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הביטחוןמשרד
לאורההוצאה

 0ספירו
~י
"'rת'נ 

לאדםהיומיומית,לאינפורמציהשמעברבמההמתענייןלאדם
המסוגללאדםודעותיו'ידיעותיואתולבססלהרחיבמעונייוה

ההוצאהמספריהצעות,חמש-ומפתיעחדשמידעעםלהתמודד
 :הבטחוןמשרדשללאור

לאומיובטחוןמודיעין .. 1

הבטחוןביןהגומליןיחסיבנושאומאמרים,הרצאותשלעמודים 600
יומנוסדרעלועולהשחוזרבנושאוממצהמעמיקדיון .המודעיולבין
 :המאמריםביןישראל.מדינתשלבקיומהומשקלוחשיבותובשל

תהליךשלהלוגיקה ;מדיניותלהימוריבסיס-אי-ודאותמולמודיעין
הסובייטיהמודיעין ?קורסותהןמדוע-מודיעיןהערכות :ההערכה

 .ועודהעולםבמלחמת

הערבי-עבריהמקיףהמילון . 2
שרוניאברהם :עורך

 30בןואיסוףמחקרפרישהוא ,כרכים 3בןמקיףערבי-עברימילון
הכולליםערכים,-100,000לקרובבמילוןהישראלי.המודיעיןשלשנה
והקלאסיתהמדוברתהערבית-הספרותית,השפהשלגוביהכלאת

לחוקרואףערביתלומדלכלהמאפשרחשיבותרבעזרספרוהוא
 .ראשוןמכליהערביהעולםאתלהכירולמתעניין

ישראל"ארץ·שלוהצומח"החיאנציקלופדיה . 3
אלוןעזריהעורך:

בדרך)-האחרוניםשני .עשרההופיעוכה(עדכרכיםשנים-עשר

שלהטבעעולםכלאתוהמקיפיםבארץהחוקריםמיטבידיעלשנכתבו
פרפריםבעצים,וכלהברוחיותציפוריםבדגים,החל-ארץ-ישראל

ופרחים.

צילומישלשפעובהגבוהה,טכניתבאיכותהופקההאנציקלופדיה
ועיזבוןאמינותברמתוהכל-בהיריםושרטוטיםמפותצבע,

 .בטחוןהמשרדשללאורלהוצאההאופיינית

השניתהעולםמלחמת . 4
כל .בנפרד)ספרכללרכוש(ניתןספריםעשרהכהעדהופיעובהסידרה
נקראיםהספריםאחרת.מזוויתהשניתהעולםמלחמתאתמאיראחד

העולםמלחמתעלשנכתבמהכלאתקראשכברומיעצורהבנשימה
-ביולי 20 :הכותריםביןהכל.קראלאשעדייולגלותיופתעהשנית
בורהארפרל ;באפריקהרומל ;בזקמלחמת ;היטלרנגדהקשר

 .ועודועוללותיה

מוצאיש . 5

אפשטייןויורםנצררפי :עורבים

בצהיילשנצברוהניסיוןהמידעכלאתמרכזהספרההישרדות.ספר
 .אחדלכלומובנתברורהבשפהלקוראאותוומעבירההישרדותבנושא
בפסיכולוגיםהחלשונים,בתחומיםמומחיםידיעלנכתבוהספרפרקי
וכלהופאניקה,ממצבי-לחץליציאהדרכיםעלהמצביעיםהצבא,של

שלא .אדמהומרגבימצמחיםמיםלהפיקאיךהמלמדיםשדהבאנשי
שיהיה.טובאבלנצטר,ך
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וסיפורתשירח

 6שיר ;שכזאתנקמה :וציבשלום

שיר ; 36משחקי :סיוןאריח

" 
7 

 9שיר ;בת-קול :גלעדזרבבל

''J,.i:"ךr., 

~ t 

 11שירים :שפרספי

 12שירים :איתןמרים
. ., ,-...-.~~ 

 13בלדה ;עלמיםשלשה :יסעורפנחס

 14שירים :עיקביצביקה

 21שירים :לוידן ;שירים :ניניוענת

 27שיר ;מאושר :ברתנאאורציון

 34שירים :אביושלמה

 40מרומאןפרק ;איננהתל-גזר :אלמוגאחרן

t!' 
.i- -

 ~ז
 ·רז!

 43סיפור ;אלתררבשלהצריםמגפיו :שחןאביגדור

 44סיפור ;הנפשיהמצב :זיסמןיוסף

 48סיפור ;נחמןשלהקטנההמלחמה :ציבנחום

 51סיפור ;רוזמרינעלמהלאן :גלבועניב

אל"מפרפר,מיכהסא"ל ,קוטלרמשהד"ראל"מדגן,נחמיהתא"ל
 . 22עמ'לדר.שמעוןקדמי,אילנהברטוב,מר'ענאור,אפרים

 52סיפור ;בעוגהעכביש :אוריין rיב

מסו.זך

טביב)מרדכי(עלמשכיליםמוטיבים :חלוייוסף

T קניוקליורםהאחרון"ב"יהודיותיאטרוןשואה :אמויאל'יל

16 

17 

 18עח)לעמוסשחורה""קופסה(עלצפויאסוןלפענח :אורןיוסף

והכיבוש"לצח :חינוךמרור
סא"ללאור;אפריםאל"מקוטלר;משהד"ראל"מדגן;נחמיהתא"לבהשתתפות:רב-שיח

 22בסריעקב :מנחהפרפר.מיכה

 24האומהשלכבית-הספרהצבא :בטרובעמו

 26אלתרמןאצלהנשקטוהרועלצה"לעלקדמי:אילנה

 28הכיבושטוהר :לרושמעון

החורששיחת

 32בסריעקבמשוחחסומךששוןפרופ'עם ;עבריתהווייהחוויתי

ספרים

 6דיראסלמרגריטהכאבעלאלוניםש. ;קמרוןלאסתרגולםשלעצמיניתוחעלגנוסריאירח

 7ללמיפנומברהעלשתלשמואל

 8חרמונילעדהבעונתןשלאעלמיכאליס;מריםעגנוןלש"יהבעש"טסיפוריעלאלוניםש.

 9שלוםלגרשוםבנימיןולטרעלעזרבןאחוד

 10אבירןלדוד 20אבידניוםועלמישהובשבילמשהועללויטןעמוס

שלשחורה""קופסהעלאחרמבט
 . 18עמ'עוז.עמוס

סיפור

 12ן;לאווליןכבודשלחרבעלאלוניםש.

 • 40עמ'אלמוג.אהרן :שלסיפורים

 . 44עמ'זיסמן.יוסף

 13בחללהללוחזיוןחזוןעלעיודחנה

 14ישינסקהלאניילהמאפיליםהריםעלבן·דודעירה

 15 17 'מס"פוליטיקה"עליצחקיידידיה

 :תיאטדוןבמרור
 35ותיבה")ושמים"מים(עלהיםבתוךלבדו :שיפמןגליה

 36ירושליםסינדרום :סלעאירית

 :פלסטיתאמנותבמרור
 39וחכרצייר-גתאליהו :יניבקליד

 .צ'ריקובר-קווהגבי :השערעיצוב
("חדשות")קיצמןמיקי:צילום
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בסריעקב :העורך

עינתעמלה :עורךעוזרת

הראל,אהרןגורני,יוסףבלס,שמעון :והנהלהמערכת

סומך.ששון ,טנאישלמה

צ•ריקובך-קווה.גביגרפית:עריכה

גוברין.מיכלבלס,גילהאורפז,אוורטךיצחקמערכת:מועצת

רבין.עוזרקניוק,יורםיהושע,א.ב. ,זיידבנרגאהרןהדר,יוסי

שמאס.אנטוןשוהם,גיוראש.

והתרבותהספרותלקידוםואמניםסופריםאגודת :המו"ל
עמותה-בישראל

בסרמיכה :המערכתמזכיר

רגולכטשמואל :ניקדו

ולאמנותלתרבותהמועצהוהתרבות,החיכוךמשרדביסעו:

 .ולחינוךלתרבותהמרכזהכללית,העובדיםהסתדרות

 . 03-456671טל•ת"א, 16452תיידוהמנהלה:המערכת

 ;המודעותלתוכןאחראיתאיכההמערכת
מחזירהואיכהכותביםפכירתעלבכתבעונהאיכההמערכת

 .מבויילתמעטפהאליהםצורפהאסאלאידכתבי

 . 03-456671למס'ורקאךלטלןפמתבקשיםלמערכתהפוכים
צדעלכפולברווחמודפסכשהוארגיל,דבאררקלשלוחישחומר

 .מראשלתאםרצויהעורךעםגפישותהנייר.שלאחד

באריקיבוץבארי,דפוסוהדפסה: mלוחצילום,דסר,
 .בע"מ"אטלס" :הפצה
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שקדחמהעלסופדים
הכבושיםבשטחים

לרצועתנסענור'אבינו 8שי'שיביום
המצבאתמקרובלראותכדיעזה

במחנהעזה,בעירסיירנובשטח.

אחריםובמקומותג'בליהטיםיהפל
ושוחחנוהמראות,אתראינו .ברצועה

בעירהמקום,מתושבירביםעם

ובמחנה.

חיילישלגדולותקבוצותראינו . 1
נערינואתראינו .מקוםבכלה"לצ

ילדיםמולשלופיםביםוברניצבים
אנשיראינו .באבניםמזדייניםערבים

תובסימטאדולקיםכרסתניםמילואים
חייליםנויראקל-רגליים,שבאבריאח

 .מדמיעגזבפצצותשכונהמחניקים

נערנויראחולים-תיבהמכונהבמקום

 .גומיכדודישלבמטחנעקדהשעינו
 ,מוכהציבורראינויבליה'גבמחנה
עלשמענו .ומושפלהמרםזרעם,

סמךעלהמבוצעיםהמונייםמעצרים
נערכלכיהאומדאינטליגנטיניחוש
תארדיםשמענו .פוטנציאלירוגםהוא
עלהאמנו) .כןוהאמנו,(טיםרמפו

עיכובועלהמעצריםבשעתהכאות
שלהתערבותבגללרפואיבטיפול

 .ןובטחישאנ

המונהגעממימרדמתחוללברצועה . 2
לתמיכתרזונהצעיריםידי-על
שאירגרניםאפשרכולה.כלוסיהרהא

לאאךהמדד,בלהבתנופחיםפוליטיים
גלויותהמרדשלסיבותיו .מחולליוהם

בכיבושהכרוכהההשפלה :כללעין
הלחץקרקעות,הפקעתהממושך.
שדרתיעםפעולהלשתףהמתמיד
הנוראהכלכליוהמצבהעזובההבטחון'

מכלדע .התושביםדוברוייםששבר

 .להסדרתקורההיעדרהוא
"ידשלמדיניותכיבטוחיםאנו . 3

לאאךהמדד'אתלשכךעשוריה "קשה
מדיני,פתרוןימצאלאאם .להדבירו

מה .אדירהבערצמהויפרץוהמדדשובי

ידינואתנקמוץהאם ?אזנעשה

 ?יותרערדהשקףרולאג

אנו :מובטחכשלרבנוזהבמאבק
 .ומדינימוסריכישלוןברלנחולוניםדני

הנאבקעםלדכאנוכללאזמןלאורך
עלשנאבקנואנוכמונו,מי .חרותועל

צריךשנים'עשרותבמשךעצמאותנו

 ?זוטוריתהסאמתכהלכהלהעריך

במרחקנמצאתעזהרצועת . 4

אך .ישראלריעמספוריםםילומטריק
לכרכבהפליגכייחשובבהרהמסייכל

 .הכבישים :הציבורייםהשירותים .אחר
רשתותבתי-הספר,ים,לבתי-החו

ברמההםוהביובהמיםהחשמל
לגמריברור .סרבלתאינהשהדעת

העבודהמכוח ;401}כ(אשרשהרצועה

מניצולסרבלתבישראל)עובדשבה
 .םיטפרסיקולוניאלייםםינמסמבעל

הופקעוהרצועהשלהקרקעררתררז
יהודים.מתנחליםיםיאלפשללשימושם
מהדודהערבים.אלף 650חייםכרצועה

 .שכיבשת-הדמעשהשלימינובת
היא .בשטחיםישראלמחזיקהכל-עוד

תובעיםאנחנו .לגורלםהאחראית
ולדאוגתושביהשלניצולםאתלהפסיק
 .לרווחתם

שללהקמתהמייחליםשיחנובניכל . 5
גם .ישראלשללצידהפלסטיניתמדינה
עללהצביעהמתקשיםמהםאלה

רגםמדינהארתהשלהרצוייםגבולותיה
קיומהבזכותהנדהכיהמודיםאלה
התפתחותעבורםהיאישראלשל

ספקמטיליםאינםקלה,ולאחדשה
 .עימנרלהסדרלהגיעהדחוףבצודך

הפלסטיניהמאבקיפסקלדבריהם
ישראלתכירכאשדמידהמזדיין

 .למר"מכשותףבאש"פ
לבדוקהזמןהגיעכיסובריםאנו

 .בכרבד-ראשזראפשרות

תובעיםאשר .הדברשיתרחשעד . 6

קוראיםאנו 'מאדמהריתרחשכיאנו

הקשהידהאתלהסירישראללממשלת
 .השטחיםמתושבי

לחקירותדי .למעצריםדילגרושים.די
דיהבזק.למשפטידי .האלימות
מחנותבתוכניהאלימיםלסיודים
 .הפליטים

ימפה ;בהרעוזי ;ארדפזארררברךיצחק

ד"ר ;בלסגילהד"ר ;בולסלבסקי
 ;בסריעקב ;בן-נריצחק ;בלסשמערן
עדיתר"ד ;גרברזיאיר ;גינרסריאירה

מאיר ;המרמןאילנהד"ר ;דורון

 ;כספיארנון ;חברחנןד"ר ;ריזלטיר
ר"ר ;רביקרבץי'דליה ;מירסקינילי
 .רוןמשה
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 1988ישראל-ירושלים""סינדרום

ישראללממשלתפניה
אלפוניםמטההחתומים .אבחנן

להימנעבבקשהישראלממשלת
פיזורבעתחיהבאשמשימוש

מבקשיםאנוכךלענוסף .הפגנות
המחאההפגנותעצוריאתרחרלש
מירץואתולהפסיקונותראחה

רבניקטיניםנגדההמונייםהמשפטים

 .ערנו

באירועישנגרםהרבהסכלראחל
הרבדהרםהאחרוניםותועבהש

העתשהגיעהמאמיניםאנחנופך,שנש

והפלסטיניהישראליהעמיםביןוסלפי
 . .שהינעודיכוילאמצעילאו

ישראלממשלתבמיוחדמבקשיםאנו
םיהמגבירוהגליותמגירושיםמנעילה
 .הפלסטיניםבקרבוהזעםייאושהאת

 :חתומיםמהעצוהעל

אוורבוךציחקאבי·שאול,מרדכי
אלוןאלדן'אבדראיתן.מריםאורפז,
בלס,שמעוןאסא,רבקהאלטרס,

רהיאיברנשטיין'אוירבסר'יעקב

יוסידור,משהיגץרנוריתגינוסר'

אילנהחישר'אליהורבץי'יאירהדר'
חנןיזךתנןהנדל'יהודיתהמרמן'

עמוסיונתן,נתןיהושע, .ב.אחבר,

נילימיכאל,סמילזר,הדרה ,לויתן
סומך,ששוןסרבול,יהושעמירסקי,
עבורן'בעוזסג,דיותנסגד,אלכסנדר

עצמון'צביעיתנ,עמלהעוזיעמוס
נסיםצמרת,שמעוןיפרנקלאלונה
רביקובץי',דליהקניוק,יורםיקלדרון
תנןוצבי,שלוםידיך,אשררון,משה
 .שרוןויוסףשחם

 ) 8 .-1.88ב "האץר"ב(התפרסם

למחמדופריישטרטבקי
דרוויש

ממכתבקטעים
לעוררהזמןהיוםדרוויש,מחמוד

תנועה .פלשתינאיתשלרםתנועת
 .רוחנית-מדיניתבשררהעימהשיש

השלוםלשוחריאחותתנועה
 .בישראל

ההדחקהמשלבלצאתהזמןזה
לרבדצדיך .ההתמודדותשלבאל
עלשלכם,שלנר,השנאהעל

זכריותעל .וטיסלאבהלאהצדק
שהיוהבניםעלהיסטוריות,

הבלתיהקלותעלשאיתנו,והבנים
 .אדםלחייהיחסשלנסבלת

ישהעברחשבונותאתלא
 .העתידחשבוןאתרקלעשות,
המעונההיפהבארץשלנרהעתיד
קוראהמתנהשליוםכל .הזאת

לזקוףומכאןמכאןלקיצוניים
כוח.ערדלאסוףראש,
עליכם,המוטלתהשליחותזוהי
הסופרים,אחיךרעלמחמודעליך

הערביים.הרוחואנשיהמשודרים

ביחד.אתםלבד,אתהלא
מ"ע ,ליאותללאלהיאנקחייבים

ערביםביןולהשלמהלפיוסלהביא
 .ישראלבמדינתליהודים

 .שנחרץמשהזהחדשים.יחסים
לשותפיםזקוקהיהודיהשלוםמחנה

הערביים.השלוםלשוחרי-
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ם;לעתכל·כך,קטניםאינםהםמחר.
 1.80שללגרבהאפילומתנשאיםהם

אותםבראותךכימפתיע.רזהויותר.

ומתראיינים,המרקעעלמופיעים
מדבירם.מדבירם,אותםובשומעך

בפניהםובהתבוננך ;מדבירם

לרובהמצרפותובעינהיםובראשיהם
 •.אתה ;רשכעירת·רצרןעונגשלכברק

אנשיםשלנדיר 1 !לשפניךמשונכע
הראשכגללאולי .כמיוחדקטנים
והידיים ,הגרףלממידחיסיזרהקטן

בעיקר .מהרגלימהשרהארוכות
שלכסימני·קריאההמזדקריםהרנרת i:ה

לגד~לה.העצומההשאיפה ..
• T 

, 

ככלמרושעתותהיהשטות,כל .לכן
הולמתהיאכאילומתקבלתשת,היה,

לאאפילורמרשם·כךהדובר.אח
ראש·כאשר .למשלמקוממת.
יותרעכ"פל~תצירךלאהזקמשלח

אתלהסבירכדימליםמחמש·עשרה
אתהמהווההמורכבתהפליוסופיה

השואהעובדהאר .כאןקיומנויסוד 7

תמידלהגידכדילהקשיבצירךלא
היה"כבר .חדשלא"זהשכיןמשהר
מאדמסרכןדחלא.דח .·ל'אלכין

לישראל".

השפוי .הגדוללאנליטיקן.וכאשר
הוא(האםהליכודשירשביןוהפיכח

לכלשישבורהמבטיח )?שםכבר
באלותהעצמותאת;ןזההאזרחיהמרי
של(המגי:, ...לקההמצרפותכרק

מתוךהמלהאתניקד"ידיעות"
 :קיר-בחולםכמעטעילאיתהשראה

בסירןל pאף·מלהאומרלאהואכדק).
שוברחרא .לךמשא·רמתןידכחת ryל

 . .עצמות

המערךשלהזההאלקטורליהנכס
שלהאוהדיםעיניאתלסברשנערד

עםשהמערךשיחשכועףהליכוד,,
 ' rצ'עםוהליכוד :לינ,,הוא rייב
-האויב"את"לכלכל ...המערךחרא
;,גבוהים.האנשיםשלתכונתםזגזז.ר

שנראים .הקטניםהראשיםבעליהאלה
אךכטלביזיה,במיוחדקטנים

דווקאהס .כאלהלאהםשלמעשה
 ?לא ,מחרשחשכת.ממהגבוהים

מגרלאהרןמשחר
התשובהמכתבאתכ"האץר"קראתי

אתהברמדמן'הלאילנהשלךהשני
עלשחתמוהסופריםאתמאשים

שלההמלא(הטקסט-43המתועצ
כממשלהבפגיעההקודם).עבמדו

לשוןההתרחשות.מזירתוכהימלטות
וברח"."פגע-

 rלרבלהסביראפשרותחיתה .נכון .
וצירךשמוטברלשכמרתם.ולשמיר
מוסמכתפלסטיניתנציגותעםלדבר
עצמם.הפלסטיניםחידת.כ(לפי

עץא;נ zלבמקרם .פיתררןעל .כדבירך
להכניסבמקוםאראלות.וליצירכ~ק

-שתפקידםצלפיםרוכילשימוש
(ושבינתייםהמפגיניםראשיחיסול
 .שימוש)מכללהוצאו

למשל.לשמיר.הלסבירהיהניתן
קדושיםועציםאכניס .אדמהשחרבוני

עםשלומקיומואדםמחייפחות
צבאושגבולות,נורמליים.חייםבתנאי

העוזריםאמצעיםאלאאינםוכר'
היהניתןזהכל .זהקירםלהמשיך
שאלהשחושכיםישנםאכללהסבר.
אינםהשלטוןבכסאותכיוסהיושיבם

פתיחותכעליאנשים-הבמעטה-

נכוןואולימספקת.הקשבהויכולת
על"כערלים''שהםאפילולומר

סגורות.דוקטירנותערלאובססיות
ישראל.ממשלת /oהאמורההפנייה
הכבושיםכשטחיםההרגכאשרנוסחה

אנישם.נהרגוירם·ירס .כעציומוהיה

לפנותהחליטוהחתומיםולכן
אתלהמעיטכדיככקשה.לממלשה

כמהעדאדםחיילהצילכדיההרג.
רים.המעצאתלהגבליכדישאפשר.
אתלשחררכדילידים.כקרבבעיקר
כדילמשפט.העומדושלאאלה

עללהקלכדי ,נוספיםגירושיםלמנעו
לאחרונהוהראייה. .האכזריהדיכוי
בעתחיהבאשרהשימושהופחתו

תוצאהגםאוליההפגנות.פיזור
שלנר.זרמפנייה

שלשתפקידוטיעוןקיים .וערר
עצרתבמתןלאר·דררקאהוא ,הסופר
סיכויחסר;תאלהשכן ·.לממסד
לסייע.להזהיר.אולי.תפקדיו, .ממילא

לעדור.עשויזה .במלהלהלוםואף
שלאנראהמגד.אהרןלך.כאשר
הראשונהמהתפעלותךכךחזרת
חברואשרהגדולותהמפלגותמשתי
ואתהעוולותאתלבצעכדייחדו

בהןגוברמהלשפוטשקשההאיולות.
ארהטפשרתעלהרשעות-מהעל

מאמונךכךחזרתולא ;להפך
פעםשנקראכמהומתמיתכך

הלאומית". י-;ן·:הא-:"זכמשלת

שבאגורת"חדברלרצירנרים"
הסופרים

אכלמי·יועד·מה.לאמבדחמעשה
כסיפוירכנראהשמקורר .מאדיהודי

ראשה.איש-זרגעלמספרחלם.
והנה, .הדרךאםעלפונדקלהםשהיה
האורחיםנמנעואחרת.ארכךבשל

איךהתלבטווהשניים .אותרמלפקוד
חיהשלאומשרם ,במסחרםלהמשיך

לסחררהחליטויותר,טובעריוןלהם
ראואחד,שיוםעד .רלהיפךזה.עםדר

וכסף .ונאכלו·נמכרוהמצרכיםשכל
אזסגרוהס .נמרכןנותר.לאכקופה

בספריסופר-והשארהפונדק.את

 .חלםשלהפולקלור
הנהלתחבירמביןשלרשה·ארבעה

אתלן:;:;געהחליטוהסופירם.אגודת
על·וויכוחאיןוהריהאגודה.תעירפון

מבחינתמקופחיםשהסופריםכך

יותרקלרבדלךשאיןאלאשכרם.
עםשמשחקיםאנשיםישמהלחילט.

שערשיlםעצמם.אלשמדבירםעצמם.
לא·כל·שכן ...עצמםעםאהבהאפילו

 .עצמםלכיןבינםשמחליטים
המר"לים.עםבדבריםלבראכמקרם

הכתובה,העיתונותשלהמנכ"ליםעם
אתשיג;ילע"מינרך nמשרד·העם

הםוכר: .ש"סלטובתהקצבותיו
 ' ...החליטו

הצערכלעם ," 77"תערן .וככן
כדרישותלעמודירכללאשבדבר.
ערדכלכאלה'שחרחסרותתשלום

עצמואתיראהלאינרך nמשרד·ה
רכלהמוצע.לתעירפוןבפועלמחרייכ·

ביטוילידיזרמחרייכרתתבראלאערד

 ,,ךךעתרן"המלצת
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 1978 ;כתרהוצאהקריאה/ביתסימן
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1988 . 

 ;כארוןדבורהשלויצירתהחייהשלהראשונההמחצית :,,.בירן-ונירת
 . 1988 ;ביאליקמוסד ;הולצמןאבנר :הערותוהוסיףההדיר

 . 1988 ;פועליםספרית ;וביקורתפואטיקה-חיכת·ציוןשירת :ברזלחלל

 . 1988 ;פועליםספרית;חדשה:ראשיתחזןיעקב

הקיבוץ ;כאריעמנואל :מאיטלקית ;המחזוריתהטבלה :לויפרימו
 . 1987 ;כתרההוצאהקריאה/ביתסימןהמאוחד/ספרי

סימן ;ישורוןהלית :מצרפתית ;מאלוןמות :בקטסמואל
 . 198 7 ;שניההדפסה ;המאוחדהקיכוץ 1קריאה

ro 1987המאוחד;הקיבוץ ;אחתכתיבהארבעהשחם:ן . 

הספרותיתהרפובליקהשללדיוקנה ;כמרעדםכורדים :מירוןדן
 . 198 7 ;אופקים 11עוכעם ;העשריםהמאהכתחילתהעברית

ספרית ;מקורותקובץ ;לגווניההפשיסטיתהמחשבה :שטרנחאלזאב
 . 1987 ;פועלים

 . 1987פועלים;ספריתאכי·שאול;מרדכי :מגרמנית ;דבקותגיחה:י.ו.

ספרית ;כרמלנעמי :מאנגלית ;הארוךהמסע :סולסבריא.חאריסון
 . 1987 ;מעריב

הקיבוץ ;קרפפרמןמשה :ציורים ;שירים ;כלואהציפור :חורובץייאיר
 . 1987 ;המאוחד

ספרית ;שוניםמתרגמים :מיידיששירים;קץי:שלהישרגל:ד..י
 . 1988 ;פועלים

 , . 1987ביתן;זמורהשירים;הלביאה;חיוךאיתן:מרים

 . 1987 ;פועליםספרית ;שירים ;אחרכאור :קוריאנסקישולמית

 . 198 7 ;המאוחדהקיבץו ;שירים ;אהבהרקאהבה :ויצבירמי

 . 1987פועלים;ספרית ;סיפוריםכאשקלון;שלגיורם:אחוד

 . 1987 ;עקד ;שירים ;סמרטוטה :פולהרבקה

ידהמאוחד/הקיבץו ;ישראלשלהגריעיניתהדילמה :עבורןיאיר
 . 1987 ;טכנקין

 ;סףאביאשלומית :מאנגלית ;שיחות ;והנחותאבחנות :טופלואלווין
 . 198 7 ;אדוםקוהמאוחד/הקיבוץ

המועצההמאוחד/הקיכןץ ;קראקוארלאופרלד :אוליךאברהם
 . 198 7 ;ולאמנותלתרבותהלאומית

היבט :הלאומיכטחוןהכסוגיותהחלטותקבלת :בן·מאיריהודה
 . 198 7 ;אדוםקוהמאוחד/הקיבוץ ;ישראלי

 . 198 7 ;פועליםספרית ;סיפורים ;בארוןמסמרים :קנטוראברהם

 ;המאוחדהקיבוץ ;מאמרים ;האטוםכצלאנושות :(עורך)כחןאבנר
1987 . 

הקיבוץ ;כרבינויהושעשירתעל ;ומזלותשדמותכין :חדרידני
 . 1987 ;המאוחד

 ;זךנתן :והאירערךתירגם. ;אחריםושיריםקדיש :גינצברגאלן
 ; 1988עובדעם ;מילשטייןצבי :ציורים

 ; 198 7 ;עובדעם ;ציפוכני :מצרפתית ;ורמאן ;כידיצפע :כאזןאדוה

והמערכתהמשפחתיתהמערכת :שפטיהלאחפישרנחסמלנסקישרה
 ; 1987עוכר;עם ;הכית·ספרית

מכוןעובד/עם ;כישראלאינטרסקבוצות :ישייעל
 ; 198 7 ;העברית/האוניברסיטהאשכול

עם ;רודדשלמה :צילומים ;ומסורתהוויאגדה. ;פקיעין :חדאדמנעם
 . 1987עובד;

 • .ממשי
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ביוצריםפגיעה

חידושעלהשידוררשותעםכמו"מאלהכימיםנתונהאקר"םהנהלת
רדיוכשידוריכיצירותיהםהשימושלגביליוצריםהתמלוגיםהסכם

 .וטלויזיה
מסכרםכרבעהכאות.השניםלקראת .לקצץדורשתהשידוררשות

התמלוגיםרמתשלשמירהעלכתוקףעומדתם"אקוואילו .התמלוגים
מעשההואכישראל.כיוצריםלפגועהשידוררשותשלנסיובה .הנוכחית

 .הכיכלארהנמוכיםלתעריפיםכהתיחסכעיקרתקדים.חסר
התרבותצרכניקהלוהןהתרבותלנושאיהאחראיםשהןהיה,ראוי

על-כל·פנים,ברור, .זולפגיעההנחרצתהתנגדותםאתיביעוכמדינה.

כקרובשנעמודלפיכך.ויתכן, ,הגזירהעםישלימולאעצמםשהיוצרים
איהפעם,יהיה,שמוקדומשכר, .השידורכרשותחדשמשכרלפני

 .יצירותיהםלשידוריוצריםשלהסכמתם
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אופוזיציה

סטודנטיאלית
עצמיניתוח .צ ;קמרוןאסתר

רות :מאגנלית ;גולםשל
קיבץוהוצ' ;בלומרט
ע' 1 78 ;המאוחר

הצצהזרישראלית,כקוראהעבורי
מילייה""המקררילקרפנימה

בשנות .האמריקניהסטודנטיאלי
 'בדקליבאוניברסיטאותהשישים
חרגי .וערדרעודברפאלי, ,סיאטל

טיאליתהסטרדנהאופוזיציה
אופוזיציהספק ,הצעיריםוהאקדמאים

אופוזיציהספקמימסדית,חץר ,שולית

הפמיניזםראשיתלד;ךאופיינית
החברה,לתיקוןהניסיונות ,ב"בארה
 .ז:;יכ.ז;,,בפסיכראניליזההעיסוקעודפי

הגוברת,הסביבתיתמאלימותהבחילה
 ,ל"חריגים"והקרבהההתקרבותבטריי

מאליה,המובנתההתנגדות, .זרים""ל
מאריחראנהעישוןתוךל"מימסד"'

 .דרכי-האדםעלודירן

מהקריותראותינתימעניזרהצצה

בספרהלהעבירמנסהאותרהמרכזי'
חיפוששלקרקמרון'אסתר

אובססיביתאישיתזיקה"המוחלט",

הנמשךוהקרצילן'פוללמשורר
ההתגיירות,אלצילןפולעםממפגש

ליהדות,מקתוליותהמעבראל
הדתבתרךהפנימייםולמעברים

 .היהודית

קר-חייםמתארשהספרספקאין

צעירה'אמריקניתנערה .מקררי

הלומדתקתולי'ממוצאאה.איסטית,
בשנותושוההגרמניהתרבותאת

אתקולטתהיא .בגרמניההשישים
הנא;-נאצים'ואת;:דייד~ראת 'גיחה

ומגיעה ,השונותגרמניהבעריהקיים

פולהמשורראלעולמהמכלולדרך
לדתהשראה'וזכרהיהדותאל 'צילן

אניאךבישראל.ולחייםהיהודית
תארוביןבספר,בר,לפצלמנסה
פיתוחלביןהחברתי-תרבותיהעולם

"הסובב",העולםהעצמית.האנאליזה
ארתה,ומקומםהכותבתעלהמשפיע

-נרחב,נכרן'כמינוןכספרהנמסר
עםהכרותשלמהקויותראותימעניין
- :אחרותב~לים .המרכזיתהדמות

האישיתוהזוויתהאישיכשהעולם

-י??סחי;:זהסביבהתיאורדרךםיערל
 .במיטבוהספר

שלהאופרהבביתמשל,דרךהביקור,
 ,תיהכארוקש"פנימיותרמינכן

מאזשופצההאדומה-מוזהבת,

האופרהאתראיתישםהמלחמה'
 ."ואגברמאת "הניבלונגים"טבעת
שבהוהחשוכה,הריקההכמהתארו

ובה ,תפאורהשלרמזיםרקשי
כתוכואשראורמעגללךושמ

להמשמשהדמויות,ושרותמתנועעות
?? w רעמבשרמשמעריותיו"כפל :ל" : 

הגופנית,והשלמותהכרחפולחן
והלאומני'הגזעניתוסיהמאתםלההו
 ."האהבהחיובשלהמשמעותדוגוכנ

האהבהחיובשלזהחיפושהכאתי
 'והרכושהכרחכנגד-כאהבהוהצדק

אתהמתארים ,בספרכמשפטים

מסויימת,באופרהמשימההביקור

לקוראה,לי,נוצרתדרכו ,דעמתועראו

קמרוןאסתר

הבחנותשל."פרריקציה" ,"השלכה"
"הרע".לבין"הטוב"ביןהכותבת

האוטוביוגרפית,המרכזית,הדמות

לחיפושהנטייהפחות.אותי,מעניינת,
מיסטי" "יסודלמציאות,מעבדמשהר

עלנתפסים- ,כיהדותצילן'פולאצל
פרטיתכאובססיהאךכאפשריים,ידי

עובריםאינםוהציבוריהרוחנישעניינה

עםהפגישהגם .זהבספראלי
בייוצרתאינההנודע'היהודיהמשורר

תחרשרתיאתלנמקשניתןייתכןעניין'
"העולם :אובייקטיבייותרבאורח
ביתרמרחק,ביתרבספרנכחןהסובב"

ה"אני"מאשרביקורתיותוביתרעומק

במרכז.הערמד(ת)

עלשומר r ,לעברימאנגליתהתרגום
טון .הסכרחמריאתההולםר~ף-טרן.

 .עכשוויתאך"מכרכרת",עבריתשל
אסיוהמתרגםחלקיךשמערןפררפ'
לרובהתרגומיםאתתרמודגני

יפהנספר.המשובציםהשירים

שללשירכר-יוסףחמוטלשלתרגומה
בבהירותהמעכירשיר-קמרוןאסתר

מתוךלוקוראהשאנימהאת
"אופוזיציה-וביקורתהסתייגות

נאיביותלבסטודנטיאלית".משאלות
יבנביןוהרמוניהשותפותשללעולם
כניםשיהיר ,ישריםשיהיר .אדם

טוביםשיהירלזה,זהוקרובים
כל ,שיעניקו .זהכלפיזהופתוחים

 .יים nלריקמת-המשלוחוטמהם,אחד

• 
גנוסריאירח

עוויתות

כאבשל
 ;"הכאב" :ריראסמרגירט

הוצ' ;ענבראביטל :מצרפתית
 ; 1987 ;מעריבקוראימועדון

עמ'. 152

שלהחדששסיפרהמקרהזהאין
אינוזההגדרת-סרג.לואיןדיראס

 .נוכלהלאאףסיפוראינורזהרומן
"מצאתיכמליםפותחתהיאכיראם
יומןגםזהאיןהרי ," ...הזההיומןאת

צרורהואהספר .המלהמרנןבמלוא
לקוראלהעכירהמבקשיםפרגמנטים,
סוףמתקופתוקשרתעמוקותתחושות

שהיאכפי ,השנייההעולםמלחמת

תנועת-ההתנגדותמזויתמשתקפת

צעירה.אשהבעינילגרמנים,הצרפתית

זההריוערךחשיבותלספרישאם
 .הפוליטי-אידיאולוגיהצדמןבעיקר
לתיאורתרומתהאתתורמתדיראס

תוצאותיהןתיאורדרךזוועות-הנאצים,

כוונהבליאולימחזקת,היאובכך
מולאישור-השואהאתתחילה,
שסופרת,העובדההכחשתה.בסירנות

דפיםמוסיפהנעלת-שםצרפתית
בארצותלהוהדיםזולמסכת

חשיבות.להיש-רנותובלשונות
מפרגמנטיםכאמורמורכב"הכאב"

שבהם,והחזקהראשון, :אחדים

בעלהשללשובוהגיבורהשלהציפיה
אםאי-הוודאותהנאצים,ניריממעצר

כגוף-בלי-חזרתובחיים,נשארהוא
הביאושאליומצבצלם-אנוש'

מעציריהם,אלפיםמאותהגרמנים
שלהחייםעלהמאבקהושמדו,שלא

והחלמתו.החי-המת
סתומים-יחסיםמתארהשניהפרגמנט

תנועת-ההתנגדותחברתניןלמחצה

המתבטאיםצרפתי'גסטאפוסוכןלבין
בחיזור-גם-ומצידובחליבת-מידע

האשה.אלמשיכה
מעצרואתמתארהשלישיהקטע

אחריצרפתימלשיןשלוחקירתו
בידיועינוייופויסשלהשחרור
שניועודהודאה.להפקתהגיבורה,
והםבספרישיותרקצריםקטעים

השחרור.שלאחרמהימיםתמונות-הווי
 :כרונולוגיהואאלהכלניןהקשר

הגרמניםוהולכת,מסתיימתהמלחמה
נצחונותעלידיעותתבוסה,לפני

לנקרים'חדשותמגיעותנעלות-הברית
הכאבשוררהצעירההאשהאצלאך

אינםהללוההישגיםשכלהעמוק,
תחושותיהתיאוריתוךאותו.מפיגים

כלליותנעירתכמהביטוילידינאים
הדה-זרועות-המלחמהמןהנובעות

האחריותהגרמנית,הומניזציה

מאמצי-שמנפנים,הבגידהלפשעים,

 .השיקום

זהלספרישמדועלהביןאפשר
הוא :רביםקוראיםבחוגימהלכים
שלאסרנו-של-עולםמצביםמתאר
לאנשיםויותריותרמוכריםנעשים
שיצאולגבריםהמתנה :רבים

עקבות,ללאשנעצרוארלמלחמה,
 .אכזרייםעינוייםתוצאת
הקטעיםלמקראהמתעוררתהשאלה

ודאיקריטריוןעדייןישהאםהיא

שמאאוספרות,אראמנותלהגדרת
ובספראמת,נרישאפילוטקסט,כל
יצירתלהיקראזכאיקשה,אמתישזה

חשיבותוהדגשתלאחרשהרי'ספרות.
איןשליחותו,וערךהספרשל

יותרשזוהימהרגשהלהתעלם
אפילודיה,~לחי-מבוקרתהתפרצות
מסכת-מאשררכה,במידההיסטרית

ישבה.שליטהשיד-היוצרמעוצבת,
"חזקות"במליםמוגזםשימושבר

המליםאתמידהללאלומרוכידוע,

בזהאיןושכמרתןפלצותזרועה,כאב,
ולאמנות-לתמצית-ביטויערובה

הנאטררליסטייםהפרטים .ההבעה
ישכמת-החי'החוזרהעצירבתיאור

בשימושמאשרהמזעזעמןיותרבהם

שהןספקשאיןמפוצצות,במלים
אמת.

דיראסאםתהיתי'אחדותפעמים

חלוקי-אידההזהבפסיפסמשבצת

משבחתשהיאארעצמה,עלהומור
 :נוסחכרצינות-ע,-גיחוךעצמהאת

כתבי-קודש"אלה :לקרוא"לימדו

ברשישטכסטזה"אבלאו ,) 98(עמ'
 .} 134(עמ'מעוף"

אתלדעתי'לקבל'איןאחתבנקודה
האשמהבשאלתוזהעמדתה.

אתמפתחתדיראסוהאחריות.
השותפות-האירופיתשלהתיאוריה
מישלמגעזם"אנולאחריות
בגאזיםומומתיםבמשרפותשנשרפים

שלמגזעםגםואנוובמאידאנק
חלק"לנוישאלהבקברים ...הנאצים

הגוללאתסותמים"אם :או , ) 40(עמ'
ולאגרמני'כעניךהנאציתהזוועהעל

אתבכךמצמצמיםקיבוצי'כעניך

 .נתין-פלךשללממדיומבלזןהאיש
להשיבשאפשרהיחידההתשובה
שללפשעלעשותוהיאהזהלפשע
 .) 43(עמ'וכוליבו"להתחלקכולם.

דיראס,בפיעצמו,הואוהבעל-הניצול,

"הואגזעאואישהאשיםלאהוא
 .) 44(עמ'האדם"אתהאשים

בנטילת-דיראסשלכוונתהחיתהאילו
לשתיקהלהשלמה,לאדישות,האשמה

לשיתוף-העולם,שללחוסר-המעשה
עםחלקי-עםשלהנפשעהפעולה
ולקבללהביןהיהאפשר-הגרמנים

חוששניאךמחשבתה.הלךאת
נטילת-למעיןבאמתהיאשכוונתה
- nרואיזושל ,הנצרותנוסחאשמה
"הסבל"אתגםלהביןהמבקשתפיוס
 ,נכוןהבנתיאמנםאם .הרוצחיםשל

יכולהאינהזוגישה-כוונתהוזוהי
גםעומדתהיא .הדעתעללהתקבל
 :בוראידיראס(בלשוןגמורהבסתירה
שהואהעמוק,לכאבמוחצת)בסתירה
האם .הספרשלמיתיהאגיבורו

 ?הכאבאתחשוהםגםהגרמנים

שוטףענבראביטלשלהתרגום
 •וממצה.

אלוניםש.

וצבישלום

שכזאתנקמה
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טיפותכצלנחיםרחובותשלמרבד
כלגםלהיותיכולהשהיתהצפופות"

"אנשיםכהאחרת,מערכיתעיר

כגשם".רגליםמטריותעםרגילים
רשמיכיןכמוזיאונים,נרשמיםהשירים

אולילגשת /צבעים"שטחיפסלים,
הצ'לוכהםכקונצרטים )'דכ(לגעת"
השלגשלהקריםהמקורותאתממיס

קולותשלכפלורסנסזורםוהנבל ) 47 (
אכן"פרחיכהן ,כחפירות ,) 44 (

מתגליםכיזנטינית"כמוזאיקהשלדדים
כזכויות ,) 72 (גוויעה"של"כדממה

לא-כשורותמקומטיםשיריםשל
 .) 37 (מחורזות

לכתובשאפשרכספרההוכיחהלמי
שאפשרכמואנגלית,שירהכעברית,

אוכין-לאומיתשירהכאנגליתלכתוב
למי'כפיהעבריתהלשוןעל-לאומית.

היכולהוגמישה'מדוייקתלשוןהיא
על-לאומיתמערכיתתרבותלהביע

תרבותמורשתשליחודיותכלוכלי
הזאת,כשפההמשתמשהעםשל

הדורות"כפלגמרומזצבעלהיות"
ירושלים"מאכניאחתלהיותולא"

 .)'טכ(

לנושנתנהייחודיתמשוררתהיאלמי
טבעשמורתמשלה",טבע"שמורת

אורשל ,משיוקולותנאותצוררתשל
כליקריומסרנן,מוארשהואצלושל
 • .כפנומכרהכמילואו,כשהואירח

שתלשמואל

סיוןאריח
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הערבי:'המרדכינושהערביםמהפץר 1936באפריל

ו''תרצ'מאוערות-והיהודים

ו~

שבצלהאור
עברית :למי ;שירים ;פנומברח
ובניופוזרנהוצאת ;ואגנלית
 120 ; 1986 ;ירושלים ;בע"מ
עמ'.

כלכייודעלחושך'אורכיןהמבדיל
הואאותוהגוף'שלצלמפילאור

אלגברה,קצתגםשמלמדמימאיר.
ומקבלכשנייםהנ"להמשפטאתכופל
שנימפיליםאורותשני :חדשמשפט
הואהאוראם .גרףאותושלצללים

אךשחור.הואמפילשהואהצללכן,
שלהשחור ,אתכופלאינוהשניהאור
הצלשלחלקמאירהואלהיפך, ;הצל

שהואצל ;הראשוןהאורשהפיל
הואשחור,שאינוצלהואמואר.

 .הפנומכרה

הפנומכרהמופיעההקוסמולוגיכעולם
השירה,כעולםלכנה.ליקויכזמן

האורכהשראתהפנומכרההופיעה

 .החייםצלליאתמאירהוהיאהעליון
שלהפניםשהיאלמי,המשוררת
חפץ)לביתהלפרין(שולמיתשולמית
שיריםספרזאתפנומכרהעלכתנה
אתראתההיא .לשונותכשתישלם,
אושכצל,האפוראתשכחושך,האור
פנומכרהכשירמסכירהשהיאכפי

 /הצלליםכפארק"חיההיא ')'דל(
החושך,מןחלק /לרחוץכמבקשת
לשאתואפילו /להבעיראו /להלכינו

אישית". /אנוקה /

מימין :דו-לשוניהואכאמור'הספר'
עברית-לה'עמודועדלשמאל
- 76עמודועדלימיןומשמאל

לפנומכרה,כיאהשירוכל ;אנגלית
וצידושחורשחציוכעיגולמסתיים

שמאלהכעבריתפונה"המואר"
אינםהשיריםימינה.וכאנגלית

אוטונומיותהןהלשונותמתורגמים.
השיראפילומקור.כולםוהשירים

הלשונותכשתיהמופיע"פנומכרה"

תרגוםאלאלשפה,משפהתרגוםאינו
-אימהלשפתהמשוררתשלא;ך;ך

העברית.-החדשהולשפתההאנגלית,
כיןחצויהשאינההמשוררתנפש

אחתככלשו~ה.משתקפתהלשונות.
רקאינההלשוןכאילומהלשונות.

שמכוחאלאהנעה,שלמכשיר
המליםאתמושכתהיאכשירותה
מכמניה.אלהשיריותרהשור,-ת

על"לכןהןהשירמלותכאנגלית
האנישל"העתק-שמשעמוק".שחרר

גבולותעלהרוכנתחמהעצםהשר.
(תרגם ) 17 (המרחף"גלגל-המזלות

אוכל~מור"מחושך :כעברית ),ש.ש
טבעותגניעלטבעותלהרכיברק

השמשהדפסיהאור"'כלפיולהשחיר
הגזורה"פנומכרהכמלים",יגיעו
 .)'דל(לכנות"מליםכתובשחררמנייר
הנותנתהיחידההמשוררתאינהלמי

משורריםלהקדמולשונות.כשתי
אנגליתשכתבאליוטט.ס.כמונודעים

גרמנית-וילקהו.מ.וצרפתית,
עבריתשכתבביאליקרח.נ.וצרפתית
כשפההאלההמשורריםשירתויידיש.

המיוחדתההבעהמכוחהיאחשביה

שלוםלציוןראוישפה.כאותההניתנת
כאותווערכיתעבריתשכתבשכזי'

כערכית,וביתבעבריתבית :עצמושיר

למישפרת-אם.לוהיוהשפותשתיכי

כשפההנעתהאתלרכושהצליחה
;:ז;כראיןעדלה,החדשההעברית

עדיפהשלה,האנגליתששפת-האם
 )'חנ(האור""אחריתלמיאצלישלה.
"זרןהימים","אחריתמשקלעל

 )'דכ(גולשים""אשדיםהםדמותה"
לכנה /סהרון"להיותהצליחהוהיא

 .)'הכ(השחור"פניעל /פתוחה
"כדרמתיותהואהספרכלאכן,

רוךמולהשחורשל /המתמדת
מודפסתהלילהו"גלופת )'ככ(הלובן"

 :כראשיתכספרככתוב ,)'כ(כטככים"
"ויאמרתהום"פניעל"וחושך
אור".יהיאלוהים
מושגיםאינםוהאורהחושך

רואהלמיטהורים.אכסטראקטיים,
 :שהפשיטההגוףאתכמופשט
אישכיןהלחשיםפסיהם"הצללים

מחפשתש"כעצםלמי ,)'ט(לאיש
 .שיריותמחשכות"מצלמת-מלים

כיאף ,קלהאינהכספרהקריאה
והשורותופשוטות,קלותהןהמלים

חת i ~מלהכנותרובפיעלקצרצרות,
דברילשיריםשהקדימוטוב .כלכד
כעברית,לשיריםדגניאסימברא,

המרכז-הבהאי-העולמימןווייט,ורוג'ר

"רמת .כאנגליתלשיריםכחיפה,
אסיכותבגבוהה",כשיריםההפשטה

"כמחוזרתשלו.המבואנדנדידגני
עדינים,אירועיםמתחולליםהרוח

צריךלפעמים .נתפשיםולאנתפשים
לתפושכדיהדימוייםראשיעללדלג
שורשיאללרדתגםכמוהתמונה,את

כשפהוחוצבשמעצבמירקהמלים.
 :כמררעננההטיהליצוריכולחדשה

 /;:זל;נההמיסתננתקרהאשזאת'מה
(הציטוט ".האיזון /מחוזותאל

כמקוצר).

התורהעלמסתמךווייטרוג'ר

כת-זמננו'כשירהרואהאשרהבהאית,

הרוחמשכיכיןלדאותהמגמהאת
'רדוגכותבלמי' .הגמגוםוכיןהעזים
היאאך ;דתיתכמופגן'אינה'ווייט'

הממשיוכיןלעיןהנראהכיןמבדילה
אתועדינותחןכרובומדגישה

מאחוריהמופיעיםוהרוחהמיסתורין

 .ככאליוההרגילהיומיום,
הקוראכהזאת,היאטונהשירהאכן

אפילוהמשוררתליבו.מהרהורירואה
-עצמוהשירככתיבתאותומשתפת

מלהככלריקמקוםלומשאירההיא
אותכהישיםשהקוראכדישכשיר,

אתלהוחתןהמילהאתתאירוהאות
כשורה,המילהתשתבץאזמוכנה,
הצלמןהשיראתיוציאוהקורא
הוא.עיניוגםויאודוהאוראלהאפור
:כר" o Iין o Iד oשהןמליםפתאום
ואנוהכר"'אין"עדמוכנותנעשות

כמה /נכון /לקרוא"משתדלים
 )'גכ( ".האוראל /שמגיע

למיכפיהעבריתהשפהשלהחיוניות
ל"איילתאיילת-השחראתהופכת

כותרת"לגמורומצליחה )'ל(השמש"
"השעוןכי ,)'אל(החלום"בחפזון

 .)'דל(כלבד"תקשיטאינו
צלילים :הםהשיריםשלהאובייקטים

שקוף,תות-שדהשלאורהדים,נמים,

שקיפותמזוכך'עיננוטווס'נוצות

כמישות.שלעליםקרחון'
אניאאנגליתשנכתבוהשיריםמן

"עדיין :השירמתוךמתורגמותשורות

כארץשנה 40לז'אן,מוקדשאניב",
ושקטותנמוכותנעשו"המליםהקודש.

 40מילאואךחטת-כצורת,כמויותר,

חלקים-ממשיים-עלי-כנא,שלכדים

היאזאתהיות.שללאשליותשכנגד
חרותומתוךשנהארבעיםלנדודזכות

שלקטןמיפגשזאת,מבעבעת
לאקטנה,כניםמשפחתענודות,
נכחדת.לאגםקולנית,

הןהעבריכחלקהממשיותהתמונות
ש"היא(ככ)אניבתלהשירכמו

ת 1סופר
טלפון
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חוברותלספרים'איכותיעימוד
 .וכתבי-עת

 .מהמקובלפחות-המחיר!
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לשון
חבעש"ט,

עגנוןנוסח
 ;הכעש"טסיפורי :עגנוןש"י

וחייםאמונה :אחרית-דבר

אורי :איורים ;ירוןיהודה

 ; 1987 ;שוקןהוצאת ;ליפשץי
עמודים 252

ספקבלישייכיםהחסידותסיפורי
זהואיןהפנטסטי,הסיפורלתחום
סיפוריהכינוייםאותםשמלוויםמקרה

נוראים.מעשיםאופליאותנפלאות,
הסיפורינקהאירופיתבספרות

פאגנייםיווניים,ממקורותהפנטסטי

הסיפורשלשורשואצלנוועממיים.
 .הנסתרבתורתבעיקרהחסידיהמופלא

לאזןדחוףצורךבשעתומילאהוא
עלבהזייהקשהיהודיתמציאות

 .כאפשריהבלתי-אפשרי
זהלסוגשייכיםהבעש"טסיפורי

שלומאויירתמהודרתמהדורהולפנינו
גם"שהופיעוהבעש"ט","סיפורי

ש"ישלמעדכונואחד-עשרככרך
הספר.בפתחהמו"לכהערתעגנון",
תורתמייסדהבעש"ט'סיפורי

וכרוב s 1ה-במאהנוצרוהחסידות,

היוזמןאותושלהעממיתהיצירה
מפהסיפרותחילהשבעל-פה.תורה
בידיהדבריםנרשמוכךאחרלאוזן'

שקיבלועדהמעריצים,התלמידים
"שבחי .קבועיותראופחותדפוס

שבפרסומים,המרכזיהבעש"ט",

כךמותו.אחרישנה 50בדפוסהופיע

לדוגמאוגם,התורה-שבכתבנוצרה
שלאלימלך","נועםהספרנוספת,
בגליציה,החסידותמראשיאחד

עם .הנודעמליז'אנסקאלימלך
והאיריתהעבריתהספרותשלצמיחתה

המקורותמןסופריםנטלוהאמנותית,
-אחרומצדליצירתם.מוטיביםהאלה
אתשגילווהוגי-דעות,חוקריםבאו

מחדשוהוציאוהזה,העממיהאוצר

עלמחודשים,בניסוחיםהסיפורים,את

והאיש.הזמןרוחפי

הבעש"ט,סיפורישלמשיכתםכוח
והםאחרים,חסידיםסיפוריכשל
אועלילהבעליבהיותםרבים,

 .מוגדרמסרבעליקצרים,פואנטה,
גירושבנסים'ריפויהנסתר,ראיית

לאנסקי),ה"דיבוק"(מכאןשדים
הצלהמעשיהשמים,מןזיווגים
הנפשאתמסיחיםוכדומה,וישועה

אלהמציאות,מן ,יום-יוםממצוקות
כוונתםאבל .בלתי-צפויותאפשרויות

ראהרהבעש"טמוסריתחינוכית,היתה

נפשעלמכריעהשפעהאמצעיבסיפור
אחרית-דברשלקצריםבפרקים .האדם

הבעש"טחייבתמציתמסופרים

עגנוןשלזיקתועלמסופררכןותורתו,
 .הספרעריכתדרךרעלהחסידילסיפור
מהולבחרןעניךישהזאתבנקודה
לספורישלובנוסחוהעגנוניהייחוד

"גם :דברבאחריתנאמרהבעש"ט.

אותםכתבכאשררגםתיקכםכאשר

נשאר ).ש.א-(עגנוןאבינומחדש,

ואתתוכנםאתשינהולאלמקררנאמן
בעיקרתיקןהוא .הסיפוריםשלצררתם

הסיפורים ...והתחבירהלשוןאת
המקורייםוסגנונםרוחםעלשומרים

 ) 244(עמ' " ...אלהשינוייםלאחרגם
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עגונןש"י

ובנוסחעגנוןבנוסחהסיפוריםמאחד

בןורין,.זיוסףשלמההרבשלאחר,
סופר-היהשלאעגנון'שלתקופתו

ומלומדחוקרבעיקראלא ,בלטריסט
ספרומתוךוהחסידות,ההלכהבתחומי

אברהם(הרצאתחסידיים""סיפורים

עורךזרדיך,אךתשי"ח).ת"א,ציוני,

פרס-בעלהתלמודית,האנציקלופדיה
בעלהיהתורנית,בספרותישראל
החסידותבעולםושחהוסגנוןלשון
זוויןמביאבספרוכעגנון.בוראי

רבים,וחסידיםדנייםשלסיפורים
נטלכעגנון'זרדיך' .הבעש"טביניהם

אופחותמקורותמאותםהסיפוריםאת

המקורותברשימתשמצרייךכפייותר,

מצייןזרדיךגםשניהם.בספריהנספחת

לפיהסיפוריםאת"עיבד""לאכי
העובדותאתשינהלאוטעמו,רוחו

ולאהעיקריבתוכנןלאהמסופרות,
ומסרםאותםסיגכןאבלבפרטיהן'

כן,אם .) 5ע'(הקדמה,מובנת"בשפה

לשניים.דומהגישה
"ובמוצאי :זוויןבנוסחהקטעוהנה

ושאלוהבעש"טאלזאבר'נכנסשבת
השיבו .שבתבלילהשחוקלפשר

גרםמהלכםאראהאני :הבעש"ט
הבעש"טציווהומיד .שחוקלאותו

כיהסוסים,אתלרתוםהנכרילמשרתו
לנסועשבתמוצאיבכלנוהגהיהכן

אתהמשרתרתם .לעירמחץוקצת
החבורהלכלציווהוהבעש"טהסוסים,
כלונסעוכולםישבו .בעגלהשישבו
נוסעים.הםלאןשידעומבליהלילה,
גדולהלעירהגיעווהםהבוקרכאור
אצלהתאכסןוהבעש"ט . rקוזנבשם

ציווההתפלהאחר .הפרנס-חודש
שבתיר'אתאליולקרואהבעש"ט

 :הפרנס-חודשלואמרספרים.כורך
אםאשרהזה'ולהדקןלכברדומה

פשוטאישאבלהוא,ישראישאמנם
 .) 139 'ע(כלל".תורהבןראינומאד,

 .רקוד""עתכאןהסיפורשם
 :עגנוןבנוסחקטעאותווהנה

לחדרזאבר'הרבבאשבת"במוצאי
רבינולנויאמראותרושאלהבעש"ט

רבינוששחקזהשחרקשלטיבומה
אראהאניהבעש"טלואמראמש.
ציורהמיד .שחקתיולמהמהעללכם
כךכיהסוסים,אתלרתוםעבדואת
שבמוצאי-שבתותהבעש"טדרךהיה

העבדרתםלעיר.מחוצהאלנוסעהיה
כלאתציווהוהבעש"טהסוסיםאת
חולבגדיעמהםלקחתהחבורהבני

מרכבתועלכולםעלו .עמוולנסוע
להיכןידעוולאהלילהכלנסעו .ונסעו
אחתלעירבאובבוקר .נוסעיםהם

הבעש"טנתאכסן .שמה rקוזנגדולה
וכשנשמעה .החודשפרנסאצל

חרדהלעירבאשהבעש"טהשמועה

ציווההתפילהאחר .העירכל
שבתיר'אתאליולקרואהבעש"ט

מהלבעש"טהפרנסאמר .ספריםכורך
ישר,אישהואאמנם ?זהולזקןלכם
 'ע( ".תורהבלאמאדפשוטאישאבל

"השחוקכאןהסיפורשם .) 65

 ."המשולש
 .הקטעיםביןגדולהבדלאיןביסודם

הסגנוןרוחבמעטניכרת-עגנון nבנרס

הבעש"טיהמקור :תמהואיןהעגנרני

שברלשונירובדבאותוכתובעצמו

מראשיתהמקוריתביצירתועגנוןשחה

מלשוןיניקת-שפעשינקכמידרכו,

המעט-עגנוניולכן .ויראיםחסידים
כיהרבה-עגנוני,גםעתבאותוהוא

 .שלוסגנונובשורשימצריהואכאן
הנוסחזהספרשאיןשכפילשעריש

לסיפוריהאחרון'גםיהיהלאהראשון'
ספרגםהופיעכברלאזההבעש"ט.
שדה,פנחסידיעלהבעש"ט""סיפורי
עניךבויששבוראיכרטא,בהוצאת

בןנחשבסופרשלפרי-ניסוחובהיותו
 .אחרדור

בהםיש rליפשאורישלציוריו
גםוהמופלאהמצוקהלאווירתהתאמה

 •יחד.

אלוניםש.

האנשה
 ;כעותנןשלא :חרמוניעדה

 ; 1986 ;פועליםספרית ;שירים

עמ'. 46

שלבספרהכמושירה,ספריבהרבה
ענתשלובספרה"עונות"לוטןאורה
וברביםגעגועים"של"ביתלויט

מוקדעלהספרשםרומזאחרים
עדהשלבספרהכךלאתוכנו.
שואלכאן .בעונתן""שלא :חרמוני
מישל"עונה :מידעצמואתהקורא

אתמוצאיםאנו "?מהשלאר
מדוברבו"געגועים",בשירהתשובה

 :בשררותמסתייםהשירהעצים.על
הגעגועיםונוגעיםחוזרים"פעמים

באורמסעצפרישללמראהיניהם/.בע
שלזמניתלחניהארהצהרים/אחר

אתםמהכי //.בעונתןשלאחסידות
פניה/להשאבדראשהעליודעים

שליאושועליודעיםאתםומה
מתבטאותזהבשיר .) 17(עמ' "//.ץע

 :הספרשלמרכזיותתכונותשתיכבר
העציםהאנשתבעיקר-הטבעהאנשת

שלויאושכאבשללהזדהותעד-
איבודמפניוהפחדעץ'ושלאישה
הנעורים.כלומרהפנים,
ספרהואחרמוניעדהשלהספר
שאמנםמין'שלבמובןלאחושני'
במרכזו.עומדאינואךברמופיע

מחמשתבארבעהמתבטאתחושניות

שמיעה, ,ראיה :האנושיםהחרשים

 .ומישושריח,

"עקבות-הראשוןבספרכבר :ראיה

 ) 1983פועלים(ספריתמלוחים"

עלהראשוןבשירחרמוניכרתכת
מקרםלצבע .) 5(עמ'צבעים""שלל
הצבעים .שיריהבכלכמעטחשוב

ירוקהםבמיוחדעליההאהובים
 .(מזהיב)זהב(כסוף)כסף(ירקות)

בשיריהרק .וצבעונייםעשיריםנופיה

"לזכר"'מוקדשיםשררכםהאחרונים'
לשחורהופכיםוהצבעיםהשפעדועך

 .ולכסף
הציפורים,קולותמאדרבים :שמיעה
האדומההחמריהשלבואה"בטרם
הכסףפעמוניכברהיוהזנב/הדורת

עפראתמציפיםהעפררני/זמרתשל
נהרתאתשלח ...היבש/השדה

המתנכרחללואלוהגבה.עלהצליליו/
בתרךולבראלרוץרציתיהעולם/של

אר .) 6עמ'("שחרית", /הצלילים
ב"ליליותרועדינהמאופקתבצורה

שלאוירהיההזמן"אותר :נדודים"
היהאפשר /ומאובקסמיך /לילה

נוטפות /הדבשטפוחקולאתלשמוע
בשמיםגם .) 10(עמ' "/השרביםמן

רודף"והאביב :בשיריםמצרייםרבים

הבשמיםבמרכבות /בעקבותיך

 :מוסיפההיאכיאםוהצפון~"
 ,,גרפי/אתמבשמתהייתילא"שמימי

 .) 13(עמ'

במרטוכברמתבטאתהמגעחשיבות

אתשואלתאניבהםימיםיש"כי

כמואלי/המרשטהבידרלגעתנפשי
ר"ידמושטת""ידהביטוי .אהר;גי"ביד

"שנים :בשיריםגםמופיענפרשת"

בסלעמלדתיאתליגילפתירבות
קירעלקדמוןצידכמרהקשה/
שלבולטמבע .) 5(עמ'מערתו"

 :"עפיפונים"בשירנמצאמגעתשוקת
עפראלמתיחפותרגלים"ובכפרת
פיעלבישניכמצחקתהייתיהשדה/

ביתי~מחעתה ...החמה//האבן

 ,,השדה/רגביתוךאלק"עמ 1יסודרתיר
 .) 35(עמ'

לטבעהאינטימיהיחסבצד

על-ידיהנגרמתהרוחוהתרוממות

צבעים,ציפוים,צמחים,עםהמגע

שלשערתגםיש ,בשמיםצלילים,
ההזדקנותמןפחד .ופחדעצב

בשיריםנסתר'באופןהמתבטא

אורשלקטנהזרית"לשמר :אחדים
(עמ' ,, /ומעריב/מנחהלשערתצלול/

בפחדיה/כלבטחצפור"כמראר .) 6
שערתאלשבגרפה/הזרמיםשעררררה
בתאינך"את .) 10(עמ'החשכה"

 ,,ותם/הולךוזמנך /,ה~,;:ך~ת_אלמך
עכשראותיתעזבי;'אל . ). 12 .(עמ'
שמהלי/מצפהלאאחדאףכי:;גז:ןי/

 .) 30(עמ'הקרח//"בערבות /-

המתייחסיםרביםשיריםגםישבספר

הקלסיקהמןלדמויותהן .לבני-אדם
פיזיתהקרובותלדמויותוהן

"עקבותהראשוןבספרהגם .למשוררת
הנושאיםשיריםנמצאיםמלוחים",

"פנלרפה","נרקיס",כמרשמרת

אנוזהשניבספרואילו"פררמתארס",
למרים,המוקדשיםשיריםפוגשים
החשובים .ל~ךלילtז~דימרן,לרבקה,
חרמונישכתבההשיריםהםזהבמדור

מעטים, .ולהרריהלילדיהרכ;גת,כ~ם
נוהגיםלהםהשיריםלערמת-זאת,

אלהוגםאהבה","שירילקרוא
ולאנפשיתקירבהעלבעיקרמצביעים

עלי"חביבים :גופניתקירבהעל
תוךאללהסתכלוהעמיקאמר/יסרךיך
חסדכיבכפיר/מצחיואטמין ...עיני/

 . ) 21 'מע(" //.מאדיבכלחפצתי

עדהשלסגנונהעלערדאחדותמילים
ארמברטרוהסופרהפילוסוףחרמוני.

 :אחדבמקרםכותבהורד")("שם~נר
אתהחופשי,באופןלהמציא,;כדי
בפירט .מגבלהעצמךעללקחתחייב
ארהקצבעל-ידיההגבלהניתנת

חרמוניעדהשלבשיריהוהנה ".החרוז
"איפגינה"לשירפרטחרוזים,אין

החריזהנראיתברגם .) 42(עמ'

לערמת-זאת, .וכבלתי-מודעתכמקרית

נאים.הפירטיועיצובםבשיריםהקצב

צירופי-לריבוילבלשיםערדכדאי
 • .מקורייםמילים

מיכאליסמרים
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בנימיןולטראילו
לא"יעולחחיח
שלסיפורה ;בנימיןולטד :שלוםגדשם
 :עדך ;נחמניעדי :מגרמנית ;ידידות
הוצאת ;ספדית·אפקים ;שפידאאנוחם

עמ' 239 ; 1987עם·עוכד;

היהודיוהעםהיהדותקורותאתלסכםיבואוכאשד
בגישהלנקוטצודךאולייהאהעשרים,במאה

כלללגבישלוםגדשםשהציעכפידיאלקטית,
עמנותולדותכייתבדראוליהיהודית.ההיסטוריה

רציפותשלדיאלקטיקהבלשונו,היו,הזובמאה
עלתההציונותגםאיום,היההגלותמחיר ;ומדד

היאכיזולתה,בדידהחיתהולאאיןאךכבד,במחיר
עםבתורההיסטוריהבמתאלהיהודיםשיבתחיתה

הבחינות.מכלחופשי,
מאותהחלקהיאעצמושלוםשלדדך-חייו

בברלין,מתבולליהודיביתנטישת :דיאלקטיקה
עלייה ;היהדותומדעיהעבריתהציונות,לטובת
בתולדותוהיסטודיוסופימחקרימפעלוייסודלארץ

להיסטוריהחדשותוהערכותגישהשקבעהקבלה,
לדודותיה.היהודית

מכדיודובגםכמוםבגרמניה,שלוםשלממוריואיש
היהלא-ארצהעלהלאאםתרבות,מאותהוידידיו

המקורותדובואתהעברייםכתביואתלקרואיכול
וקוראיותלמידיודובשני,מצדהתבסס.שעליהם
עברית,היאשפת-אמםואשדממנו,שהושפעובאץר'

שממנההגרמניתהתרבותאתלהכירמסוגליםאינם
ומקוראיוממשיכיואחדיםגרמניתלמדואפילו ;בא

הצעיריםדודחוויתאתמביניםהםאםספק-באץר

אחדותובעדיםבפראגבווינה,בברלין'שגדלהיהודי
דוד .-20ההמאהבראשית-הגרמניתשבשפה

גםכמוהמערב,תרבותעלבל-ימחהחותםשהטביע
 .והעבריתהיהודיתהתרבותועלהציונותעל
שלום-נוספתהנההזו,בדיאלקטיקהדילאואם
תרבותי-גרמניעולםמאותוחלקעצמודאהלא

גודלואתשקשרהצטערלאומעודובא,שממנו
תחושהמתוךחיהואובירושלים.בעבריתבציונות,
ומווינהמברליןפחותלאבעולםמרכזהיאשעירו

חלקשכתבאף .וניר-יורקלונדוןמפאדיס,בשעתן'
בשניםודקובגרמנית,באנגליתמספריוניכר

הלועזיםספריוומיתדגמיםהולכיםהאחרונות
ממשיכי-ותלמידיוקהלועיקראתדאה-לעברית

 .בישראלהנוצרתהעברית-היהודיתבתרבותדרכו
נשאראלאלעולםפזללאאךאזרח-העולםהיההוא

התרבותיבמרכזהמאמיןביסודו,אחד-העמיציוני

באץר-ישראל.

מעבדהעבריתבספרותהתקדםשלאדומה ,זאתועם
הלוקאלית,העבריתהספרותשלהחוויה .לעגנון
כינדאהלו.זדהבעיקרהחיתהואילך,תש"חמדוד
כתביואתהכירוממנו,צעיריםעברייםסופדיםיותר

 'חוויותיועולם .כתביהםאתלהכירהואמשטרח
עבדי-"צבדי".ולאיהודי-גרמנינשארהתרבותי

לחלוטיןשונההיהשלוםשלביהדותמפעל-חייו
שיצרבנימין,ולטרהמיוסדידידושלממפעל-חייו

המחקרייםעיסוקיומרביתהגרמנית.בתרבותבעיקר

בעודבנימין,בפניוחתומיםזדיםנותרושלוםשל
כאחד.ובמקורותיהםבנימיןבכתבירץעצמושלום
-שלוםאתמביניםשלום,שלוקוראיותלמידיואנו,
ודחוקלנוזרהיהודייםממקורותיוניכרחלקאך

ומחקריומסותיושדובכךעללדברשלאמאיתנו,
 .לחלוטיןורחוקיםלנוזדים-בנימיןולטדידידושל

בנונוצרהיהלא-שלוםגדשםעליוכתבאילולא
ברשימתנכללהיהאלא .בנימיןכלפיאישייחס

ומפורסמים-פחות.מפורסמיםיהודיםאותם

רביםואשרהעשרים'המאהשלראשיתהשהצמיחה
איש-שיצרויהודים .הגרמניתהתרבותמןבאומהם

שבמקריםלדרמההפכועצמםוחייהםבתחומו,איש
חיתהאךושואה,פליטותעקירה,סופההיהדנים

התרבותייםבמרכזיםשלהםמחודשתהתערותגם
לאחדאחרות.מערביותובארצותבאנגליהבארה"ב,

המלחמה.ולאחדהנאצים,עליית
עליוכתבאשראתאלאיודעאיניבנימיןולטרעם

סופדשלביוגדאפיהעםלהיכרותהדברדומהשלום.

שלספדוזאת.ועםקראת.לאמכתביודבראשר
גםאודה,לסופו.ועדמראשיתואותיריתקשלום
שלתלמידולהיותזכיתי .משוחד-במקצתאניבזאת
באוניברסיטההאחרוןהרצאותיובמחזורשלום

ואף , 1965-1959בשניםבירושלים.העברית

(אתבביתו.מ"אלתלמידיסמינריוניםבשנילהשתתף
שאניהדגשתיסיימתילאבהדרכתוהמ"אעבודת
לכן .ויביןבויקראהואשדקמחקרלכתובעמיד

קיויתי,כךשאותם,רומניםולכתובלהמשיךהעדפתי
להגשיםחשבתיבכךאחד.מאישיותרויבינויקראו
חייוכלאתהקדיששהואכפי .בדרכי-שליעצמיאת

 .שלו) ,האחתלדרך
אתשעיצבמודהבורואהאנידנותמבחינות

עשיתילאכאמודוהציונית.היהודיתעולמיהשקפת
אך ,בחייםלמקצועיהיהודיתהמיסטיקהחקראת

להתייחסותהמאמריתמכתיבתיניכרחלקהקדשתי
מוכרהיהששמובשניםזאת ,ולדיעותיולספריו

באוניברסיטהולקוראיולתלמידיובעיקרבאץר
אף .קודצווילולברוךשלה,ובפריפריההירושלמית

הקרוב-דחוקעולמםליקסם-גרמניתלמדתישלא
הלהטונישל ;סימוןכובד. .ברגמןהוגרשלום,של
גדתישבביתו ,קדאפטורבדהישישהסופדגיסה.ושל

ואשדסדום")"אנשיהדומאןאת(וכתבתיכשנתיים

אתמכידשאנימידהבאותהמכידאניכתביואת

בנימין.ולטרכתבי
בנימיןעלשלוםשלספדובקריאתאותישמשךמה
שבאניכאילונערץ'אדםעםההיכרותהרחבתהוא

לציין(וראוימותולאחדמרבדשלוםאתלשמוע
שערךוחשובמרתקטלויזיוניראיוןזהבהקשר

בכךלנווהותיר .מירוןדןהאחרונות,בשנותיו .עימד
עולםזאת.דקלאאךלדודות).חד-פעמי.מסמך
בודדיםמשמותלבדממני.ורחוקליזדרובושלם,

כאזהרהמרתקת.דוקומנטאדיתכדרמהלפנינפרש-
אולימדוחק.עדאניהנהלהשתאות.כנושאוגם

בסימןהעומדהיסטורי-תרבותילפרקפרובינציאלי.
שלללב-ליבההיהודיתהגאונותשלחתירתה
שדובםים ,tzאניהנה .והאירופיתהגרמניתהתרבות

קשהשלינושאיםעלויכוחיםמנהליםבני-עמי
היוכמהעדחשאניאךכיום.חשיבותםאתלהבין

היחס .לאאוהפסיכולאנליזהקבלת .לשעתםגורליים
הערכת .למארכסיזםהיחסהיהודית.למיסטיקה
שנאת .בכללותהוהאירופיתהגרמניתהקלאסיקה
משכילים.יהודייםצעיריםבלבהמפעמתהבורגנות

אש-תמידוגםדי-נודזיקוקיך .בורגנייםמבתיםכולם

שכמעטאנשיםוביצירתםבפגישותיהםשמדליקים

דקולאאחריהם.חשוביםספריםהותירוכולם
נכבדיםובתחומיםבהגותבמדע.אלאהיפהבספרות

המאהשלהרוחנייםהישגיהשסיכוםאנשים .אחרים
מבלעדיהם.יתוארלאהעשרים

המודה-שלאחת.מוזרהדמותדקאלה.כלוכנגד
אתכל-טוב-אירופה,אתשעוזבשלום,שלי-לעתיד.

את ,ולאוהביהםליהודיםהשמורההדוחפסגת
הרצאות- ,קתדראותכתבי-עת,הרוחשת,הפעילות
-חובקות-עולםאידאולוגיותתיאטדרנים,ספרים,
אתשהכשירלאחדכדררה,החלטהמתוךויוצא
 , 1924בשנתלפלשתינה,-אחדותשניםבמשךעצמו

כמעטוהוא ;העבריתהאוניברסיטהנוסדהבטרםערד

קרא .שריבדהזרהמפוארתהחבורהמכלהיחיד
דמותמביןאנישדרכוהיחידהוא ;עבריתוכתב

שדדךכפיממשבנימין.כרלטרלחלוטיןלומנוגדת
אתמכיןאניבשביס-זינגרושלעגנוןשליצירתם
לשפתהאשרמזרח-אירופה,יהדותשלהרויתה

לחלוטין.ומדוחקזדאניולהוריתה
אי-רשימתוכתבתירשימת-ביקורתלכתובנתכוונתי
דמותבנימין.ולטדעללומדיכולאנימהביקורת.

 ?בספרדמותמתוךשמשתקפת

שלרםשמעלה .ידידותםשפרשתאחד,רבדדקאולי
דיאלקטיקהמאותהכחלקבעינינתפסתבספדו,
קורותאתלהסבירניתןבה,דקואולישבה,טדאגית

היהאילוהזו.רדבת-התענוגיםהמיוסדתבמאהעמנו
להתאבדכמקום .ישראללארץבנימיןולטדעולה

אולי--1940בצדפת-ספרד,גבולשעלבפורט-ב,

לדורנובדומהגרמנית,וכותבבקידבנויושבהיה

האחרוןואולימתשעיםלמעלהכבןשהוא ,קדאפט
אףואשד-בספרהמוזכרהדורמןבחייםשנותר

יודעיםומעטיםלעבריתתודגםלאמספריואחד
צוויג,כאדנולדלגרמניהחוזראו ;קיומועלבאץר
הגרמנית.אתעזבולאשנים,כעשרבחיפהשישב
נבהלעצמושלרםגם .לגנותנוזאתאומדואיני
וניתוקההרוחניתכרדידותהשראהמהלנוכח

הנוצרתהחדשההעבריתהתרבותשלמהמקורות
שםלא-דיאלקטיתהשקפהבעלשהיהוככל .בארץ

 ,המדמקטדגועםאחתבחזיתהיהובכך ,לב
כאןשנרצדשמהלכךהסכימולאשניהם-קודצוויל

שלהחדשההיהדותזוהיהעברית,בתרבותבאץר,

שלההתשתיתחוויותרכי ;ולרעלטובתקופתנו,
כ~םלהםזרותתישארנההספרות,בתחוםבייחוד
זד-אותםשעיצבהאירופיהעולםמןניכרשחלק

לאוכנראהאליהם,אותנוומקשרשנותרומהלנו.
והמעצבהמכריעהתפקידהוא-בנימיןולטדאל

לארץ-ישראל.מאירופההדיאלקטיבמעבדשמילאו
 • .התקומהבצלהשראה,בצל

עזרבןאחור

גלעדזרבבל

תב::יקול
א.ג.לזכר

ל~והה J ;פד:;:כrכל;ן~~rךרי
המש;ררידדיי:;גךןת

זק.~tן~ריף·~~ץ~ל
:p יוzן

צו~יתלהזrךךה
קור~ל~לויקן
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שירח
מרוקתנ

בשבילמשחו ;אבירןדור
 288פועלים,ספרית ;מישהו

עמ'

 ; 20אבירניום :אבירןדור
עמ' 296 ;כתרהוצאת

אתי'יחד ,אליויוצאשאתההמסע :הרהזאוככן"
ויחיואלח,שיריםקניות.מסעאו ,רכשמסעאיננו
לאחםרוחני.''מזוןכשומפניםאינםשיחיו,מה

םוכסי--- .אותךלרוקן''אלא .אותך'למלא'נועדו
מאשרמליםעליותריודעשאתהתחוש,אוליהמסע

דבר'אחירתמשחו"'"עוד •(אבירן .קודמלכן"דעתי
 .) 279עמ' , 1כדך

תמידאותיהותירהאבירןכשיריאקראיתקריאה

דנייהאכהשירמןיוצאהייתי .נוחהלאתחושהכ
איזועכרתיכאילואליו,משנכנסתיומרוקןוששרמ
הכרכיםשניכארעתהומשטחת.מרדדתייהרחר

ממקררבאהאישושאכל .זרתחושתיאתויששוא
יכפ ,עצמוהדברבעלשלמפיר 'צפריבלתי 'נוסף

וכפיהראשון'בכרךדברתיבאחראותםשניסח

בעלהודאתרבכן .דברינובפתח ,לעילהובאוש
הראיות,משלכרבה,כמידהאותנו,פוטרתהדבר
אנידבריו.אתולאשרלחזקאךהואלנרשנותרומה

חוששניאבל~לרחיו,אתהקיףבהןלמדכאותמודע
דברישאיןפיעלאףשכןלו'יעמודלאזהשטיעון
ואףהאמנותית,עיסתועלמעידיםהנחתום

ביותרהטוביםלפרשניםנחשביםאינםשהמחברים
דבריאתמקבלאניזהבמקרההריצירותיהם,יל·ש

עםאחדבקנהעוליםשהםרוןיככנאמנים,אבירן
בכמה ,איפראאסתפק,שיריו.למקראשליתחושתי
הםאומנםאשראלה,לדבריומשלימותהערות
 ,מתייחסיםאבלשירתו,כללאתמלמצרתםירחוק
 .שלהמרכזילהיבט ,ספקבלי

1 . 
ןמרוקהואכיצד ?אבירןזאתערשהכיצדיכןאם

או ""מזרן-רוחנימכל )?שיריו(ואתהקוראאת
לעמודאנסה .אמצעיםבכמהנעשההדבר ?ריגושי

 .מהםאחדיםעל
מוחלטוויתורהואלדעתי,ראשון'בולטאמצעי
 .השיריתובתמרנה ' Tבאימאהשימושעלכמעט
אמירהעלשירתואתמשתיתהואזאתבמקרם

עיקרגםדבריוולפיכוחו,עיקרשבהרטורית,
 'האימאז~לים).עלשיותרמה(ללמדנוונתווכ

תמונה "ההגדרהפיעלהואהשמיעתי)אר(החזרתי
יצירהזוהי .השירהשלהתשתיתמאבנישהיאיריתש

 ,גבוהמתחטעוןחרשייסודהנעשיתפירטיתתילשונ
אותמונותהשומע,ארהקוראאצלוהמעוררת
העזההחוויתיתהדרמטיותעיקרה .שרנותתחושות

 .(ע "וכרדימוי ,השאלהאסוציאציה,מנחהבאה
לאאלהבכל .) 34עמ'וצוררת,תכנים ,אוכמני
אףאותם.לנולהעניקמסרגלאינואר 'אבירןמעוניין
זאתבכלשנרכלהריההעדר,מתוךלהדגיםשקשה
הראשון,בספררכבר .ההשוואהדרךעלזאתלעשרת
מבקריםידיעלהנחשבתהמוקדמת,כשירתו

תכונותאותןמצויותשביצירתו,הטובהלחטיבה
"בעניךהשירנכללזהבספר .שיריולכללהאופייניות

 "פרופררקאלפרד 'גשלהאומללהאהבתו
 Prufrockאליוט .ט.סשלהידועלשירווהמתייחס

The Love Song of J . Alfred . לנרמאפשרתזרהתייחסות
הענייןלצורך ,מצומצמתהשוואהלעררך

תרגוםבהעדרהשירים.שניביןבלבד,האימאז'יסטי
תרגוםאיןלפחות(בידיאליוטשלזהלשיריעבר
הראשונותהשורותשלרשאתכאןאביאכזה)

 :האנגליבמק;רן
1 Let us go Then, you and 

When the evenin_g is spread out against the sky 

Like a Patient etherised upon a table 

המתעניין(לרשותאליוטשלבשירכאןנעסוקלא
עםבהשוואהאלאבנושא)רחבהספרותמצויה
הראשונותהשררותבתשעשםאומרהוארכךאבירן

שירו:של

מתיםתמים /להעירונהמפוכחותהחיסונתתאבהנאחד"יום
מאד.הבירשבותןכיםקר /תוחתמטחיכאליווהשוטה,הכבדה

אלפרופרוקאלפדרשלהאומלהלאהבותתסע /אחריונאז
סביבבטקטיחוגאשרומשתהנ,ארוךמסלולפניעל /ונירע

הטיבמוחזק /גזנךמעיןהעתביםאהתווההאירשם /צוואריונ

 /והלליקחלקחתימאונ /שיריונאכלמאוחרים,זכרוכותשל
 .) 38עמ' , 1(כרךלענוריונ"קמוהבסימןהייהוזה

שהתמונהבעוד :זאתרקונאמרמליםרילהכבמיותר
טעונהצלולה,חזקה,היאאליוטאצלהשירית

עללדברבכללקשהאבירןאצלהרי ,נטנסיביתיוא
 'קוטנקרטידברשוםלפנינואין .ברורחזותימשהו
יום :"לסיפור"פתיחהאיזהישזהבמקום .יזLמוחי
כמקום .וכרהמפוכחותהתבונותתבאנהאחד

כידועהואלשירההגרמני(המונחודחיסותתימצות
האמירהמתמשכתדחוס)שמשמעו"דיכטונג"

עצמו)השירכותילארקשרכללכך(ואיןהאבידנית
עליתרמגובש.עיצובלכללמגיעהואינהומתפרסת

העצםשמות ,הבסיסיהלשוניברובדגם :כן
תבונות"-למדיקלושיםהםהצירופים ,ותאריהם

"מטחיבהיר",בוקר" ,"הכבדהתנומתנו" ,מפוכחות"

בבחינתשהם ,וכדומשתנה"ארוך"מסלולתותח",
 ,בית-ספר(כמוכמעטכבולים""לשונייםצירופים

הראשונההתמרנהשגרתיים.לומרשלאראש-חודש),
אודותהראשונות,השורותבשלוש 'אבירןאצל

תותח,כבמטחיאותנושיעירוהמפוכחותהתבונות

הנחרתמאורגן,מרשים, ,מפתיעדברשוםבהןאי

 :יותרעודמטושטשתשלאחריההתמרנה .בזיכרון
שלהאומללההאהבהכיצדבדמיונילציירליקשה

תוךאלאחרינו )?נגררת(נוסעתפרופררקאלפרד
שלהמדמהכוחו .'וכדומשתנהארוךבמסלולערינו
 .לפחותזהבשירשלו,החזקהצדנויאאבירן

להווייה ' Tהאימאשביןהקשראתובזוכרנר
החווייהעלגםמשהואומרזהאולי ,הדרמטית

אבלהרטורי,כוחועלחולקאיןזאתלערמתעצמה.
מוצלחחלש,ארחזקלהיותיכול 'שהאימאזבעוד

רובצתהרטוריקהשללפתחההרימוצלח,פחותאו
לפטפוט.אולדברנותגלישהשלהסכנהתמיד

שלמעטיםלאשיריםלפתחרובצתוזהוהסכנה
 ," 20"אבידניוםמתוךאחת,דוגמהוהרי .אבירן

הירייתי""אילושכותרתומשירשוררתעשרהשלרש
אבל ,האבידניהכתיבשיטתעלגםמשהרלומר(יש
 :נפרד)מאמרשדרולכך

במספרכאלההיואילו /למשורריםישריםתבוכתיי"הי
הייתיאילו /לעצמי,ישריםכותבחלופית,חייתי /.סטטיסטי

מאחר /לסטטיסטיקה.מחוץועמזאת /סטטיסטיקףיבהקיים
למיעוט·עלטבעיריכויטכעיכין /פשרההםהקיימיםשהתאנים

ועלטכעיטבעיאלאזהאין /למיעוטכעיעלטבעיריוביוכין /
כסביהב /כמעדבה·אטומית·נידתלמשל,לפעול /גמיחד

עם /הוגניםיחסיםעלשמירחותך /ג'וגנל,כותךאומדברית
 ) 20עמ' , 2(כרךוהצומח"יהחהילידים,

הואזהשגםאלאהארוך'הציטוטעלמתנצלאני
גמיחד"והעלטבעי"הטבעי ,האבידניהענייןמטבע
זוהערהלחתוםכדאי .הרטוריתהשירהומטבע
אתהחושפת ,עצמועלהמשוררשלנוספתבעדות

(בלבד)שוררתשלושהפעם .השיריתעבודתודרך
 :לעצמי"תזכורותשבע"מתוך

(לפתח)אחריונמשאיריםאשונהחרוהכהאדמה 1
לרומנטיקה)לגלוש(לאוהאחרוןהראשוןהקרב 2
שכרבמאפשרווית(להימנעולככדבלכקלקל,ולככדבלכ 3

 ) 175עמ' 1(כרךונצלו)

לנומאפשרותלעצמוהמשוררשרושםהללוהתזכורות
המימצאיםאתומאשרותהשירית,למעבדתוהצצה

אבירןשלהמוצאנקודתאחר.מכירוןאליהםשהיגענר
איזושהיהיאאחרים,רביםבשיריםכמרכאן,

האחרון","הקרבחרוכה",("אדמהלשוניתאסוציאציה
סמךעלהשיראתלפתחמבקשהואמהםקל")"לכ

המוצאנקודתבסוגריים.לעצמורושםשהואהוראות
ביטוישוב,אלא,תמונה,ארהתנסות,חרוייה,איזואינה

לשכללשאפשרמשהר)רקלישאי"כבול"(וביטוילשוני
לגלוש"שלאעצמואתמזהירהוא .ברולשחקאותר

שכברמאפשרויות"להימנערכןכמרבן,לררמנטיקה",
האפשרויותואמןהלשון"שלכ"פרליטיקאי .נוצלו"

להדגשהשראוימהאבלבהחלט,לגיטימיזההלשוניות,
רקלאלומשמשתרואים,שאנוכפישהלשון,הוא

כלעלמרכזי,"השראה"מקורגםאלאשירי,אמצעי
כןאם 'האימאזשלסילוקומעורר.שהדברהבעיתיות
באמירהוהמרתומחדעזה)דרמטיתחררייה(שעיקרו

ארהקורא.אתספקשרםבלימרוקניםמאידך,רטורית
שיעלומבליוהתפעמות,ריגושכלממנומונעיםלפחות
הריבונית",והחשיבה"הקריאהדרךעלבהכרח,אותר

 .בהמשךכךרעלאבירן,להשמיחלכפי

2 . 
אמצעיאבירן,ברשמשתמשנוסף,"ריקון"אמצעי

המיוצגבמבחרהמאוחרתבשירתויותרהבולט
שלהעדפהמכנהשהייתימההואב"אבידניום",
ניתן .השיריתהרפרזנטאציהפניעלהפרדנטאציה

ואילוןג~ג Presentationענייננולצורךלתרגם,
ry Representation המצג,לעומתהאמנותי,ההצג .~ג

שלקוגניטיביתוהנהרההסמלהבהפשטה,מתאפיין
כשימושיהמצג .כיצירההמשמשיםהמציאותחומרי

 ,עצמםהמציאותחומריהםלו,מייעדשאני
(החביבהיותרעדכניתובלשוןוהנפשיים,הריאליים

מהאולפעמים)(הגלמייםהנתוניםהםאבירן)על
 Presentation-Dataהצגת)-נתונים(אומצגשקרוי

כתוכותכ"אכידניום"מעטותלאשיריםחטיבות
כעזריםהמסתייעתמצג-נתונים,שלהזארכטכניקה

מחשבדיקטאפון,רשם-קול,כגון, ,ם·_שןטכנולוגיים
שלמידההיאזרכתיבהשמאפייןמה .וכר'

אסוציאציות,שלוחפוזמהיררישוםאוטומאטיזם,

האופי .וכדומהמעובדיםבלתידבריםקטעירעיונות,
שאומרוכפילעין'בולטאלהשיריםשלטיוטתיה

הראשונה"הטיוטההמקומותכאחדעצמואבירן

אחתכדוגמהזאתנדגים .האחרונה"הטיוטההיא

 : " 9"קטע .ד.ס.למסעעלאישי"דוחמתוך

נאמרמהאינניודעלאזה"אל
חאוטנטיח~וןלאזהחאוטנטיהטוןלאזהלא

 ) 68עמ' 2(כרךשחזור?" •לאלאזשהוודאי,ודאיזהאכל

מצגאותוליצירתיחדיוכאןחכרותמריציםשני
שיריםגםאכלוסרט-הקולי ..ד.סהלמבעבע,הידלי

שלדומותטכניקותנוקטיםיותרקוהורנטייםאחרים,
נכון?"מים,צבעיזה"רורשאךלמשלוביטוי.גירוי
או ;כתמיים")מערכיםאחרמעקבים"עשרה(שהם

ליהוק-תרגילי"עשרים(שהםצוננים""תסריטים
שניהםאגב,ציוריים-עקרוניים")מצביםשלובימוי

וכן .פסיכולוגייםאישיותמכחניעלשיריותתגובות
פרן"מתוךאושלי",האלקטרוני"הפסיכאטרר

 , 131 , 79 , 77עמ' 2(כרךככורה"כמופעדיקטה

203-1 80 (. 

אותםשדווקאהואשקורהמהפרדוכסליכאופן
מזרםישירכאופןחומריהםאתהנוטליםשירים,

לנועוזריםאינםהחיצונית,אוהפנימיתהמציאות,
רכהכמידהסתוםהואהמצגאותה.להבהירתמיד

אבירןשלהסתמכותוההצג.שלהבהירותאתוחסר
הצלילעלאו ,.ט.א.טציוריעלירורשאךכתמיעל

מקרבת(כדיקטה-פון)ההקלטהכיצועתוךהלשוני
שמצאהכאמנות,הפורמליסטיתלעמדהדומני. ,אותו
אתוהמדגישהובמוסיקהבציורביטויהעיקראת

 .עיקרייםאסתטייםכערכיםהצלילואתהכתם
עלהפרזנטאציהאתמעדיפיםהפורמליסטים
לנומעניקההאחרונהשזוכטענההרפרזנטאציה

(הכתםשהפרזנטאציהכעודוידועה,מוכרתתחושה
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מולאותנושמעמידיםבלבד,הם,בטהרתם)והצליל
עצםעללוויכוחלהיכנסמבליוחדש.מקררימשהר
שהמצבלומררקניתןהפורמליסטית,הגישה

המלים,שרנה.זאתבכלהואהלשונייםבמבעים
משמערתנושאי(וסימנים)סמליםהןטבען'מעצם

כביטויארבלבד,צליליכמבעכלשרןוהשימוש
יכולתלנרואיןרבים,בשיריםאבירן(שנוהגגראפי

נוקטאבירןמספק.בלתיהואכאן)זאתלהדגים
בשירלמשל,אומר,הוארכךבעניין,מפורשתעמדה

כיתרך-ללארצף-משתנהשלמעבדתית"הדגמה
 :ביניים"

מקריולקטאלאאינן /שלפניהןאלחכמושלהלן /חשודות
 //טכניקותהלגדירטעםאין /מוגדרתטכניקהכאןואין /--
 /--- /מעישכאופןלרכוקצריך /פועלחזההדבראיך

על /מארמקהששזהברור /--- /כסוףמזחיצאמהולראות
 .) 166עמ' , 2(כרך /ספרותוחוקרימכקרים

מניסוחההימנעותהכתיבה,שלה"מקרי"האופי
שלההיכרמסימניהםוכר''מוגדרת""טכניקה
ישזאתעם ;כשלעצמההחשובהניסיוניתכתיבה
"מבקרילגבידווקאולארקיים,שהקושילומר

הקוראלגביוראשונהבראשאלאספרות",וחוקרי
 'אלאבצידו,פיענרחששכרבקרשי,רעאיןעצמו.
משטףנרבעוהואיותרעקרוניהואכמדומני'שכאן'

היכולתומחוסראחד,מצדמבוקרהבלתיהנתונים
הבנהשללרמה(מעברברורהמשמערתלהםלצור

 .שנימצדגרידא)

3 • 
הואהריבוניהקורא .לריבונותךרבהמחשבה"הקדש

באחרית(אבירןתרבות"לכלתחליףלושאיןנכס,
זודרישהאכן .) 279עמ' , 1כרךמשהו","עודדבר

הבעייה.ללבאותנומקרבתהקוראמןאבירןשל
הגדולהקושיהבודד'השירעםלהתמודדותמעבר
המשיג","קוצרמפאתזהואוליכקורא,שליביותר
המיוצגהמוכלל,האבידניהעולםאתלתפוסהיה

בדיוניארממשיעולםזהראםליברורלאביצירתו.
העולםביןכזו,קיימתאםהזיקה,ליברורהלא

אליורפרנציאליעולםשהואאיזהלביןשלוהשירי
הערכיםסולםליברורלאבכלל.אםמתייחס,הוא
תרםעדליברורותלאוהאתי.האסתטישלו,

הדבריםכלאתמאזכראינושאבירןולאכוונותיו.
שהוארמההמשורר'שלקולואלאבשיריו,הללו

בניסיוןביותרחשובאבללהגדרה'מאדחמקמק
לי.נהיראיננושלו"הטון"שירתו,אתלעצמילסכם

"פעולתהספרותית)(בתיאוריההקרויכלבתמצית,
במובאהאבירןגםמתייחסאליההקריאה",
למקראגדוליםבקשייםאצלינתקלתשלמעלה,

זהבענייןשאומרדבריםעלימקובלים .שיריו
 :ברינקרמנחםכללי)באופןהקריאהבעניין(כלומר

מצניםאואנשיםשלוהרושםלירי,כישר'כונת'של"הרושם
שלאסתטיתלהערכהרלכנטייםכרומןאוכסיפור'מעניינים'

כפיהציריהחומריאתמאפייניםשחםפיעלאףאלח,יצירות
התכניותאתולאהמילוליותלתכניותמכערמוחשיםשחם

הציירה,שלהמשמעותמחומריאזכבהאו"שממון :וכן .עצמן"
ולמונעהקריאהאתלהשביתעושייםהקראיה,במחלךהמורגשים

למרומה,(מכעראסתטיות"תכניותשלכקיומןההרגהשאת
 .) 160/1עמ'פורטו,ע"שהמכוןהוצאת

הםמהכי .אבירןשיריעםלישאירעמהשזהייתכן
מהר ?עולמומהר ?שלוהמשמעותחומריבאמת
שלשהמכנהשונותתשובותלהשיבאפשר ?קיומו
אתיותרקצתלפרטכדאיאבל"אבידנירם",זהכולן

בשתילסכםאנסהאםאבידנירם,הזאת.המהות
זהמעולמו.ליהמצטיירהכוללהרושםאתמלים

המשחק.היוצרהמשתעשע,המשוררלוך~ס.ההרמו
ריגול'לווייני :ושוניםרביםשלושחק.מהאבזרי

רררשאך,כתמיסרטיקרל.רנטגן,תצלומי ,.ס.ד.ל
וכר'וכר'טלוויזיהקולנוע, .דיקטה-פוןמחשב.מסופי

שלהפואטיקהגםדווקא.אחרוןלא(ובמקום
מכללהעולהשהדימויהואפלאלא .השירה)

תפאורה-קרטונית-מיןשלהואהללוהאביזרים
מציגעליהמדעית-חללית.תיאטררנית-פסבדר

אלהרקלאאבל .יצירתואתהמשחקהמשורר
אופןאלאחשובים,כשלעצמםהםלא(ולמעשה
הואכמעטשלוושירשירכלאלאבהם).השימוש

חשיבותועלמליםלהרבותצורךאיןמשחק.מעין
כאשראבלבמיוחד,וליוצרבכלללאדםהמשחקשל

(רעלכולההיצירהעלמשתלטתהשעשועאווירת
הקוראתגובתגםתהיההיוצר),שלהרוחניעולמו
אדגים ?כוונתילמה .גיחוךאוחיוךקרובותלעיתים

 : "מגרייסת"שירהמתוךבדוגמהזאת

דווקאהיא /ארתחמכיןאשנימוכןכאותואמיתית,ישרח"אכל
ולהשפעיהעולםכעניינילהתערב /--- /השיירהההתערבות

ורק-לעשותיש /--- /ויורתיורתאפקטיביתכצוחר /עלהים
הפוליטי,המעהשוזהו /המעהש.אתלתערככלל,אםכך,אחר

 .) 227עמ' , 2(כרך /האוניברסליחאקטהקוסמי,

שירה ,ביותררציניבנושאאבירןכאןעוסקלכאורה
העולםבעניינימעורבותעמדה,נקיטת :מגרייסת

החותמתהשררההשיר,שלהסיפאבאוהנה .וכר'
חותרתבינפלאנטארייםסופרלאטיביםובשפעאותר
 .אותהומגחכתהרציניתהאמירהתחתשלהנטרן
שירהלכתובברצינותשמתכווןשמיסבוראינני

במונחיםארתהיתארמגוייסת-מעורבת-פרליטית,
כאןויש .אוניברסאלית")("קוסמית','אלהמעין
 ,לתעד"כךאחרורק-"לעשרת :גיחוךכתוךגיחוך
עצמו.אבירןעסוקבמהובעצםאבירן,אומר

אירוניה,כאןשישסבוראינני ?בתיעודארבעשייה

ליצנותמעשהותריזהרלטעמיעצמית,אירוניהאר
 .תיתיאמרציניתעמדהלנקוטהמתקשהאדםשל

להשגם ,אחתבערדנסתפקאכל ,רבותהדוגמאות
שופכתהיאואוליהנזכר ""התיעודלמעשהקשריש

פרןשלנוכחותהפגנת"מתוך .מסרייםאורעליו
 :דיקטה"

אתרילהשא /-תיעוריס.ס.שלמיוחדתמשימה"קדימה,
השטויו,תכלאתהשמדהלמחונתלהכניס / / .כפעולההמכשיר

להעיבד / / .חירםוערהספרותותלדותראשיתמאזשנכנתו /
לערבלאט-לאט,אותן,ולהוביל /פרךכעובדתהמליצותאת
אבריןגרנליסימושלהנאורכפיקודוזאתוכל--- //חמורתתאי

עמ' , 2(כרךכנדון"/לומרמשחוישהמזרחיתלחזיתגם /
222 (. 

שאבירןחושבהייתיאילו .מסופקני ?תאמרואירוניה
הייתיאמיתיתעצמיתאירוניהשלסגולהכעל.הוא
כאןמתכווןשהואבמחשבהלהשתעשעאולייכול

לאשזהחוששניאבל ,עצמושלל"שטרירת"
הםאלהכלכיהרגשתיאתשמחזקמה .המקרה
העובדההיאמשתעשעיוצרשלליצנותמעשי

אחר,אבירןגםשישובתמים)באמת(המשמחת

"גנרליסימרשלהיפוכושהוא .ורציניכןאבירן
הואב"אבידנירם"הכמותימשקלואומנםאבירן".
בררדיהמרובה,אתהמחזיקמועטזהראבלמועט.

(עמ'הסונטותלשתיכוונתידברינו.אתלהוכיחכדי
בספרשירתולכללההפוךהקוטבשהן .) 233 , 232
ה"טרן"אחר,כךכלאלהבסונטותשלוהקולזה.

שלברגענוצרושהרספקליואיןלחלוטיןשרנה
אמת.

הן :לחלוטיןשונהפואטיקהמקיימותאלהסונטות
מותזוביוםרועבערב"(ומגובשחזק ' Tאימאבעלות

עיצובבעלות ,ברזל")כדררכמרלעננים /

ונעדרות .להןתורםהסונטהשמבנהרפרזנטאטיבי.
ההישג .האחריםלשיריוהאופייניתרטוריקהארתה

מעורראלהסונטותבשתיאבירן .לטעמישהשיג,
רעיוניתלמסגרתזקוקהואדווקאכיהמחשבהאת

כזאתממסגרתדווקאוכילכשרונומרסנתוצורנית
את"טוענת"המרסנתהמסגרת .מיטבואתמפיקהוא

לאותםבניגודוזאת .הקוראאת"טוען"רזההשיר
נסחףהואבהםכיצירתו.מועטלאחלקוהם .שירים
אחראם .שלוהמשחקיצראחראםגבול.ללא

אוואחרים.כאלהניסוייםאחראםהרטורי.כשרונו
לעשייהנדחףאםכינסחףאיננויותר.שחמורמה

 .משהרלומראמיתיכורחלושאיןבשעהגםשירית.
כזכור. .הריהמרכזי.לנושאנונשובאםכך.ארכך

בדבראבירןשללתיזהבניגודהוא"הטעון"השיר
לפיכך. .מעניינתשאלההקורא.אתל"רוקן"הצורך

אתמקלקלתשלוהמוצהרתהפואטיקהאיןאםהיא
אבירןשלהגדולהאוייבהואבידןשאייתכן ?השררה

 .עצמושלמהפרסונהבהשתחררותארובהתגברות.
 .שירתותרוויח

4 • 
יודעאינניכילהודותעלילבסוף :אחרונההערה

מבקשהואכיבאומרואבירןנתכווןלמהבוודאות

באחריתשכתבלמה(מעברהקוראאת"לרוקן"
אתרת iLלעומבקשהואכילדבריוומעברדבר.

 .הרכה)ליאומריםשאינםוריבוני",נייד ,קל"הקורא
לשעררקוניתןעמוישירותזאתלבררדרךאין

למשללהיותיכלהההשערותאחת .השערות

רטורי".ל"סגנרן "פואטי"סגנוןןיכההבחנה

מבקשהפואטיהסגנוןכיאומרתהמקובלתההבחנה
מבקשהרטורישהסגנוןבערדהקוראאתלרגש
אלהאבלמעשה.לידיולהביאואוחרלשכנע

 )"מגרייסח("שירהשראינווכפיבלבד,השערות

הרציניתהאמירהתחחחרחרשלוהמהתל "רן"טה
עללחשובהיאאחרתאפשרות .לפעולההקרואה

אבל ,למשלהבודהיסטית,שבמדיטאציהון"יקה"ר

היחידההדרךמקוםמכלולנבטי.זהאםספק
באמצעותהיתהכוונתואתלהביןלישנותרה
עלזאתעשיתיכקורא.עליוהשפעתםעצמםהשירים

 :אותרהמשמשיםהאמצעיםעללהצביעניסיתישייד
העדפת .רטוריתבלשוןשימושהאימאז:עלהוויתור
םיהאביזרהמהתל.ה"טרן"ההיצג.עלהמצג

כל-וכדומההמשוררשלעולמואתהמאכלסים
 "הריקון"פעולתאתאמנםמחולליםמבחינתיאלה

אםובין "המשורר"נתכווןלכךאםביןהאמורה.
צדדיםעםצדקעשיתישלאמשוכנעאנילאו.
רחבההאבידניתהתופעהאבלכשירתו.םיאחר

שלתרומותיוושאר .אחדכמאמראותהףימהלק
וגבדשעלכתוכותהןהרי .וללשוןלשירהאבירן
 • .אחריםוכמקומות .ספריו

לויטןעמוס
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הכישלון
שבניצחון

 ;כבור"של"חרב :וואוולין
 ;(אנשי·חיל ;טרילוגיה

כניעה ;וג'נטלמניםקצינים
ג. :מאנגלית ;תנאי)ללא

 ;זמורה-ביתןהוצאת ;אריוך
עמודים. 658 ; 1987

ב-באנגליתלראשונהשפורסםכבוד",של"חרב
שלכרומןעלילתו,תוכןפיעלמוגדר , 1965

מלחמתשנותאתחובקתהטרילוגיהאכן.מלחמה.
גאיגבור-ראשי,עומדבמרכזה .השנייההעולם

בולטיםכוכבי-לכתכמהנעיםוסביבוקראוצ'בק,
ההתארגנותבימיהסיפורשלראשיתופחות.אויותר

כשהיאמלחמה,עליהשנכפתהאנגליה,שלהטרגיים
אווליןמקדישהספרלמחציתקרובלה.מוכנהבלתי

אנגלית,בינוניתבן-אצולהשלהתגייסותולתיאור ;,
אימוניופרשת tקציןישרלהיותכמובןהזוכה

להילחםשצירכהחדשה'בריגדהשלוהקמתה
קריקטורהפרסה,סאטירה,הםאלהפרקים .באויב
אינוהשנוןהאנגליהסופר ';, .הבריטיהצבאשל

פניםמעמידכשהוא-ולגלוגיוחיציואתחוסך
מאותשלושלאורך-מאומןכמספר-בדיחותרציניות
ובמהותבהוריומה-לאהשיטה,הממסד,מןעמודים,

הואקראוצ'בקכשגאיכביכול,כוח-לוחם,אותושל
 .לסיפורהציר
לעלילת-קרבמוקדשיםעמודים,כמאההשני.החלק
והנסיגההמפלהפרשת :מאדוידועהקשהאחת

פגכברשבהםאלה,פרקיםגםכרתים.באיהבריטית
 tריאליסטילתיאורמקוםומפנה ;,שלהסרקזם

מערכת-כרתיםאתרואיםאנואין tדוקומנטריבמקצת

וחוסרהתוהו-ובוהואתהנסיגה,שלבאתאלאכולה.
 .יחדגםוהחייליםהפיקודשלהאונים
בעיקרמוקדשהספרשלוהאחרוןהשלישיחלקו

כרתים,שלהטראומהלאחרגאי,שללהחלמתו
אצלבריטיכקצין-קישורביוגוסלביה,ושליחותו

הבריטיםמצדלעידודהזוכיםהפרטיזנים,כוחות
 .ו.יריביםשוניםלכוחותבתוכםוהמפוצליםוהרוסים.

קראוצ'בקגאי :סוף-טוב ;,לנומעניקזהבספר
ושושלתילדיםלהםוישכטעמואשהלבסוףמוצא

 .ועתידהמשךלהישאחתאנגליתאצילים
אך .המלחמהבתחומיאכןוהיאהמסגרתזוהי

האפוסאתלנולתתמנסה ;,איןדברשלביסודו
כפיבריטית,מזויתהשנייה,העולםמלחמת.של

בסדרתווק,חרמןרבה,בהצלחהלמשל,שעשה,
מזויתוזכרון",ר"מלחמההמלחמה""רוחותספריו

"מלביש"ראינושלובדרכוממשיך ;,אמריקאית.
הנשארתמלחמה,עלגבוראלאגבור,עלמלחמה
 .הסיפוראורךלכלברקע

שלכסופרלדרכובזהנאמן , )-1966 1903 ( ;,וליןאר
המגוחך-אתלהציגכסיוןשל tהסרקסטיהפיכחון
כךלשםמגייסוהואהפטאלי-שבו,ואתשבאנושי

באותההוא ;,אבל .וקריקטורהלסטירהכשרונואת
להעוויות-הצחוקשמעבר ,העצובהמוקיוןגםעת

הואזהשבמובןאפשרעמוק.קיומיעצבמסתתר

הניהיליסטיהמהלךשלממנשריווגםחלקכברהיה
כמצעלורשםהמלחמה,לאחרשהתפתחבספרות,

פולחן-אתמרירה,הטלת-ספקשלהעקרוןאת
בסיפורתגםמכיריםאנוממנושקוויםמהלךהיאוש,
 .אלהזמניםשלהעברית
פסיביאדםהואקראוצ'בק,גאי ,;,שלגיבורו

נישאאלאמהלכיו,אתלעצבמסוגלשאינוביסודו,
סדרתהםחייופרשת .קלכגזר-עץהדרםפניעל

הצבא.בחיירגםבנישואיןיום-יום,בחייכשלרכות
 ,מחבריונחותתפקידמקבלהואלתפקידיםבהצבה

לראשית-כשחבריו .ברךנוקעהוארקבקורס-צניחה

סגןעדייןהואותת-אלוףאל"מכברהםהדרך
בשולידרכומשרךהוא .סרןשלבדרגה-זמנית
שבחלק tבכךמהשלבענייניםעיסוקוהמאורעות,

קצין-שלתפקידומהלמשלהרבה,מביןאינומהם
ביוגוסלביההפרטיזניםמלחמתשלבסבךקישור

 rמיכאילובעםהמערבשלהקשריםבעיותובמרכזה
 .טיטוועם

שם"הוא :דובפיסקהניתנתגאיעלהגדרת-סינרם
פגעהלאמעולםאשרהחרבעלידואתאז

צווארועלתלוישהיההקמעאתענדהואבכופרים.
(באחיו)בופגעשהצלףבשעה ,ג'רווז ,אחיושל

שלזיעחשבלבו .בפלנדריההחזיתקואלבדרכו
עדעצמולהרעיב ,אירואחיואתהביאאשרהיאוש
 ,לדקארסמוךהחוףאלשעהחצישלגיחה .מוות

 'ע(שלו"המלחמהחיתהזומכרתים.מבישהמנוסה
 :גיבורואת ;,לנומאפייןבהתחלהכבראך . ) 596

החייםשלמעצורללאפנימיתאזילה"אותה
שהרעיב(אחיואיורשל"מותו .) 13 'ע(והאהבה"

כקריקטורהלעיתיםלגאינראהלמוות)עצמו
ככלות"אחרי .) 19 'ע(שלו"חייושלזרועהמעוררת

כל ,מסיכההםשלוהמדיםכלבלבו,הרהרהכל,
הספראורךולכל .) 115 'ע(תחפושת"החדשקיומו
התנוונותקרבן-האצולה,שלרפיון-האופימודגש
 .כאחדואישישבטי

מהםתת-גיבורים,ישלצידו .הראשיהגיבורזהו
שהואריצ'י-הוק,בשםבכירקציןכאותומגוחכים

בעודב"כתישה",הזמןכלהעוסק ,קישוטדוןמעין
לשעבר-ולעתידאשתוווירג'יניה, ;כשלרןצעדיוכל
מביאהשפצצה-מעופפתנהנתנית-לשעה,גאי,של

 .ר~רין-~הדוד ;וניהתמה ,~פת;ךפ ;קיצהאתעליה
במרחקפעמים,שתירקחייובכלזה""אתשעשה
ואחרים.אשה,אותהעםמדו,זושנהעשירם

כאמור,היא,למלחמה,ואשרלדמויות.באשרזה
תולדותאתשיודעמיברקע.כולהכמעטמצריה

ברמזי-פרשות,בנקלישחההשנייההעולםמלחמת
אתלתתכדיהן ,;,משלבשאותםקצריםרמזים
ההשוואההרגשתאתלקוראלהעניקכדיהן .הרצף

עתבאותהשמתרחשמהלביןב~יקרוהמסופרבין
איןראשית, :אחדותהערותוכאן .ב~קרו-הגלובלי

אינו ;,אבל ,מלחמהישנהאויב.בכללכמעטבספר
סיבותיה,אתבמשהולתתלטרוחלושראויסבור

בקטע .נלחמיםברהאויבשלאופירואתמטרותיה
יהודיה,פליטהבפיך;שםהספר,בסוףאחד,

רצוהנאציםשרקלומרמדי"פשוט :אלהמשפטים
חיתהזרבמלחמה.רצוהקומוניסטיםגםבמלחמה.
מבנירבים .לשלטוןלהגיעהיחידההדרךבשבילם

לנקרםכדיבמלחמה,רצו ).א.ש- ,(היהודיםעמי
 .הלאומיתהמדינההקמתאתלהחישכדיבגרמנים,

משאלת-מוותשחיתהבמלחמה,רצוןשהיהלינראה
שהמלחמהחשבוטוביםאנשיםאפילו .מקוםבכל

ביטוילתתשיוכלו .האישיהכבודאתלהםתחזיר
קראוצ'בקוגאי " ...:יהרגואוש~הרגובכךלגבורתם

מהם"אחדהייתיאניאלוהים,לי"ייסלח :להמשיב
יכולהכמהעדלשפוטלקוראמשאיראני .) 651 'ע(

אלה,מעיןהרהוריםלהביעיהודיהפליטהחיתה
ישכךזוהי, .להצלהומצפהרעבהחסרת-כל,כשהיא
משאלת-המוותנושאואכן ,;,שלהקרנצפציהלשער,
 .בספרמיוחדבפרקערלה
לקוראיפריעלאעצמם,המלחמהלמהלכיאשר
המלחמהכאמור,שהרי,בפירוט,ניתניםהםשאין

לפרשת .שלישיאף .במישור-שנירקעהיאזהברומן

 ,חיילבמקרהנשרי,היהשבמקרהאדם,שלחייו
 .במקרההכלניצל,במקרה
נקודה-יהודית,גםבספריש :יהודיהפליטההזכרנו

מס-מעיןלומרכמעטאפשר .ביותרשוליתהיאאך
שקרהלמהיחסבשוםכמובן. ,עומדשאינורחמים,

השנים.באותןהיהודילעם

מאדחשובבנושאעקרוניהרהורמעוררזהספר

האםאובייקטיבית.ראייההאפשרית :מאדונדוש

אחת,אמתרקאוהאמת,היאהסופרשלראייתו
כמובן.ומדובר, ?לאזהגםלפעמיםאושלו,

שנימזכיראניזהמשום .לכלידועיםבמאוערות
המלחמה""רוחות :מקורואחד ,תרגוםאחדספרים,

והספר ,) 1978 (ווקחרמןשלוזכרון"ו"מלחמה
נתיבהשל ) 1981 (הספירות"בין- 1948 "העברי

תמונהיצרווק .ספרי-מלחמהשניהםבן-יהודה.

מזווית ,השנייההעולםמלחמתשלמקיפה

יםהחזיתות.שלביה,כלניתניםןזzבה ,אמריקאית
בכלהוא,זהגדולרומןאבלוהשואה.ואויר,יבשה
והרי .ביסודוסיפור-הצלחה tהירואיסיפורו,עוצמת

סיפור-היאהאפלים.האחרים.בצדדיההמלחמה
השואה, ,ופצועיםהרוגיםמליונים :מחרידכשלרן
 .וחורבןהרס

 .הפלמ"חעלהמסעירבספרהבן-יהודהנתיבהואילו
לוחםנחאותושלהחת-נודעיםהזרמיםאתחשפה
במלחמתהניצחוןבהשגתמכריעכוחאגדי,

פגמים,חולשות,בוהיוכמהעדוהראתההשחרור,
האמתולאאחתאמתאמת,זווגם .וכוליחסרונות

לבעיה,מודעתעצמה,בן-יהודהונתיבה .כולה
 :אלהמשפטיםלספרהההקדמהבפתחכותבת
לאאני .הפלמ"חעל"האמת"לאהואהזה"הספר
 .הפלמ"ח"על"האמת"אתיודעת

עלאבל ,אמתהרבהבהיש ,;,שלהטרילוגיהוכך
כיצדהקורא,יביןלאכבוד"שלב"חרבהמתוארפי

במלחמה.לנצחלבדה,לאאמנם .אנגליההצליחה
הפסידהגםאבל-ניצחהכייודעיםאנוהלאאך

אותםבגלללהבאהפסדהאולי-כןאםאימפריה.
לפיהלאאך ?בספרר ;,לפנינושחושףגילויים
אימפריה.הפסידהשאנגליהטובההיסטוריהמהלך

 ?רנהנצחלהבאמהובדנות

וישביותרמעולהברמההואאריוך .גשלהתרגום
ולשבחהתקופהללשוןהנכונההתחושהאתלציין
 ,בהברקות-תרגוםלהרבותשלאהאיפוק,מידתאת

ומקשותמרוח-המקורחורגות .כאןולאשלעיתים.
 .גשלשהתרגוםספקאין .בחידושיהןהקוראעל

 • .הרומןשללקריאות;הרבהמוסיףארירך
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זיקות
היודיות

כספירת-על
 ;וחזיון""חזון :ברזלחלל

 1987 ;"יחדיו"הוצאת
כמעיןכנריוחזירן""חזרןברזלהללשלהחדשספרו

וככ"זחלקיו,אתלערבבשניתןקליידוסקופי,פסיפס
 ,שכן .כזהזהבהשתבצםתמונתיתואםמחדשייצרו

פסיפס-ויצירותיוצריםשלהגדולהמגווןלמרות
משמעותית,תשתיתבעלתלמערכתמצטרףהמסות

מיטאריאליסטירתלדרכי-עיצובמהתייחסותהמורכבת
עברית"סיפורתכספריהודיות.ולזיקות

אתברזלהגדיר ) 1974(מסדה,מיטאריאליסטית"
הרמוניהמתוךשוכניםשכהכצורההמיטאריאליזם

כיוטעןרהלא-ריאלי,הריאליזה,כצדזהגמורה,
הסמליםשלהראשיהמקוראתתולההמיטאריאליזם

כיומוכיח,שלפנינוהספרבאוהנה .כספירת-על
ליהדות.זיקה :פירושההנדונהכספרותספירת-העל

-פירושוברזלשלתפיסתולפי"חזיון"המונח
חלום.דמוייהזייהתחומילעברהמציאותמןיציאה
לפרוזהההתייחסותאתכמיוחדתתואמתזרגישה
כנקללשייכהניתןואףראפלפלד,עגנוןקפקא,של

ולדרמההרוחות""פונדקאלתרמןשלהשירילמחזה
"הגישההפנייתזאת,לערמת .הימים""כקץהזזשל

שלהמאוחרותוהיצירותשופמןכלפיהחזיונית"
ועיקרמעניין,חריגכגדרהיא-יהושעכ..א

שלמכלולולגבי .היהודיותהזיקותמערך :הצדקתה
כמושגהמרובההשימושעצםכילאמו,ניתןהספר,
המושגאתשלפנינוכספרדוחק-"חזיון"העביר
מודעכסיוןעלומצביעמיטאריאלסטי,הלועזי
 .ומשמעותןיהודיותזיקותלהדגיש

כמאמריםוביטוייךיהודיות""זיקותהמושגבדיקת

 :מעגליםלמספרהיאההתייחסותכימעלה,השונים
l . הרקע . 2 .התנ"ךכעיקר-הטקסטואליתהתשתית

שלהזהרתשאלותנובעותממנוההיסטורי-חכרתי,
המרכזיתההיסטוריתהטראומה . 3 .החדשהיהודי

 . 4השואה. :-20הכמאההיהודיתההיסטוריהשל

כיןלחול'קודשכין-המיטאפיזילתחוםזיקה
הקשוריםיהודייםסמלים . 5 .לחילוןמשיחיות
המיטאפיזיולתחוםמחד,טקסטואליותלמערכות
כעולםהמתפקדותהעבריות,האותיות :כגוןמאידך,
מןחלקשלכיצירותיהםומשמעותסודאפוף

כאמצעותהיהודיותהזיקותבדיקת .הנדוניםהסופרים

יצירותשלהניתוחכדרךבולטתהתנ"כייםהרבדים
אפלפלדכיצירותוכן"אמריקה")(כמיוחדקפקא
כיצירותהנרמזתהתנ"כיתהתשתיתכיהדגשה,(תוך

לספריולאתורהחרמשילחמשתמתייחסתאפלפלד
ונצררתיהדותכיןהמתחיםמעגלבדיקתהנבואה).

כעיקרמתמקדתמאידךוחולקודשרביןמחד
כימודגשקפקאאצלוהזז.קפקאכיצירותכעיונים.

ולמכלוללמקראמשותפותעומקתכניותמצרירת
הגירוש,כסיפורנקשר"המשפט"(כגרןיצירותיו

ואילווהצליבה,העקירהוכסיפוריהקדמוןהחטא
ברורכאופןמצביעהכפרי""הרופאהקצרהסיפור

ע"יהמתהחייאתשלתנ"כייםלמרטיביםזיקהעל
אצל .האש)וסרסיהישעאדרתכמיטה,לידושכיכה

לחול'קודשכיןהזיקהכבדיקתהיאההתמקדותהזז
הגיבוריםשלדרכי-העיצובלבדיקתמופניתוהיא
דיוקנאותיהםמעצב"הזז .מאידךהשיחועולםמחד,
כנציגיםאותםשרואהכמיהראשיים,גיבוריושל

כעולםואילו .) lOJ(עמ'היהודית"הרוחשללשעה
כפסוקיםהשימושאופןעלהיאההדגשההשיח,

מקודשהמליםשליציאתןאחרהמעקבועלתנ"כיים
ברזלשללשיטתוהמענייניםהדגמיםאחד .לחול
השוניםכנוסחיםשחלוהתמורותאחרמעקבמציג
כיןהמתחעלעומדברזלהימים"."כקץהדרמהשל

כיומדגישהיצירה,שלהשוניםכנוסחיהלחולקודש
שלכימיולהתרחשויותכבראההיאהעלילהזירת

הסגנון"כיןההבדלעלועומד ) 123(עמ'צבישכתאי
מזאתיתרה .)-108 126(עמ'הנמוך"ל"סגנוןהגברה"

הזזכסיפוריההיסטררירזופיהדגשאתמחפשברזל-
"חרפה"גילגול"כסיפוריםומוצאו ) 167(עמ'

"ההבעהכאמצעותמומחשכשהואוטבעת"

כדימוייםהשימושעלהואהדגש .התמרנתית"
אתלפנינולהציגמצליחים"אלה-וכבבואות
האומהושלהיחידשלוהתקומההנפילהמחזוריות
 ."וכמראהכסיפור

כחתירהברזלע"ינתפס"היסטררירזופי"המונח
האירועיםאתהמלכדתהחוקיות"כקשת-להכללה

כמיוחדנבחנתזוגישהלפרטיהם".ההיסטוריים
ברזל .השראהכנושאאפלפלדשליצירתולגבי

אפלפלדאצלבולטתהראשוןכשלככימדגיש
 ,השניכשלכואילוהיהודים,מהאשמתההימנעות

-וכרומניםהארוכותכנוכלותכעיקרביטויועלהבא
היהודים,שלהפנימיתהחולשהכיהתפיסה,ערלה
עליהםשהנחיתוהמוותלמכתהדרךאתשסללההיא

והשואה ,כחטאנתפסתההתבוללות .מכחץואויביהם
 :מסמניוואחדומסמן'מסומןהחטא .עונשכמעין

השילוחלפניהןהמופיעההממארת,המחלה
השחרורלאחרוהןהנופש")עיר("כדנהייםלמחנות
יינתקכלקשרקשורההמחלה .והכותונת")("הערר
היהודים .היהודיתהשייכותולשאלתהזהותלשאלת

והתוכחה"הקינה .האשםכעליגםאכלהקורכן,הם
כהיסטוריהההתכוננותמגרףשתיהןיחדיו'מהלכות

אתרואהברזלמזאת,יתרה .) 230(עמ'וכחוקיה"
(כמיוחדאפלפלדכיצירותותקומה""שראההקשר
דרךעלהפסים")וכ"כתונתהאור"כ"מכרותמדובר

ממשיךהאבדון .תקומהגביעלשואה :ההיפוך
ישראלמדינת .לאץרכעלותוגםהנציולאתלרדוף
תשובהכגדרואיננהלשואה,כפציוינתפסתאיננה
 .ומרפא

שלותפקידןכמקומםלעירןברזלמקדישמיוחדפרק
 :העברייםהיוצריםמןחלקאצלהקודש""אותיות

יחסר .ויכולתן"המליםסודכמציאתהמותנה"קיום
"עדרמספרולקוראמוכרהקודשלאותיותעגנוןשל

"הנוסחהאתברזלמציבהעגנוניהדגםוכצדועינם"
אפלפלדשלכספורהקודשאותיותשלהמרפאה"

עגנוןאצלכימדגישברזלאחת".וכעונה"כעת
אצלואילוהלרגוסשלמכוחוגדולהמיתוסשלכוחו

הזורםשלזר"הצגהברורה.איננהההכערהאפלפלד
האותיות,לצדולכליהלתמורההנידוןההיסטורי,

המשותף,הצדהואלחלוףמעברכקיומןהלשון,
 .) 269(עמ'היצירות"שתיכיןכיותרוהבולטהנמץר

גםברזלע"ימודגשלמופשטמרחששכיןהמתח
כך.עלמצביעהוא .יהושעא.כ.יצירותעםכמפגש

חריפה"כמזיגהיהושעכ..אנקטכתיבתוכתחילתכי
המופשט",לצדהכףהטייתתוךומוחשמופשטשל

הפוליטית,"המעורבות-דרכוכהמשךואילו
אתלתלותניתןשכהןדומההיתירה,המגוייסות
המתייחדהמיטאריאליזם,אלחזרההקפיצה

צביוןלהנותנתשהסמלנותהקיצונית,כבדיוניות
הסמלניאתלהקדיםהנטיהלפיכך,וטעם".

המאוחריםכרומניםשלטתאינהשוב-והמיתולוגי
עלאוהיצירהנוסחכהגדרתלדבר"וראוי

כרובדהאירוניכצירוףלעצמוכשהואנאטורליזם
נתליםאםאידאולוגי.נאטורליזםעלאוהגלוי,
המתחעלעומדברזל .) 292(עמ'הנרמז"כרובד
יהושע, .כ.אשכיצירותוהפיזיהמטאפיזישכין

והזהותהיהודיתהזהותשאלתאתמדגישוכמיוחד

העדתית.

הפנימית".הלשון-יהודית"ספרות :"נספח"לספר
אחרבחיפושהצורךכהדגשתזהנספחשלעיקרו
כחיפושהצורךהיהודים"."ספרותשלההיכרסימני
של "הנסתר"הצופןאוהפנימית""הלשוןאחר

הלשון :ברזלשלתפיסתולפי .היהודיםספרות
הלשוןואוליהריבוי'שסימנוהכיסויהיאהחיצונית
המשותפתהיאהמלכדת,היאהגילוי,לשוןהפנימית,

שלחשיבותו .) 330(עמ'ומקוםזמןלהבדלימעבר
כקשראלא .התיזההצגתבעצםאיננההנספח

ממנוהמאמריםפסיפסלביןזותפיסהביןהמשתמע
כי 'לצייןמעניין .וחזיון""חזוןהספרמורכב

כיברזל,כתבמיטאריאלטית"עבריתב"סיפורת

אלהמלךדרךשאיננוכוודאי"המיטאריאליזם
שפעלוהסיכותאתוניתח ,"העבריתהסיפורת

(תוךגווניהכלעלהריאליסטיתהמגמהשללחיזוקה
עלוקאמיקפקאעגנון'השפעתעלמצביעשהיא
מסויימת,כמידהשנמשכו,עברייםסופריםאותם

בספרוזאת,לעומת .המיטאריאלטית)העיצובלדרך
 ,מכןלאחרשפורסמומאמריםהמכנס "וחזיון"חזון

עליהשלבכיורןלהכריענוטהשהכףדומה
זיקותעלהמרשתתה"חזיונית"בתפיסהמשמעותית

 • .יהודיות

יעוזחנה
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לחרוג
מהביונני

ומהשגרתי
חדים :ישינסקחאניילח

צבי :מפולנית ;מאפילים
 ;טנאבנימיןבסרייעקביאדר

 ;פועליםספרית ;סיפורים
עמ'. 186 ; 1987

שלהחרשבקובץמאפילים""הריםהסיפורבסוף
להבהיוודע ,רואנדהאומרתישינסקהאניילהסיפורי

אםמתגשםלאדבר"שרם :ארקאשהשלמותרדבר
משיגיםהמינימליסטיםרקמרי.יותרבררוצים
הופכיםוכמוהרכמרניאנשים .הטיפשיםאר ,משהר

מתאמציםשהםמשרםדווקאההמון.בפנילצחוק
מרי".גברהלהגיע
מטאפררישםהואמאפילים"הרים"הקובץשם

ר"הבהרבהסנוניות""חרדתהקבציםשמרת(כרוגמת

דמויותיהשלהודייתןאתלשקף.הז,.ויטיבהציפורים")
 .נפשןמשאתהרוחניים.שהגבהיםהייחודיות,

הספרמהדרהבחינותמכמה .המציאותבצלמתקררים
 :ישינסקהאניילהשלהקורמיםלסיפוריההמשך
שלבהודייתהכאןגםמעוגניםותכניההכתיבהצררת

חינוךעלתמירשהקפידה ,הפולניתהבורגנות
והביתהאינטלקטואלהאמןרמותאסתטיים.לערכים

החשוביםהנושאיםמןהםהמשפחתית)(המסגרת

שערוריותמתגלות .הראשוןמסיפרהעררבכתיבתה
ויחסי-אנושמעורערותהמסגרות ,משפחתיות

 19מכאןערלה .גווניםבגדרניזהרקעעלנחשפים
קרשבהם.הדקיםהניואנסיםעלגומליןיחסישל

יוצאי-רדפןשלהאישיותהדרמות-נוסףאופייני
ברמותמתנקזותהפולניתבבורגנותלמיניהם
שהיאכךעל-יריחלקבהןהנוטלתהמספרת,

 .ראשוןבגרףהדוברותהדמויותבאחתגלחמהגל
נלחמיםכולם-ואחריםפיפיארנסט.ופל. ,עמליה
כבליםמעליהןמנערותהדמויות .רבבינרנירתכשיגרה

לקולןנאמנותלהישארכרידמדומיםממשיים
 :יקרמחירמשלמרתהןבשל-כך .לחרדתןהפנימי.
לפנילאאולם-ונשברתבעלהאתנוטשתעמליה
 .בריררתרמחמתתנאיבכללשרבהמתחנןשבעלה
ארתהגםתוקפתהברירותכשאימתיותר,מאוחר

רז,.ותמסרבהוא-חזרההדרךאתמחפשתוהיא

אתמאברמאפילים"ב"הריםארקאשהגםבסררנו.
סוףלקראתשברהאינטלקטואליהלהטואתחיוניותו
עללוותרמוכןהואאיןאף-על-פי-כן .הסיפור
המכסימליסטאוליהוא .המרדתברגעלכחדרהחירות

לבלתי-תמידששאף ,ארם :שבקובץהדמויותמבין

סףעלכשהואנפשרלאהובתפתקמשאיראפשרי.
איניעל-כןעצמאיהייתיתמיר" :השפיותאיבוד

איךאחליטבעצמיאלא .לישנרעדלסוףמחכה
יכולאיניכראוי.מתפקרראשיעררכללגמור,רמתי
באחרת,תוחלףשאישיותיהמחשבהאתלשאת

~תזאת.תראיש~תמכל,שגרוערמה .מוגבלת
 .חושב"כארםומתפקרחישפרי.אותישזוכרת

הואישינסקהבסיפוריהבולטיםהמרטיביםאחר
בסיפור ,כזכורהמורלי.לביןהאסתטיביןהיחס

מתפרסםהראשוןשבקובץ "וציפורנייםשיניים"

הרקובההמוסריתתרמיתואךשיריו,בזכותאלפרר
מוצאהואאיןאשתובהסכמת .כשדונותיועלמעיבה
-דכאן .ז+7א.ךת-בשררלביןבינואינטימיבקשרפסול

ארנסט,-שלי"הכנרת"שלרשהסיפוריםבמחרוזת
לביתומביא ,דגולרמרסיקרלרגמשפחהבעלשהוא
כשמשאת ,ומבטיחהצעירהזמרת-ינה'ררג'גשל

בזכותשתעמודערכשדונותיהאתלפתחהיאנפשר
שלמורכבתיחסיםמערכתמתפתחתבכיתר .עצמה

קנאותו .ובנותיואשתולביןבינהושנאותאהבות
אותרמשחיתותבמטרההעיקשתררבקרתרלאסתטי

ולהידרדרותאשתולמרתוגורמותמוסריתמבחינה
מזרמןגברעםשרכבתגרנס :בנותיושלמוסרית
אביהשלהרפואיותהרצאותיואתלממןכריבפאריס
בת-בעקבותלפאריסונסעמשפחתואתשנטש

מתקבלפיפישללנישואיןמחוץהריונה .טיפוחיו
חריגהמשרםבזהיששכן ,יפהבעיןארנסטעל-ירי

עליוןערךכאללאמנותההתייחסותמהמוסכמות.
הריגשישהחרם ,בינאנרשייםקשריםעלמאפילה

והברקהחשופההאמתלאאך ,מהםנעדר
י.האינטלקטואל

ואלזולתןאלמכסימליתכאןפתוחותהדמויות
המיוחדתהסיפוריתהטכניקהבאמצעותגםהקורא

ביןהמחיצותאתלשבורנוטההיא .ישינסקהשל
בישירותבולטוהדבר ,המספרתלביןהסופרת
אותנטי,משהרבכךשישדרמה .הסיפוריתההרצאה

משחקתלאישינסקה .ושרקכחלללאראשוניצלול,
דמויותכביכולמציגהאלא ,מספרתשלתפקיר
במהלךמעורבותה .פוגשתהיאשבהן .רדפןיוצאות
מניעלכוחהופכתשהיאער-כרי-כךבולטתהסיפור

כתובהשלי"הכנרת"שלרשהסיפוריםמחרוזת .בר

מהםאחרשבכלמכתבים,חליפתבצורתבחלקה
כךראשון,בגרףהדוברתאחרתרמותמופיעה

הזרויותמכלכאןערלההמשפחהשלשסיפורה
 .האפשריות

ינסקישיאניילה

בבעירתמתחבטותינסקהשייפוריבסהדמויות

עמליהכךלארמית.שייכרת ,דתימוצא :הזהרת
 .אציליתלמשפחהבת ,רה-טוןלשעברטיפלינסקי,

שרנות,ראותמנקורותמרכאהיעלהסיפור(גם

מאזינהכשהיא .ראשוןבגרףהמספרתיוצרתשארתן

 .)עמליהחייעלומאוושהארםשללערויותיהם
על-מושג ,מסוימותדמויותאפרפרתבר .המסתורין

מבליעהתחילה :העלילהארגוןשלהטכניקהירי
סוףעלורומזתבאלואלדעוברותמספרהמספרת
ןישהענכךהיריעהאתפורשתהיאבמהלכוהסיפור.
 .הקריאהעםמתבהרהסופי

לנרהמוכרתמזרשרנהפוריםיבסהנשיתהרמות

חרדת"בספרעוישהופשתיים .הישראליתבפרוזה
תווי-היכרותלובעחריגותדמויותהן "הסנוניות

 :עליהןשעברוקשרתמטראומותכתוצאהמשלהן
 .מילדותפוליופגועתוהאחרתשראה,ניצולתהאחת
נמצאותהןאך ,"נורמליות"ותילהחלדםןלשתיה

נורמהילפמתנהלהכלברש ,המתרסלשיהשנבצר
משמעותועלזייהפהפגם .המקובלתמזושונה

הפגישה :ם"ימאפילהרים"בגםעימופהסימלית
הנכהקרובת-משפחתהעםונהיאשלהפתאומית
אלצוהרפותחתםלבמלחמת-העואברושעקבותיה

שישבהווה,מורכביםיחסיםחושפתגםאך ,העבר

 .רואנדהשלמעברההמרעישיםלגילוייםקשרלהם
לכאדרהנראה- ""ברבה-בקובץהראשוןהסיפור

אחרבמאורעמתרכזוהואמאחריוצא-דופן

הפעםאך ,חריגהרמותמוצגתבוגם .רבתרצאותיו

כשעררשמתגלההמפגר :השניההקיצוניותמן
בסיפורים-הדמויותכיתרשלא-האנושימתווק

 .האחרים

ישירותשזורההכתיבהאמנותעלהמספרתהשקפת
הרמותאתמרובבתהיא ,בסיפוריהובעקיפין

אותהרואהגםאךלציור,אובייקטלההמשמשת
לכתובשבההדחףעללמשל,כרתכת.היא .ממרחק
כאלה,"מרחפים :עמליהשלרמותהעלדווקא

רבותשניםשבמשךדמויותקמות ,כאלהמאיורים
ברבאריא.~הקמוכך .קסםבחבליאנשיםבותוש

המספרתשביןבדיאלוגאבל .קרנינה"ראנה
אנו" :העכשוויתלספרותהתיחסרתישלדוגמניתה

נפשומעצבתהספרותערראיןשבהםבזמניםיםיח

זואין"-המספרתתגובת .עמליהדברי- "ארםשל
בזהזהוקלועיםשזוריםתמירוהחייםהספרות .אמת

על-יריהמעוצבתהרמותעמליה, ."צמהכמר-

ומגיבההסיפוריתמהמסגרתכאילויוצאתהמספרת,
כי .ברכהאני" :במיבךהעיצובהאופןעלבהסתייגות

אינני .לזולתלמסדראיןאנושייצורשלהאמתאת
עמליהכמומוסריתמבחינהגועליתעצמיחשה
אבל ,ממנהיותרמאוסבאופןשנהגתייתכןשלך.
 ."כל-כךשטחיבאופןלא

תפיסתבאופןהואהסיפוריםשלשייחודיותםדרמה
מןוהןהטכניתהבחינהמןהן ,והצגתההרמות

המחברתביןיהשונטמוןכאןגםהתרכנית.הבחינה

יותר ,כמדרמה ,העוסקיםעכשוויים,כרתכיםלבין
עלובהרהוריםב'איך'מריופחדת 'מה'הבשאלת

 • .הכתיבהעצם
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עם·לאום-א~מח
גרעוןהעורך"י"פוליטיקה

אוקטובר , 1 7גליון ,סאמט
"מיחד :לנושאמוקרש , 87

י'בהשתתפותישראלי",
יחורביץ ,,שמאס,א'קניוק,

ב'אלונייש'סרבוליי'
יאלבזש'ילונדוןי'יעבורן

יויץי'אגסייי'ירופאיזן ,,

ע'יגורןגורמזאנו·י'סגליי'
טל.

(להבדילערכי-פלסטינילארםהואהשנייהודי,לארם
שפרתשתידובריםהםאחרים).ערכייםמלארמים

זהוכנוסחכלארמים,עצמםאתמגדיריםהםשרנות,
שולטהיהודיהלאום .תביעותיהםאתמבטאיםהם

הלאומיתריבונותואתגםממנוומונעהערכי,כלארם
הד,-הישראליתכמסגרתהלאומיותזכויותיואתרגם

הלאוםשלהלאומיותזכויותיומימוש .תילארמ
אתנמרכןיותירמשלוכמדינההערכי-פלסטיני

עםהישראליתהאומהאתלאמור, ,ישראלמדינת
זהאיןערכי.לארמימיעוטועםיהודי,אחד,לארם

כמסגרתלאמור,הפלסטינית,כמדינהשגםהנמנעמן

יש .יהודילארמימיעוטיהיה 'הפלסטיניהלאום
שנהרגמלאותמזכויותיהבואלהשמיעוטיםלקרות

למיעוטיםלהעניקמתוקנותדמרקראטירתכמדינות

להיטמעשינקשובודדיםערכים .לאומיים
לעשרתהנראהככליצטרכוהיהודים'שלכלאומיותם

לגניהדיןהואככורדים,עצמםאחריותעלזאת
איןאך .הערכיםכיןלהתבוללשינקשויהודים
 .לאומיתזהרתשלכלשהיכפיההדעתעללהעלות

 .המיעוטעללמשל,"ישראלית"
עלנדבראםלנולקרותשעלולמהכדיוקזה

מושגשנושאהרבהמטעןעקב .ישראלית""לאומיות
הישראליתהזהרתשלכהצגתהישהלאום.

השאיפותשלשלילהישראלית"כ"לאומירת
זהותשלוכפיה .ישראלערכיישלהלאומיות
לאומית"זהרתשלבכיסוייהודיתלארמית

גם(כמרהערכיתהלאומיתהזהותאם .ישראלית"
אתנית",כ"זהרתנתפסתהיהודית)הלאומיתהזהות
זכריותהמקנהכגורםוכיהמיניהנשללתהריהי
אינןהכריתארצותלמשל,כך. .לארמיותמיעוט
ככחינהעומדשאיננולמיאזרחזכריותמקנות

איננואיש .הכריתארצותשלוכהיסטוריהכאנגלית
האתניותהקבוצותשלכזכריותפגיעהככךרואה

כמוכןככךתהיהאצלנו,גםזאתננהיגאםהשונות.

 .המיעוטיםשלהלאומיותכזכויותיהםחמורהפגיעה

שפהכעלהערכיתהלשוןעללהכריזאמנםנוכל
אכל .נירם)גםנהוגשאכן(כפירשמיתישראלית

המהותשלכדר-לאומיותהלמעשהמכיריםאנוככך
 .""אומהלהלקרואשהיצענוזרהישראלית.
לפיכךלינראיםישראלית""לארמיותעלהדיבורים

יודעים.כלאאולילארמית.שתלטנותשלחדשכסוג
שלמפיהםנשמעתכשהיא .טונותכוונותעם

זרתפיסהשלמקרמהלמשל.אגסייוסייהודים.
 .שלההימנילקצהמארדסמוךהואהפוליטיתבמפה
שמאסאנטרןערכים,שלמפיהםנשמעתכשהיא
שלהאידאולוגיתתכניתואתמזכירההיאלמשל.
תפיסהזוהי .חילרנית-דמוקראטיתלמדינהאש"ף

שתי .היוםהמקובלהמיפוילפיקיצונית.שמאלית
הלאומיותהשאיפותאתשוללותהתפיסות

מתלכדיםההפכים .הלאומיםשנישלהלגיטימיות
הישראליתשהמהותנניחאםאכלכשדשיהם.כןאם

העמיםכלשונותאםגםלארמיה,מהותאיננה
גורםרקכהונראה , NATIONALITYזולמהותקוראים
כשלרםלחיותאזינרכלהצעתנו.לפי"ארמה",מדיני.

מהעםכחלקשלנו,היהודיתהלאומיתהזהותעם
אםוכיןחילוניתתהיהזרזהרתאםכין .היהודי

זהרכל ,ואישאישכלשללטעמו-דתיתתהיה
עליתר .הישראליתמהאומהכחלקזהותנועםכיחד

לארמיםלשנינפרדותמדינותשתישלהפיתררןכן,
כןאםאלאמאליו,ומוכןטבעיכפיתררןאזייופיע
-,,כמסגרתיחדירלחיותוהערכיםהיהודיםירצו

 •אחת.אומהשללאומית

יצחקיירידיה

. ;i 

לשאלתשהוקדש"פוליטיקה"שלאוקטוברגליון
מאודכככדהתרומהתרםהישראלית.הזהרת

הישראלית".כ"לאומיותהקשוריםהמושגיםלבילכרל
המושגהוסברזהלנושאהמתייחסיםהמאמריםברוב

העכשוויותממשמעויותיואחתלפי"לארמיות"
וצרפתיתספרדיתאנגלית.מערכיות,שפרתבכמה

שאנומהאת"לארם"המושגחופףלפיהבעיקר.
מציעיםזרהגדרהיסודעל ."אזרחות"לקרואיםנוהג
כמיוחד"פוליטיקה",שלהסימפוזיוןממשתתפיכמה

ארדתית.זהרתכיהדותלראותאגסי.יוסףפררפ'
לארמית.זהרתלאכהחלטאךאתנית,היותרלכל

 ,""ישראליתהיאלנוהמוצעתהלאומיתהזהרת
מושגשלהנזכרתהגדרתופיעל .בלבדוישראלית

זה.

חדשה,היא NATIONלמלההמיוחסתזומשמערת
מדינותשלבאיהן .הגירהעלשנבכרבמדינותמקורה
להיטמעאמוריםהיוכפרטים,אליהןשבאראלה,

ללמודלאמורהקולטת.בארץהלאומיתמהבחינה
אתולספוגהמייסדיםאבותיהשלשפתםאת

רקלפיכךמוגדרתמוצאםלארצותזיקתםתרבותה.
אינןהמהגריםשקהילותוכירוןאתני",כ"מרצא
תוךמוותרותוהןטריטוריאלי'ברצףלרוביושבות

לשרןלטובתהמקוריתלשונםעלשנייםאואחדדור
"מיעוטיםכעלעליהןלדבראיןהתיישבו,בההארץ

אתניות""קהילותכעלהיותר,לכלאלא, ,לאומיים"
הקולטת.המדינהשלהכוללתבמסגרתה

 ,זהתהליך . NATIONכ-כאמורמוגדרתשאוכלוסייתה
אוארצות-הבריתדוגמתבמדינותמובהקשהיה

השניההעולםמלחמתתוםמאזמתחוללארגנטינה,
בריטניה,צרפת,המערבית,כגרמניהבמדינותגם

רבהבכמרתשונהאתניממוצאמהגריםהקולטות
 .מארד

נוצרוהאירופייםהלאומיםכל .חדשאיננוזהתהליך
שרנותאתניותקבוצותשלהתגבשותןעקבבשעתם

מאמצעהחלמכנים,שאנולמהמדיניותבמסגרות
התרחשדרמהתהליךלארם.בשםהי"ח,המאה

במדינות-20ההמאהשלהראשונהבמחצית
כהבאפריקה,עיניינולנגדומתחולל ,הערביות
לפילאומיתזהותמגבשותשונותשבטיותקבוצות

הבינייםימיבמוצאיזאת,עם .ביותרמקרייםגבולות
אתהרואותרבות.קבוצותכאירופהמוצאיםאנו

אתחופפתאינהזוזהותאםגםכ"לאום",עצמן
מוצאיםאנומצויות.הןשכהןהמדיניותהמסגרות

בהןשישמדינותולעומתןרבות-לארמים,מדינות
החדשכזמןאירופהתולדות .לאומייםמיעוטים
זכויותשללמימושןספורלאיןרכיםמאבקיםמלאה

איןהיום,גםהקיימותאלה.במדינותלאומיות.
השייכותאתחופף- NATION-לארםהמושג

עלסובייטי'לארםעלמדבריםאנואיןהמדינית.
לארםעללאואףיגוסלאבי.ארצ'כוסלובקילאום

עצמןאתרואותשרנותקבוצותשני.מצד .שוויצי

-כמובן"אתנית",לא-לאומיתמבחינהמקופחות
למשל.הבאסקים,המשותפת.המדיניתבמסגרת
עצמןאתמבדילותשרנותקבוצותובצרפת.בספרד

לאומית.מבחינהכארצותיהןהרובמקבוצות
רכניהקאטאלוניםארכבריטניה.והוולשיםהסקוטים
מאבקכיוםמנהליםהםאיןאםגםבספרד,גאליסיה

מדינותוככמההלאומיות,זכויותיהםשללמימושן
זכויותעלכזהזההלאומיםנאבקיםדר-לאומיות

הפלמים-כלארמיותבמפורשהמוגדרות .שונות
למשל.כבלגיה,רהררלרנים

אלהמושגיםשניכיןבעבריתלהבחיןמציעהייתי
ארמה""המלהשליהודהידיעל NATIONשל

עללדברנרכלואזיהמושג.שלהמדיניתלמשמעות
עלגםרכןסובייטית","ארמהאואמריקאית""אומה

שלתושביהכלאתהכוללת "ישראלית"ארמה
"לאום"המלהואתוערבים,יהודיםישראל.מדינת
 .ההיסטוריתכמשמעותהלהניח
 ,סטאליןידיעלהוגדר"לארם"שלזהמושג

שאפשר(כפיהכלעלכיוםמקובלתוהגדרתו
לפיה ,הנדונה)"פוליטיקה"מחוברתגםלהיווכח

במשותףלהםשישאנשיםקבוצתהיאלאום
המתבטאלאומיואופיכלכלהלשון'טריטוריה,
היהודים,עלחלהאינהזרהגדרהמשותפת.בתרבות

זיקהלהשישקבוצהלאמור.כ"עם",נתפשיםהם
ארלשוניתזיקהמשותף'במוצאהקשורהאתנית,

קבוצהעםזההאיננו"עם"כאלה.וכיוצאתרבותית,
ישהשוניםהעמיםשללבניהם 'כמובןדתית,

אינםהיהודיםהדבר,כןאםלארמית.זיקהבמפורש
ממשתתפיכמהשטועניםכפידתיות,עדותרק

זיקהלהםיששכןכ"פוליטיקה",הנדוןהסימפוזיון
שמציעכפילדבר'אפשראיכן'לאשאםלאומית,

ישראליםאואמריקאיםעללמשל,אגסי,יוסי
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מוצאכבעליאלהאנשיםלתארוישיהודי","ממוצא

הגורםשכן .אוקראיניאומרוקאי .עיראקיארפולני
 .לארמיתלאודאיאתנית.זהותכלמקנהאיננוהדתי

הםשכךכיווןכ"עם"מוגדרתהיהודיםשלמהותם
אתראוהם .מקוםוככלזמןככלעצמם,אתהגדירו

-משותפתלטריטוריהבזיקהלזהזהקשוריםעצמם
להםהיתה .עברית-משותפתוללשוןארץ-ישראל.

היתההבינייםימישברוחמשותפת,תרבותגם

 .כגולהתמידראומושבםארצותואתבדת.קשורה
עלנדבראםהיסטוריתמבחינהכןאםנטעהלא

ישראל.כמדינתיהודיתלאומיותשלהתגבשותה
העולםיהודישלמהווייתםככדלתשאמנםלאומיות
הישראליתלהוויהזההלאבהחלטאךכ"עם",
כאלה .uיי .כ"אומה"כאמור.מתארים.אנושאותה

שבישראלהיהודיהלאוםביןלהבחיןשמכקשים
אתמכניםשהםבכךשבעולםהיהודיהעםלבין
למדימקובלהיהאכןזה"עברים".ישראליהודי

דומהכיוםהשניה.העולםמלחמתשלפניבימים
עצמםאתלהגדירנוטיםישראליהודישמרנית
לאום".המונחישראליים.יהודיםדווקא.כיהודים
הכנענים"."שלמדרשםבכיתרקנותרעברי"
-,,כרגעהיאלעשות.מה .הישראליתהאומה

הואהאחדכקרבה.מתרוצציםלאומיםשנילאומית.

עלחתום
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 ,,משכיליים"מוטיבים
טביב*מרדכיעל

חלדייוסף
אורשראו ,טביבמרדכישלהראשוניםסיפוריו

ובהונסקי'שלשייסדהמרכזיתהבמההיאב"עתים",
"דורהקרויההחדשה.הכותביםמשמרתכתבו

הזכותאתלמחברהקנו , 1946-48השניםבין "באץר
 • 1 "בארץ"דורסופריבקהללבוא

הראשוןהרומאןהואהשדה""כעשבשהספרדומה

עלמנוייםשהיומאלהאחדשלידומתחתשיצא
נדפסהואשכןהארציישראליים.הכותביםמשמרת
הלך"הואשהרואמןבעוד , 1948בראשיתופורסם
שונותמסיבותאולם ,-1946באומנםנכתבבשדות"
 1948בפברוארורק 194 7סוףעדהפצתועוכבה

הספרים.בחנויותלהפצההותר
זיקותמחד-גיסאמקייםהשדה""כעשבהרומאן

שלכתיבתובמרכזהעומדיםנושאיםעםהדוקות
והריאליזםבשדות"ה"הליכהכמובארץ","דור

רבים ,ומאידך-גיסאמדעתושלאמדעתהסוציאליסטי

סופריםשליצירותיהםלביןזויצירהביןהקשרים
 ,טביבשללזמנוהקודמותלמשמרותהשייכים
 ."והתחייהציוןחיבתההשכלה,"סופריזהובכלל

שעלההרומאןאינו "השדה"כעשבהאמתצדעל
שעלהזהמלכתחילה.טביבמ'שלבמחשבתו
ובידוחים",מעללים"רבלהיותהיהאמורבמחשבה
שלהתימנייםשסיפוריואלאהסופר,שלכלשונו

ב-שפורסםבגנים""היושבתהרומאןובעיקרהזז'

הראשונהממחשבתובולחזורלטביבגרמו 1944
משוםבושיהאבני-עדתומחיילרומאןולהטותה

 ,ואכן .בגנים"ל"היושבתגלויספרותימענה
הניגודדרךעלערוכותהשדה""כעשבשלדמויותיו

 .הזזחייםשללאלו
 "בגניםהיושבת"הרומאןמןהעולהמרכזינושא

מ.שלהביכוריםברומאןגםחשובמקוםוהתופס
 .לבנים"אבות"ביןהקרויזההואטביב

מוטיב'שלמחותו-לכניםאבותכין
עלהבניםשלמאבקםמשוקעהמוטיבשלבמרכזו

בעיניהאנושית.עצמיותםועלהרוחניתעצמאותם
שמחמול-אבאביתתרבותעלהכלחאבדהבנים

זוהסמוכה,החדשהלתרבותיוצאולבםשלשום,
למנועוחותריםממנהעצמםמדיריםשהאבות
שהואכפיזה,בין-דורימאבק .בסודהלבואמבניהם

 ) 2לחובר(לדעתההשכלה""בספרותביטוילידיבא

הזריםהשפעתשלהפוזיטיביסטיהפריהוא
ואשר ,ברוסיהמשכילים""חוגיםבקרבשהתפשט

 .צורריםמחנותלשניוהבניםהאבותהפכובשלו
ט"היבמאהרביםסופרים .למבדליוהבניםהאבות

הרומאןאתנזכיראםודי ,הנזכרבמתחדשו

(מהדורה-1868בשפורסםלמבדליוהבנים""האבות

חסידיםהאבות,בו ) 1863-ומורחבתמתוקנת

החיצוניות,החוכמותמןבניהםאתמונעיםקנאים,

 'מכסלוןאפרים :הקצוותביןמתלבטיםהבניםואילו
שלכטירתובשלבנולחיייורדושמרן'עשירחסיד

להקלתהבןהגיעשבעטייהה"השכלה",אחריזה
אתעוזב(הבן)שמעון .ומצוותאמונהבענייניראש

ערשעלשוכבכשאביואלאשבולאאביו,בית
הולךמהזמןוכעבור ,והאבהבןמתפייסיםאז .דווי
הרומאןשלתבניתוגםזוהי .לבית-עולמוהאב

החלוציםאחרינוטהיחיאבןיחיאהשדה"."כעשב
אותומושכיםערכיהםמשברי-הלוחות. ,המהפכנים

תורהעולמעליופורקשהואעדקסםבחבלי
וסופו ,ראשבגילויומהלךפיאותיומקיף ,ומצוות
מבנולמנועמנסהיחיאמארי .רעהלתרבותשיוצא
מאבקמצליח.אינואךאבותלערכיעורףלפנות
אמונותשלשאלותעלהשנייםביןמתגלענוקב

אתיחיאנוטשבגללןהסיבותאחתרזוודעות
אלהבקרבמושבואתוקובעהתימנית,השכרנה
 ,כאמור ,זמןלאחר .קסמיםעליומהלכתשתורתם

בוחוזרשהבןמבליאך ,ובנוהמארימתפייסים
הוא,ואילועולמולביתנפטרהאב ,החדשהמדרכו
 .החדשותבהשקפותיומתמידיחיא

יחיאביןהמאבקהואאחר :לנישואיןחתונהבין
שלנפשו .ערכיךלשינויציון-דרךבוגםאךלאמו,
אחרי"הלכלוכית".בסעדהחשקההמתבגריחיא

ומפצירבנפשועוזמרהיבהואעמוקים,היסוסים

האם .סעדהשלאמהעםבדבריםשתבואבאמו
ראשיתבנה,שלהזרהמשאלתואתהסףעלדוחה
-ושניתבעיניהסעדהשלהירודייחוסהמשום

כשיגיעזוגו?בתאתלויבחרשבחורכזאתהנשמע
נערההדורות,שלכמנהגם ,הוריולוישדכולפירקו,
הייחוסתורתומשוקצתפסולהיחיאבעיני . 4כערכו

אותהכלום :בפנייהמטיחהואולכן ,אמושל
ביןכלומרלי?אונישאת,היאלכם ,לישתאושר

בשאלתאידיאולוגיעימותמתחוללואמויחיא
האםעבור"חתונה" .חדשמשפחתיתאשלהקמתו
הזוגדרך sהמתחתנותהמשפחותביןקשרפרושה
טבעיים,התקשרותדרכיבעדיחיאואילו .הצעיר
-אחרלשוניבמטבעאוחופשיתבחירהלאמור

שלבפיהםנישאהזוסיסמא .אהבה""נישואי
מהםשרביםבדרכו,שניקרוהמהפכניים,"החלוצים"

התימניתבשכונהשוניםמטעמיםמושבםאתקבעו

 .הסתפחהרוחניתנחלתםואלהתרועעושאיתם

אימה""מחרדיםאו~רדי·חינוךכקורת

לתקופותיה,העבריתהספרותאתהכירטביבמרדכי
 .שלהלאידיאליםונכבשכתביהאתבצמאשתה

יל"ג,בשירתלושנמצאההחינוךסדריביקורת
בסיפורי ,(תרכ"ח)החיים"בדרכיה"תועהברומאן

אחרות,וביצירותהגדר"ו"מאחורי"ספיח"-ביאליק
קלקוליהאתהכתבעללהעלותאותודחפו

 .התימני"החדר"הוא ,""המעלאמה,שלוקלקלותיה
-ברותחיןאותודןהואשברומאןפרקיםבשני

"החדר"מתוארבהם ,"החוזרגלגל"וב "נערב"והוא
דמותוובמרכזם ,וניוונוניוולדכיעורועלהתימני
 .המארישלוהאכזריותהמגונותומידותיוהדוחה
שלגדוליםהיותרפחדיומשניאחדהואהמארי

עלתעלוליומגן-עדןהוגלהטרםערדהדרדק.חיאי
מארישלושמעושמועליומהלכים"המעלאמה"

כש"שוטולומתגלההואלראשונה .אימיםג'ימזה
(עמ'הימנית"כתפועלמדובללהרצועותמרובע

חטוטרתמבינונית,למעלהקומתו"צנום,וכולו ) 41
מלבדהיו,אפלולייםפניו ,הגבמצדבוקבועהחיתה

ועיניומקושתוחוטםהעבותותגבותיושביןחריצים

השערמחמתכלוםבהםנראתהלאברשעות,נוצצות
 ."הכלמכסהשהיה
רךתלמידלפיוסלכל,הבדוקהאמצעיהואהשוט
שלמפיויפהעלתהשלאקריאהלתיקוןונפחד,
שסרח.תלמידשלדרכיוולהטבתחרד,קורא

כידנוספיםעונשי-גוףגם ""המלמדעםושמורים
אלאנקניתהתורהשאיןלוברישכןהטוב,דמיונו
 .ובמוחשבצער

שהיההתימני"החדר"שלזהבמלמדחיתהועוד
ששאתכדילהוריהם,תלמידיוביןמדניםמשלח

קוממהלבו,שקשיותישסיפוקה.עלתבואאכזריותו
כלליבאופן .השכונהמבניושביםעובריםאףנגדו

תורהבהרבצתמאשריותרמכותבמסכתהיהבקי

לאץרב"מסעשתוארכדי-כךהרכיםבתלמידיו
הילדשלמגופוחיבשרנתחישתולשכמיהגדולה"
המספר.

ואף ,המארימןנקמתםאתנוטליםהמעלאמהנערי
וזו .ההשכלה""בספרותמקבילותישלזאת

(תרס"ט,הגדר""מאחורי 'כגוןלמכבירשלאחריה
 .ח)'ח ,,פרקים

ומקורותיומשותףמוטיב :זהלעומתזה
השונים

אבותיהםאורחותאתמדדו "ההשכלה"סופרי
שראולאותםביחסלו,ושמחוצההמושבשבתחום

מצאו ,ישבובתוכובעםמסויימיםמעמדותבקרב

תיקוניםותבעוחסרים,אבותיהםשלאלהאת

 .החינוךבסדרילמשלשונים,ותרבותחברהבתחומי
"הישובוסופריטביבשלהחינוךסדריביקורתואילו
 "ההשכלה"מספרות-מקורותמשניינקההישן"

רגליואתודחקשהלךהישראלי'הכלליומביה"ס
אתנסעלהרימואלהסופרים"החדר".של

החל ,מחמדיםשכולוהחדשביה"סשליתרונותיו
במקצועותומהגיווןמוריושמגליםהפניםממאור
לדברשלא ,בוהנקוטותההוראהלדרכיועד.הלימוד

וכלה ,הפדגוגייםואמצעיוהחינוכיותמטרותיועל
 !מעורבתהלומדיםשחברתבכך

 "לבניםאבותבין"-הנזכריםהמוטיביםשניוהנה
ביה"סשכןבזה,זהנקשריםחינוך",סדרי"וביקורת

מןבדרכוראשונהכתחנהליחיאמשמששבמושבה
אלהרוחני-תרבותיעולמהעלהתימניתהשכונה

בדמותו ,"החדש"היהודיאתהמייצגת"המושבה"

 .צ"הפועהנוסחהחלוץ :קריסוציאליטית,הציונית
יחיאשלבדרכושנקרה"הסכולה",-הכלליביה"ס
כאשרללמודעתידהואושבוגשם,ביוםהפעוט
במאבקהמכריעגורםלהופךהמעלאמהאתיטוש
עלהאבידתהאבומאבקאביו,לביןשבינו

העליהעםהחייםדפוסיערעורבגללהתחתונה,
 .לארץ

חאשחשלכמעמדהתמורות

הואהשדה""כעשבברומאןנוסף"משכילי"מוטיב
האשהשלהנחותבמעמדהלתמורותהתביעה

התימנייה.

האםנעמהשלהכנועהבדמותההמתגלםזהמוטיב
מורא),ללאכבודהעלעומדתשהיאיש(אם-כי
כמומאוחרות,ביצירותיותרברורהצורהלובש
שלדיוקנהדמותאתהמציירתד'ביה",חזרה"ולא

ותישקלתשמעשדעתההתובעתהחדשה,בת-תימן
גםהנצבר,ברכושחלקהאתוהדורשתראש,בכובד

יורששהבעלהפוסקת ,שמרניתבחברהחיההיאאם
 . 7אשתואת

שאינובכךזולסוגיהבהתייחסוטביבמ'שלייחודו
מעמדהאתהמסדיריםבהלכההמקורותעםמתפלמס
אלאורעיו,יל"גכדוגמתהאישה,שלהמשפטי
אתמפנההואסוציאליסטית,תודעהבעלכסופר
האיכרים ,"ה"הבועזיםשלנשותיהםכלפיהמאבק
אופינושאהמאבקכלומרהלב.אבירי ,הנצלנים
 .מובהקמעמדי

בספרותמהרווחיםרבים,מוטיביםדבר,שלכללו
בתהעבריתהספרותמןונעלמוהלכו"ההשכלה"

רקעעלאחרותפניםשקיבלואושלנו,המאה
חיתהבשעהובה .החדשההארץ-ישראליתהמציאות

יוצריםואצלהישן""הישובסופריבקרבעדנהלהם
התהליכיםמשוםבעיקרהמזרח,מבני-עדות

החברהעלשעברווהכלכלייםהחברתיים-תרבותיים

באירופהאחיהםנחלתשהיואלה,סופריםיצרובה
 • .לכןקודםדורותשלושה-ארבעה

 :הערות
בכנסשהושמעההרצאהעלמבוססהמאמר *

םייקהתש ,העבריתהספרותלחקרנאוניברסיטאייהב
 .ז"תשמביבאב ,חיפהבאוניברסיטת

 . 1944-לזוםיכותבמשמרתהופעתלאחרנוטה rרק 'ר . 1

קהמאבדורלשהסיפורת ?המשמרתהתחילהמתי .ראה
 . 13 'עמ ,ח"תשל ,א"ת ,לעצמאות

הספרותדותלתוברוסיה,ההשכלהמלחמתלחובר, 'פ . 2
עמ'חמ"גסעיף ,ג"תשכא"ת ,'בכרך .החדשההעברית

194 . 

 . 10- 'גד)"(תרנ ,ד"ביהמסףעל ,יקלאיבנ"ח . 3

 .הל"תש .א"תהשדה.כעשב .טביבימרדכ . 4
והתחתנו"ן,כגומשפחותביןארכאיתהתקשורתצורת . 5

 .) 9 ,ד"ל 'בר( "אתנו

דמלמהץ,הורוכילראשיראה ,"חדר"כ-עונשיןמסכתעל . 6
123 114 'עמ ,)ט"(תשכ 29חינוךשביליבספרותנווהחדר -. 

 .ח"מ ,א"פ .נחלותם,ימשפט .ם"הרמב . 7

 96-97 'גל , 77עתרן 16



ותיאטרוןשואה
קניוקליורםהאחרון"ב"חיחורי

אמףיאלז'יל

קניוקליורםהאחרון""היהודיהרומןשלהופעתומאזשחלפולערךהשניםשבע
המחודשהפרסוםולאורבזמן,סבירמרחקמתוךולחוקר,לקוראמאפשרות

הזה,המבואבמאמר .זובעיתיתביצירהולעייןלשוב ',';תנ;:"בעקבותלושזכה
אףואולימהותיהיבטעללהצביעאנסהשבכתובים,כוללממחקרחלקהמהווה
 .בלבדחלקירציניפרשניניסיוןכליהיהשבלעדיוהרומן'גביללדעתי' 'מרכזי

עולםלביןהאנושותבתולדותאפוקליפטיכאירועהשואהביןהקשרעלומדובר
"היהודיהקורא.לעינימחדשונבראושבהנושאמתעצבשבאמצעותוהתיאטרון
נושאיםוביקורתיתנוקבתבראייהומנתחבוחןטוטאליתכיצירההאחרון"
ואפשרותותרבותוהעםקורות :האחרונותבמאותהיהודיהעםבתולדותמרכזיים

על-ידושנוצרוהמודרנייםהמיתוסיםעםיחדנידוניםהדורותלאורךקיומו
היסטוריכאירועהציוניתהתנעוההתהוות :-19ההמאהשלהאחרוןבשליש
והקבוצותהמושבותייסודלארץ-ישראל'החלוציםעלייתראשית 'מהפכני

אתבהמוניושנטשהיהודי'הרובשלוהמודעתהמכריעהוהבחירההראשונות
המודרנית.כנעןכאץרבארץ-ישראל,ולאבאמריקה,המזרחית,אירופהארצות
תלמידיווחמשתדיינהרה-להיוסףברבלמעשהחבקיךעבדיהשמייחסהדברים

 ,, .כאןלפועלינואפוקליפטיפירושאיזהזהבסיפור"מצאתי :נאווררשלמהמאת
למציאותהמתייחסתוכיצירהכסיפורהאחרון"ל"היהודיגםיפים ) 656(עמ'

 .וחברתיתהסטורית

כמוומורכבקשהנושאעםיתרהבהצלחהלהתמודדמצליחהאחרון""היהודי
כיצירהמעמדואתוהמאפשריםהמעניקיםוכליםשפהבאמצעותהשואה
עקיףבאופןמצביעזהשרומןלומרגםניתןזהמטעם .כאחדואמנותיתבדיונית

שהתייחסו,אחרות,ביצירותהריאליסטיהתיאורשלומוגבלותוחולשתועל
חדשאמנותיכ"נסיוןנתפסהאחרון""היהודילנושא.אחרת,אוזובצורה

אירועיםעיצובלצורךוהפנטסטיהאבסורדיהתיאטרוןבמוטיבהמשתמש
 .השואה"מןמסויימים

ושמואלהאחרון)(היהודישניאורסוןאבנעזרביצירה,המרכזיותהדמויותשתי

בשנתנוטשאבנעזר .ניחכרבווהמשחקיהאמנותילכישרוןהודותשרדוליפקר
שניאורסוןרבקהאמואתהשנה,בןבנואת .דנהאשתומותלאחרכשנה , 1928
לתופתעקב-כךונקלענעלםאביועקבותאחרילתוריוצא .ארץ-ישראלואת

ולברואבעץלגלףהבלתי-מצויכישרונובגלללשרודמצליחהואממנההאיומה
בומחנהבאותוהמשרתליפקר,שמואלואילומופלאות.ויצירותדמויותממנו
אתלקנותאמולוהורישהאותוהמשחקחושבאמצעותמצליחאבנעזר,נמצא
הגניאולוגיהשעל-פיאלו,דמויותשתיבין .ושומריוהמחנהמפקדישלליבם

קשרנוצר .דיינהיוסףושמואחדלאבבניםהםהיצירהשבתשתיתהפנטסטית
לגרוףכדיליפקרשמואלשלוהממולחהמסחריחושועל-ידיהמנוצלמיוחד
אתבמוחולנצורהחליטמסויםשבשלבאבנעזר.שואה.שרידחשבוןעלכסף
ששרדהאחרוןהיהודישהואפנימיתהכרהמתוךלדורותיוהיהודיהידעכל

רווחיםבאמצעותולהפיקשמצליחליפקרשמואלבידילכלי-משחקהופךביקום,
שלבדמותוהשטניהמימדאתחושףמוכה-שואהביהודיזהסחרכלכליים.
היהודישלבמוחושנאגרמ~יןשנכחדישלברואיכולתוואתליפקרשמואל
צבאותבידיהמחנותגדרותפריצתעםמיד .בהופעותיומדוקלםואשרהאחרון

הפורשכבןחסותותחתשניאורסוןאבנעזראתליפקרשמואלנוטלהמשחררים
מופעיםלסדרתלעיר.מעירלכפר.מכפרומובילווהנכה,החולהאביועלידואת

השומעיםקהלבפניומדקלםעצובכליצןהאחרוןהיהודיניצבבהםתיאטרליים
ידעשלמיליםמליוניבהכרתםבוערעדייןשזכרונההשואהמניצוליהמורכב

מתחילהוא .משתכללליפקרשמואלשלוהשטניהמסחריחושוכאשר .יהודי
סגןקרמו.של(כלשונוזוליםומועדוני-לילהמפוקפקיםבתי-קפהגםלפקוד
"מועדוןבשםמפוקפקבמועדוןהשונות.אירופהבערי ) 95עמ'המחנה,מפקד

 1946בשנתמתרחשתקופנהגן),לידקטןכפר-(בזילנדהכחולות"הלטאות

שלבמופעוחחהבמהלכהביצירה.המרכזיותהדמויותביןגורליתפגישה
שלבנוסופר.גרמניחבקיך'שלבכתביויותרמאוחר .שיכונהמיהאחרוןהיהודי
גילוכןפרדריק,-בנוואשרוורשהגטושויפתאתבמצלמתותיעדאשרנאצי
 .אבותיומעשיעללכפרבהתאבדותוניסהחבקיך.מנחםשל

לעמיתוהגרמניהסופריספרהשישיםשנותכסוףבאץרשייערךמוזרבמפגש
היהודישלבמופעוצפייתועלאבנעזר,שלבנוכחותוחבקיך,המורההישראלי
כ"אמןאכנעזראתשהציגליפקר,שמואלהאימפרסריושלהדרכתותחתהאחרון
ההוא,בלילהאז,זוכר,"אני : ) 79 (הדריכי"הקוסםשלמחודשגלגולענק",

קפקא,סיפוריאת ,ורשהחוגסופרישלהנעלייםמספריאתדקלמתבמועדון,
הדברים.כיןקשרהיהלאלהבין.ניסיתיבן-תיכון.יוסףבשםמשוררשלשירה
הנגניםירדת.ואחר-כךאומר.הייתיסרוח,הודאיזהאפוףמבדלק,היההכל
וכלככנסייה.כמומופתיבסדרסלים,חלקשמואלניגנו.ושובהכמהאלזחלו
אתתרמווהםהשורהבמספרתלוישמאלה,אוימינההסלאתהעביראחד

מבישמחזההיהזהשלו,המהפנטבחןבהםהביטושמואלשלהםהקרונות
 .) 85 ( " ...אבנעזר
מקרובלהכירגרמני.סופרלהיותשעתידבמיעז,רצוןשיוצרהואהואזהמפגש

 .האחרוןהיהודי ;שנושאוורמאןולכתובאבותיופשעיאת

קניוקיורם

וניצוליהאסיריםושחרורהשנייהמלחמת-העולםשלאחרדומותבנסיבות
שניאורסוןאבנעזר :"אחיו"בשניהאמריקאיהקציןסתר,ליובלפוגשהמחנות,
שהיאכפימתן-כסתר,משפחתשלהמיתיתהגיניאולוגיהפי(עלליפקרושמואל
אחרות.אואלובדרכיםדיינה,יוסףנחשבשכטייפים,מההקלטותמשתמעת
תקופתומתחילהואילךמכאן .ביצירה)הפועלותהדמויותמירבשללאביהן

 .ליפסםוהבמאיהשחקןשלהאמריקאית
עולמנוראייתעלמכוססזומורכבתליצירהלהעניקמנסהאניאותוהפירוש
שכןלעולם.לתפוסתוכללאהאנושיתשהתבונהאירועיםמתרחשיםעליהכבמה

לעולםומהותיחיוניבאופןהיוצרנזקקמשום-כך' .תפיסתהליכולתמעברהם
השחורלכתםשהפכההתופתאתבאמצעותוולברואלשובכדיהתיאטרון
ההיסטוריה.בתולדות

שלכוללתראייהולחוקרלקוראמאפשרממנוהמשתמעכלעלהתיאטרוןעולם
"מפוזרת"כיצירהבנקלנתפסתשלישיתואףשנייה .ראשונהשבקריאההיצירה
רק .והבלתי-מסתבריםהשוניםומימדיהחלקיהאתהמאחדמנחהקוחסרת

המצוייההארכיטיפיתהתשתיתביןלקשורניתןזהכוללמוטיבבאמצעות
התפלגויותיהעלמתן-בסתרמשפחתתולדותלביןרה-לה-דיינהיוסףכסיפור
שגולתואומראקדיםהגרמני.והסופרחבקיךמשפחתוקורותהשוניםונצריה

כאחדואבסורדיתפנטסטיתהצגההיאבאמריקהליפסםשלבהצגותיוהכותרת
הארוכותמקינותיומאחתשאובהזוהצגהרה-לה-דיינה.יוסףהואשנושאה

כדיןרחלאמועםשיחותיוכעקבותשנכתבהסתרליובלשלוהמפורסמות
שמועלנקראאשרמתן-כסתר,למשפחתבןדיינה.יוסףשלאהובתו(כלאו),

אתבאקראיגילהאשרחנקין'שעבדיהגםלזכורראוי .רה-לה-דיינהיוסףשל
מחקר.עליושחיברעדנחולאשקטלארה-לה-דיינה.יוסףשלקורותיוסיפור

 .יוסףכשםכעסבשעתבנואלפנהמקריבאופןשלאכך
שחרורעםכאירופה. :ומקומותזמניםבשלושהביצירהמתעצבהתיאטרוןעולם

עלכחלקןהמבוססותליפסםשלהצגותיובאמצעות-באמריקה ;המחנות
לאחרשנהכארבעים-במדינת-ישראל ;סתרליובלאחיושלהארוכותקינותיו
שללביתוסמוךבת"א,הושעולרחובלמושכהשניאורסוןאבנעזרשלשובו
 .יןחנקהמורה-חוקרו

על-ליפסםשלבהצגתומגולמיםהאחרון"ב"היהודיהתיאטרלייםהשיאיםשני
כמדינתאכנעזרשלוכמופעו )-400 398 (רה-לה-דיינהיוסףשלחייוסיפורפי

הגרמניהסופרשלהפתיחהדבריאתכמלואםלהביאהראוימן .) 378 (ישראל
תיאורשלטיוטותששכידי"יש :יןחנקעבדיההישראלירעהואלהמופנים
והמרתק.העזוהמרגש.המחרידבמופענוגעתאינהמהןואף-אחתההצגה.

מנסהליפספשלהצגתוכזה".תיאטרוןראיתילאמעולם .ערבבאותושראינו
המציאותאתרה-לה-דיינהיוסףשלוהאפוקליפטיהמיתיסיפורודרךלפרש

כגללרקולוטוטאליתהצגהזו .שבזוועותהגדולהלאורהיהודיתההיסטורית
כהמשתתףאניאיךהרגשתיההצגהכדי"תוך :כצופיםיוצרתשהיאהאפקטים

משחקיםוצופהיושבשאניתוךאיךכהצגה,משחקעצמיאניאיךכעצם,

"השחקנים :או .) 399 ( "אלהאתאלהואנחנואותם.אניאותי.השחקנים
הקהלהתעורראזרק .חנקיןאז.ורקהנדהםלקהלכפייםלמחואמתחילים

כהוצאהצופה- :שמילאהתפקידמןויוצאהיפנוטילוקוראשהייתיממצב
 .) 400 (כפיים"ומוחאעצמו.שללהורג

הקרקסיתכהופעהכאמור.מגולם,האחרון""היהודישלהשניהתיאטרלישיאו
ליפקרשמואללהיותבועזהופךאחדותדקותכמשך .היםחוףשעל

מהנוכחיםבועזאוסףהדקלוםתוםעם .הליצןאכיראתשמבייםהאימפרסריו
טראגיתמציאות .ומדכאהמשפילהסיטואציהאביו.שלכובעובאמצעותכסף

לאתרכידושעולהמכלילארצוחוזר(אכנעזר)האובדהבן .הנזילהמובןכמלוא
-סבתוידיעלשאומץ(בועז)כנושאינומיאתמוצאוהואהאמיתיאביואת

עצוב.תיאטרון .אבנעזר)של(אימושניאורסוןרבקה
אף-כי .מגובשתכיצירההאחרון""היהודיראייתשלכיווןלהציעכאןעדניסיתי
לא-מעטנקבעהאומנותיגיבושהככזו.להציגהקשההשטחשעל-פניבראייה
 .התיאטרוןעולםכאמצעותושבוטאכתיבתהאתשהנחההאידאיהקועל-ידי
גורמיםבחשבוןלקחתעשויהשוניםהיצירהרבדישלכוללפשראם-זאת
 • .זהבמאמרנימנושלאנוספים
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צפויאסוןלפענח
 , 1987עוברעםהוצאתשחודה","קופסה-עוזעמוסשללרומאןשונהאינטרפרטציה

אורןיוסף

קופסה"ומאןרהשלבערכולהמעיטיהיהנט
בלא-לידתה ,זדון-הלבאינםמניעיהאם ,"שחורה

הושגלאמעולםשלו.מוטעיתבקריאהספק
במקרהכמוהספרותיתבביקורתטעםשלונצנזוסק
 'הריאליסטיהרומאןלפתענתחבבכולםעל .זהה

הפיוטיותתכונותיואתגינוזוחיבהשלובשמה
שעוזביותרוהמגובשהמרתקהרומאןשלוהסמליות

"קופסהכלפיהוסבהגנאיעיקרמעודו.כתב
ניתןשאמנםציפיות,מימששלאשוםעל "שחדרה

כרתכיםאיןכך :ריאליסטיברדמאןלהןצפדתלהיה
במציאותמכתביםמנסחיםלאכךכממשרת,מכתבים

שלאמדת-המידהעל-פיבלתי-סבירההיאוהעלילה-

מכפימימטייותרהרומאןהיהשאילודרמה .החיים

שלאשלייהיצירתעלבדקדקנותומפקחשהינו'
אזהיהוהרומאןדעתםעליהםנחההיתהממשות,
"חשובה".ד;אדראויה""כיצירהמוכרז

הרעיונישחרירן •איראיורמאןחיברשחורה""קופסה

כמו·עלילהעלנשעןשבווהחשוב)(הנועז
החייםאתהמחקההעלילהכזהברדמאן .ריאליסטית

אלהממשות.שלמושלםכחיקוימעוצבתאינה
בלתי-תכונותע"יאיךאיורמאןמדשךהסמליהרובד

ביניהן'היחסיםהדמויות, :מרכיביובכלמימטידת
דברדמאן .להןהסיבתייםוההסבריםההתרחשויות

 :התכליתאתהלשוניהתימלדלגםמשרתכזה
המרכיביםבכללראותאותנולהדריךאמדרהניסוח
 .הסמלי-רעיוני-שלהםהמוסףהערךאתהאלה

 :בנקודת-המוצאכברמערדהרומאןשלמבקריר
קיבלשהרדמאןהניחרהם .הרדמאןשלשמדבפיענדח

השחורהבקופסהשנעשההשימושמןהשםאת

כלאתלשחזרמסייעזהמיתקןשבהם ,בחיים
אמנםרכך .לפענחועל-מנתלאסרן'שקדמוהמהלכים
מאוזכרהואבהםהמקדמותכשלדשתהשםמתבאר

אלא .)-149ן , 130 , 35(עמ'הרדמאןגיבוריבפי

הרדמאן .מאןברדהשלמההידיעהבעליאינםשהם
ההבנהרביןהמוגבלתידיעתםביןפערמבליט
אשרהבדוי'המחדירשלברשותושהיאהשלמה
המברקיםהמכתבים,אתשאסףכמיבררמאןמצטנע

שנראהככל .לדפוסרהביאםשבכתבוהרשימות
אחידהאינההגיבוריםשלהבנתםגםבהמשך,

להבנההאחריםמןיותרמתקרבלמשל, ,(אלכסנדר
 'האסוןאתלפענחמנסיםאמנםהםאך ,השלמה)

השימושוזהר .בעברבחייהםשהתרחשמניחיםשהם

שהמכלולאלא .בחייםהשחורהבקופסההמקובל
לפענחמנסחשחרומאןהדעת,אלויותריותרמקרב

אסוןבפתח,שניצבאסון-התרחששטרםאסון

המיתקןשלבשמרמשתמשהרדמאן .בעתידשיתרחש
שללאאך 'בפיענרחיעסוקהוא :מושאלבאופן
הצפויהאסוןשיהיה.אסוןשלאםכישהיה,אסון
 .הרומאןשלהאיךאינושאוהוא

העברבפיענרחהתעניינותואתשצימצםמבקר

שלאבהותוחידתואילנה,אלכסנדרבין(הגירושים

אותןוהן .העיקראת rהחמבועז>,עלאלכסנדר
והןכלל,סתומותאינןהעברמןסתומות

שלהמוקדמיםבשלביםכבר"מתפענחות"
הצפויאל-והלאהמהןמפליגהרומאן .ההתכתבות

ואילנה.אלכסנדרשלביחסיהםאיננוהעתידכעתיד.
הולכתהיאשהרילפיענוח,זקוקהשאיננהפרשהזו

גםשהםההתכתבות,חודשיבמהלךימתיומסת
מתגלםהעתיד .אלכסנדרשלהאחרוניםחייוחודשי
ביניהםהירושהמאבק .וסומרבועזשביןביחסים

אתמנבא ,המורישאלכסנדר,אך ,התחוללטרםעוד
שנילחימושבכספיאשתמש"אני :התפרצותו

בועזביןאחדיוםלפרוץהחייבבקרבהצדדים
 .) 88 (לסומר"

כעייהבפניוניצבתכי ,אלכסנדרשלזדמורעות;

שלמפעלולהמשךהדאגהאתלהורישלמי :קשה
-תכריעושהמחלהלאחרגררדבסקי,ורלרדיה ,אביר
שארשלהבנתםעללהבנתותרוןיקנהזהבהיא

הווידוילהתפרצותמגיעהואכךמשרם .םיהגיבור
מכתבשאתמקרהזהאיןו .האחריםלפניבמכתביו
להשתפךלימה" :רלסומדווקאכותבהואהווידוי
שהרי ,) 203 ( "ודידוי?כשבילךלחברלפניך?

מיאליורשו,להיותשנבחרלמיכותבואלכסנדר
-הגנטייוצא-חלציופניעלהיורשלהיותשהועדף

כל .הירושהאתלרשתכלתי-מתאיםשנמצאבועז,

כתוכנםכריםינאלכסנדרשלהקודמיםמכתביו
לאילנה,(המכתביםהאירוניתכנימתםארהענייני
שהרעלתהכטענהממשאין ,מקרהככל .למשל)

 .כרתכיהםביןלהבדילשאי-אפשרהרדמאן,יכלפ
שלאורכםעלהביקורתהיאכלתי-מדוייקת :כןוכמר

הגברה.הלשוניתימלרלםרעלתוכנםעלהמכתבים,
לטעוןכדילהסתייעהמבקריםביקשואלהבכל

איןכךשהרידי-צרכו,מימטיאיננושהררמאן

 .בחייםכממשות,לזהזהמכתכיםמנסחיםמכותבים

 ,מכתכיםלנסחתוהכרינוהגיםכממשותאמנם

ועניינית.תועלתיתשתכליתםהמקרים,כמרבית
שדופיםכאורכם,םימוגבלכמרבןהםכאלהמכתבים
הינםכאלהשלאכיורן .כלשונםורזיםכתוכנם

שלששדלליוכיותרתמוה-כררמאןהמכתבים
וכאיכרתםכאופייםההבדליםעלעמדולאהרומאן

למכותביםוכהתאםלכרתכיםכהתאםהמכתבים,של
עלדווקאיצאשהקצף :יותרעודומוזר .שלהם

משחםשיותרכיותר'והססגונייםהארוכיםהמכתבים

שכותביהםמכתבי·וידויחם-מקבליהםאלמופנים
שחםהמאמץבמחלךעצמם,עבוראותםמנסחים
מפענחשהרומאןההנחה .גורלםאתלהביןעושים
בקופסההמידעשיחזורי"ע ,בעברשהתרחשאסרן

שלתכליתםבהבנתשמכשילהוא-השחורה
איןבאמתכזו,באינטרפרטציההאלה.המכתבים
אםאך .למכותבהידועמידעולספרלחזורהצדקה
שיתרחשאסרןלפענחהיאהרומאןשלפניומגמת
לגיבוריהואהכרחמניח,זהשמאמרכפי ,בעתיד

כדיושדב,שדבמעברםפרשיותלשחזרהעלילה
 .העתידשלהתעלומותלהבנתאחיזהבהםלמצוא

 .אלכסנדראלאילנהשלמכתבהאתלהביןצריךכך
"ולפתע :למכותבשידועבמידעפותחאמנםהמכתב

---להשיבואיןשהיומעשיםתוגתעליירדה
הזאת",העגומהבאחוזהילדותךשנותעלחשבתי

עצמה,אילנהעבורהכרחיהינדהידועאיזכדראך
מהאת ,בכללוהרומאןכמוממשלפענח,המנסה
להפך'או ?אסונכםאניהאמנם" :להתרחששצפוי
אתלהשיבניסיתילחינםואניבכםקינןכברהאסון
לוהיתהלאמראשאשראתולתקןלהשיבשאין
שנחתםבאסוןמחטטתהיאאיןוהרי .) 122 ("?תקנה

 ,בעיצומושעודואסוני,מהלךעלתוההאלא ,מכבר

מתחילהוא :השושלתשלבחייהמתגלהשהואכפי
בנובחיינמשךוולו--:יה,הסבהמייסד,בחיי

אופיר .בועזהנכדשלבחייומתגלהוכבראלכסנדר
להביןאילנהשלמרצונהנגזרהמכתבשלהררידויי

-השושלתשלהמיסתוריתבעלילהמקומהאת
בהמשךבעתיד,אי-שםגלוםשפתרונהעלילה,
 .השושלתשלהצפוי
אתהאופפתבתעלומהמעורבזקהייםער"דאפילו

הואהענייניים,מכתביושבצדכךכדיעדהשושלת
אחד .עצמולומעיקרםשכרעדומכתבי-וירוי,מנסח

מידעומפרטחוזר ,למשלאלכסנדר,אלממכתביו
 :בפתיחתומוזכרשכברכפילנמען'ידועשהינו

העלילההשתלשלותאתכאןארשום"ברשותך
רצףעללהסכיםנרכלשלפחותכךהנוכחית,

מלאכתשכלמתבררהמכתבבהמשך ."העובדות
ח.לפע~כדיעל-ידונעשיתהידועשלהשיחזרר
מלפניכרת"זכרו :לדמניחהשאינהתעלומהלעצמו
---הייתיאזיקים.זוגכמראליךאותימרתקיםהמבול

עובדתאיךדיסקיכרסעלפעםלישתסביררוצה
שרבבידךערלהאיך .שלךהשחורההמאגיהעלינו
מאנפרדדודלרבותכולנו,אתאתלכופףושרב

--- ?לדוםאותי rשמקפבךישמה--- .השוטה
ממרחקיםואפילוכולנו,עלשלךהלחשמה

אכזריותשלהמסתוריהצירוףאולי ?טרנסאטלנטיים
 .) 177 (חוסר-ישע"עם

שהעלילה ,הובהרכברכהעדשנאמרממה
שלבימת-החיזיוןבקידמתהמוצבת ,המשפחתית

מתקבלתהיאאםנכונה,נתפשתאינה 'הרומאן
בעלילההיאהרומאןשלעוצמתו .כפשוטה
המשפחתיתהעלילהעלנשענתאשרהאידאית,

העלילהלקוראיותרניכרתכן'אםמדוע,הזאת.
יותרקל .כפולההיאכךעלהתשובה ?המשפחתית

עםיותרמתיישבתשהיאמשום ,אותהלקלוט
מצטיירתשהיאמשום-מהחייםהניסיון

וחידושגירושיםנישואים,שלסיפור :כריאליסטית
 .המשותףהבןשלבעניינושניםשמדנהלאחרקשר

 .להתפעםקשהאמנםזהמעיןכבאלימסיפור-מעשה
להעלים-עיןנוטיםחדרי-בטן'יורדהיותרבשלאך

שללמשל, ,ההיענות :שבובלתי-סביריםמנתחים
רוחב- .סומרשללידיוסכומי-עתקלהעביראלכסנדר

לידתהגם .ראליסטיתבעלילהסביראינוכזהלב
שלההתבגרותגילבבעירתמעדרבדתדשלוצמיחתה

אליו,המקורביםכלבחייגםכךובשל ,בועז
כסיפורהסיפורשלבבדיקתותמיהותהרבהמעוררת

 .ריאליסטי
ע"יהמשפחתיתהעלילהלהעדפתהנוספתהסיבה
ביתרנקלטתזדשעלילה ,בעובדהנערצההקורא
מאורגנתבהיותההאידאית,העלילהמאשרקלות

פלש·קטעילהוציאהכרונולוגית.הפאבדלית,בצורה
המכתביםמספריםלמדי,בהםמורגלשהקוראבק,

במשךההתרחשותהמשךאתכרונולוגיתבקפדנות
האידאיתהעלילהשל;:זהגלםההתכתבות.חודשי

כרונולוגי'בסדר.מחדשלארכ.כ;וכדיסוד.טי,הינד
שלהמכתביםמתוךולשחזרולהתאמץהקוראחייב

כיקלה,אינההשחזורמלאכת .השוניםהכותבים
אתגםבמסירתומערביםבמכתביהם,המידעמוסרי

הםשלמה,בלתיהינהוהבנתםהואיל .שיפוטם
למשל, ,אילנהאירוני.בניסוחעליהמחפים

השושלת,שלתחילתהעלהמידעכלולשבמכתבה
האיום"דולדימיר"הצארבכינוידולודיהאתמכנה

באמצעיםמדגישההיאאחרובמכתב .) 89 (

"רעמת :עליהדדלדדיהשלרושמואתפיגוראטיביים
זקוף---הפרועטולסטויזקן---הנבואיתהשיבה

 . ) 141 (ישיש"כאינדיאני

מייסדשדולודיהבשושלת,עוסקתהאידאיתהעלילה
שלסיפורהאתתחילהלשחזרחיוניולפיכךארתה,

גודדנסקי,רולדדיהשלהעבריהפרטישמדהשושלת.
 .השושלתשלזהותהעלמרמזכברזאב·בנימין,

חרזהאלהקשר-בנימין-זאב-השמדתבסיכול
הוליכההאנטישמיותבלתי-נמנע.הואהציוניהחזרן
היההחילוניתהציונותשלחלומה .לפלשתינהאותר
אתאני ,בספינההייתי"מתי :באמונהגלדימרד

עםגדולריבליהיה---ליםישרזרקתיהתפילין
סיפוראתודלדדיהמתמצתרכך .) 138 (אלוהים"
 .אץרלהםבנר"יהודים :הציוניהחלוםשלהגשמתו

-אלוהיםבלי !בנדאבל-נכרנההלאהארץאת
זהעליגידמהונראהנחכהעכשיו !בנדאבל

מדר"היתההציונות :בקצרהאד .) 140 (אלוהים"
 .) 138 (חזירות"-בריאליהואילו ,בחלוםולכרנה

אתחושףהזההחלוםבמימושדרלרדיהשלחלקו
החדרניות,האצילות","הכמיהותביןסתירה

החדירותמעשי-שיניים"והרבצתשמלותל"הפשלת
-אחרתלנהרגהיהאי-אפשרבראליהאךהארציים.

בארבע"יחד' :דקהייםשלמעדרתר·וידדירערלהכך
כשנדתערדהיהזהמלא-כלום.אימפריהבנינוידיים,

כאשרהמלומד'מרשי ,יוםיבראהסוערות.השלושים
המרעישים,זכרדנותיראתלחברסוף-סוףאתיישב

בחלאתאביךלמעןהתפלשתיאיךלךיררדעעוד
התבוססתיבריטי'בשיברהתגאלתי ,דגנרטיםאפנדים

סוכנותפקידישלהבולשביקיותבפרדותכאןעד
לדונם,דונםבתחבולותלצבורכדי-והכלמאנפפים,
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קיבלתשאתהמהכלאתללירה,לירהלאבן,אבן
כחול"בסרטוקשורמתנותבנירעטוףטס,עלממני

אלידואתזקהייםמניףכיצדלשערניתן . ) 174 (
התבוססהיכןעדלהדגיםכדיהכתיבה,בשעתגררנו

האימפריהלמעןהסוכנותפקידישלבפרדות
 .המשפחתית

קררםשהובאהמזרלחלוטיןשרנהזקהייםשלעדותו
תודעהבעלהיכרזקהייםאילנה.שלמכתבהמתוך

שלהחותם""שומרהואעצמו,עדרתלפי .היסטורית
הואבנימינה",צפרןמפלךהרוסית"האצולה
קיסרותו.אתגרדרנסקילררלודיההמקיםביסמארק

זקהייםקרובברומאןהדמויותשארמכליותר
כאשרעתה,שמתפענחהעניןבהבנתלאלכסנדר

עללהחליט ,למרתשנוטהאלכסנדר,עלמוטל
הבנתהעלמלמדתאילנהשלעדותה .יורשו

 .הררמאןשלהאידאיתלעלילהביחסהמוגבלת
רגםפמיניסטיים,מסמכיםמכליותרהםוידוייה
אתמדגישההיאררלרדיהעםמפגישתהזהבתיאור

הסנילי,בטיטאןעדייןהמתגלה ,הגבריהשרבניזם
הגבריםבשניזהשרכזיכםמזההשהיאכפיממש

 .ובבועזבאלכסנדר :המשפחהשלהאחרים

אלכסנדראתכשהגדירצדקזקהיים ,מקרהבכל
טסעלארתהלווהגישומלכותעבורושהכינוכנסיך
בנראתבקפדנותהכיןהשושלתמייסד .כסףשל

יבתחומאלכסנדראתמחנךררלרדיה .כיורשלייעודו
הילדיםמחברתהילדאתהמרחיקההאחוזה,
שילמדכדיכחבר,לומשמשקוף .הסמוכהבמושבה

אתמלמדודלוזיה .חיית-טבעשלהתנהגויותממנו

לקבלשולחוהוא .ןובפכגילהשתמשלצוד,בנר
שאחריםכפי 'גרוףבאיפרטייםשיעוריםבחיפה

באווירהגדלהילדבפסנתר.שיעוריםלקבלנשלחים
בריחות,אולרהאופפתחושנית, ,דחוסהאיררטית

לימפש .כשגלותנשיםשלובגניחותבצבעים
לבכרסןמשולחותבהדגמותבנואתאופףהשמלות
אתמשקפיםאלההארציות.ההנאותשלהסוגים
תחייהלהשליםשכדיהשושלת,מייסדשלאמונתו

מהכבליםהיצריםאתלשחררצריך-לארמית
ואסורכלום-חושיםשהיה~םעליהם.שהושמו

של(כלשונותפיליןשלברצועותרביםכהדורות
וקיבדוכךבהלם.לעוררוצריך-טשרניחובסקי)

יורש.להיותאלכסנדרבנואתזאב-בנימיןמכשיר

להגשיםהאבשמבקשבאידאללטעותאפשראי
יל,-זקוף-קרמה,"צבר"להיותנרעדאלכסנדרבכנר.
היהודילדמותאנטי-תיזה-ומכניעכובשפרא,

הספרטני,החינוךבגולה.שצמחהרפה,ההיסטורי,
 .דיברלאכללארבעגילשעדילדהצמיחהנזירי'
כבר ,במושבהלביה"סלהצטרףלוהותרוכאשר

 .עקשנית"בדידותשלבעיגולמכולם"מופרדהיה
נחת-אתלהםומראהמפחידםחבריו,עלמתנשא
לעתיםשנתקף ,להרוסלשנוא,שלמדילד .זרועו

זובעדבשר-ידואתושנושךזעםהתקפיקרובות

למצואמאביר-מענונואשותשבורחברדד,ילדדם.

זעומוסע

אילנהלפנקו.המרכןזקהייםשלבחיקואהבה
ערינודק---ומבוהל"בתולבצבאאותרפוגשת

שרנהבהחלטאך ,) 146 (ומפוחד"מארדחזק
 ,ותובחולשבערצמתרארתהמרתקהוא .ומסתורי
להפכועליהשמוטלגרר-כפירים,תמידיהיהובעיניה
זשמאיתגלההימיםברבותכאשרגםללביא,
 .בלכדגרר-חתוליםהיהומעולם

אינוגםהואלהטעות.אי-אפשרררלרדיהאתאך

טרם 28שבגילהצאצא,מןאכזבתואתמסתיר
הפועלאלמוציאובעודר ,אשהשמלתהפשיל
סימניםמגלההוא-בצבאעליוםישמטילמשימות

אתמכנההואכךכשל .לרוחניותגטיהשלמדאיגים
"רקוב". ,"ביורוקרטיתנפש" :במרירותאלכסנדר

אתלהכחידמנסהזאב-בנימין ,ואכזבתוזעמווברוב
הוא-63כ .להמשיכוראויהיורששאין ,החלום
לגשיויפצבאאת .הזההעולםמן"להינזרמחליט

את .ממונואתרגם .) 91 ( "רוחלכלמפזרהוא
להשתלטותמפקירהואמסתגר,הואשכה ,האחוזה

במוסדאותרלכלואהמצליחזקהייםאלמלי .ה~ךארת
 .דברבמהרהלאלכסנדרנותרהיהלא-בזמן

מוזרה.בדרךכן,אםהוכרע,הראשוןההורשהסבב

להורישהשושלתמייסדמסרבהמכריע,הרגעבהגיע
ע"ילכסוףמודחהוא .המאכזבליורשוהמפעלאת

ערשה 'הצברבנר 'הגנטייוצא-חלציו :מוזרהשותפות
מגלותלכאןשהיגרהיקה"" ,טיהפרקלעםאחתיד

זאב- .הצדדיםלכלנוחפתרוןמושגרכך .גרמניה
 .שבמוסדככלאוהמיוחלתבשלווהזוכהמיןיבנ

האלימותולמחקרלדוקטורטמתמכראלכסנדר
האימפריהעסקיאתמנהלרזקהיים .בהיסטוריה
 .שיופרעבלאהמשפחתית

שנותכאמצעמתרחשזהכל :ולהדגישלחזורכדאי
שחורה""קופסההרומאןאיזנוכאןועד-השישים

התמקדהשכרהראשון'הירושהסבבסיפוראת

נכרנה"מנוחה"עוזעמוסשלהקודםהררמאןעלילה
 :אםשכנובזהזהקשוריםהרומאניםשני .) 1982 (

בחברההמתמודדיםהנוחרתאתבוחניםשניהם

חזוןהשלהגשמתוהנהגתהמשךעלתישראליה
הההורשבסבבקעסנכרנה""מנוחההציוני.

שנותכאמצעהשעה,עהיהגשכרהסבב- *הראשון

לדורהנפיליםמדורההנהגהאתלהעביר ,השישים
כמצבעוסק "שחררהקופסה"הררמאן .הצברים

מחדשלהתמודדהישראליתבחברהשדוחק ,דרמה
לאחר ,השבעיםשנותבאמצעההורשהשאלתעם

מנוחה"הררמאןשלבסיומושהתגבששהפיתררן
הגנטיןהככיןהירושהאתהמחלקפתרון- "נכרנה

 .עצמואתמיצה-ץהמאומלבן

ותשנבאמצעהמתארע ,השניההורשהסבב

שהיוהמאליותרקשיםבתנאיםמתקיים ,םיבעשה
שנותצעמכאן'הראשוההורשהסבבשהתקייםבעת

במחלהחולה ,אלכסנדרהפעם,המוריש .השישים
אתלדחותיכולאינוהוא .ספוריםוימירממארת
יוצא-עזוב ,לירושההטבעיהמועמדהיורש.בחירת

כלאתבידיולהפקידאפשר-ראינערעודר ,חלציו
מצטיירבועז :מכלוחמורהמפעל.להמשךהאחריות

עללהעלותשניתןביותרמוצלחהבלתיכיורש
היהנכונה"מ"מנרחהיוני ,לכרעדבהשוואההדעת.

היהיוני .בהחלטסבירלמועמדלהיחשביכול
היורשלהיותסרבוכאשרלמגבלותיו,מודעלפחות

מהיכלפאחריותוגםהכנהגםהפגין-ירלקלש
 .גאונותשל ""ניצוץחסרהיההואממנו.שקשנתב

גםואפשרשדחקו ,אישייםשונים,רצונותלוהיו
הואאך-המייסדיםדורשלהאידאליםאתביזר

ודורםדורושביןלפערהבנהשלנאותהמידהלהיג
הללו.של

בהבנותיוהכלאתשמרדד "קטןראש"הואבועז

מחליףהואההתכתבותחודשיבמהלך .המוגבלות
כמויחסיםרגםמקומותעיסוקים'נויות,ייהתענ

לכוחהמחשההיאהעילגתלשרנו .ברוחשבשבת
מפגין,שהואיחידהיציבהתשוקה .שלוהחושב

אליחסררצינות-איאתממחישה ,לטלסקופים
כיןאי-שםמרחףלערפילים,נוטההוא .החיים

ההיחידהתכונהאתאפילוחסרהוא .הכוכבים
היכולתאתהמעשה,כוחאת-בי;~ילחיובבלטהש

כשיקוםשמצטיירמה .משימותהפועלאללהוציא
שללמעשי-אילתוריותרדרמההמשפחתית,האחוזה

מלואאתמשקיעהוא .ביערצרפיבמחנהנער

 .זמניקירםלהםשישמיתקניםבהכנתהתלהבותו
 ,יסודייםלתיקוניםשזקוקהכמימצטיירתוהאחוזה

התמוטטותה.אתלמנועמבקשיםאם
גם .טרוחרחוקותתכניותלתכנןמסרגלאינובועז
 .גדוליםחלומותלחלוםחדרנית,הינטישוםבואין
שמתמצה ,""רוחניתיומרהבעלהואזאתרעם

חיים,"לעשרת :כהלטעותשאי-אפשרכפילוסופיה

חופשי-'והזיבולים'מכל'נקיראשעללשמור
במכתבמסכמתאילנה .) 130-127(עמ' '"חופשי
דיברותכעשרבנהשלההידרניסטיתתורתואתנוסף

הצבריות,את ,הארציהיחרדיאתמגלםנועז . ) 140 (
כחוסנהמדהימהגשמיות :כיותרהגרוטסקיתכצורתו

יוניאם .ורופפתזעירהורוחניות-וגודלה

הזה)בררמאןיונישלמקבילושהוא(ואלכסנדר,
הצבאיהשרותבמהלךכישרוןשלמידההפגיןיןיעד

 .זומעטהלתרעלתאפילולצפותאי-אפשרמבועז-

גוייס,ואילו .לצבאאותריגייסולאשכללסבורהוא
 .כל-שהיאאחריותכידיולהפקידהיהניתןאםספק

עצמיעלרקלי"איכפת :עצמהבעדמדברתהכרזתו
 ,ההכרזהשלרבסיפא .) 128 ( "המדינהרעל

לחץו'הפהמןשהיאמלבדלמדינה,האיכפתירת
רגםלהביןהתאמהכלהעדרגםממנהמשתמעת
הגאולהעלהחלום-הציוניהחלוםאתלהגשים
הארצית.

מיועדכיורשבועזשלוהמגוחךהעלובדיוקנו
אמנםגופואימר.אילנהאלבדמיונובררמאןמוסבר
ואכירוולרדיהסברשלהשושלתאלאותרמשייך

האידאלואתהקטן"הראש"אתאך ,אלכסנדר
אימץגםכמקרהשלאמאמו,ספגחיים""לעשות

אי-עלהכריזכמרברנדשטטר,-משפחתהשםאת

והגירושים,הבגידותלאחר .אביראלהשתייכות
אתבמכתביהלאלכסנדרלהטיףאילנהממשיכה
עלההורההנאותאתהמבכרת ,ההידוניסטיתתורתה

עתידהבטחותלמעןלהקריבןשתובעחזון'לכ
כמליםתמידהפותחתזהה,ניסוחובמתכונת .מושלם

אושריש" :תורתהמובהרת ,"כעולםאושריש"
הואממךאכן .יעוףכחלוםרלואאלק,ולם,עב

לאושררה,וכיבושוקידוםתהילהלא---.ככצר
הינתכות .ההתמזגותחדורתאםכיוהכנעהכניעה

כחייךאחתפעםאףטעמתלאאתה---.כזולתהאני

כינורהואהגוףכאשר .הזאתההינתכותטעםאת

 .) 109 ( "הנפשכאצבעות

ההווהבשבחימדברתלנהיאשלהאהבהתורת

 261כסעיף .הגוףשלעינוגוי"עלמיצויומטיפה;

מולמוצבתאלכסנדר,שלהטיוטהברשימות
עלהשקפתואילנה,של "בזולתהאניהינתכות"
 ,וניזהחהאדםשלכהמונים"הגמורהההיתנכות"

 291וכסעיף .גאולת-עתידבפניההורהאתהדוחה

 ?הגרף"ואילו :הרוחמפניהבשראתאלכסנדרדוחה

 .סרוחותליחותמלאכליחולף.מטרדאלאאינו
גוש---.לשאתושנאלציםצלב .ואילוחמועקהררקמ

כסיפורת"ההתפכחותכספריכלולזהכרומאןמפורטןעיו *

 . 1983יחד,הוצ'הישראלית"
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טוהרכיןאלכזוהמתושנדחקהווהטומאתשל
 .) 158 (המופשט"העתידלזוהרהמופשטהעכר

 ,לגירושיםהאמיתיההסברהםאלהראיים.איניגודים
חזון-לנזירחיי-ההווהכוהנתכיןפשרהאיןכי

 .דיהעת

המשיחיהלהטכ"תופעתאלכסנדרשלהתעניינותו
אתהניבהכאחד",והחילונייםהדתייםכלבושיה

כקנאותמחקר :הנואשת"האלימותספרו
אידאל) :(כמוכןאמונהמציגהמחקרהשוואתית".

כהיפוכודווקאאלאהמוסרשלכמקורו"לא
הואמתקני-העולם,המאמינים,ואתהמוחלט",

 .הקנאות"לשטןנפשם"אתשמכרולאנשיםמדמה
"כנפשכי ,מות-קדושיםלמותשואף(הפנאט)הקנאי
למיקשהוהמוותהישועההאלימות,מותכיםהקנאי
אתשסוקרותהספר,עלהביקורותכצד .אחת"
הספרעלשפורסמהלביקורתלכלשיםכדאיתוכנו,

כשלהספראתהמשבחכאי'המוסקפראכדה""כ
שלהאמיתי"פרצופםאתלחשוףאומץ-לכ

הלאומנות,הפשיזם,והקפיטליזם,הפיאודליזם
 .הקיצוני"והימיןהמיליטריזם ,הגזענותהציונות,
שאינואוזו,כרשימההחסרשהקומוניזםמסתבר

יוצא-דופןמופתכלכדשהואאו-כללאידאולוגיה
 ...כמוסריותההמתייחדתאמונהשל

להכין,זאתככללנומסייע"פראכדה"שלסופרו
האידאולוגיותכיןהציונותאתמנהכאשר

אלכסנדרפרעהספרשככתיבתפנאטים,המצמיחות
נקםהספרכעזרתזאב-בנימין.לאביוחוכראת

ואתהעשוקהילדותונקמתאתהציוניהחלוםכחוזה
אלמשיכתוכיןומתלבט,מתייסרכבוגרחייונקמת
האידאלשלהנזירותגלימתאחרלנהייתואילנה

על-עוצבהכספר,המתוארתהקנאי","נפש .ונייהצ

הכרוימהדירואך .זאב-בנימיןהאבשלדיוקנופי
תוכנועלהביקורתכסיכומימסתפקאינוהרומאןשל
ואילנה,זקהייםשלכמכתביהם(וכןהספרשל

רשימות-עבורנומעתיקגםאלאמתוכו),המצטטים
 .קטנותכרטיסיותעל-גביאלכסנדרשרשםטיוטה
מעלותכקפדנות,המסופררותאלה,כהערותהעיון
האם ?הללוהרשימותמתארותמיאת :השאלהאת
מייסדאתהאב,אתומתארותחוזרותהןגם

 ?השושלת

מבדילות ) 158-157 , 133-131,117-115 (הרשימות

היסוד",עדההווהאת"להרוסשתכליתו ,הפנאטכין
 .העכשוויכרגעהאניאתהמדגישההווה,שללכוהנו
מכיאההפנאטשלרצונוהגשמת ,דיאלקטיכאופן

לטובתהשפלההווה"ביטולכילכלייה,רצונואת
קץ :גםפירושוועתיד'עכרכרשנושקים ,נשגבהווה

כפיתרוןהמוותאתלקדשעליולפיכךהמאבק".
המהפכהשלמפתנה"על"למותאכל .למהפכנותו

כרוכיםחייוכלמהפכנותו,שלסופהרקאינו
"כמותמשלםוהפנאט .למולךהחייםכהקרבת
המשפחה"מוסד"כהריסתהפרטיים",החיים

אדםכיןהאינטימייםהקשריםכלהשמדת"וכ
מתאראלחכרשימות :ברורככרעתהלאדם".

שמכינהחטראגית,דמותואת-עצמואתאלכסנדר
להשתחרריכולהאינהאךהאישית,אומללותהאת

אתעליההטילהאשרההיסטוריה,שלמלפיתתה
שלקיומוחמשךאתלהבטיח :לירושההאחריות

חזוןשלההגשמההשלמתע"יהיהודי'העם
 .חציוניהגאולה

(אילנה)הארציותלתשוקותהסוגדכיןהניגודאת

מבליט(אלכסנדר)האצילות"ל"כמיהותוהמכור
היאחאשח .לאשהגברשכיןכניגודגםהרומאן
לבואאחדכליכול"לכאורח :האדמה ,הרחם

להפוךלנבור,ליבו.עלהעולהככלכהולעשרת
כרעליה"כלאתבולעתהיאלכסוףאכל .ולזרוע

"גם :זקהייםמוסיףאלכסנדר,שלאלהלדבריו .) 94 (
הפיקחמןיותרהרכהפיקחיתהיאכנשיםהטיפשה

עלשהוקםלאתר-תפילה,דומההגבר .) 99 (שכנר"

אך .ממנהמרומםשהינודבר rלהערכדיהאדמה
אלכסנדרולדעת ,האדמהשלללפיתתהכבולהוא

והמובסהזכרכיקובעעצמו"הטבע :יובסתמיד

אינםהניגודים .) 88 (כלים"רישאיסורס .ישרת
ולנצח ,השניבלעדיהאחדלהתקייםיכולים

המשלוהדחייה.המשיכהיחסיביניהםמתקיימים

אתהכרת" :צנועעודראלהליחסיםאלכסנדרשבפי
הנקבי"הייחוםלריחעליונטרפתשדעתוהחרק

שלרחי-רסן:כברחינםאילנהשלציוריה .) 85 (

כמוממךשנדפההאכזריות .האדישהאדנותך"גינוני

הכרזשהיטלה.הטרורלמראההזאבחדורת---.חיר
אליךנמשכתיכמכושפתמעצמך---להפיקשידעת

קמאית,נקביתהתרפסותשלדלוחיםממעמקים
כניעתהמלים,היותמלפנידנה,מקדמתעבדות

עםעירורהישרדותחושאשרניאנדרטליתנקבה
האכזרלרגליארתההפילווהקורהרעבאימת

מאחוריידיהאתשיכבולהשעירהפראבציידים'
 .) 144 (למאורתו"מלקוחוישאנהגבה

בליוויאילנהאתמשלחשאלכסנדרהואמקרהלא
(עמ'עניים""שמחתמתוךאלתרמןשלשורותיו

חרומאןגםאלתרמן,כמו .לרומאן)במוטווכן , 152
כניגודלאשההגברשכיןהניגודאתמציגעוזשל

שלרבדיושלושתמתגליםעתהמיתי.קמאי,
אתמתארהראליסטי' 'הראשוןהרובד :הרומאן
כסיפור-המשפחתיתכעלילההמתמודדיםהכוחות

בתפרידהלאחרהקשרוחידושהגירושים ,הנישואים

אתמתארהאידאי,השני,הרובדשנים.שמונה

שלבסיפורה-האידאיתבעלילההפועליםהכוחות
כסבבליורשפיתרוןלמצואנאלצהשכבר ,השושלת
בסבבשניתלכךנדרשתוהיאהראשון'ההורשה
המיתי,השלישי,והרובד .הנוכחיהשני,ההורשה

שהזכרמקדמת-דנה,המתגוששיםהכוחותאתמתאר

חיי-הווהביןההתגוששות :אותםמייצגיםוהנקבה

הרומאןשלמבקריו .ושנאת-הכשרלחיי-נצחואהבה
מהונתעל .הראשוןלרובדמעברלראותהשכילולא

השקעתשוקעהרובדשבכלהעובדהגםמעיניהם
ופיוטיתיותרגבוההנעשיתהלשוןשונה.תימלרל

הרובדמןשמתרחקיםככלכתכונותיהיותר
 .המימטי ,המצומצם

המרכזיתהעלילההיאחאידאיתהעלילהמקרם,מכל
עלכרפההקשההבריאותימצברשחורה".כ"קופסח

בניגודאך .דיחויללאיורשואתלבחוראלכסנדר
בחודשי .בועזעלנופלתבחירתואיןלצפרי

להפקידמסרכןכמהעדמשתכנע,הואההתכתבות

למרות .היהודיהעםשלעתידואתקטן""ראשבידי
שהואאףועלפנאטיזם,שלצורהמכלהסתייגותו

מסרגל-האצילות""הכמיהותשלסכנתןאתיודע
בועזאתלהדיח :אמיצההחלטהלהחליטאלכסנדר
יודעאלכסנדר .מכוחולמעלהשהיאירושהמלרשת

"טירופישבגלל-סומראלבמכתבומתגלהכך-
המתקדמתמהתנוונותו"סובליםאנושלנר,הגאולה"

מביןגםהואאך ,) 205 (לחיים"הכישרוןשל
שלהתנוונותוהואהלאומילעתידנופי-כמהשמסוכן
מדגיששהררמאןכפיואמנם .לאידאליזםהכישרון

הואכךלאלכסנדר,אילנהביןזהבעניךההבדלאת
ביןכניגודלסומרבועזביןהניגודאתמבליט

"כמיהותלכמוהלכישרוןלחיים""הכישרון
אצילות".

כשםממשהמיוחל,האידאליסטאיננואמנםסומר
בהשוואהמעט,ודהויאטוםהידוניזםמייצגשבועז

בעייתהאך .אמואילנהאצלההידוניזםשללחיוניות
שלשרמתםהיא ,השני ,הזהבסבבההורשהשל

ישראללעםשהיומזונופלתהסוגיםמשניהיורשים
כנסותואתמבליטאלכסנדר .הראשוןההורשהכסבב

האצילותכעולםאותרמדמההוא . ) 88 (הרוחנית

לאלכסנדר,שבהשוואהמודהאילנהגםאך- .ג.לש
במהדורהקטןגרוטסקי"אלכסרקהיכרסומרמישל
"הניצוץ"כמעטשדיאלא . ) 1 15 (מנוקדת"עממית
סומרבועז.עללהעדיפוכדיממנו,רושףשעדיין

שהואהביוגרפיהקטעי .) 48 (להישדדכדידיוחזק
שהואמגליםלבועז,שלוההטפהכמכתבישוזר

(זהבגלותעליושניכפרכמאבקי-הישרדותהתחשל
ברומאןכעזריה,יולקשגילההניצוץמקררגםהיה

היצר"עלל"התגברותמסוגלסומר .נכונה")"מנוחה
אצלומוצבעם-ישראללעתיד.לדאוגכדי ,) 49 (

לנרניתנולאהחיים" :בסולם-כמיהותיוראויבמקום
משהולתרוםנשכילאלאחייםלעשותבשביל
כלשתהיהטוביותר---.לאומהרגםלזולתמעצמך
במקוםעם-ישראל,שלציפורןאושערההחיים
שליהתורהזאת .עצמךשלהמסכןהזבובשתהיה

 .) 164 (בועז" ,אחתרגלעל

המשפחתית,העלילהמתבררתהאידאיתברמה

בסומראילנהשלבחירתהשונה.באורהראליסטית,
נעשולאהזה,הגרוטסקילגברלו,ונישואיה
היא-ביתםאתלושילדהלאחרגםמאהבה.
"תמיד :שלהלאלקאהבתהעללהכריזמוסיפה

אתשזוכרלמי , 42 (אליך"מפניךבוגדההייתי
הייתאתה"אבללרשכ"ג),מלכות"ב"כתרהמקרר
לרמרתי n rעילתמיד.---אדוני. .בעליונשארת
 .היורשאתלגדלכדינבחרסומר .) 43 (כלילות"
יושבתהיאאיןההורשה,סבבמתחילוכאשר

נועדהלאשלהההתכתבותיוזמתבחיבוק-ידים.
מכסחהיא .למותהנוטהמאלכסנדרכסףלסחוט

שחוהכפיממשהיורש'שלבחירתועללהשפיע
יוניאתידיחשלאיולק,עללהשפיעניסתה

מביןאלכסנדר .נכונה""מנוחהברומאןמהירושה,
 ) 84 (לסומר"בועזאתלשדך"מזימתך :עורמתהאת

מנסהאילנהשלהצעתהתוכניתה.אתמכנההוא-
אךהשישים,שנותאמצעשלהפיתרוןאתלהעתיק

ההורשהבסבב .עצמואתשמיצהפיתרוןכברהוא

 .להכירעמוכרחיםהנוכחי

גםמפעילנכרנה",ב"מנוחהיולקכמווממש
הדרוויניסטי'הטבעית,הברירהחוקאתאלכסנדר
גרועהפחותעלנופלתובחירתוהיורש.כקביעת

ברעד,ביןלבחוראםכיהמועמדים.שנימבין
אתולהגשיםלהמשיךכישרוןכלהעדרהמגלה
אציליות),"כמיהותלכמוה(הכשררןהציוניהאידאל

-לחיים"הכישרון"התנוונותהמגלהסומר'ובין
-, nהא ,הלאומי"הקיוםל"חפץיותרמתאיםסומר
"הניצוץ"בעלמועדףהדההירושהבסבבגם .העמי

וגם .האטוםהצבר-הגנטיהצאצאעלהגלותי
אתלהכתירכוחהככלהמנסההאם,מוכסתהפעם
המלכות.אתתסכןהצלחתהאםגםכיורש,בנה

סומרשלהעדפתומשמעותאתמעליםאינוהרומאן
שהואהתנועתיבגוףכוחואתמאדירסומר .בועזעל

לרכושהפועלתישראל",לאחדות"התנעוה :בוחבר
מציעהוגםהירוק,לקומעברהערביםמידיאדמות
שלמקומוהשלמה.א"ישלמתחומיהלהגרלערבים

בספק,מוטלתאינההמיידיתהפוליטיתבמפהסומר
שכספויודעאלכסנדרלכהניזם.גוש-אמוניםבין

מזריםהואואעפי"כסומר,שלפעולותיואתמממן
מתקומםשהואככל .והולכיםגדליםסכומיםלידיו
האשזוהישבלית-ברירהיודעהואפנאטיות,נגד

לסומרמודיעאלכסנדרכאשר .כיוםהדולקתהיחידה
עצמיעלאקבל"אני :הירושהכשאלתהכרעתועל

לחירותמעבדותהמוציאךשלך,המשיחלהיות
זרעךיעלהאצלך,שכתובכמוגדול,להוןומעוני
חייהם~ך~זים ,) 213 (אוייביו"שעראתויירש

שלעצבותועל.זהשכניסוחהביטוייםשלהקודמים
אתכמידת-מהמייצגהבדויהמהדירואם .המוריש

שלזעמו-לעגוממנומשתמעהרומאן,שלכותבו
המתמודדיםהכוחותבמפתאגף'אותועלעוזעמוס
הלהט.אתשאיבדהציוני,המפעלהנהגתהמשךעל

מפעםשעודוההגשמהכוחאתלהוקיריודעהרומאן
מודה,הואכךמשום ,כותבושלהפוליטייםביריביו
יודעגםהרומאןאך .היורשלהיותממנוראוישאין
לאהואאךהשני'הירושהסבבהסתייםאמנםשככך
ותתייצבתחדורהירושהשאלתימים.לאורךהוכרע
מקודמיו.קשהיהיההבאוהסבבעם-ישראל,כפני
בחלומותיועתההמנמנםהמחנהיעודאוליאזועד

ויתייצבקטן","ראששלחלומותהפעוטים,
ובועזסומרייפגשובה-הבלתי-נמנעתלהתגוששות

ברומאןנצפיתזוירושהמלחמת .ההנהגהעלללחום
הצפויהאסוןודחו- ) 88 (אלכסנדרשלבדבריו
ורמאןשחורה",כ"קופסחמפניומתריעעוזשעמוס

הישראלי""המצבשלעתידואתלפענחהמכסח
העכשווי.

חיתהמכתביםורמאןשלבמתכונתעוזשלבחירתו
בולטתמכארמיותסובלאידאיורמאן .ביותרנבונה

סכלנכונה""מנוחההמובעות.העמדותשלמדי
אמירתיותיותרמצדיקיםמכתבים .כדהריטורימנטל
הכותביםע"ימחשבותשהבעתועובדה, .זומעין

ב"קופסהטבעיתסיפוריתכפעולהמתקבלת
להוסיףגםצריךהרומאןשלהמרתקלכוח .שחורה"

הקוראאתהופךמכתביםשרומאןהעובדה,את

שלההרכבהבמלאכתלעסוקעליו :ביותרלפעיל
הסיפוריתהיריעהאתולצרףפעריםלסגורהמידע,

 .מזהזהכל-כךושוניםרביםממספרים
שחובהמתוחכם,ורמאןאמנםהואשחורה""קופסה

טעמועללעמודכדיבלא-בהילותאותולספוג
 'מעולהסופרשלכמיטבהפרוזהדוהי .המשובח
משמעותאלהימיםשלמעכירותםלהפיקשהצליח
 • .העדההתכלתלאורערגה :בהירה
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והכיבושצ.ה.ל
-קוטלרמשחדר.אל"מ •קצח"ר;-רגןנחמיהתא"לבהשתתפות:רב·שיח

למנהיגות.ביח"סמפקד-פרפרמיכהסא"ל • ;לצח"לראשיפסיכאטר

קוטלרמשה 'דר

ה·שנותלמשברהנכנסתחברהאנחנו
עצמהאתשואלתהיאשבושלח, 40
המסגרתשלומאבקהחלאה?מה-

זולרגנרציחלתתשלאהואהצבאית
 .אותהגםלטרפד

ידועחרי ?חינוךלמערכתצח"לזקוקמהלשם
אתלהוציאכזאתמערכתאיןצכאות·חעולםשלרוב

כמציאותכיום,האםוככלל,האידאולוגיים.הצבאות
 ?הצבאיתכמסגרתלחנךאפשרשלנו,
האנטי-חינוכיהארגוןבעצםהואצבא :דגןנחמיה

שבשורשמשוםהדעת,עללהעלותשאפשרביותר
לחלוטיןהפוךשהואדברמונחהצבאיתהעשייה
שואפתהחינוכיתהעשייה .החינוכיתהעשייהמשורש

 .ארוךלטווחכשכוונותיהלהניעולנסותלהסביר
לדורות,בראייההחינוכיתההשקעהנבדקתלפעמים
הצבאיתהעשייה .החודשיםבראישלאבוודאי
יותרגדולהטעותאיןובחינוךבפקודות,מדברת
התשובה- ?אם-כךלמה .פקודותלתתמאשר

לשם-היאהתבוננותעל-סמךשליהאישית

שרואהשמיטועןאני .החיילבעיניישירההסתכלות
מהאחראחדמכליותרטוביודעחייליועיניאת

להגידלמפקדאסוראזגםאם-כי .ביחידהמצבם
יכול .שלוביחידהקורהמהיודעשהואמלאבפה

מחפשלחלוטין,אופטימלישנראהשברגעלהיות
מחשבהזאת .עצמואתלתלותכדיבמחנהעץחייל

ביותרהחמורהדברזה .הזמןכלאותישמטרידה
להביטעצמיאתלימדתילכןלמפקד.לקרותשיכול
כאשר-מעניינתתופעהאזוגיליתיהחייליםבעיני
ייראואיךמושגליאין 18בניאליבאיםהם

אניעוזבים,כשהםאבל . 21בגילאותיכשיעזבו
חייהםכללאורך ""ייראוכיצדיודעיותראופחות

שבשלושייתכןאיך-עצמיאתשאלתיכבוגרים.
שבאיםאלהאצלמשמעותיכהתהליךחלשנים
כאילו ?בוגריםכאנשיםאותנוועוזביםכילדיםאלינו
ההתנהגותנורמת :נורמותשתיעל-פילפעוללמדו

דגןנחמיה

כלחללא tשאמרתיכפי tעכשיוער
אםאבלחצח"ליים,בערכיםכירסום

היאתמשךהעכשוויתהסיטואציה

אתשכאברלכךלגרוםעלולהבהחלט
 .שלנוהאנושצלם

המפונקות,ומנערותםמילדותםהיונקתכאזרח
הגיוסמרגעכאילו .כחיילההתנהגותונורמת

הדברבה ,והחדשההמפחידההזרה,בסיטואציה

ואחריותסמכותידע,שלרקעמתוךהצומחהיחיד
משךשלומילהכלהופכת ,המפקדפקודתהיא

הצטברותה ,מופנמתלהוראההצבאשנותשלוש
לאזרחאותווהופכתהישראליהצעיראתמעצבת

הכלליתוהאווירהלכןהמפקדיםפקודות .בוגר
הצה"ליהחינוךשנקראמההיאבאמצעותןהנוצרת
ומתאימות,נכונותלהיותשחייבותוהןהרחבבמובנו

 90%עלעוברבצבאהפרטעלשעוברמהשכן
אתמעצביםל"בצהאנחנושבעצםכך ,מהחברה
 .גדולהאחריותוזאתהישראלית.החברהשלדמותה

למה-השאלהשלהאמיתיהתרגום :פרפרמיכה
המערכתלשאלתבעצםמתכווןל,"בצהחינוךצריך

בכלקייםחברתייךלכתההחינוךשכןהחינוכית.
התהליך .ככזהראשיתאליומתייחסאכןואנימסגרת

מהמפקדים.לימודעל-ידימתבצעבצבאהחינוכי
שםופגשתיבחו"לשהיתימסויימתתקופהמשך

שהיהמשוםמהארץשירדושטענויורדיםבמספר

מסיבותקרהשזהאמנםיתכן .גרועמפקדלהם
מסוייםשמפקדזהגםלהיותיכולאבלאחרות,
מאודחזקההצבאחוויית .לרעההשפיעבאמת

שצריךהואשמאחריההכלליכשהמסרבסה"כ.
באשר .האפשריביותרהטובאתלעשותלהשתדל
אני- ?לאאובהקובממגמתיחינוך-לשאלה
עושהאכןוהואעמדהלנקוטחייבשהצבאחושב
וההיסטוריההגיאוגרפיהבלימודקוועיסתוך .זאת
 .והעםהאץרשל

פרפרמיכה

בשעהלחרוגפקודהשמקבלחייל
יצאמסרב,והואבסכנה,לאשחייו
למלאשסירבמשום tבמשפטזכאי

 .בעלילבלתי-חוקיתפקודה

לצבאהמגוייסיםגילשלומשוכנעאני :קוטלרמשח
יותר,קצרההיתההשירותותקופתיותרבוגרהיה

כלליםעלמושםהחינוכיהדגשהיה
מקבליםשאנחנואלאבלבד,אינסטרומנטליים

החינוכיהתחוםגםלנונוסףולכן 18בניחיילים
לולהוסיףביכולתנומפקפקאניאם-כי .הכללי
 .כמותיתמבחינההרבה

אני-הצבאיבחינוךהמגמתיותלגבי :דגןנחמיה
ועלופלורליזםליברליזםעלהדיבוריםכלאתדוחה
בושאיןהפתוחהשוקועלהאפשרויותמתן

לאוהםבצבאכאלהלאהםהדברים .אינדוקטרינציה
גםבצה"לבהחלטיש .כאלהלהיותצריכים

המלחמהערכישלבנושאלמשל,אינדוקטרינציה.
המשךמולנפגעיםפינוישלקשהבעייהקיימת

ואכן .פתרוןלהלתתשחייביםבעייה ,הסתערות

חייביםנפגעיםישאםשגםהואהצה"ליהפתרון
לאשאםהפשוטהמהסיבהוזה ,בהסתערותלהמשיך
ישנהובכן,יותר.רביםהנפגעיםיהיו·משיכו

שטיפת-עד-כדיאפילו ,מסויימיםכלליםשלהטמעה
והואלקפוץןלצנחאומראתהדברשלבסופו .מוח
 .קופץ

בעיהזהבעניךישולי"ערכים"המילהכאןהופיעה
כעתמפולגוהעםמהעם,חלקהואצח"לחריקשה.
מתבקשברייתומטבעהצבאהערכים.בתחוםמאד

שעשויהכךמסוייםלאומיקונצנזוסעללשמור
וגםהחיילאצלגםמוסרית-רציניתדילמהלהתחרות

 .מפקדואצל

 ,הצבאיים :בצבאערכיםסוגישניישנם :דגןנחמיה

ט pהםהצבאייםםיהערכ .והלאומיים-האוניברסליים
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כלאצלמופנםלהיותשאמורהבסיסיותההתנהגויות

חיילהואטובחיילההסתערות. :למשלחייל.
"אחרי",-שלהערךכרמתהיאאצלושההסתערות

 .כמשימהלדבקותאוהאישיתלדוגמהכיחסגםכך

כיווןלאיזהחשאלחאתשואללאחראעודכל
להסתער?

לויורהעליוכיווןכאותויסתערהחייל :דגןנחמיה
להשתמעשעלולמהשללסכנהמודעואנימפקדו.
לרמוזאסור !לוויכוחניתןלאזהאכל .מדברי
אחר.ככיווןאפילו
הערכיםנושאהואיותרהפרובלמטיהנושא

שכמותהיאהאמתאכל .הלאומייםהאזרחיים,
היאכיוםכולנושלכקונצנזוסהמצויים;ערכים
 ,לכנוןממלחמתכתוצאה ,-1982שמאלא .~צומה
עלכיסהכדילמותוהעיסוקדילמותכצבאתחילו

הכל.
שמדוברנמצאהישראליתהחכרהרובשלכקונצנזוס

 .שלההטריטוריהעללשמורשרוצהאחתכחברה
עללאאכלהטריטוריהגודלעלהואהוויכוח
היא .מגובשתשארלהמעוניינתזוחכרה .העיקרון
חברהשאנחנויהודים,שאנחנוברעיוןדבקה

איןשעליהםערכיםישכלומר,ומערבית.תרבותית
(כוללהקיצוניהשמאלועדהקיצונימהימיןוויכוח,
מאלהיותררביםאלהוערכיםחד"ש),אפילו

בצבאהמכווןהחינוךשלעיקרוניננו.המפרידים
הצבאייםהערכיםובתחוםהקונצנזוסכתחוםהוא

 .הספציפיים

הצבא .מאדטעונה"ערכים"המילה :פרפרמיכח
בתחוםכמוכןנמצאוהואלערךאצלנוהפךעצמו

חריפותפוליטיותדעותבעליאנשיםגם .הקונצנזוס
בלתיסטטוסישלוללכת.רוציםלצבא-בשונותן

המוסדותאמינותעלשנעשוהסקריםבכל .תלוי
 :כאשרביותרהחזקכגוףהצבאעולההציבור'בעיני
השנישהמוסדבעודבומאמיניםמהנשאלים 84%

 56%שמקבליםהמשפטבתיהואאחריוהאמין
חוליהקבלתי .למילואיםנקראתיימיתלפינוי .בלבד
חיילותהיו .בתיםשלושהלפנותכדיגדלניחיילישל

החכרה .הגבריםלפינויוחייליםהנשיםלפינוי
הייתהזובכוח.רקלפינויהסכימוכידוע,מימית,

משימההיתהלחייליםמאוד.חריפהסיטואציה

שמדבריםמתנגדיםלאזרחיםשהתייחסהצבאית
משוםפקודהלסרובומשכנעיםברמקוליםאליהם
מהצבאיותרחשובהימיתהחזקתההסטוריהשבראי

מקרהאףהיהלאאבלכזה'שהאמינוחייליםוהיו
ליהיו .המשימהאתלמלאשסירבאחד,חיילשל

בדיוקוזהפינו.אבלשבכודתייםחייליםבקבוצה
 .הפנימיהצה"ליהערךשלתוקפו

פוגעזחמירחבאיזו ?כזחבמצבקודחבכל·זאתמח
אינדיקציותכבדישחאם ?הצעידבאדםנפשית

חזח?בתחום

הארגוןלקיוםשהבסיסחושבאני :קוטלדמשח
 .ערכיםעלמבוססאופיוהערכים.הםהצבאי
תובעניתיותרהרכההצבאשלהערכיםומערכת

התנהגותשלמושגלמשלישנואחרת.מערכתמכל
בהחלטאנחנועם-זאת, .קציןהולמתשאינה

בפנישוניםבמצביםהחייליםאתמעמידים
בחברהכאשרערכיםהתנגשותשלאפשרויות
אנחנו .כנושאוגנרטיביתהליךישבכללהישראלית

היאשבושלה,-40השנותלמשברהנכנסתחברה
שלומאבקה ?הלאהמה-עצמהאתשואלת
זולדגנרציהלתתשלאהואהצבאיתהמסגרת
 .אותהגםלטרפד

קטירידתבדברלהרגשהשותףלאאני :דגןנחמיה
 .האזרחיתהחברההאזרחית.החברהשלהערכים
נתבעתבהחלטהיאמטלות.להרבהנדרשתבאץר

הליקוי .כערכיהכרסוםשוםאיןלדעתי .לקורבנות
הואוהמימוש .לפרקיםוויכוחישעליובביצוע,הוא

ובמנהיגותבחברההמנהיגותדרכישליוצאפועל
קייםכיום.כולההמערביתבחברהכמושלנו

-היום .חזוןאנשישםהיופעםמוחלט.מיסמוס
המימוש.בעניךבעיהקיימתלכן,כלכלה.אנשי

טוחו-לכאורחחדשנושאלהעלות .רוצחחייתי
חחסטודיחכללאודךכמיתוסהקייםנושאחנשק,

צח"ל.של

עלולאלחימהמוסרעלמדבריםאנחנו :פרפרמיכח
החיילשלהאתיקההואלחימהמוסרטוהר-הנשק.

שכיןהאבחנהאתברורבאופןהצבאקבעגביהול
פקודה .בעלילכלתי-חוקיתלפקודהחוקיתפקודה

 .אדםלחיישקשורהפקודההיאבעלילבלתי-חוקית
בסכנה,לאשחייובשעהלהרוגפקודהשמקבלחייל
למלאשסירבמשוםבמשפט,זכאייצאמסרב,והוא

לאהיאשהמציאותמוכןבעליל.כלתי-חוקיתפקודה
ומבחינתמורכבת,יותרהרבההיאמשפטית,

להשאיןכמוכןהבעיה,שלהפסיכולוגייםההיבטים
הורגיםלא-ברוריםהגלוייםהמסריםאבלפתרונות.

מחנכים.לזה .סתם
שזהברור-בשטחיםהיוםשקורהלמהבאשר
לעשותצריךמהיודעלאואניהחייליםעלמשפיע

צה"ל .לדעתיקשה.מאודהסיטואציהואיך.זהעם
שזההעובדהבגללאפילוזה.לתפקידמתאיםלא

החיילים.שלבהכשרהופוגעהאימוניםמזמןגוזל
חוסר-ומתסכלת.אנטי-צבאיתחוויהזאתבנוסף,

יכוללאואתהאבניםעליךכשזורקיםהזההאונים
כלליותתפיסותשתיישזהבעניךאבל ...להגיב
לאומיכמכשירהצבאאתהרואההאחת-נוגדות

 ;מכתיבהלאומישהצורךמהכללעשותשצריך
 .המולדתעלהמגןלוחםכצבאאותוהרואהוהשנייה
מהםחלקהחיילים.אצלגםקיימותאלהתפיסות
בתחוםנכלליםהיוםשלהשיטורמבצעישגםחושב

הקונצנזוס.נגמרשפהשחושבגדולוחלקתפקידם,

שלוקחומיקשה,המוסריתהשאלה :קוטלדמשח
שגםמשוםהמפקדים.הםלגביההאחריותאתעליו
טוהר-לגביהאישית.לדוגמאנרחבמקוםישפה

הרכהשלנובצבאנשמרשהנושאחושבאני-הנשק
זהערךלאולדעתישכנינו,אצלמאשרטוביותר
במבחןנמצאיםאנוכרגעכרגע.במבחןשעומדהוא

היכולתגבולסףעלממששהיאקשהסיטואציהשל
שלנו.

חבלתי·אפשירת,חסיטואציחבתחוםחראהקושיחאם
 ?חמוסריבתחוםאו

כוחותגוזלזה .המוסריבתחוםגם :פרפרמיכח
ולכןלקראתוערוכיםלאשאנחנומשהוזהנפש.
 .גדוליםכוחותדורשהוא

 ?זtלחעםמסתובבכשחראלפרטגודםזחמח

וככלככאבמשלםשהואלהיותיכול :קוטלרמשח
אנחנו .כמלחמהמשלמיםשאנוהמחיריםאותם

עלאותישאלופעםנפשית.בשחיקהכ"כדמשלמים
-600ד ooהיולבנוןשכמלחמתאמרתיקרב.הלם

אנשיםאלפיולעומתםפיזיתבהלםפגועים
הבעיה .איחההולכיםוהםבתוכםנמצאתשהמלחמה

חיילמאמןשאתהמשוםמאד,מורכבתנירם

כתנאיםכדרך-כללשנלחםאויבמוללהילחם
כפניעומדהואכעתואילו .לשלךדומהוכסיטואציה

הנשקלאשלו,הכליםלאאלהרגילה.כלתידילמה
ולארוצהלאאניוילדים.נשיםמוללעמודשלו.
פעולותאתלבצעחייבהצבאאםלשפוטיכול

לזהערוךלאשהואחושברקאני .כשטחיםהשיטור
ההפגנותשפיזורברורעקרוניבאופן .טובהבצורה

כלעם .קשהמאודלסיטואציההחייליםאתמכניס
טוהרשלהערכיםכלועםהאיפוקשלהמנגנונים

שלכסיטואציהבהחלטהםלהם,שהקנוהנשק
נוד.מיל

מוחלטתהתנגדותמתנגדאני-כמחנך :דגןנחמיה

דבריםהאדםעושהבמלחמה .הנשקטוהרלמושג
עללשמוראפשרהישרבשכלנעימים.לאמאוד
אחדמקרהאףאיןלכאורה,מאדגברהלחימהמוסר

שלכמצבאכל .שכלתניתבדרךלפתורשאי-אפשר
אחרים,נפשייםמרכיביםגםפועליםממשיתלחימה
חוברואלהראציונלייםלאמצביםבגללולכן,

מצבועלמראשהמחשבהשבגללפקודות,בצה"ל
נוסחוהןמלחמהכזמןהחיילשלהאמוציונאלי

רק:יריעלמורותאלהפקודות .קשוחמאודבאופן
כזושפקודהלצייןולמותרחיים.סיכוןשלבמצב
 20כמשךלדעתי ,ואכן .ערכיםשליוצאפועלהיא

עמידותולגבידברלצה"לקרהלאהאחרונותהשנה
לקונפליקטובאשר .כרסוםשום .הלחימהמוסרשל

ידוע-חייםסיכוןשלבמצבגםהרג'בכלהקשור
היהודיהעםיכולבוהיחידשהמקוםהיטבלנר

ישולזהישראל,מדינתהואפיסיקיוםלהתקיים
עד .הדרךכללאורךמשלמיםאנואותרמחיר,
כערכיםכירסוםכלחללאשאמרתי,כפיעכשיו,

 + 34כעמודהמשך

 :לאוראפריםאל"מ
כפרייההימצאות

כפויבמקום

נשקשאיןמסכיםאני .הנשק""טוהרלגביראשית
בכלבוהשימושלגביסייגיםישנםאבל ,טהור
זהכעניךעצמהעלגזרההישראליתהחברהחברה.
רקעבגללקרהשהדברייתכן .ביותרקיצוניותגזרות

היאהעובדה .החייםקדושתעריוןבגללאוהסטורי
כעודחיים,סכנתשלבמצביםגםיוריםלאשאצלנו

כזאת.סכנהכשאיןגםזאתעושיםאחרותשבחברות

אינוהנשק .איפוק-הואצה"לשלהכלליהקו
להגנהנועדהואברייתומטבעאבלאמנם,טהור
ביןהראשוניתהסתירהקיימתעדיין(אצליבלבד.
זהאתגם .למתקפהיציאתווביןצה"לשלשמו
 .) ...פעםללבןהיהצריך
בעיקרמענייןאותי ,בצבאהחינוךשאלותמכל

הואכאשרבחייל,שחלהפנימיהחינוכיהתהליך
 .קציונייםובמבחניםקשיםסביבתייםכתנאיםנמצא

קיומיתנאילכלטוטאליתהמנוגדבמצבכעצם
נחרעב,כשהואארכלאדםנורמאטיכית .טבעי

ואילומלוכלך,מרגישכשהואמתנקהעייף,כשהוא
לכךובנוסףבהיפוכם,קיימיםאלהכל-כצבא
והנה. .כפויכמקרםבכפייהההימצאותעצםקיימת

מטרהלמעןלפעולהחייליםמוכניםאלה,כללמרות
עצמם,לביןשבינםניגודיםתוךלעתיםמשותפת,
זולתם.לביןשבינםאינטרסיםהתנגשותתוךולעתים

 .האזרחייםבסקטוריםדומהתופעהמכירלאאני

שניםשלושמשרתיםלדוגמה,שלנו,הקצינים

נוספותשניםעשרעדולעתיםסדירבשרות
מקדישיםהם soל- s 1גילביןכלומר .במילואים

 .אישיתתמורהללאכמעטלצבא,מחייהםשליש
 .אחראוכלוסיהמגזרמאףלימוכרלאכזהמצב

להשקעה.ישרביחסתגמולישמקוםבכלכפרינציפ,
 .החומריבמובןלאלפחותלא.-כאן
משךאותנוממלאההיחידתיתההווייה-נוסףדבר

חוכרתאתמסיימיםלאאצלנוביממה.שעות 24
לאפוניםכשהולכים.וגםהביתה,והולכיםהיום
חילשלמשפחתוכביתלביקורהכית,לפניפעם,

אחרים"מעבידים"מכירלאאניושוב, .מהיחידה
חלקזהאצלנו .עובדיהםבמשפחותכךשנוהגים
מימושל .התפקידשלהכוללניתמהתפיסה
האישית.האחריות

גזרותעצמועללגזוריודעשלנוהקצין-לסיכום
נגזרממנהלחברהכהשוואהחמורותמוסריות
שלתמידיתהליךקייםשכצה"לרזהבעצמו,

חינוכיתתרומהכמוכןתורםו"יציאה","כניסה"

כולה.לחברהמשקלבעלת

תפקידנולגביהנוכחיהמוסרילקונפליקטבאשר
כתקופהומפקדיםחייליםעםבשיחותי-כשטחים
הסכמהיש .משתקרתבדילמותנתקלתילאהאחרונה,

אתההתפרעויות,אתלהדבירשעלינוכךעלרחבה
השאלהשעולהנמרכן .הסדרחוסרואתהאלימות

ככךישכאזרחים,כלחימהצה"לשלחלקוכדבר
החילעלדבר'שלשבסיכומואלאפנימית,סתירה

מדינתשלהמיידייםהאינטרסיםעל-פילהילחם
כגבולותיה.ישראל

אינני- ?שלנוהפנימיתככוננותפוגעזהכלהאם
 .יודע

 .יודעאינני-כעתיד?עלינוישפיעזהאיך
כרירהלנוואיןעלינו,המוטלותהמשימותאלהכיום

 • .בצעןלאלאמבחינתנו
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האיידסצ'יפ :צילום ."ה"טייםחוכרתמתוך

ברטובעמד

כילומדהיהמקובלהגדולפדידדיךשלפרוסיהעל
באומה .מדינהעםצבאאלאצבא,עםמדינהאינה
שלהתרבותממרכזימבודדת ,זראוכלוסיןדלת

וסמרנה ,הבלטיהיםשלהצחיחיםלחופיוהמערב,
הפראים,הסלאביםלמחוזרתהמידהעליתד

"בית-הספדבצבאשדאתהתפישהבהדרגההתפתחה

חייליהשבעזרתמשרםדקלאזההיההאומה".של
דרומהמזרחה,גבולותיהאתלדחוףפרוסיההצליחה
הסלאבים,איוםאתלהסירועקב-כךומערבה,
אתמחדשלאחד ,גדוליםטבעאוצרותעללהשתלט

עדלהגיעאףובדדך-אגבהעתיקהדייךפזורות
גםהפרוסיהצבא ;המערביתהציביליזציהלתחומי

אכףתחילהעצמה.החברהשלדמותהאתעיצב
הפרועההאצולהעלמשמעתהגדולפדידדיך
ארתהוהפךולשכניולאבותיוכל-כךשהציקה
מפקדתבאירופה,ביותרהממושמעתלקצרנה
מוסקטשהניפואיכריםעלימימהמימיםכהרגלה
נותרוהבזוייםהבורגנים ;ומגלקילשוןבמקרםמכורן
נכסיםבצבירתלהסתפקונאלצובעסקיהם,ספרנים

בכברדלזכותלהםשיותרמבליהאומהובהעשרת
מאשד(חרץהמלךמטעםלקצרנהבמינויהנדרך

בסופר-של-אך .כמרבן)זמני'ובאופןחירוםיתרתנע
למנועהפרוסיתהמלוכהשלכוחהבהעמדלאדבר
שלהיווצרותואתרעימההתעשייתית,המהפכהאת

לשוכניהותרבלית-בדידה ;ועשיררחבבינונימעמד
וכמהדה ,הקצונהלשוררתלהצטרףהללוהעדים
 'המלךמןיותרמונרכיסטיםהםכיהסתבר

ולארמניםהאצילים,מן(לדעתם)יותראריסטוקרטים
לרוע .העתלאותהעדאירופהשדאתהמכליותר

מקומםואתהאיכרים,מספרבינתייםהתמעטהמזל
במאותדחוסיםהתעשייתיים,הפועליםתפסו

עשןשל rבטבער,שהקיפובשכונות-הערניאלפיהם
קלטאותםאףהמטופחים.הבורגנותרבעיאתרפיח
התהפכולאהפעםבזראףפלאובדדך ,הצבא

עלבקרבגםפיקדוהמפעליםמנהלי :היוצרות
בגידסתםהללושהפעילוואמצעי-הייצור ,פועליהם

ברגעבידיהםלאמצעי-הדסהפכו ,האזרחית
היולאאלהגםאלה ;המלךבמדישהולבשו
איבדוכבליהם.אתלאבדובמקרם .בבעלותם

 .דווקאחייהםאתהפרולטריוןמןרביםמליונים
גםהוא ;החברהאתשיקףדקלאהפרוסיהצבא
וההכנעה.הכבודוהמשמעת,הסדר .ארתהעיצב

הסתננואותר,שאיפיינררהבדרטאלירתהאלימות

שבההחברהתוךאלאוסמוזהשלמואץבתהליך
להתקייםבכוחהשאיןושהאמינהקיומו,תלויהיה

בודיםאיכרים :השפיע ,משהושפעיותרבלעדיו.

לחייליםבקסדקטינירהפכוממורמריםופועלים
נטרלי-רסןאציליםפיקדורעליהםממושמעים,

למשרתיופלאבדדךשהפכוליברליםובורגנים
דקוחסד-מעצורים.צנטדליסטימשטרשלהנאמנים

סגןשלבמדיםלנשףלהופיעהיהשיכולאזרח
שחייבכרסארתהעלכראוימתוחיםבמילואים,

 .הגברותולהערצתהגבריםלאהדתזכה ,מעמדו
שביןליחסיםהיחידהמודלזההיהלא ,למרות-זאת

שלהמהוללצבאואת .באירופהוחינוךחברהצבא,
הביסכמרבן)הלה,שלמותר(לאחדהגדולפדידדיך
 en masseבאותושגוייםאזרחים,שלדבהמרןדווקא

levee בידיוהונהגהצרפתיתהמהפכהשלמפורסם
שהפךהמהפכןהעת-החדשה,שלהגנרליםגדול

הישןהמשטרשלצבאובונפאדט.נפוליאוןלקיסר,
לערימתהושלךקציניו)כלשלאו-דווקא(אף

יצרההמהפכניתהחברה ;ההיסטוריהשלהאשפה
נצחונותשללשודהאותההרכילוזהצבאה,אתלה

הביסומאזכדוגמתונודעשלא elanב-חסדי-תקדים

לא .הקדושההרומיתהקיסרותצבאותאתההרסיטים
אדיריםלאירועיםהשותפיםשלכליכםכל-ספקהיה

הםואמנם, .לקדמותועודישובלאהעולםכיאלה,
בידם,עלהלאלטעמםאותרלעצבשגםאףצדקו,
שלסלידהמעודדתגטיהאותהבגללדקולא

אידיאולוגיבלהטבניהראשיאתלהתיזהמהפכה
אתלהקיזכחדשמצביאםבגללגםאלאמנוח,חסד
עדלהמחוצהואףאירופה.שדותכלעלדמם

שלהארכאייםלצריחיוועדאנולמחוזותינו

 .הקדמלין
שלהפיאודליםגייסותיואלההיהבסופו-של-דבר

זמני)(באופןה'מאוזדחות'חטיבותיומיסטיקן,צאר

(מהםהשכיריםוחייליו .נבעתפרוסימלךשל
קץששמויהיר'בריטירוזןשלרבים)גרמנים

 .זמניבאופןוהצליח ,שרצההקודסיקנישללקריירה
אתחיילכלנשאהמהפכניתבצדפתקיסר.להיות
כישרוןתרמיל,לוהיואםבתרמילו,המרשלשרביט

שכאלהשרביטיםנשמדוהאוליגרכיתכאנגליה .ומזל
מלאאחדמתרמיליותר .וההוןהתוארלבעלידק

במשרהלזכותמנתעללעיתיםנדרשזהבבמטבעות
דייםשבעוהאנגליםבצי.אובצבאלשמהוארייה

אתשלחועתה .לכןקררםדבזמןאזרחיםמלחמות
 ;עליהלהגןהצבאואתאימפריה,להםלכבושהצי
להוציאעדיהם,בחוצותחייליםלדאותאהבולאהם

אם-זההיה .רטובי-הליכותנעימי-סברקציניםכמרבן
שלכבית-הספדהצבאשלהשלישיהמודלכן

נשלחושאחיהםהאצולהבניעמדובראשו :האומה
שממונםהבורגנותובניוהבורגנות.הכנסיהלחיק

בניצעדובבסיסו ;האצולהאללהידחקלהםאיפשד
כשכדחייליםהאנגלים,גםביניהםהאומות,כל

לעצמםפיתחומכורח,ארמרצוןלשררותיושהצטרפו
להילחםואומנורבדרטאליתגסהאחוות-לרחמים

 .בכלולצייתמעט,לחשובומקצועיות,נפשבחירוף
בכלאנשיהםאתותלוהיכראדיביםקציניםאותם
במילוילהססדעתועלהעלהמהםשמיעת

שכיריםצבאזהוהיההואילאך .הודאותיהם
מודללאאךאקזוטיהרפתקניםחילמקצועי,
כקציניאנגליהשלטרקליניהמלאולא .לחיקוי

שטופימהפכותבוותיקילאגםמכריסים,מילואים
מןמאודהיהמרוצהלכותנההמפעלבעל .וייןזימה

 ,עבודהלהילחםדעתועלהעלהלאאךהאימפריה,
להולספקבזולגלםחומדיממנהלקבלדקאלא

 .ביוקדמוגמריםמרצדים

עתה :התחומיםהתערבבוהראשונהכמלחמת-העולם

מה-ערד ,כולםונגד ,כולםלמעןכולםנלחמו
גוברת(וכמידהופועליבחזיתהחיילביןשהגבולות

כעודףהצבאיתהתעשייהפועלות)והולכת
 ,אלפיםבמאותהתנדבוהאנגלים .והלכוהיטשטשו

מאגדכמעטנגמדחובהגיוסחרקעלשהוחלטרעד
בריטניהלמעןנלחמוהםהאומה.שלכוח-האדם

למעןהחופשי.והסחרהאימפריהלמעןהגדולה,
מהונגדוצדפתבלגיהלמעןהאנגלר-סכסיים,העמים

ההונים.וגייסותהפרוסיהמיליטאדיזםשכונה
למען .הגדולהצדפתלמעןנלחמוהצרפתים

למעןהאימפריה,הציביליזציה,החידות,הרפובליקה,
עלנלחמוהגרמנים .ה'בוש'ונגדוהכבודההיסטוריה

מקום'כהגדול.ה'קייזד-דייך'אתסוף-סוףלזכותמנת
כראוירערצמהמושכותלהםשיבטיח 'השמשתחת
דיבריכלכליים,הישגיםתרבותית,מורשתבעללעם

דוחכיבעלילידעוהם .קיסריועבדאוכלוסין
ריםיהצעהטבטוניםשללצידםעומדתההיסטוריה

הרקובההמערביתהציביליזציהמולכמאבקם
התרסקווכך .במזרחהסלאבר-מונגרליםוהברברים
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ייצרווהנשיםהנשים.למעןברבבותיהםהגברים
עשוהאומותכלפועלי ;הגבריםלמעןפגזיםמליוני
מפעליםבעל~גוועת,אצולהלמעןבזהזהשמות

ואריותחדי-לשוןפרלמנטיםאשפי ,משגשגים

ביןלהאדיר,כמובןהשתוקקוהכל .אלגנטיםסלוניים
בסופו-של-דברהאומה.תפארתאתגםהיתר,

הראשונהמלחמת-העולם .במערכהכולםהפסידו
מתישקורסכולה,אירופהשלבית-הספרחיתה

אלא .ביבשתשהתגלתההחדשהההרסביכולת
כיתה.להישארונאלצובמבחןנכשלושהבל
רביםעדייןנותרו .הדדיטבחשנותארבעלאחר
אחורניתההיסטוריהגלגלאתולסובבלשובשרצו

המתיםאתלהשיבכדיבכךהיהלאאםגםדווקא,
השביחבמלחמת-העולםלהיפך.אלאהחיים,אל

 ;מאודטעווהטועיםיותר,הרבההצודקיםצדקו
זולאאוליאםגם .נוכליםהיובאמתהנוכלים
 .ראשיהםאתדברשלבסופורוצצושהטוביםהסיבה

אירופיתאזרחיםמלחמתהסתיימה 1945בשנתרק
שניסיבובאותובתוםאףואולי , 14-19בשהחלה

הסתברלולאההריסות,ביןהרוחותנרגעותהיולא
שתיבשלהןהכר,לבלילפתעהצטמקהשאירופה
משוםוהן ,באגפיהשהופיעוהאדירותהמעצמות

להתנערממושבותיהלמנועכוחהלהעמדשלא
הירושימהשפיטרייתבגללוגם tולתמידאחתממנה

עלולשלישישסיבובמסנווראטומיבהבזקהבהירה
אין .בדברהנוגעיםלכלדקהדממהבקוללהסתיים

 ;העולםמןפסהשהמלחמהחלילה,אומרת,זאת
השניםוארבעארבעיםבמהלךהוא,נהפוך

בידיועלהרבותמלחמותהעולםידעהאחרונות
פיעלמאחיהםלרביםרבסבלעודלהסבתושביו
רב-אירועאםגםהאנושי.ההמצאהכושרמיטב

אומותעתה.עדמאיתנונחסךהעולםכמלחמתהיקף
גילושלישי''עולםבאותולמכבירועתיקותצעירות

ומגוייסים.מתנדביםצבאשלהמחנכתיכולתואת
להפוךלאומיותשיחדורמלחמותשלנטייתןואת

להלספקהחדשה,החברהשל ·היסודילבית-הספר
(ועבורעבורהלפתוחמתים,וגיבוריםחייםמנהיגים

לכרוךבעתובההחדשה'ה'עתאתההיסטוריונים)
אלאליד.הבאמכלמרגשיםמיתוסיםסביבה

המלחמהמושגאתשהצמיחהזועצמה,שאירופה

העולם,ארצותבמרביתכיוםהמקובלהמודרנית
ועל-כןהנסיבות.בתוקףממנווהתרחקההלכה
עלהמתרפקיםאלהביןוקשהחדשהסתירהנוצרה
ונמצאים .גיסאמחד-המערביתהציביליזציהערכי

הלאומיותהמלחמותבשלבעדייןהיסטוריתמבחינה
לאזהממנויצאהשאירופהשלב .מאידך-גיסא-

עליומשקיפהוהיא tמרצוןשלאאומרצוןמכבר,
שלמעטהלאבמידהלעיתיםאם-גםבביקורת,
חובההאםהיאהנשאלתהמרכזיתהשאלהגעגועים.

הייסוריםנתיבאתלעבורשכאלהאומותעלגם
והאםזה,בעולנוהדברניתןבכללאםהאירופי.

אימישלחדשהלגיוסההללוהחניכותשנותיובילו
שאלהזואין ?האירופיותוהדיקטטורותהמלחמה

אישית-שאלהגםאלאבלבד,היסטורית-היפותטית

ושייכותקירבההחשמאיתנואחדלכלקיומית
מלקחילהתעלםיכולואינו tהאירופילעולם

יבשת.אותהשלהמרהההיסטוריה
השוכןמשונהיצור-כלאייםמהווהמדינת-ישראל

המאבקיםשבעתאירופהביןגיאוגרפית)רק(לא
אלימותשלבפרץהמתעורר 'השלישיעולם'וה

שהגירהואףמאירופה,באהמחציתנוכמעט .מיוסרת

שהקיאהבחברהמבוטלתלאבמידהמקורותיהזו
לאירופהקירבהתחושתברביםנותרהמתוכה,אותנו
הנפלטשלוטינתוכאבועמוקה,בזרותמהולה
המשפחהלחיקולהתקבללשובהכללמרותהרוצה

אירגונהיתר-על-כן,לגירוש.ראויהיהשלאולהוכיח

לאובמידהוהצבאי,הפוליטיהכלכלי, ,החברתי
ישראלשלהתרבותיתהעצמיתתדמיתהגםמעטה
יפגעומאזרחיהורבים tמערביבאתוסמקורם

'עולםשלאלמנטיםגםכאןישכייאמראםעמוקות
אומותאותןעלנמניםאנואיןובאמת .שלישי'

והמלחמהיצרהאירופיהקולוניאלישהמשטר
אינטימיהאירופיםאליחסנו .גיבשהממנולשיחורו

שעליהןההיסטוריהשנותאלפייםואתהואיל .יותר
בכתמיםאי-שםולאבמחיצתםבילינוגאוותנו
במדינת-ישראלובכל-זאת.המפה.שלהבהירים
פאר-האומהשלבית-הספר''כהצבאעדייןמשמש

הגלויותלבני'כור-היתוך'לכאורה,ומהווה,אקסלנס
זהמפגישםשהואזהבמובןגםהשונותוהתפוצות

ממושמע,מגובש,מאוחד,לגוףוהופנםזהעם
אותםומקייםשפהאותהודוברמדיםאותםהלובש
יותרהחשובאףואוליהאחר,במובןוגםכללים,
'אופיאותואתמתיךשהואבכךרעיונית,מבחינה

ומוציאהטירונותבתנוריובלתי-נלחםגלותייהודי'
אםשאףגבריםמקרביו,אחריםישראליםאנשים
להגןומוכניםיודעיםהםהריקרב,אליששיםאינם
שלהלקח .'לטבח'כצאןילכועודולאעצמםעל

מזהשונהמאודהיהאירופהממלחמותהיהודיהעם
אתזהשחיסלוכמעטשהללובעוד :עמיהשארשל
כמעטהיהודיהעםלאומות,שהתחלקומשוםזה

היאשהשאלהאלא .לאוםהיהשלאבגללשניכחד
עצמואתלהפוךשנהארבעיםמזהנסיובוהאם

מלחמות-בטירונות,מזורזקורסבאמצעותללאום
עםלהישארגםלויאפשרשטחים,וכיבושימגן

אירופית.לאומהלהפוךוגםיהודי
היאכפתה ,ההיסטוריהבשולישנהאלפייםלאחר
לשעוטאותנווחייבה tרבהבעוצמהעלינועצמהאת

בית-הספרחצרהורגלנו.לאאליהבמהירותבנתיביה
שהםשבעודאלא .יותרוחזקיםגדוליםילדיםמלאה
באמצעותלהםלהידמותמנסיםאנולאיטם,צמחו
השפעות-כידוע,שלו,קורטיזוןשלכפולותמנות
וראשונהראשהיאוהתחרותהואילמזיקות.לוואי

חולשהאם :בצבאכלקודםמתרכזיםאנובעוצמות,

לפחותאולניצחוננו,יביאכוחלחורבננו,הביאה
 ,וחלשיםענייםואנוהואיל .לשרודלנויאפשר

עלהכוח,ביצירתומאמצנומשאבינומרביתמרוכזים

אתשיקפואירופהצבאותהדברים.שארחשבון

יתר-על-כן, .חולשתנואתמשקףצבאנו ;עוצמתה

צבאנו,אתלבנותמנסיםאנו ,ומסורתזמןבהיעדר
זהפיעל :כולםהמודליםכלעל-פיאומתנו,ואת

ובסופוהאומה,שלכור-ההיתוךהואצבאנוהפרוסי.

ממושמעתיעילה,חזקה,טובה,היאתהיהדברשל
זהעל-פי ;הגלותחיתהשלאכל :כמוהווצעירה
המגוייסהעםהחמושה,האומההואצבאנו ,הצרפתי

לעמודיוכללאואישוילדיו'נשיו .גבריועלכולו'
מתנערוהואשלו,וההקרבההלחימהרוחבפני

וגילוייומשמעתשררהשלמיושנותממסורות

כולנומשמענלחמים,כולנו-חיצונייםסמכות
מקצועי.צבאהבריטי.המודלפיעלוגם ;שווים

אתהיטבהיודעיםמאנשיםהמורכב .טכנוקרטי

שלאחרוניהול,לאלקטרוניקהמומחיםתפקידם,
מבטיחהקריירהלהםשמורהעודבצבאשנותיהם

ובית-מפעליההחברה,שלהאזרחיצידהבניהול
והחברההצבאאם-כן.אצלנו, .שלההנבחרים
היא.האקוטיתוהשאלההפרד,לבליבזהזהשלובים
 ?ולמהמי.אתמחנךמידבר,שלבסופו

הצבא,בדמותהאומהחינוךאחרשבלהיטותנודומני
אתמחמיציםאנוהאומה,בדמותהצבאוחינוך

 .נזקשלמעטהלאמידהלעצמנווגורמיםהעיקר
מיליטאנטי.דימויהואהאומהשלכבית-הספרהצבא

עבורהחיובמשוםבוישאולי ;ואחידמגובש tתקיף
אינוהואאךחיילית,מסורתנטולימהגריםחברת

 .ופלורליסטיתליברליתכחברהלעיצובנותורם
לעומת-לחייליהבית-ספרלשמשהשואפתהאומה

אתמחייבתמאליו,מובןנשמעשהדברככלזאת,
סתירותשלשורהעםהרףללאלהתמודדעצמה

סבלנותעודאיןדומני,מאיתנו,שלרביםעמוקות
לדמוקרטיהחינוךשביןבסתירהלהכירעליה :עבורן

הצורךוביןהאזרחיים.בחייםושיוויון-זכויות

חייםליצירה,חינוךבין ;בצבאוהיררכיהבמשמעת

-צבאכלשלהעיקריתמטרתווביןערכםוהכרת
כלל-אנושיים,הומניסטייםערכיםבין ;ולהרוגלהרוס

לכלהחיוניהאוייבשלהדה-הומניזציהתהליךובין

ליברליחינוךכלשביסודההנחהבין ;צבא
עםשתעלםארכאיתתופעההיאשהמלחמה
בעתידהשיאכנקודתהמלחמהראייתוביןהקידמה,

וכן .הרףללאמתכונניםאנו ,כחייליםשלקראתו,
ומעוררותמתסכלותסתירותשלארוכהשורההלאה,

מגוייסיואתלהפוךהצבאעלהמקשותחימה.
משוחרריאתלהפוךהחברהעלומקשותלחיילים,

הואהצבאשלפיההתפישהואילולאזרחים.הצבא
לצדהקיימתבלבד,בולבוחריםמיקצועיבית-ספר

מיקצועיים,חייליםשלמאגריוצרתהאחרות,שתי
עימםומביאיםבשיא-יכולתםבעודםהמשתחררים

המפתחעמדותלתוךצבאייםמושגיםשלעולם
 .והפוליטיקההכלכלהבחיילתפוסמרביםשהם
תהליךשלבעיצומונתוניםאנושלהערכתימכאן

שלאיזרוח''גם,כמוהחברה,שלמיליטאריזציה
מןמרוצהאינומאיתנואישהטבעובדרךהצבא,

מזומאודשונההישראליתהמיליטאריזציה .המצב
אצלנוהמאה.שלהראשונהבמחציתאירופהשידעה

למדליותלסמלים,למדים,דווקאחשיבותאין

אנואיןזאת.לעומתהספר,כעם .ולמצעדים
שפתנו,שלהגוברתבמיליטאריזציהדימשגיחים
חיסולשלצבאייםביופמיזמיםהמוגברבשימוש

והשלטת-סדרומהומותוטיהורשיטורוהשמדה,

אנואין ,התלמודחכמישלכצאצאיהם ;ומתפרעים
בעיותלפתוררצוננוגברכמהעדלבשמים

משימה'הגדרתשלצבאיותבשיטותסבוכות
יתר-על-כן.כוח.והפעלתנוחים,לחלקיםחלוקתה
מאודבולטוהמעשהדיבורלשוןביןהמוכרהקשר

לכלהישראליהציבורשלהאלימהבהתנהגותו
סיסמאותאחרובנהייתוסובלנותו,בחוסרשדרותיו,
הכלכלההחברה,קברניטיוברורות.פשוטות

וביןהבכירהבקצונהמקורםבין-אםוהפוליטיקה,
בשפתםצבאכאנשיויותריותרנשמעיםאם-לאו,

בעיקשותםהפשטנית,בחשיבתםוההחלטית,הדלה
מסוכןזאת,לעומתהצבא,של'איזרוחו' .וביהירותם

לידהבאמכללאלתרהצבאשלנטייתו .פחותלא
מערכותיושלהגוברתוהביוקרטיזיה .גיסאמחד-

שבו,ואי-הסדרהמשמעתהתרופפותמאידך-גיסא,

הנטייהוהיצירה,הדמיוןבכושרשחלההשחיקה
איכותעלמאשרועוצמהכמותעליותרלהסתמך
עלמעידיםאלהכלהעצום.הביזבוזודייקנות,

למערכת'אזרחיות'חשיבהדרכישלהסתננות
הבטיחאך ;מכברלאזהראינוהמחיראת .הצבאית

היא .תמידלאאזוגםמעשה,לאחררקללמוד
 .יחדגםהאזרחיתוהחברההצבאשבעוכרי

לחנךיכולשאינךבעובדההכירורבזמןלפניכבר
לחברהלהוציאומכןולאחרמסויימיםלערכיםילד

התאמהחוסר .בתכליתשוניםבערכיםהדוגלת
לתגובותגורםהחברהוערכיהחינוךערכיביןקיצוני

כשהמדוברבחברה.והןבבית-הספרהןרדיקליות
קיימתבתי-הספר,בוגרימרביתעובריםשבובצבא

בדרך-כלל,עימהלהתמודדשקשהככל .דומהבעיה
שהמשימותבעתעל-אחת-כמה-וכמההדברקשה

בסתירהעומדותצעיריםחייליםאותםעלהמוטלות
להעניקרצההאזרחישבית-הספרלערכיםמוחלטת

אדירי-כוחמוסדותשנישביןבהתמודדותלתלמידיו.
והואהואילינצח,שהצבאכמעטספקאיןאלה,
ואתהישראליתהחברהשלנטיותיהאתמשקף

מוצלחבאופןבכללצעיריםאנשיםשלנטיותיהם
החווייתיתההשתתפותבאמצעותומחנךיותר,

רוצהשאינהחברההשכלתנית.זורקולאוהפיזית,
ליצורלהאלמיליטאריסטית,מטאמורפוזהלעבור
עללשמוריכולהאינההאומה .שכאלהמצבים
היאאםחייליה,שלכבית-הספרהבכורהמעמד
כהכסתירההעומדיםלמעשיםלחנכםלצבאמניחה
לשגותלואלעצמו'הצבאואילו 'לערכיהעמוקה

אחריםאוכאלהחינוךשקציניבאשליהלרגעולו
הואשלתוכםהמצביםמןיותרמגוייסיועלישפיעו
בית-מעטהלאבמידההואהצבאאםאותם.משלח
שלבית-הספרהואשהכיבושהריהאומה,שלהספר

 .ההיסטוריהכדפילעלעלהטורחכללצערי,הצבא.

דברשלבסופרנכשלוהעולםאומותשמרביתיגלה
 • .זהבית-ספרשלהגמרבבחינות

הספרובכיתת"אכאוניברסיטתלהיסטורהיד"ר :המארממחבר
 ."לצחשלומטהלפיקוד

עלחתום

ןןןl .1עת
 1988לשנת
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אלתרמןנתן
צה''לעל
הנשקטוהרועל
קדמיאילנה

ב"דבר"להופיעהחלאלתרמןשל "השביעיהטור"
שלהשביעיבטורמודפסכשהוא . 1943בפברואר
כטורלהופיעהמשיך 1967רעדמאז .העיתון

יזz,.ירההואהטור .מגווניםובנושאיםמשתנהבתדירות

היסטוריתשירההיאזרשלוהגדרתהאקטואלית
אותם.ומנציחההרגעאירועיעלהמגיבה

רחייםהשןלמגדלבורחיםשאינםהמשורריםמבין
יש .דרךבאותהמגיביםכולםלאההתרחשויותבתרך

ואידאולוגייםהגותייםמשורריםיש .םיסאטיריקרנ
תגובהיכולתבעלימשורריםוישפוליטיים

אנר'זליצירתמגיעיםכולםלאביניהם-אקטואלית
וממצה.גדול

יצירתואתלהכירכדי .ויחידאחדהואתרמןאל
ארתהלהשרותחייביםאנואלתרמןשלהאקטואלית

היאוהמסקנהאצלוהאחרותהיצירותפרקיעם
חותרהואשאליוהכיווןאתהיטביודעשהמשורר
מגמהבעלתהיאהאקטואלית.זרשלו.והשירה
האלמנטיםשני-ודידקטיקההנצחהשלברורה

מטרה.לוששמשוהעיקריים
בתולדותתקופהשלאפרסהוא "השביעיה"טרר
שלהמיוחדלתפקידומודעהיההמשוררישראל.
 :אומרהואמהשיריםובאחדהארץייבחהטור

דמעתורימחתמרעץעלעלהאזהשביעי"והטור
העםהיינו.לאצירןשיבתאתאדני"בשרב :ויאמר

דמותובןכךאםהואהשביעי""הטורכחולמים".
לאומה."דבר"משמשוהמשוררהמשוררשל

וטוהר"צה"ל :בנושאעוסקיםאנוזהבמאמר
השיריםוענייני.אקטואליכיוםשנראהמההנשק",

לפנינומעמידיםהשביעי"ב"טררבצה"לשעוסקים
הצבאשלבעצמתושראההמשוררשלהשקפתואת

וליכולתההמדינהלקירםערובההרוחניתובאיתנותו
 .ישראלבתולדותההיסטוריייעודהאתלמלא
כשהם-היחידבגבורתעסקוהראשוניםםיהשיר

בנוישלפירדגםהואשהיחידהעובדהאתמדגישים
נערהמופיעים ) 154 ,'א(הכסף"ב"מגש .כולוהצבא
"ליצחקבשירהלוחמים.גבורתאתכמייצגיםונער

רואהשלפיוהאידאללפנינוערלה ) 311 ,'א(שדה"

הוא .העבריהחיילחלוםהתגשמותאתהמשורר
הואאך ...האדםצלםהואפעוטדבר"אולי :אומר

המשוררשאיןלנודלת".ברורפותחאולילניצחון
בהםרואההוא .אנשיםשלמסהצה"לבחיילירואה
 .ולכןהייחודי.אתובעיקרהטהורואתהאנושיאת

מיכעלעליולנומספרהואפורששדהכשיצחק
לב-טוהרעללמסורה.אשרכנף"אמרותש;:זרבה

שחררה.עבודהשללענייןלוהיוהרוח,וערכיונשק
רקלאהצטיירצה"ל .לרינות"איננההכרחרתהאשר
 ,'א(העםלעזרתשמתגייסכצבאאלאלוחםכצבא

שלאדישותולנוכח , 19 50בחורף ,כאן . ) 441

 :המשורראומרשעליומופלאפןמתגלה ,הציבור
גיבוריםשירירבוצבהבמגןצבאותתפארת"על

חוגרעתצבאעללשיראיךטרויה,מאזנתחברר
מה .וסויה"קררקרויסתבכפיתוברחשסינרהוא

המעברותלעזרתיוצאיםהם ?הצבאאנשיעושים
נאאטהשובנע,אינוהעם"אם :אומריםהםוכך

כןלמדינהמגןשהייתיכשםכיהעומסות.כתפי
העםלעזרתשיוצאצבאוכובסת".אמהלהאהיה
היחידיםביןלהפרידואיןהעםשלצבאוהוא

הסיבהזוהי .הכלליתדמותורביןאותוהמרכיבים

חייליםללמדצה"לשליכולתואתמדגיששאלתרמן
 ,'(אהלומד""הגדודעלשירכותבהואוכתוב.קרוא
קלוףשולחןעלהחייל"ישבאיךומספר ) 465

כזהמאבק ."הכתבעםהמורה.לעינינאבקכרעים.
אחררביתהחיילשלהלחימהמיכולתגורעאינו

הברזל"מרכביצדיו.משניאותומציגשירבאותו
הממריאהמטוסרעמיומתוךאורחעלצה"לניז~קף
גםצררך,בשעתפתאום.הואנגלהכיטובאבל

 .עברי"מררהשלדמותובצלם
וביראה,בהערכהאלתרמןמתייחסהאווירחילאל

"הנהבטוראומרהוארכךבהתבטלות.כמעט
ומתמידמאזאבוש,ולא"ארדה :) 126 ,'ב(הטייסים"
מהותםדמיתינרתעתי,הכליםאלהשלמרוכביהם

רגשותמעם".ומתנשאתבדולהעליתכתמיןוהיא
מתארכשהואלהתפעלותהופכיםשלוההתבטלות

מןירדוכאילוהמטוסמןהיוצאיםהטייסיםאת
ארהאדמהביןהקשרבולטכאן-הקרמביין
הקודשמלאכתשהואהצבאיהשרותרביןהחקלאות

טיבועלשומעיםאנוהשירבמלות .האדמהאיששל
ברקיעהזההשרותשלוהארציוהשרשי"החלוצי

השמים".

בעקבותשנכתב ) 138 ,'ב(הז,נפגן""אלבטורגם
לחילההערצהניכרת-1958בהאווירחילמפגן

גררםידועלשנערךהמפגןכאשרשגםהאוויר
ביטוימשרםנוחרתבאיישהריולצפיפותלדוחק
בחוריאתלראותברבבותיוהנוהרהעםלתודת
אצלהיוצרותמליםמופיעותהזרימהבתיאור .החיל
"נסער"המלה-במינהמיוחדתתחושההקורא
בסופיהןמופיעיםהחרוזיםאחדות.פעמיםחוזרת

וההמולהרחצישררהפניעלהמשתרעותשוררתשל
נותןלהמולה .הכתובותבמליםגםכהמולהמתוארת
והמסקנהביותרמשמערתילוהנראההסברהמשורר

הללוהמכונותשלמעופןשלולאהיאהקיצונית
ככפיסהיוהזהכהיוםערד"אולילמטוסים)(הכוונה

פיח".אותנוהופכותאחרות

מקשיביםאנו ) 24 ,'ב(הטרדות"של"ערכןבטור
לחבריוהקוראהשביעי""הטורשללעיתונאי

ישוביאנשיבמקרםעצמםאתשיעמידוהעיתונאים

בכלאלתרמןאצלמופיעלהזדהותהצורך .הספר
התנהגותםעלאחריםאנשיםלשפוטבאשהואפעם
ערביתותחכי"נשער :אומראותומוצאיםאנווכך

ידיהנים-לא-ניםיורהערך,בליבןקט,תותחאחד,

העיתונים".מערכותשטחאלבלבדלשבועאחתרק
לאשובבכךשיתנסושהעיתונאיםבעיניוודאי

 .בהטרדותיזלזלו
בולטת 10 . 9 .-54בע·נכתבהתמרוןעלבשירגם

העוסקהמפקדלחיילהמשוררשלהערצתו
דבריםאומראלתרמן .בורקות""ועיניובמלאכתו

טומניםאךנלהבים,ומאודפטריוטייםלנוהנראים
קרובלעתידמכוונתאזשהיתהנבראהבתוכם

מכילותהןבפרספקטיבה,והיום,סיני)(מלחמת
נכרישלא"טוב :כותבהוארכךארוכה,חייםתקופת

 :כךאוכךזהוצה"ל,משקבןכירוח,יקחנוהוא,
 " ...בטוחיותרזהשלנו,שהואמוטב

על\)מדוברו.ו 1.55 (החומה""מאחוריבשירגם

 .פלו"כלי"העומסיםעלהמוטלתהכבדההאחריות
עלעומדתעבריה"אמהלעם,חרמהמשמשצה"ל
אתחובקיםבשבילהבלילהשהנופליםמשוםתלה

כולוהעםיכוללצה"להודותמרשיע".באיןהרובה
ובשירויםועירנירשלמלאכותב"סתםלעסוק
החרףאוירובנשימתעולםהבליושארואמנות
 .והקץי"

.10בשנכתבבטור s.s7-רעם"מצעדכותרתמופיעה

כמרהעצמאות.יוםמצעדהואוהנושאכבד"ומרכז

פוגשיםאנוכאןגםהאווירחילמפגןעלבסיפור
וניתןהצבאאתלראותהנוהרתהעםשפעתאת

והרוח.החומרשביןלהבדליםמשמערתיהסבר
פחות.אריותרחשובשהחומרקובעאינוהמשורר

חמרירתשלעתידרתםננחש:"לאכותברקהוא
 ...האומהשריהיהמהעדייןברורולא ...ורוחניות

ארכךאםאבל ...רוחשלשרראםחמרשלשראם
לישראלהוקםאשרהזההצבאכילכנרלנואומרכך
ביןוסיכומםעניניםכלמפקדלעתיזכוערד

היה".רעדמקדםהעםשביציריוהגורלייםהגדולים
"הרקעהשירהוארלפעלםלצנחניםהערכהשיר

אותעלכשדוברנכתבהשיר .) 1ו. 1.57 (האך;ם"

תוך .סינימערכתללוחמישניתןהקרביתהצניחה
מתייחסהוא(וכאןאלתרמןאומרבהחלטהדירן

נדרןערדוברימים.באותםבדיוקהנערךלפולמוס
עללוראוייםהארתאתשיקבלושאלובהמשך)
שכרבקשוללאשלרםללאנפשםלהערותיציאתם
לכברדראויהזההארתאתשיענודמיכך,ומשרם
כ"נצנץרלראותוחייביםברהפוגשיםרכלולתרדה

תולדות .הזההעםתולדותתוכימתוךואלמוניאלם
והעשןהלוהטהרקעתמידהיהרקעםאשרהעם

 ."והתובע

"עלהטורהואלצה"ללאהבההקשורנוסףשיר
-26.2.54בנכתבהשיר .) 47 ,'ב(אלכד"החייל

שלהפגעםאתלמנועשרצההחיילעלומספר
החייםקדושת .הראויאלהרימוןעםוץרחבריו

הכוונהגםברוישנהזהגבורהבסיפורמודגשת

גדולהכמהעדהאחריםהחייליםלכללהראות
כאישרכלםסיגללא"שדהרמרוקרבןשלגבורתו

שהתנגדומאלההיהאלתרמןמעולם".אשרפרא
כמהעדמוכיחהואהזהובשירסלקטיביתלעליה
גיבוררגלם-סלקטיביהרגרסיבי"היסוד.הואחיוני

עולם".
-1960בשנכתב ) 42 ,'ב(העיקרית""הערבהבמאמר

המשוררשלמחשבותיוסיכוםאתלמצואאפשר
מתחומיתחוםשרםשאיןמאמיןהואהצבאי.בנושא

הנחלולאולהתקייםלהוסיףיכולשהיההחיים
עלהמגןלדייקבהשוואהמאחריו.העומדהצבאי
הדרמהצה"לאתהמשוררמעמידהמיםבפניהולנד
 .ונרשמתשלווהארמהקיימתלהשהודרתלחרמה

החרמה")."מאחוריבשירגםמצאנוהחרמה(את

משיריוהרבהלהביןיכוליםאנוזראמונתולאור
צופניםאךמיליטריסטיים,ראשונהבקריאההנראים
היחידההדרךשזוהיהעמוקההידיעהאתבתרכם

להתקיים.
במסגרתפורסםשלאשירגםכאןלהזכירכדאי

מיום"הארץ"בעיתוןאלאהשביעי","הטור
תוארללא"לילה :בשםפורסםהשיר . 10 . 10.56
קדש)מלחמת(לפניהרכשלילאתומתאררשם"
הרביםהכליםהחרףעלונפרקונתקבלושבו"לילה
ישראלשביןהנואשהכוחותמאזןאתשתקנו

הממשלהבישיבתזהשירקראבן-גוריון .ומצרים"
אלתרמןכשבאהכנסת".ב"דברינכללהואולימים
והכניסהלילות""אחדלוקראבספרהשיראתלתת

התפעלותשלרוחברהשאיראךתיקונים,אלואיבר
וכמיןמפלאמפנהתחושת"וכמין :והתרגשות

נצחהואחיבאשרהתודהמההעםידעאלו :תהיה

היא.והמלאכההמלאכה",אתהגראשרלמעטים
רבטחרנר.העםשלרםעלהשמירהכמרבן,

רביםערד(וישבאהבהבצה"להעוסקיםהשיריםמן

עלבביקורתהעוסקיםהשיריםאלעובריםאנוכאלו)
להוכיחגםמוכןלהיותחייבשאוהבמימעשיו.

המצביעיםהטוריםשלעיסוקםעיקררככךולהלקות
קלזהאיןהנשק.בטוהרפגיעהרעלעיוותיםעל

אינוברשיוריםנשקשכןזה,בביטוילהשתמש
והיאכבדהמשמעותישלמושגאולםטהור.נשאר

כדיתוךנראההתפתחותהאתביסודה.מוסרית

 .השיריםסקירת

19.11 (זאת""עלהשיר עשה ) 149א' , 48.
לחייליהוצאמיוחד,בחוזרפורסםהוא .היסטוריה
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מוכיחהדברבכנסת.בן-גוריוןידיעלונקראצה"ל
 .לבן-גוריוןאלתרמןשלדעתוחיתהחשובהכמהעד

"שאינובן-גוריוןשלשמעשהואלתרמןכותבכמוטו
שהוא"שירכלשווהמלחמה,כפרשותהשכיחיםמן

לבן-אלתרמןשלהתייחסותואתרואיםאנווכאן

שללספרוזכוהשנייםשביןהגומלין(יחסי .גוריון
הקיבוץהוצאתלמדינאי",המשורר"כןדרומן

בן-שלאיגרותיוכינוסשהואספרתשל"כ,המאוחד
לכן-גוריון).אלתרמןשלושיריולאלתרמןגוריון
המזכירנוראמעשהעלמספרזאת""עלהשיר

הפלאקירעלטשרניחובסקישלשירואתכמשהו
ואמונבקעהקירהישןשבשיראלאבורמיזה,אשר
(שחיילהזקןהליט"רקכאןואילונצלהרש"ישל

הכותלאתודמו ...בידיופניואתבו)ירהצה"ל
רקישהמשורר.בדבריהבנהשוםאיןכיסה".

"אין :והכרזהמלחמהפושעישלמהותיתהגדרה
שלצבאייםדיןבבתיצורךיש-למלחמההודקסם
מולהצבאאתולהעמידהשלווהאתלמגרויששדה
תגידו"אלמפניח.וכתלאהעםמלחמתשכןהראי'
פורסםשהשירהעובדהאתלזכורישבגת".

הרצחומעשההעצמאותמלחמתשלבעיצומה
נפשו.עלהעומדבישובגליםהכההאכזרי
.14.7 (ביטחון""צרכיהואבנושאהבאהשיר 1950 , 

י-~ישלגירושםעלכהתנגדותמדוברבשיר .) 279א'
לבנות".בכפפותמדינהבונים"אין :ונאמרוילד

האחרונותוהשורותוכואביםאירונייםהדברים

וכסוסלאנונוהגיםמנותבאלוכי"דומה :חשובות
 ...מניעהנטולתפזרנות ...בזבוזמןרפש,שלקטן

 .עביה"מדינהסוףסוףואנחנו

 ) 281א' . 7.9.51 (ככך"מהשל"לענייןהשירגם

חילעלמדוברבשיר .מוכריםדבריםאלואימזכיר
זכהלאהנוראהמקרה .והרגוכילדשירהצה"ל
ומעוררהמשורראתמזעזעוהדברלפרסוםכמעט
מנתעלרק"הרועשהפשוטשהאזרחלזעוקאותר

ולפיכךבאמת,החשוכיםלדבריםאטוםנהיההבשר"
ואתחרשיואתולהקיףלטלטלהלולגרוםיש

הצבא.ראשישלחרשיהם

 ) 284א' 4 . 7.52 (היום"סדרפניעל"סערהבשיר

עלהמשוררשלהבוערתחמתואתרואיםאנו
עלבכנסתמתלונןטוביתרפיק .בדמוקרטיההפגיעה

חשובשלאטועןוהמשוררמסויימתחיפושצורת
שהואהעובדהעצם .טוביפיקתוזאתערשהאיך

שיבדקוכדימספיקההחיפושבצורתסרהמדבר

ישכךעלמדברלאאחרמישהוואםארתה
עצמולחיפושלא ..."טובישכןלדבריו,להתייחס

 . ,,תנהוביצועוצורתואםכי ...נון
"לחשהואהנשקטוהרעלהמדברהנוסףהשיר
צבאיסודעלמדוברכאן .) 287א' . 9 . 1.53 (סרר"

מובאבמוטו .לשתיקהכנימוקבמשפטשהועלה
הפרקליטשלדבריואתהמניאהעיתוןמןציטוט
הקובעהואהמשפטביתולאהעד "לפיהםהצבאי.

מןלעשותיתכןלאהשירלפי .צבאי"סררמהו
-ידועותהעובדותוקסם".לחש"מיןהצבאיהסוד
חכורתונורתהאשפקודתונתנהמארבהרשם

"שימושכאןשהיהקבעהגםהכנסתבגבה.אזרחים

ביתלפניהובאהדברההכרח".כמדתשלאככוח
נהפכו 'אלתרמןלפיהדברים,אךאזרחי,משפט
העוכרסייגישכי ?למהכךוכלמטאפיזייםלפתע

בית(לפנינואלתרמןשלולדעתוהחרקבאמצע
בשמירתיש-כספר)מופיעולאבעיתוןשמופיע

 . ,,הדיןביתמבזיוןקצת"גםכזהסוד
סיפורהואהנשקכטוהרלדיוןהשייךמרכזינושא

השירהופיעתחילה :הסיפורוזהר .קאסםכפר
 .) 355 ,'כ(-7.12.56כזהוהיההמשולש""תחום

אחרילהגלות."כשהתחילו :השירכראשהמוטו
קאסם".ככפרהטבחפרטיושתיקה~פולתקופת
ומסתמכיםפרטיםאיןעדיין-הסיפורנאכךאחר

הכרויההתהום .נפגעיםעלהממשלההודעתעלרק
והואהמשורראתמזעזעתההדוכיןהעונדותבין

 .אחרנושאכלעללכתוב"אין-שמכריזשרןהוא
לדלגהעבריתמסרבתכיושיר,סיפורולאמאמרלא
למשוררשחשובמהבישראל".שנעשתהנבלהעל
אנושחברתתתכן"לאכיהקהלדעתאתלעוררהוא
אתבהיעוררלאלתועבהשנתחוללכזה~קרהאשר

והחימה".החלחלה
הדבר.אתכששמעומזועזעיםהיווהממשלההצבא

 .לומגליםשלאממהלהזדעזעיכוללאהעםאך

ויביט-סוד""לחשהביטוינודניכאעולהשוב
ונחץרחריףהואעתה .כןלפנישניםשלושששמענו

אולם ,קרהמהלחקורשתפקידהועדההוקמה .יותר
ששורותיוכשיר .וחשאיתסודיתהיאהוועדהגם

"לא :ההכרזהנשמעתנחרצותואמירותיוארוכות

שלארההכברבוריצייתכןלא ,אנושחכרתתתכן
הצטרכותכלי(לאישולאכזהמקרהלעתיהום

העונשרקלא .שקרה"מהקרהדיצכמוסר)למטיפי
עלהמידעלכאלאחשובםיהאשמעלשיוטל
כזהעשהכמשישןמניררךעכעלהואהנעשה

מיםי .האנושיתהחברהשלהיסודנערכיפגיעה
קרא , 12 .-2נ ,המשלש"תחום"פרסוםלאחרספורים

למסורעלי" :הנאיםהדבריםאתככנסתכן-גוריון
בתוכנושקרהדמחרימאורע-זועהעללכנסת
לאחרידמהממשלהידיעלפורסםכנרשעיקרו
הדיןלכשנתקב ,פרוטרוטניתרואחר-כך ,המעשה

מידכךלשםשנתמנתההחקירהרעדתשלוחשבון
כרזהו 29 .-10.56שנהואהסיפור .המאורעאחרי

מ-הכפרייםחיישמירתלשםכפריםנכמהעוצר

כפרייםכמהשנוכפריםנכמה . 09.00- 17.00

ידיעלגוונהרהעוצרשעתלאחרלתומםלביתם
ניתיימברמלנוב Iביום .הגבולמשמרמאנשיכמה
-זוהר.בנימיןוזיחהמהשופטבראשותחקירהועדת
 ."וייםיצפשולמוולנפגעיםלממשלהנמסרח"הדר

אחרוגלנתהעונדות(גםדעהעמניאינובן-גוריון

שהואקובעאך ).ק.א-יותרהרבהותכחמורכך

מרונשהממשלהנשםלהניעצמר.לעחרבהרואה
הואזה.כזרועהמעשהלאפשרותעמוקהחרדה
הכנסתשנטרחואניקדושיםאדםכליי"ח :אומר
אלהכרכרילהניעשניסיתילהרגשהתצטרףכולה
 .בישראל"כןערדהשיעולא

יםיוהסת 56בינוארהתחילכפר-קאסםמשפט

לשמונת .להיכנסיכלועיתונאים . 58כאוקטובר
עבשיקונפסקאסםכפרתושבי 43נרצחהנאשמים

פסק"עםשירהאתפרסםאלתרמן .כנדיםמאסר
35ב' , 17 .! 0.58 (הדין" מזעזעציטוטישונר ) 9

כנדיםהחרוזים .שירשללפתיחהמתאיםשאינו

שנקטלו)סופר(שעליהןילדותהמלהומעיקים,
ותהתנהגלעדריות(המתייחסכנודהמלהעםנחרדת
זעמזעפרדרכסזהו .ם)שמיהנאעלשניתנוטונה

והוגדרםיישנתךשנמשהתגלהמהאתלהגדירשנא

פקודהמהיהיאהמתעוררתיההבענוראה'כרציחה

יבלתפקודהמוגדרתהדיןקנפס .משמעותהומה
פקודהשלהיכרהסימן" :ההגדרהוזול,נעליקיתוח

שחורכדגלשיתנוססהדיןמןבעלילחוקיתבלתי
האומרתאזהרהככתובתהנתונהלפקודהמעל

אונסתרתפורמאלית,אי-חוקיותלא"אסור!".
לעינירקהמתגלחחוקיותאילאלמחצה,נסתרת
גלויהחוקחפרתאלא •כאןחשובהמשפטחכמי

עלהמופיעהוהכרחיתוראיתחוקיותאי ,ומובהקת
העיןאתהדוקרתחוקיותאיעצמה,הפקודהפני

חלב".אתומקוממת
אתלתרגםצורךכשהיההצבאי,טשיפוהוקבח

 .וגלוי"רורב" :כתובפשוטהתיברלענעלילהמלה

הדבריםאתנפרשאםחשובלא :אלתרמןמרואמה
"יש-המקלותהנסיבותחיפושתארנסביכיצדו
 ."הואשנענולכןלערשהומסרכןסקשהעכיחהול

29נ- . 10 .5s יניווסכ"הדיןהטורוןבעיתיעהופ". 

 :ואומריןהדשנפסקלפרשנותקזקנאלתרמן
נאמרזהגם .כן .ןהדיאתתתוללעמודיםבייח"
יןמבחשאתהדברשלפירושנעלילנעליל".תבכנ
ריךשצמסתבר" :ושלרבמלותיוהררלהיבלזהב

כאן .לצו"וצהפקודותחוקיותאחרלהרהרהחיל
מתוך ' 1כפרקהמשוררמדבררעליההסכנהטמונה

פסק"עםלשירכסירםנכנס(הפרק . 24 . 10שלהשיר
.17מן"דיה 10 ירהאמישנההזהנפרק .) 362 'ב ,-58.

ולאחר " :לבכלצה"לשללמוסרהמתייחסתחשובה
(לאבדחיפותלפנותישהגזראתהדיןביתאציושה
סגנוןאל-מאסרחייביםהםשגםדבריםלאנוח)ל

חייבתשבמדינהאיההמסקנה ."הרוחוהלךבהמחש
 .המידהאמותבדיקתשלחשובהמלאכהותלהיעש

עריצותשמעשיוהוכחהתיקוןהדורששלנותיקו
 .אפשרייםאינםושרירות

 "החנינה "במאמרנוסףחיזוקבלתמקהזרהמסקנה
) 1.59 13. החנינהעלהמשוררמדברכאן .) 364 'ב , 1

אתמפרשהוא .קאסםכפרפרשתניונידלשנתנה
מדגישאךוברחמים,בחסדשמקורהכמחררההחנינה

אתלהצדיקשניסררביםאזרחיםהיוהזמןשכל
"מידתררשוהמשללדעתו .שנפשעים"הנתעבים"

ואיןזהענייןעלמעצמהמתגלגלתאינההרחמים
גםהוא .ארתה"שכרפיםלאחראלאעליוחלההיא

 + 42 'כעמהמשך

ברתנאאורציון

מאושר
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הכיבושטוהר
לדרשמעון

א.
יוסירב-סרןנהרגהמערה.על-פי , 1969למרס-13כ

 .קפלן
שעות-הבוקרמאזהגששיםהלכועליהןהעקבות,

שלהעליוןשכחלקהה 1-המעאלהובילוהמוקדמות.
כהוראותאנשיואתתדרךקפלןיוסיהגבעה.
כמרדף .קיווהכך .האחרוןהשלבלקראתאחרונות

המערהמתוךהגיחהכשלפתעהפת"ח,לוחמיאחר
"מפיש .זרועותיהעלותינוקהבדואיתאשה

הכוחלמראהכהתרגשותצעקהמוחארכין",
חולייתאלופנהקלותהיססקפלןיוסי .המתארגן

המערהמתוךנורהואז-לחדרנה-מחדשכדיהחוד

 .ארוךצרור
דמותואולם .קפלןיוסישלחייואתקטעזהצרור
צה"ל.שלסדרות-החינוךשללנכס-צאן-ברזלהפכה

אתמושלמתכל-כךכצורהגילמוכלכדכורדים
הנשק"."טוהרשלהבעייתיהמושג

 .עצמועללחזוריכולזהאירועהיהלא-1987כ

לכך.טעמיםשני
ששת-הימיםמלחמתמאז :טקטיהואהראשון

כמקום .צה"לשלכדרכי-הלחימהמהפכההתחוללה
האוייכהפתעתשמטרתוצורותיו,כלעלהתמרון

עלהדגשבאמצידו,הכלתי-צפוייםוכמרחבכזמן
המסהניצחוןאתבטאהזומהפכהכוח-האש.

כלאתחזיתיכאופןורומסתהמתנהלת-הנכדה
עלמרחוק.כאוייכולוחמתללא-אבחנהמולההמצוי
דרכי-איגוף.המאתרת-והתנועההמחשבהזריזות

פנים-אל-כאוייכהלוחמתוכהסתר,כהשקטהנעה
 .פנים

היהמותו,אתקפלןיוסימצאכהמערהאותהאל
הגבעותראשיעל :אחרתכצורהכיוםניגשצה"ל
אתומכונניםלעמדות-אשטנקיםעוליםהיומסביב

 ;ממוחשכותכוונות-יריכאמצעותלעברהתותחיהם
וקת"קיםהתותחיםסוללותנפרסותהיומאחריהם

מסוקי-היווממעל ;מחשכי-היריאתמזיניםהיו

אוויר-לטילינוחותעמדות-שיגורמחפשיםהקרב
המערההיתהפקודת-היריוכהינתן ."חכמים"קרקע

חומרי-נפץשלהאדירההכמותמכוחתחתיהקורסת
כסיוןמלכתחילהשיעשהכלילעברה,שוגרואשר

היאריקההאם :תכולתהשאלתעללענותכלשהו
כהישהאםכלכד,אוייככהישהאםמכני-אדם,

ככני-שנלקחואזרחיםכהישהאםכלכד,אזרחים
זהממיןכאירועהנחת-הרקע ?אוייכעל-ידיערוכה

המעדה,כתוךכני-אדםשמצוייםידועאםשאףהיא

שהםידועאםהללוהשאלותעללענותצורךאין
 .ערכים

(שגוייה)כמסקנהנולדהזאתטקטיקת-לחימה
כ"מכצעלראשונהנוסתהיום-הכיפורים,ממלחמת

כמלחמת(וכשלרנה)לשיאהוהגיע-1978כליטני"
אמצעיםכלים,כוח-אדם,שלהעצומההכמות .לכנון
הישגולוהניבהלאזוכמלחמההושקעהאשדואש
והעלתהשכההמלחמהאולם .אחדמשמעותיצבאי
מסת-האשטקטיקתאשרהמוסריתהבעיהאתמחדש

המעדההשמדתאתאשרכעודלדחוק.נועדה

שמערהככךלהצדיקניתןאש-מרחוקכאמצעות
 3000ושמטווחמגורי-קבעמשמשתאינהכדרך-כלל

מטנקיריהריחשודה,נראיתכמערהדמותכלמטר
טיווחמטר, 150מטווחדירת-מגוריםחלוןאל

שטחכאשרשכונת-מגוריםאלתותחיםסוללת

הפצצתאודונם 10הואעכורההמינימליתהמטרה
מטוסיםעל-ידידירותעשרותבוככיין-מגורים

הפעולותכל- 32מס'כדירהלפגועכתקווה
עםצה"לחייליאתשובהפגישוהללוהצבאיות
צבאיכוחהפעלתגבולותשלהמוסריתהדילמה
סיפקכמלחמת-לכנוןאולם .אזרחיתאוכלוסיהכקרב
עליו,מקובלתשהיתהמזושונהתשובהצה"ל

דמותועל-ידיסומלהואשרלמלחמהעדלהלכה,
גםהכוללתהצבאית.המשימהמילוי :קפלןיוסישל

פגיעהמתירכשטח,הפועליםהחייליםאי-סיכון

כהכרעההנחת-הרקעשוב. .האזרחיתכאוכלוסיה
כאשררקמותרתשהפגיעההיאזוצבאית-מוסרית

 ,ערכיתהינההאזרחיתשהאוכלוסיהוידועגלוי
שמותרומוכן-מאליושברורכעוד .פלשתיניתוכיחוד
ככיין-מגורים , F-16רביעייתכאמצעות ,להפציץ

שוההבוווהעין-חילמחנהאוביירות .כצידון
שאיןומוכן-מאליוברור .אש"ףלוחמישלחולייה
לבניין-חדרהכאשרחולייהאותהאתלהפצץי
ירושלים.אוקרית-שמונהכנהרייה,מגורים
כיחסוצה"לשלהמוסריתכהכרעההשינוי

לאי-השניכטעםמקודוהאזרחיתלאוכלוסיה
--1987כקפלןיוסישלמעשהוהישנותאפשרות

החכרתי.הטעם

ששת-הימיםמלחמתשלאחרהראשונותכשנים
-ברורהזהותהפלשתיניהלוחםשללדמותוהיתה
הפלשתינים.הארגוניםלאחדהשייךנושא-נשקלוחם

וכפרים.עדיםכתוכנינערךאםאפילונגדו,המאבק
האוכלוסיהמקובלת.צבאיתלוחמהשלאופינשא

חלקנטלהולאכרוכהפסיכיתהיתההפלשתינית
שלנסיובם .הישראלילניכושכהתנגדותפעיל

הגדהשטחיכתוךלהתבססהפלשתיניםהארגונים
האוכלוסיהמחסותוליהנותעזהורצועתהמערבית

צה"לשהקפדתמשוםהיתרכיןנכשל.-הפלשתינית
אהדתם(למרותהאזרחיתכאוכלוסיהלפגועלא

הפיכתםאתמנעהכני-עמם)ללוחמיםהטבעית

כרצועת-עזההטרורנגדכמאבקללוחמים.מאוהדים
המוחלטתכעקירתושהסתיים .ד oה-שנותכתחילת
האוכלוסיהנפגעהולאכמעטרכות,לשנים

כירודשלהפרגמטילשיקולמעברהאזרחית.
הצביעכני-עמם.מאוכלוסייתהפלשתיניםהלוחמים

 .צה"לשלמוסר-הלחימהשלחוסנועלזהמאבק
טופלוהאזרחיתהאוכלוסיהכלפיחריגיםמעשים
אזרחיתכאוכלוסיהאי-פגיעהשלהנורמה .והוקעו

היא-קורסי-מפקדיםשלכלכדסיסמאהיתהלא

ומעשיהמפקדיםהוראותאתכשטחהדריכה

על-פיקפלןיוסירב-סרןשלהתנהגותוהחיילים.
זו.נורמהלאודחינוךשלהתוצאההיתההמערה
האזרחיתהאוכלוסיהנשארהרבזמןלמשךלאאולם

תחתאזרחיתאוכלוסיהלהתנהגותכפסיביותה.
והאלםההלםתקופתלאחד .משלהדינמיקהניכוש
תקופתולאחריהאי-ההשלמהתקופתמגיעה

לאהאזרחיתשהאוכלוסיהלמרות .ההתקוממות
הלוחמיםנגדהמאבקכעתהמכריעכרוכהנפגעה

אפקטשלטון-הניכושתחתלחייםהיההפלשתינים,

חוסר-התקווההדיכוי.היאוש,התסכול,מצטבר.
החסימה,השביתה,המחאה,אתהולידווההשפלה

כקבוקי-וזריקתירוי-האבנים .העכרת-הצמיגים

לוחמיחוליותנגדכמאבקצה"להצלחת .התכערה
שלכדמותולשינויהביאההפלשתיניםהארגונים

לאצה"לחיילמולעמדכעת .הפלשתיניהאוייכ
הפועל, ,הסטודנטהתלמיד,אלאנושא-נשקלוחם

חצצולאוכנההפלשתיניתהאשה .ונשיםצעירים
כעת-הפלשתיניוהלוחםהישראליהלוחםכיןיותר

מולהניצבהפלשתיניהאוייכלהיותהפכוהם-עצמם
 .הישראליהלוחם
הנורמותכמערכתמענההיהלאזהחדשלמצב

הערכיתמסורתו .צה"לחיילישלההתנהגותיות
ה"ישוכ"שלמעמידתוינקהצה"לשלוהחינוכית
השלטוןמולהמדינההקמתשלפניכתקופה

שלומלחימתוכארץ-ישראלהבריטיהקולוניאלי
ערב.צבאותפלישתנגדכמלחמת-העצמאותצה"ל

כלשהיצורההכילהלאצה"לשלהערכיתהמורשת
נגדאך-ורקאלאאזרחיתכאוכלוסיהמאבקשל

כלתי-סדיריםכוחותהםהיו(אפילולוחמיםכוחות
 .) soה-שנותשלה"פידאיון"כדוגמת
החדשכמצבלהתנהגותנורמטיביתהכוונהכהיעדר

המצב .החדשההנורמהאתשמכתיבהואהאילוץ-
-ל"צהחייליכפניכלתי-צפויאתגרהעמידהחדש
אוכלוסיהנגדכמאבקצבאינצחוןלנצחכיצד

לוחםכוחנגדשכמאבקכעודמתקוממת.אזרחית
צבאינצחוןלהגדרתאובייקטיבייםמדדיםקיימים
תנאי-וכציוד,ככוח-אדםאכרותשטח,(ניכוש

למאבקכיחסכאלומדדיםקיימיםלאהריכניעה),
כיותרהקרובהמאפייןאזרחית.אוכלוסיהנגד

האוכלוסיהשלההתקוממותמניעת-כזהלניצחון
נוקשה.משטר-ניכושקיוםמחייב-האזרחית

הכבושה,האוכלוסיהשלאזרחכלכזהכמשטר
שלמכנהכלאוייכ,כחזקתהוא , 70עד 7מגיל

כמחנה-פליטיםסמטאוכלמבוצריעדהואבית-ספד
קורסכאףאולםכמיקוש.החשודהכרחימעבדהיא

שלכקבוצהלטפלכיצדמלמדיםלאלמפקדים
אוחלקי-סלעיםכלוקים.המיידותתלמידות-תיכון

המגיחהצעיריםשלכקבוצהאומטילי-ברזל
ראשיככישחוסמתמחנה-פליטים,מסמטאות
סמטאותלאותןכמהירותובורחתבועריםכצמיגים

חייליואתצה"למציידבוהיחידהידע .צרות
הודאותספרוןהיכרזהמסוגכבעיותבהיתקלם

אותםהארוכיםלשבועותכניגודוזאתפתיחה-כאש,
יעדניכושבתרגלוכקורס-קציניםהצוערמעכיר
 .השוניםסוגיועלמבוצר

עלכלשונן.הפתיחה-כאשהודאותאתלקייםכדי
להחליטהפלשתיניהרחובלזירתהמגיעצה"לחייל
לידותוחייבכסכנת-חייםנתוןהואמתיאירועככל

לסכנהנתוןהואומתיהאזרחיםמתקיפיולעבר
ירייות-אזהדהלירותלוהמאפשרתפחותה-יותר

לחץתחתלהתקבלאמורהזוהחלטהכאשר .בלכד
בועריםצמיגיםשלכבדעשןמתעופפות,אבניםשל

הבלתי-נמנעתהתוצאה-מגז-מדמיעדומעותועיניים
הפלשתיניתהאוכלוסיהמקרבופצועיםהרוגיםהיא
מטווחבלתי-מבוקריריוזקנים,נשיםילדים,כולל
לתוךפריצהבלתי-חמוש,אזרחיהמוןלתוךקצר
שלסממניםויתדכתוכםהרכושוהדספרטייםבתים
אזרחיתואוכלוסיהזועםצבא-כיבושביןאליםמפגש

 .מתקוממת

ב.
ששת-מלחמתאחדישנוצרההחדשהבסיטואציה

 .לצבא-כיבושגםבעל-נדחו,צה"ל,הפךהימים

צה"לשלהדימוי-העצמיאתתאמהלאזועובדה

נטומשום-כך .הבכיריםמפקדיובעינישהצטיידכפי

זהלסוגהחייליםאתלהכיןמהצורךלהתעלםהללו
והןהמבצעיבמישורהןהצבאיתהפעילותשל

ולהתכונןלהתאמןהמשיךצה"להחינוכי.במישור
כלתי-וכוחותסדיריםצבאותנגדמלחמותלקראת
שלו.המקובלמוסד-הלחימהלאורולהתחנךסדירים

הדרךאתהסדיריםצה"ללחייליהראהלאאחדאף
צבא-נגדהמתקוממתאזרחיתבאוכלוסיהלטיפול
להכירסירבהצה"לקברניטישתודעתמשוםכיבוש,
כהיותוהיאכיוםצה"למהווייתשחלקבעובדה

עוכרזהבנושאסדרת-החינוךאתצבא-ניכוש.

-הכבושיםבשטחיםעצמו,בשטחהצעידהחייל
כחצרותבלטה,מחנהבסמטאותשכם,שלבקסבה

שלבסיומהברצועת-עזה.אונד"אשלבתי-הספד
באשבתרגיליםכמעט-תמידהמלווה-כזאתסדרה

 .עמוקכתסכולהחיילמצוי-חיותמטרותעלחיה
בואולפניעודחונךעליוהערכיהמטעןאחד,מצד

שלבגדדאינהאזרחיתשאוכלוסיהלומודהלצה"ל
 ;צבאייםאמצעיםכנגדולהפעילשישישיראוייב
האזרחיתהאוכלוסיהכנגדיפעיללאאםשני.מצד

הואשברשותוהצבאייםהאמצעיםאתמולוהעומדת
במטחי-מלווהזהתסכולכאשדנגדם.במאבקיובס

אין-ראשועלהניתכיםובמטילי-ברזלאבנים
שהפורקן ,מאודלהצטערשישאףעל-כך.להתפלא
מוגברתאלימותשלבפץרמתבטאזהממצב

אלהכלפיאףהאזרחית.האוכלוסיהכלפיומופרזת
הישיר.בעימותחלקנוטליםאינםשכלל

אתהמוצאתילדים sל-~םבגבן.הנורותתלמידות
עדהמוכיםישישים .מפוחדחיילשלמנשקומותה

ספקאין-נכדיהםבגילחייליםעל-ידיזוב-דם
וביןמעשירהםשאלההצבאביןדבמדחקשקיים
 .קפלןיוסירב-סדןעל-ידיהמיוצגהצבא
דמהולהתסכולשלגבוהה-יותרדמהקיימתאולם

היהשניםעשרותבמשךפורקן.שלמאיימת-יותר
הערבי"גלית"מולהנלחםהעברי"דוד"שלהדימוי
הצבאיהכוחשלהעצמיתבתודעההמרכזיהדימוי

ששת-למלחמתעדומדינת-ישראל.ה"ישרב"של
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במציאות,רבהאחיזהזהלדימויהיה(כולל)הימים
מחשבתילמאמץצה"למפקדיאתשחייבהעובדה

בתקופההערבי.הגודליתרוןעללהתגברכדירב
התפתחויותשתיחלוששת-הימיםמלחמתשבין
 :הדימויוביןהמציאותביןפערלהתהוותגרמואשר

זרי-הניצחוןעלמחשבתיתקפיאהחיתההראשונה

הצבאדוליבגשלוותהששת-הימיםמלחמתשל
חדש-גורםהופעתהיאהשכיח ;בציודורבובשיפור

שלהבלתי-סדיריםהכוחות-ההתמודדותבזירתישן
פעלואםביןאלו,כוחותהפלשתינים.הארגונים
ניתןלאהטרור,בדרךפעלואםוביןהגרילהבשיטת

שלקנה-מידהבכל .נוסףערביכ"גלית"לסווגםהיה
הצדהופיעצבאייםכוחותביןהעוצמההשוואת

צה"להצליחלאזאתלמרותאךכנחות,הפלשתיני
הפלשתיניםהארגוניםעלהכמותייתרונואתלממש
סדר-עולהלמערכהממערכהמכריע.נצחוןלהשגת
הפלשתינים,נגדבמלחמתוצה"לשמשקיעהכוחות

משתי :זרהשקעהתואמותאינןהתוצאותאולם
מאוגדהיותר , 1 _ 968במרסכרמהבקרבחטיבות

 )!(אוגדות-7לועד 1978במרסליטניבמבצע

הופעלובהאשרלבנון'מלחמת .לבנוןבמלחמת
לוחמים 15,000כנגדצה"לחייליאלפיעשרות

המלאההיפוךאתביטוילידיהביאהפלשתינים,
האדירהישראליהכוחהנדונים.הדימוייםבצמד

עלומתוכננת-מראשיזומהבהתקפהשהתנפל
 ,הפלשתיניםהלוחמיםשלהחצי-סדיריםהכוחות

המטרותאתלהשיגבלילבנוןמשטחלסגתנאלץ
שלה"דוד"להשיג.נשלחאותןוהמדיניותהצבאיות

עדחמושמסורבל,כבד,-ל"גלית"הפך 1967
לעינישנחשפהזאת,עובדהגולמני.מראשו,למעלה

בציריםוצידון'צורשלידהפליטיםבמחנותכל
הסתמנהביירות,ובמבואותהשרףהרישלההיריים

משוםאולי ;הרחוקהבלבנוןולאקודם-לכןערד
בההבחנולאלעינינומתחתדווקאשהופיעה
שמתרחשבמהאובייקטיבימתבונןלכל .במועדה
הואאפילוורצועת-עזה,המערביתהגדהבשטחי

ממלאמילגמריברור ,הניציםהמחנותלאחדשייך
 ."יהתנכהמאבקשלהעכשוויתבגירסאתפקידאיזה
המודרניהציודבמיטבהחמושה"גלית"עתהכןכאז
 "ה"דודאתאחת-ולתמידלהכותמצליחאינו

להטלתמקלעת-"יתנכנשקבאותוכיוםהמשתמש
 .וקליעי-גומימסמריםאבנים,

מכיןאינוהישראליהחיילשלבחינוכושום-דבר
שביןבפערהכרוכההנפשיתלהתמודדותאותו

"דוד" .כ"דרד"דימויו-העצמיובין "כ"גליתהודייתו
היוצא ,בבלוייםהלבושהאמץי'הבודדהנערהוא
הקלגסמפניעמוכנודעללהגןכדיהמחנהלפני

אלהישראליהחיילבבוא .שריון-קשקשיםהעטוי

הפלשתיניהאוייבעםלהתמודדכדיחיםהשט
ניצבהתקינים",החייםאתומשבשהסדראת"המפר

הלבושהפליטים,ממחנההצעירהנערמולו
אבניםליידותכדיהמחנהמסמטאותהיוצאבבלויים,
שכפ"ץ' ,קסדההעטויהישראליבכובשובקבוקים
החיילביןזהתפקידיםהיפוך .בידרורובהאפוד-קרב

ערכיובעולםקבילאינוהפלשתינירוהצעיהישראלי
מכךכתוצאההנוצרהמתחהישראלי.שלודימויו

 .כלשהיבדרךפורקנואתלמצואחייב
-לראותוולאזהממתחלהתעלםהינהאחתדרך
והמחנכיםהפוליטיקאיםמרביתשלדרכםיזוה

לאשעדייןמשוםלהםהתאפשרהזרדרךבישראל.
 .יםבשטחהגלומההגדולהההתפוצצותהתרחשה

לעתידתזכורתכעיןרקהם 198 7דצמבראירועי

בסירובהיאהמתחלפריקתשניהדרך .להתרחש
דמוניזציהעל-ידיוזאתכ"דרד"הפלשתיניאתלראות
אדמוני"נעררתואלהיותיכולאינוהפלשתינישלו.

סכינים-תרקעטרוריסט,שהואמשוםיפה-עיניים"

ומשוםדו-רגלית"."חיה ,"קו'ג"ילדים,שורףבגב,
אי-אפשרהאנושי,למיןמחוץכמעטמצוישהוא

מותר-להבטחותיולהאמיןואיןאיתרלהידבר
הכרח,במלואאותולרמוס ,בחמת-זעםעליולהתנפל
שעמדהההנמקההיתהזאתעבר.לכלאותולהפיץ
 .לוחמינגדהליכודממשלתשלמלחמתהביסוד
זציהידמונזאת,עםיחד .ןבלבנווהפלשתיניםף"אש
נלחםהואלוחם.ההדרגשלנחלתוהיתהלאזאת
כללי-לפיפלשתינים,היואפילוממולו,הכוחותנגד

למעשיהמביאהשנאהוללאהמקובליםהלחימה
תימקיישראלשבשליטתבשטחיםאולםאכזריות.
כוחותאיןכאן .מסוכנת-יותראחרת,מציאות

כדיעליהםסתערלהשניתןלוחמיםפלשתינים
והתסכולהמתח ."גליתמול"דודממשוואתלמחקם
כלפיןבמישרימופניםהישראליהחיילשלשבנפשו

במצבמצרייההיותהלמרותאשראזרחית,אוכלוסיה
אקטיבית ,הזמןבמרבית(פסיביתקוממותהתשל

נרבעתסכולולוחם.כוחאיננהעדייןרחוקות)לעתים
עםישירבמגענמצאהואאחד,שמצדמכך

הואשני,ומצד ;חמת-לויבלתאזרחיתיהאוכלוס

שממולדהפלשתינישלהיותראתלהכחישחייב
דימויו-העצמיאתולקייםלהמשיךכדי"דוד"
היי~ראליהחיילשליוהצבאהאזרחיהחינוך .החיובי

חסרי-צידוקהמונייםמעשי-הרגביצועממנומונע

תיני ,,uהפלישלהדמוניזציהאךאזרחית,יהבאוכלוס
ברגעידווקאהמתגברת ,מהפוליטיקאיםחלקשבפי
לאיטהומחלחלתהולכת ,בשטחיםותסיסהמתח

האוכלרסיהעםבמגעהבאהחיילשלבנפשו
 .הפלשתינית

הבלתי-הכתםשיופיעעדהיאזמןשלשאלהרק

NACK STRAND :צילום -AFP 

-הישראליתהחברהשלומצפונהמצחהשלנמחה
עדאי-הופעתואתאזרחית.באוכלוסיההמוניטבח

שלהחינוכיברקעהיתר,ביןלהסביר'אפשרעתה
עובדת,התישברת(הלוחםהדרגמחייליחלק

הכוחותשלהמתמדתבתחלופה ,)רתנועות-נוע
(אנשי-האזרחיתהארכלוסיהעםבמגעהבאים

 .עצמההארכלוסיהשלהחלקיתובפסיביותואים)ילמ
שלההתקוממותגילוייוירבושילכוככלאך

החיילשלתסכולושיגדלוככלהאזרחיתהארכלוסיה
החינוכייםהמעצוריםיוסרומולה,ישירותהעומד
למתחיםומטהראליםפורקןמהבאתבנפשו

אישיותו.שלמותעלהמאיימים
פניאתלקדםכדיכלשהודברלעשרתניתןהאם
 ?הרעה

צה"לשלידובתפקמקורהלפתחנומדתוהעהרעה
ולכןצבאי,ולאפוליטיהינדזהתפקידכיבוש.-כצבא

 .הפוליטיבמישוררקאלאצבאיבכוחפיתרוןלואין
שללגורלהפיתררןמציעהמדיניהדרגאיןערדכל

שלשלטונהתחתהנתונהניתיהפלשתהארכלרסיה
 :פתרונותשתתווההיאבשטחיםהמציאותישראל,

הכיבושמשטרנגדתתקומםהאזרחיתהאוכלרסיה
אלימיםבאמצעיםביגיצבא-הכיבוש ,והדיכוי
זה-מ,ל-יעמדושל-דברובסופן- '-ויותריותרונוקשים

והחיילוהמדוכאהמושפלתינילשפההצעירזה
והיחידההאחתהדרך .והזועםהמתוסכלהישראלי

אתהפסיקלהיאהצפוייהההתפוצצותאתלמנוע
מצב-הכיבושאתלקייםאחרכסיוןכל .מצב-הכיבוש

נכרןבעיקר .שריבלתי-אפהינדתוצאותיואתולמנוע
אזרחיםחנךלניתןלא .החינוכיבמישורהדבר

לנהרגזאתעםויחדכיבוששלמשטרלקייםוחיילים
שמציאותמשרםהמקובלים,סרהמוכללילפי

םימאמצ .מיסודהבלתי-מוסריתהיאהכיבוש
יליובחילהטמיעבכדיצה"להשקיערביםחינוכיים

מושג ."קנשה"טוהרמהמושגהנגזרתההתנהגותאת

מוסרייםכללי-התנהגותבעייתיבאופןיחדכורךזה
מושגבשתיתיומהבעיהמוצא .בכלי-הרגשימושעם

אשרבלבדמכשירהינםשכלי-נשקבהכרההואזה
ערכיותםלהמעניקרע)לאר(לטובבוהשימושרק

טוהר"למושגבאשרהדברכךלאמוסרית.
כסירןרכלרע,מהותומעצםהואהכיבוש :הכיבוש"

מלכתחילההואכלשהו"טהור"יסודברלמצוא
 .בלתי-אפשרי

להילחםרצוישעל-פיהןנורמותישלמוסר-הלחימה
נורמותאיןשכיבול .-הנשקלטוהרלחנךחרבהולכן

אי-אפשרולכןזרעםעללשלוטאפשרשעל-פיהן
 • .לטוהר-הכיבושלחנך
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משבר
הקונצנזוס

הלאומי
 .העובדיםחברתיו"ר-רוזוליודניעםשיחה

הכל.להקיףיכולשאינניבהנחהנושאים,בשניאתמקד
 :מכא"םשלבנושאראשית,
חיתההמיוחדות,באוכלוסיותיצה"לשלהטיפולמגמת
שלגווןלקבלהחלואלהאוכלוסיותשכן ,מעיקרהנכונה

או-שלנורמהלדוגמה,אצלם,התפתחהתת-תרבות.

עצמידימויביצירתצורךמתוךשנבעהבצה"לשרות
כלשהו.

בזמן.באהזה,בתחוםהצה"לית-חינוכיתהמגמהלכן,
שלאמשוםבעיקרבביצוע.התגלושהחולשותאלא

בעליהמתאימים,האנשיםאתלנושאלגייסהצליחו
החינוכיבתחוםהאפשריתביותרהגבוהההמיומנות

הגודלבסדרפרוייקטעצמםעללעמוסהיושיכולים
 .כפותרולאכמסייעבצה"לולהשתמש ,שנדרש

סהייכהיה ,הביצועיבתחוםההצלחהוסר·מחכתוצאה
 .לקוי-ובנערותבנעריםהטיפול

הבלתו-החינוכילתהליךקשוראתייחסאליושנינושא
פערקייםפהגםכמחנך.:למפקדקרישבצה"ל,ממוסד

בשטח.המעשהלביןהתיאורטית,הכוללת,התפיסהבין
העזריםכלאשרחינוכי,כמנהיגהמפקדראיית

 ,הנכוחההראייההיא ,לוסיועבבחינתהםהחינוכיים
 ,עצמוהמפקדשמקבלהחינוכיהרקעאבל .לטעמי
הנשמהלבצעכדילהזקוקעצמושהואההזנהמערכת
ככלוהולכתומתדלדלת ,ביותרדלה ,בפיקודיוחינוכית

בתחוםשלנוהחברתיהקונצנזוסוהולךשמתערער
הביטחון.

למלחמתבהיגררותובגיןשלהחמורותמשגיאותיואחת
לשבירתהאחריותאתעצמועלשלקחבכךחיתהלבנון,

שלנוהחברתיתהאינטגרציהנשענהשעליו ,זהקונצנזוס
המשךוששיקולוהשגיאות,הקשייםכללמרותשצמחה
לאהכללי,בשיקולחשובמרכיבלהיותהיהצריךקיומו,
שהיא.מבצעיתמחשבהמכלפחות
פרובלמטיתולכן ,הענייןתוקןלא ,לבנוןמלחמתמאז

חייבתוהיא ,כמחנךהמפקדשלתפקידושאלתכל-כך
שלבדרךאולימחודשת.ערכיתהתמודדותלידילבוא
על-ידימסוייםבסדרשייערכויחידתייםהדגמהערבי

 .לכך)המוגדריםהחינוךאנשי(בעזרתשוניםמג"דים
עםייפגשובהם ,למפקדיםעיוןימיבעזרתאולי

יכולתשלוהעשרההרחבהלצורךשונים"מזינים"
 .החייליםעםשלהםהאינטראקציה
במהירותיטופללאזהנושאאםאיך-שלא-יהיה,

שעלוללמהבקשררבהלדאגהמקוםישוביעילות,

מהושהרי .חיילינואצלומוסריתנפשית-להתרחש
הם ?כיום-28 30בניבחוריםשלהצבאינסיובםמחזור

הסדירשרותםבמהלךעסקו .שנים-10כלפניהתגייסו
במילואים Jאח"ימית,בפינויאח"כבשטחים,בשיטור
שוב, ,ועכשיו ,בלבנוןשיטורבפעולות ,לבנוןבמלחמת
עכשיו'המתגייסצעירהמלוותהדילמותואילו .בשטחים

גזפגזישלירילביןאבניםמולפסיביתעמידהביןנעות
 .במכותשימושאו

נלקחהפוליטיות,ההחלטותבמסגרתאםתוההאני
 .זהמצטברמכסיוןכתוצאהשנוצרהאתוסבחשבון

 •גדול.אי-שקטקייםעל-כל-פנים,אצלי,

 96-97גל' , 77עתרן 30



 :קנטורעדנה
ולאירועיםבע"פלהסברהחמת'מנחלת

פתוחמיקרופון

לקהל
אתלהביאהואהסברה,כצוותתפקידנו

שבעייפאירועיםדרךהרחבלקהלההסתדרות
חברתייםבנושאיםגםומדובר .גווניהםכלעל
וגם ,מהארץירידה ,חינוןקופייח,-כמו

 .טהוריםאמנותייםבנושאים

אלה,בכלאותנוהמשמשהעיקריהאמצעי
שוניםבמודליםערבי-ראיונות-הוא

ואנישונים.אוכלוסיותלסוגיהמותאמים
רבקהללנומצפהמקוםשבכללציין,מוכרחה

 ,כולוהקומפלקסמשוםהמגיעכזהאם-
אחדלמעןאוהמראייןלמעןהבאואם

מהמרואיינים.

גדולים,באולמותמתבצעמהאירועיםחלק
מצומצמות,במסגרותמעונייניםאנובדייכאבל
 .יותרונגישקליטהקהלבהן
לנונראהבמתרחשהקהלשלמעורבותועניו

רעיוןמכברלאניסינוזהלצורן .מאדחשוב
האולמותבתוך-פתוחמיקרופוןשלחדש

 .המאזיניםלשאלות-
שונות,לאוכלוסיותהמכווניםלאירועיםבנוסף

מוגדריםלמגזריםגםמופעיםמתאימיםאנו
-כמומקצועייםאונעמיית,נשות-כמו

מסגרתיצרנוהיוםבשעות .קפלןבי"חרופאי
אותםלסטודנטים""צהרייםשלמפגשים
בברורשנראהממהלעוררמאדלנוהיהחשוב
לבתי-הספרגם .פוליטיתאדישותשלכמצב

וכןהלימודים,בזמןהגענוהתיכוניים
 .שוניםעבודהלמקומות

שתיקראחדשההפקההפרקעלכרגע
בה ,פלוסייראיונותערב-מצב"תמונות
בחדשותאנשיםעםבן-נריצחקישוחח

 .ניצןשלמהשלבהשתתפותו ,ומאחוריהן
ובלתי-נמרצתאצלנוהעבודה-בסיכום
סוחפיםבארץהמציאותאירועישכןפוסקת,

ובחשיבהלגביהםבתגובה-ואנוודוחפים,
מתמדת.

אל-יגוריובל
 :ההסתדרותשלולחינוךלתרבותהאגףמנחל

ביכולתנוחרשאמון
להשפיע

אגףמהלשם-היאלעתמעתהחוזרתהעיקריתהשאלה
 ?בהסתדרותולחינוןלתרבות

שהמערכתככלא. :חלקיםמשנילטעמי,נבנית,לכןהתשובה
ופחותביזוריתיותרתהיהבמדינה,והתרבותיתהחינוכית

אתיותרנכוןבאופןותבטאהדמוקרטיהתגדלכןריכוזית,
מגווןישנוכתנועהלהסתדרותב. .תושביהשלהשוניםצרכיהם
הואוהתייחסותהעניינהמוקד .ביטוילהםלתתשעליהמסרים
ביטוילמתןמכווןולחינון.לתרבותוהמרכזהעוב,דהאדם-כמובן

איפיונהבכן .זהאדםשלויצירתיותוהתלבטויותיו ,לפעילותו

אחריםמקצועייםאיגודיםלעומתההסתדרותשלהייחודי
 .בעולם

השקעהעלהוויכוחעבודתנודרךכללאורןקייםעם-זאת
פועליםשלהכלכלימצבםהטבת-כמופיזיים.בצרכים
מנסיםאכןואנותרבותיים,ביעדיםההשקעהלעומתבמפעלים

הפיזיהרעבהשבעתביןהנכוןהאיזוןאתלמצואפעולתנובדרן
לאיזוןלהגיעמשתדליםשאנוכשםחברינו,שלהרוחניוהרעב

 .התנועהערכילביןהפרטצרכיביו
חבריה,לביןהמערכתביומתמידדיאלוגעלמדוברכלומר,
העצמילניהולןאפשרויותפיתוחעל-דייבעיקרהמתבצעדיאלוג

ותומןמלווהבבחינתהיאהמחלקהכאשרשונות,מסגרותשל
בחבורותקורהכך .תכתיביםמתןשלמגמהכלללאבלב,ד
ועודהעדותפולקלורפיתוחשלבפרוייקטיםהעם,וריקודיהזמר
דיוןקבוצותיותריוצריםאנוהרעיוני,החינוןבתחוםגם .ועוד

ניתנתשבראשונותנו.אמונתמתוןהרצאות,מפגשימאשר

ולפיתוחבעיות,עםיסודיתלהתמודדותומעמיקהרחבהאפשרות
 .רלוונטייםלנושאיםביחסעצמאיתחשיבה
המערכותשלתפקידןאתכמובןמחליפהאיננהזושיטה

מעורבותיוצרתובעיקרעליה,משפיעהבהחלטאבלהפוליטיות,
זהבכיוון .ולהשפיעלהתערבובחובתנוביכולתנוחדשהואמונה

אתובכללהתיכוניםתלמידימועצותאתגםלהפעילמנסיםאנו
הקבוצהבראשכידועעומדפלדאלעדדייר .החינוןמערכת

ליצורוהאמורה ,העבודהתנועתלערכיחינוןלמעןהפועלת
חיזוקלשםציבורואנשיהורים ,למוריםמשותפותמסגרות
הפורמאליותהחינוןבמסגרותהנזכריםהערכיםשלהקנייתם
הואמדובר,בוהחשוביםמהערכיםאחדכאשר ;הקיימות

השנהעשריםמשןהנועראצללגמרישטושטשהפוליטיהחינון
 .האחרונות

 !בעתידלעצמנומאחלהייתימה
המקצועיים,האיגודיםבתוךגםהנזכרותהפעילויותכלחיזוק
הפעילותכיוצייבאחרות.למטרותמתחילתםנועדושאלהלמרות

במסגרותכביכולמתחרותלחשושמבליהמקומיות,ברשויות
 .דרך-משלהמתנייסיםכמואחרות,הפעלה

ייתרםכךתרבותיות,הפעלותיותרשתהיינהככלאדרבה,
 .לוייטבוכןהציבור

הפעולהועודבארץ·ישרלאהעובדיםשלהכלליתההסדתרות
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 :סומךששון
עבריתחוריהחוויתי

בסריעקב

מהמנוכרתבלשוןלשאולזה-ידידלראיין
אינטימית.בלשון·חברלשאולהשכלתשלא

אי·שקטמאורגן'אךשכחןמפוזר'פרופסור

קווי-הפנים.וגםרגישותאצבעותפנימי'

גימגום~לחב.גםאךבתשובותיורהוט
ערבית.ספרותחוקרשלולחטאוקספורדי'
משורר-סתר.

אוחדשלמחקרמנוצלתהמוגברתהשתבוןשתנ
 ?השבתוןשתנלפנישהתחלתמחקרשללהמשך

ספציפייםסופריםכחקרעוסקאנישנהכעשרים

המודרנית.הערכיתכספרותספציפיותובעירת

להתרחקהשבתון,שנתאתלנצלאיפרא,החלטתי,
אתולא"היער"אתלראותולנסותחודשיםלכמה

לעשרתמסרגללאשאנידבריםוקראתיה"עצים"
שניכסופרים.עסקתילאוהפעםזמן,מחוסרכאץר
בדיקתה :האחד .אצליונארגיםהולכיםסיכומיםסרגי
זאתהחדשה.הערכיתכספרותהלשוןתופעתשל

אכלקודמים,כמחקריםפעםמדיכהשעסקתיבעיה
עלמדבריםאנחנותשומת-לכ.ליתרוארייההיא

מאד.מורכבתלשוניתכמציאותהמצרייהספררת
ומערכתדקדוקישנםהכתיבהלשפתכידוע,כערכית,
צוררתישהדיבור,ללשוןואילומשלה,לשונית
השונים.הערכייםללהגיםכתיבאיןולמעשהאחרות
חי-והמספרהדרמטררגוכעיקר-הערכיהסופר

 ?מהלכתובלשרןבאיזו :ממושכתכדילמה

המבוטאתמזושונהבשיחה'המבוטאתהמילה
בכתיב?

עיקרלאהואהמיבטאמהבעיה.קטןחלקרקזה
 :דרגמאאתןשרנה.המליםאוצרראשית,הבעיה.
"לראות"שפירושההמילהאפילוכתובהבערבית

רקלאאבלהיום-יום.מלשרןהכתבכלשרןשרנה
שלברמהגםאלאבעירת,קיימותהלקסיקוןברמת
כרתכיבעיקרהרגישים,הסופרים .הלשוןמכנה

עכשיו,האחרתבכתיבהגםאבלהררמאנים,
על-מהמיצרליציאהמעניינתדרךלמצואמתחילים

הםמעורבת"."שפהמכנהשאניבמהשימושידי

הכתבלשרןלתוךלאטלאטלהעבירמנסים
מהמקצב,-המדוברתמהשפהשוניםאלמנטים
שלכסירנותנעשיםוכר.'המליםמאוצרהתחביר'
פורמליתפחותשהיאשפהלקבלעל-מנתערבוב
הלשוןאתהמזכירהגמישהשפההכתיבה,מלשרן

הדיבורית.

 ?ממשהדיבור'בלשוןכתיבהשלכסירנותהיוהאם

ראשית, :בעירתמספרישזרכדרךגםאבלבהחלט,

הרבהישושנית, ;הערבייםללהגיםאורתוגרפיהאין
אתהשלך,בדיאלקטכותבשאתהברגע .דיאלקטים

מלירן 200לךאיןואזכלל-ערבי,ולאמקרמיסופר
ושלישית, ;פחותהרבהאלאפוטנציאלייםקוראים

בשפהשנכתבתערביתספררתיששנה 1,400מזה

מיוהיום ,"א ry"פו~בערכיתשנקראתהכתרנה

כותבשהואכאילונחשבעדייןמקרמיבלהגשכותב
הבעיהעלספרעכשיומשליםאני '.במסוגכתיבה

כחוקראלאכבלשןלאהערבית,הספרותלשרןשל
שלהאמנותיותההשלכותאותימעניינותספררת.
השאלהגםאבל .הערביבעולםהסרצי-לשרניהמצב

הערביתלאמנות.מיליםהופךסופראיך :הכללית
להובילהעשרייהמצריינת"מעבדה"חינהימינושל

בגללזהרכל .לערביתמעברהפורצותלמסקנות
אתהלגבירלכתיבה,המדוברתהשפהשביןהפער
שאי-אפשרשאלותולשאולניסוייםלעררךיכול

למשל,האנגלית,השפהלגביכקלותאותםלהציג
שלכעבריתהעברית.השפהלגבישלאוכוודאי

לאורצמחההיאבכלל.דיאלקטיםאיןימינו
תת-לשונותבהנוצרוולאההמוניתהקומוניקציה .

לדרגמא.גיארגרפית,חלוקהעל-פי
מעלההשלתמתי,לאעדייןאותרהשני,המחקר
המודרניהערביהסופרשליחסרבדברשאלות
 ,כאמורמדובר, .שלוהקלאסיתהספרותיתלמורשת
ערביתספררתשנות 1,500- 1,400שלבתקופה
נכתבותמידאבל .ושקיעותעליותהיובהרצופה,
הגדולההשקיעהבתקופתאפלרפרוזה,ודברישירים
הסופרשליחסרמהרהיאשליוהשאלהכיותר.

 ?זהספררתילמצבורהמודרני

האם ?המודרני"הערבי"הסופר :ולומרלהכלילניתן
 ?כזהסטראוטיפיש

שכולםהמרכזיים,הסופרים ·עלרקמדבראני

סופריםגם .כמוכןישהאירופאית.לספרותחשופים
לתרבותלהיחשףהמסרבים"פונדמנטליסטיים"

הספרות .בהחלטשולייםסופריםאלהאבלהמערב,
המאהמאזכלומרמראשיתה,ימינושלהערכית
ספרותיותוהשפעותתרגומיםשטרפתחינההקודמת,

חדשיםז'אנריםלתוכהקלטההיאמערביות.
מצריהערביוהסופרחדשים,מודליםאיתםהמביאים

שני.מצד .מלאהכהכרהאלה,השפעותמכלולתחת
רמה .שלוהקלאסיתמהספרותזהסופרמושפע
הדישולבובהםהדרכיםזהלבדוקאנישרציתי
הסופריםשלכיציררתיםהקלאסיתהספרות

 :כאלההדיםשנימוצאואניהמרכזיים.המודרניים
הקלאסיהערביהטקסטכאשר .הליניאריהאחד

ברשחליםבלאהחדשהטקסטתוךאלמשתחל
 .מהותייםשינויים

הסופריםשכלמניחאתהמראשהאםהיאהשאלה
שמאאוהערבי'לסיהקאמהעברמושפעיםהערביים

שלאוכאלהשמושפעיםכאלהשישחושבאתה
מושפעים?

אחרישנולדוהערביםשהסופריםאומרהייתי
השפעתללאולכתובלחיותיכולים-2המלחה"ע
השכיחהעולםמלחמתעדאבלהקלאסית,הספרות

הקלאסיתמהמורשתהרכההממוצעהערביספג
הספרותתחילתמוסלמי.הואאםבעיקרשלו,

ככךחיתההקודמתהמאהמסוףהמודרניתהערכית

ארהסופראמנות .הקלאסיבנוסחשיריםשכתבו
שיבוציםלעררךיכולתוחיתהאזבמיטבההמשורר
אלאלשיבוצים .הקאלסיתהמורשתמתוךושירים
 .הליאנארי""הטיפוסקראתי
מתאפייןיותר,המענייןוהואהאחרהטיפוס

זאת-לאירוניים.אלהושיבוציםהדיםשלכהפיכתם
שלבציטוטארב~לוזיהכשמשתמשיםאומרת,
אתומשניםלמשל, ,-10המהמאהקודמים,טקסטים

 .דיאלקטיתהפיכהעל-ידילאירונית,משמערתם
לתיקוףמשלילדרךהגעתיזראבחנהבאמצעות
כמונחיםלהשתמשמכליהחדשההערביתהספרות

הספרותתולדותכרתכיהשתמשוהיוםעדמערכיים.
רומנטי' .ניאר-קלאסי :כגרןבמונחיםהזאתהערבית

התרבותמתוךצמחושלאמונחים .וכר'מודרניסטי
רציתיואני .אירופהמספרותאלאעצמה,הערבית

לתרבותאינטגראליות ,פנימיותבהבחנותלהשתמש
הערכית.

כוללערביים,קולגיםעםקשרלךישהאם
 ?שלךהמחקרבתחוםפלשתינים,

ופהירבאבארה"כ,ערביםסופריםפוגשאני

שלר"קששזהלומראי-אפשראבל .ובמצרים

לעומת-זאת, .רצוףדיאלוגשלאוכוודאיחוקרים"
ערכיםסטודנטיםמספרשישלהגידוגאהשמחאני

אנוושיחדהאחרונות,השניםו oכ-איתישעבדו

כותביםמהםאחדיםרעיונות.ומפתחיםיושבים

שאנישאלותאותםשואליםהם .אצלידוקטורטים
לחרוגמנסיםאנחנו .שואלשאניובדרךשואל

כאמצעיבספרותעלסוקולא ,""מסדרתיותמשאלות
עדהערבים.שלה"מנטליות"ארהחכרהלהכנת
אצלהןהערבית,כספרותהעיסוקרובעכשיו
היההערבים,החוקריםאצלוהןבמערבחוקרים
זרבחברההאשהעללומדיםמה :תימטירתבשאלות

אלהכל .וכר'הדורותפערלגבימהאחרת,אר
הספרותחוקרשלמעניינולאאבלחשובותשאלות
היצירהשלהפנימיתהדינמיקהאתלהכיןשרוצה

לארלחקוראפשרחכרהבעירתשהריהספרותית,

יעילותאחרות,בדרכיםגםאלאהספרות,דרךדווקא
יותר.

מחקרישיתוףעללדברקשהשלך,השאלהלגבי
שהמושגיםמרגישאנילאטלאטאכלישראלי-ערכי,

פעםמדי .הערבילעולםמגיעיםכאןמפתחיםשאנו
חוקרשלכמחקרשלירעיוןארמונחרואהאני

יוצרוזה .שמיאיזכררתוךאפילולעיתים .ערבי
טובה.הרגשהכמרבן

ערבית,ככותב . 1951ב·ארצהוהגעתבעירקונלדת
איך .כמשוררופתחתיפהספרותלכתובהתחלת
 ?אינטלקטואליתמבחינההראשונהקליטתךחיתה

 .גבילכתחילהוזרהשרנהחיתההישראליתהתרבות
 .לארץרעלהלימודיואתשסייםתיכוןתלמידהייתי
משכילכלכמרשירים.לכתובהתחלתיבחר"לערד

ותרגומיםשיריםלפרסםהתחלתיאפילו .כמעטערבי
חיתהארצהעלייתינרכגדאד.בעיתוניפעםמדי

בא(אניעבריתידעתילאמתוכננת.ולאחפוזה'
 .קשהלמציאותוהושלכתימסורתית)כלתיממשפחה

t,כלטרלחוויתעכרנוהימים.כאותםהערליםכלכמר
היהקשה .חמורהחיתההכלכליתוהמציאותועקירה
 .אינטלקטואלייםחייםרעלספרותעלאזלחשוב
התחלתי .פיעלשגררהחיתהלאשהעבריתמה-ערד
מתרגםשל"קריירה"עלולחלוםעבריתללמוד

ואמנם, .שאהבתיהערכיתהספרותשלפוטנציאלי
לעברית,מערכיתלתרגםהתחלתישנה,לאחר

דיהםהיום,אותםקוראאנישכאשרתרגומים

ירחוןלהופיעהתחילבדיוקימיםבאותםמצחיקים.
על-ידישנערךאז,שלמק"ימטעםבחיפהספררתי

בשםבינתיים,לעולמושהלךומענייןמשכילאדם
 .בערביתגםלפרסםדרךמצאתיאצלו .ניקרלאג'ברא
עלייתילאחרשנים-5כערדבמשךבערביתכתבתי
 .ארצה

 ?בערביתלכתובהפסקתמדוע

העברית.בשפהשהתאהבתיכנראהלומר.קשה
הייתי .בהלדברבכית.כהלהרגישהתחלתיפתאום
עבריתחדריהוחוויתירחצישנתייםבמשךבצבא

נותקתיוכךערכיים,ספריםקראתילאגםשלמה.
ידידילביןכיניהערבית.התרבותשלמהמעגלמעט

ויכוחיםאזהתנהלומעירקשעלוהצעיריםהסופרים
אתצמח,דודידידיאתכללההחכורה .זרכשאלה

הדילמהעלהתווכחנו .רעודכלסשמערןמיכאל,סמי
מהר .כרתכיםאנחנולמילכתוב",שפה"באיזו
כתקופההראשוניםאחדאוליהייתיאנייעדנו?
אידאולוגית-עקרונית,החלטהשהחלטתיההיא

הציבורולאחיאנישאיתרזהיהיהשלישהציבור

לכתובאזשהמשיכואלהגם .לגנרלמעברשנמצא
ואחריכלסשמערןתחילהלעברית.עברובערבית,

כורדיםשרידיםנשארו .מיכאלסמימעטרתלאשנים
כותביםשעדייןבר-משה,ויצחקנקאשסמיו :כמו

ללאמוכשרסופרשהואלמשל.נקאש,והנהערכית.
עלכעיקרכותבהוא .קשהבעיהלדיש ,ספקכל

את .קוראיםקהללוואיןכעירק'ילדותושלההרוויה
כךכלמעניינתלאבאץרהערביםהקוראים

אינםככרערבארצותיוצאיואילושלו,התימטיקה
עם- .כמעטכרדדנשארהואולכןערבית.קוראים

לשפוטיכולאיני .צודקשהואלהיותיכולזאת.
הואולכןאוהב.שהואהשפההיאאימושפת .אותו
 .כהכותב

הסוביקטיבימההיבטקטלרגעהשיחהאתכתנקאם
ערביתשכותביםערביםסופריםלדוגמאוניקחשלך,
למרותועוד,עריידינעיםשמאס,אנטוןכמו

הכותביםמספרמבחינתגדלההערביתשהספרות
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האפשרויותמבחינתמאודורחבההערביים

 ?כזאתתופעהמסביראתהאיךהלשוניות.

 .לפנינופתוחהלאהגדולההערביתהחברהכלקודם
להחדירקשהבשלום,אנושאיתםלמצרים,אפילו
הקוראיםשמליוניכך .באץרשהופיעערביספר

הערביםהסופריםגביול .לרשותנועומדיםלאהאלה
אנטוןכמודו-לשונייםלהםקוראשאניבאץר'
קלטושכנראהסופריםאלה-עריידיונעיםשמאס,

אותולתרגםלהםוקשההעבריהספרותיהמודלאת
 .עבריתלכתובכנראה,יותר,להםנוחלערבית.
להנוח"ערבסקות",כמומורכבתיצירהלדוגמא,
שלהקליטהבעיותבגללהשארביןעבריתשתיכתב
המצויהערביהקוראהערבית.בחברהקשהטקסט

בעיקרמודרניסטי'טקסטלקרואעדייןרגיללא
בספרותגםקשיםטקסטיםישמודרניסטית.פרוזה

תפוצתם .עובריםלאכמעטהםאבל ,הערבית
גםואוליבארץ'הערביבציבוראיןעדיין .מוגבלת
 10,000לקנותשיכול ,בארץכמוקהללה,מחוצה

הערביתהחברה"ערבסקות".כמוספרשלעותקים
חברהלהיותהאחרוניםבעשוריםרקהתחילהבאץר

לכן' .מורכבלטקסטרגילהלאעדייןוהיאקוראת,
לכתוברוצהשמאסאנטוןכמושכשאדםכנראה,
 .בעבריתלכתוביותרלונוחכזהטקסט

"ערבסקות"אתמגדירלעומת·זאת,בלס,שמעון
העברית.בלשוןהכתובפלסטיניכרומן

אתלהגדירבהחלטאפשר .עליוחולקאיני
יסודותהסיפוריבמבנהישנם .כךהתימטיקה

שמאסאנטוןספגבמודעלאאושבמודע
והכניסהערבית,העליתומתרבותהערבימהפולקלור

הצורניתברמהואפילנכוןזה .ליצירתואותם
מורכבותעלקודםדיברתיאניהסטרוקטוראלית.

 .העכשוויתהערביתמהתרבותבאהשלאהטקסט
אלא ,מורכבתלאתרבותשזאתטועןאיניובזה
נקלטולאשעדייןמודרניסטיותצורותעלמדבר

 .הערבייבורצכ

המפלגהביומוןשלךשיריםקראתישניםבמשך
הישראלית.הקומוניסטית

חיילבהיותי ?משוררלהיותצריךאחדשכלאמרמי
שתרגמתישיריםלפרסםהתחלתיסדירבשירות
וכמעטלביתואזאותיהזמיןפןואלכסנדר ,מערבית
שכתבתישירלוהגשתי .שירלכתובאותיהכריח
מילהכלתיקןיומיים-שלושה,עליועכרוהוא

כךאכלמשלי.אחדמשפטכרהשאירלאוכמעט
 .כעבריתשיריםכתיבתשלהזהלמסלולנכנסתי
ה"לא- ,הפשוטלאדםשפונה ,לוחמתשירהכתבתי

למדי,חד-מימדיתכתיבהחיתהזאתמתוסבך".
כתיבתשלהטכניקהאתאולי, ,למדתישבאמצעותה

ארוךשירכתבתיאחדיום .ונו'חריזה :השירה

שזה,ראיתיהפרסום,לאחראותווכשקראתיויומרני,
אותישהביאנפשחשבוןאזעשיתי .תרמןאלכעצם,

 .משוררלהיותצריךלאאנישאולילמסקנה
"שירתאותיתפסהלאוניברסיטה,אח"כוכשנכנסתי

 ,עבריתבלשנותבעיקרבלשנות,למדתי .המדע"
גםנעשיתי-60הבשנות .זהלמקצועמורהושימשתי

כלילוהתרחקתיהעבריתללשוןהאקדמיהמזכיר
שליהאחרוןשהשירחושבאני .השירהמעולם
עקבותיונעלמומאז . 60-61בשנותכ"קשת"הופיע
איננידאגה.אלאבל .שביהצעיר"ה"משוררשל

 .מתוסכלמשורר

שלביומוןדווקאלפרסםבכל·זאתשבחרתמה
 ?איראיםמטעמיםחיההקומוניסטית,המפלגה

 .תכנוןאוהחלטהמתוךלא .אידאיכיווןמתוךהיה
תלמידכשהייתיעודשהתחילאיטיבתהליךמדובר
 .השמאלאנשישלבהפגנותוהשתתפתיככגרדתיכון

היושלאבעירקהשמאללסופריאזהתוודעתי
באותם .שמאלהבהחלטנטואכלבד"כ,קומוניסטים

בעירקהשמאלהיהלפרקי,כשהגעתי ) 45-50 (ימים
עלגונןהוא .שוביניזםללא 'אינטרנציונליסטי

מדינתובהקמתהחלוקהבהחלטתותמךהיהודים,
שלהספרותיהירחוןנוסדארצה,כשהגעתיישראל.
מכליבולכתובהתחלתיואני"אל-ג'דיד",דאזמק"י

העתכתבזההיה .כקומוניסטעצמיאתלראות'
 .שמאלהנטיתי .כאץרידי nהכמעט-יהערביהתרבותי

אידאולוגית-מפלגתית,נטייהעל-ידיהונעתילאאבל

אחוותשללכיווןספונטניתנטייהעל-ידיאלא
הקומוניסטיתבמפלגהאזשראיתימהוזה .העמים
לערכיםהמשותפתהיחידההמפלגהשחיתה

 .וליהודים

חכמעט·בלעדיכחוקרהספרותבעולםנחשבאתה
 ?אותוהערכתךמחי .מחפוזשל

כדאי .בחו"לולא .בארץלא 'הבלעדיחוקרולאאני
עכורתשכתבפלדמתיתיהוד"ראתכאןלהזכיר

והיאיתכןהראשוניותשזכותאלא .עליודוקטורט

בשנותמחפוזעלכתבתיהעיקריהמחקראת .שלי
 .המוקדמות-60ה

נתקלאניקרובותלעיתיםאותוהערכתילגבי
הסיבהעלמשהורוגזבטוןאותיהשואליםבאנשים
דבריםהרבהכךכלעליוורקעליוכותבאניכגללה
כספר .מדויקותאינןה"האשמות"שתיטובים.

איןמחפוז,שללרומניםשיוחדהמשתנה",ב 1"הז,כק
 .ויבשהקרההכתיבהלהיפך,מצדי.התלהבות

התרבותרקעעליצירתואתלהכיןחיתהמטרתי
היאוהאמת .אותהלהעריךדווקאולאהערכית
מחפוזאוהבאותהליצירהזהכספרהמיוחדשהפרק
דיפרקהוא ,) 1959 (שכונתנו""ילדיכמיוחד,

וביןהמכנהביןקורלציהשאיןכרטענתיביקורתי.
פעםליאמרעצמוומחפוזהזאת,היצירהשלהתוכן
שהתאכזבלמרותכעיניו,כיותרהטובהפרקשזה
דבריםכראומרלאשאנימהעובדהמניח)אני(כך

לומרמוכןאני :לשאלתךאחזור .יצירתועלנלהבים

מאןתומאסאודוסטוייבסקיאיננואולישמחפוז
עצמו,הואהרומניסטי.לז'אנרתרומתוגודלמבחינת

נתכודורווכנישהואהזדמנותבכלמדגיש ,אגב
ושרומניםהמסורתיהאירופיהרומןבהשפעת

כקהיר""ביתהטרילוגיהכמושלוחברתיים
מיכאל)סמישלהעבריבתרגומובמלואה(שהופיעה
שום-דבר,מחדששאיננוטועןהואזאת.מאשרים

 .מערכילמודלערכיתגיוסהליצורמנסהאלא
התחילהאחרונותהשניםכעשריםהאמת,למען
 soוה-ד oה-כשנותאחרת.דרךלחפשגםמחפוז

בעליקצריםוסיפוריםרומניםלכתובככרמנסההוא
המודרניסטי-אוהריאליסטיבסגנוןלאייחודי,אופי

"ביאר-לוקוראשהייתיבסגנוןאלאמערבי,
"אירופאיים"מבנייםמאילוציםהמשוחרר ,"ריאליזים
הערביתמהנראציהיסודותלעצמווהמסגל

האחרונותשיצירותיוהטועניםאמנםישהמסורתית.

מספראכלכדרכו,מפנהיהווולאכחופזה,נכתבו
מעניינים soוה-ד oה-משנותשלוקצריםסיפורים

חדשדברבהםשנוצרמאמיןואניבצורתם.מאוד

הערביתהספרותחוקראתלענייןשעשוי ,ושונה
והכללית.

הרומןאתשהפךהאישהואעל-כל-פנים,מחפוז,
אתלימדוהואשלו,הלאומיתבספרותמרכזילז'אנר
כאללא-כלומר :לרומןברצינותלהתייחסקוראיו
מוכשריםסופריםשישלהיותיכול .בידוריטקסט

 .החדשההערכיתבספרותאפילוממנו,ומעניינים
ספקליאיןהזאת,הספרותשלכהיסטוריוןאכל

החדש.הערבילרומןנרדףשםהואששמו
ממששלידידותבינינונוצרההאישית,מהבחינה

אנימאז . 1980כשנתבקהירהראשוןבביקוריכבר

הואאתו.נפגשאניכמצריםוכשאניעמו,מתכתב

המופלגגילולמרות .שיחהאוהבמופלא,אדם
אהבת-חייםמלאאישעדייןהואהלקויהובריאותו
טראגיתשיצירתולמרות .להפליאלצוןאיש .ואנשים
 :כךעלאותושאלווכברקשה.חזותובעלתלמדי
שהסיפוריםזהאיךבקהיר,כיותרהמתלוצץכאדם

כמובן)(בלצון'ענהמחפוז ?מדכאיםכ"כשלך
הסופרחייביןהפוכהקורלציהכנראה,שקיימת,

הנחשביםאנשיםשישנםוהזכירכתיבתו,לבין

הםבחייםואילובכתיבתם,מעוליםלהומוריסטנים
 .וחפויי-ראשקודריםמהלכים

 .כמצריםמאדקשהבבידודמחפוזנג'יבנמצאכיום

 .אותומחרימיםהערכיובעולםבארצומידידיוהרכה
ובגללישראלעםבשלוםתמיכתומשוםזהכל

חזיתבעיני .ישראליםעםמקייםשהואהקשרים
תוך-כדיגם(ולוכישראלהמכירערביסופרהסירוב
 .מיאוסמחמתהמוקצהיצורהואביקורת)

הערביותסמלומתמידמאזהיההערביהסופר
כיותרהגדולהערכיהסופרהואומחפוזעצמה.

כעיניומכופלכפולהלאומי""חטאוולכן .כיום
שהואבמיוחדאותםמרגיז .למיניהםהקיצוניים

- nבמזרהחדשההציויליזציההקמתחזוןעלמדבר
העזתו .וכהרסבמלחמותלהמשיךבמקוםהתיכון'

אםמפוחד'לאהוא .מדהימהההשמצותגלימול
 .מחפוזנג'יכזההרילשלוםנובללפרסראוימישהו

כלפיהישראליםמדיניותעלביקורתהרבהלויש
ביןברורההבחנהלוישעם-זאתאך .הפלשתינאים

מאידך.עםלביןמחדומדיניותממשלה

השירהשלבישראלהאינטנסיביהמתרגםאוליאתה
שלושהתרגמתהפלסטינית.חישאליתהערבית

חדאד'מישלואוד'סיריאם :מרכזייםמשוררים
הערביתהשירהאתתאפייןאיךאל·קאסם.וסמיח
המעורבות.במובןוגםהליירבמובןגם ?כיוםבארץ

קייםשאיננודגםיוצריםאלהשמשורריםחושבאני
הליריקהזאתהבלתי-מעורבת.העבריתכשירה
ועצבמוותאהבה,בהיש .המעורבתהערכית

 .ונו'פוליטיותהלאומיות,הבעיותשלבהקשר
 .להערתךכלליכהקשראישית,הערהליהרשהאבל

הספרותאתמזניחשאניאותיהאשימוכאחרונה

מהווהשאניאפילואמרמישהו ;בארץהערכית
רחוקדבראין .כארץזוספרותשלכדרכהמכשול
 .אלהמהאשמותמהאמת

כתרגוםעבודתיכלכמעטחיתההאחרונותכשנים

שיריםקובציפרסמתי .כארץהערביתלשירהמכוונת
חדאדמישלושלואודסיהאםשלמתורגמים
שכן ,כטרייהידיועדאחרים).מתרגמיםעם(כשיתוף

הערכיתמהספרותושונהמעניינתספרותכאןיש
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 .מאידך-גיסאהעבריתומהספרותמחד-גיסא,בחו"ל
בעולםידועיםהאןרסופריהיולא 67מלחמתעד

הגבולותנפתחוהמלחמהאחרירק .הערבי
סמיחדרוויש,מחמוד :נמויוצריםשלושמותיהם
 .השכנותלארצותלהגיעהתחילוואחריםאל-קאסם

בתמיההעיניואתפתאוםפקחהערביוהעולם
תודעהבעליפלסטינאיםסופריםשקיימיםלעובדה
הספרותיתוהרמה .עצמהבישראלחזקהלאומית
באןרהערביתהספרות .נעימההפתעהכבחינתחיתה

חיתהשלה,ההתהוותכתקופתכלומר , 67עד
אזנכרשיצרההכלליתהערכיתמהספרותמנותקת
אז .) 1950-67השניםעלמדבר(אניחדשמהלך

מהמודלוהתרחקהוכעירקכלבנוןהשירהפרחה
אלהחדשיםדבריםלאןרואילוהקלאסי,הערבי
שירהכאןגםצמחהוככל-זאת .הגיעוולאנמעט
וגםקודםשנתכוממהגםשונהשהואחדש,מסוג

בינתייםהערכיכעולםשנוצרההמודרניתמהש~רה
דרוויש,מחמודהעברית.הספרותשלהשפעהוללא

שהואלהניחואיןנהלנהעבריתלמדלאלמשל,
חרסייך'ואשד .כמקורזךאתארעמיחיאתקרא

מודרניסטילאמשוררהיהלעולמו,הלךשכבתיים
לשירההדיםאיןכשירתוגם .מאדמענייןאבל

צמחההישראליהלחץסירכתרךזאת,-רעם .העברית
העבריתמהשירההשרנהייחודיתערכיתשירה

אלמדבראינוהמשוררהרחב.לציבורכפנייתה
לכן, .קונקרטיקהלאלאלאהנצח,אלארעצמו
המודלשני,מצדובוטה.פשוטלהיותעליו

ולהשתרשלחדורהואגםהתחילהמרדרניסטי
מענייניםמשורריםארמקריםשלרשהאזכיר .כשירה
סמיחהראשון :האישיוייחרדואחדכלזה'בהקשר

החופשמבחינתמענייןמאודמשורר ,אל-קאסם
שלחדשותצוררתלמצואלעצמונותןשהוא

במודלרבזמןנכרקשוראינוהוא .התבטאות
שלהמיליטנטיכמודללאגם .הקאלסיהערכי
 .כשיריולנסות,פוחדלאוהוא .הדקלמטרריתהשירה

מפתיעהתמידהצורהאכליציבה,התימאטיקה
מיליםאפילומשלכהואלעיתים .שכהכחידוש
כהשוואה .פרוזהקטעיואפילו ,ועבריותאירופיות
העזהזאתהערכית,לספרותהאופיינייםלמודלים
עלגםלהגידאפשרלמעשה,דבר,(אותר .עצומה

מלבבתשלוהצורניתשההעזה ,כפרוזהחביביאמיל
לאותהמתייחסכותבשהואמהכלכאשר ,כמיוחד

ציירהכלכמעטאכל ,הפלסיטיניהעםגורל :בעיה
אצלוקיימתחדשה.צורהמציגהכותבשהואחדשה
ומהמודליםהערכייםהקלאסייםמהמודליםשאיכה

מיןמהווהיחדוהכלהמודרניסטים,הערכיים
מעניינת).מאודתערוכת

רוצהאניאותוהשניוהמקרהלמשוררים,אחזור
שהתחילמשוררחדאד,מישלשלהואלהזכיר
 50מאד,מאוחרכגילשירהספריולפרסםלכתוב

מותיתמשלמשונהתערובתאצלוושיש ,ומעלה
 ,שוניםממקררותשקלטומורכבותילדותיתנמעט
שלזוכמוהמודרניסטיתהלבנוניתמהשירהכעיקר

יותרהרכהשהוא ,אבי-שקראשוקיהמשורר

שלהתימטיקההתימטיקה.מבחינתמשירתומסובנת

הלשוניתהרקמהכתוךאכלפשטנית,חדאד
חריגותו .מעניינותתופעותישנןשלווהפואטיקה

אינושהואבנךגםהיאבאץרהערביתהספרותבנוף

דרךאצלומשתקפתהפוליטיקהכלל.פוליטימשורר
 .העליונההקטסטכרמתולאסמלים
שלזההואמענייןפחותוהלאהשלישיהמקרה
שירים.לפרסםמרכהאינהשלצערי,ואוד,סיהאם

מישלשל"תלמידה"סיהאםחיתהדרכהכראשית
אלאכפרוזה,שירהכתיבתשלהבחינהמן ,חדאד

 .המורכבותרקונשארההנאיביותנעלמהשאצלה
קיימתכשירתההתגברה.החדשההפואטיקהכלומר,
המסראתמכיעההיאשבהםסמליםמערכת

המסרשלעיקרואתמבטאתלאהיאשלה.הפוליטי
מחייסמליםבאמצעותאלאבסיסמאותהתמטי
 .וכד'זיתיםתפוז,נמוהיום-יום,מחייהטבע,

הזכרתי .כארץנוספיםמענייניםמשורריםהרכהיש

חיבתיכגללואולי ,בולטותכדוגמאותרקאלהאת
אחרים.מחייבתשאינההאישיתונטייתי

העיסוקיםעלכשאלחחשיחחאתנחתום
אתחאיך .שלךוהאקדמייםחאדמינסטרטיכיים

שומעמחצרכהדיוטשאניהזאתכאוירחמשתלב
 .ולכאןלכאןדבריםעליה

שאתהככלאחדמצד .זהבעניךחצויתמידאני

פונקציותלמלאנאלץאתהבקמפוס,יותרוותיק

ומעלהשנה 12כמשך :למשל ,ויותריותררבות
בגופיםפועלאניוכןלערבית,החוגבראשעמדתי

לשבתוןיציאתיכזכותשרקלרוב,אחריםאקדמיים
ביוםשעות-3-5נמקדישהייתי .מהםהשתחררתי

ולעיתיםמעייפות,בישיבותבוועדות,בישיבבה

להיפך.מקדמות.הןאיןשבךהחוקרשאתמרגיזות,
כותבלאוגםזאתבדרךמחקרמפתחלאאני

הואהעניןשכלכך .זמןמחוסרהרחבלציבור
מרגישאתה ,שנימצד .האישיתברמהקשהמיטרד

הראש""כאבכללמרותמשהומעצבשאתה
שאםמרגישואתה .זאתלפיעלותהנלוויםוהחינונים

במחקררקעוסקשאתהותאמרהשטחאתתפקיר

בדרךהדבריםעיצובעללהשפיעתוכללאובספרות,
אתהכאשרשגםלמרות :שיעוצבורוצההיי.cיבה

כוחותיש .מצליחתמידלאאתהזמנך,אתמשקיע
וגםומצטמקים.ההולכיםתקציביםכמויותרחזקים
למרותלשנותםשקשהוהיערכותחשיבהדרכי

 .חצויהתמידהנפשוכך .מיושניםשהםחששאתה

לחזור'שלאומחליטיםמישיבהמתוסכליםיוצאים
 • ...קוראתשובה"אחריות"ואח"כ
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חמשךהעכשוויתהסיטואציהאםאכלהצה"ליים,
צלםאתשנאבדלכךלגרוםעלולהכהחלטהיא

להיותחייבלכךשהפתרוןאלא ,שלנוהאנוש
אתלפתורלאאכלסדרלעשותיכולהצבאפוליטי.
 .העקרוניתהבעיה

שמגיעשולייםנוערעלהחינוכי'כהקשרדובר'
מטפליםאיך ?מיחס"נערי·רפול'.'ושנקראלצה"ל
כחם?

לפניהרכההיהכ"נערי-רפול"הטיפול :דגןנחמיה
לנושא.גדולהדחיפהנתןשהואנכוןאם-כי .ופול
הציבורכתודעתהזאתהפרובלמהאתששתלזההוא

לדבר.כל-כךמודעיםהיינולאופולעד .הישראלי
חסרזהכנוערהטיפולכבסיסשעומדותההנחות
כליהואשהצבאראשיתהןהפורמאליהחינוך
 .זאתלאומיתבבעיהגםלטפלעליוכןועללאומי
הישראלית.כהווייהחשובמרכיבהואצה"לשנית,
 "זוכה"אחרתאוזומסיבהבומשרתשאינוצעיר

בצבאההשירותאתהרואהומדינהחייו.לכלבכתם
האדםשלתיפקודולהמשךהכרחיכהכתנאי

יוכלאחדשכלכדיהכללעשותחייכתבחברתה,
הואב"נערי-רפול"הטיפוליעד ,לכן !הכל .לשרת

שלשרוכםהואאחרדברהפרט.טובתכהחלט
 tכמוכןשנתפסת,עובדה .מזרחיממוצאהנערים

לטיפולחשיבותישמשום-כךוגםחברתיתכבעיה

כה.

 ?למפקדיםכיח"סשלוהמסרהספציפיהתפקידמהו

הואהבסיסיהרעיוןמורכב.הנושא :פרפרמיכח

כעיקרפיקודייםלתפקידיםאנשיםמכשירשהצבא
והרי .הפיקודכישוריכצדמספיקולאהמקצועיכצד

 .כפיקודעודהתנסושלאצעיריםבאנשיםמדובר
עםאותםלעמתמשתדליםשלנו,בבית-הספראנחנו,

הם .מפקדיםיהיושבועותמספרשתוךהמחשבה

פירושמה-כמוכשאלותואתנו,אצלנולכןעוסקים
בירוריםוכיוצ"כ.המשמעותמהימפקד,להיות
בידינוישכדהתיאורטיכצדרקלאמתבצעיםכאלה
 .ניכרמחקרימידע

כקצין·ישראל.למדינת-40חבשתננמצאיםאנחנו
לקראתלצבאלמסוררוצחחייתמהחינוך·ראשי

זו?שנח

כמהראו :לחייליםלומררוצההייתי :דגןנחמיה
על-וזהצמחנו,כמהעדהשנים, 40במשךעשינו
ועל-מנתכגאוהולנשוםאוויר""לקחתשנוכלמנת

ולהתווכחלהמשיךוהסיכההכוחלנושיהיו
זה .הקייםבסיסעלונקודתייםאידאולוגייםוויכוחים
 • . 4ה·סשנתשלהמוטולדעתי

כסריעקב :הנחה
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חיםתבוךלבדו
 ,,ותיכחושמים"מים
 .גורמזנויצחק :מאת

 .זילברשטייזעירן :מוסיקח
ג'יג'י.יעקב :תפאורה

קופרמןגוררי :תאורה
מסוימיםצדדיםהארת .ביקורתלא .אישייםהרהורים

הנמהעלשםהמתפתלהדה,המוכשרהשחקן .בלבד
לכל.חשוףלנד,שלמהשעהקשה,כל-כךועונד
גם,ואולימבטיםנרנועצתאנשיםשלגדולהקבוצה
קשה.מסעשלו.המסעאת ;ת~לעבורמנסהכמרני,
ואוליעליוהרובצתגדולהאשמהשלאישימסע
עזב .גיבורלהיותסירב .ננהלרבו'אתזנח .עלי

הציוניברעיוןאמונהנונשארהלאהדרך.באמצע
 .בלעדיוללכתלרבונתן .נפשועלברחהגדול.
שיבת-שלהרעיוןעלהנשרסיראתלרגעהעדיף

דמןכלקסםהיהאי-שם,הנוכריהלארץ .ציון
יהודהרנישרנו,דמןכל .בלבדבכתוביםשהיתה

נשיריםהיוגעגועיםכמה .נשיריםעליהשרלויה
הלכהלהגשימםאבן-גנאימסוגלהיהלאוכמה

שלמהשלהרהוריםמתוךחלקיםכאןעד .למעשה
מנחםכל-כךרבבכישרוןמשחקאותואבן·גבאי

עיני.

מרתק.תיאטרוןלהיותיכולהיההדההערב
 .ואשמהנדידותשללתחושהישנחכמה

 ?כאןעונדלאזהלמה

תיאטררנילארועמרתקנושאלהפוךכדיחסרמה
במצבהצופהארתךשמשאירכדהכלומר,אמיתי,

סתםאומחשבותאורגשותמעוררתהיה,של
 .ברוריםבלתיגעגועים

בטרמינולוגיהלהעדרצריךלהביןכדיברירה,אין
 .תיאטרונית

מרתק.מחדהמזמיןשלוהבסיסהטקסט.כלקודם
בסיפור .יהודייםפנשהוסנשוקישוטדוןמין

ונשירה,במללאבן-גנאי,שלמהמספרהפיקרסקי
עושההואזאתאת .לויהיהודהרניהדגולמורועל

הפרטיתוהתיבההגליםהוא,בלב-ים.נמצאכשהוא
ידיעלנזרקלשםיםבלבנמצאהואשניצלה.שלו

אביהנאלכסנדריה.מרבוברחבההאניהשלספנים
זרקוהספניםלספרד.אותרלהחזיראמורהשהיתה

נוותלויהדותומשרםליםשלוהתיבהואתאותו
 .נצרותיהםהאשמהאת

אדם :מעולהדרמטיתסיטואציההמזמיניםנתונים
שלתחושותולוחייועלנאנקהיםבתוךלבדו
טרגדיהלפתחאפילוהיהאפשר .ונגידהאשמה

רצונולמשל,ממשי.קונפליקטכאןהיהלואמיתית,
כל-הנשגברצונומולאבן-גנאישלכל-כךהאנושי

איננו.פשוטהקונפליקטאבל .הלוייהודהשלכך
להמתקדמתואדדרמטית.התפתחותחסרהבטקסט
אתממצים ;למדימאולצתנצורהההצגה

אתאר ;דגים ,גלים-ליםשישהפוטנציאל

יורדיםעליה'מטפסים-לתיבהשישהפוטנציאל
אתמנצליםסוגרים.ושובאותהפותחיםנה,,מכ'

 .וריאציותמיניבכל-החבל-נתרנההנמצאהחפץ
הנמה.עלההתרחשותאתלקדםכדיזהכל

בתוךלהימצאצריכהשהיתהעלילה,שלהתקדמות
שלכל-כךהעשירהשדמותולינראהעצמו.הטקסט

הטקסטואלילעיבודדונהלאהלרייהודהרני
קוריםקצתשירתו,לנחרמזיםושםפההמתאים.
אבלבספרד.הזהבתורשלמנופךומעטלדמותו,

בתרבותמיתוסכמעטהואהלוייהודהרניהרי
מאד.שטוחההדמותותינה"רשמיםנ"מים .שלנר

נראולאדרמטיתשמבחינהלומריהיהנכוןאולי
 .הסוףעדאותה
טקסטואלילטיפולדרכהאבן-גנאישלמהשלדמותו
חדקולאגיבורלאכל-כך.אנושיתהדמותיותר.טוב
הומורמלאאיננו,שהואמהלהיותמתיימרולא

 .הקשהבסיטואציהלושעודריםוחכמת-חיים

יהודהשלדמותושאםלינדמהאישיתראיהמזרוית
יותרלטקסטהיה .יותרלפיתוחדרכההיתהחלדי

כלנמצאשהשחקןמשוםכיחוד .למשחק"נשר"
החללומרחביםדמוימבנהנתוןהנמה,עלהזמן

-הבימתיתהמטאפורהמצומצמים.שלווהתנועה
המאפשריםגמישים ·וקפיציםמכבליםהעשוימנכה

אתעבורנוהמסמלת-הזמןכללהתנועעלשחקן
מדי.מהרנגמרתוהגלים,הים

האמתלמען .מהרעיוןמוקסמתעודאניבהתחלה
אבל .המתקןעלהשחקןשלמהאקרובטיקהיותר
 ,יותרהתחדשלאוהואהפטנטאתשתפשתיאחרי
פשוטפיסית,התיאטרונית.האשליהבשבילינגמרה
מישהוהזמןכלולראותשלמהשעהלשנתמעייף

נחייך' :לשחקןלהגידרציתימסויםנשלב .בתנועה
 .שלךהסיפוראתלנוספרופשוטבשקטלרגעשב
לךנאמיןנסדר,זהים,בלבלהיותרוצהאתהאם

צריךלאכל-כך.להאתמץצריךלא .שםשאתה
אנחנוגלים.שישלךשנאמיןכדיהזמןכללהתנועע
כדימוכשרמספיקואתהאינטליגנטיםמספיק
המצוקהאתעובדה,הזאת.ההרגשהאתלנולהעביר
הדה,המתקןומקבלת.קולטתמאדאנישלךהרגשית
לארגלים,ליםבימתיתמטאפורהלהיותשאמדר
אחתמטאפדרההנמהעללהעמידפשוטלאעונד.

תיצורפונקציונלית,אחתונעונהנעתשתהיה

סוףעדמעמדותחזיקאטרקטיביתתהיהאשליה,
 .במנחןעומדלאהנמהעלשהיההמתקן .ההצגה
חללשםהיהלאמתקן.נגדרנשארהואבשבילי
אקסוארסגםלכן .שמייםשלאויםשלאמיתי
היהלאההצגהשבסוףהכנפייםשלהפטנטמכינה,
משכנע.

אולי .אותיכבשעינימנחםשלבמשחקמשהואבל
ומספרלוליין .סיפורואתלנומספרהואבההדרך

ההצגהמןיצאתילכןערב.בקולשרוגםסיפורים
הענודהעללשחקכפייםמחאתי .מעורביםנרגשות
פוטנציאלהיההדהלחומרשניומצדוהנקיההקשה

 •יותר.טובלתיאטרדןהתחלתי

שיפמןגליה
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 ,,ירושלים''סינדרום
סלעאירית

של(המחזההעבר :רמותכשלרשפועלהמחזה
והאישההסמל .עיםשרגהנז(עולםההורההפרופסור),
שלוחלומוהסמל(סיוטירההזייההאלמונית)
הפרופסור).

אלהמציאותרמותלשלושביטוינותנתהתאורה
על-ידימוארותהפנימיהמחזהתמונותכלכאשר
ילההמרבדהצבעונילרקעאישייםתאורהפנסי

"ירושלים".
שקופיםחצילמסכיםמבעדנראותההזייהתמונות

רקעללאאךאישייםתאורהבפנסיהןאףומוארות
ריק.חללכבתוךכלשהד,
 .יוחושפנכלליקר,באדריכ,דאררתההווהתמונות
ותשבתלבוגםביטוידיילבאוהחורבןההרסמצב

וצבעםבאבקהמכוסיםחדלי-הנפששלבגדיהם-
 .אפור-ירקרק

איבד ,פרהשלשמירתהעלשהופקדסמלבמחזה
יכחושדהואבדבאדםלירותומתנורןגדודו,את
עללוחץהואברברגעגדודית.פרהאותהגנב

ישןבית-חולים-המבנהלתדהמתומתפוצץההדק
חורבותיוומתוך 'האלמונינשעןעליו-נפשלחדלי
ואתזהותןאתהמחפשותאבודותדמויותעולות

עסוקותכולן .הפיצוץברגעלהןשאבדההמסגרת
 ,הפרופסורמהם,אחדשכתבמחזהעלבחזרות
שלהאידאה-פיקס .שניביתחורבןבנושא

 .לאישפדזדהגורםהיאבנושא,הפרופסור,
המחזאיאחרינגררעצמואתמוצאההלוםהסמל
 .העלילהשבתוךהרומאיכדמותפעולהאתוומשתף
מייצגבחינתשהואהסמלמקבלשהתהפך'בעולם
ובעולמםחולי-הרוחחוקיותאתהמציאותיהסדר
 .שלולבלבולמסגרתמוצאהוא

הסמל,לביןהקבוצהביןשנוצרתההדדיתהתלות
המנועהיא ,העלילהשלמניעצירהואכשהפרופסור

שלבלינומתעוררלפעםמפעם .המתרחששל
פרתאתשגנבההיאהמשוגעיםשקבוצתחשדהסמל
כתגובה,לומשמיעיםשהםהטקסטיםאךהגדוד,

ממנומונעיםהפרופסור,שלממחזהוהלקוחים
הדמויותהאמת.מהיבוודאותלדעת(ומהצופה)

אתהמחפשתהאם,אתכוללותהמשוגעיםבקרב
בעצםשהיאילדים)(בובתהחורבותבתוךנוקהית

(שעפ"יאזוב,מביתאלעזרבתמדיהשלבת-דמותה
שבתקופתברעבנוקהיתאתאכלהפלאביוסיוספוס
הזבמחלהמשיךהפרופסוראתמעודדתהיא .המרד)
שלהעמוקצורךמתוך ,נשברהואבוברגעים
שלה,הסיפוראתהדברים,השתלשלותאתלהביא
העולםעלבגבריםנאבקתהיאהמחזהבמשך .לאור

הריקותסיסמאותיועלשיצרו,וההרסניהמזוייף
 :(לדבריהלאבדוןאותנושמובילותגבורהבדבר
אמיצההיאכימוכיחה ,)"תממגיבורחיעבד"טוב

מיניקהמשבר,כשעדתאותםמנחמתואף ,מהם

 .ערששירלהםושרהאותם
הגדולהכהןשלהואהפנימיבמחזהשתפקידוהאב,

ופוחדהרומאיהשלטוןעםומתפשרהמפשרחנניה,
חולההואהדברים,במצבשינויאוטלטולמכל

כלאהושמשפחתובבטןגידוללושישהמשוכנע
אתלפייסאפשריתדרךכלומחפשסיבה,ללאאותו
והשררה'השלטוןשלנציגרואההואבד .הסמל

האחריםחדלי-הנפששלהתקוממותכלולעצור
בעניךדברלסמלמגלההואאיןהרעבבגללכנגדו.
הכהןשלבנואלים,פאראנדאידאלעזר, .הפרה
מנהיגלמורדים.ומצטרףבאביומורדחנניה,

בריוניראשבן-בטיח,סיקראאבאהואהמורדים

בןעםהמרדלמעןפעולההמשתףבן-כפר ,ירושלים
משוחקתהפנימיבמחזהזודמות .המורדהאצילים,

שלהשפעתוכוחמתוךבכבדותהפועלחולהעל-ידי
ידו.עלהמופעלאוטומטכמיןעליו,הפרופסור

מלא ,הסתתסולאהרוצח,-המורדיםביןלצידם,
ההריגהבתחוםהישגיואתהחוגגהיסטרימץר

הדבריםלמשמעותהבנהכלללאגלוייה,בהנאה
וכן .הפרופסורשלמחזהובתוךמשחקהואאותם

ותבוקעכשמפיותמיד,המחייךחולההטרוריסט,
בהםמקריםבאותםוגבורה,הרגמלחמהשלמלים
יו.נלפשלוהמשפטיםאתלומרמזדרזהרוצחאין

מתחברכגוףההצגהאורךלכלפועלתזורביעיה
אי-שקט.שלמתמדתבתנועהומתפרק
זימה,שטוףשחקןעל-ידימשוחקאגריפסהמלך
עםהמשתלבמוטיבובנשים.במיןיינוענשכל

הוא .בדביקהאחותועםכמלךשלוהיחסיםמערכת
היגררותמתוךהפנימיהמחזהבתוךועלפ

שמציעמזואחרתמנדונתידבהשאיןלסיטואציה
על-ידימשוחקתברנ"קה .הפרופסורשלמחזהו
בכלמיניתההמתגר ,יםבחולהצעירהנית,ומנימפ
מדקלמתאליה,התקרבוברגעבורחתאךגבר

הפרופסורשכתבהדבריםאתתלמידהשלבחריצות
בתקופתשנאנסהשאול,בתליוויהשלדמותהלגבי

בןזכריהאשתיהודיתשלובדמותהבגליל'המרד
נאנסהמשפחתהכשכלהקנאיםבידישנרצחברוך,

המחזהבהמשך .עצמההיאכדלל ,הםיבידונרצחה
הששיםשנדתשלאהבה·סיפורמעיןמפתחתהיא
מבולבלחולה . 15מספרהמבולבל,הסמלעם

צסטיוסהרומאיהנציבאתהמשחקשם,ללאומנותק
שוניםתפקידיםממלאשהואעצמועלומצהירגלום

ורקשינה,שלבעולםחיההמקוננתההצגה.במשך
ולנבואהלשירהאותה,מעוררהפרופסורשלמגעו
המצלםהמבשר, .לתרדמתהשבההיאאחריהשל
אתמדומהטלוויזיהצדותובעזרתמדומותמותלבמצ
קטעיונותןמפרשהפרופסור,שלמחזהומהלךכל

(ידספדסבן-מתחיהיוסףגםהואהסטוריים,קישור

באיזשהו"מישהו, :ההסטוריהאתהרושםפלבידס),
 ,להביןשרצינושחשבנו,שהיינו,ידעפעםמקום,

ידחסרתדמותהכרות, ." ...לשתףלהשתתף,שניסינו
עדוכנביא,כליצןההריסותביןהמקפץורגל,

מכפרשמואלבןפנחסשלבן-דמותוהואלחורבן'
ממזרח,"קול :בירושליםזעקפלביוסשעפ"י ,חבטא

ירושליםעלקולרוחות,מארבעקולממערב,קול
-העםכלעלקולוכלה,חתןעלקולההיכל,ועל
ויילעם,דדיי ,העירלךודיילירושלים,וויי

אבןבופגעהלי"גם"ודיי :וכשהוסיף " ...למקדש
באומרונשמתויצאהוכךבמקום,דהרגתוסטרהיבל

דרפלרכלימ :צילוםבסרגדליה :בימוי .סרבולועשהיאת.ינירושלים"ב"סינדררםהאם-כליידינההפרופסור,-תבררידורון
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עםוהזדהותהפרופסוראהבתמתוךזאת".נבואתו

ומעודדבעלילההכרותמשתתףשבמחזהוהזעקה
האדםהואזהותו,אתמחפשהאלמוניהמשכה.את

השארתתוךולבריאותו,לפרנסתוהחרדהקטן
בליהרווחהמרגעישכהנהלפוליטיקאים,הפוליטיקה

אותו.ישלםומיהמחירמהעצמואתלשאול
המרכזיתההתרחשותלזירתמחץומופיעההאלמונית
הנמשכתלמלחמהמתמדתכתזכורתבמחזה,

שלההקיוםמלחמתאתכלחמתהיאהעיד.ברחובות
מלבדמשפחתהכלאתשאיבדהלאחדבתוקפנות,

המחזהבתחילתושאכנהשבעהמדמותהתינוק.בכה
גסהסחבות,לבושהלאשהבהדרגההופכתהיא
ואתלחיותהרצוןאתהמאבדתומטורפת,מרה

בחופש,לזכותלצאת,דורשתדאהועםחייה,הערכת
נוכחהמתרחשתהזוועהמולהשתיקהאתולהפסיק

 .כולםעיני
ההריסותביןהמגלהחייליעל-ידימלווההסמל
הדואהיותרפתוחהדמות ,מכגןהואבופסנתר

קטן""ראשהסמל,המתרחש.משמעותאתומביכה
דקהואמשבד,שלברגעעצמואתמגדירהואכפי
 .ממכרוחזקיםגדוליםעל-ידיהמתנהלבמשחקפיון
על-ידישנוצרהלמציאותקרבןהואגם

 .הפוליטיקאים
 :כתיבתהסדרלפיהעלליהתקציר
על-מכתהסמלעמדלידוהמבכההתפוצצותלאחד
הגדוד,פרתבגבינתעליוהחשודבאלמונילידות

הבובה)(אתאותומוצאתתינוקה,אתהאםמחפשת

אמא.המחפשהכרותאתומיניקהומכחמת

התפאורהאתומוצאהחורבותמןיוצאהפרופסור

הסמלשלטענותיוביטולותוךלמחזהו,האידיאלית
קדימה,שלוהמחזהאתמניעשמסביבההדסבדבר
האםהסמל.לדבירהמחזהמתוךבמשפטיםוערכה
-המחזהמתוךבקריאהוממשיכהלעניךנתפסת
שכגרמוותוצאותיו,הערבבדברהאשמהתוךלצאת,
אוכלים("ילדיםהמודדיםגדמולוהמצודעל-ידי

הבודותמן .בצפודכיים")אנכיםמגרדיםעכברושים,

כלהאנשים,שאדזהאחדבזהיוצאיםשבחורבות
הרעהעלמתלונןטענותיו,אתושוטחמזדההאחד

אתמוצאהסמלברומאים.המרדעקבלושכגדמה
החבורה,עלברובהוומאייםכאשם,בעמדתעצמו
אתלהציליהכהןחנניהבתרדמזדרזיהאבכאשד
לגעת(לאהזדלביןהעםביןלנתקמכסההואהמצב
במתכותיהם"לא ...בגבינתםלאכפיתם,לא ,באוכל

היהודיםבמלחמותהמדווחתדבר,י"חפרשת-
כנגדההתקוממותאתולמנועפלביוס)יוספוסמאת

לכןומאייםמארייםהסמלעצמוחשברגעהשליט.
חוזרהזוועהסיוטקרב.בהלםנתקףהואבכשקו,

כדבקים ,נגרריםהנפחדיםכשהמשוגעיםלו,ומתממש
המעוותות.תנועותיואתומחקים-בפחד

סדרעפ"יאיכנהשאגבזו,התפרצותמכצלהפרופסור
העלילהאתלנווטמכתעלשלו,במחזההדברים
לשירהמקוננתאתומוליךיהנכוןההסטורילמהלכה
שכבודההבזויהציוןעלקינהשידיבמחזהוהפתיחה

קנאהתוךהצעידהמתפרצתכאן .אבדכוהניהוכבוד

אחריהוגודרתהסמל,ככגדאוויליילדיםבשירנשית
עובדתהסיטואציההמורדים.ארבעתאת

שלהמחזהמתוךבמליםוכמשנתטרנספורמציה
המפשרהכהןככגדהמודדיםשלבמעמדהפרופסור,

מציעהמבוהלהסמל .הרומאיהנציגפכינוכח-
בבוזהקמההאםמלבדכחרדיםוכולםסוכריות
כמהעדהגבריםלכלהסוכדיהבאכילתומוכיחה
 .ממשיאומץוחסרותכבובותשלהםהכבודהצהרות

אידאולוגיהמתוךלאלמדד,העםאתהמעודדתהיא
ורצוןורעבמצוקהמתוךאלאיכלשהילאומית
השוטה,למלךלבנו,הגדול,לכהןבזההיאלחופש.

 ,בפועלאימפוטנטיםשהםהכוחעמדותבעליולכל
הניצולככגדהערבההקבוצהכלאתומקוממת
עירלכם("בכיכרענייה.אתנצילוהעידשעשירי
 ,פתבית,בגד,לחם,לנונותניםלאואתםוהיכל,
למשחקבהכאהכסחףהסמלגג")קורתלבוש,

בפניו.המוצגתבאומללותבידודמוצאההצגה,
בשירהמסתייםהמופעאתלהפסיקשלאודורש

לאימתיודההואהתלהבותמתוך .גדולקבוצתי
לברוחהספיקשלאאחדמוצאבאוויר,צרודכולם

 .בהצגהלהמשיךבאיוםממכרותובעלמחילות
לוומזכירצץכשהפרופסורניצלשנתפס,האוממל

סציכתמתחילהכאן .לומרשעליוהשורותאת

לאסורהמתכננים ,המתוניםכנגדהמחתרתקנוניית
על .נכדיםטומאתשלבטענההקיסרמתנתקבלת
פגישהמקיימיםהםבסנהדריןדובלהשיגמנת

פיזייםבאיומיםואוסריםבן-גדידןשלבעלייתוסודית
מלאכותידוביוצריםהםכך .המתוניםכניסתאת

הסמל .בקיסרגסהפגיעהשתוצאותיה ,להחלטתם
בהלדדךבקשרדעתואתמביעלדבריםהמקשיב

על-ידי-לפעולההעםאתלגייסהנהגהיכולה
מלאכותיתגדלותשלוהדגשהגבורהשלסיסמאות

עודמישהולושימצאועבדמדגיש"הואאם-
 ?קשהזה .אדוןלהדגישאחדפעםלותןיכמוךיותר

עלהעם,עלדקאיתרדברהפרטיות,אתלומחק ...
איבודתוךצודק".והכיטובהכישהואהכלל,

דורשההסטודיתהקנוניהפרטילשמעסבלנותו
עלכופההאםהמשפחה,לכלבידודהסמל

שיהאידלשפתגולשוזהלולהיענותהפרופסור
 ,המסגדאתשיפוצצו"שיפוצצו.מטורףבמונולוג

הזאתהעידכלאתשיפוצצויהכותלאתשיפוצצו
רדאריבשלהעולם :צודקיםהםמקודש.שמסריחה
ומאבד ,האישילטירופוגולשהואכ"אח ".להשמדה

המחזה.אתכלומר ,וקיומוזהותוסיבתאת
זדיםדחייתוכגדבעדתיאולוגיוויכוחלתוך

בשירהצעידהכככסתהיהודית,הבדלנותבאמצעות
נוציריםרעיונותהמלאהמילה",היאאהבה"אהבה,

כככסת ,לשידהכסחףהסמלבעוד .שונאיךאהבתשל
שכפלומדברתאחתמצרר,פצצתובידהאלמונית

כולם ."זה"מהלבדדומבקשת ,בגינתהמטוסמתוך
שמעבדהקרבןהכרות,דקכותרהסמל,כולל.בורחים
מהפצצה.להיפטרכצידבזהירותלההמסבירלפחד,

שהימפגהראשונההמערכהאתהמסיימתהתמונה

רהוטהבלשוןלראשונההשואללכרות,האםבין
לזהזהמספריםהשניים ."משחקיםאנחנו"למה
שאמדכחייל(הכרותבנעוריהםבטפשותםטעוהיכן
והאם "להרוגיותרכיףככהיותרהורגשאתה"כמה
שללונג'בגמשיחיתלכתמרצונהשהצטרפהכמי

אתהשאירההיאואילוכולםהתאבדושם ,גויאנה
 .וברחה)תינוקה

-גדולהבשדבחגיגתכפתחתהשכיחהמערכה
הסמל,כטענתאו ,"הקיסר"מתנתהפר""שחיטת

 ,הבשרעלמנגלכשידעטיםכולםהגדוד.פרת
אוגדה")שי("עודהצבאאתשיביאמאייםוהסמל
 .הבשרלחגעדותכלמסולקתבחדדה .ויצוא

ממנולמקורבקשרהאלמוניאתמראייןהמבשר
בעובדהדקמעונייןשהאלמוניאלא .הבשרהגיע
בשדאםלשאלה .באמניןבשאלהולא ,בשדשיש

על-ידישהובאמשום ,למלחמהלגדוםיכולזה
שהואויאיקפוליטישאיננוהאלמוניעונההמחתרת,
מבחץו .המחתרתבקיוםתומך"לא"-"תומך"
ךלהמאתמוצאהפרופסור ,וצליפותזעקותנשמעות
תוך- .המלחמהככגדנאומואתלשאתממנוותובע

כנגדשבמלחמההסיכויחוסראתהמבליטנאום,כדי
 ,סמלההמחתרתאנשיבידיפנימהמובלרומא,
וסימטילובדמות ,לשחיטהכקרבןתלויכשהוא

ויתרםיהמודדעלשודהנצחוןשמחת .נאפוליטנוס
הקרבהלםאתלחוותחוזרהמאוייםוהסמל,ההמון
מלווההנצורה,העידמתוךתפילהשידשלו.הקבוע

4דועמבךהמש 3 + 

ב"חבימח"הזרקוריםמאורפחד
אינסופיתמדאותמערכתהואירושלים""סינדרום
 .המחזהאותנומכניסלתוכהזומולזוהמוצבות
לשחקנים-מדאותמערכתהיאעצמההתפאורה
שלבמראהומוחזרמוכפלהמחזה .כאחדולצופים

 .זואתזוהמשקפותוממשותהזיהשלומרחב,זמן
העבד,אתמשקףההווהההווה,אתמשקףהעבד

את-והמציאותהמציאותאתמשקפתההזיה

רבדיםביןחדיםבמעבדיםכתובהמחזה .ההזיה

טקסטיםשהםקטעיםבין ;מציאותשלשונים
ביתבימיהמתרחשהפרופסור,שלהפנימיבמחזה

שלהמטורףעולמםמתוך-הווהקטעילביןשני,
והאישההסמלשלה"שפוי"ועולמםהמשוגעים
הם ,שלנובנפשנוכמוההקשרים, .האלמונית

לזהזהאותםלתפודמאמצינולמרותאסוציאטיביים,
כמוובטוח."עגול"לעולםההגיוןבחוטי

מתוך ,החת-מודעמהעולםהצצותהאסוציאציות
לפעםמפעםבוקעיםכךוהרב-משמעי,האי-דציונאלי

 .בההקבועיםהבודותמןלבמה,מתחתהשחקניםגם
-מראהשכולומשופעמשטח-עצמההבמה
והם ,בטוחהלאקרקעעצמםהשחקניםלגבימהווה

 .לדגליהםהפעורבבואות-עצמםחללעלמהלכים
אפילומאליה,מובנתאוטומטית,אינהתנועהשום
הבודותדק .הבמהעלשחקןשלרגילההליכהלא

התמורותמעולםמקלטמהוויםהחת-קרקעיים
הסביבהשלחורבותיהבמקום .הדההמאיים
מוצגתבתפאורה,מבוטאתשאינהההרוסההדיאלית

והוודאיהמוכרכלכאשדהנפשית,תמונתהלפנינו
מגיחותבהפעםבכלוזר.לבלתי-צפויהופך

דהותןאתמחדשמחפשותהןמהבורות,הדמויות

שחרב.עולמןזהותואת
ת,קפוסבלתיבטרנספורמציהמתחלפותהתמונות

אף ,בהתרחשותהמשתתפיםבחלום.כבמעבדים
לקבלביכולתםשוניםהתמונות.מחליפיעצמםשהם
מעורביםשהםאףהמשוגעים,תוצאותיה.את

ף'ששנחמציאותמישורבכלטוטאליתמעורבות
ילבלמישורממישורכגמישותלעבודמסוגלים
הדדיתמגיביםהם .אחתלהשתקפותלהיצמד
תגובותאסוציאטיביתומאלתריםומפניםליוזמות

נקרע ,לעומתם .קבועהכלתילהקשרולכנטיות
אחתלמכהנשקפותהדמויותהמציאויות.ניןהסמל

 .עישסרובחמגיבוהוא ,אותומפחידותמהמראות

חיילהאוקשדוככךהואהאבסורד .ובפחדבאלימות
להיפרדכולהישאינהעקומהכמראהמשמש

ביכתלהמנסהלהיאחז,מנסההואמהשתקפויותיה.
הקנמייהדמןלחלקהופכיםהםאך ,החוקיםאת

דה.ירצועק,הוא ,מאייםהוא .עליהשליטהלושאין
היגרההו ,נדרכהשהמתרחאתלהרוג-אפשריאאכל

 .ותשההתרחמקחללוהופכתנוספתככבראהמוחזרת
על "רוםינדהס"אתגילהצגםשאי-אפשרומסתבר
תלערבומכהלאהתשתקףשההצגהמבליהבמה

 ,חוצההץרפהמראהסינדרום .חיינושלהסינדרום
ךלהמהןקהשחכמו .כשפעתכמובונדבקוהקהל
אתהצופהמוצאהמראה,רצפתעלכטוחלאבצעד
מול ,כדוריםגבולותלושאיןמסדמולעצמו

ותיחוקלומוחד-משמעיתננהישאאנלוגיה
ולמועדמות .פותיחלונבניתהנשברתאטדליתית

םילעת ,כבראותלאינספורכרתשנהמלוכדת
הקשר.תוחסרםיולעת ,סותרותלעתים ,משלימות
אתתעעזמזהכאוטיתוהתמונה ,חרקיםנםיאהחרקים

 .כטהרנו

 ,בטרחהרקעקהצופהמחפששעל-פי-רובאזמתברר

מוצאהואארתהכלשהי'חד-משמעיתפרשנות
הציטרפרטינהאואת ,המיידיתהפוליטיתוגיהלכאנ
רהקאכןכךשכ .ביציעכעצמומציגהואשלה

רותאוהאתהדליקלהחלטנובת"אש"מרצבהצגת
צפותללוכישבאולםשהקהלכך ,הגועשכיציע

כךיפלרהשהתעהדרמה .וביציעבבמהןיפיללח
תנדביםמההשחקניםיעל-ידששהרגנוסףברובד

אתעיהבלאלההצליחוהזרקוריםלאורמלמעלה.
הםשכהם,יתקוושותכעסםאתותקוותיהם,פחדיהם

למאשהידיקתפאתבלתי-מנוטלןבכישרומשחקים
ערגלבכרפוטהצםינוספשחקנים .הפוליטייםוהימין

חרוהת-םינואמ ,שוטריםצלמים, ,עתרנאים-

וכנהפנולכושעדהצופים,תשואותעלביניהם
דמותתאםלגללהקהבחרדברשלבסופר .לדמויות
צעק.ואה .זיםיחזזרקהואבמחזה,ירההוא .הסמל

אתזעוקלתוהכרהמשיךהבמהעלורק .שרהוא
 • " ...םלירושליוויי !לירושליםוויי" :שלוהטקסט
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הפעולהשיתוףהידוקאתבברכהמציינתהוועידה
החינוךוהספרות,הרוחאנשיביןוהמעורבות

העובדים.וציבורההסתדרותלביןוהאמנות
במאבקיהמובהקביטוישקיבלה ,זומעורבות

בבריתנוסףנדבךמהווהההסתדרות,של ·האחרונים
 .לעובדהרוחאישביןלהסתדרותהייחודית

זו.בריתלהידוקלפעולתוסיףההסתדרות
 c1 sה-הוועידהומהחלטות

בארץ-ישראלהעובדיםשלהכלליתההסתדרותז
ולחינוךלתרבותהמרכז

עם
צ.ה.ל.

בשעת

מבחנו

הקשח

שמירתעל
-רמותו

הארציהקיבוץמזכירות

'קה lפו'נ'
ישראליפוליטיעתון
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וחברצייר-גתאליהו
יניבקליד

 .מאיתנואליהושללכתועםלהשליםעדייןליקשה
שיקומוועלמחלתועלכולםכמושידעתי,למרות
החליםהואשביט.רחלשלולצידהכעזרתההחלקי,
לגבור,כךשימשיךשקיווינועדמפתיעהכהכצורה
אך ...הגופניותמגבלותיועלוהרצון'הנפשככוחות

שונה.היתההמציאות

 . 1919כשנתהלכנהשכרוסיהכדוקשיץנולדאליהו

שכפולין'לוויליקההמשפחהעכרהשבעכןכהיותו
עלדווקאסיפר(לי .התיכוןבית-הספראתסייםשם

מדיהרוסיתכשפהלהשתמשאהב .כרוסיהילדותו
אליהו ).פולניתמדבראותושמעתילאמעולם .פעם
כאי-ומחסור,אי-סדריםשלקשותכשניםנולד

ככוראותוילדהשאמוהזכירככיכול'איכפתיות
לוהיוועם-זאתידעלאתפנוקים .תפוחי-אדמה

שהיה.לביתוגעגועיםמבית-הוריוחמיםזכרונות
כשנת .כחץו-לארץפעםלאועבדמהנדסהיהאביו

ואחריאתואליהואתלקחכפינלנדכשעבד 19 3 7
כטכניוןללמודארצהאותושלחחודשיםמספר

אביותמיכתחדלההעולםמלחמתכשפרצהכחיפה.
עצמואתומצאהטכניוןאתלעזובנאלץהואלהגיע.
החוםאתלסבוללוהיהקשהמעוז-חיים.כקיבץו
העבודהאותוהתישהכמיוחד .בית-שאןכעמק

לעבודלחיפהחזרולכסוףהירדןמןזיפזיףכהוצאת
היה.ספןגםכנמל.
כמצריםושירתהבריטילצבאהתגיס 1942כשנת

עודהמלחמה'כסוף .ציורללמודהחלשנהוכאותה
כסטודיוציורללמודהתחילמהצבאשהשתחררלפני
חבריםכמהעםעכרואחר-כךאכני,אהווןשל

ככית-אולפנא .ושטרייכמןסטימצקישללסטודיו
נפגשנו.זהמיוחד

אךמלחמת-העצמאות.ערבאז.קשיםהיוהזמנים
אז),(גולקוכיץאליהוואילובית,היהלכולנוכמעט
משפחתו,כגורלעלהמהכוודאותעדייןידעשלא
ועלהקיוםעצםעלמאודקשהונאבקלכד,היה

שתקן' .להספיקאזנחפזתמיד .לציירהאפשרות
להידחף.לאענייני.להיותמשתדלכעצמו,סגור
עגולות,תנועותיומשם.שהביאכבגדיםעדייןלכוש

חוץ-כןשלמתחטאתחלקלקותומיןמשהודוביות
הוראתגםהיתהשלוהמזדמנותהפרנסותכין .לארץ

מעיןתנועותיועלשהקרינהסלונייםריקודים
המקום.כנילנו,זרהאלגנציה

כתל-אביב.היםשפתעלמחלול,כשכונתגרהוא
בריטיתחילהצבאי,ומחנהקרן-קיימתשדרותכין

גן-מאיר.לימיםניטעשכשטחוישראלי,ואחר-כך
כמהעדייןהתגוררוכהצריפיםשכונתזוהיתה

כמהכמעט,הנטושהצפוני,כחלקהמשפחות
נכחהגליםורעשליםפנהאליהושלהצריףבודדים.

ניקיוןעלזהקטנטןכצריףשמרהוא .תמידלכן'בו
מצאתילשםמזדמנתהייתיכהפעםוככלמופתי,
מדביקכאופניו,מטפלאוכתוכו.משהומתקןאותו
נסתמואםלכדוקהגלגליםאתומנפחה"פנימי"את

החורים.

רכיםחודשים .שםגרזמןכמהכדיוקזוכרתאינני

ככיהיההכלכלימצבושנתיים.אוליעל-כל-פנים,'
רשםהפנויותוכשעותהיתהתמידלאעבודהרע.

גולמייםכקוויםסביבו.שהיהממההרכהוצייר
וים.צריףקצהגדר,מוטותציירכמקוטעמשוכים

קרובותלעתיםים.אלפתוחוחלוןנזירישולחןאו
עלכדמתחישןסדיןהשיגואםכצבעי-מיםעבד
~ q ,היהלאהואשמן.כצבעיועבדגרונטהכיןי

כהתמדהמשךזאתוככלהסטודיושלמהכוכבים
חשיבתוויכולתהשכלתותשומת-לכ.שבווכעקשנות

להתבטאהקפידשלוכיום-יוםאכלבו,ניכרו
לאפשרלאכדיאוליכחיספוס.ואפילוכפשטות
אהבהוא .החוצהלחמוקשבוולעצבלרגישות

חזקיצרגילוייכהןשישפשוטותסיטואציות
אהבתאתשניםמאותןזוכרתאניכעיקרורומנטיקה.

זושאהבהויתכןשלו.המוסיקליוהידעהמוסיקה

הצבעכאהבתביטויהאתשמצאההיאלמוסיקה

לידוצבעצבעעלצבעהניחהואלו.האופיינית
למפגשלהגיעעל-מנתפשוטות,כשכבותצבע

כשדה-תלםהחורשאיכרשלכעקשנות .המבוקש
תמונהזוכרתאני .ציוריוועלעצמועלעבדטרשים

וממשטחיפשוטותמצורותכנויהכיפו,בית-קפהשל

עדהשטחאתמכסותשאינןכשכבותחלקיםצבע

קרוביםקריםכצבעיםלרובאזציירהואקצהו.
ולפניהשחורההתקופהלפניעודהיהזהלאפור.
 .החמיםהצבעיםשולטיםכהםהכדים

יצאוכשהואמוריו,לכיןאליהוכיןקירבההיתהלא
להיותשהפךהציירמןרז:זוקהיהעדייןהסטודיומן

לעמול.שעליוהכרהבוהיתה .הימיםכרכות
כההדרךאתשימצאעדעצמואתוללמדלהמשיך
למהרכההערכהבוהיתהיחד-עם-זאת .יתבטא
מצפוןרכשנוזה"כסטודיוכסטודיו.שקיבל

כצבעיציירחסרון-כיסכגלללומר.נהג-אומנותי"

 .לתוצאותלהגיעאפשראתםשגםכטענה;:זלל
העכורה~רמיןארגמן'כאדוםהשתמשאליהו

והפיקאחריםחמיםצבעיםעםערבבוהלל.מתוצרת

השתפרהכלכליכשמצבושנים.אחרי .צלילממנו
החמיםוהצבעיםשלוהצבעיםלוחגםהשתנהמעט
 .~ומיןאותועםהמשיךהואבו.לשליטיםהפכו
הכהיםמהכדיםכמהכבסיסמבצבץלראותואפשר

הצבעים .שכתמונותיולערוםאולדומםמתחת

עלחלקית.לפחותממדיים.כשלכהתייבשוכהכרח
ולהניחהצבעעיסתכלאתלהריםנהגהואהפלטה,

הגבשושיותלוהפריעוולאהתמונהמשטח"על
כמוכןשייךזהתאדוכתמונותיו.ושםפהשנשארו

כעקבות(גםהתגבשכשסגנונויותרמאוחרותלשנים

צבעאזהניחהואאישי.לכתב-ידוהפךסרטיך)

עלהמכחולעםמטיילכשהואמתפתלותכמריחות
ויורדעולההמצוייר,עםגופניתכהזדהותהכד

הציור.כשבילי
להתחבררצהאמנותית.כהמשכיותמאדרצהאליהו

הטכניקה .כמסורתנדבךלהיות .הגדולהיהודילציור
לצייררצהוהואלוחשוכיםהיוהמקצועיוהידע

אנישכדבר.מהתכתיבחששולאפעםכמוכהזמנה
רצהפורטרטים.ציורעלכמיוחדעבדכיצדזוכרת

שלרצונואתושיביעלמודלדומהיהיהשהציור
המצויר.

 .כיפוסטודיויחדשכרנוהחמישיםשנותכראשית

חדרכןביתהגדול"."השטחשהיהלמהככניסה
מסעדת(כיוםהיםאלנשקפתגבעהכשיפוליאחד

בהירכחלחלכצבעמסדייךהיההחדר"אלדין").

מתכתפסיולוכחולצבועהואאףוהחלוןמתקלף
מולמפריצות.כהגנהלרוחבואותוהחוציםעגולים

לוח-עץ-שלוהשולחןאתאליהוהעמידזהחלון

תחילה .דומםטבעועליומצטלבותמתכתרגליכעל
החלוןעםהשולחןכלאתואחר-כךהדומםאתצייר
שלהציורעםהתמודדכהתקופהזוהיתהוהים.
אופיכעלמשלו,דומםהעמידשהואאלא .סזאן

כמקרםארולימון.תפוזיםכמהפשוט,כד :ישראלי
לכנהמפהעלאדומותעגבניות-והלימוןהתפוזים
בחרככוונה .לפיררתמתחתוקמטיםגליםשיצרה
כדיובהיר,אחידצבעבעלתככזוארלכנה.כמפה

אתולקלוטצבעניגודישלעקרונימכנהעללשמור
חזרזהנושאעלהכד.אלהמוחזריםהצבעשכרירי

 .כלתי-נלאיתכעקשנות
כשערתלעבודוכאנומפתחהיהמשנינואחדלכל

חדרשלהריקלחללולבואמאודאהבתישונות.
שלהדומםאתולמצואקמורהשתקרתוזהנזירי

שלשוניםכמצביםשלוהכדואתהיםמולאליהו
בנסיעותלהתמידיכולתילאלצערי .הכןעלציור
לציירכסטודיוחלקיאתומכרתישלימסיכותליפו
לחר"ל,נסעזה.סטודיואליהוגםעזבלבסוףאחר.

ששופץלשטחיותרקרובאחר,ביתרכשוכשחזר

שגםחדריםשניבןיותר,גדולביתהעתיקה.ביפו
לכלאופייניתשחיתההנזיריתבצניעותהחזיקאותו

לו.שהיוחדרי-העכורה

חיפושים.שלשניםעבורו.פוריותשניםאלההיו

עשינו .עירוםלצייראזהרכינו .וגיבושפיתוחשל
המודליםאתשמצאזההיההוא .כחברותאזאת

לעבודכשהתחיל .בהתמדהכרגילעליהםועבד
עםבתיםעירוניים'יפרנופיציירעדייןזה'בסטודיו

צבעבמריחתמשולש.ועליומלבןאופייניים,חלונות

תקופהואחריהשכבות,אתהמגלהושקופהחלקה
אוהררייםמרחביםנופיככרציירלצפת,כשעבר ,זו

היתהההרגשההעיקר.היאהאדמהבהםחוליים

זנחהוא .לבראהחייבמשהולקראתחותרשהוא
כמדבר .להדפסיםהתפתהלאהאקרוארל.אתלגמרי

עושהאני"הלא-אומראותושמעתיעצמואל
ציורי !באכןשזהאלא "?באלאזהמדוע .הכל
חלוןאודמויותללאפתוחיםנופיםאליהו,שלהנוף
המתמזגתנוףלפנידמותאולידו,דומםעםנוףאל

האדמהעלמשתטחהואכאילוהרגשהיוצריםאתו,
הטרשיםאתההרים.מדרונותאתאותה,בציירו

גגותאתחיבוקועוטףכאילווהחולות,החומים

המרוקני.הקומקום :הפשוטהדומםוהטבע .הכתים

הנשיםוציורישירה.אומרוהציורפלפל .חציל

יפותאך .דווקאחינניותשאינןהמלאות.העירומות.

ערשותואינןעצמןבתרךשקועות .החזקהבנוכחותן

עלאלכסוניתמרשלנותלמסתכל.ביחסמחורהשום
אלהבכדיםיש .חייולתוךהמושלךכאדםהכד,
כהחלטוהם .לוושמעברהציורשמתוךקיומיביטוי

נשים.עםסודלהמתיקאליהוידעכמהעדמזכירים

 .לבעיותיהןלהקשיב
היא .מנהיגהיהלאשלנוהראשונההעשרהלקבוצת

אתכאשרלמגמה.שהיהכהלך-רוחהתארגנה
שלו.כסטודיואחדכלנתןהאישיתהאינטרפרטציה

יותרועקבינחרששאליהוהתבררהשניםעם

כשחשהמקומי.הציורלנושאבהיצמדותומאחרים

 + 42 'בעמהמשך
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איננהגזרתל
גזר"תל"ימימהרומןפרק

אלמוגאהרן
שנמנעודבריםלטעוםאחדים,חייםלחיותרציתי .בךבגדתילאאהובי,אוריאל
ישעולםאיזה .אחריםמאנשיםאחרת,מתרבותאחרת,מאץרליהנותממני,

אתעשיתיאליו,הגעתיאותר,גיליתיאני .כלרםעליוידענולאואנובמרחקים
 ,לדעתרוצהאותי.מכירהריאתה .אליךחוזרתהייתידברשלבסופרוהריזה.

כלשלאאלא ?בכךרוצהלארמי .ליקוראהייתגדולות""עינייםבכל.להתנסות
מהכללהיותיכולתיניתנה.היאליהזדמנות.ניתנתאחדלכללא .מעזאחד

כדיהצורךדיעצמאיתהייתילא .כךלשםמספיקעשיתילאאבלשרציתי'
מדי.מהרנרתעתיקלות.בהצלחותקטנים,בהישגיםהסתפקתירגלי.עללעמוד
 .בדידותהרגשתיבמחיצתךגםהחיים.מפנירפיוןנוראה,בדידותחשתיפחדתי,

עלמאבקיםשרםברשאיןבמקרםאניעכשיולהיאבק.צריכהבטרחה.לאתמיד
השקיעה,באוראגםמזהיבמולי .ממנוושלושקטמקרםאיןשבעולם.דברשרם

הייתיערב.לפנותהשדהמןחחריםכשהייתםהגבעותאתשהציףלאורבדרמה
אשכבהתרועתכמרהרוחנהמתאתשומעתה"תל",ממרומיבכםמסתכלת
אני .הזהבמקרםעצוביםחיינוהיוכמהעדחשנולאמעולם .ממרחקיםשבאה
דעתינתתישלאבדבריםנזכרתואנייפה,חיינועלולאמדועלהביןמנסה
הראשוןבסתיואותנושפקדההסופהאתזוכרתאני .התרחשוכאשרעליהם

מיותריםשאנורצויים,אנושאיןמאיימתפניםקבלתמעיןב"תל".לשהותנו
כאילוהחרף'שפלתלעבדהגבעותמןלפתעהגיחוחשמלטעוניענניםבמקרם.

העלהלאאיש .בדרכםאותנולרמוסואיימואדירותסוסיםבמרכבותנסער
 .לכךהתכונןלאאיש .כזאתסופהלהתחוללעשויההסתירשבתחילתבדעתו

כלאהכלנעלםולפתעהחבלים.עלהכביסה .פתוחהיההכלהחלונות,הדלתות,
עפרהמקלחותשלהפחגגות .התנפצוהשמשות .ממקומםנעקרוחלונות .היה

טורנדוסופרתעלשמעתי .מימיראיתילאכזהמראהנייר.פיסותהיוכאילו
לרץורציתי .במציאותאותןלידמיינתילאמעולםאךהברית,ארצותבמערב
בתנועתסביביהתערבלאבקשלעמודאךהחלונות,אתלהגיףהאוכללחדר
צורחותשמעתי .השמיימהמהקרקעאותילשאוברצהכאילוסחרחרה,מחול
שזהחיכיתי .פחדמרובברוהסתגרתילחדרימבוהלתברחתיהמטבח.מכיורן
קרה.מהלךלספרבזרועותיך,ליפולכדיהשדותמןשתחזורחיכיתי .יחלוף

 ,תביןשלאקרה,מהלספרחששתיהאדומות,בעיניךביוהבטתעייףוכשחזרת
ביןנוראדברזההאיןשלי.חוריהבשרםארתךלשתףיכולתילא .לישתצחק
מראה .לשכוחיכולהשאינניהזהבמראהתמידאצליהתקשרתמאז ?חברים
 .נודעיםלאלמרחקיםאותיליטולומאייםהגבעותמןהבאאבקעמוד

 ?'ג'ררגהמלךברחובהגג,עלמסיבה,באותהשהיכרנוהערבאתזוכראתההאם
רצה .ארתךהביאהפלמ"חממטהג'רחה .מירושליםהאחרונהכשיידהבאת

הזההשם"הנותנת".רבקה :להשקראתםזאתשלי,החברהרבקהאתלךלהכיר
אתהאבל .מבקשיםאיךהדיתלוינותנת.שלאמישהישישכאילו .אותיהצחיק
כלהסתכלת .ערבאותרכלליהנחתולאביהבחנתהתכניות.כלאתלושיבשת

לא .שביחשובהכיהדברהיושהרגלייםכאילובי'פגעדירזהבדגליהזמן
האביבזההיה .למצדהבפסחהתנועהלטיולעדממנירוצהאתהמהאזהבנתי

משתלשלכשהאקדחחשיבותמלאלידיהלכת .המלחמהלאחדהראשון
למאסף,אותיכשלקחתחזרהובדרך .בכרונהלאכאילוביהתחככת .מחגורתך

הנחששבילבמורדיעלמרשכולםחיכית .יקדהשמשהרידעתיבחוזקה.הלםל:;בי
 .בחייפעםאילישעשרנפלאהכיהדבראתליולעשרתשפתיעללהסתערכדי
מאזאבלמוזר,זהאז.לאהבתנואלמיםעדיםהיווהנצחהשמייםהסלעים,רק
שלאבשיאשהתחלנומשרםאולי .מדועיירדעתאיננישיא.לשרםהתעלנרלא

אחריהםשהותירויחסיםקיימנולדרת.דקהתחלנומאז .אותרלעבוריכולנו
שלא ?אחרותעםבישבגדתידעתישלאחושבאתהאכזבה.שלמרטעםתמיד
 .זאתמרגישהאשה ?אחרותאצלשרכשתכסירןעםאלישבאתיחשתי

 .אתךהייתיריצ'רדעםכששכבתיגם .תמידשלךהייתיאבליודע,אינךאולי
 .גרפיאתאהבת .באמתאותיאהבתשלאמשרםאוליזאת,ידעתלאאתהאבל
יודעתהיא .לרמותאפשראיאשה .גרפיאתכשליטפתזרהבאשנצצועיניך
 .פניםלהעמידיכולתילאאני .בכךחשותשאינןפניםמעמידותהנשיםרובזאת.
אתהאבל .אחדאףעםליהיהשלאכשםטוב .אתךטובליהיהמתלוננת.אינני

 .אותילהכשילכדיהכלעשית .שהיכרתיאוריאלאותרהייתלאשרבהשתנית.
אתלערערכדירוחי,אתלשבורכדיהכלעשיתאבללכך,מודעהייתלאאולי

אתליוכשהציעו .ברחלקאיןשלךדברבשרםאצליחשלאכדיבטחוני'
לךשיש .בכךשהצלחתחושבתאני .גלריההתפרצותלידיבאזהבסרט,התפקיד

 .הצלחתישלאבכךיד
 .עליושעוברמהבכלאשםאדם .בכלאשמהלמעשהאני .אשמיםמחפשתאינני
 .מזהקליותרדבראיןאשמים,לחפשלו.שקורהמהבכל
כלשמושכיםקצורתשניכמר .מדיתהומייםהיובינינושההבדליםחושבתאני
כשבאתי .זאתאומרתאניסתםלא .להתחברכךכללהםוקשהאחרלכרוןאחד
משלךמיטהעםחדרהרריך'בביתלךשהיההחדראתוראיתילראשונהאליך
עלגדלת ?ליעשהזהמהמושגלךיש .ומשחקיםכתיבהושולחןספריםוארון
אני ,זריםבבתירצפותמנקהאמךאתראיתלאאתהתל-אביב.בצפרןשמנת

להממתינהשלי,לאומשחקיםבצעצועיםומשחקתשערתיושבתהייתי .ראיתי
להתיכפאהיהכךכל .צהרייםארוחתלישיחןמישיהיהכדישתסייםעד

כחולהחולצהלילקנותכסףשלוותהזוכרתאניטובה.בחברהואהיהשאלמד
אתחשתיימיכלזה.אתתביןלאאתההתנועה.שללטיוללצאתשארכלכדי

שלחברותיזוכרתאניבאמי. ,בביתיכל-כךהתביישתיכת.שיילאדחויה,עצמי
הביתהבאהואבשנהפעםורקהסוחרבצימלחשאביסיפרתיהספרבבית

לארקשבעולם,המקצועותכלאתלהשיחסתיאמיעללדברשלאלחופשה.
תמידפחדתי .כךכלאותיאמללועלי,הקשרהאלההשקרים .כמרבןבית,עוזרת

בצררהלהסתבךזה'כלאתצריכההייתילמהמבינהאינני .בשקרישאתפס
לעשרתסיבהשרםהיתהלא .פשוטהיותרהרבההיתהכשהמציאותמטופשת,

בלישורים,ביןכשררה 'שאניכפיאותיוקבלואותיאהבומקרםבכל .זאת
שרםללאמתוכישנבעפנימיכורחכנראההיהזהאבלאני,רמהאנימילשאול
שאנילדעתלמדתייחסיתצעירבגיל .מבחוץאליהחברההתייחסותשלקשר

 .לאואיפהבקולנוע ,ברחובגבריםבישנעצוהמבטיםלפיוזאתמארדמצודדת
ליהיהנדמה .נחיתותשלנושנהנהישהרגשהארתהנתלררתהכאןגםאבל

התקופהעללספרמתביישתאניבלבד.מסוימתלמטרהבישרוציםמהמשרם
לעבורהספקתילאתהפוכות.מלאהאך ,אמנםקצרהתקופהשלי. "ה"סלרנית

 .לבדיבביתישיבהשלערביםבהרבהליעלהרזהבררניתהייתי .כאחרותהרבה
מבחינהוהתפתחתיספריםקראתי ,למדתיעצמי,עלשעבדתיתקופהזרהיתה

נאה,שרירי,גברה,כדורגלשחקןהיכרתיעשרה,ששכבתבהיותיואז,רוחנית.
 .רבהוהתרגשותתשואות ,תחרותשלעולםקודם.יהכרתשלאעולםלפנישפתח
היואיך .כחולז'קט 'לבןסוודר :בהידורמתלבשהיה .אתרלהופיעגאההייתי

כלביד,ידבטיילתהולכיםכשהיינומשהר.היהזהברחוב.עלינומסתכלים
וחסרריקוהיהעצמועלחזרזה .העניןלינמאסמהרדי .כךעלידעההעיר

נמאס ?אפשרכמה ,לקולנועהליכהקפה,בבתיישיבהריקודים,נשפי .משמערת
בחכמההצטיינושלא ,כדורגלשחקנישלחכרהבמסיכותראווהכרבתלהיותלי

הכלל.מןיוצאיםלבודדיםפרטיתרה,
מטורף.נער .הפלמ"חמטהשלקשראופנוע,רוכבליהיההכדורגלשחקןאחרי
מאחוריו,יושבתכשאניחדשהטייגר""טרירמףעםהטיילתאת "ורע"קהיה

חציאת ,כמסתברשגירתה,בתנוחההצידהפשוטותהחשופותורגליבר,מחזיקה
מאחורימדבריםשומעתהייתימפורסמת.אניכמהעדליתארחילאתל-אביב.

הסבהעשיתיואניהמלחמהפרצהואז .מהטיילתהרגלייםעםזאתעלגבי
סנדלאלא ,גברהעקבעלסלונייםריקודיםלאשרב .המאוחדתלתנעוהמהטיילת

באוהכלנצחההמעמדיתההכרה .העובדתישראלארץשלכחולהוחולצהלכן
 .כשלרםמקומרעל

שרםללאחיי,בשמיפתאוםכשהופעתגרמתלמהלעצמךלתאריכולאתה
מההבנתילא .המרמההייתיהראשונה,בפעםלביתיכשבאתמוקדמת.הודעה
אינני .זכררנותיכמחברתהזההיוםאתרשמתי .כתובתיאתלךנתןמי .פתאום
עומדתהייתי .כשדרהנשרוהעליםאוקטובר.ארספטמברזההיהאםזוכרת
לשאול'אפשראיככרארתך ?הסתירסוףזההיההאם .ומחכהכחלוןשערת

לפניך.זאתעשהלאשאישכפיהחייםעלליסיפרתלי.עשיתמה .אוריאל
לינראהזה ,כמלחמהשנהרגוחבריךעללירושלים,השיירותעלכשסיפרת

נפרדכשהגיבורהפרוע,המערבעלקולנועסרטכמר ,אחרמעולםסיפור
הכיהדברהיתהאתךהפגישה .םייבחישאראםאליהלחזורומכטיחמאהובתו

כלומתנשקיםיומיותלהצגותהולכיםהיינואיךזוכראתהלי.שקרהנפלא
פחדתילילות.ישנתילאלחופשה.שתבראהשבועכללךמחכההייתי ?הסרט
לאל"תל"אתךלבראליוכשהצעת .ארתךלאכדחששתי .יבראלאהזהשהרגע
האמנתילא .העולםלסוףאפילואתךללכתמוכנההייתי .אזנילמשמעהאמנתי
חשתי .אחדכלמקבליםשלאיחסניםשלם Wלכםהיה .כחברהאותישתקבלו

לפתעכיהתעוררהאישייםהענייניםלכלומעבראתכם,להיותעצומהגאווה
זה,אתביעוררתאתההקיימת.החכרהסדריאתלשנותהעולם.אתלתקןרצון

היסודעדיישן"עולם .אפלים ,אחריםדבריםכךאחרכישעוררתכשםאוריאל,
תמימהאיזהכאמת.לכךהתכוונתיאניזאת.שריםשהיינוזוכראתה ,כחריכה"

נתבדר,האידאלים .מדימהרפגהההתלהבותאכל ,כאלהאזהייתםכולכם .הייתי
וחיפשעצמובעניינימדימהרשקעאחדכל .ככוזביםנתגלוהיפיםהחלומות

לעזוב,התחילוהחבר'היחד.הולךלאכנראהרזהשלו.קיומולבעירתפיתררן
ערדורואהכבוקרקמההייתי .טובעתמאביהעכבריםכמראחדאחדלכרוח
שלאכאילושלכםהאדישותאתהכנתילא .שנתרוקןחדרערדשנתפנתה,מיטה
היתהלמצבעריםיותרקצתהייתםלוקררה.זהלכםשלאכאילו .לכםאכפת

 .זאתלמנועכדידברשרםלעשרתרציתםשלאלינדמהלפעמים .שרנההתמרנה
לכקששלכםהזאתהגאווה .היוםעדלימרבןלאזה .להתגלגללדבריםהנחתם
 .המקוםאתלהצילכדיהכבודעלמצפצפתהייתיאני .לימוכנתלאעזרה

היהנוחואולי .להצילרציתםלאואולי ,כחייכםלעתיד,כביתכםהיההמדובר
עצמי,הרסשלעצמית,הענשהשליצראיזהפההיה .המקוםשלבחורבנולכם
שגילו ,המלחמהאתשעברוצעיריםאנשים .מקורראתלחפשהיההראוישמין
היוםהקטניםכמבחניםשעמדוברגעחולשתםמלאאתגילו ,כמלחמהגבורה
במלחמה.גיבוריםלהיותמאשריותרקלדברשאיןכנראההחיים.שליומיים
אכליודע,אינךאולי .אחראחדמכליותרהזהמהמיתוסנהניתאוריאל,אתה,

עשויהאנישרקוכנראהנעץראלילכזררערתימחבקתשאניחשההייתילפעמים
מירה.שלבעיניהכצניניםהייתי .כזהמלהיותרחוקהייתכמהעדלהעיד

 .כולןמביןכידווקאשבחרתזהאיךהכינושלאהכנרתשארכלשלבעיניהן
עשיתי .מכלישאצאשאשמע,בתקווהגבימאחורידיברו .שאמעדציפוהןאיך

נקשרתימוזר,דברליקרהואזברדדההייתי .שומעתלא ,רואהלאעצמיאת
היתההיא .מירהעם ,כיותרהגדולהאויבתילישנראתהזרעםידידותבברית
לפניהלשפוךשיכולתיאינטימיים,דבריםלהלגלותשהעזתיהכנרתכיןהיחידה

אףעצמיאתהשליתילאכאחרות.מצאתישלאהגוןמשהובההיה .ליניאת
מעולםהערצה.מעוררתזאתעםיחדאךמתנשא, ,קרטיפוסשהיאידעתי .לרגע
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נתפתחהוכך .קשיםדבריםליאמרהוהיאכאמתחשכהשלאדברליאמרהלא
שישאשהבוגרת,אחותכהראיתי .התלותמןכהשישמיוחדתידידותכיניכר

כזמןעצהולתתנכונותמסקנותלהסיקשיודעתחיים,וחכמתנכונותהרכהכה
כאשהלהשחסרוהצדדיםאתאולייודעת.אינניכאמתלהנתתיאנימה .הנכון
חסות.לפרושרוך,לגלותיודעתשאינה

לאחריםמכתיבהשאתהכלליםלפימשחקת"אתפעם,אמרהכך",מקנאה"אני
מיוחדת".שפהאיתםלךישככך.חשיםשהםכלי
שוםתכננתילאמעולם .כרתיככשרוהגזימהשפשוטאוטעתה,שהיאחושבתאני
אוריאל.אתה,גםהדעת.כהיסחליכאוהדבריםרוב .סכורהשחיתהכפידבר
לו .ויחידאחדהייתואחריך.לפניךאיששוםאהבתילאהדעת.כהיסחלינאת
וקנאהושנאהאהבהיחסישלומתמשךארוךגיהינוםחיינוהיונישאים,היינו

שתובעת ,גבולותיודעתשאינהכזאתאהבהלשאתקשהפוסקים.כלתיוחשדות
חייםלאודאילכך,בנוייםאינםהחיים .לזהכוחישלמיסוף.כלינאמנות
להשלותיכולנואיך .השנישלכחייוחטמואתתוחבכשהאחדקטןכהכמקום

אניעלי,שעכרמהכללאחרהיום, .ילדיםללדת ,ביתלכנותשנוכלעצמנואת
יותרכחייםיהתכוננתפעם.הכנתישלאמהאתכוודאותכמעטלומריכולה
פחדמלאתכעורהכמראהעצמיבבואתאתוראיתיחלקנהםנטלתימאשר

כמבהטןכשחייתיגם .זאתידעלאאיש .זאתידעתלאאתה .כישלוןותחושת

מפניעצמי'מפנינחילהתחושתאותההך'היינוכשניליזההיההילס,ונוורלי
להכותיכולתילאלעצמי.חזרתילאלמצדה,כטיולכינינושהיהמהמאזהחיים.
מהכלמת.כתוכימשהוהראשון.ילדהאתששיכלהאשהכמו .דברמשום
שניתלזכותכפייתירצוןמין .פניםהעמדתמשחק.אלאהיהלאכךאחרשנא

 .ממנישנמנעכאושר
לי.קרהמהלהכיןעצמי.אתלכחוןרציתי .ריצ'רדאלממךהלכתיסתםלא

העצוב rהקזההיהלחלוטין.זראדםשלכמחיצתורקלעשותיכולתיוזאת
האלוןמעץשאהבתי.מהנופיםערבכלנפרדתהייתיחדרימחלוןכחיי.כיותר
שחגומהנשריםמהסלעים,מהגבעות,הדרך.אםעלשנים,כמהיודעמישעמד,

כאלההיוהפרידה.עליחיתהקשהכמהכדעתוהעלהלאמכםאישכשמיים.
לנקוברוצהאינני .כגסותאלידברולי.שרחשוהטינהאתלהסתירטרחושלא

שוםנוהיתהשלאהשנהראשאתהחגים.אתזוכרתאנימתביישת.אניכשמם.

זכרתילכולנו.נוראדיןכיוםלישנראההכיפורים,יוםשלהשממוןאתשמחה.
להתכונןשצריךאמרהלאכול.עליאוסרתהיתהאמי .מילדותיהזההיוםאת

חזקהכהחיתהלפתעהזאתוהתחושה .ניותרלגרועלחכותהאלוהים.למשפט
אותוכלאכלתיולאמוזרנאורסביבהמצהיבותהגבעותעלהסתכלתי .ואמיתית

יקרהאוכלשאםחשתיכאילוצאתו,ועדהיוםמכניסתצמתיכחיילראשונהיום.
להאמיןקלכךכלנו.האמנתילאשקודםכרכרלהאמיןהתחלתילפתעאסון.

מכלאותורואהשאתהלךנדמהמהציויליזציה,רחוקנטבע,כשאתהכאלוהים
אלנסעתאתנו.הייתלאאתה .לךקוראאליךמדבראכן,מכלסלע,מכלשיח,
האוכל,לחדרכצהריםשהלכולנודדיםפרטכחדריהם,הסתגרוכולם .הוריך
להודותוהתביישוכמוניחשושהרכהיתכןיום.אותוכלמחדרויצאלאאיש
שוב .לחורףההכנותימיכאוכךאחרלאחרים.זאתלהראותרצושלאאונכך,
מלפפוניםכנשכועולם.שלכרומוהעומדיםכדבריםלהרהרזמןהיהלא

רכשתיהזההידעאתהירק.מגןלנושהכאתםמהתותיםרינהורקחנווחצילים
פירור,כללחסוךאותהלמדוהחייםהזה.כנושאגדולהמומחיתשהיתהמאמי
אתהמאיפה .החורףלימיהזולים rהקמפירותשימוריםולהכיןשאריתכללנצל
רינהלכםהיתהמאיפה ?הצהריםכארוחתכנושיםמלפפוניםלךהיוחושב
שארוחתכםלכךשדאגהזוהיאאני ?מהמכולת .מהצרכניההפת,אתלמרוח
אותי.אהבוהןאיךהכובשת.גילה :ליקראוהמטבחעונדותלהיכנס.תערב

שמיןפעם,אמרהתמיאיךאשכחלאכבוד.ליורחשואותישהעריכוהיחידות
שפעםבטוחההיתההיא .לכנסתעצמאיתכרשימההנשיםאתשאייצגהראוי
לאמעולםיודע,אלוהיםכך,לחשובלהגרםמה .הממשלהלראשותאגיע

עדינותפניםאיזההמסכנה.תמישכמטבח.לסיריםמעברמהלדעתהתעניינתי
תמיד .כחולוןהשיכוניםכאחדלילדיםאמאכוודאי .כגורלהעלהמהלה.היו

האםמצרכים.מלאסלעםמהסופרמרקטיוםכלמתנהלתכחולון.ביתעלחלמה
כשהיינוששרנוהשיריםאתזוכרתככללהיאהאם ?לפעמיםנימהרהרתהיא

מהעלשהגינו.הרעיונותאתיחד.שרקמנוהחלומותאת ?אדמהתפוחימקלפות
שכעולם.הדבריםכלעלז..אחשכנולא

 .כאמתטונותחברותשהיוהכנותמןכמהעודלפגושאותה.לפגושרוצההייתי

לכאןטיסהכרטיסלמירהשולחתהייתישרה'לה.שלמירה,שלכגורלןעלהמה
לאגאוותה .לבואתסכיםלאכוודאיהיאאכל .ימיםכמהעמישתשההוכלנד
ליכתנהכשהיתה.נשארהאותה.רככולא .אותהכפפולאהחייםלה.תרשה
מהעללהצטערצריכהשאינניכשנילי.שמחהשהיאמר.כל-כךמכתבפעם

מקחהיההענייןכלעצמנו.אתלהגשיםמצליחיםהיינולאשממילאשהיה.
 .מלכתחילהטעות
לעשותמהואיןשנישלככשל;נךתלויהאחדשלהצלחתו .גילהזה,"ככה
 ".להתקייםיכולהעולםהיהלאמצליחיםכולםהיולו .כעניין

יכולתחוסרלהתאבד.הרצוןמןכהשישנוראההרסניתחייםהשקפתזוהי
לכולנומופתהשהיתהיא,דווקא .לכךהגיעההיאאיך .מהכעדכשאיןלחיות
נשארלאהעכרשלהיפיםמהאידיאליםדברשוםוהחברתיים.האישייםנחייה

שלהשליחותמשמעותאתשהכינההיחידהכאמת.נפשיפתהיתההריוהיאכה
הנטושהרכושעלשכדבריהוהכאבהלהטאתאשכחלאכ"תל".חיינו

דבריםהטיחההרעיונייםהסימינריםכאחדמכפריהם.שברחוהפליטיםשהשאירו

הממאירהנגעשזהוכאומרההמומיםשישבוהמפלגהראשישלכאדניהםקשים
מחיאותלאיזהכביזה.קיומהאתשהתחילההמדינהאזרחישלכגופםכאמת
פיגרנואורשנותככמה .כךעללחשובמסוגלתהיתהמאתנומי .אזזכתהכפיים
 :ואמרהאותיחבקההכיתהכשחזרנוכולנו.אחריה

אחרים,דבריםעלממורמרתאנילי.קרהמהיודעתאינני .גילההתכוונתי,"לא
כאיזוראית .הזההענייןעלליהתלבשזהואיכשהואותנו,שזנחועלכעיקר
עכשיו .אישיתכהםפגעתיכאלולכרן'שרת, :האלההחשוכיםכיהביטוחומרה

 .הראשונההיריההיתהזאת .מאתנוישמעועודהם .קיימתשתל-גזריודעיםהם

מכפנים,הכיתאתלהציתנצטרךאםגםלהסתאב.הזאתלמפלגהניתןלאאנו
מיותרהכיהדברשזהההכרהכלעם .כפוליטיקהלעסוקרציתיתמיד .ניתןלא

שומעתכשאני .שכלבמהאתלומר :ליקסםשתמידמשהוכזהישכעולם,
מכינה,אינני .המומהאניהחלטות,מקבליםמתווכחים,ככנסת,מדבריםאותם

לומרשצריךמהאתאומרלאלעניך'מדברלאשםאחדאףלבודדיםפרטוהרי
 .הירחעלשחייםלאנשיםמדבריםהםכאלושפתנו.איננהשפתם .נאמת

 .לחלוטין"שוניםדבריםאומרתהייתיאני .אחרלעםהחלטותמחליטים
זאתעשתהשלאחבל .יופיהקרינההיא .נרגשתכשהיתהכל-כך'אותהאהבתי
לאהיאפוליטיקאיתשלה,היושרחוששעםחשכתיכלנייותר.קרונותלעיתים
נעיר.לאכולוהחלטנומאוחרתצהריםכשעתלתל-אניבהגענולעולם.תהיה
לצאתועדזמןשנותרומכיווןהקיבוציםגזבריכהלאכולשנהגולמסעדההלכנו
עלנפלהמכראי,מופתעתשחיתהאמי,לביתי.הזמנתיהל"תל",האוטובוסשל

לא .ידיהמאפהועוגיותקפהלנוהגישהשנים.אותיראתהלאכאילוצוארי
שישליאמרהכשיצאנו .ארוכהשעהופטפטנוישכנואותנו.לפנקאיךידעה
 .קודםהכינהשלאכאישיותיצדדיםמכינההיאשעכשיו .הזהכביתחוםהרכה
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מחרלקוםשצריכהקטנהילדהעדייןהייתכאילוחפצייךעלשומרתאמך"
מיכשישנפלאההרגשהזו .הכיתאתשעזבתלהאמיןמסרכתהספר.לבית

הסקהשםחיתהירושלים.כרחביהקרכביתגדלתיאני .כאהבהאחרייךשעוקב
 .שינייםרופאתאמימורה.אביתמיד.עסוקיםהיוהוריכלכד.הגוףאתשחממה

שירילעצמישרהלישון'עצמיאתמשכיכהעצמי'אתמפנקתשהייתיזוכרתאני
שליהדפוקההרגשיתההתפתחותשלההיסטוריהזוהי .הכובהעםונרדמתערש
שנאכללפנילאלאוטובוס,שנאחרלפניתל""לנעוףבואיועכשיו .אחתרגלעל

 ".כמוכןכויטמן'גלידה
 ?אתמולנאמרוכאילוזוכרתאנימירהשלדבריהשאתמוזרזהאיןכלום

כקולהאלימדברתאותהשומעתעדייןואניעכרושנהמשלושיםלמעלה
יותרעלישהשפיעההיא .מיוחדתכךכלשפהלהחיתה .הרהוטכסגנונההצלול,

אניהיוםלקראם.כדעתיעולההיהשלאספריםקראתיכגללה .אחראחד,מכל
שרצתה,כפיללמוד,אזהולכתחיתהלו .ככלללנוהתאימהלאשהיאחושבת
הרככת.א:חאחרהאךלמנהיגות,נולדההיאמזהירה.קריירהכוודאיעושהחיתה
חושבתאני .לקרסוליההגיעושלאאנשיםתפסומקומהאת .מדימאוחרנזכרה
המוזרויותכלעםאפרים.אתלמשלקחמוחמצים.אנשיםכמהעודעמנושהיו
כורחשהואלינדמההיהאתושיחהככל .לגדולותלהגיעהיהיכול .שבו

איאךאבסורדי,נשמעזה .מעצמוכורחשהואלינדמההיהלפעמים .ממשהו
מקורייםרעיונותאיזהאומר.היהחכמיםדבריםאיזהאחרת.זאתלהכיןאפשר
מסוגף,מיוסר,תמידעצמו.אתהענישכאילו .לעצמולאורקלכולםהוגה,היה

כינינו,שהיההרוחניהקשרעללךסיפרתילא .עליומונחהעולםצערכלכאילו
כשוםהיהאפשראיאךמזה,ליותרשאפתי .קנאתךאתלעורררציתילאכי

התאונהלאחרהפצועהרגלואתחבשתי .לונשקתיפעםאיךזוכרתאני .פנים
והיההסמיקהוארחמים.כיעוררהאליוהזאתוה~רכההטרקטורעםלושחיתה

ויושרנאמנותשלתכונותבוהיו .מפניךשחששסכורהאינני .כילדנבוך
מיהרלחדרו,כשנכנסתיפעםכסתר.כותבשהיהלינדמהכהן.נתברכושמעטים
 .חשוכהממלאכהשהופרעכמיכמכוכהפניאתוקידםכארוןמשהולהסתיר
הוא .הצלחתילאאךכותב,הואמהשונותערמהכדרכיממנולהוציאניסיתי
גםכעיר.לחברתומכתכיםהםשאלוליאמרפעם .מוחלטתכסודיותזאתשמר

אתלהפוךנהנהמוזר.כחוראפשרית.כלתיאהבהשלמשונהפרשהחיתהזו
 .האפשריתהשלווהכשיא .פאתוסשוםללאזאתעשה .אפשרייםלכלתיחייו

היה ,כל-כךבסיסי ,כל-כךחיונישמשהושפע,מלאיחייםשםחיינוחוסרכאיזה

שפיענחתילינדמהשכיהאשהכחושאךזאת,להגדירמתקשהאניכהם.חסר
אניסתםלאכאחד.והכנותהכניםאתכולם.אתמאמללמהידעתיהסוד.את

את .ואחריההערבארוחתלפניהסהרוריתהשוטטותאתזוכרתאני .זאתאומרת
זיווגם,אתמצאושלאעצמם,אתמצאושלאאלהשללחדרמחדרההליכה
 .ממיהיהולאלקבל .למיהיהולאלתתרצו .אהבהלמילתמלטפת,לידשרעבו
כששומעים!כהלפצותואסורכתקליטיהשעסוקהשרה'להשלכחדרהקודם

תחילהלדפוקצריךכך.סתםלהיכנסאפשראימירהשלולחדרהמוסיקה.
כלוככלללדידויים.פנויההיאתמידולאנתונההרשותתמידולארשותלכקש
אתלשמורלדעתצריךאדםנואל.הואאחריםעלעצמךאתלהשליךהזההרצון

מרכלים, .מדיגדולההמולהויעלורותורינהדינהאצל .כתוכולו'שישמהכל
איפואנשארופרטיות.שלכרגעלזכותיכולאתהואיןכחברותאוהכלשרים
איתןבסיוןוכללשמאלןימינןכיןיודעותשלאצחקניות .החדשותהעירכנות
התביישוביישנים.שהיוכאלההיו .דעתחסרותקטינותלפתותכבסיוןהוא

מאחדללכתרציתיואנימחשכותיהם.אתקוראתשאניידעוהםכעיני.להסתכל
 .לכקשומתביישיםכךכלרוציםשאתםמהאתקחו :ולומראותםלנחםלאחד

קחו. .לכולכםמספיקכשפע,מזהלייש
היהמהכמציאותזאתעושהשהייתילךתאר .כמוכןכדמיוניאמרתיזהכלאת

אתשמעתישלאידעתי,שלאחושבאתה ."טוב"שםליהיהזהכליגם .קורה
כךמקנאיםכמהעדלהכיןמספקתרגישותחיתהלאכך 'גבי?מאחוריהלחישות

כךכלשדהשחשכתמהאת .קבעדרךלךשישמהאתלהםשאיןאלהכל
מתיזהאתלךשיש .זהעללהלחםצריךשאינךלך,מגיעשזהשלך,שדהמוכן

חוש .עליתכעסאלקשים.החייםאתלךלעשותדאגתיאניאכלרוצה.שאתה
 .אחרתלנהוגליאיפשרלאזאת.עליכפהשכיהצדק

 .הדהכמקוםחיינומשמעותאתלהכיןמנסהאנישניםהרכהכךכלשלכאיחור
אליהמגיעהשאניוהמסקנההפועלות.הנפשותכלשלהמשותףהמכנההיהמה
נידחיםהירתםעלעלבון .לכולםהמשותףהמכנההיהזה .העלבוןתחושת :היא

קראולא .להםנזקקולאשרבהשחורה,העבודהאתשעשושלאחר .ושכוחים
ליהנותלאחריםנתנווהמצוחצחת.חבקיהההמשךכעכורתחלקליטוללהם

החאןעלהמדינהדגלאתכשהנפתם .ומעליבמכאיבהיהוזהההצלחהמפירות
חיילישלהתמרנהאתליהזכירזה .דמעותכעיניעלוהעצמאות,כיוםהעתיק
שללסמלהשהפכהתמרנהכאי;ךג'ימה.הכריתארצותדגלאתהמניפיםהמרינס
ואנו,שלם.מגדודששרדוחייליםשניכידימונףדגלהעולם.כמלחמתאמריקה

 ?המחפירהלהישרדות ?ולכשלרןלשכולדומהסמלהיינולאכלום

כשייח'-ג'ראח,כקסטל,כמלחמה.נפלוכאמתשהטוביםפעםאמרתעצמךאתה
ואתםהמלחמה.אתעשוהחשוףכגופם .לנגבהדרךכפריצתלירושלים,כשיירות

אלוהים ?יכולתםאיךזה.עםלחיותלהמשיךהייתםצריכיםכחייםשנשארתם
אחרים.כעיניעצמכם.כעינילאאםגיבורים,לפחותהייתםכמלחמהיודע.

למעשהאתכםרוקנהלאחריהשבאההמציאותואילוכוח,שלחלומותטיפחתם
שרם .לגבורתכםביטויעדייןנתןלאמשוררשוםאלמוות.כנישאתםמהאשליה
כלכדאחדזכהכולכםמ;;נין .כאמתשהיוכפיהדבריםאתהעלהלאהסטוריון
ולאכמקרה.שנבחרכלכד,אחד .כמלחמהרגיללאלכאומץעלגבורהכעיטור
תחמושתשיירתלפוצץכגבורתו.ספקמטילהשאניולא .לזהצריכיםשהייתם

חשוב.לאזהכלאךמה-ככך.שלמעשהזהאיןכחיים,ולהישארהאויבשל
עדכהלהמשיךרציתםנסתיימה.לאהמלחמהשכשבילכםהואשחשובמה

להמשיךלכםשיקראולכם,יצטרכוששובהמתנה,כעמדתכציפיה.חייתםהסוף.
נשארמה ?מכםיצאמה .שנים .חדשיםימים,חלפורכךשהפסקתם.כמקום
חיים.מתים ?מכם

איןיודעת.אניהתחמקות,משוםככךיש .עצמיעללארקכולםעלמדברתאני
יכולנויחדכהיותנורק .כפרטלחיימשמעותשוםאין .עצמיעללספרמהלי

 .הלאומיהקיוםכשםשנעשוכעוולותלחושלצדק.כזאתגבוההרגישותלפתח
כנראהנבעכ"תל"להאחזלהמשיךרצוננומשהר.שוריםהיינויחדכהיותנורק

נעשונשתנו.אנשיםסביבנו.שחלההתמורהאתלראותיכולתמחוסרמיאוש,
כד.להאמיןשחונכומהככלגסלהיותהפךלכם .המצפוןלהכרתרגישיםפחות
נחזיקשלאברורהיהזהלהשתנות.כוחהיהלאלנררקליד.הבאמכלחטפו
קיבלתילחזור.מהאלהיהלאמדי.מאוחרככרהיהלחזורכשרציתימעמד.
עלשמודיעחובלרבכמר .לעזוב"הוחלטאיננה."תל-גזר :מכרקממירה

אחדואףחדשסרטשלכצילומיםאזהייתילבכות.התחלתי .אביהשלטביעתה
כזמןעצוב.היהריצ'רדשגםמשונהמתה.שאמיחשכולי.קרהמההכיןלא

עצמי,אלאליכם,לישהיההיחידהגשרהמקום.אלהתקשראתנושהיההקצר
לאןלישאיןריק.כחללחיהשאניחשתיחרדה.נתקפתיהתמוטט.עכרי,אל

חדרכפעמוןמצלצלתואניכאשערליםשהצריפיםחלמתיאחדלילהלחזור.
שמסתנניםיוםכאותוכמרהיסטריתהייתיהשדות.מןאתכםומזעיקההאוכל
מחזיקההייתילאריצ'רדאלמלא .הפרדותאתוגנבוהיוםכאמצעלמשקחדרו

אללסיוראותיולקחמכוניתועלציודהעמיסכי.לטפלאיךידעהואמעמד.
ליהזכירוהפראונופיהסלעיםאכלה"תל".אתשאשכחכדיניד-מקסיקוהרי
סתםלא .אחריוהלכתיסתםלאכשבילי.שכעולםהסבלנותכללוחיתה .הכל

הצלחהסיפוראינםהחיים .לימצפהמההיטבידעתי .כגורלוגורליאתקשרתי
 •אחרת.סכוריםהטפשיםרקמקרה.כשום

 ...ג,

גתאליהו
 39 'מעמהמשך +

עצמואתלנתקהיססלאוסגנונו,דרכואתשמצא
 .אחרתמסגרתלעצמווליצורמהחברים

סייםפרנסה,ולצורךכציורדרכושלמתקדםכשלכ
כמהלמשךוהפךלציורלמוריםהמדרשהאתאליהו
ואחר-עממייםככתי-ספרלציורלמורהטובותשנים

חזקהאךכשיעוריו,נוכחתילא .למוריםלמורה-כך

 .היטבביצעהמשימה,עצמועלקיבלשאםעליו
החלועל-כל-פניםבוגריםותלמידיםתלמידות
והואלידו,ציורללמודעל-מנתסביבואדמתקבצים

ניחןהוא .כנוףלציירוכרככםאיתםיוצאהיה
כשרוןסיגלואוליכחברותא,לציורמיוחדככשרון

לאמציירכשהואסביבוהנוכחותלעצמו.זה
עםעכרהואאותו.שימחה ,להיפךאלאלוהפריעה

הימיםוכרכותולרוחבהלאורכההארץאתתלמידיו
אליוהצטרפהאףלימים .לציורכי"סלמנהלהפך
 .שביטרחל

אליהולנוהשאירחייושלהאמנותיתמהבחינה
מאתנוחמקהאיש, ,שאליהואלארכיםפירות
 • .ואיננו

 ,, ...עלאלתרמן"נתן
 27מעמ'המשך +

שלאהחנינהשלהרשמיניסוחהעלביקורתמותח
מעוותשלתיקונו"כבחינתדוחנינהשאיןהדגיש

נימוקמוסיףאלאאינוכךאותהלתפוסהנוטהוכל
 .ומוחלטת"גמורההסתיגותממנההמסתייגיםלאלה

כענייניאלתרמןשאמרממהחלקלסכםכאןניסינו
אתולהנציחלהזכירכדיאךהנשק,וטוהרצבא

אנוצה"לכלפיהמשוררשלהעמוקיםרגשותיו
השיר .ככרשהזכרנוכשיראחדלביתלחדורחייבים

כמידה"ואילו :השורותואלוהאדום""הרקעהוא
וגםנוקבדינםושרשיםגורמיםהמחרידלפשעשיש
-החילנאיהיהוהחשוףהדיןוכעי r ,וכראשיקב
האודםתדיחעונדהצנחן'עדהגבולשומרלמן

לכנפיים".
שהגדרנוכפיהמוסרית,הרמהאוהנשק,טוהרוככן,

ראשון,תנאיהנההשונים,השיריםכעזרתאותה

 .כדלהתברךיכולישראלשעםצבא,שללקיומו
שלמאוחרלמאמרלעכוריכוליםאנודומהגדרה
העיתוןעכור-1969כשנכתבמאמר ,אלתרמן

: f •'". ... 
מרדפיםמחבלים,אחרילמרדפיםוהתייחס"מעריב"
ןטוהר:לב~אומץוקציניוצה"לחייליגילושכהם
שנמנעועלכחייהםשלמומהםואחדיםמוסרי

הסתתרושמאחוריהםוילדים,כנשיםמלירות

לעמודחייבהיהודישהחיילמצייןאלתרמן .מחבלים
הואאין :כפניוחסומהאחתשדרךהעובדהכפני

פחדנות.תחתופחדנותנכלהתחתנכלהלהשיביכול
היאכפניוחסומהשאינהשהדרךהריכך,ואם

כצדקתואמונהוהמוסרהצדקכעקרונותדבקות

תמידכלוחמיםלחמואלועקרונותעל .המעשים
האומהשלצבאהשהואצה"לשכחייליהאמיצים
 •רוחה.הלךאתומשקף
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הצריםמגפיו

אלתררבשל
שחןאביגדור

בתיהאתסמטהוכלסמטאותיהחובקתשכדנהכל .ירושליםשכדנותאהבתיכן
והכותונתהכותונתעלמיזעוהמיזעהעלהעוטהכקפוטהדייריו'אתביתוכל
שלהמיוחדהניחוחעלשומריםויחדיו-הגוףעלעוטהוהציציתהציציתעל

 .האדם

 .וטעמיהוריחותיהשכדנהשכונה .וניחוחואדםאדם
ומהפרוזדוראלתררב.שלודירתוארל'הרבשלדירתואתמשתףאחדפרוזדור
 .המשותפתהחצראלצרותמדרגותשלסרט ,מטהכלפימתמשך,

 ,וצנועצנוםכחוש,ילדבילדותו,כןכהיום,חכמים.לתלמידינצרארל'ה,ךב
תלמידיבתעםלחופהיצאשנים,י"חבןבהיותו .בתלמודוהצטייןאזכבראך

עםמחמירהחלהחופהולאחרהטהורהכנפשהושקופהרזהצנועה,חכמים
התפוחאיןאחרידומפטירה 'בומתברכתהשכונהוכלובסיגופיםבתעניותעצמו,
 ...מהעץרחוקנופל
ושובבחסדןהיהבילדותווכברהואמלאכהבעליממשפחתאלתר,ךבואילו

ידע.לאוהרש"י'החומשמעטאתגםהרבישלרצועתוואילמלא
נופלהתפוח"איןמפטיריםאחריווגםלמלאכתויצאהמועט,תלמודומשגמר
 ,, ...העץמןהרחק

צנועהחכמים,תלמידיבת ,כשרהישראללבתהשתדךשנים,י"חבןבהיותו
לבעלנשאתהייתהלאאמה,נתאלמנהאילמלאהתלחשוכשכדנה .ושמנמנה
זה.מלאכה

מלההחליפולאמעולםכיאףזו,אתזדוכיבדוזדבצדזוגרדהשכנותשתי

אלתר.רבלאשתהיהנדמהאף-על-פי-כן'שלדם.ברכתשלחיוךמלבד Iביניהן
 . .בעלהשללמדנותובשלמעטמתנשאתששכנתה
הבחינהאחדשיוםעד ...נקבדתובנותזכריםבניםשנהאחרשנהנולדולשתיהן
בק;לוקוראתבפרוזדורעומדתארל'הךבשלבאישתואלתרךבשלאישתד

 " ...ארל'הךבהחדשים,מגפיכאתתרטיב"אל
סנדלראלויצאהלפרוטהפרוטהוחסכהבשכנתהאלתרךב.שלאישתדנתקנאה
שיהיו"אלאה'ארלרבשללאלהדומיםמגפייםזוגאלתרלרבוהזמינההשכונה
 .ממנו"'ביקשה ...אלתרךב.שלהרחבהרגלובשל ,יותררחביםקורטוב
"תאומים-והוסיףהמגפייםאתהסנדלרלההגישכהבטחתוהסוכות,חגבערב
לי,קרהלאשמעולםדברמידי,הסכיןשנשמטהאלא 'ארל'הךבשללאלה

 " ...קלהשריטהלמעלה,כאןהשמאלי,המגףאתושרטה
 .האישההפטירה " ...עברהבדברהרהרתהסתם"מן-

-הוסיףמיידאךפירש.ולאסתםמהורהר.הסנדלר,השיב " ...כןאמנם ,,_
 " ...הסכוםמחציתרק"שלמי
ללכת.להורמזמחציתונטלהסנדלראךכולו,הסכוםאתהושיטההאישה
והנההמרחץמביתחזראלתרוךבבעביםהשמייםמשנתקדרוהסוכותחגובערב
 .ארל'הרבשלאלהכמוממשונוצצים,שחדריםמגפייםזוגלפניו
לפרוטהפרוטהשחסכהאישתועלחמלהובלב;ההפתעהמןאלתרךבנכדך

 ,, ...למענךואעשהדברכלממני"בקשי-לעומתהוהפטירלקנותם
אישתו.לחשההחג""אחרי-

בשבוע,אחתפעםרקיסכיםכימבוקשתה,האישהגילתההחג,ימימששלמו
לילה.מדיעושהארל'השרבכפיהמדרש,בביתהלילהבחצותללמודלסור
אותוועודאישתדשלוהמתחננותהעצובותעיניהבפניאלתרךבלעמודיכללא

לביתויצאהתלבש ,פיהקקם,ביניהם,שהוסכםכפיאישתואותומשהעירהלילה
 rמחרשבקעהחיוורהעששיתבאורהבחיןבפרוזדור.משעמדאךהמדרש.

ארל'ה.לךבלהתלוותהחליטכןעלשכנו,שלהפתוחהדלתו
הגדולה,במיטהשכנתואתוראהבפתחועמדבהנגעלאוכמעטלדלתקרבהוא

לשאול ,יותרקמעהקרבהוא ...אליומחייכתוכמדומהכלשהומעורטלתשוכבת
שאהבוכיווןשפתיהשעלבחיוךהתבונןמיטתהלידמשעמדאךבעלה,על

כבתהכךובתוךמיטתהעלשישבחשלאוהחודריםהיפיםפניהבהסתר,לראות,

 ...מגפיוחלץאלתררב.וכמעצמההעששית
המדרגות,עלארל'הרב.שלוהלאיםהאיטייםצעדיומשנשמעוהשחרעלותלפני
 ...לביתוושבמגפיונעל 'אלתר.רבנחפז

 " ...חכםתלמידבעלליגםיש"מעתההאישהלחשהצעדיך"'שמעתי'-
אתויצאבחופזההתלבשמעצמו,אלתר.רבהתעוררהלילה,בחצותלמחרת,

לביתושבהמדרגותעלהצעדיםבהישמער.שחועם ...שכנולביתונכנסהבית
 .בשמחהאותוקבלהואישתו

אחדקודששבתשבמוצאיעדאחדיםשבועותבתלמודואלתרךבהתמידכך
הסתקרןמדרשולביתהנחפזארל'הברבומשהבחיןבשכונהלבקרהשטןהחליט
והחזירצחק ...ומשראהבתלמודושקועהביתכשבעלבביתוהנעשהעללהציץ

בבטנו.מיחושיםבשללביתו,מהר 'ארל'הרבאת
ומשנכנסהמדרגותעלבעלותונשמעולאשצעדיוארל'הרבנחלשכךעדי

עמד .באפלהמגפיווחלץהמיטהבקצהוישבאישתואתלהטרידרצהלאלביתו
-ולחשהאותוהקדימהארל'הרב.שלשאישתואלאלהתערב,ורצהלידוהשטן

כךותוך " ...יותררךהמזרןפהזה,בצדשכבבוא 'ארל'הךבברעחש"אתה
מתחתאלאט,אטגלש,וזהאלתר.רבאתבעדינותודחתהמעטעצמההסיטה

וחמקהמגפייםאתבחופזהנעלהבעל, .שלהראשונהנחירתוומשנשמעהלמיטה
לכיתד.

לצחצחבעלהמגפיאתכמינהגהאלתררב.שלאישתוהיום,למחרתמשאחזה
אתבזריזותנטלההיאהשמאלי.מהמגף 'נעלםהחתךרטט.אותהעבראותם,
החתךצא'נמלאבזהגםאךביניהם,ונתבלבלהדעתהחלשהאוליהשני,המגף
 ...מאדנעצבוועיניה

אישתועצרההמדרש,לביתלחדשמעצמואלתררבמשנתעוררלילהאותועוד
עלולואתהמאודעייףאתהתלמודך,למחרת 'לתר.אךב."שכב-ולחשהבעדו

 ,, ...דחלילהחסלחלות
השמנה.אישתולידמשכבו,עלרצוןבאיושכבאלתרךבתמה

הואהמדרש,בביתלתלמודוושבארל'הךבמשנתאוששאחדיםימיםכעבור
הכיסיםעללאישתובישרבפתחעומדובעודומשמחהנוהריםופניומשםחזר

רגליועלשלחצומגפיואפילושהריבלימודו,התמדתובשללושנעשים
 ...התרחבוייסורים,לווגרמוהכחושות

מדרגותעל 'ארל'ה.רבשלבאישתועתהמשפוגשתאלתררבשלאישתוואילו
שמיניתכלפיהמפגינההיאהוא,נהפוךעוד,בהמקנאהאינהבחצראו ,הבית

 ...מסמיקהארל'הךבואשתיוהרהשל
אישתואותוומששואלתאלה'בימיםעליו,בנאהרוחועצמו,אלתררברק

המדרש,לביתלהשכיםחדלשמאזאלתררבלהעונהלעצבותו,אגברך.כבד
 ...מאדעליולוחציםומגפיורגליוכפותהתרחבו
 • ...ושותקתמחייכתבצנעה,עינייהמשפילהשומעת,דאישתו

ירושליםסינדרום
 3 7מעמ'המשך +

ברקע,מתמשכתוהפגזההאבמפילאלוהיםותפילההמבשרמפיקרבבדיווחי
באשמתהלהודותמההנהגהבבדר)מההפגזה(הנחבאהאלמונילדרישתמובילים
עיוורת("מדונהקולותבוקעיםהסמלשלהקשרממכשירלמתרחש.אחריותולקחת
 .הקרבשמחתאלמצטרפיםהשארמההלם,הסמלאתהמעורריםעיניים")מבקשת
שלמעולמםקריאותמעורבבותמירושלים,הנסוגהרומאיהאויבכנגדבקריאות

ארבעתרבשללעוטינכנסיםהבמהאל .ההריגהגיאעלמדווחהמבשר .חולי-הנפש
מןעב"מיורדפתאום .לנצחלעמםשלוםשלהצהרותבפיהםהמנצחים,המורדים
הפרופסורמלחמותיהם.לכלאחרתפרספקטיבהונותןכולם,אתומשתקהשמים
נופלוהואהשחקנים,רובכנגדומתקוממיםהפעםאךבמחזה,להמשיךכמובןדורש
מסתכלבכללמישהואותנו?רואהבכלל"מישהוכשהשאלה ,האםלזרועותאבוד
הסמלשלהאילמת-המומהכניסתוהאבודות.הדמויותביןונשמעתחוזרת "?עלינו
לקראתמשברונוהפרופסוראתולנערלמחזההאנשיםאתלהחזירלכרותעוזרת
ותובעתפקידו'אתכברשסייםלמרותלתמונהפוץרהמלך .בגלילהמרדתמונת
 .התפקידאתאוהבשהואמשוםמגוש-חלביוחנןהמרדמנהיגשלדמותואתלשחק
ויה,ליוהיאהצעירה,אתלהנאתואונסשהואתוךטריכיי,עלגבורהנאוםנושאהוא
אתגונבתאחר-כךאוכל,מהאם,ודררשתבסחבותנכנסתהאלמונית .שאולבת

הרגעשלמרשעותוההמומההאםנמרצות.בקללותויוצאתוצעיפהסנדליה
יוחנןכרבןשקייםשיחההסמלובפניבפניההמציגהפרופסור'בזרועותמתנחמת
ממנושביקשוהכהן,חנניהועםסיקראאבאעםשנהכאלפייםלפניבן-זכאי
היתהודם"בשרשלשלטוןולאממשלה,אין"לחירותהחירות.לממשלתלהצטרף
חפץולאודםבשרכממשלתעניןאין"ליהדותכישטעןבן-זכאי'יוחנןשלתשובתו
ביותרוהטהורותהיפותהשאיפותאתשלטון'כלכמוהלוקחת .ובמלכותבממלכה

שלמפלצתיתלהתגלמותאותןוהופכתולחפש,לשוויוןלאמתבני-האדםשל
לחידושגורמתפרה,שלראשכשבידההאלמונית,שלנוספתכניסהוהרוע".הכיעור
עלומתלונןנשברוהסמלבעדוחרסםהפרופסור .בהלירותהמתכווןהסמלחשדות
הסמללומגלה(הפרופסור)זכאיבןיוחנןמפיברמיזה .נקלעשאליוהאיוםהמצב

כמת.מהמצורלצאתהדרךאת
באמצעהקהלבפניומזדההתפקידהאתהסטוריתדמותכלמסכמתהבאהבתמונה

והואלצאתלהשיתךמהסמלתובעתהאלמונית,נכנסתבהיכל,האוחזתהאששיר
מןגקריאותמתובליםכשדבריוההרסעלזועקהכרותפקודות"),לי("ישבהיורה

כמגישההתינוק,אתבידיהנושאתוהאםבלירה","הכלבקריאהומסתיימיםהשוק,
לקהל.אותר
אתמפרשיםשאינכםזהאיךלפרש,יודעיםאתםהארץפניואתהשמיםפני"את
 • .סוף .הזה"הזמן
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הנפשיהמצב
זיסמןיוסף

נפשי'ציורי ,והמליםהדברים.אלוכותבוכותב,השולחןאלאנייושבכמטורף
מעי.ממעמקיפורחים .עי~ימולאלנאספיםדמי,טיפות
סוף'להםשאיןאביריםבכוחותמקרביהיוצאתבנשמתי ,הזההנקמהובלהט

הברורה,בזובה.ללכתאנישצריךהדרךבאותההדרךאללבואמאיןיודעאיני
 .תוכהאללבואמאיןיודעשאיני
 :מכאןשאולי
קטןבביתהים,מולאלהריםעלהשוכנתבעיר ,גדולהיבשתבקצהענק,בעולם
השחורים,השמייםאלוצופהבחדרואדםיושב 'וחשוךצרברחובהנמצא
הדברים.אלוורושםהדפים,אלהשולחן'אלניגשולבסוף
 :מכאןואולי
בינינו.שהיהמהכלועלעליךוחושביושבוחושב,יושבשאנירביםימיםמזה

 :מכאןואולי
המקום.באותולמקוםממקוםהולךהמעגל,קועלצועדשאנישניםשמזה

 .למקוםממקוםצד,אלמצדמתנדנידםואנו .בחיינוודאיאינודבר .ואוליאולי
הנפשבתוךעמוקעמוקהמסתתרתהאמתאתהדברים.שורשיאתנעדולא

הסבוכה.

שנראהממה .כהתחלהלכאורהשנראהממהכתמידלהתחילישאוליאך
הדברים.כלכראשית

אלנעמדתימכןלאחר .למשעיוגילחתיםהקריםבמיםפניאתשטפתיתחילה
בחליפהובחרתיעניבהענבתיהתכולה,החולצהאתלבשתיהבגדים,ארוןמול

 .הבהירה

הבית,כלאתהמכסההשמשאת .הסוףאתלעצמ~דמיינתיכךלאכיוחשבתי,
 .הכלאתהעוטףהעצוםהשקטאת

 .אליוניגשתילאאניאךמלצלצל'חדללאוהטלפון
אתאטולאטאטקר.ייןכוסלעצמיואמזוגכשערותימסרקאעבירמכןולאחר
 .רועדותבידייםהולםבלבשפתרתי'אלהמשקה
כי ,חשבתיהדלתמולאלמשעמדתיאךאגש.לאואניוימישךימשיךוהצלצול

רע.היהאךהשפופרת.אתאריםאםיהיהטובאולי
 .מחכה"אתה"למהמדמעותחנוקקולבי rהאכבר"בוא"בוא.
 .הביתאתויצאתיבמקומההשפופרתאתהנחתיאומרללאואני,

 .הדרךאל ,המכוניתאלרגליאותינשאוובקושי
ליאסורכךממני'נוסעאדםכאשרמתמוטטאינניאםכיחשבתי'ךרובד

 .המוותמפנילהתמוטט

החולים.ביתאלואצעדהמכוניתמןאצאומשאגיע
ניגשמכןולאחר .בהילוכיבימביט .לבןבחלוקהלבושאדםלימצפהובפתח

 .בהיסוסאלי
לשמי.שואל
 .לומשיבואני
הדלת.אתליופותחאחרי",בואלך'"חיכינווצורםגבוהבקולאומרוהוא
וחלקים,גבוהיםקירותלצדרחבות,שישמרצפותעלאחריוצועדואני

מדרגותאלומדודיםמהיריםבצעדיםפונהוהואוצרים.ההולכיםכמסדרונות
 .בגופיונוגעתהולכתראשי,אלוקרבההולכתעליהןאשרשהתקרהקצרות,

לאהםוכילעשות,יכלואשרכלאתעשוהםכיואומרמדברהואוכהולנד
 .אבדוכברהיההכלוכי .דברלעשותיכלו
 .מביןכמובראשיומהנהןשומעואני
נפלאה,במתיקותרועדיםואכדיוחלקולבןוקרודחוסקטןחדראלבאיםואנו
אתמסיריםהמיטה,אתאלימגלגליםשהםשעהעולמיעליונסגרכמוחשואני

 .אהובתיפניך'ליומראיםהלבןהסדין
 ." !"צעירהואומרתמתפרצתהאחיותואחת

 ." !"ויפה-בגאווהמשיבואני

 .דעתיעלינטרפהככרכיחושכים'והם
 .יבינולאהםלהםאסביראםואף .אנימייודעיםאינםהםכיחושבואני

צעירה.חבל.מתה.כבראותה"קיבלנוהעמוקההקרהמתוךשםאומרומישהו
 .לגמרי"הרוסה ,היאגםוהמכונית

 .ניירלימושיטוהוא
 .ויוצאחותםואני

חייימיכלשבמשך .ביהשורףהעצוםהכאבמתוךאלומליםכותבואני
איבדתיאותוהחלקאתכיהבנתימאז .שמצאתיךעד-חסרהייתימסתובב
אבדתי-אתהייתימחפשרביםוימיםהמלאך.מגזרתבאהשאתהיותי,בטרם
אשרעדהואילוללא ,הזכרונותשבריאלאשה,האלבא .אדעךבטרםאהבתי
 .באת

לעולם. .כוליכלאתואמצאאשובלאלעולם .משמתתועתה,
 .אחדהיאכגימטריאאהבהכישמעתישפעם

 .לבדייושבאניועתה
 .והריקהגדולבביתבכורסא.
גםכיוחושב,ברחובותהולךבינינו.שהיהמהכלועלעליךחושבאנילפעמים

הסימטאות.באותןהמדרכות,אותןעללפניםהיינו,הולכיםיחדיוושנינואת,
הבית.בחפציריחךמשאריחאחרות,בנשיםדמותךמשאראהאבהל,ולפעמים

שבור.כולישבור,ואני
שאיניבמכרפגשתיהחולים,מביתשיצאתישעההלכת,בוביוםכילי'סיפרו
ואנינפולות.כהשפניליארעמהשאלניוהואאיש-בינוני.פניו,אתבברורזוכר

הבוקר.מתתרקאתארע,לאדברכיואמרתי,האדמהאלהבטתי
 .ארעלאדברכיאמרתיכיצדתמהו,והם
 !זאתיביןלאוזר

המטפטפותבדמעותאלאהעיניים,מןהיוצאותבדמעותבכיתילאושמאז
נפשימוהלות .וראשיידירגלי'אלגופי'אורךלכלהזורמות .בדמיונספגות
 .סוףלושאיןזהבכאב .עצוםבצער
שחולפיםשככלפיעלאףכיויודע,העיר.ברחובותונפשגוףכבדהולךואני

מלאה.תמידהנפשתהיהומשכיחהההכרההולכתהימים

11 
ארוכות,ידיואצבעותגבה-קומה :עצמיעלמעטכאןאספרכימוטבואולי

המאורכות.פניעוטףלכתפי,יורדהשחורעשרימאוד.עדארוכות
 .המוותעםבמלחמתיחלפושנהוארבעיםכמעט

באוניברסיטה.דוקטור

 .המקוםבאותולמקוםממקוםהולך .המעגלקועלצועדשאנישניםומזה
ביתלעצמיקניתימכןולאחרלימודילמדתיתחילה :המעגלקועלעליתישכך
אשה.לעצמינשאתיולבסוףקטן,

וכותב.קוראהספרים,ביןאלעבודתיבחדריושב
אלבשארוחתי,אוכלמוקדמת,בוקרבשעתאתעוררבשבעופעמיםשלוש

 .התלמידיםמולאלאעמודהאוניברסיטה.אלואסעספריאטולחליפתי,
 .רביםימיםהדבריםיהיווכך

היום.יבואאשרעד

נישאתורכהשקטהומוסיקהאור,שהואהחושךהחושך,אלאקוםהיוםובאותו
החדר.בחלל
ציבעו.המכחילההים,עלהעולהבשמשואביטהחלוןמולאלאעמוד
 .מאודעדיפהיפה'קיץ'סוףיוםויהיה
 .אחרבמקוםאהיהבסופו

 .הדרךאלואצאוהספריםהניירותהחפצים,אאסוףהמזוודה,אסדרמכןלאחר
ולנסועלקוםורוצהרוצהכהשאני .זהליוםמצפהשאנירביםימיםשכבר

ספורים.לימיםאףולונחנק.אנישבויושב,אנישבו .הזההקטןמהמקום
 .פורקןלהומחפשתתבוכימשתגעתונפשימטורף'ברחובותהולךשאני

ואנוכיבמערב"ליני :כיאומרובהולכיוסגור,קטןכבחדרבארציאנישמתהלך
 .המזרח"באמצע

 .לנפשילרגלי,מנוחמוצאלאהאנשים.ביןהרחובות,ביןהייתימשוטטושם.
לדבריםמאזיןלשיחה.משיחהלמושב,ממושבלאולם,מאולםהולך .ובבקרים
 .במחשבותינוגעיםשאינםאוזני'אלבאיםשאינם

לאאחרים.למקומותלשובאתגעגעלאהריקים.ברחובותואלךאשובובערבים.
הריקים.הרחובותבאלוללכתארצה
הדברים.יהיווכך

 .ואדברהמיקרופון,לפניהבמה.עלהקהל.מולאלאעמודהימים,אלוובסוף
עוסק.אניבוהחדשהמחקרעלעתה,כותבאניאותוהספרעלאדבר.בלהט
לפרץושצריכיםכךעלחדש,משהולעשותשצריכיםכךעלזועק .וזועקמדברואני
לגושלרגעליגידמיםלדברי,המאזיניםהאולם,אתהממלאיםוהאנשיםחדשה.דרך
אלוזועקלעומתםקולימגבירואני .איבריואתמניעשבקושילמשהוגדול'אחדבשר
חדשה.דרךלפרדןצריךגדוללחוקרעצמושמחשיבמיכיהמיקרופון,מול

אנשיםבאולם,כאןיושביםואתםאנשים,ואחריאיש"שאניאסיים"כמוני"
משמיעיםהםאותוהזה,הרחשאתהזה,השקטאתשומעואני .אנשים"אחרי

המרופדים.המושביםעל ,נוחותבחוסרכנועםהעצבניות,בתנועותיהם
האולם.אתויוצאהמעבר,אלהבמה,מןבדממהיורדואני

 .לבדילגמרילבדי.

 .וקשיםטרופיםחלומותאחלוםהספרים,אלהבית,אלהיםממדינתומשאשוב
בחוסרלחדר,מחדרלמקום,ממקוםומשוטטהחשיכהאמצעאלמתעורר
 .רעיוןמכליריקומוחי .מנוחה
רעב.בלבכלות,בעינייםהחוץ'אלומביטהחלוןאדןעלנשען

מנענעתהבתים,ביןנושבתהיתהחזקהרוחהסתיו,בראשיתהלילות,ובאחד
כיוחשתיהחלוןאלנשענתיואני,ההר.עלנתפזרכבדוערפלהעצים,צמרות

אישוהנהלפתע,ואראהקרובה.תקווהכלביאיןוכימאהבה,אניריקכה
מחובקים .שממולההרצלעעלהבית.לצדהרחב,בשבילהולכיםואשה.

הכתיבה,שולחןאלוניגשתיעלתה,ביגדולהומנגינהכלה,וליניבחוזקה.
הנייר,עלידיהעלתהמכן,ולאחר-האהבה"היות"בטרם-רשמתיובחשיבה

 :המליםאלומעוותות,באותיותבערבוביה,
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יודעאיני

השעהאך

כנראה

מאוחרת,ראינה

אחתאולי

חצות.אחר

כחלוןהאורכי
ראשהאישכי

הרחבכשביל
הרוחתחת

הנכדה.

דלותי.אךלמשורר,והייתילרואיאומר,וכשוככי

אניואילו
כשר

וליני
כשר

ואיני

יודע

מהעל
לחשוב.
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הספרים,כיןאלויושבישןהכית.אתיוצאשאיניימיםמשבעיםיותרככר

מאוחרת.לילהשעתרעדמאוחרתבוקרמשעת
הימים.להםיעכרורכך
מולאל .חייאתהרוצחהנוקף'הזה,הזמןמולאללעשרתאניערדיכולמהרכי

עשתי.כפעימותיוהמחסרגבי,שלמאחרריהזההקירשערן
הנכדהככררסאארוכהשעהיושב .האורותאתמדליקאיניהחשיכהוכרדת
לגשםהשקטה,למרסיקהומאזיןיושבהחדר.כחשכתהמתרקמיםכצלליםומביט
 .נשמתיאתהמכליםהדבריםהמוניעלוחושב .היורד

תיכנס,רהאשה .הדלתעלשקטהנקישהלאחרהערב.ארוחתתבראאשרעד
שולחןלצדהשרפרף,עלהאוכלמגשאתכדממהותניחשקטה,כיותביט

 .החדראתאומרללאותצאהכתיבה,
עיניאתהגבינה,נקבוביותאתכקפידהכוחןכר.ואתכונןהאוכלאלאשבואני
ספלפימעלידיאתמניחהרחוצה,האדומה,העגכניהאתכחמדהמלטףהדג,

 .גבהאלהמטפסיםכאדיםמחממההקפה,
 .ארוכהשעהכך

ארכל.כסופה

 .לקחתותבראוהיאהדלת.מאחוריהשטיח,עלהמגשאתאניח .ומשאסיים
ואנילנגן,תשובהמרסיקהלכתוב.ואתחיל .השולחןאלאשבזרערבוכשעת
דכדי.אתוכותבהמחשבות,אלהדפים,אליושב

אמונתםעלמחשכרז:יי.אקראכדבריהםהאנשיםעלכותבאנישיגעוןכאחוז
 .הגדול Iהרגשיהאדםאתוהאצלתםהכנתםעלושאיפתם,

 ,הגדוליםהרומנטיקניםאותם .וסופירגשרתינשמתי'אקראכדבריהםהאנשיםעל
 .הגרמניים

כאוניברסיטה'ממרדיכאחדאזכר .החלוןאלמהדפים,מהשולחן'ומשאפנה
טעםאיןכיואמר,הכסא,מסעדאלכגברנשעןכיצדכשנים,צעירכהיותי
כאותוחשתיכיזוכרואני .הדבריםמןמעשיתמסקנהמסיקאינניאםכלימוד

האמת.אתרגע

 .חייכימיספורותכהפעמיםנגעתיכה

יוצר .ונדודיםמסערתכספרילקרואהייתימרכהילדותיכימיכיזוכרואני
אנשיםכהםרחוקות,לארצותאחרות.לדרכיםלצאתשואףאחרים.עולמות
 .אחריםדבריםאחרים,
עליוהענפיםמסונףהעץאל .ביתיתחתששכןהוואדיאלהייתייורדולכדי'
פינותכלידיככףמכירוהקוצים.הסלעיםהשבילים,כיןמשרטטצריפי.בניתי

הסלעים.קיפליכלהסתרים,
הדהודיומהרהרהנכדה,האדמהעלמארד,עדארוכותארוכות,שערתויושב

נשמתי.שורשיאתחשכהעצמי.אלקרובכההייתי,כרדדכההנוגים.
שכנההעבים,הגזעיםעלהנכדים,ההריםעלהמטפסהקטןכגרפיכייודע,שאני

 .עצמיאתידיעתיראשית
 .לעשרתעלימהאנייודערעתה.

שאני .עצמוהואמאשריותרלוהחשובדברלאדםלוישאםיודעאיניכי
 .שייךכלתיהיותיאת .כיאשרהחד-פעמיותאתכי'אשרהענקיותאתמרגיש

 .האלוהיםואלעצמיאלכלתידבר,לאיזשהולאלאדמה,לאלאחר,לא
כהםאשרטטכגשם,השטופיםהזריםהרחובותאלאצאהבודד.כלילה .כחצות

העלטה,אלהכית,אלומשאשוב .זולגיםשמיםתחתרעבים,חמיםכבגדיםעטוף
דבריםעלואחשובהשקטה,למרסיקהאאזיןכדפים.כספרים,כרעדהאגע

שיהיר.שכרצוניאלועלשארעד.
 .לךאשרהגלםחומראתהנסירן'אתושנהברא :אומרכגדיומשאפשוט

המיטה,אלאלךאשרעד .כקוללכיני,כיניאשוחחעצמי,עלאצחקלעיתים
 .כידיספר .לכדי

לחדר,מחדרומשרטטשנתיכאמצעאנימתעורראחרים,רכיםככלילותוכלילה,
מצדכהומתהפךלמיטהשכ .הגרףמנוחתהנפש,מנוחתחסרלמקרם,ממקרם

 .קצהאלמקצהצד'אל
האדירמפניאצטנףהעבה,השמיכהתחתאתכרבלבוקר,שלראשוןאורוכטרם
 .החדראלהזורםהקר
אודם.אשרעד

 .השלמההאהבהאתהייתימשמחפשפגשתיך,כטרםשנים,לפניהייתינוהגכך
של ,הזרהנפלאהכשמחההזר,הגדולהכשלווהכוליכלנתמלאתימשפגשתיך,

האהבה.

אסוני.פצעיהגלידוכילימשנראה .שהלכתמיוםרכים,ימיםמשעכרורעתה,
המגרלדים.המכוסיםהפצעיםאת .ושכחתיךמשכמעט

 !אנימכין

אני,יודעלאהבתי,מושאכאיןכבוקראניומשקםהנפש.טירותאלישכהושרב
אתעימהשתביאלאשהאניוזקוק .האהבהאתאהבתימשאהכתיךיותרכי

 .התוהההחלולה,נשמתיאתכאחתותדליקהבעירהחומר
 .נשמתיהמכלות .הלוחשות .המלחכות .האלוהאדומותכגחליםלאיטה,הנשרפת
 .סוףלושאיןסכלעמוהמביאהנורא.זהבכאב
 .תקנהלושיש
 :קוראואני
נפשיצרפה

האהבהבאש

אהובהבראי

בגפרור

והציתי

נשמתי

החלולה.
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הקרובההאשהנאום

 .להולדתהבחייה

הזה.העולםמןלא .מוזרכךכלבכלל'הזההאישמייודעתלאאני
לענותהזה,הרעיוןאתליהכניסמי 'בכללפהעושהאנימהיודעתלאגםאני

 .בעתרןהזאתלמודעה
 .בכללהזהעתרןהאתקוראתלאאני
ושוקישוקי'שלהחבריםאחדאצלבערבשישיביוםישבנוסתם,יודעת,את

שוקי .עבודהבשבילימצאשהואליאמרופתאוםהמודעות,שלבעמודיםדפדף
 .מתכווןהואלמהאותושואלתואני .טובלישיהיהרקמחפש
הביתעבודותכלאתשתבצעצעירהמחפשמבוגר"אדם :ככהליקוראוהוא

לינה".כוללהולםשכרתמורת
בית.בכזהלעבודשחיפשתי'מהבדיוקזה

ולאשכמעטכזה,שקטקולאיזהליוענה .התקשרתיבכלללמהוהתקשרתי.
אותו.שמעו

הואכךואחר .להיפךבמקום 'ליעונהוהואשאלותמיניכלאותושואלתואני
משוגעת.כזאתבשעהבערבאליולבואליאומר
כזאתבשכונה .יערותלידויפה,קטןביתאיזה .לביתעדאותיהביאושוקי
 .מהשקטשםלמותאפשרשקטה.
לאאחדואףהדלתעלדפקתיואני .בחוץלייחכהוהואלהיכנסליאמרושוקי

שדולקחלשאורוראיתילצדוהלכתיפעמים,עשראיזהבפעמוןוצלצלתי .בא
ואני .בביתמישהוכאןלהיותשחייבוידעתיהשניה.שבקומההחלונותבאחד
 .חזקהדלת.עלפעםעודודופקתהולכת
 .הענייניםמהאותישואלושוקי
נפתחת.והדלתמפתח,מחפשומישהומתקרבים,צעדיםאיזהשומעתאניובסוף
ארוכות.כאלה .כזהאחרמשהו .לוהיופניםאיזה .הזההאישעומדוהואלאט,
מגולחות.ולא
חלוקלבשוהוא .כמעטלכתפייםעדיפה,שחור,ארוך'כזהשיערלווהיה

 .כחולהוחולצהמכנסייםומתחת
אבואשאניושדיברנולמודעה,בקשרבאהשאניואומרתלומגמגמתואני

 .הדלתאתאחריוסוגר .להכנסליואומראלימחייךוהואעכשיו.
בסוףחלשאוראיזהרקיששם.חשוךכךכלוהכל .השטיחיםעלעומדתואני
שאניכאילובי'מסתכלוהואהשביח.לקומהשעולותהמדרגותבסוף ,הבית

לךלהציעשכחתימצטער,אני ,"הרואומר,קופץהואופתאוםאחר.מעולם
 .לשבת"

זר.מבטאמיןכזה,מוזרמשהושומעתאניבקולרגם
 ,מהאבל .יפיםרהיטיםכאלורואהואני .בסלוןהחשמלאתלימדליקוהוא

אבק.מלאים
אתליומראה .אקבלאניכסףוכמהיעשה,אנימהלילהסבירמתחילוהוא

כאילויעשהשאניבסוףממנימבקשוהוא .לינותןשהואהחדרואתהמטבח,
בבית.פהקיימתלאשאני
 .קיימתלאזהמה

IV 
מסקלעשבים,מכקששבילים,כרכש .הזהההרעלפה.חישאנירביםימיםמזה

 .אבנים

עלשכשתזרוהרביםהשביליםאתרואה .ברואביטממלאכתיאפסיקלעיתים
החדש.הסדראת ,ברלהראותשהחלהמסוייםהנקירןאתגביר,

שביללכבושישעדייןבוהמקוםאתאמצאתמידהשבילים,אלוכלולמרות
 .ממקומוהרבהאומעטלהטותוחדש,

שביל.בתוךשבילכבשתיאףואתמול
חדשים,שביליםלכבושישניצבאניבוההרעלרקלאכיחשבתיאףולרגע
לשרברוצהאיניכהאך .סביבאותוהמקיפיםהבתיםביןגםאםכיחדשה,דרך

יכולתיממנילהשכיחהעלולים ,בם~שוכניםהאנשיםאלהבתים,אללשם,
 .בהבליהם

לחיותעליהםכיהםושכחו ,זולתםלביןבינםהםחייםשם,החייםאלושהרי

 .גרפםלעורנשמתםבין
 .הבלהואמעלינמצאאשרכלכי .הבנתיהוואדיאלהייתימשיורדתמידוהרי
האמת.היאעצמיעםלבדיהיותירכי

הבתיםאלואביטאחורניתפניאפנהההרשלבאמצעומשאעמוד ,רעתה
 .סביבאותוהחונקיםככתר,פסגתוהמקיפים

אללשובעלירכיהאדם,בניחברתאתערדלשאתיכולאיניכיוארגיש
 .והשיחיםהאבניםהשבילים,

הסלעים,עללטפס .והכרמיםהיערותהשדות,אללצאתרוצה :אומרובליני
שלבסופםעתידהגופי,עררתצרובבשרי,שתשפדוהשמשוהעצים.השיחים

לשקוע.הדברים
אלוצארבוארהינכם,באשר ,הגדוליםהאנשיםלכם,אקראהדרךעלובשוכבי

חגרוקיראו .יעדכםשהיא ,בהצועדיםשאתםבזרהמשיכו .דרככםשהיאהדרך,

להםתנו .בהימצאותםדרככםהמעכביםהבינוניים,בעדכם,העוצריםאלועל
 .האלוהיםאליושייעדנובמהנעסוקואנובהבליהם.בשלהם,לעסוק
יערותאלשוממים,שדרתאלהפורציםגדוליםאנשיםישנםשבעולםדברשבכל

להאזיןהוא,לעשותעלינואשררכלהאחרים.לבסוףילכובהםאשרעזובים,עד
 .האלוהיםשללדברר

ובסלעים,באבניםהנרגע .ובהריםבגבעותבשדות,ההולךהאלוהיםאישואני
 .ספקלהטיללפקפק,ניתן?יצרקולט,אינימבין,ואינילבדי. .ובעציםבשיחים

אדברלבדישרק .מעצמי .מהאלוהיםאתרחקבאנשיםשבהיותילבדי.אנישהרי
בנשמתי.בגרפים,בצמחים,באבנים,המשתקףהאלוהים,עם
אותםמקרבתממנו,אותםמרחיקהבחבורתםהאלוהיםעםהאחריםשלדברםכי

 .ולחפשה,בשדרתלבדםמלעמודאותםמרחיקהלחבורתם.
ההריםאלבואוחולפים.מחרדלים,מחר .האדםבניעלנשענים,הינכםמהעל

האלוהים.על ,והסלעיםהעציםעלהשענווהשדות,

אפנו .הסבוכיםענפיו ,העבהגזעותחתהגבוהים,העציםאחדלצדאשכב ,עתים
 .הקטניםהחרקיםבאחדואשחק .רגליבכפרת 'ידיבאצבעותהאדמהרגבי

שיותרבמהלדעתיכולתואיעל ,קטנותועלנוגותמחשבותאחשוב ,ואחשוב
ממנו.

חברי .לישנתחבר .חברי .בשמוהאלוהיםאתלכנרתהחלדתיהאחרוניםובימים
 .מנשמתיממני'לחלקשנעשה .היחיד
 .אלךבאשרלמקרםממקוםעמיההולך
האלוהים.אלישבכיעלליטובכהלי,רטוב

האנשים.ביןאלבואימלפניבשנים.רךהייתיעתכמלפנים,
הבנתם,שהראוני .בדרכילאוהבוולא .בדרכםהאלוהיםאתלהביןששינוני
 .אהבתיוניהשכיח
ועיתים,לאחד.אחד .מחשבתי ,נשמתיבשורשישכשחרגוהסיגיםאסירועתה,

הולכיםבההדרךאתהיודעיםהבוטחים.האנשיםאלועלגדול'בקול 'אצחק
 .האלוהיםאלכולם
 ?הםיודעיםמאין

בעיר.השמועההעברה

 .לאוזגיהגיעה
 .מחשברתיבלבלה
 .העיראתהבית,אתיצאתי

אדע.זאתרק

אאזין.בהאלך'בההדרךשלי.דרכילי
ולמהמהעלנדעלאולעולם .ילךכיהאלרוצהאליוהמקוםאלהולךהכלכי

ימים.לאחרברעתם-אוליהדברים-בטובתם,אלוכלקורים
שלרצונומהולהבין'ולנסות .במעשיםולהתבונןלעמודהוא.שנותרמהוכל

 .האלוהים

לאחרהכתב,עלאותםשהעלתלאחרימיםהדבריםאתקוראמשאתהעתה,
 .כתבתאשרבדבריםמאמיןבאמתאתההאםשואל,אתהארוך,ממסעששבת

מחודשייםיותרכבר .כלרםאיןטלוויזיה,איןפחד'פהמשעמםלך'אומרתאני
פה.נמצאתשאני

לוניקיתי .הרבהממנימבקשלאשהואאפילובבית.פהלועשיתישלארמה
את.אפילו .פהמבריק .הרהיטיםכלאתהשטיחים,כלאתהאבק,כלאת

שטפתי.החלונות
בקירןכשיששקטמרגיששהואהכל,,ת-שגמרתיאחרי ,ליאומרהואופעם
בבית.

בכלל.ממנירוצההואמהמבינהלאואני ,מדברהואלפעמיםמוזר.כךכלהוא
חשובים.דבריםאומרשהואיודעתאניאבל
 .עצמואתחושבמארדגםהוא
שנהוכברשנתחתן'ליהבטיחשוקי .בכללפהעושהאנימהלך'אומרתאני

ולאנתחתן'נתחתןשנתחתןאומרהואהזמןוכל .הבטיחשהואמהיוםעברה
אותועוזבתאניחודשיםשישהבעודאיתייתחתןלאהואאםמתחתנים.
אטפלואניקטנים,ילדיםלישיהיויהיהזהיופיאיזהאחר.מישהוליומחפשת

 .לטיילאיתםונלךיפים.בגדיםמיניבכלאותםאלבישיפה,ככהבהם
 .אותורוצותהיונשיםהרבהמעניין.ילדים,גםאשה.הזהלאישאיןיודעת,את

לו?מפריעלאזהאחת,אףעםהולךלאשהואחושבתואני
תמונהישדרכים.בתאונתשניםכמהלפנינהרגהשאשתוליאמרהואפעם
 . .היתההיאיפהאיזה .בסאלוןשלב
ארץבאיזההשני,לידאחדעומדיםשניהםשלקטנהתמונההפסנתרעלגםיש

עלחיוךכזהלווישצוחקים,שניהםוהם .גןבאיזהכחולכזהאגםלידאחרת,
ורזה,גבוההיפה.כזרהיתההזווהאשהאצלו.ראיתילאפעםשאףכזההפנים,

שלה.בידעררשלארנקכזהמחזיקהוהיאחלק.שיערלהויש
 .באוניברסיטהפעםעבדשהואחושבתואני

אותםלואביאשאניממנימבקשוהוא .משםמכתביםאליומגיעיםהזמןכל
לחדר.
גרהוא .האוכלאתלולהביאכדילחדר,אליובאהאניביוםפעמיםשלוש
ואזהדלתעלבשקטדופקתואני .גדולחדרבאיזה .הביתשלהשניהבקומה
 .קטןשרפרףאיזהעלהמגשאתלורשמה .האוכלשעליוהמגשעםלחדרנכנסת
הזההחדררכליוצאת.שאניעדמלה,שוםליאומרולאבכורסאיושבוהוא
לידמפוזריםדפיםהרבהשםלוויש .השולחןועלהמדפיםעל .בספריםמלא

 .אותוכותבהואבלילהספר.איזהכותבשהואחושבתואני .הספרים
 ,שיראיזהשהתחילאיךראיתיופעםמוסיקה.בחדרשםישהזמןכלוכמעט
 .חזקממש .רעדושלווהידייםהחלוןלידעמדוהוא
שםשישבאמת .בוואדיבעצים,בים, .בנוףומסתכלהחלוןלידהרבהעומדהוא
נמאס.לאעליו.להסתכלאפשרכמהאבליפה,נוף

מהבית.יוצאשלאכמעטוהואבו.ישןאפילוהזה,בחדרהכלאתעושהוהוא
איךשומעתאניבמיטה,כברכשאניבלילה,לפעמיםרק .הכלאתלוערשהואני
כשיורדאפילו .החוצהויוצאהביתשלהדלתאתפותחשלו,מהחדריוצאהוא
 .חזקגשם

ברחובות.מחפשהואמה

 .שםלוישמה
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הרכהמסתובבאותושמעתיישנתי,לאועודכלילה,מאוחרחזרכשהואפעם
וכהתחלה .איתיולשכבאלילהיכנסרוצההוא,שאוליוחשכתי .שליהחדרליד

 .שליכגוףאותו,להרגישרוצהדווקאשאניחשכתיפתאוםאכלקצת,נבהלתי
זz.תי,יוהרגמפסיקיםשלושהצעדיםאיךשמעתיופתאוםמיהו.אדעאניאזאולי
שלהידיתעלמונחתשלושהידוהרגשתי .הדלתמאחוריעומדשהואכזה,חזק

 .שקטכזהוהיה .יקרהשזהרציתימאודופתאוםיקרה,זהמעטושעוד .הדלת
הדלתאתוסוגרהשניה,הקומהאלעולההואאיךשמעתיואחריו. .ארוךשקט
שלו.החדרשל

איךזוכרתאני .יושבסתםאו .קוראאו ,וכותבכחדרשםיושבהואהזמןכל
מתחתכפינה,ממש ,החדרשלכצדישבוהואשלוהחדראלנכנסתישפעם

לומונחותהיושלווהידייםהברכיים,כיןהיהשלווהראש ,השטיחעללשולחן'
הראש.על
חושב.הואמהעל

ואחרי .כקירןארכנישולעסוקהלאכשאניערשהאנימהאותישאלהואפעם
ארצהאניראם .אותרלקרואשאנסהליואמרקטןספראיזהליהניאהואזה

קצת,משעמםהיהןה;אאותרלקרואהתחלתיוכלילה .ספריםערדלייתןהוא
 .חשוכיםכאלודבריםשםשכתוכיםהרגשתיאכל

זמןליהיהשלאלווכשעניתיאותר.גמרתיאםאותישאלהואימיםכמהואחרי
 .יותרמלהשרםאמרולאשתק,הוא

 .שותקהואהזמןכלכמעט
 .חושבהואמהעל
ראיתילאפעםאף .כזהכטרחהאניחברים,ככלללושאין .משהריודעתואת

כזה.כטרחהאני .לומשעמםלאאכלאליו.מתקשראואותר,לכקרנאשמישהו
 .הרכהליומשעמםוחבריםחברותהרכהישליטוב.יותראפילוזהאולי
הספריםעםעצמו,עםרקאחדאףעםמתעסקלאכחדר,היוםכליושבוהוא

 .החלוןלידעומדשהואארלמוסיקה.ומקשיב .הניירותעםאו
 .נאנחוהוא

 .מארדזקןככרשהואכאילו .הרכהנאנח
כוואדיהיוםכלנמצאהוא .ככלללוקרהמהיודעתלאאניהאחרוניםוכימים
עליושבשהואארכר,מטיילשהואארמעדר,עםלמטהיורדלבית.שמתחת
המעדר.עםעשניםשםמכקששהואארהאדמה,

משוגע.שהואחושבתהייתיקצתאותומכירההייתילאאם
 .טונהסיכהכטחלוישזה,אתעושההואשאםעכשיויודעתאניאכל

V 
 .הכיתאלואשוב ,לעשרתגורלילייורהאשראתאעשההדבירםכלולכסוף
כרחובותלטייליוצא .הספריםאלהשמש,אלמוקדמתנוקרכשעתמתעורר

דגיכריכתכרהגן'אלעמיהנוקרעתרןלוקחוהאנשים.התכיםכיןהשקטים,
 .מחטואמצאאולי .קוראאוהלכן'כאווירנוהההספסל'אלויושבזהב,

וכתיהחנויותכיןמדודיםכצעדיםלשוטטואלךאקוםהשמשאורמשיחזק
מהלשםואיןנותרלאכיהכנתישאני .לואצהדרכואיןשככרכאדםהקפה.
ללכת.ולאן

ולפעמיםכספריםואקראאשבוכקומי,הנוקר.מעמלמעט,לנוחאלךוכצהריים
אשובוכטרם .אסעאולטיולאלךלעיתיםהמסך.אלאשבכרהערב,עדאכתוב,

שקטה.למרסיקהמעטאאזיןהמיטהאל
השלווה.ככשריזורמתדםכמקוםכיאחושולעיתים
חדשה.אהבההיאעתה,מחפששאנימהכלכיואחשוב,

 .סוףלהשאיןמצוקהכיישנהאך
 ,לאהוב .כעצםרוצהאנימההרף,ללאואשאל .ותוחלתמנוחהחסרלמקרםאלך
אולילמה.ככריודעואיני ,ומחכהומחכהמחכהואני .כעצםהרצוןמה .למרת
 .והנוראההגדולההמצוקהמזושיוציאניעמי,שייטיבשיבוא,טובלדבר

 .ממצוקתי .מעצמילצאתאוכללאשאהיה,והיכןאהיה,אשראהיהכי .ולמדתי
 .אהה .דברלעשרתיכולתללא .המורכבהזה,הגדולהעולםמולאללכדיעומד

 .ועזורבוא !אנא .ליועזורבואאלוהים,
נודד.אני,נודד

 .הישועהאליתבואהמוותרעםאולי

VI 
הלכןעורך
לכןלכן

ככחלום

ופנייך

האהבהפני

וליני.

אתלבשתחילה .הגדולההחדשה,כאהובתילפגושאצאהשכם,כרקד,ועם
ואצאהמכוניתשלהרכיםכמדשניהעצמיאעטוףמכןולאחר .כקפידהואתגלח

הדרך.אל
הירוקים.והשדות .ראשיעוטפיםלכניםרעביםמארד,עדויפהארוכהוהדרך

החשופים.והכבישים

אבוא.אשרעד

 .אפגשךאשרעד
 .כינינו .שםשהיהמהלכל .לזאתמליםאין .אהובתי

למקומות .פוסקהכלתי .הזהלרחששכליני. ,הזולמנגינהמליםויהיוכיצדוכי
- .כהםוישכנוהלכנושנסענו.

 .כעיניעומדותדמעותהמליםאלוכרושמיועתה .מאזםיימעכרוכיצדוכי
 .לאיטןמתנהלותוהמלים

 .כךאהגה .כמיטתישככתיעת ,ערבכטרםהיום,אותוכאמצעכיזוכרואני
קלהשעהעודוכיהשמחה.כאמצעקייםאני .עתהכןעתה,כיואחשוב .אהובה
 .למחריהאמהאךהיפה. ,כךואפגושאשוב

לושאיןיופייך,אתיושכן,אתבואך,את .הפגישהאותהדבראתזוכרואני

שלרכיהליל,כאמצעהאגם.כשפת ,הסלעעלשםכיושננו .צחוקךאתשיעור,
ידיים.כפרת

 .כתפיעלראשך

הבוקר.ריבואמעטערד .מהחלוןנפניתיעתה
 .שנסעתמיוםחלקימנתשהואהעצום,הגדול,הכאבעלחשכתישםכעומדי
 .ליניששכרוהדבריםאתאמרתכרמהרגע
אותהעל ,עתהכרשרויכהשאניהכאבכזהלשלםעלימהעלמה,על ,אללי

 .הרבההשמחה

צריכהאינךמלה .לאלוהיםליותהייתבראיכיביקשתיממך .ממךכיזוכר,שאני
 .קולךלצליללהאזיןעתים .ולעובדךהיפותךיכפנילהביטילהניחירק .לומר

אהבתי.אתלתלותאנייכולכךיכלחשובולחשוב,
 .כאנהמתיקותאת .האהבהאתאוהבכהשאני

 .ופרחתההולךככאבזאת.חשאניכן,אך
 .הכאהכריקנות

 .ריקאניק'יראני
 ?אתהמיתה,עעצמישואלואני

אלמביט .כמליםמשחקלמורת,ממתין 'השולחןאל .כחדרוהיושבאישאתה
 .הדבריםיפנישתנומחרכיוחושבזקן.העולם
שלעולם,תחילה,לושאין .סוףלושאיןבסיכוךכעצמך'מסוכךכהואתה
להתירר.תרכללאלעולם
עלרכות,להסביררכות.לכתוברכות,לדברשתנסהפיעלאףכיחש,ואתה
 .מבינהאינךעצמךאתהשהרי .נשמתךיכינולא .היותךעל .עצמך
ארגדולהכעיר .ליםמעבררחוקה,כאץר ,אחרתיבשתכאיזואדםיהיהואולי
 .דיניכם ,כידיוהדבריםאלושיקחקטן,בכפר
הדבריםהמוניעלוחושב .הנודדהאורלצדהעמוקה.כחשיבהיושבאנירעתה

ואאזין .זרועיעלהשולחן'אלראשייכרעעיתים .דמיהמוצצים 'נשמתיהמכלים
הנכדות.נשימרתילקול

 .מחייעייפתיכהעייפתי'

 .סחםלהעתנאהעתה

עתידספוריםימיםוכעוד .הדבריםאלולכתובהחילרתימאדחלפורכיםימים
דבריםיבראולאחריו .אחרמשהו .אחראדםאשובממנולמסע,לצאתאני

אחרות.מחשכותחדשים,

הדברים.מעלמרחףנוגע.לא .חלוםכתוךעתהחיואניכאילולינראהלעתים
 .סדרכהםלעשרתמנסה
 .מותהעללישנודעלפניהאחרוניםםיהרגעאתלשחזרהרףללאמנסה
ואיזו .ובחפציםכרהיטיםאוחזהכית.חדריביןונפשגוףככדמהלךעצמיזוכר

 .גופיכלעוטפתאותי'מלווהעמומההרגשה
אתואדליקשהותירה.מלאהכמעטהקפהספלאתאשטוףהמטבח.אלאגש

 .הרדיו

 .החדשותנוארידקהלאחר
פיעלאף .מאודעדוידעתיהכנתי.ואני .שארעהדרכיםתאונתעליודיעוכסופם
 .דברהוסיפושלא
 .זוכראיני .פחותאוליארוכה.שעהאולי .והמתנתי .הטלפוןליד .עמדתירק

 .צילצולואתגםזוכראיני
המוות.אלוישןבשיוהמוות,אלסעוונהולךאניעתה
-גנימאחוריילדקראברחוב,יכהולכ .מספרימיםלפניכיזוכר.ואני

 .בבתיוהסתומיד ," !זקן"
 .ילראקאםיודעאיני
 .יהדראיתלאגם
 .הסתובבתיאך

לגמרי .הגדולהכחשיבהוהמלאוהריק.הגדולהכיתאללכדינאאנילילהומדי
כי .החלוןכאדן .כרהיטיםאוחזואני .הנחככרכיואין .בודדכהשאני .לכדי

 .ואפולמעטעוד
 .המפציעההשחראיילתאתאראהרשאעדוהנוראההגדולההכחשיבדעומואני
 .המסתלקיםהכונניםאת

 .ככגדיהמיטהאלאתמוטטמכןולאחר

 .הרוסכרחובותהולךזקןאיש
 .וכאבניםבעצים .כאנשיםמביט .ספסליםעליושב
את .תוהנדידאתוכבואההאישהאתרוצהל.הסכאתוכבואההשלווהאתרוצה

 .המוותאת .האהבהאת .האלוהים
 .חדשמשהויבואאחריהם .נותרוספוריםימיםרקכי .חשכההואחש.והוא

 • .חראמשהו
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נחמןשלחקטנחחמלחמח
צבינחרם

חוגגהוא .לגורלאחריםתשעהעםיחדהיום. .נחמןשלהולדתויוםהיום
יום.באותולהיהרגהיהאמורהנסיבות.פיעלהשכיח.להולדתושנהעשרים
התגלגלהכלכימזל.אונסבגללאולי .תעלומהבחיים?נשארואיךלמה

 .תחילהמחשבהללאמעצמו.
חמימה.שמש .הגדולההמלחמהשלהשלישיביום rקתחילתשלבוקרהיהזה
ופטפטו.לעציםמתחתשכבוהכיתהאנשיהים.מכיווןונעימהקלילהרוחעם
הרבההיהלאלשכיחאחתחדשותמהדורתוביןאכלוכברהבוקרארוחתאת
"קולבעברית.המצריתהתחנהאתלשמועולפעמיםמלשוחחחוץ ..לעשותמה

אומריםמהלשמועחיפשווהדאגניםמאוד.אופטימייםהיוצה"לודוברישראל"
 .השנימהצד

האוגדה.מיפקדתבמשקהוקמהכאשרההמתנה.בימיבקיבץו.שהתרכזוהכוחות

ולשמורהמשקאתלקייםהאחריותהוטלההנשאריםעלכנראה.רחוקהיוכבר
בשמירה.ולאבעבודההיהלאהראשעורפיים.לבסיסיםשהפכוהמוצביםעל

 .התרחקהאשרבחזיתאלא
 .השדהבטלפוןלנחמןאסתרהודיעהדחוף.לךקוראאלי
השביעי.בחודשחיתהורדהמודאג.שאל- ?ללדתלנסועצריכהורדהקרה.מה
אוהמזכירולאאותךרוצהאלי ?טירוןאבאאתה.מהכזה.דאגןתהיהאל

 .אסתרלולעגההחובשת
מקימיםאולינחמן.חשב-למלחמהקשורוודאיהעניין .האזורמפקדהיהאלי
התצפיתאתעזבהואמשהו.לעשותהזדמנותסוף-סוףלסיני.אולרצועהכוח

 .המזכירותשלידלבונקרבריצהופנה .הקיבץושלהמערביבקצהשבחורשה
לפנינבללהבביתהלוהט .שלוהמכ"יםבקורס .קרביחיללהיותמאדרצהנחמן
חדשעולהשגםלהוכיחהיהחייב .להצליחכדירבמאמץהשקעישנים.כמה
וותיקיעםפרטיתהתמודדותמעיןוגםובשבילואתגרהיהזהלוחם.להיותיכול

 .העצמאותמלחמת
היהבני .קציןכברשאולי .בסיניעכשיולוחםשבוודאיבניעלחשבהוא

אליוהתיחסובקורסהמדריכיםאפילויפה.צעיר.צבר-מיוחדמשהובשבילו
משמשהצ'כישהרובהמסבירהיההסמלהנשקכשעורכאשר .בדרך-אץר
אצלנו-ואומרבצחוקאותומפסיקבניהיהמטר.אלףעדשלבטווחלמטרות

בגלללאאיתר.צחקווכולםהאוייב.אתלהרוגבשבילהואשהרובהאמרו
 .הערצהמתוךאלאהבדיחה

עולה ,נחמןאמיתי.לוחםותסביכים,חסר-מעצוריםקצת,שחצןפייטו,היההוא
ועםבניעםולהתידדלחבורהלהתקבלהשתדלעילגת.עבריתעםאזחדש

ץר'ההרצאות,אתלהביןמתאמץשלהם.לסיפוריםבדריכותמקשיבהחברה.
רצהכל-כך .זעהנטפושבגדיועד-כדי-כךהגבעותעלבתרגיליםמזיעקופץ'

 .מצטייןכחניךהקורסאתגמרשאפילולבנילהרמות
העבודה,סידורבקיבץו,החייםלו.ניתנהלאלפקד.להילחם.הזדמנותאבל
שרצהלא .הדימיוןהשתולללפעמיםאבל .אותוהעסיקוהמפעל,משק.ריכוז
 ...לפעמיםרקממלחמות.שהתלהבולאצבא,אישלהיות

למפקדנחמןצעק-התצפיותעלינמאסו ?משהולךיש ?העניייניםמהאלי,נו
קטןשולחןלידגבוה,כיסאעלישבאליהכניסה.שלהתחתונותמהמדרגותעוד

 .ורשימותמפותהיוהקירותעל ,בניירותעמוס
אחריהחדשיםמהשדותחזרברהסמכותית.בנימהלוענה-חביביתשמע
שלושהאושנייםועודג'יפקח .החיטהבשטחעקבותשראהוטעןהוואדי
רקהםשאולילמרותמחבלים.שאלהלהיותיכולכיותיזהרו, ·לשם.וסעה'חבר

 .לירדןשבורחיםפליטים
לעזה.לפחותשנצאחשבתיהכל?זה
מהרותחזרוקטןטיולתעשושלנו.האזורעללשמורתפקידנו ?בעזהתעשהמה
 .לגושלדווחשאוכלכדי

הסביראותםוכשמצאמרקינוואתברל'האתחיפשמאוכזב.מהבונקריצאנחמן
עובדאליאבל ,לנונותניםלאהזאתבמלחמהלהלחם"תראו, :הענייןבמהלהם

פעילות.עללדווחשיוכלכדיקטןלטיולשנצאורוצהעלינו
מה .כאןלהשתעמםמאשרבשדהלטיילטוביותר-ברל'הלוענהמאודטוב
 ?לעשרתצריךמה ?מתלונןאתה

צודק,אתהאבל .ענייןמזהעושהוהואברהשלהחיטהעלדרךכנראהמישהו
 .ניסעבואובבוסתנים,פירותישואולייפה,היום

מלאגדולשטח .הוואדיאחרי Iהקיבץושלהמזרחיבצדהיו"החדשים"השדות
תאניםענבים,לקטוףובקיץורדה,עםשםלטיילנחמדהיהובוסתנים.גבעות

רגיליםבזמניםשםרעוהבקרועדרהכבשים .המוזנחיםבבוסתניםומישמשים
רחב-בשטחופינהפינהכלהכירהואובמרעה.בפלחהלהסתובבאהבונחמן
נחמדהיהלשםלנסועהרעיוןאבלבבית,העדריםהיוהמלחמהבימי .הידיים
המאולצת.והבטלההשיגרהאתושובר

חשבוהמזרחי,בצדהמוסך,שלבמוצבישבואשרשלווהחבר'המוטל'הגם
ביקשוחשודים.סימניםלבדוקנוסעיםשהםמרקינולהםצעקבדרךוכאשר ,כך

 .להצטרף
שלושהשלסיורכוחיצאדברשלבסופו .להצטרףביקשואחדועודאחדעוד

כלבישנימ"ג.ומקלעסטנים,שניצ'כים,רוביםחמישהבחורים,עשרהיפים,'ג
אחריאבללהצטרףהםגםניסודב,שלוהשנימוטל'השלאחדגדולים,זאב

 .לקיבץווחזרוהתעייפוהג'יפים,אחרירדיפהשלרגעיםכמה
שבילמצאובשדהמהחצר.קילומטריםכארבעה ,החיטהלשטחעדנסעוהם
שלהשיירה .שםעברואנשיםשהרבהברורוהיהדרוסהחיטהשלמאודרחב

 .הטריבשבילנסעההג'יפיםשלושת
 .כאןעברואנשיםהמון-נחמןפקד-נצורנשקעםאבל ,דרוכיםתהיוחבר'ה
שטויות.לעשותלאלהיזהרוצריךוילדיםנשיםשלבריחהזאתאולי
 .דרוךכולובדלה.אמר-חייליםאלהאולי
אתלנולהרוסצריכיםהםלמה-כועסשלמההוסיף-שלנוחייליםואלהייתכן

השדה?

אנחנומשחק,לאזה- .בדאגהבדלהאמר-לכוחותינוולאלערביםהתכוונתי
במלחמה.

פסק-סתםעניניםעםתתחילוואלמסביבטובתסתכלובסדר,הכללדאוג,לא
 .קרביבטוןנחמן

חץואבל ,והתרוצצוחיפשוהםכורכר.שלובגבעהמרעהבשטחנגמרהשביל
בצהריים,כמעטחיפושיםשלשעתייםאחריכלום.מצאולאיבשהמפיתה
 .חזרהעללדברהחבר'ההתחילוומאוכזביםרעבים
נחזורבוא .לחפשמהאיןועכשיוימיםכמהלפניכברברחושהםכנראה
מרקינו.הציע-מספיקהביתה,

אמר-משםונחזורניסעבוא .פירותשםיש .צפונהיותרגדול,בוסתןעודיש
בסיור.להמשיךהרצוןבגללספקחפירות.בגללספק Iנחמן

זההצפוני.לבוסתןהמוביללוואדיוהגיעוהחוליותהדרכיםאתעברוהג'יפים
 ."סברס"שלצפופהבגדרסגורשונים,פריעצישלגדולגושהיה
 .חייליםכמולבוסתןלהיכנסשצריךהחליטנחמןהשיירה.עצרההגדרידעל
מולהוואדישלהחיצוניתלגדהשיעלוודב,מוטל'העםאחדג'יפשלחהוא

וכךמסביבבשרשרתהתפרסומהגיפים,ירדווהאחריםוהואלאבטחה,-הבוסתן
עםהעיןקשראתנחמןאיבדהצריםפתחיהעםה"סברס"גדרבגלל .נכנסו

יפריע.לאבוודאיזהפירותלקטוףבמיוחד.אותוהדאיגלאזהאבלהחבר,ה'
שם-לולחשהראשיהפתחאתועברומהוואדיעלווכאשרה,'ברלצעדעל-ידו
זז.שמשהושראיתילינדמהההוא,הגדוללעץמתחת
בלחש.נחמןלוענה-כלוםראיתילא ?איפה
בודדות-בירייותהאווירהתמלא Iהענייןאתלבררשהספיקולפניאבל

 .ובצרורות

לירותתפסיקו ?יורהמי-לצעוק.התחילונחמןהקרקע.עלהשתטחה'ברל
השתגעתם, ,לכםקרהמה .ייפגעעודמישהו .לירותהוראהנתתילא .מייד

 !לירותתפסיקו

הוואדי.שלהשנימהצדה'מוטלצעק-במקלעמעצורלייש
 !לירותלא .חדל .מישהותפצעועודאתם .לירותתפסיקובכלל.יורהאתהלמה

יפגע.עודמישהו-ומודאגכועסצעק-

 .מרקינובחזרהלוצעק- !עלינויוריםיורים,לאאנחנו
 .קוצ'השלקולונשמע- !עלינושיוריםאנשיםכאןיש

 .פליטיםאלה-לצרוחנחמןהמשיך- !לירותלאוילדים.נשיםכאןישחבר'ה,
 !להפסיק

והבוסתנים.השדותוהחם,היפההיוםאולי .בראשלוהיהבדיוקמהברורלא
כל-מלחמתילא ...החבריםהבוקר,שלהפסטורליתהשלווהביתי,כל-כךהכל
אויבבחייליניתקלשבאמתלעצמותארלאשהואעדכל-כךואזרחירגיל .כך
וילדים.נשיםאזרחים,פליטים,בוודאיאלהערבים.שםישואם

עלולמישהו ,יוריםשאםנחמןתפסבההראשונההפעםזושחיתהלהיותויכול
איזותפספתאום .ערביולאמחבריולא-יפגעשמישהורצהלאוהואלהיפגע.
 .יפסקשזהכדיהשתולל, ,מחה ,צעקוהואמתרחשתמסוכנתאלימות

לאפשוט .בסכנהשהואהביןלאאולילפחוד,הספיקאוליפחד,הרגישלאהוא
עמדרק ,מחסהחיפשלאהואאותו.קוממההאלימות .ייפגעושאנשיםרצה

הרוחות.לכלוצועקומוחהוכועספרועאדם-"בבוסתן"

נחמןגם .מוחלטשקטוהשתררפסקוגםכך ,היריותשהתחילוכפיופתאום,
 ,גדולותעיניובנשקו,חזקאוחז .האדמהעלשכבברל'ה .סביבווהסתכלהשתתק
 ?קורהמה ?קורהמה-שואלותדמעהומלאותפקוחות

עםעמדנחמן .לראותהיהאי-אפשרבבוסתן'מפוזריםשהיוהאחריםאת
-התאוששותשלאחרורכבאבהיתבנימהבאנגלית,וצעקבידוה"סטן"

 .החוצהצאויורים.לאאנחנו .רעשוםלכםנעשהלאהחוצה,צאובואו,
לראשיהםמעלידיהםבהיסוס, .לצאתהתחילוברל'ה,שללאפומתחת ,ואז

 .ערביםחיילים
נשיםלא ,ארוכהבשורההשני,אחריאחדשיוצאיםחייליםנחמןראהכאשר

כיווןאבנים,תלאחרימחסהתפסמחלום.בבת-אחתהתעוררכאילווילדים,
גסנעשהקולואבל .להיכנעבאנגליתאותםלדרבןוהמשיךהסטןאתאליהם
מפקדכמו ,וצבאיתקיף-וצעקהראשון,מההלםבמהירותהתאוששהוא .ופוקד
 :לפחותלוחםגדודשל
ועםנשקבליתרדו .בכםנפגעכלאתיכנעו .גדולכוחכאןלנוישמכותרים,אתם
 .מהר ,לחיותרוציםאתםאםלפקודהתשמעו .מהרמהר .לוואדילמעלהידיים
 .במיקלעמעצורלייש ,לוואדייורדיםערבים-מבוהלמוטל'הצעקהשנימהצד
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לירותרוצהאניערבים.המוןמכאןבורחים-קולותבקולימשמאל,ומרקינו
אותם.נדפוקבואובורחים,בורחים, .בהם

איך .רוחווקורהביטחוןאליוחחראיךהרגיש .בושאחזהפחדעלהתגברנחמן
בהםנטפל ,לברוחלהםתןלירות,לאלמרקינו:צעקהוא .לתפקדחוזרראשו

 .אחר-כך

המיקלעאתתכווןאותך,מביניםהםאולישתוק,מוטל'ה-לוואדיהשני,ולכיוון
 .יקלעמהאתשיראותכוון'רק .לירותאפילותנסהאלאבלאליהם
 .ומפוחדיםשקטיםלמעלה,ידיהםלעצים,מתחתיצאוערביםעוד .נשמרהשקט
 .יוזמהלנקוטמוכרחשהואהחליטנחמן

הרבהאוייבמולשלוהרובהאתמכוון .איתםלדברהולךאניעלי,חפהברל'ה,
אותםכיוון ,מטריםחמישה-שישהשללמרחקעדאליהםנגשהוא .צפויוהבלתי
פנהמפחידענקהערבים,אחד .למטההראשעםלשכבעליהםופקדלוואדי
לעזוררוצהאניעליהם,אשמוראנישוטר,אנישוטר,אני :עילגתבאנגליתאליו
לאלירות,לא .שליהאקדחאתקח .מלחמהרוצהלאמעזה,אניהמפקד.לך

 .לירות
ואניעליהםתשמורהאץר.עלכולםאתתשכיב .למטהאותםתובילמאוד,טוב
ממנולקחהבית,בעלמיברורשיהיהוכדי .אתכםלהרוגשלילחייליםאתןלא
 .לוואדיאותוודחףהאקדחאת
שאיןבטוחיםלהיותכדיהערביםאתבדקווביחדהצטרפוחבריםשלושהעוד
 .מיםלבקשוהתחילושבוייםשלושיםכמעטהתאספובינתייםנשק.להם

 :העירהחבריםאחד .אותולהביאהלךברל'המים,כדהיההג'יפיםבאחד
ינשכועודהםאותם.תפנקאל .בשבילנוהמיםטיפש,להיותתפסיקברל'ה,

 .אותך

העיקרמים,להםניתן ,רגועיםיהיושהםהעיקרתתאפקו.חבר'ה-התערבנחמן
להםתנוהרבה.כל-כךועודפלסטינאים,חייליםכאןשישחלמתילא .ידחושלא
להביאהביתהורץויפים'מהגיאחדקחשלמה, .דרוךנשקעםלשמוראבלמים,

תגבורת.

אבל ,שלמהשלהעצבנותבגללאולילהניע,היהאי-אפשרהראשוןהג'יפאת
להתכנסלחבר'הנחמןקראבינתיים .מטורףבזינוקונסעהצליחהואהשניעם

כשומרים,נשארוחבירםשלושהועודהלא-פועלהמיקלעעםמוטל'הבוואדי.
שלשנייםמספרלדב,שלוהסטןאתנתןנחמןלסריקה.לבוסתןחזרווהיתר

 .השוטרשלהגדולהאקדחעםנשארהמיקלע
ומקלעיםתת-מקלעיםרובים, .ערבינשקמחסןהחבר'הגילולעציםמתחת
 .ה"סברס"גדרשלךולפתחיםלוואדימכווניםהיוהמקלעים .ורימוניםרוסיים,
שבחבורה.הצעירקרשה,התפעלותמלאקרא-יפיםצעצועיםאיזהתראו
תת-עםערביכמו-קפואעמדושיחים,עץעל-ידיבמקצתמוסתראחת,בפינה
זרקוההואבאנגליתבנועםאליופנהנחמן .בושנתקללנחמןהמכווןבידמקלע

התת-אתהריםנחמן .חבריואללהצטרףלוואדיוירדידייםהריםחת-מקלע,את
לואמרוזהלברל'ההכליאתהראההוא .פתוחהחיתהשהניצוחוראהמקלע
קצרולאההדקעללחץלאשהערבינסלךקרהההיסוסשלבשניות :בלחש
אותך".

כמואותם,להבהיללאכדיבשקטנמשיך .עודישנםאולי .להיזהרצריך
 .בלולתרנגולותשתופסים

רצוהם .בבוסתןהסריקהבגמרמרקינולחץ-שברחוהערביםאתלתפוסצריך
 ,גבוההחיטה,שלגדולשטחהשתרעממול .הבוסתןשלהצפונילקצהעד

המבוהלתהחדירהסימנינראועודושםפהברוח.בעדינותונעהויפה,צהובה
בתנועותיהםלהבחיןהיהניתןהשדה,בתוךמה,ובמרחקהבורחים,הערביםשל
 .מסתורהמחפשיםמביניהםאלהשל

קוצ'הואתמרקינואתבצעקותוהחזירהשדהבשוליחבירואתעצרנחמן
פנימה,לרדוףלא .רביםהםהחיטה,בתוךנסתבךלא .פנימהלהיכנסשהתחילו

מלכודת.זאת
מלחמתית,רוחמלאמרקינוהציע-אותםונשרוףהחיטהאתנדליקבואאז

 .מכיסוגפרוריםהוציאוכבר
עלבאש,שעולההחיטהיבולעל ,היפההצהובהשדהעלחשברגע,היססנחמן

חמורבמבטפנהוהואאותואחזהצמרמורתהשדה.בתוךשנשרפיםהאנשים

נקרא ?השדהעללךחבלולא ?אנשיםלשרוף .תעידשלא ,משוגע :למרקינו
שאניאולמעלההידייםעםמידצאוחזרו, :צעקתקיפה,ובאנגלית .להיכנעלהם
שניותעשרלכםיש .ותמותותישרפוואתםהשדהאתלהפגיזפקודהנותן

 .להיכנע
ביתרבמנוסתםהמשיכוהערבים .עזותתנועותנראובמרחקאבל ,ענהלאאיש

מרץ

 .אותםנתפוסאבלאש,בלי ,טוב-לוותררצהלאינוקמר
שנחכהמציעאני .סבלנותבלינחמןשאלבוואדי?החבורהעלישמורומי

 .אותנויפתיעושלאונתארגןלוואדינחזורבינתייםלתגבורת.
כליםנטוש'נשקשלרבשללאיסוףתוךחזרווהםנכנע,אבלהתמרמרמרקינו
 .נוצציםחדשים

אתכששמעוהשכןמהמושבאותםהזעיקו .צבאיתיחידההגיעהקצרזמןתוך

בכמההגיעוהם .ולדווחלקיבץולהגיעהצליחששלמהלפניעודהיריות,
בחגורמהרכבקפצוהגוש.שלהמפקדסגןשהיהסגן-אלוףובראשםקומנדקרים

 .הבוסתןשלידלוואדיהגיעוובריצהבידדרוךנשקפלדה,כובעמלא,
 .בהםלבעוטוהחלהערביםעלהתנפלהמפקד

נדהםהואאבל .מגיעיםהחייליםאתראהכאשרנחמןשלמליבונגולהאבן
 ?עושהאתהמה-שיפסיק.הקציןעללצעוקוהתחילהשבוייםעלמההתנפלות

 .שבוייםוהםנכנעוהם .זהעםתפסיק

אותךאכניסאני ?בכללאתהמי 'הקציןבחזרהצעק-מטומטם.זזתה:.'תשתוק
 .לבית-ס,יt.ד

לאהחליטהקציןאבל .בידהאקדחעםנחמןצרח !הגנרלאתליתשחקאל
הבוסתן.לתוךחייליועםוץראיתרלהתווכח

 .וץרשמעלאהקציןאבל ,נסערנחמןהמשיך-שלנוחבריםישבבוסתןתיזהר.
משאיתעלהערביםאתהעלוהמצב.עלוהשתלטונוספיםחייליםהגיעובינתיים
הנשק.אתלאסוףוהתחילו

עצמםמצאווחבריושנחמןכךהשכןומהמושבמהקיבץוחבריםעודהגיעו

להביןהתחילובדרך,אז,ורק .הביתהוחזרוהרכבעלעלוהםמיותרים.
 .ניצלונסדרךובאיזולמוותהיוכמהקרובים

 :אמרולנחמןאחדאחדאותםחיבקאליכללית,חגיגהחיתהלקיבץוכשהגיעו
עושיםבערב-חגיגיתהכריז ,נרגשכולוהמזכיר, .לטיילאשלחלאכבראותך

 .מחדשנולדתםירה ,ברית-מילהלך

 .הרגתילאוגם .נפגעתילא ,חיאני :נחמןלחשבזרועותיושבכתהלורדה
 .הבוקרעדוישןמיטתהעלצנחוהואהביתהאותוסחבהורדה
 .באליפגש ,למחרתהאוכל,בחדר
סגן-עלמאייםאתהפתאוםמה .בגללךבגושצרותליהיו-לוסיפר-תשמע
קשהעבדתי .צבאילמשפטאותךלהעמידרוצההוא ?אקדחעםהגושמפקד

 .זהאתלעזובאותולשכנעכדי
נכנעו.הריוהערבים .שלנובחבריםיפגעשלאדאגתי ?עליואיימתיאני
חוץ ...הפדאיוןיחידתמחיסולכל-כךמרוצההוא .תדאגאל ,טוב ,טוב

הםקשה,קרבהיהאבלשחיסלו.כארבעיםעודשםהיו ,שלכםמהשבויים
 .לצל"שמועמדחובש,מהם,אחדהרוגים.ושניפצועיםלנויש .נלחמו

במשךוהאחרים,לברזילירדמרקינומסרטן'נפטרה'ברל .מאזעברושנים
 ,החבורהשלהשניההולדתיוםאתלחוגחכרוחזרועודמסויימתזמןתקופת
 .ולהתלוצץלשמוח

על-כל-האקדח, .יודעמי- ?ולאחריםהגדוללשוטרההם,לערביםקרהמה
לפנימחדרונגנבנחמןשלהמלחמתי;:זעברסמלבערבית,החריטהעםפנים,

 • .זמן-מה

 l 9H7יוני

· ... , ........ 
·-- •,. 

האזרחיתוהתעשיהצהוול
תדיראןמטות,יואלעםשיחה

מערכת"תוצר"שלהגדוליםהלקוחותאחדהנההתעשייה

הצבאיתהיכולתבעליהצבאבוגרישל :קריל,"צהשלהחינוך

תחושתהעבודה,מוסרבעלי ;מקצועובתחוםאחדכל-הגבוהה

במטרה.הדבקותהאחריות,

לתעשיותצהייל"בוגרי"מביאיםאותםנוספיםרוחנייםנכסים

 ,המבצעייםהצרכיםשלטובההכרות-הםכמונו,בטחוניות

כל .הצבאייםביישומיוטכנולוגימימוששלויכולתעבודהשיטות

בכללאנושייםולערכיםהמנהיגותלכושרכמובן, ,בנוסףאלה

 .שרותושנותבמהלךלחיילהמוקנים
מנסיםשלנו,התעשייתיהסוגמןבעיקראזרחיים,מפעלים

אתולפתחולהשביח ,זוחשובהתשתיתולעבותלהמשיך

האישית.הדוגמאבאמצעותבעיקרמרכיביהם

ועלעםלהתמודדמסוגלתאינההאזרחיתשהתעשיהברור

הנושאאבלבצבא,הנהוגהשיטתיותבאותהחינוכיותמטרות

גדולים-בוהמושקעיםוהמשאבים ,בעיניהמרכזיבמפורשהוא

 .ורבים

 $ tl J'"יו•דr'8ג.
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-והפרחהלחם
והתרתובהביטוח

 ,גולץאלפרדמרעםשיחה
עלהסנה,קבוצתמככייל

שלהתרבותיתפעילותה
הביטוח.חברת

רועי. .ש.ד:שוחח

 !לתרבותביטוחביןהקשרמה :ש
בידהשמחזיקהוחברה .חברתיבקשרמדוברת:

להישבארץ'מהביטוחאחוזלארבעיםשלושיםביו
זותפיסה .קהילתיתמחוייבותחברתית,מחוייבות

בארצות-הברית,יותרהרבהבארץ,גט 1מרקרווחת

הדימוימבחינתגם 'ואצלנו .ביפןואפילובאירופה
עניולנוישהחברתיהתפקידמבחינתגםשלנו,
בההחברהשלהתרבותייםבחייםמעורביםלהיות

 .מסחריתמבחינהפועליםאנו

התרבותית!הפעילותבמסגרתעושיםאתםמהש:
 .כסףמאדבמעטמאדהרבהעושיםאחננות:

ביטאוןלכלכמעטבמודעותמסייעיםאחננוראשית
ולמידתלתפוצתוקשרשוםבליבארץספרותי

קטלוגיםמממניםאנחנולנו.מעניקשהואהחשיפה
זו .תיאטרוןותכניותותערוכות,מוזיאוניםשל

מעטשגםסבוריםאנחנואבלגדולהתרומהאינה
מקרהליזכורהאמתלמען .לעזוריכולכסף

שלנו,תקציביותמצוקותמחמתמסויימת,כשבשנה
והביטאוןמסויים,בביטאוןמודעהפרסוםהפסקנו

 .להופיעהפסיקפשוטההואהחשוב

היכןסלקציהועושיםבוחניםאתםהאם :ש
 !לאוהיכןלפרסם

עצמנואתרואיםאיננו .לאואופן-בשום-פניםת:

אנחנו .שופטיםאיננואנחנו .תרבותייםקומיסרים

שאמרכמופרחיםאלףשיפרחובצורךמאמינים
תפיסתנועל-פירשותלנוואיומאו-צה-טונג,

אינניעצמנו,לביןבינינו .לאומיראוימילהחליט
לדעתיכוליםהמקצועייםהתרבותשאנשיבטוח
לגמריאחרנושאזהאבללא.ומהראוימהבאמת

 .לכךניכנסולא

לתערוכות.כרזותשלהפקותגםמממניםאתם :ש
 !וסלקציהשיפוטמפעיליםאתםאיןכאןגם
כמהותראהעתוןפתח .שונההמצבכאןת:

פניותעשרותלנויש .שבועבכלנפתחותתערוכות
תערוכתלכלכרזהלסיפוקתקציבלנוואיובחודש
כרזותכחמישיםהיוםעדהפקנוסך-הכלאמנות.

 .שניםכעשרשלסיפורזה .תערוכותלחמישים
כאן .לשנהכרזותכחמששלהואהסכוםלפיכך
כיווןקודם-כל .כפולהסלקציהעושיםאנחנו

לקישוטבכרזותמשתמשיםבעצמנושאחננו
סוכניםשלמשרדיםלקישוטז,)ושלנוהמשרדים
עליומקפידיםשאנחנוהראשוןהדברולקוחות,

הביטויעלליותיסלחאסתטיתתהיהשהכרזההוא
יתלהשעובדלצפותיכוללאאתה .דקורטיבית-

להיכנסויישמחדוחהאומדכאתכרזהבחדרו

עדעבודתוימישאריתמשךיוםבכללחדר
 ...לפנסיה

לנוישאחר-כך .הראשוניתהסלקציהזוהיובכן

דעתםחוותאתמבקשיםשאנחנויועציםשלצוות
והחשיבותהרמהאתמאשריםהםואםהמקצועית

 .להפקהניגשיםאנחנווהציור'האמןשל

 !שלכםהיועציםמי :ש
החשוביםהתנאיםואחד ,חוץיועציכמובןהםת:

רוכשיםאינםכך . o-ש oבעילושיישארוהיהשהתנו

גרלץ .א

גםכאלה,לכולנושישיודעואתהאוייבים,לעצמם
הזוהאנונימיותמבחינתנו, .אמניםשלפסילהבלי .

 .מלחציםכולנואתמשחררתהיא .בסדר

 !האלההפעילויותבכלהתחלתםמתי :ש
עםהי.סטוריצדקלעשותהזדמנותבאמתזאתת:

שניםכעשרלפני . ""הסנהשלהמייסדיםהאבות
 ,ובכןעלית".ו•ועלדיסקונטיייימפעלותעלדיברו

אבלברוכה,היתהשלהםשהפעילותאין-ספק
על-אףשלנו,והפעילותלפניהם,התחלנואנחנו

חמשאתיותר.נרחבתהיתהיותר,קטנהש"הסנהיי

 ,קורפולרייזינגר,דןשל-הראשונותהכרזות
או 1975בשנתעודהפקנוואחריםנץשמוליק

1976 . 
שלבמקורותמצאנו .יחסיתחדשסיפורזהגםאבל

ככלוענייהקטנההשלושיםבשנותשעודייייהסנה
יצירותלרכושדרךנמצאההחברה,אזשהיתה
כלכליקיוםלהםלאפשרעל-מתנצייריםשלאמנות
כלשהו.

דיתרומותהיושאלהלךלומרמוכרחאניכיום
שלבערךבשמןעבודותכמהמאזלנויש .חכמות
אלאדולרים.עשרות-אלפיואולידולריםאלפי

נבונהכספיתהשקעהכמובןהיתהלאשהכוונה

צריכהעסקיתשחברהתחושהאלאוארוכת-טווח,

 .ולתרבותלאמנותלסייע

 !אזהקריטריוניםהיומה :ש
 'כמהאזהפעילויודעים,שאנחנוכמהעדת:

גםלגיטימייםהםבחלקםשלפחותקריטריונים
מאמנים ,חדשיםעוליםמאמניםעבודותקנו .היום

ומאמניםפועליםמאמניםדרכם'בתחילתצעירים
מסייעיםאיכנו .דומהמצבנוזומבחינהפנסיונרים.

 .אותנוצריכיםשאינםאגם,כמולאמנים

עלספרות,בטאוניעלעכשיועדדיברנוש:
ישהאםאמנות.ויצירותתיאטראות,מזויאונים,

 !נוספותפעילויות
·יה rהאנציקלופשלדפיםמימנובעברכן,ת:

היהשלנוהפעולהעיקראבל 'ללשוןהעברית

לידהקיימתקרןשהיאהסנהקרןאבמצעות
סכומיםשנהמידיוהמקצההמנהליםמועצת
שבדרך-כללנכסי-דלא-ניידילשיפוץאולרכישה
 .תרבותייםלצרכיםמשמשים

דוגמאות!לתתיכולאתהש:
גילהבשכונתקהילתימרכזבנינו .בהחלט :ת

אתהקמנובנווה-צדק.אמפיתיאטרוןבירושלים,

תיאטרוןאתשיפצנובבית-לסין'העליוןהמרתף
גולדהגינתבהקמתהשתתפנובחיפה,בחאןשתיים

 .יותררחבבהיקףפעולותגםוהיוברמת-אביב.

עוד!מהש:

בערערהכדורגלמגרשבשפרעם,כדורסלמגרשת:
העובד""הנוערשלקיניםעשרות .ובבית-שאן

מועדוני .בחדרההחאןבמוזיאוןחדרהארץ.ברחבי

גאוליםבמושבקהילתימרכזבדימונה.קשישים
שלפעילותזוהי .ארוכההרשימה-ועודבשרון
מועצתשמקצהוהתקציבשנהכלרבות,שנים

-וכשאיןיותר,נותניםכסף,כשישלעניך.המנהלים
רבהחשיבותרואיםאחננוסהייכפחות.נותנים

 .זהבעניך

 !לטעמכםדיעושיםאתםהאם :ש
מרוציםואנחנוהרבה,עושיםאחננודי,איןת:

רקשאנחנולזכורצריך .עושיםשאנחנוממה
אותרבותלמופעיאמרגניםולאחברת-ביטוח

 .יותרלעשותשאפשראין-ספקאבל .אמנותסוחרי
נכנסנולאהיוםשעדמאדחשובתחוםלמשלישנו
הסכומיםפשוט .לקולנועמתכווןאני .אליו

בידילסייעלנומאפשריםאינםלרשותנוהעומדים
רוציםמאדהיינו-כי oאזה,בשטחצעיריםיוצרים

 .זאתלעשות

 !אחרותלחברותמסראיזהלכםיש :ש
קטןבתקציבעושיםמהראה .העניןבדיוקזהת:

שלהגודלבסדרהחברותכלהיואם .ומוגבל
שלשנתיבתקציבומדוברכמוה,פועלות ""הסנה
התרבותפרצוףהיהבודדים'שקליםאלפיעשרות

אתהטוב.יותרהרבהנראההישראליתהחברהשל
היאהאחרונההקומהביפן'כלבושבכללמשליודע

על-ידיוממומנתהמסובסדתאמנותשלגלריה

עללקחהההיסטוריה,אורךלכלובעצם, .הכלבו
היכןהתרבותך::האמנות.עלאחריותהחברהעצמה
הכספיותהתרומותללאהרנסנסשלהאמנותהיתה

היום,כאן,ואצלנו,אז!שלהכלכלייםמוסדות.השל
עשוייםאנחנובתחום,תפקידנואתנביןלאאם

 .עצמנושלהתרבותאתלהחמיץ
אסור .בתחילהעליהשדיברתיהמחוייבותהיאזאת

חמאהלחם,צינורות,תותחים,שללחברהשנהפוך
בלבד.וביטוח

הלחם,אחריהריצהשלהשלבאתעברנולשמחתנו,
אתמכיראתהברוך-השם.ישנההחמאהואפילו
פרוטה,ומצאבדרךשהלךהעניעלהסיניהסיפור
שיהיהלחםפרח.קנהובחצייהלחםקנהבחצייה

מהלשםלושיהיהכדיופרחלחיות,ממהלו
המסחריותשהחברותזהבעדאנחנואז ?לחיות
 .לפרוחלפרחיםיעזרו
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 ,עו~-י-סגלבועניב

ובראשהמהמכולתחזרהכשרחמריבדיוק,וחציעשרבבוקר,שלישייוםזההיה
 .חייהרעיוןעלה
ניקלילדים .רעיוןאותועלהארילבעלהכשנודעבצהרייםשלישיביוםזההיה

 .הספרמביתכשחזרוהצהרייםאחרינודעוכריס

רביעיביוםזההיה .ברורהיההמכתבלדעת,מההיהלאהרבהלדייק,אם
 .מהביתברחהשרוזמריהשכונהלכלכשנודע

משפחתישבהוכךוחמרישלואמאאבאהגיעובצהרייםבשחיםחמישיביום

שלרעיוןאותומהו-להביןוניסתההמחוסרתגםובעצםהמוגדלתגורמן
פשוט.היהלאההסברליתאמינו .רוזמרי

שמוהיה(בעצםמכו'גסבא-כלום"לעזאזל,אומר,לאהזההמזדיין"המכתב
שכיחמילה"כללעניין.ולדבררגישותבמיליםלהשתמשאהבתמידמרוריך)
סיפרהסודותשבסודימרירן)היה(שמהמרי,סבתאהתלוננה-'מזדיין"'זהשלך

אלהזיוניםעלמדברהיהלאוהואש"הלוואיהיחידה,בתהלרוזמרי,בזמנו
לאאו"זיונים .האחרונההפעםאתזכרהלאהיאטענתהלפי . "כאלהעושה
 .לראשונהפיואתהאריפתח-כלום"להביןאפשראיצודק,ג'מבוסבאזיונים,
כלום,אמרולאבאמתוחמרישכתבההשורותשלושליותאמינוצדקושניהם

כמו-כן .הביתהמהמכולתבדרךבדעתהעלהשהרעיוןהיהשםשנאמרמהכל
אבללברזילאולילמקסיקו,אולילאיפה,"לא'ידעתעוזבת.שהיאכתבההיא
ביחחראניהמסריחה".חופשה)כלהמשפחהבילתה(שםלקליפורניהלאבטח
 .אותןלאהובבתואתגםחינךהואאלא"רגישות"מיליםאהבג'מבורקלא

 :השלושמתוךאחתבשורההוסברלעזובלרוזמרישגרם"רעיון"אותו
 .מבין"בטחהאריאבלבכתבהענייןאתלהסביריכולהלאשאניחושבת'אנ"

לאשהואלמסקנההגיעהואלהבין.עליומהלחשובהאריניסהשעותבמשך
 .מבין

המשפחתית.הפגישהשלהראשונהלמסקנהניקהגיע-סתום"במבוי"אנחנו
שאנחנו"זה :והמשיכהאידיוט""אתה :כריסאחותוקבעההשניההמסקנהאת

רגישותבמיליםבקיאותםאתוכריסניקהוכיחוזהבשלב ".כולםיודעיםתקועים
 :השערותוהעלובסלוןוג'מבומריהארי,נשארוכך .לחדריהםמהסלוןוסולקו
האמיןלאכלפיוהביקורתשלמרותג'מבו,זרקסוף-סוף"גברמצאההיא"אולי
 :פלטההערהאתשמעלאשכאילוהארי .ממנוטוביותרעושהשהארילעולם
בית-לאיזהברחהאוליהחסר,אתלמלאאבדמותמחפשתשהיאאמרתי"תמיד
 ·.לחו"לנסעהשהיאחושבתאני" :מריהעלתהההגיוניתההשערהאת .אבות"
 ".דרכיהלקליפלאבטחאבלברזיל'אוליאומקסיקו
להמשיךהוחלטובחצותהטלוויזיהלטובתהישיבההופסקההערבכשירד
סוף-סוףתינוק,כמוהאריישןזהבלילהגםבבוקר.למחרתהשערותבהעלת

 .ברבועטיםלאכנר
איזהיתפרסאותיגםאולייוד-ע"מי :למכולתללכתמריפחדהשישייוםננוקר
היא .איחהילכושהנכדים 'בתנאיללכתוהסכימהנכנעהלבסוף ."מטורףרעיון

שלאכדיאזתברח,והיארעיוןאיזהארתהיתפוסכןשאםנסיבהזאתתירצה
איחה.אותםתיקחהיאלנכדיםתתגעגע

כל-"המכולת :בתהולבעללנעלהוסיפרהחזרההיאעצביםמורטתשעהאחרי
חןמצאלאהמשפטשלהשניהחלק .חמוד"כזהפנסיונרשםועונדנקיהכך

עלהבראשהשגםהוסיפהעוד .מתמידיותרועצבניזועףהי ll\שנעג'מבובעיני
שםהמחירים" ;הוסיפהבההננעציםהמבטיםאתכשראתההביתהנדרךרעיון

 .קבוע"שםקרנהאנימעכשיובדיחה,ממש

כוח,מעיןבאוויר,מוזרמשהושם"היה :שרנהגיוסההילדיםסיפרולעומתה

או.ורימונים. m-16היה"לכוח :הוסיפהוכריסניקסיפר-ממאדים"אולי

 . "פיצהשלריחלוהיהונזכרתי
מיוחדאישורעםלחדריהםהילדים ·שנינשלחולשקראסורגורמןשבביתנגלל
המבוגריםהתיישנולבדם,נשארוסוףכשסוףעתהשעה.כללשירותיםללכת

עמדהאחתבעיהרקלהעשרת,חייבשמשהואחדפהוהחליטונידקפהכוסעם
 1תשונה.מצאולאהםלזה- ?מה-בפניהם

בוקרבכלנסעהארי .הרגילהלמתכונתוחזרהבית ,שבועותעברוימים,ע::רר
המשיכהמריהארי).חשבעל-כל-פנים(כךספרלביתהלכוהילדיםלענודה.

לבנותהמשיךג'מבוואילובעלהשלאי-כשירותועלחברותיהבאוזנילהתלונן
 .שלוהרגישותהמיליםאוצראתולפתח

 .חזרהרוזמריננוקר,שלישייוםזההיה

אחה"צבשעותנודעלילדים .ארילהכךעלכשנודעבצהרייםשלישייוםזההיה
למחרת.השכונהלשארואילו

לשםהמורחבתהמשפחההתיישבהוהחיבוקיםהנשיקותנגמרו 'כשסוף-סוף
למצומצמת,המשפחההפכההדיוןשהחללפני .מרוזמריוחשבוןדיןקבלת

אישורשוםללאהפעםהשמינה,שאמאשקבעולאחרלחדריהםנשלחוהילדים
 .מיוחד

המיסתוריתבהיעלמותהלדוןהמשפחההתפנתההמשמעתייםהסידוריםכשנגמרו
ניפגעתהארי,ארי ...למצואנכדיהרחבלעולםיצאתי"נסך-הכלרוזמרי.של

 :המשיכהורוזמריעיניואתוהשפילקשותהסמיקהארי "?הבנתלאאיךקשות,
הגעתיחולפים.הםבההמהירותעלחיי,עלחשבתיהביתהמהמכולת"נדרך

נבניוחמריהביטהזהבשלבמכם".תמררהללאחייאתמבזבזתשאנילמסקנה
לרגעוהמתנתילידבלוקיםשנידירהשכרתיבוקר"באותו :והמשיכהמשפחתה

אבל ...תמונתיאתלראותחיכיתיבחדשות,יוםיוםצפיתי ...אותייאתרונו
ציפיתיואניאחתמילהלאאפילו .וכלוםהעיתונים,כלאתקראתי ...כלום

דביקכריס .עיניהםהשפילווג'מבומריהארי' ".תמונותעםשערלכתבת
 .כןגםעיניהםאתהשפילולסלוןבחזרהשהזדחלו
והפעם- ! ! !עוזבתשאני ... "דרמטיבקולוחמריהמשיכה " ...למסקנה"הגעתי

לתמיד!!!"
בעיטותללארגועהשינהעלחשבהארי .בסלוןפינהמכלנשמעורווחהאנחות

אבא,ידיעתללאמביה"סלהעדרלהמשיךהאפשרותעלשמחוהילדים ,ונחירות
דעה.חיתהלאמריולסבתאמהאימפוטנטנפטרתשבתושמחג'מנו
ואמאאבאביןזמנםאתחילקוהילדיםליד"בלוקים"שנילדירהחזרהוחמרי

מהסופר-מרקטנדרךננוקרשלישיביוםשנהחציאחריוסבא.סבתאבן iוכמ
שהיאידעולאבשכונהאפילוהפעם .חדשרעיוןבמוחהעלהלביתההחדש
 • .עזבה

1.., 

אוריאביבה :איור

עלחתום
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 \עוtו"" 0אורייןיבין
המאורהלתוךלטפטףערנןאווירליותרלאפשרכדיפתוחההשארתיהדלתאת

שלרשהליהיו .בגן-עדןאדםכמרעירוםהסתובבתיעצמיואנישליהמוחנקת
זכהשלאהזה,הכרךאתשכששכרתיכךזעום,בתקציבבסידנילהעבירשבוערת
נושאשהואהחייםאיכרתלגביספקותשרםליהיולאשמש,אורמעולםלראות
המזל'ליששיחקידעתיורקבמסדרון'שאפגושהשכניםסרגלגבילאגםבחרבו.

 .זולבאמת .זולהיהשהואכיורן
לשעהזריזותוהתמרקויותגילוחקילוח,עבורדקרתעשריםערדלינותרו

שהיאליברורהיהכיבונוסדקרתכמהלעצמיהוספתירעודבטלפוןשקבענו
שמיואתהפתוחההדלתעלנקישותפתאוםכששמעתילכןטאקטי.איחורתאחר
כדימטומטםשנייה""רקמהמרתןלירותבקרשיהספקתינשי,בקולמוכרז

סימלית.כסרתאיזועלילהעלות
הכינטרןהסבירההיא-הקדמתי"אזיותר,מוקדםנגמרולישהיו"הסידורים

אשהיאלחשובהספקתילדלתבדרךלישחיתהנשביח .להיותשיכולובריאפשוט
בצררהכךסתםלהקדיםכמרהה-בחורעבורשראיתיה.לפניערדכעיניחןמוצאת

עתיקיםמשחקחרקיאותםעלשמעלאמעולםאחדאףכאילוטבעיתכךכל
וכרכיםמסדרונותדרךשלילמכלאהבעצמהלעלותלהחליטארלבינה,שבינו

שאניממהשרנהמאדאורשרפךחיה,היאברמהעולםהפוכיםמבחילים,

 .הטלפוןבשיחתדמיינתי
לאאני .שניותשלרשיםתוךהשניההלםהיהרזהלראשונהארתהראיתיגםואז

 .רחבושלדגדולותעצמות .שליבגרבהחיתהוהיאהדעות,לכלנמרך,נחשב
לרגעלישהזכירמה-בג'ינג'יםמנוקדקוניאקבגררןוערדוחסוןמלאגרףמבנה
כדורגלמשחקרתוהןהמיניתבזהותןבצעירותןהתבלבלשמשהרכנרתאותןאת
גילעדלחצאיתמתחתהתעמלותמכנסיעםוהולכותקלסבמקרםבניםעם

 .טעותלשרםמקרםהשאירהשלאמיניתזהרתחיתההזרלגברת .אבלשבע-עשרה.
לךשגורםומראהמעודנותפניםירוקות,עינייםלקרקר,היטבמשרךבהירשיער

החולצהחיתהלמבוכתיערדמשרם-מהשהוסיףמה .באווירחמצןליותרלהתחנן
רוחבלהוסיףשנועדוקטנותכריותמיןשבכתפיהחולצהלבשה.שהיא

ארתה.ללובשומלכותיות
אריירהליצירתעזראמצעילשרםזקוקהחיתהלאשממילאהזרוהדוכסית
הקצריםהמכנסייםעםבהרמוןסריסכמרלרגעלהרגישליגרמהמלכותית,

 .שליוהמצחיקים

הקפהאתמניחשהמלצראחריאומראנימפואר"'מארדמארדנראההזה"המקום
-עונההיא-עכשיו"בעיר 'ןי~'הכיבית-הקפהזהר"כןונעלם.שולחננועל
היום".חדשמהלשמועלפהבאיםרמיהמי"כל
מגחךאני-סיבה"מאותהפהאתשלךהמתרוצציםהאישוניםולפינסיכה"כן

הדברלהיותהולךאיתיפהשזtתזההמלצרשל"מהמבטאומר:ובקוללעצמי
 .השבוע"שלהחדש
חליפהעוטהשיערבהירנפיללשולחננונוחתכשמהאופקנקטעתהשיחה

 .מטורזנת

העולם".שלהשנימהצדשליאורחיבין.אתתכירג'ףף,'ג::יי ;א"
יבין" יי::"

ג'ף""הי

עלרוכבאניהרכילות.-הזהבמקרםביותרהנמכרלסםמיד·מתמכרים ם;,
השריריםחבילתהמקום.אתממלאיםגזעושבניג'ףאתלבחוןכדיזוהזדמנות

כל-כךנראיםכולםבעיר.לסיבובשיצאהלפניי??~יק~רן pלעשרתשכחהלאהזר
אותיענייןתמיד .יפניתחברהשלייצררמפסיצאוהרגעכאילורדומיםמושלמים

איך"אז .האלההענקייםהשריריםכלאתלסחובאף-פעםמתעייפיםלאהםאיך
הואפניושיזפוןעלשגםלבשםואנילפתעאליפונההוא- "?בעיניךסידני
מדעית.בצררהעובד

מקסימה""עיר

משתף .וודאי"כן"כן .האופרה"בנייןואתהמוזיאוןאתלראותתשכח"אל
האופקאלחזרהוממריאנפרדג'ף .האלההנימוסיןבשיחותשערןכמרפעולה
 :מסבירהרמישל
 .~נהל-עסקים"בסטנפררדיחדלמדנורג'ף"אני

לרגע.נפרצתשליהטבעיתהאדישות- "?קליפררניה"בסטנפררד,
לסידני"הגעתישניםשלרשלפניורקבלרס-אנג'לסנולדתיאני"כן,

 .שואלאני- "?"ומאז
עבודה".אחריתרהאניוכעתבמנהלשניתואר"עשיתי
הואלהוריידידשהיהאביה ."?אביךשלהחברהלאלמה.!לתורלמה ! ?"תרה

 .בינינושהכיר
עצמי,בזכותלהתקדםמבין,אתהאותי,מכיריםלאשבומקרםרוצהאני ..."זtה
 '."לpז תג;:י::'להיותלא

 "?משהר"ומצאת .תתבגריערדמביןשאניוודאי
ליאיןהרי .שבאהראשוןהדבראתלתפוסרציתילא ,שנהחציחיפשתי ,"כן

טובמשהומצאתיסוף-סוףעכשיו .להילחץלמהאזלהתקיים,איךשלבעיה
 .'לעזור"'יצטרךשאבימועמדיםהרבהכל-כךישאבל

הבתלהיותרו~הלא .לעצמיחושבאני-ברוכהתמימותה;מצרייך"."נשמע
לעזור".יצטרך"אביאבל "של
 .ממזריבחיוךלבסוףשואלאני- "?ג'ףעםרמה"נו,
יהודי"לאהואמזהוחץרזהו.אבלנחמדבחורג'ף,"או,

תמצאילאכזהושיער"גרף-זקנהשדכניתשללטוןעובראנימותק""אבל
צוחקת.והיאיהודים".אצל

שהשיחהלדאוגלישגורםמהזר'בביתחתולשלתחושהעלירובצתמשרם-מה
אניאבלמצידי.משעשעתקלילותשלצדרקותחשוףבלבדסביבהתיסוב
בעיני.מוצאת-חןשמישלמרגיש

לרומןעבורימאדרעהתקופהזוהיבמישל.מהרהראניהשינהלפנייצואיעל
מצייראניכזו,בכנותמוחילתוךרוקנהשהיאהאינפורמציהממטען .חוששואני
מדי,בריאהבריאה,נשמהסטיריאוטיפית.אמריקאיתעשיריםכבתארתה

משוחררתהוליוודיתיפהפיה ?למה-ושואלתפתאוםעוצרתאינהשלעולם
אהבהלסיפורתסריטפהרואהכל-כךלא .מצליחניםשלמקצועעם ,ותמימה
המדריךעכשיו,צריךשאנימהבדיוקהיאמזה,יותר .נרגעאני-עבורי

חיהניצחיהצופה .שינהלתוךוצונחב'לכרננותיורדואני .סידנילידיעתהאידיאלי
חייך.

וכשאניהמחרת.יוםבבוקרהמסךאתמעליםמפנקתושמשצלוליםשמיים
יוםלהיות"הולך"היום .שליהמשועשעלמצב-הרוחתמ;:ואנילמישלממתין

היוםמאבקכת_מזדכנשמתיאתלהרגישיכולאני .זהאתאוהבאנימוזיאונים.
 .מוזיאוןבתרךעושהשאניעד,צכלעםיום

לאוקיינוסהנימזגיםהגניםמהמוניאחדספסלעלוחסהגבינהשלכריךאחר-כך
 .הפסיפי

מישלבערב .טובמאדלי.שטובמרגישואנישבעולםדברכלעלמדברתמישל
 .ידידיהאתלהכיראותילוקחת
שואלמישהו-ג'ון?"עם"דיברת

בבוקר"מוקדםהיוםצלצל"כן'
 "?איתר ..."רמה
לבד'.'נוסעשהואאחרונהפעםשזראמר .חוזרהואשבוערתשלרשה"ערד
 "?תאריךכבר"יש

ממחרתיים"חודשים"שלרשה
אחר.מישהוצוחק-אסלח"לאלעולם"אני

 ,, ?מישל ,ג'ון'ה. T ~"לרחשאנייותרמאוחר
 'בן-זוגיהוא"ג'ון .נדהמתעונההיא-עכשיו"עדאותרהזכרתישלאיתכן"לא
 ".עבודהבחודש,פעםבאירופהנמצאהואחודשים,שלרשהמזהבעלי
שאנימהזה-סגורהבדלתולהיתקלהאוראתלהדליקבליבביתבלילהללכת
מסךאותרדרךעדיין .ערסימןרזה .צונןבמשטחהנחבטהמצחאת .מרגיש

אתמחפשאניאבלג'וןעללילספרממשיכהמישלאתשומעאניחשיבה
 .האורשלהכפתור
 " ..ממניהרבהמבוגר "מאדחכם ...חוששתקצת ...דין"עררך
אנימזל'אותר"לפגושלייצאשלא"חבלמתעשת.אניאידאלי"זיווג"נשמע
שחיברתילפניערדבמיוחד,ג'וןאתמחבבלאכברשאניהעובדה .לעצמימוסיף
בטחשזרבכךעצמיאתמרגיעאניאיכשהו .אדומותנוריותאצלימדליקהאותר,
השגכ:רעליכולתמודעאניהמערות.מאיששאריות-אינסטנקטיביתקנאהסתם
 ' ' .בגללהשוללהולךאניגםשלפעמיםהבעיהשלי.

קצףהשחפים,רק .לעירמחץוחרףמצאנובים.מבליםאנוהמחרתיוםאת
מרסיקת-בליחיואיך ?הטרנזיסטורלפניעשרמה .והטרנזיסטוראנחנוהגלים'

 ?לחייםרקע
חוששתלא"את-אומרתאני-"מישל" :ממזריתשאלהלשאולמחליטאני

חרףעלאנחנוהיוםביחד,אתמולביחד,היינושלשרם ?אנשיםשלהרעמהטבע
ברחבתהיא .נגדך"בזהשישתמשומרכסיםכמהישבטחאיכנו.ג'ון .ביחדשומם

שלהרעלטבעבהתאםאחיהלאאניראשון"דבר :ורציניחודרבמבטאותי
 .שחשוב"מהרזהכשכי,אחדומאמיניםאוהביםוג'וןאניאנשים.ושנית

ערדמחבבואני ,בימתחמץמשהרמאושר.אדםשלאבלתמימהכל-כךתשרנה
 ! ?הרוחותלכלאיתיקררהמה .ג'וןאתפחות

היא-שתיסע"עדאצלנולגררשתעבורכדאישאוליחשבנו.ואניהררי"אגב
אומרת.

עללעצמיטופחאניאחר-כךורקומסרב.מרדהאני .אינטואיטיבישליהמענה
זהשלי.במאורהבמקוםבקירבתה,שלהם,הפארבטירתלגררלסרב .השכם
שליטה.תחתעדייןשהבלאומר

חסך-אני .להפסדבדרךואניוהלאה,ממכישהשליטהליברורשכרעייםבתום
זמןכמהלבדוקכדיבלילותמתעורר .לפגישהפגישהשביןבהפוגותסבלנות

היאבמקרהאםמדיעכוריםלמצבי-רוחנוטה .שרבארתהשאראהעדנותר
שלה.הסימפטומיםשאלההמחלהמהייודעתמכרסהסבתאכלפגישה.מבטלת

למישהי,;נזגהבאמתכשאני :יותרהרבהאחרתתופעהמטרידהאותיאבל
כמרתמימותנעשותשליהפנטזיותלחלוטין.לאפלטונייםהופכיםשליהיחסים
היאמישלהדעת.מעץטעמתיל~מעולםכאילו .דיסניורלטשלאהבהסצינרת

לאשלוהקריירהאםלהרהרכמההמי-יודעפאולוסליוחנןלגרוםשיכולפגז
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מפשיטמבטאף-לאלשלוחבלישבועייםכבראיתה.מסתובבואניטעות.הייתה

לאאפילו"אני-חושבאני-"בחיי"גבריאל.המלאךכמוסביבהמרחףאחד.
אלאשבועיים,לאבחורהעםמסתובבאנושיזכראיזהלה.ישעכוזאיזהיודע
נפלתי.שנפולליברורשלה".האגןמאיזוררנטגןצילומיכמה'לקחת'בלישעה

פעימותכמהעםרקאושבורלבעםהזה,מהפחיוצאאניאיךהיאהשאלה
נשמעתאינהמהותי .חסר-אוניםואנילקיצו,מתקרבהשלישיהשבועחסרות.
פתיתורקהזההאבודהאהבהלסיפורכל-כולהמתמכרתהיאאדרבא,להגיוני.
ההתאוששות.חדראתלהכיןכדיבצדנותראחרוןשפיות

מישל .וייןגבינותעםבטלותבשיחותידידיםאצלמבליםאנוהאחרוןהערבאת
שלושבעלמקלזהעכשיוצריךשאנימהומאושרת.חןמלאתנהדר,נראית

לוקחלא-ייעלםשג'ון-פעםועודייעלם,שג'וןייעלם,שג'ון :משאלות
יושב ?מתבגרנערכמובפחנפלתיוהתיכנוניםהניסיוןכלעםאניאיךצ'אנסים.

לשירותים.יוצאתמישלממחר.ולכלא.לאזיקיםשמחכהנידוןכמוושותקבצד
בבירור.אותהרואהעדייןאניבחדר,אינהכברכשהיאגם

פוזלאנישבה.לאעדייןוהיאבבירור.אותהרואהלאכבראנישעהרבעאחרי
כולנודקותעשריםבתום .לכךערההיאשגםושם-לבהטובהחברתהלעבר

קשקוששומעיםאנוהשירותיםדלתדרךמישל.אתלחפשבמשלחתיוצאים
לאמעולםשמישלקללותמעטולאובעיטותחבטותבמנעול'מפתחשלעצבני
העקשןבמנעוללשחקכיצדלמישלמייעצתהביתבעלתמכירה.שהיאליסיפרה
לכלארסייםעוקציםשולחתוהיארועמלאתעצביםפקעתכעתהיאמישלאבל
הצוהראתרואהשכיחבהרףפתאם,ואני,הדלתאתלנערמנסהמישהו .כיוון
במהירותאצליטסותהמחשבותכעת.אותולהחמץילארקהחופש.אלשלי

האור.

אזהיינושנינואחד.לילהבמארבבצבאחברלישסיפרבסיפורנזכראני
חיתהבצעירותו .אוכלהיהעליולהתלחששיכולנומהשכלכל-כךמורעבים
הקפידומדוע .והזקנההעשירהדודתםאתשבועסוףבכללבקרנוהגתמשפחתו

סיבהלביקורחיתהאחותוועבורעבורואבלוהסבריו,אחדכל ?הזההנוהגעל
היוואחותושהואזמניםהיו .מ:;כי~החיתהשהדודההעוגה-ויחידהאחת

חלומות,שלשבועשעבורומכיוון .עוגהאותהעלהשבועכלבמשךחולמים
שהספיקהלפניעודלאחותולגשתדואגהיאהוא .למדידלפיצויהיאאחתמנה

 ' ,מעולםרחל .שלך"בעוגההעכבישאתתראירחל"יו :להוללחושבעוגהלגעת
לאכולפונההיהוהואעכבישתמידישלהשרקזהוכיצדהיכןלבררטרחהלא
איךהזו,הרחלמפונקתילדה"איזה-כמובןלהעירלשכוחבליעוגתהאתגם
לוותרפעוטדברבגללולבסוףמשהועלולחלוםלכמוהיכולשהבן-אדםזה

שלאסיבהשוםאיןרחל,עלעבדהזההעיקרוןאם .נפש"בשאטואפילועליו
לולעזוראוליאוהרמש,אתבמישללזהותעכשיואצליחרקאם .עלייעבוד

 :למישלפונהואניכעתממנהפרטלאאףלהפסיד,ליאסורלהופיע.
"מישל"

נובחת.היא "?"מה

לדלת"שמתחתהסדקדרךהמפתחאתלי"תעבירי
 11 ?הרוחותלכלסדקפהיש"איפה

 .יותרעודמפחידהנעשיתוהיאמרגיעבטוןאומראני- "מישללדלת"מתחת
נתקעהואכאילובומשחקאבלהדלתשלהשניהצדמןבמפתחאוחזאני

להשתחרר.ומסרבבסדק
כבראני .נהדרתאתמחמלי,שלי,מישלורוקעת.צווחתהיא "?קורהמה"ברורו,
בחורהמפתחאתנועץאניכעתחופשי.ואניקצתעודרק ,בבירורעכבישרואה

חייבאניאבלמעטבושישחקורצהשבסה"כעייף,מנעולומסובבהמנעול
 .קטמעטעודהענייןאתלהמשיך
 .אומראני-תקוע"באמת"המנעול

השד.בהנכנסממש "?שומעאתה ,עכשיוהזההארורהדבראתתשחרר"אתה

סופה,כמויוצאתמישלנפתחת.והדלתהמפתחאתמסובבאנימספיק.זהזהו,
מרושעות.הערותמלאת ,רוטנתנוהמת, ,שפתייםחיוורתשיער,פרועת

זהאתלךאשכחלאנפלאה,"היית-ושלוקרבמבטמישלאתבוחןאני
 'חפשי?אניהאםאבלנעלמוהאזיקיםלעצמי.ומחייךחושבאנייקירה"לעולם,

מישל .ואחיויוסףכמוערהולזרועותאישנופליםאנובשדה-התעופהלמחרת
מתחבקים .לנצחלשכוחלא .ידידיםלהישארנשבעים .כתמידמקסימהשוב

סוף-סוף' :חושברגעבאותוואנינצח.ובריתותמחמאותומעריפיםמתנשקים

אני .המענגתרכותוועלשלההמפוארהחזהעלהיכרנו,מאזהראשונהבפעם
 •חופשי.

למשרדםדרלהכנים
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נאהבכריכההמוגשיםמסמכים

יפהאותךמייצגיםומסודרת

במשרדסדרעלשומרים ,יותר
 .זמןלאורךנשמריםוגם
מכונת , bind-o-maticעם

יכולאתההמשרדית,הכריכה
שלהניירתמראהאתלשפר

ובמהירות.בקלותמשרדך

שלהבלעדיהיבואןאברי'דפוס
bind-o-matic , לךמאפשר

בכללמסמכיםעטיפותלהזמין
אוחלונותעם ;וצבעעוביגודל,
עם ;שקוףמפלסטיקחזיתעם

אוהחברהולוגוסמלהדספת

 .מיוחדגרפיבעיצוב

הכורכת
שלך.הפרטית
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פסבדונימים

הסופרשלהאמיתיהשםלפניך
ספרותישםבאיזה .(משורר)

 ?אותומכיריםאנחנו(פסבדונים)

גולדשמיטהבריק . 1
גידלזויסתיאודור . 2
גריפיתג'ון . 3

דודסוןלוטוינגצ'רלס . 4
דיפןלוסילאדרדראמבטיך . 5
הרצוגאמיל . 6
ויסלרישראל . 7
זלצמןזיגמונד . 8
לורנצינוקולו . 9

מנשהסאלח . 10
מסגסכינה . 11

סלזינגרשמואל . 12
מכסימוביץאלכסי . 13
קאמפובכוריה . 14

תינואנטרלז'ק . 15

ביאליק . 3
ווילדאוסקר . 4
טנאבנימין . 5

המינגווי . 6

אכזפריסנט . 7

לגולףסלמה . 8
גוטמןנחום . 9

0 l נדנדמיכאל

 ;מטרלינק-
הרפדלי-
 ;גוטמןנחום-
 ;פושקין-
 ;אבנריאורי-
 ;פרושאדל-
 ;שאו .ב.'ג-
 ;מילןא.א.-

 ?היצירהומההנושאמהמסויים.

l . מלוילחרמן; 
 ;אמאדוזו'רזה . 2
 ;המינגוויארנסט . 3
 ;ווקחרמן . 4
 ;מונסראטניקולס . 5
 ;דורןז'ול . 6
 ;היידראלתור . 7

הילדותגבורי
 •בן-שלוםאמירהדמויותאתפגשנוספריםבאילו
 ?הבאות

l . ;באלו

 ;קנטיתום . 2
 ;קשישאג'ים . 3
 ;איה . 4
 ;ונדי . 5
 ;הוקינסג'ים . 6
 ;סדריק . 7
 ;ופרטפיט . 8

פתרונות

 2מס'יודע"מיל"ספרות

הקרוב.בגליון

חייםובעליסופרים
י;ךעים.מחבריםשלזוגותלפניך

באחתכתב,צמדבכלהראשון
שכמותובעל-חיים,עלמיצירותיו,

השני.המחברשלהיצירהבשםמופיע
 .החייםבעליואתהיצירותאתגלה

 ;ג'רוםק.ג'רום-עגנון . 1
 ;ביאליק-מטרלינק . 2

 ;סימהדודה . 9
 ;שיריזלייונתן . 10

המשותףהנושא

יצירותשברשימהמהסופריםאחדלכל
כלשלאחתיצירהלפחותאךרבות,
 •נושאובתוךסביבסובבתמהםאחד

 ) 94-95(גל'יורע"מיל"ספרותפתרונות

יצחק-המפתח . 2 ;וונגוטקורט- 5מטבחייםבית . 1

דאגלס-לגלקסיההטרמפיסטמדריך . 3 ;דינגובשביס
שלושה . 5 ;קאזאנצקיסניקוס-היוונידורנה . 4 ;אדאמס
איליה-מקטרות 13 . 6 ;ג'רוםק.ג'ים-אחתבסירה

מרק-סוייארתום . 8 ;קאמיאלכד-הדבר . 7 ;ארנבורג
-לכלהאשאותה . 10 ;אקואומברטו-הורדשם . 9 ;טוריך
סנטרהאנטואן-הקטןהנסיך . 11 ;קורטאזארוחוליו

 ;אקזופרי

ואניוןדיימון :הסופרשם

 . 5 ;מינוישלהמזללה . 4 ;בדרדורי . 3-2 ; ,,פרופסור . 1

-11 0-9 ;אוטגא . 8 ;כפתור . 7 ;החופןמלא . 6 ;ווסרקופף l . 

 ;לקקן . 12 ;ניר-יורק

ישראלידומינו
-שלשוםתמול-קריותאישיהודה-שלימיכאל :למשל
אוהארגזיםתעלומת-נוצות-הקטןהאלוהיםשלמותו

מלךהימר-ברוחגעתלבמיםגעתל-הגדולהחופש
 ;נוראיםימים-נעמילאחורהביטי-ועתהמאז-ירושלים

עולמידומינו
דוקטור-כבודשלקונסול-ידביק-ברברימאדאם :למשל
הציפור-לוליטה-גורלאוצדיק-הנפץוידוינטר-ז'יואגו
האלים.מרכבות-הגשםמלךהנדרסון-הצבועה

לספרות.נובלפרסחתניחםהסופריםכל
 ;-1982קולומביה . 3 ; 1905-פולין . 2 ;-1930ארה"ב . 1

 ; 1932-בריטניה . 6 ; 1904-צרפת . 5 ; 1920-נורווגיה . 4

 . 10 ; 1963-יוון . 9 ; 1974-שוודיה . 8 ; 1926-איטליה . 7

 ; 1977-ספרד
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רז,דן

 :בע"מהחיילאוצרבנקמנכ"ל
לבנקבאים .

וותיקיםחבריםלפגושכדי

משכרםהפרישוהבריטילצבאהישובמתנדבי
רוכזוכךשאחריחידתיותחייליםלקופותכספים
הקופהבתקנון .העברייםהחייליםשלמרכזיתבקופה
שיוקדשקולקטיביחסכוןמהוויםשכספיהנקבע,

לחיילפרטיתזכותושאיןהדדיתעזרהלמפעלי
מבוססהיההחודשיהתשלום .מהקופהכסףלהוציא

בחודש.אחדיוםשכרשלתשלוםעל
23.11בהשניתהעולםמלחמתבתום החליטה-46.

כספייתרתאתלרכזהחייליםייקופות"ועידת
גוף .בעיימייהחייל"אוצר-מימוניבמוסדהקופות
גםהואהחייל,אוצרבנקאתשהקיםזה,ציבורי
לחבריהמניותלהקצאותהכלליםאתשקבע

הקופות.

בעיימהחיילאוצרפעילותכאשר-התרחבות
גםהיהוזהההון,אתלהגדילצורךהיההתרחבה
ושיוןלקבלתישראל,בנקנגידשתיתנההתנאי
הנאמנותחברתותיקיכבנק.לפעולהכספילמוסד

בתנאילעמודיכלולאבעיימהחייליםקופותשל
בכספיםמהשותפות.לפרושובקשוההוןהגדלת

שפירותיהעומדת,קרןהקימוכפיצוישקבלו
החיילים"איגודפעילותאתמממנים

 .המשוחררים"
לותיקיהולםפיצוילמתןכספימקורלמצואכדי

במניותחלקםאתהמוכריםהחייליםקופות
לפעילותהנדרשההוןהגדלתלאפשרוכדיהיסו,ד

המקצועיהבסיסאתלהרחיבע"מוכןהמתרחבת
הבנקיםביןמכרזקריים-הבנקשלוהמיכוני
במכרז .שלישיכשותףמהםאחדלכניסתהגדולים

הפועלים.בנקזכה
נמצאותהמייסדיםמניות-המניותחלוקת

והגימלאיםהקבעמשרתיחבר :גופים 3בשליטת
מערכתעובדישלההשקעותקרן , 40%-בעיימ

 . 30%-בעיימהפועליםובנק , 30%-בעיימהבטחון
ברשותהןאףנמצאותהרגילותהמניותרוב

כאמורהוקצהומיעוטםהאלה,הגופיםשלושת

היותהקבע.ומשרתיהחייליםקופותלותיקי
הרגילותהמניותמהון so0mלמעלהפועליםולבנק
בנקשלבתכחברתהחיילאוצרבנקמוגדר

הפועלים.
הבנקסניפי 27מתוך 17-הסניפיםפרישת

מערכתובמתקניצהיילבבסיסיממוקמים
השרותמקוםבקירבתמיקומם .הביטחון

הלקוחותלצוניהמותאמותבשעותופתיחתם
ומאפשריםעבודהשעותמאותלמערכתחוסכים

השרות.קבלתבעתמיוניתנוחיותלפרט
הבנקסניפיפרישתאתבמיוחדלהדגישראוי

טיסהבסיסבכלהטכני,בביהייס-חייאבבסיסי
בחייאהחיילאתמלרההבנקחייא.ובמפקדתגדול
המשפחותאתוכןמוצבהואאליותפקידבכל

מועסקותחייאבסניפי .בבסיסיםהמתגוררות

הבנק,כעובדותחייאמשרתישלנשותיהםעשרות
התפתחוסניפיםמנהלותשלגבוהיחסיומספר

אלה.עובדותמביןוהתקדמו
לאוכלוסיתיחודיותתוכניותלפתחשוקדהבנק

אולחיילייאוצר-"דירהכדוגמתהבטחוןמערכת

לקוחותלמאותשמאפשרותלחיילייאוצר-"רכב
דירה,לרכישתמיוחדותמימוןבתוכניותלהסתייע

 .אחריםבך-קיימאומוצרירכב,
מיוחדותמימוןתוכניות-ייחדויותתכניות

השחרורבחופשתקבעמשרתילרשותהועמדו
הטבותיואתהבנקמרכזכלליבאופן .שלהם

עלעמלותפחות :עיקרייםתחומיםבשלושה
רווחיםיותרהחשבון,שלהשוטףהניהול

נזילותויותרחיסכוןובתוכניותבפקדונות
בתהליךהבנקמכספיהלוואותלקבלבאפשרות

ובסדריהערביםבמספרהקלותוכןמזורז'אישור
 .ההלוואותוקבלתהחתימות

באוכלוסיותקשוריםופעילותוהבנקלקוחותרוב
שלו.היעד
ייבטחוןיי-הגמללקופותבנוסףמנהל,הבנק

ייסמדרייההשתלמותקרןאתויישריוןייייבצרוןיי

קבעייצבאחסכוןייקרןשלהעסקיהמנהלוהיכר
מהקרנותהינההיחודייםהניהוללתנאישהודות

אלפיעשרותלטובתבמשקביותרהרווחיות
 .עמיתיה

כלאתהבנקסניפיבאמצעותמבצעהבטחוןמשרד
הביטחון'מערכתבדילערההלוואותמערכת

לעובדיצהייל,עובדילאזרחיםהקבע,למשרתי
ואתהבטחון,משרדלעובדיוממייגקמייגרפאייל,

לנכיםהשיקוםאגףשלההלוואותמערכתכל
השכולות.למשפחות

המוסדיותההלוואותוביצועהקרנותניהול
חשבונותבעליאלפילעשרותרקלאמתייחס
עובדיאלפיעשרותליתרגםאלאבבנקמשכורת
משכורתםחשבוןאתהמנהליםהביטחוןמערכת
 .אחריםבבנקים

מאפשרתלבנקכשותףהפועליםבנקהצטרפות
השירותכאשרשלו.המיחשובמערכתעלהישענות

אובנק-קטכרטיסבאמצעותללקוחניתן

בנק-במכשיריממוכןישירייכיישירותישראכרט

הסניפיםבכלעצמילשרותמסופיםובמאותקט
זהשרות .בנק-הפועליםקבוצתשלהממוספים

החשבוןאתלהפעילזוגובת 1ולבןללקוחמאפשר

עירונייםסניפים
 03-288161טליתייא, 84החשמואניםרחימרכזי
תייא,החיי)ל(בית 60יייצמןרחי-וייצמן

 03-448182 , 442174טלי
 04-674154 , 674141טלי , 1הרצליהרחי-חיפה

 057-3942-1 , 34897טלי , 85הרצלרחי-אבר-שבע
 02-228767 , 227177טלי , 4-6הללרחי-ירושלים

 03-353195 , 351879טליביהייח,ליד-תל-השומר
 052-440246טלי , 30ויצמן-בפר-סאב

 03-882046 , 882044טלי , 58הרזדברחי-חולון
 04-513712טליחיפה,השכיחהעלייהרחי-בת-גלים
 03-9366321טליאריאל, 54 ; 3-4אשטרום-אריאל
 03-477831טליתייא, , 71אציילרחי-צהלה

נווה-סרקו, , 9המאבקרחי-רמת-השרון

 . 03-485121-2טלי

יתרות,בירור :מהסניףמרוחקיםבהיותםגם

משיכתתשלומים,ביצועשיערוכים,קבלת
מזומנים.

משמשיםאוצר-החיילבבנק-מרכזייםיעדים

משרתיחברנציגיבדירקטוריוןפעיליםכחברים
והםהביטחוןמערכתעובדיונציגיהקבע

לטובתהבנקשלופעילותומדיניותואתהמכוונים
הטובהחוזרההיזוןאתאךהיעד.אוכלוסיות

פשוטוהם .עצמםמהלקוחותמקבליםאנוביותר
האחרונותהשניםבשלושת :ברגלייםיי"מצביעים

 ,-40%בכהבנקשלהמשכורתלקוחותמספרגדל
מערכתעובדיכללשלהיחסיהצמצוםלמרות

האחרונות.בשנתייםהביטחון

גםשלההמרכזיהיעדאתרואההבנקהנהלת

מערכתבאוכלוסיתהפעילותבהרחבתלהבא

שהפעילותככלובמוסדותיה.בארגוניההביטחון,

יהיהוניתןהרווחיםייייעוגתגםתגדלתתרחב,

לאוכלוסיתלהטבותנוספיםכסףסכומילהקדיש
להתרחבותהפוטנציאלהשירות.ולשיפורהיעד
 .מאודגדולעדייוזהבתחוםנוספת
צהיילבבסיסישממוקמיםהבנקסניפי-17לבנוסף

סניפים 10עודלבנקיש ,בטחוןהמערכתובמתקני

ובראשונהבראשנקבעומיקומםשיעודםעירוניים

למשפחותהולםבנקאישרותבמתןלצורךבהתאם
בעיר,הבטחוןמערכתולעובדיהקבעמשרתי

מאגףהרביםוההלוואותהתגמוליםולמקבלי
כזה,עירוניסניףכלמותאםבנוסף, .השיקום

בנקשלסניףכלכמועסקיבנקאישרותלמתן
עסקיים,שרותיםבמכלולמדובר .אחרמסחרי

המסחרית.הבנקאותתחומיבכל

היאהבנקשלהבסיסיתהשיווקיתהמדיניות
הפעילותאתהסניפיםכלבמסגרתלהגדיל,
הבנקעםהעובדיםהזדהותבהוצאות.ולחסוך

ולשיפורהפעילותלהגברתשלהםוהמוטיבציה
המסחרייםוללקוחותהיעדלאוכלוסיותהשרות

 .זומדיניותלהגשמתהכרחיתנאיהם
סקריעורכיםאנולתקופהאחת-משפחתיקשר

וסקריםחייאבבסיסילקוחותשלרצוןשביעות

אתמצייניםהלקוחותרובאחרים.מדגמיים
שהצליחוהמשפחתיהקשרואתהאישיהשרות
בסניפים,כיוםגםולקייםבעברלבנותהבנקעובדי
בקבלתולהתמדתםלהצטרפותםהמרכזיתכסיבה
ות"בלקוחהשניםכלראההבנק .בסניףהשרות

למשל,עוקבים,כאשר .נטלייולאייכנסהמשכורת
למנועכדיסניףמנהלנוקטבהןהפעולותכלאחרי

מולשניצביםלפעמיםנדמהלקוחשלשיקהחזרת
בנק.עובדמולולאשירותתנאיקצין
טובתכאשרפיננסיות,בהשקעותהסולידיהיערץ
השפעבשנותגםאצלנוהיהקייםבראשיהלקוח

מייעמיוחדותלהוראותנזקקלאוהבנקהמדומות
הוותיקיםלקוחותינוואכן, .לעובדיםלהחדירן
שבולבנקשנים,עשרותמזהאמוניםשומרים
לנשקהחבריםהקהל,פקידתהסניף,מנהלת

יחדכולנו-בתורהלקוחעםהממתיניםולעבודה
 .אחתמשפחה
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