשקידה,ללמודנתבענוהמכינותבארבעשגםאמנם,נכרן,הררי-לימוד.
ביןכך,עלנוסף .וחמימהביתיתבהדגשהכהןאפופיםהיינוזאתלמרות

אתשהנעימווריתמיקהמלאכת-ידשלשיעודיםשרבצו"הדצינייים"השיעורים
סףאתונעכורהחצראתשנחצהכרגעתחלוףזראווירהכיידענו .החיים

 .המשמעתוחומדתהלימודיםערלעלינויכבדואזהראשונה.המחלקה
תמימהשנהרעודהחלוזהאךהלימודיםהדי ?שעהארתהפחדהתמלאנוומדוע
שלהפדגוגיתבמועצהכנראה,הוחלט,שנהשארתהמפני ?ד'במכינהלנרנכרנה

ממרדיאחדבאמצעותהתנ"ךבלימודכיתתנואתלקדםישכיהגימנסיה
אלאאחדלאזההיהלכנר.קפאבגודלנו,עלהמיכשהתבשרנו ."המחלקות"

לחומרהלושניהיהולאהתלמידיםכלעלחיתיתראתשהפילהמרדהיונה,אדון
ולענישה.
לקראתרחשללאבמקומותינווישבנוההפסקהבתרםלכיתהאיפרא,מיהרנו,
 .אליוהסמוךבחלוןוהציץהתרומםצבןיאיר .כתנ"ךהראשוןהשיעור
שאחד-קצוביםצעדיםנשמעולכותלמעבדאכן, ,,-בא"חרא :הודיעבלחישה

כנשרכי-וכולנו,נפתחההדלתחדד-המברא.שלהמדרגותבשלושרעלוקרבוכך
אפודהבחליפהלכרשנמרך-קרמה,בפתח,עמדחראבדרם.הזדקפנונחש,

אפודהבמגבעתכברשהיהראשו .שחרדהובעניבהתכלתבכתונתמהרחה,
זגוגיותבעדמשלחבעודר .כסלקאדומיםהפחוסיםופניולהרפויהשתיתרדת
 :פקדאזעליה.רעלההקתדרהאלפסעהכיתה,בדחנינרקביםמבטיםמשקפיו
"שבר!"

ישבנו.

 ,, !דגליכםעל"קרמו
 .קמנו

וערב-דב.כאספסוףולאאחדכאיששתשברכוונתי ',!'שברמצרהאני"כאשד
שכר!"

 .כפקודתוישבנו
 ,, !השולחןעל"תנ"ך

 .מתכווןחראלמהידענולא
 "?כיתתכםשלהשיעוריםבמערכתזרבשעהרשוםשיעוד"איזה
 ,, !"תנ"ך :קולותכמהנשמעו
בהעתקתייענשדשות,בלילהבאשידברמי .דשותכלישענוהתלמידים"יקומר

שיעוד?"איזהוככן, !ר.ז:ויןאוז:יךאולמעןבתנ"ך.פרק.
התרומם.אצבעותשליעד

 .שנשאלהלאחדקדליןדינההשיבה ,,-מודי"תנ"ך'
התנ"ך?"ספדאתהבאתםלא"ומדוע
אתלטלטל"חדלי :עליהפקדיונהאדוןבעח.ידהאתהניפהבן-זכאיטלילה

 ,, ?תשובתךמה .לשולחןהמרפקאתלהצמידישההצבעהבשעתכלולב.ידך
איזהלהביא,ספדאיזהידענולא"מרדי, :אמדההקולחובקולהקמהטלילה
 ,, ...כליאודש"יעםהתודה,סיפורי

תביאופירושיםובלישלםתנ"ךספדהתנ"ך.ספדאתלהביאישתנ"ך"לשיעור
 ".כובעיםיחבשוהכניםידיים.שלכרייענש.-והשוכחיום-יוםלכיתה

כרסתןשהיהשלו,השחורהתנ"ךספדאתהקתדרהעליונהאדוןהניחאז
כעל-פההפרקאתודקלםהודיע ',"אפרק"יהועש,אותו.פתחולאכמוהו,
 .חדדי-בטןויורדותלתלמידמתלמידבטוריםחולפותכשעיניוכלהרעדמהחל

עלחיהשיחהבכתהעודדחוליןוכלשרןטעמואתשינהכבמטה-קסם,אחד-כך'
המנהיג-וביןהמודם-מעםהמנהיגביןויהושע,משהביןהמשמרותחילופי
בתוךלה.רותקנווכולנואנושיתדרמהלפנינוהעלהמחזאישלבכשדוןהטירון.

לאמחברת,שנפתחביקשלאהוא .מושגיםוחידדמוקשותמליםפירשכך
כאשדלטובההופתענוהשיעורבסוףדבר.הכתיבלאבעיפרון,שנאחזביקש
לעצמנו,אמדנואכן,כבית.הפרקאתוללמודלחזורלנוהודהדקהבאהלפעם
 .בשיעוריםקלאךבמשמעת,קפדן :משרנהמודה

פתוחים.תנ"ךובספדישלובותבידייםלוחיכינולמחרת
אתברדדהואכיידעוהכול .הכיתהיומןאתפתחהואציווה. ,, !ספריםגוד 9 "

באל"ףמתחילששמם-זהביתראייזנבדגיעשיהואבלרעפיההראשון.הקרבן
שהואעדשמרתשלאדרךטרדמשתרךשאחריהםהיות !הקורקבןערדלהם

 !שאפחדלימהבי'מסתיים

 "!הכיתהאלופנילקתדרה"קרביקמתי.שמי.עליגיחתבהירביום!"כערם"שרתוק

 .הכיתהלחזיתניגשתיכשולותברגליים

 ,, !הפרקאת"ספדי

 " ...ליהושעאמדה'ואזמת"משה :ואמדתיפתחתי
 ,, !הפרקאתלספרממך"ביקשתי :אותיהפסיקיונהאדון

אחרייהושעאלדיבר 'ה" :אחרותמליםניסיתי .לגמגםלהתבלבל,התחלתי

 " ...ש
 "?השיעוריםאתהכנת"האם .המרדהאותיקטעשוב ,, !"שרתוק

 ,,-"כן :בקושיפלטתימכוץובגדרן
 "?הלאהוכן ','העבדמשהמרתאחדי'ויהי :אומדתאינךמדועכך,"אם

ועיניהרכנתיראשיאת " ...בעל-פהאותולמדתילאאבלהפרק,את"למדתי
 .להתערפלהתחילו
 "?רועדותדגליךמדוע"שרתוק,

 .רגלייםלישישידעתילארועדות.שדגליידעתילא
ללמוד"פירושומסך,מכעדכמריונהאדוןשלקולראתשמעתי"ללמוד,"

נכשלת.היום .מכךפחותולאכך .בעל-פהללמודפירושוהיטבוללמודהיטב,
היום".נלמדשאותרב'בפרקוגםא'כפרקבעל-פהארתךאבחןמחד

יוםכללולספר-ראותיחייםואתקרביאת-שלרשתנואתהרגילאבא
תרדי,בהגיעיום,אותר .בבית-הספדאותנוהקורותעלארוחת-הצהרייםבשעת
 :שאלניהואאבללי,שאירעההתקריתעללפסוחניסיתי

המרדיםמבכיריכאחדיונהאדוןשלהמוניטיןבגלל "?נשאלתלתנ"ך"ובשיעור
 .תלמידיועםשנמניתיאבאשמחוללשון,לתנ"ךבירושלים

 ."כן"

 "?"וידעת
"ידעתי".

מצאתילאאחרי-הצהרייםעשרתכל .ביוקרשילמתיהזאתהאמתכיסויעל
קודרים.לינראוהחייםלבי.עלהכבידוסלעיםאלאאבניםלאמנוח.לנפשי
הפרקיםבשניבעל-פהשליטהשקניתילאחדגםבעצלתיים.נמשךהזמן

ארוחת-אחדיעדהעינוייםנמשכוכךלי.דווחלא"יהושע",ספדשלהראשונים
לשכבאוכללאשכךידעתיבחדר-הרחצההשינייםאתשפשפתיכאשד .הערב
 .תמרוריםבבכיפרצתיאז-ואז .אתפוצץאני .לישרן
אלי.ומיהרונבהלובחדר-האוכלשישבוראמאאבא
קדה?""מה

אתסיפרתיהשרפרף'עלהרטובהובחברתהבכיודבמי-הסבוןאחתברגלכך'
 .יקדהלאזהששובבטוחיםשהםליואמדרובשקרניחיבקונימידהםהאמת.
אותיניחםהשמיכה,אתסביביהידקלמיטה,בזרועותיואותישנשאואבא,

 "·בבחינה.אחתפעםנכשלדבגםקטנה,בתיודעת,"את :כמוססודליוהמתיק
מותר.לישגםהדי ,הזהכדברקרהדבלדודיאםיבשו.רדמעותישכךבכיי

אבאלמדבגילי,כשהיהרבות,שניםלפניאיךחשבתיהרכה.במיטההתפרקדתי
ב"דאתהכירבכיתה,אז,איךחשבתי,רעוד .ומשוניםשוניםמרדיםאצלכמרני
עםהתחתןב"שדלפנישניםהרכה-הרבה .מזמןכל-כךהיהזהחברים.נעשווהם

לאהםהתחתנוכשהםלא.לא,לדודי.ונעשהאבא,שלאחותודבקה,דודתי
ההואהזמןעללחשובהיהמשרנהאז.נולדתילאעודאניכישלי,דודיםנעשו
 .ברלהיותבלי
 .נרדמתיוכך

 .נברתבנרואתויהודהדודיבביתנוהופיעהלימודיםשנתפתיחתלאחדקצרזמן
התגודדהשבו-יגורבקיבץולארצינית.במחלהלקובן-דודישלעיניו

הוחלטלפיכך .עליהלגבוריכלולאלו'הסמוכהבחיפהולא-דודימשפחת
המהוללהעינייםרופאשלבטיפולולהיותכדילירושליםלזמן-מהיבואשנברת

אביו.עםבאקטןילדשהיהלפיטיבו.ד"ד
ליהמתיןמיהגדולה,בהפסקהלחצרבצאתיתקופה,באותהיום-יוםוכך'

היומיומיהטיפוללאחרביקורליעורכיםהיוהם .ונברתיהודה ?הגדרמאחורי
טרוט-עינייםשילדפועל,בגדילבושמגודל,איששלזהמחזההרופא.אצל
בהחלטהיההבוקר,באמצעהגימנסיהגדרעלנשעניםשניהםוהםאליו,צמוד
קרובי-משפחהכיבודמצורתבשלאבל .למדיאותיהביךהוא .נפץרלאמחזה

כשהגדריחדההפסקתעשתאתמבליםהיינו .אליהםממהרתהייתיעלישחזקה
הישיבה,בסדרהכיתה,במראהבלימודים,מתענייןהיהיהודה .בינותינוחוצצת

כדרכו !מררההיההואגםהריהתלמידים.והליכותהמרדיםמנהגיעלתוההרגם
כשולףמבירקיםחרוזיםבהמצאתהצטייןכיחודחידות.וחדמתבדחגםהיה

הזהוהדודוחברותחבירםסביבנונאספיםהיובינתיים .השרוולמןאותם
מבוכתיחלפהכך,משרםקצר,זמןתוךהבילוי.למרכזהופךהיהלגדרשמעבר
ואיננה.

סקרנותמלאותעיניוהיוהרטיותדרךאבלשותק.היההואבן-דודי?ונברת
בשבילילהתרוץצרה"קרסמים",ה"תרפסת"במשחקילהשתלברצהכמהוקנאה.
הנרצציםבדגי-הזהבמפסגתוולהשקיףבלבהשהתרומםהמצוקעללעלותהחצר,
שלהחופשייםלמרחביםהרגילהוא, !הסגלגלהבכירכת-הנוילהנאתםששטו
לאהגימנסיה.שלהנעלוהעשרגזירתאתלהביןיכוללאביגור,המשקחצר
כמוהרקטןשספורטאיישדעויהודההגדר.עללטפסהתחילפעמייםולאפעם
נברת,"אסור,בעדר:עצוראךבצערו,מצרהיהבקלי-קלות,עליהגוברהיה

 " ...אסור
בא.לאואליההגימנסיהחצרחמדתכלאתהמסכןנברתראהמנגדרקוכך'

 .עורהרמיוחדעניין .להכיןעלישהיהלשיעוריםשותףיהודההיהאחרי-הצהריים
ומההתעמקותהמקראיתהלשוןמהקנייתיונה.אדוןשלההוראהשיטתבר

מכלופסלבעל-פההסיטונאיהלימודאתאבלמאד'התפעלובמאורעותבדמויות
היהלאהצדמןשלעמודהיותאךואומר.חחרהיההדרך",זה"לא .וכול

חברתהרעלכברתאתמושיבהיהאחתבךרעללי.לעזורשכם::זזgהמטבעו,
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מדיגייעל

בשיטותהיומי.הפרקבלימודאותימאמןהיהכךהתכ"ך.אתפותחהיה
 .על-פישגוריםהיוהפסוקיםשכלעדאותיבוחןהיהמחוכמות

ממכיהבין .הגדרשלידהמשפחתיהביקורבשעתהגדולות,ההפסקותבאחת
הואהעי.בכיבושהעוסקהפרקאתיוכהאדוןעםבכיתהלמדנועתהשזהיהודה
יהושעכבשעיר"איזה :שואלבעודו .הגדרדרךידיאתלהושיטממכיביקש

נוראות.אותהולחץאותהלפת "?ראשונה
 ,, !"~ייי :צעקתי

לרעי?""נכז-ו :הצחהכלשוכושאלשהתאוששתיאחרי
אתבעצםאבליריחו"."אתכוטים-להש~:ב:זו .לשאלהכשתשובההבכתי"נכז-וי".

הקיפוחשהםלאחרישראלבכיבידיכפלהשהיאמפכי .כבשלאיהועשידיחו
במו-ידיוממשכבששיהושעהראשונההעירבשופרות.ותקעופעמיםשבע

כתגובהרקלחשוב,בליעוניםהזאתהנכונההתשובהאתאבל-העיחיתה
הלפיתה.כאבעל

ולכללמורה"ותראייהודה,הציעמחברותייך,"אחתעםאחתידתעשי"אולי
 "?'ץכ~ק'האתהכיתה

 ,,-לאיהודה,"אוי,
"מדוע?"

 ,,בחכמות.מביןלאיוכה"אדון
שכן"."תראי

אך .נכנעתיברביעי .ז;וךךי p:עמדתיימיםושלושהיהודהביהפצירימיםשלושה
 .והצבעתיהעזתיהתכ"ך'ספריאתלפתוחהמורהעלינופקד
שרתוק?""כן,

חברתיעםהעיעלהשאלהאתהדגמתימשהו."להראותרוצהאני"מורי,
ומיכהבחדלרכהחתומה.כותרהיוכהאדוןשלפניוארשת .חפץרותיהטובה

מפיהם.שפץרהצחוקאתמידכבשוהראשון.בספסלשישבו . rגורב
המורה.אותיחקר "?הזההמשחקאתלמדת"ממי

לתכ"ך."מורההואגם"מדודי.
מלמד?"הוא"היכן

גיגור"."בקיבץו

 ·שרתוק."למקומך,"חזריגמור.בביטולעליחלפוירכהאדוןשלעיניו
 :ואמרליכשקהואה'קוכץ'.שלבגורלועלהמהליהודהסיפרתיאחרי-הצהריים

 ,, .כתנהחלב-שאל"מים
לילדההשמת-לבך"משה, :בארוחת-הערביוםבאותולאבאאמדנע-לבוכינעלב
ה'חדר'?"בימיכמוהכלח,עליהןשאבדבשיטותהתכ"ךאתמשככתשהיא
אבא.אותופטר ,,ותדע,תשכן ?בכך"ומה

 ,, .מכרכת-חץצכגריסתלהעישותולאעצמומתוךלנבועבעל-פההלימוד"על
 .עבדבמחצבהגםמדבר.הואמהעלידעיהודה
 ".בזאתתעמוד"היא

 "?מחירבאיזה"אבל
שקנתהבמהותשמחהקושיאתתשכחלימים .קשהזהעכשיואחי,"יהודה
 ,,בדורנו.כמוהו ,מעטיםשכהזה,ממורה

בבית.התכ"ךספראתששכחתיליהתבררלבית-הספרבבואיאחדיוםוהכה
קי"טפרקהעתקתהואכזאתעבירהעלמטיליוכהשאדוןהעונש !ושברשוד

 . !בוישפסוקיםושישהשבעיםמאה ."ךבתגהארוךהפרק-בתהילים

ליהודההסברתי !שםהםלגדר.צרתילהפסקההקוראהפעמוןצלצולכשמעאך
ברגליורקעשקצת-כבותבידיאחזדבר,מתוךדברהביןמיד .קרהמה

והילדצעדיואתמרחיבהאבאיךראיתימהגדר.התרחקווהם-מאכזבה
הטיפוס ;דקות 7-במודרהביתהההליכה :חישבתי .ריצהבצעדיאותומדביק

כברתבגלל ;דקות 9-ב~עלהלגימנסיההחזרה ;אחתדקה-בביתבמדרגות
שוליאפוא,כותרו,דקות, 20-ההפסקהאורךאם .דקות 18יחדדקות; 10-

 .דקות.שתישלביטחון
אתנטשתילאדפק.לביהשניים.עםאצתיובדמיוניהגדרלידכטועהעמדתי
בכי-אתאפקירחלילה,אשחק,שאםכאילומשחק.רם.לשהתפניתילאעמדתי.
הניגר. .הזמןאתבלוםאיכרדברחולפות.הדקות ,תיק-תקתיק-תק,אךבריתי.
רקל~ !תפקידואתהשמשישכחרקל~מכדוד?חזרלאמדועמדוד,דודיאיפה
האוויראתפולחהכהלא.אבל !הפעםאךהפעמון,ייאלםרקל~ !שערכוייעצר
מתחילההחצרכמרצת.צלצוליםשרשרתדוהרת-רודפתואחריוקלאחדצלצול

חמשבכיסומטמיניםחבל-קפיצהמגלגליםהמאחריםאחרוניגם .להתרוקן
תחתחלוקי-חץצבשביללהתפצחמתחיליםהמחלקותבכייןמכיווןאכניס.
לכיתה.ודאיתיכיתרתי .המפחידיםהצעדים
שולחניעלהריבעוהשחיר 'התכ"ךספריאתלפתוחיוכהאדוןעלינופקדכאשר
בקולי-קולות.ריקנותועלכמכריז
 "!"שרתוק

 .רגליעלקמתי
עלשליהתכ"ךאתהצניחכהרף-עיןפנימה.פץרוכברתהדלתכפתחהרגעבאותו
 .וכעלםוחזרשולחני

המורה.תבע "?היהזה"מי

המורהלעומתהספראתהושטתיכאשרהתכ"ך."אתליהביא"בן-דודי
 .מקופלכיירגיליוןממכרכשרלהוכחה,

זה?""ומה

 "."כלוםהרצפה.מןהגיליוןאתהרמתי
בכייר?"יש"מה .המאייםבקולולשוכיאתהמורהתיקןכלום?"לא"האמנם
אחה,פניני.בכתב-ידמנוקדיםבתי-שירארבעהכגלולעיני .הקפליםאתיישרתי

 !לבואשליהתכ"ךבושששלךוהפיוטהכתיבהיצרבשלהיקר,דודי

 ,, !הכתובאת"קראי

 .למלמלהתחלתי
 ,, !וצלולרםבקולוקראילכיתה"פכי

tיג"ן iJה.ה~

 .מ~~חל~גךך
ן 1 ~~לל~ר
~ןח.:;כיד:;כרו

~~ןן ijמוריזקןגע,

 .ןןדקי 9יכלא p:זק,
ז;וקןן,שול.ף
 :רוןןע~ששוט

ו,זj!יררור p:ז;וJ;ו;נל
 .ג;ר~יש~זאת

ך;גז:ור~ת~ןז;וי

f.r. ה~~rיכ· 

iJ זזס~ר-טף~סד! 
 !ס~ר-זוז;כןןך

pלא 9ז;וז: u ר
ר. u :~ישךה~ןה

טיפותכמרהניירעלשכשרוומערתירקהפרוככיתהשהתאבכההדממהאת
ממחב.גשם

דיואתלחושהופתעתיכביכלו.ממרחק.אליהגיעהמורהשלקלוו"שרתוק",
 "?ראשונהיהושעכבשעיראיזה" .ידיאתהלופתת

 .צעקתי ,, !"~ייי
רק .המושפלראשיאתהרמתימישםבלאהכתה.מןעלהפורקןשלצחוק

ושפתירמשקפיוזגוגיותבעדיוכהאדוןשלעיניורטטושכייהשללחלקיק
 .חיוךבשביבהתרככו

 • "!ספירם~תוז:והכיתה,כללמקומך.חזרישרתוק,"ועכישו,
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גנוח
חשדהמעל

דונמןלייב
גרד-אירהיהודה :מידייש

הדחוס-השלגכאן,רבץהואהעיר.מןהרחקלאענקי,בשדה-שלגקרהזה
חדרהלארגל-אנושמוקשה-מוחלק.שהוארבזמןכבדיזההחורף.מאזהדוק,

- nלוכמולמרחקים.עדהשדהאתמכסהקרחיךש wהצחורה.לטישותותוךאל
טפריהםעקבותמותיריםאינםהמקפציםהעורבים .לאורךפרושמ~בה

 .משטחופניעלהמוארכים
מזחלותעל-גבימונחהואכביכולאגודל.בצדעקבל~טו,כאןמחליקהזמן

הם .אותןמושכיםרדומי-לובןסוסיםהשלג.על-פנינמוכות,רחבות,שטוחות,
זו.תוךאלזוהמובילותבדרכיםואנה,אנהמושכים

מכאן .מתחילותרקהשנים ;לבקיעתםסמוךהימים,תחילתעדיין,מוקדםאולי
רקלעשותמהאיןבו.האנשיםושלהטבעשלבעצמותהמפוהקתהעצלות
עצמו.בועסוקלהיות ;בגופך-אתההצוננת,השמשתחתבעצלתיים,לשחק

במשאהרחקכברזההרימופלגת.זקנהמתוךהואבאיבריםשהרפיוןשסברויש
חולציםהםברפיסות.אותםמניערגליהם,עלכהמכביד-שהיהמההשנים.
טובעניים.משקעיםמתוךשינה,קתוךכמוזרועות

משוקע,זהרובד.פניעלרובדכך,המתרבדיםהזמניםשאלוסברהחיתה
כיסויבזה.זהנוגעיםלאהםזמן.גביעלנחזמןמעליו.משתרעהשכיחמכוסה.
עכשיונוגעותאיכןרגלינובעמידה,שקעוירדו,הקדומיםביניהם.פרושהשלג

אנואףממנו.שלמטהמהלביןזכ~ה.ביןמפרידותעבותשכבותבראשיהם.
כשפכינוארבעתיכו,עלזוחליםאנואיןלמעלה.-ראשינובעמידה.שוקעים
מטה.מופנות

כמוחלקה,בהתרוממותלא-בולטיםבאדמה,כאןהתקעויםהסלעים,גם
בעמידה,אלאשכבה,גביעלשכבהמוכחים,איכם ;זהעל-גביזהנייחים,לוחות
חלףשרעדסימן,זהאולימעלה.כלפיחודיהםלתמיד,צמודים ;סלעלידסלע

הקיאוימוסדי-אץרכאןכתרעשוועמודהסדוםכבמהפכתאותם.הזניקבקרביהם,

 .הפרציםמןהתאבךעשןהלא-עוכל.אתבלהטמתוכם
בפכיםהאדמה .ליסודותמתחתחרש,ורותחרוחשזהבעבר.לבה,עלד~;בר

החלונותאתלוחכותבהירות-לוהטותלשונותהחוצה.שוטפיםאשיםיוקדת.
עננים .החללאתמציתות ;במעגלמאוחדותשוב,מתפרצותונסוגות,מלמעלה
מתנשמותכבדותכשימותהרקיעים.אללמעלה,מתגלגליםענקייםאדומים

 .אדומים-שקופיםגופיםנישאיםבהירותהבתוךהאינסופית.המלוהטתזילות fב
אחוריהם.עלניצבוהאדמהסלעי

לכסותשישכלברגליהם,תחתםולוחציםהמוצגים,הסלעיםהם,עומדיםעכשיו
מכסההוא ;סביבהכפריםעםיחדאותם,גםעוטףהקפואהשלגבעומק.היטב
הקרחכיסוינפרש,הואכשדשיהם.תחתיו,עדייןאותםו~~ןכב~זעאותם

לרוחב,מוש~פ;תהבליטותהגדרות.אתהגגות,אתמשזגז:ז ;לבקתותמעלהלבן,
מתוךדבררואיםאין .מחיצותיותראיןלמחצה.מעוגלתבקעהכמו

למעלה.נתקעותמכוסה,גוףשלידייםכמולבכות,ארובותרקהמושלגויות.
שקופים,דקים,עשניםנחרכות,מאצבעותכמרמעלה,כלפימהן,מסתלסלים
עקלתוניים.

נושאיםשהתושביםכיווןכולם,אצלהיאחטופהכאןשההתנשפותגםואפשר
והצלליםקדימהופניהםמהלכיםהם .גבםעלשמוטיםעצמם,צלליאתפה

מאחור,מתגלייןהואמאחוריהם.שכותרמהכלבהרחבה,מסתיריםהשמוטים
כאשתאחורה,מלהביטעליומגןהואאחד.כלשלאישיענןכמרברוח,הצל,
 .לוט
 .חסרהיההואבזמנים.היה~גםשנולד,לפכישקודם-לכן,יודעמהםאחדכל
שלהי:ילצרתרקחיתההיותר,בטרםהימים.מרוצתמתחילהחיותועםרק

מזמן.כרגעההלבהבתוכו.מצריהואעצמו.הואהואהזמןעכשיו,התחלה.
בלילדמירן-שרארקזההיה .כאןפרצולאמעולםשלב;ת-האשלהיותריכול
ואתהשדותאתעוטףמלמעלההנוזליהאורכאשרחירור,כזהבלילהירח.

עלמטיליםאפלים-בהיריםשאריגיםבמיטות,נים wהיחשיםשמעליהם,הבקתות
סודקולטיםהםמלמטה.פרושהרשתתוךאל:;נלדדןדארוגיםצפים,הםעיניהם.

היאתוכם.אלזורמתחמימה,מרתכת,לבההמלרהטרת.אוזניהםבאפרכסות
דבר.בשרםנתקליםאיכםשקופים.בתוכה,צפיםהםבחלל.גםסביבםמתלפפת

שוטףהאורבר.בעוריםאינםדלוקי-ענפיםקצויםשרםהמתנזל.האורהואן ?jרי
 .תנומהמתוךהפעוריםפיותיהםמתוך

שכלחולמיםהםשיניים.חורקיםהםהירח.אללנבוחרוציםזהבלילההדרומים
עלקטנותתיבותכמרתושבותיהן'מתץרבןכ~תמחליקותהטרחנות,גםשיניהם,

בקרשיאותןבולעיםיאותןלועסיםהםפיותיהם.תוךאלנושרותהןפסים.גבי
זק;ים 7¼החורים,מתוךכמרפורצים,הריקןפתחון-הפהמתוןהלוע.בתרך

הלוהטים.
הנמיםשלעיניהםאתמז~פרתהבהירותשהזכלזכלרתשב~תהאמינו,חלקם

דונמןלייב •

ו"·

פדיידיןיצחק :צילום

עדכךומשתוללותהאשלשונותפורצותאכןהתהומות,אלכקלעיםוהםבמיטות
שכולםבעתשלם,לילהמשתוללתהיאהל;נה.היאחזיון-שואלאהשחר.הנץ

וצפיםעוליםכעררים,האנשיםכאשרהתכלת,בקיעתעםרקבתרדמה.שקועים
האדמה.תוךאלחזרהלראש,מעל.עדהלב;ת,הן,כעלמותזכ~ן~ם.מתוך

הבהונותקצהעלכמו ;ויצאהעלתהכזאת,מתגנבתלבהשאמכםכנראה,
על,אלהתנשאההבתים,ביןחוללההיאהאחרון.בלילהחרשכאןהשתוללה

שהסנוניותבעתבוקר,לפכותורקבכולכשימתהריחאתהדיפההחלל,אל
אלבצניעותהיאכתככסה-באווירבמקוריהןמכקרותמתעוררות,הראשונות

 .ילדותיתבתמימותעכשיושםרוטטיםפניהמרתפית.עששית-נפטתוך

הםהחוצה,הבוהקהיוםאפרוריותעםהתושביםיצאוכאשר :במציאותהיהזה

המלוטשיםי-הכפור wי wתחתיו.קרסהוא .כמסהקרחמכסהאתפתאוםמצאו
-הקשות-חלקותפאותיהם .דקותשמשות-חלוןכמומנופצים,מוכחיםהיו

השדהנסרגה.הלבנוניותכמס.דלוח,-השלג .לגלידיםמפוררותממוסמסות,
 .וזורםנוטף-בצדדיםמטה.כלפיפניומעורטל,עירום,כמעטרבץהענקי
 .עצמןבתוךמתכנסותמקצוצים,לבנים,נחשוניםכמרהאחרונות,הכי~ים

בחרםוגיהץבלילהפההתגלגלמלוהט,ענקי,כגלובוסהלבה,שלאשסברו,היו
התכחשל,לפתע,שהגיעהאביבזהתחתיו.הכלממיםכשהואהשדה,אתיוקד

התנפלהוא ;להזדווגותהמשתוקקמירחם,צעיראריה-הרוחבאמצעותהסעיר
תחתיוהשלג .לאדיםהכלאתהמיסהמלוהטגרפוזהעליה.וגהרהאדמהעל
 .נמלטוהכס~סיםהטפריםבעליהעורבים,יחרמו.בתאוותזהבלילהכמס

משתוללבגוףהאדמה,מתוךהמתפרצתל;נהלאהכל.התהפךאכןובבוקר
 .כאןאיימה-המרומיםאלחסרת-אוניםנובחת-עלעלמושטותרבידי-אש

עכישותנומה.תוךאלביאושמזדחלתמאורותיה,אלשבורההתמוטטהזולא,
מתוךאי-שםצפההיאהנה .למטהלרדתהמשתוקקתמלמעלה,ל;נהזוחיתה
הכלאתמכסההיא ;האדמהלכיווןידיים,כמולפניםמושטותבקרביםהאור,
הציבהכברהיאהיום,של-ויותריותר-עלייתועםחשוף.בחזהלמטה,
גלגלי-בהקוהלז:ילי:יהבזrוריר~תהאופקים.בשולישלההאורעמודיאתאיתן
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עסיסי .בוהקתבאבקת-כסףלמרחקים,מרוססיםמים.ברסיסי~קופים,אוויר
תוךאלכזוחלוהאחרוניםהלבניםהנחשוניםגם :בסדקיםנספגונמסר,השלג

האדמה.

שתימתוךכמר ,מקולפתהאדמהנותרהעל,אלןה Jחנסרגהזרלבהגםכאשר
שדהשלהממוסמסותבערוגות :השמועהנתפשטהמידשנשרו.לוהטותקליפות
 .פתוחים-נבקעיםניצניםמופיעיםהפרומים,הלובןחרטיביןהמגולה,השלג
~לח:יםנשעניםהם .ילדיםראשיכמועגולים'כדוריםערליםפתיחותםמתוך
 .עיניו.כמ;זאתשראהמיהיהלא .בכךלהאמיןרצולאתחילה .לאדמהצמוד
 .בנצנוץגולשותמרמסשלגטיפותהכדורים.מטפטפים,שהםנודעמיד

כשוטפיםעורפם,אלקטניםבפלגיםזולגיםולחייהם,פניהםמעלממצחיהם,
זוהרותבחרשך .זרחןבאורבלילה,זוהרראוהשדהאתהאדמה.שרידיאתמהם

 .פורחותעצמותאלה :ידעוהםתולעי-רקב.
עלאחורהמוטלים ,צלליהםעםהזקניםבארהכ~ריים.לכאןלבראהחלותחילה

עלוליםרת~הפהשדה.בפאתיחפות,נעצרורגליהםלפנים.גלריותעיניהם .גבם
 .נתקשחרכולםברכי .העירגםלכאןרצהמידבאצבעות.נשיכתםלהעמיק

7ry הירוקים-גדולים.הפתוחים,העליםמתוךמתעגליםכראשי-ירחעגולים,ק~ים
הפרושיםבצלליםהתעטפוהםבצינה .בלילותלהשגיחכאןנשארוהזקנים

עדהתרוממועצומים,מזרניםכמוהנפוחים,הצלליםבתרכם.נבעלומעליהם,
תוךאלהרחק ,שחוריםשוכליםכמוונישארהמונייםהמכוסים,הרקיעיםלמרומי
 .הלילהנהרות

שלקטניםראשיםגםכאןשנצטמחרהםראובבקרים,העינייםניגרבעם
משקפי--מהםחלקמקופלים.ניהם ?jזרקכמרתם,זקניםשלואפילומבוגרים

נשעניםסנטריהןבמצנפות,זקנותסבתות,גם .הארוכיםחוטמיהםעלפח
נרגעות ,נתנדנדרחלודת-זהבמכוסיםהארוכים,עגיליהן ;הערוגותעלבצמידות
 .הראשצידימשנילאדמה,בשרשראותרתוקותהאוזנייםהיוכאילובאדמה,
נמוכים,שיחיםעםצעירה,חורשהזרהיתהשדה.עכשיוהיהלאשרבהשדה
זהרגעכעבור .צורותיהםבכלונקברתזכרים :המיניםמשניעצי-א:דם-נטועים
אדוםצהוב,בלוכד,בצבעי-שערותשלתלי-שורשיםרבוצבעונילגןנהפך

חלקים,קטנים,בלונים-הזעיריםהפניםולבן.אדום ;ואפורחרם ;ושחרר
מהםחלקאצל ;משקפייםחצאיכמרמלמעלה,וגברתאפים :באצבעמשוחים

 'חתימת-זקןכאילומנוקדים,סנטרים ;תינוקותאצלכמר ,למעלהריקערד-
רחרת,_קורודות,גולגלותיהםמהם,רבים .מחודדיםחלקלקים,-אחריםסנטרים
 .מרמיותשלכמרמוקשות-ואחרותחמאהכמררכות
שנזעקוההמוניםמקופלת.מפת-שולחןכמרלמרחק,ויותריותרנפרשהשדה
מלמעלה .גגלאגםקירות.בושאיןצר,מסדרוןבתרךכמוצה, ?jבמאחור,נותרו

 .השמייםמאירים

עכשיורכנוחדשים,אחרים,זקניםלהם.הלכוהםיותר.כאןהיולאהזקנים
הביטוהםמגדילותבזכוכיותלערוגות.מעלנמוכים,גופותיהםהצדדים,משני
 .החסרותהשינייםגומרתעםהלחייםהיונפיחותעדמוגדלים ;נ!רורים Tהבפכים

חסקההרעננהבסגירותםמעכשיו.ולאמכאןלא-שוניםהיו .הפניםכל
שקועיםהם .לרקותמתחתבפנים,שםפעמושופעיםזכרונותכאילומחשבה,

יתוארלא .אביהםמיהרהםיודעיםבפניםשםנ!רורים. Tההראשיםבהרהורים,
סגורות,אטומות,אוזניהםאפרכסותמשהר.לשאולארזנ~הם,לתוךלהםללחוש

 .עצומותמודבקות,לעפעפייםמתחתהעיניים,גםכךחתומות.-כמגופותכמו
אותםלפתוחבהם,לגעתאין-העפעפייםהםרכים .בהןלהציץאי-אפשר
 ;הערוגותפניעלורוכניםנעיםהראשיםהיושקיעהבכלמוקשות.באצבעות

 .לחיאלמלחישכיבתםמשנים
להיפר' .להגיעכדילהרחיקהיהצריךלאאך .לכאןלפנותהחלוממרחקיםגם

פניאתקידמוהתפשטו'הערוגות .הצדדיםלכלעכשיוהשתרעוהצמחיםשדות
פניעלגם ;מסביבובגאירתבגבעותגםנראועגוליםראשיםעםניצניםהבאים.
אלהקרובויותריותרצמחוהזעיריםהפנים .הערוגותשביןובתלמיםהסלעים
רקעסוקלעפעפייםמתחת .לחרדלעצמו,נפרדמהםאחדכל-אבללאלה.

 .עצמועם

שדרתסביב,שהשדותנדמה .הםרואיםראשיםלא .נכרןזהשאיןסיפרוחלק
בכלהםצומחיםנמוכים, ;בנרותאלאבעגלוליות,לא-הםמלאיםשלמים,
מצהיבותמחווירות,הן .כנמסרתבהירותלהבותיהם .האדמהמתוךמקום,

כאשר ,נכרותהרגלייםמגביהות,ערלות,הןהזמןכל .מתפשטותושובוקז;נות,
לא :הפעםשובזעירות.לשונותכמואליהןמשתלחותהןפנימה.נכנסותהן

שמתיישרים.מקומטיםכ~ניםהלהבותנראותלפעמיםאךאלה,הםראשים
ידיעות .באושממנו 'ההפוךלכיווןשוטפיםאחורה'לסגתההמוניםהחלופתאום
ללדת.הרותנשיםכמר ,כרסיםשםמתפיחיםחדשיםשדרת :והגיעוחשוחדשות

הם .זהבתרךזה-התכדרר,התעגלל,הכלמוארכות,ערוגותרואיםלאשוב
כמרתפוחים,קטנים,תלים .יולדותכמ~ ,סתוריםהרחוקים,השדותרובצים,
 .גרפםמעלזקוריםמתרוממיםמשוחררים,שדיים

אלה .הנפרשיםהשדותמצמיחיםשדייםלא :בשררותהביאוהראשוניםהפליטים
ראשיםגביעלכרבעיםכמרעגולות,נמוכות,הרובצותקמורות,כיפותהן

גולגלותנותרותומתחתםהכובעים,נושרים,הםהנה .האדמהמתוךהבולטים
קרחות.וחלקןמשו~רותחלקן-חדשעורמוקדמותמגולות,

זרעאי-פעםשמישהולהםזכורלאחזרו.הםהראשונים.הזקניםבאושוב
לאגםהםהמוכתמים.מצחיהםאתשפשפוהםזקנותבידייםשיצמחו.ראשים,

יכולאינוגרעינו .רקובפדימלבד-זריעהללאדבר-מהשיצמחלזכוריכלו
הן ;בטמירניהםפזורותמתרבות,התולעיםגם .האדמהבתרךלאיבודללכת

אותו,הטמיןארכאן,זרעואתאדםפעםאיבדאוליהעשב.מןכמוכותמתגלות,

 ?באדמהוכיסחו
אתמצארגדוש,גרפםנפילים,בני-אדם, ?האשהנוצרהבטרםעודזההיהואולי

תוכהאלהזרימוהם ;ארתהובעלואשהלהקראוהם ;מתחתםבמישושהאדמה
מתו.עצמםוהם-האחרונהזרמתםאת

תססו.רתחו,קרביהבתהומות.נהמתההאדמה,שלסודהתאהבינועכשיו
עלוליםנפיליםילדים :מחרדהחמרמרומעיהםהתושבים,אתתקףכאב-בטן

סמיכה.שורשיםבחשכתניזונים ;אםשלבגרפהלאהרו.ש~האדמה,מרחםלצאת
תמידיהירהחסונותזרועותיהםגברה.ויותריותרלצמוח.עלוליםשהםהיההפחד
בגופותמכאןיפנוהםהשדות,מןרגליהםניתוקלאחר .במתיחותאצלםתלויות

ימותו.לאלעולםבה.יתיישבוהסביבה,כלאתיציפו ;אדירמחנהמצכמחים,
 .כבדיםבמשקולותאותןמילאההירכיים,אלהבטןמתחתיתידדההבהלה
אותםלגונבהראשים,אתלקצורניסר ;ובארנזעקוארוכים 'חרמשיםעםכפריים

אולם .בתיםבהםיבנו-יתאבנוכאשר ;בערמותאותםלעררםהשדה,מן
בוורידים.ארבגופותכמר-חתכולאבצווארים,שנתקלוהחרמשיםחורפות

נרטבהלאהמושחזתחדרתםנתקהר. ;דקבשיש-קרחנתקלוכמר ,קהיםניתזוהם
 .אבןבגידיכג-עהכמר~הד,קפאהאלאבאודם,
משנתקלועכשיו,בשדה,בלחייםקודם-לכןשנשענוהראשים ;מזאתיתדה

 .בהםהרצקכוחלמעלה,בקשיחותהזדקרוהםבפלדה,
 .נערפוכבראולישפעםאלה'למעןהתפללו .הצטלבוברך'כרעוסביבההמונים

 .עורפםקשירתלכן
אלאאותם,לקרועלאלשורשיהם.להגיעלעומק,סביבםלחפוררצוהעירובים
הוורידיםיצמיחולמעלהקצירתםשלאחד ,טענוהם .כשלמרתםאותםלתלוש

וכמהכמה-גרףכלעל :מזהיותראףאולי ;ראשיםשרבמלמטה,הפתוחים,
 .אבןקיררת-עלאשכולות-ענביםכמרראשים,
האדמה,ברחמילמטהלהתקלעלולים ;בדוחכמוסעתהתנועעה,הנהמה

האדמהמערימותרפוייםיינתקו.הם .שלהםהטבורחבליקשוריםשאליהם
במסעםמידיתחילוהםזמנם.טרם:;ג;כניםהטמוניםהגרפיםישתחררושסביבם,
 . .הסביבהלכיבוש

יכוליםלאכבר .באהבהאליהםקשוריםכברהם :אצלםנתגלתהחדשהחרדה
שאםחוששים,המלאה.הבשלתםלרגעמתגעגעים ;מחכיםבלעדיהם.להתקיים

שאינםזמנם,טרםהנולדיםפגיםלים, Q ~יהירהם-מדימוקדםסביבםיחפרו
האדמהבחיקהיטבמכרסיםרקלקיומם.עכשיוחרדיםהכל .לחיותמסרגלים

 . .למטהישדדוהםהחם,
במלואמיד,שיורלדראלאלאט,יבשילושלא .מידיקרהשזההיורוצים

להתממשחייברצונםצפיה.מרובחוליםשהםהתושבים,חשו,הם .צמיחתם
שבכקדיםהזמנים.ביןשלהריקהבינתייםנגד .הזמניםסדרנגדהתריסרהםמיד.
יתגלגלהעמוקהקיץשבלהט :הלילהחשכתאלמידלהיצמדהעדרםליבםירכל
 ;בגעגועיםמרחוק,מיד,לחבקהקרובאת ;בקרירותוהחותךבשלגהשוקק,גרפם
הצומחיםאללבראביד.ממשי,בר,לאחוז-היקיצהלאחרמידהחלוםאת
מריקנות,כולםכליםהם ;לחבקםבזרועותיהם,ליפולמיד,-בשדרתפה

 .מצ;כ:ה

אתהקדימויותרהמאוחריםהלילותסיודם.אתאיבדוהתערבבו,והלילותהימים
ביניהם,מתרוצצים .לאחד-מכןעכשיו,באיםהקודמיםוהימיםהלילותההררים.

 .יציאהדלתללאאפלים,מסדרונותבתוךכמרזה,אלמזה
לא-לאופקיםמעבדגםבכל,למרחקים,ראוהחלונות,מןהציצווכאשד
בצפיפות,עכשיוצומחיםכברהם ;ראשיםעםתבואהשדרתאלא .ריקיםשטחים
מבלי-לצאתאי-אפשרכבדכמעטניצבים.ראשי-כדובכמרראש,אצלראש

כלהם,יצאוהאביב,חרםגבורעם .ביניהםלדלגמבלי-עליהםלדרוך
השמש .החמרתקליפותיהם ·מתוךהתקלפוניצניהם,מתוךהאטומים,הכדורים

 .עורפיהםעלהישרוקורנתהשמייםבאמצעתלויה

הרצפותזעותנידחיםבישובים .חדשגל-שמוערתמצרר'כמרבאהאביב,עם
חשיםאנשיםהשיש.ראשיאללמטה,להציץפוחדיםמתרוממות.הן .בבתים
דקים-הם,צומחיםבעמקיםומיטותיהם.שולחנותיהםתחתגםצציםשהם

ישוביםהעצים.סביבנחשים,כמרמתפתליםהגג.עליותאללמעלה,מתמתחים,
אחד.למקרםכשלמרתםיועבדוהםמתרוממים.הרריים

האוזנייםתנוכיתיפקחנה.למטהעיניהםכאשרלרגע,חיכוהשלגשדהמולכאן'
בריסיהםהביטוהדף,ללאהזמן,כלעזב.לאאיש .ייפתחו ,ייפרדוהאוטמים
הקלה.בדוחנרעדיםקטנים,מסכיםכמומתנועעיםכבדהם .השעיריםוגבותיהם

 .דוקריםזקנקניםכמרסמיכים,תלוייםהםהזקניםאצלמתרוממים.הםהנה
ממתיחות.פוקעותהנמתחותהשערות

להושיטלהתקרב,-לו ;בדקותחרצה,נושפיםהםמתרחבים.הנשימהקניגם
 .בדגדוגבךלהינשףשלהםלג;:זםלתתלנחיריהם,מתחתהאוזנייםאת

פקודה.לפיכמרבאיפוק,עדייןנושמיםהםבינתיים
 .השלגשדהסביבבשקט,חיכואנשים

הם .שבחללהאווירכלאתבבת-אחת,בנחיריהםלנשרםעלוליםשהםהיההפחד
אחד-מתרוקן.כלרןכמרויותר,יותריקטןיתכוץו,הכל .ענקייםלמימדיםינתפחו

סנטריהם.לפנינמוך,למטה,פרוסישארהואשהושלך,ורדרדסמרטוטכמוכך,
סנטריהם.עלהקטנותבידיהםאותםללטףרצוכאן,שהתאספוילדים

כלפינתמתחוהקטניםהראשים .האדמהמןלהתרומםהסנטריםהחלופתאוםאך
כעשההשדהמשטחגבעולים.כמוגרפיפוניםאחריהםנדחפומתחתםמעלה.
 .והאפלהעמוקבקץיכמוצפוף' Iיותרגבוה

עצמם.תוךאלשובים ?jמאזינים,כמולרווחה,עכשיונפתחולמעלההפניםגם
אתמקבלמהםאחדכלמזה.זהאותםלהבדילביניהם,להבחיןכבראפשר
 .לכנותושםלואיןשעודאףהעצמית,דמותו

עירומים,דקלא-ורחביםדקיםוארוכים,קצרים-הגופים ,צמחוהם
כעשויותבחליפותיהם,-גברים .שלהםבבגדיהםלכרשיםגםאלאכוולדות,

חלקם .הבטןועדמצוואריםמבריקות,ובעניבות ,שלהםהעבודהבבגדי ;מנייר
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שלכסףשרשרות .הצווארפיקתתחתרכותמאכלותכמועניבות-פרפר,עם
מעלקצרותבשמלות-הנשים .פתוחותחזיותעלענודותתקועים.כיסשעוני
דמויותיהן .הקרסולעדבארוכות-וחלקןלמעלה תרק~~:;:רגלייםעם .לברך

מגולות.למעלה.הידיים. ;שרווליםללא;לצות nב-אחרותלמטה.עדמוצרות,
-אחרותואילו-מהןלהשתחרראיןלעולם-גמישים-חובקיםנחשיםכמו

 .ציציותכמוהחוצהבולטותהאצבעותרקהידים.לכפותעדארוכים.בשרוולים
בהןצףשהגוףרפויות,לילהבנותנותרקדניות,שלבפיג'מותמהןרבות

-הזקניםהבוקר.בשעותביתעקרותשלשינהובחלוקיבחלקלקות-דגדוגית,
סביבבסינריםקטנטנות,סבתות-הזקנות .הימניתבידםהליכהמקלותעם

האחרונים.ילדיהןאתמהןסחטהידאיזהכאילודק.עדמצומקות-מותניהן
כמובלוריותיהם.דקים-נעריים.,ומפרקיםרחבותכתפייםעם-מגודליםבחורים

שלחטובותרגליםכתאומים.שלובות ,שםהיו .לאחורמוטלותסוסים,אצל
הקטניםילדיהןעםצצוצעירותגופי-אמהות .אסוף-ראשיהןשער .נערות

תוך-כדימאובנים-ונערותנערים .בכייםאתזה-עתההרגיעוכמו .בזרועותיהן

גבם.עלילקוטים .לפניםשלוחההאחתרגלםהילוכם.
-גופותיהם .המאובקבעירומםהתביישולאבגדים.בלאשהצטמחואלה

שריריים.אלאמקליפתם.בקעוזה-עתהכאילוורדרדים,לאבעתם.-בשלים
צפודים.מקומטים.גופותיהם-הקשישיםוזרועות.יוניםרגלים,-חטובים
נשרושהבגדיםאלאפעם,מלובשיםכברהיוכולםכאילו .מרוחותכמומוקשים,

 .מיובשיםגופות-פסלנותרו .מהם
שםתקועותהןאםברורלא .אותןרואיםלא .באדמהנטועותכולםרגליכפות
מתוךלחים-לבניםשורשיםשםנובטיםאולייחפות.אועור,בנעליבפנים

 .היתרהבשלותם
ומגולפות.חרוטותנערות,שלהעגלגלותברכיהןמתרוממותלשדהמעלנמוך
לאדמה.רתוקותיציבות,כבדות,רגלי-שולחןכמו

אלאצבעותיהםלהושיטגופותיהם.אתלמששלנגוע.נמשכוהנאספיםהילדים
הזהירואךרוטטת.חמימותאולילחושהבטנים.עלידלהניחלבגדים.מתחת

אתישאולעולםהנוגעת.הידבתוךלעולםלזרוםעלולותשהחמימ~י;תאותם,'
לזרועות.מעלעדהחם.הרטט
בקצותמשקפי-זהבלבנים.בחלוקיםזקניםהתקרבו .צעדיםיצאוההמוןמתוך

עיניהםעבים.בשפמי-טבקסתומיםלמטה,שלהםהחורים .האדמדמיםחוטמיהם
קני-לפניהםנשאוהם .לפניםמושטותוהידייםהלחיים,אלמטה,מושפלות
כדיונקבות.זכריםשלהעירומיםהגבותעלאותםלהניח .מעץארוכיםשמיעה
מבעדהזורמתהחרישית,הנשימהאתלהוציארחשם,אתבאוזנםלספוג

רכונים .באוזניהםקני-השמיעה .כךהמתינוהם .החוצההאדמהמן .לעורקיהם
מעליהם.

קלהנגיעהכלעםלתמיד.גומהבותותירבגוף,נגיעהשכלידעו,הםאולם
בחודהתנקובהזעקהמכאב.יזעקו .כאןהגופיםכללפתע,ירטיטוהםביותר.

-לתמידתישארהצווחה .תהדהדהחללריקנות .תחדללאושובהאוויראת
 .לימיםמעלנמתחתארוכה,
רואיםלאכבראפלים.בענניםהוסתרההשמשבשמים.ענניםהתחשרובינתים
היוהענניםביןמלמעלה.סמיךיירוהקיץויורהכבדחושךנעשההנהאותה.
הטפוחים-השמים .עלינוונופלמתפוררהכלשם.נשברמשהוכבדים.רעמים
 .בעוצמהאותנומכסים ;לראשיםמעלסמוךונפרשיםיורדיםאפלים

כבררטובה-חותכתרוח .הכלאתתשטוףהיא ;הסופהותפרץורגעעוד
 ;ראשיהםאתהצעירים.סובך-הענפיםאתמנענעתהיאשורקת.משתוללת,

האדמה.פניאלעמוקאותםמרכינה
עד .נמוךהבדאתלהניחלשדה,מעלחופהלנטותהאנשיםרצוהיורדתבאפלה
אטומיםקולותמעלה.התרוממוירים.התנועעובאופק .לשולייםמעברהרחק
מרחוק.נישאו

הם,-נמלטוהתושביםיותר.היולאסביבהאנשיםאחד:בהרף-עיןקרהוזה
לאדבר .והעופותהחיותהציפורים,גםנמלטווצאנם.בהמתםמשפחתם.בני
באור-מתוכוהאירההירח.בתוךנבלעההשמשריק.היההחללבשדה.נשם
הסביבהאתמותכתבעופרתהציפובלוליםצבעים .חולניצבעונילילה

המואפלת.
שלכמראבקת-כסף.מצופותהיוהעיניםדבר.לרגעראולאהמטפטףבארד
אתמסירותהאצבעותבאצבעות.אותןלפתוחיש ;אדםבדמותיצוק.אליל
 .הכסףאבקת

אני .כאןהייתילבדיהעיכים.אתפקחתיההם.הימיםזכרוכותרושםאנוכי,זה
tזנ;יכי.'ז-;ז?בעורפי.אזשאחזההיד .לדורותמעברהקדמוניים.הזמניםמןנותרתי
מעלגבוהעתהאותיהחזיקהזויד-בשניםלמאותמעבראותי~לטלה
 .החיוורייןבאוראותיהכיפהלכאן.אותיהביאההיאלשדה.
 :לחישהקלטהאוזני

ש~ר!-

ממשישלאשחשבתי ;יכולתילאלמותעכשיושעדחבים..למרמעלהמוטלואני.
מעלכיזקאתי .האורבשטףעוליםפתאוםראיתים-שלהםהאבקאףהוא

כיצדראיתי .מעלהכלפיפניהםעל.אלהמתרוממיםהראשיםיםמעללבקעה,
נחיריהם .אישוניהםאתמורחעפעפיהם,עלמונחעיניהם,עליורדהבלולהאור

קלות.הרטיטו
למטה.התנועעורגליהם

שטףהאור .זעוהעפעפים .דרכםנלחשהמלהכמואוזניהם,תנוכינפתחומיד
אותם.

בתמיההוהם,למטהאליהםהבטתי .אותםוהכרתימעליהםתלויהייתיאני
 • .אלילמעלה,

"המבלו")הספר(מתךו
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ערים·שתי
מיכאלסמי

גלויהאלא 'סמויהאינהעליהכותבשאניהעיד
כיאחתעירהיאאיןדברשללאמיתו .לעיןמאוד
אתמולשלבגדאדוחיפה.בגדאד-עדיםשתיאם

מןאחתשבכלגדרההמקרהיד .ההווהשלוחיפה
שלהכלמסךשניםושחיםעשריםיתפרשוהשתיים

להיוולד,כדיבהםשדידודשנותכלומדחיי,
שלמיכאלסמיהעולם.מןולעבודלהולידלהתבגר,
כפיכמעטחיפה,שלמיכאלמסמישונהבגדאד

ידידיםעםנפגשכשאנימחיפה.שונהשבגדאד

כיההדגשהביעולהלדכדונותיהם,ומקשיבמבגדאד
 ,מנסהאנילפעמיםקודם.גלגולעלמדבריםהם

הסמטאותמבוכיאתבדמיונילהעלות ,שינהבטרם
מעלהואניהחידקלשלהריחותואתבגדאדשל
ואניהנואש,הזיכרוןמשושימביןחומקהכל .חרס
פיואתהפועראדםשלהמביכההתחושהעלנותר
נשמע.אינווקולו
הואעירונית.חיהבעיקרוהוא(המודרני)האדם

 ,צבעים ,רחובותדשתבתים,ציבורישלמרצד
העשויהדההמלאכותיהנוףוריחות.קולותאורות,

האשליהאתירצדאנשיםשלמתחלפותקבצוותבידי
קולקטיביתלדהותנפשיתזקוקהפרטשייכות.של

כיהמחשבה .באשליהנאחדהואכןועלמסויימת
עלולהבלעד~ולהתקייםויוסיףחיהמלאכותיהנוף
להמירמסוגלשהואההדהודגםכשמתו.אתלגמד

הרפתקהשלחדדהבנפשומטילאחדבנוףזהנוף
תחושתהאשליה.מןכגמלתיצעירמגילמסוככת.
שתיזאתעםתקנה.ללאאצליהתעעררההשייכות
עמוקאליהןהדגשיויחסיממניחלקהןהללוהעדים
ביותרהקרובהדימוי .שונהבאורחאךמידהבאותה

-דוצודהלובשהשוניאתלתארכידמוצאשאני
בבגדאדנולדתי .אשהוחיפהאםהיאעבורי:בגדאד

מלאה.במודעותה,בחיפובחרתיבחידהמתוךלא
 .העדיםבשתישזרדיםוכתיבתיחיי

ושתייםעשריםשבמרוצתלבצלבעינידומהבגדאד
תוךולעיתיםמכלה,סקרנותמתוךשקדתישנים

 .קליפהאחדקליפהלתוכולחדורפרועה,הסתכנות
לעבודולאומים,דתותביןגבולותלגנובלמדתישם

שםהחדש'העידןלביןהבינייםימיביןמחיצות
שלשונותתחפושותלעטותנוטההאדםכיהבנתי
דברשלבסופואךקדומות,דעותמין,מעמד,לבוש,
עלובואיןממנוועדיןנעלהשאיןיצוראותונשאר
שלמחיצותהיוהמחיצותבבגדאד .ממנוואכזר
ידעלאוהענילהתפקעעדעשירהיההעשירממש.
בידאלקטיםהשוניבגלל .הבאהבארוחתויזכהמתי
ליצורהעתיקהרובעשלליבומלבמיהודינבצר

א-ראשידברחוב .העירממערבמוסלמיעםתקשורת
האחרונההפריסאיתהאופנהלפינערותהידסו

שקיהיההלבושהעפרלסוללתשמעבדובביצות
מעוויתותשסבלוילדיםהיו .חודיםשלושהעםקמח
רעבבשלנפוחהכרסעםילדיםוהיוזלילהמרוב

אתהמגלהכתינוקבגדאדפניעלשוטטתי .ומלריה
בגאותוהחידקלשלהריחותספגתי .אמושלגופה
העידאתהקפתיבסדחונם.השופכיןבודותושל
מזוויותזריחהולעתשקיעהלעתאותהוידעתיבדגל

במרתף""שדיםהמחזהשלהצגתואחדי,משונות.
קהלבושהשתתףדיוןהתקייםחיפה,בתיאטרון

שהיה 'עיראקיממוצאלשעברכנסתחבר .מחמן
 ,הבמהעלבגדאדיתמשפחהשלמחשיפתהמזועזע
 ".הכרתילאכזומשפחהאבלבבגדאד"חייתי :העיר
טובהלשיבהוהגיעושנולדואנשיםהיו .אותוהכנתי

מרחקהמגוריםצורתאתהכירושלאככגדאד
כאשרכהלשוטטנהגתיואנימביתם.אחדקילומטר

מוסלמים,שללכתיםכככסתי .סערהוכאשרחייכה
כללייאונהלאכינאיביכביטחוןונוצירםיהודים

אותימרה.חיתהאחריםשלחלקםשמכתאפשרער.
עליוהעתירההזאתוהעדינההקשוחההעירפינקה

 .אהבתהואתטובהאת

להציגנלהבנייאמדועהבנתילאמכןלאחדשנים
המוותמאווירתנרתעתי .במוזיאוניםדגלכף

ינהגת .מודפסותתוויותעםוהממרייןהמצועצע

המדרגותעלולשבתהאחדיםעםהפתחעדלהגיע
שלאמרבןהמבקרים.שלבפרצופיהםולהתבונן

ינרגעת .התרבותחסרתנטייתיבגיןבנוחחשתי

ךרבתיוצמחתגדלתי .הרתיעהסודאתמשגיליתי
שידחבשוק .חייםשבקלאשמעולםענקמוזיאון
תומאשלהאדירהשאוןאתשומעהייתיהנחושת
פנים .המתמסדתהמתכתעלההולמיםפטישים

מאלףיותרמלפניאפליםמכוכיםהגיחומפוייחים-

-
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מיכאלסמי

וקערותמגשיםאותםיצרומחוספסותידיים .שנה

היהאימפרשליטישלשולחנותיהםאתשקישטו
ערימותאתגיבבוה'אל-שודגבשוק .העבאסית
נים.ואימוזבעשרותהמוצגיםכליםבאותםהתבואה

שלםיהצאצאהעתיקמטענםאתפרקובארס-אצ'ול
הנביאואתאבינואברהםאתששידתוהגמלים

שכאר, ,אנשיםדיברוזהענקמוזיאוןותרן .מוחמד

 ,תוויותללאוהתייסרוהתפייסו ,גיהקוחייכו,אהבו,
 .אזעקהמנגנוניוללאבמדיםשומריםללא

מנגנוןהיהבעירקייםשהיההיחידהאזעקהמנגנון

-עצמועללשעברהכנסתחבראותושגדרהפחד
הפכורביםאנשים .הדחוקהשונה, ,הדדמפניהפחד

האיוםבגללמרצוןלכלובסמטתםואתביתםאת
דנועאבבזכותהכלובמןפרצתיאניהחיצוני.
בגרותיבימיהשתדלשכהלהיטלרהודותובעיקר
כייןהדומןות.ת-אנושימזיקאניכמהעדלהוכיח

יוכער.שגורליעדהכלובבתוךאמתין

בהפתעה ,ראשוןממבט ,אשהכמואהבתיחיפהאת

הרןטביתליע .להגודשלמודדתעלולעקב ,גמורה

וללאמטעןללאתעודות,ללאקטןמטוסעל
אמורהשזונאמדהאחדיםולנוסעיםלי .פרוטה
 .לישראלומשםלפאדיסנגיע .חשאיתטיסהלהיות
וחתרפאדיסאתהטייסשכחשהמראנוברגע

חיישכבד-בגדאדאתדאיתי .מזרחהשנותקבע

והלבלדגלימתחתחולפת-בהמבוקשיםהיו
מתחשלשעותאחד .הגענולאלפאדיס .פידפד
מיםשלאדירנוףים,בחייהראשונהבפעםדאיתי

ריעגלשההיםאלצחורים.בדרוזיםעםטהורים
בגשםורחוץירוקהדשלמדרונועלוצחהלבנה
חולםכמרבעירהתבוננתיהמטוסמחלון .אביבשל

ידעתילא .ההזיהסףעלחיתההתחושה .בהקיץ
 .חיפהאתפוגשושאנילישראלמעלשדרישאני

חלוןדדךהמביטנוסעכשלנוגהחיתההמחשבה
לברתשומתאתלוכדקסוםנוףואידהדוהרתרכבת
לראותו.ישובלאלעולםכייודעוהוא

קצרמסלוללאודךקידטעלעיר,מעלחגהמטוס
 ,אביבבאמתהיהובחץו "."הגענו :הכריזקולואידה
מפנימביךהיהזה .כןלפניגשםירדבאמת

בתוךאניוהנהחולמניתשאננותשלברגעשנתפסתי
להשיב ,לדברלהתנועע,אנוסוהייתיממשיתמציאות

פגלאהקסם .עדאדםכמויוזמהלגלותשאלות,על
בשדהששכחתיכךכדיעדלדחףהוספתי .כמהדה
שהיהביותרהחשובהפריטואתמעיליאתהתעופה

 .פאדקדעט-עמי
בגדאדכמרהיאחיפהרבים-רביםעבורכייודעאני

 .חייםתולדותועםדכדונרתמטעןעםאםעיר :עבורי
וביוגרפיהכלליתהיסטוריההסתםמןספוגהאהבתם
אדםאהובה.כאשהחיפהאתקיבלתיאני .אישית
ינקותובאלבוםלדפדף ,שלועבדועללהתדפקאוהב

בומעודד.אהובתושלילדותהאלבום .וילדותו
החכםהבשל'שהגוףאהיפלמעיןשטחי'ריגוש

ומדדהמחייכתוורדרדהפקעתפעםהיהוהמנוסה

ומתבונןשניםמלפניהתמונותעלמדלגהוא .בקושי
הטריהאתמולשלבתמונותובקנאהבחשדנותבעיון'
אידהשלידו ?בראשהנוגעמישלראשו-שלה
שמבטההדההפרצוףמי ?כתפיהאתאוספתגבר

והחרדה.העתידנולדיםהאהבהעם ?אליושלוח
במוותמתגרההייתילעיתים .נועדהייתיפעם

בבגרותי .הכלעלהמהמרקלפןשלבהתרגשות
הכלאתהמוותממלאךשנטלצעירעלסיפורקראתי
שקיבל.מהבעבודבחייוברגעלולשלםמרנןוהיה
טעןבמקום.בוהחובאתלקבלמיאןהמוותמלאך
כלוםלושאיןצעירבשבילמדידולמחירזשה

 .לדרכווהלךלבחורהניח .הצעיריםבחייולשלם
ואהבהודעתשניםהוסיףהצעידכאשדאליוחדד

נכוןשהיהאישאותו .המחיראתתבעואדוילדים
נתקף .ברךכערבגאווה'חייואתלמסורשהיותללא

 .חייועל,והתחנןחדדה
לעתהכרמלעלעמדתיכאשדחרדהבאותההתנסיתי

המלחמהעלטתאתודאיתי 1967יוניבחודשלילה
חיפהאתומכסההקריותאתעכו'אתובולעתזוחלת

דק .המרותמלאךשלהאפלהבכפרההדפסגתעד
בשחדשקראתיהסיפורמשמעותאתהבנתיאד

 .ינעור

מותהאחדאפילו .ממךאמךאתיגזוללאגודםשום
בנההייתשאתההנחרצתהוודאותעםנותראתה

אפילולאבד,עלולאתהאשה .אחרתאםשלבןולא
שלושהשניםבמרוצת .שלךשטותמעשהידיעל

פעמיםושלושחיפהשלכשעדהנכנסתיפעמים
דוהשתייכות.אושייכרתשלענייןכאןאין .עדבתיה

חייממעגללצאתעלולההיאכךמשום .אהבהסתם
האביבשמימתוךהופיעהשבההפתאומיותבאותה

הארעיותאולי .מטוסשלחלונודדךהסתכלתיכאשד
 .ערצמתואתלושמקנההיאשבקשר

רצוןביקם .בגדאדעלבגעגועיםמהדהדשאניקררה
כךאחדפניה.אתלדאותוללכתלהתנערפעםלא
חדשיבשוקבפטישיםשהלמואלהכינזכראני

שצווחתיהנעריםכי ,חדשדודהעמידוכברהנחושת

ילדים.אינםכבדהחידקלבמימיבחדווהאתםיחד
מןלנועובליהמלחמהגבוליעםמשליםאניאדאר

עם .הזכדונותבאלבוםהמסעאתמסייםאניהכורסה
ללאמשמעותאיןלנוףכיתופסאניבלבצביטה
חולףהכלוכייושביהללאערךאיןלעירכיאדם,
כףברחובותיוהציגלאעודשאישהעתידדקונותר
 • .דגל
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המקוצראוקספוררמילון
סיפורים-מרומןפרקגינגולד-גלבועשולמית

עציבההיופעםנייר.וקרעיעשן,אבן,כולה·תקווה nפתשלהמייסדיםככר
בסבךלהיעלםהיהאפשרקזוארינות.אובוקיצותואוליעלווהעמוסיאקליפטוס

עבות,שפםבעלשנהגוחורק,לאוטובוסעשותולהמתיןהחייםרוחשהאפל
ההשערותשבלהטעדחצאית,לובשתכלעםלפלרטטמינהגלועשה

 .העודףאתלבדוקשוכחתחיתהוההתכוונויות
לגבה,הכאיבלכוחחסרשבמשענתוהעץספסללשימק,ממתינהשםישבהבלה

אחר-הצהרייםשעתשלאפלההטחב.מלאיהאדמהרגביביןנשרטנעלהועקב
אשםרגשותוהחניקההגזעיםביןהתפרשהלהבשיל,שהקדיםערבאומאוחרת,
 .עימויביאמהיבוא.מייבוא, ·אםגםיבוא.לאאויבואבה.לגאותשביקשו

ונספגההשוקאלהירךמןהניילוןגרביאתליחלחהלשרוןאופייניתלחות
שאיןוגוברתהולכתודאותמסתיימת,פרשיהשלעגומהתחושהכמובאיטיות,

תכלית.ואיןטעם
ולאממלאכתוהחוזרעסקיםאישכמוימין,בי--עורילקוטמהסס,ממול,

 ?זמןהרבהכבר :קלותבכתפהנגעעמל,איששלכפ;תמושב,חברחקלאי,

הספסל :בהקלהוהתרוממהדקצווארהנידהמופתעת,כמומעט,מקפצתוהיא,
קשה.

אנישאיןארעילמיקלטאולבית-קפהאולאוטובוסומשםהשבילאלכשיצאו
באירגוןעסוקהאמאחיתהובדמיונות,בהשערותלישדימשוםאותו,יודעת
בתאיםאלה,אחראלההנסיעה,וכרטיסיהעודףהקבלות,ובסידורמחדשהארנק

השונים.

 ?ראתהלאאוראתה

ובשעתגברלכלאחורכלכמעטלשייךאפשרהגבמצלליתשלא.לוודאיקרוב
 .דמיוננועלשליטהלהםנוטליםספוריםהיכרוקוויהתוויםנעלמיםהאפלולית

באדמההשוקעיםמסמרעקביעלומוגבהדקמשהו .גולידגו .צעדלידצעד
ענןכמומשורוולת.בזרועשנתקלתחשופהידמהדס,כבד,ומשהוהחומה,
ושםפהילדים,שלליליותקריאותמכוניות,ופנסיהכיכרבקצהעליהםמחפה

כשנעלמו.עליהםמעיביםליחשרשים,
מהדורת .אחתשורהבנותמחברותארבע .הקרקעעלמונחהרשתסלואני.אמא
שלושהשרוחבוגומיחוטמטרעשרהביאליק.נחמןחייםשירישלדביר

שהרופאהיוגהעקרונותעלספרבמטבח.הדולףלנחגרמיותסנטימטר,
ניירשלקטנותוחפיסותלהסמיקכליעבודהשבועמחירתמורתודרשהטבעוני

וכריזנטמות.סלקגזר,צנונית,זרעיעם
 ?כלךאונשבשעה.חציעוד

שעהתוך .הדרוריםחוגגיםהשמשאלהישרזעיריםכראשיםנובטיםכשהזרעים
עםאלהשוכביםהםבינתייםלהיעלם.תמיםיוםעליהשטרחוערוגהעשויה
ויחדירוהגבולאתויבקעוישבואועדהנייר,כותליביןאלה,עלאלהאלה,
לחה.אדמהאלושחוריםקטניםאותם,

כשהיאאמא,אומרתבננה",ניטעהמרזבמישזורמיםהיכןהלול,"מאחורי
 .שנזוז"כדאיהיטב.סגוריהיהשהסוודרומקפידהלצידההנרתיקאתמהדקת
מקום."נתפוס

הכיווניםלכלאותךלהובילשעשוייםצדיםלכבישיםנחשףאתההכיכרמעלורת
שלגפיריםאוחמורים,אוליבניחותא,בהןנסעושעגלותככישים .האפשריים

שעשןמוניותבהםממהרותקומות,שלוש-ארבעשלבתיםביןעתה,פעם.
לחותקר.עימן.שנעלםרגעלהרףאחוריהןאתצובע . rטררם-כהנובשחור.

אנשיםששהמוכר.נדוש,געגועלילה,תחילתשלעצבותקרובים,פרדסים
כשגםיאחר-כךהסביבה.מישוביאחדיםאלהאחרוןלאוטובוסבתורממתינים

תומכיםברגל'רגלמחליפיםבינתייםמשם,~יארגזשימקלהיביאתגיעבלה
חומרישלזוהחנויות,מאחתהבולטבחלמעקהאלוגוףסלמעשיניםמותן'

פלסטיק,עגיליעשרה.אתמסדרתדבורה,שלהבכירה:;נתהניצה,הבניין.
רגלייםמעבודתהשרירייםשוקיה .ראשהנדתבכלמהערסלים tוגדוליםצהובים
הביתה.מהחנותאחדערבעודעצומות.פלטפורמהבנעלירחבכפישוקנעוצים

אחדודו.אובנואוהחנותבעלעםלפגישהעדאולמשכורתעדאחדערבעוד
האב.

מילוליותמשדריםהאש,למגילתפרטביאליק,שלשיריומהשערות.עייפה
שחוזרתבריאהכפרבתכציקצוקיומעלההייתיבפהמסטיקליהיהלראאדירה.
רותבסגנוןמשהופלטפורמה.נעליאופלסטיקעגיליללאסרט,מיוםלביתה

פנויהואוהנהבעוזאתמצאהואףלחפששטרחהתנ"כייםכסנדליםהמראכיה
הגולשערבזהובינתיים .שאולאתאלאדודאתלהוליד ·עתייואיכרובירא
עלמונחסתםמגלה,ואיכרמסתיראינורחב,גדול,והסוודרוקרללילה

מזמןלאשהחליםגרוןאלחםצווארוןומגביההמותניםעלהחזה,עלהכתפיים,
מאנגינה.

בתעלמעולים.שציוניההדודבתעלרות.פיליפאצלכמומדברת.אמא
אמריקאי'וגםעשירגםמשכילגםאחתובעונהבעתלתפוסשהצליחההידידה

להיטמעעל-מנתהקבעוותתעלותיהםאלכאוזןמתמרניםהנמוכיםהצלילים
הידייםמהם.להתעלםכדימספקתבגרותאיןשעדייןאינסופייםבמאגרים
תקועהוניצההיוכלאעדייןובלהשימקהדעת.אתשישיחמיואיןכסל'אוחזרת
לי.לאלה,לאעניין,בלאבמקומה
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גינגרלד-גלבערשולמית

מתיישביםהםכאוטובוסעימם.לדברנוהגיםלאבדרך-כלל .מדברת~מא
התיישבםעםבעודף.חטוףמבטולואלהעיףבלילסוף,מאמצעיתובחשאי
שדהכעכברימהיריםמבטיםמגניביםהצעיריםרק .כחלוןהעינייםנעוצות

כלבושהמבוגרים,נחשפת.לירךאומגולהלצוואררצונןרצוףרעבממחילתם.
דורהשדות .האוטובוסשלהמלוכלכיםמחלונותיוהנשקףבנוףשוקעיםמערבי,

בחצרותיהםרקסוכר.סלקושםפה .כותנהלגידולהניסיונותתחילתאינסופיים,
עוליםמראותמהרזים.וכלביםוכבשיםעיזיםמסתובביםש~;שטיטשגדרותיהן

אכוריאחמדנאנחלאלוהיםבניםכולנו .מוחמדאואברהםמימיצאןלא .בהם
 .שגלשחלבעללדברולמהיוסוף,
שכטורחמיכלאלבדבירםלפנותשלההמופלאההיכולתאיתר.מדברתאמא

נוקשותמשדרהתור,שללצידוהצללים,ביןנבלעלכןקודםדעות.החלפת
מעומלן.שצווארונההלבנהבחולצההמבהיקות,בנעליםהגו,ברוחבעמומה
בקלילותאותהחודדתואמאאותומקיפהמרגיש,לאמכאן,לארואה,לאבועת
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 .ממתיניםאחרותשלנינוחה
להכיןיכלוגוביםשהםהמחירבשביל" ,מחייכתהיא ,"כאןסידרולאספסל"גם
ספה."גם

לקריהתזדנהארטבקעל-ידיהוכתמושלאתואמותשינייםנגלותמחייךכשהוא
עליהםלחינםלא .וירוקתועיפושריקבוןשלהם,החיוכים .מקומרבגיכ~תר
פהמחלותאולי ,פרעושיםאוליכינים,אולי .האוטובוסשלבסרפדלשבת

 .מכלביהם .השחונותמעיזיהםוטלפיים
אוהבתואניכל-כךמלרכלןהכל .בארטרברסיםמשקיעיםשהםרואהלאגם"אני
 ,, .בקירן
ברקעהמגוהצתלחליפהמבעד 'ובראשונהאומר'הוא ,,'שרמת-לב,שלעניין"זה

להעלים.מסרגלאינומהםשאישהמבטא
 .בעלת-ביתאצלבחדרגרנוארצהכשהגענו .צודקשאתהכמהיודעלא"אתה

שליהילדיםעשרערדחמשגילעד ,אחדבבית-שימושהשתמשונפשותארבעים
אמרלביקור-ביתשבאררזנברגפרופסור .לשםלהתקרבלהםנתתילאכיבסיר

סיכמה. ".ליאיןמזלאבל .מהריצפהאצלילאכולשאפשרלי
שמפשפשים .זולגתנזלתעםשמסתובביםילדיםיש .בעל-פהההמשךאתידעתי

עםואצלי, .חדליםלאפעםאףוהם-בליכלרךחייםשלהםשההרריםבאשפה.
לדבררהבעיקר .לשכנותמיוערזהבררך-כלל .חדליםתמירוהזהירותהניקיוןכל

עלומחליקיםערליםילדיהושבעתמכרסהאינוביתהמאחורישהקומפוסט
ועררםתפרחקליפתרשםשריטהפהצובריםהמשפחתית,האשפהערימות
 .כחתוליםוזריזיםשריריים

בניעלעבריוהחרדתהאוויר,לשאיפתעצרה ,, ,חדליםתמירהזהירותכל"עם
 ".לומדת .שליהבת"זר .ראש
 ,,יורע."אני

אפשר .לומדת .האלהבשיחות-האגבאותילערבתמיר .דווקאמאיפה.אשאללא
עםעלוביםמדריםאצלעלובהבמושבהעלובתיכוןסתם .גאוןאר .עילוילחשוב
 .עלוביםחברים

זו .שלההבתאתלהכירשצריךוראי .מאליהכמובנתקביעתואתמקבלתהיא
 .שלההבת
 ".חשוב"אומר,הוא "ללמוד,טוב"זה

כריילדים"מביאיםבלחש,ממשיכההיאהאחרים,"אצללראותצריך"אתה
 ".בקטיףלעזורבגן,לעבורה ,לשרהאותםלשלוח

 ".משתניםדברים"אבלמאשר,הואאצלנו,""גם
הרבה"יש ,מהישירות ,מאומץ-הלבמזדעזעתואניאומרת,היא ,,מילא,"אצלכם

 "!יהודיםאצלאבל .העיקרהיהתמירלאוהחינוךילדים

מחייך.הואהסב'ר,""עם

שלגבהביןהטור,שלבקצהואותםמכדררתוההסכמהמאשרתהיאלא,""כבר
 .הבנייןחומריחנותשלצדלמרסןבכניסההצרהאספלטלשבילניצה
שעכשיו."מהזהלי,מגיעהכל ."בצעקותאומרת,היאבכוח,""הכל
להבחיןקשה .בימביטאינואחתפעםאפילו .בקולרזקניםחרכמת ".זה"ככה

כהיםפניםמתוךלפעמים, .חרמיםנדלםלא .עיניוצבעמההמתעבהבחשיבה
הדברארעאיךלשערמנסרתצוחקות,היינומהבריטיםירושהתכלת.מבצבצת

 :חשבנושנדלנומהבקוללומרהעזהדליתרק .המשפחהכבררנגאללאוכיצר
לכלמתחתבטחשםישליכלרךאיזה .איתןלשכבבכלליכלואיךאבל

השמלות.
פק.גדיגרריכמושליו,רגוע,משהרבחיוכוישנתפסבלתיעיניוצבעאםגם

מכידשהואאמדוהוא .בתנועותיוהאיפוק .לעצמומתייחסהואבההשלווה
 ?מאיפה .אותי

רבנים,ממשפחתשבאתי"ותרעאמא,ממשיכהאומר,"היהשליאבא"לימודים,
 ".ממךלגזולשאי-אפשרהיחידהרכושזה

לפתע.והתנדףהטוראתשאמר ,חטוףמהיר,מבטהיהלאאוהיה
מקרם."בכלברלחידת"שאב'שר .שתיקהלאחרסיכם ".טובמקצוע"צדיך

ההמשךאתגם ".ללמודצריךאגרוף,איששלאמי ,שישרמיכסף,לדשאין"מי
לאעבורהשרם .לברירתתזדקקואלכשרקנבלהפש;טבעל-פה.ידעתיהזה

שלאהיחידהרכושזה .ללמודיכוללעבורכוחלדשאיןומיבעליה.אתמביישת
היהלאלדגםמהיהודים,סבלהואגםיפה,יהודישלי,ואבאלאיבוד,הולך
-זהבגללאולימזל'

לאבמושבאחראף .תלמדותלמדו,שלילילדיםאומרתאניזהבגלל"אולי
 ".בקטיףבשרה.להםשיעזרורוציםהם .ללמודהגדוליםהילריםאתשולח

 .שניסיבובשהחלסימןלא ,בניע-ראשברמז,אפילושלד.הנימוס
 ".נדלםלאכבד"אבלחזר,כך,"זהאצלנו"גם

 ".מררהתהיה"היאאמא,אומרתלומדת,"שלי"הבת
 .אצעקיורעאנייאמראם

 .ביומתבונן ":"יפהעונה'הוא ,,"יפה'
רחביקודרודימכנסיחזה.מותניים, ,כתפייםעלשמוטלסוודר ?דואההואמה

ארמדתאמאדקשכזר.בושה .הרגלייםביןלשימוחסדאוכףדק .חומיםפסים,
גבי?מאחודיצוחקותהןהאם .שותקותהחברותויפה.חםשזה

 "?לומדיםאתם"מה .ברינתביומתבונןחוזרהוא"יפה,"
 .יתחילזה"עכשיו

כשהייתיללמודרציתי"כל-כךאמא.ארמדתזה"אתלהעריךיודעיםלא"הם
יהודיהיהשליאבאאבל .בניםרק ?ילמדושלדשהילדותאזרצהמיאבלקטנה
לי."הפריעלא .חכם
לקשורלהקללכןשליאמאיפהאשה ?להמקשיבהואהאםבי.מתבונןעודו
שגודרת.אמיתותעללחזורבפתאומיות,לחייךבלתי-מחייבת,שיחה
גדול."כברר .גדול"כבוראליה,חוזרהואמודה,"שלי"אח

אתפתחהניצהאחרת.זהאתניסחרשאזאלא ,פוט~יכבררלצחוק.לימתחשק
בחשיבתכמרהצלופן,ניידלבן-אדום.קוקוסמקלוןמתוכווהוציאהתיקה

מעשיהאחרעקבתיאניואילוראשואתהיסבלאהוא .נוראותאיררשש ,הקולנוע
אתהמקדימותהמשתרבבותהשפתייםהפשרקה-זקופה,הזדת .פרטיםבפרטי

למרגלותוהשלכתוהניירליפוףהבליעה,הגסה,הלעיסהאליהן,המקלוןהגעת
הפלטפורמה.

מצקצקארראש'מנירוהואאמא'ארמדת "'כל-כךיקדהכל .לימורספדי"קנינו
שארוחתלימזכירהניצהשלהלעיסהכשחדורתברלהתבונןקשהכמה, qבה

 .טרףלהםמבקשיםוהמיציםמתאחרתהערב
בסוודרארבמעילחורפייםגושיםשני .לזהזהמהודקזרגעברהחשוךברחוב
מישהולהישקינאה.מעודדיויפים,צעיריםכשמערהנערהציחקרקי .רובימדהיר

ידלתוכולתחובלשלהנוסףכיס .עימדלפטפט .קריםבערביםעליולהיעשן
לחרם.מגששותאצבעותקפואה.

הסכום,אתשהכפילהמוכרעלמספרתאמאראש.מפנהאני,רקלאהוא,גם
הציחקוקאתמלווההואמדומ;ת,היינוהרשמיהמחיראתמראשידענוולולא

נאהלאגם .חשוךפניו.הבעותאתלקרואליקשהצוואר.בהפנייתהמתרחק
במבטי,יתקלאםעלייחשובמהמהם.במישהוישירות, ,כךתביטטוביםשבת

ניצה.אולימוטעות.למסקנותשיגיעאסור ?כציחקוקיהלהיותעשוייםשציחקוקי
 .לאלעולםאני

היינואםכי .אותומצאנו"לאאמא,המשיכהויתדנו,"אוקספודרמילון"ועל
אבלבאוכלאחסוךאניספד.עבודמרייקדלארבדשום .משלמתהייתימוצאים
ללמוד."יוכלושליהילרים

עטופותנערותיהםפלא.לאפניו.כארשתצווארוקפאכאילו .בהםמתבונןעורו
עוד.פיסתבהןלדאותשאיןמטונפותכל-כךוהקטנותשחודכשואותיהםלבן,
אינובחץושנדאהמהניצה.לאגםלהשגה.קלותשלנושהנערותיחשובשלא
כברהואמיליםכמהאיתרמחליפהשליאמאשאםלויתכנןשלאשבאמת.מה

 .עלילחשובאואותילשאולאואיתילדבריכול
במהירותפניוהפךכיצדלדאותנהניתלה,אמדתיאותו,"לקנות"מוכרחים

אנגלי-אנגלי."מילוןשחיביםאמד"המודה .לעבדי
 .אותו."לךלתתיכולאניהמקוצר,אתלי"יש
נקנה."אנחנולתת.פתאום"מה

בחביבותה.ידועהאומדים,שלהם,האורחיםקבלתגםהזה.המזרחיטוב-הלב
כרכיעםלנו,אוקספודד?מילוןלוישהטיט,גדרותביןבכלל,ומאיפה

העולם,ארצותמכלהסיפורקבציעםלצאת,החלהשדקהעברית,האנציקלופדיה
איןהשני,וחוטהמאידיאביגדורעםבספרייתנושוכןהקסמיםשהרלנו,

-גאותפניםמעמידבן-בלי-שםואותואוקספורד
 ?לעבדיבתנועתותקיפותאועלבון

המלא."ליישאותו,צדיךלאכבדאנילך'אומדאני"באמת,
פוט.~יהמלא

 ".נסתדרצריך.שלא"אמדתי
כאןמישהואואותךמבינהשאניכאילולי.אומרהואאותך"מביןלא"אני
בו.משתמשלאאנילך,לתתשמח"אנילהבין.שחשובכאילומישהו.מבין

כחולותעינייםכמהשנידבבירטיבטחבו.השתמשתשפעםכאילובאמת."
נשמטהואואולישלו,האוקספודדמילוןאתבטעותהשאירשםשלכםלילדים

תשלום,ללאכחולות,עינייםכמהלנדבכדיאותםכשהורידמיכנסיומכיסלו
לאאחד.למילוןאוקספודדביןלהבידליודעלאגםודאיאתה .הגזעלהשבחת

דקלדעת,יכוללאשאתהיודעתאניאבלאותו,דאיתילאעוד .יודעתשאני
פנים.מעמיד

עץ,ארגזמחזיקבתור,לפנינונבלעשימק,אתבודהיתיכשהתקרבמישהו,
תוךומתיישבגבמפנההואהמתקרבתניצהאלתיקו.אתעליוומשעיןמניחר

ברחובמהדהדעקביםטיפוףהצפויה.בקשתהאתלמנועהארגזעלכךכדי
לנהלסדר.יוכלולאאותיזהאתשיסווכמהלוהט,פחגגעלאורזכגרגירי
צלילים.מחניקותוהןכסיותעטויותידייםאלפילחושךבלחישה.שלוםאומרת

לא.אמאגם .עונהשימקדק
עולה."שזהכמהלךנשלםממך,משהולקחתלנונעים""לא
חס-וחלילה,צועקהיהטוביהודיכלכאשדמזדעק,הואלא,"בטחלא,"לא
ואותהיפיםופניוחומותשעיניודואהאניעובדתמכוניתשלהקרביםפנסיהועם

הלחי.לעצמותהעינייםביןאירוניתשביתהלהתופסתפקגדיגורישלהבעה
בידימושכתואמאדגל,לצדדגלפינה,ששימקהארגזעלמתיישבתלנה

אתלו.נשלםאנחנואותן,מבינהלא"אנישומע,לאשהואכאילוולוחשת,
 . ".לאאוהמילוןאתצריכה
 ".רוצה"לא
זה"ככהלה,עונהוהואשלי,אמאלהיותשאמורהמילואומדתכזה,"גיל"זה

 ".הילדים
למהראשונים,כאןהיינוצעקהואמאהאוטובוס,ספורותשניותלאחרכשבא,
כולםאתוהדףהדלתשלצדהמתכתידיתאתשימקתפסקודם,נדחפיםכולם
הרגליים,אתבולהריםשאפשרהשני,בספסלוהתיישבהכלהשעלתהעד

והואמאוחר,כךכלבנהג,וגוערתבפלטפורמותמרעישהניצה,עלתהולאחריהם
הוא,ולבסוףהיתרכךואחראנחנוכךואחרזרועהעלהשעירהבידומחליק
בחץו'משהולראותשאפשרכאילוימין'חלוןלידמתיישבלסוף'ממהר

לישישלעצמיומדמהמעונשושניצלתילרווחהנושמתואניאחד,מטומטם
שניםהרבהרקיעדתיקיומושעלוובסטר,וגםהמלאאוקספורדמילוןבבית

ואנירפואה,ללמודלבירטניה,נוסעהואליאומרתלידישיושבתואמאאחר-כך'
פהמשפחה,שםלויש ?שמעתלאאומרתוהיאלהיות,יכוללאזהלהאומרת

והיא,פתאום,מהלהאומרתואניבנאי,אומורהלהיותמקסימוםיוכלהוא
ללמודמשתדליםתמידמיעוטיםלי,אומרתשהצליחה,הדודלבתהשמורבצליל
ולאעליצחקוהאחיותאבלבכיתהטובההכיהתלמידההייתיבפולניהטוב,
וכשיהיהעלינומצפצףובטחבסוףיוש;בעליוחושבתאניואילו ,ללמודלינתנו
 •ישמע.לאוהוארחמיםאבקשואנילאינפוזיהרעליםיחדיררופא
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בשירהוהאחרוו

ככותבהמשוררהשירזההטוב,בשירייהייאניסוגישני

כללביןבינוהבדלאיןזה(ובענייוכקוראוהמשורר

סיפוק,שלמידהאותהממנומפיקיםאחר)קורא

נקודתהוא "השיריאניייה .יחדיו ,כמובןכרוכים,

האחריי'הייאניללאגמרלידיבאהואאיןאבלהמוצא,
 .בפועלואםבכוחאםוכנמען,כקוראהזולתללא

 ,גרידאמנקודהיותרהרבהשהיא ,המוצאנקודת

 .השרולאהשירלאיתקיימולאבלעדיה .ביותרחשובה
למקרא ,לעיתיםלהתרשםשניתןכפיהיא,איןאבל
בשירהמדוברכאשרבלבד.סובייקטיבית ,הרעהשיר

שתהיהככלאישיתזואמתותהיההאמת,אלהחותרת
ממילאהריוכנה,נאמנההיאאליהשהחתירהובלבד
כילומראפשרזהיויבענ .יותרכלליהואשלההתוקף
 ,כלומר .במהותוי~~יז,;,'ךקהואהנכוןהשירשלמפעלו
עולםגםמאשרהוא ·,ואמיתותוהאניאישורמתוך

ואימותאישורמתוך ;לומחוצההקייםאובייקטיבי
אתגםבה-בעת,ומביע,מאשרהואהשיריאניייה

כזאת,ודרישהחקירהבלא .עולמוואתייהאחרהייאני
שלביסוסו :אפשר-אי ,דרכוועוברתהאנימןהיוצאת

ההיפןגםאבל .אניייייהשלבביסוסומותנהייהאחר"
מותנהדברואתלומראניייייהשליכולתו :נכוןהוא

 .ה"א_!רר"שלבתוקפו

קריאהתוךשעלתהאחתהארהעודכאןלהוסיףוראוי
ושירים i~יט iקמר "הרברטזביגנייבשלבשיריו

גםמאשרשבהווה,עצמיותואתהמאשר :ואחריםיי

בשירההיסטורי.שבעברםיהאחרואתייהאחר"את

האישייפירוש(ולפיייקוגיטומרשלהמסר"שכותרתו

דודלויסכיםאםיודעשאיניפירושמבוסס,והבלתי
 i~יט iלקקושרואניאחרית-דבר,ובעלהמתרגםויכפל,ו

בר (lאלתתקבלכןרקכילן " :אומרהואדקרט)של
גלגמש :הקדמוניםאבותיךחבראל /הקרותלגלות.ה~

ועירתסוףלאאשרהמלכותביימג ;רולןהקטור
מןקצריםבתיםשניועוד ) 50(עייילןנאמןהיההאפ;ר;
הדמיון;אלנזקקהואיי :וןיוהדמקוגיטויימרהשיר

מכשו;ךלהפכורצה /- /בתכליתשונותלמטרות
אפשרענייננוולצורן ) 63(עי "/הזולתברגשיהשתתפות

 .האחרונההשורהאתבקולהדגישהיה
ביאליקעלבמחקרומירוןדןהראהלאחרונה

המשורר"צורןחשכמהעדהענייי)האנימןהפרידה"(
אללהגיעכדיסהיייאודמיינוסחלהשתחררהלאומייי
ככלולעבהראשפורהזה.שורשויהיההאישי'שורשו
ביותרהכואבתהאישיתבתשתיתהנגיעהרק .שייהיה

גסשהניבהשיריתפריצהלאותהלהביאחיתהיכולה
שםשאומרהדברים .הגדוליםהאמנותייםשיאיהאת

 :הענייןממיןהםמירון
יכלוהיהלאליצירתו'הראשוןהעשורתום"עם

הנושאמןזוכהתחמקותלהתמידביאליק
עמוההתמדודותקשה.כהחיתהשהעלאתו
יכלוכאמצעותהרקשכןכורח,עתהנעשתה

אלולהגיעהאמנותיכמפעלולהמשיךהמשורר
כשיריו,"אני"לומרמעתהשיוכלכדיעיקרו.

אותוהואמיוכישירותכפירוטלומרלוהיההכרח

נשאומהשירתואלהגיע'מאיןחייוהיומה"אני"
כדיתוךנוצרהחדשהז'אנר---אליהעמו

והיהאלו'והתקדמותהתמדהלהבטחתהחתירה
האישיהנפשיהההכרחשלהן.לוואיתוצאתכמין

כיצירתו".חכרוההיסטוריהספרותיוהכוח

כורח-באוטוביוגרפיהההאחזותיי :המשנה(מפרק

שם,העברית",השירהבהתפתחותאובייקטיבי

 ).ע.ל .שליההדגשות , 313-312עמודים
הייחודיהסגנוןביןלכללי'האישיביןהזוהפגישה
זהוכלל,בדרך .ביותרמאלפתהיאהתקופהלסגנון
מהאבל ;לכןזוכיםגדוליםמשורריםורקנדירמפגש
ובמשמעותסתירה,שאיןהואכאןלהדגשהשראוי

ביוסתירהלהיותיכולהלאהדבריםשלהעמוקה
נמוכהבמעלהאחרות,שיריותביצירותגם ,השניים

 .אמתשחותמןאבליותר'
צורה,בשינויתרצה,אם(אושלווהפואטיקההשיר

הגוףכמויחדיוומתקיימיםנוצריםאחריי)ייוההייאנייי

הייחודיתבנתינתוקייםהשיר .שלוושדה-הכובד

-השירישדה-הכובדאבלברורים,ותחומיווהמגובשת ,
בעוצמתכמובן,תלוי,וקיומוקיים,שהוא(במידה
גםוזאתלו,מעברולהשפיעלהתפשטמוסיףהשיר),
 •עצמובטכסטהקריאהאתשסיימנולאחר
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בזכות

הפלוראליזם
ביןז:ו?ץלתתשאיןברור,היה-19ההמאהלסופרי
רוב .בלעזכתיבתולביןבעבריתסופרשלכתיבתו

הרוחניועולמםלפחות,דן-לשוניים .הוןהסופרים

 .יצירתםמכלולשנבחןבעתרקיעושרובכלנתגלה
מגלהוכדיביידיש ;בגרמניתכתיבתםקרובות,לעתים
ויטאליות,ומלאהעשירהספרותבן-ימינולקורא

כתיבתםואילועזה,\(לטלההמציאותאתלטלה <;.1ש
הספרותביוההפרדהבעייתואגז,נית.קפואהבעברית

אלאהפרק,עלעלתהלאבלעזישראללספרותהעברית
 .בכללהלאומיתוהתחייההעבריתהשפהתחייתעם

יהיידישחסידילביןהעבריתמחייביביוהמחלוקת
ע.מדותלהקצנתהביאויהלשונותייייריביותרומאוחר
עשייה"הובלהטהשונים,המחנותמצדיחסיםולחידוד
הקיצוניות .וסתירההרסשלפעולותגםנעשווהתחייה
כתבושלאסופרים,שללמחיקתםלמשל,הביאה,
רקעםשעל-פיסופרים, .ספרותנומתולדותעברית,
נתבעוהלשונות,בשתישיכתבםהיהטבעיומזגם

 .ינויי'לצראוהלנויילהחליט
פרספקטיבהשלוחושתבונהשג;לההיחידי

ביאליק,ח"נהיהסוערים,הימיםבאותם ,היסטורית
לספונתרקולא-בלעזישראללספרותגםשהועיד
את .שלוהייכינוסייבתכניתמקום-העברית

כצעדראהלמחנה,ז,נחוץאללעזסופרישלהוצאתם
אלהסופריםשלשמירתםאתואילו ;ובלתי-שקולפזיז
ייפדיוןשלכגילויראההאומה,שלמנכסיהכנכס

 .שבוייםיי

דבהמשיךביאליקשלהאינ\;<גרטיביתתפיסתואת
לפלגיהישראליי,ספרותיישלכרתה.בזלצדדשהע.זסדן,

שלבעיצומןהשלושים,בשנותעודוללשונותיה,
האינ\;(גרטיביתהגישהשלממשיכהעזות.מחלוקות

שלליצירתםמחקרשהקדיששקדיגרשוןהואכיום
שמואלשמרוק,חאנ .גרמניתשכתבויהודיים,סופרים

נותניםואחריםמירוןדןהרושובסקי,בנימיוורסס,

סופריםאותםולחקריידישספרותלחקרמחילם
מעטביידיש.נכתבהביצירתםנכבדהשחטיבהעברים,

באמריקה,יהודיםסופריםשליצירתםעלנכתבמאד
אנגלית.כתיבתםשלשון

שוליאיננוהאמריקאיתבספרותמקומםהאחרונים,

היטבמו;יריםוהםלעברית,תורגמורובם ;עיקרכל
אבמריקהיהודייםסופריםכן,פיעלאף .העברילקורא

אףולוולעיון,למחקרלגיטימילתחוםלהפוךזכולא
וכמהכמהמגליםהיוכאלהועיוןמחקר .משווהמחקר
אןבמקביל,שנכתבההעברית,לספרותזיקהנקודות

לספרותהאופיינייםמעטים,לאמייחדיםסממניםגם
למשל,העברית.לספרותולאהיהודית-האמריקאית

לתיאורהעבריתבספרותזכינולארבותשניםבמשך
דמותשהיאהטיפוסית,היהודיתהאםשלוחימלא

היהודית-האמ-בספרות(תרתי-משמ)עדומינאנטית

אבות,שלדמויותמלאההעבריתהספרות .ריקאית
עסיסיתיהודיה~םבלאהטיפוסים,קשתגונימכל
בהשראתאוליהאחרונות,בשנים .לתיאבוןאחת

שלדמותהגםעוצבההיהודית-אמריקאית,הספרות

פרוידיאני-פרשן .העבריתבספרותהיהודייההאם

מענייניםהסבריםמוצאבוודאיהיהיוגניאני
 .כזולאנומאליה

קשהבעייתהיאבספרותנווההגדרההתיחוםבעיית

 .למיניהםויוצאי-דופןחריגיםלעולםלהוישוסבוכה,
נטולשעולמםיהודיים,סופריםלאותםבאשרמה

הלאומיתשייכותםהאם ?ומסורתםמורשתםאלזיקה

שמירזיוה

מייספרותחלקאוטומאטיבאופןאותםהופכת
אומות-מבניסופרים,לאותםבאשרומה ?ישראליי
מסופריםהיהודייםהחייםאתלתארשהיטיבוהעולם,
ומהלמש)ל?בייאיוביי,רתו(יוסףדת-משהבנירבים

אלוהסתפחויהודיים,שאינם.סופרים,שלגורלם
הקשייםלמש)ל?שמאס,(אנטןוהעבריתהספרות

אםכילדעתי,ופגם,חיסרוןאינםובתיחום.שבהדגרה
יימיהושאלתעלגםולמורכבות.לענייוערובהדווקא

הקשההפרובלמטיקה .לענותהצליחוטרםיהודי?"
בחייאבן-נגףשהיא ,ומחוץמביתחיינו'שלוהסבוכה
החכמיםיילייאבןהופכתהפוליטיים,ובחייםהיומיום
סגולותבעלתלאבן :ובאמנותבספרותכשמדובר
 • .למופלאהרגילאתבלהטיהההופכתמיוחדות,

שמירזיוה

מראות·-השירהמחזו

וספיחים

מרואת
הנפש,אותמתמי,דמקצבפעימה,התבוננות,רקע:

חיוניות

היקוםאלהפונהקיומיזרם :הלמה
המידית,לפעולהכמקביל--השירה : mפעיל

סופהאתומעגלהפעלתנותלפנירגעהמופיע
עדלגלותםעל-מנתהסמליםפניאתלהסתירכוונות:

תום

הצלילביבשתביותרהמרוחקהאיזורתוךאלפלישה:
התגשמות ,התגלמות :תלודה
האמתאתומאמתהסותרמכווןשקר :השירה

אחתובעונהבעתהמוגבלת
העלה--בשלכתכמובשירה :הממשותאלהדרך

עצמוהץעכמומהותיכההמובס

השורהסערתאתהמבשרמרגוע :השלוייםלובן
הדוהרת

לסעודה,החלטיתהרפתקה-דלהשניתבכלנתיובת:
האורמדברשבפינתהאפלהאנותאתלגדושכדי

השטוח

קריעתלאחרהבלתי-מובןאתלהבין :וקמוניצקיה
המושלמתההבנה
מושיעבעתוהבאפסיקלעיתים,פיסקו:סימני

ממט?המשתמטמיהואן .לתהוםמהחלקה
ומגנדהשיממון,נסאתהמניףהארוןהשירניגדוים:

האילנותאמירימעלהחגאח,דחותןהבזק-
ההתפרצותקירבתבפניכוחותלריכוז :שתיקה
השלווה

מוכןהאצבעות,פלוגתבשביהעט :המחושההדי
נ!ביםגדודי-הבתול.הנירלגמלותמעברלפריצהומזומן

להוראההמחכים
נדודיםלילמטצות ·נפשךזערהשראה:

אתיסדוקחרטומהנמל,ונשטתאניח :הניץוצרגע
המאובניםהמים

רומסתמלההגיון,רתדאלדוהריםפרשים : mהפתשט
החניטכחוד
האותיותבנשףהשחיכהעור :ואר

כלולתםכחגיגתרציווהההפתעלות : mלשמ

יפסיחם
השירפורץמתמוגגת,כשהשיטה

הרוחותדומייתהצוקים,מוסקית

השירדיוק-כפו-ינמשמעות
ההיטביםהזדווגות :קשוחגוףלצדפרהגוף

החיפושאתהמפחשחיפוש-השיריתהשורה

סבררליקעודד

התםכשירהסופרתאסיפת

החללאזי ;פושט-יד)הואעם(אלאבחללנפתחהשיר
כשירמתמלא
ומטרהזיונק-החרשיםחידוד

השירהככולם,רובםנשחקווהמיתולוגיותהיות
מידותיהערפיחדשהמיתולוגיהממציאה

הזמןקלפיכערםכמתנדנדהזמן
אי-המבטחיםאתמוצאהשירבזעקה,והןרבשרושהן

כמירדףהגנאלהצלילאתהרודףהצלילאחרירדיפה
הואדיבזרקוריופיעהשירהנהר,מייבושעם

מחנםאינוהקצרלטווח ;ארוךלטווחהשקעההשיר
עצםכשלאלאכלשהולשינויגורםלאואףמוחלואינו

נוכחותו

כרדיפהעליולגבורמבקשבמשברהיוםשהואהמדע
המשכרמערבולתבתוךצוללתהשירה .תשובותאחרי

 •השאלותאתלמצואע-למנת

סברדליקעדוד

-·-

~.). 
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שלעל~םשיר
גוריוןבן·דדו·

ארצה,מצרפתאבביהנסיעהבזמן , 1926ביוני-1ב

ונסחיםשלוביומן·כיסלרשוםןב·גוריוןהחתיל
הגיע,אז .ביוניה·ודעבכךוהמשיךשיר,של

הסופי.לונסחכרנאה,
ספריכמהבן·גוריוןקנהבצרתפ,מסע,אבותו

הומרוסבודליר,פרישמן,שירי :השארביושירה,
 .ודנהט

בן·גוריוןלמורשתהמכוןאברכיוןמצוייומךהכיס
 .יישדה·בוקרייבמדרשת
נועדוכנראההרגיל,מיומנונפרדזהיומן·כיס
 .יותראשיייםעלניינים

 .מונדקאינוהשיר
 •שירו.כתיבתבעת 40כןבהיהןב·גוריון

קלר~ח
גליניע
 .לאט

ניציםגיצים

רביםעבים

מעט.

יידל,הגל
יעלירד
שצףקצף

מג

 .גפ

רוגעהים

שוקעהיום

פז,ניגר

עףניצוץ

צףכוכב

רז.ניגלה
הנשףרז

 qבמחשכי
היםרז

במעמקים.

הכחולבים
התכולברקיע

פההנה

שםוהנה

כוכביריע

שלישי ,שנייחדש
מעטעוד

זרועוהים

רביםכוכבים

אין·סוף

הכוכביםובשמיים

נשקפים

בודדכוכב

שותתאורי

עודדעודד

רותת.אדם

* 

גינוסרפנחס :(המלביהייד
שדה·בוקר)מדרשת
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בראלי,מאירבן-אהרן,יצחקבהשתתפות ;בן-גוירוןדודשלחמאההולדת;יוםלרגלרב-שיח,
- ;קולתישראל

גורנייוסף :חה·נ.ה

-עוברלעםעוברממעמד"להפוך
הלאומיייעורזה

 . ,,הפועליםמעמדשל
ר.ב.ג

 :גורנייוסף
לאחרונה, .בן-גוריוןשלבהשקפתולדוןהתכנסנו

משופעיםאנחנו ,.ג.ב.דשלהולדתושנות 100לציון
 .דומניאבלעליו,ובכתבותבשיחותבעריונות,
לאשפורסמו'הרבותמןאחתשיחהשלהוציא
 .האיששלהחברתיתלהשקפתותשומת-לבהוקדשה

שראוימה .כאןבהםנדוןשלארבותסיבותלכךיש
כיהעיתוןלקוראיוגםלע~מנושנזכירפנים·על-כל
עליועברוב.ג.דשלהציבוריםמחייוכמחציתבערך

 , 19 33עד-1906מ-תנועת-הפועליםבתחום
פעילותועיקראתהמקיפותשנים 23כלומר

כאןשנתכנסההחבורהואכןזה.בנושאהציבורית

שוניםבשלביםבן-גוריוןעםשעבדואנשיםכוללת
 'אותושליווהבן-אהווןיצחקאיתנויושבחייו.של

בראלימאיר .-30השנותמראשיתוכיריבכשותף
חייושלהאחרוןבחלקלדדךשותפושהיה

ואנוכי,קולתישראלרפ"י,בתקופתהציבוריים,
כחוקירם. 'אותומלוויםשאנולומרשניתן

ג..בדשלמחייושכמחציתמההנחהיוצאיםאנואם
וזאתממנהיגיה,כאחדתנועת-הפועלים,בתחוםעברו

הפורמטיביתהתקופהמכניםאנואותהבתקופהגם

למפלגותהיסודותהנחתשל-הפועליםבתנועת
ה"פועל"פועלי;.ציון",השכיח,העליהשמןהפועלים
ההסתדרות,נוסדהבההתקופהזאת ..וכר'הצעיר"

אבליסודה,בעתבאץרהיהלאאמנםשבן-גוריון
מזכירה.להיותהפךמלונדון,לאץרבשובואחד-כך,

הלבטיםכלעלמשק-העובדיםבניןשלהתקופהזו
הפועליםבשםד.ב.ג.רבדבההתקופהלו.שנתלוו
 '.תנועת-הפועליםשלעולמההשקפתאתלעצבוכיסה

סוציאליסט.כעלד.ב.ג.עללרבדאפשרזו,בתקופה
לשייךאפשרסוציאליזםמיןלאיזההיאהשאלה
אובולשביקדפודמיסט,מדכסיט,הואהאם !אותו?

שאלהעודלכךמוסיףהייתי ! ?סוציאל-דמוקרט
באותהד.ב.גשלהסוציאליזםהושפעכמהעד

 ?השכיחהעליהממחשבתתקופה

מיןאיןח tכסוציאליסטגוריוןבן·
סוציאליסט?

 :בן·אהרוןציחק
מעולםעצמואתהגדידלאדכדוכימיטבעל-פיד.ב.ג

כ"ציוכיסט".עצמואתהגדידשלאכפיכסוציאליסט,
לאזהאבלבהםהשתמשלאשהואמוכחיםהיו

כסוציאליסט,אותולהגדירדשאיםלאשאנחנואומד
חייו.שלומוגדרמסרייםפרקלגבילפחות
שלמצעיםבעלותלמפלגותקשורהיהעתבאותה

לאהואמדכסיסטיים.וניתוחיםמלחמת-מעמדות,
אתראהבכל-זאתאבללמדכסיסטלהיחשברצה
לתרגםהניסיוןדריקלי.סצויאליסטי,כלרחםעצמו
העסיקלאהיהודיתהמציאותלשפתהמדכסיזםאת

הפדאקסיס.אומןהיההואתאורטית.אותר

יטבכקיןיסירקיןבלדי-אחידםעסקובתיאוריות

בעיניהחשובשהדבראלאהוא.לאועוד.קפלנסקי
הקונספציהוביסוספיתוחדווקאהואלגביו

הציונותשלוהלוחמתהבונההקונסטרוקטיבית
היהודיתבמציאותשהמאבקמכיווןהסוציאליסטית.

בהגשמהבפירושהתמקדהזאתהמאהראשיתשל
חיתההמחנותביןשהפרידההבעיההסוציאליסטית.

העם.שלהפרודוקטיביזציהלעבודה,המעברבעיית
יצירתוכמובןה"פועל",-היההעליוןהמושג

שלזהמושג .שליחותהכרתבעלמעמד-פועלים,
שלגרעינההיהומעמד-הפועליםתנועת-הפועלים

כבן-גוריוןהיהולאהסוציאליסטית,הציוניתהאידאה
פועלשלההגדרהעתבאותההזה.הדגלנושא
סוציאליסט.שלמאשריותרעמוקהמשמעותבעלת
האחרות(מכלבעיניד.ב.ג.שלביותרהגדולהזכותו
אםהיסוד,ממניחיאחדשהיהבספק)מוטלותשאיכן

אתשלמהחבורהעםיחדשייצגהיחיד,לאגם
הכה.שבאומיואשים,אתהיחפנים,אתהפועלים,

בעלייעוד,נושאלמעמדאותםולשאותםגיבשהוא
 ,בהמשךלאומית.מהפכהשלוחלץוכוח-הכערה,

על-שנשכחדברחברת-העובדים,יסודותאתכיסח
חברת-יצירתאתליחסמקובלהביוגראפים.ידי

על-הראשון,היהד.ב.גאבלולרמז.לבלדהעובדים
שלההיסודהרצאתאתשהירצחזכדונימיטבפי

זהעלהתחרטהואאםיודעאיניהשכייה".ב"ועידה
החשוכותהתחנותאחתשזובדודאבלאי-פעם,

הואההסתדרות.וכמנהגיככרנהדרכובעיצוב

אוקטוברממהפכתשבאההגדולהמהבשורההתבשם
הציוניבתחוםפרצופהנתגלהבטרםעודכרוסיה'
 .נחשףהזהשהנגעעדרבותשכיםעברו .והיהודי
הביאמשם ,-1923בהתקייםברוסיהשלוהביקור

שלבאוטופיהישקעאותוהמהפכה,שלהפאתוסאת
לשכלליתכקומונהיבאץרתנועת-העבדוהכנין

מציאותצמחהאלהוחזוןמאוטופיה .פועלי-ישראל
האיישת.בהגשמהובכי-דורוד.ב.גשלדבקותוכגלל
עלחותמואתשהטביעמופשטחזוןזההיהלא

להגשמתהמכערתתרומתהועלתנועת-הפועלים
חהלטיתשכשאלה,לשאלהשהתשובהכךהציונות.
הצמדוסוציאליסט-ציוניהיהד.ב.ג-מבחינתי
שאי-אפשרוודאיועכשיו"."כאןשללהגשמה

סרציאל-לשכמשבצתאותולשץבבשום-אופן
הזרמיםעםלזהותוניתןשלאוודאידמוקרט,

ייחודיכזדםעצמואתראההואהסוציאליסטים.
החברתיתהציוניתההגשמהבנושאועצמאי,

ולאתקומההייתהלא •שלוהמפעלללאוהמדינית.
הסצויאלזים .הישראלילסוציאליזםמשמעותחיתה
הודרתבחיינומשמעותולקבללקוםהיהיכולשלנו

וחברתההתיישבות,ההסתדרות,שללמפעלה
באומה.העתידכוחואתלושהעניקוהעובדים,

הכלליתהפועליתההגמוניהאתייסדואלה :כלומר
 .לקוםשעתידהבמדינה
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כראלי:
ירנרת·"צהואד.ב.גשלהסוציאליזם :אחתבמילה

שהציונותבטוחהיההואסוציאליסטית".
אתלהגשיםהיחידההדרךהיאהסוציאליסטית

כאןזה.עלמדברהואלעם",רב"ממ~מדהציונות.
והציונותהבורגניתהציונותשלהדרכים.שתינפרדו

יהיהמהרקלאחיתהאזוהשאלההסוציאליסטית.
בוניםאיךאלאעברית,ישראלאץרתהיהכאשר

אחרתשציונותטעןד.ב.ג ?עבירתאץר-ישראל
חזרן-בידם,בבחינתהיאסוציאליסטיתשאינה

הואעבריתעבודהעלהאיכרותעםמתווכחוכשהוא
מישקר,עלזכרתיששלאיכריודעיםאתם-אומר
לויששלו.-עבדרה nכר-משקישלפועלגםאבל
מדבריםאתם-ממשיךוהוא .זהמשקעלזכרת
אבלרוצים.שאתםמיאתלהעסיקהזכרתבשם

היהודיההוןלבעללתתיכולהאינהתנרעת-התחיה
.ב.גשדבן-אחרוןאמרנכרןהזאת.הפריבילגיהאת

עלמאשרתנועת-הפועליםעללדברהעדיף
נראתהלאשהתיארריהמפנילאזהאבלסוציאליזם,

העליהאנשיכלכמרהחשיב,שהואמשרםאלאלו,
ההוויהההלכה.פניעלהמעשה,אתהשגיח

לאהואהעיקר.היאהפועליתוהתנעוההפועלית
הציוניםעלכעסוכאשרסיסמארת,אחרילהוטהיה

ציוני".לא"אני-אמרארצהערליםשאינם
השםפירושלעם".ב"ממעמדמוצגתבנושאתפיסתו

זאת .כלוהלאומהיהפוךהפועליםשמעמדהוא
לא"אני-כשאמר .תרכנורזההספרכוונת

לא"אני-כמרמשקלאותרלזההיהסוציאליסט",
ציוני,לאאניציוני,הואגרלדמןד"ראם-ציוני"

 .סוציאליסטלאאניבוויך'זההסוציאליזםאם
האמרנהבתוכו.טבעוהיהד.ב.גשלהסוציאליזם

אמונההייתההאישה,בשוויוןשלוהלוהטת
מולאם,משקשלחסידהיההואסוציאליסטית.

"סולל-ברנה"אתהעדיףקואופרציה.עלאותרהעדיף
אלה,בענייניםקואופרטיביים.קבלנייםמשדריםעל
קרוביותרהרבההיההואבסטריארטיפים,נגידראם

"השומר-לאנשימאשרהקיבץו-המאוחד,לאנשי
לזרםאותרלשייךאי-אפשרזאתעםהצעיר".

לאהואעצמה.בפניתופעההיההואסוציאליסטי.
מחשבהבעלהיההואלדפוסים.משעובדהיה

בסוציאליזםמעוגנתחיתהמחשבתואבלחופשית,
ויסוידת.עמוקהבצררה

 .בינלאומיהואהסוציאליזם
תמידהואהעובדיםמעמד

עללחגןצריךלאומי
מעמדמפניהסוציאליזם

(דויטשר)העובדים

קולת:שיראל
דמותלואיןשבן-גוריוןקודמי,לדברימצטרףאני
בגללרקלארזהדעות,הרגהשל .תיאררטיקןשל

לביצעו,היתרוןאתשנתנההעליה-השגיח,מורשת
כלראשיתבבעיה,הייתהד.ב.גאצלאלאלהגשמה.

אותרשלהסוציאליזם .פוליטיכוחהשגתשלבעייה
המלחמהנושאואתהמרדכוחאתלונתןזמן

בן-לדבירמצטרףאניזאתמבחינה-לשלטון
תנועת-הפועלים-היההחברתישהגרש~אחרון

היהודית,מתנועת-הפועליםלהבדילהאץר-ישראלית,
כלהבינלאומית.מתנעות-הפועליםגםולהבדיל
ביןציונית,זאתשהייתהביןערכיםמערכת

השפה,ארהאץרבאהבתשמדוברביןסוציאלזים,
 .באץר-ישראלתנועת-העבודהבנושאמעוגנתחיתה
רזהחזן,עםשלובוויכוח ,-1937בזאתאומרד.ב.ג
הואבהם . 19 3 7מץרמחודשבזכררנרתירמופיע

 ,,,-לעבכוחהשלטוןכיבושאפשרותעלגםמדבר
רואההואהקיימותבנסיבותאם-כימעמד-הפעולים

ד.ב.גאתמחפשיםאםלארמית.בקואליציהנחיצות
הסוציאלזיםלשהשונותהמוטיבציותמערכתבתרך

שאיפהלאמנסיפציה.רצוןעוול'נגדהתקוממות-
המגמהדאצירנלית.חבהרמושלמתחבהרלהגשמת

שאצלוהרי-ותפוקהייצרדלשלמכסימרםלהגעי
ובראשונהבראשהםומעמד-העובדים.הסוציאליזם

המשךשללבניינוגםהחיוניעצרמהשלכלי
אחרירקאצלושהבשילה(המחשבההלאומי.

שלרעיונותלעצמוסיגלכאשרה-נ.העולםמלחמת
רקת'להבנריכולהיהודיהלאומישהמשקסירקין
 .סוציאליסטית)בדרך
הסוציאליזםשלמבשרוהיהשד.ב.גגםלומרניתן

הואהסוציאליזם ':פעםאומרוריטשויצחקהלאומי.
צריךלארמי.תמידהואמעמד-העובדים .בין-לאומי

אצלמעמד-העובדים.מפניהסוציאליזםעללהגן
הביטויכאשרהפרכה,בדיוקהיאהקונספציהג.ד.ב

בהגשמתוהואלדעתו,לארמיותשלביותרהמובהק
 .קולקטיבימשקשל

 ! ?ד.ב.גשייך .אם-כךסוציאליזםשלסרגלאיזה

חיתההסוציאליסטיתהדוגמהשהדוקטרינה,ברור
היובהישג.ולצורךלסיטואציהביחסעבורומישנית
אלמנטיםהיומרכסיסטיים,אלמנטיםאצלו

העיורהטריטוריה'החשבת-בורוכוביסטים

הרבההפוליטי.המאבקהפוליטי,השלטוןוהתיעוש,
פלכנובעלשעירערנושברגעעל-כךחזרפעמים

המרחבכלנפתחהלאומית,בשאלהוקאוטסקי
אנוואילךומכאןחופשיים.לפירושיםהסוציאליסטי

כאשר .כלשהילד;גמההמשועבדיםעבדיםלא
ייעודועלמאמרואתכותבהוא ,-20השנותבאמצע
כעיניוהמכירעהדברמעמד-הפועלים.שלהלאומי

העםאתקורעשהאחרוןהואהקפיטליזםנגד .
המאחדהמעמדהואמעמד-הפועליםואילולגזרים.

כשהואשבפוטנציה.הריבהווהלאאםהעם.את
העיקרוןאתמייצגהואעבירת,לעבודהנלחם

האיחוד,ערבהפועל-הצעיר,עםבוויכוחהלאומי.
ותראובאואראוטואתתקראו :אומדהוא , 1928

שלבמצבדווקאאינםוהמעמדיותשהסוציאליזם
הםקונסטרוקטיביים,להיותיכוליםהםמלחמה.
מידיחיפשהואכלומר,העם.להנהגתלהיותיכולים
אתשלילהתכליתששללוברורבנושאסיועפעם

המחלוקותאתשהגדירהה"שומד-הצעיר",תפיסת
על-פיהאץר-ישראלית.תנועת-העבודהשבתוך

ישאלה,כלעםאבלהסוציאליסטיות.ההבחנות
בדלשלתפיסתולביןד.ב.גשלתפיסתוביןלהבדיל
גםוהציונותהסוציאליזםנבחניםבדלאצלבנושא.
פעםלאהסבירהואההדדית.הרעיוניתבזיקתם

 .ציונימסוציאלזיםשונהבלתי-ציונישסוציאליזם
מציונותשרנהבלתי-סוציאליסטיתושציונות

-טען-מכניתתערובתלאזהסוציאליסטית.
שניד.ב.ג.אצלואילואורגנית."תרכובתאלא

אתשמאחדמיזה.אתזהמחייביםאינםהעריונות

מעמ,-שהשתנהברגעהעובדים.מעמדהואשניהם

שלהיחסגםהשתנהדינה.·המקרםעםהעובדים
"קיבץו :שלוימרההאידועה .לסוציאליזם.ב.גד

לשאולכמרבןאפשר "._לסוציאליזםקודםגלריות
זאתלפרשניסהאחד-כך ?עקרוניתאוזמניתקדימות

אידיאולוגיותבסיגולגאוןהיההואדרכים.בכל-מיני
השתמשמלים,שלמשמעיוותובשינוילצרכים.
כדימהקומונזים,השמאלשלהגדולהבאכזבה
חתרהואהסוציאליסטי.מהמינוחל~מרילהסתלק
ישכולהשליחותיתממלכתיותשלחדשלסוגבעצם

מחייבתשאינהאבלהסוציאליסטי.במשקלהסתייע
מעברהרחקנעהשלוהערכיםמערכתבו.ומחוייבת
בראשהסוציאליזםמעוגןבהולכלכלה,לחבהר

 .ובראשונה

 :גורנייוסף
העובדהלגביבדרך-כללמסכימיםשאנחנוסכוראני

כלשהולזרםכשייךב.ג.דאתלהגדירשאי-אפשר
בהשקפתושישמסכימים.אנחנוהכללי.בסוציאליזם

שהתהלכויסודותגם-20השנותסוףשעדבתקופה
ד.ב.ג'חרדיים.קוויםוגםהעולמי.הסוציאליזםבקרב
עוצמהמלכתחילה,חיפשאשראדםאכןהיה

בפנימטרהעבורוהייתהלא .שזואלאפוליטית.
שחזה.חבהראותהלבנייןאמצעיאלאעצמה,
מדינית.מבחינההיישובאתלאחדשלהנסירן

מחזירמשותפת,מדיניתהסתדרותליסדבהציעו
עלהשנייההעליהשלהשפעתהשאלתאלאותנו
שלהראשונותהוועידותבאחתהשקפתו.עיצוב

שקובעשמה ,במפורשאמד ,-1909ב"פועלי-ציון"
פעלותו.מקוםהואסוציאליזם-דמוקרטי,לגבי

סוציאליסטית-חבהרמהוויםשאנחנווהעובדה
אםדרכינו.אתשתקבעהיאבאץר-ישראלדמוקרטית

נקבעובההשנייה,העליהרקעעלזאתנבחן
ויחודירתפעולהדרכיועוצבוהחשוביםהתקדימים

החבהר,בכניןהפועליםשלהאקטיביi;זישתרף :כמר

אופנהיימר,תכנית:ךקואופרטיבית,ההתיישבותרעיון

שלהrזוויה·מתוךהתגבשוהאלההמחשבותכל
מה"פועל-הצעיר",יגםהושפעד.ב.גהש~ייה.העליה

כ"ממעמדקיימיםכמהעדלשאולכהחלטויש
שהעלייה'אלאממנו.הלקוחיםצליליםגםלעם",
מבחינתלגביוהמעצבתהחוויהשהייתההיאהשכיח

~חכרה.בכניןתנועת-הפועליםשלהמרכזיתפקידה
המחשבההאם :היאזהבשלבהפרובלמטיתהשאלה

שלבהשקפתומיפנההיוותהלעם""ממעמדשל
 :אמרהוא-1929בההסתדרותבמועצת ?ד.ב.ג

האומהמכללהתבדלותלאהיאהפוליטית"דרכינו
ובמלחמותיו,בהאבקויותיו,בראשהעמידהאלא

להפוךהואההיסטוריתפקידו .וביצירתובכיבושיו
שלהלאומיייעודוזהלעם-עובד.עובדממעמד
יש"אם :-1930במפא"'ובוועידתהפועלים."מעמד
מעמד-פועליםבהקמתהריהיהציונותלהגשמתדרך

אתיקיים .היהודיהמשקאתשיבנה .גדוליהודי
וכךהחדשה.האומהאתוייחווההעבריתהתרבות

מיועדשהואירגישאשרמעמד-פועליםכאןיצמח
אלה,דבריםהאםהיא:השאלהעביר."עםלהיות

סטיההיוובעקבותיהםשבאוהמעשים,כמו-גם

 ?ג.ד.בשלהיסודיתמהשקפתו

אינטגרטיבית,דמותלפנינו
נועזגמנחישלבברזליצוקה

 :כן·אחררןציחק
לכלד.ב.גאתאניתפיסתילגביכלליתהערהקודם
שלאחדשמץאףבולתלותניתןלא .חייואורך

והאדיקותהקביעותמןמעט-מזעירורק .תיאולוגיה
היההואבדיעבד.ולאבכוונהלאהאידאולוגית

ת- tn,כרמובהק.פרגמטימדינאידרכומראשיתכמעט

אםאבלד.ב.ג,אתלשבץלנסותתהיהשווא
זוהריהילגישתו,משבצתאיזובכל-זאתמחפשים
אוניברסאלירתמקונספציותהסתייגותהמסמנת
לא .נתונהלאומיתבמציאותעוגןוהשלכתמופשטות

ומחייבים.כולליםמעקרונותנמלטשהואאומד
העשה.לצוביתיאוריהבכלהשתמשבעיקרואולם
ואידאולוגיעקביקועללדבראפשרשותפיולגבי

כלאצל- rאהרונובבן-צבי.טבנקין.בלד.-
ואילו .ישטתיתאינטלקטואליתגישה.הייתהאלה,
לכלשטובהלשמהתורהלגלותניתןלאד.ב.גאצל

דבקברוהעליוןהאחדהעיקרוןלהוציא-הזמנים
הציונותהגשמתאתשישאכוחליצר-מנעוריו

הלאומית.המהפכהשלהגשמתהואתהסינטטית
פעםמידימצרייךלהיותהיהחייבזהכוח

עשהד.כ.ג.שונים.ביסוסיםלצורךשונותבסיסמאות
ראשוןפוליטי-חכרתיוכטקטיקןכאיסטרטגזאת

בנחל'יצוקהאינטגרטיביתדמותלפנינוישכמעלה,
אחקבערכהז •בוחרעיקרהיהזה .נועזמנהיגשל

כהיסטוריההידעיהכה'כמדיאניהמרכיזמקומו

נחועח·הפועלים.שלוכהיסטוירההיהודית.
כמייסדלראותושישוודאידניםאנובוזהבהקשר

השלישיתהעליהכשהגיעה .באץרתנועת-הפועלים
ראישהנגדשגילההאנטיגוניזםלמרותחש,ארצה

בה,טמונהשחיתההעצומהבדינמיקהומבטאיה,

אתאיפשרכךהיישוב.לצוניבז,בלואהאותהורתם
ובכוחןחברת-העובידם,ושלההסתדרותשליצירתן

המחנה.לראשותאותו rש::דקפבמנועזכהאלהשל
להניחהיהיכולמיומן.בנאיהיהלאד.ב.ג.אבל

היהמסוגללאאבלעריונות,מחשבות,יסודות.
הדרושיםהיסודותאתהביןלאהואחברה.לעצב

תרומתהאתהעריךהואקיבוצית.חברהשללבניינה
חשובמכשירחיתההיאהפרגמטית.הבחינהמן

וסוציאליות,לארמיותמטרותלהשגתבעיניומאוד
יצירהמזיניםבמחללמודטרחלאמעולםאולם
הקלוקטיב:שלהרוחנייםלמרכיביםלעגהואכזאת.

אוטונומיהשלמיןהכלממכרושללהקיבצוי
מ~כיתחיתההחברתיתחשיבתועריונית.ועצמאות

ממלכתימכגנןועללהטילשאפשרגרסלכןמעיקרה,
יחסרגםומכאן .האידאייםהחינוךיעידכלאת

המפעלאתלקדםהיהיכלולתנעות-הנערד.המנוכר
דעתואתכתןאילויותרהרבההקונסטרוקטיבי.

פוליטיכוחבכההואאלה.לכרשאיםגםכראוי
במניחיואילוהמדיניתהעצמאותקמהשבהמשכו
חרדמה.עדלחם-המוסדיתהתשתית

ד.ב.ג.הסכים-1933בלרבים.הידועהאפזיודהאספר
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ומדינתו :ךבווג

טרם,שואל
קמה.וו

לשלביכולתוהיהדבייגשלדרכושלהמרכזיהמאפיין
תחושתעם-ייחזוןיי-רצויהמיאתרתכנית

החב-הפוליטיים,הכוחותמירבורתימתהאפשרי,
מעברזה.חזוןשלהגשמתולקידוםוהיהודייםדתיים
מדינאיםהמאפיינתעיתוי,בתחושתבחןהואלאלה

האמורכלשכלעדםוכוח-רצון,ובנחרצותגדולים,
 .ביטוילכלללבואיכול.אינולעיל

קרקעעללהיותיכולתומשוםפרגמטיסטהיההוא
 .פעולתודרךאתשאפייןהריאליזםועל-פיהמציאות,

ייתכניתלמימושהעתכלכוונהפעולתואולם
לאומיתוכמטרהאישיכיעודראהאותההמיתאריי
אוייחזון-ריאליסטייילכךלקרואאפשר .וחברתית

לאשניהםביוהשילובמקרה,בכלחזונייי.ייריאליזם
אואחדמצדמנותק,כאידאולוגאותוהותיר

 .שנימצדחסר-כיוון'כייביצועיסטיי
למימושהעםורובתנועתותמיכתאתלגייסיכולתו

לציבור.והתרצותמפופוליזםנבעהלאמדיניותו,
מהיודעאניאך-לעםרצוימהיודע"איניאמירתו

 .לכךהביטוייםאחדהיארוצחייהעם
עלעמידתוהפלמייחיי),(ייפירוקאח,דלצהיילהתביעה
החוקרתמהרשותהמבצעתהרשותהפרדתעיקרון

אדםרקהואשייציוניוהקביעה(ייהפרשהיי)והשופטת

 .זולגישהמובהקיםביטוייםהם-ארצהייהעולה
המדינהקוםלפניהציבור,תמיכתאתלגייסיכולתו

הרצוןלרתימתיעדיםמהצבתנבעהולאחריה'
מכווןלהיותומהכישרוןהמשותף,הלאומי-חברתי

וב-בהתחפרותולהמעיטהעתידלקראתומגוייס
עלרקלשנותאפשראיהעבר(ייאתהעבר.עלפולמוס
כדבריו).-להשפיעייאפשרהעתיד
עברהלמדינת-ישראלשלוהחברתיתהמיתארתכנית

בונים(ייאנוישראלנביאיחזוןביונעההיא .שינויים
להיות-משיחייםוכיסופיםנבואיחזוןמתוךמדינה

לבין ) 1950-לאנושותייומורה-דרךלמופת,עם
יותרמפורשותחברתיות-סוציאליסטיותהגדרות
עלבנויהוחירות,ושיויוןעבודהחברתחדשה,(ייחברה

גומלין,פעולתשיתוףותיכנון,תיאוםהדדית,עזרה
ובלישלטוןכוחבלי ...ברכושהעובדושליטתחברות

 ) 1943-אאמיןיייימדוע- " ...וכפיהדיקטטורה
 .אוניברסלידמוקרטיציוניסוציאליזםשעיקרה
עלכולהבחברהסוציאליזםהמגשימהציונותכלומר
כאנטי-תיזהזאת .שלטוניתכפיהללארצוני,בסיס

בברית-המועצות,הקומוניסטי-טוטליטארילמשטר
 .האחרוןיומועדהתפלמסעמו

הסוציאליזםלביןהמגשימההציונותביןהאחדות
מכליותראוליתפישתואתשאיפיינההיאהדמוקרטי

 .אחרהיכרסימן
בישראללראותביקשהואאלהלכלמעבראולם,
כפילגוייםיי)ואור(ייעם-סגולהמוסריתאיכותחברת
יימבחנה :-1949בומלכותייייתורהבמאמרושכתב

רוחלאהרוח.מבחןיהיהישראלשלוהסופיהעליון
תפיסהעלהאמונההיהדות, .והחומרהחילכשלילת

 .אלהיימדומותבסתירותמכירהאינהאדחותית

1 

ויהדותדמוקרטי,סוציאליזםציונות,ביוהאחדותיות
בחומרחזקיםיי"בהיותנווהצורךהרוחניבמובנה

רובבמשךגישתואתהמבטאתהשלמותהםובחיל,
מנהיגהאדריכלה,היותובתקופתובוודאיחייוימי

ישראל.שלממשלתהוראש
אתהססו,אתראההואהאחרוןיומועדאולם

הרבההוגשמו,שלאהיעדיםואתוהאי~מיםהסכנות
מדושנתהישגיותועלדפנהזריעלהתרפקמאשריותר
להניחמותר .שלוותפישתומורשתועל-פיוזה .עונג

בתחומיםהיעודיםלאי-הגשמתהתכווןשהוא
מבחינהועצמאייםריבונייםשאנולכך .מסויימים

מעבודתנוחייםאיננועדייואךומשפטית,מדינית

 .מידהלכלמעברהיאבאחריםתלותנומכךוכתוצאה
שלבקשהשיימרכזיציבוראישאמרממשאלה(בימים
שטרםלכךפקודהיי).כמעט.חיאמישראלארהייבנשיא

נכוחהלראותושעלינושכנינו,רובעםשלוםהישגנו
סטטוס-איושכן .ומסוכןסתוםבמבוינתוניםשאנו

הקייםהמצבהמשך .בטבעריקחללשאיןכשםקוו'
לכזואודמוקרטיתלאלמדינהאותנולהפוךעלול

 .מהעליהגדולהשהירידהלכךיהודי.רובבעלתשאינה
היהודיםמדינתלהיותנועדהמדינת-ישראלוהרי

כשישיםהמהווהשבגנב,לכךרובם.לפחותאוכולם,
אחוזיםשבעהרקגריםישראלשלמשיטחהאחוזים

התושביםרובובגלילאברץ,היהודיתמהאוכלוסיה
 .יהודיםאינם

החברהבתחומיגםוכךהללו'התחומיםבכל
 .הדרךבראשיתמצוייםעדייושאנולונראהוהתרבות,
טרםקמה,טרםלדעתו'ישראל,אלהמבחינות
הבן-החזוןאתשלה,.המיתארתכניתאתהגשימה
למרותוזאתהעיקרי,בחלקולאאפילוגוריוני,

 •ההתעצמות.למרותההישגים,

יעקביגד

ההשגחהאבללפילוג.חששוהיהההנהלה.
היטלרחדרם.תקופתבאהאחרת.רצתהההיסטורית

כלפינווהיחס 1936מאורעותפרצולשלטון,עלה
קרובכעבודשנאמדואלהבדברים ".השתנה

משהרלדעתי,יש,מעשה,לאחדשנהלארבעים
 .בן-אחרוןיצחקדיברעליוהנאוםאתהמסביר

חציונית-סוציאליסטיתהמטרה
מיום .ג.ב.יאצלהשתנתהלא

ברחירםועררעתועלשעמד
 .ציןמדברמולנטמן

 :בראלימוריק
באחתכבדקראתיבן-אחרוןשלסיפורואת

עליותמהואניאזתמהתי .ג.ד.בשלהבירגדאפירת
בחייםאינםבסיפורהמוזכריםהאנשים .היוםעד

קדה.ומדועבדיוק,שםקדהמהיודעואינניערד,

ל"פדשתשחדאיןאחד:דבריודעמקרם,מכלאני,
מנהיגםהיההואאחד-כךגםבדרכו.הזאתהמים"

לגביפרגמטיסטשהיהנכרן .פועלי-אץר-ישראלשל
שאינומישכלחושבואניהמטרה,שאלהדרכים
הניידעל-גביהגירנועםנשארהדרכים,לגביפרגמטי
קביעתלגביפרגמטיסטהיהלאד.ב.ג.אבלבלבד.

לאהסוציאליסטית,הציונותהמטרה,המטרה.
רעדדעתועלעמדשהואמהיוםאצלוהשתנתה

הספראתשקוראמי .ציןמדברמולנטמןשברהיום
שהשםבכך,ספקלהטיליכוללאלעם","ממעמד
למעןהמעמדעלוויתורבחינתאיכרלעם"מ"מעמד
מעבדאיננולסוכנות,שלוהמעבדהעם.אלהליכה
כיהטענהההסתדרות.עלמוויתורהנובעאידאי

אחדהיאממעמדיותהסתלקותישלעם"ב"ממעמד
לווששותפיםדרכו,אתשסילפוהקשיםהסילופים
זהבשמאל.מתנגדיועםבימין,ד.ב.ג.מעריצי
שלהגדולהציוניהפאתרס .בימיןדווקאהתחיל

שבזכותהלשו,הכריזמההציבור,אתשכבש ,.ג.ד.ב
הכרחבציונות.ההגמוניהאתהעבדוהתנועתכבשה

מסוציאליזם.דחוקיםלעתיםשהיולאנשיםלהגיע
בעד-ובזכותובן-גוריון,בעדלבסוףושהצביעו

יכלולאשהימיןתופעהזרחיתהתנועת-העבודה.
החלקיםמסריים,שבשלבעדאיתה.להתמודדהיה

והלא-פוליטייםהמעשיים,ארהאינטלקטואליים,
לעצמם.אותרלאמץוניסרד.ב.ג.אתקיבלושלו,
לקראתםהלךלאאבלהסף.עלאותםדחהלאהוא

נתעות-העבדוהשלהגדולההטרגדיהדבר.בשרם
כפטר 1944שבשנתחיתהאישית,בן-גוריוןושל
עםזוגיתמכחיגרתחיתהאזעד .כצנלסרןבדל

מסרגל,היהלאבן-גוריוןביניהם.חלוקת-עבודה
שלאלהאתרגםחראתפקידיואתגםלמלאפיסית,
גםחראנכדלמתפקידישלחלקוכמרבן .כצנלסרןבלד
לאחרעדרנתמלאלאמהםשחלקכךהתאים,לא

מותר.

קולת:ישראל
שלבן-החוויהחראשב.ג.אומדהייתילאאני

נושאכמרמסוימיםכרשאיםהשכייה.העליה
עולםביןהיחסהחופשי","העובדשאלת ,ההגשמה
העסיקולאוכיוצא-באלה,הרבים.לעולםהפרטים

הסוציאלזיםשלהגדולההיקףאתביותר.אותר
שאחירמהתקופהדווקאקיבלחראהקונסטרוקטיבי

באמצעותכשהפךהראשונה,העולםמלחמת
היסטויר.למגרףהקטנים"ה"תאיםאתההסתדרות

היה,ספקללא ?מפנהאצלוהיההאם :לבעיהנחזור
שמגדידבן-אהווןלשתפישתואתמקבלאינניאבל

בהמשךשמדוברחושבא,לאניימינה.כמפנהאותר
מארדאהבד.ב.ג.אם-כי"הפעול-הצעיר",של

"הפועל-הצעיר"לשהקדומותבעמדותלהשתמש
ששפידנצקדיעואחידר.ללכתחבריואתלשכנעכדי

"ממעמדלשהזאתהקונספציהלכלמארדהתנגד
ההסתדרותאתתהרוסשהיאטעןהואלעם".

שלהעממיהסוציאלזיםשלחתרכןהציונית.
באץר'שתקרםשחברת-המופתהיה"הפועל-הצעיר"

ותהפוךהיהודיהעםכלשלטרנספורמציהתביא
חיתההקונספציהד.ב.ג.אצלעובד.לעםאותר

כפיהעובידם.מעמדעל-יידלאוהנהגהשלטון
העממיותהשכבותריכחעל-ידיאלאטבנקין,שאמד
כלשליציוגרעל-ידיתנועת-הפועלים,סביב

שישאדבתנאיהציוניתההנהלהבראשותלעמוד
עצמועםגדולמאבקלוהיהההסתדרות.מזכיר
אתלהעתיקהיההדברשפירושמשרםזה,בעניך

עם .ואנחנוהציונית.להנהלהמההסתדרותפעילותו
לד.ב.ג.ביחסלנרשחיתההחסידיתהדבקותכל

בררצינופועלים.וכמנהיגההסתדרותכמנהיג
הגמוניהלקראתהולכיםאםשכן .זרלשליחות

הקובעהגורםלהיותעומדיםהפועליםראםציונית
ד.כ.ג.אזהבעל-ביתית,המסורתאתשישבורבה

קיבלאמנםוהואהפעולים.שלהטריכרן ·להיותחייב
עצמנואתוערכנולפניולאץרחזרנו .הדיןאתעליו

הציונית.ההנהגהלראשמלכותיתפניםלקבלת
מפא"ימזכיראזאני,-הגענובבוקר, 6.00בעשה

באלבני.הרעד·הפערללביתוהאחרים,בתל-אביב,
הרע,-לביתעדמיפוחוגגתבישירהאוחרהובלנו
בבגדי-עשומדרבעםראינומהמרפסת .הפעול
~מלציםברכהדבראחדישמחכה.גדולעםעבדוה,

שפךוהוארבדו.אתלשאתד.ב.ג.שלזמנוהגעי
הפעוליםנציגהייתיאמד,-~'חבירם :צונניםעלינו
זה ,, ...הציוניתההנהלהחברךשליח·העםאניערתה
מהכלסכיןכמרחתךאשרכלל·צירני,נאום,היה

שלווהדיקציההרטוריקהכלאת"אתמול".שהיה

לשהעצמיתההכהראתשעיצבכמנהיג-פועלים
מחיאותהיולאמבריישים.שםעמדנו .פועלי-ישראל

דבר.שרםשהכנר.רחובמפגןלאפרחים,לאכפיים,
אחתבמכהכברשה.בכרשהלפינתואחדכלחזרנו
שהביאהשינויהיהרזההקר,שלמוחלטשינויהיה

נקדותנעהמאזבתנועה.ופילוגיםלזעזועיםבהמשך
בניןרעםעדיפויות,קבעחרא ..ב.ג.דשלהכובד
ציבוררכל-בדורוויחידכאחדהוכחהמדינה
השבירםאחדזהשהיהספקאיןלילרגליו.חסידיו
מבית-נטויקוולאהמשךלא .רבתרכניתרבדרכו

בשרם-פנים-חיתהלאבהנהגתוהמדינהההסתדרות.
ולהשקפתוולמעשירלדמותואורגניהמשךואופן

שלולרחםקיצוניההסתדרות-וכמנהיגכמזכיר
הפועלים.

 :גורנייוסף
ראיינתיכאשד :קצראישידבררןגם-כןלעצמיארשה

בדיוקסיפרהואשליהדוקטורטלצורךד.ב.ג.את
מןחזרנו"כאשר :הלשוןבזרבערךזהעניךעל

העיתונותאותנוקיבלהההנהלה,ראשואניהקונגרס,
 ! !התפטרו-חד-משמעיתבתרועההלא-פועלית

בראשיעמדושסוציאליסטיםייתכןלאהרי vי
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נראה .הפועליםשלאלהרקלאהעממיות.השכבות
חיתהכןשאם .ימינהד.ב.ג.פכהלאשבזהלי

חיתההציוניתוההסתדרותנהרסתתנעות-העבודה

נאמנהאולינשארתחיתהתנועת-העבודהנהרסת.

אתמאבדתחיתהאבלמעמדיותלסיסמארת
 .באץר-ישראלהיהודיהיישובבתרךשלהההגמוניה

מסרכןמפכהשהיהשלו,המפכהעל-ידידווקא
תנועת-אתלדעתיהצילהואבחינות,מהרבה

לדבר .זמןבאותוהציוניתההסתדרותואתהעבודה,

לאיבודהלךהמדינהובתקופתכמרבן,מחיר,ישכזה
כפטר,שבלדמפכיאוליהרעיוני-סגולי.היסודבאמת
שאחדות-מפניאולי .כפטרשבליכסרןמשרםאולי

והתלבטהשהלכהלאןהלכההשכייההעבודה
אתוהפסידהשנים,במשךבלתי-רלררכטירתבשאלות

 .באןר-ישראלמקרריסוציאליזםלבכותההזדמנות
 .חיוביהמפכההיהלדעתי, ,-1933באיך-שלא-יהיה

 :גורנייוסף
היאבן-אחרוןשלדעתוכאןעדכסכםאם

 .ב.ג.דאצלשינוימבטאתלעם""ממעמדשהנוסחה
שאכןאומדקולתוישראלמזה,ההפךטועןבראלי

תנועת-למסורתזדשאיכנוכזהאבלמפכה,כאןיש
כאןשישוטועןלכתמרחיקהייתיערדאניהעבודה.
מפועלי-ציוןשצמחהמהמסורתלחלקהמשך

בעלתמסוימתלתחנת-,,,והגיעהואחדות-העבודה,
פוליטית.משמעות

 ?מפא"ישלהפדקסיסמבחינתביטוילכךהיההאם

הגשמתלשםשנכבשהשלטון
אתבדרכואיברידרך

הפרספקטיבה.

 :בן·אהרוןציחק
חיתהלאזאתמקיד.היהלאהקערארוך,סיפורזה

בשניהרקעאתלתמצתאכסה .אחדאדםשלקפירזה
לשהמקוטבתבהתהוותהיההראשוןהעכין :ראשים
מכגנוןבעליית-כלומדההסתדרותית.החברה
השירריוכיותמגמתאתעיוותאשדמלמעלהשלטוני
חזקהשכבהשלהתהוותמעמד-הפעולים.שבתוך

קואופרטיבית.קבעוהעבודהמאנשיהמורכבת

המשקכתפיעלשצמחוהחזקותמהאגודות
מודעתממדיניותכתוצאהזהכלוכר.'ההסתדרותי

מנגנוניתהיררכיהעלהיעשנותלשמפא"י'של
חיתהזאת .החזקיםעםומתמסדתהמטופחת

ואינניהדעת,הסחתולאמחושבתדיפילוסופיה
שאיננימשרםלשלילהארלחיובכרגעזאתשופט
המפעלאתלקדם-הטובותבכוונותספקמטיל

רבת-היאהסוגיה .במירץוהטוביםאתלהץיר-
-המשתחררהעולםכלבפניעומדתוהיאמימדים

דבעםמוביליםאיך-בסיןבאסיה,באפריקה,
מהזוכרואני ?לאומיתכלכלהולכניןלפדיון-עבדוה
להדיםתוכללא-לנאצראמדושהסובייטים

בתנהנפש.מיליון 40מיליון, 30אחתבתנופה
ימשיכוהאחדים-מיליון 10שלמובילהשכבה
גםהקידמהתגיעהעתבברא .הרגילחייהםבאורח
שלהמדיניותחיתהזרשלנרבמציאותאליהם.
וחיסורהשיררירכירתיעירושכירת-מפא"י

ויצירתהתנעוה.כתרךהערכיהאוטונומיהקהילתי
כשלעצמן.כעלותלמטרותשלטוניתריכזויות
פריבילגיותבעלרובדשלהיווצרותחיתההתוצאה

פריבילגיות-ובהמשךסוציאליות-כלכליות
השלטוןבטרםעדרוולונטריתבחבהרשלטוניות
היסודותשללנציגותהפכהמפא"יהממלכתי.

הכערהזרחיתההעובדים.ציבורשכתרךהחזקים

שותפותשיצרהוצרכי-השעהערכי-היסודביןנוספת

הבינוני,המעמדשלנציגיהםעםלשטוןלצובי
שלהגמוניהעלשמדררעם-זאתוהדתי.הבורגני
היה .דדךלביןשלטוןביןהפרוהכעדנהערכים.

לשםשנכבשהשלטון_עבודמארדכבדתלשוםבכך
הפרספקטיבה.אתבדדנוואיברדדך,הגשמת

פועלים,שלהגמוניהלהבטיחחיתההמטרה
פדרבלמהארתה-והתוצאהסצויאליסטיתהגמוניה

רעדמאזהזרמיםבכלהסוציאליסטיםהגעיואליה
הקואליציהמחיראתלשלםנאלצוכאשדהזההיום

 .הרוחניעלומםאתתוך-כירואיבדו
הסוציאליסטיבתחוםוידידותעליותלר.ב.ג.היו

גורנייוסף

שלבסילוקוהאירם-הפוליטיבתחוםכמו-גם
שלכדרכולונדוןלרעידתההליכהואחד-כךריצמן
יוםיבוא-הבריטיהמנדטנגדכמאבקגם .ריצמן

אכללמחנה,מחוץויוציאוגרלדמןאתיתעבוהוא
עליוהטילאיתר'הכריתאתהידקקררםבשלב
נאמןכשליחאותרושלחלחלוקההמצעאתלהכין
גםחיפשהואהמלאכה.אתשיבצעעל-מנתשלו
שיימסרוכלכדהאנגלים,עםהתפשרותדרכי

ההתיישבות,ועלהעליה,עלשלטוןלסוכנות
 .זרבדרךהאמיןהוא .הבריטיתהאימפריהבמסגרת

כהונתוימיכלמשךכמעטזהבקרנהגעל-כל-פנים
מסקנהלידיהגיעכאשראבלהיהודית.בסוכנות

בסוףכברהיהרזה ,האנגליםמןתקורהערדשאין
בוועידתהאלטרנטיבהאתניסח ,-30השכרת

שלוכינונהמאנגליהניתוקלקראתבילטמרר
לאבכיתהתנועה .הארץמןבחלקיהודיתעצמאות

הקרעהעמקתמשרםבזהוהיהלמפנה,ערוכהחיתה
רקלאלדעתי, ,.רד.ב.גשבתוכה.הגדולהפנימי
הואבו.רצהגםבהמשךאלאהקרעעםהשלים
לשםלכוחזקוקשהואובהגירןבצדקאזהעריך
לא-30השכרתשלמפא"יהנועזת.מדיניותוהגשמת
היהזקוק ,והואמדיניותו,אתלשרתעשויהחיתה

לצורךמעורערתכלתיולסמכותמרוכזלמכשיר
לושציפווהערכייםהפוליטייםרהרריתרריםהתמרונים

בדרכו.

 :גורנייוסף
 ?הפילוגאתיזם .ב.ג.שדלומררוצהאתה

 :בן·אהרוןציחק
רקנובעיםחברתייםשפילוגיםחושבלאאני

אדםשלממזימתוחלילהאואדםשלממחשבתו
שהיעדים .ד.ב.גשלהידיעהעלדקמדבראני .אחד

בלתי-כמנערתקואליציותדורשיםהעםלפנישעומדים
ריכחירתדרששבביתבערדחיצונייםגודמיםעם

 .מביתהסתייגותשרםסבללאהוא .פשרותחסרת
יותרשהואשסבורמיעםיחדלשבתהיהיכוללא

לאןרנאמןיותרארחלוצייותרארסוציאליסט,
יהיהשהואהאמיןהוא .ממנוהגדולהישראל
שלבסופויקבלווהימנייםושהדתייםהיחידההגמון

אפשרי.מחירתמורתתנועת-העבודהמרותאתדבר

באחדות-אזטענתיאני .טכסיסיואתהבינולארבים
לנוזורעשהואבמפ"ם,-ובהמשךהעבודה
חיתה .עליועוליםלאשאנחנומוקשואיןמוקשים

שהובילהוקדת-דוחמחושבתמאודאסטרטגיהלו
זאת .המפלגהשלהראשוןלפילוגהבהמשךאותר

מחושביםמהלכיםכאןהיותארכת-דרכים,חיתהלא
שרצההכרחאתדברשלבסופרלעצמועיצבוהוא

השמאליתהאופוזיציהאתלדחוקוהצליח ,בו
חבריםעלוויתרהואלשוליים.והאקטיביסטית

הוא .המחלוקתחרףאותםשהעריךביותרלוקרובים
וויתרובעצםמחסידיושהיותנועתייםמנוחרתנפרד

במאבקושלוביותרהנאמנההמשענתעל
אתקיבלולאשאלהמשרםרקוזאתהאקטיביסטי,

מכריעיםלושנראובכרשאיםהחזיתאורךלכלמרותו
גםהיולאזושלדרךאומרלאאני .העתידגביל

ציבוראתבסופו-של-דברשהביאההיא .הישגים
הציוניתבהסתדרותשלטוניתלהגמוניההפועלים
גםתרםמידהבארחהאולם .במדינה-ובהמשך
תנועת-שללנצחרנההזרםעםהלךשלאהמחנה
ולהתיישבות,החברה.לכניןשהלכואלה .העבודה

שלדרכה .בקיבץוב"הגנה",בפלמ"ח,ב"חלרץ",
סוציאליתמבחינהוהפשרניתהרוחנית-מדיניתמפא"י

התנועהשלהערכיתההגשמהרדדךמזה
אלהשניים-מזההפוליטיוהשמאלההתיישבותית

הציונותאתשהצילהחיוביהסיכוםאתיצרויחד
סכרתילאמעשהבשעתבת-הגשמה.ארתהרעשה

שאי-אפשרלקבועלעצמיארשההיוםואילוכך'
באץרהציוניתהריבונותשללכיבושהלהגיעהיה
הגיעהמחנות.שנישלהאוטונומיתפעילותםללא
שלהיריביםביןתפייסההיסטוריהשלפחותהזמן
 .והארבעיםהשלושיםשכרת

 :בראלימוירק
זהשרכיםמאירועים"סלט"עשיתאתה .בן-אחרון

ב'וסיעההקיבץו-המאוחדביןהפנימיהוויכוח .מזה

גדולי 'אקטיביזם.עלמעולםהיהלא ,'גסיעהלבין
במפא"יהאקטיביסטיםגדוליאתתקפוב'סיעה
בדית-עלהיההוויכוח .האחדיםאתמאשריותר

 .העבודהתנועתאתאחד-כךשחצהוהואהמועצות

אזנאםבדלבדית-המועצות.אתקיבלנולאאנחנו
"המחנות-הערלים",שלהקומונותבסמינר )-1940(ב

סוציאליזםשאיןבסוציאליזם,מדוברשלאואמד
מלךפרעהשלסוציאליזםלזהקראהוא .כזה

בךרצהאתכם.שהביןהאישהיהובדלמצדים.
והיהמועצות-הפועלים.בתרךאחדים,ובקיבוצניקים

כרצדשהקרעאלא ,.ד.ב.גשלמלאגיבויבזהלו
פדו-סובייטי.לכיורןללכת 'התחלתםבוברגע

שלהפוליטיהפןעלבן-אחרון'מדבר,כשאתה
אתהשאותרההתיישבותי-משקי,הפןרעלד.ב.ג.
אתהולאחדות-העבדוהלקיבץו-המאוחדכלוומייחס

על-ראשיתב"הגנה"בוטאזהשפןמפניצודק.לא
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בראלימאיר

בשררהמדובר-ובהתיישבותגרלרמבאליהוידי
 .שלכםהמחנהמןלאר-דווקאאנשיםשל

קולת:ישראל
רקלאזרבן-אחרוןאתשמטעהשמהחושבאני

שלו,המרכסיסטיתהמתודהגםאלאכשעתר,עמדתו
בתל-אביבחילוקי-הדעותאתמצרףהואבגללה
כאןומדובר .הפוליטילאקטיביזםהמתייחסתלעמדה

שבמיקרר-קרסמ;סנכרן .לחלוטיןשוניםבנושאים
כלשלביותרהמהותיותבבעירתזמןנאותרנתקלנו
ברית-הצערלמרבה .מתגשםסוציאליסטימשטר

משרם .'"ג"סיעהאלא '"ב"סיעהלאהיאהמועצות
השליטהמעמדושלטוןרהביררקרטיההשכרשהבדלי

שהזיקהכךהאחרות.הזכריותכלעלבהעלו
וההנחהלברית-המועצות, "'ב"סיעהביןש~קשרה

הראדיקליזםאתמסמלתשברית-המועצות
ולו .מוחלטותטעויותהיוהמהפכני,-הסוציאליסטי

האינטלקטואלית-והאנרגיההרוחניים,המשאביםהיו
עלרלררנטיםבלתיבפולמוסיםשהושקעומוסרית

בשאלותמושקעיםרפררמיזם,רעלברית-המועצות
שהיינולהיותיכולהפועלים,משקשלהבסיסיות

לאיגוד-מקצועיהמדינהבתקופתבאמתמגיעים
במקרםסוציאליסטית,צמיחהשלמנוףגםהמהווה
לכוחהמערביהעולםבכלכמרשהפךלאיגודלהגיע

מקומרתעלהמגנהתנועת-הפועליםכלרכךרגרסיבי.
כוחלהיותבמקרםשמוריםאינטרסיםרעלעבודה

טענתבעצםזוהיהמזz.:ק.אתהמקדםפרוגרסיבי

הישניםרהמימסדהתשתיתנגדנירם,החדשהימין

מסרגליםשחיינוייתכןובאמת .תנועת-העבדוהשל
העתידי,המחקרהפילוג.לולאאחרתדרךלמצואאז

כעתשברורמההפילוג,אתיזםבדיוקמיאולייגלה
כנראההדבריםהתגלגלומסריימיםשבשלביםחרא

ישראללשדבריוזה,בנושאעלי,נאמניםמעצמם.
בעל-כורחוטבנקיןנגרראיךלמשלהמתארגלילי

נושא 'כמרבןכאן'חיה .בהןצרהלאשכלללעמדות
רעלפדרטיביתמפלגהעלדיברטבנקין-עקרוני
חחיפךאתבידוקרצח .ב.ג.ד .צנטרליסטיקיבץו
פדרטיבית.קיבוציתותנועהצנטרליסטיתמפלגה
להסתגלמסרגלהיהלאשהואבן·אהררן'יתכן'

לעשרתמהיודעהיהלשאיתכןפדרטיבי,למבנה
עניךכברזהאבלפדרטיבית,קיבצויתתנועהעם

מאבקלצורךעל·כל·פכיםבכך,רצחהואאחר.
 .ל"אחדרת·חעברדח"זקוקהיהרלשם·כךפוליטי,
האלמנטיםכלעםנשארהוא-1947בהפילוגאחרי
לבטיםוהתלבטשבמפא"י,אקטיביסטייםהלא

שכמעטבשעה ) 1946-47 (המאבקבשנותנוראיים

התמיכה~סיסללאאזנשארהוא .אותרלהדיחניסר
ג,..בדשלביוזמתואוליהיה 1944שלהפילוג .שלו
שהמפלגהראהברמהרגע-מסרייםמשלבהחל

העדיףאז .נהרס ,חיסוריהפוליטיהמכשיר-
לטבנקיןזקוקחיהעדיין 19 ~ 3בשנתאבל .פילוג

 .ריצמןנגד

 :בן·אחרוןציחק
מאחוריועומדתהזאתשהחבורהידעהואאבל

 .עקרונייםבעניינים

 :בראלימוריק
מצביעיםלאהםממפא"י,יוצאיםשהםברגעאבל
מובטלזהכוח .פוליטיותהכרעותשלבנושאיםיותר
 .לולעזוריכולולאמאז

קולת:ישראל
עליבן-אחרון ,שאמרתמהביןדיספרופורציהיש

אתהארתהוהפוליטית,הפרגמטיתמפא"ישלדרכה
לכךהמקבילהשלהערכיתההגשמהרעלמצדיק,

הכבודכלעםההתיישבותית.התנועהשל-
לפלמ"ח,חחתישברתית,הקיבוציתלתנועהוההערכה

ברגעחרי ,באמתמצליחחיהלאג.ב.דשבלעדיהם
במצבזאתסיעהעמדה ,הרביעיתהעלייהשהגיעה

 .חוסר-אוניםשל

 :גורנייוסף
ברית-המועצות,של "זר"החגורםכמהעדהשאלה
אולידחףהתנועה,בתרךהיחסיםמערכתעלהשפיע
לאבמידהוקבעפילוג,לקראתיותרמחירבקצב
הנוחרתכלפי .ג.ב.דשליחסראתמעטה

 .החלוצייםחאקטביסטיים

 :בן·אחרוןציחק
בוודאימילאולקומוניזםלברית·המרעצרתהיחס
איןמכריע.תפקידלאלדעתי,אולם ,ביחסיםתפקיד

ח"~שלה"בחומרתכחרא·זחראשלהקלבכוונתי
אפילו .בנידוןרחשרמר·חצעירהקיבץו·חמארחדמצד

בהםעוררהלאפינלנד,עלהסובייטיתההתקפה
 /אצלובייחוד-רביםאצלעוררהולאהסתייגות

רהשרמר·חצעירהקבץו·חמארחדשלההנהגהראשי
שהכישלוןחושבאנירעם·זח .ופיכחוןהרהורים
מהסחת-דעתנבעלאוהפוליטי-טקטי,הרעיוני
כישלוןעלכאןמדובר .שוטחמחסידותארסתמית

חאמיתיהוויכוחעמוק.רעירני·מרסרי·חיסטררי

מפא"י,רעל-ידימפא"יבתרךהאםבשאלה,התמקד
תורהאחד,רוחנימרכזירקםבאץרותנועת-הפועלים

רעיונייםמרכזיםשיצמחואראחת,הנהגהאחת,

הגדולהוויכוחחיהזה .אחדיםאוטונומייםראידאים
ולגביהפנימיתהדמוקרטיהשלדמותהלגביהקובע
אזחיה .ימינורעדאזתנועת-העבודהשלדמותה
והחלטיריכחירעיונימרכזשלאחדותלקראתלחץ
עצמאי.ואורגנירעיוניגילויכלנידויתוך

עמד"המערך"ונוסדהשוניםהפלגיםכשהתאחדו
לשמפ"םמחצר.רחשרמר·חצעירמפ"םעםד.ב.ג

במעטלאשגרוודאיראחדרת·חעברדחהשומר-הצעיר
הפגנות-סרקכשערכוהארפרזיצירניםבתכסיסיהן

מעשיםערדוהיוארוך",אר"עגוללחםשלבנושא
כמרבןהיססהלאמפא"יהקרע.להעמקתשהובילו

ובאיחור,בסוףשרק-מפ"םהזרחותאתלנצל
אבלבירת·המרעצרת,עם-הכישוףמןהשתחררה

כידמספיקרמעמיק·רארתנברןחיה .שד.ב.גבטרחני

"מתבשלת"לאהקיבץו-המאוחדשבתוךלדעת
 'ההומניובסוציאליזםבציונות-בעיקרכפירה
שוטחשחסידותלחשושמקרםשאיןשידעוודאי
חציוניים·היסודותאתלמוטטעשרייחזאת

מלחמת-העולםשבימימה·ערדההתישברתיים.
הם .האנושותתקרותהסובייטייםהעמיםהיוהשנייה

אתחקרינוהמלחמה,שלהעיקריבערלנשאר
 .ההשמדהמןיהודיםאלפיוהצילוהנוראיםהקרבנות

 .בהכרזתשחלהדרמטיהמפנהמןמתעלמיםהיום
באץרמשלולמדינההיחרדיהעםזכרתעלגררמיקר
מלחמת-בימיצ'כיבנשקהעזרהמןוכמרבןישראל'

לנרשנתנוהםוהסובייטיםחאד;םהמערבהעצמאות.
לברח"משהיחסכךבמלחמתנו.שהכירעהנשקאת
לעמדתנומדיני.גםאלאבלבד,אידאולוגיחיהלא

חייתה .עמוקיהודי-ציונייסודחיההארבעיםבשנות

 .הציונילאינטרסמארדגדולהוחרדהאמיתיתדאגה
לגבישגםאישיrרידיעהמr:ררךלהעידרוצהואני

בנאמנותםספק'למפא"יחיהלאהשומר-הצעיר
השומר-ומנהיגיחברי .לציונותהבלתי-מעורערת

בביתאהוביםואפילורצוייםבני-ביתהיוהצעיר
אחובהקיצוניהשמאלןחיה-כפתירן "ג.ב.ד

 'משלה"מדיניותניהלהוהיאפולה,עלבמיוחד
העמיקהאנשים,שלטובםונחכרתביחסי-אנוש.

בחדירהרנטגןעינילחחיוג...במדיותרחרבה
 .ג.ב.ד .וזיוףצביעותובחשיפתאנשיםשללתוכם

הפנימייםהמאבקיםעלוידעבתמרנהכמרבןהיה
מחילהביןשניםכמהלנרלקחאמת,מפ"ם.בתרך

הקשריםעומקעללדעת .סנהמשהשלהתופעה
יותרידע .ג.ב.שדמניחאני .ברית-המעוצותעםשלו

אלחשתעתועיםמשוכנעאניאף-על-פי-כן,מאתנו,
מכירעגררםחיוולאהמאוחדתמפ"םשל

הבעיה .תנרעת·העברדהשלהפנימיותבהתפתחויות
ובכלאצלנו-מהותיתחיתהכאמור'היסודית,
כיצד-חסרציאליסטירת-דמרקרטירתהתנועות
תכופותמחלוקותקירםתוךארגוניתאחדותמקיימים
התפצלותמפניחששומתוך ?תכניםעלוקיצוניות
הפלאלמרבהלקיצוניות.הגיעומביתוחתירות

רעיוני,צנטרלזיםמפא"ידווקאהנהיגהוהפרדוקס
לשביחדקירםשמנעמובהק,בולשביקידגםעל·פי
 .שוניםזרמים

לשהפדרטיבילמנגחמרנןחיהג...בשדידועלאלי
בעניךקבע.ב.ג..דלאזהבנושאהקיבצוית,התנועה

וסמכותוביניהםחלוקהחייתה .בלדוקבעהרכילזה
מוחלטת.חיתהונתועתייםרעיונייםבענייניםבדלשל

הקיבצויתהשתנעוהעל·כךתוקףבכלשעמדוהוא
להיהירלארעל·כןהמפלגה,שלזרועתהווה

אני ,משלה.עריונייםמצעיםולאמשלהסמינרים
אתמאששלאאניאישית.עדרתמתוךשרבמדבר

עלסומךאניבזהדרקרמנטים.מתוךההיסטוריה
בידוניםשפתחתיהואאניאבלקולת.רעלגורני

לקיבץו·הקיבוצי.האיחודעלבקיבץו-המאוחד,
היהכי •האיחודמןלחשושמההיהלאהמאוחד

לשבחיסולןרצורמפא"יבלדאבלרוב,להם
ואומרחחראנילכןוחברתית.עריוניתעצמאות

היהנתרעת·העבדרה,שלגורלהאתשקבעשמה
אי·שבלעדהיהעריוניתלהתפתחותלחופש,המאבק
בתכרעת·הפרעלים.אחדותלקייםאפשר

 :בראלימוירק
קלהיהלאההיאבתקופה-ברית-המועצותלעניך

חיתההשנטיהימפכיפרר·סרבייטירת,נגרלהיאבק
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קמנווכשאנחנו .הגדולהמאוראתבבריה"מלראות
אץר-שלבתנועת-הנוערבהתחלהקטנהקבצוהכגד,

חשדלאאישלה-ההר.·במעכלחמנוהעובדתישראל
כתנועות,השומר-הצעיריאושאחדות-העבודהאז

הייתהזאתלאבציונות.בעיקר,לכפירהמגיעים
מדיניתתפיסהלעיוותיהגיעושהםזהאלאהבעיה,
למסקנותהגיעולבירת-המועצותהאהדהובגלל

אמרנוזהאתהציונות.להגשמתומז;קותחמורות
שייךלאהכוללתהאחדותעלהוויכוח .ככרןהיהוזה

לאשד.ב.ג.לומרחייבאניעם-זאת .לסימפוזיון
דיבר,עליהםנימוקיםכמהבגלללאיחודהצטרף
אר-אחדות-עבודהארתהששתק.אחדונימוק

רגרלדה'אהררכוביץזיאמהבגללשפרשהב'סיעה
דווקאשלטוניתלבירתהלכה-ג'מסיעהמאיר
המערךשלמשמעותרהייתהזרד.ב.ג"כגדאיתם

מעונייניםהיוגליליוישראלאלוןיגאל .הראשון
ונראהכלכליים.בתפקידיםולאביטחוןבתפקידי

בעזרתותומכיוג..מד.בליטולעליהםשזאתלהם
 .מפא"ישבתוךמתנגדיהם

 :כן·אהרוןציחק
בלדשלהמוצהרותעמדותיוביןלהבדילחייבאתה
בדל .בחשאיבושקיימותחשדתםבהןהעמדותובין
תהיהלאברבמצברוצהשהואמעלוםאמרלא

בדללא.פעםאףמשלה,עמדההקיבוציתלתנעוה
כוחביצירתכלומרהקיבצוית,התנועהבאיחודרצה
לאיחודהתנגדתםאתםהעבדוה.מפלגתבתרך

לאאיש .הוויכוחהיהזהעלהקיבצוית.התנועה
ההתנגדות .רעיוניותלאוטונומיותמעולםהתנגד
אורגניות.לסיעותחיתה

קולת:שיראל
בנושאשהשתמשואמרבן-אחרון-הערותמספר

ממפלגהלהימנע-מנת-עלבירת-המועצותשל
אכןזהאםצכטרליסטית.מפלגהוליצרפלורליסטית

 .מאודיפההצנטרליסטיםבידי""שיחקתםאתםוכך
היהבירת-המועצותשלשהנושאחושבלאואני

 .בלבדמשחקככדורשישמשעל-מנתכל-כךפעוט
אידאולוגייחסביןתמידהבדילב.ג..ד :אחרתהערה

כשנכנסמידאליה.פוליטייחסלביןלבירה"מ
 .בירה"מעםקשריםלקשור .כיסההסוכנותלהנהלת

התקופהכלובמשךמייסקיעםקשרציר-1943ב
 .זהקשרשללישמורודאג

אלאמטרהאיננההמרינה
מכשיר

 :גורנייוסף
כללאורך .ד.ב.גשלדמותואתסוקריםכשאנו
שלוהממלכתיותמושגידיעתותוךעתהעדדבריכם

הייתהב.ג..שלדלומדאפשרהאםהמדינה,קוםעם
שלומכתבלפנימונח ?עתידיתחברהשלתדמית
דמותתהיהמהשואלהואבו ,-1968מלשרגאי
תתבוננואם . l-987בכלומרשנה, 20בעודהעולם
כארטופיסטבומופיע .שד.ב.גתראוזה,במכתב

המערביתאירופה :כותבהוא .וכסוציאל-דמוקרט
בעלתאוטונומיתמדיניתפדרציהיהוווהמזרחית,

מתחיללכךומעבר .דמוקרטי-סוציאליסטימשטר
האם .פנטזיותכמהעםאוטופי-חברתי-מדעי,חזרן

 ?חברהשלתדמיתלאישהייתה
היהיכוללנגבללכתהחליטבן-גוריוןכשדוד
הלךהואאבללעיירת-פיתוח,להגיעמידהבאותה
הייתהבשבילוהציונות .מקרההיהלאזה .לקיבץו

היהודים.שלאלאהיהודי,העםשלגאולהרקלא
הבסיסיתתפיסתועל-פיאותוחייבוזה

האמיןד.ב.ג.-הממלכתיותלגביהסוציאליסטית
איכנהשהמדינהימיוסוףועדכמנהיגהראשוןמיומו

על-כןבלעדי.מכשירלאאם-גם ,מכשיראלאמטרה
הציונות.הגשמתשללמשימותארתהלרתוםיש

 :כן·אהרוןציחק
הממלכתיהכלייצירתהאםבשאלהחיתההמחלוקת

החזוןאתלהגשיםמאפשרהמדינה,-הנתון
היה .ד.ב.ג ?עובדתחדשהחברהולעצבהציוני
הביןלאהואהכלי.נוצרהמדינהקוםשעםבדעה

ערכילעצבביכולתםמוגבליםומכגנוניהשמדינה
הציונותהגשמתשאתברורהיהלנוחברה.

תנועותבעזרתרקלקדםאפשרהסוציאליסטית
הממלכתיבמכשירכעזרותאשרחלוציותוולונטריות

איןשהיוםדומניהחברתיים.היעדיםהגשמתלשם
כפיהחוקיעל·ידישאי·אפשרעל·כךעודחולקים
לחנך-יהיוכאשרדמוקרטייםיהיו-מדיניים
חלוצית.להגשמהאדםולגייס
 .וזרמיםתנועותשלארוכת-הדרךביגיעהמאסד.ב.ג.
אתכללולאלהתפתחות,מקוםהשאירלאהוא

חברת-שלאלהואתההתיישבותיותהמעדנות
לעומת-אנחנוהממלכתית.המערכתבתוךהעובדים,

הוולונטרית,שהמערכתמשוכנעיםהיינוזאת

ובצדהממלכתית.למערכתתעזורהכרנה,החלוצית,
למערכתיתרת-כוחמהענקתחששנוזה

כשאלתהמחלוקותהיואלו .וככןהביורוקראטית.
כמדינההשימושעצםעלחלקנולא .הממלכתיות
כבמכשיר.

קולת:ישראל
אשר 1968שלד.ב.ג.ביןקשרשישחושבאינני

האדם,ושינויומדעטכנולוגיהשלחזונותאלהמריא
פוליטיכמנהיגב.ג.דלביןכדור-הארץ,ושינוי

השאלההזאת.השיחהבמשךדיברנועליווחברתי
מדוע-הפסיכולוגיתמהבחינהכמובןמעניינת

קץשם ,החברתיותמהשאלותימירבסוףניתק
 ?אחרלעולםוהמריא .ימירכלאותושליוולאיבות

ועודהאלוהיםקיוםבבעיותלעסוקאזהתחילהוא
ולאשלו,למוזרויותשייךזהכלאבלכיוצ"ב.

 ,.ג.ב.דישנועם-זאתשלו.הציבוריתלהתפתחות
שנותראשיתושל , soה-שנותשלהחברתיהמנהיג

מןאותוניתקווהגילשה"פרשה"עד ,-60ה

שלאליטהעלחשבהואבהןובשנים .הפוליטיקה
אתשיהוואנשיםיזמים,אנשי-מדע,אנשי-צבא,

בשטחרקלאהמדינה,דמותשלהמעצבתהקבוצה
זאת,ואליטה ;הנזכריםהשטחיםבכלאלאהחברתי,
שללתלמידיושייךכברוזה-הימיםברבות
 .חברתיתתנועהמכלעצמהאתניתקה- .ד.ב.ג

משיוויוניות,מאודרחוקמעמדאלו"המריאה"
היאוהשאלההמסורתיים.תנועת-העבודהומערכי

ביןשנוצרוהפער .ב.ג.דשלהתנתקותומידהבאיזו
לחייביכוליםהחברתית,המציאותלביןרעיונותיו

לעצמם,אחראיםשהםחושבאניתלמידיו?את
הממלכתיותביןקשרליצרהשכילושלאוהעובדה
אותם,שהרסההיאבישראל,החברהלביןשלהם
תנועת-העבודה.אתוהרסהמפא"יאתהרסה

 :גורנייוסף
ביררנולרשותינרשעמדבזמןולסכם.לסייםעלינו

האם-הסכמהלידילגביההגענולאאבלבעייה,
בהשקפתושינויביטאלעם","ממעמדהמושג

זהבענייןכשאראחדכל ?בן-גוריוןשלהחברתית
בן- ;הרציפותבשםטועןבראלי- :בעמדותיו

המערכותעלהמשפיעמהותישינויבכךרואהאחרון
שבתנועהובוודאיבתנועת-הפועלים,הפנימיות
כשינוילאאולםכמפנהזאתמגדירקולת ;הציונית
ישנויהמשך,-שלאלהשאלותכידומני, .מהותי

מעמיקולדיוןיתרלליבוןזקוקותמפנה,או
בשםלטעוןשמופרזכשם .שכןנוספות.במסגרות
אתכזובקלותלהגדיראיןכןהמוחלטת,הרציפות

 .המציאותלצורכירקהמודעפרגמטיכמנהיג .ד.ב.ג
כעלרק .סקשרבכליבן-גוריוןעלההסתכלות

וחד-מצומצמתלינראותופוליטיקאי,מדינאי
בן-ביןלהפרידדעתי,עניותלפייתכן,לאמימדית.

החברתי.החזוןבעלבן-גוריוןלביןהמדינאיגוריון
שייךשבאישיותוהאוטופיהמימדזאתמבחינה

אותוליוואוטופייםשעריונותמה-עדו .לעניין
אתלייסדהציעכאשרהעשרים,שנותמראשית

ק~פהעלמבוססתתהיהאשר"חברת-העובדים"

החזוןדרךההסתדרות,חבירהפועליםלכלמשותפת
עדאותורואיםשאנוכפי ;מדינת-מופתשלהמשיחי

כהבסוגיותבבן-גוריוןכשדניםלכן,ימיו.סוף
הפוליטית,ובדרכוהחברתיתבמחשבתו,מרכזיות

השכיח,העלייהשלהחוויה :רלוונטיהכל
המדיני,הפראגמטיזםהקונסטרוקטיבי,הסוציאליזם

הקבץו-עםהדו-משמעיהקשרברה"מ,כלפיהיחס
הפחותמימדיםאותםכלוהאוטופיה.המאוחד,
ההיסטורית.לאישיותוביחסכעת,נידונים,

 :כן·אהרוןציחק
אותישרודפתבתמרנההדירןאתלסייםרוצההייתי

לשדה-בוקרד.ב.ג.שלהירידהתמרנתהיום.עד
מאותואוליעשרותשלשיירהלשםאותרליוותה
הצהריים.בעשרתלקבץוהגענוואנשים.מכוניות

התחילהאחר-כך .ישבנומדוכאים.היינוכולנו
צפונה.בחזרהפנתההשיירהרכללשקעוהשמש
אף-בניר,כלחסידיו.כלאיתר.כשארהלאחיהנפש
באההיאשם.חיתהלאפולהגםכשאר.לאאחד

רואהאני-בדודצריףלידבן-אדםיותר.מאוחר
אבקומאחוריועומדהיום _עדהתמרנהאת

 •המכוניות.
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קוסט~ק
ינקח .bהא
לדין.מנשה

באביב*מיםטחנת :מתוך

הפלרח-~רק,העץצמרתאתטילטלה·הסמוכיםמהיערותשנתלשההרוח
 .הנערהאתהרעידוהמידרדריםוהערמונים

 ...כברלך-
ורך.עררםבכפרהתפצלוהפריקליפתו,אתמיעךערמון,הריםהתכופף,קרסטיק
לצילרלהחזירהכרוצהגולמי,אחריה,צעדהוא ;אחורניתפסיעותכמהפסעה
 .זהמקוללעץשל
נאחזרואצבעותיההדוקרת,שינייםמביןסיננה- ... !כברלך ... !כברלך-

הגרומותאצבעותיו .קרסטיקשלבפניוהצטלקגיחוך .שבצווארהבאלמוגים
בחלוןמאניקיןלפניהיודומים :פניה.לתוךוהציץמהאלמוגים,ידיהאתהתיקו
עםהאזניים,לתנוכיסמרךגזוזהחלקה,בתסרוקתנתוניםגומרת,ללאראווה,
עיניו ;נחירךארבעצבחתרםשאינופהעםתהומיות,עינייםעםמרוקקות,גברת

גבוהות,רגלייםנסתמנושבהשמלתהלאורךגלשוהסרוגה,חולצתהעלשרטטו
 .משיבגרבינתונות

היולחותכההמתחננות,החשופות,ושיניהתינוקי,בקוליבבה- !אצטנן-
 .בכשדרנחתכותשהןחששקרסטיק ,זהסתיובליל

 !וצעירהיפה;יגז-ראילו ,יפהזההיה-

משהר.נתקמטשפתיהקר

 ?קבריעלפרחיםתניחראתה
 .בהתלהבותאמר- !יוםיום-
שלומגרפוהפלוחהעץשלמצילווחמקהצחוק,לוזרקה- !טובלילה-

בו.מחלחלערדשהברקאחרכאץעליהשאייםקרסטיק,
גרעלאאך ?פתאומיתאדישותארעצבותעליוהידרה :להתחמקלההניחהוא
 .אופלהאתהגוזרותרגליהאתיני'המאביקראשהאתהבחין :ממנהעין

אותה.בלעבתריסיו,התעללהשהרוחמטרלא,מגולף,.בית'
והתרחק.המעוקללערמוןגבואתהפךקוסטיק

מעלדילג .ברגליווכשתקעומראשומחשבותיוירדוכאילו ,כבדרתצעדהוא
 ,לוהיהונדמה Iהאיכירםעגלותשחרשובחריציםפסע Iבחושךשפיהקולבררות

 .מרחקאיזהאחדירגוררהואכי

צפצפותיואתהעקומות,מצבותיואתכתמתמיםשמייםעלשירטטהעלמיןבית
האזובריחותאתונשםראשואתשירבבהנמוכה,לחרמההשתען-;החבוטות

האבןמןכאילושניתזוכהן'איזהשלהפרושותבידיונתקלמבטו ;והחידלון
בשנים.מאותזהכאןהמרותאתוכרכר

מחוקותאבניםרקעעלפתאוםנצטיירהאלינה :עיניו.עלידהעבירקוסטיק
לילךוזמורתמדמדמתמיםטחנתלידהראשונהבפעםאותהשראהכמראלה,
שלכתפיושלדיר,בכלרישושהעלמיןביתולכאן,לכאןראשואתהסיט .בידה

ניתקעצמותובחריקתנגופר,ה'שקילחבצמרמורתעצרונתכרוצו,קוסטיק
 .הרוחלתוךעצמואתוהטילמהחומה
קרסטיקשלולאפופחתו,השחיפיםגגותירוקים,פנסיםטורהיבהבמרחוק
למראהנמוכות.שרבצוענניםמתוךהגיחומסילהופסיכברי,רמץריחותהגיעו
ורגליו,המאובנים,פניונסתדקואחר,עולםמאיזהשזרמו ,אלהפלדהפסי

 .באוןצעדו 'פרקיהןבכלהתפוקקוביניהן'התחבטהשהרוח
רכבתלאיזועופרת,לוליעםחלב,כדיעםהתחנהכאןהמתינהמצונפתכישישה

"גם :בהזיותונשתקע rהחישלברזלגולתעלסנטרואתהשעיןקרסטיקלילה.
קרונות-שניעמדומהבמרחק ." ...אלמוניתרכבתלאיזוזותחנהעםמחכהאני

 " ...כמוהםץר"הייתי ,הרהרלקטר,"אותירתמו"אילו .מיותמיםמשא
סוליותאתדקרוהמפרייחותהחץצאבני .הפסיםביןופסע rי nלמעברגלש

מכנסיו ,סתורהבלוריתו-צעדהואאךפסיעותיו,אתהקהוהעץאדנינעליו,
 .דולקותועיניונושףחטמוקיטור'מלאחזהושורקים,
 .בחללעיפרוראשונשתהה,קוסטיק .הדרךאתחסמהחורשה,התרוממהמבקעה
גישר'זהפרי .נשרהמעוקלהעץלידשליקטוהערמוןנפתחו,הקפוציםאגרופיו
לחיהאתליטףכאילומשלוליטפו,הרימוהתכופף,שעבר.המרחקאתכביכול,

תברח"לא :בראשוניעוהעיניואתעצם Iגרףטללעמודהשתען .יכהאלשל
 ,, !לאתברח'"לא :חורקותבשינייםולעסהפסיםעלהשתפל ,, !ממנה

מסתערהקטראתראהקוסטיק,תחת'רטטוהפסים .החורשהאתפילחהצפירה
בותססהאיומהשנאההפלדה.אלעצמוריתקפראיתעקשנותמתוךאבלעליו,
קרוב,כההיההלוהטתנורו .ופלהאאתטאטאושפנסיוזה,איתניםגושנגד

רעיון .הצידהעצמואתהרתיעואינסטינקטיבית 'נכווהשבשרוחששקוסטיק

ולדהורהאלה,הקרונותאחדעלולעלותלטפסללוייניתבקפיצה :במוחונצנץ
אתקלטהסמוךהיעראךהנמוכים.הענניםאתתחכךכשבלוריתוהקטר,עם

 .ראשואתשסיחררחריף,קיטוררקממנהכשתיירהמהירה,הרכבת

ספרית-פועלים.הבוצ'בקרוביופעי •

הארפלאבלאחריו,גיששטילטול,אגב-מידיונשמטהערמון .התרומםקרסטיק
 .העיירהאלוגלשמעילואתניפתר .כלער

 .הזמןקצבאתכאןקבעושמחוגיו~ן wלט- wלוהגישההראשונההסימטה
שיכמו:עללזהטפח .שערמקומחיחף,במישהוקוסטיקהבחיןלובסמרך

 ' !הביתאתתרקידברנש'היי-

 .דלוקהסיגריהמסויידים,פניםאליוהפךהלi:ז
 ?אהלך,מטיילואתהבמכנסייםשורקתהרוחציפור-לילה.אתהזהאה,-

 .ממשטסשהיכןתרגיש-לטיילתענוגבמכנסייםכשהרוח
הסיגריה:אתומצץהתגרדסמוך,גגעלירקהמקומחהבחור

 .הכעכיםאתרודים .למרתףעימירדבוא, !מכנסיךבמכנסיהרוחיכנס Iץר-
פזלנית.מנורהבאורמוארותטחובות,מדרגותגלשושממנו Iלמסדרוןככנסרהם
אתשחיממהבחדווההתנפצוהעץגזריכבדים,בנחשוליםהחוםקלחהתנורמן

הזוי.לאטוב,לחםשהסיעאחר,קטרהיהזה :קרסטיק
מתוךשהוציאעקום-צוואר,בחוראליונפנה- !אתהקוסטיק,אהא,-

 .בצקהמרוחותזרועותיואתהעירבה

אביב,סתיו,-השסועה,העליונה,שפתומעלזהשרק-היינו-הךלו-
 .השמלותתמידפורחותבלינו

חרמים,כעכיםערוךקשרמתוכורדההתנור,לעומולהבור,בתוךשעמדזה
 ,, !כרמן !אותךאוהבאני"כרמן' :רצץובטנורוגירגרלזרויתניעדר

הרוחותאתהבירחבגופו,התפשטחום·אור,בשלוליותרישושוקוסטיקרגלי
האוזן,מאחריסיגריהמחציתשלףהבאר,שוליעלישבהרודההשורקות.

 :לקוסטיקורמזבגחלתהציתה
 .כעךקח-

הרדימו.דמיונו,אתשליחכההאשאלוחייךבאידשותלעסקוסטיק
מההמשולשל,חוטמואתושפשףהאודיםלתוךהרודהרקק--קוסטיק,

חדלהשבגללך-סנטרואתהלהשרבב-מספרים, ?מאנקהשלשלומה
 ?קרסטיקאמת,בתולה.להיות
פירוריאתלזוויתפלטנתפוקק,גרונובעצמותיו,עבהרחריקהמיןהתנודד,הלה
מעילו.מכיסס:גריהוחילץאצבעהרטיבהכסוסים,הכעך

הצלעותאתשבר-מקומחיםבירסיםהרודהאליומצמץ-קוסטיק,-
זו.מאנקהאחריך,גוועתהיא ...חתנהוהיה"הרקדן"ליאנק
הדליקהתכופף,קוסטיקהתנור.כלרעבמירדותיולחטטוהתחילהבורלתוךקפץ
הטחובות.במדרגותוטיפסהאורמשלוליותרגליואתעקרהסיגריה,את

תדעאםיהיה,"מהכרכו.עליו,עצמוהטילגג,מאיזהשנתלשרוח,ווילון
כבר?"יודעתהיאואולימאנקה?עםעסקיםלישהיואלינה

ידו .לשניםהשתבר .סתוםכעסעוררזה ;שנמלקפנסהיבהבשבהלסימטה,סר
זגוגיותיו :הפנסשלבפרצופווזרקהלבנהשלףרעוע,קירשלבמסדגיששה

נשתקע-העמודאלגבו-וקוסטיקבחושך.התפייחהדלוחהאורהתפוצצו,
שהצטנפוהאלההמחוטטריםהבתיםכלנגדבובעהראפלהשנאהבהרהורים.

 .הגדולהיערשלבצילרבביצה,
עליז.בקישקושהחנויותדלתותשעלהשלטיםקידמוהוהשוק,לכיכרמשירד

לפניוהתגנדרהחייטשלשילטושעלהטרזןבקרניו,נגחוהמצויירהאיטליזשור
הישןהשוקאתשטאטאהרוח,אלצחוקואתפלטקוסטיק .שקופיםבמכנסיים

העץגזוזטראותאלהטלואים,הפלוסיןוילאותאלהמוגפים,התריסיםאל
 .המאוזניםהגגותשעלהמתותהאבניםאלהרקובות,
כפתוריאתבכפותיוגירדהכלבקוסטיק.עלוהוטלכלבנזרקמפרייהממסדרון

 :בחיבהאליוורטןהכלבשלרעמתואתחפןקוסטיקסנטרו.אתוליקקמעילו
-זו?בשעה ,טיטוסאתה,-

 .יותראליולהיצמדכידהאחוריותרגליועלדידהמלוכלך'בחרטוםיבבהכלב
והיכן-ארבעותיר,עלגסהבתנועהקרסטיקהעמידו- !דיטיטוס,די,-

 ... ?אההימים,כלהיית
נעשהקוסטיקשלגופוהשוק.לתוךהורקומייםודליי ,פתאוםהסתרקוהשמיים

הכלבאבלהחנויות.לאורךבמהירותוצעדצווארנואתזקףוהואלח,גוש
שיניומביןוסינןאליונפנהקוסטיק .סחבותשלכפקעתרגליוביןהתחכך

 :ההדוקות
 !הסתלקטיטוס,הסתלק,-

אתכבמנעולסגרההקדמיותבכפותיו ;החיהעליוצנחהספוג-טחב,אומלל,
קרסטיקשההרגעלמצחו.שנדבקההבלוריתזנבאתליחכוושפתיוצווארו,

גושבלילות-דלףישאתמידכילו,היהנדמה ;זהורוטטשעירבמשאגבכפוף
לגגותמעלוערבבשתישהוצתברק,חזיז .בהכנעהראשואתוהרכיןכזה,שעיר

שעיר,צלובהנושאצלבכמיןעצמואתראההוא .בישרתוגםהרצתהעקומים,
הואצרודה,יבשה,חריקהחרקועצמותיוכל .בנפשובכשדר,ומתחתןההולך

 :בקשריושהתפוקקעכורקירגביעלהכלבאתוהטילראשואתכפף
היכן- :פייסניתוביבבה- ?אלינטפלתמה Iמנוול- 1רטן- !מנוול-

 ?האאליכן,
מלתעותיהומביןכפותיה,ארבעעלנשרהבאוויר,רגעתלויהשחיתההחיה,
 :מאיימותאדירות,נביחותנדחקו

 .קוסטיקנהם- !לעזאזללך-
התרחק.קוסטיקבאיבה.ונבחבבץועיפרהואכתום,באורדלקוהכלבעיני

אחתשלףקוסטיקהמתפוררות.לבניההושיטהביתשלזווית .אחריונכרךהכלב
הכלב.בראשוזרקההתכופפו,ציפורניו Iמהן

החיה ?השדותפניעלאותןופיזרההחיהיבבותאתששיסעההרוח,זוהחיתה
בפרוזדורעצמווהבליעפניו,אתעודהחזירלאקוסטיק ?אותןשקברופלהאזה

משהוהניףבמנעול'תפסבידיו,גיששהוא .נעליולסוליותנדבקריצפתושטיט
החורקים.ציריהמעלוקערההדלתאת

חנקה.שהרוחנפטמנורתהבליחההמרובעתהאפלוליתבתוך
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 'השישיםשנות .לויןמ~שה :הגבעם .ויןלמנשהאתמחבקאלתרמןיוסיפון,נינזר,צילה :משמאל

שלהפינותמאחתיצאהיפחניהקול- ?המנורהאתכיבהמי ...אהאהא-
 .המרובעהאופל

 .המנורהאתלךמדליקאניהנהקרסטיק,אני,זה ...ששש-
סידירתזרועותושתישיערובלולימודלפות,מחודדות,פניםוהאירהרצתגפרור
 .נפוחהכדררה,כסתמתוךהפליגו
 ?נחץררוחמה,

 .במנורההמפרייחתהזכוכיתואתוהבריגקוסטיק,השיב-וגשםרוח-

 ... !יחףבראשהאהאהא, ?יחףבראשלךמטיילקוסטיק,ראתה,רגשם,רוח-

 .כתליואתחישקההמרובעתשהאפלוליתהצר,בחדרהתפשטקוסטיק
את-השמיכהמתוךהפנוזחל- !הרינרסאתליתשברהיזהר,קוסטיק,-

 !ליתשברהוינוס

 !כתרנגולפתאוםקפצתלמה !ישןארתהאשברלא-

 :כאבןהדשהשמיע .הכרעלראשווהצניחזהב,ואותהטלשיניובכלפיהקהלה
איום.חלוםחלמתיקוסטיק,שבאת,טוב-

קירהקיר.עלצילראתוהנידרגליואצבעותאתמיתחנעליו,אתחלץקרסטיק
תפרחות.ברפרודוקציותשנתקשטמרופט

 .לךישמשרנהצלאיזהקרסטיק,
 .מכנסיוכתפירתאתהלההרדיד-הצלליםככלצל-
שלבצלעותיושערראתחיכךוהפנו- .הצלליםלכלדרמהאינוצלך ,לא-

 :קרסטיק
 !ברזל-שלדאיזהאבלקרסטיק.עצמות,כולך-

 ?סיגריהלךיש-

 ...היהיהי .וינוסשלשדיהעל-
פנימולוהדמיםהזכוכיתבשוליפיחמההגבס,שדמעלסיגריהנטלקוסטיק
בקרטון.מפוקקשהיההחלון

מציצה.ליגם 'תן-
 :המחציתאתלהפכווהושיטעמוקה,נשיפהנשףקרסטיק

 ?המנורהאתלכבות-

משרנה.חלומות,ליאיןאיתיישןכשאתהכבה,-
פנסים :עיניואתעצםקרסטיק .בגשםלשוטוהתחילהנסתגרהופלהאקוביית
המיםבגשם.מאנקיניתטיילראלינהאחריהם,רדףכלברברוח,התעופפוירוקים

הערמון.אתפילחנידרדר.רעםשיני-בוסר.בשיניה,אליווחייכהבה,שלטולא
 .אלינהשלגופהאת
 .סמורראשהפגראליוהגחיך- ?ישןאתהקוסטיק,-

הפנוחידד- !סיוטיםלךגםאהה,-התנודדה.האופלקובייתנזדעזע,הלה
 .סנטרואת

 ?האשם.מאנפףאתהמה-

 :הגרמיחזהואתוליטףאליונדחקהלה

 ?קרסטיקמשהו,לךלספר

 ?הא .העלמיןמביתשברחבר-מינןאידהאינךהאםשמע.

ונדףמתיםריח ...מבית-הקברותשרבבאתודאי, ...מבהילניאתהקוסטיק.
 .ממך

 .הפנושלבלוריתובתרךמסרק-אצבעותיוברץקוסטיק
 .ספרנר, !שרטה-

 .בכתפיוגדנרניתתנועהעשהמפויס.הלה,
 .הכינוראתתיקנתייודע.

 ?הזההצרודהבעל-מרםאתמה,-

 .אותומהללתסאלה .וירטואוזכליעכשיוזה .אותרתעליבאל-
למרסיקה.המורהאחה, ?היאמיסאלה.-סאלה,

 ?קרסטיקבעיניך,חןמוצאת

יפות.עינייםלהישאבלבמקצת,זקנהבתולה ?יודע
 !שמימיות-יפות

 :גסובקול- !שמימיותיהא
 !לישרןדי'נו

 .עליהחולםאניארכל,לאקוסטיק,לישון,אוכללא
 ?המיטהלתוךהגבסוינוסאתאתהרוצהאולי

 !רשעאתהקרסטיק,

מספררגעיםובערדלסנטרוהסמיכןידיר,אתאיגוף ,הכנראלגבראתהפךהלה
שליבבותיולקצבלאלינהמסביבהירוקיםהפנסיםרקדושבהשינה,לתוךשקע
ולאטמחדגוניותו,נתעייף ,שםאיזהמלמלהלח,בכותלשהתגרדהפנו, .הכלב
 .אופלהקרביותלתוךשקעלאט

11 
שלגופהאתהאפלולית,אתלשנייםחתךארדשלחוג :עיניואתשישףקרסטיק

ישותוכל :ודמוםהזקופותלברכיומסביבידיואתעיכבהואהגבס.וינוס
 .הלילהבסיוטיעודדשדשה
אטמואיכריםשלמשופמיםקולותתפירה,מכונותחרקוהסדוקלכותלמעבר
קהה.במשרדנסרהחייטשלהחטמניוקולורחוק,חלל

שליטףכמוש,אור-סתיונתמלאהחדרהתריס:אתסילקהזדקף,קרסטיק
הכינורנרתיקעלליריתהתרפקהרפרודוקציות,אתמלרכלניםבמכחולים
שחפת.כתמיהגבסוינוסאתוהטליאהמאובק

מפזמת.החלההברזלומיטתגופר,בכלהתפהק !נפלאיוםאיזה-
גיששוידיו ,, ... ?אלינהעכשיוה wעו"מה :הקמלבאורהתחתנוהגרמייםפניו

כל ·,, ...מסתרקת"ודאי' :לסיגריהזכרכל :וינוסהשלהצונניםבאיבריהבכוננית,
 " ...הרענןשערהאתסורקתוהבתרענן,למתקברחופר"האב :מצחוקדעגרפו
לכתלה"ומנין :שכר-ראילפניובהתנגבוראשואתחפףלאיטר,התלבשהוא
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 :כגפרורהדליקם .השערספיחיאתהמסרקמןתלש- ?זהיופי-זרקברן
מאדיתכן. .מיופייןמשהרלההורישוכנעוריהןשמתרהבתולותשכל .כנראה"

 " ...ןיתכ
היתההששגדוממגורה.כמיןהמפתחאתטמןת.לדהאתומאחרילנעהוא

אתלאלהאלהשסיפרומרופטותנעלים .מתחבקיםיםקבוקב .ותלכמטריות
 .הרפתקאותיהן

ותלשןהזקןשעהעמדסדנתוןמפתעל .צהובביצרתכפרחהסתיריכלכלכחוץ
 .כסנטרוערשהקרציאת

-מיל~ש 'ך .עהשהמה-

שואלאתהמשל .אותידווקא .הזמןלמהלךראל ,,uיהואאותידווקא .שרטה-
ו.למזעלכרכביםלתוכן
 .-ראווהןחלוטושקישטבעותטורימכיןץמבצבושראאתראהרסטיקקונעלם
תלושיםמשקלותיו .השולחןעלהיהשמוטלקירשערןלשכמעירמחטטותוידיו

 .לצידוומטוטלתו
שםהזדקרוהתבןשמאלומות .המסרלמרתהעגלותכיןדרךלופילסקרסטיק
גבינהמפוטמתקיכרפתשלעסואיכרות.שלוכרבולותתרנגוליםלשכרבולות

העגוליםפניהלתוךמחייךוהציץיצרלאלנשען .קשקנהףלשהוא .חזירוקותל
אתצימדה .כפרגהסמיקהזר .נקודהמטפחתכתרךהסגורים .צעירהאיכרהשל

כמקצת.מגושמתכגנדרנותכתפיהאתצימדהכרכיה.

עםגן-פורח.עם .רסיחסרסהעם ,מרשיםכבית-קוסטיק.הרהר-כזרעם"

 "!רשאואיזה-נהשדאדמהריםקאכמה

ממעטתלמה .בלוריתועלידהעכרתאגבושאלה,שינו.כיןקנה-הקשאתסירק
 .וקלשלבואהיא
 :העגוליםכפניהאדוםחתךן.קטפהלההיה

שכן" :כיניהםחצץהלהעגדופןרק ,, !לשוקלבראממעטתשהיאלוומנין"
נגעהכרכיה'עלגלשהוידו . "הסמוכיםהכפריםמןהיפהפיותכלאתאנירימכ

לפני-התבןלתוךהתכווצה-ממרחקים,באה"היאבנים.להכגרביה
 " ...התחתנהחודשים
 .מאפירשפםשלחהעמידה.כגילאיכר .הלכעכיצכץרגעכאותוואמנם

לתוךוהפליגהתפשטהצעירההאיכרהכפניהסומק .הנמוכותרגליועלשהתנודד
 .שמלתהקפליאתמוללווידיה .חזירפרוסתכמהירותטחנוהישינ .חולצתה
 .והתחמקחיוךלהזרקקוסטיק

 .נשתההכרכה,לסימןמפורזלותשמדרגותיה .טילדההדודהלשחנותהלפני
הסתתר "!זרקמצניתמכשפה ,זהבצוברתהריהי-חייך-כזהשוק"כיום

לפרסות .מהמשרםנצמד,ומבט ,סוכראצטרוכתשנשאהשלטלידכמלוכסן
 .עליהןהלמו ,אדומיםצמרכשרוכיקשורותאיכרותנעלי ,איכריםמגפיהמזל.
מאזנילפניעמדההקרדקרד,עלהקלועותהיפותהצמותעם ,הגיבנתאחותו
הנכרית,כפאתה .טילדההדודה ;מאגירתכתנועותהסתירכאורשהתנודדהפליז,
עיניאתהשיטה ,כפימותיהשנגערהנכדיםבעגליה ,מהוהקטיפהכסרטהענובה

 .הקמרטותשפתחהלמלמולמטבעותמונותכשידיהלקוחותיה,כיןשלההדיה
י ."כליסטיםלהופיעמשמע-קוסטיקהרהר-עכשיו"להיכנס

 .כעופותיושקרקרכסוסיו,שצנף ,כגווניושהמההשוקאלראשואתהסיטהוא
 'נשימתואתסתםשריחםהמליחים'חכירתכיןגיששאפל'לפרוזדורסרהוא
צהובהחתולה- .אורכטלאינתקףשם .לחנותמחוכרשהיהקיטוןלמיןדכא

ואתכרעב,גווע"כלכי :כהוכעטרגלהניף .אגוזיםשקעלשנמנמהושמנה
התרחבוכאישוניההסדקיםזככה,אתשפמה,אתסימרההחתולה ".פהמתפטמת

 ,אותילהפנטרוצה" :שניהכעיטהלההעניקהוא .כקוסטיקאותםנעצהוהיא
 .הדלתחרךדרךונדחקהיבכההחתולה "!אה

וריחותתאנים, 'צימוקים .קינמוןנרות,שלריחותהיתהספוגהטוןיהקאפלולית
שלמנטעכשיעור ,חורמכעד .החושיםאתשהמםרכשיכאדכחללעמדואלה

הגזוזותהאיכריםכלוריותאתראהכחנות,הנעשהאחריקוסטיקעקבנחושת,
אלהנכדחינןאתכפרחים'שלהטוכמדפיםהסוכריותצנצנותאתככגרזן'

 .הצעירותהאיכרות

ארגזיאלנדחקהוא .הקיטוןאלמתקרבתאחותוחטוטרתאתראהכךאחר
 .שיניועלרירשהעלהכפורחריקתחרקוהם ,הסוכר
הצחיםופניה ,כמצחהנצטלקיסוריםשלקמטאחיה,כלפיעיניהזקפההגיבנת
 .חולניבסומקנדלקו

גופהוכלידו,אתככוחסילקה .פיהעלהגרמיתידוהניח- !ה'חנל ,ששש-
 :רעדהאומלל

 ?פהעושהאתהמה-
צמותיהאתהשעינההנערהשפתיו.אתהידקוהואיותר,עודנתגרמוהרזיםפניו

 :חנוקהובהתייפחותלחזהו,הקלועות
 .כגללךמאדאומללהאני-
 .כעיניהדמעותהעלההיחפןמהאחזהאות-חיכה .המצחעללהנשקהוא
 .ערבלפנותתבראעכשיו,לך-
 :מטבעוהוציאהבסינררהחיטטההיא
לישישמהכלזה-
 :קודריםבפניםורטןהמטבע,אתנטללאהוא
לכסף.זקוקאניה,'חנהל-

 ?כסףלךאקחמאיןכסף,- :הצנומותזרועותיהאתהרימההגיבנת
 :שפתיראתנשך
לדלתארתהדחףובררן-לחנותשרבי ...שתמעערדהדודה ...ששש-

חוטאעצמואתהרגיש :בידיוהלוהטיםפניואתצינןלבדרבהישארו .הקיטון
 ,הארוכהיחפנותרכלפיסתומהבאיבהנתחלפההחטאוהרגשתזר,מרםלבעלת
דודהכלפי ,אלינהכלפיומכרסם,ממרשךדלףכשיבלוהגוררזה,סתיויוםכלפי

והואסוערים,בקילוחיםהדםזרםראשושערשורשיעדרגליומציפרני .זר
לקיר.עינווהצמידידיראיגוף

 ,הגיבנתלנערהמשהואמרהאחר-כך .פימותיהככלחייכהחייכה.טילדההדודה
העכירה .חזרהאותןנעצההנכרית,מפאתהפריפותכמהפהלשסינורה,הסירה

 .כצעדיצאהעגיליהאתוכמששה ,החביות .השקיםעלשלההדיהעיניאת
 .מהדס

האוויראתחזהמלואשאף ,ראשוכפף .קוסטיקשלכרקותיונצטברהדםכל
שלקתותבעיוןבדקואיכריםשנירק :לחנותופץרהחושיםאתשסימםהד~שי
היפהראשה ,כחטוטרתהלרעודהתחילה .מפניהאזלהדםשהנערה. .מגלבים
 .כתפיהכיןעמוקנשתקע

 .הרכהאקחלא-ומאייםמפייסכקולרטן- ,לה'חנהששש,-
הגיבנת,מטבעות.שלקומץשטרות-נייר,כמהחפן .המגרהאתאליומשךהוא

ודחפהמכאבשפתיונשךהוא .כידוציפרניהאתנעצה .משיתוקהשהתעוררה

 .הצידה

 .צרובותכשפתייםלחשה- !גנבגנב,-

הריח .הקיטוןלעברנדחףכפוףוכגב ,מגלבכהצלפותפניואתצילקוגיחוכים
שסימנו ,האחותציפרנישלוהחרפההכאבאתהחריף 'הממוציר-המליחיםשל
 .ידואת

כעגלנתקלברזל'שלכחישוקנסתכןמפושקות,כרגלייםהשוקאתפילסהוא
ונדמהפיהו'עלהפיטריותטנאאתהפך ,עגלהשלניצולהתנגף 'כאווירשכעט

הגועים,השורריםהםשלהשהתזמורת ,כקארוסלהמסתחררזהשוקכילו,היה
 .הבוהקיםהחזירים ,המפזמיםהעופות

ידואתלצנןהמיםלקילוחינתןכשלכתו,אותהריפדהכנסיהשגן .כארליד
נשען .החוזותלשדרתוסרהסלחני.העקום,הצלבכלפיכידונפנףהשרוטה.

העגומהעינוהרוסס.העשן,הסתיואתרוטטותרייםיבנחונשםעץשללגדר
הפסנתריםמאחד .צחוריםלכניםכיןהמדמדמותהנעולות.חדילותאחריתרה

שלליבודפיקותאתשמנתהגאמהשעהאותהנתלשההלאכוילותהחבויים
 .קוסטיק

 !לרצחהמסיתהדממה- ,כלינוהירהר !כאןדממהאיזו-

 .ממקומוונתקעלהממכרתלש ,לכנהאליוומשךהשרוטהידואתהושיטהוא
בצילהישב .שקטעליוהשרתהחול-נסורתהדבורהשרצפתהלמסבאהסרהוא
ריחות ,איכריםמלאיםהיוהקטניםהחדרים .ונקניקש"ייוהזמיןצייד,תמונתשל
וודקה.טבק ,צבועיםאריגיםעטרן, ,זפת

 .המקטרותמן ,השדותמןשנישאהעשןכתרךדמוםכרסות,כמהשלגםלאחר
התגוששושיכוריםשני ,השתקשקונוסרתצרודה.קהלפופלטההזמרהתיבת

 .ותיקיםשכניםכמנהגזה,אתזהלקללהתחילו ,הדוקריםבשפמותיהם
ירדואפרדמדומינהר,כאיזההסתירשמששקעההמסבאה,מןקוסטיקכשיצא

 .חלול ,שומםנעשה ,מאחריוהתרוקןשהשוקחשהוא .האדמהעל .העציםעל
 .הקברותביתאלהתנהלמתנודדותיםיוכרגל ,כנפשוקרקרהעצב

 .הסבתא-סריגתהכליאוספתשהיישמצאהקלוףהביתסףעל
המפוקקות.אדניהלתוךצעק ?כביתאלינקה-

הלכה.אלינקה,הלכה- :וזמזמה ,מחודדחוטםכרנעצה:דישישה
כתסרוקתהוילאות,שתינסתמנוכברהליליחדרהבחלון :ראשוהניףקוסטיק

ומצבותיוצפצפותיועלבית-העלמיןהתרשרשמאחריו .הנערהשלהמפולגת
חוסהכאילולקיר,נשעןהוא .דמואתהשריקכמרחקים.צפרקטרהעקומות.

כשחורו.ליטפו ,אליושגחןהראש-החלוןכצל
הצליפושהתקרבהקטרוצפירות 'כחרשךנבלעהשהיהיש ,ממקומונעקרפתאום

פיזמוהעבריםמשניהעציםטורישניהוילרת.כשדרתשרטטזמן-מה .רגליועל
מנענעיהם.עלממשדרךוהואפסנתרים,כשני

 ,כזרועותיולוחבוקהכינורנרתיקהכנר,אתמצאפנסאורשלבעיגולו
 .העניבהאתטיבותימויואצבעות

 ?שליוירטואוז ,לאן-

רגעהחזקבטובך,אנא !שכמרךליסטיםאותי,הבהלת !קוסטיקהוא,אתה-
 .הכליאת

הקודרים.פניועלהשתפךוחיוך ,הנרתיקאתנטלקוסטיק
אל-גבותיואתקמעהשסימרה ,כחגיגיותהפנואמר- ,אניהולך-

 ?להיכן 'ראתה .שליהמורה
 :הפנסאתנשען .הכינוראתלוהחדירזה
 .לעזאזל ...יודע ?להיכן-
 ?אלילהצטרףאתהרוצה ,קוסטיק ,שמע-
 :נעלעלנעלצילכזה

 ?אליךלהצטרף
 !וירטראזיתאיזו .הערבתנגןשליהמורה 'כן

 ?אהתנכרו'ואתה
מארדחוככתהיא .עליךלהסיפרתיאגב, !סולותנגןהיא .לא-אני
 .רומנטייםטיפוסים
 :הפנסכלפיחרוקהמסכההפשילקוסטיק

כדיעדהפגראתוחיבק- ?האהארומנטי.טיפוסשהנני ,אתהאומר-

 .עצמותפקיקת

 :בחרדההנרתיקאתמיששזה
מה?הולכים, .ידייםולאלך,צנתרת .הכליאתליששיברתכמעט-
 ;תריסיולתוךכביכוללשלובשתשלוהרעפיםשגגותקטן,תיבלפניעמדוהם

 .אדומותלבניםלמדרגותהוליךשיחיםגדורמשערל
לביתשמסביבבמינההמיוחדת·הכאטמוסרמרגישהאינך ,קרסטיקשמע,-
 .הזקופיםוליורכלע?וטפחחיווריםפניםהפנוךיהאר ... ?זה
 .חביבי ,מרגיש-

בהרבהשרדייהבלרנדית,אשהעמדההסףועל ,נפתחההדלת .פסנתרנהםבפנים
 .צללים
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בנגינה.שקערהכההייתילי,יסלח !הפנואדוןאה,-
 :דדונתחואפוופיקתובקידה,צווארואתשירבבהפנו

 .קוסטיקידידיאתלפניהלהציגסאלינהגברתליתרשה-
 .האצבעותלפרקיסמוךלחלוחית ,משהובשרניתידלקוסטיקהושיטהדו

 .הרומנטיידידוזההרי-להפכוראשהאתליכסנה-טועהאינניאם-

 :הצטחקקוסטיק
הואזה,טלאילישהדביקהוא-הפנווכלפי-טלאיאידהרומנטי,-

הנכריות.באצבעותיו

פרט .לחדרלהכנסאותםביקשה .למוסיקההמורהבלחייגומותחפרחיוך
 ,סולמותשניהגולהירוקתהמנורהבאורשהגירהחדרשלישאתשתפסלפסנתר,

שללתחריטמתחתחלודיםכינורותשנישממולהקירעלנצטלברולבן,שחור
וספת ,הליוטררפוסעציץעמדתריםחוברותהציצושממדפיהכונניתעל ;שרפן

 .המוגףלחלוןסמוךהתפרקדהמהוההפלוסין
 ,הספהעלהשתפלוקוסטיקהפסנתר,עלכינורונרתיקאתבדחילוהניחהפנו
שמבעדוסגולבעשןעיניואתקושרתמוחו,עםלהאבקמתחילהשהוודקהחש
שתיאתעל-ידושקלעההפסנתרניתאתאלינה,אלהשוק,אתבמטושטשראה

 .כמושיםכתמיםכברבצבצוהקששבצבעןהכבדות,צמותיה

סיגריותקופסתחלץלרגליו'עתהזרמוהוודקהנחשוליהתרומם,קוסטיק
 .הספהעלוישבוהשתפלוחדרלהפכו,לפסנתרנית,והושיטה

הפנושאדון-בסיגריתהטבעותבגנדרגנותורישמהאמרה-אנירואה-

 .מובהקכרומנטיקןעצלןהוא .טעהלא
משום 'אותימושכתדוספהעיניו'עלידווהעבירהתנצל'-ארווקלאו-
מה.

 :המסורבלתלגזרתהשמסביבהלאקהחגורתאתהידקההפסנתרנית
 ?עייף .ודאי-
 .החלוןלאדןראשואתהשעין- !מאוד-

סנטרו ,הגרומותלחייועלגלשוהיפהבלוריתופסי :מצומדיםבריסיםבוהסתכלה
וטאטאממולשעמדלהפכוופנתהעצמההרתיעה .אכזריתבהעוויההיהמעוקם

 .הקיראתבדבלרליו
 ?לשיעורניגשהאם
 ?לנגןהבטיחההרי .סאלינהגברתלא,

במשבצתואלמוגעםטבעתהתבלטהשמהןאצבעותיה,אתהושיטהלנגן?
 ?מוסיקהאוהבידידוהאם
 :רטןוהוא ,קוסטיקשלהמדמדםבמוחושרקוקטרצפירות

 .הלילהלא ...הלילהלא-
 :שוקיהאתשהרטיטכבדבצעדאליונתקרבה

 ?הלילהלאולמה-
כמושבוהיהשהבלהדה,החדרחללאתחתכוהגרמייםפניוהזדקף,הוא

להםשיווההירוקשהאורהפסנתרנית,שלהמלאיםפניהלתוךהציץ .ומרוכך
רצהכאילוגרונואתניער .מאודבשליםתפוחיםשלכזוקמלה,סתיויתחושניות
 :סמויחבלמאיזהלחלצו

 .אותיחונקהזההסתיו .משהונלגום :רעיוןלייש-
והושיטואחדהוציאאצבעותיו,אתצרבוהגנוביםהכסףשטרות :בכיסיוחיטט

להפכו:
 .הפנוותפוחים,המשובח,מןוודקה,בקבוקוקנהלך-

קוסטיקשלידובגבות-העיניים.בצמרמורתדממהזובפסנתרנית.עיניונתןהלה
 :שרוולהאתליטפה

 !כמלאךתנגניכךאחר ?סאלינהגברתמסכימה'-

 :קטועקולני,צחוקלההיה
 ?לאולמהכן,-

הדלתאלכוהולי,בעגולהאשהאתכינורו,אתהפסנתר,אתאחריוהניחהפנו
 .לספהחזרוקוסטיקאחריו,התדפקה
צמותיה.עלידיהאתושילבה ,אמרה-קוסטיק?אדון ,אתהמוזראדם

 ?סאלינהגברתאני,מוזר-
אתהדליקהחייכנית,דקה,נימהאיזוהתנגנהההפקריתשבצרידותוזהקול-

דמה:

 ?הלילהמוסיקהלשמוערוצהאינךולמה-
 :בכאבעינואתעצםקוסטיק

בסתיו?מנגניםהעלמיןביתעציהיאךסאלינה,גברתפעם,שמעת-
 :הדרגשעלובהשתפלהתשובתואתיפהקלטהלא .במנענעיםנאחזוידיה

 .משרפןטורנוהברקלמשל' .משהולךאנגןזאתבכל-
יבבותיובובצבצומיידאךהקודח'מרחואתזהצינןרגע .עליוהותזרונןוגשם
אתוהצמידכתפיהאתחיבקהפסנתרנית,אלצעדמהספה,ניתקהוא .כלברשל

צמותיה.ביןצווארהמחשוףאלשפתיו
אותו:הרתיעההגיפוף,לחץתחתכאבוידיהעמוק.בכסנהםהפסתנו

 .שיכוראתה,שיכור ?זהמה-

דלפההבלוריתהיה,חיוור :בווהביטהפניהאתאליוהפכהפסיעה.כדיהתרחק
עיניו.לתוך

עשית?מה-

ראההמזוגגותובעיניוהתפלגוהשערפסיסוסית,בתנועהראשואתטילטלהוא
והתעננוהורמוידירהתקרב, ;פניהעלפרשהשהמנודההמרעילהידוקאת

 .בצווארה

מפיר.שנדפההוודקהאתונשמהגרפהבכלחדקה- !לא ...לא-
הקידות,עלשהצטלבוכינורותשנימדפניר,התפצלההשחורהשהלאקהפסחנו
 .לצלליםהחדראתשהפקידהירוקהמנודהוגולתמיתירם,מרוטי
הצרובות,שפתיהומביןצמותיה,אתוקלעהוחזרהפידפהרועדותביידים

 :התייפחותמיןנדחקההחרוקות,
 !אתהבדוטאליגולם ... !אתהיפהרומנטיקן-

 :רגליהאתוליטףברכיועלהושיבה ,אליומשכה
 ?ניגנתלמהאשם.שלךשרפן-

 :הגרומהלחיואלהלוהטתלחיהאתלחצהרועדת
 ?כדרברוטליותהמרסיקהעליךמשפיעהתמיד-

 .במרחקיםגיששועיניוראשו,אתהרדיד

 .בההביט .אליהסנטרואתהפנתה- !ביהבט-
גרדוושיניה- .בךישארורהקדרותאידו !יחפןמדמן'ארתךמכידהאני-

פניו.את

 ,, .המרות"נערתאחדיאלינקה,אחדיאחריה,כצלמתהלךאתהיודעת,אני-
כצל?-

 :בכעסברהביטה
 .הסוהרבביתמקומך !פושעאתה,פושע-

 :וצחקהזדקף 'ברכיומעלהגלישההוא
 !האהאהא ,פושע ?אמרתפושע,-

 .האבניםאתשרטוהפנושלונעליוהתדפקההגדרדלתהעצים,חדקובחץו
הכינורותששני 'שרפןשלבדיוקנוהסתכלהוהפסנתרניתצחוקו,אתחנקקרסטיק
זרועות.כשתימתחתיוהצטלבו

בערד-השולחןעלהוודקהבקבוקאתוהעמידאמר-כאןדממהמין-
 .הגגותרוקדיםשבחץו

אתציבעהאור .הפקקנשלףהידבכףאחתבמכה .הבקבוקאתלקחקוסטיק
 .מסמםבירוקהכרסות

 .ככריתידהפנוהניף- !סאלינהגברתלסתיו,-
המתרוקןהבקבוקאלקרסטיקגיחך- ?קלפיםהדהבביתישאולי-

 !הכולאתהכול'אתהלילהלהפסידאנימוכן

 :עינייםברלטשההיא
 !בכולהלילהלזכות-ואני-

 :כרסולתוךדמוםהפנו
 .לזכותבמהואיןלהפסידמהאיןולי-
תמידאפשרבמרות-כתפיו,אתוהידקקרסטיקעליוהתכופף-אתה,טועה-

 .לזכות
 :הסופהלתוךאותרזרקהתריס,פתחה ,הבקבוקאתנטלההיא
שלהאביבסוויטתאתלכםאנגן- !המרותעלומפטפטיםהשתכרו-

 .סרןמנדל
באמתהיא ,אותהנגני-ראשו,אתהפנונדנד-סאלינה,גברתכן'-

 ...היהיהיה 'דרסוויטהאביבית
 :רטןקרסטיק

 !ברנשצוהליאתהמה-

הראשוןהציץואתרקניגנהצמותיה,אתהכבדה,גזרתהאתלגבריםהפכההיא
 .הציפוריםשל
 .ברכיהעליגעותידייםהצניחה- !הערבלנגןיכולהלא-

לתוךשפץררוחמפלשאותו .החוצהויצאהחדראפלוליתאתחתךקם,קרסטיק
לאודךאחריורצההיא .הלילהלתוךוהטילהמהפסתנו'ארתהגםעקדהחדר
 .השדרהבקצהאליונדחקהערפלספוגהוכולה ,החורקיםהעציםטור
 .בצווארוגיששווידיהיפחה- !תלךאל-
 :מעליותיקהה

 !הלילהתנגנישלאלךאמרתי-

 .לוקראו ,החורשותבעומקצפרוקטרים .הרכבתפסיבמערבולתהחסכןוהוא
 .ממנוברחואלהאבלהצופרים,הקטריםאלידירהושיט ,בדוחהתנדנדהוא
 .השיכורההסופהזמזמהובראשו ,המרחקיםאתגמעו

 .אישהדמותראהמייבבים,חתוליםעםהרוספונדקשכרססההדרכיםבתצלובת
מפיר.שריקה-נדחקה !אלינקה-
ריסיה ,שחררמשיבסודרעטופהבדק,מברתקערמוןאותרלידדממההיא

 .בעיניהמהבהביםהרחוקיםוהפנסיםמודמים
 .אותהגיפף- ?באהאתמאין

מהיער.-

 ?דוובסופהמהיעד,-
 :הרטובשעדהאתבאצבעותיוסרקה

גשםמלאראשיהנה,-
 :קוסטיקשלבגבועבדהמצומררת .צחוקדידדדושיניהטוריושני

 !שדיםבתאלינקה'את,שדיםבת-

היעד.בצמרתלמטה,שנקערוהענניםבשולישבעדירקרקאוראותוהיהלעיניה
לצפצפותבידהרמזהוהיא- ...פלאאיןפלא,איןאמדת,שדים,בת-

נפלטהצעקהשיניו.אתבהונעץזוידתפסקרסטיק .המצבותאתשטאטאו
צנחוראשהבמרחקים,שהתרוצצוהקטריםמצפידותחיתהשעזהצעקהמפיה,

אתהציתבבגדיה,בגרפה,שנספגהיעדטירוף.מתוךנשקההוא .כתפרעל
 .במוחושהתאבקהאלכוהול

 :המבותקהעץאלאחורניתצעדה ,בכוחממנהניתקהפתאום
נחיריהאתכיווצה- !ממךנרדףאחרתאשהשלריח !ממנילךלך'-

בלרנדית.אשהשלריח !איוםריחאיזהאני.מדגישה !חתולהאני,חתולה
 :אליהפסעיראשואתכופףהוא
 !תברחיאליתברחיאליינקהאל-

השחור,סודרהומתוךכבדק,בנד,חלונהכבדהרצתלחבקה,שאמדוברגע
שחרדחליפותהתפצלוומעיניהחטובים,מאניקיןפניפניה,הצטיידוהשמוט,
לגושיםהעציםאתאגדהגגות,אתצבעהארפלהחלון,כבהאחד,וכחול.
 • .מגלביםבאלפיקרסטיקעללהצליףהתחילוהגשםשחודים
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נקודותשתי
לביטול

ההיסטוריה

נטויהובאצבעניחרובקולהמצוירביתנהבפתחעומדתוההגהגבירהסביבו.
עליהלכפות,וניסהלחדחי.;חדריהפץרכיאשר-על-הבית,~תואותמאשימההיא

הזרה.הנקלית.תאוותושפלותאת- !הגדולה ;הגבעלעליה.-
החייתיהעבדותית.

לוטןיעל

 )א(

 .בחדרונחאשר-על-הבית
שםהגדולה.הגבירהשבחצרהלוטוסבכירכתכמיםירקרקודומם.כבדהאוויר

השמשמאורשבריראףוכאןהגבעולים.ביןנועבליצפיםשמנים. .גדוליםדגים
חלונו.עלהרוכניםוהשיחיםהעציםענפידרךחודראינובחוץהיוקדת

לגבו.נדבקיםמצעיםזעה,שטופיפניו .בחדרחם
ימינואתמריםהוא .חושיואתומסחררגלים-גליםבאההרדוףפריחתבושם

 ,וארוכת-אצבעותדקהיד :זרמגוףאברחיתהכאילובהומביטבאיטיות
 ,לאשר-על-הבית.כיאהממורקות,ציפורניה

 .הירכייםעגולתהשדיים.רכתבת-ארצו,הקטנה.השפחהאתאמשליטפהזויד
שוקעוהואהרפויהבטנועלצובתהידמאושר.רוחבוהבהיקוהירקרקותעיניה

וגעגועים.תאווהשללאהבזיכרון
מעומסלו.הנשמעיםוהשפחותמצבא-העבידםמחובותיו,פטורהואקלהלשעה

שדותיו .ובתיואחוזותיועלהממונהשהוא .הגדולהאדוןעסקישלחשיבותם
 .רדיותיווממג
מאין-כמוההיאמומחיתהקטנה.השפחהעלחושבכשהואבועוברקלרטט

להטוטיושארהגדולה.הגבירהראשאתהמפארותהבוכריותהפאותבטיפוח
 .תמרוקיהובקבוקישידותיהמסודותושרקכחל

כלהועילולאידיו.ביןראשואתואוחזמשכבועלמתיישבהואכבדהבאנחה
הלא-נעיםהרגעאתמליבולהשכיחהגדולה.הגבירהעללחשובלאמאמציו

לחייךלפניה.לעמודעליוהשמש,יבואבטרםהיום.עודובא.הממשמש
רואההואאיןכאילוהבחילה.בועולהלאכאילו-בך;ךבהלהביטבהכנעה.

שיניהצחנתכאילוהשקוף.הפשתןלמעטהמבעדהרדודיםשדיהקמטיאת
אבני-החןמברקחושיוהסתנוורוכאילוחידודים.בומעבירהאינההמשחירות

מפינוקהרקובוהמזקין.השמןגווהאתהאופפיםהיקריםהבשמיםומענני

 .היצריםומסיפוק

היאהבחילהשמאאופג.הכבדהחוםמעט.קרירנעשה .לונדמההאוויר,
 .גופואתשציננה
תאוותיהעל .הגדולההגבירהאודותהסיפוריםכללאשר-על-הבית,לו.ידועים

הבוכייםהעבדיםאחרוניועדהנאצלמעמדהמבניהרבים.מאהביהעלוחשקיה,
והיאושפחותיה,משרתיהעלואהובההיאלבטובת .אחוזותיהבמטעיהעובדים
אםלה,ישמעאם .לחופשיאותםשמשלחתוישיקרותמתנותלהםמעניקה
אףהימיםברבותואוליעימו.תיטיברוח,קורתלהויגרוםבעיניה,חןימצא
העיניים.ירוקתבת-ארצו,הקטנה,שפחתהאתלאשהלשאתלותתיר
 !הזוועהאך

 :חולםוהואנרדם.הואמהרהועדגבועלשובמשתרעהואעמוקהבאנחה
שערואתעושה ,לחדרושמחוץהאבןבקערתגופואתרוחץקם.הואבחלומו
השקוף .הלבןהבדפיסתאתכורךכתיפיו'עלקבוצותבשתיאותווקולע

הואהגדולה,הגבירהאצלשם.אליה.והולךמותניו,סביבהקפליםודקלמחצה
משחקתבו,משתעשעתהיאאךהצו.אתשתיתןומחכהברכיועלבהכנעהכורע

עטורותהזקנות.ידיהוחשק.מצחוקכולורועדהשמןגופהכבחתלתול.בו
עיניואתיעצוםרגעעדר .וערפוצוארופניו.אתחזהו,אתמלטפותהטבעות,

מאחוריהעינייםירוקתהשפחהמופיעהלפתעאךדבר.ידעולאעליהוירץב
לי."סלחיוממלמל.לקוםמנסהוהואנעצרוליבוהגדולההגבירהשלמיטתה
 ".יכולאינני .ליסלחי Iגדולהגבירה

אתהעוטףבבדאוחזרתיריח .להשתעשעממישכההיאמבינה.איננההגבירה
נוההוליבורגליועלועומדרקםואומרשבהוא "!"לא-מעטעדרמותניו.
לווילון.מעברמציצהירוקהעיןהמיטה.מאחוריהעומדתהקטנההשפחהאחר
רוצההיאעדייןטובה.היאעדיין ,, ?לפתע"חליתהגבירה.אומרת "?לף"מה
יכול.שאיננוחנוק.בקולמגמגםמסביר,הואאבללחזור.אפשררעודבו.

מהלאביר:שנשבעושבעוההגדולהאדוןשלוכבודועליו,שנאסרלו,שאסור
מןלברוחפונהוהואטעם.חסרותמליםמפיר,פורציםאלהכל .עליהםיהא

וכהרף-עיןמתלקחתחמתה-מבינההיאופתאוםוהמפחיד,המבושםהחדר
ידיהומצטווח,עולהוקלוהבראשהקמותעיניהמאיימת,למכשפההופכתחי~

אזוראתתופסתוהיא- !זקנהנמרה-לטושות .וציפורניהלפניהפסוקות
במסרקבשדראתסדקוכאילוצורבהכאבידנו.אתחורשותוציפורניהחלציו
עדאחדיר.רודףוקולההחוצה,וץרקםהמפתן.עלנכלשבורח,הואמלובן.
ומצטופפיםממאורותיהםמגיחיםוהשפחותהעבידםכלאנשים.מוקףהואמהדה

נשכח.הכמעטהטוב.אבירשלכחיקורחומהאפלהעליו,יורדתגדולהאפלה

עלידיהאתמכבידההשינהאבלאחדיר,רודףהפחדכילהתעודד,מנסההוא
 :לחלוםממשיךוהואעיניו
 .המלךשללאסיריוהשמורהכלאאלאאיננוהזההבוראבל .ב"בוד"הואשרב

רעדהמלכותי.הסוהרלידייוסףנמסראשר-על-הבית.שהיהכמי,פוטיפרכעבד
אדונושלואמונוליבואתשרכשכפיממש .הסוהרשלבחסדוזוכההואמהרה

כיאשר-על-הבית.הואושוב .שנהועודשנהחולפים.והחודשיםהימיםהראשון.
האסיריםהכלא,ענייניאתלהפקידלוונוחותשרשזקןהמלכותיהסוהר

מיעלחייומתנהליםשוב .יוסףשלהאמונותבידיוומזרנם,עבודתםוהסוהרים.
אלמובאיםאחדויוםלפרקים.בלינוצפיםערדהאילמיםהגעגועיםודקמנוחות,
נמצאוכיהבושה,מחמתרעולותפניהםלמלך.שריםגדולים.אדוניםשניהכלא

מנגד.להםתלוייםוחייהםפרעהלפניאשמים

אמונםנותניםוהםרבזמןעובדולאבני-אנוש,הםאףאלהגדוליםאדונים
לאורךלאאוליאךכעת,המועטים-ענייניהםאתבידוומפקידיםביוסף
לאחד .חלומותיהםאתפותרחלומותיהם.ויוסףאתבארזנוולרחשים- ?ימים
וראשהפרעוניתהגזירהמגיעהמהדחיש .ואכן-ירמובאכיבצערמבשדהוא

ויזכהישובבקרובכייוסףמבטיחלשניואילוכתיפיו.מעלמותזהזההאדון
לחצרושבהכלאמןיוצאהגדולוהאדוןקררה,כךואכןהאלוהי.הפרעהבחסד
האלוהיהפרעהחולםואזאשד-על-הבית.שלהיום-יוםלחיישבויוסףהמלך.
ואיןכתאום.לודרמהחלוםעודואחריומיסתורי.חלום-כלהרתובעצמובכבודו
הגדולהאדוןנזכרואזהדבר.פשרמהלמלךלומריודעואיןמביןואיןפותר
באיםמהדוחישהאסורים.בביתאשדהעבירביוסףהמלךבחסדלחסרתששב
והדד,הודבדוברשם,חצרו,ואלהמלךעיראליוסףאתולוקחיםהמלךרצי

תחתומבריקים.נוצציםגדוליםאדוניםמוקףושנהב,זהבשכולואולםבאמצע
בוהותועיניונערייםפניוהאלוהי.פרעהלויושבהרף,בליהנעותענקמניפות
הבהטרצפתעלפניועלנופלויוסף .ונחשנץשעיטוריוהזהבכובעתחת

 .בחוזקהפועםוליבוהממורקת

נפתרכיהחצרבכלהדברנודעומיידבמהרה,פותרהואפרעהחלומותאת
אצבעותיהםקצותאתמנשקיםהשומעיםרכלעצה.נמצאהפשרונודעהחלום.

למשנהלי"תהיהליוסף.האלוהיהפרעהאומראתה,"ודק"אתהבהתפעלות.
ופושטתבחצרעולהגדולהותרועה ".חלרמותיאתפתרתלבדאתהכי .וליועץ
ענקואתלאצבעוהמלכותטבעתאתפרעהמידמקבלויוסף ,היאוראץרבכל

אץראלאזראיןהפעםאולם--אשר-על-הביתהואושרבלצווארוהשררה
וארמונותיה,שדותיהעדיה,ביה. i1יתועלעליה,ממונההואאשדכולהמצרים

בתעיניים,וירוקתקטנה-לונמ~אתאשהרגם .ממנוייגבהלבדוהמלךורק
לווהיאאסנתלהקוראהואובחלומובעורקיה.זורםמלכיםדםאשרגדולכוהן

כאביהם.וחכמיםכאימםירוקי-עינייםלהם.נולדיםבניםושניצפנת-פענח,

ומכלכלמאכילויוסףלעולםבאהקשהבצ;רת .אושררגביעמלאלאערדאבל
-הגדולהיוםבאואז .המלךלבעלואהובהעםעםמיטיבמצרים.אץראת

גד,ואשר,נפתלילוי.ראובן,ושמעון.יהודה !לחםלבקשמצרימהיורדיםאחיו
להביאעבדיואתשולחאשד-על-מצריםיוסףהקטן.בנימיןוגםיששכרזבולון,

האדוןמאימתרחבותעיניהםלפניו.עומדיםהםרשםארמונו,אליעקבבניאת
ומפחידם,בהםמשטהוהואקצה.רעדתבלמקצהיצאששמרוהנורא,הגדול
עלנופליםוהםלשונם.אתמביןשאיננופניםומעמידמתמיהותשאלותושואל
 !חייהםעלומתחנניםפניהם

ישיבכעתשעתו,הגיעהסוףסוףבגאווה.פרעםמאושר,רחביוסףשלליבו
אבל ...הישמעאליםועלהבארועלהנחרעלהמכותעלאפייםאחתמנהלהם

להםוסולחאליהםמתוודעוהואהטובאביואתזוכרוהואנכמריםרחמיו
מצדיםלאץרהזקןיעקבאתמביאיםהםואזמעולם.כמוהרהיהשלאברוחב-לב

מעניקובעצמובכבודופרעהאשרגרשן.באץראותםמיישביוסף,והוא,

 ...לאחיו

טובמה .ירדמעטערדוהערבשרקעתהשמשחשוך.כמעטהחדרמתעורר.יוסף

לוערבכיחוד !לבורוחבוהדדפאראיזהומכופל.כפולאושראיההחלום,היה
למלך'המשנהוהנורא,הגדולהאדוןכימגליםהםכאשראחיושלפניהםזיכרון
אחיהם.יוסףאלאאינו
עדרםקטן'נער "!יוסף !"יוסףלחדד.מחץוקלותפסיעותנשמעותרגעאותר

"אשד-על-הבית, .ברכיועלרצרגחלחדדנכנסנחרשת.כברבתכולוומבהיק
הילדותי.בקלוואומרהואלבואך,"מצפההגדולההגבירה

אני"מידלהזדרז.עליו ...ערבוכבד-הגדולההגבירההחלום.מןמתנעריוסף
שיוסףשםואמררהגבירהביתאל"לך .דגליועלרקםלילדאומדהואבא,"

הכוכבים."צאתעםפניהאתלשחריבראאשד-על-הבית
רכל Iהפשתןבדרידמתניואתולעטוףהאבןבקערתגופראתלרחוץממהרהוא
בשלסבלתדילארכיבני,יוסף."יוסף, :כיבושיםדברילעצמואומרהואהעת

כנעןבאץרחלמתאשרהחלומותהובילולאןראה- ?הללוהגדולהחלומות
רדידאףעלנרצע.עבדאתה,עבדהדיכי .נכדיהבאץרעבדלחיילכאן,-

כדיןדינךהגדולההגבירהפיאתלהמרותתעזאםהארוכות.והצפוניםהפשתן
כפרתאתיקצצואלא .יביארךהמלךלכלאלא .בעליוידאתשנשךשרטהכלב
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ומותלחאתבני,שכח,בר.דלמוישליכוך ,וזכרותךאפךאזניך,את ,ורגליךידיך
רתו,יולגבהגדוללאדוןלהם,שייךכולך .מקומךאתוזכורהשחרחסריהגדולה

לךיתירוםיהימברבותאוליהם,יבעינהישראתותעשהבעיניהםחןתמצאואם
ישלחוךאףואוליהעיניים,ירוקתארצך,בתהקטנה,השפחהאתלאשהלשאת

 ,, ...לחופשי
לביתיעקבבןיוסףלוהולךעות-רצון,ישבבשמץמהולהכנעהשלבחיוךוכך,

 ...החיהכלבטוב ,הכלככלותהריכיהגדולה,הגבירה

 ב)(

 !מתאסנזזת;ן

 ,החלומותחולםהאלים,אויבבעיקר,הכופרהמשוגע,המלךהשוטה,הפרעה
עוד.ואיננומתהממלכה,הורס
ועדייפרחיםמכוסה ,המלכותיהאפריוןתחתהפארמיטתעלמונחתעודנהגריתו
 .קולןאתהרימוטרםוהמקוננותהחדרפינותמארבעעולהקטורת .זהב

צווארוארוכותגודקותהמלך'בנותוששהיפהפיה,נופרטיטיהצעירה,המלכה
מעיניהןזולגותודמעות·כתפילהפשוטותידיהןלמיטה,סביביושבותכאימן,

אחריההחרישי.הצערשעתזוהישמלותיהן.כפליאתומלחלחותהשקדיות
שלגוו:תותילקחאז .האכלותהלוכותהאבוקותיבואוהגדולה,הקינהתבוא

ובסודיות,בסתרובצנעה,בשקט ,ושםהמלכותיהחונטיםלביתהמתהפרעה
לדרכוהמלךאתןילהכוהמסתורית,העתיקהמלאכתםאתהמומחיםיעשו

 .הנצחאלהארוכה
בתוךולכוכהכמורוישמרומגופויוצאוהפנימייםואבריוקרביוכלתוכו,כל

סמיםניימועודקמפורשלבאמבטתושםהריקה?,ויתרהדורים.בהטקנקני
ארוכותכפיסותאבריואתלעטוףהחונטיםיחלוובסופםיום,לארבעיםובשמים

ומחוץאצבע-אצבע,אבר-אבר,משמדים,וחמריםכשמיםהואאףספוגבדשל
המעוטרקובעומלכותו,תכשיטיכדיוקנו,מסכה-העטוףראשועללתכריכים,

דמוי-זהבבארוןתיטמןהגופה .חזהועלידיוביןושרביטונחש'וראשנץראש
ורביעי,ושלישישניבארוןיושםזהוארוןבראשו,המלכותיותפניווצלם ,אדם
ומשחתוזהבאבני-חןמשובציםכולםפניו,צלםנושאיכולםדמויי-אדם,כולם

ושריוהכוהניםהמלוכהמשפחתבנירכלמחשבת.מלאכתצבעוניתזכוכית
הגדולההקבורהמערתאלזהבתוךזההחבריםהארונותאתילווהממלכה

אשראח~זזת;ןהאהובהלעירוסמרךמועדמבעודהמלךלושהכיןוהמפוארת
 . .המרב~שפתעל
-ואז

 ,, !כנועלהסדראת"נשיב

עליודוברוכמשרתוהאליםאחדאתמשמשמהםאחדלשכהגדולים,הכוהנים
קרי-.מכולם,והנכבדהזקןשלארמונובפינתאפלוליכאולםישובים,מות,-א

 .זזמ;ןכוהן ,א;ז~
 ,כרכיהםעלידיהםגב,זקופיהםיושביםכהםהאוחזתהרכהההתרגשותאףעל

ניצוצות,המתיזותהיוקדות,עיניהםרקושקולים.שקטיםכקולותומדברים
 .רגשותיהםאתמסגירות

המלךשלנשמתויצאהכימאחטאתוןהידיעההגיעהמאזעכרהקלהשעהרק
 ,רכת-הימיםהאמיתית,הבירהבבוא-אמון,כולםהתכנסווכברהאלים,אויב

 .מאושרכקירכםרוקדיםולבבותיהם

גלעדדרדרן :צילום

הנוכחיםמכלהצעירהואת;ת.כוהןוזזה,ומכריזשכ "!כנועלהסדראתבינש"
ילדותזכרונותרק .הגדולההכפירהשלפניהימיםאתזוכרשאינווכמעט

הזקניםהכוהניםמפיששמעסיפוריםהרבים,האליםשלהפארמתהלוכות
הלוהטת.אמונתואתינים· rמהשוממיםהמקדשיםועלבון

"גםהאלה-הלביאה,זדז,כט, pכוהןאומרהמקדשים,"שנשמוכלכדזו"לא
כמסכות,המלוכהמשפחתכניהופיעולאשובזה.שלעינוצרההאליםכדמויות

 ,, !האליםמןהאדםגדולכאילו-כני-תמותהונשיםאנשיםכדמויותרקאלא

להרבותלויאהלא .וזזההצעירהכוהןאומר "!ונחסלנשמידיצירותיוכל"את
ק .f"את .כרצוןלומקשיביםשהםלונדמהאכלממנו'הזקניםלפניכדיבור
 "!ננתץפסליוואתנהרוג,הארץ'אתממלאותשלוהתועבהשיצירותהפסל,

שקולוסריסזקן,כוהןאומר ",המלכותיתבדמותולהופיעלזה,לו,יאההיהלא"
רואהאדםשעיןכפיכולם-ובנותיואשתוודמויות"דמותו .ומצפצףגבוה

הקירותכלעלכעם-הארץ'אוכעבדיםומשתעשעים,ושותיםאוכליםאותם,
 "?האליםכבודעלומה ?המלוכהכבודעלומהיטים.לוהתב

אנו:;ניס.האל-התןשלכוהנומוסיף ",כאדםלהציגוואיןאדםאיננו"הפרעה
הדורותיחשכומהוכיעבדיו.אואשתומצלםגדוללהיותחייבפרעה"צלם
 "?ומשפחתוהרביעיאמנחוטפשלהמשונותדמויותיהםלמראהאחרינוהבאים

הואכאתוןאח .הנכוןכשמולפרעהלקרואאישהעזלאמזמן !הרביעיאמנחוטפ
אמנחוטפמולידו,באביוגםאלא ,אמרןהגדולכאלרקלאעולבלעצמו,קרא

 .השלישי

ללאלכדם,יושביםהכוהניםוקריר.אפלוליהאווירהגדול.באולםנפלהדממה
לה.יחלורבותששניםהזוהגדולהכשעהותקרובת,מניפותללאלשרתם,עבדים

עודלאהבירה,אחטאתוןעודלא ,אחנאתוןעודלאמת.הרביעיאמנחוטפ
ירךהעודלאפנים.כבושתהולכיםכוהניםנעלבים,ואליםםידומממקדשים

 . !האליםכאחיואתון

"אתהכוהנים.צעירומדברשבהאדמה,"פנימעלהזוהמלכותזכראת"נכחיד
אתוןפולחןאת 'ננתץוצלמיופסליואתהכתובות,מכלכמחוקהמורדשלשמו
השור.קרוךרדמותוהנכונה,העתיקהכדמותוהאלים,ביןהנאותלמקומונשיב
 "!נמיתחסרת-הפניםהתועבהכוהניואת

אומרהכופר,"שלבן-חסותוהמתעתע,הכוהןמ;ך_ה,אתובראשונה"ובראש
 .האלה-האםמוט,כוהןנמץרכקול

החכירוהכוהןיד-ימינו"ואת .וזזהמוסיף "!הrכ:;נירומבנימרעיוכלאת"ועימד
הכפירהאחרונוההבינינוהשוץרהנרגן'העםמבניאחריהםההולכיםוכלאהוון

ביןאלוהיהםאתשםויעבדולישימוןילכו !באושממנולמדברנגרשהגדולה,
 "!הדרכיםושודדיוהפראיםהנחשים

לאאדםועיןיכס;:והחולולינשופים.ולצבועיםלתניםתיעזבאחטאתון"והעיר
 ,,ורחובותיה.אומנותיהאתהממלאיםוהגילוליםהשיקוציםאתלעולםתראה
 ,, !לקדמותההיאוראץר"תשוב

ואבות-אבותינו,אבותינואמונתלאמונתו,העםישובלגדולתם,האלים"ישובו
 "!באליםהמורדשלכימיוממנהשירדהלגדולההממלכהותשוב

 "!זיכרו"ימחק

 "!הכופרים"יגורשו

 "!הרעהפגעמןהארץ"חיבקה

 ,, !ולמקדשינולנוהמגיעהמעשראתלקבל"ונשוב

ליוםחיכושנהשבע-עשרהמאושר.מתרחביםוחזותיהםכזהזהמביטיםהם
 .האווירחללאתממלאתרציפיההתרגשותשלשתיקההזה.
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מסע
חלילהדרך

לינדיעקב
הוסאברהם :מאנגלית

שלאובוודאיבוודאי ?וקדימה .דברשום ?תראהמהאחורה,תסתכלכאשר
הדברים.פניהםכךנכון.דבר.שוםתראה

פהתחנה.באףנעצרהלאהרכבתגשם.וירדחצות,לאחרשלושהיתההשעה
אוחדרי-מגוריםהםאלהאםבוודאותלקבועניתןלאאבלאורותנראוושם

כוכבים.

 ?הכוכביםביןגםמסילהתהיהשלאמדועאבל .מסילההיתהכמובןהמסילה
בתי-עם-הארציתזו ?פאריסמיןאיזהפאריס.נמצאתבקצה-המסילהאי-שם

פאריסאו ?מלוכלכיםוקירות-סידומזרקותירוקיםואטובוסיםשלה,הקפה
 ?ב;~-ךה-נול;ןעלותצפיתמקיר-לקירשטיחיםעםחדרי-רחצה ;השז;וימית

 ;קטנותושיניוצרותשפתיוישר,אפושבעתיים.חיוורהשנוןנראההכחולבאור
 .שפםלואיןאבל .כלב-יםכשלחלק.שערוקטנות.שהןכמהעדיאומןלא

לאהואלמה .רטובהואלבגדיומתחת .האףעלכדורלאזןמסוגלשכמותואחד
שלו?הניביםאתמראה
הואעכשיולחשבון.מתחתקוהתווהכביכול~לה.אמרלאה"ככה-זה"אחרי
 .מעשן

לאן .יתפוצץ-יתגרדאם ;מתוחוגם-לעיןשברורכפי-אפורעורו
 ?במזוודהשםסוחבהואמהומזוודה.אחדפרצוףרקלוישהרילהביט?
כך ?גולגלותבולקדוח ?מקדחגםואולי ?ומפסלתפטישמשור, ?מכשירים
הפרצוףאתיצבעהאםאותן.צבועיםריקות ,הגולגלותכשהן, .בירהשותים

הילדיםבחג-הפסחא ?מהולשם ?צבעי-שמןאוצבעי-מים ?צבעיםבאיזהשלו?.
בגולגלות.משחקיםשלווהילדים .ביציםשלריקותבקליפותמשחקים

כךשפשוףידיעל .הסיגריהאתומכבהבלתי-מתחייבתבנימהאומרהוא .רבכן
דעתך?מהובכן,חורק.שהאלומיניום

בצלילמבחיןאינובכללהזההאישלהחליט.יכוללאאומר.אנייודע,לא
 ?שבדבריהאירוניה

תישןממילא .עכשיולהחליטצריךאתהאמר.רכרוכי'מדייותרשאתה jיתכ
 .רוצהשאנימהכללעשרתיכולאניואזשעה.חציבעוד
אותי.הזהרתאתהאומר.אניהלילה,לישוןמתכונןלאאני
שנת-מתיםהרי,ישןאחדכלאמר.האזהרה,מןלךתצמחלאתרעלתשום

משכיל.אדםבתורלדעת.צריךאתה .לארבעשלרשביןשכזאת,
להתאפק.יכולאניאבליודע.

הימיםברבותאי-פעםלושיצמחהשפםאתרסילסלאמר,-לארבעשלרשבין
ואז .רואיםולאשומעיםלא ;ניילוןשל-שקיתבתוךמונחיםכמוכולנו-
החייםואזמתעוררים,ארבעאחרי .הבראהכמולמות-זהמת.ואחדאחדכל

מעמד.להחזיקמסוגליםבני-האדםהיולאאחרתנמשכים.
 .אותיתנסרלאאתה .מילהלאף .לךמאמיןלא
הרגליים,אתקודםלנסר.מוכרחיםאמר.שהנך,כמרתאותךלאכוליכוללאאני

הטוב.הסדרלפיזה,אחרבזההראש.אתואחר-כךהידייםאתאחר-כך
 ?העינייםעםעושהאתהמה
 .אותןמוצץאני
 ?עצמותבהןשישאואותן,לעכלאפשראפרכסות-האוזניים,ואת
אתהמה .הכלאתאוכללאאניממילאללעיסה.קשותהןאבלעצמות.אין

 ?חזירשאניחושב,
כלב-ים.שאתהחשבתי,

שהואזהאיךכלב-ים.הואידעתי.כלב-ים. .מודההואובכן,סביר.יותרכברזה
אותם.מביניםואיןהך~ית,בשפהמדבירםכלבי-הים ?גרמנית .מדבר
 ?.ד~יתמדברלאאתהלמה
 .תירוציםך~ית.אף-פעםדיברולאאצלנואמר.ן, ,?:fסנקט-~(להעירילידאני

שמעתי .ן .?:fבסנקט-~ללנולדשבאמתמאודיתכןלתירוצים.נזקקשהואכמובן
 .שכמותראנשיםמצוייםסביבהשבאותה

 ?בצרפתגרואתה
שישמירקבחיים.תהיהלאשובשעהחציבעדואמר.בעצם,לךאיכפתמה
 ...ובמצבךאוסף'שהואהמידעמןתועלתלהפיקיכולעתידלו
תא-הקרוןשלהדלתאת .לעשותיכולאנימהאבל '.מטורףשהואספקאין

לאלעולםהמפתח?).אתלהשיגהזההאדםידעבעצם(כיצדלנעול.הצליח
שוםרואיםלאהמתאים.מזג-האדיראתלעצמובחרהואפאריס.העיראליתגיע
חייבבפחד,שנתקףמיאותי.לרצוחמסוגלשהואספקאיןיורד.והגשםדבר,

תחמיאמילת-הבקשהככקשה.פעם,עודליתסבירולדבר.הפהאתלפתוח
אחררודפיםחוליםואנשיםחולים,אנשיםהםרוצחיםשלו.לרדיפת-הכבוד

כקשה.שלכ~לותהמושךמןהרכהישהכבוד.
לתלמידים .כבית-הספרכמוכידוקהיהזהאמר. .פטיש-העץעםמתחילים .וככן

מעיןכןגםהואהקושי-בתפיסה .פעמייםהכלאתלהסבירצריךקשי-תפיסה
הערות.אוסטירותמחלקיםוהמוריםשכזה,פחד

אתלפחותהחוצה,הדםאתלהקיזצריך .בתערמשתמשיםפטיש-העץולאחר
מגיעבאמתולבסוףלכבד.כשמגיעיםהפהמתמרחכךגם .הדםשלרוב-רובו

 .המשרדשלתורו
 ?הפרקלידארלירךמעלהרגלאתמורידאתה
 .הברךלידזמן'ליכשיש ;הברךלידלפעמים .לירךמעלכללבדרך
 ?הזרועותואת
 .הכתפייםלידתמיד .במרפקלאפעםאף

למה?
במיוחד .בשרקצתרקישהידשלבאמה .אותיתשאלאל ;אולי .הךגלסתם
יותר.רבהשהתכולהרושםמתקבלהעליונה,לזרועצמררההיאואם .אצלך
צלוי?עוףשלכנףאוכלאתהאיךבעצם,

צדק.הוא

אכילת-האדם.במלאכתמתמצאשאוכל-האדםמסתבר

כברפגשת .לךידועשבוודאיכפימתקתק,טעםישהאדם-לבשר .במלחרק
 ?מתקתקטעםעםבשרשאוהבמישהו

 !ישןלאעודאניצועק,אנילא, .המזוודהאתפותחהוא

פישפשהוא .מתלוצץלאשאנילךלהראותרקרציתי .שכמותךשפןתפחד'אל
בתוכהמונחיםשהיואלאכלים,חמישהרקכאמתהיוכמזוודה ,המכשיריםבין
המכשיריםרופאאצלאבלרופא,שלכמו ,קטנהחיתההמזוודה .סדרללא

 .מפוזריםסתםמונחיםהיוכאן .בקטיפהמבפניםהמצופהלמכסהמוצמדים
וכתוכובד.שלצרורוגם .פשוטיםכלי-נגרותצבת.מפסלת.משור,פטיש,

עלכמותהשמוצאיםכזאת ,מזכוכיתפשוטהמלחייה .מלחייהמגולגלת
לעצמי.אמרתימקום,שהואבאיזהאותהגנבהוא .זולותבמסעדותהשולחנות

 .גנבהוא

מעטליזרזףהואמלח.כההיה .שלילאףמתחתאלהמלחייהאתהושיטהוא
 .שבפרצופיבכעסהבחיןהואמעולה.מלח-שולחני :אמרתטעם, .הידעלמלח

 .בחילהביעוררוהזעירותהשיניים .צחקהואמפי.נעתקוהמלים
ממולחחילהיותבוחרהייתשאתהלהתערבמוכןאני :וצחקוחזראמר, 'כן

 .נאכלמתמאשר
 .שלוש-וחציחיתההשעה ...חדשהסיגריהלעצמווהדליקהמזוודהאתסגרהוא

לבסוףלהגיעאזכהלאכןפיעלואףטסה.היא-סתםנסעהלאהרכבת
יכולאינואדםשוםמלכודת.לתוךנפלתילשמימית.ולאלארציתלא .לפאריס
לחטוףלהידרס,יכולים ?כךכלמשנההמוותסוגבאמתהאם .מהמוותלהימלט
אומספקת,במידהימיםלהאריךמצליחיםאם ,התקף-לבלקבל 'כדורבמקרה
הולךאחרתאוזובדרךאלה.בימינולמדילשכיחשהפךמסרטן-הריאות,למרת
~י~השביןהמהירהברכבתמטורףידיעלל;ךאכללאולמה .לעולמוהאדם

 ?לפאריס
 .למרתרוציםלאאבללמות,מוכרחים .הבל-הבליםשהבלכמובן .הבל-הבלים

לדבריםרקחשיבותשישאלאשרוצים.מהבדיוקזהאבללחיות.מוכרחיםלא
ואףהתולעת,אתטורפתהחוגההקטנים,אתטורפיםהגדוליםהדגיםההכרחיים.

שוםהרגלאאחדואףעכברים.טורפיםחתולים .כךכליפהשרההיאכןפיעל
בני-ואםכחיים.להישדדכדיהכלאתטורפיםהכלהזאת.הסיבהבגללחתול
האם ?טבעיתשאיננהתופעהבכךלראותצריךמדועבני-אדם,טורפיםאדם

לאוסטריה,הנאציםכניסתלאחר ,ן 93gב- .-1927בבווינהנולדיהודי,סופרליכד,יעקב
ן-945ב .לגרמניההולנדביןנרדדכשהוא ,מזרייפיםניירותבזכותניצל .להולנדעבר
החמישיםשנוחבראשיתשונים.במקצועותעבד .בהנקלטלאאבללארץ-ישראל,הגיע
ובאנגלית.בגרמניתהנרחבדו-לשוני,סופר .ללונדוןעבר-1954ב .בווינה ·בימוילמד

רבדיםמשוקעיםוסרקאסטי,אירונימוקצן,בסגנוןכללבדרךהכתוביםבספריו,
באורחוהןישירבאורחהןהשואה,נושאאלחוזרהואושובשוב ;אוטוביאוגרפיים

הלילה".דרך"מסעבסיפורכמואלגורי,עקיף,

שאפשרמש;םרקיותרכואבהאם ?~ותרטבעינוהגהיאועגליםחזיריםאכילת
כשנפטרכוכיםוכני-אדםבוכות.אינןחיות ?"כואב"ה~להאתב~ליםלבטא
כל ?לבכותכאןישמהארתך'נוטלהמוותכאשדאבל' .שלהםהקרוביםאחד
הולךכעצמךכשאתה .גנדרןשאתההריכן'?אםעצמךאתמחבבאתהכך

הדברים.פפיהםכךלעשרת.מה .נשברלאבכללשלךהלב ,לעולמך
לפחותאותו.לטרוףשרוצהמטורףכאןנמצאאותו.אפפהרחמהטובהתחושה

 .לטרוףשליהעדר-הרצוןהאםאני?רוצההכלבסךמהואני,מוגדר.רצוןלויש
מהאתלעשותרוציםלאאםנותר,מה ?לגאווהמקודלולשמשיכולבני-אדם
 . ?בהכרחלעשותשצריכים

בגררן.תקעונשארפשוטהואלגועל?קורהמה ,המגעילאתמבצעיםלאכאשר
היטביודעהואמסנקט-פולטן.הזההאיששלבגדרנותקוענשארלאדברשום
לבלוע.כיצד
לגמרי.רדוםנעשיתרואה,אתהובכן, :עלימתרפקכמעטבשקט,אלי ר-נ;;:ךקולו
איננההיאגםפאריס ?כפאריסלךמצפהככרמה .המרובותהמחשבותכגלל
נוסעאתה ?צריךאתהמיואתאותךצריךכעצםמיהערים.ככלעיראלא

-ועבודה .לאושררכהתרומהכהםאיןושחיהיחסי-מין ?ובכן-לפאריס
אתהשלךהחייםמכלדבר,שוםלךיצאלאהכסףמןגםאחר.רבדמכלפחות
לך.מכטיחאניתתעורר.לאכשקט.להירדםיכולאתהבלבד.לטינופתזוכה
ללכת ...רוצהאניכפאריסלא.עוד .לחשתילמות,רוצהלאבכללאניאבל

ברחובות.לטייל

 ~ os 1בעמ'המשך
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קחאנוניזציח

סלומוןשלמהלש
פרנקלזיגמונט

האןלאה :מאנגלית

 :המדינההורכבהשמהןהשונותהעדותעלתידרוךקיבלתיארצהכשעליתי
גבולעלכפייתיים.גנבים-הרומנים ;ובוגדיםרמאיםהיוהגליציאנרים
 ;הומורחושככללהיהלאלייקים ;סכינאים-המרוקאים ;הקלפטומניה

היהסולומוןשלמה .ההונגרי-היהעליולהתלוצץהיהכדאישהכיהמבטא
ששתמלחמתאחרימידתעלת-סואץ.גדתעלכסיני.לראשונהנפגשנורומני.
תשושיםהיוכולםהתותחים.שהשתתקואחריהראשוןכלילהלמעשה, ;הימים

סמוךעצמהמצאהפיקדתיעליההמחלקה .המוחץמהנצחוןכאחדונפעמים
שלחזיתכקוכללנראתהלאהתעלהגדתכמקלען.שלמהשירתכהלמחלקה

עמדותכמה ;כיניהןוריקיםגדוליםומרחביםכדלילותפזורותיחידות :ממש
אחדים,לילהשומריושםפההתעלה,שלהשנייההגדהאלשנשקפותתצפית
 .השינהשקיכתוךהחייליםשאר

נתקלתי .שלנוהחולגבעתמאחורי .פגזשלקרקעיתשטוחעמוקכמכתש
עמדשלאמיכלשלראייתולטווחמחץושחיתהקטנה,אששלרפהכהבהוב

בודדהודמותקפה.וקנקןכשרקופסתניצבוהגחליםעלממש.המכתששפתעל
כעודמבטוהריםהחיילעליו.נשעןשמקלעתרמיל-גבלידלאש,סמוךישבה

המקלע.עלאגבככדרךנחהידו
נכון?"שם.ההיאהמחלקהשלהמפקד"אתהאמר,הוא"הלו",
 .אמרתי ,"ןכ"
 "?קפהוספלחםגולשקצתרוצה"אתה

מספיק".לךישאםיופי.יהיהקפהספלאכללא,"גולאש
 .מוזמן"אתה ;בעיותאין

 .עצמנואתוהצגנוידייםלחצנו
נכנסהשלכםכשהמחלקהעצמוככוחותכגבעהשהחזיקהמקלעןשלמה"אתה

למארב?"שלשום
 "?כל-כךלהתפרסםהספקתי"ככר ;כחיוךאמרהוא ,"ןכ"

ככרשאוליאותנוהזהירואכלאתכם,לחלץהוזעקנו"אנחנואמרתי,"כערך",
המצב."אתהצלתשאתהנראה .אליכםכשנגיעמחוסליםתהיו
שלישנייםמספרכיררה.ליחיתהלאאכלאחד,לאףתספראלטובה,לי"עשה
המחלקה .סביבנושורקיםכדוריםעםהגבעהראשעלהיינוושנינופצוע,היה
מתרומםהייתילוהמצרים.עלוכשמלפניםהאחורי.כמדרוןכנסיגהחיתהשלנו
שהדברכךמדי,איטיתחיתהוזחילהכדור,חוטףהייתילחבר'ה,להצטרףכדי
עםהמשכתיהתחמושת,ליכשנגמרהולירות.כמקוםלהישארהיהכטוחהכי

הסתכלהוא ".נסוגווהמצריםשלכםהפלוגההופיעהנגמרוהםוכשגםיד,רימוני
עלדעתך"מה :ושאלהתרמילתוךאלידושלחלכדנו,שאנחנולוודאלמעלה
 "?הקפהכתוךמזהקצת
רבעים.שלושהכדימלאברנדי,שלשטוחבקבוקוןהיהזה

שלמהשתויים,קצתושנינוריק.הבקבוקוןהיהקפה,שלסיכוכיםשניכשסיימנו
ממני.יותר

זה,אתלהגידיפהלאאוליהזאתהמלחמה"כינינו,אמר,הואיועד","אתה
ממנה".נהניתידיאניאכל

להיזכרמשהוזהאישי,כאופןלךקורהלאדברשוםעוד"כלאמרתי,"ברואי",
הנשיםכפניככךתודהאםכמוכןלךיעזוראלוהים .לנכידםעליוולספרבו

 ~ ".כבית

לינותןלאכמשרד.שליהמנהלישנוזה.רקלאזהאכל "אמר,הואכן,"
כתוךזהאתתשיםלא,זה,אתתשנה-כעצמילהחליטאודברשוםלעשות
הזמןכלמכתב.לותכתובאליו,תטלפןאללא,הזה,כתיקולאההואהתיק

הןואםהמקום.עלומוותחייםשלהחלטותמחליטאתהפתאום,ופה,לעזאזל.
זמןהרכהאותייחזיקזה .תמותווחבירךאתהלאואםימותו,המצריםנכונות
 ".למשרדאחזורכשאני
עבודתך?"מקוםאתמחליףלאאתהלמה
עודלפנסיהיוצאהמנהלמזהוחץוטובה,דיומשכורתוותק,ליישתבין,

 ".שלוהתפקידאתאקבלשאניטובסיכויישבסדרילךהכלואםשכים,שמוכה
קטנהחפיסהשלוהגבמתרמילמוציאכשהואבהיסוס-מה,אמרזה,"את"תראה
עטיםזוגעשוני-י,דחיצ-תריסרהיובתוכהאותה.ופותחבממחטהעטופה

זהב.טבעותארבעאושלושהחפיסהובתחתיתועיטורים.סמליםמספרכובעים.
אני.אותםלוקחהייתילאאםשהרגתי.מהמצרים"הכלאמר,הוא"מזכרות,"

 "?לאאותם,שהיפלתיאניזהדברשלובסופולוקחים.היואחרים
"כמובן."

 "?אמיתימזהבשהטבעותחושב"אתה
הדעת."עלמתקבלזהאכלמומחה,לא"אני

פדנקלזיגמרנט

צה"ל .מאדעמוסהשבועותחמשתכןשליהמילואיםשרותהיההבא rכק
היהשהניצחוןלמרות .כהתאםוהתארגןהימים.ששתממלחמתלקחיםהפיק
על-ידיבכבישיםהמועברגדולים,כמספריםשחיל-רגליםהסתבר,ומרשים,מקיף

החטיבהוממושמע.יעילמספיקולאמסורבל,איטי.הואואטובוסים,משאיות
שטח~תנאיככלכמעטלנועהמסוגלתשכיתה,כהנחהזחלמיםעלהועלתהשלנו
מספרימיםנקראוהקציניםהאחרונה.המלחמהשלשלמהממחלקהיותרשווה
כללממנוגדולשחלקהקורס,בסוףהתוכניות.אתלהכיןכדיהחוגריםלפכי

שלבסיסעלקפדנימיוןלהיערךאמורהיהנעים,זחלמיםואלמתוךקפיצות
עםהחטיבהאתשישאירמיון ;ורוח-קרבקדומיםהישגיםכושר,כיצועים,

 .כפולהיעילותשלבמצבשקיוו,וכפישלה,האדםכוחמחצית
המשרדים.מאחדויפהשקטהפקידהנילי.עםלהתחילכיסיתיהראשוניםכימים

הירח .הבסיסשבקצהלעץמתחתהדשאעלוגיפופיםלנשיקותעדהתקדמנו
אותיהדפההיארגליה,ביןידיאתלהחדירכשכיסיתיאכלירדה,וחזייתהעלה

 :ואמרהבעיני.הביטהבעדינות,
 "?משהואותךלשאולאפשר ..."סטאשק
 ".יקירתי"בוודאיי

נשוי?""אתה

זהאםגםהמשפחתימצבילגבילשקרלאחשובליהיהתמיד .הודיתי ",ןכ"
שליהנישואיןטבעתאתענדתישלאוזהפרשיית-אהבים.שלבהפסדליעולה
ופעםבג'יפ,אחתפעםבבליטות,כתפסהשבהםנפרדיםאירועיםשכיבגללהיה

 .מעליאצבעיאתהסירהוכמעטבאוטובוס.שכייה
 "?ילדיםלך"יש

"שניים".

אתמטהכלפיומושכתהמשפטאתמסיימתבעצב.אמדהתדאה,""ובכן.
זמןעודבזדועותיכשארההיאוסופי.מאליומובןהענייןהיהכאילוחצאיתה.

מוצקהבהתנגדותכתקליותרנועזכסירןכלאבלולנשקה.ללטפהליוהניחהמה
 .ומתמרמרת
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אחד-כך.קצרזמןכהתנצלותאמדהמדי,"יותרעליכועסלאשאתהמקורה"אני
כמרלמשהושגדמתיהמחשבהאתמצפוניעללשאתארכללאמכין."אתה

הנשיםכטחוןאתהערצתיתמיד ".ככהגםמזהמדייותרישהרוסים.נישואין

שהמבצעניליהחליטהתשע-עשרהשכגילהכנתירכןנישואין.להרוסכיכולתן
עלולשיהיה,ככלמרשךנשרי.גברעםושקשררבית.כעליהיהשלההבאהגדול
 .סיכוייהאתלקלקלארכעדהלעכב

עלטפיחההדגשתיהגיעו,עתהשזההחייליםהמרןכיןכשהלכתילמחרת,
ושוחחנוהצידהפנינוכשמחה.לערמתישגיחךסרלרמרן,שלמהזההיההכתף.
אתהשלי.לזחלםטובמקלעןצדיך"אנילו,סיפרתיאגב,""דדךקצת.

 "?מעוניין
 .נהדר"יהיהזה"כטח,

תשכורלאבינתייםאםהקורס,סוףשלקראתהסופיהמירןכזמןזהאת"אארגן
שערכיםשלקחטובמקלעןהעדפתימזחלמים".קפיצותהמרןלעשרתצדיך ;דגל

ומצפוני.גדועמקלעןפכיעלמתיםממצריםוטבעות
אותנו.ועיכבהכבישאתשלמהחצהלשק"ם,ניליעםכשהלכתיהבא,כערב

פרטי,שכשםקירבהעםדישמיתהצדעהמשלכאמד,הואסטאשק,""סליחה,
 "?ככרקדמחדרחציכשמרכהארכשמרכהמתחיליםשלכרמיםהזחל"אימוני
כחרדהעםהיכרותלעדרךכדישקוףתכסיסהיהזהאמדתי.בדיוק,""שמרכה

הימים.ששתבמלחמתשהצטייןבהוסיפי.לונעניתיואנייפה,
לבד.שרבכשהיינולניליסיפרתירווק",גם"הוא
האזרחיים?"בחייםערשההוא"מהאמדה.היאנחמד,""הוא

המשדדאתלקבלמועמדהבכתי.כךמזהיר,עתידעםחשבונותמנהל"הוא
 ".יפרוששלוכשהמנהל

בפכיהוצגתילחתוכה.הוזמנוואניראישתיונילי.שלמהנישארשכהחציאחדי
במלחמתשלמהשללצידושלחםאחדיאותםשהפגישוותיקכידידמשפחותיהם

אחדאתהחזקתיואני .כברדאודחכאלאליהתייחסוכולם ;הימיםששת
 .הטקסבזמןהחרפהממוטות

שכה.בכלחודשבמשךביחדבמילואיםואנישלמהשידתנוהבאותבשנים
שלבהפרששנולדוהבניםשכישלבדית-המילהלטקסיהוזמנוואניאישתי
לעיתיםלאאם-כי .לבתינואלהאתאלהלהזמיןנהגנופעםומדי .בעדךשנתיים
הנשיםאתהדביקהלאשלוהמקלעןלביןזחלםמפקדביןהרעותקרובות.
יותר.וקרוביםוותיקיםובחבריםבילדים,הביתי,במשקעסוקותשהיושלהן.

כמעטצעידהלאשההפכהלמדייפהמבחרדה .ניליעםהיטיבוהנישואין
היאהיומזה,חץרההריונות.על-ידיאפילושהשתפדהגידרהעםיפהפיה,
בישול,ילדים,-הביתבענייניהתרכזושיחותיהם .למדימשעממיםושלמה
 .אתלהוציאאני,רגםבחברתם,השתעממהאשתיחשמליים.מכשיריםריהוט,
בלתי-באהבהביםכשעסקתיארהצבא,עלשלמהעםשוחחתיבהםהרגעים
במטבח.ניליעםמזיקים
הייתיכבדבערבהצהריים.ארוחתבאמצעבבית,אותיתפסהיום-כיפורמלחמת
תחמושתמהמחסןגנבגםהואשלו.המקלעאתושימןשבדקשלמהעםבבסיס,
כבדשפעםבאומרו,מקלען,לכלשהוקצבהלמדיהנדיבהמזוכפולהבכמות
 .בעיניוחןמצאלאבהחלטוזההתחמושת.לוכגמדה
מנועי ,הזמןכלהתייצבוחדשיםמילואיםאנשיגנרטור.כמוזימזםהבסיס

מהחזיתהחדשות .ודלקמיםשלמיכליםהועמסו .אחרוןכיווכוןקיבלולמיםהזח
אודךלכלכפלבד-לבשקוכבדידעכובחצות .כנראההשתבשמשהו ;כבזירתהיו

לכיווןטנקים.שלאדירותכמויותעםהסוריםמסתעריםושבצפון,התעלה,
ועודלמטה,התחתוניםעםכתפסנואוליבהלה.חיתהלאזאתלמדוז-יהגליל.
שהערביםהממשלהחיכתהמדיניותמסיבותואולי .כיפוריוםגםשהיהשבת
עבודתוקפנותשלבדודמקדהבזהשיהיהכך .הראשוןהצעדאתיעשו

המילואיםאנשיהמשיכובינתייםתבוסתם.בעקבותשתבואהדיפולומטיה
חיתהאזעדשלישי.אושכיליוםתרככנההנגדוהתקפתהזמן,כללהתייצב
עםולהתחברהתעלהחזיתשלהדרומיתלגיזדהלהגיעאמורהשלנוהחטיבה
 .שככבשהשטחאתולייצבלטהרהייתהשצריכההטנקיםחטיבת

אחודה,צלעוטנקיםארבעהאושלושהדקהחטיבה.הושמדהכבדכשהגענו
 .עדייןבערדיםחלקםוחרוכים,קרועי-מעיים .השטחכלעלפזוריםהיווהשאר

טילי-כתףאוטילי-מזוודהעםמהם.מאותמצדי,חיל-דגליםהיהעבדמכל
אחדוטילבאש,עלההמובילהזחלםבכו.לטפלהתחילווהםאכטי-טכקיים,

שכוביאלינושכיווןכמצדישהבחנתיברגע .ספרדיםבסנטימטריםאותנוהחטיא
הrימוטטוזהמבוקרים,קצרים,במטחיםבאש,שלמהפתחכבדביטכו,על

הכיתהלעבדצעקתיהטיל.אתלשגרשהספיקבליהבקרה,ידיתעלכשפניו
גםידדובמקבילהתלקח.הואזאתשעשואחדירגעמהזחלם.ישדדושלכר

המצריםעםאזלהתכתשהתחלנומחסה.ותפסומהזחלמיםהאחדותהכיתות
מסורתיותהפתעות-בזקשוםבליחיל-דגלים,מולחיל-דגליםשלבסיסיתבדמה

אותנו,שהובילוקשה,אדרךקרבשלתחילתוחיתהזוטכניים.תעלוליםאו
אפריקה.לתוךלתעלהמעבדאלדבר,שלבסופו
כמחציתעםשלוב,החטיבהנעההסופיתהאשהפסקתאחדישעותמספר

מ;בקושהחזיקוהצנחניםאתלתגברכידעפריבדדךההתחלתית,מעצומתח
ישאםלבדוקכדיועלוב,מאובקנטוש,כפרלידעצרנוקידמה.קילומטרים

שלושהאחדימבורכתשהשתררההדממהחיתההמנועים,כשככרכדדך.מוקשים
המלחמה.אתעשבדנוידענוואזלחימה,שלשכעורת

תדאה.""סטאשק,

שלגוויותשתימוכחותהיולמעלה .שמימיןהסוללהקצחלעבדהצביעשלמה
עלמוכי-שחין.כלבי-כפרתריסרכחציוסביבןמרקב,נפוחותמצדיים,חיילים
 .מתכתיבברקלהבחיןחיהאפשרמחםאחדשלהיידיםפרקי

לזחלםמעלשלמהקפץבשכיח,ומשקפתהאחתבידומקלעראשו,עלכשקסדתו
 .הסוללהלעבדופכה
אותר.שאלתיהולך?"שאתהחושבאתה"לאן

 ".סטאשקאחזור,"תיכף

 ".מהרכבירדדלאאחד"אף
מעייניםבקידמת-הזחלם,היוהגבוהיםהקצינים-לחשהואהשם,"למען"הרי.

השני,בצדמצדיםנשארושלאלוודאכדילשםערלהשאני"נגיד-כמפרת
לבלשיםמבליהסוללהבמעלהאדבעותיועללטפסהתחילוהואבסדר?"
 .לחזור-וכשנותהחוזרותלפקודות
אליו,כשהגעתי .גופומשאדכמוךראשוגבו,עלנזרקוהואהתפוצצותכשמעה
שלנתזיםוחזהובטנועל .מתהיההואעקבותיו,כתוךבזהירותדגליאתמציב
שעדו,ולתוךודקתולחיובמעלהפיומזוויותעדייןזדםדםשלדקקילוח .דם

 .בו-במקרםהמוקשעל-ידיכהרגשהואלמרות
לא .נוסףחודשבמשךלחופשהלצאתבליבמדברלהישארשכאלצנושמחתי
שםשהיהלכשקכחברותיק,כידידהמשולשבתפקידיניליאתלכקדששתי

ותיקחיילשהיההחטיבה,ומפקדאנישקדים.ולספרוכמפקדו,כהרג,כששלמה
הגידסהאתבישלנוסוללה,אותהעלשלמהשללטיפוסוהסיבהאתמיידוכיחש

השטחאתלסקורהתנדבהוא :עצמושלמהידיעלשהוצעההרשמית,
בזמןמכובדמוות ;מוקשעלועלהאויב,שםכשאדאםלבדוקכדיבמשקפתו

האחדים.יחיולמעןחייושלהקרבהממשתפקיד,מילוי
יכולתיולאקצת,ובכתהזדועותיביןאלכפלההיאניליאתכשביקרתילבסוף
כךפניה,בבסיס.עץלאותומתחתשכיםלפכיאותהחיבקתיאיךלזכורשלא
שלהראשוןהחודשבמהלךיותרגדולותועיניהיותר,רזותכעשולי,נדאה
 .אותילפגושכדישםהיושלמהשלוהרדיוהודיה .האבל

אמת,להיותחייבמחציתולפחות .טובהמרגרינהכמוהואטובששקדאומדים
שלמה.שלמותועםבעיותליהיולאזהבמובן .המרגרינהבתוךחמאהכמו

סוללה,אותהעללעלותעליופקדמילדעתרצוכשהםמתוחהשעהרבעחיתה
הםעל-כך,עמדאפילוושהואעצמו,שלוהרעיוןהיהשזהאותםוכששיככעתי

אתלניליהיגשתיבוהרגעהגיעאחד-כךקודם.כבדקלאהשטחמדועשאלו
שוב.בכתהוהיאשלמה,שלהמנופצתמשקפתו
חבריהרכןמשפחתהקרוביכל .קרובותלעיתיםניליאתדאיתיהבאיםבחודשים
סוף-שבעולטיוליבערב.שישיימישללמפגשיםאותהלהזמיןהקפידוהוותיקים

הנשיםועליצות.שמחהשלמדיחזקריחממנוכדףשלאדברולכלולפיקניקים,
 .ובדשאהביתבתיקוניטיפלווהגבירםהילדים,ועםבבישול,בקניות,להעזרו
אלמנותמאותעםקדהכךהצטננו.אלהשיחסיםעדחודשיםמספרעבדו

מצדבאהלהתקדרותהירדמה .האץרבכליום-כיפורמלחמתשלויפותצעידות
עםופנויות,יפותצעידות,כשים :תחרותהיווהןלא,אומלחמהאלמנותהנשים.
הגבריםשדובבזמןינישואיןעללחשובהתחילושאולי ,תקיניםמינייםדחפים

 .נשואיםכבדהיולכךהמתאימים
במההצלחתיאניבלתי-מוצדקת.לגמדיהזהירותחיתהלאאשתישלבמקדה

עדינהפרשיהחיתהזולכאהבים.הפכנוואנינילי :קודםשכיםמספרשנכשלתי
רגילים.לחייםלחזורמאודלהעזרהשבוודאיונינוחה,

הראשונה,בפעםשהתעלסנואחדיליספדהשהיאהראשוניםהדבירםאחד
בשלמהבגדהלאשמעולםחיה,הסבים)אצלהלילהאתבילו(הילדיםבמיטתה,
דושםעללשמורלהחיהחשובשמדנית.בחודהחיתהשתמידבחיים.בהיותו
טוב.שםועלחיצוני

בוראיחיתההיאאם-כן,שהתרחש,במהחשדהאשתיאםיודעאייניהיוםעד

עצמהמשלקטנהפדשייהניהלההיאגםואולייהזמןבבואיחלוףשזהבטוחה
 .האיזוןלמען

במטבחה,דולףנחכשתיקנתיאחדאחד-צהרייםניליאותישאלה"סטאשק,"
עלזיכרוןספדצשדיךכמולכתובשיוכלעיתונאיארסופדמכידאתה"אולי
הרבהטוב.רעיוןלינדאהוזהבלילהאתמולזהאתהציעחותכי ?שלמה

משהוזהאבליקד,דילהיותעלולזה ;ספדי-זיכרוןמוציאותשכולותמשפחות
כשיגדלו."ישקראוהילדים,בשבילוגםולחברים,לקרוביםלתת

קרובעל-ידישככתבוצנעוות,חוברותחלקם. .כאלהזיכרוןספדיהיכרתי
אועיתונאיעל-ידישככתבוקשה,בכריכהמהודרותהפקות-חלקם ;משפחה

אוציידו,מהכופליםרביםואיודים.צילומיםוהכילוככבד,תשלוםעבודסופד
אבלמביך,באופןחובבנייםוציודיםשיריםבדדך-כללאלהשירים.חיוכתבו
אושלהםהעשרהשנותבסוףמאד,צעיריםבדדך-כללהיווהכופליםהיות

קטעהשהמלחמהמהדבירםהמשתמעתהמסקנהחיתההעשרים,שכרתבתחילת
והרע,הטובשלתערובתחםלכשקשחבירויודעחיילכלמבטיח.כישרוןבאיבר
הכדוריםוכאשדוהקמצן.הנדיבוהמכעור,היפה ,והטיפשהנבוןוהפחדן, rהאמ

מדבראיכראישאבלמקדי.באופןקוטליםהםלהתעופף,מתחיליםוהרסיסים
הרושםמתקבלהיהבלבד,ספדי-הזיכרוןעלמסתמכיםהיינואםכמתים.סדה

 .הנדיביםטובי-הלב,המוכשרים,היפים,אתלקחהקרבבשדהשהמוות
העלוביםחייואתולחיותבשלוםלחזורלאספסוףדקו~פשדוהאמיצים,
 .אבדןבשלהרפדשאיזונהבחבהרוהקטנים
דובשלהספקבחירתיתדמיתו,יצירתאחדמבפכיםעקבתישלמהשלבמקדה
אתלכתובחודיוידיעלכשכהדמושכתעיתונאית .הצבאיבעבדושעסקהחומד
מגן-לשמהלשציודיםממייניםבמחיצתה,רבותשעותבילווניליוחםהספד,
שלםפרקשיהד).כתבלא(חראמשפחתייםוצילומיםובית-הספד,הילדים
החזיקעצמו,בכוחותכשהוא,ששת-הימים,במלחמתהצבאילעבדוהוקדש
יכלהמרתואתמצאעליהוהסוללההיותעזרה.שהגיעהעדגבעהכאותה

במחלךהאחרונה"."הגבעהדברשלבסופוהספדנקראגבעה,למעיןלהיחשב
פרטיםקבלתלשםשלההסטודיולדירתהעיתונאיתאותיהזמינההספדכתיבת
"אכליכטלפוןאמדההיאהדעת,"עלמתקבלתסופדת"אני .נוספיםצבאיים
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לשון
לילית

ולא
מובנת

פורתאלישע

כיכר :מוזרחלוםאותותדירוחוזרשב ,בחלומותי
לצריףמגדל-המיםביןהלחוצההקטנה,ךה ?7הrכ

בליגיונריםהוממולאמלאה 'הישןחדר-האוכל
באורנוצצותשלהםשקסדות-הכסףגהוצי-מדים

אתחותכיםשלהםבקסדותוחודימיוחד,חלומי,
התפורותןע;ך~י;ת-הrכאקיהרחוקים.השמיים;~הרת

ומתנפנפותראשיהם,מאחוריכסוחרתהגסהבדמן

 .הילוכםלרווכ
החלוםחוזרמאימתיולצייןלדייקיכולאינני

הלילהבשעתעינילפניומתר~ההזההמופלא
חצותאחרורבעלשתייםוחציאחתשביןהקבועה

מפעימיםוספיחיוהזהשהחלוםלילותויש .בדיוק
בזיעת-סיוטים,מכוסהמתעוררשאניעדכךכלאותי

יודעאניבאזני.נוראותמקיששלי;לם nולב-ה
הרחוקים,ילדותיבימיהזההחלוםשלשמקורו
מקושטי-המדיםהערביהלגיוןאנשישלבדמותם
משוטטיםשראיתיםהמרהיבות,הקסדותוחובשי

תל-שלהקטןבגן-החיותהנ~ריםלכלוביבינות
במכוניתפניעלבחולפםבהםחזיתיכךואחר .אביב

לטול-rךרךהשביןהישןהכבישעלפתוחהצבאית
שלהליכההיאהקיבץוחצרבתוךהליכתם .~ךם

שלתנועותתנועותיהםבטוח.היוםאניבזהכובשים,
שתמידמפני .לטעותהיוםיכולאינניבכך ,שליטים

אישממנההנמוכההעמדהמןאותםרואהאני

זוזוהקרקע,לפניהקרובהבעמדהלזייף,אפשר
עמדת ,טעותאוהגזמהשוםמאפשרתשאינה

אדמתהאדמה,אלהנדחקקטןילדשל~;כת;ך ?iה
מפחדיו.מרוןףהאהובה,החמרה

אמי'עמדינמצאתכרגיל .בחלומילבדיאינניאני
בגן-החיות,היאגםהמשוטטתרחוקה,~םאותה

שיחתןמתל-אביב.הדודהעםמרתקתבשיחהשבויה
ובפרטי-נשכחיםבקרוביםמשפחה,בשמותמלאה
שארעהלא-טהורהפרשיהאיזושלפרטיה

דמיוןאתומגרהמרובהשבשיחתןהסוד .במשפחה

מתרחקותהןהדודה,עםהולכתאמישלי.הילד
המתרביםהגלידןבחיילימרגישהאינהכללוהיא

 .הגןאתוממל~יםבמהירות
חבושמפוזר,אבאותואבי,איתינמצאאוליאו

והואהעירה,בצאתוחובששהיההאפורבקםק.ט

שפרשמנוערחברועםובהתלהבותבשקטמשוחח
אבודותאךטובותשניםכמהשעשהאחריהעירה

מלואבכלכרגיל'מתנהגהואגם .הקטןבקיבץו
באיוםחשאיננוהואוגםהשגרה.שלפרטיה

גן-שלוהגדרותהרשתותביןלהידחסהמתחיל
כאיומיםמרגישאנירקהאםזה,מה .החיות

באימהלחושמסוגלהקטןאנירקהאם ?הקרבים
רקשמאאו ?הגןשלהרשתלחורימכעדמפעפעת
אותםמשכפללעצמימדמהאניהזוייםמראות

 ' 1 ?ארוכות~לרםשנותלפר~.סכדידילאין-סוף'

בשינוייםעצמםעלחוזריםשהחלומותלילותויש
ישזה.אתזהמחליפיםקרוביםחלומותקלים.
החלוםזירת .אחרבמופעמתלבששהחלוםלילות
במגרשעומדיםאנחנועכשיודומה.זירההיההלילה

 ,הילדיםשלהיחפותברגלייםהמהודקהאדמדם,
בשנותהקיבץו'שלהקטןהאוהליםמחנהלפני~מש:

קוזיץיוסי :צילוםפורתאלישע

מלבינה,בחצי-גורןניצביםהאוהלים .שלדהבראשית
איטיבצילוםכמרלאיטם,מתרוממיםומאחוריהם

בית-הקרמרתייםשלפיגומי-הקרשיםקולנוע,של
לינדמההאם .בטחוןבית-הלימיםשיקראהראשון

אתהדומיםהאוהליםביןמזההבאמתשאניאו
 ?ראמאאבאמתגורריםשבוהמיוחדהאוהל

כינרתראנהאנהמשרטטיםכסופי-הקסדותהלגיונרים
מחפשים ?הרוחותלכלשםעושיםהםמה .לאוהלים
 ?באלבומיםמחטטים ?תמונותמבקשים ?מזכרות
הנבדליםהקיבץוחבריאתמדביליםהםכךואחר

חבילות-החציר,שלהגסיםבחבליםוקשוריםבידיהם
שדהלאיזהל~י-שם,הפרדסים.לשערמעבראל

ניצבלבדיאניהאם .סמוייםפחדיםומעוררמרוחק
אניהקטניםחבריביןאוליאר ?במחזהורואהשם

רקכמרני.ממשמבוהליםגיליבניילדיםעומד?
בחורשתנסתריםואנולעררנודקרתגופיות

חסרי-מתוכה,ומשקיפיםהעברתההאקליפטרסים

אתומוליכיםמושכיםגיונריםהלאיךלחלוטין'אונים
אתמנהליםהםואיך .הקיבץוחבריושארהורינו

האוהליםמחנהבתוךלז;ו~ית Wבאלימותמהלכיהם
בחלומותאסדרולצעוקעכשיוירעיללאבכי .הקטן
מסךלחלקיה,התמרנהמתפזרתשמיידמפני

במיטתי,מתעוררואנימחשיךהמהופנטהזכררנות

שעוןעלוהשעהמואץק ,pבדר;:ךלוםכדלימזיע
וחציאחתבין :כרגילמיטתימעלהמאירהזרחן

 .חצותשלאחרורבעלשתיים
קטעי-חייםמתערבביםהזהשבחלדםבטוחאני

שלהחיפושיםחרדת .ילדותימשנדתרחוקים
גבעת-חיים,עלהמאייםהמצרר .הבריטיםהחיילים
טיול .ותדהמהומרדתבדםשהסתייםהסמוך'הקיבץו
לאיבודשהלךילדתל-אביב.שללגן-החיותילדות

 ,ממנונשמטה ;מ~שידילדהמבקרים.כמהרמת
בד-שלביריעותמכוסיםשעורפיהםזריםוחיילים
לביןבינובגסותוהפרידודחפרהומתנפנפותחאקי
כל~;גrכ:;ויםמופלאהדרךבאיזואיך'אבל .אמו

ורצףמשלהם. הל,;~הגירןלהםשישהללו,החמרים
שלתמרנהלכלל~~ס:;ויםהםאיךמשלהם,הכרחי

כבושהשרון,שבקצההקטןהכפרעין-החורש,

 ?הערביגירןהלחייליבידיומוחזק
הטופוגרפייםהפרטיםאלחוזראניבחלרמרתי
הקיבץושלהישןהטנדר :לזראעדליהמוכרים

שלדרכים .לקיבץומזרחיתשםאירל nבג~י-השוקע
הכפרמבראיואלההריםאלהפונותעמוקחול

נתקעהמאחריםנוסעיםשלחבורה .אקון ?jהמאיים
להקותיחושך .לנסיעהאסורהשכברבשעהבדרך
מנוע :מכלוהרעמשרטטות,כנופיות ,תניםשל

 .ביותרהמסוכןבמקוםדווקאמפעולתושחדלבוגדני \
משונותדרכיםישומשתהה.תמידנעצראניכאן

ילדותיחלומותשל.רצף-התמונותמוזרםשבהם
הרך,האופקקרעלמשתהההעין .הנשכחים
הצפופים,הפרדסיםשנגמריםהיכןלאיטר,המשחיר

א;ת Wק ?iואלשדרתאלהמראהפתאוםשנפתחהיכן
 .~אקרןאבטיחיאתהנושאותגמליםשלשיירותואל

בתרך .פעםולא .הגמליםמןזבהאבטיחיםדבש
עינימדלממשרואהאני .החלוםשלהמופלאהבלגן
הגמליםמדבשות .בדםר ?7מוהדבשאיךשליהילד

שיצאומנה.שההשחורההאדמהאלהדםמטפטף
ובמקרם .משובחתכאדמת-זנrרקמוניטיןלה

רעוליםצומחיםבקרקעונספגותנופלותשהטיפות
בהמוניהםפעםפזוריםשהידכאלה .ירן ?jהקישיחי

שחמקומהםאחדיםנחבאיםועדיין .הפרדסיםבין

קבוצת .ב;ת_המ~זיבמסתר ,החדישההחקלאותמשיני
מארד.ממהרתהדומםמהטנדרשירדההאנשים

שלמרחקקר .מקרטעיםוהדבוריםחרישיותהשיחות

;ךפקרשלהרגשהישאבלהקיבץו'מגדרכלרם
בהליכתוהמפגרהילד .מוסריםדמיםושלמוחלט

אתשדמעאניההולכים.אתיעכבשלאלגרורצריך
כלחדתחשאני .הצועדיםשלהןרוךהמאמץ
כדלירועדאני ,זיעת-הצעדהאתהסופגיםהבגדים

 .ומהתרגשותמפחדהטלליםמצינת
הקטנההחבורהעוצרתמר~ה-ה~ךקף Jעץ-השיליד

במפת-מוכרתנקודהזוהי .אווירולשאוףלנוח
הקיבץושלהמזרחילשעררעדמכאן .חלרמרתי

עםבצעקותלהתקשראפילואפשר .קטןמרחק
נולד,מפרחםהעץ .המזרחיתשבעמדההשומרים

אני .הלילהשמיאלוקפאוזקש;ךפוענפיםשולחי
פ;~עהברקאתשראוהילדיםבחבריקנאהאחרד

עמודאת ,ברשכשתלחחהאשאת .הענקבשיזף
שלדראתרקזוכראני .ממנושהתאבךהעשן

שנולדתיחבלואומרמי~ראנילפעמים .המפוחם
פרשת-מצייןמרכה-הברקהשיזף .השריפהאחרי

ממנו .ומרתיחלשלהמלזזכרתיבנוףמענייניתדרכים
נקלעיםהערבייםהרועים .האימהשולטתולמזרח
 .סביבסת;לל;ת ?iהתניםשללהקותדישבסמוך

החדלמתוךמ;קםדאב~בידי,מישהומושךואחר-כך
נמרצתבהליכהאחרון,במאמץעליו.שצנחתיהקריר
מהצלנזהרים .לקיבץולהגיעמוכרחיםורצופה
מעצמיםמתרחקיםהבננות,מטעשלהעמוק

 .פתאומייםוקולתנועהמכלונרתעיםחשודים,
השעראלומזיעיםובריאיםשלמיםמגיעיםולבסוף
 .המזרחי

מןמתפרקאניתמיד.החלום.שלהזאתבנקודה
קורא ,ילדותיבבכיפרוץאניבי.שנצברהמתח
אני .עצמיליגםמרבנותשאינןקריאותהבכימתוך
וממלמלומלוטףמנוחםרחומות,אםבידינישא

כלשרןלים ?iהשינה'שובשבתב;~ניעדלעצמי
להשישסיוטיםשללשרןאיזו .מרככתולאלילית
נסתרכךכלהואאבל .משלה~י W~להגירןודאי
נואששאניעדחמקמקה,כךכלוהיאממני,

 .מלהבינה
רחציאחתשביןהללובשעותכלילדת,לפעמים
עין-החורשעינילפניעולהחצותאחרורבעלשתיים

תוךאלבכוחפולשהעבר .ילדותישלהמסו~~ת
 ,אנחותרעולותפורצותהחבריםמחדריההדרה.
הרחוק.בבית-התינוקותונאנקיםבוכיםתינוקות

הלילהרוחעםנישאותאלי,מגיעותמשרנותצורחות
מצליחאינניכרדיותאזנייםשאשיםמהוכל .הקלילה
מנין .ההריםמןהערלותצעקות-הלילהאתלפענח

כל-שמכאיבמהר ?הזאתהעצומההסירטיתה~~רגיה
לשוןבאיזו ?הזההמאושרהמקוםלתושביכך

קוראיםהםמיאל ?הסיוטיםחולמיצועקים
כמצדקתם?

לישאיןלחוקיםהמופקריםשליהלילהבחלומות
דרך :רחוקמראהתדירחוזרעליהםשליטהשום

חיילגדרותלגבעת-חיים.המוליכההמלבינההכורכר
כולהחפורהשסביבההאדמה .סביבותיהעלנערמות

וחייליםהגשם.שלאחרתלי-חפרפרותשלשדהכמו
אני .התמוכהכלמלואאתממלאיםחמושיםבריטים
עשרוגות-הביובבמקוםהחורשהבשולישוכב

האקליפטוסיםשלהענקייםהגזעיםאל .מסתיימות
פצעיםהעץאתפוצעתוהיאהקיבץוגדרנצמדת

מחוספסתהקליפהטובהריחנוטףהשרף .עמוקים
האם ?הזכרוןלהשלמתכאןליכחוץעודומהלמגע

כמהלידישוכביםאוליאולברישםשוכבאני
כשזחלנוכברהחלוהיריותהאם ?הקטניםמידידי

האשבשלדווקאאושלנו,התצפיתעמדותאל
ומתוךילדות,שלתזזיתמןבנותפסהשכפתחה
האדמה,עלעצמנוהטלנולחושיםפשוטההיענות

אלערוגות-הביובשלהשקע,ר~ךי;תכתוךוהזדחלנו
החורשה?קצה
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שלידוהבטוןעמדתלואצהסמוךהשערליד
צעקותוישקריאותישאנשים.שלחכורהמשתופפת

זועקמישהוהמטחיםשכיןוכהפסקות .כאוויר

צמרמורותנחרצותשליהילדוכגב .רציםואחרים

הזכרוןתוךאלמעמיקותחיי,ימילכל ,צלקותכמו
אחדאליצועקלפתע .החלוםכמחוזותונחרתות
לפנישמה,ההוא,האישתראה, :הקטניםמידידי

האיש ,נוראומתרגזכךכלשצועקהאישהשער,
 .שלךאנאהוא ,p.זההוא
אתאנא,אתורואההשעראלמכטיאתמפנהואני

כהתקףאחוז 'והאצילהגדולהאיש 'י;קל:;ניץ~לקה
כלשוןשמגדףהואזההאם .ומריריותכ:עסשלנורא

 ?היאשפתוכאמת ?הבריטיםהחייליםאתמדהימה

מימיאותושמעתילאהרי ?היאלשונוכאמת

כישייזהראליצועקיםלדיםיה .ככהמשתולל
רוצהכךכל .חלומיכתוךנקרעואנייוריםהאנגלים

להיבלע 'מגידופיולהשתיקולהזהירו'אליולרוץ
מעמדת-התצפיתלמושיכולאינניאכלכזרועותיו.

אנינקרעיםשאינםכככלי-חלוםומהודקאסור .שלי

 ,הקאל ,אנא :מתוכיויאלולקרואלפרפררקיכול
שםתפוס ,תועיםככדוריםמלאהאדיר ,זהירות
ן.עמדת-הבטושלהדקהצלכתוךה;בלע .מחסה
פולחתלגבעת-חייםהמוליכההמלבינההכורכרודרך
ךוכתעולםועדמעתהונתונההאנגליהמצוראת

שראככליאותהמלווים ,לילדתישלהמצורסיוטי
ןניאיקריאות ,המטחיםמולעומדאנא .אפנה

והמליםלינשמעתאינהולשוני ,אליומגיעות
 .מוכנתולאליליתלשוןכאותהיוצאותהנכדות
קשההתרגשותאחוזמתעוררכשאנילפעמים

כשקטעצמיאתכוחןאניחוסר-אוניםשלוהרגשה
וליקאתלדעתמכלימצרףאניגםהאמנם .הלילי
 ?הקטןהקיבץושלהליליתהסיוטיםלמקהלתהצרוד

שלאהמרוחקאנאאלשליהמצוקהקריאותהאם
המדרכהעל 'מכחוץנשמעותאליולהתקרבאוכל

כקריאות ,מתאחריםהולכי-רגלכאדניהמוארת,
 ?להכינהשאי-אפשרליליתלשוןכאותה

 'אתעצלולאשאקוםוכמהכמהלעצמינדרתיוככר
אפתחהמנורה,אתואדליקשולחן-הלילהאלאשב
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כמראותכוליספוגורצופה,מהירהכנתיכהעקואשת
 .עטפוניעתהשזהכריחותמסופג .ראיתיעתהשזה
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מפרות
ואידיאלוגיה

השלושים)בשנותישראל,(בארץ

 ,) 54 :(י"בנפש"מסירותשל ,עםלגורלחרדה
לעדתו, .) 659 , 255 : 1980שפירא, .אגם(וראה

אהבתאתלהקנותאפשריפהספרות"באמצעות
וערכיםהיהודיתההיסטוריההאץר'אהבת ,העם

 .) 255 : 1980שפירא, .א(יהודיים"

גוץנורית

הפוליטיתהמערכתעםהספרותיתהמערכתיחסי

הרחבחציוניבקונצנזוסמשולתבאחיזה
העבודה*ונתעתועברכי

שכרתשלהספרותיתהמערכתאתשאפיינההמגמה
הציוניהקונצנזוסבערכימשולבתאחיזההיתה-30ה

שלהשקפותיהאתהמזכיר(באופןביותרהרחב
שלהסוציאליסטיםובערכיםהכללית)הציונות

שלשורשיועללהתחקותכסיוןתנועת-העבודה.
קורדובהעל-פי .-20השכרתאלמוליךזהשילוב

בשנותבאץר-ישראלהספרותיהמרכזכבכה ) 1980 (
אחתקבוצה .סופריםקבוצותשתיעל-ידי-20ה

מחוגיםשבאווקבק,לחובר,כביאליק,סופריםכללה
שהיתהנוספת,סופריםקבוצתציוניים.בורגניים

עמדותיהאתקיבלה ,השכייהלעלייהבעיקרקשורה
הזדהתהלאכיאםהעבודה,תנועתשלהכלליות

בכימין, .ראתלמשלכללהזוקבצוה .במפורשאיחה
הקבוצותשתי .ולמדןוכסקישלאתוכןופיכמן'צמח

והקימוהמאוחרות,-20הבשנותבזוזוהתמזגו

הלךהתמזגותןעם .אגודת-הסופריםאתביחד
זהרקעעל .השכייההעלייהסופרישלהקווהשתלט
כללייםציונייםערכיםלשלבהכסיוןאתלתאראפשר

שלהספרותיתבמערכתתנועת-העבודהערכיעם
שהתקיימומגמותשתיביןוכפשרההשלושים,שכרת

וכן ,-20הבשנותזולצדזוהספרותיתבמערכת

עםבחץו-לאץרבעיקרשהתקימהמגמהשלכשילוב
 .באץרשהתבססהמגמה
תנועת-ברוחהציוניהקונצנזוסשלתרגומותהליך

בשנותכברהספרותיתבמערכתאפואהחלהעבודה
שכיםבאותןכאמור, ,-30הבשנותוהושלם ,-20ה

תנועת-העבדוהשלמעמדהוהתבססהלךעצמן
הפוליטיהמפכה .ובאץר-ישראלהציוניתבתנועה
אפואהקבילבאץר-ישראלהספרותיתהמערכתבתוך

 rהמרשאףואפשריותר,כלליפוליטילמהלך
והמאבקיםכשהקיטוב ,-30הבשנות .אותוועדוד

התנגדותהסופריםגילוהחריפו,הפוליטיים
שלולפוליטיזציהבאץרהחייםשללפוליטזיציה

ההשקפהאתלכךכאופחיציהוהציגוהספרות,
הציוכתשהתנועהזו(מעיןביותרהרחבההציונית

את ,כאמור ,תרגמובפועלאךבה).החזיקההכללית
לחיזוקתרמוובכךתנועת-העבודה,ברוחהקונצנזוס

 .ביניהםהזיהוי

ואוטוונמהימ~יסות :מסודותשתי

עםהתמודדההשלושיםשנותשלהעבירתהספרות
הןכלפיההופנתהאחתבתיעהתביעות.סוגישכי

והיא-לחמחוצהוהןהספרותיתהמערכתמתוך
ולשקףהחלוציהלאומילמאבקלהגתייסהתביעה

עשלתההאחרת,התביעהספרותי.באופןאותר
התביעהחיתההספרותית,המערכתמתוךבעיקר

הכלל-אנושילביטויהספרותית,העצמאותלשמירת
שכרכה(מההכתיבהדרכישלאספקטיםולהבלטת

קטעראדיארלרגיהיי)(ייספררתספרימתוןקעטתי *
הספרחלקיאתלההבירהעיקריתר mשמטאח,ד

 .הקדמהאלאאינויכןאםהקעט, .לאחריושיבואר
בהרצאתלאורלאצתעומדהמלאהפסר

שלולשוניתמדעיתבעריכההפתוחה,האונירבסיטה
רריסבררד.ורחלהספללאחאןב-זהר,בשמת

נ.ג.

תמאטיקה,חשבוןעלגם ,הספרותית")"הצורה
"התוכןשכוכה(מה"מג~ייסים"ועלילהדמויות
מסורותבשתישמקורן ,אלהתביעותשתי .)"החברתי
 ,) 1984(מירון,העבריתבספרותלסורגיךששלטו

זועםזוהתמודדוהאירופית,בספרותוששורשיהן

להלן,שנראהכפי ,שתיהןהשלושים.כשכרת
 .לתנועת-העבודהזיקהמתוךהתקיימו

והקשרחמגיויסתהספרותשלהמסורת
לתונעת·חעבדוח

השלושיםכשכרתהופעלוהעבריתהספרותעל
לאומיתספרותשלמסורתלהמשיךחזקיםלחצים

תחילתהחברתיים.ציונייםתפקידיםלמלאהנקראת
בתקופהשעבהר,המאהבסוףעדוזומסורתשל

אךהציוניתההסברהבמשימתהספרותיצאהשבה

במזרח-אירופהשהתבססותפיסותעלהסתמכההיא
מכל(יותרהספרותאתראוואשר ,-19הבמאהכבר

(שקד,חשובחברתי-תרבותיכמכשיראחרת)אמנות

 ,מירון ; 188-184 : 1980אבן-זהר, ; 268 : 1983

העבריתבספרותזומסורתלהמשיךהלחצים .) 1984
ומצדהפוליטיתההנהגהמצדבאו-30השכרתשל

על-ידםנתפסקהל-הקוראיםוגם ,עצמםהסופרים
 .להכשותף

שבונתהפוליטיתההנהגהמצדהבתעיה
השלוישם

לבטאהספרות,עלהפוליטיתהמערכתשלהלחץ
העולםמלחמותשתיביןגבר ,לאומי-ציונימסר

העלייהשלההתיישבותיתהתכופהבעקבות
רביםבמאמרים .שלאחריהוהעליותהשלישית
ספרותאנשיאזכקראוהעיתוניםדפימעלשהופיעו

ביטוי.לוולתתהלאומילמאמץלהתגייסורוח
לקחתהספרותשלחובתהאתהבליטואלהמאמרים

עמעוםחשבוןעלגםול~החלוצי,במפעלחלק
על-הגדולבחלקםככתבוהםהכלל-אנושיים.ערכיה

החלוציהמאמץאתופירשוהעבודהתנועתאנשיידי
ערכיה.ברוח

על-בכתיבהמעונייןשאיכריטעןצכלסוןבדל ,למשל
הדעהאתכיסחבד-בבדאךסוציאלית","הזמנהפי

נחיריואתלשחרריכלואיכרואביוןעניש"עם
ביטאהעבריהסופרכאשרגםלדעתו, .משליחויות"

אלההיו ,היוצר"שלהכפשמכבכישנבעה"הזמנה
הסופרכן,עליתר .האומה"שלהכפש"כבכיבעצם
יהסופר"את :האומהכלפיתפקידלמלאאמורהיה

כהולךאםכיככגרר,לאלראותאנורוצים ,כיוצר
שלהחייםצרכיאתחשלראותורצוננובראש.
המעשהאתמוצאיםהמעשהשאנשילפיגםהאומה,
 .) 47י"ב:(כרךהגנובה"המלהואתהדרוש
שהספרותחיתה,כצכלסרןשלהא-פריוריתהנחתו
העבירת"התקומה"בתנועתמרכזיתפקידמילאה

תשאבשמהםה"מעייכות"בבחינתושהיא ,) 47 :(י"ב

אלההנחותבסיסעל .) 53 :(י"בלעתידכוחהאומה
ודידקטיות"טעם"המשלביםקריטריוניםכיסח

שאיכהזוהיאהטובההספרות :הספרותיכשיפרט

לביןר'כישרון'ו'יופי'טעם''ט~ב"ביןמפרידה
זוהיהציונית".ובתנועהבעםהאזרחותהרגשת

שלעזה,אהבת-מולדתשל"נחשוליםהמגלהספרות

הסופידםמצדההעינות

אתמהסופריםחלקגםראוהשלושיםשכרתבמהלך
אפיינהזותפיסה .חשובהכמשימהה"לאומי"הגי~ס
הצעירים,הסופריםאתביותרהבולטבאופן

בשוליפעלוועדייןשכים,באותןלכתובשהתחילו
חיתהעליהםהמקובלתההנחה .הספרותיתהמערכת
דורשים ] ... [כאןוכעצביםההולכיםהאלהש"החיים

תרבותי",להרי"בררךי(מלץהתרבותי"ביטוייםאת
לשקףישכןועלתרפ"ו),בתשריי"דדבר,מוסף
בוועידתגםעלתהזודרישה .בספרותאותם

מאזנייםכתב-העתנתבעשבהבתצר"ג,הסופרים

 : 1979ושמיר,(הלפריןהשעהבענייניעמדהלכקרט
35 (. 

לאומיתפקידלמלאהספרותצריכהשלפיההתפיסה
לערכיעמוקהזיקהשגילהבאופןלרובכוסחה

תפיסהלובשתלמשל,הבא,בקטעתנועת-העבודה.
 :הפועליםציבורשללחיכוכוהנחיותשלצורהזו

אותרכפרכסאל-נאאךידיעות,לקבלצריך"החבר
עלכספרוכר'.ג,ב,א, :אלמנטריותבידיעותרק

[כלומר,ובחטיפה-אליואהבהכטפחיהירדן
ושיתוףכיבושרוטכברג,מפעל :"כבדרך-אגב"]

משדהיחורבןמכללסבולהחבראתכרגיל .עבודה
מובחירםספרותקטעיהרבהיש ] ... [שומם,

שלולעמקותכיבוששללעחלחכךשבכוחם
 .) 424ת"ש:בסרק,בתרך: , 1934אשד, .י(שיתוף"

חלקשהעניקבפרשנותאישושקיבלהזותפיסה
על-פינדנד.שללהשקפותיוהסופדיםמציבור
"כהןגם~לאסרפד",דק"לאכרכרהיהזו,פרשנות
"עצםלשגבירכהןתכבה",שלאהגחלתעלהשומר

 . rשמערכרב ·י<גדול"לאומי"שידותהיאהכתיבה"
"שבכלכסרפד,נדנדהוצגלכךמעבד .) T : 67תש"
העבהדובספרותודקאךהשתתףבאץרהיותרשכרת

שלאורגניחלקלהיותחיתהשאמורהספרותשבה",
פעלינו.מ"עלחכרך, .ג(ביראיםאץר-ישראלייםחיים

שקד,אצלמרכא ; 1923הצעיר,הפועלהתרבותיים",
כצנלסרןבלדגםתיארלזודרמהברוח .) 243 : 1983
 :אומדהואבאץר",העבדוה"ספרות :הספרותאת

לרחישו.לחייו,לפועליכיבלברואימיהכל"עמלה
 .) 147 :'ב(כךדשבתוכו"וליחידלציבור

"לאומית"ספררתהסופדיםתפסושבוהאופן
העבדוה,תנעותלערכיביטויהמעניקהכספרות
ברבירםהיטבניכירםזה,לענייןנדנדשלוגיוסו
העליהבימישנוצרההפועלים,תרבות"על :הבאים
אנחנונדנדאת .לחכךצדיך-ולאחריהחשביה
- .ביחסגםאמוריםוהדבירםאחדלכללהביאצריכים

הנתועהלהנדתביחסגםבכלליהציבוריתלמחשבה
שנוצרוערכים.עלחיכוך :הכלליתהסוציאליסטית

 .) 423 : 1934(בסרק.ההסתערות"בימי

הסופירםשדוב •בכךכיכרהלתנועת-העבורההקידבה
ל;צית nהלהתיישבותכשייכיםעצמםאתדאו

החלוציעבדםעל-פיאםנעיד,כשחיוגםהעוברת,
בןהייתי"אני :האידיאולוגיתנטייתםעל-פיואם
תכבעודךטלפיו,גביראלמספרבקיבוצים",בית
בעיןהיהשליהשני"הביתגזית:הספרותיהעת

לשהזתאהאווירה.בתרךחייכודגניה,גבע.חדור.
א.גםודאה ; 1984פרטי.(ראיוןהעוברת"א"י

עצמםשדאוהסרפדים .) 241 : 1983שקד.אצלציוני.
טעביבאופןפירשולתנועת-העבדוהמקורבים
לערכהי.כמג~יסרתהספרותיתהמג~יסרתאתלחלוטין

עריונותעםעצמםזיהוההואבזמןהסופרים"דב

אפירםמספרמאליו",מרבןהיהזההעברוה.תנועת
עצמהראתה"הספרות ,) 1986פרטי.(ראיוןשמראלי
לארמית-ישראלית".תרבותלהקיםמיעודת

לקהל-הקראויםביחסהידמוי
אלהופנתה"מג~יסת"ספררתלכתיתבהתביעה
לשבשמרגם-על-ידהונתקבלה-הספרות

הפעוללשהדימויהחלוצי.הפעוליהקוראיםקהל
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עובד,אינטלקטואלשלדימויהיהעתבאותה
 .(בכאחתותרבותיותמשקיותמשימותהממלא

שפירא,א.אצלגםוראה , 143 :'בכרךכצנלסון,
כמימנהיגיו,על-ידיתואר,זהציבור .) 253 :תשל"ז
שלהתפקידאתומתמידמאזעצמועלשנשא
בדלטען ,העברי""הפועל :העבריתבתרבותתמיכה

המשעןנעשהבארץ,התהוותו"מראשיתכצנלסון,
רקולאהעברית,ולתרבותללשוןביותרהנאמן
קרקעכיוצרגםאםכיוכתומך'וכמעריץכקורא

ערכיםכיוצרהרוחנית,היצירהבשבילפורה
לדבריו ,) 1935הי"ט,הציוני(הקונגרסרוחניים"
קוראהאץר-ישראליבפועלמצאההעברית"הספרות

הנההנדפסתהעבריתהמלהאשראדם :חדש
מצרהידייציאתלאקינוח-סעודה,לאבשבילו
 .) 144 : 'ב(כרך "דבר-חייםאםכילאומית,

מתגלהתרבותיכחוד-חניתהפועליהציבורתפיסת
"ציבור :למשלאחרים.דובריםשלבהתבטאויותגם

ומחייהעבריתהתרבותיוצריביןגםהיההעובדים

לגורל"האחריותמוטלתעליו .) 317 :(בכאריהשפה"
זהציבורבתוךרקכיהעברית,הלאומיתהתרבות

הלאומיבמובןהמחדשיםתרבותייםערכיםנוצרו
שקד,אצלמובא 1 1922 '(הורוביץוהאנושי-כללי"

1983 ; 389 (. 

לנואיןאחריםאמצעים .המפעללהצלחת-בצבור
 ,אדםכלמוקיריםאנוועל-כןבהם.צורךלנוואין
אתויודעבמחננועומדוהואשאר-רוחלדאשר

מןתביעותינוהןגדולותועל-כןכמונו.סבלותינו
דבר-שעשועיםלהיותצריכהשאינההספרות,
סבלספוגתההויה,דםרוויתאםכילכותבה,
 :תרפ"דבכארי, .(גומחנכת"-ותקוותיההיצירה

317 (. 

הספרותאלבאאכןהעברישהפועלהטענה,
העולהבדרישהלאישושזוכהכאלהבתביעות
שהספרותהצעיר","הפועלועידתשלבאסיפות

כמומפורשות,אידיאולוגיותעמדותתבטאבעתרן
 :ז"תשכהן'אצלשפירא(דברישבוהפוליציסטיקה

התביעותהיושאלהלכךאחרמסוגאישור .) 57
נזיפהבדברידווקאמתגלההקהלשלהאמיתיות

באהואהעבריתהספרותאל"שעלזהציבורשננזף
ציוני,צרךאיזהמתוךרק-כברבאכשהוא-

תלונה .) 51 :תרע"ט ,חנוך .(ג "יותרולאלאומי
הפועלמתרגללאט"לאט :ביאליקגםהשמיעדומה

 "עניניובחוגשעוסקזהרקהואשהספרלחשוב
 .נ"ח) :אכרך(תרצ"ה,

שלציפיותיובאמתהיוכאלהאםביןמקום,מכל
והסופריםהמנהיגותאםוביןהפועלי'קהל-הקוראים

•-·•·-- -.' .• ·.' •.• --··------... . · .. ··· ·· · , .. ··: · ' ' ' ,,,,. 

גוץנורית

ציבורכיןהתנהלערשדיאלוגלכךעד~יות,ישאכן
 9בפרקיםבייחוד(וראההעבריתהספרותלכיןזה

אנשידבירטורים","חוגהקוראים,מכתכי :-10 ,

העבריהפועלשלהדימוי .ונו')לשלונסקיהקיבוצים
מקבלהעבריתכיצירההמעונייןכאינטלקטואל

שפועלים,המראיםסטאטיסטיים,כנתוניםגםאישור
היוכ"פועלית",עצמהלהגדירשנטתהאוכלוסייהאו

ספרייתשלכסקריםהקוראים.כקהלנכבדחלק
הספריםשואלישמספרמתגלה,ציון""שער

רבעלכדיכללכדרךמגיעכפועליםעצמםשהגדירו
מתוךלמשל, ,כתרצ"כהכללי.הש~אליםממספר
הגדירו 2,391תלמידים, 4,596היומכקרי'ם 11,617
- 599מקצוע,כחסרי 2,343כפועלים,עצמם

כפקידים--176וחופשייםקצועות.מככעלי
אמנם .) 76 :תרצ"ג ,תל-אביב"עיריית("ידיעות
להניחישאךכקונים,ולאכשואליםכאןמדובר

שמיגזריםכךעלמעידיםהמספריםאיןשאפילו
מעידיםהם ,ספריםקראולאהאוכלוסייהשלאחרים
עצמםשראואלהאושהפועלים,כך'עלכבירור

ספרות.שלעריםקוראיםהיואכןכפועלים,
על-ידישפורשוכפיאלח,קוראיםשלתביעותיהם
תביעותהיוהסופרים,על-ידישהוכנווכפימנהיגיהם
 ,החלוציתהחוויהאתשתשקףלספרות

 :הפועליתההתיישבותית,
 .התרבותאתעצמנומעללכערכדילאץרכאנו"לא
תרבותליצור-המזויפתהתרבותכמקוםאלא

סלעזהוכי ) ... [החיים.מןנובעתטבעית,אמיתית,
ההכרה :המשקלעלמניחיםאנחנואותואשרהזהב

אתנווהמתפללעמנוההולךיחידכלשלהעמוקה

להעידכדיככךישזה,כאופןלפרשןלנכון~צאו
מגויסת,להיותצריכהשהספרותהתפיסהעוצמתעל
תנועת-כרוחזרתפיסהתורגמהכרהאופןרעל

היהכההצדדיםעינימולשעמדהקורא :העבדוה
 .לבטאהספרותנדרשהומפעלוחייוואתהפועל,

הספרותלשהאוטוונמיהלשמירתהבתעיה
לתנרעת·העברחרוהקשר

שלטרהעבירתהספרותשלכהיסטוריה 'כזכור
הספרותיחסילגבימנוגדותתפיסותשתילסירוגין
מגריסת""ספררתשלהתפיסהלצדהציוני.והמפעל

האוטונומיהלשימורתביעותשלחזקהמסורתחיתה
 .לארמיים-ציבורייםמתכתיביםרלשיחרררוהסופרשל

ביאליק,שלכתקופתובעיקרשלטהזרמסורת
הספרותיתכמערכתהתקיימההשלושיםוכשכרת
הספרותשלזר-המנוגדתהמסורתשללצידה

המגויסת.

שלה"ארטרנרמיה"תפיסתכי ,להדגישחשוב
לתפיסתלחלוטיןמנוגדתחיתהלאהספרות

ערכיםעמדוהתפיסותשתיכבסיס .ה"מג~יסרת"

הסופריםשלהם.כדרמינאכטיותהיהוההבדלדומים,
הגבלתעםהסכימולאספרות"לשם"ספרותשרצו

החלץושלהחברתית"ל"מציאותהספרותיהתחום
תכתיביםלמלאכסירובמדוברבלכד.המתיישב
ארזרמפלגהשלתכתיביםארכלכד,לארמיים
ערכיםשלהדומיננטיותכהדגשתאחרת,

כצרוןולאואסתטיים,כלל-אנושייםהומניסטיים,
שלהציונייםהלאומייםמהערכיםכליללהשתחרר
אמורהחיתהלאלשמה"ה"ספרות Iלהיפרהספרות.

לגביה,תפקידחסרתאולחברהחסרת-קשרלהיות
רמתהעלהשומררוחנימדריךלהרותאלא

אפשרזולתפיסהביטוי .והמוסריתהתרבותית

ממשתתפיו 'כהןישראלשלכדבריולמצוא
הפועלהשבועוןשלעררנו)(ולאחר-כךהקבועים,

 :הצעיר

כלל-אידיאליםשלוזוהרםיפעתםאתלהחזיר"יש
לחינוךהלאומיהחינוךנהפךכלעדיהםאנוישים.

דור .מוסריחוט-שידרהומחוסרצר·לכשוביניסטי
גםיכולככלל'האדםחייאתוהמוקירהמכבד
דור,כתוכה.אמתחייולנטועאומהולחדשלכנות

מדולדליםהאנושיים·הכלללייםוהקשריםשהיסודות
האומה"אתלהבריאגםמסוגלאינוידו,על
 .ו-72 167 ,ד"תרצ

ערלהאךכספרות,כמישריןעוסקנויאאמנםהקטע
שללאורםהדוראתלחנךשישהאמונהבברורממנו

הקרקענשמטתכןשאלמלאכלל·אנרשיים,ערכים
דורשידרמה,כאופן .עצמוהלאומיהחינוךתחת

האוניברסליים,הערכיםאתכלילדחולאהמגויסות
כבעיותלעסוקהצורךאתיותרהדגישואך

המקומיות.הלאומיות
כיןנאחזהלאוטונומיהשהתביעהלציין,מעניין
הספרותאתלשחררכמאמריושדרשככרכר,השאר

להלאפשרוביקש ,המציאותפניאתליפותמהצורך
החלוציכמפעלפוגעתהיאאםגםאמתלבטא

אחרתתפיסהלפיכאמור, .) 119-117 : 1985 ,(גוכרין

ושלהציונותשלסופר-דוברכרכרהיהכת-הזמן'
אחתשכלאיפואנראהכפרט.תנועת-העבודה

"המגרייסת"-הספרותיותמהמסורות

מעמדבעלשהיה Iככרכרנאחזה- ,,האוטרנרמית"ר
 .נחכתומךאותרופירשה ,כיותרחשוב

עלאורשופכותלכרכרכיחסהמנוגדותהתפיסות
כיןאלהכשניםהספרותיתהמערכתשלהתנודדותה

להיענותהצורךלביןאוטונומיהעללשמורהרצון
ותפקידיהמטרותיהאתולהגדירהלאומייםללחצים
האגףוכעיקרהפוליטית,המערכתלדרישותכהתאם
כיןפערשאיןחיתהההנחהאמנםשכה.הפועלי
לערכיםרהכלל·אנרשייםהספרותייםהערכים

מתגלהכפועלאך ,והסוציאליסטייםהלאומיים
המגמותכיןהסתירהשניהם.כיןקשההתלבטות

ערכיכיןכקשרשנתפסכמהפתרונהאתמצאה

חיתהזולתנועהתנועת·העברדה.לערכיהתרבות
נתפסהוהיאוכספרות,כתרבותתמיכהשלמסורת
תפקידיםכממלאתוהסופריםהמנהיגיםעל-ידי

 'כצנלסרן(כהתרבותיכמפעלוכתומכתתרבותיים
ומאוחרדברלמוסף .) 167י"כ:כרך , 140ג:נרד
משקלהיהההסתדרותית,עובד""עםלהוצאתיותר

 ,) 658 : 1980שפירא, .א(הספרותכעולםמכירע

 .ליוצריםכפטרוןרכיםכמקריםשימשכצנלסוןוכדל
כעליעםקשריםפיתחתמיכות,למענםהשיגהוא
וסידרנצרכים,לסופריםלסייעככוחםשהיהממון

 .א(כאירופהשנשארולסופריםעלייהאשרות
לדרושנטהכצנלסוןכדלאכן, .) 647 : 1980שפירא,

ככדכדאךולציונות,לתנועהמגויסותמהספרות
 .א(זהכענייןדעתואתכפהולאסובלנותגילה

המנהיגותמצדכזההלך·רוח .) 661 : 1980שפירא,
ואתלתנועת·העכודההקירכהאתלתפוסאיפשר
כך .זואתזוכמשלימותהספרותיים,הערכיםהעדפת

"גזית :טלפיוגבריאלשלמדבריולמשל,עלה,
שהתרבותוהאמנוהעבודהתנועתמתוךצמחה

העבודה.תנועתמתוךתצמחכהשדגלנוהמודרנית
עללחצתי .אותנועניינהלאחברתיתמעורכותאך

ליצור ,התרבותיתלהתחדשותביטוילתתהחברים
(ראיוןהארצישראלית."החכרהכתוךחדשיםקניינים
משההסופרשלדומה,בעדות .) 1984פרטי,

אי-מפלגתיותשלקועלשמרשהואנאמרסטכסקי,
העובד("לגורלל"הפועל-הצעיר"כשהצטרףגם

לוהמשותףאת .כדבירו)החקלאי"והחלוץ
העבירתלתרבותכ"נאמנותומתארהואולמפלגה

 .) 187תש"ו:(סטכסקי,האומה"ולקניכי

שדגלואלהגם-הסופריםכיןהקשר ,מקוםמכל
ואולי ,גםנבעלתנעות-העבודה-באוטונומיה

כדובירעצמםראושהסופריםמכך' ,וראשונהבראש

באותןזשכתהבתנעוה,לתמוךלככרןומצאוהציבור,
הציונותערכיאתכמבטאתוכתפסהלהגמוניהשכים

וקורדוכה, , 46 : 1984שפירא,י.(וראהוהחלוציות
1980 : 39 (. 
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הספרותיתהמערכתמבנח

ה-שכשנותאחד,גרשכמעיןהספרותתוארהכהעד

לתנועת-העבודה,גרברתבדיקההתאפיין 30

שתיאחת,ככפיפהכר,התקיימודרזיקהושכמסגרת

ה"ארטרנרמית" :לספרותכיחסמנוגדותמסודרת
מידתהאידיארלרגירת,הנטיותלמעשה,רה"מגריסת".

הפוליטית,המעדנתללחציההיענותואופןההיענות
המערכתשלהשוניםכמיגדדיםאחידיםהיולא

מכקדיםסרפדים,פעלודרכמערכת .הספרותית
כוללניכמבטוייחרדו.אחדכלרכים,וכתכי-עת

למספרהצטרפוהשונותשנטיותיהםלהבחין,אפשר
דגמיםמורכבים.יחסיםכיניהםשקיימודגמים,

הפרקיםכמהלךכיסודיותשיידונוהםאלהויחסים
כיותרמתומצתתתמרנהדקתינתןזהכשלכהבאים.
תנאיםאותםשכרהאופןלתיאורכבסיסשלהם,

מגורנותלתוצאותהובילווחברתייםפוליטיים
הספרותית.המערכתשלשוניםכקטעים

במערכתשפעלוהקבצוות
השלושיםשנותשלהספרותיתהמערכתכמרכז
אתשביססוומכקדיםמשודדיםסרפדים,נמצאו

המאהשלהראשוןכעשורכאירופהערדמעמדם

בנימין,ד'שטיינכדג,פיכמן,שניאור,ביאליק,(כגרן
שתחילתהדודמןאחדסרפדדקעגנון).שרפמן,

דדךלפלסהצליחהעולםמלחמרתשתיכיןכתיבתו
 .הדדחיים-אלהכשניםככדהמרכזאל

(אר"מרכז"יכונהומכקדיםסרפדיםשלזה"גרש"
הספדיםכהרצאותשלטהואכאשד"ממסד"),
לחלוקתכרועדותישברונציגיוהסרפדים,וכאגודת
הממסדעל-ידיגםהוכרהואספרותיים.תקציבים

הספרותכמייצגישראלוכארץכגולההציוני
דגםהיוועליוהנמניםשכתבווהיצירותהעברית,

שלהספרותיהביטאוןהשוליים.מןלסרפדיםחיקוי
 . 1929כשנתשנוסדמאזנים,העתכתבהיההמרכז

גםמדבריהםפרסמוכרשהשתתפוהסרפדיםמרבית

גםכמה,(ששימשולחגיםלשבתותדברכמוסף
מכוססת).והפחותהצעידהלספרות
שניםכאותןלאתראפשרהספרותיתהמערכתכשולי
תפיסתעלשהתמודדואחדות,ספרותיותקבוצות
שחלקםצעירים,יוצריםכעיקרעמןנמנוהמרכז.
מכחינהצמחווחלקםכגולה,ערדלכתובהחלו

שכקבצוותהבולטות .עצמהכאץר-ישראלספרותית
שנוסדגליונו.ת :כתכי-עתשניסביבהתגבשואלה

וטורים,למדן,יצחקידיעלונערך 1934כשנת
ונערך"יחדיו"חכורתעל-ידי 1933כשנתשנוסד
סוףלקראתקצרה(ותקופהשלונסקיאברהםעל-ידי
זמורה).ישראלעל-ידיהופעתו

האידיארלוגייםהדגמיםכקצרהיתוארולהלן
ויבדקושציינו,הקבוצותאתשאפייינווהספרותיים

דגמיםלכיןבינםוהיחסיםכיניהםהקשרים
זהלעניך(דאההפוליטית.כמערכתאידאולוגיים

 .) 1983שקד,

אידיאולוגייםדגמים
אתשילכוכתכי-העתככלהאידיאולוגייםהדגמים
כדוחהציוני,הקונצנזוסשלביותרהכלליםערכיו

ערכיםעםהכללית,הציונותעדניאתהמזכירה
כהםבאהככךתנועת-העבודה.שלסוציאליסטיים

 :הציוניתכתנועההאידיאולוגיתהתמרדהביטוילידי
שלהדרמינאנטיותלתקופתעקבותנותרועדיין

להשהיההכללית,הציונית(והתנועה)ההשקפה
שולימקוםושתפסהוכעבד,כגולהככורהמעמד
שלעלייתוניכרהוכד-ככדוכהווה,כאץרבלכד
שלזה :ההווהשלהמרכזיהאידיאולוגיהדגם

תנועת-העבודה.

המערכתכלאתשאפיינואלה,כללייםלקוויםמעבד
המערכתמרכזביןהבדליםמתגליםהספרותית,

דבר),גם(ועמומאזניםהמרכזי,כתב-העתושוליה.
המוסכם,הקואתופוליטייםלארמייםבכרשאיםביטא
בחבהרהתרבותשללמעמדההנרגעבכלאך

גילהכלל-אנושייםהומניסטייםערכיםשלולמעמדם
אלאקונצנזוסביטאלאאלהבכרשאים :עצמאות
בכתבי-שגובשוהדגמיםזאת,לערמתאותר.הכתיב
ההטרוגניהדגםשלפיצולהיווהשולייםשלהעת
הקראתבעיקרביטאגליררנתהעתכתב .המרכזלש

עדניעםביותרמוסכמיםערכיםשילוב-הלאומי

-פיתחטוריםכתב-העתואילותנועת-העבודה.
הכלל-הקואת-הראשונות-30הבשנותבעיקר

פוליטייםמנושאיםלהתעלםונטההתרבותי,אנושי,
-30השנותשלהשכיחבמחציתזאתעם .ולאומיים

להכללהכהתאםואז, ,פוליטיתמעורכותלגלותהחל
תנועת-עדניברוחבקוצנזוסדבקקודם,שנוסחה

העבודה.

הספרותייםהדגמים

כלעלבמלואם,יתוארוהספרותייםהדגמים
בתיאורנסתפקזהבשלבהספד.בהמשךמרכיביהם,

ללחציההיענותשלמהפרספקטיבהשלהם,תמציתי
הפוליטית.המערכת
שניםבאותןהתאפייןזבחולצדו(מאזנים,המרכז

שבאהכפישלו,הרשמיתהתפיסהבהטרוגניות.
זוחיתההמוצהרת,בפואטיקהלביטוי

התפיסהוהתבססההלכהלצידהאךה"ארטונומית",
במערכתשניםבאותןשהתחזקהה"מגויסת",

 .שופמן :(למשלהמרכזשלהסיפורת .הספרותית
אתביותר,עקיףכאופןלעתים,ביטאההזז)עגנון,

להיענותבדרכהוניסתההציונית,האידיאולוגיה
עםהתמודדהגםהיאאךהחברתיות,לתביעות
בהואורגנהעובדההאידיאולוגיה :אלהתביעות
אחרים.מרכיביםשלבמכלולהתכתהתוךמחדש,
דווקאלאואו-דקלאביטוינתןהשלםהמכלול

הומניים,לערכיםגםאלא'הציונית,לאידיאולוגיה-
ביטאהשבאמצעותןהכתיבה,דרכיכלל-אנושיים.

טישטשהוכד-בבדאידיאולוגיותהשקפותזרסיפורת

מודרניזם,עםדיאליזםעירבואותן'סתרהאףאו
 .שידהשליסודותעםפרוזה

במישורכמויהיווהשולייםשלהספרותייםהדגמים
הדגמיםמרכיבישלוהקצנהפיצולהאידיאולוגי,
עקבותעדייןניכרובגליונות .המרכזשלההטרוגניים

ביותרחזקמשקלהיהאךה"ארטרנומית",המסורת
ככתבשהתפרסמההסיפורתל"מגויסות".לדרישה

יצחקדאב,אסתרטבדסקי,יוחנן :(למשלהעת
נענתה"ארצישראלית",סיפורתכונתהואשדשנהר),

בנושאיםשהתרכזהבכךהחברתיותלדרישות
אתוביטאהולהתיישבות,לעלייההקשוריםלאומיים
תנועתבדוחכיותרהמוסמכיםהציונייםהערכים

בדוחדיאליסטית,סיפורתחיתהזרהעבודה.
ואשדהימים,כאותםמהלכיםלהשהיוההשקפה

ביותרההולמתהיאהדיאליסטיתהכתיבהלפיה
ניסתהכד-בבדחברתית.אוריינטציהבעלתספררת
ויוקרתייםותיקיםדגמיםעללהישעןזרסיפורת
הדגם .כרכר)גבסיך,(שרפמן,כמערכת

נפרץהיהאךכמעמדו,שוליהיהה"אדצישראלי"
למשל'דבר,(כמוסףגליונותלמחוץגםלמדי

עכר-הדני,יעדי,יהודהשלסיפוריםוקבציוכרומנים
לקהל-וזכהואחדים),אדיכאיוסףזרחי,ישראל
 .) 1983שקד(ודאהרחבקוראים

להימנעכלליתנטייהחיתהזאת,לערמתכטוד~ם.
תכתיביהואלהפוליטיתהמערכתאלמהתייחסות

הבולטים(מן"טורים"שלהסיפורתהאידיארלרגיים.
סיפורתחיתה > rהרדרכויעקבלדיןמנשה =ככרתכיה

לדגמיםזיקהמתוךגובשהאשדמודרניסטית,
המודרניסטיתרלשףךההמערבבספרותמרדדניסטיים

כשניםוזאתאלתדמן),(שלונסקי.הארצישראלית
כמבטאתנתפסהלדיאליזםהעודףהפנייתעצםשכהן

בעלתסיפורת .חברתיתלמעורבותאי:.נכרנרת
כאותהלמצואהיהאפשרמרדדניסטייםמרכיבים
למשלכמאזנים. :לטודים(כאמרדמחץוגםתקופה
דבארכיסטדיצקינתןשלככתיבתםרכן .הזזאצל
נתיכהלפגושהיהאפשרבטוריםאךסדן),

"כטהרתה".מודרניסטית

והתחזקוהלכוהעולםמלחמרתשתיביןכזכור,
הלאומי.למאמץלהתגייסלספרותשקראוהקולות

שהדגמיםמגלה,הספרותיתכמערכתההתבוננות
רגישותגילועצמןאלהבשניםכשולייםשהתגבשו

המרכז,שדגמיבערדאלה,לדרישותגבוהה
משוחרריםהיוכאירופה,לכןקודםעודשהתבססו

כשניהתגלתההשוליםשלהרגישותיחסית.מהן
הצעידההספרותשליותרהגדולהגוש :תגובותסוגי

שותפיםעצמםאתראושסרפדיו(ה"אדצישדאלית"),
לתביעתרכהכמידהנענההחלוצית,לחוויה

שלהמרדדניסטייםהסופריםזאת,לערמתהמגויסות.
עוצמת .כנגדהוהתמרדולהלהיענותסירבו"טורים"

לכניעה :עמדותלחידודכן,אםהובילה,הלחצים
התגובותשני.מצדתקיףולמדדאחד,מצדמוחלטת
כמאבקגםלווהפוליטיתהמעדנתלחציעלהשונות

פילוסעלהמערכתכשולישהיוהקבוצותשתיכין
הנטיותאתחידדמצידו,זה,ומאבקלמרכז,הדרך

 .המנוגדות

השפעבשונתהספרותיתהמערכת

ניתןהספרותיתהמערכתשלהכלליתיאורהרקעעל
שנותבמהלךכהשהתרחשוהשינוייםאתלכדוק

השלושים.
כתל-התנהלו ) 1935-1932 (הכלכליהשפעבתקופת

כתבי-עתחמישהוקמוערנייםספרותייםחייםאביב

ככליבת)ד.טורים,גזית,גליונרת,(מאזנים,חדשים
שנישארוכאומיםככתבי-העתמאמריםמגליםזאת

חיתהכולההספרותיתשכמערכתספרותיותכאסיפות

תרבותישפלשלחזקהתחושהדווקאעתכאותה
היוזולתחושה 1והחכרה.הסופדביחסינתקושל
 :גודמיםכמה

תרמוהחלוציהמתחוהתרופפותההתברגנותתהליךא.
הסופרכיןהקשרשכחלשהסופרים,שללתחושתם

קשוריםהיוהספרותייםהחייםכאמור,לציבור.
 .החלוציתולציונותהפועליםלתרבותרכהכמידה

זוהתההפועליים,החלוציים,הערכיםהתרופפות

ההנחה .התרבותייםהערכיםהתרופפותעםאפוא

וכעיתונות(ככתכי-העתהתקופהכמאמריהחוזרת

אתהרחיקהמקצועישהקרייריזםהיא,היומית)

 :למשלכאחד.והתרבותיהחלוצימייעודוהפועל
מישראל'האדםשלההתחדשותשאידיאת"כימים
נתארח-בצענתגלגלהכאומה,שכוי-הערכיןאידיאת
ישכלרם ] ... [ ;קטןכעל-ביתיכקרייריזםאושפלה
צפרכיהאתתוקעת ] ... [כלליתשיד-חנקכדברפלא
וכן .) 289 :תצר"המתכונן, .י( "?העבריתכלשוןגם

השפעאליחסכשוםכמצאתהרוחניתהדלות"אין
 :קל-וחומרהדבריםוהרי .זהאלזהקרבלאהחמרי.

כשכתושלוםחסיהיהמהכךשובעכשכתאם
נראה,לסופר .) 564 ( :תרצ"ד(קרופכיק, "?כצורת
הפכההספרותואפילומוסחרו,התרבותשערכי
הופנתהאי-הנחתתחושת .לסוחרהעוכרתלסחורה

לאור,היוצאיםלספריםפרסיםלצרףהנוהגכלפיגם
שדרכיהתלוננו,הסופריםמכירתם.אתלעודדכדי

כפרסיםמעונייןשהקהלכךעלמעידותאלהמכירה
 .תרצ"כ)א.ז.א.למשל(וראהכספריםולא

כשכיםהםגםתרמוהחריפיםהפוליטייםהמאבקיםב.
הסופריםלקהל.הסופרכיןניתוקשללהרגשהאלה
כיחסיםוהאלימותהמפלגתיותהסיסמאותאתתפסו
התרבותיתהאווירהלגביכהרסנייםהמפלגותשכין

מאחדדבקמעיןלהיותחיתהשאמורהכאץר'
לגלותהסופרעלהמופעלכלחץכולה.לאומה

לפכותיכולתועלאיוםראומפלגתיתהשתיינות
 :משותפיםוערכיםמככה-משותףכשםרחבלקהל

מלכד ?חדשמשוררנצנוץלקראתשמחמי ?"והיום
ספרותשלבאחלהעצמםהממיתיםבודדים,שלכת

ישהיצירהקסםשלמההיפנוזהנשתחררולאועדיין
אםכמוכן, .המפלגה-לספרותאחדערכיעוד

שלהשתייכותאליהומשתייךלהכאמןהמשורר
אכש"ילמשוררחסדמטההמפלגהואישות.נושא

 .ממסגרתה"לחרוגהמעדיאתחרמהעדורודפת
ראתהזו,כתקופההספרות .) 124 :תרצ"ה(צ'סלר,
הציוניוהרעיוןכולו,העםכמבטאתעדייןעצמה

והציונותהעםאתזיהתהשלמעשה(אףככללותו
לעשבדההמפלגותשלהלחץ .תנועת-העבודה)עם

הארבעים,בשנותרקפרישישאלחץלצרכיהן,
עדייןמובהקת,מפלגתיתלספרותתהפוךכשהספרות

המערכתמצדעזההתנגדותהשלושיםכשנותגרר
עצםעלאיוםהסופריםראוזהבלץחהספרותית.

 .הכללכדובירהמסורתימעמדם
הידברותאלבתפוצותרחבקהלעםמדיאלוגהמעברג.

של"הרגשהבסופירםצירמצומצםמקומיקהלעם
אצלוראה ;תר"ץברש,אשר(כדבריבכלא"נתון

ראויזהולעניין .) 28-27 : 1979ושמיר,הלפרין
התבדותעלתברצ"אהמדברביאליק,אתלצטט

משרםהעבירהספרפריחתבדברהתקוות

עלעכשיו"כשענתבאץרהעבירתשהמו"לות
כמומרוביםשצרכיוישראל'באץרהקטןהקיבץו

קטנהיכולתהאבלמליונים,בתשלימהאומהצרכי
זאתולעומת .קטנה"עיירהשלקטןכקיבץו

המרהכסיוןשהורהכפיבחו"ל,הקהלעל"להישען
היאהזאתהמשענת-האחרונותהשכיםשל

ושמיר,הלפירןאצל(מובארצץו"קנהמשענת
1979 : 29 (. 
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והעלייההכלכלישהשגשוגלכךעדריותיש .אכן
משמערתילגידולבמקבילהביאולאלאץרהגדולה
בבדיקההעבריים.הספריםוקרניהקוראיםבמספר

שמספרמסתבר.השלושיםבשנותקוראיםקהלישל
 13,346היהצירן""שערבספרייתהספריםשראלי .

-1935ןבבתרצ"ג 13,744בתרצ"ב, 11,617בתר"ץ,

אלהבשניםהספריםקניית . 8o5oל-מספרםירד
עותק 500לכדיכנראהוהגיעהבהרבה,נמוכהחיתה

ממספרכשלישקטןזהמספרכממרצע.לספר·•·
הספריםמספרגם . 1914בשנתלספרהקונים

יצאו-תרצ"א nתרפ"בשניםעלה.ל'אלארדהיוצאים .
בשניםואילויפה,עבירתבספרותספרים 347לארד

היושהסופרים ,נראה 2 . 34 7רקיצאותרצ"ב-תרצ"ה
השפיעזהודברהספרים.בתפוצתלקפארןמודעים

 :שלהםהספרותיהשפלתחושתעל
המיוסדתהודעהקצרזמןלפניקראנולמשל."הנה.

גידולושלמרותמגלה.זרוהודעהיסודית.בדיקהעל
וכללכללגדללאהאחרונותכשבתיםהישובשל'

במיעוטועומדזהומספרהעבריהספרקרנימספר

תרצ"המתבונן. .י(הגידול"התחלתלפניעמדשכר
291 ( 

קוראי-הספריםשמספר .לכךהיועיקריותסיברתשתי
במספרהגדולההעלייהלמרותיציבכשאר

התושבים:

בחלקהמורכבתחיתהשניםבאותןהעלייה . 1
כשכיםולפחותעברית.ידעושלאמאנשים

קוראיםקהלשלמאגרהיוותהלאהראשונות
בתחילתלפחותהעדיפו,זרעלייהאנשיחדש.
אפילואר .לועזיעתרןקריאת .כאץרדרכם
 , 1979גטו.(וראהעבריספרקריאתעלעביר.

לעלייהגםהסברזהרתש"א).וארכני.רכן
העלייהלערמתהעתרניםבתפוצתהגדולה

תקופה.באותההספריםבתפוצתהמצומצמת

האנטישמיותפליטיהיומהערליםגדולחלק . 2
היולאשלהםהעלייהומניעיבאירופה
מחריבותחשולאכןעלחלוציים.לארמיים.

המבטאתוהספרותהציונייםהערכיםכלפי
 ,)'ר-'ה : 1983 (טועניםושביטשביטאותם.

ביישובהתגבשו ) 1924 (הרביעיתכעליהשככר
זרהחיתההגבוהההעברית"שהתרבותשכברת

הרגלי-איתםהביאוואשרמהם,ורחוקהלהם
המקובלותמןשרנותומסוררת-קריאהקריאה
האץר-באינטליגנציהארהחלוציתבחכרה

שהתרחבואלה.שכברתהעירונית".ישראלית
עבריתספררתצרכולאהחמישית.בעלייה
קוראיה.ציבוראתהגדילוולאקנונית

אנשימצדגםציינההאמורותהשניםאת
פערשלחריפה.תחוהשהוותיק.היישוב
החמישיתהעלייהערלילביןבינםתרבותי
מעידים.כזרתחושהעל .) 1979גiכר,(וראה
 :כצנלסרןבלדשלהבאיםדבירולמלש.

וגדושיםמלאיםיהודיםאינםאלינו '"והבאים
אתאחד-העםהטילעשליהםעברית.תרבות
פליטיחרב.פליטייהודים.אםכי ] ... [יהבו

נרדפים"נשרפים",דלדול.פליטיפרעות,
וממעמדםמזכיוותיהםרקלאעקוריםם,'ערקררי
משרשיגםעקוריםאםכיוהחברתי.הכלכלי
תרבותית.מהריהעקוריםהלאומית.התרבות
פזוריאתשאיחדתרבותידבקכלנטולים
אותםרעשהשלמרתתקופותבמשךישראל
גםוראה , 333-332 : 1935 (אחת"חטיבה
הלך-רוח .) 428-427 : 1934רבינרבץי.ירםקה
ביןהשפלתחושתאתכשלעצמוחיזקזהכללי

הסופרים.

חיתהחדשים.כתבי-עתשליסודםלמרות . 3
לשגשוגשותפיםאינםשהסרפדיםהרגשה
דימופניםאיןרכישנים.אותןשלהכלכלי
שלבמכתבלמשל.התרבותי.לתחוםמשאבים
('ידיעותתל-אביבלעירייתפרסץישרשנה
מתלוננת.היא ) 62 :תרצ"גתל-אביב',עיריית

אולםומשתפר"הולךבעירהחמריש"המצב
צומצמהדווקאהתרבותבמוסדרתהתמיכה

ולענייןהעירייה.שלירמהמסדרהוסהרוכמעט
כצנלסרןבדלשלדבירוביותרמשמעותייםזה

שלאאפשר"אי :-1935בהי"טהציוניבקונגרס

הכלכליתהגאותביןהעמוקההסתירהאתלציין
שלבמצבהכךכלהניכרת .האץרלש

 1931 .העםאחדאתמספידביאליק

מהנדס),רופא. ,(ער"דהמקצועיתהאינטליגנציה
עצמםאתהקדישואשרהאנשיםמצבלכין

שהארץזמןכאותו ] ... (עבירת,ליצירה
בעיןומשלמתאדם.לרבבותקבולכלימשמשת

הרכהמשלמתכעלי-מקצועות,וכמהלכמהיפה
סופרואפילולשלם.ענילעםשמותרממהיותר
הוראה,ארתרגוםלעבודתשנכנסבמידהעכרי

האמןהרי .מחיהלמצואיכולפקידותאר
ליצירהעורףבקשירתכאמןהנשארהעביר

 .) 335 : 1935 (גואל"לואין-שלוהמקורית

שגורמיהוהחברה.הסופרביחסיהשפללתחושת
שפלשלתחושהאלהכשכיםהתלוותהלעיל.תואדר
הטענה,כשמעה 1935בשנתעצמו.הספרותיבשדה

חלק ,הספרותמןנעלם"כמעטמהסופריםשחלק
ובעלי-הערךולקלוקל"לקללהסתגלמשתדל
לז'ררכליסטיקה"כולםועברושירתםאת"הזניחו

כאילוהיהנראהזרכשכה .) 308 :תרצ"ה(רבינרבץי.
כבעללראותושישאחדעבריסיפוראףיצא"לא
-הישן"הדור ,) 518 :תרצ"ז(לחובר.מיוחד"ערך

שאינוכמעטחדשודור .הולך-בספרותאבותינו
 3 .) 540 :(תרצ"זבא"

עלהמקובלתפראזהמשרםאלהבדבריםישאמנם,
מלווהשפלשלכזרתחושהשרנות.בתקופותסופרים

ומוצאתימיה.כללאורךהעבירתהספרותאת
היאעובדהאך .לתקופותיהםבכתבי-העתביטוייה
מקרמהאתמפנההיאהארבעיםשנותשלקראת
הספרותית.במערכתחזקהאופטימיותשללאווירה
עשרייהלקהלוהסופרביןונתקאי-נחתשלתחושת
הסופרים.אצלשרכיםמסוגיםלתגובותלגרום

באופןאלהתגרנותהתפצלוהארצישראליתבמציאות
הספרותיותהקבוצותשלבמיקומןקשורשהיה

במערכת:

היהשמעמדומאזנים.המרכזי,העתבכתב . 1

המערכתכמעמדהשינוייםנתפסולאמברסס,
עםוביחסיההארצישראליתבתרבותהספרותית
גתובהעוררוולאכאיום,הפוליטית,המערכת
 .הספרותיארהאידיארלרגיבמישור

ללחצייותררגיששהיהגליונות,כתב-העת . 2
שלזר,כתקופהנאחזהפוליטית,המערכת

בדגםספרותי,שפלושלהחלוציותהתרופפות
המגויס.הספרותיובדגםהלאומיהאידיארלרגי

שחזרומאמריםברלפרסםהרבואלהבשנים
ברוח(כאמור.הציוניהקונצנזוסאתוהדגישו

כמאייםשנתפסמהבכלונלחמוהעבודה),תנועת
במוסף(רכןברפורסמוהספרותיבמישור .עליו
באופןשעיצבוהתיישבותסיפורישפעדבר)

 .המתיישב .החלוץשלערכיואתואופטימיכאיני
גםשכיםבאותןזהכתב-עתנצמדבבדבד

קרואףהמבוססים.הישנים.הספרותייםלדגמים
מעמדהעדרעםאחדכקנהעלהשמרנותשלזה

ויציב.עצמאי

היההפוליטיתהמערכתלחציעללהגיבהצורך . 3
המרדרניסטיכתב-העתלגביגםבחריפותקיים

יציבממעמדנהנהלאגלירנרתשכמרטורים.
חיתההתגובהאבל .הספרותיתבמערכתומכרסס
הסופריםאצל :גלירנרתשללזרהפרכה

והנתקאי-הנחתתחושתהעצימוהמרדרכיסטיים

לתביעהעורףלהפנותהנטייהאתהחברהמן
שהבליטהסיפורתולכתובספרותית,למגויסות
ביטאהארכשלעצמם,הכתיבהשלאספקטים

קשרללאביותר.כללייםהומניסטייםערכים
הלאומי.למצב

המאוערותבשונתהספרותיתהמערכת

השפלבשנותלחלוטיןהשתנתההספרותיתהאווירה
אף-אלה.שכים .) 1939-1936 (והמאורעותהכלכלי
אופיינו ,וכלכליתלארמיתמצוקהשנותשהיועל-פי
גםלרוהןלארמית.התעוררותשלבאדירהכאמור

תרצ"טבשנת .ספרותיתאופטימיותשלבאווירה
מעולםהעבריתשהספרות"יתכן.כיהדעה.נשמעה

יותראינטנסיביתצמיחהשלבתקופהעמדהלא
 :תרצ"ט(פיכמן.האחרונות"בשניםעומדתמשהיא

על-ידימלווהזרשצמיחהחיתה,התחרשה .) 500
לאספריםמכניסהעברי"הקורא :ערקוראיםקהל
לושאיןמלטעוןפוסקאינוזהרעםביתר.אלמעט
אתסיכםצמחשלמה .) 506(תרצ"ט,לקרוא"מה

נתגלולאבפרוזהרגםבשירהגם"אמכם :כךהמצב
כלאתלסכםבאכשאניאבלחדשים.עולמות
צעיריםנחרתשלהמונםקולשומעאני ,הנעשה
 .) 446 :(ת"שמסביבי"השוקקרבים

בכךקשורהחיתהספרותיתפריחהשלזרהרגשה
הכותביםנעשוהשלושיםשנותסוףשלקראת
חדשספררתידורשללקיומומודעיםבמערכת
שנותבתחילתכתיבתואתשהחלמשוררים),(בעיקר

שלמקורותיהאךתרצ"ט).פיכמן,(למשל,השלושים
התעוררותשלכלליתבתחושהגםזרהרגשה
 :פיכמןבדבירלמצואאפשרלכךעדרתלארמית.
עלושר ,הקשותהרוחותמולאלהוצג"הסופר

אתומאונסמרצוןערשההספרות .יוםשלשירברחו
בימיםכמרלדחותם,שאיןהמרובים,השעהצרכי

גילורביםסרפדים .) 501 :(תרצ"טהקודמים"
צררךלאומיתומצוקהמאורעותשלזרבתקופה
שלהאינטנסיביותאתומהירמידיבאופןלבטא

הרגשתאתכמרוהמצוקה,המתחאתהאירועים,

המרכזשלהמבקרים .התקופהשלוהביטחוןהחוסן
זה"בולמוסבכרכהבדרך-כללקיבלוהשולייםושל
 :תצר"ט(פיכמן,קליטה"כדיתוךהתפרקותשל

501 (. 

שכמרת Iהעובדהמעידההספרותיתהערנותעל
הקשייםלמרותבהרבה,פחתהלאהחדשיםהספרים

בהרצאתזרבתקופההכרוכיםהעצומיםהכלכליים
הספריםהרצאותשלסגירתןלמרותלאור,ספרים

בעקבות-'שטיבל''אמנות','מצפה:-הגדולות
ולמרות ) 212תשמ"ג:(שביט,העולמיהמשבר

כתבי-העתעלהחתומיםבמספרדראסטיתירידה
מאות,לכמהמנוייםאלפימכמהירידהחלה(בגזית

הדר"חרתמתוך .) 1984פרטי.ראיוןטלפיו.פיעל
השניםשבארבע Iערלהספר'ב'קריתהמופיעים

יפהעבירתבספרותספרים 347יצאותרצ"ב-תצר"ה

ספירם. 310לארדיצאותצר"ר-תרצ"טובשנים
'מוסדשלציבוריותתמיכותבעזרתהודפסוהספירם
עצמייםובנוחרתרעוד,'דבר'האוניברסיטה,ביאליק',

המחבירם.של

אתלאורהמוצאיםסודפיםשלזרתופעהעל
עיקבבעיתונות.לכתובהידברבעצמםכתביהם

 84-85גל' , 77עתרך 80



שבשנתבלושושלמפירמציין ) 514 :(תרצ"טפיכמן
ידיעללאורהוצאו 341מתוןספר 141תרצ"ח

הצורןעלמכליותראולימררהזרעובדה .מחבירהם
ביטויולתתהספרותיבמעשהלהמשיךהסופריםשל

כההיההדברכלכליתכשמבחינהגםלהתרחשויות,
תל-אביבעירייתשלהשנהבספרידיעות(וראהקשה

 .) 22.2.39והקורא","הסופרזמורה, .י ; 177 :תרצ"ב

הקוראיםמספרגםפחתלאאלהשבשניםנראה
כתבי-עלהחותמיםבמספרהירידהאףעל(וזאת
אמנםהקשה).הכלכליבמצבקשורהשהיתההעת,
הספרייהדר"חאןברורים,נתוניםכןעלאין

שכמרתמגלהתרצ"ט)ספר''('קרייתהלאומית
לא(תרצ"ז-תרצ"ט)המאורעותבשנותהקוראים

הקודמות,בשניםהקוראיםמכמרתקטנההיתה

עלמדובר-1937בצירן""שערספרייתשלרבדר"ח
 .ספריםוהשואליםהקוראיםבמספרמתמדתעלייה

במספרירידהאמנםמסתמנתבתרצ"ז-תרצ"ח

 1-5,691לערמת 12,826 (לקריאהשהושאלוהספרים

עלייהשרבחלהבתרצ"ח-טאךהקודמת)בשנה
 .) 28,293 (הבאהבשנהגםשנמשכה ,) 21,399 (

הובילההעדהוהספרותיתהלאומיתהאווירה
במערכתהשונותהקבוצותמצדשרנותלתגובות

 :בההיחסילמיקומןבהתאםהספרותית,
במעמדה,ובטוחהלדרכהנאמנההמרכזית,הספרות

גילחמאזניםכתב-העתהמצב.עללהגיבמיחרחלא
יותרבביקורותרקהחברתייםלישנוייםהעינותואת

(כלומרהמגויסתהסיפורתכלפי"סלחניות"יוותר
עלשבחיםאך .כנמוךהספרותיערכהישפוט

חרמותשארועלהמציאותתיאורעלהנושאים,
חזו).הספרותשל"מגויסותח"הגתלתהשבחן

"חצי-רשימותזובתקופהלפרסםהמשיכובגליונות
העוסקיםוישריםאקטואליותעדויותדוקומנטריות",

חרבוהאלחהספרותסוגיאתהעשה.באירועי
עצמם),המחברים(אוהספריםהוצאותגםלהוציא

המבקירםמצדסלחנותשלליחס •כאמור •זכווחם
המאמריםלאומיים.חברתיים,ערכיםששיקפובגלל

לחטביתרעודעתהדבקובגליוונתהפובלצייסטים
תנועת-חעבודח,ובערכימוסכמיםלאומייםבערכים
לכן,קודםמאשריותרחריף,באופןולחמו

מחם.בחורגים

(במאמריווגילחתפנית,עתהערךכבת·חעת-טורים
התקופהשלהציבורייםבחייםמעורבותבעיקר)

ערה.פוליטיתמעורבות

עתה,לעת-הספרותיתשהמערכתבבידוד,נדאה
למגויסותעתהנטתה-השולייםאגפיהבעיקר

לספרותהדרךאתפילסהבכךיותר.חזקהלארמית
דודהבא,הדודשל(והמפלגתית)הלוחמתהלאומית
ונסקישלאברהם :טוריםממשודדישנייםהפלמ"ח.

בעריכההארבעיםבשנותשישתתפוגולדבדג,ולאה
הםרמפ"ם,הצעידהשומרבעיתוניובכתיבה

(דאהחדש.ספררתידודלאותוכפטרוניםשישמשו
 .ונגיד)יגויןגם

זובכתבי·חעת.בפובליציסטיקהלביטויבא , 30
כלליים •יבותרמוסכמיםבערכיםיזקלחחהמשיכה

הספרותאתשאיפייונהכללית,הציונותברוחביותר,
אתבחםישלבהבבדבד .ובעברנגולחהעבירת
וכךתנועת-חעבודח,שלהמפלגתייםהערכים
הספרותיתבמערכתשראשיתותחלידחמשיכח

מרכזאתישתפוס~דור .-20חבשנותבאץר·ישראל
דורוהחמיישם,הארבעיםבש.נותהספרותיתהמערכת

שלערכיםמובהקבאופןיבטאכברחפלמ"ח,
 .)ם"פמ(מסוימתמפלגה
ושהתבססהבמאזנים,המיוצגתהמרכז,שלהספרות

לשמורנטתההשליישת,חעלייחלפניבאירופהעוד
האוטונומייםשלח,הישניםהספרותייםהדגמיםעל

הלאומיים,הערכיםאתבחםולהבלעייחסית,
בשנותהתנחלהשולייםבספרותואילוח"מגויסים".

המגויסיםהדגמיםביןחריףמאבקהשלושים
(חמודרניסטיים).לאוטונומיים(ח"ארצישראליים")

בניצחונההלאומי'המצבבלץחהסתיים,זהמאבק
הארעביםבשנותוגבשהזוהמגויסת".ח"ספרותשל

שמשוריר ')ח"חפלמ(דורחדשסופריםדורעל·ידי
עליופרשובעמדותיהם,תפניתערכואשרטוירם,

 •חסותםאת

סינרם

מרכזאתשתתפרסהפלמ"ח,דודשלהסיפורת
סיפורתתהיהוהחמישים,הארבעיםבשנותהמערכת

במובהק,אלא,ציונייםלערכיםדקלאמגריסת
הפועליםתנועתשלהסוציאליסטייםלערכים

סיפורתכןאםתהיהזרמפ"ם.-המאוחדת

מהסיפורתהמעבדכאחת.ומפלגתיתלארמית
אלהשלושיםבשנותהספרותיבמרכזששלטה
כמעבדמתגלההארבעיםשנותשלהזוהסיפורת

 :כפול
מוסכמיםכלליים,ערכיםיששלהבמיספורתכמעברא.

חמזוחחסיפורתאלהלשטון,מפלתגשלערכיםעם
אחת.מפלגהשלערכיםעםבחראבופן

שלחהאוטוונמיהעלששמרהמסיפותרעמברב.
מןשחרגוולנשואיםלציירהמקרםהקהשיד •(כלומר
לתעיבותויתוירםתוךגםולו •הלאומית)הבתעיה
מגיוסת.סיפורתאלהפוליטית,המערכת

במרכז-והקבצוות-הדגמיםהתחלפות
ביותרומורכבאיטיבתהליךהתרחשההספרותי

אחדמצדהפוליטייםבשינוייםקשורשהיה
לשוליההספרותיתהמערכתמרכזביןובמאבקים

שגי:מצד

ורכהשונתעת·חעבוהרחלבהבשו tהפולייטהתהלךי
חציוניתותבונעהבאץר·שיארלבכוחרעממד

אתאיבדההכלליתהשיצוונתעבדועהלומית.
ה·שנותעדצהיוניתעונתבהלהיחשתהההגמונהי

העדות:

 . 398-397 , 257 : 1983שקד,אצלגםוראה . 1

10טורים,המכשלה","מןזמורה,וראה . 2 דהרלערמת , 20 . 33.
לאורשיצאוהספריםשלהמספרים . 1977שביט,ויעקב
 .ספר""קריתשלככרכיםהספריםרשימותלפיחושכו
כתכי-עת,כוללותהןמדרייקרת,אינןאלהרשימותאמנם

גםולעתיםמחקרספריתרגומים.סטיריות.חוכרות

 .הנושאעלמהמושגנותנותהןאךפוליטיים,שבועונים
תל·מ'ידיעותנלקחוצירןשערכספרייתהקוראיםמספרי
שנמצאוורשימותתל-אביבעירייתשלשנהספריאביב',
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 . 424-421ת"ש
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 .העבריים)הסרפדים
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 . 143-133 :'כ-'ט

 :<תל-אביב .למדינהמישוב . 1977 .משהרליסק.דן . rהרררכ
אוניברסיטאית)ספריהעובד.עם

'מאדנים",'של"ראשיתו . 1979זירה,ושמיר,חגיתהלפרין.
העבריםהסופרים(אגודתתרפ"ט-תשל"טהיובלספרמאזנים,
 _ 37-23 :בישראל)

העשריםהציוניהקוגנרסהפתיחה','"נאום . 1937 ,.חרייצמן,
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172 . 
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540 . 

החוגהאפרתי,יוסףלזכרבכנסהרצאה . 1984 ,דן ,מירון
 .תל-אביבאוניברסיטתהכללית,הספרותלתרות
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אץרשלבהיסטוריההגדולותהתקופות(עררך),נפתליארכל.
 .רכיבים) :(ת"אישראל
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בירושלים.והאוניברסיטאי

 .מס)ראובן :(ירושליםוהוויספרותתש"א. ,.א .רארכני
בתרך:תרבותית",עבודהשל"למשטר . 1934יוסף.רכינרכיץ,
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יהודית:מפרות

הפנימיתהלשון
ברזלהלל

וברייהערותא.

לכלולראויעליה.נקראשלםעםשלששמוספרות,
אתגםאלאומחזה,ורמאן ,סיפור ,שידדקלאכה

כוודאייהודיתספרותעם.אותושלהקודשכתכי
או .התנ"ךאתנכסיהמכיןלדחותטעםיהיהשלא
חולשלספרותכיןהעקרוניהשוני .הזוהרספדאת

עדותשלכמונחיםלהגדירוניתןקודששללספרות
 ,והשקדהאמתלתחומימחוץהיאהראשונה .וכדייה
המציאותגםוכך .רצויאויפה,הואכההכזב

כיןהצירוף .כדיוקהלהופיעיכולההממשית
הואכאמתלכנותשנהוגומההכזב, :השניים
שלדמיונונחלתלאמודלכווייה.אותהשעושה

כולההיאהיצירה .המחזאיאוהמספר,המשודד,
אחרת.ישותכלאוהסכינה, ,הזולתשלולא ,שלו

מוחלטת,לאמתטוענתקודש,ספרותהשנייה.
 .וכעצמהככבודההאלוהיתכסמכותשמקודה

בספדיגםוכך ,וככתוכיםכנביאיםכתודה,הרבדים

כהםלגלותלפרשם,מותרהדתות,כלשלקודש
לחלוקמרותם,אתשמקבללמילא,אךשונות,פנים

העולםהאלוהים.עלמעידיםהכתוביםעליהם.
 .כמוכןזאת,כל .עליהםרבדיםבודיםואינםוהאדם

 .מתוכםשמשתמעמהפיעל

עםשלכספרותומרובדכאשדפתח,נפתחאם
גםאין ,ונביאיוהאלמפיעליונה,עדותשללכתכים
שנמצאכתנאיודם,כשדמפיעדותספדיעללפסוח
ספדישלכדינם ,משמעותיתמחדשת,אמידהכהם
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פדנץשלהגאולה"ו"כוכככדגסוןהנוי ,מאונסקול
פרוידעדויותעללפסוחנרצהלאאףדוזנצוויג.

להתייחסלאיהיהוצדהאדם,נפשעלואולר
לתודתשהתלוואיינשטיין'שלהרעיוניותלהנדותיו

 .והפיזיקאלייםהמאתימאטייםכהיבטיה ,שלוהיקום
לפיהבדויהאוהיפה,הספרותשלכתחומיה
קיימתיהודים,ידיעלשנכתבההעצמית.הגדרתה

אווטריטוריות,לשונותדיכוישלהכעייהכידוע
כעבריתשנכתבהיפהספרותעלעודריםאיןמרכזים.
נתפסתיידישספרותגם .היהודיםלספרותכשייכת

כספרותמרובדכאשדעדך.לשוות ,וכצדקכיום,
כעברית.שנכתבהלספרותהיהודיהעםשלייצוגית
כשפתויידישקודשכלשוןעבריתכיןההבחנה
כאשדהתהפכה,אףואוליניטשטשהוהעם.הריבוד
כשפהנלמדתוהיידישיוםיוםשפתהיאהעברית

ולהגןאותםלנצורשישחשובים,דוחנכסיכהשיש
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כשפותשנכתבולספרויותכיחסמתפתחדומהיחס
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סדןדבשהציעכפיונכר""לעז .כתבוולמענם
תחושהמתוךכהשמשתמשיםלשוןכיןלהבחין
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 .וקאפקאהיינהכמוסופריםאצלאפילומופיעים
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שלהסתגרותםחומרתופריצתהצרפתיתהמהפיכה
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רכןהאיטלקית.לספרותבזיקתולהנידצדיךברמח"ל
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הםהלשונותככלעםלסיפוריהאופיינייםעממיים,
מןהשאוביםוהשירהסיפורמןנפרדבלתיחלiו

 .גווניהעלהיהודיתתובספרוהמופיעיםהפולקלור
 ,קאסרטרשהראהכפי"בראשית",ספדאפילו

ספדי .ארגאריתייםמיתוסיםשלשפעלתוכומשעבד
להםישסיראכןוספד"משלי"ספדבעיקרהחכמה,
לירןזיקהאחדים.אצללהםשקדמומקבילות
קליפתואכל,"תוכו :בבחינתבתלמודמצויהולרומא

מאוד-כשדים :מראשיתםהיהודיםשלנדודיהם .זרק"
ארצםנכר.תרבויותלקלוטלהםגדמום.ימצדיועד

אתלהשפעתם.וגם .זדיםלכובשיםטרףהיתה
למדהיסטוריהרבדישלינתיהמצוהכתיבהמלאכת

ומןהרומאיםמןלשער,ישמתתיהו.כןיוסף
).כל 52 .ג ,עולם"עםימי"רבדי(דוכנוכ.היוונים

מכלילתארואיןיהודיתכפילוסופיהשמוגדרמה
שמאמיןמיולאחריה.יווןשלהפילוסופיתהמסורת
למיסטיקההמשותפיםלסמליםילךידנגברבדי

לכלכיחסוכךאחדות,מסתוריןולתודותהיהודית
חשיבהדפוסילהםשישהגדולותהרוחניותההבעות
הטבעעולםאתהיטבתארפריינרדתודפ .משותפים
כעיקרהספרויות,לכלאוניכדסאלימצעהמשמש

ואף .החוזריםלדימוייםמקודהמערביות.
ה'פיאגבתפיסת .העיקריותהז'אנריותלהתפצלויות

מערבבת~~יטאפודית.למהותההסכרלמצואניתן
-כמשמעלשוןכלהאמנותית.הלשוןשלהספירות
הפרימיטיביותהתרבויות .הילדללשוןכדומה

לוי-שטדאוסקלוד .נפשילחושלכלשונםותופעות
וכסיפוריכמיתוסיםהמשותףמןישכמהעדהראה

לכדהלאספרותכיספקאיןםיהעמכלשלהעם
והדי,כדד.ששוכןכמישתוארעםאצלגםשוכנת
תודעתכעלעםשלכספרותומדובר .למעשה

הגויים.עלגםהתנבאוהנביאיםמראשיתו.שליחות
אחריתוכשורת .הגוייםאלמסויים.כמוכןוגם

לזולתכשוךה .האנושיהמיןלכלנגעהשלהםהימים
 .כלפיופתיחותשלמידהמבלילהתקייםיכולהאינה

הואלספרותספרותכיןהשיתוףשלשניצדאולם.
היאזושלהגדרתה .הפנימיתלשונה .הסגוליאופיה
הוכחותכצדהשאיןהשערהספקולטיבית.כהכרח

הצופןאוהפנימית.הלשוןאחרכחיפושמובהקות.
כשנילהסתייעישהיהודיםספרותשלהנסתר

עלהתנ"ךשלהגדולההש;כעתוהאחד,כיוונים.

ההיסטוריהשליחווה-והשניהיהודים.הסופדים

הפנימית.הלשוןשלמולדתההואהתנ"ךהיהודית.
מקיימתאותה,מחדדתהייסודיםרכתההיסטוריה

האחדותיההדאייהבאההספרים"מ"ספר .אותה

האחדותשלתוכנהיכול .האחדכקשתהמיטאפיזית.

 ,הקצהאלהקצהמןלהתהפךאףאולהשתנות.
האמונה.שלהדפוסאכלבו.לכפירהכעיקרמאמונה

יציב.נשארכלתו,שאיןאחדכגודםההנדהאו

באיםההיסטוריהומןהקדושיםהספדיםמןכצרוף

והאמונההאוטופיהוהקינה.התוכחהשלהשכלול
תוךפנימה.המופנהוההומורהבכי. .כעתיד

וכיסויכ"גילויביאליקשלכמונחיוהסתייעות
שסימניהכלשוןלנוענייןכילומדנוכלכלשון",
שלעוצמתוחיפושהשתאות.שלכמוכןהגילוי
לשלטוןהפונהלשון .העוצמהדבהראשוני.המעמד
נזקקותשאינןגבוהותהפשטהכמדדיגותהשכל
הבכיהאנושי.כיחודוהדגשגםהמכסות.למילים
~סויהזולשון .הכיסוילתחומימחוץהוא .והצחוק

שלממיצו:םנובעתוהיאהתעבורתי.הצדכפני

הגילוילשוןמבחינתראשוניים.ודגששכלכוחות
 :תחומיםכארבעהההיכרסימניאתנעמידהפנימית

אתימצאואלה .והיתולתוכחה .ככי .דמיון .שכל
העדות.כספריהולמים,ז'אנדייםכדפוסיםביטוים

 .וללשונותיהםלסוגיהם ,לדודותיהםהבדייהובספדי
הלשון .הריבוישסימנוהכיסויהיאהחיצוניתהלשון

הלשוןהיאהמלכדת.היאהגילוי,לשוןהפנימית.
 .והמקוםזמןלהבדלימעבדהמשותפת

יחידואין"אחר :מוחלטמרגיזיםג.
אלוהים")("יגדלכייחודו"

מציינתהעם,אחדשלכמונחוהשכל","שלטוןמצד
כאחדההכרהמכל,יותרהיהודים.ספרותאת

וכלהבוראמהותשלאחדותיתתפיסה .המוחלט
אודואליסטית,אודיכוייהתפיסהכמקוםהנברא,
ואחדותוהאליחידות .וסתמיותמקריותשלתפיסה

ספריכלשלכיסודםהמונחתההשקפהכידוע,היא,
 _ __ ,, :האחרוןלפסוקועדהראשוןהפסוקמןהתנ"ך

(דבריויעל"עמואלוהיוה'עמו,ככלכנםמי
כלשלההגותלספרימכאן .כ"ג)כ.ל.הימים.
קבלתותוךאוהאמונתי,לעיקרציותתוךהדודות

אכןהדמכ"ם, .הארכיטיפאליהחשיבהדפוסשל
הימנולכתמרחיקאכל Iאריסטוכעקבותהולך

העולםכיכהכרה .ויחידותוהבוראכאחדותכהנדה
ישאריסטו,שהניחכפינצחי,קדמוןהואואין ,נברא

אוטונומיות.הוויותשתישלשניותביטולמשום
שלפדיהוא ,כנבראהעולםכיניהן.תלותשאין
הכוחכלכאשרהפועל,אלהכוחמןיציאהציות,

הביראה,אדוןהנשארהבורא,כידיהואהמוחלט
העומדעצמאית,חוקיםמעדנתליקוםהעניקאפילו
 'נסים,שלמיספרכיקום עג;;:~(וגםעצמהכרשות
הזמן",נכוני"מורהדופן).יוצאתהתנהגותלאמוד
שלממשיכולהיותכמבקשרנ"קעלמעידהשם

 1הזמןכהיסטוריה'כדיוןהתמקדותתוךהדמב"ם'

כ"רוחניההכרהעלנשעןהואאףהיהודים,קורות
כיןקלוזנדיוסףשהראהכפיקשר,יש .המוחלט"
שלכפילוסופיההמוחלט"ל"רוחהמוחלטה"רוחני

פונההיהודיהדעותהוגהשללשונואולםהגל.
הבוראמהותעלדורותמדוריהחשיכהלדפוס
ומיטאפיזית,קיצוניתוהיאעם,שלנצחיותושממנו
ההגליאניתהאידיאהמןכהרבה,זאת,מכחינה

שלמונחוהואהמוחלט"(ה"הרוחהמוחלטת,
כעלהאלשלמתכונתוהעניקהרמב"םקלחנו).
ידיעלהמאופייןלאדםהמוחלטהעליוןהשכל
יותרוהמצומצמתהמוגבלתאמנםהשכלית,הכרתו

המוחלטתהרוחניותמןהעביררנ"קבוראו.שלמזו
שמכאןעמד,שלהמוחלטתלרוחניותוהאלשל
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צמיחה, :שלכיועלהזמןכפניועמידתונצחיותו
דרדור.גידול,

מצויהמוניסטיתמלכדת,חשיבהלדרךההיצמדות
כתכישלכסמכותםהכירושלאאלהאצלגם

הנחשבשפינוזה,נגדם.מרדואפילואוהקודש,
מכטלהמודרנית,המקראלביקורתהיסודלמניח

 .והחרותהכורחוהגוף'הנפששניותאתבתפיסתו

ביטולכידוע,היא,האחדותיתכראייתוהכותרתגולת
כהווייהוהצגתםהטבעוכיןהאלוהיםביןההפרדה

אתדחהמאטריאליסטידעותכהוגהמאונסאחת.
כגורםמכונועלכלכדהטבעאתוהשאירהאלוהות

איתנותוכמלאנשארהמוניסטי'החשיכהדפוס .יחיד
המאטיראלידםהאתיאיסטית.עמדתואףעל

אתרואיםההיסטורי,והמאטריאלידםהדיאלקטי
המביאהניגודיותמתוךוההיסטוריההחברההעולם,

נטולתהחכרהשל ,העליונהלאחוזתערלאחידות,
שלהאוטופיהחזוןשלהקירכההניגודים,

ישעיהולחדרךאלוהים,בלאכדתהמארכסידם,
שאיןמוסכמההיאאלוהים,דעתעלהמבוסס
 .עליהחולקים

חכריאצללהצביעניתןמוניסטיחשיבהדפוסעל
המיוחדלדמןהכובדנקודתאתשהעתיקברגסון

כידומהבחשיבותו.עליוןיחיד,כעקרוןה"שהות",
תפיסתויותרעודחשוכהכרגדוןשלהמונידםלעניין

עלוגםהתפתחות,עלגםכמבוססתהבריאהאת
כךבאמנותו.האמןלמעשההדומהיצירתי,תהליך

לתפיסהאבולוציוניתתפיסהביןהמחלוקתמתבטלת
מיכאניסטית,לאאולםהתפתחות,אכןבריאתית.

מסוגהתפתחותשלהעיקרוןכאשר~מגותית,אלא
ראה(כרגסוןאיינשטיןעצמו.;-קיום iבמהותטמוןזה

קיומוהניחאיינשטיין)שללזושלוגישתוביןקרבה
חוקיהעלהקוסמיתשהאחדות Iעליוןאדריכלשל
בקובייה",משחקאינו"האלבלעדיו.תתוארלא

תולדההיאיחסיותגם .למקרהמקוםמשאירואינו
החוקרעלששומהיסוד,כוחותיסוד,חוקישל

אותם.המאחדתהאחתהנוסחהאתלגלות
לוי-קלודאצלגםלמצואניתןמוניסטיתהתכוננות
הניגודית,ההסתכלותשעיקרהאףעלשטראוס,
השאלה, .מבנה-עלהיאהכינאריותשכן .הבינארית
כלאתהמלכדהגורםהיא ,כתשתיתהמצוייה
אחדהואחושבכיצורהאדם .המיתולוגיותההבעות

אתקנהרדידהד'אקהזמנים.וככלהחברותככל
בהכפפת ,מנגידותהסתכלויותכדחייתעולמו

הברכה :אחדכמקוםלקיוםמנוגדיםמושגים
ולמציאת Iאפלטוןשל "המרקחתב"כיתוהקללה
("אכולה"ההבדלה.לתחומימחוץשהיאהאכולה,

בומשתמששרידדהכצרפתיתהמונחתירגוםבא',

לאחדותמעברשהיאהיצירהאינסופיות .כמקורו)
היא("תחימה")תהוםפניעלקיומההמיסטית,

 .והמיוחדהיחידחותמה
אורבדיה.כלעלהיהודיםשלהקודשספרות

נאמנהשמראלי,אפריםשלבמונחו"תרבויותיה",
העולםאדוןהיחיד,האלאבותיה,לאלוהיסייגללא

ועדמראשיתםהימיםקורותמנהיג ,כולווהיקום

הואעולם","אדוןהנפלאהפיוט .אחריתם
מימיוהתפילההקודששירתלרוחאספקלריה
אלעזריניי.יוסי,בןיוסיהראשוניםהפייטנים
ימישירת Iגאוןסעדיהרבפיוטידרך Iהקלידי

 .הקודששירילאחרוןועדהביניים,
שאלותמר,דגילוייכהישהחדשההעבריתהספרות

כהלמצואאיןאולם .לרובכפירהוגילויי Iלאן
כאשרהמוניסטית.ההתכוננותמןממששלסטייה
דרגות .ארכיטיפאליחשיבהלדפוסהיאהכוונה

ממחזותיוהחל .שונותהןהמאחדלעיקרהנאמנות
ועד ,המקראיתהרוחשליחישהםשוהםמתתיהושל

בושגםטשרניחובסקי,שלאפולו"פסל"לנוכח
 .החרותאלוהיהמידכר,באלוהיאמונהמובעת

כצי~יונההנורמאטיכית,הדתמןהיאההסתייגות

אצלריבוישלתפיסותבלכד.התלמודי
המתייצבאמונתי'ההעיקרכתחוםאינןטשרניחובסקי

מצויהכמיהותיושבפסגתהללכשירנמץרכאופן
לאלילינזקקוטושגם .)"שמשל"(הנבראכלאחדות

כלכד.ואידאולוגיותסמלניותמטונימיותכאלכנען
אמונתוועיקריאתיאיסטהיהלי'שאמרכפי Iוטוש

והפסיכואנליזההמארכסיזםמןלדבריוהצטרפו
"כנענית"גישההיונגיאנית.לאכמובן.הפרוידיאנית,

עברית""ספרותומעדיפהיהודים""ספרותהשוללת
לכאורההיאהזמן,ולאלמקום,זיקהמתוךהצומחת
שנכתבוובהגותכשירהכיותרהחריפהההתרסה

איןאותהגםאך .המוניזםנגדהעבריתכלשון
ריבוי,שללדתכחזרהההכרתי,הצדמןלראות,
לשון ,ההכרתיתבתשתית .כמשמעהפשוטהחזרה

מוניסטיים.עקרונותכאךגםפועלים .ושלטונוהשכל
דבריוביסודהמונחתסוציולוגית-אקולוגית,תפיסה

לגורםהגיאוגרפייםהנתוניםאתעושהוטוש,של
למייצגתהופכתהלשוןהנחשב.הבלעדי,אחד,

החדשה,המרחביתהלאומיתההוייהשלהעליונה
 .גרפיגיאוה Iהפיסיהקיוםמקוםהואשכסיסה

הבלעדיתנחלתהלגווניוהמוניזםאיןמאליו,מובן
סבירזאת,עםיהודים.ידיעלשנכתבהספרות·של

אותותיהתיתןהנוצריתהשילושתפיסתכילהניח
חזקבנצרותמאמיניה.בספרותארכיטיפאליכדגם

ככוחהשטןשלמשקלוכיהדות,מאשריותרגם,
המצויהזותפיסהלאלוהות.ביחסכמעטעצמאי
כתכיעלגםחותמהמטביעההחדשה",ב"ברית

היאהקתוליתהדתומלוויל.גיחהשייקספיר,מילטון,
אליצמחה,ממנההיהדותמאשראספניתיותרהרכה

מצאואותםהמקיפיםהמיתולוגייםוהסיפוריםיון
הקירבה ,אליההגלדיםהאמנותוכמעשיכהמקום
ההגותבספרותיותראמיצההיאהקדומהליוון

כספרותמאשרהנוצרי,העולםשלהבדייהוכספרות
להיותעשויההמוחלטלמרכזיםוהנאמנות ,היהודית

ומחייבת.עקביתפחות

שללמיתונוהפסיכולוגיתהעדותמספרותכדוגמא
נמנעתהיאאיןידנג,תפיסתאתלהביאניתןמרבידם

הפרוידיאניהמוניסטיבעקרוןגםמלהחזיק
וגםהאדם).נפשנבכיאתהמניעככוח("הליבידו"

לכוחכתפניתוהקיום(יצרהאדלריאניכעיקרון
באדםכשולטושליטה,התבלטותולעוצמה,

גילוייהשניעלהטיפוסיםתורת .וכהתנהגותו)
מאחדתואינטרוכרטיות,אקסטראבראטיות :הראשיים

מותנההראשיהמניעהכוחהעקרונות.שניבין

 .האדםשלבטיפוסיותו

תשוקתי"הציקתני :למוחלטהזיקה .י
הלוי)יהודה(רביחי"לאל
גםמתחייבתהמוחלט,העיקראתהמציגהספרות
משהתורתשלהראשיהנושא .אליוהקשרבתארו
כלפי·והעםהיחידחובותהןהנביאיםודברי

הקשרחיפושובינם.בינוכרותהשברית ,האלוהים
הציוויהואעמומלאההתאחדותלידיעדלאלוהים
מצווה"לפיכך ·היהודית.הסודתורתשלהראשי
ופרט,בכללהקדוש-ברוך-הואאתלדעתראשונה
ספרותשכ).ב,הזוהר",("משנתוסוף"כראש

ההיכלותאתהספירות,אתרקלאמתארתהמסתורין
אללהגיעהדרךאתגםאלאהבריאהוסודות
החסידיתהספרותאליו.השעריםחמישיםהנעלם,
הגנוזבאורגםאלאהצדיק,בנפלאותרקלאעוסקת
והד:;;נקותהכוונהסודאתשיודעלמיהמזומן
("חובותהמוסרספרותהנכון'ובמעשהבתפילה

ציוויירקלאמלמדתישרים")"מסילתהלבבות",
השלביםהםמהגםאלאלחברו,אדםכיןמוסר

חןלשאתכדיהטובים,המעשיםכסולםלעלייה
שאופייןוסיפורתשירההעולם.בוראכעיניוחסד

דרךלחיפושיהןאףנתונותמיטאריאליסטיחזיוני,
 :וססגונייםשוניםככינוייםהמופיעהמוחלט,אל

מעמדיאוחלוםובחיקוייאליגוריהמשל,כסמל,
 .התגלות

המוחלט,בקשתאתהמייחדהפנימי,הצופןכידומה
הנראהכפלהאפשרות,כפלהואהיהודים,כספרות
הסיכוי :זהאתזההמכחישיםצדדיםוכשניכסתירה

אותו,לעבורשאיןהסףהכלתי-אפשרי,מכאן,המלא
יחדיוהמצרפיםרושם,ורכימעמיקיםהאוריםמשם.

בפרשתנמצאיםהבלתי-אפשרי,ואתהאפשריאת
הארבעהבסיפור"שמות",בספרהצורוניקרתמשה

"יורדיבכינויהאוההיכלותבספרותלפרדס,שנכנסו
"ירידה",המצרףהשםפשרדהו(ואולימרככה"
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לעגנון,"המלבוש" :דוגמתביצירותוכן ;ל"מדכבה")
שכתבהכפרי","הרופאהחוק","לידהנודעהמשל
המזומןוהשער"המלבוש"המונחיםאגב,קפקא.
בספרותמצויייםקאפקאאצלהנזכראחדלכל

ניתןקאפקאשלבסיפורווהמרכבההסוסיםהקבלה.
אליהוסיפורישל(ניגאטיב)תשלילבהםלדאות

הבעל-שם-טוב.שלהישעומרכבתואליעש,
הסיכוי :החיובלצדההתפלגותמצריהאולם

כובדהטדאגי.הסיום-השלילהולצדהדיאלוגי,
אני-אתה,ליחסימלאסיכויכידוע,בכתביו,מעניק
מעציםקאפקא .האנושייםוהשיחהקיוםמישוריבכל
לאנדחה"הגלגול"בסיפורסאמסאהסף.מיתוסאת
עובדגםאלאהמוחלט,שלכסמלהמרסיקהמןדק
החומדאלומכאןחרמשית,אלהאנושיתהספידהמן

משדהבדודמכסהאשפה.אלנחשב,הבלתי
וופלפדנץלאלוהים").ברחיטיבו("דדךאופטימיות

יש .דאג"מוסהשלהימים"ארבעיםבדרמאןפסימי
הסמלי.המימדעלגםהדרמאןאתלתפוס

ובגאולהבתשובהבוטחקרקהרבשלו.הארניבדסאלי
אהבהכהימנוןשהגדידםמישישבכתביו,לשימה,

בזיקתםישראלואץרישראלאלוהיישראל,לעם
"שכולשלכלשרןמתנבאכרכרחייםיוסףההדדית.
האפשרויות.שתי .לציודהמתפניםיש ;וכילשון"

ביאליק.אצל''הכריכה"בתארווגירושכניסה
שמש","עםוגםרמת","הצץי"זהר",רגם"ישדתי",

בשניוארבעה"שלושה"אגדתוגםהאש","מגילת
שלהצלחתו-ימים""בלבב .עגנוןגםכךנוסחיה.

כשלרבו-שלשרם""תמולוהנלבבים.יוזילרבי
בדדךלהמשיךאם .קומריצחקהצאצאשלועקירתו
אתלתארניתןלקודמותיההתחייהמספררתלאחוד

ספררתאתסיכוי,כמעניקההחסידיתהספרות

זהירותרהילכרתסייגיםומציגהכמחמידההמתנגדים
החסידיםוכיכריהשבתאותאימת :ומכופלתכפולה

אתמגביההעצמהההשכלהספררתבתוכה.כשבויים
שנדמהכפיכרפדניתספררתהיאאיןההגשמה,יעדי

הישעדרכיבהצגתמקילההיאאבלשטחית,בדאייה
יל"ג,שלפוטיפדע"בתב"אסנתיוסףוהגאולה.

צרפהגםבהיותובמצריםההשפעהלמדומימגיע
לאבקיהואדעת.מלאוגםבנבלמנגןגםבכרכבים.

מלכהמצדים,כלשרןגםאלאאחיו,בשפתדק
החלומותבעליוסףאתקבעפידלדלסלי .וחרטומיה
שלהחלומות""פשר :היהודיםספררתשלכאדכיטיפ

היודעיוסףמצרי"המשפט".גיבור .קיוסףפרויד,

ונשחטנעקדוהואיוסףשנקראמיוישפתרון-סרר,

 .אשמתושלברודהבידיעהואףבזיכוישזכהמבלי
היהבטרםהמאסרואתהברדאתידעהנת"כייוסף

מציגדשב"ג, :הבינייםימיבספרות .למלךמישנה
הלרי.שלמזוהאלוהיםאליותרהרבהנפתלתדדך

שזכרהפומביתההתגלותעל"הכחדי"אתשהעמיד
והציגאחד,עםמכליותריתדהזכייההיהודים.בה

העלייההקודש.ללבלהגיעבפועלהגשמהדרכי
הפייטניםלירושלים.לבראשתכליתההאבותלאץר

ביוםהעבודהסדרתארומקילים,הראשונים
דקולאחוריתית,מבחינהלבטאנרעדהכיפורים
גםכךולפנים.לפגילהגיעהסיכויאתהלכתית,

בחציויהי"ובכן :עכשיורעדמאזהנסתאודי

 :מחמיריםתיאוריםנמצאהגנוזותבמגילות .הלילה"
ערצמההצדדיםלשני .חרשךבבניארדבנימלחמת

מלחמה.וכוח
ביןבידת :חששללאהאלהתגלותמתוארתבתנ"ך

שלהמרכבהחזירןסיני.בהדמשההסנה,הכתרים.
אותר,מצדיקיםשהכתוביםהפחד,ומנגד ;יחזקאל

בניגודלתרדה,מתןבעתהאשמןישראלבנילש
אללבראהמוחלטוהאיסורזרה.אששהביאואחרון
הקדושים.קדוש

למוניזםההיענותבענייןכמרלטעוןשרבניתן
שלכחלתןהואהפכיםכפלכיהיכר,כסימןהמוחלט

כפלאולם .מהןהמושפעותוהספרויותרבותדתות
"מחכים :האבסורדכספרותבכרונהמיטשטשהפנים

תוךגםהעבירתהספרותועדר."הכסארת"לגרדו",
הקולעמונחוהחילוני",ה"צלייןלשרמותוחזיוק
ביןההבחנהגבולאתחרצהאיכנהאררפז'יצחקשל

אצלוהדסהשמדהיצרשלתיאורים .להעידרוסיניר
הים","גאותיתיר",שלהערב("מסעיהועשא.כ.

 .לחנךשנוערמזעיקכקלוהםמאוחידם")"גירושים
השמייםאלמגיעשבתאיעיקבלשרבידם""זנחן

בדיחתנשמרת.לאיחודרבד"ר"סרףהגבהיםואל

באב"("מסעסופיותאינןההגשמהמדרכיהבנים

 .עוז)עמוסשלנכרנה""מנוחהמגד,אהדןשל
העצמיוההדסהפאדאדרקס .כאיוםקייםהאבסורד

והמשודדהמחזאיהסופד,משליטעדיין .מציאותהם
לאומיים.מיטאפיזיים,נעלים,ציווייםשלמוראםאת

עוסקהואמאזןשלבסופר .ואוניבדסאלייםחברתיים
המסילה .בהכחשתםולא .אליהםהמסילהבהתררית
 .וסיכוייהפניהבכפלמופיעה

חגיכם"והפכתי :והמספרהבכילשוןה.
י)ח,(עמוס,לקינה"שיריכםוכללאבל
עליו.באהגדולהשפורענותהאדם.בפנינעולשעד

אילמות .הדיאלרגיהמימדארכוןאילמות,משמעו
זרהנחההיווני.הטדאגיהגיבוראתמאפיינתכזר

אתהשארביןהנחתהדוזנצוייג.פדאנץדבירמתוך

טדאגילגיבורמקרםאיןכיבטענתוקודצוויילבררך
יסודיו.כלאףעלטראגי,גיבוראינואיובבתנ"ך.
מקוםיש .הסעדהמןלועונהשאלוהיםמשום

הטראגדיהגיבוריאתאחרת,בצודההדואהלתפיסה
הטראגדיה .התנ"כירתהדמויותמןוכמההיוונית

ממשיךהמלךאדיפוס ..טדילוגיתהיאהיוונית
אםהואספק .רכך .גאולתואתשםומוצאלקרלרנזס
בתיווךדקכאשדהמלך'לשאולישעפתחינשתמרו
מרתו,דיןגזראתלשמועיכולהואהאובבעלת

חמלההמעודדתהטראגיות .לוהיקרכלוארכון
אלאבמקרא,גםמצריהאריסטו,שלבמונחיוופחד,

 .כז'אנרהטדאגדיהולא .הקינההואגתיהסרשביטויה
שניביןנוספיםמשותפיםצדדיםלמצואנרכל

משחדר,גררםלהיותהמשותףהיעוד .הז'אנרים
הסוגההפומביות.שלחשיבותהמכאן .קאתדטי
השנייה .עםובתהלוכותבפולחןבתיאטדרן.האחת

הלחן .ובבית-הכנסתומיספדאבלבטכסיבהלוויה,
היוונית.בטדאגדיההמקהלתייםלחלקיםהתלרה
נשמעותאיכהמגילתשבמרכזןבאבתשעהקינות

הגבר",ל"אנימיוחדשונהטעםמיוחדים,בטעמים
ובלבאחתבמנגינהמושרתישראלקהילותבכל
אשהכמוועריהציון"אלי :הלוישלקינתואחד

 .בצידיה"

 .הגדוליםההבדליםגםמתמציםהז'אנדיבתחום
שידיבמסגרתקינותשזורותהיווניתבטדאגדיה

ערוכהכוללת,מסכתמתוךחלקהןאולםהמקהלה.
האחדותשלמה.עלילההמתאדותומערכותבסצינות
המתעצמיםהאירועיםמכלולשלהיאהמושגת
מתחילהזאתלערמתהקינה .המדלסוףעדוהולכים
הקינה .לסופההגיעההנוראהשההתרחשותלאחד
אליו,מתייחסתאלאארע,אשדאתמספרתאינה

זהלתפקידמגייסת .הדגשיהצדמןאותומעריכה
רשאיתהיאוהזעקה.השברקריאתהבכי,לשוןאת

להתארךאבשלום,עלדודבקינתכמולהתקצר
שלםספדלכדיאר .ב"איכה"פרקיםלחמישה
משמעאיליה ,והכוח"האילירתספדהנהר,"רחובות

אינהב"פואטיקה"שנאמדכפיהטדאגדיהקינה.

כפיאלא .שהיוכפיהעובדות,בתארומתחייבת
אינההקינהוהסתברות.כורחמתוךלהיות.שיכלו
המתאתאוהנופלאתלזהותיששכןלדייק.צריכה
מותונסיבותאתלשנותמקוםואין .בשמו

ההפלגהקיימתהדיוק,בצדאולםהמדרייקרת.
שלמגרעותיוהנופלים.שלדיברםעילוישתכליתה

הדימוי .יונתןועלעליודודבקינתנשכחותשאול
בפסוקיםמשוזרהזוועהאתהמגדילההיפרבולי.

כלויחוגכצרימינובצבכאויבקשתו"דרך :כמו
(איכה,חמתו"כאששפךציוןבתכאחלעיןמחמד

פסוקיםובמחרוזתזה,בפסוקשמתוארמי .)דב.

המכלההאלוהיםאלאבבל,מלךאיננופרק,באותו
גםלהיותיכולהההפלגה .מקדשוובביתבעמוזעמו
שלבקינותיהםכמר ,הכוללות-המתבוננתלצד

כיאותנגמרואשדיקותיאל"בימי.ספרדמשודדי
הביראהכדיןהאדםדיןיוצרו".לחלוףשחקים
עללהקלבאההמחשבהתחלוף.היאשגםכולה,
הגדולים.הצעדרגשות
בת ,צמררביטויהטדאגי.שללביטויוכליבהיותה

חיתההכלל,ולאסרןהיחידלאסוןקבועהלוויה
לחרקילאנתרנההשוניםבדודותהמקונניםדאגת

היאהקינהוטיבו.האירועלעוצמתאלאהז'אנר
מסגרתוביותר,מועטיםשחרקיופתוח,ז'אנרלמעשה
היררכיתהטדאגדיהאםמתגוונים.ואמצעיומשתנה

הפואטית,קביעותהבגללהישיגיהלמרומיה.הגיעה

עליהםלשמורהיהשצדיךהפומביתהתחרותחוקי
שהקינההריואחדות,ספורטבתחרויותכמר

מילתאתלהוציא .שוניםבכליםמופיעההתנ"כית
הסבוריםשישוהמשקל ."איכה"ארהקדיאה"איך"

דומותשנרשמוהמועטותהקינותאיןקבוע,שהוא

האקרוסטיכון .לחברתהאחתהצורניתהבחינהמן
ירושליםשלהחורבןמגילתבנויהפירשעלהמורכב

הקול .האחרותבקינותמצריאינו .המקדשובית
לזיהוי,מאנונימיותלרבים,מיחידנרדדהדובר

דברילשילובגמוריםהללמדברילשבח.מהפלגה
 .חטאיםוצירןגינוי

מכשירהקינהאתשעשתההיאהז'אנדיתהפתיחות

לקורותהרגשיתהתגובהלביטויומשוכללגמיש
הדודותבמשךהתרחבותהמכאן .היהודים

בשידתהקינהלחלקירעד"עקירות"ל"צי~נים",
אחרוןשלודמעות"צעד"שידי :ללשונותיההשראה
צלן.פאולשלשיריםהשראה,עלביידישצייטלין

הדףבלישהתמודדוהמשודריםוכמובןזקש,בלי
לגדולהולםביטוילתתהצורךעם .הקינהבאמצעות
קצנלסון'יצחקגרינברג,צביאודי :היהודיםבאסונות

ורביםפגיסרןקסט,יערזאיתמרקובנו,אבא

אחדים.

שלב"אדגמן" :ומתגוונתמתעצמתהיחידקינתגם
 .עמיחייהודהשלגולדברגלאהעלקינותוטרש.
גלבע.אמירשליהושע""פניריבנד,טוביהושל

תנןשלבשיריםהקינהאלגיההאלמןמעבדים
קינות .זךנתןאצלאדמה"דניאלעל"הקינהיותנן,

דליהאצלתוחלתבהשאיןאהבהועלהאבעל
מרדכיארתהכינה ,"מקוננת"משודרתרביקובץי.

מצריינותקינותשיריה.במכלולהתבוננותתוךשלו
זלרה.בשירישזורותרהמיטאפיזיתהרגשיתבתכולתן

כקינהלקרואישדולךיונהשל"יונתן"אתגם
והפסוקהמחברת.שםירכה,מלשרןגםיונתן .עצמית

האםמותעלמעודניםקינהשידינתן".ה'לקח, 'ה"
מכסחכבד"מישהובסריעקבשלכשידיומופיעים
 .מוניטיןלושיצאוקינה,שידהוא ""קדישבחצר".

:i גינסברגאלןשידיין. 
הגדוליםההישגיםמןהיאגווניהבמכלולהקינה
שללהישגיהבמקבילהיהודיםספררתשלביותר

שלכוחהבהניכרהעמים.בספרותהטדאגדיה
היסטוריה.שלציוריהעםלהתמודדוההכרחהמסורת

היחידקינותובקאטאסטאדופרת.בייסוריםהמתייחדת

שירים :הכלללצדתרביםבמקדיםצמודותהןאף
גילוישללשוןהבכי.לשוןבמלחמה.הנופליםלזכר
כלעלהאומה.ויגוןהיחידיגוןכיסוי.ללא

למקרנןלוהמזומןהמבחןהוא .בהבעתןהמתחייב
היהודי.

גםומתלרריתהשידהמןיוצאתהקיבתיתהנימה
שלבצודהאשכבה",ב"תפילת .אחדותלסוגרת
המחזהמסתייםהפתוחהקברלידדבריםחילופי
המלוויםמןאחדכל .מילדלארתורסוכן"של"מותו
בהשחובריםקולקטיביתלקינהתרומתואתתורם
כתביאתשכינהמיישקרוב.אחדוידידבניםאם,

לכנרתאפשרזובדוחהאדם.גודלעלקינותקאפקא
 :יהודיםעלכקינותאפלפלדאחרוןמיצירותרבות
ולאחריה.שראה,בטרם

ה'יאהבאשר"את :וחיתולתוכחה .ו
יב)ג,י t(משלי ,,יוכיח
כןלאהעמים.בספרויותמדוביםשותפיםלקינה

הגדול,הנכסשהיאהתנ"כית,הנבואיתהתוכחה
גםדוגמתהאיןהיהודים.ספרותשלהמיוחד,

(בנימיןהקדומותהתיכוןהמזרחבספרויות

לשונהבישראל").הקדומה"הנבואהארפנהיימד,
עשתירמההבאות,בשפתמדברתוהיאחריפה,

אדוןמשהמפיבחרמש,התוכחותלהתרחש.
אתקובעשהזעםהקללה.לשפתמתקרבותהנביאים,
והחזרתנמץרהואהגינויישעיהובפיגם .איומיה

בפכימזהירותהתוכחותבחרמש,ומאיימת.קודדת

מדבירםהנביאים .לחורבןשתוליךהלאומיתהסטייה
עינהים.לנגרהמתרחשיםהחטאיםמראהסמךעל

בדפוסיההתוכחהפסקההנבואהמשפסקה

גמוראוברזכפניהמזהירהשירההמקראיים,

היאאולם .אחריותועולהאלוהיםכשםומדברת
וסמכותחזרןלשרכפאתרסקררנה,כלשרןמתחרשת

ירכם",כקצור"דאיתיכם"רבד", :ביאליקאצל
המכוניםישירםשכתבשיריםועררההריגה""בעיר
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לפחותביאליק,שלהתקבלותוותוכחה".זעם"שירי
מהעללההיהכ"נכיא",מסריימתתקופהעד

קיימתסרגהלאותהמאדבסמרךההצטופפות .לסמוך
("עלילה",יל"גשלהעלילהכשיריביאליקלפני

הסיפורי,הצדלהדגשתהמשוררשלמונחו
פולמוסשתכליתןהפואמותאולם .ההתרחשרתי)

ארהרבניםחטאיכמגלההמשוררהקיים,וגינוי
הפאתיטית,הפנייהאתכתרכןמכילותכולה,החכרה

 .אריות"שיניכ"כיןישראל""שיחתךנוסחהנבואית,
תרנןשינוייתוךהכיאליקאי,הנוסחכעקבותהליכה
כהןיעקבכשירילמדן'יצחקכ"מסדה"שלנמצא
שניאור.זלמןאצלניטשיאנית,מהפכת,וכרוח

הדם","על :משלותוכחהדרכינוקטטשרניחובסקי
תוכחותיודעאצ"ג,השקר".נביאי"מחזיונות

האקספרסיוניזםהיאשלהןהמוצהרתשהפואטיקה
הרכהצנועכהיקףותשעה").תשעים("כלפיהנבואי

גלכעאמיראצלזהמסוגאקספרירניזםנמצאיותר
אצעק").אז("כי

שלהמוקדמתכשירהתוכחותהןיותראוניכרסאלירת
האחרונה","הכרית"צרעת","הרנרלרלו",שלונסקי:
 :השנייההעולםלמלחמתאלתדמןשלוכתגובתו

פנימהשמבטההתוכחהנוסחמצריים".מכרת"שירי

למלחמתתגובהוטוש,שלכחרשך"כ"הרלכימצרי
הפירטשללסוגשייכתהתוכחה .הימיםששת

מלחמרתהשכח.לסוגלשייךניתןהקינהאתהמגנה.
קינותמולידותאוהדהואאליהןשהמבטישראל

גורי,חייםעמיחי,יהודהאלתדמן,נתןשלכשיריהם
לכנרןמלחמתאחרים.רכיםורכיםבן·יוסףראובן

וכחלקהאישית,ליריתכחלקהמחאה,שירתהולידה
 , .התוכחהכנוסח

גואהשהפתוסהשירה,הואמעתהשעיקרהתוכחה

דרכהמצאהכה,נסבליםהגרזמניהקיצוני,והדימוי
"השבוי"שלהנלהבתכריטרריקהלסיפורת,גם

ה"מהפכות",לאוטופיות.עדחיזעה"ר"חירכת
עומוסתמוזבנימיןבן·נד,יצחקשכתבודיסטרפירת,

מצויהושנוןגרוטסקימיוחד,בצבירןתוכחהקינן.

מצרייםתוכחהשליסודותשחד.דודשלביצירותיו
למלחמההשחרור.מלחמתשלאחרבמחזרתבשפע
שלהנגב""בערבותהעקירהז'אנרהתאיםעצמה
המפוכחת,הראייהנדרשהלאחריה .מרסינזרןיגאל

סירמקה",לי"קרא :המוסכמותעללתהותהמתחילה
אלוני,כיסיםשלמלך"מכל"אכזרשחם,תנןשל
עקיפיםבדרכיראםהישירהמימזיסשלבדרכיםאם
שלשיאיה .ההיסטוריארהתנכ"יהמחזהשל

ססגונייםיסודותשלבשילובתוכחה'מחזאות
נראיםאיוב")("יסודיתנכ"יים,חזירניים,מיתיים,

לוין.חנוךשלבמחזותיו
אולםהצחוק.ללשוןשייכתאיננהלכאורה,התוכחה,

שלבעיקרוהואהצחוקברגסרןלהראותשהיטיבכפי
המילולינישקוהזולת,כלפיביקורתמכשירדבר

סרטההתנהגותלמראההאדם,שלרהטררם·מילרלי
המטרהנשכחתהזמןבמרוצתרק .המקובלמן

בלבד.טהורכשעשועהצחוקגםונשארהראשונית
לצחוקהצחוקעוברלעג,שהואצחוקלזולתמצחוק

איפראנרכלהצחוקצירעלהזולת.עםביחדעם,
-השניובקצההתוכחה,אתהאחדבקצהלקבוע

והבידורההנאהשתכליתםהמיליםמשחקיאת
הקומדיה,הסאטירה,יימצאוהקצרותשניביןבלבד.

בספרותלסוגיה.הבדיחהההררמררסקה,האירוניה,

צחוקלגלותקשההיהודים,בספרותכענףהעברית,
אבן·עזדאאבהרםשלהיתולשיריגםלשמר.טהור,

 :לתוכחהאופייניתשהיאחברתית,נימהבהםיש
לבית("אשכיםהנכסיםבעלארהשליטמעמדגינויה

הגניד:שמואלשלמבדדיםמכתמיםגםהשר").
ריקבםמאשרולברספרים/לווקנהיגע"אשר
ובארגלדמותקירןאליחקקאשרכפיסחוירקם/
"בןחינרכית·דידאקטית.תכליתםקם",ולאלקרם

אתמכנההואקרהלת","בןתהלים","בןמשלי",
לשיריבהשוואההורהבאירועיתלויהשאינהישדתו

אפילוגרמם.שהזמןהפאתיטייםוהשיריםהמלחמה
והרצאתלשרןחי.בצחצרהמצטיינותהמאקמרת
שלהמקורימרבניםמידיהמקראייםהביטויים
ויואלדוןחסדאי,אבןיהודהזבאדה,אבןאלחדיזי,

סאטידירתכוונותגדושותרדינה") ,~~"(בכשתבן

הרומיעמנואלשלשידירגםהםכאלהרידדאקטירת.
חולשירתגםובמוסכמות.בקדושהמתגרים
ישריהמסורת,כלפימחרבתלחלוטיןמשוחררת

אתמחפשיםלמשל,אבירן,דודשלכזמננו,היתול,
המלך(שלמהבצידו.השכלשמוסרהעוקץ

נמצאמייסרהיתולוחכם).מירחם :ה"מירחכם"

גלאיבנימין .ויזלטידמאידדוד'משהבשיריבשפע
איןנמרך'חיקוישלהומורסקותאחרים.ורבים
ההבעהאופןלצירןאלאלגנאינדרשהמונח

קישון,(אפריםהגברההחיק;יכמרבדיוקהלגיטימי,
מסכותהסרתהמייסר'הדחףכ;:ןםמתגלההגששים),
הצחה,הלשוןתרבותשלהמתנשאתהפניםמהעמדת.

 .נושאיהלהיותהמתיימריםואלה
כידרמההאחריםהלשונייםבענפיההיהודיםספררת

יידישספררתהנבואית.התוכחהמןפטורההיא

העסיסית.לבדיחההמבדר,לפיליטרןיותרנפתחה
ההבעהשלההישגבמרומיכמרבןניצבעליכםשלרם

הלוחמתהמטרהמןיותרהרבהמשוחררתהנראית
המוחצתבסאטירהלמשל,מתגלה,שהיאכפי

האמריקאניםהמספריםמנדלי.שלובעבריתביידיש
מלמרד,ברנדדבלו,סולהמוניטיןבעליהיהודים

הצחוקלשרןאתיודעיםאחריםורביםרותפיליפ
הנראיתבספרותגםכידרמהאולםלשמם.והתיאור
ערכיםשלבשמםלדברלהרקיע,הצורךמןחופשית
המתקן,היצרשליטבית,בדקהמחייביםמוחלטים

לחברהגםואוליישראללביתכצרפההסופר
זררגםעבריתשלשונההספרות .כולההאנושית
השגב,מןתפניתמראהואנגליתיידיששלשונה

הדיוטותאלוהנעלה,הקדושלידההסתופפות
אךוהעבידה.הסטייההאנושי,הקיוםשלהנמוכות
בהורדת :באזהרהאלאבשעשוע,אינההתכלית
מןבצאתהגםהצחוק,לשוןהצביעות.שלהמעטה
גםבידור'לצורךכלשוןשנראהלמההתוכחה
והולכתהטהורהצחוקשלהתמימותמןבהלצה
ישורון),אבות(אבירן,מיליםצירופישללתחכום
הדחףבהנשאררות),(פיליפסמליםוהקצנת

התגלות,שללשרןגילוי,שללשרןלהיותהראשוני,
עלוהציבוריתהערכיתהאחריותמלואאתהמטילה

הקינה,לשרןכמובדיוקזו,לשרןבה.שמשתמשמי
אתמבקשתאליו,הדרכיםוהצגתהמוחלטחיופש

אתאיבדהשלאראשונית,הבעהלכיסוי,שקודםמה
אלאהיפהבמבחןדקלאשנמדדתהבעהעוצמתה,

 .האידיאיהערךשלבמבחנובעיקר,ואוליגם,

והערכהזיהוי :סיום .ז
שלמהותואתלזהותכדיבהדילאהכיסוילשון

שונות,דתותשלהקודשספרי .הפנימיהצופן
בשורתםאתהיטבמעביריםלעבריתמעולהבתירגום
לכתובוופלפרנץיכולבגרמניתהנבדלת.הדתית
הנערהעלאחרורומאןירמיהועלאחדורמאן

("שירת _קתוליתלקדושהשחיתההצדפתיה
שניתןהריהעמיםלספרותנפנהאםבדנאדט").

בגבולותיההנוצרתפנימית,לשרןוייחרד,שונילחפש
מןבנבדללמשל'אוסטרית,ספררתאחת.לשוןשל

ספרותארצות-הברית,ספרותהגרמנית,הספרות

ספרותשניומצדלארצותיה.אמריקה,בדרום
עלבלגיתספרותלשונותיה,שלושעלשוויצידת

ראיות,תוספתאיפרא,דרושה,לשונותיה.שתי

הלשון .הפנימיצופןשללקיומומסייעות,עדויות

תוצאההיאאיןתורשה,שלענייןאיננההפנימית
כיהודים.עצמםהמזהיםלהודיםהולדתשלישירה
תרבות,דת,אמונתית,מורשה :למורשהביטויהיא

או 11 "לתגעמוקההתוודעותכמוספרותיתמורשת
להיסטוריההתוודעות :ייסוריםמורשתל"זוהר",
המשיחית,הצפייהומורשתהסבל'מרובתהיהודית
רארניברסאליתיהודיתחברהבא,לאשעדייןמשיח

 .רחוקעדייןשתיקונן
הינדלסימניאותנומוליכיםכסטיםחטמרביתאכן'

שבהללשוןמעברשהיאהתיחדרתעלהמצביעים
 'פץרי.ל.בסיפוריהעם","מפינכתבת.היא

מןלהגיעהפשוטהאיששלוסיכוייונוחרלהדגשת
עולםישע,שללעולםכביכולהנמוכותהספירות

הקבלהעולםעלהישענותשלפואטיקה .עליון
להמוצאתבשביס·זינגר'יצחקעליהשמכריז
תחליפידא, nהסיטרא·אשלהמשותףבמכנהתימוכין
באושיצירותיוהגרוטסקייםארהשטנייםהמוחלט

מוליכיםפרישמןדודשל"במדבר"סיפורי .לתאר
 .המיוחלתלדמות"משיח"שירוהמושחת,לכוהן

באבערבית,חייםמשמעיעישהזז,של"יעיש"
התימני,היהודיהשבטשלחיוניותומקורעללהעיד

אל"פניםמטה.ובהתהלכולשחקים,בהתנשאו
מיידמלמדיםשלום,ש.שלרואי"חיו"ספרפנים"
המיסטית.מגמתםעלבשמם
ההיסטוריברומאןבבהירותנרמזתהפנימיתהלשון
ציון"),("אהבתמקראיתלשונותהיההיהודים,מחיי
("שאולמודרניתודם"),בשר("מלךחכמיםלשון

יצחקאואש,שלוםבכתבייידישויוחנה"),
רוסיתאופריכטואנגד,ליוןאצלגרמניתאופאטושר,

התנצחותגםבברית-המועצות.יהודיםסופריםאצל
(רייניגד,ביזויהאפילואוהיהודים.גינויהמורשתעם

והתמצאותידיעהמתוךנעשההואאםמאונס)

שללאאםקבלה,עללהעידיכולהיהודיםבכתבי
אומוניסטיים,חשיבהדפוסישלהריתכנים,

צריךהיהודיםספררתשלךהודיותהאתמשיחיים.
מןמרפתמרפת.ספרישל.מייצגבמדגםלחפש

מבחינתומרפתהבדייה,בספרותהאסטיתיתהבחינה

והיהודית,האנושיתהחשיבהשלוהטלטלההחידוש
ספרותשלחיוניותהמלאאתהעדות.בספרות
והוראהמחקרלימוד,בדרכילגלותצריךהיהודים

ההיכרותישראל,עםספרותשנכתב.מהכלשל
להחליףצריכהרבדיה,לכללשונותיה,לכלאיחה

תהיהממנה,חלקיםעםמסתגרותהתוודעויות
ה"כולית",הדיסציפלינהתהיה.כאשדחשיבותם
היהודיםלספרותצדקשתעשהסדן,דבשלבמונחו

להיותצריכהלשונותיה,מכלולועלזרמיהכלעל
שנכתבהשונות,בלשונותספרותכוללת :"אופקית"
תוךואילך'התנ"ךמן :ר"אנכית"שונים,במקומרת

למעשההעבירת,הספרותאתלהכיראיןכיהכרה
"ספרעםמעמיקההיכרותמבליהכללית,אתגם

ספרויותשללנחלתןגםשהיההאומה,שלהספרים"
בתרנוהחובקכספרהריכספר-דת,לאאםרבות,
ועומד.קיים-וטעמוואחרית,ראשית

היהודיםספרותשלההיכרסימניאחרהחיפוש
סגוליות,עלעמידהאלאהתנשאות,אינהתכליתו
התרבותהדוח,בתולדותמעמדהמסתבריםשממנה
 •האנושות.כללשלוההבעה

 1פ) 1פ1

 77לעתון
 mברכשפע
והלציחועלו

* 
איזרסקיספרית

 85 1987ינואר-פברוארעשור,גל'



ומפרות:מדרש
הקודש,חלול
החולין*קידוש

שקדגרשון
עגנון) ..ישמאתועגונות"והסיפור(בשולי

א.

עלפנימשחיראניהקודשומחיבתלשוננו"מאהבת
ומשמרםחכמיםדבריעלעצמיומרעיבתורהדברי

ביתהיהאילו .שפתיעליחדיושיכונוכדיבבטני
אחיעםהדוכןעלעומדהייתיקייםהמקדש

היושהלווייםהשיריוםבכלואומרהמשוררים
עדייןהמקדששביתעכשיובבית-המקדש.אומרים

לווייםולאבעבודתםנהניםלאלנוואיןבחורבנו
ובנביאיםבתורהעוסקאניובזמרםבשירתם

תוספתותובהגדותבהלכותבמשנהובכתובים
מסתכלכשאניסופרים.ודקדוקיתורהדקדוקי

קדםבימילנושהיומחמדינושמכלורואהבדבריהם
מתמלאאניבלבדדבריםדבררןאלאלנונשתיירלא

אנירעדהומאותהלבי,אתמרעידצערואותוצער.
שלמפלטריןשגלהכאדםמעשיות,סיפוריכותב
ומספרשםויושבקטנהסוכהלוועושהאביו

מעשיותסיפוריכתיבת(סוד .אבותיוביתתפארת

תחילהנדפס .רצד-רצחעמ'ואלו,אלוהריח,חוש
 .) 14.5.1937ב"האץר"

שלהבסיסיליחספואטיביטויהםאלהדברים
הספרותשלהזיקהלשאלתעגנוןיוסףשמואל
אינטרטקסטואליות.וקדמוניםלטקסטיםהחדשה
תחבולהאינהדבריו'לפיעגנון'שלביצירתו
מקורזהואלאמודעתבלתיתופעהאוספרותית
החדשה,הספרותהעיקרי.נושאהגםואוליהיצירה
 .הקודשלספרותתחליףאלאאינהועגנון,אליבא
זאת .מקור-השראתוהיאהקודשספרותשלחסרונה

עצמורואהשהואבפנינומצהירהמחברועוד.

אלאחיתהלאשיצירתםהקודשסופרישליורשם
הטקסטאתשהבליטהושהאנ;נימיותקהילתיתיצירה

מאופיחלקהיתהב"מקהלה"אישיותםאתוהעלימה
 :היבטיםבשנימתבטאתהזאתהירושה .יצירתם
אתביצירתוממשיךהחדשהמחבר :חיוביהיבט

ממורשתוחלקהפכהשזומשוםהישנה,המסורת
נמשךאכוןשהקמכיוון :שליליוהיבטהתרבותית,

בתחוםולאבלכדהלשוני-תרבותיבתחוםביצירתו
הקאנוןשלממשיכוהיוצראיןהריוהתכני,הטכסי
בלבד.אליומתייחסאלא
היוחסיןשושלתשלכממשיכהעצמורואההואאין

התנ"ךשראשיתהשכבות,שכבותהבנויההתרבותית

מהןהנמשכותהיצירותוכלתלמודבמשנהוהמשכה
רב-מסורתשירשהאחרתלתרבותשייךהואאלא

אותה,להמשיךיכולהאינהאבלטקסטואלית
ההקשרבגללחייבתאךהטקסטים,אלמתייחסת
ב"סיפוריאלהטקסטיםלממשהחדשהחברתי

לסיפוריאינהמעשיות"ב"סיפוריהכוונהמעשיות".
אלאהדורצדיקישנהגוכדרך"מקודשים"מעשיות
הספרותהדשרקחילוניים,מעשיות"ל"סיפורי
רואההמחברמקוםמכלמהם.נשמעהקאנונית
המטאפורהפיעל("סוכה"סקולאריתחליףביצירתו

מטאפורהפיעל("פלטרין"מקודשתלמסורתשלו)
לנגדלעמודצריךזהוחיצוניפנימיקשרשלו).
וביצירהבכללעגנוןשלביצירתועיוןבכלעינינו

 .בפרטלהלןבהשנעסוק

ב.

מבוססתהעבריתבספרותאחרסופרמכליותר

 2אינטרטקסטואליים.קשריםעלעגנוןשליצירתו

היאזושמסורתאידאלינמעןעיניולנגדרואההוא
להבחיןמסוגלוהואהתרבותיתממורשתוחלק

יתרהמקודש.לקאנוןהמעשה""סיפורשלבזיקתו
התמיםהקוראאיננועגנוןשלהמובלעהנמעןכןעל

אלאבהןלהבחיןומסוגלהמסורותעלהסמוך
וליצורבמסורותלהבחיןעצמוהמחברכמומסוגל
הטקסטלבין ) subtext (סמויבטקסטביניהןעימות
כחוליה.הטקסטאתקוראשאינומירק 3הגלוי.

למסורתכאנטיטקסטאלאהקודשסיפורתבשלשלת
הטקסט.אתלהביןמסוגלזוספרותשל

שניעל-ידישווהבמידהאיפוא,יובן,לאהטקסט
המסורתעלכללאמוניםשאינםאלא :נמעניםסוגי

שיקראוואלההמחברמתייחסשאליההטקסטואלית
הקדושים.הטקסטיםבשלשלתכחוליההטקסטאת

כתבשהמחברמשוםקיימתהשנייההאפשרות

טקסטיםכמיני"הנראים"למדירביםטקסטים
המשךכמעיןלמחצה","מקודשיםאומקודשים
כשבאמצעות ;המקודשיםהטקסטיםבשושלת
הואשהטקסטלרמז,המחברמנסהשונותתחבולות

תחבולותהללו.הטקסטיםבשלשלתחוליהמעין
הראשונותהיצירותבשתינוקטהואאלהמעין

 ) 1908 (עגונותבארץ-ישראלשכתבשלוהחשובות

הואבעגונותאם . ) 1912 (למישורהעקובורחיה
מטאמדרש)מעין(אופסבדומדרשמעיןמקדים

הואלמישורהעקובנוחיהחריהמעשה,לסיפור
ומעצבהמסורתמןמובאותופרקפרקלכלמקדים

הסגנוןהמבוא,דברי(בעזרתכולוהסיפוראת
הוא ."היראים"סיפוריבנוסחהמשולבים)והסיפורים

יותר.הרבהמאוחריםבסיפוריםהדין

אינטרטקסטואליבמתחהיאיצירתומקוםמכל
(אוהמקודשתהספרותשלהמסורתעםמתמיד

הדתית),הקהילהשלספרותה-למחצההמקודשת
המקודשהטקסטאלרמזיםמבליעותשהיצירותבין

כמ,-טקסטעצמםהם"כאילו"שנכתבווביןבלבד
ביצירתוהבין-טקסטואליםהמתחיםלבירורמקודש.

עגונותהראשוןלסיפורופוניםאנחנועגנוןשל
עגנוןשלדרכואתאחרתאוזובצררהשהתורה

המבניבמישורוהןהתימאטיבמישורהןכיוצר

 .גנוניהסי

ג.

הואצ'אצ'קסיוסףשמואלמאתעגונותהסיפור
בארץהצעידהמספרשהדפיסהראשוןהסיפור

באחדנדפסהסיפור . 1908בשנתלכאןשעלה
"העומד",השכיח,העליהשלהראשוניםמכתבי-העת

בגוףעיוןכללפני '.נא 1908בשנתא'גל' ',בכדך
המבנהמןהנובעותהעיקריותובבעיותהסיפור

לענייןשייכתשאינהאחתהעדהלהעידישהסיפורי,
מחברבעקיפין.אליומתייחסתאבלבמישרין,
ולשםלשם·חעטהסיפורמשם"חלק"הפךהסיפור

משמעותבעלסימבוליאקטזהו .שלוהמשפחה
מקבילותהרבהמכידאיניהעבריתבספורתשלפחות

שלשם-עטשנטלואבדמוביץכגוןמספריםיש .לו
הגיבורביןזהותלמעיןורמזומגיבוריהםאחד

 rבדבינובהדיןהסיפורי.הואהיוצרלביןהבדיוני
מעיןעםהואאףעצמושזיההעליכם,שלום

בכמהכדמות-עדהמופיעהעממית"דמות-מספר"

שזיהההאחדידיעתימיטבלפיהואעגנוןמסיפוריו.
השלכהמיןכאןשישעדסיפור'שלשםעםעצמו

למעיןהפךהסיפוריהבדיון .המציאותאלהבדיוןמן
 .המחברשלוהקיומיתהפיוטיתההוויהשלפירוש
זהשסיפורהשםבנטילת .כביכולמצהירהמחבר
מחכך-ביןופיוטית-בסיסיתקיומיתבעיהאיזומזהה

-"עגנון"הזהותכןעליתר .יצירתולביןהסיפור
זה)שםתחתלראשונה(המופיעהסיפורמחבר

קשרוקושרתזהקשריוצרת"עגונות"-והסיפור

לשםמדרש-שםכעיןהואהסיפורהנתונים.שניבין

באמצעותחייואתודורשמפרשהמחברהמחבר.

השםמןהמעשהאוהמעשהמןהשםגזירת .הסיפור

"ויקרא :היהודיתבספרותלמדיידועהטכניקההוא
כלאתאלחיםנשניכימנשההבכורשםאתיוסף
אפריםקראהשנישםואתאבי.ביתכלואתעמלי

 .נא-כב)מא(בראשיתעניי"בארץאלהיםהפוניכי
לושאירעוסיפוריםשנילסכםבאיםהשמותשני

עגנון .למעשהסימןהואהשםהמשפחה.לאבי
העתיקה,בספרותהקיימתמסורתכאןממשיך

ומצהירהסיפורשםאתלעצמומייחסכשהוא
כשםהסיפור,שלמדרשהםשחייובמובלע
ניןמאודמוכרקשרזהו .חייואתמפרששהסיפור

קיומיתזהותלבין .לכאורהבדיונית-אגדית.הווייה
כאחדלמציאותומחוץבמציאותהעומדאדםשל

המתייחסכטקסטטקסטהמזההמחברשל(ככותרת
 .לאחר)ולאלזה

ד.

כפילהשישמשנית,תופעהאלאאינהזותופעה
למדיחשובותמבניותהשלכותכמהלהלןשנראה
 .להלןבהםשנטפלהענייניםמןכמהבהבנת
שביןהקשרהיאלעיוננוביותרהחשובההבעיה

ה"מחבר"שמכנהמהלביןעגונותלסיפורהפתיחה
"סיפורהסיפור)בגוףלעצמוקוראהוא(רכך

הקדושה".בארץונורארב"מעשהאוהמעשה"

עשויפנימיתיהודיתמבחינההואהפתיחהקטע

"מובאבצירוףהפותחיםחסידיםסיפוריכמהכדרך

האר"ישללכתביורמזכללבדרךשהואבכתבים"
 )-1572 1534 (לוריאשלמהבןיצחקש. 'ד(הקדוש
בכתב-ידהיוזהשלכתביו 4 .צפת)למקובליראש

כלשונןהובאוחסידיםבספדימתוכןוהמובאות
לעתים,מובאותחסידיםבספדימדומות.ול~תים
ממשיךועגנוןדבריומתוךציטטותפסבדואיפוא,

סיפוראתהמסמיכהציטטה,פסבדובמעיןכאן

ושלקדושהשלסטאטוסלהםשישלדבריםהמעשה
צריכההדבריםשלהמקודשתהסמכותסמכות.
המעשהסיפור .המעשהסיפורעלעצמהלהשליך

אינהזומובאההמדומה.למובאהמדגםמעיןהוא
וקרובהבשלמותהמדומההיא .בשלמותמדומה

מובאהפסבדוהיא .בחלקיהדומותלמובאות
כמובאהאותהולהביןלתפוסשאפשרמשוםאמיתית

שישכביכול,קודש,ספרותשלטקסטהיאאוטנטית.
בלאדומים.טקסטיםשלהרכיביםכלאתלו

מצדלאמו,אפשרלמעשה.הלכהקייםזהשטקסט
שמעבר(מחברהעלמחברהולךשבמובאהאחר

אומרכשהואהעל""מחברמתכווןשאליולמחבר
יוצריםשלבדרכםהמחבר")נתכווןזה"ולדבר
עלעצמםסמכוהםמההקודש.ספרותשלקדומים

סומךהואגםהשיריםשירומדרשהשיריםשיר

המדרשאתדרשוהםמה .אלהמדרשיםעלעצמו
ומפרשו.דוושוהואגםמסטיתמשמעותלוונתנו
אתמחבר-העלאיפוא,ממשיך,הדבריםבפתח

עשויהקריאהתהליךובפתחהמורשיתהיצירה
שלחילוניתיצירהאינהשהיצירהלחשובהנמען
מחבר-ממשיךשבהדתיתיצירהאלאחילונייוצר
יוצרלו,שקדמודורותשל"המורשית"יצירתםהעל

ספרות .קודש""ספרותשליוצרפניהמעמידחילוני
שיששמתוךחולין,שלסיפורלשמשהבאהקודש

היאאףמקבלתכביכול,קודש,ספרותאלזיקהלה
מעיןיוצרתהפתיחה"מקודשת".כמומשמעות

;חוליןקדושהשבה"אמביבלנטית"משמעות
מקדשהקודשאםיודעיםואיכנובערבוביהמשמשים

אםאוהקודשאתמקדשהחוליןאוהחוליןאת
העיקריהענייןאוליהיא,והקדושההחוליןבעיית
הסיפור.של
היצירהשלמסריםגלגוליפהמאפייןהפתיחהקטע
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תמונההמדרשיהיוצריוצרזהבגלגולהמורשית.
(אומטאפוריתדמותביןמשמעותקשריהקושרת

ציורלביןישראלעםאתהמייצגתסמלית)
אלהקשריםהוא:ברוךהקדוששלאנטרופומורפי

העםשביןליחסיםסמליו 1אומטאפוריביטויהם
בקבלה(כגוןמס~ימתמסטיתהשקפהלפילאלוהיו.

העםשלמעשיוביןגומליןקשרישהלוריאנית)
הוא.ברוךהקדוששלמעשיולבין

לשירהאלגורילמדרשמדרשיפירושהואזהמדרש
שנרמוזאחריםרכיביםוכמהכמהגםומכילהשירים
הדבריםבפתח :לענייננונוגעיםשהםבמידהעליהם

יפה"הנךהשיריםמשירהבאיםהפדסקיםמופיעים

נשארפצעוני,כרני"ה ) 1 / 1(שה"שיפה"חנךעריתי

עבר"חמק"דורי ; ) 7ה/(שה"שמעלי"רדידי
 .) 2ה/(שםאני"אהבה"שחולת ) 6ה/(שה"ש

ב"פתיחה"מופיעותאינןהשירים"מ"שירהמובאות

שלבהקשרואםעצמוהסיפורבגוףגםאלאבלבד
והופכיםפשוטםמידיהפסוקיםיוצאיםהפתיחה

אחריםבחלקיםהריהאלגורית,המסגרתמןלחלק
מצדכפולה.משמעותהפסוקיםממלאיםהסיפורשל
הרמהמןהמעשה","סיפורכלכמוהם,יורדיםאחד

מצדאךהליטראלית,הרמהאלהמטאפורית-אלגררית
האלגוריתהמשמעותאתעמהםמושכיםהםאחר

כמו:לפסוקים(הכוונההפתיחה.בקטעשנרמזה
"עת ) sתט),עמ'עגונות :במובלעלגנו"ירד"דודי
ולביישנה"אניתי),עמ'(עגונות,הגיע"הזמיר

עד"(תט).

הגודמיםהםלהםהקרובותותבניותהללוהפסוקים
הטסקטהאינטדטקסטראלי.לקישורהעיקריים

בגרףומופעלחוזרשבפתיחהלמשמעויותיוגרדיהאל
והתבניותשהפסוקיםמשרםהמעשהסיפור

בעלהואשהטקסטים, Mמארפסוקיםהמממשות
כביכול)(החילוניהקרובההקשראלכפולהזיקה
מאידך(בפתיחה)הדחוקההקשרואלגיסאמחד
אלהקרובההקשראתקושרהדחוקההקשר 6גיסא.

ביןוקושרלדודותיההספרותלשהמסורת
במשךשנצטבדרוהסמליותהאלגוריותהמשמעויות

המישורשלהחוזרהליטדאליהמימושעםהדודות
 .שבפתיחההמטאפררי-אלגרדי

חליטדאליתהרמהעל .כמרבןנשארת,אינההפתיחה

שיר"מדרשאלקשורהאלאהשירים""שירשל
ואתל"רעיה"ישראלכנסתאתהמדמההשירים"
יחסי-יסודמשנקבעול"דוד".הואברוךהקדוש

אחדיםרכיביםלפרשהמדרשמנסהאלה,אלגוריים
 .הבסיסיתהאלגוריתלהנחהבהתאםהאהבהשידשל
המדרשדורשיפה"הנךעריתייפה"הנךלמשל'כך'

הנך .חסדיךבגמילותיפההנך .במצוותיפה"הנך
הנךתעשה,לאבמצרותיפההנךעשה,במצוותיפה
יפההנךומעשרות.תדומהבחלההביתבמצוותיפה

עניומעשרופאהשכחהבלקטהשדהבמצוות
דוגמאאו .)א ;דהשיריםשיד(מדרשוכר"'וההפקר

מהוגו'ירושליםבנותאתכם"השבעתי :אחרת
מצפהזוחולהמהאניאהבהשחולתלותגידו

(מדרשלגאולה"מצפהשבמצריםהדודכךלרפואה
מופיעיםאינםאלהמדרשים .ה/ד)השיריםשיר

 .ברומרומזיםמובלעיםהםאךבטקסט,בלשונם
טומןהואאבללוואי,כמבעזהמטעןנושאהטקסט
עליהםלתתשישאחדיםיסודותוכמהכמהבחובו

 .הדעתאת

האלגוריהמדרשרקאינוהפתיחהבקטעשחשובמה
העולמיםדברןיחסיעםואשהגבריחסיהמזהה
לביןישראלשלמעשיהםביןוקושרישראללכנסת
פרטיםכמהאלאחראברוךהקדוששלמעשיו
שוניםמקודשיםטקסטיםעלהמרמזיםאחרים
שלהאשליהאתיוצריםלחודאחדוכליחדשכולם

למשל.כך, .מספרות-הקודשהשאובפסבדו~דרש
כמה(עדבמסורתמצויחן"של"חוטהצירוףאין

חסד"של"חוטלצירוףבניגודלבדר)שיכולתי
 2יב/בחגיגהלמשל,כך, .שוניםבהקשריםהחוזר

מערןותפארתךקרשךמזברלוראהמשמים"הבט
בלילהישרהשאומרותהשרתמלאכישלכיתרתשבר

'יומםשנאמרישראלשלכבררןמפנייבוםוחשות
כללקישדישאמרעמי'שירהובלילהחסרוה'צרה

שלחרטעליומרשךהקב"הבלילהבתוהרהעוסק
יומםטעםרמהחסרוצירהיומםשנאמרביום,חסר

ראיכאעמי"שירה"ובלילהמשרםחסרוה'צרה
הזהבעולםבתורההעוסקכללקישידשאמרואמרי
חסרשלחרטעליומרשךהקב"חללילהדרמהשהוא
גם(והשררהוכר'ליוםדרמהשהואהבאלעולם
כח/א).ותמירא 1יגמגילה

במימוש "והארגהיריעות"הטלית,שלהמוטיביםגם
חקב"ח ,,,-לעישראללכנסתהנארגתטליתשל

ישראלשלחטוביםממעשיהםובעצמובכבודו

מופיעלמשל'כך'במקורות.שוניםגוליםבגלמופיע
 'עמקס"גלךשלחג'נזהרלשכינה"הבגד"מוטיב

להמתקינההיאתכלתבצבעהיאכשהכינה"ב'
וכר"'המשכןשחיהכמותכלתבצעמבחוץכיסוי

בחיבורכגוןיותרומאוחריםמוקדמיםובגלגולים
המאהמןמקירואןנסיםר'משלהישועהמןיפה

שבטהקבליהמוסרבספראולספירההעשירית
מאיזמירהכהןשלמהבןאליהור'מאתמוסר

שהנשמהלמלבושחטוביםהמעשיםמדומים ) 1720 (

 :הטוביםומעשיהמצוותיהבזכותלוזונחהערומה
תורהאורעל-ידינעשההעליוןולבושהאור"יקר
יקרלבושנארגהמצווותידיעשלמצוותיה,וקיום
הנשמהאשרלטוהרהשמיםכעצםמאיררוחני

מרחפתהגופנימהלבושערומההעולםמזחבצאתה
הלבושלובשתמידערומהעצמהכראותמתבוששת

בתורהבעולמו·עשהאשרחזהוהמאירהבחיר

עצמהבראותהגדולהשמחהומקבלתומצוות
הבחן,שלמהבןאליהו 'ר(וכר"' .מלכותבלבוש
 .רעד-רעה)עמ'ל"ח,פרקמוסר,שבט
מקורותשלארוכהשורהלהביאיכוליםהיינווכך

שחפסב,,-בעליל'מוכיחיםשחיושוניםממקורות
אוטנטייםמחומרים"מורכב"כאןהמובאמדרש

בית"בנעוריהישראל""כנסתוחסד"כ"חןמושגים
ולאנתנוולה"לאמל~כה"ועירמלך"במקדשאביה"
רחמנא"מכשולוהרוממות"העוז"הגדולהנגעלה"
מנשבות"רעות"רוחותבטלית"פגמה"ליצלן"

"מנחמתומיללת""תרעהחם"ערומיםכיוידעו"
הםונו'ליצלן"רחמנאשחורה"מרחואומרת"
שרנותמשמעריותלהםשיש ,טעוניםמושגים
מספרות-הקודשספרותשלשרנותבשכבות
(הספרותהמאוחרתהמסתוריןלספרותועדהמדרש

מושגכלשלגלגוליולפרשטעםאין .החסידית)
 .כולההיחידהשלמפורטתלפרשנותולהיכנס
עליוניםביןיחסי-גומליןעלמרמזכולוהטקסט

ספירת(אוהשכינהאוישראלכנסתביןלתחתונים,
אחרותספירות(ארהואברוךהקדושלביןמלכות)
(שלהזרימהשנמשכתזמןכל .הספירות)במערכת
(בחינתנמשכתמלמטהטובים)ומעשיםמצוות

חרמוניהומתקיימתמלמעלההזרימהאימננציח)
 .בהחשיםשבתוכהיחידרכלכולהש"הכנסת"
בעולםאירועבגללכלל(בדרךנפגמתזרכשזרימה
נפגמתההרמוניה .בזרימהשיבושחלהתחתון)
כאחד)וקוסמיתארוטיתחרמוניהשהיא(חרמוניה

עדתשתנהשלאהתחתוןבעולםנפילהמיןויש
זוהרמוניהלמקומח.ההרמוניהתחזורלאנסשבדרך
בתחוםמשמעויותלהישלדיסחרמוניהשהופכת

מערכתבתחוםלפירוד)שהופך(זיווגהאישותיחסי
מלכותמספירתהזכריותהספירות(הינתקותהספירות

שלכוחווהגברתהדיניםוהתגברותהשכינהשהיא
(הגלותואלוהיוהעםיחסיובתחוםאחרא)הסיטרא
הפירודמסימניהיאהגלות .הגאולהעלמתגברת

 .ההרמונית)הגאולהמסימניהגאולההדיסהרמרני,
המובאותבקטעימובלעותאלה .ממשמעויותחלק

הבריאה,לאחדותגורמיםטובים(מעשיםשהבאנו
ממעשיםלנשמההלבושולאריגתהבוראלהעברת
הידועותהמשמעויותמכללאחרוחלקטובים)
 .להוקרובזאתספרותעלהאמוןח"אידאלי"לנמען

גלגולמעיןאיפרא,היא,מורשיתחפסבדרהפתיחה
סיפורמטאמעיןהיאהקודש.מספרותטקסטשל

שלברוריםשלביםנחשישקוסמית,בדרמה
גומליןביחסשמקוררהדמוני,מצב :קוסמיתטרגדיה

וכנסת(הקדוש-ברוך-הואהדרמהגיבורישניבין

הרסמלכות),וספירתוחרדתפארתספירתאוישראל
(הנפילה)שליליגורםעל-ידיההרמוניהמצב

(הכיסופים .לתיקונוהמצבלהחזרתוכיסופים
קוסמיתדרמהזוהי .שאבדה)לשלמותהרומנטיים
אינטרטקסטראלייםרמזיםבאמצעותהמעוצבת
אתהמטבעיהדרמהמטאמעיןאלגורייםוסמלים
מצבשלהעבדהמעיןממשית.דרמהכלעלחותמה
ומממשוחחרהאנושישהמצבקוסמי.ומצבאנושי

"חד-פעמי".באורחלבקריםחדשות
כמיןזאתמטאדרמהלתאראפשראחרבניסוח

על-פישתמומשאפשריתדרמהכלשלפרדיגמה
הסינטגמהאר ;בסינטגמהמחבר-העלשלהצהרתו
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מימושכל .הפרדיגמהשלחוזרמימושאלאאינה
חוזרפרקהואאלאחד-פעמימימושאינוזהמעין

 .האדםבתולדותונשנה
שלהמפורסמותלפרדיגמות :דומההדברלמהמשל

היסודתכניותולשארלא~טולטרגדיה,פריינורתופ
ויצירהיצירהשכלאפשרית,דמיוןיצירתכלשל

הספרות .שלהוחד-פעמיחוזרמימושאלאאיכה
אינההיאשאףקוסמית,מערכתשלכמימושנתפסת
בחוקיותהמובלעתהליךהמייצגספרותי,מודלאלא

פריי)(אצלמתגלהשזוכפישהיאכלקבועה
קיוםשללתהליכי-יסודהקשורבפולחןאוכמיתוס
עגנון 7 .באלהכיוצאוכלהשנהעוכרתכגוןאנושי
ספרותשלהיסודהנחתאתשהיאכלבדרךמקבל

בדרמהמראשוצפוייםקבועיםכלליםשישהקודש,
והרשותצפוי"הכלשביןהמוזר(במשחקהקוסמית
שלמימושאלאאיכרהאנושיושהמעשהכתרנה"),
לעולםעומדאיכרהאנושיהמעשההקוסמי.התהליך

שהואהתהליךלביןביכוקשרישאלאעצמובפני
כלהואגםמתארעצמושהתהליךכשםמתאר,
ביןהאיכטרטקסטואליות .אנושיכמעשהמעשה
ליחסביטויהיאהממומשלטקסטהפתיחהטקסט

 .אלהתהליכיםשכיביןהגומלין

ה.

קשריםעלהמצביעיםסמנטייםגורמים
מצוייםאיכםהקודשספרותעםאיכטרטקסטואליים

מהםכולו,הסיפורכללאורךאלאבלבדבפתיחה
עצמםבפניעומדיםומהםמוטיביםלכדימתפתחים
סמליתלפרשנות"פתוחים"הפתיחהשלובעטיה

צירופיםשלמשמעותםעלהמתבססתואלגורית,
שלשונותבשכבותלאמומוטבבמקורות,אלה

הטקסטשלשרכותאינטרפרטציות .המקורות
שוניםאיכטרטקסטואליםקישוריםעלתתבססנה

הווההמשמעות","מוקדיאתשרכותבצורותויפרשו

הסיפורלאורךהקיימותטעונותמליםאותןאומר,
לטקסטאלהמשמעותמוקדישליחסםואתכולו,

"הפירוש"שלהברירהשאפשרויותמכיוון .הפתיחה
פתוחהרילמדי,גדולותמשמעותמוקדילאותם
שלהפוליסמיות sומשוכים.שרכיםלפירושיםהטקסט
שלמיםתרבותייםלהקשריםמובילהטקסטיחידות
קבלה,זהר,תלמוד,מדרש,מקרא,(כגוןשרכים
שלוברירהחסידות),ספרימוסר,ספריהאר"י,
(גם"מפרש"כטקסטאוכרמזכטקסטאחדטקסט

פירושדרךעלמצביעההנמען)שלמגבלותיובגלל
דרךאפשרותמכללתמידמוציאהשאינהאחת

אחר.נרמזטקסטלעצמהשתכדרראחרתפירוש
"פרוזדור :כגוןצירופיםלמשלהםזהמסוגצירופים

ככרוח"כל ,)ות(דוד""כנור ,)הת(וטרקלין"
השטן""קטרג ,)ות(חביתן""גינת ,)ות(פנימה"

 ,) T(תמעט""מקדש ,) T(תכאח""פלטרין ,)ות(

מיניה"פנויאתר"ליתיותר),רחב(מוטיב"הארון"
כלילות",משכנח"על ,)זת(שתנרוקן""כלי ,)זת(

של"שר(תט)נימיו"שניתקו"כונר ,)טת("חרכ"
אדםשנשא"כיוון ,)ית(שחורה""מרח ,)טת(לילה"
 ,) 2סג/יבמות-(תיאמתפקקין"עווונתאאהש

חלילה"כלזהאלזהקרב"ולא(תיא),"עצכת"
(תיג),גרה"מפנינפשיתבכה"כמסתירם(תיא),

מדוריהלמשריכחייווזכימאןחרלקיח"זכאח
אשתוהמגרש"כל(תיג), ,,,,כ,קדישאכאערא

וכאןדמעות",עליומוריד nמזכאפילוהראשונה
(תיד,שנשאהבשעהדמעותהמזבחהורידכבר

"קער", ,) 1כב/סנהדרין 1צ/גיטין~לחדשפירוש
מהסתפחגרתשני"מדוע(תטו),חלום""אשלת
"סובב(תטו),גלות""חכת(תטו), "'הכנחלת
הגדולכים"מפליג(תטו),התהו""עכולםוהולך"

(תטו).כחיקו"ותיונקאדומהפאטיישלעעל
בטקסטהטעוניםהמושגיםמשללקטןמבחררקזהר
שרכות.משמעויותהללוהמשוגיםמןאחדלכלזה,
בתולדות"סמנטית"היסטוריהמהםלכמהיש

"השטןדומהואינוהאמונהותבולדותהתרבות
בספרותהמקטרג"ל"שטןאיובבספרהמקטרג"
באלה.כיוצארכלהמאוחרת,ובחסידותהקבלית
ה"שדה"אתהופכתזאתמושגיםמערכת

משוםאינטרטקסטראלי,ל"שדה"כולוהטקסטואלי
קשהזהשבמקרהשלמרת,מערכותעמומרשךשהוא
יששמרמזת,שהפתיחהמשוםמהן'להסתייגלמיד
לביןהשוניםוהתרבותייםהאלגרריםהשדותביןקשר

חודרתסינטגמהמעין ,כאמורהמשמשהטקסט

סיפוררקאיפואאינוהסיפורפרדיגמטי.למצב
בלבד.פדרלייחזקאל.דינה.בן-אורי.עלמעשה
עלהאלוהיתלדרמהקשורותהללושהדמויותמשום

ופיצול.אחדותוגלות.גאולהודיסהרמוניה.הרמוניה
ונפילה.תום

 .ו
הטקסט.שלאחרתראייהלזוויתמגיעיםאנווכאן
סיפורשלמזיקתופחותלאבעיניחשובהשהיא

סיפורשלממשמעותואוהמעשה"ל"סיפורהפתיחה
קודש.שלכפסבדוסיפררהפתיחה

רקנוצרתאיכהזהטקסטשלהאיכטרטקסטואליות
אוהקוסמיתהדרמהשלהפרדיגמהאלזיקתועל-יד
גםאלאבוהמרומזאחראוזהסמנטישדהעל-ידי
טקסט .מובלעלמיתוסהטקסטשלזיקתועל-ידי
מעייניםאנחנואם .הגלויבטקסטהמובלעסמוי

שלמימושעניינועיקרהריגופוהמעשה"ב"סיפור
בהלכהמוגדרת"עגונה""עגונות".הסיפורכותרת

ואינהמבעלהבכפרדהחיהנשואהכאשההיהודית
אםידועשלאאוגט.ממנולהשיגלמעשה. .יכולה
הליטראליתלמשמעותכזקקאיכרהמחבר .חיהוא

האפשרייםהזוגותארבעהזה.מונחשלההלכתית
ומתגרשיםמתחתניםאומתחתניםאיכםבסיפור

שלגלוייםמקריםכאןשאיןאומרהווה .כהלכה
יחזקאללאשה.דינהאתנושאאינובן-אורי .עגינות

לאישנישאתפדרלי ,לאשהפדרליאתנושאאיונ
ומתגרשיםנישאיםודינהיחזקאלהרחוקה,בגולה
הלכתיכמושגאיפוא.נתפס.אינו"עגונה"המושג
זיווגים.שקובעהואהחרקלא ."רגשי"כמושגאלא

מצבשלהדיסהרמוכיה .הרגשאלאועגנון.אליבא
 ;האנושיהסדרהנוהג.החוק,על-ידינוצרתהעגינות

אחדכלמצאאילולהיווצרחיתהעשוייהההרמוניה
דינהנישאהאילו .הנכוןזיווגואתהמשתתפיםמן

מקומועלבאהיההכלליחזקאלופדרלילבן-אורי
בשלום.
במעשי"המכשול"אתאיפואהציגהמעשה""סיפור

שהיהמשוםגלותחייבהרבהולמים.כלתיזיווג
שהתבניתהעיקריוהניגודאלהזיווגלמעשישותף

שהוסדרלזיווגזיווג-אמתשביןהניגודהיאמדגישה
החברה.על-ידי

לסיפורהמעשהמסיפוראיפוא.חוזרים.אנחנואם
שהסדרמסתבר,לפרדיגמה)הסיכטגמה(מןהפתיחה
הפרדוקס"הרגשי".הסדרחפרתבגללהופרהקוסמי

סדרביןמאלףניגודכאןשנוצרכמובן.הוא,
פיעלהקהילהעל-ידישתוככןסדרשהואהזיווגים,

העומד,קוסמיזיווגיםסדרלביןוחוקיהכלליה
שלהזיווגיםסדר .אלהלכלליםבניגודכביכול,
קהילהעלהמקובלותהכורמותאתהולםהקהילה

ואינהחכםלתלמידנישאתועשירקציןשבתזאת
מכבדתאמכםהמלאכהל"בעל-מלאכה".נישאת
פיעלבכסיכהלזכותהראויהנסיךאבלבעליה,

 .בכרסושתורתומיהואכללי-החברה
"סיפורשלבמישורהואהקהילהשלהזיווגיםסדר

החברתיותהכורמותפיעלמקובלוהואהמעשה"
בקהילההרווחיםוהכורמותהכלליתזאת.קהילהשל

בסדרהטראגיהמפכהלמימושאיפוא,גורמים,
הנכון"הזיווג"הגאולה).סדרגם(שהואה"קוסמי"

לה.בניגודעומדאלאהקהילהלכלליכפוףאיכר
החברתיתכמשמעותהיהודיתמסורתביןהואהניגוד

זאתמסורתשלממעמקיההשאובהמערכתלבין
כיניהן.פנימיניגודעלטוען(המחבר)ועגנון
עיקרייםניגודיםשלושהמממשהמעשה""סיפור
וגאולה,גלותלאץר'גולהשביןניגודיםוהםנוספים

בהצגהכלקודםקשוריםאלהניגודיםואמנות.חיים
העומדותדמויותשאיכןהדמויות,שלסימבולית

מעגלמייצגתמהןאחתכלאלאבלבדעצמןמכוח
לטכניקתעגנוןשכזקקכשם .יותרכרחבמשמעויות

כזקקכךלעצמו,משפחהשםבמתןכסימןהשם
מאוחריםרביםובסיפוריםזהבסיפורזאתלטכניקה

בן-ביןקשרימצאזהבסיפורשיעייןמיכל 9יותר.
המשכן,ברכההמקראיבן-אודיבצלאללביןאורי
 .בישראלאמנויותלבעליארכיטיפוסמעיןשהוא
רבי("אבלהגרלהנביאבשםקשוריחזקאלשלשמו

ועיניוירושליםבשערירגליוהיועומדותיחזקאל
שבגולה.מדרשותולבתיככסיותלבתיכתוכיםולבו
שבעירולאברכיםובמחשבהבדמיוןכטפלהואוהרי

הערבים."ביןצחרוחולשאוףבשדהעמהםלשוח
אודובצורהקשורדינהשלשמה .תיג)עמ'(שם.
(מעשהלבינהשבינובענייניםדעתבקלותאחרת
הרבהדרשותדורשוהמדרששכם)בןוחמורדינה

זהלאהבתדינה(ותצא .אליהביחסצניעותבענייני
(תהיליםפנימהמלךבתכבודהכלהכתובשאמר
בת .היאיעקבבתולאלאהבתדינהותצא---מה)
יוצאניתזואףיוצאניתלאהמהבאמההכתובלאה
פודלישלשמה .ה-ז)וישלחתנחומא.(מדרשוכר'
שמהאבלאוחרת.אוזולדמותבפירושקשוראיכר

באלה.כיוצאוכלהיידיתההקטנהצורתהיירי,
 .הגלותאלודאיאותהקושרים
קשרהואהיוזמת)היא(כשדינהדינהבן-אוריהקשר

בן- .בארץוהארוןההיכלביתבבכייןהקשוראפשרי
להתערותולהביאעשוישארונוהארץ'בןהואאורי
מנתעללארץעלהאחיעזרהקצין .באץרהקציןשל

כשלרן .ועבודהתורהבהולהגדילבהלהתערות
 .לחתןלהשבחרהיחזקאל,לביןדינהביןהזיווג
כשלרןהואהזיווגכשלרן"גאולתו".כשלרןגםהוא

כשלרןהואיחזקאלשלשעלייתוכשםהעליה,
שתלמידימשוםחכם,כתלמידוכשלוגו"זיווגו"
 .לפתחולהשכיםחדליםחכמים

אורפאימיתוסאיזהגםכאןמתפה.ו:ואחרמצד

והיאובשירתובכגינתודינהאתמושךבן-אודי :מוזר

 10אותה.כרטששהואאחריגםאלהכגינותעלחתרת

מוזרפיגמליוןכמיןגםאלאאורפאוסאינובן-אורי
אותההמלאכהבגללושוכח 11במלאכתוהמתאהב

תה·אוושמשךלמלאכתוהשראהששימשהאשה
עלהמתגברתהאפולוכיתהחוויהבכגינתו.אליו

גלגולמעיןשהואהארון 12 .האורפאיתהחוויה
שירהמדרש(על-פיהאשהדמותשלמטאפורי
עלהתורהנתןמיידי"ועל :י"בוכן ',ד ,,השירים

יותרומאוחרואהרן"משהאלו-שדיךשניידי
מטאפורהלמעיןהופךוכר')הברית"לוחות"שכי

הברית"ל"ארוןהמדומהשהאשהבמקוםהפוכה.
כאותהדומההארוןהיה("למהלאשההארוןמדומה
שדיהושניכתפילהכפיסשפורשתלאשה ?עשה
כתפילהלכהעםמתנשאיםחבירתלוחותשניאלו
תט).עמ'שם,בשמים"אביהלפני

כללאורךמופיעההארוןלביןדינהביןהאנלוגיה
חיכהלהחוגות"יונים :דינהעלנאמרכךהסיפור.
הקדוש"ארוןעשלזהבככרוביבכנפיהןוסובבות

נשריםלכפורת"וממעל :הארוןועלתר)(עמ'
ארוןאלביעףלעוףכמולמעלהכגפיםפורשים
בצדזהקיימיםהשנייםתח).עמ'(שם,ובו'"הקודש

(לאחדשדינהעדבארוןכשמהמפיחובן-אוריזה
בליכ"גוףמוטלשיהאלכךגורמתהארון)הרמת
אזלאכשרהל"כשמהחופנתעצמהוהיאנשמה"

 .תט)(עמ'ערטילתא"
לונזדווגבן-אורי :טדאגיחילוףגםאיפוא,כאן'חל

חילוף .לונועדהשכביכוללבת-הזוגבמקרםלאדון
זהכאילובארוןפוגעתשדינהלכךהגורםטדאגי

טראגיחילוף .צרתהאלאאיכהוזוזואלאאיכר
כהלכהכבכהלאשההיכלכך'עלהואאףהמשפיע
ושהגאולהבאץרמתערהאיכרהגולהמןושהקצין
והולכת.מתרחקת

ביןקשרקייםהמעשה"ב"סיפורדבר,שלכללו
באץר'כתערושלאהדמויותשמו,כתגשלאהזיווגים
כשהאמןהאנושיהיעודוהחלפתשהורחקההגאולה
אנושילקשרעצמומקדישאינוהמלאכהשלבעטיה
השיבוש .לעולםהרמוניהלהביאהעשויאפשרי
לקהילהמאפשראיכראפשרייםהרמונייםביחסים
הבכתוהלאומיים.החברתייםיעודיהאתלהגשים
לביןהאישי-האקסיסטכציאליהמישורשביןהקשר

הקישורמתוךורקאךמתאפשרהחברתיהמישור

יסודותלביןהמעשה""סיפורביןהחוזר
המעשה""סיפורבגרףהמופיעיםאיכטרטקסטראלים

לשמשמעותראלגםאותנוומחדיריםהחודרים
שבדרמתבפרדיגמה"המכשול"הפתיחה"."סיפור

כמרבן'גורם,קוסמיתלדיסהרמרניההגורם"הנפילה"
 .הלאומיתהגאולהולעיכובחברתיתלדיסהרמרניהגם

ז.

"וסיפורהפתיחהסיפורשביסודאמרר.משרםזהכל
גבלוימופיעשאיננושככלטקסטקייםהמעשה"

הפתיחה"ב"סיפררהןהמובלעהסמויהטקסטהוא
והןאפשירתאנושיתטרגדיהלכלפדריגמההקובע
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מעשה",כ"סיפורזאתטרגדיההמממשגופוכסיפור

לסיפור"על-ראלי"גורםומכניסהחוזרכאפילוגוהן
שלהשוניםהיסודותכיןלמעשההלכהוקושר
שלהמוטיבחוזרשוניםמדרשכקטעי .הטקסט

גםמוצאיםאנושכמותוהמושלם.הזיווג
שלגלגולולמשל.כך.אפלטון.שלכ"סימפוזיון"

"א"רח'פרשהדכאככראשיתמפורסםמשלאותו
אדםאתהקכ"השבראכעשהאלעזרכןירמיה

זכרוכתיבהיאהואבראואנדרוגינוסהראשון

שבראכשעהנחמןכןשמואלר'אמרכראם.ונקבה
בראודו-פרצופיךהראשוןאדםאתכרוךהקדוש

וכהמשךלכאן"וגבלכאןגבגבייםועשאוונסרו
מןנבראאדםלשעברלואמר :פרשהלאותה
כצלמנוואילךמכאן .מאדםנבראתחוההאדמה

אישכלאאשהולאאשהכלאאישלאוכדמותנו.
"מטרונהס"חוכפרשהשכינה"כלאשניהםולא

ימיםלכמהלואמרלפתא nכר-יעקבר'אתשאלה
ימיםלו'לואמרעולמו.אתהואכרוךהקדושברא

אתה'עשהימיםששתכילא)(שמותכדכתיכ
מאותהעושההואמהלואמר .האץרואתהשמים
יושבהואכרוךהקדושלואמר .עכשיוועדעשה

שלאשתו .לפלוניפלונישלבתוזיווגיםומזווג
 .וכר"' .לפלוניפלוני

מאוחרכמדרשמסטיגלגולאלאחז"ללמאמרי
מיןאלא"הזהר"דבריאיןבחינותמכמהיותר.

שלטקסטעלהמבוססטקסט-ואינטרפרטציה
הדרשהשלסטיתמהרחבהמעיןזו .חז"לדברי

הדברים .קוסמיתמשמעותהאישותליחסיהמעניקה
שלכתרגומוע"כפ"הח"אהזהרמתוךהםהבאים
 :תשביישעיהו

ג)כ'השירים(שירלחכי"מתוק"ופריואחרדבר
הקדוששלמעשיופרישכולןהצדיקים,נשמותאלו
 .למעלהעמוועומדותהואכרוך
שלמעשיופרישהן .העולםנשמותכל :וראהבוא

וכשהן ;אחדכסודאחדכולןהוא,כרוךהקדוש
ונקבה,זכרכצורותמתפורותכולןלעולם,יורשות
תשוקת :וראהובוא .יחדמחוכריםונקבהזכרואותם

הזכרשלהתשוקהוחפץנפש,עושהלזכרהנקבה
כוללוהוא ;נפשמוציא(ים)כהוהתדכקותולכקבה
תחתונהתשוקהונכללתאותה,ונוטלהנקבהתשוקת
 .פירודכלאאחדחפץונעשותמעלהשלכתשוקה

תשוקתהזכר,מןומתעברתהכלהנקבהנוטלתואז
 .כזהזהכלולהכלכןועל ,יחדדבוקותשניהם

יוצאות.הןכאחדוכקבהזכריוצאותוכשהנשמות

וזוזהלצדזו ,הןמתפורותשיורדות.כיווןכך,אחר
ולא .כלאחרמזווגןהואכרוךוהקדושזה,לצד
 .כלכדהואכרוךלקדושאלאלאחרהזיווגניתן

שזונחהאדם,אשריכיאות.לחברןזיווגןיודעשהוא
נפששתתחברכדיהאמת,כדרךוהולךכמעשיו
 1כמעשיוזוכהאםשהרי ;מעיקרןשהיוכמו ;כנפש

 .כיאותשלםאדםהואזה
מכרךשהואלחכי"מתוק"ופריו :כתובך·כומשום
תלוישהבלמשוםממכר,העולםשיתברךכתיקון,
פ"הח"א(זהר, .זכה"לאאוזכהאםהאדם,כמעשי
א 12 .)כ"ע

זהזהרפרקשלמפורטלפירושלהיכנסרוצהאינני
פסוקעלמבוססשהפרקברור .מענייניגםזהואין

שהבאנוהמדרשמפרקיכמהועלהישריםמשיר
לתחוםהמדרשיהתחוםמןהועברוהדבריםלמעלה.

המתרחשיםתהליכיםכלקודםהמפרשמטאמדרשי
אתחשכימפרשלמשל,כך,האלוהיות.כספירות
הקדוששלכזיווגונוצרותהנשמות :הראשוןהפסוק
הכיתןהשפעועלהשכינהעםתפארת,הוא,ברוך

הנשמותליצירתהואכרוךהקדושמןלשכיכה
לחכי".מתוק"ופריו :היאאומרת
הנשמותכעולםשמתרחשמההקטעמחאובהמשך

הספרות.בתחוםההתרחשותמןכתוצאההאנושיות

חשבי)בפירוש(שובהקררש·בררך-הואשלהזיווג

למעלהמאוחדותשהיוהנשמרתשלחיבורןפירושו
להפסידעלולזכאי,שאיכרמיאךהנשמרת,בעולם

 .העליוןבזיווגעמושנוצרההאמיתית,בת-זרגואת
הקורמתהזוגיתלשלמותהחוזרזההואשלםארם

משפיעיםהמושלםהזרגרבניכיאות")שלם("ארם
לעולםברכהממכהומושכיםלשכיכהברכה

מתוק"ופריוהשכיכהאומרתעוליהםבהזדווגותם
לשפריושהןהנשמות,זיווגאומדהורהלחכי",
 13הכאה.ליגררםהוא,בררךהקרוש

• .·. 11 ".··· i ···.,~~,:_._,_~:~* 
.·,,''~ 
עגנוןי"ש

הקושרתהארוטיהאידאלשלהדמוניסטיתתפיסהזו
האלוהיותהספירותבתחוםהמתהווהשלמותבין

תקיןהעולםבסדרהאישות.כיחסישלמותלבין
בחיבורזוגות-זוגותלהתקייםהמיניםהיוצריכים
הרמונישסדרגרםוחוהאדםשלחטאםאבלמתמיד

החצויותהנשמותשלהתחברותן .עודקייםאינוזה
שמעשיומיורקרבים,בקשייםכרוכההזהבעולם
תקלות,ללאהקדוםזיווגועםלהתקשרזוכהרצויים
 14הוא.ברוךהקדוששלכסיועו

חשובוהואשלנוהסיפורבתשתיתהואזהמיתוס
ב"מטאסיפור"ביןהמרומזיםהטקסטיםמכליותר
קובעהוא .המעשהבסיפורוכיןהפתיחהשל

הבלתיומצבהרצויהמצבהואהאידאלישהזיווג
מספראינוהמעשהסיפורהמצרי.המצבהואמתוקן

שתיקונוכתרןמצבמשקףהואאלאדופןיוצאסיפור
האופייניתלהרמוניהנצחיתשאיפהלאותהמביא
בן-שלהאררפאיתהנגינההעגונות.הנשמותלכל

שלאזיווגיםהמזווגתהקהילהשלהסדראורי,
אלהכל-למציאותאמנותשכיןהניגוד ,כהלכה

המיתוסמתממששכהםהכרחיים,מכשוליםהם
מצוייה.דיסהרמוכיהועלרצויההרמוניהעלהמרמז
הביטוייםאחדהואדברשלשביסודומיתוס

 The romantic (הרומנטייםחיסוריםשלהמובהקים

agony ( כשמותשלהיסורים .הרומנטיתוהאירוניה
הנובעתוהאירוניהזיווגןאתמוצאותשאינן .עגונות

כיסופיםשלהריסתםלכיןהכיסופיםביןהניגודמן
קשרשוביוצרהמסטיהמיתוסמקוםמכל .אלה

ביןהמעשה","סיפורלביןהפתיחהסיפורביןפנימי
פרדיגמת-על ,ככיכולבתוכה,הכוללתהפרדיגמה

הפרדיגמהשלמימוששהיאהסינטגמהלכין
פרדיגמהאותההמיתיתבתשתיתבקרבההמכילה
 .עצמה

ח.

וחשובהמעניינתהיאהז,,עשה""סיפורשלההתרה
"סיפורביןכיותרמענייןקשרוקושרתמאוד

הפרדיגמהמןשמשתמעמהכללכיןהמעשה"
המובלעתהפרדיגמהומןהפתיחה"כ"סיפור
שלההתרה .הקבליהזיווגמיתוסעלהמבוססת

יחזקאל ,,שלכנישואיומתחילההמעשהסיפור
מעשהעלהרבכפכיהתוודתהשזולמרותלדינה
הארון.

עורכותיואשהאדםשנשא"כיווןחז"למאמר
שלוידויהאתהרבפותרשבאמצעותומתפקקין"

("ולאמתקייםאיכרהזיווג .כחייהמתקייםאינודינה
אינםהנישואיםהלילה"),כלזהאלזהקרב

לזוזונועדולאהנפשותששתימשוםמתממשים
הכריתותגטאחרת.אולאחרנועדהמהןאחתוכל

שנתממשמהשלהלכתיביטויאלאאיכנוהרבשל
שתישביןהזיווגהזוג.בכיבחיילמעשההלכה

למכשולוגרםככשללזהזהנועדושלאהנשמות
עלכטלההרב)(בדמותשהקהילהכךלידישהביא
שנוצר.לשיבושהאחריותאתעצמה
"סיפורביןקושריםהתשתיתומיתוסהפתיחהסיפור

ארוטיתדיסהרמוכיההקהילה.חיילכיןהמעשה"
(אץר·ישראלהקהילהחלקיביןדיסהרמוכיההיא

שלהגאולהסיכוייבמימושלשיבושוגורמתוהגולה)
רבישיצאעדהרכהימיםיצאו("לאהקהילה
לאישיבתו,לועלתהלאמירושלים.בתועםאחיעזר

 15 .תיד)עמ'שם.תיקוניו".לועלו

סדרישיבושעלבאחריותכביכול,הנושא,הרב
שלהבכורמותשהקהילהלכךאחריותנוטל ,הזיווג
הנשמותזיווגאתשיבשהתורה)לבןעשיר(בת

אחריהנמשכתהאשהשלהארוטית(המשיכה
למקוםגלהשכן·אוריכשםהאררפאית),הדמות
 ,הנשמותזיווגאתשיבשהואשגםמשרםשגלה,

הנשמה(תחליףהאשהתחליףאתמשהעדיף
הדמויותכלמהעצמה.האשהעלהאמנות)במלאכת

הרבגםכךלמקומן,זיווגןשאבדר"עגונות",הפכו
שכפללשיבושתיקוןהמחפשעגונהנפשהופךעצמו
סיפוריכלהקהילה).שלבעטייה(ארנעטירבעולם

(גלגולובחרר·צייראחריש pשחיהרבעלהאפילוג
היםפכיעלשכרדדהרבעלהסיפוראובן-אורי)של
הרבארבחיקוותינוקאדומה ""פאטשיילעעל

סיפוריםהם-בית·רבןשלבתינוקותהמתבונן
ל"חובתעצמושדןמי .מוזרמשיחיאופיכעלי
נושאכשהואהגלות,ממצבלצאתדרךמחפשגלות"
("אללעולםגאולהשיביאמשיחילפתרוןעיניו
ירושלמירבן"ביתשלתינוקותאלוכמשיחיתגעו
"סיפורשלהליטראליכמישור .)גקי"ט,שכת

"התינוק"אחריהחיפושאתלפתוראפשרהמעשה"
(כנציגעררנועללכפרהרבשלככסיוןשאכד

כךלידיוהביאהזיווגכפכימכשולששםהקהילה),
 .המשיח)להיותהיה(שעשוילעולםתינוקשכמנע
גרםהזיווגכפכיהמכשולהמטאפרריבמישור

והגדילההגאולהאתשעיכבהקוסמיתלדיסהרמרכיה
 .האומהבחייהגלותשלמקומהאת

ט.

ביןישירותתקבולותשאיןלהדגיששחשובמה
המיתיתהפרדיגמהאוהפתיחהבסיפורהפרדיגמה

"סיפורלביןכולולסיפורתשתיתהמשמשת
שככשלוהזיווגיםעלהמעשהסיפור .המעשה"
בגללוכןהקהילהשלהנרדמותשל(בעטיין

האמנותעלהאמןשלהאפולוכיתהאמנותהתגברות
עומדבאלה)כיוצארכלכאדםהאמןשלהאררפאית

"הכפשותעלרומנטיסיפורוהואעצמומכוח
שאיכןמשרםההוויה,אתהמאכלסותהעגונות"
הסיפורוגולה).(אץרמקומןואתזיווגןאתמוצאות

המחברשלהקיוםהוריתשלמימושמעיןגםהוא
המחברהסיפור.מהותלביןשלוזהותוביןשזיהה
ין i:המטלטלתרומנטיתכדמותכביכולעצמו"זיהה"

מרמזכשהוא ,הגרלהלכיןהאץרביןלגאולהגלות
לאשלעולםנצחיארוטיבחיפושבעיקרזהותהעל

לסיפוקו:יגיע
הקשראוהתשתיתומיתוסהפתיחה""סיפורברם

מדגישלאיכטדטקסטראלישהפךהאיכטרטקסטואלי
פרדיגמהשלמימושהואהמעשה"ש"סיפור
(ארהטסקטשלהפרדיגמהזוהי .טראגית

מעשיהםביןהקושרהקודשמסיפורהפסבדרטקסט)

בעולםהזיווגביןאוהעולמיםדברןלביןישראלשל
כמובן,קושר,זהקישורהספירות.בעולםלזיר~גהזה
"גאולה""גלות""אמנות"כ"אהבה"מושגיםבין

השכיכה","גלותכגוןמושגיםלביןו"אץר""גולה"
וכלחרא"בררךו"הקדוש"השכיכה"המישח","ימות
 .באלהכיוצא

עגנוןלשביצירתוהמגוונתהאיכטרטקסטואליות
לפירושיםסיפוריוכללואתבפרטזהסיפורפותחת
פרשנותדרךזוהיפירוש.שלשרכותלרמותשרכים

הספדותיתי:יהמסורתבגללהעבריתשהספרות
גביעלהנבנהמדרשעלהמבוססתשלה,ההיסטורית

ספרויותמהרבהיותריפהארתהמאפשרתמדרש,

וכיצירותזאתביצירהאיכטרטקסטואליותאחרות.
היאאלאספרותיתתחבולהאיכהעגנוןשלרבות

סרפדדק .ביצירתוהעיקריתהספרותיתהמהות

 89 1987ינואר-פברוארעשור,גל'



ל"משורריםיורשמעיןשהואעצמועלשהכריז

ובכתוביםובנביאיםבתורה,והעוסקהמקדש"בבית

יצירותלכתובמסוגלונו'ובהגדותבהלכותבמשנה
הקודשספרותאתכביכול.הממשיכות,אלה.מעין
שלשהמימושמשוםוביה,מניהאותהסותרותאך

קדושה)(פסבדו-פרדיגמההקדושה""הפרדיגמה

(העומדאהביםסיפורכעיןשהואמעשה"ב"סיפור

וקידושהקודשחילולמשוםגםבושישעצמו)בפני
 •החולין.

רפסכ : הליחת ספדנ הז רמאמ
Midrash and Literature, Edit .S. budick and G. 

Hartman Yale University, New - Haven & 
London, 1986. 

 :הערות
 .הפואטיקהבשאלתועיין . 1

 'עמ , 1973תל-אביב,עגנון,שלהסיפוראמנותשקד,ג.
29-13 , 

ביצירתוהאינטרטקסטראלירתבסוגייתעסקורביםחוקרים . 2
אותםשכינוביןארכךהדבריםאתשכינוביןעגנוןשל

בנדרןשעסקמיכלאתמלמנותהיריעהקצרהאחרת.
אורכך, .א.אשלרם,ג.סדן, .דאתהיתרביןכאןונזכיר

י.נגיד,ח.ברסאק, .מנגאל, .ג ,דןי. ,ררייס .הורוסס,ש.
 .התמר,ד. ,בהט .יברנדררין, .ח ,צוקוש.שמע,תא

ורביםחולץ, .אפרידלנדר, .יגולן, .א ,בקרןי.ברזל,
גלויביןעגונות,רייס,הללד"רעייןזהולסיפור .אחרים
האוניברסיטההקצר,העבריבסיפוררבדים-לסמוי

 . 1979הפתוחה,
 . 1נ g9-2 'עמהנ"ל,בספריהרחבתיזאתהבחנה . 3

A ,באכדא.שלהחשוביםלדבריווהשררהנא' . band 
. 57-63 . Nostalgia and Nightnare ,L.A. 1968 P . 

לילעזורשהואילליבסיהודהלד"רלהודותרוצהאני . 4
 .מתפקודיהםכמהובקביעתהטקסטיםבזיהוי

ותל-אביב,ירושליםואלו'אלועגונותמתוךהמובאותכל . 5
 .תה-תטזעמ'תשי"ג,

ההנחותפיעל intertextualityלמונחכאןנזקקאני . 6
הגדרתולפי . Loureח t Jennyשלמשמר Cullerשמביא

 : Jennyשל
He proposes to distinguish intertextuality proper from " 

simple allusions or reminiscence': ln the Lutter case a ' 
element from a prior text without using חtext repeats a 
the former it alludes to or redeploys an חits meaning; i 

entire structure, a pattern of form and meaning from a 
" prior text 

J . Culler, Presupposition and lntertextuality, The Pursuit 
. 104 . of Sings, London, 1981, p 

7 . 1957 , N. Frye, Anatomy of Criticism, Princeton 
. p. 212-214 e.tc , 

שלכזר_שרנותאינטרפרטציותשתילהסביראפשרכך . 8
הסיפורביןקושרבקרןיצחק .גולןוארנהבקרןיצחק
שביןהקשרשאלתעלבעיקרומתבססהאמןבעייתלבין
למדרשיםבעיקרנזקקכשהואואהבהאמנותלחסד""חן

ביןלקשורמנסהגולןארנהזה.פירושהמאפשרים
 )!(בן-אוריהשכיחהעליהשלכשלרנהלביןהסיפור

(ערכיהארוןלבניית(מקרם)היכלבנייתהשקדימה
הקודש""ארוןעלשוניםלמדרשיםנזקקתא_הי .היהדות)

אוריבןשלודמותודן)שבט(כבתדינהשלדמותהרעל
 .המשיחשלאבותיולהיותהיושעשוייםיהודה)(שבט

עלמתקבליםמהםשונים,אינטרטקסטראלייםקישורים
אתמדריכיםהדעתעלמתקבליםשאינםומהםהדעת

הסיפורגולן, .א .אלהמבקריםשנישלהאינטרפרטציה
שבט ',גל"ב,"מאזנים" ,השכיחוהעליה"עגונות"
 . 223-215עמ'תשל"א,

ג'מ"ר,"מאזנים','עגנון, .י.לש"עגונות"עלבקרן,י.
שלהנ"לבספררגםועיין .-179 167 'עמח, 1תשל'שבט

 • .רייסה.
ערועוינםעריובסיפוריםלשיאה;מגיעהטכניקהזר . 9

עיןשמרשלהראשונותלאותיותעגנוןנזקקשבהםעולם
הןהסיפוראתהמאכלסותשהדמויותלסמןכדירגיסל
הוא ) 1912 (למשיורהעקרבברחיהגם .אישיותושלחלק
חיים(משכיח)מנשהשלבדמותוזאתלטכניקהנזקק

שחררה).(עטרהשטארנירקריינדל
היההואואףנפשהיודעתראינהקולרדינה"שומעת . 10

ולאכאןעומדתשתהאלנגינתולבהלהמשיךקולרמנוין
תז).עמ'(עגונותלעולם"תזרז

חיים"נשמתבהןומטילהארוןעלנאותצוררתצר"הויה . 11
 .תה)(עמ'

(עמ'זה"אדכאלאאםבן-אודישלקולרהדמים"מי . 12
תה).

עמ'תשכ"א,ירושלים,תשבי), .(בעריכתיהזהרמשתנא. 12
תרכז-תוכח.

שם.שם, . 13

-תרט. nתר 'עמשם,תשבי, . 14

האשמגילתביאליק .ח.נשליצירתואחרבמיתוסגם . 15
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שלזיקתהעל
הישראליתהמפרות
הםפרותייםלמקורות

העבריתהשפהשל

יצחקיידידיה

מסבירהאחרונות"כשניםהישראלי"הסיפורכמסתו
הכורחאת ) 42-22 , 1982 (קורצוויילכרוך

עלהחדשההעבריתהסיפורתשלשכהישענותה
העבריים,הסופריםשללרשותם .מקודשיםטקסטים

חייה,עבירתלשוןעמדהלא ,קוצוויילאומר
חומרלדלותהיויכוליםממנהעממיתמדוברת,

אללפנותנאלצום nכ;רשעלהריליצירותיהם,
אלאמצויההיתהלאוזוהכתובה,העבריתהלשון

"כיןהחדשה,העבריתהספרותקדושים.בטקסטים

אלהפונהאמנותהיאתרצה,שלאוכיןשתרצה
להאיןזואוטריטהובליהאמנות,שלהאוטוריטה

פונהשהיאלפניהחדשה,העבריתהספרות---קיום
אלממילאפונההריהיההווה,שלהמציאותאל

 .קדושים"טקסטים

ואלפילמאותמעברזמניתבו"שיחההיאהתוצאה
יופיהעיקרוכההעברית,בספרותהמתנהלתשנים"

שלבלשונםהשימושברור, .שלההמחשבתומלאכת
מטעןכלאאפשריאיננוהקדושיםהטקסטים
ויסודיתעשירהידיעהללאלאמורמתאים,השכלתי
שללרשותםעמדהאכןזוידיעה .אלהבטקסטים

שליחסםגם .הגלות"ילידיהעבריתהשפה"אמני
יחסהיההקדושיםהטקסיםאלאלהעברייםסופרים

תמידלאאםוגםככור,ויראתראשכובדשל
כ"אותנטייםנחשבואלוהית",ל"כשורהנחשבו
שונהקורצווייל,סבור ,זהמצב .להערצה"וראויים

נזקקת"איננהזושכןהישראלית,בספרוr.ומאד
עשויההיאקדושים",לטקסטיםמידהבאותה
של"לשוןשהיאהיומיומית,הדיבורמשפתלשאוב
שפהשלומקורותיהוהעגה",הפולקלורשלחולין,

נשכחיםהספרותיים"הסקראלים"המעיינותזו,
כןאםנזקקיםאינםהצעיריםהסופריםוהולכים.
הםאיןולפיכךכהם,בקיאיםאינםוגםלמקורות
לרשותם.עומדים

עדייןידועיםשהםכמהעדהקדושים,"הטקסטים

כתעודותהןסמכותםאתאבדוהישראליים,לסופרים
הבעהשלבלעדיכמדיוםוהןדתיות-מוסריות,

לועזייםבטקסטיםלהחליפםאפשר .לשונית
טועןאבל,ללבם".יותרקרוביםהםמתורגמים,
נטיחלאחרונהמגלההישראליתהספרותקורצווייל,
לאטקסטיםחילוניים,עביריםב"טקסטיםלהשתמש
שלהלאומית,התחיהשלהטקסטיםשהםקדושים,
העבריתהספרותושל Iבדרךהמדינהשלהציונות,
"שנתרוקנהלמציאותביטוילתתמנתעלהחדשה",

עםעימותהידיעלמשמעות",ומכלערךמכל
מעתהההופך"החזון",אתהמבשריםהטקסטים

אומרמעתה,וביה".מיניהריקותמליצותשל"בליל
בלתיהיאהקדושיםלטקסטים"הנסיגהקורצווייל,
האוטוריטהואבדהעליהםהשליטהאבהדאפשרית,
שלביצירותטענותיואתמדגיםקורצוויילשלהם".

באותוומזכירעוז,ועמוסתמוזבנימיןזיהר,ס.

יהושע.א"בשלסיפוריואתגםהקשר

תלותהאודותעלוהנכונההחשובההנחתויסךדעל

כטקסטיםהחדשההעבריתהספרותשלההכרחית
למערכתקורצוויילכןאםמגיע ,להשקדמועבריים
מאודברורמבדילקוהמתווהמסקנותשלשלמה

הספרותוביןהחדשההעבריתהספרותבין

וביןהגלות""ילידיהסופריםכיןהישראלית,
כאמורהנשענת ,זוהבדלההארץ"."ילידיהסופרים

יצחקיידידיה

עומדתאיננהמקודשיםלטקסטיםוהיחסהזיקהעל
שכןהספרותית,המציאותשלבמבחנהדעתילעניות

המסורתשלכוחהאתבחשבוןלוקחתהיאאין
שלדלותהואת Iאחדמצדותוצאותיההספרותית

ככלדי,אין .שנימצדהמדוברתהעבריתהלשון
טבעיים""דובירםשלשנייםאואחדבדורהנראה,
חולין,של"לשוןליצורכדיעבריתהיאאמםששפת

שלפרנסתהכדידיהעשירהועגה",פולקלורשל
הספרותיבביטויהלהעמיקהמבקשתסיפורת
ראשוןדורהיובארץ"דור'~סופרי .והלשוני
ולעתיםאם,כשפתעבירתוכותבידוברילסופרים

קשהנטונתחזאתובכל .היחידהשפתםזוחיתה
המדוברת,הלשון .להםשתתאיםלשוןבמציאת
כמעטהגיעהלאוהעגה"הפולקלור"לשון

בדיחותובאוספיבפליטוניםנותרההיאלכתביהם,
הסיפוריםואילו ,] 1 [פולקלורמעיןלייצגשהתיימרו
ואפילודור,אותושלהשירהוחומרקלוהרומנים,

ללשוןהמכריעברובםנזקקושלו,הפיזמונאות
לשוןספרותיים.בטקסטיםכמובןשמקורהספרותית,

 ,וכבדהמאולצתקרובות,לעתיםחיתה,אףזו
מצד Iבשימושןנדירותובמיליםבארמיזמיםמתובלת

שהיו"פלמחאים"בערביזמיםשניומצדאחד,
 .] 2 ["אותנטיות"שלכלשהימידהלתתאמורים

והולךנמשךרחבהדיגלוסיחשלזהבעייתימצב
זוכמירח ,המספריםמתקשיםהיוםועדרכות,שנים

 .המדוברתהעבריתבשפהבשימושאחרת,או

אומרגנוח"הזמןכלאותנומושכתהעברית"השפה

כתבלשוןלנו"יש ,) 1977(נוצקייהושעא"ב
דלותכולןחןהדיבורלשונותדיבור,ולשונות
תוכלהנכתבתשהספרותמקווהאני-וצנומות

עמוסאומרהמדוברת",השפהאתאט-אטלהעשיר
אםשואבתעדייןהכתב""שפת .) 28-27 1 1979 (עוז

היאואיןהעבירתהספרותשלשוניםמטקסטיםכן
לרשותה,העומדתהדיבורמשפתכמעטיונקת

שפתאתלהעשיראמורההנכתבתהספרותאדרבא,
בספרותהדבירםפנישהיוכפיממשהדיבור,

הספרותנבדלתזאתעם .] 3 [החדשההעברית
שמקורותיהבכךלהשקדמהמהספרותהישראלית
נתרנולרשותההעומדיםהשפהשלהכתובים
נזקקולהםהקדושים",ה"טקסטיםמלכדונתרחבו.
המספריםלפניעומדיםכה,עדהעברייםהמספרים

הספרותשלהחילוניים""הטקסטיםגםהישראליים
השפה"אמנישליצירתםלדורותיה,החדשההעברית

הגלות".ילידי
מעיןהחדשההעבריתהספרותשמשהרבהבמידה

הסקראליתהספרותאלהישראלייםלמספריםגשר
ובלאביודעיםשהושפעוהישראלייםהמספרים .] 4 [

בני ,שוניםעברייםומשורריםמסופריםיודעים

למקורותמיחסםגםהושפעולהם,שקדמוהדורות
הלכורבהובמידה ,השפהשלהמקודשים
כוחהעלאמרנואשרהוא .זהבעניךגםבעקבותיהם

המספריםשלידיעתםהספרותית.המסורתשל
קודמיהם,שלמזופחותהחיתהאכןהישראליים

זה,כנגדאבל ,והישיבהח"חדר"חניכיהגלות,ילידי
מערכתעומדת;,י-שראליים·המספריםשללרשותם
שלאאלה,למקורותגישהדרכישלמאדעשירה
בגולה,העברייםהמספריםשללרשותםכללעמדה

אותהבלאגםבמקורותנרחבשימושמאפשרתוזו
מהסופרים.וכמהכמהנתברכובהפנומנאליתבקיאות

קבציםומילונים,קונקורדנציותהגולה.ילידי
 1ותרגומיםמחקרים Iומסווגיםממדייניםואספנים

מעמידיםביבליוגראפיותורשימותכמקורותעיונים
מאותשלוהרוחניתהספרותיתהמורשתאתמחדש
החדשים.המספריםלרשותשניםואלפי

בדרךקדושהשליחסאיננואכןזולמורשתהיחס
קיימתשחיתהבמידהשלה,האוטוריטהאבלכלל,

בספרותגםנתקפחהלאהחדשה,העבירתבספרות
בהנחתוגםלדעתי,טועה,קורצוויילהישראלית.

כשלעצמםהקדושיםהטקסטיםאיןהמקריםש"ברוב
מעטותודוגמאותהחדשה",בספרותנונפגעים

מפקפקלמשלכךנקלה.עלזאתלהוכיחעשויות
בצדקתרקלאהפקודות"בבית"צדקיהובשירויל"ג

גםאלאשלההאלוהיתובסמכותירמיהושלנבואתו
בכללהערצהוראוימקודשכמוהושאיןבטקסט
שלהימיםאחריתבחזוןלדורותיה,העבירתהספרות

דוחההואללעג.שםאףהואאותווישעיהו,מיכה
שלזולטובתשמואלשלהמדיניתהכרעתואתגם

בסיפורוהזז,וכךהכתוב.לרוחגמורבניגודשאול
העוסקהתלמודיהפלפולאתלקלסשם"דרבקין",

אפילוונלעגות.משונותבבעיות Iמגוחךראשבכובד
ואףספקמטילהמקודמים,בסיפוריובמיוחדועגנון
ל"טקסטיםהמיוחסיםולאוטוריטהלכוחמלעיג

אםוביןחסידיםסיפוריאלהאםביןהקדושים",
 .] 5 [תהליםבספרהמדובר

ל"טקסטיםבדבריומכווןאיכנושקורצוויילדומה
מרוממים,לטקסטיםבעיקראלאדווקא,קדושים"
להערצה",וראויים"אותנטייםונחשבים,מוגבהים

אלוהיתכבשורהתמיד"נחשביםהםאיןאםשכן
מזה,ויותרקדושתם,שאבדההריכדבריו,דווקא",

אפוסיםגםעשוייםמעתהשלהם.הבלעדיותאבדה
"טקסטיםבחזקתלהיותהעתיקהיווןשלודרמות

מ"אומנימעטיםלאלהערצה".וראוייםאותנטיים
 .אותםדאוכךאכןהגלות"ילידיהעבירתהשפה

עלאחדאיכותיבהקשרמדברלמשלטשרניחובסקי
 .] 6 [ו"קהלת""אדיפוס"גלגמש","עלילות

איפואעוליםהעמיםמספרותהחילוניים"ה"טקסטים
מהספרותהקדושים"ה"טקסטיםשללדרגתם
באותנטיותלהםכשוויםלצידםומוצביםהעברית,
כתביאתמשווהסמולנסקיןפץר .להערצהובזכותם
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אחדמעריךבמשפטוכוללהקודש,לכתבישקספיד
 .] 7 [הומרוסשליצירותיואתהקודשכתביעם

שהיאמהמלבדקישוט",ב"דוןרואהביאליק
מבהקתמרגליתבמינה,מיוחדתאמנותית"יצירה
הרוחמן"הרבהגםהעמים"כלספרויותבאוצר

בלבד"החיצוניתהיצירהמצדרקלאואוליהביבלי.
] 8 [. 

פנייתהעםבבדבדהחדשה,העבירתהספרות

ובלעדייםקדושיםאינםשכברהקדושים"ל"טקסטים
לועזייםל"טקסטיםגםכןאםפונהבעיניה,

אברהםכבר .] 9 [הלועזילמקורםגםאומתורגמים",
איד'ןשלספריהםעלשלוהרומניםאתמבססמאפו

כידועסמולנסקין ,] l 0 [האבדימאואלכסנדרסי
אתבונהמנדלי , ] l l [קנסדישלהרומניםעלנשען

קישוט""דוןעלשלוהשלישי"בנימין"מסעות
הראהשכברכפי ,עגנוןואפילו ,] l 2 [לסדווונטס
"והיהאתמשתית ] l 3 [אחרבמקוםעצמוקורצווייל

הומירוס.שלהאודיסיאהעלשלולמישור"העקוב
לועזייםל"טקסטיםהישראליתהספרותשלפנייתה

שללמדיארוכהבמסורתכןאםמעוגנתמתורגמים"
 .החדשההעבריתהספרות

קרובותלעתיםהישראליתהספרותמציגהזהכנגד
העברייםבמקורותנאהובקיאותמאדצרינייחס

ברומניםמשלדרךזאתלראותנוכל .ובלשונם
בנימיןשלבמחזותיו .שמירמשהשלההיסטוריים

כאמור,אבל.ועוד.שחרדודשלבסיפוריוגלאי.
ובדרךמקורותיה,אתמרחיבההישראליתהספרות
קדושים""טקסטיםמלבדבהםכוללתהטבע

שלהטקסטיםאתגםמתורגמים"לועזייםו"טקסטים
לעמתכדידווקאולאוהחדשה,העבירתהספרות

לעתים .מתוכנה"המתרוקנת"המציאותעםאותם
העבריתוהלשוןהספרותאמניאלהיחסקרובות

 .סמכותוקבלתהערצהשליחסהואהגולהילידי
אלתרמןעגנון.ביאליק.גבסיך.ברבר,שלעקבותיהם

הישראליתבסיפורתהיטבניכריםאחריםורבים
 .ושונותרבותובצורותבדרכים

הלועזיים"הטקסטיםשגםלהוסיף.וראוי
הישראלייםהסופדיםמעדיפיםאליהםהמתורגמים",

לשוןלאותהמתורגמיםקורצווייל.לדעתלפנות,
הספרותשלהמקוריותהיצירותנכתבובהספרותית
לאלמתרגמיםגם .לתקופותיההחדשההעבירת
לשאובשיוכלומדוברתעבירתשפהשוםעמדה
 .לתרגומיהםחמריםממנה

אלפונההישראליתשהספרותכןאםמניחיםאנו
העבירתהתרבותושלהשפהשלהשוניםמקורותיה

יונתןחגן

ילידיהעברייםהסופריםאליהןשפנוכשםממש-
הסופריםפוניםוכמוהםלהם,שקדמוהגלות

שבספרותהתרבותמקורותאלגםהישראליים
קדושים"ל"טקסטיםהפניהביןההבדלהקוהעולם.
כןאםעובראיננוקדושים"לאל"טקסטיםוהפניה

סופריםבידיהכתובההחדשה.העבירתהספרותבין

מופיעהוא .הישראליתהספרותוביןהגלות","ילידי
 ,עםלאמור,הקדושים","הטקסטיםשלחילונםעם

שסימןהחדשה,הספרותשלהמשכיליתראשיתה
 .בחילוניותההואכידועשלהההיכר

החדשההעבריתהספרותביןשוניקייםאכןזאתעם

לספרותזיקהשלזהבנושאהישראליתהספרותלבין
החדשה,העבריתהספרותלהן.שקדמההסקראלית

הטקסטיםאלפנתהאכןקורצווייל.שלכהנחתו
כאלמקדושתם.אותםשהפקיעהעםהמקודשים.

מתמדתנוכחותבחינתגםאבלבלעדי.לשונימקור
לתארבקשואותההיומיומיתהיהודיתבמציאות
טקסטיםאיןהישראליתהספרותלגביבכתביהם.

עיקרימקוררקאלאבלבדי.מקורמהוויםאלה
אכןוהעיתוןהדיבורלשונותשכןולחמריה.ללשון

חשובמקוםלתפוסועשויותבמהירות.מתרחבות
דבר.שלבעיקרואבל .הכתובהבספרותויותריותר

כהנוכחותיותרמהוויםאינםהמקודשיםהטקסטים

הם .בעברשהיוכפיהיומיומיתבהוויהאינטנסיבית

רוחכנכסיהיסטורי.תרבותיכזיכרוןבעיקרקיימים

הספרותאליהםפונהדוובחזקתםלאומיים.
אותנטיים"טקסטיםכמובןהםאלההישראלית.

הגישהאבלבעבר,גםשהיוככללהערצה"ראויים
קשורהדברואיןומיידית.ישירהאיננהאליהם

נוכחותבהיעדרכאמור,אלא,דווקא,בבקיאות
הישראלית.בהוויהיומיומיתאינטנסיבית.תרבותית
מנחעצמה,עלמקבלתהחדשההעבריתהספרות
ביןמיצועשלהתפקידאתהספרותית,המסורת
וביןהקדושיםהטקסטיםשלהאותנטיתההוויה
מכאןלהניחאוליאפשרהישראלית.הספרות

תלךהישראליתהספרותשלהמקורותשלשרישומם
כנראהחדקהנירםהדבריםבמצבאבלותפחת,
הסופריםמרביתאתהדוחפתהספרותיתהמסורת

ונאמר,נשובזאת,עםהמקורות.אלוהמשוררים
מקורלהוותמכדיוהעיתוןהדיבורשפתעדייןדלה
הספרותנדחפתבכךוגםהספרות.שלללשונהעשיר

העברית.השפהשלמקורותיהאלהישראלית

שלבדיקתהאיפרא,מוצאים.אנוגורמיםשלושה
שלהספרותייםמקורותיהאלהישראליתהספרות
הקיימתהטבעית.בדיקההואהאחדהעבירת.השפה

השפהשלוהתרבותהרוחנכסיאלולשוןאומרבכל

לנוהמקובלתהספרותיתבמסורתהואהשני .והעם
בכורחהואהשלישי .החדשההעבריתמהספרות
העברית,הדיבורלשרןשלדלותהלפניהשמעמידה

שלבטקסטיםהמצוייםהמקוררתאלפניההמחייבת
 •השונות.לתקופותיההעבריתהשפה

 .ברזלהללפרופ'כהנחייתמחקרמענודתפרק

הערות:

בן-אמוץ,ודןחפרחייםשלהכזבים""ילקוטלמשלכמר ] 1 [
 . 1956תל-אביב

ספריתבשדרת",הלך"הואשמיר,משהלמשלראה ] 2 [
"אפוריםמרסינזרן,יגאל ,) T(תש" 194 7מרחביהפועלים
שחם,גתן ,) T(תש" 1947מרחביה ,פועליםספרית ,כשק"

 .רעוד 1949מרחביהפועלים,ספרית ,עצלים"האלים"
 , 1970אבן-זוהרעייןבדיגלרסיההספרותשלתיפקרדהעל ] 3 [

 . 1971רקסלר

אלהמקררותמןתרבותי"כ"מרבילעגנוןשלתפקידועל ] 4 (
 . 1981 ,שקדעומדהישראליתהספרות

למישור".העקרב"והיהבסיפורולמשלכמר ] 5 [
הרצאת ,לסרפרקלסהמלך""אדיפוסשללתרגומובמברא ] 6 (

 .תר"ץברליןשטיבל,
שעקספער,פיעלמרינעציא",הכושיל"איתיאלדברפתח ] 7 [

רריעןזלקינסרן),(י"ע .ע.ס.יבריטניהמשפתהעתיקאשר

 . V 'עמתרל",ד

קישוטרדוןחייותולדות ,סארררידראסרררנטדימיגראל ] 8 [
"דוןאתביאליקשללתרגומו[מבראב,"חנמאת ,ספרר

 .טזעמ' ,ג"רתפברלין ,]"קישוט
לספרויותהחדשההעבריתהספרותשלזיקותיהעל ] 9 [

 . 1971ורססגםראה . 1967-1962שאנןראההאירופיות

 . 224 , 221א, , 1962שאנו ] 10 (

 . 51-49 , 41-40שם, ] 11 (

 . 141שלישיספר , 1944לחובר ] 12 (

 . 31-28 , 1970קררצררייל ] 13 (

ביבליוגרפיה
הספרותלשוןשלותפקודהמהותהבירור"ל , 1970 ,איתמראבן-זוהר

 . 302-286(נובמבר) 2בהספרותבדיגלוסיה"היפה

ראיון ,מוכרים"מקומותעללכתובאומץנחוץ" , 1977נורית,ברצקי
 18 . 1מעריב ,יהועש"באעם

 2גהספרות ,"ופורזיםהלשוןתקנון ,דיגלוסיה" , 1971 .פאולוקסלר
 338-326(נובמבר)

מסדה) :(רמת-גןושורשוסיפור , 1971שמואל,ורסס
 :(תל-אביבא-גהחדשה.העבריתהספרותתולדות , 1944 ,.פלחובר
דביר)

 :(תל-אביבורשימותמאמריםהעזה,התכלתבאור , 1979עמוס,עוז
פועלים)ספרית

ותל-(ירושליםעגנוןש"יסיפוריעלמסות , 1970ברוך,קורצווייל
שוקן) :אביב

 :(רמת-גןהישראליתהספרותחיפוש , 1982 ,ברוךקורצווייל
בר-אילן>אוניברסיטת

(תל-א-דלזרמיה,החדשההעבריתהספרות , 1967-1962 ,אברהםשאנן

מסדה) :אביב

2, 18-12האוניברסיטהוהעצים",היער" , 1981 ,גרשוןשקד s 
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כזהותלשון
בן-ציוןקטןדינה

המיםעלהשמשברעותזוכר'אני
אתומים.לפניךנדלותי

אגרתאלתרמtןנתן

 .באץרנשאלותכשהןוזהות,שייכותשלשאלות
הסיפורשביןהצומתאלטבעיבאופןמובילות

מובאה(כלשוןהיהודיוהסיפורהאץר-ישראלי
יהודיכלואולי .באץראדםכלבחיי .הסה)רמאןמה

חד-פעמיתבלעדית.צומתזוהיהוא,באשר
היא.לפניהעומדתהשאלהובמרכיביה.בנסיבותיה

הצטלבותלנקודתבהקשרוהנושא,אתלהציגאיך
המיוחדתהתפתחותית-תרבותיתמתופעהכחלקזאת,
 .מכריעמשקלנודעהלשונילמבעשבעולמולאדם
להציגכדי ?גורללהכריעלשוןעשויהאופןבאיזה

אקדיםאוליייותרהרחבבהקשרההשאלהאת
הלשונית,המציאות"אחראית"בחינהמאיזוואשאל

ולהרגשתהזהותתודעתלהתגבשות .בכללאם
בכללהאם ?לסביבתואדםשלהטבעיתהשייכות

כחלקטבעית""שייכותהרגשתעל(כיום)לדבר
 ?קרבנוובטלזמנושעברחלוםבבחינתאיננומזהות

מןחלקכןפיעלאףקובעתשייכותהרגשתואם
להיותעשויאדםשייכותשלסוגלאיזההזהות,

ניתןבאמתוכלוםהלשוני,גורלונסיבותעקבנידון
האחרים.הגורמיםמןהלשוניהצדאתלבודד

הזאת,השאלהמוליכהלאן ?פחותלאהמכריעים
חייובמונחי-ש"זהותו"באדםכשמדובר

 ?רב-לשוניתהיא-הלשוניים
בלשוןהיטבהשולטשאדםהעובדה,משמעותמה

שפתהיאעבריתכאשרבהיויוצרכותבהעבירת,

 ?(המושגיתהבעתוודרךחשיבתותהיהחייו,
בחותמהכןפיעלאףטבועה )?הנפשית ?הלשונית

נוכחותשלמקומהמה ?נוספתלשוניתנוכחותשל
אותולהעמידכדיבהישהאם ?בחייוזאתנוספת
והתיפקודי,החברתי .המוחצןמקיומושונהבמקום

 ?מעיקלמסווהנמנעבלתיבאופןלהזדקקלוולגרום
המסווהמובןבאיזה ?מסווהאותושלטיבומה

מה ?הלשוניתההתניהבגללבכלליאםנמנע,בלתי
הבשרמהו ?פניומעלהמסווהאתיקרעאםדינו
הגבס/פניאתנוטלאתה("עכשיו ?שמאחוריוהחי

פגים.)דןכתבוחי",פניך~בשראתבהםומכסה

שמתחתיהומההמסיכהסיפורשלהעצוםהקושי
תודעתשבמבוךהאישיהסיפורשללב-לבוהוא

המסיכהמצוקתשלמורכבויותיה,בכלהזהות
ובליעםהישראלית,והזהותהשייכותאתהמקיימת
עודשבנפש,ורתיעהחרדהמצבורישלהמדכאות,
ואחרות,זרותבמושגימקוםבכלהקשוריםמנעוריה,

הייתי .השוניםהקשריהעל.'גלות'ב~להובאץר
הלשוניהגורםשלהמיוחדמקומומהולשאול,רוצה

זה?בהקשר

הפניםעםהעבר,אלמוסבבראשנכתביםהדבירם
תנוחהבהגדרתדאגה,בלילאמזהה,אניהעתיד.אל
שנושאלמימסוכןמצב-ההווההעדראתזאת
הרשימהנסבהעשליובסיפור .וליצירהלחייםנפשו
הואההווהישליהסיפורגםבמקהרשהואהזאת,
גם-עברביןכלשהוגשרלגשרוהמבקשתעשייה
זכהבטרםומוכחש,דחוימרקע,מחוק,-לשוכי
נעשיתהמלאכה .המשכולבין-מוכרלהיות

סופריםשכתבויצירותבעזרתבחלקהזה)(בסיפור
ובאותהאמםמלשוןלהינתקמבליאחרת,באץר
בשחראלהשורותכותבתכתוודעהשאליהלשרן
להתחולליכלוהזאתבלשוןהנכתבותבציירותימיה.

דרךששוםומכטליתביוגרפיתמציאותעםפגישה
אליה.להוביליכלוהלאזה,במקהרלפחותאחרת,

העובהד,בזכותרבהבמידהמתרחשתהפגיהש

 1גדלובהנולדשאליהבלשוןליצורהממישךישצור

בגישהאותנטיותשלמסרייםסרגבצידרתרמתקיים
למימשותפיtנלהיותעששיויםהביוגרפייםלחמירם

לשוניתגאוגרפית,התייחסותמסגרתאלשנולד
טבעיבאופןמכילהלשוןשהרימסויימת.וביוגרפית
מליםואותןלה.רקהמיוחדתראותשלסממנים
רואיםשאנושונהראייהמשקפותשונותבשפות

מסוייםבשלבזה.אתזהוגםומסביבנודברים
באופן-שפעםההיא,הזרהבלשוןאיפואנעזרתי
שלי.ה~םלשוןחיתה-אבסורדיעדייןשנדמה
חורגת,אםמעיןכמשהובהלהכירמוכנהאניועתה

זאתללשוןהפניהואמביבלנטי.מורכבאליהשהיחס
תקףעידין ;במוראמעורבתמשיכהמתוךנעשית

הרתיעותלהיותעשויותחזקות(מההקער
והנהיההסקרנותבין ) !בילדותנובנוהמתפתחות

המרפאים""הכוחותמכנהשהייתימהאלהטבעית
שהואהווהואלהעבראלתאבת-דעתשבפניה
ביוגרפי Iעבר-לשוניאותושלהמקבילהמשכו
הקשוריםמעצוריםלביןאחר,במקום-ומנטלי
כבעלילרגעיםלהצטיירהעשוייםבנושאיםבעיסוק

בהצטיירםואשרולחסד),(לשבט"שבטית"משמעות
הקרעאחרות,במלים :המטרהאתמחטיאיםהםכך

לבין 'כאןמשותףלעתידוהגעגועיםההווהחיישבין
רחוקאחר,עברעםסכסוךוליישבלפתורצורך
גם-הזהובסיפורבנסיבות,במקרם,בזמן,מכאן

 .הלשונייםבמטענים

האחרתהלשוןגיל
השוניםהגיליםזכריבו-זמניתמתקיימיםאדםבכל
עםושיחלשיגתדירורב.האכותב,אדםחייו.של

אולילעיתיםבומעורבליםהשוניםהגילים .תודעתו
רחייםמתקיימיםאחרים,אנשיםאצלמאשריותר

מההשאלה.עולהמאליהשונים.דינמייםבצרופים
אדםשלשבעולמוהאחרת"הלשוןל"גילקורה
שבהןלדרכיםלהיותעשויהמשמעותאיזו ?כזה
לעברית"?"הרקהשבוזהגילעבר
בסוףבילדותוארצהשהגיעאדםעומדעינילנגד
שלזהעידןגוומאחוריוהשאירהארבעיםשנות
מידםניצלשיניובעור(ואםהראשוניהלשוניקיומו
כילהניחניתןאחרים,רודפיםאוגרמניםשל

טבעוים"שם"ילדותושלהלשונייםהרישומים
לגביומועקה).שלבחותםגםאחרתאוזובמידה
אםשבעתיים.מורכבלהיותעשויהזההנושא
ממצבויותראוליטובמצבו'לזכור-ולשכוח',הצליח

ממאניםמדי,חשוביםמדי.רביםשדבירםמישל
והםלהשתכח,ממאניםשהםכשם ,זכוריםלהיות

הסתם.מןוחתרני,סמוימענה,באופן-ממתינים

קודמיםזאתלשעההנפש.מאובלעלותשעתםלבוא
ובהתאקלמות,בהתערותהכרוכיםשלביםוכמהכמה

ההדחקההחיפוי,לעיתיםהואנמנעהבלתישמחירה
ככללהיותמאמץמתוךהעצמית,וההתכחשות

שאיננוראשוני,רובדלאותולהניחולאהאחרים
הילדיםחברתשלהקיבוציתהביוגרפיהמןחלק

לרעה.סימניםבךלתתהנוער,בתנועתאובכיתה
ממשיךבו,שכלולמהכלעלהאחרת,הלשוןגיל

כלפיקיום-שבמחתרת.במעיןאלהבשלביםלהתקיים
ככלפנים.וכלפי ,, ...מאץרכ"גולהמזוההאתהחץר

לכפורנדחקאתהלכאורה,ומעררהמתערהשהנך
הילדים,בחברתמקרםלושאיןישבךהזרבחומר
דגלים,לו,א~ןמשיחלואיןזהשבשלבובוודאי
 .אלתרמןשללשרנובמטבע

אהבותשתי

המוכרבסיפורמקרם(מכל-יותרמאוחרבשלב
משמערתעלהמודעתהעמידהראשון)מכלילי

ההכהרהתפתחותעםמתרחשתישראליתהזהרת
כפולהלשוניתזהותשלקיומהבאפשר~יות
בן-לשוניותמערכותבשתימשולשת),גם(ולפעמים

בריתתוךמתקיימותאשרלאהבותהמשולותזמניות
האם-הראשונהאחת.ובעונהבעתויריבות

שלהעמוקההסוערת,ההרפתקה :השכיחהיולדת,
להוליד.ובוחרנבחרהמוליד,אתהשכה ,חייך .

מימושאחרהטבעיתונהייתךכשרונךכתוקף

יותר,עודמורכבהדברהלשוני.הביטויאפשרויות
האמיתית.האםגםכעצםהיאההרפתקהכאשר

שלדרךהואתרגום .כיניהןמפגישההתרגוםמלאכת
אלהלשוניים-הכרתייםחמריםוהתכתהתוודעות

הלשון,כמימוהעצמית,כיצירהרקכיאףכאלה,
כמיפגשהלשוניות.ההוויותשלכפועלהמזיגהחלה
תוךלמידהשלמערכתגםהואתרגוםהזה,הסוגמן
והדרשאחרותמציאויותשללמידה :חדשפרושכדי

עצמההתרגוםמלאכתכאשרגםכעברית,-שלהן
תרגום .כמשמעויותהטענהשלתמידיתהליךהיא

חייםמשמערתרבותית,זהותשלוכחלקכבחירה'
לשוניותמערכותלשתיוערדרוךקשבמתוך

זה,קשב .ורגשמחשכהתפיסה,שלכמערכות
השונייישובאישלהפנימיכלחץעמידהמשמעו
כאשרוספרויות,לשונותשתיכיןתיווך .שכיניהן
אםגםאמצעית,כלתיקרבהלמתרגםקרובותשתיהן
נשלטלהיותמשמעומשתנות,וכעוצמותשונהכדרך

מזה.זהשוניםמחשכהדפוסיידיעלכר-זמנית
-,כלשליטהנתוןאהבותשתיביןהשרוימתרגם
שאינוכאופןתכופותשונות,"נאמנויות"שלזמנית
משמערלשונות,שתיעםלהתחיותליישוב.ניתן

זמנית.בותודעות,שתיעםלהתחיות

רביםכמונחיםנבצרתמלאכהכידוע.הוא,תרגום
אפשרויותהתחבירי,המבנההמלים,אוצר :ושונים

וכיו"בהשונותהמליםשלהסמנטיהשדההצירופים,
מושגשלהאפשרויותשכמרחבהאתגרוכעיקר

כגבולותלהתקייםומעשית.תאורטיתהנאמנות,
וזהותושייכרתומפסגותאחתזוהזה,האתגר

כמתורךמתרגםשל.והמקצועית-חברתיתהתרבותית
לגבירהםהלשונייםשחייוכאדםמציאויות.שתיכין

מתבטאתשלוהלשוניתהחוויהקיומית.שאלה
בקרבו,הלשוןכוחותהתגלותשלכתהליך

להגיונההלשון,לחכמתבהתוודעויותכהשבעתם,
בוליצורולעצומתהלצממותהלצפונותיה, .הפנימי
זהותו,זוורגש.כינהצורה,תוכן,שלהקשרים
 .לשונותיובמונחי
משפהכרדדמתרגםלהיות .המעשיובמישורכפועל

מסגרתכהעדרהכרוךמחירלשלםמשמעואזוטרית,
כמובןחברתיתומבחינהלשוניתמכחינההתייחסות,
מקצועית,גגקורתשוםכזהלמתרגםאין .המקצועי

הלשונות,שתי-פעולתומרחב .ליגהאו'בית'
למהיודעהואאיןמשמע.תרתישכנפשו,וההעבות

הפרסומיםמדיניותמבחינתהמצב :'נדרש'הוא

מבחינתו,למדימעורפלוכעיתונותהספריםכהוצאות
מפאתוסחששתי(אלמלאעז,דחףחשהואאך

לעבירתלתרגוםשליחות),חדורכמעטאומרתהייתי
הכשרתובתוקףולערכןליפייןערשהואיצירות

וטעמו.נטיותיובספרות,המקצועית

הנפשהיאהלשון
הלשוני,הפניםכפלנפשי.ככפלנחווהלשוניכפל

מתחיליבאץרההתערות"תהליך
ופתגגקורתעלבמלחמהכידוע.

ההתאקלמות .כמשמעופשוטולחם.
אלחבתנאיםהופכתהתרבותית

למשנית".

שלזרותהמבוכתעל .לאץרהעליהעםראשיתו
מתגבירםלכראםהראשוןביוםכברהשפה

איכםלשפעמיםהאחרים,מןיותרטובהמשכילים
בילדותו,ארצהעשלהמתרגםכלל.ממנהנחלצים
המטפח'תכמסגרתגדלאםהמדינה,שכרתבראשית

וכאלץושייכרתלזהותמידהכאמתהרכיםלשוןאת
השגורההזרהבשפהוקרוביוהוריועםלדבר

מעררב~תבהרגשהכללבדרןכןעששההריבפיהם,
לבין-וזרותמיאוסביןמיטלטלואמביבלכטית,

עמדזהבענייןזרותותחושתמיאוסוקרבה.טבעיות

הלשוניתלמעורבותוהפוכהבפרופורציהתכופות
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דחייתגדלהעברית","יותרשחשככל :העברית
האחר.המקרר

פיעלאףממנוכשתנחהלאהזרההלשוןאםאבל
ליפיהשלה,האחרל;גןלימיםערהואכן,

אותרלקרבלכוחההבלעדיות,המירחד,לאפשררירתיה
תודעתושביסודלמבניםמעצמףתר,חשובלחלק

כי .לנפשוקרבהשלסרגהיאאליהקרבתוהלשונית.
האחרתהלשוןשלבכוחההלשון.היאלגביו,הנפש,
אראליהם,חותרשזכררנרלאלמנטיםאותרלקרב
תכניםבאובמעלההיאכאשרמהם,אותרלנדות

 .העבריתהלשוןואילובזרותם.לגבירהנותרים
התרגום,בשעתלונעניתשהיאככלאותר"מקרבת"

 .ולהיפר
בלמידהביטוילידיבאההראשונההעבריתזהותו

שבהתחירת.

שלתודעהבמעין-המאוחרתהעבריתזהותו
הכרוכותהסתירותאתלהכילהנכסףכפל-הפנים,

תככיהןאתלבטאוהרב-סתרי,הכפולהלשוניבקירם
הואעתהלשוניים.בצרופיםלהתיכןומשמעריותיהן,

לזרזרהפנימיותמציאויותיואתלהכירמשתוקק
ה;אתההתנסותהידברות.יחסיוליצורביניהןלעמת

כימפוררים,תהליכיהאבלזהותו,אתמגבשת
שבינוהפנימייםבמגעיםהןהאפשריותהמגענקודות

פריין'ורקבזו,זוהלשוניותהנפשותמגעילבינו'
 .ביצירתומצויקרחון'שלכקצהו

המבעצינורות

רעיוניתמורשתשלסוגהיאהלשוניתהמורשת
בתודעההגלומיםהשונים,מטעניהעלורגשית,
גםהיאללשוןמודעותהחיים.משחרהלשונית
הלשוניים,בביטוייםהספוןהמחשבהלהגיוןמודעות

לשונייםמבניםשכןהראשוניות.הלשוןבמטבעות
"רצונהאתהפנימיבהגיונםומשקפיםמבטאים

כשםסגנונו,הואהאדםהתודעה.לשוןשלהפנימי"
מבניםשלבאמצעותםמזולתו.כבדלהואשבסגנונו

ביותר,הפשוטיםואפילו-אופיינייםוצרופי-לשון
אודעתו"על"עומדאררצון""שבעכמו

שלבינתהעומקאתמזהיםאנולידה," 1צירי 1"חבלי
גםהנושאהאישי","סגנונהאתהמסויימת,הלשון

משלהביטויהגיוןישלשרןלכלתרבותיים.איפיוכים
שפהמכירהאינילעולמה.הבלעדיותואמיתות

בעבריתרקוילך'ויאמר, :לומראפשרשבהאחרת
שלזותמציתיתצורההמיוחדיםחייהאתחיה

הוראתהאתובמיידיותבעוצמההמשדרתזמן'היפוך

המעגלואתלשון-הפועל'שלמשמעיתהחד
אתאתמכיליםועתידעברשבוהזמן,שלהמחזורי

זה.

אוריאלפררפ'כתביהודית""זהותהנודעבמאמרו
עלשירדוהיתמותמינישניעלהמנוחטל
האחד ...כרלליקרובחכרארמהרריואחדהמשכלדודנו"כן

כלכדזרשלאכתחושתו-והשנימיקיריו'אחדממנוכהילקח
אוצרותאתהביטוי,צוררתאתאיבדשגםאלאשכול,שהוא

לתתאבותיונהגרשכאמצעותםהמסורתיתהמורשתאתהלשון'
-והשכיחמאדם,יתמותהיאאחתיתמות .לאכלםביטוי

יתמותהיאהאחת ;מרוח-והשכיחמכשר,האחת :ממסורת

ארשמשלימהיתמותהיאהאחת ;היסטורית-השכיחטבעית,
החייםצינורותאתסותמת-השכיחחיים,שלמעגלמפסיקה
 ,, .מורתלדממתלדממה,ומכיאה

רחיהנפלהובחלקועמוק,הלשוןאלשיחסואדם
שבר,ראשונילשונירובדשלממושכתוהדחקה

גםליתמותומודעלהיותמבלירבזמןלחיותעש;י
מתחיל,בארץההתערותתהליךולנזקיה.זה,במובן
פשוטולחם,רפתגגקורתעלבמלחמהכידוע,

בתנאיםהופכתהתרבותיתההתאקלמותכמשמעו.
ורדיפותפרעותכניצולאםוחומרקללמשנית,אלה

השיקוםמלאכת ;קשרתבחוויותהאישהתנסה
עלמודרכתעמדהרכןשבנפשוהעלבונותממצבור

העבר,ובגלללמרותעצמואתלשקםעזצורךידי
 .האימהמזכריהתרחקותראשוןבשלבתובעת
"הזיכרון .היוצרלכוחהרסנילהיותעשויכזהתהליך

בתהליךההדחקה,צרכיעקבמתנסה,הלשוני"
רבהבמידהשמתפרנסתהיצירה,ביכולתהפוגע
הפנימיים.הנפשלהלכיהקרבהומןהזיכרוןמחיות

במונחי .לבטאקשהומרחיקיםמדחיקיםאשראת
שלפןאוהשלישית,היתמרתאוליזרהמבע,שפת

מדוברואם .יתמותבחזקתכיתמותהשכיח,היתמרת

הפנימייםהלשונייםחייומבחינתגםהילדות,בגיל
הסבל","מקורשלהוחיהבושמתעצמתיש-

מבחינתו,נמנעבלתיובאופן-האחרתהשפה
וכמערכתככלי- 'שפה'המושגשלהרחבבמרבן

עלאותה,לשנואלרגעיםעשויהוא .התקשרותשל
כידוע,רהשיכאה,עזה.שנאהשבה,המיזרהאלמנט

לחיותעשויהוא .נפשיתבריאותשלמידהאיננה
אדירמאמץהשקעתתוךמתוסבכת,במערכת

או .עליוובחיפויוהמפחיד'המבישבסבךבכפירה
שליכולתחסרתבחברהמזרותוהנובעבתיסכול

שלםדורלגבי-זהבנושאהאחר.לכסירנוהבנה
שהגי;,אנשיםהאחדבקוטב .שלווהסיפוראחדכל

כברכולםכאשר-הזההיוםרעדבנעוריהםארצה

חברתיתמבחינהעודםעברית,בעיקרביניהםדוברים

עםמתערביםופחותאלהעםאלהבעיקרמבלים
לכלכישראליםהשלמההרגשתםאףועלהאחרים

המטען .לעצמםעולםכןפיעלאףהםדבר,
 .הדרךלאורךהכריעהרחוקהעברשלהביוגרפי
ערוציומצארשחיפשויוצריםכמרבן'הנגדי'וכקוטב

עלילדי-הצל,עלולשכוח,לזכורעלוכתבומבע,

סכךועלדאגה'ועלעשןעלמכורת-האור,
כמידה ,כהדרגהנעשיתהישראליתהזהותהשורשים.

בעברההכרוכותשאלותשללזהותוהולכתגדלה

 .ישראלבמדינתהיהודיתהזהרתשלובעתידה

הלשונותבין
גםמענייןוהרב-לשוני,הבו-לשוני,הקיום

מעמקישלכמיצרףקיום.מחוזשלכמטאפררה
בו-זמניתומתרחשותחוברותשבהשלנו,התודעה

מליםשלבבלילשונות,לשוניותהתרחשויות
המשמשיםמושגייםכצרופיםלשוניים,וצירופים

השונות.להתוודעויותיההנפש.להווייתביטוי
מחוזמהורהשונות,כלשונותפעילכעיסוקתרגום,

כזה.קיום

ששתיהןלשונות,שתיביןהמתווךמתרגםשלגורלו
נשלטלהיותהואאמצעית,בלתיקרבהל;קרובות

שונותותבניותמחשבהשלשרנותאורחותידיעל
חשיבה,דפוסימגלמתלשוןכאשרהגיון-הלשון'של

יתורגם,(כיצדלעצמה.הבלעדייםתפיסתייםמבנים
בעברית,כךכלבכאליבשימושהנמצאביטוילמשל,

במשמעותוותר'ניפלאכלעל-לי""צרכמו
 ?אחרתשפהלכליתורגםכיצד-המטאפורית

שחופףביטויכליתאיםהבנאליתבמשמעותו ,ודאי
lל- 'm Sorry . אוכוח,להחליף :אועיניו,כהו :אר: 

הלשוןשלהמטפוריתאיכרתה .וכיר"ב ,פהניבול
כזהבאופן .עצמהבפנישאלהכמרבןהיאהעברית

-,בבנאמנויותהמתרגםמתנסהאחריםובאופנים

רקלאומורכביםרביםכמרבניםקשרתזמניות
הדברנכוןכמיוחדואולי-טהורהלשוניתמבחינה

-אמומשפתלתרגםבגורלושעלהמתרגםלגבי
 .חייולשפת-המקורית

• 
הרריהשלהעמוקה,האמיתית,המזיגהאוההתמזגות

וכאשר .בלשוןחלה-המילוליתכיצירהבהוויה,
הוויותמרובת)(אוכפולתמיקשההואאדם

שלכסיוןבגדרהיאהתרגוםמלאכתלשוניות,
החמריםהתכתכדיתוךלאחרות,התוודעות
המרחק""עלוהרגשיים.ההכרתייםהפנימיים,

 ,,בקרבה.מכסה"אני-השיריםבאחדכתוב
 ,העצמיתביצירהרקכן'עלואףאופר)ל(שלמה
ההוריותשלבפועלמזיגהחלההלשון,כמימו

הואתרגוםבתרגום.אפשריתאינהשלעולםהשונות,
שלבהואאך'כמר.'בגדר-במיטבוגםתמיד'
זו .הכתריםביןוהידברותמגעשלוהכרחיחיוני
אולי :עדבסקותשלהחשובותהמשמעויותאחת
שערבי-כירוןרטובים,רביםשציינוכפידווקא,לאור
שלזאתשתופעהמשוםאלאבעברית",כתבנוצרי
ההתמזגות,שלהפנימיהתהליךאתהמבטאהבריאה

 :כמועברימשפטהיכראותכאמת,המפעימההיא
כאילוושברירית,שקופהבמקומה,קופאת"ואלמאזה

אלחייהמתקרתונטףשחילחליסוריםשלנטיףהיא
המשקפיםכמרתו,רביםומשפטים ".הדממהתוך

זהתהליךלשוניות.תודעותביןהתמזגותשלתהליך
בדרמה-כזאתבאינטימיותלאודאי-חלאינו
הואאבל-בהגותאפילואובפובליציסטיקה,ולא

 .ובסיפורתבשירה,מכריע

• 
עלבעתרן-ערבקראתיהאלה,הדבריםכתיבתביום

בקפיצהלדעתעצמהשאיבדההצעירההאשה
שהרולדלרופאיםהאמינהלאכיתאורה,מעמוד
סיפורביראה.תינוקתנולדהובמותהחי,ברחמה

מתשלההוולדכייאושבמחשבתהמתאבדתהאם

חותרתשאנילמצבמטאפורהכמעיןברו.חימצטייר
כיצד,לכארהמליםאתלמצואמתקשהאנילבטאו.
שכים,במשךהדחויההמקורית,האםמ"tקפתכמתרגם

בךמתאבדתהיולדתהאםהאהובה,חייךלשפת
שלהאפשריתההףלדתלמעןהתאבדויות,וכמהכמה
-לשוניתמבחינהזה,במובןהסיפור.ארהשיר
כללאיכםכמובן.בפועל,הדברים .חיהמתרגםבדמו
פיועל .כאןמתכסחיםשהםכדדך.דרמטייםכהוכלל
שלאמיתיתבהדגשהגםכרוכההתרגוםמלאכתרוב

פןבהםישכן'פיעלואף-הדעתוחרותחדווה
אחרת.פרשהכבדזואךכזה.
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הערבידמות
שלביצירתו
םמילנםקימשה

ך;םריסה

"הצדשלדמותו :~עימות"ספרותהסמינריון'נושא
כיווןעלמצביעוהעבירתהערכיתכספרותהשני"
מתוך.ויוצאהספרותיהמחקרבשרהביותרמסויים

ספרותייםטקסטיםלבחוןוראוישאפשרהנחה
 ,כידועעומדתזוגישההחוץ-ספרותי.בהקשרם

פיענוחשלפיה ,הסטרוקטורליתלגישהבניגוד
בליעצמו,הטקסטבמסגרתרקנ~שההטקסט

 .חוץ-ספרותייםלגורמיםכלשהיהתייחסות
האסכולהמתחוםשמקורוהסטרוקטורליזם,

מבקשתוהסתעפויותיה,הרוסיתהפורמליסטית
שלהחיצונייםהגורמיםאתהאפשרככללנטרל

הפוליטייםהתרבותיים,החברתיים,-הספרות

שלמקסימליתלמירהולהגיע-באלהוכיוצא
 .מדעייםכליםעל-יריאובייקטיביות

 :ביקורת""מאמריבספרואמר Rola nd Batlesחיה
לאהואהביקורתבשרהביותרהחמור"החטא

עליה".המכסההשתיקהאלאעצמה,האידאולוגיה
לקתההיאגםספרותנוכללשבדרך ·לומראפשר
 .הערבי-יהודיהעימותלשיקוףבקשרהשתיקהבחטא

הא"י;נספרותעוסקיםכשאנוהדברנכוןבמיוחד

מוחלטת.חיתהלאשהשתיקהכמובן .דרכהבתחילת
כיוםיותררביםסופריםוישנםבעברשהיוכמובן

אנובהםוהריביצירתם.זובעיהבצרינותשמשקפים

להצביעאףאפשר .זהסמינריוןבמסגרת·מתמקדים
במשךזובעיהבעיצובברוריםשינוייםעל

בארץ'העבריתהספרותיתהיצירהשלהתפתחותה
שחלובשינוייםגםהיתר,ביןלרעתיהקשורים
כשהלאומיותהמאה,בהתחילההלאומית.בתודעה
אתלעצבבסירנותהיו ,המלאביטוייהאתחיפשה
ומסורתחברהבתוךורםבשרשלכרמותהערבי
בסופוהגיעלאומיתלעצמאותכשהמאבקאך .משלו
מתכונותמאברהערביהחלמלחמה,לידידברשל

הקרב.בשדה"אויב"להיותוהפךשבוודםהבשר
להתנהגהישראליהגיבוראתאילצההמלחמה

חונךשעליהההומאניסטיתלאידאולוגיהבניגוד
ביטויושמצאהאשמהרגשאתעוררזהומצב

כשמצאהמדינה","דורבספרותתש"ח.דורבספרות

הערביאיבדהמלא,ביטויואתלבסוףהלאומיהרגש
 .בלבדלסמלוהפךהבשר-ודםמתכונותלחלוטין
הכובדשמרכזומפחידמאייםגורםשללסמל

הפחדלשיקוףהממשי,משיקוףעוברבתיאורו
~תודעהשחלהנוסףהשינויעם .מפניוהישראלי
חוזרשינויחליום-כיפור,מלחמתבעקבותהלאומית

לדמותשניתהופךכשהואהערבי,שיקוף fשוב
המקריםברוב.שבכךספקאיןאךמורכבת.·בשר-ודם

זאתבעיהעמדההא"י,היצירהשלדרכהבתחילת
קהל-ושלהסופריםשלההתעניינותמרכזבשולי

באותהשימשההיותרולכליחד'גםהקוראים
 .העלילותברקעלרקאלי-אותנטיכסממןתקופה
אקטואליתבבעיההתעניינותחוסרשלזרתופעה

בא"יהעבירתהספרותשלדרכהבתחילתערד
הספרותביןהמיוחדהקשרלאורביותר,מפתיעה
תקופתמאזארתההמצייןוהאקטואליה,העבירת
הראשוניםבשלביםכבר .ואילךההשכלה

 1בארץ-ישראלהעבירתהסיפורתשלבהתפתחותה

ספררתלמסורתרבהמזקך-19ההמאהבשלהי

הבריונייםהטקסטיםשללצירםזוכללהההשכלה
דבריםוקטעידוקומנטרייםסיפורים ,מסעותרשמי

גם ,אולם .היישובשלבעתונותגםשנדפסו

התעניינותחוסראזגילתההעבריתהעיתונות
מילאה,זועיתונותובמנהגיהם.בשפתםבערבים,

שלהתפתחותהבתהליךבמינומיוחדתפקירכידוע,

בתי-ומספרהיות .הקודמתבמאההעבריתהספרות

מצא 'מוגבלהיהבעבריתכתבי-ידלפירסרםההוצאה
שצצוהשוניםבכתבי-העתמקומואתרבחומר

 ,למשל , 1863בשנת .ובארץ-ישראלבאירופהופרחו
ברוחמאמריםמפרסם"המגיד"כתב-העתבעוד

הוא ,"כושועד"מהדווארצותעמיםעלההשכלה
"הלבנון" .הערביםמבעייתלחלוטיןכמעטמתעלם

יותרקצתמזכירבירושליםשנהבאותההמתפרסם
כ"שודר",בומצטיירהערביאך ,הערביםבעייתאת

מוסברותהעמיםשנישביןוהבעיות "פרא"ו

המוליכהכאפשרותולאיחידיםשלכהתפרעויות
 .לאומיארפוליטילעימותבעליל
 Palestine &"שספרו ,סרליימאןחאליראגב,

Modern Arab Poetry " מספרלפניבלונדוןהתפרסם
שגםמציין ,) Zed Bokks(בהרצאתבלבדשבועות
צמודהחיתהומתמידשמאזזוהערבית,השירה

בנושאהמקבילהבתקופהעסקהלאלאקטואליה
אמנם .השתיקהבחטאלקתההיאגם .העימות
שהשירההיאלכךשהסיבהמסבירסוליימאןחאליד

בשנת(המסתיימתתקופהאותהשלהפלסטינית
המושל _עםיותרהחריףבעימותעסקה ) 1917

לכןוחלקי,שטחיהסברלדעתיזהואך ,התורכי
הסופריםשליצירתםאתולבחוןלהעמיקעלינו

משיקוףנרתעוולאמיםפיהםמילאושלאהעבריים
הריהאלההסופריםמןואחד .היהודי-ערביהעימות

 .סמילנסקימשההוא
עלה , 1874בשנתבאוקראינהנולדסמילנסקימשה

בשנתברחובותונפטר 1891בשנתלארץ-ישראל
בתחילתוהיישובממנהיגיאחדהיההוא . 1953
בתחוםרגםהפובליציסטיקהבתחוםגםפורהוסרפד

בני-זמנוהעברייםהסופריםרובכמו .היפההספרות

הדרישהאתתנועת-ההשכלהממסורתהואגםירש
כמחנכהבחברההראוימקומואתלמלאהסופרמן

באחריותזודרישהאחרמילאסמילנסקי .וכמעצבה
טיפוסינציגלנרלשמשיכולהואזוומבחינהרבה
אתשנשארהאץר-ישראליים,הסופריםמרביתשל
תנועת-העבודהרגלואתהציונית,התנועהדגל

 .כאחד

אין ,מאדומסוימתאחתציבוריתבפעילות ,אולם
וזוהי ,המיעוטאתאלאהרוב,אתמייצגסמילנסקי
האץרערבייביןהיחסיםשיפורלמעןפעילותו
"כריתלתנועתהצטרףהואכידוע, .היהודיםויושביה
 .באץר-ישראלדו-לאומיבקיוםשהאמינהשלום"
לאאךאלה,לכסירנותקץשמההאץרחלוקת
פעולהשיתוףלמעןסמילנסקישלפעילותולהמשך

מי W ד::שהמוצאהנחהמתוךהעמים,שניבין

ימי-הבינייזנשלהמשותפיםוההישגיםהמשותף
שחלואי-ההבנותלפתרוןכבסיסלשמשיכולים
 .ביניהם

היהאוטוביוגרפבמרכזעומדותהללואי-ההבנות

ששהפניעלהמשתרעתסמילנסקישלהמפורטת
 :להןעיקריותסיבותארבעמונההוא .כרכים

מאזבארץשפעלוהתורכייםהקרקעותחוקי ) 1
קטןמספרבידיהאדמותלריכוזגרמוואשר 15 1 7

להםלשלםנאלציםכשהאריסיםעשיריםבעליםשל
למתיישביםהאדמותמכירתעםרק .כבריםמסים

הבינוהעשירים,הבעליםמידיוהעברתןהיהודים
עוררההקיוםסכנתמצבם.חומרתאתהפלאחים

המתגורריםהערבייםהמוכריםנגדלאזעמםאת·
עמםהיהודיםהקוניםנגדאלא ,המרוחקותבערים
 Kennethכי[אםשלהם.היומיוםבחייבמגעעמדו

Stein בספרומציין" The Land Question in 

1917-1939 , Palestine " 'צפון-אוב'(בהוצ

הקרקעותמוכריממספרכרבעשלפחותקרוליינה)
שלמספרםאםגםאולם .מקומייםערבייםהיו

הרי ,גבוהכהאכןהיההמקומייםהקרקעותמוכרי

זעםעוצמתאת"בערכה"בספרמתארשסמילנסקי
עליהםקמההסביבה"כל :היהודיםנגדאחיםהפל

עודיוסיפושלאהאדמהפנימעלאותםלמחות
 .) 53עמ'("כערכה,בעיניהם."לצניניםלהיות

שנוצרוהמתחיםאתלהסבירניסהמויאל,אברהם
בופינסקרלר"רבמכתבוהקרקעותמכירתבעקבות

מתכווניםשאחינורואיםכשהפלאחים"עתה, :כתב
לחכוריכוליםושאינםבעצמםהאדמהאתלעבוד
הםחכירה,כדמילשלםיציעוכמהמשנהלא ,אותה

זהאין ?לחמםירוויחואיךכיחייהם,עלנלחמים
בפנימכשוליםמעמידים ...שהפלאחיםמפתיע

שהמתיישביםתקווהמתוךהמושבההתפתחות

 ".אחרלמקוםוילכוסבלנותםיאבדוהיהודים
הערכי",והעולם"ישראלבספרוכהן(ארנולד
ענייןמדועאם-כןרואיםאנו .) 57עמ' , 1970 ,לונדון

 .העמיםשניביןלאי-הבנותגרםהקרקעות
סמילנסקיעומדשעליההשכיחהסיבה ) 2

שלמקומםהבנתחוסרהיאשלו,באוטוביוגרפיה
המחברהערבית.החברהבקרבוהמנהגיםהמסורת

בחשיבותלהכירהיהודיםמאחיוודורשחוזר

כאץר"מסעהמענייןבספרוחיסיןחייםגםהמסורת.

חוסראותועלהמתיישביםאתמוכיחהמובטחת"
היהודיםהמהגריםלקו ... " :המקוםבהוריהתעניינות

איששלדעתועל .להםמיוחדתחולה,רעהבעוד
המקוםבהוריהיטבלהתבונןעלהלאמהם

עלהלאמהםאיששלדעתועל ;ובדרישותיו
המתיישבים .למטהמלמעלההיטבלהתבונן

עלערוךלאיןנעליםעצמםאתחשוהראשונים
לאץרהציביליזציהכמכניסיעצמםאתוראוהערבים,

שחיסיןכןאםרואיםאנו .) 58-57(עמ' " ...זונידחת

כפישבה ,תרבותיתבהתנשאותהחלוציםאתהאשים
בכךשהכירלמרותסמילנסקיגםלקה ,להלןשנראה
נוסףמכשוללהסירעשויההמקוםהווישידיעת
 .השני""הצדלהבנתבררך

היאסמילנסקי,מונהשאותההשלישיתהסיבה ) 3
קללאאמנםהערבי.שלהמנטליותהבנתחוסר
מוזרהכהמנטליותלהביןהאירופילמתיישבהדבר
מנשיאחתלסופרשהסבירהכפי ,משלוושונה

עםכשהם .הם"פראים :"כערכה"בספרהמתיישבים

איש.יהרגובכעסםאבלעליהם,רוחםטובההאדמה
כלי-ועלהצר,מלחמםלויפרסורעב,אדםכשיראו
משגתידםואיןבעיניהםחןהמוצאים Iעבורה

פרדסן,אתנו,ישערביפועל .ש~~ירצחו ,לקנותם
 .למעננויבואובמים;נאש .לכאןשבאנומיוםשומר,
כסף.ביקשולאעמנועבדעלינושעברהקשה~זמן
שקמצאנונפש'עדמיםכשהגיעו Iאחדשבתוערב

וכשהיה .ביתנופתחעללטחינהמוכןחיטיםשל
עלישמרעזרה,לבקשמספרלימיםליפונודדבעלי
בומאמינהואנינאמן,ככלבהקטניםילדיועל

יהרגך'שלאלך'ערבהאיניאך .ובנאמנותו
("כערכה",היפות."נעליךבשלבדרך,כשימצאך

להביןלההיהשקשההביןס.כיאם .) 39 'עמ
שלובאוטוביוגרפיהטועןסמילנסקיזו,מנטליות

וללמודבידיהםהיוזמהאתלקחתהיהודיםשעל
ולפחותהערביבאופיהחיוביותהתכונותאתלכבד
העמיםשניכךרקכילרוחם,שאינןאלואתלהבין
 .זהלצדזהבשלוםלחיותיוכלו

לאי-לדעתוהגורמתוהאחרונה,הרביעיתהסיבה ) 4

לאהערבים :משותפתשפהחוסרהיארבות,הבנות
ללמודטורחיםאינםוהיהודים Iכמובן ,עבריתירעו

עלמספרסמילנסקיהפרדסים""כצלבספרו .ערבית
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סמילנסקימשה

רופאמצדהשפההבנתחוסרשלקיצונימקרה
הגדולהכפרבןערבי,אליוהביאווהנה" :יהודי
היחידהילדתואתכינויו,היה ''אבו-ג'ילדהמרר.
החליטהרופאיאוש.לאחרומצבהבגרונהפצעולה

בידויעלהאולי .ולנתחהמאזנייםכףעלהכללשים
המקוםבמנהגיובקיאותניסיוןמחוסר .להצילה
כלהמצבאתלאבהסבירלאמשותפתשפהומחוסר

 .מתההילדה .מראשהסכמהממנוקיבלולא~רבו
אתלנקוםמושבעעצמואתראההאומללוהאב
מןפעמייםבוירהוכברהרופאמןבתודםנקמת

 .) 60עמ' ,הפרדסים"("בצל ".והחטיאהמארב

כלשאיןטענוסמילנסקישלמידידיושדניםבעוד
הפרימיטיבייםהערביםאלהתקרבותשלאפשרות
הדו-לאומיהקיוםלרעיוןנאמןהואנשארהאלה,
המכשוליםארבעתכלעללהתגברשאפשרוטען

היהסמילנסקי .השני""הצדלהבנתבדרךהעומדים
הצעותלהעלותכשניסהגםואופטימינאיבי

הערבית"לשאלהמאמרים"קובץבמעשיות.
כתב ) 1936בשנתמזרחה""קדמהבהוצ'(שהתפרסם

היאהעיקרית"טעותנו :לחם"תחת"אבניםבמאמר,
עינינואתעצומיםאנו :שכנינושלהטעותאותה

לאומיםשני .בהןמודיםאנוואיןעובדות~ראות
היסטורי,והכרחהיארה.גז .הזאתהאחתבאץראנחנו

כרצוןלקבלםומוטב .לבטלםואיןמהםלהימנעואין
כמהעדשבהםהרעאתולהמעיטדינםאתולהמתיק
על-ידיולאאיחודעל-ידירקיתמעטוהרע .שאפשר
וב"רזולוציות"שבנאומים"איחוד"ולאפירוד.

 ,מפעליםבמעשים,בחיים,איחודאםכי ,רשמיות
כלממנינעלםלא ...ובתעשיהבמסחרבעבודה,
"אם ...אבלהדבר;תלויבנוולאשבדבר,הקושי
סמילנסקישלאמונתוהאםאגדה".זואין ,תרצו

הבאיםובעוכריבעוכריועמדהבחלוםאו .באגדה

מכשוליםעללהתגברהצלחנולאשהריאחדיר?
בעיות ,הקרקעותובעיותשניםכיובללאחרגםאלה
הבנתבעיותהערביים,והמנהגיםהמסורתהבנת

מחוסרהנובעותובעיותהערבישלהשרנההמנטליות
עומדים,בעינםאלהכלהערבית,השפההבנת

גםואקטואלייםרלוונטייםהםהשוניםובגלגוליהם
 .היום

ארבעאותןעלהסופרעומדהבדיוניתביצירתוגם
זהודברהעמיםשניביןלעימותשהביאוסיברת
אתלהביןהנואשיםכסירנותיואתספקללאמוכיח
השני"."הצד

בררכםהכלוליםהסיפוריםאתלבחוןשניגשלפגי
ברצוניבמספר) 50 (ערב""בניהספרכרכיבשני

ועל"בני·עדב"הספרכותרתעלמליםכמהלהעיד
מוסח","חוג'ה-הסופרשלהבדוישמו

כינויהואמוסה"חוג'ה" :מסויימתעמדההמשקפים

ואשרהערביםידידיועל-ידילסופרשניתןהחיבה
פירושוהמילונאית,ההגדרהלפי .גאוותוחיתהעליו
 .לזרניתןוהוא ,"דרגהבעל"אדםהואזהכינוישל
חוג'ה"שהריכך'הדבראם .מוסלמישאינולמי

הכלולההחיבהשבצדחיבה,כינויאמנםהואמוסה"
לבעלהכינוינותןשביןההבדלאתמבליטבו

פולק .נ.ב.אטוען "בני-ערב"למונחבאשרהכינוי.
האץר"ערביישל"מוצאםהפולמוסיכמאדר

ניתן"בני-ערב"שהביטוי ) 1967נובמבר ,(ב"מרלד

הערביםלצאצאיהנחשביםהנוודיםלבדואיםרק
אנשילדעתוהאדמה.עובדילערביםולאהאמיתיים

בדיוקהבינולאסמילנסקי,כולל ,השכיחהעליה
 ."בני-ערב"בשםהארץערביילכלוקראוזהמונח
וגםפלאחיםגםבסיפוריומתארסמילנסקיואכן

 ,לכאורהשוליותשהן ,הללואי-ההבנות .בדואים
עמוקות.יותרהרבהאי-הבנותלמעשהמשקפות

לפיהסיפוריםקבוצותארבעאתלבחוןכןאםנעבור
לארבעיותראופחותהמקבילהשלהם,התימטיקה

 :שלוהאוטוביוגרפיהבמרכזהעומדותהבעיות
מכירתנבעיתעוסקתהראשונההסיפוריםקבוצת ) 1

מנהיגייתרכמו ,סמילנסקי .ליהודיםקרקעות
הקרקעותשמכירתהאמיןהציונית,התנועה

בעקבותיהןיניאובארץ-ישראלהיהודיתרההתישבות
שלהכלכליבמצבםושיפורהתיכוןלמזרחקידמה
ועמיתיוהואטעוהאם .הארץיושביהערבים

"התעוררותבספרוטועןאנטוניוסג'ורג' ?הציונים

לכמהפרט"ש ) The Arab Awakening (הערבים"
הכלכליהמצבשהתעשרו,וסוחריםבעלי-קרקעות

בפרט,הכפרייםושלככללההערביתהאוכלוסיהשל
פורתיהושע .) 408 '(עמ ."לרעאולטובהשתנהלא

הערביתהתנועה"צמיחתכספרוזאתעלמוסיף
 ) 1976 ,עובד"עם"( " 1929-1918הפלסטינאית,

להידרדרותאפילוגרמההאירופיםהיהודיםשנוכחות
הערביתהחברהשלוהמוסרייםהדתייםהערכים
האיררפאייםהמתיישביםדרכיאתלחקותשניסתה
בהתפתחותלמכשולעמדההיהודיםנוכחותולמעשה
סמילנסקי .כאמור .עצמהבכוחותהערביתהחברה

הטיללאוהואכאלהאפשרויותדעתועלהעלהלא
חיוביגורםהיאהיהודיתשההתיישנותבכךספק

ולתועלתםלטובתםהיאהיהודיםושנוכחותבאיזור
 .הערביםהשכניםשל

מקומםבחשיבותעוסקתהשכיחהסיפוריםקבוצת ) 2

ראינו .הערביתהחברהבקרבוהמנהגיםהמסורתשל
צודךשישסמילנסקיהביןשלו,שבאוטוביוגרפיה

בדרךמכשוללהסירכדיהמקוםהוויאתללמוד
הבדיונייםסיפוריובמסגרתהשני"."הצדלהבנת
סבלעלמצביעהוא .זההוריקוראיולקהלמסביר
מןאחדבכל .חברתושלהנוקשהבמסגרתהיחיד

קבלתנגדהתמרדותובגללהיחידנענשהסיפורים
כלנחנושבההעיקריותהתכונותאחת .חברתודין

הםאיןלמרות-זאתאךאומץ-לכ,היאהמתמרדים
לעקורהמנסההערביתהחברהעםלהתמודדיכולים

האלההסיפוריםבכל .השורשמןהמרדרוחאת
כאהדההמקשיבפאסיבייהודיהואהמספר

הנואשתבמלחמתםהערביםהגיבוריםלקובלנות
כמוהושיקשיבקוראיולקהלמציעוהואבחברה
הרפורמותעלאהדתושלחשיבותןעלגםומצביע

היחידאתלדעתושתשחררנהודתיותהחברתיות
גםהתמרדהחלץוסמילנסקיהריכי .המסורתמכבלי

עלייתובעצםהגלותית-מסורתיתסביבתונגדהוא
קהל-קוראיואלאם-כןפונההוא .לאץר-ישראל

לעזורלהםומציעבלבד,יהודיקהלספקללאשהיה
לידילהביאמשותפיםובמאמציםהערבייםלשכניהם
 .למסורתבגישתםהמיוחליםהשינויים

שלכמקומועוסקתהשלישיתהסיפוריםקבוצת ) 3
ואםבהופעתואם-הכללמןהשונההיחיד

היהודיםלקוראיוומסבירחוזרהמספר .בהתנהגותו
שהואמילכלעויןהערביתהחברהשלשיחסה

הואהיהודים.למתיישביםרקולאזר,אוה_שו~
בשנאהמדוברשלאקוראיואתלשכנעמנסה

כללגביובחשדבשנאהאלא ,כיהודיםליהודים
ברורהסמילנסקישלהדידקטיתמטרתוחריג.טיפוס

בקבוצתהצביעעליהרפורמהאותה :ביותרכאן
ביחסשינויגםבעקבותיהתביאהקודמת,הסיפורים

קהלעלבפרט.וליהודיככלל "ל"זרהערבים
בסבלנות.להצטיידאם-כןכדאיהיהודיהקוראים

סיפוריעוסקיםשבווהאחרוןהרביעיהנושא ) 4

נושאאיןאמנם .הערביהפולקלורהוא"בני·עדב",
סמילנסקיעסקבוהרביעילנושאבדיוקמקבילזה

משותפת",שפה"חוסר :שהיהשלו,באוטוביוגרפיה
בדרךלמכשולעמדוהפולקלורוגםהשפהגםאך

 .דומותלאי-הבנותוגרמוהעמיםשניביןלהתקרבות
תעזורהערביהפולקלורשידיעתהאמיןהסופר

הפערפניעלולגשרשכניהםאתלהביןלמתיישבים
מקשיבהאלהבסיפוריםגם .שביניהםהתרבותי
גםלהםשיקשיבהקוראאתומזמיןלגיבוריוהמספר

במהלךזוטכניקהבאמצעותמתערבהמספרהוא.
אמונות ".חברתייםערכיםלקוראיוומסבירהסיפור
שלהדידקטיתכוונתו .להםהזרים ,התנהגותודרכי

קבוצתדווקאאבלכאמור,ביותרברורהסמינלנסקי
הפערשכןהקורא,לגביהפוךאפקטיוצרתסיפורים

במחקרורגב.מנחם .בולטגיבוריווביןהמספרבין
"עכשיו",(בגליוןהילדיםבספרותהערבידמותעל

לנושאואכזוטיתפולקלוריסטיתשגישהציין ,) 1968
הסופרביןקירבהדורשתאיננהבספרות""הערבי

 .שביניהםהמרחקאתמדגישהלהיפך,אלא ,לגיבורו
עומדיםאנוסמילנסקישלהפולקלורבסיפורי ,ואכן
העמיםשנישביןוהדתיהתרבותי .החברתיהפערעל

איןזהבמקרה .הפעריםשבגישורהקושיעלומכאן,
אנר'הזאחד,בקנהעוליםוהאסתטיקההאידאולוגיה

עצמווהואבעוכריו,עמדהסופרבחרשבוהספרותי

אותהבן-אירופהשלהתרבותיתבהתנשאותלקה
 .להוקיעניסה
כדי ?זאתדידקטיתביצירההערבימשתקףאיך

הקשוריםהיבטיםשלרשהנבחןזושאלהעללענות
 :בפרטהערביובשיקוףבכללהאדםבשיקוףלדעתי

החיצוניתהבחינהמןהןכאינדיבידואל,הערבי,א.
המנטלית.הבחינהמןוהןהגופנית

שלחשיבותן(לאורחברתובמסגרתהערביב.
 .והדת)המסורת

 .היהודיםהמתיישביםעםהפוליטיהעימותג.
לצייןישחיצונית,מבחינההערבילשיקוףבקשרא.

כוללוהשכיח,הראשונההעליהמסרפדיניכרשחלק
הפיסיהיופיאתולהעריץלהתפעלנטרסמילנסקי,

הדןבספרועומדהרכבייהושפט .גיבוריהםשל
 Atitude to lsrael , 1972 (לישראלהערביםביחס
Arab (, הנטיותנגדהערביותההאשמותעל

איןואמנם .היהודיםהסרפדיםשלהניטשיאניות
בדדיצ'בסקימימיכבדשהחלו,אלומנטיותלהתעלם

תופעהלהסביראפשר .ואילךמאזוהתפתחורחלנו
אתשהולידוההיסטוריותהנסיבותרקעעלזר

מצד Iהגלותיהיהודישללנררמאליזציההכמיהה
שרווחההספרותיתהאווירהרקעעלשניומצד .אחד

הסופריםעלוהשפיעהעתבאותהבאירופה
למזרח,ממערבהספרותיהמרכזכשעברהעבירים.
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כאובייקטהערביאתאץר-ישראלסופרימצאר
שלהאקזוטיהקסםעםהפיסיהיופילהעצרתמתאים
(כפיבתיאורורומנטיתה ?f ~ 7הרחלהס;;נאג'" ל~;כ"
ביצירתוהערביעלבדבריובן-עזראהודזאתשציין

 ·>' rרביכרביעקבשל
יותרהגדולהחלקאתתופסהגופניתהופעתוציור

בתיאוריסמילכסקי.שלביצירתוהערביבתיאורי
ומדגישפניה,עלהסופרמתעכבהערבייההאשה
הרךהשיערואתהשחורותהעינייםאתבמיוחד

"בני·בהראשוןהסיפורשלהראשוןבעמוד .והשחור
שלא"מי :הבאיםהתיאוריםמופיעים ,בלבדערב"
 .מימיו"יפותעינייםראהלאלטיפה,עיניאתראה

פכררחיככיםשחרחריםקטנים,"פכים :יותרולמטה
אותרובסוףהבריקו"שחורותעינייםרשתיאלי'
בעורות.שחוררת,גדולות, :יפותהיו"ועיניה :עמוד
ותארה."חיים ,שמחהרסיסינזרקו ~:;י p ;ב~מתוך

אתסמילכסקימדגישהערביהגברבתיאוריגם
מקומתםהתפעלותואתלכךומוסיףוהשיערהעיניים
מאדדומההחוזרתהנוסחה .גיבוריושלהגבוהה
"מוחמד :"מוחמד"בסיפורמוצאיםשאנולתיאור

 ;ודקיםמארביםפכיםבעלשחרחר,גבה-קרמה,היה
עיניו ;סנטרואתמכסהשחורוזקןשחורותשערותיו

שבעודלצייןראוי .) 43(עמ'ועמוקות"שחוררת
תיאוריםחוזרים"בני·ערב",שלהראשוןשבכרך
שבכרךהריביותר,תכופותלעתיםלאלהדומים
ההתייחסותבמרכז,הערביהפולקלורעומדבוהשני,

(מענייןיותר.מעטההגיבוריםשלהפיסיתלהופעה
הגיבוריםשלהחיצוניתההופעהתיאורישגםאגב,

 .רבים)איכםלמשל,אביב","שמשבספרהיהודיים
להתייחסהסופרז,ורבהבהםבמקומרתגםאולם,

איןהערביים,גיבוריושלהחיצוניתלהופעה
בולטתאיכדיבידואליזציהלידימגיעותהדמויות
קוראיולקהללהסבירוכדי .דידקטיתשמטרתה

ערבישלמכטליותאואמונות,מנהגים,היהודי
בתיאורגםצרכיו.אתכסטריאוטיפאיפיוכומספק

תכונותעלסמילכסקיעומדהערבישלהפנימיעלומו
לאחדאףנותןשהואמבליהגיבוריםשלמשותפות

 .כבודובעליחמי-מזגרובםמיוחדת.תכונהמהם
אורצחלידידבר,שלבסופוהמביאות,התכונות
להסבירמכסהאלאביקורתיאיכרהמספר .כקמת-דם

האהבהבסיפורורקהמתוארתהמנטליותאת
בחריפותיוצאוהואשלוהביקורתיהחושמתעורר

הארוס.שחרוראתהאוסרתהחבהרכגד

 :הואהערבישלבקיומוהקשורהשניהנושאב.
שתיביןלהבחיןישוכאןחברתו.במסגרתמציאותו
 :סמילכסקישלביצירתוהמשתקפותשונותחברות

שלהפרימיטיביתהחייםשצורתוהפלאחיםהבדואים
המתיישביםשללבםאתמשכה,הבדואים

זובתקופההעביריםהסופריםמןודניםהאירופאיים

שללזוביותרהקרובהאיריאליתחייםדרךבהראו
התכ"ך.מתקופתהאבות

הזאת.הרומנטיתהמשיכהמןאיןהפלאחיםבתיאורי
אתשחייבוהקרקעחוקיאתמוקיעסמילכסקי
הפלאחהעשירים.לבנעליםמסלהעלותהאריסים
שלוטיפוסיתיאורועלוב.מסכןכטיפוסמשתקף
עבדאלה,"חרסייך :"פלאחים"בסיפורלמצואאפשר
כאמהרחבותכתפייםבעלבימים,באצהבהבפלאח

כפוףוגווודאגהצערמפיקיםפניואשרומחצה,

החיילים,יכים, wההמסים,המעשר,משאתחת
שותקהזמןכלעמדהקשה,והעבדוההבצורת
בחלוקתרפורמהללא .)'ב 167(עמ'ונפחד."

כחסר-תקווה.זהפלאחשלמאבקונראההקקרעות
אתהערבית,החבהרסדריאתמבקרסמילכסקי

Q נגףכאבןהמשמשתהפטריארךשלהמוחלטתררתר
על-המושווההאשהשלהנח~תמעמדהואתלקידום

המשוחררתהאשהשללאין-ערוךהטובלמצבהידו
עשליההיחידההחיוביתהתכונה .החלצויתבחבהר
הכנסתהיאהערביתהחברהבמסגרתהסופרמצבעי

האורחים.

במסגרתשחשיבותושהאיסלאם'גלותלמפתיע
תופסלנו,ידועהתקופהבאותההערביתהחבהר
יתכן .סמילכסקישלביצירתושוליכהמקרם

בחייושולימקרםמילאהשהרתהיאלכןהשסיבה
שביןהמתחאתרקמשקףהואפניםכלעללשו.

התפילות,תדירותאתהחילוניים,לביןהאדוקים
גםהדרווישים.לשהפכאטירתואתלערתו,המוגזמת

הגרגלתהרם,בכקמתהקשורההפכאטירתאת

עלמצביעהואקשרת.הסופרמבקרדתיתבפנאטירת
ובתיאוריתוהפלאחיםהבדואיםביןהקייםהמתח

החבהראתלעוררמנסההואהשלילייםהאספקטיים
שחוללוהרפורמהדוגמתברפורמהלצורךהערבית
תשחררזרשרפורמהבטוחוהואבחייהםהחלוצים

גםבכךותעזורהמסורתמכבליהערביתהחברהאת
השכנים.העמיםשכיביןהפערלגישור

הפוליטיהעימותהואוהאחרוןהשלישיההיבטג.
הערביבתיאורשגםבעוד .והיהודיםהערביםבין

היהודיהמספרהקשיבחברתו'בתיאורוגםכיחיד

דרךואתאופייםאתהסביררבה,באהדהלגיבוריו
לפתרוןמעשירתהצערתלהציעכיסהואףחיייהם

מהותישינויחלהעימותשבשיקוףהרי ;בעיותיהם
והערביהמדבר,הואהיהודיהמספרכאן, .בגישתו

חשיבותאתהמסבירהואהיהודי .המקשיבהוא

עלועומדלארץ-ישראלהמתיישביםאחיושלבראם
בנוסף .בעקבותיהםלאיזררשהגיעההכלכליתהברכה

והמודרניזציההטכנולוגיהלדעתויכולותלכך
הערבים.להתפתחותכמודללשמשהחקלאית
אתלהשמיעכללמורשיםאיכםהערביםהגיבורים

המספרשלקולוכשמעולכןאלהבסיפוריםדעתם
סמילכסקיהאמיןהאם .משכנעובלתירדוד

ידעלאשמאאודעותיו,עםרעיםתמימישהערבים
במאמרוכרכר, ?בסיפוריוזובעיהלעצבאיך

משכתראביזריחר",חאץר·ישראלי"הז'אנרהביקורתי
"רוב :זואסתטיתבעיהלהסבירמכסה , 1911

מנקודתאלאככתביםאיכםמאץר-ישראל,ה:קסבים
השווההצד ...הלאומיתהתקרהשלזו :אחתהשקפה
המלה,שלהצרבמובןציוניים','שכולםשבהם,
זה ,בעצם .החברתית :האחתהמידהאמתשלכולם

לאגםואולי ,להיותאי-אפשרבמצבנואחרת ;מובן
העבירת"הסיפורתבספרוטועןשקד,גרשוןצריך."

19so-1sso " שמדוברובתפוצה")"באץרב'(כרך

הסיפורתאתהמציינתספרותיתבתופעה

-19ההמאהשלהישלהריאליסטית-האקטואליסטית

הביקורתבהשפעתכאשר ,-20ההמאהוראשית

~ליכסקי,של(מיסודםהפוזיטיביסטיתהרוסית
זוסיפורתהעדיפהפיסארוב),.ובעיקרצ'רכישבסקי

בראשעצמהאתראתההיא .הנעיםעלהמועילאת
להשתלבמעצמהותבעההיסטוריכגורםובראשונה

מןשעברוהעברייםהסופריםהחברתי.במאבק

ההוויהבשינויזולתביעהכעכולאץר-ישראלהגולה
עמםשהביאוהפאראכואיתהיסודוחוויתהמעוצבת,

חזרהארצה,בהגיעםאלהבולשריקיכסיוןבעלי
האץר,בןהזר,הואהערבי.הרודףבדמותוכתממשה

עימות .עמומתמידבעימותנמצאהיהודישהמיעוט

ברייתושמטבעורוב,מיעוטשלמדו-הקיוםהכובע
שהערבימה-עוד ;בשלום,,-קיוםלהיותיכולאינו
העדייןהמרחבאתמייצגאלאבלבדמקומיאינו
שלממשיכואתמהווההואשבכךטועןשקדכולו.

נקודתתמידי.לנרדףהיהודיאתשהפךהגוייהרודף
אלאכשלעצמו,הנכריאיכההנכרילהבכתהמוצא
כגרעצמוהחשהראשון,אלי.היהודישליחסו
בןהאמיתי,התושבהואשהערביסבור ,ככריהבאץר

זאת,אץרשלמעצמיהועצםמבשרהבשרהאדמה,
להכרתהמכסהמוזר,זראלאאיכרעצמוושהוא
טועןזאת,תפיסהעפ"יערייכת.בסביבהשדשים

מסיטהואצרויה.אנטירנרמהמעיןהואהערבישקד,

כלההיהודישלשכפשרחיובייםדבירםאותםכלאת
מימושמעיןהואהערביאחרתתפיסהלפיאליהם.

 :כתחלפוהתפקידים .חדשבהקשרבעברהיהודישל
הפכוהיהודיםדוב.-והמיעוטמיעוטהפךהדוב

מורשתלנדרף.מרודףוהנכרילרודפים,מנרדפים
אתהמחייבגרדםאם-כןהיאלדובשהפךהמיעוט
בכללעומדיםאיכםאםלרגש-אשמה,היהודים
-עליךששנוא"מה :האומרחזקןהללשלהבחל

שביצירתוואומדמסייםושקד "!לחברךתעשהאל
הנדרףהנכרישלדמותומופיעהסמילכסקישל

המסכןהערביבדמותמאדפשטניתבצררה

שידהמקומי, Nativeה-שלגלגולכעין(המסכין).
בו.פוגעתהעשיירםאחיוידארהקרלרכיזאטררים,

כל ... " :מופיעעצמי",אל"מעצמיעגנוןשלבספרו
יעץבזאבר'מימרתלאץר-ישראלעשמדוהמספרים

האץראתשראוממהיותרסמילכסקי'למשהוער
תראהשהיאהאץרמןשביקשומהלנפשםראו

אתשקבעההבעיהחיתהשזאתרומניואכןלהם."
 • .סמילכסקישלביצירתוהערבישיקוףדרך

עלימוחמדטאחא

i צע.וגיאוז;ריק
הנ~רם,לארדאבל,
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יזרעאלי:יוםי

החווהלתוךזוחלעברשלתהליך
העתירףלתוך

לוישמערן

שרבלהםואמרר .צררתלהםהיוואז .""פאשלרת
השופטיםלכם.ייטבאזלחוזה,תחזרו-ושרב

 ,כאן ,היוםרעדמכה,רעודמכהלהםנתנווהנביאים
 ,רוציםלאאררוצים ,-20ההמאהבסוף ,א"בת

י.חבל-חרזאותרשלשררךמהרריםעדייןאנחנו
קוראיםהםלאץרהחלוציםיראשונכשמגיעים
-יסר, ,פתח-תקרה :שלהםהראשוניםלישובים

שכולםשמרת .ראש-פינהראשון-לצירן' ,המעלה
ורההלמעברשהואבדברכלומרבגאולה,קשורים
 "אני"שהאומרתהמערביתהתרבותואילו .הנשלט
ותר'ירחבזהשהורהוככל .סביבווההורהבמרכז'
חיתהאנגליתכשלמדתי .גדלהשברהביטחוןמידת

ו haveביןלהבחיןצריךכשהייתיאדירהבעיהלי
eaten , -1ר ate . ראח"כhave been eaten רכךו

שלתהליךבעצםשזהלהביןשנהלילקח .הלאה

משרםעצמי,אתולמצואלחרשךלצאת .תקדימים
זהשלבעדשביצעתיכפימערביתדרמהשלבצע

 .מסרכןכמעטלינראהאוטומטיתבצררה ,בחיי
קריאת-איזולפחותלייששייךאניאליהבמערכת

כלומכאן .לברררוצהאנימהיודעאנילפיהכירון
דרכובאיבסן'ונגמרבעגנ;ןשהתחילהחאןנושא

אניברהמקוםאתאמניםקבוצתעםלבררניסיתי
כלומר .תיאטררןשנקראהמדיוםבתרךכאמןעומד
שליבהתייחסותאלאאחרארזהבמחזהמדוברלא

 .היסודלשאלתמסריימתתקופהמשך
 ,מדלייואתארשקספיראתמביימיםכשאנחנו ,נכרן
אנואבל .להנחות-היסודחוזריםאנחנורגעבכללא

טבועותשהןאינטואיטיבית,בתוכנו,לדעתחייבים
 .מעשה-קופיםנעשהשלאכדישלנרבגנים
הקטן"אוילף"ל"הולך"אתהכלומר, :לוישמע;ן

ליזירעאיוסי

האמנות .העתידולתוךההורהלתוךשזוחלעבר
אתלשכללהדחףעלביסודהמבוססתהמערבית

בזבנגחייםחוויותלחרותהיכולתעל .ההורהחוויות

אלי'יזרעיוסי 'ואני .בתיאטררןשעתייםבתרךאחד
התפיסה-אלהיסודיותתפיסותישתביןמתנדנד
בסה"כהואההורהבההליניארית-אררכה, ,הזמנית
 .לשליטההניתנתההורהטריטרריתרבין ,אבקנקודת

אבלםיבירושלנולדתיישלהאישיתבהיסטוריה
היהשליהגברההחינוךרכל .באנגליהגדלתי
להרגיש ·התחלתבחיימסריימתבתקופה .במערב
שאני ,איתימדבריםמהעלמביןולאמביןשאני
דברמביןלאאניבתוך-תוכי ,ובעצםכביכוליודע
הפכושרנותוסיטואציותקונפליקטיםדבר.וחצי
לעצורהחלטתיואז ,עבוריפשרלחסרילפתע

ללא ,מצפןללא .זכ~הללא .ליקורהמהולכדוק

מחפש,ואתה ,יהודייםמחזותשמונהשביימתאחרי

שעבדתאחריאגלוגישעוןהזהכמחזהבעצם,
דיגיtנליים.שעוניםעםלמעשה

-למשל .כןמסויימתכמידה :יזרעאלייוסי
המבנהשבתוךהיהשםאותישמשךמה .""תהילה
אנחנו .הזמןמחיצתאתשעוכרמשהוישהסיפורי

הדרמהכלשכעצםושלוש'מאהכתכאישהפוגשים
ושמימושושנה, 90לפנישקרהדברעלכנויהשלה
סיפורביןמתחביצירהישכנוסף' .הבאכעולםיהיה

מבחינהמאודאותישמענייןמתח.לדרמה,

אתהמספרתהאישההיאתהילה .תיאטראלית
שלבתחוםנשארהסיפורכלכאשרהסיפור

עלילה.בכללשםאין :כלומר .אכספוזיציה
אחתים 95כאשר .המסרהדאהמרידם-כתיאטרוז
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כחאןהעבודהאתעכשיומסייםאתה :לוישמע;ן
 ,האחרוןהמחזהעלמשהותספראוליהירושלמי,

בו?שביימת-לאיכסןהקטןאוילף

מוחלטתאנטי-חידההואהקטןאוילף :יזרעאלייוסי
איננושהואכזהכלקודם .לפני-כןשעשיתימהלכל

שהדברחושבאנייהודיים,חומריםעלמכוסס
דרמהשלמודללבדוקלנסותהיהעינימולשעמד

שלה"אכא"כתורבאיבסןבחרתימערכית.
עםהמודרניים,המחזותושל ,המודרניהתיאטרון

שלתכניתהעלכמעטכנויההמחזהשתכניתזאת
היוונית.הטרגדיה

"כררקמן"לפני , 64כןהיהכשאיכסןנכתבאוילף
בויש .שונהוהמחזה-"רב-הבנאים"ואחרי

סנ, 36-כניזוגשלהואהסיפור .פיוטייםמרכיבים
הדמויותאלה .ואחות-הבעל ' 9בןילדושל

הפיורדיםכאחדשטובענכההואהילד .המרכזיות
ממש .בטביעתוהאשםמי :בחיטוטעוסקוהמחזה

עלמסתכליםאם .דולף"מוירג'יניהמפחדכ"מיכמ;
רואים ,סטרינברג-הצעירדורובןעלאואיכסן

כ"מסעוא;נילאתרואיםמשפחה.כאותהשמדובר
סטרינכרג,שלחמורת""מחולאתחלילה",תוךאל
מטפלהמודל .ודלף"מווירג'יניחמפחד"מיואת

רגרסיביכתהליךכלומר .דינמיככוחכגרותכחוסר
שלולאזוריםלרחםשחוזרכאדם .מהחייםפחדשל

כתוךכעמידה .שלהוכמחירכהתבגרות .עריותגילוי
עםכהתמודדות .אחריותהלוקחבוגרכאדםהחיים
עצמואתהאדםרואהבוכמצבעצמם,החיים

שלו,הנשלטההורהכמרכז .הבריאהבמרכזכעומד
העיקריתהבעיהכאשרהזה,המתקררכדור-הארץעל

לצופההזקדרכלומר .החייםכוחשימורהיאשלו
נראהכפחדיף'עוסקיםאנחנולתיאטרון'ברא :הוא
מחירפחדיוכגללוששילם ,מאודשפחדמישהולך

הצופהאתהתלךהזאת,הצפייהומכוח .מאודגבוה
 .הכאהההצגהעדקילומטריםכמהערד

ודמות.סיטואציה :יסודייםמרכיביםשניכמחזה

 .זמןתפיסתשלביטויהיאביסודה' 'הסיטואציה
ביטויהיאוהדמותההיסטוריה.העולם,מצבתפיסת

היווניתבטרגדיהלדמותנתייחסאם .האדםלתפיסת
 ,הבעיהכמרכזנמצאתהיאהקטן,באוילףאו

אתלראותשניתןהמבוקרההווההיאוהסיטואציה
מענייןהנשלט.תחוםכלומר,סופו.ואתתחילתו
תיאטרוןשקרויכמההקיימותלתפיסותזאתלהשוות

דברהיאהתחלהאני,גדלתיכתוכהבתרבות .יהודי
מעיןהיו .הקדמוניתהאפלהבתוךאי-שםהנמצא
כמודעשלאאוכמודעאותיהמחייכיםיסודהסכמי

כלתי-כעתידאי-שםנמצאהסוףואילוהיום,עד
 .נתפס

להיסטוריהמעברנמצאתהקדמוניתההווייה
 ,האמפיריתבנקודהלאהיאחשיבותה .המתועדת
סיכתבעצםאלאלאתר,ארלנתחניתןשאותה
 .עצמההבריאה
שלמבטהמנקודת .משהובשבילנבראהעולם

ובתוךלביראה.מטרהיששוההאניבההתרבות
אברהם-קריאות-ניווןכעיןישע~מה,ההיסטוריה

אחר-מסויים,מסוגחוזהעללחתוםשהחליטאבינו
גדוליותרבמעמדאחר-כךאושרר,החוזהכך

בו .קיבוציחרזהעלוחתמההמשפחהכלנאספה
כךכהותעשוזו,זולאץרתגיעו-להםנאמר
-------------------------------~---------לעשרתהתחילואכלזאת.לאץרהגיעואכןוהם .רכך
 1987ינואר-פברואר Iעשורגל'
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 .עצמהמההצגה "חשוביותר"הרבה ,ההצגה
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 .עלילהאחוזיםחמישהובקושיאכספוזיציה,הם
אתהופךאתהאיך-השאלהנשאלת

עשללהווה ,הדרמטיהגלםלחומרהאכספרזיציה
ירושלים :כזאתחיתההבימתיתוהפעולה ?הבמה
בתאישהשלירושליםלאהיאתהילהחיהשבה

שלההטראומהשלפרר~קציהאלא ,ושלרשתשעים
ששיחקשחקןאותרהואפוגשת,שהיאהקבצן-

היאהמשוגעתהקבצניתחתנה,שהוא ,שרגאאת

מרכיבאתרלה,ש~tקהכפלהשלבדרךעבדנו .כיתה
כאןמדברלאואני .העלילהלתוךאותרורתמההזמן
סיפורתבניתעלאלאהתחכמות,שלצררהעל

 .לעלילהמעברופתרונו ,נתפסבלתיבעברשתחילתו
מחולבעצםשהוא 'במחולההצגהאתסיימנו

מגיעההדבריםאתלהגדירשהיכולתכמרבן .החתונה
הדבריםלכלהסבריםליאיןלכןמסריים.גנרלעד

בהצגה.שקורים

 .לפנינונתרןהכל- ?המחזהאתבונהאיבסןאיך
אתמגלהראתה .החוטףרגםהילדגםהואאליוס
שכתרךזהעריותבגילוישביניהם.הארוטיהקשר
חלקבעצםשהםמרכיביםמספרחוזריםהמחזה
הזקנהשברקטעישבתהילהגם .אחתמתבנית
הביתהלהגיעהיהאי-אפשרשברהיוםעלמספרת

שבשעתהיא, :דמויותלשתיאזמפוצלתוהיא
שניגרפו.המקרהשבשעתהקטנה ,והיאהסיפור,

לתהילהוכשמודיעים .זהקטעמשחקיםשחקנים
רצההיאמשתגעת,היאהתנאים,הפרתעלהצעירה

אזצורחתהקטנה .איחהומתחבקתהזקנהתהילהאל
 .פרספקטיביצחוקצוחקתוהזקנהאימיםצורחות

ארתהההופכיםאישיותשלמצביםשני-כלומר
דרמטררגיתמבחינהקייםזהבאליוס .לדר-מימדית

וביחס .לגיטימילאראליוסלגיטימיאליוסישנו-
מטייל.אנישםאלה,דרמהסרגישנישבין

לאמזההרבהאבל Iמענייןנראההנירון :לוישמעון
מבחינתלאמתנורןואניעצמן'ההצגותדרךעבר
שהפכההביקורת,מבחינתאלא"מבינים",קומץ

מהאנשיםחלקבעינישלךמההצגותחלקלפחות
מעניינים.לישנראיםכ-שלרכותאם-גםלכשלרכות,

מהזההביקורת,ומבחינתקופתיתמבחינהאבל
החשוב,קנה-המידהאתמהורהשזהולא ,שקרה
הנסיוןרקעעל .איך-שלא-יהיהקיים,הואאבל
מצבעלדבירםכמהלומדתוכלהאםהזה,

אבלאידאיתמבחינהגם .באץרעכשיו,התיאטדון
 '?חברתית-אמנותיתמבחינהגם

חסדיםאנחנואותםהדבריםאחד :יזעראלייוסי
היאלומר,מצידיחוצפהאוליזשאתלמרותבאץר'
עצמי,עללקחתיאני.אמיתית .תיאטדאליתחשיבה
אולישיהווהמשהוולמצואלנסותולמעשה, ~להלכה
 .תיאטררןשללאסטרטגיהכלשהובסיס

זאת,רואהשאניבמובןיהודיתיאטרוןלשהנושא
והתנ"ךמדי,נטורליסטיתהשואהלמדי.מסובך
הגשמת-אלהקצוותושני .מידמופשט

הציריםחם ,השראההפשטתאוהנטורליזם

 .החומריים

כמוהמסרכל-כךלאחיתהשליהבעיהאבל,
 .המדיום

אניהזאתהזרותואת .כאןזרדברהואתיאטררן

כל-כךאוהבשאניזהלאנרגיה.להפוךרוצה
אתהפךשהואאלוני,כיסיםשלבעבודה

ניקחאם .לקוסמופוליטיות .ליתרוןהפרובינציאליות
הבלתי-שלהמחשהז;כמדירםעצמההבריאהאת

בעצםלוישהאם-אלוהים :אומרואני .נתפס
ללאקיומואתלחרשבלתי-אפשריהיההרי ?קירם

כדינבראהעולם :כלומר .העולםאתברא .מדיום
 .האלוהיםקיוםאתלהביןיוכלוהבריאהשדרך
הולךמשתייך,אניאליהמהתרבות,כחלקואני

אתלשנותיכולאניהקדמונים.הצליליםלאורך
תיאטררן ,לכן .היסודנעימתאתלאאבלהווריאנטים

האדםלגבישהדרמה,מפני ,אצלנוזרמדיוםהוא
"תוקע"הואשבוהיומיומי,ייס n-ה nאורהיאהדתי

לקר-המתחשלוהחשמליהתקעאתבוקרכל
לאפהכלומר .בקשרנמצאהואוכבר 'העליון
שההווהמשוםבהכחשתו,אלאנשלט,בהורהמדובר

מהלךאיזהשללגמריאחרמשהושלפונקציההוא
 .גדול

אתונשאלתיאטרליים,גים ,ttבמויזאתנבדוקאם

ההיסטוריהלנרהעניקהאותןהדמויותמהןעצמנו
העיקריתשהבעיהאחתדמותזוכרלאאניהיהודית,

 .פרחציירההיהאיךארביעותיםל;ם nהייתהשלה
כתוךהאדםתופעתחשיבותכ'העדההיסטוריהבכל

ארהגדוללתהליךשהגישהכסיועהיא ,המערכת
 .באי-הסיוע

אי-שםצמיחותהיוהמערבילתיאטרון :לוישמעון
הדרמהעלכמרבן,וכהסתמך, ,משום ,הכנסיהבנבכי

להםהייתהלאאותהקיבלוכשהנוצרים .היררכית
גם ,כמטאפורהונוכחותוההווה,קבלתמפנירתיעה
הנוצריתהאמרנהשבתוךמשום ,זמניתרגםחללית

הלחם-המטאפורהשלההגשמההמימוש,קיים
ענייןנחשבשביהדותכעוד .לחלוטיןהנוצריים 'והיין

לא ,היסטוריתמבחינהרקלא 'מתחרהלמציאותזה
 "םל~"ומשוםל"חקרת"האיסורמשרםרק

~פניעמוקפחדשהיהמשוםאלא ,ר"מסיכה"
אותהמפני ,בתיאטרוןהקיימתהמתחרההמציאות

 ?לגביךאומרזהמה ,מטאפיסיתסופיתהגשמה

פאגאניתיאטרון

מהפגניותהמעברלנקודתבאשר :יזדעאלייוסי
תיאטררןהואהמערביהתיאטררןלנצררת.היוונית

שלמארדחזקמרכיבשבר .ביסודופאגני-נוצרי

 .כאןהעתידקיים.ישר .כאןישרכי ,הורה
לתוכהקלטהוה"עכשיר", "ה"הורהשלזרתבנית
התרבותשל "ההורה"תבניותאתקרשיכלללא

הפאגנית.

אצלנופחדולמה-לגבינוהחשובההנקודהוכאן
שלמהאלטרנטיבהנבעהלאהבעיה .מתיאטרון

לאשהעכשיומשוםולאהגויים,שמציגיםהחיים
 ,יותרחשובמשהרשישמשוםאלא .חשוב

המדיום,ביסודכלומראותו.משרתדקשהעכשיו
שאומרתפסינו-פילוסופית-היסטורית,תפיסהישנה

שבריבוע-העיגול ,שבנוזהומתח .תיאטרוןלא-
לאקיימתהיצירהכלומר,עצמה.היצירההוא

לי,ובאשרמרכיביה.שביןבמתחאלאבמימושה,
לעשותשלאעצמיעלגזרתישבהןשניםששאחדי
הקלהעכשיומדגישאנייהודית,מדרמהחרץדבר

בעגנוןגםהדיכי .עגנוןאחריאיבסןעםפנימית

"אוהד"רקאניאיש,אינני .בביתלאאניוביהדות
ביציעיושבאני .ממנהחלקלאאני :הזאתלקבוצה
בןלאגםשאניאלא .ה"שחקנים"אתומלווה
 •.דייר-משנהלפחותאניעגנוןאצלהמערב.תרבות

כזהותלשון
 94 'מעמהמשך

חסמויחהעיר

זהותו,מתודעתחלקהיאשלשונוכותב,לאדם
אלכמוליךבההגלומותהאפשרויותמשמשרת

מצטיירשהואכפיהעולם :שבוהסמויהעולם
הצורותשביןהמורכבתהיחסיםמערכתאלבנפשו'

לביןאובייקטיםכיןשבתודעה,קיומןלבין
 .הסובייקטיביותהמשמעויות

המציאותחקרשלדגםידועבמובןהואשירכל
אלהפלגהשלדגם :ביותרהסובייקטיבייםבכלים

ביןהמתחשביסודהמסריימת,תודעתיתהתרחשות

אין-שלכמצב ,ההיוליותמצבביןלמענה,שאלה
ונצררות,כשמרתהבחירהלכיןואין-שם,צררה

לבין-העדרביןובמשמעויות,שביניהםביחסים
נוכחויותעירהיאהסמויההעידזהבמובןנוכחויות.

באפשרויותיההתודעה,בחיימותנהשקיומן

בשםלקרואבחתירהבעדותה, ,הסובייקטיביות
שתיבין-דרכיםבאינספור-המגשר ,המסריים

 .tז:יןשלגדות
המקרר,מלשוןספרותיצירתתדגוםשלאפשרות

מוסיפההמוקדמת,הילדותשפתגםהיאכשזו
השאוביםיסודותלדובבכידכהיש .התודעהלערות

 :הזיכרוןממחוזרתמחוזשהיאלשוניתככרהמאותה
שבערוציםומדאות,צלילים .לשרןזכרי ,תכניםרמזי

והעכשיו,הכאןחייאלמחלחליםעררםשונים
ביצירותהופכיםאלהכלאחרת.כלשרןהמתקיימים

הזההדימויחקר .העולםעלדימוילקטעיאמנות
זהדימוילהורה.החיבורמדרכיאחתלהיותעשוי

יהודיכקירםהאישי,הקיוםשלגבולותיואתמרחיב
טעונתהיאלשרןזהבמרבןגם .יחדגםוישראלי

כסירןגםאלהבנסיבותהיאהתרגוםמלאכת .זהרת
בגבולותלגעתזהויות,שלאלמנטיםביןלגשר
ביצירותהכלליהענייןלצד .הזההמורחבהקיום
העבראתלהכירהצורךגםקייםזד,עםשלספררת

שלולשונובמונחימתוכו,-המשכרואת-
גםלדאותמופרךזהאיןאולימשמע).(תרתי

השמיהמקוראלהשיבהמדרכיאחתזאתבאפשרות
ככוח,ולאכחיללאכתשובה.כהשבה,כשיבה,-

זה,כמחת .המליםשאוצרותהזיכרוןבנתיביאלא
מי .קיומימצבשלמטאפודותהןונגררתילדות
יהודהכתב-האחידםמןיותרילדותואתשזוכר
 •מנצחים.ישבכללאםהמנצח,הוא-עמיחי
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בםר:גדליה
בתוךתיאטרוןבתוךתיאטרון
תיאטרון

משיחה)(קטעים

בולגאקוב,שלמחזהו-"מדלייך"שלהרלוונטיות
איננהסטאלין'בימיהסובייטיתבמציאותהעוסק

שלנובמציאותדומיםלאירועיםאולתנאיםמתיחסת
לחץ .כאןהצנזורהללחץיותרנוגעתאלאכיום,

לכשעצמהבצנזורה .חברתיתהליךעללדעתיהמעיד
הבעיההיוצרים.לחופשגדולאיוםרואהלאאני
מרשהשבחסותובארץ'החברההציבור,-היא

לעצמה:י:דרשתהשלאהתייחסותזוצנזורהלעצמה
שלמוחלטתבפסילהעכשיומדוברלכן.קודם

חוזר"אפריםלגביפוליטי.רקעעלשלמיםמחזות
הנימוקיםאחדהיהלמשל,לאור,יצחקשללצבא"

הערביקהל-הצופיםאתלהסיתעלולהשההצגה
וקיצוניגלויבוטה,כל-כךנימוקהמדינה.נגדבאץר

המתנגדהחיפניהמימסדגםאצלנו.עודנשמעלא
מהציבור,קטנהלאתמיכהכנראה,מקבל,לתיאטרון,
ומהזאת.מגמהמבטאתרקכאמור,והצנזורה,

שלתגובתהזומהבליותראותישמדאיג
כביכול'הליבראליתשלכר,המתונההאינטליגנציה

עלההגנהתפקידאתלפתעעצמהעלשלקחה
איש-לא-מכברשהתבטאכפיאמנות".לשם"אמנות
שהואלנוח"."קצתרוצהשהואשאמרידועספרות
זאתחם".משפחתי,לסיפוראהבה,לסיפור"צמא
מדאיגה.בריחה

תגובההיתה"מולייר"אתלהעלותשלנוהבחירה
שבעיניהבמה,מעל-גביתשובהזה,למצבמסויימת

העתונות.שמעל-דפימתשובותיותרנכונההיא
רלוונטיות.עללדבראפשרזהבמובן

ברובדדווקאאיכנההמחזהחשיבותבעיניאבל
הואעיקרומש~י.דברזהשלו.העכשויהרלוונטי

שהואשלו,והפטרון-המצכטהיוצרשביןהמתח
עובדהעצמה.היצירהעבורשלילימתחלאו-דווקא

החשובותיצירותיושלושתאתכתבשמדלייוהיא
דווקאוטדטיף,דון-ז'ואןהמיזכטדופ,ביותר:

התפיסה . 14ה-לראישלהמצכטיותבתקופת
חופשי'להיותחייבשהאמןאמכםטוענתהרומנטית

 .יעילתמידלאזהשחופשמוכיחהשהמציאותאלא
להתנגחוהצורךהבוסמפכיה"פחד"דווקאלפעמים

דקאופייניהיהזהואולייצירתי,מתחיוצריםאיתר,
מובהקות,אמנותיותנטיותבעלשהיה ,-14הללואי

 .הדתיבממסדהואגםשכתקלעד

כמהביןלזרימתונוגעזהמחזהשלהעיקריכוחו
מסוייםובמובןפאד;ןיסאטידי,-סגנונות

דיאליסטיות-סציכותבויששכימצדגרוטסקי.
הציניותבתוךשמתרחשותאמוציוכאליות
במערכהכמו .חצר-המלךשלוהגרוטסקיות

לאומנוהנישואיןהצעתשלבמעמד-הראשונה
חייםוקטעיהתיאטדלית,הגרוטסקהמתרחשת

זהועירובבמה.אותהעלמדלייושלהדדאמטיים
מעיןמרתקת.דואליותירצדוהחייםהתיאטדרןשבין

גםוישנה .תיאטדרןבתרךתיאטדרןכתרךתיאטדון

האש,כאלמנטלמשלכרלגאקרכ.צל.אמיסטיקה
היאחזק.חושכייסודכאשישהרכה.אצלושמופיע
נמשכיםאנשיםחומדים.מאכלתומושכת,מאיימת

וחשבוןדיןלעצמםלמסורמכליהאש'מראהאחדי
כצדיותרהשתמשתיהמלךכחצרלמה.-

שלהמרכזיהדרמאןכהשפעתבעיקר .הגרוטסקי
ישרמופיעשםברמסקררה"."השטן-כלרגאקרכ

כתיבתולסגנוןדמותוכסגנוןדרמה"פטפטן",אחד.
היוםשלiוסאטידהכיןזהמש_חקגםמדלייו.של

 1987ינואר-פברוארעשור,גל'

נשמעות-באץרהמחזהשללהעלאתוובאשר
האילץוכמו-בנושאשונותכלליותדעות

ובתקופותאחדותבארצותשככתבובתכניםלהשתמש
 .כאןלתקופתנואכאלוגיותליצורעל-מנתאחרות,
באץר'המחזאותשלמסריימתעייפותבגללוזאת,
בעיקרסתום,מברישלהדגשהבמקום,דדינהמעין

המחזאותשכלאומדיםוישהסאטידה.בנושא
מבחינההעתקה,כסירןדקהיאשלכרהמקורית
כזאתולאהרווח,המערביהתיאטדרןשלצורנית,

כסרגדליה

אצלהרבהקייםגלגול-נשמותשלמיסט;קהד"לבי
בולגאקוב.

רחב,אז'בקולבימתיותדמויותלעצבכידאגב,לכן'
שלמיצירותיושיותרכמהלקרואככרןלינראה

המחבר.

מדלייולשה"אמיתיים"חייושביןלחפיפהבאשד
היהשבולגאקובלינדאהלא-בהצגהחייולבין
לה-יומניאתהעבידאלאלעובדות,כאמןממש

דדךכלומדשלו,האישיתהפריזמהדדךגדאכז'
ולאורחי,בוהמשטרעלומחשבותיותחושותיו

בליאליוכתבהוא .סטאליןעםלמדיהמוזריםיחסיו
אותם.שלחלאהמקדיםבדובאם-גםמכתבים,סוף

 .שלהםהמפורסמתהטלפוןשיחתכמובן ,וידועה
היהומוכןמבהר"מלצאתהיתדביקשבולגאקוב
כבן-ברוסיהאישתובןאתאפילולשם-כךלהשאיר
עד-כיד-האם :ושאלאזאליוצלצלסטאלין .ערובה

בודעתואתשיכהובולגאקובאותך?שעממנוכך
שירצדליבדוד-אמד-שכיחבמחשבה :כמקום

 ...מולדתולגבלוותמחץוממשליצוריכולאינו

כגאוןלאבומוצגמדלייו-עצמולמחזהכחזור
שלו,היום-יוםדאגותעםהנאבקכאדםאלאירצד,

מינוסבכךדאהסטכיסלכסקיכישם.שתיכיןשכקרע
זולדעההגיבכלרגאקובהדמות.בפיתוחגדול

מתבטאתהמחזאימדלייושלשהגאוניותבאמדו
בהתנהגות.ולאככתיבה

 .חיפהתיאטרוןכולגאקוכ.מאת ~~~;;

כשדשיםהמעוגןישראליצררךמתוךשצמחה
 .עברית-יהודיתתרבותשלעמוקים
דריכהלהדגשתייש-הראשונהלטענהבאשד
יחסיבאופןהעולם.בכלהמודרניתבמחזאותבמקום
ומעורב.מגיבטוב,והקהלחיהתיאטדון Iבאץר
מסוכנת.הכללהכהישהשכיח,לאמידהוביחס
חייםאנחנומערכית,השפעהאצלנושקיימתכמובן
מושפעיםתחומיםשהרבהכךמהגרים,שלבאץר
ישובכל-זאתמהמזרח.וגםמהמערבגםאצלנו

אלוני'כיסיםשכןסתמית,קביעהזאתבאמידה
תכ"כיים.טקסטיםעםלהתמודדבהחלטכיסהלמשל,

גדנדיחיתהיאהשורשיםבתחוםמעצמנוהתביעה

המערבאתמשקףשלנוהתיאטדוןמסריים.במובן
התמודדהשה"הבימה"כמואליו,קרבתנובגלל
שכללעםדרסי,היהבימויושסגנון"הדיבוק",עםבזמנו

אתשבייםרואכטנגוב(אגב,יהודיים.אלמנטיםגם
עבדוהבכלארמני.)ממוצאהיה"הדיבוק"
לביןמסריימתעצמיותכיןסינתזהנוצרתתיאטדוכית

בעצמההבימויעבדותהבמאי.מושפעמהםדבירם

אסורשארתןההשפעותכלשלהסיכטזהבעצםהיא
הואהתרביוותערבובדווקא .להגבילבמפורש
לאלמשל'יהודי""נפשייחודית.ליצירהשמביא
חראנהפוךישכחר"לתיאטדוןעםזוההולאדמה
שבאהמשהוהיהבחר"להמחזהמתוךש"דיבד"מה

שלובדדךשלנר,המסריימתלמציאותכתגובהמכאן,
איןלצערי,אליה,מסויימתאמנותיתהבעה

כאץר.הביקורתשכן .אצלנומספקתהתייחס.דת
בצידומאשרהמחזהכתרכןיותרהרכהעוסקת

חשובפחותלאהואלשעדתייהצורכי-אסטטי
יותרעיסוקשהתיאטררןמארדרוצההייתימהטקסט.

וזיואליים,חלומותכביטויחזקות,תמונותבהעמדת
תבפאוהר,השחקן'בגרףדומיננטיכישמוש

קרקשיימיםאלמנטיםבאותםכמרסיקה,באימז'ים,
 •בתיאטררן.
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שליהתיאטרון
מוכרייוסף

אוהכמהעלפעםאיהופיעאשראחדשכלאומרים
אפילוהמתבצעתתיאטראליתעכורהעםקשורהיה

להיפטראפשרשאיכווירוסנדבק ,הקלעיםמאחורי
צדקהמוןשישלהאמיןנוטהאני .לעולמיםממנו

היההתיאטרוןאצליכן'פיעלאף .הזאתכקביעה
שחיתהאומרהייתיסתם,מווירוסיותרומתמידמאז

 .ייחאתשהצילהאנושהמחלהזאת
הכנתיהתיאטרוןכאמנותלהתענייןכשהתחלתי

אפילו ,גמורהכרצינותהזההענייןלכללגשתשעלי
התרגשותכתוכיעוררשקראתימחזהכלמדעית.
קריסטופורוסהייתיכאילוחשתיפעםולאעצומה

 .אמריקהאתמחדשהמגלהקולומבוס
 . 16כגילארצההגעתי

של;ש"אתבוקרשטהולדתיכעירראיתי 14כגיל
וקרמןטרוויאטהאתוגםצ'חוכמאתאחיות"

שאיפיללתילאנערכהיותיהעירונית.כארופרה
ללמודהיהשליהחלום .תיאטרוןלאישאיהפךפעם

וכמחקריותרמאוחרולעסוקעתיקההיסטוריה
טקיטוס,שלהיסטורייםטקסטיםהיוםעד .היסטורי
אתמרגיעיםואחריםפלכיוסיוספוסליויוס,טיטוס
עצבי.

לאהראשונותכשנים . 16כגילארצהעליתיכאמור,
כספרות.להתענייןאולתיאטרוןללכתזמןליהיה

כאווירהגדלתילא .הטבעייםמשורשיעקורחשתי
לינודעארצהכשהגתיורקיידישידעתילאיהודית.

גויהייתיזומכחינה .כשכתלנסועאסורשליהודים
גמור.

לעשייתהדחףהיהמהצבאשהשתחררתיכשעהרק
אפיקלעצמילמצואשהחלטתיעדחזק,כהאמנות
הסבירהדברכמצבי, .עצמיאתלבטאאוכלבוסביר
 .מחזותלכתובהיהכיותר
אתואיכרתיארצהעליתיעתעלי,שהונחתההמכה
מתחילתהכמה.עלההולםביטויהאתמצאהעולמי,
סממןמכללהתרחקשעליהכנתיכתיאטרוןדרכי
הסתובבתיאמנם .אקדמיהשלריחממנוהנודף
כשיעוריוביקרתיתל-אביבכאוניברסיטתכשנה

 ,התיאטרוןלחוגהלכתיוגםוספרותהיסטוריה
 .אנישאםהכנתימהרהעדפריי.פיטרידיעלשנוהל
ורקאךלגעתעליממשי,משהוללמודרוצה

לאזה 'תיאטרוןהמקצועית.התיאטררניתכעשייה
מתמטיים.כחיפושיםהמתמחהמכרןארמדויקמדע

תיאטררןאיששלמבחינתוהתיאטרוניתהשפהאת
לתיאטרוןהתקבלתיהכמה.עלורקאךלפענחניתן

האקספרסיוניסטיכמחזהוסטטיסטכתורז"ל"אחל"
הייתיהראשונהכמערבת .טנקה""החייל ;קייזרשל

כמשךדוםהעומדחיילהשביחוכמערכהיפניאיכר
יפני.צבאיבית-משפטממש)של(עינוישעהרבע

גדול(כרכביראייהנסכשםאוסטריהיההבמאי
אתרצחאשרטנקההחיילהמחזה,כסוף .וינאי)
לכמאיהצעתי .להורגמוצאזונות,כביתאחותו

למורתהנידוןשלהדלתאתשישאירהאוסטרי
נאשמיםיבראושאחריולקהללהראותכדיפתוחה
שלראשוניקורכןרקהואטנקהוהחיילאחרים

כאלגנטיותדחההבמאיאמנם .השלטוניתהשחיתות
כללפנישנאמרהבמחאהאותיזיכהאךהצעתיאת

חושב".שחקן"אתה :השחקנים

למהכיחסכיאםגרוע,תיאטרוןהיה"אחל"
המסובסד,הישראליכתיאטרוןאלהכימיםשמתרחש

והשחקניםסגנוןעלזהעלובתיאטרוןלדעתישמר
חיפשוזלאגמורהכצרינותלמלאכתםהתייחסו
המונחהקופה.אתיצילאשר"השלאגר"אתבהכרח

התיאטרוןשלמהטרמינולוגיהלקוח"שלאגד"
לבטאבאאשרתיאטררןעםקשרלוואיןהמסחרי
שה"אהל"אמרתי .חברתייםאונפשייםמאבקים
בזכותלמדתיאנרכיאךומפגר,גרועהיהמבחינתי

קיבלתימהרהעדהמקצוע.רזיאתהזההתיאטררן
 .במהפועלבתוררגםבמאיעוזרבתורגםעבדוה
המשכורתאתמקבלהייתיבמהפעולתבוראגב,

אושהשחקניםלפנירבזמן ,הפועליםעםכיחד
שבאמה ,שחוקהפרוטהלראותזכוהסטטיסטים

עכרשלכתפקידאותההמשחקשהפועלללמדך
לאכולרוצההוא .התהילהעםלהתפשרמוכןאינו
 .לאותו

מחזותכלעתיכאמורעתכאותה .לכתיבתיאחזור
תת-כאופןאלישדיברוהקולותקדחת.כאחוז

 ,ירנסקר .הצרפתיםהאבסורדמחזאישלהיוהכרתי,
התיאטרוניתשפתם .אדמוכוארתורכקטסמואל

לשכורכאושלהםהמחזות .הנפשילמצביהתאימה
 ,אנטי-מליציתחיתההשפהקודמיהם'סגנונותאת

 .כנפשיקרוע-אנוכיגם 'וכך .וקרועהמתומצת

 ,לגמריחדשהכמציאותחייתיאם,שפתאיכרתי
עלמחזותכתבתי .הורישלהנפשילהרסעדהייתי

שהצילמה .הזבללפחמזמןזרקתיאותםמחזותגבי
כגימנסיהלקבלשזכיתיהקלאסיהחינוךהיהאותי

שלמהנגריהקיבלתי ,צעיריםשחקניםשלקבוצה

לכנותיכולנומהם ,גלםחומרי"אחל"תיאטרון
כאותה .לדרךיצאנווכךהתפאורהאתלעצמנו
אתלבצעהיחידההדרךשזאתלמרתיהזדמנות

אותךלקבלששאינוהמימסרכאשר .שלךהמחזות
 .המשיחלימותלחכותולאליזוםעליךלחיקו,
אתהאם .הפיתרוןזהלא-ולקטרכביתלשכת
הגשמתלמעןולהיאבקלקוםעליךתיאטרון,איש

הדברנעשההזמןשכמשךוימאלמוכן .מחזותיך
הדרישותגםכי ,ומורכבקשהיותרהרכה

אאמיןתמיראךלגבוהות,הופכותשלךהמקצועיות
רחוקהזאתעשיהאםואפילוהעשייהכעיקרון
העשייה .שלוהבסיסיותהדרישותאתמלספק
שלךחמחזחבוהמצבעלעריפהביותרהגרועה
 .הופכיןלחשאיןכאבןבמגירהשוכב

התהפוכותכלעלהדיבוראתכאןארחיבלא
רקאציין .האמנותיתכדרכינתקלתיכהםוהפיתולים
תהוםשפתעלכהליכהכמויצרתי'עתשכאותה

ליד"חדרכשםקצרמחזהכתבתי .ומסוכנתחלקה
הוא .כפאריסיושבשכיוםיקרידידעםגרתי .הים"

 .אכני""שםעללציורספרכביתלימודיואתסיים
 .ככיספרוטההיתלאמאתנואחדלאףכיפו,גרנו

לכרוחחלםהצייר)שלשמו(זהגרינכרגיענקלה
שלהנפלאהים .הגדולהעולםאתולככושמכאן
דמות ,ליהיאוש ,יענקלהשלהחלומותיפו,

מרבדייוסף

עולמיהשקפתאתששינההמחזההרומנית.
"וויצג"היההאבסורדמזרםהשתחררתיושכזכותו

חשתילראשונהאותרכשקראתי .כייננוגיאורגמאת
רכיםכמרבנים .כחזיננעצתחדהסכיןכאילו

אשראומלל'אותרעםרגשיתמכחינההזדהיתי
אתלרצוחלכסוףנאלץוהואאותורומסתהחכרה
הסצנת.והמחזה,שלהסטקטוסגנון .אהובתו
אותהראיתיתמידאשרהחריפההאווירההקצרות,

ירוק-ושחררירוק ,צבעיםשניכיןעירבוככמו

שלכזרימהושחררהבימתיתהתאורהמבחינת
תיאטררנית.פעילות

שלערךכרשהיההראשוןהמחזהאתכתבתיגםאז
בוסרכמחזהבעינינראההואכיוםכי(אםממש.

השפעתותחתאותויצרתיאותו)גנזתיומזמן

חיקויהיהלאזה .ביכנרגיאררגשלהמוחלטת
להביעניגשתימודעת.השפעהרקאלאבפירוש
דרךשליהאישיותהחרדיותאתורקאךכמחזה

הלכתילאכלומר, ."רריצג"שלהפנימיתהטמטיקה
המנסהסופר,שללכתיבהאלאהשכלתניתלחוריה
שלבעיניר.םאותוהסובבתהמציאותאתלתאר
להביןמסרגלרבהכקלותכיבתוכוחשאשרקורכן'

 .התלייןוהיינו,בקררכן,הזנתעללהאישאתגם
סביבישאספתימפניהמחזחאתלהציגהצלחתי

ארםשלדמותוערדמימיכשםאשהשלמיסתררית
מהםהאלכימייםהיסודותהיומריאן,כשםמבוגר

לילות.שניתוךשליהמחזהאתוכתבתיהרכבתי
גרתי ."רסקיךשל"אחיוכשםאחרקצרמחזהכנ"ל
שכירםעגולבנייןעלכתל-אביב,הרככתשכונתליד

שלפרסומתראיתיהכנסהמסמשרדיכ;שוכנים
והשםהסברכללהשאיןמכרנהמןמשונה,משהו
פסלעםאחדבחדרגרתימעליה.התנוססרסקיך
אוהדלפחותארקומוניסטהיההואלפסל'שחדל
אוסףנערםובחדרוהקןמ;ניסטיתהמפלגהשלגדול
כאן,גם ."ארגרנירק"הרוסיותהחוברותשלעצרם

אותיעוררוהמיידייםהדבירםזה'קצרבמחזה

 .אחדלילהתוךקצרמחזהלכתוב
רעד"קשת"בחוברתהדפסתירסקיך"של"אחיואת

שרבמוצגלראותוואשמחאותרמחשיבאניהיום
הישראליהתיאטררןדלתותהיועת,באותהושרב.

מה .בהרבה)השתנההמצבשהיום(לאבפגינעולות
ספררתיםשעורכיםהעובדהחיתהאותישהפתיע

אמירהרוןראזךנתןמרקד'גבריאלכגרןדאזצעירים
שעזרהספקאיןהקצרים,מחזרתיאתמידהדפיסו

זמןכעבורואכןהעבירתלבמהדרכיאתסללהזאת
רגםהשכים""בימתכשםקטןתיאטררןגםהציגקצר

אחרהראשונים.מחזרתיאת"הבימה"תיאטררן
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מעמדו'אתלבססומתחילכאןנשארהיהכמקומי
וללמודלהילחםכדירחוקלנסועשעליהכנתיאני
מתוךאלאקרתניתהשקפהמתוךלאהענייןאת

ורקאךלצרפתהיגעתי .כיב-לאומיתראיהזווית
מכובדתמילגהלינתנוהצרפתיםפשוט,כמקרה,

כמלחמהולהתחילפאריסלהתיישבלישאיפשרה
 .הגדולה

אתאהבתי .כאמןעצמיאתלבססהתחלתיכצרפת
עד .הפריסאיהנכוןהמשחקאתושיחקתיפאריס

הכמותעלהןמחדו~:ייאתלהציגהצלחתימהרה
 .הרשמיכתיאטרוןוהןהשמאליתהגדהשלהקטנות
תכניותספורוכאיןהצרפתיתכטלוויזיההופעתי

(מכליושמימצוינותביקורותאפילוקיבלתירדיו.
אף-על-פי-כן, .לפגיהלךהתרברבות)שלשמץ

 .הקיומימצביאתליהבהירהששת-הימיםמלחמת
הענייןלכלהתייחסתיעודכל .דרשאנילפתעהכנתי
כרגעאך ,עמיהמציאותגםהיטיבהשעשועכאל

והמחזאיבידוראינהלתיאטרוןהכתיבהכישהכנתי
אתולחתוךלפצחשמחובתואדםאלאליצן'איננו

היהעלי .רחמיםחסרכקצבאותוהסוככתהמציאות

והמאפשריםליהשייכיםהחומריםעםלהתעסק
לוקחאתהבולמאבקוהכוונה .מעמיקביטוי

אדהיאההתמודדותלנצחתוכללאשאוליכחשבון
חייך.גורלאתקבעואשראלהונגדשלךכדירה
 ...כן ... ?התרבות "ולצרפתלימהדברשלכסופו

אתהאםאכל .רשמיתהכרהשקיבלסופרמאחורי
ותכריזתבואאם .חשוףהיכן ,עכשיוהכותבמחזאי

כעלהכריות .עליךיסתכלוחשוכיםשמחזותיך
כיותרהקשהשהדברגורסאנילכן .ומגלומןמשוגע

זהשכמאבקספקואיןשלךהיצירהעללהגןהוא
-הבימה""עםישלכמאבק .סיזיפימשהויש

נחשבהואהיוםועד;ןוצגהמחזה ,כאמוריהצלחת
העבריהתיאטרוןשלהבודדותהפניניםלאחת

שהמחזהגם(מדלי .ששת-הימיםמלחמתשלאחר
הישראליתכטלוויזיהפעמייםושודרכווידיאוהוקלט

היהימיםשכאותםלכני,יצחקשלוכהתערבותו
ניצחוןהיהזהאמנםוהטלוויזיה.)הרדיומנכ"ל
המלחמותכגלל ,שההנהלהמשום ,פירוסנוסח

האופוריה .הדלתותאתכפניישובסגרה ,שעשיתי

להתעסקאותיהובילה ,ששת-המיםמלחמתשלאחר
על-כךמחדהכתבתי .צבישכתאישלדמותועם

תיאטרוןשאף(מוכן .עצמיככוחותלהעלותווניסיתי
נטרפהכמעטודעתישובנשכרתילהציגו).רצהלא
כמשךחייתיכהלצרפת,לשובהחלטתילכן,עלי

 .יום-הכיפוריםמלחמתלאחרעדנוספותשנתיים
שסוף-סוף(המשיח)-צבישכתאיעלשליהמחזה
כתנאיםשניםארבעלפני "כ"הכימהאותוהצגתי

תוךמיתוסיםשכירתעלכעיקרהתבססמחפירים
השבתאותשלהמיסטיםכמוטיבים .קירקסימשחק

 .המשיחית

 "אמריקאיתסטריהימ"השחקניעםחזרה

נגדלצאת ,לעולםלימאפשריםהיולאהםאכל
לאגםדברשלוכסופ;שליליות.תופעותאועוולות

 .הצרפתיתכחברהמיאתמדכאמילי 'איכפתהיה
החיהתיאטרוןאתראיתיכראיטרם .לאץרשכתי

הבימתיתעבודתודרךתיאטרוןתיאטר").("הליויניג
לךשישמה- :ופשוטהחדשהעובהדלמדתי
 .זהודהו .פשרותכלללא 'באומץלבטאעליךלומר,
כסותלובשתשהיאבשעהאפילוזאת,אמת

עשירהתרבותמתוךלצמוחחייבתפרימטיבית,
לעבודתךהקודמיםתיאטראליםסגנונותשלכסינטזה
מוכןואניהזהמהעיקרוןמשאיננימאז .הבימתית

אתלשלםוהאי-הנוחות)הסבלהכאב,(למרות
 .המחיר.

לדלתותלב,לרועאיומה,לקרתנותארצהשבתי
אתביעוררהזאתאטימותדווקאאבלנעולותכרגיל
"זהאתכתבתיואזגדולקרבלנהלהחשק

הממסדאותיאימץמסתובב""זהאחרימסתובב".

להציעבמקוםב"הבימה".עבדוהוקבלתילבראל
לגבלוין""מעבראתולבייםלעבדהצעתילשימחזה
ורצתהההנהלהנבהלהבימוי'כידתוך .ברברלש

כאןגם .ציבוריבמאבקאזפתחתיהמחזה,אתלגנוז
אתהאםזה,מסוגבמאבקיםחדש.משהולמדתי
אפשרקלאסי,סופרשלבמאיובמיוחדבמאי,
אזמסתתראתהכיציבורי,מאבקלכהלרבהבקלות

שלאחרהמציאות .הנולדאתראיתיזהבמקרה
מרחםבמלקחייםהוציאהיום-הכיפוריםמלחמת

התנועה-והיאגדולהיותרעודמפלצתהמפלצת,
אחרת.יכולתילאכיארצהש:;גz:יי .גוש-אמוניםשל

להתבשל,עליבוהמקוםכאןלרע,אושלטובהבנתי
רבות,פעלתימאז .להיכשלאולהצליח ,להיאבק
ציבורייםסקנדליםפעםלאשעוררומחזותכתבתי
"מיסטריהלאחרונהאויריחו""מושלכמוחריפים

 .אמריקאית"

פוליטי.תיאטרוןהואשלישהתיאטרוןחושבלאאני
מעריךאניכיאםברכס,שלחסידוהייתילאמעודי

דומהאינהמחזהכתיבת .המוקדמיםמחזותיואת

אלארגעית,בהשראהכאןמדוברלא .שירלכתיבת
הגדיר,ברהמסשהמלחיןכמולתפוס,עשליךבמצב
 .לברוחלהלתתולאבזנבלתפוסישההשראהאת

לכתובהואביותרהקלשהדברסבוריםגםרבים
ללאהואמחזהשכתיבתלכםמודיעאניובכן .מחזה
כאןמדוברלאאפשרי.בלתיכמעטאתגרספק

הוארעיוןכלמחזהלכתובכדימבירק.בעריון
 ,אנשיםשניביןסתמיתישחהאפילו .מבריק

והשבים.העובירםאתוסוקריםקפהבביתהיושבים

מהישכמחזאי'לךהאם :היאהעקרוניתהשאלה
והלבהמוחשמאאו 'שלךהדמויותבאמצעותלומר

בשירוכמרחלולותשלךהדמויותואזריקיםשלך
 .אליוט .ט.סשלהמפורסם

נעקרוהטבעיייםששורשיכאדםמרגישאניהיוםעד

אתלהביןשהיטבתיהסיבהגם(זאת .באכזריות

כמהלפני .ארסו)אנטוניןשלהמפורסם"המניפסט"
הולדתי,בעירלבקרעמוקצררךחשתישנים

אדםשאניליהיהנדמהלילות,ישנתילא .בוקרשט
למזליוהודיתיראיתינסעתי, .מקוםבשוםנולדשלא
בגילהרומניהקברותמביתשיצאתיכךעלהטוב

16 . 

הפרסים(למרותשהמציאותמודעאנישני,מצד
אתלבצעכדי .במיוחדעמיהיטיבהלאוהסוכריות)

בקשייםוהערבהשכםנתקלאנישליהמחזרת
איומים.

רקעצמואתמגשיםשמחזאילהדגישעלי
הםבמגירההמחזרת .הבמהעלמוצגיםכשמחזותיו

 .והתולעיםהעובשחביבי
 .מחדשהגולגולתהדרךאתלעבורעליפעםבכל

פצעיםובנפשיבגרפימותיריםהללוהמאבקים
אתבשאט-נפשדוחהאני .לרפאםמארדשקשה

ריאליזםשלריחממנושנרדףהישראליהתיאטררן
השתחררלאעדייןהישראליהתיאטררן ;סוציאליסטי
 .הסוציאליסטיהריאליזםשלהשליליתמההשפעה

רקיחסלייש .דוקומנטריבתיאטררןמאמיןאינני
הדוקומנטציה .היוצרשלבמרחושנוצרלתיאטררן

היצירהשלהאמיתיתהמציאותהיאההשראהשל
התיאטראלית.

שלהעליזים"הלילותבשםמחזהכתבתילאחרונה
חיפהבתיאטררןמוצגלהיותעתידהוא .פרנקפורט"

ירכלשהתיאטררןעדרבזמןשיקחחוששאניאך
"לילותשלבמקרהגםהבמה.עללהעלותו
תיאטראלי,מצבומלביממרחיהמצאתיהעליזים"
בלבד.מקריהחולפתהמציאותעםשלושהקשר
בשורשלטפלשעליחשתיזהמחזהשלבמקרה
וגדלאירופהבמזרחשנולדכיהודישליהבעיה

השכיחהעולםמלחמתובגללמתבוללתבאווירה
מתוךכמרהנפשי,מבנהואתלשנות,ונאלץנעקר

מתוךאךהגרמניתבבעיהלטפלרציתיכן. .מוטציה
זהשבמקרהבחשבוןלקחתי .סאדר-מזרכיסטיהיבט

 .ליאיכפתהיהלארבות,יבלותעללדרוךעלולאני
האומרהעיקרוןעלושמרתילומרמהליהיה

חייבדיוניסוסשלהפולחןכמרכלראשיתשתיאטררן
עזה.בטלטלההכואבתבשןלגעת

זאתעשיתיהערבית.בבעיהל~פליותרענייןליאין
דמויותלכתובמאודליקשהגםיריחו".מרשל"ב

יכולאניגםכיאםאותםמכיראינניערבים.של
זהבמקרהשלהם.המוטביציהשורשיאתלהבין
הבחנותבכמהלהעדרישמרקסיסט,להיותמבלי

המרקסיסטית.מהדיאלקטיקההלקוחות
זאת .המציאותאתמשניםאינםשהמחזותליברור

מאודלציבורורקאךהמופגתאנרגיהשלאמירה
מחזאיםולאסולרארנסטלאנובט,לאמצומצם.
הגרמניהעםאתלעצוריכלואחרים,גרמנים

שלבסופו ,כן .מרעיווחברהיטלרעםמלהזדהות
היום,עדמוצגיםברכסשלשמחזותיולמרות ,דבר
שהצליחהואהכושל'והמחזאיהגרפומןגבלסזה

השמד.למלחמתהגרמניהעםאתלגרור
מתפשרים.ממולחיםסוחריםשרקלשכוחאסורלכן
דרךהזאת,הקשהבדרךללכתהחליטאדםאם

לקבלעליוהאמנות,דהיינו,מתמשך,הימורשהיא
ישמשלו.מזלאמןשלכלהפשוטההעובדהאת

המצליחיםכאלהוישבקלותלהםההולךכאלה
הואהעיקרנוראים.יסוריםתוךציירותיהםאתלבצע

הקשיים,למרותמעמד.להחזיקלהיכנע.לא
היוצרעלהעוינים,והמבקריםהסיבסודיםהקליקות,

יושבכשחראורקאךמתגליתשלושהאמתלדעת
ממהאיןלשפניו.הניירעםומתמודדעבדותובחדר
אלאאובייקטיביתאינההאמןלשהאמת .לפחד
ללכתעליושלו,באזנתמאמיןהאמןאם ..אישית
הפזייותאפשרויותיוגנלררעדהסוףעדאיחה

תמידלשאלעדתהאמןעללכל'מעל .והנפשיות
הזאת.האמתבעדפרחים,לקבלהואעתיד
כמהמעידףהויהפרחיםשרגאאלהשוררתכותב

 •משובח.וויסקיבקבוקי
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בפהצנזורה
בלבוצנזורה

עוזאברהם

יישמעואיךמהמחשבה"נבעת[ים]הםכמהעדאחת

כלשהובמרתף-בירהכהנא]נשלהמומחזיםנאומיו
.12האץרמרגלית,(דןבתל-אביב" 12. לא .) 1986

תוכהתוךאלבעלילחדירהלאופאמפלטים,כרוזים
רק !הכותבאתמבעתותהחינוךמערכתשל

שלא ,תיאטרון-תעמולהשלהמופרכתהאפשרות
במוחותעלה,לאשאףלוודאיוקרוב ,עלתה

שקהלוהיטבהיודעהרבני,הסוטהשלהפראגמאטי
r;וספיס.שלבמרתפיומסתופףאינוהפוטנציאלי

התיאטרוןשלהכוללבמאזןבו,ישמהוכי ,באמת
גמדישלחמתםאתבאמתשיעירבישראל'

 ?שלנוהתרבותייםהמישמרות

התיאטרוןבהקשרכלשהןהכללותלערוךניתןאם
בפרצוף-אבוי,כרוכות,הןאיןהעכשוויהישראלי

מפתעלהעגוםבמיקומואלאהאומנותי,פניו
המערכתידיעלכשנתבקשתיולפיכך' .המציאות

הישראליהתיאטרוןמצבעלהירהוריאתלערוך
לשמהבפואטיקההעיסוקלינראה 1 1986בשנת
האמת,עלולהודותריאלי,הקשרמכלומנותקתלוש
 .למדינילעג
מטעםהוכחה 1986שנת :אחתפשוטהדוגמההינה

י~שםשבהכשנההישראליוהתרבותהחינוךמשרד
מיעוטיםעםולדו-קיוםלדמוקרטיההחינוךעלדגש

תחילההשנה'הועלההללוהדבריםברוח .לאומיים
תל-אביב,אוניברסיטתשללתיאטרוןהחוגבמסגרת
עיבודולנוער,לילדיםהממלכתיבתיאטרוןואחר-כך

 .אהל"ןוב mבהפיצוץכרמידניאלהשלסיפרה
ראותהמנקודתבמחזהמוצגתהדרמטיתהסיטואציה

נץאילנהשל:;נתםהשחים-עשרה,בתנטאשהשל
ללאיחדהחייםהערבי,מוראןוסאמירהיהודיה
להםמאפשריםאינםישראלמדינתחוקיכינישואים
 .דתואתימירמהםשאחדמבליכחוקלהינשא
נעצרמאזספורים,ימיםבמהלךמתרחשהסיפור
לפיצוץבאחריותכחשודנטאשהשלאביה

(עלגריםהםבההיהודיתהשכונהשלבמינימארקט
שלמורתהכמסתבר,שמסרה,למשטרההודעהסמך

המישמרומרכזתלאומימצפוןחדורתשכנההילדה,
בחצרקודםבערבהאבאתשראתהבשכונה,האזרחי

כשמסתברממעצרלשיחרורוועדהאזרחי)המשמר
ניגרםאלאחבלניאירועהיהלאשהפיצוץ

נבחניםהמחזהבמהלך .גזבאלוןמהתפוצצות
אתהסובביםשלהקדומותודיעותיהםסובלנותם
האנושיתוהסביבההשילטונותשליחסםנטאשה,
ואפשרותבפרט,ולערבימשפטבלאלעצור

 .בישראלוערביםיהודיםביןוהדו-קיוםההידברות
מתאימות,הסברהבפעולותגםלוותהההצגה

שלהפדאגוגיהצוותידיעלבמיוחדשתוכננו
המחזהסביבשקמההציבוריתכשערודיה .התיאטרון

להצגהכרטיסיםיקנושלאומנהליםמוריםהודיעו
התערובת""נישואיבשלסיפרםבתילתלמידי
הידוע,הפאפוטרוקהמחזה.במרכזלדעתםהעומדים,

לציבורהודיעבהצגה,חזהשלאעצמועלשהעיד
"מסרנושאתשההצגההממלכתיהרדיומאזיני
כזכור,שהכריז,עצמו,והתרבותהחינוךשר ".שיקיר

נתןודו-קיום,לדמוקראטיהחינוךכשנתהשנהעל
בירושלים,ההצגהשלחגיגיתלהצגתחסותואת

בימתועלהתקשורתבאמצעיהתבטאובעיקבותיה
הבמה.מןההצגהאתלהוריד rממלשהואהכנסת
שללהומאניזציהתורמתשהיאפיעל"אףשכן

נישואישלאידיאליזציהעושההיאהדמויות,
דבירועלחזרהוא ,, .לערבייהודיהביןתערובת

התיאטרוןלהנהלתבפומביוהציעשונותבהזדמנויות
מןההצגההורדתאתלשקוללמשרדו)(הכפוף
בסוגיותכאןלעסוקטעםאין .שניזכרוהטעמים
הקשר,אובתיאטרוןנקודת-מבטכגוןאסתטיות

ביןהתרבות,שרבפיהפשטנימניסוחויותרהמורכב

הדבריםהחיצונית.והמציאותתיאטררניתתימה

עצמם.בעדמדבירם

העונהאתביותרהמאפייןהללו,הדבריםברוח
אלאמחזההעלאתאינוהישראליבתיאטרוןהנוכחית
לאוריצחקשללמחזחףכוונתימחזה.שלפסילתו
המדובר,המחזהאתקראתילצבא.חחראפירס

שנאסרלאחר .הצגתועלהמלצתיואףבעשתו'
פומביתלקריאהבהבאתוחלקנטלתילהצגה

תל-אביב."באוניברסיטתמרצים"פוררםבמסגרת
שלמהגאולהשיביאהמחזהזהאםיודעאיני

עוזאברהם

אמיתיכידכןהואאבל .בישראלהתיאטרוניתליצירה
שלבליבההנוגעתיאטרוןשלהשבריריכמיבנה
המיבנה .מהוססבאורחכאןוניבנהההולךמציאות,

שלוהעתידחזוןאבלבראשיתו'עדייןעומדהזה
סיבסודאגורתלכלהיחידהמצפוניהכיסויהוא

תאוות-אכולמתקציבההתיאטרוןלעידודהמופרשת
הדור,צדיקישלנו.התועההמדינהשלההתפשטות

הכפופההנואלת,לוועדת-הרישווידםאתהנותנים
אתמתרציםוהכשרות,השבתלשרישניםמזה

אםש"גםהאבסורדיבטיעוןהחרופההצבעתם

היאעודכל ,צנזורהשלבזכותהמאמיןאינניאישית
המוסרעלכאלההתקפותלאסורחובתהקיימת,
זו,מעיןהנמקה ".המדינהשלוהאזרחיהצבאי

למתחיליםבלוגיקהכתרגיל-שעשועיפותשהנחותיה
אבןהיאהלוא :המוסרתורתלתחומימעשהשייכת
פעולהמשתפישלהראציונאליזציותבמערךהפינה
היסטוריה'לכולנוטובים,אנשיםכולנו .ומעולםמאז

מבדיל .מבפניםלהשפיעכניםכסירנותשלעגומה
משוכנעאינווהכותבההתפכחות.מחיררקבינינו

 .ראשונההמתפכחיםעלנימנהעצמושהוא
 :הנוכחית"התיאטרון"עונתעללהרהרנתבקשתי

עונתראשיתאתהחגיםבפרוסלראותנהוג
שלמימסד-השוליים Iעכופסטיבל .התיאטרון
חגיגותשלזותחושהמגבירהישראלי,התיאטרון
תיאטרוןשלהמבוקררחמועכו,אבל .בראשית
לעכומגיעותההצגותרוב .משלאלאאינה"אחר",
כמה :הממוסדתהבימהעלההצלחהחזוןוכליכן
אתעיצובןבחשבוןהמביאותההצגותהןמעטות

האסטמאטיות.המחילותשלהמרשימיםהגירכותלי
הצנזורה :התוכןעלגםמעידזהחיצוניסימן

תואמתבישראלהתיאטרוןיוצרימרביתשלהפנימית
בפאניקההנשמרהמשוחזר,הקונצנזוסממדיאת

האחרוןזההתיאטרונים.הנהלותידיעלקנאית
הקונצנזוסביןכפשרהשרירותיבאורחמעוצב

המותרת,המהפכנית,הנורמאטיביותלביןהלאומי
הפוליטייםהצנזורים .הליבראליתבחבהרלאומנות

החתרנילקשרבאשרעולמותמרעישיםהמדינהשל
בבחינתהםאלהכלאבלבאץר'התיאטרוןשל

לייחס(אםבליליפאפוטסערהמקארתינוק,הזיות
דמאגוגאותושלהגרוטסקיותלנאקותיומישקל
הגירסאותבעליגםאבלהרדיו).שלדמגוג

עצמםעלהמעידיםהפאפיטפוט,שלהליבראליות
בנשימהלצייןישכחואלהצנזורה,ביטולבעדשהם

אצלנו,עשתהמחאת-אמתשלהחשובההעבודהאת
הפוליטית.הסאטירה ,המוקדמותהשבעיםשנותמאז
מתחרהמאז .לההתחכמהכידוע,המציאות,אבל

זוהפכה ,הסאטירהכתרעללחדשות""מבט
במערכותאי-שםוגוועהחיוור'לצלהמקורית
סרבול'יהושוערק .ויןלחנוךשלהזוהרותהעיכול
בדרגותניפנה, ,הפוליטיתהמפהאתבאומץהקורא

שםלבקשפנימההלבבחדריאלהצלחה,שלשונות
אםגםהפנים,בקימטיהניכריםהאסוןזרעיאת

החלוםעייביןקבוריםעדייןהפסיפסמןחלקים
הציוני.

התיאטרוניהמימסדנזקקהנזכרתהפאניקהמתוך

גבולותשיישמרובתנאי-במחירהמורידלכל
 ,ותיקיםגוביםבאפיהחל :המשוחררהקונצנזוס
בשפהמבולבלתאישיתמחאההממלמלים
עודוכלשבה, nונטול-מעילגת-צורהתיאטרונית

ומארכסיזםהביטחונית,כשרותםאתלאזכריקפידו
לעולםעטםפריישתובבמגונה,~להבפיהםיהיה

מיסטיקאניםבפולני-מרוקו,וכלה ;המימסדבתמיכת
אופנתית,מחאהכלשלבשירותהלהשכירמהפכניים
לליבםיקרההצנזורהשל(הזמנית)הפסילהשתעודת

בעלימטביעיםבמקביל .מתעודת-יושריותר
האומנותיתשפיותםשרידיאתשבתוכנוכישרונות

ניבראשלאיהודיתיאטרוןשלשיחזורבפולחני
הרומאנטיהחיטוטהיה.לאמשלואףמעולם,
מסממניו ,אכןהיה,הנפששלהמיתולוגיהבניבכי

בעידןהבורגנותשלההתבגרותגילשלהמובהקים
וחוללהבאסטיליותהפילהבהבימיםפריחתה,
שהאינדיבידואליזםבשעהאבל .תעשיייתיותמהפכות
החיטוטבתאוותהיוםעודשקועהמזדקןהבורגני

במאניפסטיםאותםמלווהואףהמיסטית-לאומית,
הללו),השורותמעצםעיפעוף(כמטחוריכיכרי-ראש

החמישיחכרישלבדבריואליולפנותהלבניפתה
לעתבושעדמשתטהאךללבהיקרפאלסטאף,אל

פנה .לך .זקן •אותךמכידו"איני :דיקנה
 ,, !ולץלכסיליפההשיבהאין /.לתפילותיך

המשופעתבמציאותגםצנזורהלהצדיקאין
כזאת.אינההתיאטרוניתומציאותנויוצר,בתיאטרון

סמכותה,אתהשואבתשלנו,הרישמיתהצנזורהאבל
מתקנותחיינו,במציאותאחריםנאוריםמעשיםכמו

הראשונה,הפעםזוראתהנפסדות,מנדאטוריות

שלםעברימחזהלפסוללצבא,חוזראפירםבמקרה
שלהערבי(המיגזרגלוייהפוליטיתבהנמקה

מקריםשנילפחותידעכברבישראלהתיאטרון
גםכיעדמושרשתכההצנזורהכאןאבלכאלה,
הציבורלאוזניהגיעולאהשערוריהשלהדיה

התרבותיתבאווירהנאלחתהסלמהזוהי .היהודי)
כדידיבההיהמתוקנתמדינהבכל .שלנוהעכורה
מיכלעצמו.הצנזורהמוסדשלדינואתלחרוץ

הזאתבעתויחרישהאומנותיתבעשייהשמעורב

לאאברי,לצבא,חודראפריםבענייןהמחאה(וגלי
שלהכושרבשעתאפילורמותבתרועותצילצלו
לכלפעולהכמשתףהריהוהאחרון)החילוניסערת
יעשהלאהרישמיתהצנזורהשלביטולהאבלדבר.
בהכחדתוילווהלאאםהתיאטררןשללהצלתודבר
שבלב,הצנזורה :כמהפיהמאייםהקשרהשל

בישראלשהתרבותבמנדאטעמוקנחהטבועה
למדי'נבוןתרבותשרשגםעדלפקידיה.מעניקה

אינוהצנזורה,לביטולנוטחשחראציבוריתהמתבטא
שללהנהלתובפומבימציעכשחראשגהבמהמכין

מעלה,שהיאמשוםהצגהלהורידציבוריתיאטרון
מחלוקת.מעוררימסריםלדעתו'
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 .שקטבקוללדברוהחל .אמרןכוהןמרי-פטא,הגדולהכוהןפיראתפתחדאז
 .ובהירצלולעררנואךמזקנהחלש

לעלבונםהקץדכאהכופרשלשלטרנדתםכי ,היוםכליבנרהשמחהגדולהאכן"
הקרויהשקרוכוהניהפנכהמלחכי .צרררינרשלמצחםולעזרתהאליםשל

 .היוםבמעשינולהיחפזלנראלאך ..'אמת.'
שלסקרנותםאתנעורררקוהטבלות,הכתובותמכלהכופרשםאתכמחרק"אם

tקםאשרמלכותיתמסגרתאך ?כתרבותקוראהכוהנים.מלבדנו,מי .הבריות
השםמהר ,זהאתזהישאלווהםהאנשיםעיניאתתמשוךמתוכהנמחקהמלך
המדברחולדתיכסרההכפירה,עיראחטאתרן.אתננטושאם ?נמחקאשר

ומיניקבריםושודדיידםיברארעודולכרנה,בקמפררהחנוטכגרףריזpמררה,
והפסליםוהתבליטיםהציוריםאתוימצאוברויחפרוהמקדםאתימצאוסקרנים

 .הזמןמשיניעליהםיגנווהחדלהמדבראדירכישאירדם,שהכפיוהרצפות
מיאחריהם.הנוהיםוהחכירוואנשיותומכיוואתמרזההמתעתעאתנגרש"ראם

ויושביהישימוןבניעםאחתידיעשושלא ,במדבריתחזקושלאלנריערוב
יבראשלאלנריערוברמי ?הכופרהמלךתורתאתויאדירויפיצואףואוליהציה.

פולשיםשלידיהםרעלבפיהםנישאתלארצנו,תשובהגדולהוהכפירהידם
 "?מבחוץ

כהרעיניואבלהמסרבים,שלפניהםבארשתלהבחיןמשתדלסביבו.מביטהוא
 .אפלוליוהאולםמזרקן
 :בקולי"שמער .מיוחדתבהרגשהאךבאדיבותואמרהואמוסיף ,, .הכוהנים"אחי
אתנחרשהאלים,אתכנםעלנשיבהטבע.בדרךלהתגלגללדבריםהניחר

וטקסיםפארבתהלוכותהעברעלבונותעלנכפר ,רכברררהדרובמלואפולחנם
שלשלטרנדתםכיהעםשידעעדבררחב-י,.ויקרםשמםאתנאדירהדורים.

 .רבותשניםבנרשרדוהשוטיםחסידיוושלטוןחסר-הדמותהאל
שלדרכםזרכי .רביםאנשיםכיישבההוא,נהפוךננטוש.לאאחטאתרןאת"אבל
משנהמשתניםהאדםשפנירכשםהרף,ללאבתיהםאתמשניםשהםאנשים

אם 'חוןאחטאהעירגםכךבצעירותו'למראהודרמהבזקנתומראהוואיןלשנה,
וזכר 'מחדשרי~נריפלוהבתים .אחדדורתוךהכרללאתשתנהותתקיים.תוסיף

 .הגדולההכפירהמשיקוציישארלא
אתישרתווהםבעברדתינר,נעסיקהכופרהפרעהאמניושארבקהפסל"ואת

 .המתאדונםשלהמשדכותדרכיואתישכחומהרהרעדהאלים
מדועשוכחהנרדףשאיןעולםשלדרכוזרכי .לנפשםנעזובואכשירמרזה"ואת
ללא .אחריםעיסוקיםלעצמומוצאלכפשרונעזבשנשכחזהאבלנרדף,הוא

כאחדלהיותמהרהעדהםאףישובראותם,וגידלשטיפחהמלכותיהכופר
כאן .אתרןכוהניביןלמרזהמקרםנמצא !נבטללאאתרןפולחןאתדהרי ...האדם

אתיזכורלאואישטובה,בשיבההללוהכופריםכלימותוגםדכאן .בברא-אמרן
 .בעברמעשיהם

יחדלו ,הכופרהמלךשלחסותוללאכוהן,רכלימנהיגבלי-לחניךף"ואשר
אתהםאףימצאוהממלכהשלוכשלרדתהבפריחתה .האוויליתמנרגנותםהםאף

 .רביםבמיםכמלחבינינולהימסוסופםלהתמרד,ישוברולאמקדמם
לראותוזכיתיכךנולדהכופראתשראיתירכשםארמדת,עליחיאנירבות"שנים

כי ,עימדלמרתלהזיותיווהניחרקברואללבראלמתהניחר-עצתיוזוהי .מת
 ,, .עולםשלדרכוזר

בשדהאותםפגשהניליחודשיים.שללחופשה ,בנרעםבישראל,שרבהיההוא
הכותללידהתקייםכר-המצודהטקסותיקים.כירידיםהתנשקווהם ,התעופה

הואנישארהקיץבסוףמהודר.כמלוןפניםקבלתנערכהואחר-כך ,המערבי
 .כעתבהריוןנילי .באושרחייםהםומאז ,ונילי

ממנומסיריםהם .הצבאישבבית-הקברותלקברושלמהשלהרריובעיקרערליםכידם
מבטלאחרונהכשהעפתי .ה"קדיש"אתואומריםפרחים,עליומניחיםהאבק.את

המדפיס .בשוליהםהצהיבושהדפיםנוכחתיאצלי.השמור "האחרונההגבעה"בעותק
 • .הנירבאיכרתרימה

עלוחשכוכסארתיהםעלישברהגדוליםהכוהנים .זזלאאישמה..ומבשחררה
לעקורהעזהרצוןעלהנקם,תאורתעללוותרלהםהיהצר .העתידרעלהעבר
כוהןלף~הגםלנדלם,היהברוראבל .עלהרעדמשדרשהגדולה,הכפירהאת

 .מגרדנודברהגדולהחייםחכמתרכיהכוהניםזקןצדקכיתרת,

 • .היהרכך

חלילהדרךמסע
 7ומעמ'המשך

אנשיםוהותרדייש .ההליכהמןתתעייףרקאתה !גדולעניין ?כפאריסלטייל
רגם .מקרםאפסעדמלאותהמסעך;ת .כחנויותומתכונניםשם.להםהמטיילים

תזכור .לישרןלךטובה,ליתעשה .בפאריסלגמרימיותראתה .הזוכרתכתי
שהבטןערכאכילהלהחפזשאצטרךלכךתגרוםאתה .לנצחנמשךלאשהלילה
 .כגללךליתכאב

חןמוצאאתה-ושניתרעב.שאנימשרםכלקררם .ארתךלטרוףמוכרחאני
שהבן-אדםחשבתראתה .כעיניחןמוצאשאתהלךאמרתיהלבהתחמיד .כעיני
אין .השררהמןפשוטארכל-ארםאני .מביןאתהעכשיואכל :ה;מ;הואמולך

לחיים .מסריימתתכליתלךישעכשיו :להביןחייבאתה .צררךאלאמקצוע,זה
אלישנכנסתמקרהזהשהיהחשבתתכלית.להםישבגלליורק .תכליתיששלך

כשצעדתבךהסתכלתי .כמיקריםתאמיןאל .בעולםמיקריםאין ?לתא-הקרון
 .אליבדיוקהצטרפת .ישבתישברלתאנכנסתדאזהרציף.שללאורכוב~י~ה
אתה ?יפה-תוארליצורנחשבכלב-יםהאם !חלילה ?יפה-ת;אךשאנימשרם

 .דבריםיתרחשושפהשידעתמשרםלחברתיהצטרפת
אתוסגרוחזרפטיש-העץאתהוציאהוא .הקטנההמזוודהאתפתחגמורבשקט

 .בידרהחזיקפטיש-העץאת .המזוודה

 .אמר ?מתחיליםרבכן,
אבל ,כיצדיודעאלוהיםנזדקפתי.פתאוםולפתע .אחדרגע .אמרתיאחד,רגע
והרכבתירדהמנוףנקרע,הדקהחוטהיד.אתוהושטתירגליעלניצבתיהנה

כסנקט-פרלטןשנולדהאיש .נעצרהדאזבסמרך.נשמעוצעקות .וחרקהנשפה

לידניצבוכהרף-עין 'מעילואתנטלכמזוודה'פטיש-העץאתבמהירותהחביא
השטותעלאמר.עליך.ליצרסביבותיו:והתבונןבמפתחארתהפתחהוא .הדלת
תהיהלאועכשיושכמרתך,חמורפראנקים.עשרת-אלפיםשלבקנסתשלםהזאת

 .פאריסברחובותלטיילאלאברירהלך
בהריוןראשהחייליםשניושוטר.נהגביניהם .תא-הקרוןלתוךנדחקואנשים
 .באגרופיהםעליאיימו

אלי.צעקהואשלי.לחלדןמתחתממשבחוץ'עמדכברמסנקט-פרלטןכלב-הים
 !לחידתרוצהכזהויצור .החייםלכל ,צעקעצמך'אתחירבנת :החלוןאתפתחתי

ונעלםהסוללה,במורדבזהירות, ,בימינוהמזוודהירד, ;בכתפיומשך ,ירקהוא
 • .יולדתאלהממהררופא-כפריכמר .בחרשך

בלינוצנזורהבפחצנזורה
 104 'מעמהמשך

סלומוןשלמהשלחקאנוניזציח
 73 'מעמהמשך

לילעזורתרכלאםבשבילי.לתחוםמחוץהםומפותאסטרטגיהסטטיסטיקה,
המידערובאתלהנתתיהרצפה,עלשנערךמפות,עלהתחלתידיוןאחרי ,,קצת,

 .המקומטיםהסדיניםעלשנינוביןמונחשלההקטןהקולכשרשםבמיטה,
ניליכשפרשתמה,זמןבמשךזואתזושליפרשיות-האהביםשתיחפפוכך

אשתיאתשאעזובסיכוישאיןכברנוכחההיאתקופהבאותהלאיטה.דועכת
בנוסף .ללחץשנינואתהכניסההענייןאתתגלהשאישתיוהסכנהאיחה,ואתחתן

אישבלבד,אחדילדעםגרוש,מתאים,גבר-נדיריצוראותוהופיעלכך
הוריואתלבקרבאהוא .נישואיןעל-ידירחוקמשפחהקרובאמריקאי,עסקים

בצערם.השתתפותואתלהביעכדיבישראל'קצרהשהייהבמהלךשלמהשל
 .וערבלארוחת-צהרייםפעמיםמספראותוהזמינווהםלליבם,מאדנגעהדבר
העתיקה.וביפואביבבתללסיורבמכוניתהאותולקחהניליואילו
-כאןהשתקעותעלברצינותלחשובוהחלישראל'אתמאדלחבבלמדהוא
יקחשהואלכךתתנגדלאלשעברשאשתוויתכןבר-המצווה,לגילהתקרבבכר
להםואלימותמחלות-מיןמסמים,כזהבאופןאותרוירחיקהכה,הנעראת

"הגבעהשלעותקיםמספרלוכתנהנילי .באמריקההנוערבכינחשפים
באמצעותטוביםלחבריםהפכווהםנוספים,משפחהקרוביעבורהאחרונה"
מכןשלאחרבקץי .לארה"בשובראחרימידשהחלהופוריה,תכופההתכתבות

אחדכפסלמחזהיורידאריעלהמהלכאורה,שכן,
התופעהאבל ?הישראליהתיאטרוןשלבערכו

עלהמופקדיםאנו,כמה.פיארוכהידההמצנזרת
נתקלים ,הישראלילתיאטרוןחדשדורחינוך

ההתבטאויות .חריפותןכמלואכהשלכותיה
"המסרכעלכמרמררי-הוראהשלהציבוריות
לראויהמוצאוהתרבותהחינוךשרארהשיקוי",
תיאטרוניםהנהלותשלבשיקוליהןלהתערב
כסולםביטוייךאתמהרחישמוצאות ,ציבוריים
הבא.עכופסטיבלשלפניולמעצביהמוקנההערכים

תלמידישלהמשוועתאי-נוכחותםניכרתרכך

לביטולהציבוריתכעצרתתיאטרוןלהוראתהמוסדות
בכיתה,המתבטאיםתלמידיםאותם-הצנזורה
הצרפתיםהסטודנטיםיצאוכרהשבועבעצם

סומר)ושערומררה-עמיתלישסיפר(כפיחרחרנה
 • ,, .אידיארלרגיבקונצנזוסמחףייבציבוריש"תיאטרון

 :המערכתהערת
מחזהוהיהבשלמותו'הצנזורהעל-ידישנפסלהראשוןהמחזה

לפסילההסיבה .ישו"עלמספריםחברים"-:-קינןעמוסשל
"ברגשותמפגיעהבחששונומקה ,~-פוליטית ,לכאורה ,חיתה

פגיעה"שלהפורמאליתשההנמקהאלא ."הנוצריהציבור
 ...למידברורהפחליטיתלמגמהככיסויכרגשות"

 105 1987יגראד-פבדראדעשור,גל'



יצירתםמקררעלסופריםאמירותוסיפורתשירח
 9קסטנרבעקבות :דורמשח 5שירים : rרביקובדליה

השתברויות :אורבך-אורפדיצחק 6אודגרבן-ציון :מגרמנית ;פואמה :צלןפאול

המתמהשטחקולות :גוריחיים 8"מולנו"הרומאןמתוךקטע-בברליןלילה :היועשא.ב.

17 

18 

 18היסודמן :עבורןבועז 10מררמאןפרק-המטרהחצר :אפלפלדאחרן

 21עריםשלרש :הנדליהודית 12בכתוביםנובלהמתוך-טרופיםדפים :מגדאחרן

 27חלוםשלאבודקצה :קניוקיורם 15שיריםמחזור :בסרעיקב

 31הצלקת :עינתעמלה 16ישריםמחזור :עצמוןציב

 46ילדיעםהמפגשדרךעצמיעםלהיפגש :ביטרןארז 20(סיפור)העשוןמול :בלסשמעון

 53עריםשתי :מיכאלסמי 22סומךששרן :מערבית ;שירים :אל-ג'נאביקאדרעבדול

 56 26שירים :גנוסריאירח

 27שיר :סומךרוני

בשירהרה"אחר"ה"אני" :לויתןעמוס

 57וספיחיםמראות-השירהמחוז :סברדליקעודד

 74מובכתולאליליתלשרן :פורתאלישע 28בכתוביםספרמתוך-שרוכיאדוןשלהעצרת :ברטובחנוך

 30שירים :בר·יוסףחמוטל
ורשימותמסרת

 31שירים :אלדןאבדר
24 

(סיפור)גרטררדשלהחלום :לפידשולמית
התרבותגבול :אר 22קיטש :שמאסאנטון

 57הפלוראליזםבזכות :שמירזירה 32
דד-30הכשכרתבארץ-ישראלואידאולוגיהספררת :גוץנורית 34שירים :איתןמירם

 82 35מפואמה)(קטעהצחיחההחרבמשא :פלדעודד
שירים :תורןאילן

הפנימיתהלשון-יהודית :בחלחלל
35 

ראריאצירת :מוקדגבריאל
 86החוליןקידוש ,הקודשחילול :וספררתמדרש :שקדגרשון

36 

 38(סיפור) !דיר !סבתאדיר :עזרבןאחוד
הישראליתהספרותשלזיקתהעל :יצחקיידידיה

 91העבריתהשפהשלהספרותייםלמקררות

 93כזהותלשרן :בן·ציוןקטןדינה 40שיר :טנאישלמה

 95סמילכסקימשהשלביצירתוהערבידמות :דוםריסה 41(סיפור)קצרצר :בירשטייןיוסל

 41שירים :וצבישלום

 42(סיפור)רוכנן :חדריוסי

 45שירים :סיוןאריח

לעםממעמד-רב·שיח
גררירןבן·דודלחולדתשנח 100לרגל

 46שירים :לוידן

קולתישראל ;יעקוביגד ;בראלימאיר ;בן·אחרןיצחק :בהשתתפות
 58גורניישראל :מנחה

 58דב"גשלמעזברכרשיר 47שיר :פגיסדן

 47שירים :סבדרליקעודד

שיר :דאבאסתר

תיאטררן
47 

 48(סיפור)מוריםשכיבין :מדינייעל
 :יזרעאלייוסיעםמשוחחלוישמעון
 99העתידולתוךההורהלתוךזוחלעברשלתהליך

(סיפור)השדהמעלגברה :דונמןלייב
 50גרר-אריהיהודה :מיידיש

תיאטררןבתרךתיאטררןבתרךתיאטררן :בסרגדליה
 101שיחהמתוךקטעים-

 102שליהתיאטררן :מרבדייוסף 52שיר :עיוז·קסטאיתמר

 104בלבוצנזורהבפהצנזורה :עודאבי 54(סיפור)המקוצרארקספררדמילון :גיגנולד·גלבועשולמית

 56שירים :לויתןעמוס

 57שיר :גלעדזרובבל

 65מנובלה)(חלקראליכקהקרסטיק :לויןמכחש

 69(סיפור)ההיסטוריהלביטולכקודרתשתי :לוטןעיל

(סיפור)הלילהדרךמסע :ליכדיעקב
 71הרסאברהם :מאנגלית

(סיפור)סלרמרןשלמהשלהקאכרכיזציה :פרנקלזיגמונט
 72האןלאה :מאנגלית

 75שירים :משמרתמר

 75שירים :אליעשגבריאלה

 90שירים :בן·שאולמשח

 97שמאסאכטרן :מערבית ;שיר :עלימוחמדטאחא

 ~--------~---------ד
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 1987ינואר-פברואר ,ז 11תשמשבט-אדר , 84-85יייא,מrסשכה

סבריעקב :עהרוך

עינתעמלה :ערוךעחתר

אהרןגורני,יוסףןב-עמי,שלמהבלס,שמעוןוהנלהה:עמרתכ
 .סומןששוןטאני,שלמה ,הראל

 .שיפמןגליהלוי,שמעוןיערי,נוריתיתלאטרןו:רודמעריתכ

צ•ריקובר-קווה.גביגריפת:עריכה

גוברין,מיכלבלס,גילהאורפז,אוורבוןיצחקעמרתכ:מתצעו
עוזרקניוק,יורם 1גפיס,יהושע,ד(ןב..אזיידבכרג,אהרןהדר,יוסי
 .שמאסאנטוןשוהם,גיוראש.רבין,

והתרבותהספרותלקידוםואמניםסופריםאגודת :המו"ל
 .עמותה-בישראל

בסרמיכה :העמרבתמזכיר

רגולנטשמואל :ניקדו

ולאמנותלתרבותהמועצהוהתרבות,החינוךמשרדביסעו:

 .ולחינוןלתרבותהמרכזהכללית,העובדיםהסתדרות
 .אמריקה-ישראלהתרבותקרן

 . 03-456671טליא, 11ת 16452ת"דוהמנלהה:המערבת

 ;המודעותלתוכןאחראיתאינההמערכת
מחזירהואינהכותביםפניותעלבכתבעונהאינההמערכת

 .מבויילתמעטפהאליהםצורפהאסאלאידכתבי

 . 03 • 456671למס'ורקאךלטלןפמתבקשיםלמערכתהפונים
צדעלכפולברווחמודספכשהוארגיל,דכאררקלשלוחישחומר
 .מראשלתאםרצויהעורךעםגפישות .הניירשלאחד

 .באריקיבוץבארי,דפוסוהדפסה: mלוחצילום,דסר,
בע"מ."אטלסיי :הפצה

ITON 77 
Literary Monthly 

ln collaboration with Beit-Berl 

Editor: Jacob Besser 
Assistant Editor: Amela Einat 

Managing Editorial Board: Shimon Ballas, Shlomo 
Ben-Ami, Josef Gorni, Aharon Harel, Amnon 

Jakont, Sasson Somekh, Shlomo Tanny. 

Theater: Nurit Yaari, Shimon Levv, Galia Shifmann. 
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העבריתהאוניברסיטה-מאגנסי"לע"שספריםהוצאת

ירושלים-
ולשוןהגותבספרות,ספריםמבחר

 30%שלבהנחה

מחירמחירמחירמחיר

מבצעבחנויותמבצעבחנויות

 .עבריתבספרותירושליםמחקריקונקורדנציה/-אונקלוסתרגוםלשוןאוצר
 4.13 5.85חוברת)כל(מחיר nא-חוברות 53.46 75.90 .עמי 988 .בקופסהכרכים 2 .קאסאווסקיח"י

 10.98 15.60טחוברתוספרותםתרבותםלחקרעתכתב-איטליה

לקין;הלשמעוןמרגשים-ספרותמחקרימאירמ"מבונפיל,ר.איטליה/יהודישל

 6.89 9.80 .עמי 294 .(עורך)פליישר .ע .סרמוניטהוי"ב
 5.51 7.80כרך)כל(מחירא-גכרכים

מהדורה .גולדשמידט .דופיוט;תפילהמחקרי
12 15.00כרך)כל(מחירד-הכרכים  9.15 13.00 .עמי 508 .מתוקנתשנייה 15.

החדשה/הערביתללשוןערבי-עברימילוןנבחרתספריםרשימת-וספרספראלפיים
 20.86 29.60עמי. 448 .שלוש-עשרההדפסהשנער,ופ.איילוןד.ישרא/כובמחשבתישראלעםבתולדות

 30.38 37.50עמי. 518קפלן.י.
 .שנייד .אשלום;גרשוםלפיויהדותמיסטיקה

 5.51 7.80 .עמי 96 ;וינקובצקי .אביידיש~לשירי-עםאנתולוגיה
א-ד.כרכים(עורכים).לייכטרוס.קוננך .א

(עורך).שנאןא.האגדה/בספרותמיקראה
 25.31 31.25 :כרך)כל(מחיר

 8.26 11.75עמי. 374 . 11תרביץ 11ליקוטי
העתיקה;היווניתבספרותושלוםמלחמה +עמי 86שלום;גרשםכתבישלביבליוגרפיה

 10.13 12.50 .תמונה
 17.21 24.45עמי. 348שפיגל. .נ

ואדווארדכיייאםעומרמרובעים;גלגולי
ויעודתעודה-נוברמרטירמרדכי

 .עמי 252היהדות.ענייניעלמאמרים : 1אכרךימי-שירתבסגנוןחדשעבריתרגום .פיצגיראדל
עמי. 424השעה.ענייניעלמאמרים :ביכרךתרגומולוומקביל Iהלוירפאלמאתהביניים
 10.98 15.60הכרכיםלשנימחירביבליופילית.מהדורה .פיצגיראלדשלהאנגלי

 5.51 7.80עמי. 76

שני .גרינבערגצביאוריווערק;מלטע >tגעז
 .גורן .אורשימות/תרגומים-ערבמשירת

 5.51 7.80 .עמי 162
 8.26 11.75 .עמי 656 .כרכים

(דערציילונגען)/אקוואריוםגרינער
הלאומיות;המטרותעלמצריםוהוגיםסופרים

מכוןמפירסומי(עורכים).שמיר .ושפלד .מ
 5.51 7.80עמי. 240סוצקעווער. .א

 5.51 7.80עמי. 232 .טרומן
 13.53 19.20עמי. 342(יידיש).ראבאן.י. 1גאסדי

(מהדורההבינייםבימיסיראבןסיפורי

 10.98 15.60עמי. 336יסיף.ע.מחקר)/ופרקיביקורתית .רוהומןך;ספרותהגות,דברי-מצרידיוקן
 14.86 21.10 .עמי 204 .טרומןמכוןמפיסרומי .(עורך)ידלין

-במקראהנבואית(הסיפורתהנביאיםסיפורי
שנייה.מהדורהרופא.א.ותולדותיה)/סוגיהתרגם .ברגשטרסרג.העברית;הלשוןדקדוק

 14.86 21.10עמי. 200 10.98 15.60 .עמי 652מתוקנת.שנייהמהדורה .בן-אשר .מ

יצחקבריאלכסנדרלדיומריבה"מסה"ספרפליישר.ע.והתפתחותם;בהתהוותםהיוצרות
 17.21 24.45עמי. 404טורניאנסקי.ח.חופיי;ןפאפין 17.21 24.45עמי. 812

ועיוניםמחקרים-בפוליןיידישספרותנבחרים/פרקים-היהודיתהערביתהספרות
 5.51 7.80עמי. 296שמרוק. .חהיסטוריים; 15.19 18.75עמי. 294שנייה.הדפסה(עורך)בלאוי.

העבריתהחידהלתולדות-חתוםסודעלמבואבצירוףמיווניתתרגםכסינופון.זכרונות;
 18.95 26.90עמי. 308גפיס. .דובהולנ/דבאיטליה 5.51 7.80 .עמי 208 .סימוןא.והערות

סימוןא.העתיקה;היווניתבספרותפרקים .נויד. / 1977-1976-וסיפורוחודשחודש

 4.13 5.85עמי. 176מצולמת.שנייהמהדורהליאון).(סיר 5.51 7.80עמי. 284

 .גולדציהרי"יהערבית;הספרותתולדותקיצור .קירקגורסרןדיאלקטית)/(ליריקהורעדהחיל
שלישית.מהדורהשנער. .פמקרואטיתתרגםגולומב. .יוערךהקדים .לרירא.מדניתתרגם

 5.51 7.80 .עמי 182 9.15 13.00עמי. 180

פוקס.מ.העתיקה;ממצריםדודיםשיריעגנוןשלהספרותי(עזבונו j:Zוועריידישע

 10.98 15.60 .עמי 140מארייו.אלבומיפורמט .עמי 208סדן.דב :מבואעגנון,י iש'ביידיש)/

הקדום/הארץ-ישראליהפיוטשלהשירשפת- pמ"יקךן;בווייטןא.פוךכתביםיידישע
 17.21 24.45 .עמי 224 .יהלוםי.וסרס.ש.מבואהקדים(ברדיציבסקי).גריון.

 5.51 7.80עמי. 388
עמי 394שפיגל.נ.היוונית/הטראגדיהתולדות

 8.26 11.75+תמונות. 5.51 7.80 .עמי 144 .מירסקיא.הפיו;טצורותיסודי

הקודששירתלאורהספרדיבפיוטהשירתורת .יופעלו;חייו(ןב-גריון),ברדיצ'בסקימ"י
 1עמ 304קשת.

 20.86 29.60עמ.י 350חזן.א. 1הלוייהודה 1רשל 6.89 9.80 •

מבואעםילין.ד.הספרדית;השירהתורת 8.26 11.75עמי. 328(יידיש).מאגנעראיציקאיציק;מדרש

שלישית.מהדורהפגיס.ד.מאתוביבליוגרפיה 25.27 35.95 • 1עמ 404כהן.ד. 1במוסיקהומערבמזרח
 6.89 9.80עמי. 338

יהודישלואורחות-חייםרומאנסותסיפורי-עם,
 8.26 11.75עמי. 300נוי).ד.(בעריכתגרונוואלד.מ.ספרד;

 .דורשללכחינםקטלוגמוקדשים .יהודיובפולקלורבאגדהמחקרים
מאגנס'י"לע"שספריםהוצאת :בהנחההמכירהעמיןבי.עבריכתשנה. 60לובמלאותנוידל.
 30.38 37.50 • 1עמ 600דן.וי.

 91076ירושלים , 769Sד 11ת
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השיפוטרשות·יו"רנאווי'לאיהו
ההסתדרות:של

-השיפוטרשות
רציניאישיאתגר
בכלשלוחותבעלענקהיאכיום,ההסתדרות
חברתיתמסגרתלכלמעברהרבההתחומים,

שונההיאועם-זאתבארץ.לנוהמוכרתאחרת
 .אחרממשלתיאוחברתיארגוןמכלמהותיבאופן

בגללושנית, ;התנדבותיגוףהיותהמשוםראשית,
כלאתהמאפייןהאידאולוגיהמשותףהמכנה

בעזרההארץ,ביישובבציונות,ומתמקדשלוחותיה
עלובהגנהסוציאלילשוויוןבשאיפההדדית,
העובד.האדם

צבירת-עלרווחיות,עלבברייהאינהההסתדרות
היאהשוניםחלקיהאתשמדביקהמלט .הון

שלזובסיסיתגישהומתוךחבריה.בעיניאמינותה
שהשתנוהגודלובסדריבתנאיםאמינותעלשמירה
 1sה-הוועידההחליטה ;השניםבמרוצתבארץ
עקב-כךבוטלוהארגוניים.מכליהחלקלשנות
בית-לביקורת,המרכזיתהוועדה :מוסדותארבעה

המבקריםוהוועדיםהחבריםמשפט ,העליוןהדין
רשות-הוקמהאלהכלבמקום .במועצות-הפועלים

שעלראשונה,משפטיתבערכאה(מדוברהשיפוט.
 .הארצית)הרשותבפנילערערניתןהחלטותיה

 :מטרותמספרהושגוזההליךעל-ידי
ממוסדהשיפוטרשותשלמוחלטתהפרדהא.

בעודמשלו,יוזמותבתוקףהפועלהביקורת,
ליזוםבמפורשאסורהשיפוטיתשלרשות
תביעות,בקבלתמתרכזתפקידהדיונים.
 .פסקי-דיןובהוצאתוקובלנות,עתירות

הן ,בדיוןמשתתפיםשלרחבהקשתיצירתב.
חבריהכוללתהארצית,ברשותוהןבמחוזות
כל .המפלגתיהמגזררוחבמכלהסתדרות

אנשים,משלושהמורכבבית-דין)(מושבמוטב
ברשות .ציבוראישיהםלפחותמהםששנים

היאוהשאיפהמוטבים, 101כלוליםהארצית
 .משפטניםשיותרבכמהשתאוכלס

לאעניינוכלומרערעור,ערכאתלחברמובטחתג.
לוניתנתתמידאלאבלב,דאחדבמקוםנחתך

 .נוסףבמקוםלדיוןלהביאואפשרות
שיפוטרשותשלסיגוליותהנעוצהאלה,לכלמעבר

-המשפטייםלשיקוליםשבנוסףבעובדהזו,
עומדיםאותה,המנחיםוהתקנותהחוקשיקולי

השמירה-ההסתדרותייםהעקרונותלרגליהכגר
האחרותהמרכזיותומטרות-העלהחברזכויותעל

מהוותאינןעצמןהתקנותכאשרההסתדרות,של
עולותהןאיואםבלתי-עבירמכשולמקרהבשום
נראותכאשר .הנזכריםהעקרונותעםאחדבקנה

ממליצה ,לשינויכראויותחוקים)(אותקנות
המרכזת.הוועדהבפניעל-כךהרשות

בתפקידמאדרציניאישיאתגררואהכמובן,אני,

שלהשיפוטרשותיויירשלזה,ומכריעאחראי
 .ההסתדרות

השרות
שאתה
צוין
במקוס

שאתה·
צוין

רחבמגרוןלרשותךמעמיידםהארץברחביהפועליםבנקסניפי
לצרכיםהולמתתשובהלתתשנועדומקצועיים,שרותיםשל

הכספיים.ענייניךבקידוםלךולסייעשלךהמיוחידם

תיבותמשוכללים,"עדכן"מסופי-מאותישירשרות
פעולותלבצעלךמאפשריםקט""בנק-ומכשירישררת

לך.הנוחרתבשערתעצמי,בשררתשרנותבנקאיות

לךהמאפשרתייחודית-גישהמקיףהשקעותשרות

לצרכיךבהתאםמשולבת,אישיתהשקעותתבניתלבנות
שלך.הכספיותולאפשרויות

החשבוןשליעילבניהוללךמסייע-אישיעו"ששרות
שלך.השוטף

יצואומרכיזבסניפיםחרץסחר-מחלקתחוץסחרשרות
הקשורותהכספיותהפעולותכלבביצועלךמסייעיםמיוחידם
ובקידומם.שלךיהצואבעסקי

ברחביסניפיםבעשרותמיוחדות-מחלקותעסקיםשרות
עסקים.לבעילבנקאישררתבמתןמתמחרתהארץ

הפועלים!בנק
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יום.כלעושההואאמבטיה
הואראשית''כרחרחעםאמבטיה

פותחהואבשבוע.פעםעושה

במשפטיו;כלושמספרתבכתבה
עיתונאיתובכתיבהבהירים

עלהאמיתיהסיפוראתמרתקת
הולךהאחרון.הממשלתיהמשבר

קוראהואאחר·כך .סבוןעםטוב

האחרוןהחםהמידעאת

בממלכתקורהמהבענייני-כלכלה.
מנגבהואמעניין.אייזנברג.

לעבורכדיהאצבעאתטוב·טוב
ריטה.הזמרתהבא:לעמוד

שאיןבהישמהלומספרים

מיםמוסיףהואלאחרות.

ועוברחם,שיהיהלאמבטיה,

בימאי-הקולנועשמעניקלראיון

ראשית'ל'כזתרתפליני
אועמודמשאירהואיו·יורק.בנ

לעמודי'ועוברלאחר-כךשניים
עלכותבשגכתזםהביקורת:
עיתונות,עלכרנענחרםתיאטרון,

רםהטלוויזיה,עלרזזנכלזםזזרזן

נאמןורחלתקליטיםשומעעכרזן
כזהמבקריםצוותסרטים.רואה

עיתוןבאףלמצואיכוללאהוא .

הואומעודכן.חריף.שנון,אחר

לדלגלקרוא.להמשיךרוצההיה

שלהסאטירהמדורללאחור'
קדימה,אולמשל,םיזזן,אפרים

הקומיקססידרתהאחרון,לעמוד

על·פיבעולםהיחידה
רוצההיההוא .סיפורי·התנ"ך

מכתבות-החוץבאחתלהתרכז

'כרחרחעבורבמיוחדהמעובדות

אומגאזיז'ה'טייםמתוךראשות'

'כרז',עוד:וישה'א,ךנזמיםט'.

חמים,קצרים,קטעי·חדשות

קטלניים.לפעמיםמעודכנים,
להםקוראיםהותיקיםהקוראים

יודעיםכברוהם'ברזים''פשוט

בדרךכברהצצהשוויםשאלה
מהעודוישלדלת.מהתיבה
כברהמיםאבלולקרוא,לקרוא

הואכובו'לעשותמהאיןקרים.
 •.במיטהלקרואנמשיךאומר'

~~ 

שגב.ותזםכרנענחוםעורבים:לזעת.שרציתמהבלראשית.בותרת



המנוייםמפעל
 Wllt] ~ 1ו iJו lשלי1

הצו:ור:נות Ullתל

;נשרות nחנאי·ה

-

ש"ח 8 95רקשלס
בחורש

cי~וp ~"~•\ 
קל.פשוט.נוח.

למשוךשלאמתחייבראשיתכותרתהשבועוךנ.
החודשיהתשלוםלפילולמגיעיםמעברסכומים
למנוי.העדכני

z . מראשחודשלפחותלמנוייויודיעראשיתכותרת
 .העיתוךבמחירשינויכלעל

לפי-חודשלכלנ-6באו zב-תבוצעמהבנקהגביה . 3
 .המנוילתחילתבחקרוהמועד

הקבעהוראתתשולםעודכלבתוקףיהיההמנוי . 4
כסדרה.

המנזיים/מח' lראשיתכזתרת lאל:

 .עלמנוי/הלהיותרוצהאני ·'בן
כתובתיעפ"ישלחונאראשית".'/בותרת
 Dלגברשעון·ידהשי:אתהר"מ

המתאימה)במשבצת X(לסמן Dלאשהאו

כאמצעותמאמץ,וללאמזומניםללא
פחותשלכסכוםחודשיתקב'ע'הוראת
אתהלקולנוע,כרטיסיםזוגממחיר
השבועוןקבלתאתלעצמךמכטיח
ישירותשבועכלראשית''כותרת
 .לביתך

אתלמלאהואלעשותשעליךכל
רק .אלינואותוולשלוחהרצ"כהתלוש

כאמתזהכחודש.חדשיםשקלים 8.95
כזאת.כרמהשבועוןכשבילהרכהלא

חשבוןלחיובהושאה

מעיכוביםולתמנעביעילותאותךלשרתלנולאפשרכדי
האישייםפרטיךאתלהלןמלאנאוהשעוןהעיתוןבמשלוח
תודח!קריא.ובכתב·ידבמלואם

שלך)הבנקסניףפרטיאתכאן(מלאלכבוד

 ,-----------------קנב

----------------וינס

--------------וינסהכתובת

 ).שלךהבנקחשבון ·מסת r,tרקמלאזו(במשבצת

ooמסד,רר:יסוגבבנק:יןמר
1 1 ., l 1 1 1 1 1 1 1ו j 
11i7 אםמכהמומרn נרנחחחרקוחושמזההפממרא

ק , 2.1.0ס.

ם 1 •ח-•ש

 UJחדמנוילכל
כוללדיגיטליידשעון

iואורהתאריכון,

לבחירתך:ומד·שניות.
ולגברים.לנשיםדגמים

הטופסעל·גביצייןנא
אתאלינושולחשאתה
שבחרת.הדגם

 _ _____________חחיימאני/ו • 1
הבנק)בספריכמופיעהחשבוןי iבעל(שם

---------------ב-חגר/ים
בזהלכם םי/ןתונ---------זהותמס·

שיחיובסכומיםאצלכםחנ'/לחשבוני/נואתלחייבהרשאה
לכםשיומצאומגנטייםבסרטיםו/אוהחיוביםברשימותנקובים

נקוביחיהחשבוני/גוומספרראשית''כותרתע"יבפעםפעםמדי

בחם.

z • אלח.חיוביםבגיןמכםחיובהודעותקבלתעלמוותר/יםחנני/ו

לבנקבכתבממני/מאתנוהודעהע"ילביטולניתנתזוהוראה • 3
דין.הוראתעפ"יאוראשית·ול·כותרת

החשבוןמצבעודכלחנ"לכהוראותבהתאםתפעלואתם . 4

לביצוען.אחרתאוחוקיתמניעהתחיהלאעודוכלזאתיאפשר

s • הפס,דנזק,בעדאחריותמכלאתכםיםמשחרר/חנני/ו
 ·אםאלו.הוראותמילויאיעקבלהיגרםהעלוליםוכן•הוצאות

אחרת.בהסיבגללאוכסויחוסרבגלל

קבלתלזההמחוברהספחעלראשיתיל·כותרתלאשרנא • 6
ממני/מאתנו.אלוהוראות

התלזש:למשלזחכתזכתנז
'כתר'ביתראשית','כרחרח

ירושליםב'שאולגבעת
 7145ת.ד: 91071מיקוד:

 02 • 521201 : 1טל

X 
ו

1 

1 
ו

החשבוןבעל/יחתימתתאריך

--------בבית:טלפון

-------:הדובעבטלפון

 77עיותן



 :מציגהקאמרי
רפפורובלאאני

גארדנרהרבמאתקומדיה
קיילוםהיי-בימוי
אלמגורדן-כערינוםח

ווקםאדריאן-&תלבושותתפאורה
צבריאבי-תאורה

משתתפים:
אהובהמושונוכ,מוניחזקיהו,אבנר
ענתםיידויך'איציקרציי'צייונתןיוכל'

כהן.יעקבמנדלםון,

עלידםמידנפגשיםובדשי,יהדוי"צעירים"זקניםשני
יחסיםמעונתכיניהםומפתחיםפאוקכסנטואלספסל
 . nדייוכדחיכהשל nעודכ nשהיא

להשידונדישכדיםהאמצעיםבלאתמגייסיםהשניים
מידתו.גדוםכהםהודאהנחכרה

מצדייך.משחקמאוד,יפהתפאורהמעולה,"בימוי
אחרונות)(דייעות
ומשעשע"מכדוחיים, nחדנמהפתעות,"הומור,
(מעריב)

פוסקים"כלתיצחוקגילהמעוורתמצדיינת"הצגה
(הצופה)

שגםותוכיחשלאגותהיהזןשהצגהספק"אין
לדמובךואגבלהצחיקאפשרקופה""הצגתכשמעלים

(דבר)משהן"

קולהאםמיכאל
םונדרם-גייימםלכמהעיבוד
משולחרבקה-כערינוםח
רונןאילן-בימוי

דררות-ותלבושותתפאורה
הנדלםמןדן-מוםיקה
הריםכריאן-תאורה
גרינשפןיהודית-מםכות

משתתפים:
שדה,םנדרהדר'אילןכרמון,יוםיך
קרולמור,יהודהשפר,ראובןלו.יאורי

יהויכיןקאנץ,יוםיכרוך'רמימרקוכיץ.י
פריור,יוניפאםאן,שמואלפרידלנדר,

מוניץן'אורישמולדודדיין,מאיר
עוזר.ליאור

ויוסינומןןיוסףשלמעולהמשחק ••.מצדיינת"הצגה
לקלסיקהשואדיהקןלהאסאתהפךהקאמיו •.•קאנץ
המדסיקהמסוגנן,הכמדי •••כעולםכפסטיבליםלהצגה
צה"ל)(גלימושלמת"התאווהנהדרת,

כרווה-עצדכיתסגנוניתתפיסה •••רלוונטי"תיאטודן
(האץר)והמעצבת"הכימאישלהישגומרשימה.

iJ האחרוןחילוני

קידוש
כניד·יןוקהדפזעתמסעלאחו
וכ·עדצמה"משחקמהמם,ה mמאינטנסיבית,"הצגה

פוסט)(ניו·יורק

וכבימויוהםפרישמואלמאת
כן-ארייוםי-ותלבושותתפאורה
צבריאבי-תאורה

משתתפים:
נכוו.דבגובר,יוםיפלידל,עדנה

כעיקרמהם,אחדלבלללב.ונוגעותקוונות"דמיוות
כנדן,דבוהצעיר,ללבונוגעיםזעיםונעיםהנדנולצמד
ישראל)(קולמומץל"-מבטיחותוכהחלטחשדותפינם
נכדן"ובימוימעוילםשחקניםשלדשהמכריקה.הצגה
המשמר)(על

כתהליךדמותמרטיטהכצווהמעצבתפלדיל"דענה
משילםמוגש.ואףאמיןמשבנע,גונויוסישנעדן.של
זהה,שגותיוהלאודמנטיהלאהמשפחתיהמשושלאת
(האץר)משרימה"כהופעהכנדןדב

צוותא- 3קאמריהמשותפתהכמה

הםפרישמואלמאתםאםיריקברם
וכבימויו
וידיםלכםקיאורי-מוםיקה
פדרםיעל-ותלבושותתפאורה

גרינשפוןחיים-מוםיקליניהול
רוםפלים-תאורה

משתתפים:
יוםיוישינםקי'שלמהכהן,כרםאל

כהן.נכון/יעקבדבנאור,יגאלקאנץ,

שלכששמההכאה,המלחמהלאחותוחשמהמחזה
ידיליימסונחושהלטוןיהודה"ל"מדינתיוסבישראל

החידום.

דדיייוםהבוללכדידוי·עממיכמופעיצואדשהכית·ידן
אקטואילהוקטעיפזמוניםלהדוג,הוצאותפומביים,
צבאית,להקהכעצםזוהיכיהדוה.מהנשעה

אתלתפוסהואהאמיתישתפקדיה , nאפדקאילפטי
אותן.ולחנוטהאחרוןהחילוני

שבחעחון
תקשורת.ואנשיציבוראנשיאמנים,כהשתתפותואקםואליה,תרבותכקר

 •כבדקו 11.00כשעהשכת,כימישלבועייםאתתמתקייםעתדן nשכ



רמוןבמכתששעות 4

החייםלכלחווית
בבלשבת

הםבעשמורותורשותםורםיייייונייובד
מיורקןעכשיולךמציעותהםכעשמורותורשותםורמ""יונייםד

המודרךלמיורהצםרורמון.מצפ:רשלהלוהםוחכדרכיםחדש
גםותהנהשעותכ-יeהנמשךרמזןכמכתשהרשותמדריכי•יע

מרכזנשימה.מראות·עוצריפיוא•.נוואמיתית:י1ו·זנ:דיn nnא
המכריםמרתקת.ותערוכהאורקוליתתכניתובומכקרים
שהותאםכאוםוכומנמיעהכמקום.הנעשהעלמפורםים
ועוד.ועודמהרונים"וכ·עיןכ·נגריה·ביקורמדברי.כרכב

הקטנה",המכתש,"הט:געתמזרחהםיור:מםלול
סהרונים,רמת ,ארדוןהר ,משחורמיצר ,אפורנחלהנגרית'

 .למרכזוחזרהגווניםנחלסהרונים,עיןארדון,נחל

הםיור:זמני
12 :רמוןבמצפההמבקריםממרכזהיציאהשעת .00 
 17.00 :רמוןבמצפההמבקריםלמרכזהחזרהשעת

ש,תבבלכיתקייםיסתרו

הםיור:מחירי

ש"ח 18-למבוגרהמחיר

שייח 1z-וסטודנטים 16גילעדלידלים

 .בלבדשייח 10-חי·ילים

 113חידןלרן 1מדח 7.30עשבתמת·א
 nש· 36למסבותמיחר
 nש· 30 16גליעדללידיםתיחמר
"שח Z8יחליים

והזמנות:פרםים
 03-7543412-3-4סרוס··יונייסד

 Z910Z8 ,Z91010·03לט: 113יחוןתןריח •ת•א
 o3·ZZ555Zלט: m 57ךביחדריח-ת•א

 oz·zz5013לט:דח,חלמךלמרןאףג-םילו1חי
 04 • 665656לט: , 5רדאר u·ריחחoיח
 053 • 31343לט: 6,נnציבשומלאשרדטסר, •חינתנ
 8717ZO'05לט:חשדתיחתמרכז •ליאת

 900301"'03לט: 55ארלררברחי ••ת 1
 057 • 88691לט:רוםןצםחפמקבירםומרמ

'U'\\\~~-~U\\~ 



החינוןוהספרות,הרוחאנשי .התחומיםבכלהיוצריםלכוחותביתהקמתהמראשיתשימשחההסתדרות
שערכיוהיוצרים,העובדיםשלהוולונטריתבתגועחוחשדהחסדנאלאנשיחברווהיצירההמדעוהאמנות,

 .הפרדללאבהמשולביםולאוםאנושחברה'
מלואהטלתתוךובחובות,בזכויותשותפיםלחיותהתחומיםבכלבישראלליוצריםקוראתהוועידה
מתקדמתכמדינתישראלשלדמותהעיצובלמען ,עובדעםיצירתלמעןההסתדרותשללמפעלהמשקלם'
לקיומןונאמןומולדתחברהבונהאדםלעיצוב

ההסתדרות)של-14ההוועידה(מהחלטות

ולחיונךלתוכותהמרכזהפעולהוועדבארץ·ישרלאהעובדיםשלהכלליתההסתדרות

 ···················-···••י
 77ן lעתל

הצעירהשרמרקיברציברכת

הארריםלחג

• 
 115 1987ינואר-פברואר ,עשורגל'



חדשיםמפרים
 '~המאוחדהקיבוץהוצאת

שירה

דרומךמנחם-זהמרלבאל

חלפיאברהם-איכרךשיירם

ביץוביקרדליה-אמיחיחאהבה

קריאה)(סימןבך·אריהיגאלבשירים-כמו

קריאה)(סימןצמרתשמעוךבפרח-לקנום

לסרייעקב-במרוקוהיהוידתהשירה

עמיחי)יהודהשירת(עלערפליבועזוהרגאtנל-הפרחים

הםפריה

כתרההוצאהקריאה/ביתהמאוחד/מימןהקיבוץהוצאת

ואמנות)לתרבותהציבוריתהמועצה(בשיתוףלווימלקולם-הגשעלהרמתחח

ואמנות)לתרבותהציבוריתהמועצה(בשיתוףואבוךישראלהרחוב-

לפוגדוד-ינשואיםחיי

סנטוארנסטו-אחבן

םיפורת
אמנותםפרי

בך·גוריוךרזיהבפידרים-מתיםאין

באבדאביגילהניח-ביכרתיהצל

אליעזרפאלתרגום:שקספירויליאםשער-השניםהלילה
בך·גוריוךידבשיתוףגוריוןבךדוד /אלתרמךנתך-לידמאניהמשוררבין

גולדשלגר-גלווןיוסףםח-דבכיבח

אילתאברהםמצלמה-םעצייר
תל-אביב)מוזיאוןעם(בשיתוףשיומךשמחהבצילום-בעוחח

מאירידליה-פסליםאלבום-אמדהבאן,עץ,

יונתךנתך :מיליםחרשמרדכי :-צילומיםהאיידנאינהקיץ 11D'עד
/JJU 
~ 

--------~--------
- - - -- --- ~---- - __ -----------~ ______ __ - - - ----- - -- - --
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•קה uפו-נ•
ישראליפוליטיעתרן

לכבוד

ישראליפוליטיעתרן-פוליטיקה
תל-אביבי 21טשרניחובסקירחי

 ·-מסימגליוןהחלגליונותלשנים-עשרמנוילרכושברצוני

 _ ___________________ומשפחהשם

-------------------------כתוב

מיקוד

ש"ח 32ע"סהמחאהמצייב

 s101s4-03-ו sבטליישראכרט 1ויזהכרטיסבאמצעותגםמנוילרכושניתן
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 77לעותן.

חמותברכות

העשורלחג

$ 
כרנת

לאורהצואהיבת
 03-741936טל'
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