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ובשללספרות.כתב-עתשלקירםאיארקירםשלמצבליצור
לשנה.-מתאזניםהבלתיהשקליםאלףששיםארחמשים
כאמוד.

עתרןייסגראכןשאם ,ובסגנונובלשונואחדכל tהסבירו;הפרגים
הישראלית.לתרבותבלתי-ישעורנזקייגרם , 77
שלהממשלה ,ישראלממשלתעתה.עדהרעיללאזהכללא.ל_אב

השראות.הרדיפות,הגלות,שנותכלשבמשך tהיהודיהעם
ציר ;זידםמשרליםשלשלטונםתחתדכאעדמחזובהיותו
רגם ...העתיקהבלשונוגםמפוארת,ספררתמפוארת,חףברת

אירופהולתרבותבכללהעולמיתלתרבותרתוםאז.זורתבלשונות
להביאעשרייהזאתממשלה ;'אחדעםמכליותרא~ליבפרט

גבלל tבאץרעדייןהמופיעיםהספרות .ירחונימשניאחדלסגידת
 • !שנתיתמתאזניםשאינםשקליםאלףששיםעדחמישים

ובקוטוט

 " 77"עיתוןהמלצת
 .התפרבצד ;כתר ;נובלה:;קאטדינה :אפלפלדאהדן

הקיברץ tקדיאהסימן ;סיפורים ;בלילהעפרתלאיונים :קררןישעיהו
המאוחד.

 ;במגפייםהחתול ;השערבהיראקבדט ;הדרניםהד :טיקלרדרריג
ספרית ;ריבנוטוביה :מברא ;·בדרדסקיעדה ;ויכבדט. :מגרמנית

פועלים.
 .זמורה-ביתן ;וסיפוריםמחזה ;חרוףפולחן :צלקהדן

והוסיףביארההדיר ;הפנקסמןדפים ;הדדכ~םשתיעל :אלתדמןנתן
 .המאוחדהקיבץו ;לארדדן :אחרית-דבר

 .עובדעם ;האופקקרעלההליכה :שפידאאניטה
;פפיררס.המודרניזםבראיתרמןאל;שידתהניגוןחרזו:ערדשמידזירה

 1914-בורוכוב(ברחדשותזמירותחדשים;זמניםמיגץ:מתתיהו
עובד.עם ;) 1917

 ;ברלרביץיפהד"ר :מבוארהרסיפהבחרה ;סיפוריםמבחר :מגדאהרן
-זמורה-ביתן.

 ;מירסקיגילי :ההדירה ;ענבראביטל :מצרפתית ;צ'כרב :טרואיהאכדי
עובד.עם

 .המאוחדהקיבץו ;האוטופיהסיפור ;לספקתגרנהבין :הדומילאה
 .המאוחדהקיבוץ ;ידכותבתיד :קוטרן-כלרםרות

 .פועליםספרית ;ה~רפורמשפחת :ררזכטלדוביק
זמורה-ביתן.ארד;צבימרוסית:אדבאט,ילדידיבקרב:אנטולי

 .כתר ;עמיתתמר :מאנגלית ;ודומןפוליטיקה :האראירררינג
פועלים.ספרית iשירים iגרתמפלימלים :קטןדיגה
 .עובדעם ;לנוער iחזיתיתהתנגשות.:הראלנידה

ספרית ;לוינסוןנודית :מאנגלית ;אלוהיםאותיזכרו :סטרליולירס
פועלים.

 ;סיציליה)איטליה j(הודו-נפאלהפלאמסערת :תומדקיןיגאל
 .דביר.

וובשהצמרומרתזעם,

המרזכיולעדהחיימעיי•שוהגשההחלמההצעת

הוכירפם. mאוגשל

גילוייאתעמוקזעזעוחרךמגנההעבדיםהסרפידםציבור
אדם,הואבאשדהאדםכברדוהשפלתהסאדיזםהגזענות,
המנתחלים.קבצוותשלבהנתהגרירתיהןלאחרונהשהתגלו
שללס.ךגעדשהגיעוערביםבתושביםקשרתגופניותפגיעות
ידיעלכלליטרודוהשלטתברכושפגיעותשלדרים,אנשים
ימער. wכמפשוטופעורת.לנרהמזכיריםחמשוים.אזרחיםקבוצות

שלהסימוןתופעותהןעצמנורבנובערביםפוגעותפחותלא
זה.לצורןומרקמותשהולכותבמכלאותוכליאתםזדיםעובדים
המשפט, .בהיכלעיוותיםגםנגתלווהתמיהה,הצערלמרבה
ולביןערביםביןומפלהשררהבלתידיןבעשיית;ביטרילידיהבאים
להפחיתלנברןהמדינהנשיאמצאממש,אלהבימיםיהודים.
 ,היהודית" nה"מחתדמקרבלמאסר-עולםהבדרניםשלמעונשם

אלה.בימיםדווקאערבים.רצחעלשניתןעונש
מוסדבעלאדםבכלרכושהצמרמורתזעם.מעודדיםאלהכל

 !פשוטאנושי
קבוצותשלבידיהןיום-יום.מעשהנשקנטילתלזה.ומעבר
הופכתבערבים.ברברייםנקמהמעשילעשייתקיצוניות,ימניות

ביותר.לממשית-עלינוהמאיימתהאזרחיםמלחמתסכנתאת
לאנשיהפוליטית,גרתלמכהי ,כולולציבורקוראיםאגרילכןאי
אלהמגילוייםומעשיתהצהרתיתלהתנערמחשבה,ולאנשיעט

מדינתשלקיומהעצםאחוהמסכניםאגרשצלםלאבדןהמובילים ~
 • r_1 5.6.89.,__ 15 «..ישראל.
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ברטובעמד
•הושעב.אברהם

מציאוות .וההרהקיריהושע:ב.אברהם

בישראל;המופרשלהלא·םפרותית

עמי. 241 ; 1989ל·אביב: nביתןזמורה

הספר'גבעלהכתובמןבציטוטלפתוחאוליראוי
בידיהדבריםנכתבולאאוליאםרגםהואיל

 .ידיראתעליהםסמךכילהניחישהמחבר'
קוראים,אנוזר',מאמריםאסופתשל'פרסומה
שכןמקרית',אינה-אלהדרגשיםבימים'דווקא

שורשישלובהירמעמיק'כניתוסהןלקוראהניתן
והןהישראלית',שבהרריהוהסתירההמצוקה
והמעורבהפעילהאמןשלמתפתח-בזמן'כדיוקן
במסורתממשיךאלאהשןבמגדלמסתגרשאינו

כסמןמשמשהסרפדעל-פיההעברית,הספרותית
אתלשאוללקוראכןאםמותרבחברתו'.מצפוני
מאמריםפרסוםאם :הבאותהשאלותאתעצמו
 ?משמעותרמהמקרי'אינודווקאזרבתקופהאלה

ניתוחעצמםהמאמריםמציגיםאמנםהאם

אמנםוהמעורבהפעילהאמןוהאם ?מעמיק
 ?מצפוניסמןמשמש

השניםביןהתפרסמובקובץהמופעיםהמאמרים

בסדריותרארפחותומסודרים 1987-1967

אפשרזאתלמרותנושאים.על-פיולאכרונולוגי,
שככלמרכזייםענייניםבמספרדניםהםכילומר

עשריםבמהלךיהושעאתלהעסיקהדברהנראה
יחסי ;והגרלהישראליחסי :האחרונותהשנים
 ;וחברתו(בכלל)הסרפדיחסי ;והערביםישראל
אם .ושורשיולזהותויהושעשלהאישיויחסר
מורכבהספרכינאמראחרת,בחלוקהלנקוט

פוליטיים-אקטואלייםפובליציסטיים,ממאמרים
הדניםוממאמריםמזה,רפרליטיים-אידיארלרגיים

מזה.והאישייםהחברתייםוהקשריהבספרות

כולםכתוביםהמאמריםכי "בפתיחהכבריאמר
שלרבהבמידהומצטייניםוקולחתבהירהכלשרן
הספרדיםהעמודיםרכיורעיונית,אישיתכנרת

מןהםואבירהסרפדשביןביחסיםהעוסקים

עםזה.בספרהלבאלביותרוהנרגעיםהמרגשים
דניםבקובץהמאמריםמרביתכיספקכלאיןזאת

בעק-ובעיקר'פרליטירת-אידיארלרגירת,בשאלות
השאלותבשאלתלצירן'ראויותובהתמדהשנות
ל'נררמא-להביאשאיפתההיאהלאהציונות,של

מעניקוהמחברוהואיל .היהודיהקיוםשלליזציה'
במרכזכנראההניצבתלבעיהכל-כךנרחבמקרם

זר.במסגרתגםאליהבעיקראתייחסהגרתו,
במהיהושעדן , 1970בשנתשפרסםבמאמרכבר

'ישלדידו,היהודית'.'הבעיהמכנהשהוא
שלהתעקשותםנגדנפש'בחירוףלהילחם
אתלהגדיר ..."הפתח"ואנשיהחדש'השמאל
דרגמא·המתוך'גםוזאתיהודית',דתכבעלהיהודי

יהודיםהשמידולאר'הנאציםהואילהנאצית',
'הבעיהתמציתכן,אםמה,יהודי'.כלאלאדתיים

בעצםמעורר'היהודירשע,דיהאליבא ?היהודית'
אדםאותרבעייתאת"הזר",בעייתאתקיומו

הנורמאליותשלהכנאליות

המדינהעםמימדיתחדהזדהותמקייםננוישא

אמנםהמחבר'לדעתשכזר'הזדהותהלאומית'.
כלפיהבנהמביעהואכןרעלרצויה,מארד

עםקשרנפשיבאופןהמקייםש'היהרדי'העובדה

שלהאותנטיותעלובצדק,נחשד'אחריםיםדיהו
ממשיךואמנם, ].ב.עשלי,[הדגשההזדהותו'.

שסותרהיהודיבקיוםמשהו'ישלטעון'יהושע
משהוישהלאומית.המדינהשלמהותהעצםאת

מפריעכךכדיעדהיהודים'.שלבקיוםאנרכיסטי
עםועמוקמתמיד'קשרהמקייםהיהודישלקיומו

הנאציזם,עבורהיחיד'הסופיש'הפיתרון"החוץ'",

פולניםגרמנים,אנשים,'מליוניעבורגםכמו
שלהטוטאליתבהשמדתוורק'אךהיהרים',חוא

עוררשהיהודימכאן .) 20-19(ע"עכולו'העם
הטבעית,ותגובתוב"זררתר",העולםאתונגד
המסרבתיישרתנגדזהעולםשלמאליתרהנו

הלאומיתהמדינהעםמימדיתחדהזדהותלקיים
היהודים,להשמדתמוזרהסברלהשמידו.חיתה
גםאלאהיסטורית,אחיזהלושאיןמשוםרקלא

מעשהעםמפתיעהאמפתיהמשקףשהואמשום

תקדים.חסרפשע

 ?ליהושעכךכלזודבריםהעמדתחשובהמדוע

הציונותלתפישתרקלאמהותיתשהיאמשום
לייצג,באשהוא-ה'ישראליות'גםוממנה-

החברתית,עולמו'תפישתלכללבעצםאלא
מדועיובןגםמכאןכאחת.והספרותיתהפוליטית,

לפובליציסטיקהכךכלרבמשקללהעניקבחר
זוחשבוןעלשלו'הפוליטית-אידיאולוגית

שככלותהעובדהלמרותוזאתהספרותית-הגותית,
אלאפוליטי'אידיאולוגדווקאאינויהושעהכל
לספרות.ומורהסופר
שלהאידיאיעולמובבנייתהבאהשלבכןאםמה

ממשמשתהשואהכיהבינההציונות ?יהושע

דמותלקבליכוללאהבטוח'המקלטוכיובאה,
 ?והיכןיהודית'.עצמאיתמדינהמאשראחרת

התארגנותארמדינה'אףשהרי' ,, !מקום'באף

פיסתעלובצדק,לוותר,מוכנהחיתהלאאחרת
מסבירלציונות, .אחרלעםאחתמידבריתאדמה

ארץ-עלהיסטורית""זכותכלהייתהלאיהושע,
משמעות'כללדבריו'לו'שאיןמושגישראל'
מותרכןאםבמה ,מוסרית.אומשפטיתמדינית

אנועתה ?פשוט'מ'כיבושהציוני''המעשה

'הזכות :המחברשלהשביחהיסודלהנחתמגיעים
מכאןהמצוקה'.זכותחיתההיחידההאמיתית

לריבונותעםשלהטבעית'הזכותחיתהשלערבים
אקזיסטנ-'זכותוליהודיםישב,בהבארצו',
טבעית'זכותהיאאףהאין-ברירה,זכותציאלית,

כמובןממש.טרגדיהשלמרכיביה .) 22-21(ע"ע
בידיהארץכיבושאתהמצדיקזה,שהסבר

מדועמסביראינומצוקתם,באמצעותרקהיהודים

מןחוץלאוגנדה,נניח,ולא,לישראלדווקאבאו
'זכותאתלממשיותרנוחהיהשאוליהעובדה
האמצעיםברשותוהיושלאעםכלפיהמצוקה'
ניסרלושהרי ;הטבעית''זכותועללשמור

שלהם,המצוקה''זכותאתבכוחלממשהיהודים
אותםמפיץהחופיםמשמרהיהבארה"ב,נניח,

ש'זכותמכאןהטבעית'.'הזכותבשםרוחלכל
שוםלהאיןהכרח','זכותללאהמצוקה',
רקלאשבובמקוםבחרוהיהודיםאךמשמעות.

המצוקה''זכרתאתלכאורהלממשיחסיתקלהיה
לטעוןהיהניתןשבובמקוםגםאלאשלהם,
היסטורית'.ל'זכותשכנועשלמעטהלאבמידה
מי .המעשהאתשאיפשרהואהשנייםביןהשילוב
פשראתמביןשאינורקלאזאת,רואהשאינו
העובדהאתגםאלאלציון'היהודיםכמיהת

היהודיםחזרתאתשאיפשרהמערבי'שהעולם
עולםהיהמתרחש),הדברהיהלא(ובלעדיולציון
יותרהרבההקודשארץחיתהעבורושגםנוצרי

מדבר.מפיסת

אין )א(זהמחשבהכווןלפיכיראינוכאןעד
מעוררת )ב(טבעי,בגולההיהודיהעםשלמעמדו

אתצדק,שלמעטהלאבמידהשלו,זוזרותעליו
להביאעלולזהכעס )ג(הגויים,שלכעסם

מקלט,מציאתמחייבתהשראהסכנת )ד(לשואה,
 )ו(לארמית,מדינהלהיותחייבהמקלט )ה(

שלהטבעיות'ב'זכויותיותפגעמדינהשלהקמתה
זאתבכלתהיההיא ) T (אךבארץ'היושבהעם

ומההיהודים.שלהמצוקה''זכותבשםמוצדקת
א.ב.שכתבכפי ?כןאםכולו'התהליךמשמעות
חתרה'הציונות , 1973בשנתאחרבמאמריהושע

שמטרתההיהודי',הקיוםשללנורמאליזציה
כעםהעמיםמשפחתאלהיהודיהעםאת'להכניס
מושגנררמאליזציה, .) 30(עמ'ומוכר'לגיטימי

משמעותבעלהיההמקורישבהיקשרוחדש, tישן
שרנהמשמעותבעלהואהנוכחיובהיקשרואחת,

אתמחמיץנראה,כךשיהושע,אלאבתכלית.
אינההנורמאליאלהפשרותחסרתחתירתו .השוני

לניואנסים.מקוםמותירה
שבאכפייהושעשלמחשבתולגרעיןהיגענועתה
הנו,-'בזכות , 19 7 4משנתבמסתוביטוילידי

מאזרבותפעמיםחזרעקרונותיהשעלמאליות',
זה,חיבורמהותי.באופןזיעותיואתשישנהמבלי

חיוניותה,עלולוגיתמגובשתתיזהלהציגהמנסה
חוסך-למולהציונות,שלאי-נימנעותהואף

חושףהגולה,שלוהבלתי-טבעיותהנורמליות
יהושע,שלטיעוניוחולשותאתרקלאלמעשה

לומרשלאהמרתיעים,מצדדיהםכמהגםאלא
הזיעותאתלסקוראשובלא .ביותרהדוחים
מדוע .לענייןישןאגשאלאלמעלה,כברשנזכרו
לכלכציוניםארצהלעלותכולםהיהודיםחייבים

ומדוע'טבעי'.אינובגולהשקיומםבגלל ?דבר
'זכותבכלל ?הערביםאתלנשללציוניםמותר

לעשותהכוחלהםשישבגללובמובלע,המצוקה',
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שהואבטוח(ואיננייהושעטועןאבל'זאת.
ההיווצרותבגלות,נוצר[היהודי]'העםצודק),
 ,) 52(עמ'הזה'בעםלקבערןהפכהכמעטבגלות

מהתכונהנרבעהאדיר'ייחודנוכן'עלויתר
בגלותלהישארשלנר'הא-נררמאליתהמהותית

ארורהגלותבאותהזהותנו'אתלאבדמבלי
(עמ'כך'כלנוראיםוהשפלהסבלעלינושהביאה

שלכדבריוהגרלה?שלבעייתהמהכן,אם .) 54
ההסברומתחזקערלהושרב'שרב :יהושע

'מתוךהציונות,העולם.'עםליחסינוהאנטישמי
למחלהכמרהמאיןורציניתמפוכחתדיאגנוזה

'נררמאלי-מתוךתפחדזרכיאמרההאנטישמית'

של'הרצאתוהיינוהיהודי',הקיוםשלזציה
עםפאתולוגיתאינטראקציהמאותההיהודי

שעצםמכאן' .משלומדינהלתוךסביבתו'
גיטימירתהלגםואיחה ...היהודית'הסרלידארירת

לדבריבהם,ישלגולה',ונותניםהולכיםשאנחנו
לחזורש'ישמשרםשלילה,משרםיהושע,

 , 59-57(ע"עאסוננו'.היאהגולהכיולהסביר

היאכן,אםיהושע,שלמגמתו .).ב.עשלי,הדגשה
הגרלה.מןהלגיטימיות'הסרתמאשרפחותלא

מיסודהוחולהמנוונתכמהרתהגלותעלהתקפה
נגדיציאהאפשרית).אנטישמיותבגללרק(לא

 .) 64(עמ'בשוליים'.החייםקסםשלאידיארלרגיה

אי-נירון'כמחלה,הגרלהשלזהמסוגדריםתא
במאמריוגםושרבשרבחוזריםנררמאלירת,
הוא 1978בשנתכךיהושע.שליותרהמאוחרים

בתרךהיהודימצבשלה'אי-נררמאלירתעלכותב
אי-אתשהזינהקיומיתאי-נררמאלירתהעולם,

וממשיךוהפוליטית',המשפטיתהנררמאלירת
רעיונות ...בסתרטיפחאפילו ...'העםכיוטוען

לאי-העולםאתלהתאיםאיך-מהפכניים
היהודיאתלהתאיםבמקרםהיהודית,נררמאלירת

אנורוחנושבעיניעדהעולם',שללנררמאלירת
עללהשתלטמתכנניםצירן''זקניאתרואיםכבר

הציונותש'לאהטיעוןגםמכאן .) 106(עמ'העולם
העםנכשלהשראה.אתמנעהשלאבכךנכשלה,
העםאמנם ,לומררוצה .) 108(עמ'היהודי'
בעצםאשםהואאךהשראה,אתחולללאהיהודי

שברבמקרםשהיהבכךהיינואי-מניעתה,

שוכחיהושעאם(גםבישראלולאהתחוללה
היוכשראהנפגעושלאהיהודיםשמרביתכמרבן·

לורכיבישראל,דווקאולאררבברה"מ,בארה"ב
לא-התרחשכמעטוהדבר-לכאןררמלהגיע
אצ"לשלוהפצצותהפלמ"חשלהססניםהיו

אקדחיהםמשעשריותררברושםעליומשאירים
שרםאיןשפשוטומכאןוארשה,גיטרמורדישל

קיומיתכהצדקההשראהלראייתעובדתיבסיס
'משליהושעמציע 1980בשנתושרב,לציונות).
הסיכוי'בעלתה'תראפיהשלפירתראפויטי'

העיוותיםאתהמשנהזר'היאהגרלהלמחלת
החיובייםבמושגיםנכרןשימושידיעלבאישיות
היהודיריפויהיינואישיות',ארתהשלהפנימיים
דימוירקלאבריא.ישראלילכדיבגיהוצוהגלותי
הנכונותגםאלאמחריף,הגלותבתיאורהמחלה
לכן ;נררמאליתבשםלארמיתיישרתכללכנרת
היאהחרמייניסטיתאיראןרקשלאיהושעטוען

חיתההנאצית'גרמניהגםאלאנררמאלית,מדינה
רוצחתמדינהשחיתהלמרותנררמאליתמדינה

חנהשאםלומראפשרמכאן .) 143(עמ'וכר"וכר'
הרשע,שלכבנאלירתהנאציזםאתתיארהארנדט

שלנורמליזציהמשמשכאןהמוצגשהמודלהרי
הואלארמיתמדינהבידיהמבוצעכל ;הרשע
מהבידיהמבוצערכל'נררמאלי',ההגדרהמתוקף
איןכןועל'נורמאלי'.אינולאומיתמדינהשאיננו
'תוךשאמנםלמסקנהלהגיעאלאברירהליהושע

תיחשףהנררמאליותמושגשללעומקבירורכדי
שלקיומיתוהנכשלתהבלתי-מוסריתמהותהגם

המחלהחשיפתעצםהמזל,למרבהאךהגולה'.
פלאיםתרופתלהבראה'.'אמצעיבידינונותןכבר

טוטאלי',כיהודי'הישראלייצירתכמובןהיאזו

המחבראתהמשמשמושגאותנטי','יהודיאר

מעלהזאת'ובכליהודי'.בעיוותלהילחם'כדי
מציעשאניאפיה.התר'האםהשאלהאתיהושע
ועיקשמרימעוותהפאציינטשמאאר ?תרעיל
 .).ב.עשלי,ההדגשותכל . 146-145(ע"עמדי?'

קובעשיהושעמשרנההאלההדבריםרקעעל
לתוקפנותארהגרילמבטזקוק'אינניכינחרצות

אםגםהיהודית.זהרתיאתלקבועכדיהאנטישמי
להיותאנירוצהעדייןאנטישמישרםיהיהלא

להיותהוארוצהמדוע ?מדוע .) 44(עמ'יהודי'
הואבעצמו'שכתבכפיהיהדות,מקרראםיהודי'

מחלה,היאיהודיהכלעלהגרלהראםבגולה,
הדרךראםודוחה,בלתי-נרדמאלימשהרעיוות,

שיטרלבאופןבנידמרלה,היאארתהלרפאהיחידה
'אותנטית',ל'טרטאלית:ויחפנהיהדותהאתממנה
מדועאזיהודית.לאישראליתלארמיתהיינו

כך'ראם ?מלכתחילההיהדותעלההתעקשות
בפליטותהמדוברואין ?שםולאכאןמדוע

לצירןדאריהבהתעקשותאלאחלילה,קולמוס,
במהלך , 1982בשנתגםרבות.שניםולאודך
בגולה'היהודיכייהושעקבע ,]![לכנרןמלחמת

בארץמשתמשהואבהווייתו,בלתי-מוסריהוא
עמוק,באופןעימהלהזדהותמבלימגוריו

מלואאתלקחתמבליבישראלומשתמש
בכיסלומתעופףהוא .כאןחייםשלהאחריות

וסבלותיו,רגישויותיועםונאנקנאנחשלו,האוויר
(עמ'אחריות'עםלהזדהותמרנןלאבעצםאבל
אלפימאותאלה.לדבריםשחדשאיןכדרר .) 167

בחייביותרהעמוקהבצודהמעורביםיהודים

שידתואףזהוכמספרחיים,הםבהןהמדינות

ארצדאך .למענןדמםאתוהקיזובצבאותיהן
הוארכך .אחרממקררלקרחיהושעשלהדימויים

הואשבר , 1986משנתבמאמרדווקאלשיאמגיע
'איוםאותרעלמאשדיותרולאפחותלאמדבר

כברהיהודיתבהיסטוריההמרשלזהרתי'הגדרתי
בצררההגרלהנגיפיאתהנושאאיוםזהשנה.אלפי
 .).ב.עשלי,הדגשה , 209(עמ'ביותר'העזה
משנתבמאמרפיהםעלהדבריםהעמדתגםמכאן
כולו.הקובץנקראבמקדה,ולאשמר,שעל 1987

אינור'ההד'המערבי'הכותלכמרבןהוא'הקיר'
ב'קיד',דביופימוצאאינויהושע .הרצלהדאלא

בכותללהסתכלמעמיקשאתה'ככלולדבריו'
רוצהאתהכךמעודד'שהואוהדילמותוסביבתו
אינוהואתשרנה,משיבלאהוא ...ממנולהתעלם

פלאאיןקשרת'.שאלותמעורראלאנחמהנותן
כמרשהואמשרםממנו'להתעלםמעדיףשיהושע
שאלותיותרמעלהלהבנה,קשהמסרבן,הגרלה,
גםלדעתו,מזה,רחוץתשובות.מספקמשהוא

כלאתלנרמספקלערמתו,הרצל,הדמרעיל.אינו
בעל'מקרםזהרהמפריע.כלאתומבטלהדרוש'

מקרר ...תיקווהמעודדיבדודיםוסמליםכוחהדד,
הוא'איןגםהמזללמרבההאומה.'לכלגאווה
המזכרותוחנויותהפיתותמוכריבתרךמבולל

'קבר :הכלברישהמרפסות.'עלהתלויהוהכביסה
ביתואהובה.מאחדתאישיותמעמיד ...הרצל

אשדלאלהוזכרכבודמעניק ...הצבאיהקברות
 .כולנושלהעצמאותלמעןחייהםאתהקריבו
המוסריהטעםאתמדגיש ...יד-רשםמוזיאון

רגםהעםשלהפנימיבחשבוןגםהמרינהלהקמת
'חרזההעמים.ושאדהערביםלביןבינינובחשבון
שמתרואלהתקומתה,למעןשמתראלההמדינה,

יהושע.שלציוניותותמצית:זרלדבריושערלאכי
למשמעותטועןשהואמשרםאיום,דקהואהכותל
'לפרשתהיהודיהעםשלחייולפרשתיותרעמוקה

והואבכלל'ולאנושותהואבאשדהפרטשלחייו
האקזיסטנ-טיעוניומבנהאתמאמץללאמבטל
שללכאודהרההיגירניה'נרדמלי'הכוחני'ציאלי'

המחבר.

כךכללהאריךאותיהביאועיקרייםנימוקיםשני
מןרביםובציטוטיםיהושעשלטיעוניובהבאת
(אניבלתי-מודעשבאופןמשוםראשית, .הטקסט

מליםבאוצרשימושיהושעערשהלעצמי)מתאר
ואנטישמיאורגניטי'גיסביולוגזעני'ודימויים
לאודךהמילהשלביותרהמזעזעהמודרניבמובנה

מפיאלהדבריםשמעתילוהגלות.עלדיוניוכל
נלהבציונישלבעטוכתוביםקראתיםולא'גרי',

ממנומסתלקארפניועלסוטרהייתיכל-כך'
ולושקראמיכל .,הראשוןהמשפטאתסייםבטרם
כייודעהיהודים,אודותעלהנאציםמכתבימעט
בלתי-חולה,כתופעהבידיהםתואדרהם

ורוחני'פיסינעירותקטלני'כנגיףנרדמאלית,
מןלהעבידהכדיהכללעשרתשישכמרטאציה

כעשריםלאודךוהנהגרמניה.שלכאסונההעולם,
באותםיהושענוקטרבה,.בעקביותשנה,

שלהלגיטימיותאתלבטלכדיעצמםהביטויים
יהדותמרביתשלהיינובגולה,היהודיהקיום

להתקייםעליהםנכרן,הבנתיאםלדידו,העולם.
לונשמעיםאינםשהםהעובדה .לחדולארכאן'

המשיכושהיהודיםשהעובדהכפיאותר'מקוממת

אדמותעליישרשלהופעתולאחדלהתקיים
דאתהשהכנסיהרכשםהכנסיה.אתהכעיסה

אתבספקהמעמידתיארלרגיאתגרמשרםביהודים
משרםבגולהרואההואכךטענותיה,נכונות
קוראהואולכןהציונות.צדקתעלמתמידערעור
שהואמשרםרקלא :ולתמידאחתלהיעלםלהם
רוצהאינושהואמשרםגםאלאכאן'בהםרוצה
מהרריםהםשםלו,מסוכניםהםשםשם.בהם

לחיותממשיכיםהםשםלטענותיו'אנטי-תיזה
היולאמזמןכברדבריושלפילמרותוליצור
ומחריפה,לשרנוהולכתולכןלהתקיים.אמורים

אלהאלאותרמקרבתהיאכיצדלבשםהואואין
בררואההואמהשמשרםהמעשה,אתשחוללו
לציונות.הצדקה
שלזרמעמדתוהמשתמעמןנרבעהשניהטעם

בהשקפהורקאךכאןהמדובראיןשהדייהושע.

רה'ישדאלירת'הגרלהמהותלגביאידיאולוגית
המאהבסוףטעםלהשהיהעמדההחדשה,

ביטוייםאותםגםשבר(עידןהתשע-עשרה

שמאזאסוציאציותעודדולאבירלרגיסטיים
המליםמאוצרמחיקתםאתמחייבותהשואה

כאן'מעשינולגביבהשקפהגםאלאה'צירני'),
סתירהשלמתחושהלהשתחררקשהוכאן .בארץ

איןדעתישלעניותומורכבת,עמוקהפנימית
השקפותיומבחינת .כלללהמודעהמחבר

צחורה,יונההואיהושעהכלליות,הפוליטיות
השטחיםאתלהחזירברצונולמדיעקביוהוא
שלבהקמתהולדאותירושלים)אתלחלק(ואף

א"י'תנועתכימרדהאמנםהואפלסטינית.מדינה
אצלאראמונים""גרשאצלנולדהלאהשלמה
עמוקיםשורשיםלהש'ישאלאדווקא',חידות

אבל .) 1979בשנת 121(עמ'העבודה'בתנועת
בעצםעצמושהואלקבלמרנןכבדהוא-1985ב

מתאימהשבאמתעמדה ,) 186(עמ'מפאי"ניק

הואעמדותיושלרזמשרם .להשקפותיויותרהרבה
עלרוגזולמרבן'לבהירשואףכרחבי'קיומי'
הטובהפיתדוןאתודואהתשובהחסרותשאלות
אםהחלטיים.במעשיםמעורפליםלמצביםביותר

איננוהכותלראםהיסטורית,בזכותכאןלאאנו
'זכרתהיאזכותנוראםבישראל'לקיומנורלוונטי

רמוס-במעשינו,מתבטאתוהצלחתנוהמצוקה',
אחרת.נראיםשהדבריםהדיבנירמרלנר'דירתנו
לכאן'יהודיםיותרבאיםהיואםאחד'מצדשהרי

אבל ;הארץכלאתליישבמניעהכלחיתהלא
לאשהםבגלללסגתתחייבנושלנרהפרגמטיות

להדוףהכרחהיהלערביםאםשני'ומצד .באר
לבואמקוםהיהלאזוהנחהלפיהים,אלאותנו
בתוקףשיפעלומשרםכלשהן'בטענותאליהם
כשםממשכרחם,ובתוקףטבעית""זכרתארתה

העניקהבכוחנו'שלובהשלנר'המצוקה'ש'זכרת
הסיבהזו.ואוליבארץלשבתהלגיטימיותאתלנו
כל-כךוהמאופקותהספורותלהתבטאויותיוגם
דבריוכמולבנוןלמלחמתהנרגעבכליהושעשל
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מחשבהקצתליחיתהזה'בענייןכישנתייםלפני
(ע"עהמידה'קניעללעמודכאן'צריךרכינוספת'

226-225 (. 
ממאמריובאחדמדבריהושעלסירם.דבריםשני
יהסופרשלוהמוסריתהלשוניתאחריותועל

הלא-ב'מציארתרלצורךהסיבהשזרומדגיש
רגישותוחוסרעלהישראלי'.הסופרשלספרותית
שמעורריםלקרנרטאצירתהמחברשלהמקומם
כברלגולההנרגעבכלנוקטהואבהםהביטויים

והאמנו-המוסריתרגישותואךבהרחבה.עמדתי

יותרבמעטלהתייחסלעוררוגםחיתהצריכהתית
והמרתקתהעשירההייחודית,לציביליזציהכברד

ולאבגולה,שנהאלפייםבמשךהיהודיםשקיימו
כלומחוסריאפליםימי-בינייםמעיןבהלראות
שללתפקידוטועןוהואהואיליכןעליתר .תרנן

אתבארץהציבורייםלחייםאיתר'להביאהסופר
התנגדותלבטאביכולתוהמציאותשלמורכבותה

הרוחנית'המציאותעלהמשתלטתלחד-ממדירת
הרבהכלשרןלנקוטגםהיהראוי ,) 81-80(ע"ע
רל'לא-נררמלי',ל'נררמלי'הנרגעבכלזהירהיותר

לבטאהסופרעלהאםהכל,ככלותולמצרי.לחריג
החינוךמערכתשלהקונצנזוסעמדתאת

ראויהאםארייותרערדחריפהבצררההישראלית
דבריםהעמדתשלצדדיותהבחדגםלהבחיןלו

ציוניות,מוליהדותישראלימולגולהזריפשטנית
עדשנשחקומושגיםאותםרכלתקומה,מולשראה
בספריעמוקהמוסריתמשמערתכלארכוןכדי

בוחרהסופראם .מתוכןריקותועצרותהלימוד
לחזקעליוהאמנםהציבוריים,בחייםחלקליטול

אתחדשבאורלהאירארהקונפורמיסטים,את
 ?המקובלותהאמיתות

שהעמדתיהשאלותעללהשיבהזמןהגיעשנית,
זהקובץשלפרסומוכידומני .החיבורבראשית

לאיבתי-התייחסותאף(וללאדווקאאלהבימים
מןכמהבקרבמעניינתהתפתחותעלמעידפארה)

היש-השמאלבטעותשמכרנהלמההמשריינים
שבדוכר'),וכר'התבוסתנים,יפי-הנפש,(ארראלי
הםהפלסטיניםעםלפשרהנכונותםעםכבד

ליבראלירתובלתיכיצירתבעמדותמחזיקים
משמערתהישראלית,לזהותהנרגעבכללהפליא
המעשהעדיפותהערצמה,חשיבותהגרלה,

וחוסררוחםמקוצרלבדהמחשבה.נחיתותו
בתנשארתבמיוחדמתאפייניםהםסובלנותם,

המאפשרהסוגמןהעמים,שארלכלמעלמסלידה
 ,) 41(עמ'האירופית''הפחדנותעללדברליהושע

ולתתבפיר',שכוחוהאירופי'השמאלעלגםכמר
מנוונתהגרלהרקשלאהרושםאתלקוראיו
בהרבה,טובאינוהעולםשארגםאלאומיותרת,

לחת-ראוייםהטרטאליים,הישראליםאנו,ורק
זכינואמכםוהאםומעמיקה.רציניתייחסרת

שכיסיתיכפילא.ידעתילעכירת ?מעמיקבניתוח
נושכותציוניותבעמדותכאןהמדוברלהראות,
אוניםחסרזעםהפגנתתוךאלה,בימיםשאיזכררן

בכאלירת.שלמשמץיותרברישהגרלה,כגד
מתאי-ללאומיותכאןהמוענקיםהסרפרלאטיבים

נשמעיםאךינאזלוקונגרסמאציכילימימים
שבהבתקופהיהנוכחיבהקשרותלושיםשחרקים

התנועהאתלדכאשביכולתנוככלעושיםאנו
כזיתולומביאאינוהמחברהפלסטינית.הלאומית
נהפוך ;היהודיהקיוםשלהמורכבותממכלול

אוליאותםמקרבתניתוחיושלפשטנותםהוא,
רמתםחשבוןעלבאהאךייותררחבלציבור

לחדורויכולתםמקוריותםהאינטלקטואלית,
סמןיהושעמשמשהאםולבסוף,הדברים.לעומק
פיעללשפוטאםימאמיןהואכך ?מצפוני

מחייבוהאמןשלמצפרנוילדידי .התבטאויותיו
עללעמודלמרכז,ולאלשוליים,להשתייך
הקונפורמיזם,אתלהרקיעהבנאלי,ולאהייחודי,

ולאוהקשה,המורכבאתלהדגישלהנציחו,ולא
ולאמענהחסרותשאלותלשאוליהפשטניאת

 • .מראשצפויותתשובותלהשיב

בזכות
התשובות

יהושעב.אברהם

מאמרודבריעללהגיבממכיביקש 77עתרןעררך
בקבלתהסכמתיאתהתניתיואניברטובע"מרשל

דבריו.בצדדבריילפרסוםהמחברשלהסכמתו
דבריכמהמשיבאיפראואנייניתנהזרהסכמה

שכרגעיםהזאתבביקורתחלקיםלאותםתשובה
 .וההרהקירבספריהמועלותענייניותלשאלות
דבריעללהשיבדעתיעלערלההיהלאמעולם
בענייניםאולםספרותית,ליצירההנרגעיםביקורת

להיכנסחרבהמרגישאניאידאולוגיים-פוליטיים
הצגתלשםנכתבומאמןיכלשכןלפולמוס,
הנוגעותיסודלשאלותברורותועמדותתשובות

לשאלותוהןפלשתיכאיהישראלילסכסוךהן
מותקפותאלווכשעמדות ;היחרדיהעםשלהקיום

מתוךאםסותריםמוסרייםעקרונותמתוךאם

מספיקה,אינפורמציהבחוסרשמקורןאי-הכנרת

לצאתחרבהממשמרגישאנילוגיים,בכשליםאר
בעינירצינילאאהיהאחרתכיעליהם,להגנה
בשנייםומדוןריבלאישהפכתילפיכך .עצמי

ביסודהמונחיםאלוותשתיתיסודנושאישלושה
הלאומית.הווייתנו

ברטוב,ע"מרשלטיעונוהיהבעינימגוחךקצת
החיכוךמערכתשלהקונצנזוסאתמבטאשאני

ליחרסךהייתי .כךזהשהיההלוואי .בישראל
עםספררלאיןפולמוסיםשלארוכותשערת
עלרבותבהרצאותאנשיםמאותלאאםעשרות
ריבאישרקלאאני(שהרי .עצמןחיזרתאותן
רואהלאאחדאףבעל-פה).גםאלאבכתבומדון

מבחינהולאפוליטיתמבחינהלאקונצנזוסבי
שלויהיהודיתבתודעהברטוב,מר"עאידאולוגית.

הכותללמשמעותרוחששהואהכבודעם
שנאתלגולה,נותןשהואהלגיטימציההמערבי,

ל"שא-ההימשכותההיסטורית,הזכרתהנורמליות,
הגרן-שלוהרומנטיקהתשובות",ללאלות

בקרב-יותרהרבהנמצאיהמתייסרקונפורמיזם

ניציםביןגםיבימיןוגםבשמאלגםממכיצנזרס
היהודיהעםבקרברגםבאץרפהגםיונים,ביןרגם

לשבח.ולאלגנאילאזאתכלאומרואיניבכללו.
כרן-להיותתשוקהליחיתהלאמעולם

היאאםהאמת,אתלברראלאקונפורמיסט.
שותףאינילצעריגםאנילא.היאראםקונפורמית
הסופרשלהררמכטיים-סכטימכטאלייםלדימויים
להןשאיןקושיותומעלההחברהבשוליהיושב

כשייךעצמיאתרואהאינימקרםמכלתשובות,
יששלילסוגשגםומקורהסופריםשלכזהלסוג
שאלותרעלהגרלהעלדבריבכלקיום.זכרת

עלחוזרשאניואומרמקדיםאניהישראליתהזהות
עודהיה(רזהדבריהםאתשאמררראשוניםדברי

היהודיהעםשלהגדולהקרלרסאליהכישלוןלפכי
גדולהיותרהרבהאגרסיביתברמהבשואה)

טשרניחובסקיהזז,כרכר,מנדלי,(ברדיצ'בסקי,
הןבעיקרןשלישהחידותואומרשבאניואחרים).

לתתמבקשרקואניופשוטות,בכאלירתחיזרת
אניראםמודרניים.במושגיםחדשקצתניסוחלהם

טריביאלילהיותההסתכנותלמרותזאתערשה
שלאברטוב,כעומראנשיםבגללגםזהובכאליי

מביכים,לאשגםאלאאיתימסכימיםשאינםרק
ביותרבסיסייםדבריםכמהיכמשמעופשוטו

אחרים.שלוהןיהודיםשלהןלארמיות.בענייני
שהואחנורמאליותמושגאותרובראשונהובראש

 .טיעוניבכלפיכהאבן
הזהות"ממילכודבמאמרבספריכתבתיוכך

כיצדלהבהירעלי:"וכאןהכררמאליות"למלכודת
מתכווןאינניהנררמאליות.מושגאתרואהאני

זהיבמושגתכניותלשאלותואופןפכיםבשרם
הנורמאליות.שלהמסגרתיתלשאלהורקרךאלא

לאלי,זכורשזהכמהעדמעולם,לפיכך,
"א"יאושפרייה""ציונותבמושגהשתמשתי

מתוכןריקיםהםאלושמושגיםכיורןהיפה",
יפהבא"'רוצהשאינובישראלאדםאיןעבורי.
שוכה.באופןיפההמושגאתמביןאחדשכלאלא
שפיותשהואמהאבלשפויילהיותרוצהאחדכל

 .השניאצלטירוףהואאחדאצל

מליוןוחצישולשהשלשעםהאשליה

עםלותכולבולעיכולהיורדים)(כולל

ולהמשיךפלשתינאיםורבען rמלשנישל

 rnמערםשלהתקיןהתיפןקדעללשומר
שלועקיבישירהמשךהיאהזהותיות

שאיפשרהבםיםיתמחשבהאותה

גופיםבותךכזריםלשקועליהודים

אשליהלעצמםצרים rהאחרים,לואמיים

וגפםברקמתבינייםובריובורייתאיזושיש

אתת rלחכlל rהםשבותכההוגייםשל

אחד'מצדלהיובמעבליהיהודיהקיום

להיזרקובלישני,מצדלהישמדבלי

שלישי.מצד

עםשלכררמאליותהמושגאתמעלהאניכאשר
יאדמתועליושבעם :זהלמצבורקאךמתכווןאני

במסגרתרחיבלשונומדברהמכריע,ברובו
הטרטאליותאתמקייםהואבהמדינית-חברתית

מדינההיאהיוםשלאיראןזרמבחינה .חייושל
עמוקהמהפכהבהשמתרחשתאףכררמאלית,

גםהחברה.אשיותכלאתשמזעזעתונוראה
רעבבהשישלמרותנררמאליתמדינההיאאוגנדה
גרמניהיום.כלבהגורעיםילדיםומאותקשה,

שחיתהלמרותנורמאליתמדינהחיתההנאצית
במושגמשתמשאניוכר'וכר'רוצחת,מדינה

יום-יוםבחייברמשתמשיםשאנחנוכשםנררמאלי
חולהגםכררמאלי,הוארעבאדםגםהיחיד.לגבי

אובררטאליאנסרגםינררמאליהואהגוססהסרטן
אגבכך(משרםנררמאלייםאנשיםהםגנבאררוצח
משרגעים).בביתולאסוהרבביתאותםשמיםאנו

שללשאלהמעברהםהלאומיהקיוםשלהתכנים
מיניכלפיעללהישפטיכוליםוהםהנורמאלירת,

אסתטיותמוסריות,תועלתיות, :שיפרטמערכות
מושגמזאת,יתרהוכר'.אושרתחושותאר

פיעלהואכאןמעלהשאניזה"נורמאליות"
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שלהם,ההיסטוריהלאורךעצמםהיהודיםפירוש
קשה,כאנומליהבגולההקיוםאתראושהםבכך

התקיןלמהלךמחוץהטבעי,לסדרמחוץיציאה
חזרהראוהםהגאולהובמושגההיסטוריה,של

אדמתם."עלוריבוניטריטוריאליריכוזשללמצב
 .) 143ע"יוההר(הקיר

בחיינורמאליותהמושגשלהמשמעותכלומר
הפרט.בחיימושגלאותוהניתנתלזודומהאומה
אחראילהיותלאדםהמאפשרתהמסגרת-קרי

עלשליטה .חייואתהקובעיםהגורמיםלמירב
אינונורמאליזציהשלהמושגכמובן .מעשיו
הםכירבים,עמיםשלבלקסיקוןכללמופיע

זקוקיםהםאיןולכןטבעינורמאליבמצבנמצאים
חלקישימושתמידזהיהיהבוישתמשוואםלו'

ספציפיות,מנורמותליציאהאולקיוםהמתייחס
לאבמצב"אנחנו :הזההסוגמןמשפטיםכגון

"השנהאו'הכלכלי"מצבנומבחינתנורמאלי
משקעיכמותמבחינתנורמאליתלאחיתה

בחודשהגיעובארצנו"הרציחותאו,הגשם".

"השקטאו,נורמאלית".בלתילרמההאחרון
נורמאליבלתיהיההעשריםבשנותבביירותשהיה

ירדהבארגנטינה"האינפלציהאו,זו".למדינה
הכניס"היטלראו'נורמאלית".בלתילרמה

והמשק".העבודהביחסינורמאליזציהלארצנו
וסותרותשונותדוגמאותמביאבכוונהאני

ולא"נורמאלישהמושגלהראותכדילכאורה
מושגהואהלשוןשלהחופשיבשימושנורמאלי"

רקהואהיחידתוקפוולכןלגמרי'ויחסיפרוע
וזהו .למעשיךאחריות-המשפטיבמובנו
הציונות.דיברהשעליההנורמאליזציהשלהמובן

יותרברטובלע.מרהיהיהודיתתודעהבמקוםאם

כלספוגהכמהעדרואההיההואיהודי'ירע
מעריךהואשאותההיהודית,והיצירההתרבות

שלאי-לגיטימיותשלעמוקהבתחושהכל-כך,
תמידשנתפסהלגאולה,כמיההשלהגולה,
וישיבההגולהמתוךכיציאהובראשונהובראש

ימותשלהרמב"ם.תפיסתבארץ-ישראללריבונות
משיעבודשחרורשלבמובןורקאךהיאהמשיח

החסידותסיפוריהשירים,הפיוטים,מלכויות.
הגאולה,מוטיבעלושובשובחוזריםהקבלה
הרי(כינורמליזציה.-חילוניתבלשוןשהיא

לחשובתמימיםהיולאהדעותוהוגיהרבנים
כבניבאדירכולנונתעופףהגאולהשבזמן

מושגהואנורמאליזציההמושגלכןאלמוות).
אותולקחהשהציונותאלאיהודי'אותנטי
כבולהואזהשמושגהבינהולאתמימהברצינות

בתוךשנמצאתעמוקהפנימיתסתירהבתוךונעול
להגשיםקשהכךכלולפיכךהיהודית,הזהות

קצתניסיתיהזאתהסתירהואת .זונורמאליות
בספרישלההאזוראתלסמןלפחותאולהבהיר
הנורמאליות"."בזכותוה.קונפורמיהבנאלי
אתהמדעיתעבודתולצונישחקרברטובעומר

כמובןהרגישביהודיםהדניםהנאצייםהמסמכים

שליהחריפיםהביטוייםמןמכמהעמוקהרתיעה
לוא;~ךהיהודית."המחלה"בחשיפתהקשורים

כדאישלפעמיםקצת,אחראיובלתיבוטהבאופן
אויביועליושאומריםלמההיטבלהאזיןלאדם

שנאתםמתוךדווקאכיביותר,והאיומיםהנוראים

באינטר-לגלותיכוליםהםהעמוקההליבידונאלית
אלמנטיםכמהמעוות,באופןאמנםאיציה,

שלוהאומללהכושלהנסיוןאויבם.עלאמיתיים
המאהבתחילתהיהודית-גרמניתהסימביוזה

עומקאתפנימיבמבטגרמניםלכמהחשפההזאת
שלבקיומוההכרחאתאושבתוכנו"הגוי"תאוות

(לצורךהיהודית.הזהותמהותמתוךכחלקהגוי
שלביותרהעמוקמאמרואתלקרואחשובזה
על"פרוזה"מגליונותבאחדאופירעדידר'

היהודית).בזהותהגויבנוכחותהעמוקהצורך

הללובדבריםולעייןלקרואושובשובכדאיולכן
המחירסבא.ביתשליתירהסנטימנטליותבלי

שמןונוראאיוםכךכלהיההגולהעלששילמנו

התשובותבזכות

הדבראתוללמודהרגשותאתקצתלדחותהראוי
לחזורעשוייהעצמהתבניתאותהשכןרוחבקור
לבדלחיותאי-היכולתבסיסעלבארץ-ישראל,פה
מליוןוחצישלושהשלשעםהאשליה .עצמנוועם

שנישלעםלתוכולבלועיכולהיורדים)(כולל
עללשמורולהמשיךפלשתינאיםורבעמליון

היאהזהותיותמערכותיושלהתקיןהתיפקוד
בסיסיתמחשבהאותהשלועקיבישירהמשך

גופיםבתוךכזריםלשקועליהודיםשאיפשרה
שישאשליהלעצמםהיוצריםאחרים,לאומיים

הגוייםשלגופםברקמתבינייםטריטורייתאיזו
בליהיהודיהקיוםאתלחיותיוכלוהםשבתוכה
ובלישני'מצדלהישמדבליאחד'מצדלהיטמע
 .שלישימצדלהיזרק

הדרכים.שלושתבכלנכשל,דברשלבסופוזה
ברורההכיבהוכחהחד-משמעי'הואוהכישלון

שנהשלושיםבמשךלתת.יכולהשהיסטוריה
מליוןשניועודיהודיםמליוןשישההושמדו
מתוךכפויהבהתבוללותנעקרורוסייםיהודים
זאתאיןברטוב,ע.מרלהיסטוריוןאבל .עמנו

 :כותבהואוכךמספיקה.הוכחה
לונשמעיםאינם(היהודים)שהם"העובדה
המשיכושהיהודיםשהעובדהכפיאותו,מקוממת

אדמותעליישושלהופעתולאחרלהתקיים
ראתהשהכנסייהוכשםהכנסייה.אתהכעיסה

אתבספקהמעמידתאולוגיאתגרמשוםביהודים
משוםבגולהרואההואכךטענותיה,נכונות
קוראהואולכןהציונות.צדקתעלמתמידערעור
שהואמשוםרקלא :ולתמידאחתלהיעלםלהם
רוצהאינושהואמשוםגםאלאכאן'בהםרוצה
מהוויםהםשםלו,מסוכניםהםשםשם.בהם
לחיותממשיכיםהםשםלטענותיו'תיזהאנטי

היולאמזמןכברדבריושלפילמרותוליצור
להתקיים".אמורים

אולי !לימסוכניםבגולההיהודים !הכללמןיוצא
להםקוראאנילעצמם.מסוכניםשהםלהגידנכון

במשךנשארים.איךועורנשארים.והםלהיעלם
יהודיםמליוןשלושהבפוליןהושמדושניםארבע

וכלשנה,אלףשלרציףקיוםשקיימופולנים
היוכלאנמחקושהקימו'המפואריםהמוסדות
שלהקרמטוריוםסביבצריפיםכמהרקונשארו
הצעיריםהישראליםאתמביאיםשאליהםאושוויץ
האמנםאבותיהם.גורלאתלראותכדילסיורים

צדקתעלכערעורהגולהקיוםאתרואהאני
כמובדיוקלוגיתוקףישהזהלמשפט ?הציונות
צדקתעלערעורהואהדיקטטורותקיום :המשפט

עלערעורהואההתנחלויותקיוםאוהדמוקרטיה
 .אבסורדאיזההיונית.השלוםתפיסתצדקת

הואהדיקטטורותקיום :הואהנכוןהלוגיהמשפט

הואההתנחלויותקיוםאולדמוקרטיה.אתגר
קיוםולענייננו,היונית.השלוםלתפיסתאתגר
הגולהנגיףואכןהציונות.לקיוםאתגרהואהגולה
מסוכןאתגרהואיהודיכלשלבקרבוהנמצא
בכמהלחורבנהלהביאועלולישראלשללקיומה
הןהירידה,שלבלגיטימציההןשונות. .דרכים
יבואשלאלעםשטחיםהכנתשלשוואבהזיית

אותימאשיםברטובשע.מרמעניין .ועודועוד

אומעשה,הואבאשרלמעשהמוסרימשקלבמתן
זאתעושהעצמוהואוהריקיום,הואבאשרלקיום

הצדקתה.היאהגולהשלקיומהעצם-באומרו
ומוסרייםזהיריםיותרהרבההיובגולההיהודים

הצדקתה,אתהגולהבקיוםראולאהםממנו,
שהדברהתפללוותחנוניםתפילותפיוטיםובאלף

גלינוחטאינו"בגללייגמר.הזהה"צודק"
היהודית,התפיסהלפיעונשהיאהגולהמארצנו".

זקנישלמדרשםמביתהיהודית"ה"תודעהשללא
נמשכיםהיהודיםלמההחידהרקנשארתמפא"י.
שלבסופושהואהזה,בעונשכל-כךוכבולים

יודעיםוהיהודיםאפשרעצמי.עונשכנראה,דבר,

עצמם,אתמענישיםהםלמהליבםבעומקהיטב
עמוקה,חטאהרגשתכנראהישתודעתםבעומק

מרגישיםלפעמיםהגוייםפוטנציאלית.אוממשית
מהותאתלחלוטיןמביניםלאהםכיאםזאת

מוכניםלאעצמםהיהודיםשהריהזה,החטא
ברטובע.מרכמוהםקיומם,שללחידהלהיכנס
ללאחידותשלבמסתוריןלהישאראוהבים
שללחידותבניגודשלנושהחידותאלאתשובות.
דםעליהןנשפך .מאדעדיקרותהןאחריםהעמים

עלבמשרפותנשרפויהודיםילדיםמליוןרב.
ו"הציבי-הרוחניותמלאיוסביהםאבותיהםחידת

אתלמהמביניםלאהםועדייןהייחודית",ליזציה
לממשאי-אפשרהזאתהייחודיתהציביליזציה

ביירות,צנעא,בוורשה,רקאלאישראלבארץ
ונו'.וואגסלאסאוקולוראדודברור,
ראשינואתומנפציםכברהולכיםאנחנועכשיו
רקשלאהמהולל,הקירחידתגבעלאחריםוראשי
שםאניאלאברטובכטענתממנומתעלםשאיני

מפנילהזהירכדיהספרכריכתעלתמונתואת
-67בשהחלהאליולאומיתהתמכרותאותה

כלאתלנתחמנסהאניהלום.עדאותנווהביאה
אתולהראותבתוכוהחבוייםהסמליםשלל

הצעתילאעדייןכיואםשלהם.הפרובלמטיות
לאבניואותולנתץבשעתוליבוביץפרופסורכמו

חושש,אני(הוא,הינדםבןלגיאאותםולהשליך
רקלאהיהודיתהייחודיתהציביליזציהאתמכיר
ממניטוביותרגםאלאברטובמר.מעטוביותר

אתכשראהעודזורדיקאליתהצעההציעולפיכך
מלחמתלאחראיתרשלנוהראשוןהמרגשהמפגש
כמהעליולהעמיסלנסותרקאלאהימים),ששת

למימדיואותוולהחזירלאומיתמשמעותשפחות
חלילהמנסהלאשאנילחלוטיןברורהדתיים.
וכמהבכמהנלחםאניהרי .ממנולהתעלם
איךהיהודית.במהותביותרמהותייםאלמנטים

להתעלםיכולפנימיתבמצוקהשנלחםאדם
מר.עשלמצידוטוטאליתאי-הבנהזוהרי ?ממנה

אלדרוכהכולהשעמדתירואהשאינוברטוב
גזירתאתממשיךאניובכךהיהודיתההיסטוריה

עודעברייםסופריםכמהעלשהוטלההגורל
לתפיסתיאיןהחדשה.הספרותתולדותמתחילת

כפישליבישראליותאנישכן"כנעניות"העםדבר
יותרעמוקלחזור ... ":להפךמבקששכתבתי
מתוךאלא"כנענית",מגמהמתוךלאלמקורות,

כחטיבהעמנותולדותכלאתלהעלותמגמה
היהודיהעםלתולדותקשוראני ) 213 'ע(אחת".
כלשלו.המחלהתולדותלגיליוןשקשורכחולה
תקופחאתלשכוחיכולצרפתי .ליחשובפרט

נפוליאוןכיבושיאוהצלבמסעיאוהפ;אודליזם,
אתאיבדוכבראלושתקופותמרגישהואכי

אתשמעסיקותהבעיותעלהחזקההשפעתן
לפעמיםמרגישאניואילועכשיו'הווייתו
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לפניבבלגלותבזמןשנעשוזהרתירתשהכרעות
הואמיבשאלתנניח,שנה,מאותוחמשאלפיים
ילדיחייואתחייאתבפועללסכןעלולותיהודי'
הקרוב.בעתיד

ספציפיותתשובותלכמהלעבורמבקשאניומכאן
ברטוב.שלמטענותיולכמה
ע"מר :המצוקהזכותלעומתההיסטוריתהזכות
מושגיםשניביןמבלבלכלראשיתברטוב,

"בזכותובספרזהבספריהיטבשהבהרתי

מהימןשרצנזאטהיההראוישמןהנורמליות"
בדברימתחילשהואלפנילעירןשרבייקחואחראי

וזכותהיסטוריתזיקההםהמףשגיםהתקפתו.

זיקהחיתההבהרתיכךליהודיםהיסטורית.
היסטורית.זכרתלאאבלישראללארץהיסטורית

להקיםלאוגנדהלהגיערצולאשיהודיםכמרבן
להגיע,רצולאהםלארץ-ישראלהרישם.מדינה

שומעאניתמיד(אגב, ?מגיעיםהיולאוגנדהאז
נפלאכמהשהנהצעיריםמפניהזההתיאוראת
השוממהלארץ-ישראלשהגיעהיהודיהעם

מפרתעםלפניועמדוהעולםמנהיגישכללמרות
סקוטלנדרעדמשוויץהעולם,ארצותמבחרשל

בכלמדינהלהקיםנפלאותהצערתלווהציעו
לא,אמרלארצוכל-כךהנאמןהיהודיוהעםמקרם

לאוהקודחת.והחמההשוממהכנעןלארץרק
כדיאחרמקרםשרםולאאוגנדהאתלאלנרהציעו
אבליהודית)מלאהריבונותעליולהקים

קובלברטובע"מרכאשרלשיאומגיעהאבסורד
כדילכוחחיתהשזקוקהשליהמצוקהזכרתכנגד

בכוחלצעריחייבתזכרתכלאכןעצמה.אתלממש
להיגנבלאשלנרהזכרתגםעצמה,אתלממשכדי
משפטרבתיסורגים,משטרה,דורשתלהירצחאר
לאההיסטוריתהזכרתהאםאבללהתקיים.כדי

הרי ?הסכימוהערביםלההאם ?כוחדרשה
הטענהחיתהההיסטוריתהזכרתשלהטענה
הטענהוהיאהציונות,שלוהראשיתהיחידה
הזכריותטענתבמרכזהיוםעומדתשעדיין

כללאורךדרשהלאהיאוהאםהציוניות,
הזכרתבשםהלא ? ? ?כוחהציוניתההיסטוריה
והורסיםושורפיםמכיםעדייןהזאתההיסטורית

שאפילולהגידיכולאנילפחות .עכשיווהורגים
איןישראלבמדינתהיוםהמשתוללתבצביעות

יהודהשאתלטעוןשיכולאחדמתחסדעדיין
כפיהמצוקהבזכותלהחזיקצריךושומרון
זכרת"ביןבמאמריהןבבירור,ארתהשהגדרתי

במאמרוהןהנררמאלירת""נזכרתבספרילזכות"
מהבירורלהתחמק"אסורששמרהנדוןבספר

שיקראלא,ראםהיטב,יודעוברטובהמוסרי".
לעולםהיאשהגדותיהכפיהמצוקהשזכותשנית,

לכאןיגיעואםאפילוישראל'מארץחלקעלרק
מלירןמולםכאןויעמדויהודיםמלירןעשרה

בבירורקובעתהמצוקהזכרת .בלבדפלשתינאים
היהודילעםזכרתוישחיתהמוסריתשמבחינה

 .אחרעםשלמארצוחלקרקלקחת

ע"מרשלבנימוקיוטענהלערדמגיעאניוכאן
היהודיהישובשלההצלהיכולתבענייןברטוב,

שטענהוכיורןהשנייה,העולםמלחמתבזמןכאן
שלידהאוזלתעללהוכחהרביםבדבריחוזרתזר

השראהמבחינתמשנההיהלאושבעצםהציונות,
נשארארישראללארץבאאדםאםהנאצית
במקרהורקלהכחדה,צפוייםהיושניהםבגולה,

יהמערביבמדברהצירצבאותאתמרנטגרמריעצר

דיוקם.עלדבריםכמהלהעמידשרבחייבאני
לאחר 7-191בניתנהכלפרדשהצהרתלמרות

העםהשכיללאציונית,פעילותשלשנהכארבעים
לוניתנהאשרהזאתבהזדמנותלאחוזהיהודי
אירופהיהדותהשראה.בטרםעצמואתלהציל

להשניתנההאפשרותאתידיהבמרהכשילה
בשנותעצמאית 'למדינהבסיסלעצמהלכנרת

שלמליוניםלהציליכולהשחיתהמדינההעשרים,

תופעתהופעתעםהשלושיםבשנותכבריהודים
יהודימליוניארבעתלאאירופה.בלבהנאציזם
שלרשתשלאוודאיהשלושים,בשנותאמריקה
אתלהציליכלושניםבאותםבריה"מיהודימליוני
בארץיהודיתמדינהרקשראה,טרםאירופהיהודי

לאזרומדינהזאתלעשרתמסוגלתחיתהישראל
העשריםבשנותלכאןבאולאיהודיםכיהרקמה
אתחרצורקלארבכןזאתלעשרתשיכלולמרות
אותםאתהפקירואףאלאלמרותשלהםגורלם
הערבים.מידיאיומהלסכנהלכאןשהגיעויהודים
מלחמתערבכאןשהיוהיהודיםאלףמאותארבע
היהודיהכישלוןשלהנפלכברהיוהשנייההעולם

מידישניצלווהעובדההציונות,אתלהגשים
שהםלחלוטיןברורכי(אףמקריתהיאהגרמנים

הירראיתבמלחמהאלאגזיםבתאימתיםהיולא
תבוסהמידישניצלוהעובדהאדמתם).על

השלושיםשנותבאמצעהערביםבידימוחלטת
לחולשתהןילוותרלאהאנגליםלנחישותהןקשורה
הישובשלוהעמידההארגוןלכוחוהןהערבים
הציוניהכישלוןשמחורבותהעובדה .כאןהיהודי

לאחרמדינהקמהזאתבכלהעשריםשנותשל
שלהחיוניותחיתהגדולהכמהעדמראההשראה
והואיהמוסריערכועמוקהיהכמהרעדזהישוב

היהודיהעםלושגרםרעהתחתטובהגמל
לקלוטוהסכיםלגורלואותרשהפקירבאירופה

הציונותואויביוניצוליפליטיכלאתלתוכו
האגרדאיםרעדהברנדיססטיםמןלכיתותיהם,

והישובמתרחשתחיתהלאהשראהלולמיניהם.
הערביבמרדמרכסוחלילהחסהיהכאןהיהודי
במלחמתיותרמאוחראפילואר-36בהגדול

מופיעותהיותבוסתועלהידיעותהשחרור'
ארברילנההאידישעיתונישלהשניבעמוד

בניר-יורקהרביעיארהשלישיובעמודבקראקרב
עשההאםנרקביםדיוניםמתנהליםהיוםטיימס.
יהודילהצלתדירישראלבארץהיהודיהישוב
לעשרתהיהיכולמהכלומרהשראה.בזמןאירופה
היהודיהעםלהצלתאלףמאותארבעשלישוב

איש,מלירןתשעהכשמרנהשמנהבאירופה,
שיהדותכשםילגורלוישובאותראתושהפקיר

להפקירוממשיכההפקירההשראה,לאחרהגרלה,
להקנתהאגורותכמהובזכותישראלמדינתאת

אחיזתהאתלהעמיקכדינצחיתביטוחפוליסת
הסטניםמרעיליםהיומהולומר,לגחךבגולה.

הצבאותמולכאןההגנהאנשישלוהדרנים
הםחדוהגרלהשארץ-ישראלכהוכחההגרמנים,
שלעיוותזההריוקיומית,בטחרניתמבחינה
הציונית,ההיסטוריהוהבנתהיסטוריתראייה

מידיובראשונהבראשלהשבאהנוראוכשלרנה
תשלוםכךעלאמנםששילםעצמו'היהודיהעם
הואועדייןבהיסטוריה,שילםלאעםשאף

ערדלמצואללכתשבמקרםלהביןלאמתעקש
תמידמרנניםשאינםהגוייםמקרבאשמיםרעוד

שלהיהודיתהפתולוגיהעםפעולהלשתף
אתקצתיבדוקאחרים,לעמיםכספחותהידבקות

עצמו.

לבדוקמוכןברטובשע"מרמקרםכמרבןישאבל
רמוס-הישראליתההוויהכמרבןרזהעצמואת

הזאתהפיסקהמולנדהםעמדתיובאמתדירתה.
נוחהלשרןשהיארבים,בלשוןידועלשנוסחה

אינדיבידואליות.ברורותהוכחותאיןכאשריותר
 :כותבהוארכך

(וללאדווקאאלהבימיםזהקובץשלפרסומו ... "
התפתחותעלמעידלאינתיפאדה)התייחסותאף

שמכרנהלמההמשרייניםמןכמהבקרבמעניינת
התברס-יפי-הנפש,(ארהישראליהשמאלבטעות
עםלפשרהנכונותםעםשבד-בבדוכר')וכר'תנים,

ובלתיביצירתבעמדותמחזיקיםהםהפלסטינים
הישראלית,לזהותהנרגעבכללהפליאליברליות
עדיפותהערצמה,חשיבותהגרלה,משמערת
רוחםמקוצרלבדהמחשבה.ונחיתותהמעשה
כהת-במיוחדמתאפייניםהםסובלנותם,וחוסר

הסוגמןהעמים,שארלכלמעלמסלידהנשארת
האי-"הפחדנותעללדברליהושעהמאפשר
וכר'.וכר' ...ורפית"

פוגרומיםשלאלובימיםעצמיאתשאלתיוהנה
ימניזציהשלערבים,נגדמתנחליםשלפרועים
ישראלתושביבקרבדוגמתהחיתהשלארוחנית
שלי,ה"ניצירת"עללהתנפלברטובעמדבאלמה
כברהריהזה,בספרארתהמצאהואהיכן

שרבדיברתישנהעשריםלפנישפורסמובמאמרים
בהקמתהצורךעלהפלשתינאית,הבעייהעלושרב
מוחלטתהתנגדותעלפלשתינאית,מדינה

אתלקחהואמהיכןוכר'.וכר'להתנחלויות
להת-שהיגעתיעדהאנטי-ליברליות.העמדות
האירופאית","הפחדנותשליהביטויעלוגזרתו

הגרלהעלהלגיטימיותבקשתא~ךהבנתיואז
כאן.מתקשרת

 :דבריםשניכךעלרבכן
אירופהאם .וודאיוודאי ?אירופאיתפחדנות ) 1

עלאמברגולהטילבמקרם 67במאירארה"ב
לעזרתהנחלציםהיולישראלנשקמשלרחי
היווסבלדםכמהוחד-משמעית,תקיפהבעמדה
אםפחדנים.וודאיהזה.האזורמעמינחסכים

נושאתשברעכללחיפההיוםלשלוחבמקרם
את 67במאיאזשולחתארה"בחיתהמטוסים
ומבטיחהלמ'יצרי-טיראןהללוהמטוסיםנושאות

גורמתחיתהאמיתיתטובהכמההשייט,חופשאת

חיתהאירופהאםרהמאףיימת.הקטנהלישראל
הפלשתינאיהטירררנגדחד-משמעיתיוצאת

אתמביאהחיתההיאהשבעים,שנותשלהמטורף
שנותבסוףכברריאליסטירתלעמדותאש"ף

פלשתינאיםשלוסבלדםוחוסכתהשבעים
עכשיו.

במה "?אירופאית"פחדנותלומראסורפתאוםמה
בכללברטוב.דע"מראליבאליברליאיננוזה

ומתאוויםהתאווכל-כךשהיהודיםזראירופה
מזלהשאיתרעמקונניםרביםושמדינאיםאליה,
במזרחגיארגרפיתליפולארץ-ישראלשלהרב

 :נוסףדברעליהלומרצריךבאירופה,ולאהתיכון
התרחשושברמקרםהאנושותבתולדותהיהלא

אירופה.כמרנוראיםואלימותברבריותמעשי
ואפילודרום-אמריקהאפריקה, ,,התיכוןהמזרח
שווייצריםרוגעמקומרתהםהתיכונהאסיה

האחרונהבמאהשהשתוללהברבריזםלעףמת
זהמברבריזםחלקכאשראירופה,שללבהבלב
לרחביגםהאירופאיםמלחמרתידיעלהובא

העולם.
מספיקאמרתישלאאותימאשיםברטובעמד ) 2

עצמיעדרתעל-פיוזאתילכנרןמלחמתבעניין
יכולתיהזה.בספרשהתפרסםבראיוןשנתתי
חינוךקציןבמפקדתכמרצהשעבודתילולענות
המלחמהתחילתלאחרימיםשברעהופסקהראשי

הנחרצתעמדתיבגלליגףייסתיהראשוןשביומה
חודשיםמעשרהיותרושבמשךהמלחמהנגד

העצומותעללולספריכולתימצה"ל.נודיתי
לאאבליבהןשדיברתיההפגנותרעלשחתמתי
 .ותוכחתוביקורתואתמקבלאניכיזאת,אעשה
בעברלאהשלום,למעןמספיקערשהאינני

כלרעלשכתבתימלהכלרעלבהורה.לאוכמרבן
אניהשתתפתיבהםהפגנהארעצרתארמפגש

יכולתיכידי,עשיתישלאחטאעללהכרתחייב
המוכיחקטנה,שאלהרקאבליותר.הרבהלעשות
אבל ?משלייותרטובותקבלותלוישהאםעצמו
עלאותילהוכיחרשאיהואקבלהאףלואיןאפילו

שאיןליהמוכיחיםשיבטיחו-אחדבתנאי ,פני
הפלשתינאיםהנעריםאתלהפוךרוציםהם

זרועותינולתוךחירותםלמעןעתההמתאבדים
אלאותריטיסאשרהמטוסכבשלמדרגות-

הציביליזציה"רפירחת"התקיימהברמקרםאותר
בדםלהשתמשכלומרהיהודית.הייחודית

והמדומההאמיתיתישראלובאשמתהפלשתינאים
 •.הגרלהאל"הביתה",לשיבהכלגיטימציה
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ומבעדהגלקםיותמגבה•
המגדלתלזכוכית

 .ששכןפילוסוףיונתן,לכנימוקדשהרציגחנה
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עמודים.

הקפתכדימגעתשיומרנותםהסופריםמעטים

יומרהשמורהכללבדרךם. 'Y'הקשלהגדולותהשאלות
-לילדיםולחילופיךבפילוסופיה,שאומנותםלמיזר

זניםלשניהמשותףהעולם.עלתהייתםבראשית
אי-ידיעה.שלעמדת-מוצאהואאהלאנושיים

ילד'שלבמקומרעצמומעמידלומר'ניתןהפילוסוף'
כדיוהמובן-מאליו,המורגלאתמרחקהואכאשר

הרצפים,הקשרים,הקטגוריות,אתלבדוק-מחדש
הקיים,אתהאנושיתהקליטהמארגנתשבמונחיהם

שביןבמפגשהחיים.שלהרגילההזרימהבמהלך
התרבות,הלשון'ממוסכמותהנקייה-עדייןהתודעה
הללו,המוסכמותשלהתבוניתהחקירהלביןהמדע,

הפילוסופית,זרעםהנאיביתנקודת-המבטמצטלבת
קבלתתוךונשחקהשהוקהתהיומרה,חולקותושתיהן
הזרה:היאוכאן,כאןהתוצאה,שהוא"."כמרתהעולם
שאלה,בסימןמוצבים-המוגדרהברור,המוכר,

צפריות.בלתיבדרכיםומתחברים-מחדשמתפרקים
הקליסהשלמהאוטומטיותמנוערכמוזר'מוארהקרוב

המורגלת.המוקהית,

הספרותבתיאררייתמושג-מפתח"הזרה"

שלהספרותיתביצירתושם-המשחקהואו'המודרנית
רביםגדולה.המצאהזראיןלכאורה, .הרפמןיואל

כברגראס)גינטרפרקנו,טולסטוי,(למשל,רטובים
מפגרסרס,שלראותםמנקודתהעולםאתלנרהראו

שלמוזרותםעלכךאותנווהעמידוגמד'ארבשכלו'
וקודים"כותרות"ושארחברתייםוטקסיםערכים

טמונההרפמןיואלשלחד-פעמירתראבלמקובלים.
היבטיובריבויבגודלהמתקפה,שלבטרטאלירת

שלבחיבור/-ובעיקרלגעת,מעזהואשבהםהקיום
להרריההפילוסופיתוהאנליטיותהנאיביתהראשוניות

בתכלית.ומורכבתבתכליתפשוטהאחת,
שתישלחיבורן-יחדגםהואומורכבפשוט

קליטתעםהמעומתותמנוגדות,פרספקטיבות
דה-ארטרמטיזציה.בהומחוללותהשגורה,המציאות
נקודת-התצפיתאתמעמתהרפמןויזואליים,במונחים

תקריב","תצלומיעם , 2האמצע""מרחקשל
"תצלומירעםהקטנים,לפרטיהןאחדויותהמפרקים
אחדויותיחדומחבריםהמטשטשיםפנורמה",

לשיםעוזמרהיביםוילדיםפילוסופיםאכן'נפרדות.
ומסרגליםאלרהיתנ,עמדהדמויגברה,במקרםעצמם

ב"קצכן"),(הילדנמליםבטורמבטםאתלמקדגם
קרץסיכתכלשעלטלבאגלייחידה,בציפורן

טוטלי.מיקרוקוסמוסכמעין("בדנהרט"),
ניתנתאינההרפמןשלכתיבתובעיני' :ואומדאקדים
זרכתיבה .במחי-ידשלאודאיופרשני'תיאורילמיצוי
שיאהמשהרשלבנוחרהבלתי-אפשרי,אתמחוללת

שלברשה)בלי(אומדמכוחהוכמר"גאוני",התוארלו
באותהלוולהשיבלנסותמתבקששמיימית.השראה
-לחילופיךהוא).להיותצריךכך(ולשםמטבע

לפרקגםמתבקשמסרים,מדעייובששלבמחירו
פחותהשאינהבהשקעהכתיבתו'אתמחדשולהרכיב

וההרכבההפירוקבמלאכתהואשהשקיעמזר
אחתלאףתחליףאינושבכאןהמאמרהספרותית.

המשימות.משתי

כרנהרטעטיפה

לצאתחייבשב"בדנהדט"הפילוסוף-הילדזאת,עם
דרכומתחילתההרפמני'סימן-ההיכרבבחינתלארד;

יוסף"."ספדסיפורישארולאודךב"קצכן",
שלוהקצנההחרפהמגלםזר,מבחינה"ברנהדט",
לדמות,לתימטיקה,הכרחיקשרלהםשאיןמאפיינים

מנסיםאנושברבמברךהזה.הדומןשלולזמןלעולם
 :בלהיאחזמדיקלמוכרים,תמרורי-דדךלמצוא
כבןאלמןהספר,גיבורשלוהבדידותהמרותחוויית

בארץהיהודי-הגרמנישלתלישרתר jחמישים
מלחמתשלבאירופההטוטליהחורבן jהחדשה
גררןבעלתפסיכולוגיתאינטרפרטציהחשביה.העולם
כיותר,חלקיתהיאהאבודה)תיקיות(הר,חברתי
למשל'דדך'הילד'מקצכןהברורהההמשכיותלנוכח
ה"גיברד"שברהרכבת",טסהסלעיםרביןהרים"בין
סטודנטבדנהדט,רעדעצמו,מעשה-הכתיבההוא

חסרתדמות-ובהורהבנעוריו,לפילוסופיה

אינטרפרטציה'גםשנימצדמוגדר.ראיפירן"תכונות"

החשיבהעללפאדרדיההרומןאתהמתמצתת
-, nהההרפמניתהפילרסרפהאתמחמיצההמערבית

התחרשהשלתולדההןכאלהאינטרפרטציות . 4פעמית
-קריאהבהרגלידרסטישינוימחייבזהשטקסט

אתלעגןזאת,בכלשנותרהצורך'שלזאת,רעם
עדייןשהןבהנמקותמוכרותתבניותשלהתפרקותן

לדוחזדשאינותרבותי-ספררתי'ממטעןחלק
המודרנית.

אנובדנהרט.אתמאיתנומרחיקיםאנוכך'ארכך

הרגיל'לקירםשייכתשאינהרה p9באותרממקמים
שבכלהברנהדטאתומחמיציםהמוכרת,לאנושיות

התנתקותשלפליאה,שלברגעים-מ~תנראחד
הילדכמרנרכל,אםאולילילדות.שיבהשלמהזרם,
 ;קצכן""ערדהואבמראהדמותנושבןלדמותקצכן'

הלבנהעםסוסים,עםגמלים,עםמבטיםלהחליף

 jמדבריםבנפרדמליםלפתעלקלוט j("ברנהרט")

ישושלכולנותינוק,פעםהיהאחדשכלכךעללתמרה
המיוחדלטעםיותרנתקרבאזאולי jערווה""זקן

 .להטעימנומנסהשהרפמן

 :לפתיחהסמרךמנוסחתהדומןשמציגשאלת-העל
 .) 21 ( "'?בכללמשהר'יש ,~לכ;חושבהוא'"מדוע',

איך'להביןצדיך"אבל :הסוףלקראתאחרת,ובגיוסה
הדבריםהתה,קופסתאלידהאתשולחתכשאלררירה
מגרמניהערלההגיבור, .) 146 (באמת"מתרחשים
המרכןאתכביכול'מאבד'מכבר'לאשהתאלמן

אבל,לקירם.מעניקהטבעיהחייםשמהלךוהטעם
הבסיסייםהסדריםעלהתהייהשלנקודת-המוצא

כטבעי.על-ידינושנתפסמהאתדווקאמהפכתביותר,
כמרקםגרפנו,ביןהקשרהואתמרהולאטבעיהאם
?ברנהדט,ל-משל,וכר'רצוןכתודעה,נפשנו,לביןפיזי,
לביןלנוע,יקתדינהשלרצונהביןהקשרעלתוהה

יאהשברהנכוןהסדרעלרגם ,) 93 (המתבצעתהתנועה
ראשוןבהרצרגלדבראפשר"אי :הרצרגעללספר
 .) 64 (זה]"אחרבזהאררצוףבסדר-[כלומרראשון

ומהםממש",של"שיחהמהיבטוחאינוגםברנהרט
המליצייםהדיאלוגיםהאםשברוח"."דברים

 ) 78 (אנגליתספררתשלישניםמתרגומיםהמצוטטים

השיחה ?להגדרהעוניםוהגדי)דזשרןהם(הדוברים
האתוסבדוחמכתמיםשלרצף-לאלררירהקורטבין

אדם"צריך :אי-הבהירותאתהיטבמדגימה-הייקי

מציעיםשהחייםבמהולהסתפקחלומותעללוותר
צודקאדםאיןאומר][הוא.לעולםאבל"לעולם, jלו"

גמורה"טעותטועהשלובר-הפלוגתאואילולחלוטין
תמידמוחלטת.אינההאמת"שכן :קורטמוסיף .) 75 (

אליו'נשובשמייךה"גרמני",בלבד".חלקיתהיא
ובסוגרייםמוחלטת.אמתשאיןמוחלטבאופןקובע

לךנהרימתיהיה"כשקורט :הוודאותמיידמופרכת
היחסיותשאפילואפוא,ברור,מוחלטת]".אמת

לשונית,לקלישאהההופכתעמדההיאוהספקנות
ברנהדט,ודווקאהכסילה.הוודאותבחרתםמוטבעת
אםרדאר~רת.שאיןבטוחאינומקלישאות,שהתפרק

גרסטבשלכש"ידרגם,הדיאלררירה,שללידהנחזור
שהידובמקרם'עטרה'קפהשלהאווירבחללעומדת

מתרחשתגבינה"ערגתעומדתמסתיימת

לפתע,מתבהרים,סתומיםשהיו"דברים :התבהרות
 .) 74 (גמורה"בפשטות

המחשבותאךלפשטות,מקררהיאגרסטבשלידו
החזיר)(לטובתלחזיראדםביןברנהרטמשררהשבהן

העולםאתהפך"היטלרכ"משרבשרת".מוגדרות
לכןואולי ,) 86 (למעלה"ותחתוניםלמטהעלירניt;ג
שלמוזרותהעלהתמוהההמחשבהבברנהרטערלה
[ארחזירשלרגלוכורתים"אנשים :האנושיתהחיה
בסוכנותשעהבאותה .ומדבריםפדה]שלרגלה

עושיםופקידיםקצביםחנויות.במחיריארהיהודית

ערףגם[ואיןהאדםמלבדאחדיונקאין .ארנןמעשה
אחתובערנהבעתכךכלשוניםמעשיםשערשהדג]אר
בדמיונומציידאינוחזירזה.אחרבזהאפילואר

 .) 86 (זרעו"אתכך,בשלומשחית,פריצותמראות
פילטריםלמעשה,הם,בדנהרטכמרמשובשי-דעה

משופעתשבהזחיחות-הדעתשללחזרהמערלים
בהארהמפליאהרפמןויואלהנורמליות.

הבריאה.כמרקדעצמוהרואההיצררשלההומוריסטית
כמרקדמקומרעםבעיהאיןשל"גרמני"ספקאין

הבשרכאילו'~יין'ואומר 'ה~'"אומרהגרמניהבריאה.
אבלאי-סדרמעטפעם['אולי]היהכאילו .חציראינו
זרם][והזמןצררהולבשצררהפשטהחללכךאחר

פראואר~נסייםשהרמנתעלרקשוריםבמרווחים
P.tt 61 (עושים"שהםמהויעשולעולםיבראונ~לר (. 

לנוכחרה'ניין'ה'יה'מוחלטותעלתוההאינוהגרמני
בכוחהבמלה'ספקלואיןבכלל' jהמרותעובדת
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עמדהלקבועארארתהלתארהמציאותיאתלחפוף
 :והזמןהחללבאינסופיותמוטרדהואאיןגם ;כלפיה

המתקייםיהנכרן"יה"סדדאלאאינוזהשכלכדררהדי
 .ועבורוסביבולמעשהי

אחד,מצדאחדות.דאיותארדאייהיכמרכזילבדנהדטי
המיידית,סביבתומעלעצמו,מעל :"מתרומם"הוא
מרחביםאל-בכללההאנושיתההוויהמעל

ופראומנהייםהדנראיםשממנהעמדהאלקרסמייםי
 :"מתקרב"הואאחד,מצד ;הציפורממעוףאפנצלד

הדמויותשלהפיזיפנימןתוךאליעצמותוךאל
ניתניםהבלתיוהריחותהמראותאלאותר,המקיפות
מנותקותכישויות-המליםואלבמליםילתיאור
העולם.אלמסימון
בגיוסהנידרנרתימהפרספקטיבותאחתכלבמסגרת

פילוסופיותבעירתשלשרדההרפמנית, tהבדנהדטית
דב-משמעירת,תשובותלהןניתנותרארלםי ;קלסיות

מדיקדט,והמובלעיםהמפורשיםהציטוטיםרגם
הלשוןופילוסופייתהבריטיהאמפידיציזםשפינרזהי

כמרפאדרדי.בהקשרמרשמיםהעשריםיהמאהשל
גמורה"בפשטותלפתע,מתבהרים,ש"הדבדיםבגילוי
חוזרתכךגרסטבישלהבלתי-מוכחשתגרפנירתרלנוכח
פשוטיםגילוייםאלבדנהדטשלמחשבתוונודדת
בארדפילוסופייםדיוניםמואריםשבמונחיהםאחדיםי

שלו,בדרכובדנהדט,גםאכן,ומפתיע.הומוריסטי
ש"הדבדיםלהאמיןמכליותרורוצהלררדארירתיחותר

אחתמכלאך .) 64 (שסוברים"מכפייותרפשוטים
בפשטותונשקףהעולםהמנוגדותמהפרספקטיבות

וכנעדרכבעל-משמערתחליפותנתפס ;רבמרדכברתר
באותההיחידההנחמהטמונהגםולעתיםמשמערת.

מגעמאפשרתהיאכאשדקהויה,"ראיית-אמצע"

אנושי.

קוצרבשלמשנהררביןדברביןמבדיליםהאדם"בני
לחברתצדיךשאינואלרהיםישלבמבטואבלהשגתם

שלרשתאתדואהאלאיתרחשושהמאורעותעד
 •אחדדבראלאאינםהדבריםכלאחתיבבתהזמנים
דאייהמוצגת ) 4(עמ'הדומןבפתחכבדפשוט".

גרסטבידידובדנהדט,שרוייםשבהלזראלטרנטיבית
של"במבטוארמלמעלהיבנבנישתי:והנוטריון
המעניקהאחדרתית,ככדליותהעולםנתפסאלוהים",

שהיאלפדגמנטציהימעבדהנכספת.הפשטותאת
אחד","מבטמצריהפרטית-החלקית,הקליטהנחלת
רכך,פשוט".אחד,ל"דבדמבעדרמתלכדשהבל

פניועלמצריש"בדנהדטכגרןביותר,רגילותעובדות
לפתענתפסותממנו",נשמטראינוהארץכדררשל

דאייהונולדתהנצחיים,הטבעחרקישלבמונחים
הרגעמבעדה, :מרגיעהאוליארבייקטיביתיניטדליתי

מאבדיםמורתיעדמלידהחיי-אנושמעגלאריהאחד
בזרימהונטמעיםהאינדיררידראליתימשמערתםאת

כברשבהןהבריאה,בשרשרותהזמן'שלהאינסופית
 .) 30 (תינוקערדבקירנונושאהואתינוקכשנולד

רכלהנבדלותמיטשטשתאפוא,יכל-כךמגברה
ניטרלייםכמרכיביםיבשררי-עדךנשקפיםהפרטים
 .מפחידזהשרירן-עדךלעתיםאךהכרלירת.בפסיפס
שכהיוהחזרההמעגליותעלהאין-סופית,התנועה
אתנמצאואזמסחרר,כ"מעגל-קסמים"נתפסת

על-ידיהשרשרתאתלשבורקרמיבמאמץברנהרט,
מהסוףהמוקרןבסרטכמררוחו.בעיניכיוונההיפוך

והראיימתהפךשה"גלגלדואההואכךלהתחלה,
זיגמרנדהמתאביראתבזרועותיומחזיקבדנהדט,

 .) 11 (תינוקהיהכאילואותר"ומנענע
שוויון-העדןמומחשבמדומיםמתמקמתכשהעין

ממעוף-הציפורשכןהגלרבאליתישבפרספקטיבה
למשלי •כך .בחללביותרמשוניםקוריםמצטיידים

נמשךהרנגדיהיעלבדנהדטשממציאהדמיוניבסיפור
ושסיהשמייםילביןקטניםכפריםשניביןסמריקר

שביןהרבהמרחקנבשלהופכיםהקורים"שניבגבהים
העליונההמדרגהשמןואף .אחדלקרלשמים]הונגריה

דברעצמהיבקיש-קדלמטחיהדישורים,הדבריםכל
"הקרהאם .) 139 (גמורה"בבהירותמרבדנבדל

וגודשהדיכויעלעדיףמהגבהיםהמצטיירהאחד"
ההרפמניתהגידסה ?האנושיתהעיןשקולטתהפרטים

שמן"שוויון-העדןשלהמנוגדותלהשתמעויות
והציפור"."המצנפתבמשלניתנתהעליונה"המדרגה
מצנפתואתציפורנטלהמתיברנהדטשלכשאביר

שלמצנפתו :לחשוב"אפשריוכאן .ברליןלשמירעפה
מחשבהלברלין".מעלשעומדיםבשמייםהיאזיגמרנד

היאזיגמרנדשל"מצנפתו :זרגםהיאיחסיתפשוטה
משתיברנהרט".שללראשומעלשעומדיםבשמיים
לאבירברנהרטביןחיבוראיןמקרסימכלהזררירתי

זאתעםויחדאותם,המחברתהתשובהרארלםיהמת.
הדאייהזרויתכמונחיהיאהמרחב,אתמשטחת

אפשר"אבל :קודמותיהשתיאתהחובקתהקוסמית,
יהזמןכלערמדיםיברליןשלשהשמייםלחשובגם

זיגמרנדשלמצנפתוכןרעלבדנהדטשללראשומעל
בדנהדטישללראשומעלברליןשלבשמיםהיא

 .) 118 (בפלשתינה"

אחדותישלהרריהנקלטתהקוסמיתמנקודת-המבט
השטחה,שלבמחיראולי,נקנים,הללואךחיבורי
האנושיתבקליטהומעגל-קסמים.מהירחימחיקה
הנבדלותאךגמורה",בבהירותמדברנבדל"דבר
כסילה.בזחיחותבצדרת-דאייהיבפדגמנטציה,כדרכה

- nרזחרכסיללעתיםהואעצמוברנהדטגםזאת,עם
יברא)לא ... (הזהש"הרגעהידיעהלמרותהנה,דעת.

בלא"עולםבנפשולצייריכולהואאיןשנית"י
הדבדוחלמסקנהמגיעהוארביהומניהבדנהדט",
רוחימראותאלא)אינם ... (העולם"מראותכימנהיים,

הפרספקטיבותשתיביןבדנהרטשלתנודותיו .) 7 (שלי
לבעירתהמצנפתיבסיפורכמרומתקשורתיחוזרות

ובמרתבמרתומהדהדכשהואכך'והמרות.החלופיות
המהירההמחיקהעםלהשליםלוקשהגרסטביידידו

נקודת-המבטדווקאכאן,באין-סוף.הנדונה

ההכרהלמרותנחמת-מה.מספקתהמוגבלת
לאקשה"לפעמיםהמרותיעובדתשלבניטרליות

בדנהדטכמראנשיםכשאוהביםסנטימנטלי.להיות
 .) 115 (מאליהן"זולגותהדמעותגרסטבוכמר

וזחיחות-מבדלתקליטה ;ואכזריותסנטימנטליות
האמצע","מדחקקליטתשלאלהמאפייניםאלדעת.

הצורך-ובצידההקהה,האוטומטיותמיתוספים

עובדותלהגדרתהנרגעבכלנכרן",ב"סדדהאנושי
בנושאההתלבטותובהיררכיות.בקטגוריותועריכתן
והיאיהרומןלאודךכחוט-השניעובדתהנברן"ה"סדר
 :שבמבנהוהמזדקרת-לעיןהמוזרותאתגםמבהירה

זהבצדזהוטפלעיקרהעמדתהגיברביהשרירותיות,
להוסיףשניתןאלהישהגדרותאלאהבחנה.ללא

כמרבן,נובעות,"פירוק""ניכור","אדישות",אליהן
בידינו.הואהנברן"ל"סדדשהמפתחהביטחוןמתוך

הכרלירתשלהמוחלטבמיפוידווקאהיאהיומרה
ואילוולא-חשוב.חשובוקטן,גדולוטפל,לעיקר

בעצםמכריז,הואכאשדענווה,דווקאישב"ברנהדט"

הירדניות.שלבמוחלטותןאי-ודאותועל •מבנהר
 :כךזהענייןמוצגמקסימההומוריסטיתבנימה

 :זההואהנברןשהסדרסבורים"אנשים
י[נפוליוןההסטרריה . 2תכלת].[בצבעהאמת . 1

ואחדים].שרנבדנרדשחייםהאנשים . 3וכר'].יהודים

לספראפשרש"איומכיורן .) 95 (וחפצים".חיות . 4
לציפורנויששב"בדנהדט"מכירוןהנברן",הסדרמהר
שללזהשררהמעמדגמלשלולמבטוגרסטבשל

"מגובב".רצףברנמצאהעולם,מלחמתאירועי
בצירןיתרההקפדהישהאורך(לכללמשלבאפריל,

טוקיו.אתמפציצים"האמריקניםהכרונולוגי),הזמן
בצלארכל"הרצרגרגםבככבישתי"שלכברדונפגע

 ,בלונדוןהבוטנייםוהגניםהאפיפיור .) 7 4 (וגבינה"
כל-פררקרפייףסוגיישלמרתוגרסטב,שלציפורניו

הכרלירתיבתמונתשררי-ערךכמרכיביםמופיעיםאלה
ההיסטורייםהאירועיםרעםדיסניררלטסרטיעםיחד

מצדדיהםלעתיםיהם,גם(המוצגיםהגדולים
ניתן •קטןארגדולאירוע,כלכן'עליתדהקטנים).
שלהנחיתהבשעתצדדים.ואחדמאלףלהעמיד
הצמד"גרביכיגםבדודבאיטליההבריתבעלות
סיציליהשלכניעתהרעםבמים",נרטביםשלהם

ריחות".מלא"האוויר
האנושיהצורךעםגםמזדההבדנהרטשניימצד

הבליחימעובדתבעיקרהנובעב"סדד",העמוק
האדם.שלהחמלהומעודדתהמבוישתרמגרפנירתר

יאופניועלדברררבדלומדצריךכייודעהואלעתים
המחשבהמשנגררת .אחרוןואחרוןראשוןראשון

ר"הדבדים •הסדרמתבהררהגרפנירתיהמרותודאויותל
נשברמהדהעדאךשסוברים".מכפייותרפשוטים

אדם"לכל :רפאררדיהיאושהמערבתכנימההסדר
Q אתמסידטעםאניןקוראגם .משלורכיצה~ים

מזיקומחלוקתכעסשנית.ומסידאותם,לרכשימכנסיו
אלהמרותמעובדתהחריגהעם .) 64 (לפרנסה"מארד

לשרןהקרויההאנושיתוההמצאההמוסדיהתרבות,

אתיות,לקלישאותהנברןהסדרומתפרקחוזר-
("חומץלשפהמשפהוהמרותפשפשים,נגדדצפטים
דבר,שלבסופרשם).עססענציא",-עססיגהנקרא

רצוף.בסדר.ארראשוןראשוןבהדצרגלרבדאפשראי

כדליותמצטיידיםשמלמעלהמהפרספקטיבהאם
ספרדאיןדבריםהאדמהפני"עלהרי •ושוויון-ערך

גם .) 39 (ממשנהו"בתכליתשרנהדבררכל
מפרקתהיאשכןמשרנה,היאזר"נמוכה"פרספקטיבה

הפירוקמרבנים-מאליהם.ולכאודהמוסכמיםקשרים
לכלים"האני"ביןהיחסבתחוםהואביותרהבולט
 •והלשוןהחרשים-העולםאתקולטהואשבהם
מוטלת,עצמו"האני"שלשלמרתו-כןעלויתד

עצמו,אתבדנהדטשואל"כיצד,בספק.זר,מזרוית
והייתיחרדלכגרגרשגודלוחומרשלמפירודהפכתי
השאלה ?כמוהר]"מאיןמורכבניצררשאנילמה

בדנהדטשללידתולאיזכרדבצמידות , 3בעמודמוצגת
ברומן).הראשונה(השררהאשתומרתולצירן ,) 2 (

רבותאלומסתננתחוזרתוהכליהההתהוותשאלת
עלגםמרחפתוהיאבדנהרט,שלהמוזרותמתהיותיו
שאני""מהשהוא"."מהאתהבלתי-נלאיתחקירתו

מובנת-אינהשרבלמושאההמלהביןכשהחפיפה-
חרשים,זיכרון,נפש,מחשבה, :מתפרק-מאליה

ידייםירגליים,כמרנראיםאיבריםופנים,חרץ
ריאות,לב,כמרסמויים,איבריםבצדציפורניים,

נפתח ?אלהלכלביחס"האני"הואהיכן ;עצבים
דגללפודל,לו,משתייכתכיצד"אבל :ובדגלובפודל
גםכך •פודלשלקניינוהיאהבשרדגלאם ?לוהבשר
שלקניינוהואכולופודל .וראשוועיניומעירבטנו
 "?עצמוקניינו]הם[שאיבריופודלהואואיפה .פודל

ההרפמניתהגידסההיאפודלשלרגלודוגמת .) 44 (
לשאלה •ילדשלהראשוניותפליאותיובנוסח •כל-כך

להרפמן.ונחזורלפילוסופיהנניחסבוכה.פילוסופית
ושאדשמרתציפדנייםי •ושדרכיהןנעליים •לדידו

קטנים-שבקטניםמהפשטות.יותרמענייניםכותרות,

"האני"(מהרהזהרתלשאלתמיניאטוריייצוגהםאלה
הםלעתים •הדגלוכמרהשונים),למרכיביוביחס

כמעיןאותרמייצגים-ולעתיםלבעליהן'שייכים
ידובאגודלהציפורן •כך .עצמאימיקרוקוסמוס

כלשלשמהגםרכןגרסטב","שמהגרסטבשלהימנית
"עלילה"ציפורןלכל .ציפורניו ) ! (מתשעאחת

ציפורניים"לתשעעלילהעללחשובר"קשהמשלה,
לדומן"עלילה"עללחשוב,קשה,כמרבןכךראם .) 95 (

ובציפורניו,בגרסטבדקלאהעוסק"בדנהדט",כמר
בזכררנרת,ודמיוניות,ממשירתנוספות,בדמויותאלא

 •אכןובמסילותיהם.בכרכביםומלחמותיהם,בעמים
לנוכחדרן nראחדרן-אלראשון-ראשוןלצפותטיפשי
"עלילות".שלכזהשפע
הזהרתבעייתשלדידםבררה,ארסיפכמראנשים,יש

 :ואומדעצמואתמציגהיהבררה"ארסיפ :קיימתאינה
"בלילהמה,אבל .) 93 (בררה'"ארסיפ-'אדריכל

שזקןעדיקתדינהשלדגליהביןהלחיזקןאתתחב
בכותרתמיוצגמשהאנייותרבאפר".נגעשלההעדורה

לכל"הלא :המיניתלגרפנירתרזהההוא("אדריכל")
האוויר]חללאתבוצע[ראשוהולךשגרסטבמקרם
המיניתהגופניות .) 74 (שלו"הזכראיבדאתנושאהוא
היאמנחמתומחשבההיחידה,הזהרתאוליהיא

"איבד-שניננוולגבריםעדורה","זקןיששלכולנו
מהרומתפוררת.מפורקתהגופניותגםלעתיםאךזבד".
ובמונחיםפשוטותבמלים ?המיןמעשה

מחילהתוךאלאדרךאיבד"תחיבת-אובייקטיביים
היחידי""גרפנועלגםחלההחזרהכאן .) 89 (שבגרף"

מכת-המחץזאת,עםבמלים.לציידהשאיןממשרת-
הלא- •ביותרהמופשטהמימדעלמונחתתהעיקרית

אתהמוצאתהחושבת,ההכרה-שבאדםפיזי

 .כלשרןביטויה
מעטנדבר •ללשוןהדומןשליחסרלתיאורכהקדמה
ארמדותלמשל,מה,ובכרכבים.בירחבשמש,בגמלים,

מאחודיהשוקעתבשמשמביטיםכשאנועינינולנר
בחרשהנקלטתהתמרנהאתננתקאם ?גמלשלגופר

התמרנהאתהמתרגמתההכרתית,מהקליטההדאייה
שרואהזרמעיןתמרנהנדאה"שקיעה",לכותרת
נושאאחדשגמל"דאה :לפלשתינהבבראוברנהדט

החמהגלגלנשמטכךאחדגבר.עלהחמהגלגלאת
היוםוכשפנה .הגמלשלבטנובשיפוליעצמוותלה
שלותחילתוהיםשלסופרביןהגמלשלצלליתועמדה

לומדניתןזרמוזרהמציאותעל .) 19 (הרקיע"
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הירחעלשנאמד(כמרמדעתה"יצאהש"השמש
ושמאלהימינהאחת,כמקשהכביכול,הנעים,והכוכבים,
בשמים,המתבונןהילדשלמבטולתנועתבהתאם

אתגםאלא ,הדאייהחרשאתדקלאנפעילאם .) 129
אלאהתקין.למסלולםהרבדיםיחזרוהשיפוט,
כהרגלנוחוזריםאנומתחברים,ומליםמדאותשכאשד
 :אותרקליטתנועםה"יש"שלהואגםמוטעהלזיהוי
ב"כיפתכממרקמיםוהכוכביםהירחשללמשלי

ראשנו.שמעלהשמיים"
בדנהדטמתקרבהלשון'תעתועיאתלבחרןכדי

מליםסדרלחרד,צליל-מפרקןשהואעדלמלים,
ביןהקשרלמשל,מהר,לחרד.סמנטיתהודאהלחרד,
(הערליםב"סטלגמיטים"כשמרובדלמשמעותהצליל
מלמעלה(היורדיםרב"סטלגטיטים"למעלה)מלמטה
בדנהדט,אבל .כמרבןשרידותי'הואהקשר ?למטה)

ישתבשהמליםאתיהפוךשאםחדדשד'שכפארכמי
להסבירקשהנמש?למשל,ומהר, .) 25 (העולםסדר
 :לשונייםבמונחיםלהדגיםדקאפשר .עצמוהדבראת

נמשים"'מכרסיםהיוהנערהשל'פניהבמשפט"כמר
במליםתלותנואתממחישותהדוגמאותשתי .) 26 (

יעילותןאתומגחיכותכממשרתהעולםקליטתלשם
זה.בתפקיד

כמרחד-משמעית.אינההעמדהכאןגםזאת,עם

מובנתגםכךנכרן'בסדרהאנושילצורךההבנה
והקבלהכלשרן'האנושיתההיאחזותלפעמים

שמרת,בה.הכרוכההמציאותשלהמובנת-מאליה
מזהרתככותרותהספדאודךלכלכיםגחמרלמשלי
נולדשלאלתינוקבדנהדטשלתשוקתואךכוזבות.
לתינוקקוראת"שחיתהלפארלה,געגועיםמולידה
 .) 30 (אחד"שםלושיהיהבכללאפשראיכאילובשמר

ביןהחפיפה .את(מפרקמקרובהמתבונןבדנהדט,

ערדכמולידהתינוקאת(דואהומדחוקלשמר)התינוק
פארלה,ואילובתינוק.לעשרתמהיודעאינותינוק)
אנושילמגעמסוגלתחיתהוהלא-חקרנית,התמה

הפרספקטיבותשתימוקרבותזהב~קרםזה.ראשוני

שהוא"."כפיהעולםשבקבלתהנחמהמזבחעלכאחת

אתמפרקלרע,ארלטובבדנהדט,פארלה,כמרשלא
הספדאודךלכללמלים.דבריםשביןהשגורההזהרת
דדךהעולם,לנרנגלהשבמונחיהןהקטיגרדירתנבדקות

הכליהיאהלשוןהזרה.בהןהמחוללותפרספקטיבות
מרקדמהורההיאוככזרהמציאות,להגדרתהמרכזי
מרחפת,ומובלעבמפורשולפירוק.לחזרהעיקרי
בבחינתעצמו,הספרותיהעיצובשאלתבדומןאפוא,
אתכאןנמנהלא .ללשוןהעולםשביןמפגשנקודת

עםדיאליסטית,לספרותהפאדרדירתההתייחסויות
עלילות-הציפורנייםמתשעהמתעלמותעלילותיה,
החצוביםשלה,הדיאלוגיםרעלגרסטב,שלהמקבילות

יחידה-במינהשביצירההמופלא :זאתדקנאמדבסלע.
עצמםבדבריםרתמההפשוטההישירה,נגיעתההיאזר

רלאידיארת.לתכניםלעלילות,למלים,מעבד-
כלטרוםהספדישלקסמואתהיוצרתהיאזרפשטות
ב"ניתרחלמיצויניתנתהיאואיןאינטלקטואלית,הבנה

ובשאלותבגלקסיותהנרגע"בדנהדט",שכןספררתי".
הראשוניהמגעסררלגילויבמקביל,חותר,הגדולות,

עירום,אותר"מניחההיאכאשדלאמו,תינוקשבין
הרחוםהמגע .) 70 (לבשר"בשדבטנה,עלשנולד,כמר
האנושיהצעדשלמעגל-הקסמיםאתשישבורהזה

להכרחיותמשקל-נגדכמעיןבספרמדחף ,) 136 (
גםהיאשטרם-המליםוראשוניותווהמרות,הכליה
 •ספרותיתכיצירה"בדנהדט"שלנחלתו

הערות

הפורמליזםמאבותשקלובסקי,ויקטורשלתפיסתועל-פי .ו
שבהכרותהחוויהאתבקוראלעוררהיאהאמנותתכלית •הרוסי

-האוטומטיתהשגורה,מתפיסתםולנערםדבריםעםראשונית
ומוזרים.מוכרים"ל"בלתיאותםלהפוך

מביאהשאינה"אופטיקההיאהריאליזםשלההגדרותאחת . 2
 •מדייותרממנואותנומרחיקהראינהלאוביקטמדיקרובאותנו
כרגיל,אותו,רואיםאנושבראופןבאותובדיוקאותומראהאלא

היומיומיים".בחיים

ונדרס,ויםהגרמניהבמאישלברלין",בשמי"מלאכיםבסרט . 3
עיניהםדרךהעולםהצגתעל-ידי"אלוהית"נקודת-תצפיתמושגת

בני-האדם.שלבעולמםהמבקריםמלאכיםשל
ב"ברנהרט"המציאותהתפרקותאתהמעגנתאינטרפטציה . 4

הירשפלד,אריאלהציגהגיבור,שלאשתומותשלאחרבדיפרסיה
הופמן,חיה . 7.4.89 , 31.3.89"בהאדץ",שפורסמהבמסה

בלבושכ"יקהבדנהרטאתהציגהאחרונות",ב"ידיעות
בודהיסטי".
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שפי:יעקב
האוויריתהתעשייהעובדישלהארציהארגוןמזכיר

להצלחההבסיס
מאידאולוגיאישייותר

מניח,'אניאמיןעובדיםארגוןלכל'כמואצלנוהעובדיםלארגון
היאשבהן'והחשובההראשונה, :בסיסיותמטלותמספרישנן

ותנאישכרתנאיעלשמירהוהשנייה,העבודה,מקוםשמירת

הולמים.עבודה
בעודלפעולמשתדליםהאווירית,בתעשייהאנחנו,לזה,מעבר

אתלדוגמה,מנצלים,אנחנוהעובד.רווחתלמעןתחומיםעשרות
תרבות,מוסדותעםמוזליםהסכמיםליצורכדישלנוהקנייהכוח

ו"מעריב".עובד""עםכמוספריםהוצאותעםאו"הבימה",כמו

לבתי-הבראהולילדיהם,לעובדיםלקייטנותדואגיםאנחנו

משלחתמשתתפתאלהבימיםממשספורטיביות.ולפעילויות
ספורטתחרויות-בספורטיאדהאיששלושיםבתשלנוספורט

ביוגוסלביה.פועליםשל
התערבותלהתערבדואגיםאנולחו"לטיוליםשלבנושאגם

החברותובבדיקתהמוצעותבתכניותהכספי'בנושא-ארגונית

לעובדינו,המוצעותהרווחהחנויותהואאחרדברהמבצעות.

לפריג'ידר.ועדנעלמשרוךכמעטבהנחהלקנותיכוליםהםבהן
עובדיםלילדימעונותהקמנו-העובדותהנשיםבנושאאו

 .עליהןלהקלעל-מנת
ממנהההסתדרות,שלכשלוחהעצמנואתרואיםאנחנואלה,בכל

העבודהומהסכמיהמקצועיות,ההנחיותאתמקבליםאנו
ניזונים.אנו-האוצרלביןבינהשנחתמים
ארציתעובדיםמועצתלנויש-שלנוהפנימיהמבנהמבחינת

(להבדילהאווירית.התעשייהעובדיכלאתשמייצגתאחת

סקטור).לכלנפרדיםוועדיםקיימיםבהםאחריםממפעלים
סקטוריאליבסיסעלשניםלארבעאחתאצלנומתקיימותבחירות

הקיימיםהחמישהמביןסקטורלכלייצוגניתןכאשרוגיאוגרפי'
ואקדמאים),פקידיםמהנדסים,טכנאים,(ייצור,אצלנו

התעשייהשכןבארץ'השוניםלאזוריםגםהיאכשההתייחסות

נמלדרךמרמת-הגולן'החלמפעליםעלמתפרשתהאווירית
לבאר-שבע.ועדבן-גוריוןהתעופה

כלחברי-חבריםמספרלנוישבהסתדרות,לייצוגנובאשר
במח"רהמהנדסים,בהסתדרותבועה"פ,-המפלגות

שלהמרכזתהוועדהחברעצמיאניהטכנאים.ובהסתדרות
גםמשתלביםהעובדיםנציגיהיושלוהיאוהרגשתיההסתדרות,

הצלחתחיתהבכנסת,כלומרהחיצונית,הפוליטיתבמערכת
שהתבטאהמזולעין-ערוךגדולהבבחירותתנועת-העבודה

לכנסתגםמצביעיםהיוהמפעליםשעובדיבטוחאני .בפועל
אחרת.למפלגהמשתייכיםכשהםאפילוהאישי,נציגםעבור

מאשריותרהרבהאישיהואבבחירות,להצלחהלדעתי'הבסיס,
 .אידאולוגי

שהכשירהתנועת-העבודה'שלמשימתהכעתלהיותצריכהזו

דאגהלאולעומת-זאתוכלכלה,בטחוןאנשימספקתבמידה
 .המקצועיהאיגודבתחוםלמקצוענים

כמוההסתדרות,שלהגדולותהצלחותיהאתלשכוחאיןזאת,עם

מאליהן'מובנותכאילושהןהבריאותאוהפנסייהמערכת
הרואההציבור'לתודעתמספיקמובאתלאושו:בוצמתן
השנוא.המימסדנציגתאתעדייןבהסתדרות

ממנהנהניםהאמת,אתיודעיםהאווירית,בתעשייהאנחנו'ואילו

אותה.ומעריכים
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ארץ-ישראל

של
פיינגרשעודד

בטבעצבע

וענןקשתארץ

אמאאדמה

עיטם)דוד(עםוהייארץ

הנודדעודד

בטעם-של-פעם,ספרים

ומסעטיוליםמסלולי

הארץאלהזמךבמנהרת

לרוחבהלאורכה,

ולעומקה.

תולדותארכיאולוגיה,

היסטוריהההתיישבות,

מעשיות.יהודית,

עמודים, 160קשה,בכריכהספררם

 .ספרבכלצבעונייםצילומים 120-150
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הפיניתהמפרות
ומיתאריהרקעה

R ליי~ינןייKAI LAITINEN 

הואשברבשיר,~~ס;נהט~א,~אס 1958בשנתכתבבצפרן",פינלנדהיא"רחוקה
השררהעמה.שלולאופירפינלנדשללטבעההנרגעותשחוקרתבקלישאותמהתל

הרחוק.בצפרןאכןחינהפינלנד :גרפיתגיאועובדהזאתלמרותחינההמצוטטת
חצי-האיצפרןגםנמצאיםסלt;כי~קי,בירתה,ניצבתשעליהמעלת-רוחבבאותה

קרחוןאיננהפינלנדאף-על-פי-כןגרינלנד.שלהדרומיוהקצהאלסקהקמצ'טקה,
שללאקלימןהגולףזרםבהשפעתדרמההקרהממוזגאקלימה :ארקטיתטונדרהולא

רנררבגיה.שבדיה

שלאורח-חייהםרעלהפיניתהתרבותעלחותמואתמטביעהאקליםפנים,כלעל
כבתליכדאיגדהמשורר .כסמלגםפינלנדבספרותנתפסהצפוניהמיקוםהפינים.
מתכסה ·א;לפרוח,נחפזהכלשברל~ל~ד.שלהקיץעלהשיראתהמאהבראשית
ששפעוהפיניים,בחיי-התרבותגםדרמהבתופעההבחיןליבוכשלג.במהרה

tויס R~להסופרהפיני,הררמאןאביהיהמהםאחדבאינם.שנקטפוצעיריםכשדונות
 .במותרושמונהארבעיםבןהיהעצמול.יכדושמרנה.שלרשיםבגילשנפטרקירי,

בינוניתאירופאיתעירהיאשבדרוםהלסינקי_ :ולדרוםלצפרןברורותנחלקתפינלנד
ותנאי-החייםדלילהשאוכלוסייתוחבל-ארץהיאשבצפרןלפלנדלערמתה ;בגודלה

חלוקהלמערבה.פינלנדמזרחשביןהתרבותיתהחלוקההיאאחרתחלוקהקשים.בר
ביןההבדליםובמנהגיהם.התושביםבמנטליותגםאךהפיניים,בניביםמתבטאתזר

 .האץרשלעברהאתמשקפיםומערבמזרח
שבדיה,שרכנתהבוטניהמפרץשלהמערביולחרפוהים,קרבתמורגשתבמערב
המערבמן . 1809רעדהשחים-עשרההמאהאמצעלמןפינלנדחיתהשלטונהשתחת
גםתקפיםשרובםחרקים,ומערכתהחברתיהסדרהנוצרית,הדתלפינלנדהגיעו
לשארפינלנדאתקושריםמפותחתסעדומדיניותדמוקרטימשטררכןאלה .בימינו
ענפים.קשרי-תרבותמקיימתהיאשאיתןסקנדינביה,ארצות

כאןהמתחילההיערותרצועתואגמים.יערותארץהואפינלנדשלהמזרחיחלקה
השפעתהשקט.האוקיינוסחרפיבראנהוסיביררוסיהצפרןדרךברציפותנמשכת

לכנסיהמשתייכיםפינלנדתושבימכללרחציכאחוזבמזרח.בולטתהרוסיתהתרבות
-הפיניתשלהמזרחייםבניביהגםמורגשתחזקהרוסיתוהשפעההאורתודוקסית

בפיניתגםהתקבלושחלקןלא-מעטרת,שאולותמליםעל-ידיהשארביןמיוצגתהיא
הןחותמםאתהטביעושעליומחוז'ארוכהתקופהבמשךחיתהפינלנדהספרותית.

הרוסית.מהקיסרותחלקפינלנדחיתה-1917ן 1809השניםביןהמזרח.והןהמערב
 .מהןנהנולאאחריםשמחוזרתרבותזכריותעללשמורבידיהעלהזאתלמרות

ביטוילידיבאיםהםהפינית.בספרותהיטבמשתקפיםוהמערבהמזרחביןההבדלים
עםהוקההאלההבדליםשלעוקצםשרנות.ובהשקפות-עולםלשוניבשרני

ואמצעי-התקשורתהעיתונותדרךהספרותיתהפיניתשלהמהירההתפשטותה
בעקבותלברית-המועצותשנמסרומהשטחיםהארכלרסיהמעברגםהמודרניים.

ממחוזותיה,אחדאתבמלחמהאיבדהאלה.הבדליםטישטשהשגיחהעולםמלחמת
מכלל-12%כשמנרהאיזרר,תושבי .ריננדךגבגודלה,השגיחעירהואתןגרל:ה,

ברחביה.ופוזרופינלנדשלהנוכחילתחומהכולםעברופינלנד,אוכלוסיית
אחוזיםכשבעה .הלשוניהגבולהואבפינלנדהעוברנוסףחשובתרבותיגבול

והמערבייםהדרומייםלחופיהמתגורריםהםשבדית.דובריחינםפינלנדמתושבי
ישמהפינית,לחלוטיןהשרנההשבדית,ללשוןהבירה.בהלסינקירכןהאץרשל

חשוביראשית.תרבותכשפתבפינלנדשימשההשבדית .בפינלנדארוכהמסורת
טו~ןי~ס.יז~ויםר~~~ךגל~ךרריגי~סאןהתשע-עשרה,במאהפינלנדשלסרפדיה
חדשניתתופעהחיתהכשבדיתבפינלנדשנכתבההליריתהשירהכשבדית.כתבו

היאתרבותה :איתןומעמדההפיניתלצדרשמיתשפההיאהשבדיתכיוםחשובה.
רשאיםהשבדיתדובריהפינית.ההיסטוריהומןהרוחניתמהתרבותבלתי-נפרדחלק

בתי-ספריקיימיםובפינלנדהשלטונות,עםבמגעיהםבשפתםלהשתמש
שלביותרהבולטיםנציגיהשבדיים.רתיאטררנים,ספררתעיתונות,אוניברסיטה,

ר 99וי p: ,~י:א~ןס~ויקי:א~סדןט~~ההסופריםהםנירםהפינית-השבדיתהספרות

 ·ןךסרן.~~ל~ה Rיןן.rז~ללאךס ,ר~לן Rננ~והמשורריםרו~רך~ךןכךג~םי~סאןיאן 7tקין

אירופאיותמדינותהרבהעלמאשריותררבהחיתהפינלנדעלהספרותהשפעת
מישוריםבשלושהחשובהיהולארמיתתרבותיתכמעצבתהספרותתפקידאחרות.

כמרהלאומית.הזהרתאתבפינלנדוחיזקהיצרההספרותובראשונה,בראשעיקריים.
תרבות.שפתלכדיהפיניתהתפתחותעלביותרברורבאופןהשפיעההספרותכן

אופיההואניכרתחיתהפינלנדעלהספרותהשפעתשברהשלישיהמישור

שיחורהולעתיםהפיניתהחברהאתביקרהלעתיםהיאשבאמצעותויוטיהתרפא
להסביר.ניסתהגורמיהןשאתבעיתרת-משברלחצים
הועברהפינלנדכאשר , 1809בשנתאקטואליתלהיותהחלההלאומיתהזהרתבעיית

ובמצבלהתרופף,החלוהישניםוהלשוןהתרבותקשרירוסית.לחסרתשבדימשלטון
במציאתראשיתפקידהיהלספרותחדשה.ביטוידרךלהימצאחיתהצריכהשנוצר
ל~ןרריגי~סאןהמשורר :הלאומיתלתרבותהתשתיתאתיצרואנשיםחמישה .זרדרך

!~ויםוההיסטוריוןהסופרל~ר~ט,~ן:אסלןלה", R "הלאומיהאפוסאוסף ,גך~~~ר
הפינית,בלשוןהפרוזהבכותביוהראשוןן 7t~ן 9י.ר.והמדינאיהפילוסוףטר~ןי~ס.

 .קיריt;כיס R~להסופר
בעיקרעסקהשירתושעברה.המאהשלהשלושיםבשנותלכתובהחלר~~~ךגי.ל.

שבדיה-רוסיהמלחמתעלכתבררנברגהפינים.שלהיומיוםובחייפינלנדבנרפי
הדגיש),שבהן 1848-1860 11טרל 9סגן-המשנה("סיפוריבלדותסדרת ) 1808-1809 (

אתתיארוהבלדותקשים.בתנאיםשלוהאחריותתחושתואתהפיניהחיילגבורתאת
האחדותתחושתבעידודהיהחשיבותןעיקראולםאידילית,בצררההמלחמה
הלאומית.

הואהפיני.העםשירתאתללקטהמשימהאתעצמועלנטלל~ר~ט~ל~אסהרופא
אתמצאלנווטשירי-עם.איסוףחיתהשתכליתםארוכים,מסערתאחד-עשרערך

רן:ה. Rמחוזבמזרחלברית-המועצות,נירםהשייךבאיזררשצברהחומרמרבית
אתבזכררנםשימררזהשבאיזררהמבודדיםבכפריםשחיושירי-העםזמריהנידח.

(יצאה"קלררלה"הפיניהלאומיהאפוס .לדורמדורארתהוהעבירוהעממיתהשירה
לנווט .זרמשירהנוצר ,) 1849בשנת.מחודשובעיבוד , 1835בשנתלראשונהלאור
כישירת-עם,ערדאינועצמוהאפוסאךמשירת-העם,ה"קלררלה"יסודותאתשאב
תפיסתהוסגנונית.לשוניתועובדוסודרונבחרו,שמרכיביהספרותיתיצירהאם

גאווהויצרההפיניםאתהלהיבהאותנטיעממיכאפוסה"קלררלה"שלהמוטעית
הפינית.התרבותשלהמפוארעברהאתלחשוףהנסירןעלשהתבססהלארמית,
אגדות :ז'אנריםבשנייצרטר~לי~ס.!~ויםהלאומית,הזהרתמחזקיביןהשלישי
כקלאסיקרןכמעטבסקנדינביהטרפלי;סנודעאגדותככותבהיסטוריים.רררמאנים

פינלנדשלמצבהאתטרפלירסתיארשכתבבררמאנים . ן~ךן.~~זק:ן 9ו p:~ס ijהדני
שדירבנההיסטורית,תפיסההפיניתלספרותהחדירהוא .השבויהשלטוןבתקופת

לארמית.מודעותלגילויהפיניםאת

םערירמיגם:ותרליקםפינית•,מ"פחתר iלמדהורמראת

בפינית.שפורסמהביותרהמושלמתהשיריתהיצירהבזמנוהיהל~ר~טשלהאפוס
השש-עשרה,המאהבאמצעכברהחלהפיניתבלשוןהספרותישהשימושאף-על-פי

כשפתכשבדיתהתחרתהלאשהפיניתהרידתיים,בטקסטיםובראשונהבראש
ביט~יהדרכיעוצמתואתהפיניתשלעושרהאתהבליטל~ר~טשלהאפוסתרבות.
בה.הגנוזההפיתוחאפשרותאתוהדגיש

היהן t7t;כגל .ט~ר~.לשלבמלאכתומהמצדדיםהיהן 7t~ן 9י.ר.רהתיאררטיקןהעיתונאי
שעסקה .תיאוריה.עליהןבהסתמךובנההגלשלמחשבותיואתשפיתחפילוסוף,

ואתהעםשלטבעואתהמביעההיאהעםרוחן 7t~ן 9תפיסתלפיהעם.שלברוחו
הכתובהבספרותראהן 7t~ן 9עצמית.למודעותאותרהמעוררתוהיאימאפייניו
על-אףלארמיתהתעוררותשלזהבתהליךבמעלההראשוןהמדרבןאתהעםבלשון
השפההעם,רובשפתהיאפינלנדשלששפתהן 7t~ן 9הדגישהשבויהלשונירקעו

הפיניתעלההכרזהאתלאשר 1863בשנתן 7t~ן 9הצליחלסנטורמשנבחרהפינית.
השבדית.שללאלהשררתזכריותבעלתלארמיתלשרןכעל

"שבעהבררמאן .קיריt;כיס R~להיהבספרותתפיסותיוומגשיםן 7t~ן 9שלבן-זמנו
עליה'שברהנירוןאתוהורההפיניתהפרוזהלהתפתחותהבסיסאתיצרהואאחים"
מקרםלתפוסהיושעתידיםנושאים,בררמאןהעלהקיריבעתיד.מטרותיהאתלשרת
היחידשביןוהזיקההטבעלביןהאדםביןהיחסיםמערכת :הפיניתבספרותמרכזי

 .והחברה

ברראולפעמיםהפינית.בשירהוהןבפרוזההןומקובלאהודנושאוהיגרהיההטבע
ההשראהמקוררתהיווהאהבההטבע .כידידנתפסהואכללבדרךאךאריב,

 .רפ.אאחרי~ס~יביצירותבעיקרבפרוזה,גםפינלנד.משוררישלהעיקריים
t;בספרותגםרבההטבעמשמערתהיצירה.ממרקדיאחדהואהטבע .ה~~~אןיכ

הנוהיםהצעיריםהסופריםשלביצירותיהםבמיוחדבולטתוהיאהמודרנית,הפינית
"ירוקה".השקפת-עולםאחרי
החברהלביןהיחידשביןבקשרהאחריהמרכזיבנושאעסקורר~~~ךגקירירקלא

זההפינייםהסופריםאתהעסיקווהשלכותיומשמעותרזה,קשרמהרתחי.הואשבה
אחרכי~הניסופריםשליצירותיהםמרביתאתמאפייןזהעיסוקשנה.ממאהיותר
 ~,ר~צ;בעיקרינושאמהורהוהוא .ה~~~אןיכ;tרפ.א.י~~טר Rאוי 7t7~י_לiוטר~ן,יר~ל
לבעירתהתייחסותםאתהביעוהפינייםהסופרים .ה~~~~ס יpז~~ך. ן~א~~בר 7טר

אתלתארהרבוהםפוליטיות.בשאלותעמדותיהםמהבהרתהתחמקוולאחברתיות,
ובאהדה.בהזדהותוהענייםהנידחיםהמחוזרתתושבישלחייהם
בספרותרעולותהחוזרותהבעיותאחתהיאאדםהואבאשרהאדםערכיותבעיית

שזירת-אף-על-פיהעכשוויים,הפינייםהסופריםאתגםמעסיקהזרבעיההפינית.
השעה.בעירתהיכןהנידונותוהסוגיותלעירמהיערהועברהההתרחשות
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הריאליזםשלהראשיותממטרותיוהיהחייוושלהאדםשלוביקורתיאמיןתיאור
וכלליתמחודשתלהצגההרכילבתיאורהיושרעיקרוןשעברה.המאהבסוףהפיני
אתבעיקרמאפייןזהקרכולה.לאומהבהתייחסעצמיתביקורת :הדבריםשליותר

הפיניתהעצמאותמלחמת .פינלנדהשתתפהשבהןהמלחמותשתישלתיאררי:יזן
מחנהמחנות:לשניהפיניתהאומהאתשחילקהאזרחים,מלחמתגםחיתה ) 1918 (

ברעיונותשדגלוהפועליםמעמדבניבעיקרהשתייכושאליו"האדומים"
הבינוניהמעמדאתהעליון,המעמדאתשייצג"הלבנים",ומחנהסוציאליסטיים,

הספרותאולם"הלבנים",בניצחוןהסתיימההמלחמההאמידים.האיכריםואת
ביותרהמוכרהספרהמובסים.שלמנקודת-ראותםגםהמאבקאתלהציגמיהרה
שיצאהצדקנית","העליבותt;כיןא~~tזהפ.א.שלספררהואזאתבקטגוריהשנכלל
לשתייםפינלנדמבחינתשנחלקהחשביה,העולםמלחמת . 1919בשנתכברלאור

לררמאניםנושאחיתה ) 1941-44ההתשהומלחמת 1939-40החורף(מלחמת
האלמוני""החייללי~הךאךכ;.שלספררהואשבהםהמפורסםלא-מעטים.ביקורתיים

בררמאכיםפיני.לכלהמוכרבהומור,מתובלאךריאליסטימלחמה),ורמאן 1954 (
בכמהגםהואכךוסרקסטי'גרוטסקיהואהמלחמהתיאורק.ריךא~;.הסופרשל

 ,) 1945 (המצרי""שיכוסהןאן~אךיה .Rז;נישלספרר .~י~א~ןס~ריקשלמיצירותיו
בצררההמלחמהשלהשפעות-הלוואיאתתיארעולמיים,ובהצלחהבפרסוםשזכה

אתגםלשקףןאן~אךיבידיעלההיסטוריבנושאהבחירהבאמצעותעקיפה.
עזרההספרותהשכיח.העולםבמלחמתמפלתםאחריהפיניםשלחוסר-הוודאות

המתמידהחיטוטעל-ידידווקאכקלעשאליוהלאומיהמשברעללהתגברהפיכילעם
והבלתי-מצועצע.המפוכחתיאורןודרךכאובותבבעיות
 .הפיכיהעםתרבותבפיתוחובתפקידיההפיניתהספרותבמאפייניעוסקזהמאמר

מטרת :מהכללותלהימנעהראויומןחלקית,ת.להירעשויההמתקבלתהתמרנה
הפינית,הספרותהיווצרותשלמעט,פשטניגםאםכולל,תיאורלתתהיאהמאמר

הספרותהעולמית.הספרותעםהפיניתהספרותקשריאתלתאריומרותלוואין
בהשקפת-רקלאמקודמתהשרכההשכיחהעולםמלחמתאחרישככתבההפינית
כפיהמודרניזםבהשפעתהפיניתבשירהחלמהותישינויבסגנונה.גםאלהעולמה,
שלבשירתםביותרברורבאופןנראההחדשהסגנוןאלירט.ט.ס.אצלמיוצגשהוא

1$Q ;זןה-לי:;ניק; 1$סבtוQ אתרשמהחדשיםהתבטאותדרכישסללהשירה .ר~??ה
כיכרשימושערשההאביקומוחשיים.יסודותעלהמבוססתצרופהבליריותהדגש

רבמשחקי-ז;נליםוההורההעברמעלהמדלגותבהקבלותביטוילידיהבאהבאירוניה,
להשתמשקי 9ריק; 1$Q יקt~~בעיקרנטהיותרהמאוחריםהמשורריםמביןשנונים.
בבעירתהחדשההשירהשלהאובססיביעיסוקהאףעלהעתיקה,השירהמןביסודות
הסטודנטיםכמרדהידועיםהמחאהגליהתפרצותבתחזיתשהתמקדעיסוקהשעה,

 . 1968בשנתהכלל-אירופאי

מתרכזתהיאומבעיותיהם.וקירירו~~ךגמהשקפותרחוקהבת-זמננוהפיניתהספרות

הכפרמןהמעברחי.הואשבההכלל-אנושיתבחברההמודרניהאדםשלבשאלותיו
יותררבהלטבעזרספררתשקרבתאף-על-פיהפיניתהספרותעלפסחלאהעיראל

הבעיותהמתועשות.המדינותברובמאשרפחותעירוניבפינלנדואורח-החיים
מצאראלהכל-העולמיהמשברשלוצלוהסביבהזיהוםסככתהטכניקה,שיוצרת

הרועמבעירתמוטרדיםרביםפינייםסופריםהעכשווית.הפיניתלספרותדרכםאת
להשירמכסיםשעליהםהשאלה,?"היאבאיםאנו"אנהשהשאלהרדומהוהאלימות,

 •.מאי-פעםיותרעכשיו

~ ~-

 ) 19 24 (לייטיגןקיי

הפינית.הספרותמכוןמראשיהלסינקי'באוניברסיטתפיניתלספרותכפרופסורמשמש

ביןכתבלייר;ומשוררדרמטורג ,) 1870אחים",("שבעההפיגיהרומאןאבי ,) 1834-72 (קיריאלקסיס
לבי"של"שירוהשירהאנושים".אדמת"סנדלריהפיניתבספרותביותרהגודעתהקומדיהאתהשאר
אחים"."שבעההרומאןמסוףלקוח

 Alexsis Kiviקיריאלקסיס

היעראיששלשירו
ר, iJ , 97לכם Wר, izזvלרם,
 !ר iJ ~ iן 1רר 7זvלרם

 ;ס~;;זןר ,ס~בrיר 11 ~~אן
יארן~ל.ארי~ה. Rצר~ד

:p סך~ר:ווכt;> סיםi .ךה

 ,ר iz~ןל;;~יותה iיי י~~
ןם,~ש:וrכחןש~נבור

ט~ירלהז5.ךץ~זקחרזרת
זב,בrםן~ריז5ז;ןמרןד

סערךם.~~זק~ה:ז~ר

i ס,גילre ךR סזקלר1לב,ע
 ,א~ליררת R~ין W~יפה

ז.נ~~ףנר~ב-ל "vאrכת 13
ילין~ך;יגר~ז;יסל.ך
יב. 19;: ~~בד zךססד

 1ם wסעו~,ה:וא~יל wקולו

 ;ו:ז~~יתר izןזנת iקול
יזנךרי~הסג~ר.ד.ררז5ת

ש~ל'ך~ת~תז.כד~
~ז;י~ךרים.סב iiJל.י 13713

ןךה, wס~אןחיא ה${ל~~ה.כ
 :~;גק 7Pל~ב:ןןההוד~ש
iQ ךדרגשרiJ ~ i רR ,ם

ז,~הס~.ד~הס~ש
רו~ם.נו~לוס~ש:ווכ

w ,ירw ל~יל
n ך·w היסזאולתvל.יליתחךז! 

w חילית, ,ה~:ה 9~רים
יזtה. t;:זtןרי z~תןזvם

ל;;זירת,ל:לי~ם 1 :זvם
לךערתט:ואו~ךהי Rf~ת

f סזאול~דון~.רי. 

w ם: i1 ל~י,ת,ל~לים
~ןמרת,סיק.רב iןןתוiם
 .ןחז;יגךגדט:ןאו~ךה ח,~

י:;ןי:;ןי qללוים i ~!;ינה
 ,ס:;ןי 1סרש' i ~לנ:ןך

הז-וחמס.שיראתלשמע
• ; -•• • • --; rי

 1שלומרחבהשאול,מרחב
••• 1 --1 ••• • T T •·• 

 .ב~~ iJךסק iJטויב,סךסק

-סנגר~ן~י;:ועוןםסךסק

ז:וים tס~ח;:זיאם!!אaוךה *
i:ו~יוית.כוקיתלוו~:ה

יכןקה!!א "~לל f"ייi,qרוס!קיר
ז;יה f " •:כאדשןו;:ז~יויוג:כרו~ן

15 r:ם'ז". 

 . . . . ,~ר z~ןלחיותרו~ה י~~
רם,אש:ןחש iחגנגרר

• :• --T 

ט~ירלהרץ.~~~חוזרת
 ·זב,~םן~רי~~מר.דד

סערךם.~~זק~ה:ז~ר

 • ;י~ו,tזק,ל ;ג~~ו,ז;:ויאt,ו~י;לה *

!;כי~ית. iJ ה:~;ל; nב;בזpי 'י~~ iJ~ל
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 Eino Leimoל.ינ;אינ;

~ם·;:זן.ךן~ל
משם,באאחרה,.מפבאאחד

 .עוןם: iJ·;סוף ~בן~yז~ ,~ןך;;

 ,סוף fפו fזק~סוס~ל;גא~זכי
 .ף iזכשו~ך~קו;ג.ך~ל;גא~ח.ד

?yi] ךת.~סשו~ה,ס:ה~עi] ,ןה~yז

א-:;כזק,רה.·ל-לאחרכשרה,-לאחד
T "."T :••ז • • -T • T 

~;,~tם~~ל~לךךה ונק-iJ 'ך.ךך. . . . 
 .ךך.~~זקח::;נ~ירו ה~~;נר p:סיו

~חיםרר..ד P:::;ננו w : ף.?ו::ג
שחים.דאגכלילמדורהמסביב

ז•-- •: T :- ••ז

~ 7t -רותf ף~W זכא·ךל~פוםg רW ~ר, 
 .~ר 9 ~~ח.דזק~ה p:;נר p:ז:יין 7tח~זכי~ה

זt~יב, iJרוחות~.ךץ~ל ר~ו;t~זכי
הרהיב.לפלנדהריכאגדותאחר.

-•• : -T •ז• -: -: • : • 

 ,בר~yז~החדשיםהכשפיםאתהבכידזה
שאסב.עלמו~:-~מזדח Tחמ~ת•את:~הו•א•

 :• Tt T •- :--נ •: •••-

 ·~ד 9 ~ח.ד 25זק~ה p:;נר p:ז:יין 7t ז:i~זכי~ה
 .ע~דלילירגערעודסבבההכ.דולההדנה

--.• T : -T T : T : 
0
." -•• 

O T 

iJ ~~זכשוך'ס:ה רiJ ל~ן~~-ן..ךך . 
 .לחt;ו.ז:ן~לפנו gהוכאשכלילההגהכלי

: • ••• ••• --: T T •·• : • • 

המנוחה,האםלפתעעלתהכדעת
---T : T - ••• : •• T : -T 

f דi יזזקואס.ר~חסר 25תtגw :;>הכז. 

מ:פל'ה~וקרחברובערמומיותהגההאחד
 .ל~בנל·ש;חל .,~~·הלבבו ל;-,עט~; ,~~;
 • •••••: TT •- ••-:• ••-ז

השלוח,אתהרוצחאמריאתכ:פהה~ותרם
בה. Tסמ~י ת•;,ל~•האל:~בני~הנכ~~כו;לכו

••• T •:-: --:ז ;• --: :• T 

 !לפציםהפח ,לריבבוברחדל
:--: T • T - -" -

0 

 .םי~י:0w r-ה w ~~א 7tז:יזג~ךז
 ?והנפלאהאדירככי

לה. wר~ט iw--.~ןץ iiJTע iן

iJ ןערל~נו~~ורת~חP. ףWf לרם! 

י·ם, 2$ י~~~תן~זpף-א·ןל
והנדכא.האישםכני

iw ~ iJ ;~ד, w · .-r רד~ע.לה

-ך fןה 9ליעו~ים~~tקים
 •ד~זpףטוב~צכח,ך:;גים 7ךע
f י~i] ך~הורiJ ז;ז~ד~. 
W להiJ ר.ן~עז;י~ןץRW .ט

 ,םיpז~~כ,;~שרתסופרת [i~חוץ

 .םי~~ג;:פהג~יםכהזכז;ןים,כ.הה.פ

W 1ל.ר'PiJ דוג~. •~ןץW .קט. 
 . . . . !לג~טסזרלל~~ל-ז;ן~~זריף

ל~~י iJס~פרסל,ןןה, RiJדי.~כר~ל ה~??~קי~ן.~י~,ל *
 .ל-ן~ת )iן Rך;י~;ן iJךמותךמותר .ד 1ל 1~יtקל

 Uuno kailasקיילאסא~נ;

 , iל~ז~ובנרת~יגן:;נגי·:;נלי-~ךתל Wמדודות
ז;יקד.קו~א;נר p: .סד 25iJW:Pשוךפותז. iJס~זכ;~ת

ZiJ ר~iJ יסישוך;הiJ .ל~ן~~-ךך.ן . 
 .לחt;ו.ז:ן~להרס;ננוכאפרבלילההגהכלי
 •••- ·-·•ז• ד;-- ·-·•: •:

ניוחדוהמבריקהרבגונימייצגוהוא ) 1878-1926 (לינראירב
איחד ;הפיניתנשידןההחדשההלאומיתהרומנטיקהזדםשל

השידירת(ביצירותה"קלררלה"מןלארמייםיסודותבשידתו
הסימבולזיםשלאלמנטים ,)-1903 16המדרדרתחג"מזמורי

 .טדאגי"ר"ארפטימיזםהאירופאי

קיילאסאונו

ןישנכתקופהפינלנדמשורריגדול ,) 1901-33 (קיילאסארבו
קבוצת ,"האשנושאי"בדיתממייסדי ;העולםמלחמותשתי

כ"פתיחתיעודהאתשראתהצעירים,וסופריםמשודרים

מפגשהיאקיילאסשירתלאירופה".פינלנדשלחלונותיה
ניכרכחלק .האקספרסיוניזםלכיןהסימבוליזםניןיסגנונ

ניכורותחושותחריגותנפשיותחוויותמודגשותמשידתו

 .עמוק

לאחי
: T • 

ער.דג .~חי t~ליףדג.ערה"כ~גי
 :ארס::דוכש~י~י;נר p: 125 •:רף~ל י~~

iJ .חי, 2$ל~הf זק~ןע,ליf זקג::ןןעלי
כלתה.נעורינורגישות

: • ; •• T : T 

לכנכרת,הרבינוביחדלפנים
1 • T - - : •• : • 1 • 

~יכו. wנו Rזכדסד zf~ים 9ך
 ,ה· 0w ~ w-מהז:זי, 2$ ,ה· wזק~~~ה

 .~ג:יי~יכו~~דריםיר W נ;:~

ךך'.~ןן;גד 7t :;גכו_ך;גד 7tךל·א
סר~חים.נרזrי.tזי fל·א;גך~חים,ךךק~ך

7t לא:;נ;r.1 סוס~תנו:P יןיר 25~סר. 
 :ךן~ים iJג~ז-וול.י:ןעז;ןי-

ם Wךה.פ~רסקtזיןה fיו.רעז;יי

 tבנני·חילבמלאכתכגבריםכעמד
-:-• : T • • : ••• :• :•• -• 

-התח~ובותכדרכיהעמלכחזית
-:-• :• t T T : -; •• • : -: 

 ?בבלילזהאתזהונמית
: T • ••• :• ."" --• 

ל~י~ק.י~ןזקל~מר
חזר

-T 

~חים,סז~ךם ,ה! iסרוס

גr;זישרלים.זאון םי~!~דב
W דוג ,ס~~ןץל.רi , .שק.ט

 ?שר~ט 7t~זרי ה~~ ,וה~~

 !ף .Pךערןל q ,הס~~ז:;;נר p:בנרא

 tשוזף~לג:ייב t:דבrצכזק~א

ט. Rךז:ז~~י •ח~~י~ן

w רןגע ,ס~~חלהRW .ט

f זד;:זךיג:יי~קרם;לt 

iJ ז:;ניטום:iר:פרת..~נ,י

ל:;נדזj,ן~יג:יי~קוםל fז;ן
 t;גדr;זז:ייזקךק 12$7~;נל

 .זיס~יג:יים w~ם
~ל r.1;רי.ז Rf~ף
ךןה. wזקל~קוםליזא 7t ~ל·א

כ.דדבתרניראותי

w . ,i כ:i ל·א~ז;ןי-~ליה~ f , . 
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 Helvi Javonenיוב;~ןהךוי

~גו:זכ~
 ך~~~דtקכוח;ת םי~~;~

: R רוf יגי~. 

סז-ן;~ןתזכז;כדתס~~יםדת ?7ז
iך~ i=t רין.ז:יי;. 

לילדיםשחי~מי
• :• T T • • 

שאיל
T 

ף, 9fiJי7זכב

 .ט~ ?7לי~ח
iJ ז:י~לאןi ליז5תא~
 .ס{!כ;P.7PiJ tס~לע~ל

 ,ת;נ~ Rזכבו;ת

~ךןה,דנ;ת

 ,~יגי~ן fדז~ן
 ,ז:יךחו~יגא~ל
ד~לי w~ף

~ןם. ת;ב~~מ;.ז:ןיר;ת

 ,ת;ד~~ ,~ליrןזךגה

i? ןiJ .ר.ס~ן.ךרf .ה

~זכד fז:יין ?7ג
ש:~ב;אלמי

ל.ה, i ~:רק W ~~ Tל
ס~ז~ים,ל~ת R י\:חום

f א;ך~יגיו

w ;ר.ק;~ינ~, 

f ק;ל;כיו
w ;ש~ינ;~, . 

גוי wד;גישום

 .;ב~ין

לילדותם,הםנ;לדושוב

זנ;זכה, ciרס~דה'ת'~י wלזכ;
:זקבום ijךק.~יםו:;ב~;גרים

 nןגע;כר-אר:ו 9ך~
-לן~ר-~ה

 :דב;ת~~ים fסלףהוא
 ,ך~ן ?iזp~ת א~~ס:ההוא
 ,ן tלא~לים iJז5ת ם~~ד.י ?i א·vז~ W:דד
ים, wלי-זג ?fi;ר iWח 2$א;
 ,סי iWק;_ןם iJס~הובז:דבווךא;
ןח;ק.~ר

 •גגן •גגןך;~ים,ר iג ,ג~ז
שלרה.שרהנבל,ר 9מסשלרה

ז:- T •:••- ••-;ז:-

 , iiו;ינ; ?iןקז2לא iJגן iס
לרכס.מעלחולהגשמה

1 T T T •• -ז:• ••• 

v. .וזקב;תןרrזנi? ~רנו;ri , 
אדמהעלטרדותמנוהעפר

T ז.,-. •• :"iי' -;-T T 

 .ר iג ,סז;rג!~י~ה;שרת p:ס~ת

~ר~הדקiךtקופ~ה.לאן;ר
נמ;הידעתאתנכשהז-ןןפ;גשל·אהביתה

--; T ••• • T I T ;• ---; 

 ת~~סיו W:ק~!ןדות, .ת~~~
ה. Rצו ?7ו

ע iJ ~ 9זנ~.רףס~ה 1fג5זכר-

~י7ךפו.דע;ת iJך

ז;ו!תךז5תס~ןד~תשובח;~פ;ת
iJ ךיד.~~לבiס
:p א~pזiJ סג5:ק~בp ר;ן, g ס~.דת,~ל
~ןםי gי Qך

ל~בולות.iיג~~ר~זvרים ?7סחליקו

לי,גאגגןג;זק,א-~לי,גגן,
-וס~דולסש;ב 1fל~זpל
סיוסי.ה :יןה wי wס~~ל

ססרים,~יןiךזקע;לס~עוךים,
-ך~ן i? 1f ,ר iג

סזןןה.כןה p: .םי~!ס~~~ים
 .,. ...ג .... •: ._ • .,. •- . nבחבטומנתומותח=יים

 1גדולגבלנגינתיותרבובדה
 T •:••- •: ••ז•• 1

ךא._סב;ג~ל

f ך:פ.לכיi.ס~~ל--סל.בw י-
י. wא·,ל W ~ iסזז!זכקןזכב

ןיוכונחלדי

המייצגותאחת ,) 1919-59 (יובונןהלווי
נושאי .תיהפינרהיבשהמודרניזםשלהראשונות

אךקיילאס,שלהנפשילעולמוקרוביםשירתה
רקעבעליהםיובונןמשירירביםבדתי.הדגש
תנ"כי.

 Sirkka Turkkaטרוקהסירקה

ס~יס~הלא~קרם~ש~ם
f י· 9סס:הא·ל~ק;םשום

:ק~דח.~ז;כ~ןה;:~~רינות

לתתהיהלאלחבוים .החסד
-••• :• --• T T T •• 

=קלל.iך~נו
ב;_ןדק 2$Rדק

ופr;זסיו ?iךזק~ה,:ד~הף .Pע; ?7
 ,םי~~ ?t?iסוס;~יםנ;ןךים

, W רי.סR רו~~ת.זגסםע;להגות
סז:ןהדק~זקג; ,ק; 2$fה 9 ~ר;i? rסזכ~ר

י;ה,רךןחרקלנו Wסזהסזp~;ק
ידרנו.בנישל·הנחלהשדה

-••• T T -••• :•• :• 

נ;ס ת~~ק:ה R.ריזכ~ר

ב iס~;_ךי 9 ~ים, Rךס~~

 ,ן;~ק:tקים R:דם,

f עו~םf ף

;:~רוזכ.ןנכח
השוס;גיםשלהי:ןאוכיםצלליהם
 ~ ל~~iזא.ותולס~~ף-:?ים·;~-~~

י· 9ס~ין
 .סבול ה~~pזpז ק;~~ש

זזtזp~~הל.ג W 1fג5זכר-
בשלג.רח 9הנביתאת ·.· .. -:•--...... 

ם~ג:ייםןים ?7ער~ים .vס;תוך
f ז:ייםערןקךים;:ז~זיםתוךpסז

ע.יגי-,דז:דים. f~גווז,:;גי~ים

בנעיגי-גשם.אלאבעיני-פצצותלא
 ••• •: •• •• 1יז'•: T tז •• •• 1

f ;ןק;.רך,ל:קז;ו
ז;ובר:ך.

~ jJ רויףי~iJ רר~ך~ה.~tזז. 
רגע,.ו:ד~ידה wסנורית,
ס~ה R~פ,~יתזp~ש

הח=ייםעםי;ת nליש
.. • 1 • --• , 

tt ל~שוR ל~ז:ייםר.א: 
 .סשרףד i~סבוסם
ה. Jז5תן~י.ז:ןי י~~

קןם.~םה J~תזנךז:יי 2$ י~~
יל .Pנרסזpשו_ךרןכ~זpר
~פור'כף-:דו ?iנרזp.ךת

 .יר wלוזנו;יז:דילה~~יס f~תת 9ו.ך 9

בדימוייםעשירהשירתההעכשווית.הפיניתבשירההבולטותהמשוררותאחת ,) 1939 (טרוקהסירקה
בשנתפינלנדיהבפרסזכתהבוטה.אףולפעמיםישירהשאמירתםובמרטיביםהטבעמעולםהשאולים

1987 . 
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הייחודייםאחד ,) 1931 (האביקופאבר

מלחמתאחדילפינלנדשקמובמשודדים
שירים,כוללותיצירותיוהשביח.העולם
סגנוןאומןומסרת.דרמאניםמחזרת,

רהוטהסמליםשפתבעלמהוקצע
בפרסזכהדקה.אנושיתואירוניה

שידיר .) 1984(ארקלהרמה,נרישטאדט
רבות.ללשונותתודגמו

המעבדממייצגות ,) 1922 (מנראוח·ליסח
שנותשללמודרניזםהמסורתיתמהשידה

על·ידימאופייניםשידיההחמישים.
ורבות·עשירהסמליםבשפתשימוש
עםהדוקקשרעלהמצביעהדקויות,
 .והמוסיקההמיתולוגיההטבע,עולמות

~ tt ;האביק;בPaavo Haavikko 

יו~ד~יי~אןדtזזt~קי~ש;:ז~tטיזם י~~
 ,דזvיי iו~אזדס~~ק,~שיךם wס~ ,~~

~קום. ל;נ;~נכ~יי
f ~ W זקלרw כ~שיםrיםו~vכהזr~יי:כ:rנכ~ייגכמזי

ןסtק~ןה.סןסזג~לה,זג~לה,
ןססך~~ה, ף~~ iJ.ךך iע,ל!תה, 9סננ~ך;:דr;רמוזןט~ת

 .זיr:יי qגכל i רו:r, 17~מךז:יירננות םי~~~
ולראותאזעדלחיותרוצהאניאבל

:-T :-• ••• • : -r1י • : 

 .םי~~~??~~ויםאוrכם~לגכךרים 9 ~~ין
לפנילדעתמסגליםשאינםאלה

•• ••• :• •• rי; ••• T • יr--• 1 •• 

העשב.ננשפתr-ונכתבשההיסטוריה  ••••• ,.-:• •• ,..:ז : ·-·:

ןטוב,ר R ~~ר .P~ית-:כי~זקוכ~יסם~ל,ה
מטעות.שאלותעלנכונותr-וש~בות

 ת,~;ל:ננ•~תא-r-והמה :נשאל;של~הם
•• :• • : ;-T T -T T -:-

~עולם,
ij זקל·אםi נבוf 1ר"~קf : 

 .תו"~~ד~דלק.ט~אr:יי
 ,~ןרום~אבויזק~ים wס~ Wfזקמו~ה;ז:כךיr:יי

~פו~ה.ג"ךש~זקסם f~ך~ע-~זז,י:ךה;ך

י~לידד~רם iטשבום~יד--אוr:ייז:יtק~ל~ל
 .ה~ Rר~ת fרו~הזקד~ר~~זקד~ךא

סר.אש~לי iwלוך~שכ~חז w~םניליר rס~וק
אש,.:כרל iר twלון~ש ה,~זק,ן~םנולדס~זקךר

~סיק,ל·אה, 9~ע,ריל·אנכה, R ג;:~,קזל ?!iJ ~ Q~ה R ג;:יוtק,בה~א
ל~ןמבו~יתבו~גכr:זת~זלג,~שבוr:זיםר f ~ iמ~זים'זןן~רו

iJ ד.ךךעו~ר~זקךרi!iJ נכו;נעלון~יזר• i כר"אש,ל:
 .ע~ז~ךנכו 2$Wע,~קה~אלעולם,הול.ךה~א
לעולם.הול.ךה~א

~ w יםי~vכדפ~זrדל:כע.~ק ,ה~,קז~וס~ז;כי;ה.~
~.דליןקהואי:;גtק~תו

 ,תו,~~יש .ק~,עה~אוסע.~קזv~יםי w ~שבוב
 .ר~! iJ~תחוזההבוא

;:~עולם,~ת~זז,י·אבו W,;וים"לזvה ?Vל iחול.םהבוא
~~יסם, wל i;:~עולם~ת~זז,יאבוסם
צוסקהבוא~~זק,רצוסק,א 1ה א.ל~ר;r~הבןאן~~זקר ,א.ל~ר;r~א 1ה
נר!קלים,~לו~ים~~זקר~לון p:ל ,Pנרא 1הל ,Pנוא 1הןכ~tקרל, ,Pנרא 1ה

~ים, wריס~ד~הל iןשוד~יםר~ם 2$7נו!קליםסם

סעוןם.נוזז,י~ינו~לים,סםחון~ים,סם~ים, w ~סם

 Eeva-Lisa Mannerמנראוח·לסח
.'' T • 

הופתגנדה~אאז-רהכי
• -T -• :-•• 

ד.ררלדנ~ ?Vס~ליי W ,ה!~!?גכל~~חוזל.ינ~ iזקמד
סוף. t:כ~י nךנכ~זק.ךג~ךסר Wדי p:סrכלל~י q~ך

V? מi רמוזןטות,~ריס~~גי;r~ג~~גי?i י~ךטון~מות
מתע'יפתההיסטוריהבכאשרמצחינה,רומאנכלמפני

• : •• T T T • : --:-:• -• : נT • : -:• ••• 

 .עשז-וונותיהםאתמאנבדיםרהלאזפים
: -: .... : -: . ... ·•· : .. ... ' 

V? מi ~גי~ל.ינ~~RP.7? ~ R יג~~~ים t ,גי;:דירים~~
מפניעלינבןשמדהזעתלבלריומפניהזפשוררים

 ••: • •• f : T--- ••ז :- ••: • • : :-

מפניה'ירגיםומפניה"הודיםמפניהז-רורותכל
T -J • ז- •• : • • :- ••ז:• f • : •• 

?? IJ'W סi ז;נים; 

~'דדייי Q ~~~;:~~לב wס~זקריסז;נr:יגגיה~א~נכה:קי
ד tiקזקוכ~יםסז;נך~הס~דוןה,ס~rכ~הצוב, iסס~יש
הלוטוסאוכליושהנמריםה'ידיםנכפותמסמורנדי

- ••: •ז:-•-.: •-ז-- :• ·•:

 .לחותמדבשותנבמליםאות;:ןמחr-ולים
: -: • J - T -... : • • : T 

מפניעלינבושמדהשראל;מות nמפניעלינושמד
: • • T •• : • -: : T -f : T •• • : •• 

~תלךאותנכ~יי 1אוrכגעו_ךרסזק~נכרות,סזןעות
~ V? ךק.נו,זגתrW זגסרלנולח 9ז:ין~ל:;כ;;יךנכ,ל"א~לי:כ

~ןי.

~tק~.זכנול i:כו:זך~.ךת,יון 9 ~~~גינ~ .Pגול ti iקמ
מפניזכרוננ~עלרהשאנפ~ת.ההצלחהמפנישמד

: • : •• --: T T --: - - : -: • •• t • •• 

 1~נ wלה, /ttoס~תדז:ז~ש·דל ,;r ~ךכלית w:כ~נוסr.זדזvה

i ~~יל~סז;רשבו;ה 1 ג;:~. 
/ ' 

ג:קירtקל'אי:כ~rכי~תד~ים~~חו.רילזקצ"אלנוןסנח
יע e·ש'ישיפיואת"ס eנתשל"אהריחואת

- • :- ••• f : T ••• : • ••• t T ז-: •:

יי 1זז(פל f~חולל'א~~מובןבונכ~יד~ל.יבו

ש'יהיה .כשלעצמוישבןתחסרה"צ~ריםלבש'יהיה
•.· • : .. • •• -: • - -: t •• : - : ... : t ... • :•.· 

רוח.ללאכשלעצמוור, eרה~הזאברוח --:·· :-• ::•:-: : -

ל~ןןקה~::זtקןז$ה ם:~ז:::ג;ירון~ל
נוךדולה tt ל~~ס~ליןה,~ךכוך,~~זפ~~רין:;גים

ות. nס~יח;ןזקלסקולותזקל~"ו~ן~יות iJ :זגסtזה~ה
iJ2$ ם:~סן~ת:כ~ן~ה~ת:;וז:יי, WW הד~י!ה 1~ב!

אתאוצרהאחרמהריזפםמתחהאחדינש"בןי:קזוג
• T T"."T •:-•• -•• ז-•• •• :• 

ס~סר;נן. .P ??ס~rכדריר, Rס~ח.רז:זם,ס~rכד ;'ס nס
~זו~יםךה,~תןהלס:;כיר;לישו~ים, :~שוט

 . . . . .ת~נ~~~ל

~י~ם wר~ריםדקל~הכ רvז~~ w;ני p:אוrכםס:;וז:יי 2$
משנינביישמשניהםנולדז-וי~צמי י~~מבוב~ים.
~ף ·,;~,~· ןו;~י~-ל~--ף~ ; ~~~~ .P ??~;י:זךג;:ס.סס;רים

יון~ת י~~וr;רחוש;ת,י~~רןם י~~גיסם. /r~~ oכת

~יפ"היון~ת י~~ת. iיוד י~~י~ ? י~~~י ; י~~~ה

 י~~ ז:זt~ת iיוד י~~ת. iיוד י~~י~ ?ל~ה ; י~~
 י~~י~הוך~ת. י~~ ז~?בו~:כ~ר~ה.ס~רים iJ ~ :ה 2$ ~

יון~ת.

שוב ;~ליסל~ת ?V ~נות Rרי.:כrכךח:ךת 9 ~;ף nס~ל '~~
שזפהםהזפיםאל :ססr:יחלה~לב 1לשרו~הס:יr:יי
QRr ל~~ת 9~ד י~~י~ .??ג:ויi ~ T. ~1 ;~~ד-~ל;W ~ ... 
ה re ~.עכ:טות ?Vל;;י~ת 9 ~~ ת~; .9סזק י~~לום. q1רחבוף

אבלרנביםשמות-משפחהישל~דמה:קי ,ם:~ iJזק,ל
• ~ TT 0 T •• : י:-ז •-•:דז

iJ ~:ם iJ ס~בםf ~~מ; . 
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אנשים
בליל·ק•ץ

 F. E. Sillanpaaסילאנפאהפ.א.
ראשוןפרק

קמעההמאפילמשתהה,ערברקיש .בצפוןקייםבקושיליל-הקיץ
זוצלילותב~לים.תתוארשלאצלילותישבאפלוליותוגםאךבהשתהותו,

עדעדיןכהלפיאניסימוהערבמוסיקתמשהפכההקרב.בוקר-הקיץחזוןהיא
גבוההלנגינההראשוןהכינורמתעוררקצרצרה,הפסקהכדימתמשךשהוא

ברורהשפנימיותהותמונת-הצליל tהצ'לובמהרהמצטרףשאליהוחיננית,
האווירממרומימזדמרקולותאלףבןליווי :מבחוץגםלסימוכיןזוכה

העפרוניערב.עדייןהיהקטרגעלפנישרקאףבוקר,כבר-ענפיםומאלפי
הנפרשהבוקרמראותעל-אודותמשוררהואעוףובהמריאומעלהמזדנק
מעפילהואבעלווה.אשריותרוהענוגותהקטנותלציפורי-השירוהולך

והפורקןלשיאו,מגיעשtקכרונועדומהתרוממות,מאורשיכורבמעופו
חיוורהלךהיאנעשיתשםארצה,לצנוחהמתאלמתלציפורגורםכמעט
בקרבת-שםמצוייםבני-אדםשלמקומות-מושב .זורחהשמשבשדה.
קבוצותהשדות.שלבנשמתםהגבעות,שלהנידחיםבשיפוליםהמים,

הראשוניהבוקרבאורוצרכיהם.יושביהןתחושותעיצבוטבעןשאתבניינים,

שלענייניהםגםהבריאה.ממלאכתחלקהןכאילווזכות,ילדותיותנראותהן
הלילךגדרעלהמצטוותיםהאנקורים .עדייןנחיםבהןהחייםהאנשים

צורחיםהםבמקום,השליטיםהםהביתחצרלביןהרפתחצרביןהמפרידה
ולפקדדברואתלומררוצהמהםאחדכלמתעצבנים,מתנפלים,זה,לעברזה

עד ...וההואוההואצווח,ההואכילדבר,אי-אפשראךלהתנהג,ישאיך
על-פניהםבעוברוומדשדשקוםמשכיםובעטרןבעשןהמוכתםהזקןשמאנו

המוליךהכבשעלומשתלטהלילךמגדרהצווחניההמוןמתעופףאזאו-
האורווה.שללעליית-הגג

וממחוזלאגםמאגםוקטנים,גדוליםישהבריות,מגוריהםומשוניםשונים
עטורי-בתי-קברותומסביבןצלבנושאותכנסיותנמצאותושםפהלמשנהו'

חרשונחפזתמכרבדמבעעלשומרתמהודרבאופןשעוצבההמכוניתירק.
היאספורותבוקרשערתבמשךמתונות.המתפתלהחלקהכבישלאורך

כנסיותמאחוריהולהותירבתיםלמאותכפריםבעשרותלהיראותמספיקה
החדשיומםואתסביבותיואתומברךהבוקרמפציעלצלבןשמבעדרבות,

הבוקר.שלוותאתמפריעהאיננההמכוניתבני-האדם.שלוגדוש-העמל
 .עודואינה-עוברת-חולפתהיאומשובחגדוללכוחהאופייניתבקלילות

עודםעתהזהשנבנומאלהכמהבמקומם.ניצביםהאנשיםבתיאבל
בכתליםאףחיהרוחהנופחתוזעזועיהם,החייםשמחותנשמתחסרי-חיים.

גםישאולם .מבחוץולאמבפניםלאהטרייםלקירותיהםחדרהטרםמתים,
בהם.שמורהעודנהוהיאשנה,מאהלפניכברנוצרהשרוחםובקתות,בתים
תפקודבעליהםשלהקפדניתשעינםלכךזכרחלקםאך tלנפולמטיםחלקם
שפצםלטורחתמלאכתהעלהאמונהריר tדוראחרודורשנהאחרשנה rאותם

הטפחות.רעדהמסדמןהשנהששופץכזהישןבית.ישצררךבשעתולשקמם
עומדעודאךונצבעה,חודשהשהרקיבהאכסדרתויושרה,השקועהתמונתו

אותרהמקיפיםהשדותלעברלחלונותיומבעדהכבודהבזקנתוומשקיףהבית
 tהאיתןשלדר .שהיוכפיעודםומידותיהןוזוויותיופינותיוקווי .שנהמאהזה

במילאשלהחדשה,כסרתרקקיבל-:החכםלומרכמעטאפשר-הבריא
 •.כברזהנזקק

 Pentti Saarikoskiסאריקובסקיפנטי

 ,) 1937-83 (סאירקרסקיפנטי
 .כשחניומתרגםמשרוד
פוליטיקרמכילהשידתו
כלשןרישמשובהשירכדרר

זשכהאשי-תוכרתהמדרכות.

שלהגרדא""הלידבתרירת
החדשה.הפיניתהספרות

לחםאסלחלא
:• : -T ••• 

מההיטביודעיםהםבכילהםאסלחלא
:• : -••• T • •• 1 • •• •• -

ערזק;ם.סם

ך~לסזפורל iסד~זכ.~ל בר-ז<;:tז Wורזיםסי~סם
ןי p: םי~;:,ען~ךא~ Rךזקסם~~יםזקיךיםס~ץ

ו f ~ Wש~ i~ה ~" ?W ~ :PV.די fג~זvם,זtתדדע.גן
i] ת;:זך~יל~ ::,רםt,כ,זr~תסרג~סדtזiJ זפרד

ס~ץ.ךז,tת

ם. wלג~לסם~יזכ ttל·א
"לא:;נךצו~ם,ןד;נ.רי-ס~ל~ורוכיז,tתזיע Rttל.א

tt זקז:ייןi 9ד!W ~תל;ננרת~יקtי~;:י~;: 9:;נןג$םז, 
לא ,ם~ 9כ fלא:;גיךיערסיסם,מ~~ין י~~י~

בננצחרנם.ולאבנאלהיהם
:• :••• •• ."" : ;• : T 

זקזvךז;וםלiךידת.ד~י W ~ fןןצ~סם ,~ךל~~יסם
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איחדפינלנד.בצפרןתנאי-החייםעלשכתבובנובלותבררמאניםהתבלט ) 1944-73 (מוקהק.טימוטאבו
סעודים.אירוטייםכברשאיםעיסוקעםהארקטיתההיסטוריהשלכלאדיתיאורסיגנרן

 Timo K. Makkaמוקהק.טימו

ראשוןפרק

ביתרוובכיוצערבמצוקהשרויההייתיכאשראליךשזעקתיאלוהים,זכור,
מעורקיי.הדםאתוינקולגזריםליניאתקרעוהם-אליחזי.לגזרים,את

מלאשובהיהליניוכאשרעברהסבלכאשרמתרונןבלבפניךעלחלפתי
נפוח.חלבכנאד

לפגושרציתיכאשרלך'זקוקההייתיכאשרלעבריהבטתלאאתהאלוהים,
 .מפניאזנמלטת .אותך
כשפתרתיפצעיאתנשקתיעיני'במודרכייאתבחנתי .בידיליניאתנטלתי

לאלפגוש,לאלהכיר,רוצהאינניאלוהים,אותך' .למכאובימזורוהבאתי
 ...אליאתנוטשתאניאלובמליםלאהוב.

שעריחציר.ניחוחותומדיפהרטובהחיוורת,האחומןשבתיערבבאותו

ושערותמים,ונטףכולורטובהיההואאנכיים.בגושיםכתפיעדהשתפל
אצבעותשתירקקצרות,היוהןכימתמיד,יותרמקורזלותאזהיוקצה-ראשי

שכעתמובן .ארוךהיהראשיחלקישארששעראף-על-פיאורכן'שלושאו
 .בדמיוניזאתלהעלותיכולהאניאבלזאת,כללזכוריכולהאינני
מבוהלת,חיתהאימאערב.באותואימישלמבטהאתזוכרתאניפניםכלעל
לצאתעמדהכברהיאלרדת.החלשהגשםאחריגםרבהעתבאחונשארתיכי

קצהאתובמוללההשולחןעל-ידבעומרהנוקבמבטבינעצההיא .לקראתי
תעיתי.שלאעלשמחהבפניהקראתיאולםבאצבעותיה,המפה

אמרה.היאלישון'תבואיכךאחר .הארוןמןולחםחלבקחי-
דתיוהחילהחלבואתהלחםאתלקחתילוהארון'אלמיידהלכתירקלו

משולהבתעדייןהייתיאבלבדבר'מבחינהחיתהלאודאיאזכילאכול'
 .ידיאתואיגרפתיהמפתןעלניצבתי :בעצלתייםחלפוומהשברתי

המילקזה,אתלקחתמאין-אימא.אזשאלה ?בידלךישמהה, Rז;ניל-
 ?הקטנה

שכחתי-אימאשלממלותיההתחלחלתיאךהקמוצה,ידיאתפתחתילא
 .בידהיהמהכבר

בלידברשוםהנהלהביאלךאסור-אימא.אמרה !ידךאתפתחי-
 ...רשות

אימאשלרהבסינרראשיאתטמנתי .בבכיפרצתיאלאאגרופי'אתפתחתילא
באצבעותיהאחזהאומנםאימאאגרופי.אתפתחתילאאבלוהתייפחתי.

 .הרפיתילאאניאולםבידי,
 .ממניהרפתהולבסוףבחיוךראשיאתליטפההיא
מהרובואי ...כל-כךלךיקרזהאםהקטנה,מילקהזה,אתקחימילא,נו-

לישון.
שבכף-ידיהכסףמטבעאתואכלתי.וחלבלחםלקחתיהלכהשאימאאחרי

אותולשלוףיוכללאשהחתולכדיהקירשמאחוריבול-העץבחריץהטמנתי
בשנתה,מלמלההיאאימא.שלגבהמאחורילישוןהלכתיכךאחרמשם.

 .הרךחזהלעבראותיומשכההתעוררה
בחוץמסתובבת ...רטובהשאתכמה ...מתוקונתתצטנני,שלארק-

 ...כזהבקור-כלבים
 .ישנושתינוכךאחר

 .מאזחלפושנהמעשריםיותר
גשםשבאלפניחמיםהיההאוויר .האלומותואילוםהקצירעונתחיתה

אניואיךמעלהכלפיחמיםנישאהאדיראיךזוכרתאניימים.שלושהשנמשך
כינחנו'פעםמדי .בבוקרממוקדםהחלשלנוהשחתבחלקתהזענוואימא
מפניוחששנובשדההזמןכלהתהלכנו .יוליסוףהיה .בעוזיקדההשמש
שפתעלל;ןאכלנוהרגבים.בתלוליותקניהןאתשבנוהצרעות,נחילי

לגברכילפעמים,שרהאימא.גםהמשיח-השטןעםשרתיואניתעלת-הניקוז
פזמוניםהיהאומנםהגדולשחלקםרבים,שיריםהכירוהוארב . '\.קולהיה

ל~~יךה.שלהגדולהבבקתההזקניםרקכללבדרךזימרושאותםמכוערים,
ישבהרקהיאאבלפזמונים,אותםשירתאתעליגםלאסורחפצהחיתההיא

אוליבחיוך.ראשהאתוהנידהתעלת-הניקוז,תחתיתבמימירגליהבשקט,
אותה.הכעיסוכךכללאדברשלבסופוהאלההשירים

והבחוריםהגבריםשכלאףכך'המשיח-השטןאתלכנותנאסרהילדיםעלינו
וזהאו:~ן~זקםלוקראוהנשיםמרביתזה.בכינויהשתמשורבותנשיםוגם
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קללהחיתהשפלטשכיחלה ?iכלרבות.שניםלפניהאמיתישמוהיהאכן
לאכברהואשכעתואף ,-השקטן nהמשיבשםלולקרואהחלוולכןנמרצת
וכהה.גבוהגברהיההואכשהיה.ונותרבודבקכינויובשוגג,אפילוגידף
אוצחקוהקטנותהחומותועיניוק,רוז:והצרובותפניואתעיטרושחוריםזיפים

מהדרךקילומטרכחציהכפר,בקצהגרהואלרצונו.בהתאםרציניותהיו
שוממתושנותרהבנהלמחצהמטורףגברשאיזהקטנהבבקתההראשית,
עשההואבה.והתיישבלכפרבאשהמשיח-השטןעדמותואחרועזובה

להיווצרעשוישרקמהוכלמגרדותומזחלות,גיגיותאגדי-זרדים,מטאטאים,
 .מוכשראומןשלבידיומעץ

רוציםהיוהםהנראהככלשלמים.ימיםבבקתתובילוהקטניםהילדים
אתמהםבאחדוהפליאהתכעסבהם,מאסאלמלאבלילות,גםאצלולשהות
מנותיו.

אימא,ועלעליקשההקצירשחת.אצלנוקצר'המשיח-השטן'ביוליבקיץבו
החמה ;בהטיח-גוףקדימהוצעדבפישוק-רגליםחסוןניצבהואעליולאאך

ידיוגבואתהארוכותהשריריותזרועותיואתהשעיר,הגבריחזהואתשזפה

בקשתסביבוהשתטחשהדגןכךארוך-ניצבבחרמשקצרהואהגדולות.
מוכנות.כמעטלאלומותהחרמשבעקבותונאלםגדולה
ואימאאניוישרים.מאורכיםתלמיםהשדהבאדמתהטביעורגליועקבות
אימאפני-השמיים,אתלכסותהחלושחוריםענניםכאשרבערבאךגרפנו,
נשארתיאניהצידה.אתהביאההיאשבוהסלאתעימהונשאההביתההלכה
;רצתיהמגרפהאתהשלכתיהדרךבפיתולנעלמהשאימאאחרימיידלגרף.
 .המשיח-השטןלעבר

 ...איתיקצתוהיהבוא !יותרתקצוראל- .אליוקראתי !חדל-
 .לקריאותישםלאהואבהתחלהאבל

לעברי.צעקהוא , ...לחרמשתתקרביאםתיקצרנהרגליךתתקרבי.אל-
 .מכאןמתבוננתרקאני-

בעינייםבושהבטתיהיותאבלמה,זמןבמשךקצרהמשיח-השטן
 .לצדילשבתובאבאדמהחרמשואתתקעהואבמלאכתוקץהואמשתוממות

הטבק.אתמשהציתשאלתי ?המקטרתאתלעשןליגםתתן-
המשיח-השטן .מנחיריהתמרעשן .המשיח-השטןשלממקטרתועישנתי
הוסיפוהשוקעתהשמשקרניוצחק.הקמהבתוךתעלת-הניקוזשפתעלשכב

מהרקיע.מחציתכיסוכברממזרחשבאושהענניםאף-על-פיחזהו'אתהפזל
פניהעמדתי-איתרלהשתוללליהתחשקמצומצמות.בעינייםביהביטהוא

 .אותולצבוטהתחלתיהמקטרת.אתעליווזרקתיליצחקשהואעלנרגזת
הניחכךאחר .שלוהפלדהבידיאותיוחיבקפרועבצחוקפרץהמשיח-השטן

הרצין.לפתעלי,
הגונהלמהלומהראויהאתלהתפרע.בשבילגדולהמדייותרילדהאת-

 .אמרהוא !הקטנההמילקמעלליך'בעבור
אמרתי.גדולה,ילדהאינניואופןפניםבשרם-
 .שלועלעמדחרא

ידיאתנטלהואבאוזניו.ולחשתיזרועותיוביןאלבאתילצדו,ישבתי
עיניועלשרויהחיתהחרדהארשת .כלילבהןנבלעווידיידירבכפותהקטנות
ברכייאתרגליי'אתראשי'אתבאצבעותיומיששהוא .אותישליטףבשעה
ליטףאלמלאואףשבי'פינהכלליטףהוא .איבריכלאתוחמסירכייואת

ואתחזהואתאותר'ליטפתיאניגם .לבביבכלאותראוהבתשאניחשההייתי
צווארו.

נרטט.וקולרפעמיםמספרנאנחהוא , ...הקטנהמילקה ...מילקה-
 :אותרוניחמתירחמיםנתמלאתי

שאיננייודעהריאתה .ארתךאזכורתמידאניעצוב.תהיהאל ...המשיח-
 .אמרתיארתך'אוהבתשאניכפיאחדאףאוהבת

הגדולשגברעדונאנחבידרידיאתלחץממני,הלאהראשואתהפנההוא
ששערותיועדאותרשרטתי ;ציפורנייאתברנעצתיחזהו'אתליטפתי .הרעיד

 .הסתמררוהנוקשותהשחורות
אבלנחרדתי,ולרגעמפיטפטףדם-שפתייאתונישקבראשיאחזהוא

הוא ...צווארואתרגליו,אתידיר,אתליטפתישרבואזמהרנפסקהטפטוף
הרטיבהואכאשרורגזתיכעסתיבהתחלהרגליאתופישקשמלתיאתפשט

תעלת-הניקוזשפתעללשכבונשארנוזהאתמחההואאבל .בטניאתבנוזלו
אזהסתלקהואגשם.לרדתהחלשלפתעעדהכפרשבלבהגבעהבמדרון
רכלישמלהבלי.עמדתיכךעלהעידוהנמרצותגברתנועות-בהולנדוייבב

אחריונכלם.ברשכפוף-שכם,פסעהמשיח-השטןעלי.נטףוהגשםתחתונים
 .לפניונעמדחזרכברת-דרך'שעבר

 !מהרי ...לךמחכהבוודאיאמךהביתה.לכי ...השמלהאתלבשי-

ורציתיליניודואבכואבמהחשתי.אזאלימעבראלאםכיבי,הביטלאהוא
ללכת.ופניתיממנוהלאהונפניתיהשמלהואתהתחתוניםאתלבשתילכנרת.
התביישתי.עכשיו-כןלפנירגעכךעלחשבתילאאותי.צרבההברשה
לאבלעדיה.להיותהתביישתילארגעלפניבשמלה,לכרשההייתיעכשיו

 .ברלהביטיראתיעכשיווהרטיב.ראהשהואהבהירהבפלומתיגםהתביישתי
 .המשיח-השטןאמרזה,אתקחימילקה,-
ויצאתיעורפיאתניערתיאותר'לקחתי .ישןמטבע-כסףמכיסולינתןהוא

הביתה.בדרךבריצה

 .הסףעלעמדתי

שאימילפנישבכף-ידיהמטבעאתאפילוזכרתילאמאומה,חשבתילא
הלכתיואכלתי'וחלבלחםמהארוןלקחתי .לכךתשומת-ליניאתהפנתה
הייתישם .הסמוךשבחדרהגדולהבמיטהאימאשלגבהמאחורילישרן

זוכרתאינניקר.ליהיהלאוכללהחמותבידיהאותיחיבקהאימאבטרחה.
 :כךאזשהתפללתילינדמהאךבוודאות,זאת

אלאותר.וסלקאלוהים,אתה,בראבליני.ננעץכואבקוץהיקר,אלוהים
בחטאתתפלשלבלילדתךעלהגןהרע.מןחלצניאםכיניסיון'לידיתביאני
הממלכהלךכיטוהר,ליתןזרך,ליתןאימה.ללבמכאובתביאולבלובכרשה
 ...רעדלעולםוהתפארתוהגבורה

גרפי.אזהיהטהורנפשי,אזחיתהטהורהדעתי,אזחיתהטהורהאלי.
דשדשתיכךאחררחבים,נהרותצלחתיכךאחרבחטא,התייסרתיאחר-כך

הזמן-השעההגיעהעכשיו .חידתךפשראתמבינהאניעכשיובתהומות.

 •.אלוהיםארתך,נוטשתאניעכשיואותי.הבשיל

 Lauri Vitaויטהלאורי
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פנימה
חדר·המדרגותדרך

 Eila Pennanenפננןאילה

בעצמושהואכזהבשקטבפעמוןצלצלהוארב.זמןלהמתיןנאלץלאטאונו
רםבקוללצלצלעליושהיהבדעתוועלההמתיןהוא .הדנדוןאתשמעבקושי
הואימבצבץמשהוומתחתקטריעיניאתראההואהדלת.נפתחהואזיותר,
לא.טאונווגםדבר,אמרהלאקטרימיותרים.טקסגינוניבליפנימההוכנס
כברהילד-בחמימות.בפנים,להיותטובמהוחשבמעילואתפשטרקהוא
במתינות.חייכהוהיאהתרככופניהבמטבח.היוכשהםקטריאמרהיישן

 ?קפהרוצהאתה-
לא.למהכן,-

בשלווהנעהקטריהקומקום.אתחיממהשלהבת-גזהשולחן,אתערכהקטרי
לאדברבשוםיכשורההיואיבריה .עושההיאמהידעההיאובמגמתיות.

וחלק.מבריקכתפיהעלגלשהשחורשערהורזה,גבוההאישה .דופינמצא
 .אותוללטףנעיםהיה
לעשות.התכווןלאאףאולידבר,עשהולאישב:הואחיישןהיהטאונואבל
עלדיברההאישההכל.זהבעבודה,שהכירבת-אדםבחברתקפהלשתותבא

לחיות.צריךאיךוידעגדולחכםהיההריהוא .ויעץענהוטאונודאגותיה,
 ?נשמעמהנו,-

ותשמע.קצתחכהככה,ככה

אשמע?מה-

לשמוע.קשהלאהביתה.מגיעההעליונהמהקומההמשפחה-
 .בזוזוידיואתוחכךהרהרטאונו

 ?שלךלבןשהרביץהעליונהמהקומההילדהיהזה-
שתיעודעםביחדאיתםלדברהלכתיהיום .עודירביץלאהואאבליכן-

מטורף.הריהואלטיפול.אותושיעבירואולהרביץשיפסיקאונשים.
 ?לטיפולאותותעבירואיך-
בכלמשתיןחדר-המדרגות,אתמלכלךההואהילדבעל-הבית.עםנדבר-

בוודאילבעל-הבית .נתלונןאנחנו .יותרעודנוראיםמעשיםועושהמקום
 .שלנומהילדיםלואיכפתשלאאף-על-פימחדר-המדרגות,איכפת

נכון.-

וחמאה,לחם-לשולחןאוכלהגישהקטריניחוחות.והפיץההבילהקפה
אישה :מצבהעלחשבטאונובשפע.אוכלבביתלהשישנראהוגבינה.נקניק
בכלרגישהחיתהקטריאבא.לואיןכיאליונטפליםשהבלקטןיילדבעלבלי
באשלהכשהילדזה,אתלהביןאפשרמצטערת,כמובןאימאלבנה.שנגעמה

לוהיהשלאגדולילדבכניסה,לוארבהשכניםביןומבוהל.מוכההביתה
הצליחלאאבללבית-הספר,הלךפעםמדילעבוד,בשבילשכלמספיק
להתנהגידעלאשהואבגללאותוהעיפומקום-עבודה.בשוםמעמדלהחזיק

חשובלהיותמוכרחהריהואממנויבקטניםמתעללכזהילדבן-אדם.כמו
 .לקטריזאתלומרהיהכדאילאאבלימישהובעיני

חזקה.להיותחייבתאתיכן-
משהוילהגידמעידלאאחדאףאמידלסוחרנובע.זהמזהעשירים,הם-

איןבשקט,ותהיוהפהאתתסתמו :בושהבליאומריםכמונילאנשיםאבל
מכות-רצח.שלכםלילדיםיתנואםאפילולומרמהלכם
לאאנחנואבלמסוגלים,רקשהםמתיהפהאתלנולסתוםמנסיםהםינכון-

כיאותה,לכסותמיהרהוקטריקטנהמיטההוצעהבמטבחחסרי-ישע.לגמרי
רחב.חיוךחייכההיאבה.מסתכלשטאונוהבחינההיא
צריךוהילדבערבלקרואלימתחשקלפעמיםכיבמטבח,לישוןהתחלתי-

משלו.חדראחדלכלישככהבשקט.לישון
מבוגרתאישהשחיתהאףימושךדבר-מהבצחוקההיההצטחקה.קטרי

אבלזנזונות,מיניכללו.היוטאונו?חשבקטריעםלהתחיללהעידוכמושה.
לגשתאפשרהיהכךאחרורקלהשתכרצריךהיהקודםכיביוקרעלוהן

אפילוכדאילאאחדשלאףלוונראהאלכוהוליאהבלאטאונו .לעניין
בריאים.חייםהיולאואלהיאלמןשנתייםכמעטכברהיההואלטעום.
כשנהמחסןבאותוביחדעבדוהםהרתיעה.גםאבליאותומשכהקטרי

בעינייוצתשריצודלכךגדםהואוהתבדח.התלוצץקטריי~לדיברוטאונו
אדונה.חיתהעודהדרךאבל ...אםזק,~הבעצמו,לחשובהחלואזהאישה,

היהאי-אפשרלתת,משהוהיהלאאםורודפות-בצע.קשוחותהיוהנשים
בהבחינן"ישיש"לוקראוהןטפיל".י:"בטלןבקלותגידפו.הןאיתןלהסתדר

:"חלשלואמרוהןשבעות-רצוןהיולאכאשרחולה.שהואכלים,שכוחותיו
חלש".

הבינוניהמעמדחייאתלתארשהרבתהומבקרת,מתרגמתונובלות,רומאניםסופרת ,) 1916 (פנכןאילה
 .החברהבשולילחייםהנקלעיםאנשיםשלהפנימיעולמםואת

 .דוקרניתילסליללחבקהיהאפשרבמידהבה
אבלחביבה,חיתהקטריגםנראה.לאזה .טבעןמהמראשלדעתניתןלא

שידה.להישמעהחלהמחדד-המדרגותקליפה.חיתהרקזואולי
 .טאונושאל ?זהמה-
והגברת,האדוןהסמוכה,במסבאהיושביםהםהביתה.באיםהםעכשיו-

כולם.אתומעיריםהביתהבאיםהםואזכסף,להםשישזמןכל
אותיתערביאלהדוחות,לכל- :גערגברשלוקולהתקרבההשירה

עלהתדפקמישהו .אותימעניינותלאשלךהמריבותיתשמעי .שלךבעניינים
באבילךאתןאזמסריחה,נקבהמשם,תצאי- :צרחאישהשלוקולהדלת
 !אביך

בלגלוג.לחשההיא ?לילתתיכולהכברהיאמה-זעה.לאקטרי
 .טאונושאל ?פנימהתתפרץהיא-
 ?תכנסהיאאיך-

אקצץשאניאולישוןבאהאתעכשיו- :זעםהגברוקולחדלהההתדפקות
לחתיכות.אותך

הואאותה.וחיבקמהכיסאאותההקיםטאונו .קטריעיניאתלחלחודמעות
בלה,:זקןמראהומהחשבהואיבש.היהמגע-השפתייםלנשק.היעיזהרהר
לואמדהשקטרילפתענזכרהואעבים.קפליםעשויצווארחלום,עורוצנום,
שלחזהאתלמששאותועודדקצתוזהטאונו"יציבה,עמידהלך"יש :פעם
פיה.עלפיואתבחיפזוןולשיםקטרי
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 .קאטייתצטעריאל-
תעירהיאעכשיולעשרת.מהיודעתלאשאניכזאת,במצוקהאנילפעמים-
העזתיכיאותי,במיוחדשונאתהזאתשהנקבהיודעיםכולםהקרמה.כלאת

כאלצושהםבזהאותייאשימוהםואחר-כךבכה,מפכישליהילדעללהגן
ערים.להיות

טארכר.אמרנעים,יותרככההמיטה,עלכשבבראי-
כשב.בסדר,-

היאקטרי.מרתכיעלידואתוהניחדיברטארכרקאכטיכקה,ללב,תקהיאל-
גם-חרקו.לאשהןכךהעצמות,עלשומןמספיקלההיהאבלרזה,חיתה

בקאלירברחת,בשכונהגרנוחיתה,ערדכשאשתיבעירת.הרבהפעםהיולי
סבלנומכליותרמכוחלכרכתנולאהםעשירה.משפחהעםביחדבחררילה,

הילדיםשלהצעצועיםאתסחבותמידההואהאדוןשלהבניםהילדים.בגלל
הגברתבאהחיתהאזכישיחזירו,מהםלבקשהעזנולאפעםואףשלכר

עברילכלשלכרהבןאתטלטלההיאעולמות,להרעישומתחילההשמנה
הואושאצלםשלהםשהכדורהשמייםלבעדוצרחהבפינהאותרהעמידה

כךכלהיושלהםלילדיםבחזרה.אותרשתקבלואפילותחלמואל !ישאר
יוהאמינולארמהשלהםהיהמהזכרולאבעצמםשהםצעצועיםהרבה

לפילהםשייךיהיהשלאמהארהסנפיריםארשהכדוריכמרבןבתרם-לב
העזנולאקשה.דיהיהלנראבלפעוטים,ענייניםאלהלעשיריםהחרק.

מהדירה.אותנויסלקושהםפחדנוכילקחו,שהםהחפציםעללהתלונן
גם-והתרפקה.קטריאמרהמהדירה,יסלקושהםמאיימיםהםתמיד-
אזלחצר,ירדשלאשליהילדעלאשגיחלאאנישאםאיימהאחתגברתפה
כישלההילדיםעםלשחקאסורשלילילדמהבית.אותישיעיפותסדרהיא

לדעתיאבלולמעשי-קונדס,תעלוליםמינילכלאותםמפתהכאילושליהילד
תמידהםכיבכליומחבליםרעשמעולליםאלההםגברתארתהשלהילדים
לשלוליותקטניםילדיםודוחפיםובעליית-הגגהמדרגותבחדררצים

דלתעלגסציוראיזהחדהבאבןכשחרטוהאחרונהבפעםמחנויות.ומפלחים
התחילהמיידוהיאההיאהגברתשלהילדיםאתהאשימופר:בדהמכוניתשל

כימכוניותעלמצייריםלאשלהשהילדיםואמרהשליה~ל,אתלהאשים
לערמתשליהילדאבלרכוש,לכבדהילדיםאתלימדווהםמכוניתישלהם
ציורים.מקשקשהואולכןמכוניתבבעלותםשישבאנשיםמקנאזאת
 ?לההאמינוהסברים.להםישתמיד-
אבלישקשקשואלההיושלהשהילדיםשראועדיםהיוהמזללמרבהכרי-

מחדשהצביעהאתולממןהמעשהעללשלםצריכההייתיאניאזהיו,אלמלא
המכונית.של
להם.שיממןמישהומוצאיםתמידהם-

העליונהמהקרמההשתרכההאישהמהרמה.קמהשרבבחדר-המדרגות
את ...צדמאיזהלךאראהערדאני !כקבההחוצה !כקבה- :בבראהוצעקה

 !שליהילדאתתעזביכבר

אסתוםאניעכשיוהלוע.את·תסתמיאתעכשיו- :רועםקולנשמעכךאחר
כלעםבתקרההתנגששראשםענקיםכשכיהיוהם .איךרעודהלוע,אתלך

האישהשלוקולהנפתחו,הדלתותצעדיםנשמעוומימיןמשמאלשעשר.צעד
שהזכירקרקורקולנשמעימיןמצד .שאמרמהלפותחי-דלתותיהםאמר

השמיימה.לעלותיזכולאושהשתייניםקרבשירם-הדיןלאישה
שהאזיןאחריטארנרלחששכנראה,שכןבתורמארדדתימישהולךיש-
 .יום-הדיןאישושלהשתויההאישהשללקולותיהםמהזמן
שאחזורודורשתהזמןכלהנהנדחקתאשתוכילימוסיףרקרזהיכן-

אניכיחטאיעלמחילהולבקשברכיעללכרועשעליצועקתהיאבתשובה.
-כך.כלרעאדם

למה?-
כלמארד.חשובזהומחילה,סליחהלבקשצריךפניםכלעלמושג.ליאין-

אותם.קראתיכבראםושואליםספריםרעםחוברותעםלימנדנדיםהזמן
 ?הזההגבר

חטאים.רדופתאישהאניכיאלימדברלאבכללהגבראשתו.לא,--
 ?גברים ...אצלךפההיו-
מדבריםסתםלחטוא,בשבילזמןבכללליאיןמזהרחוץאחד,לאאפילו-

ביותרהנוראיםהחטאיםאתפשוט.כךכלענייןלאזהתראה,אבלשטריות,
סולחאלוהיםאזבתשובהוחוזריםשמשתפליםואחריכרוכה,בליחוטאים
צריכה.אנילמהלתפוסיכולהלארגםלהשתפלמסוגלתלאאניאבלומרחל,

כזאת.אישהלפכיברכיעלאכרעלאאני
 .טארנרשלכתפרעלראשהאתוהרכינההתיפחהקטרי

והתרחק.שכךכמרמחדר-המדרגותשנשמעהרעשטובה.הרגשהחיתהזר

שבדלת.לחריץמבעדמציצההיאאולי ?האוראתנכבה :לחשטארכר
תרכלולאהרצפהעלתפרלהיאשבדלתלחריץמבעדמציצההיאאם-

האור.אתכיבתההיאקטרי.ניבאהעצמה,בנוחרתלקרם
הגברתכנראההיתהזאת-דלתהאתלפתעטרקהימיןמצדהשכנה

חריץיואכןהדלת,עלההתדפקותהחלהמיידבמתיקות.קטריעלשהתנפלה
 .ונצטלצלנפתחתיבת-הדואר
 .טארנרלחששילךאמרתי

עיניה.אתולקנחלרעודהחלההיאקטרי.הסכימהשכיבינו,טוב
 !שםגברלךיש !שכמרתךזונההדלת,אתתפתחי !הדלתאתתפתחי

יודעלאאחדאףצועקת.סתםהיא- :שלחשהמקטריונרתעכרעדטארכר
פה.שאתה

 .טארנרשאל ?מפהאצאאניאיך-
אםלמשטרהמצלצלאני- :לכהרםוהחלדלתואתפתחשמאלמצדהשכן
 !מיידמפסיקיםלאאתם

 !שוטרמאףמפחדתלא !ותצלצללך-

אתולסלקלבראבטובךהראלבחדר-המדרגות.השכןשאג !הייימטיקאכין
 !אנשיםמעירה !אשתך

נפץבקולותלפתעבאהואכיבחדר-המדרגותלרגענרדםבוודאימטיקאיכן
הנקבה ...פהאנימה ...נשיםשלמריבותסתם-למקרם.והתקרבוכשאגרת
 :-;-:-'::יהתינוק .קטןמופרעלהשישזאתהעיקרית,האשמההיאהרזההשחורה

הזהכביתזה.בגללעצבניוקצתמובטלשליהבןשלי.הילדאתמעצבןתמיד
שלה.התינוקובגללהזאתהנקבהבגללשקטאיןאחדלאף

האישה.קולדרששלה,בפעמוןתצלצל-
גםהיאהיום ...זוממתהיאמהולהסבירלבראבהחלטלהמותריכן-

הזמןכל ...ארוטישלזרואתרילהרנןשלהנקבהאתנשים,שתיערדהסיתה
כוותר.לאאנחנואבלנגדנו,
לב.תשימיאל- :לחשטארכר
וצלצל.צלצלהפעמוןרככתה.בכתהקטרי
עלהמעליו.האפודהאתהשליךהואטארנר.הרהרלומר,יכוליםכברהםמה

יותרטובמסרגלהיההוא .מקטרייותרמאושרהיההואהכלשלמרותבדעתו
 .עצמועללהגן

ונהיהלשכבכלך .עכשיומפהלהסתלקמעיזלאאני .קטרילשכב,בואי-
בשקט.

הסף.עלעמדהילדנפתחה.החדרדלת
 ?שריפהיש ?בדלתמצלצליםהםלמה ?צועקיםהםמהאימא,-
 .הפרוזדורדלתאתוסגרההאוראתלהדליקמיהרהקטרי-

משתוללת.היאזהובגללשיכורההדודה .לישרןלךלא,
 ?רייסקהשלאימאזאת-
לישרן.לךכן,-

עתהזהכאילובטארכרהביטהילדזרועותיה.ביןהילדאתולקחההלכהקטרי
ויפתחילךהזההזאטוטאםמההגבר.שלבגברחלפהצמרמורתבר.הבחין

 ?המטורללתהכנופיהכלאתפנימהויכניסהדלתאת
 ?הזההדודמיאימא,-
הילדאתונשאהבחיפזוןקטרילחששהטארנר,דודאתמכירהריאתה-

עמה.

חלוק.ולבשהשמלתהאתפשטהוכשחזרהבחדררבזמןנשארההיא
להרעיש.שיפסיקורקישן.שרבהואעכשיו-

ולעבורלהתרחקהחלהרעשהצרה,במיטההתחתוניםבבגדיהםשכברכשהם
זההטיחווהענקיתהענק-ממקומםרהיטיםשםהעבירוהעליונה.לקרמה

המעונותהנשמרתכיללתהיוהילדיםוצורחותוכיסאותשולחנותבזה
רקהיהצריךמהדלת.הסתלקולפחותנרגע,הואבנחת.האזיןטארנרבגהינרם.

לוכעמההאיטיתההתחממות .כאןשהואיבחיןלאשאישכדיבשקטלהיות
קטריאתלנחםעליוהיההרישבגרף.המוכריםאותרת-החייםגםכעמו

שכאלה.מזופתיםשככיםלהשישעלהמסכנה
כמרנהיה-המתייפחת.קטרילעברבשקטטארכררטןלב,נשיםלאבראי-

נהיהמהם.לכראיגפת.מהבחוץיבחוץשםשישתוללובמאורה,גררי-סנאים
לאאתאםנדחףלאאני?אבלבסדרחברים,נהיהאותי.תחבקיבראירגועים.
רוצה.

ומדוכדכת.עצובהכךכלאניאבלארצה,שלאלמה-
והאהבהמקלה.מביכה,אתהחברות,מהם.תשכחייבחייך .לךכדאילא-

 ?לאהובלימרשהקאטי .יותרערדאפילו
בסדר.-

שכשאניכךלגמרי.דעכהלאערדשליהנפשאבלוחולה,זקןגבראני-
שאישתימאזאישהבליהייתי .לימתחשקאזיכמרךחמודהאישהרואה

לעניין.אישהרוצהאנילטעמי.לאהזנזונותכפטרה.
 ?תךאישבתרךאומרתזאת-

כרעד.טארנר

מודרנית.חופשית,אהבהעלסתםאלאממש,חתוכהעלחשבתילאאניהמ,
התקופה.ברוחזהמביכה,את

זהבי.ובעטליהרביץהקודםהבעלנראים.כךכללאחיי-נישואיןליגם-
 .ליהספיקבהחלט

לאישתי.הרבצתילאמעולםפכיםכלעלאני-
מתאימהיותרזאתבכלהמודרניתהאהבהאוליאבלשלא,בטרחהאני-

בסדר.הכלאזרוצהאתהראםנגדה,דברשרםליאיןלנר.
יותרהרבהנמרנואנשים- .טארנראמריונכייףנסתדראנחנויתשמעי-

טארנרהמתוקה,קאטייכןהזה.בחרבוןחברהלפחותלהםכשישמרוצים
אתמשםואסלקלחדר-המדרגותאלךאנירוצהאתאם .עליךישמור

 ?רוצההאלה,המשוגעים
טוב.תהיהאתהאבלשם.שיהיר-לבסוף.קטריאמרהלא,
 •.ארתךאוהבאניתשמעי,כן,רוצה.שאתמהבשבילךאעשהאני
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טורמםלארם

 Mika Waltariואלטארימיקח

ראשוןפרק

אתוראיתיהאביבתוךאלהתעוררתיבן-האלמוות,טורמס,לארסאני,
בזהביהתבוננתיהיפה.בביתימסביביהתבוננתיהמחודש.בלבלובההאדמה
המעוטריםבאגרטליםהתבוננתי .ליאשרהארדבצלמיהתבוננתי .ובכספי
גאוותחשתילאזאתלמרותהמצוירים.בקירותהתבוננתיאדומות.דמויות
בבעלות.לזכותיכולאינובן-אלמוותבעלות.
מזההראשונהבפעםביותר.הזולכלי-החרסאתהיקריםחפציימביןנטלתי
אלההיוהאבנים.אתומניתיכף-ידילתוךתכולתואתשפכתירבותשנים
חיי.אבני

כךאחרהאלה.פסללמרגלותאותםוהחזרתיאבניוואתהכליאתלקחתי
אתיפנייאתבאדוםצבעוהםומומים.נכנסוהמשרתים .הארדבמגןהלמתי

בגלימת-הקודש.אותיוהלבישוזרועותיואתידיי
הנחתילאלכןועמי.עירילמעןולאעצמילמעןעשיתישעשיתי,מהכל

נזzהגעתיעדהעיראתרגלייבמוחציתי .האלוהיבאפיריון-הטקסאותילשאת
הילדיםאדום.הצבועותידיואתפניאתבראותםמדרכיסרוהבריות .לכותל
 .לנגןחדלהבשער-העירהדו-קניבחלילהמנגנתוהנערהלשחק,הפסיקו
פעם.עליתישבהדרךבאותהלעמקוירדתיירגלייבמוהעיראתיצאתי

האלהיוכרתבאוזני,התנגנההציפוריםזמרתמבהיקים,כחולים,היוהשמיים
אתראיתי .ביבהבחינםממלאכתםחדלובשדותיהםשעמלוהאנשים .המהמו
הפנואחר-כךהנשים.שלהחיוורותפניהןואתהגבריםשלהשזופות .פניהם

לעבוד.נוכולםלי
בה.ללכתנהגוחוצבי-האבןהקדוש.להרהעולההקלהבדרךבחרתילא

אלההיו .לאורכןהתמשכוצבועיםשעמודי-עץהקדושות,במדרגותבחרתי
לא .בעירילהתבונןלרגעחדלתיולאלאחוריבהןעליתיתלולות.מדרגות

מקוםאחרברגליוגיששתימדרגהאחרימדרגהעליתיאחורה.התבוננתי
נפלתי.לאאף-פעםאךכשלתי,רבותפעמיםרגליי.אתלהניחאוכלשבופנוי,

היוהם .בזרועותיאותילתמוךלהםהנחתיולאפניימעלמלוויאתגירשתי
לדרךהגעתיכאשר .לכןקודםהקדושלהרכךעלהלאאישכימבוהלים,
העגוליםתלי-האבןעל-פניעברתיהשמיים.במרוםהשמשחיתההקדושה,

לפסגתועליתייאביקברשללצדופסעתילקברים.הכניסותמיקוםאתשציינו
ההר.

והגבעותהפורייםהעמקיםקצוותעדמסביביהשתרעההענקיתארצי

במערב .שליהרחוקהאגםמימיכההבכחולתנצנצוהבצפוןהמיוערות.
המתיםשלהנצחייםמשכנותיהםלנוכחשלוכחרוטהאלההרהתנשא
אלה.כלאתהכרתיאלה,בכלהבחנתי

חיתהנשרהעתהשזהחלקהנוצת-יונה .סימןוחיפשתימסביביהסתכלתי
סמוכהחיתהקטנהאדמדמהאבן .בידיהנוצהאתנטלתי .הארץעלמונחת

האדמהעלקלותברגליירקעתיהאחרונה.האבןזוחיתהבה.גםאחזתילה.
שללקברוכיאהאותווקשטובהרקבריאתכרוקבריימקום"זה :ואמרתי

במעמדי".אדם

חסרי-מרצדיםיצורי-אורהמסונוורותבעיניבהםראיתיבשמייםכשהבטתי

זרועותיאתנשאתי .בחייספוריםברגעיםרקלעינינגלהזהמעיןמראהדמות.
ומקצוותמרגע,יותרחלףלאמטה.כלפימופנותכשכפות-ידילפנימעלה

מיצירותיוניכרחלקארצו.לגבולותמחץוביותרהמוכרהפיניהסופר ,) 1908-79 (ואלטארימיקח
משברבתקופותהעוסקים ,) 1945המצרי""שיבוחההשאר(ביןהיסטורייםרומאניםתופסים

רבות.לשפותתורגמוספריו .השגיחהעולםמלחמתשאחריבעתפילוסופיותשאלותובניתוח

יכולשאותויהבל-יתוארהקולתהדהדההארץקצוותועדהצלוליםהשמיים
חצוצרות,אלףשלכקולןנשמעהוא .בחייוויחידהאחתפעםלשמועהאדם

אחר,קוללשוםזהקוללהשוותאי-אפשרוהאדמה.האווירברעדוובגללו
בןאותולזהותאפשראף-על-פי-כןבחיים.אחתפעםורקאךנשמעוהוא
 .לודומהאינוארציקולאףכירגע,

האחתבידינגעתי .הקולאתבשומעםפניהםאתוהליטוארצהצנחומלוויי
לשלוםהאליםאתבירכתיהחלל.לעברהושטתיהשביחידיואתבמצחי,
חדשהושנהתמה,האליםשלהגדולהשנתםעתרתי.שלום,"היובאומרי:
חדשות".במחשבותחדשים,באופניםחדשים,במעשים-מתחילה
לשמועזכיתםכימאושרים,והיומהארץ:"קומואמרתיזאתלעומתלמלוויי

האץריושבישכלדבר,שלפירושוהעתים.תחלופתשלהאלוהיהקולאת
רקשוב.זהקולישמעלאחיאדםאףלמתים.נחשביםהקולאתשמעואשר
לכך".יזכונולדושטרםאלה
 .בחייושניתלחרשזוכהאינואדםכזהרטטכיירטטתיאניוגםרעדועדייןהם

חייאבןאתבידיוחפנתיקבורתימקוםעלברגלינוספתפעםרקעתי
שכירםבכךערדפקפקתילאמעלי.פרועמשב-רוחחלףברגעבוהאחרונה.

רוחמשבתוךאלחדשיםבאיבריםמקבריאקוםאי-פעם .אחזורהימיםמן
הכחולהחרוטבנחירי.יינשאהצלאורנישרףניחוחצלולים.לשמייםמתחת

מביןעמיאקחיזכררניאזלייעמודאם .עינילנגדיתנשאהאלההרשל
כף-ידיילתוךהאבניםאתאשפוך .ביותרהזולהחרסכליאתרקקבריאוצרות
הקודמים.בחייואזכראבןאחראבןאמששיאבןכלסביבאחיזתיאתאהדק
באדום.צבועותובידייםבפנים-דרךבאותהביתיואלעיריאלשבתי

אחרהאלה.למרגלותשבצבהשחורלכלי-החרסהקטנההאבןאתהשלכתי
דמעותיואתבכיתיהאלמוותבןטורמס,אני,רבניתי.פנייאתהלטתיכך

החייםאתשובלחיותתוםעדונכספתיבן-התמותהגופישלהאחרונות
 •.שחייתי

גבוההחינוךרמת
בהלחיותשםובחברהעושה
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םאדועדמישו

אוראמיר

קולנועפאזוליני:פאולוייפיירמפרויקטרשמים

 Fondo P. P. Pasoliniעל·ידי(הופקשירהיישל
והוקרן , Ente Autonomo Gestione Cinemaו·

וחיפה).תייאיחשלים,שלבםינמובקים

הכנסייתי-בורגניבמוסדפאזולינישלמלחמתו
וניסיוןטאבובכלמתמדתהתגרותתוךנמשכה

הבורגנית.הריקנותמתוךלברוחבלתי-נלאה
כמאבקשלו'בנפשולכלמעלניטשהזומלחמה

עצמית.לטדאנספודמציהלאוטואמניספציה,
אתאהבהשלמגעמפוצץ"תאודמה"בסרטו
אינההבורגנותזובדדך ;הבורגניתהבועה

אלאחברתיתכשיטהמתמוטטתואינהמותקפת
מוודההמושיע,המלאך .היחידשלקיומיתכדדך

מבניאחדכלעםאהבהשעושההמלאךהגופים,
שלחלוןמהםאחדכלשלבחייוקורעהבית,

אומעצורבליהעולםנכנסשדדנופתחכיסופים,
טוטאלית,להוויהגעגועהיא"תאודמה" .גן 9 ~
לגן-געגוע ;במערומיוההיידיגדיאני " SEINל"

בליחייםשלהפראיגן-הערךהאבוד'הערך
כמתכןאשראי.ובליחשבונות,בליבטחונות,
זולערגההגיבוריםמתעודדיםקדומההיזכרות

חייהםשלהזכוכיתמכסה ;בפניהלעמודשאיך
באותהתום,באותוההיזכרותשוב.לבלינסדק

המעודדתהיאחוץ-ביוגדאפיתקדומה,שלמות
אדםמסוגלשבהשהמידהאפשר ;הגעגועאת

לאהוב.הואיכולשבההמידההיאלזכור
דרכיםושלושהאדם,שלגעגועיוהםשלושה
המין' :הערגהבעקבותההולכיםאתמובילות
דרכיםמפגשעלכידוע,הדתית.והחוויההאהבה
הכישוף,אלתהיקאטי,יושבתכזהמשולש

מכווך;הגעגועהאחדתהמציאותהטרנספורמציה,

ההינתכותאללעצמם,מעבדאלההולכיםדגליאת
להתמסדות;עדהמוחלטאלהחיים,אלהשלמה,

המוכר.ה'אני'מןגמורהלחריגהטוטאלית,
את.אמךבידמשרטטפאזוליניב"תאודמה"
מבניאחדכלשלהקיומיתהבועההתפוצצות

שנכנסו"ארבעהשלמודרניתגידסאבמעיךהבית,
לפדד"ס":

לאהמוחלטעםהמגע ;ומתההציצההבת . 1
לבדו.לגעגועאלאמקוםהותיר

זכריםלהצדההיא ;בנטיעותקיצצההאם . 2
לכאודההחוויה.אתלשחזרמנתעלכמובדרכים
אךלחליל'המוסיקהביןמבלבלתשהיאנדאה

באומץחייהצלמיאתבכךמנתצתהיאלמעשה
מתאבד.של

אתמאבדאינוהוא ;בשלוםויצאהביךהבך . 3
אלאהמוחלט,חוויתלושנתנההחופשתחושת

במטאפיסיקה .עצמומתוךאותהויוצרשבהוא

לחיותהיחידההדרךזוהיפאזולינישלהאסתטית
העולם.אתלאבדמבליהמוחלטאת

 ;מליםבלימתנבאהחלונפגע,הציץ-האב . 4
עירוםמתפשטהואמנוכרת,סואנת,רכבתבתחנת

ומתרבות,מחברהמעתיד'מעבד'עירוםמבגדיו'

לבדמטרה,בלישבילים,בליהנפשבמדברוצועד
לה.לסרביכולשאינוהפנימיתמהקריאה

הנשמעתהראשונההיא jהתקדשההמשרתת . 5

אתיירשוהםכיהענווים"אשדיבבחינתלקריאה,
הדתילקונטקסטלגביהמיתדגמתהחוויההארץ".

מהאתמחלקתהיאגדלה.שבההתרבותשל

ולילהלילהאלף :הסרטמחרך

שלהמהפךאתמחטיאהאבלשקיבלה,
 .השארעלהעובדתהאינדיבידואציה

שלדדךהבורגנית,המלכודתמןלשחרורזודדך
הדרךפאזולינילגביהיאוטדאנסנדנציה,אהבה

אנטימימסדית,אנטי-האמיתיתהנוצרית

אתמשמשהבשורה,שפתשהואהמין,כנסייתית;

כמראה.גיבוריו

עצמה,בפניכמטרהביקש,אזוליני Tשפספקאיך
המיןאתשהכניסבכךהמיניחטאנואתלשבור

החיים"שלב"טדילוגיהקדושה.שללקונטקסט
לילהו"אלףקנטדבדי""סיפורי("דקאמדוך",

להציגדידאקטיות,כוונותמתוךניסה,ולילה")
כנורמה.משוחררתמיניותקלאסיותיצירותדרך

כישלוןבתחושתהטרילוגיהאתדחהיותרמאוחד
מכליותרמבטאתזוטרילוגיהלמעשה,וטעות.

מעבדללכתעצמופאזולינישלאוניוחוסראת
 .תגוקראשעליההבורגנית-נוצריתלמוסרנות

שלמבוזבזתדיהגאל :וכבדמשעמםהיההתוצר
נפלהאידוטימיןלהציגשבמקוםיפהפייםגופים

הפודנוגדאפיהשביןהמשמיםבלימבו
איננוכשלעצמוהמיןאלהבסרטים jלאידוטיקה

אלאושמח,משחקיאיננוורגיש,חושנימסעיר,
 .טכניכמעטהומור'נעדרכבד'

הטרילוגיה,אתשדחהלאחדחירפה.לאפאזולינו
ורמאןפיעלשנעשההאחרוןסרטוליצירתפנה
ימיועשריםמאהאו"סאלו,-דה-סאדשל

באיטליההפאשיסטיהמשטרנזמךסדום".
נעריםשלקבוצהאדיסטוקדאטיםארבעהכולאים
אותםדניםהםלהנאתם,מבודדת.באחוזהונערות
מינית.התעללותשל"בילוי"לאחדשיבואלמוות,

לאשה,גברביןגניטאלייםמיןיחסישלמקדהכל
דתיתאמונהשלגילויוכלאהבהשלגילויכל

במימושמתחילה"בילוי" .מיידיבמוותייענשו
ומשגלאוננותאקסהביציוניזם,שלפנטאזיות

אודופיליהבטדאנסווסטיזם'נמשךלי'אנא
עקירתהצלפות,שלבסקסומסתייםוקופדופאגיה,

ותלייה.סירוסקדקוף,עיניים,
אתפאזוליניכאךמשרטטמובס,אולימיואש'

המוסדשללטדאנספודמציההאחדתהאפשרות
שלהנוצריהאנרכיזםמול jהכנסייתי-בורגני

סדיסטי.אנרכיזםב"סאלו"מציבהוא"תאודמה"

הבועהאתלפוצץמשמשותהאפשרויותשתי
שתיהן ;והנתקהניכורמןלהיחלץהבורגנית,

אותםועלחברתימוסדאותועלתגוקוראות
דקלאלהמיראפשראי-האהבהכך' :איסורים
הדרכיםשתיבאנטי-אהבה.גםאלאבאהבה,
לאאבלהבורגני,לסדקופאגמחוץמובילות

 ...מקוםלאותו
אוהב-אהוב,ביחסיהואהשחרורב"תאודמה"אם

בעוד ;מענה-מעונהביחסיהואב"סאלו"הרי
וה'אחד'חיבורהיאהדרךהראשונהשבאפשרות

היאהדרךבשנייההדיה'אני',אתוממשיךמרחיב

ההופךה'אחד',שלמוחלטתהתקהוישההדס,
 .לחפץה'אני'לגבי
הקונצנזוסאתששוברגודםישנוהסרטיםבשני

אךהמין'טאבוניפוץהואלכךוהכליהמוסדי'
זהוב"סאלו"ואילומשחרד,המיןב"תאודמה"

מביא '''~ונה"האנרכיזםאלים.מענה,כובל,מין
משתחדדהביתמבניאחדכל jהזהותלהעצמת
בייחודוומתגלההסטדיאוטיפימתיפקודו
מביאהסדיסטי""האנרכיזםהמגע.בעקבות

ושם,איפיוןחסריהמענים, ;הזהותלמחיקת
מןפחותלאקולקטיביתזהותלתוךנמוגים

המעונים.

ש"רקהצדקניםבפניולהטיחלצעוקבא"סאלו",
שלכאקטדקאלאאהבהשלכאקטלאככה,

המיניותאתלקבלמסוגליםאתםוניצול'אלימות
אתהדגהבומרנגלמעשה,אבל ;במערומיה"

בצופיםעודדשהסרטוהגועלהתיעוב :שולחו
לאישור-ההפוכהלתגובהדברשלבסופוגדמו

הבורגניים,המיטה""נימוסישלואישוש
מהם.חריגהכלמפניהפחדולהגברת

באמונהשהחלהעצמופאזולינישלדדנו
הואדדךכמבקש ;טוטאליביאושכאךמסתיימת
לאחדמידלראשונההוקרן"סאלו" .מתאבד
הירצחו.
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אוהבאניילר: YJ:זיינר
מתיםמופרים

פזמידי

במוסקבה.מילדהיינוביקרמספרחודשיםלפני
דעתונסתחררהפניו.אתקידמווהשלגהגלסנרסט

שלערגןלעצמוחיפשכןעלהזה,הטובמכל
מספר,הואלעצמך,תאריוודקה.כלומר,יציבות.

-וודקהישי-גלסנרסט :המצוקהגודלאת
 .אין

ונקעהשלגעלהחליקמעד,יציבותשלערגןובאין
וחבשוהסובייטייםהרופאיםפסקושברי .ידואת

בגבס.ידואת

השכונתית.למרפאהוהלךברליןלמזרחחזר
מה :בזעףושאלהמגרבסתבידמבטהעיףהרופא

הרופאיםשלהדיאגנוזהעלחזרמילד ?זה
קבענקע,בקרשישבר,בכללכאןאיןהסובייטיים.

 .לכיתראותרושלחהרופא
 .שאלתי- ?האמנתלמי

אתלובשאלה.ומשיבמילדאומרטובה,שאלה
ארלסובייטיםמאמינה,הייתלמיכמקרמי,

 ... ?למזרח-גרמנים
שבעל-פה,סופרמילד,להיינואופייניסיפור
שופעשבכתב,הסופר-מחזאימןפחותלאפורה

ומאמרי-מערכתמשליםשהםאנקדוטות
ראיונותמתפרסמיםשנהבכללהלצות.שמתחזים
בקבציםכנוסיםילעצמןכיצירותשלווהרצאות
מחזותיו.היקףעלבהרבהערלה;היקפםמהודרים

החמישיתארהרביעיתהוויסקיכרסאחריהיהזה

שהמחישהבמיומנותכלרם,כאילולתוכושהריק
כמהתנאים-של-יציבות.בדבראבחנתואת

-לכןקררםגלריהבהנאהששיחרוסיפורים
בפירסרם"."אסוריםמעתההיואינטימיים,חלקם
שטרסהבקאנטב"פאריס-בר"נפגשיםאנחנו

קפה-מסעדההוא"פאריס-בר" .העירשבמרכז

מתחככתספררתשברהמאה,ראשיתבנוסח

בכולם.והתקשורתבפטרוניםאמנותיבממון
לצדהעירשלהמערביבחלקה"אין"הכיהמקום
במידה.גזעניסנוביי .השכן"פלרריאן"קפה

דרמטררגיתבאייריברברהד"רהגרמניהידידתי

שלמושבעתמעריצהיבברליןאופרה"ב"קאמר
לנרהניחרלאקודמתבפעםאלי.נלוויתמילד,

מספיק."שייכרת"נראינושלאמשרםלשםלהיכנס
פגישה ו:',..שנועדהבכניסתנומידהצהרנוכןעל
צונן,במבטאותנואמדהמלצרמילד.היינוהרעם
השיחהמןבמסעדה.הטובהשולחןאתהקצהאך

למילרמחכיםשםשגםהכנרהסמוךבשולחן
עלנוותראםושאלאלינופנהשםשהסתודדוהזרג

ממשערךקלענייןישלהםכישלנר"התור"
סרטבהפקתמדוברספורות.שניותתוךשיוסדר

למילר,ממתינותשאנוידעואיךהיקר.היינועל
יותר,ארפחותכולם,השיבר.פשוט,זהשאלנו.
בפגישהעסוקעדייןהיהמילדהר .למילרמחכים
במערב,מבלההואכשברעכיומייםקודמת.
ב"פאריס-בר".קבועותקבלהשערתומקיים
איש .לשולחננוניגשהואמשוחחותאנוובערד
הואמקסים.חיוךבעלממושקף,קרמה,קטן

כשביקשנובאכזבתוחשתי .לכולנוויסקיהזמין
בחלקביותרהטובהדברזה"והריקלים.משקאות

לרכושוהממוןהוויסקיזמינותהעירישלהזה

טאץ""באדיבות ;סארארסכינה :צילום ;מילדהיינו

- ?שרתיםלאובמזרחבנר.הפציראותר",
מוחלטת.פליאהשלמבטבינעץהואשאלתי.
לא ?לעשרתנשארכברמה !איךרעוד"שרתים,

הטובים,שהמשקאותרק ...מלחמהלא ...סמים
כך".כלזמיניםאינםהאלה,הזהובים

שבשנימחטובנחנהאתהכךאם-

מסמיםחנקיהמזרחי'העדןמגןהעולמות.
המוזהב.ומהמערבוממלחמה,

בביקוריםלהרבותהתחלתישניםשלרשלפני
יותרכאןמבלהאנימרדה.אניישגיתיבמערב.

ושנאהזעםכיהשראה.כאןמקבלשאנינכרןמדי.
ישהשראה.ומעניקיםבכתיבהצררךמתדלקים

מעניקותשהןעדכל-כךאינטנסיביותדינריצוררת
נהדרת-תחושהמוגבליבליחופשאשליית
עלאלימיםדיכויבאמצעיחשאניאבללכאורה.

ושעל.צעדכל

מילןשאמרזוברוחבדבריםנזכרתאני
קונדרח.

הואחרטם.בעקימרתמילדמגיב ?קרנדרה
מועמדשהואשמעתיקפה.בתישלפיליטרניסט

שלוהספרות ?הפלאמה .נובלפרסלקבלת
הרע.מצפרנואתלהשקיטלמערבמסייעת

בארצותמאשריותרעבדאתהבמערב,יכאן

להגיבשהרתאיןלעבדיםמפותחות.הפחות
המהירות.חרקעלשבנויהחברהזרכיבהתנגדות

סיכויישולפרטיותראיטיעדייןהכלבמזרח
ששגיאתוחושבאניולחשוב.להשתהותכלשהו
בכךהיאלחרמהמעברהשלטוןשלהגדולה

'המוזהב'במערבלבקרארצילתושבימתירשאינו
להםלהניחטובממושכת.תקופהכאןולשהות
השפעמןרקלהתרשםלאזמן-מה,כאןלחיות

המזרחיותהעינייםאתהמנקרהנרצצותבחנויות

 .חטוףבביקור

 .יחזרואםספקשאז'אלא-
יחטוףבביקורנוצץשנראהמה .כללבטוחאינני
אותוכשבוחניםמארדרקובלהיראותעשוי

ללמוד,עתידיםארציתושביזמן.ולאורךבמעשה
חיים.לךאין •כסףלךאיןאםיכאןכילמשלי
יותראיןלאישבעייה.מהורהאינוהכסףבמזרח

ההכנסהפעריבאמת.עניאינואישאךממגרימדי

יכולהייתילאלכשעצמיייחסית.נמוכיםאצלנו
את •הכסףחשיבותאתמתעבאני .כאןלחיות
הממוןבשררישררהאתהשלפיההגישה

אנילכאןבמזרח.חיאניחיירובשברשותך.
יותרעצמיאתחייבתיאוליחייב,כשאנימזדמן
 .לפתורצריךשאניקונפליקטזה .שנחרץממה
סקסרניה.באפנדררף.-1929בנולדמילדהיינו

 .ריכוזלמחנהנשלחכשאבירילדהיהלדבריו
לאהואחזרתו.עלמפקדיוברנזפוכןלפניערד
במקצת.שחרםהיהעודרלטעמם.אדימספיקהיה
 .יהודיעםנדפקהבטחשלךאמא :לואמדרהם

נלהבת.נאציתוחיתהדיהוראמבאשמוצאהיסבתי

היאבשקט.הזההעלבוןעללעבודיכלהלא
באילןמצריידתיהגסטאפרבמפקדתהתייצבה

אריתדקלאשהיאלהםוהוכיחהנכבדייוחסין
?ייתכןיודעמיאבלגאה.אריתגםאלאטהורה,
חיתהסבתו .יהודיקצתאביהיההכלשככלות
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פשוט,שחיתה,חושבאנימפוקפק.מקצועבעלת
 ,, ...לדעתאפשרשאיכךזונה.

לימודיאתל"רייכארכייטדינסט".גוייסכצעירותו
המלחמה.אחריהשליםהבגרותותעודתהתיכון

ומאמריםקצריםסיפוריםלכתובהחלהוא
הספרותייםהטקסטיםככתכי-עת.שהתפרסמו

אחר-"זונטג".כשבועוןהופיעושלוהראשונים
קונסט""יונגההעתכתבועורךעיתונאינעשהכך

עםשלוהראשוןהמפגשצעירה).(אמנות
כתיאטרוןלעבוד,כשהחל-1958כהיההתיאטרון

שנתיים.לאחרכמזרח-ברליןגורקימקסיםשםעל
עלולאיצירותיולכתיבה.והתמסרממנופרש
המפלגהשהציבההמודליםעםאחדכקנה

למרדןנחשבאזככרהקומוניסטית.
הסופריםמאגודתסולק-1961כ .ולאופוזיציונר

שטפןכיניהםכה,מעמיתיוכמהעםוהסתכסך

הקדיש-1974מכיומן.ודלףכילדמנפרדחיים,
כמהרהשהתפרסמומחזותלכתיבתזמנוכלאת

תיאטרוןככלכמעטוהועלוכמערב-גרמניה
וכארה"כ.אירופהכמערבגםמכןולאחרחשוב,

כהצעותאותוכיבדואמריקאיותאוניברסיטאות

המערביתגרמניהקבוע.מרצהלשמשנדיבות
שם(עלספרותייםפרסים :כיבודיםלפניופרשה

אדיךומדלייתהמבקריםפרסולסינג,מאןהיינריך
לולהקים :קוסמותכהצעותלפתותוניסורט). jךיי

כביקוריםהסתפקמילדמשלו.ותיאטרוןבית
סירבהמזרחיתגרמניהאתארוכים.אוחפוזים

העוגןלמערב.מזרחכיןעתהחיהוא .לנטוש
החדירהעםכאחרונה,כמזרח.כמוכן,נשאר,

למזרח-גרמניה,גםהגלסנוסטרוחשלהמהוססת
כארצו.הספרותיהמימסדלכיןכינושלוםהושכן
מוצגיםומחזותיוהסופריםלאגודתהוחזרמילד
כמזרח.שוב

מדועמחזות.רקכותבאתההאחרונותבשנים

 ?במחזאותלהתמקדבחרת

שלמסיכותבחירהעלמרמזתששאלתךלינדמה
מקבלאני .כתיאטרוןלאמירהשישוהשפעהכוח

לגבינכוןהיהזהבודדים.כמקריםזאתהנחה
שלשאלהשזאתכטוחאיניאצליוכצדק.כרכט,
רומןכתיבת .יותרפרוזאיענייןזה .בחירה

כשאני .משעמםוזהממושכתישיבהמצריכה

נראהזהדיאלוג.מנהלאני .מטיילאנימחזהכותב
מאמרמלכתוביותראףקלכיותר,הקלהדברלי

כמכונתועדייןמאודלאטכותבאני .בעתרן
לחודשיםזקוקאניתמלילים.כמעבדלאכתיבה,

ארוכותתקופותיש .מעבדעללעבודללמודכדי
הפוגות,עושהאני .כללכותבאינישכהן

נוסעונוסע,שותהאנישכהןלעתים,ממושכות
להרוגכדיומיסתוריןמתחספריקוראאוושותה

מתנזראניכותבאנישבהןטובותכתקופות .זמן

ספרותמקצועית.ספרותוקוראיפהמספרות

ציוריםאמנות.עלמחקריםהםכשבילימקצועית
מספרותיותראותימעשיריםעליהםוטכסטים

מאשריותרהציירבגויהמתענייןאני .ומתיאטרון

ומתעבכמוסיקהמתעמקימינו'כתבספרות

תיאטרון.

מתעבבמאי'גםובקרובדרמטורגמחזאי'

 ?תיאטרון

חמורסודלךאגלה .אותימשעמםתיאטרון
כמיאלאכצופה,רקלאאותימשעמםהוא :יותר

איתםעובדשאניהתיאטרוןאנשי .כרשעוסק

שאניהיאהאמתרוצה.אנימהיודעשאניחושבים

פניםלהעמידוחייברוצהאנימהיודעלאבכלל
האזנהכמובהצגה,הצפיהנורא.זה .הזמןכל

היחידהדברבלתי-טבעית.לי'קשהלקונצרט'
שםכירוקשלקונצרטיםזהלסבולמוכןעודשאני
-.לטיילאפשרקפואות.בפניםלשבתצריךלא

באנשים.לגעת

שכעל-הסופרהיינוביןפעורהקטנהלאתהום
הסופר-וכיןוהמהתלות.הסיפוריםמפריךפה,

מורכבי- 'לקריאהקשיםשמחזותיומילדמחזאי
אתעוקףשכעל-פההסופרקודרים.מבנה,

רב-מרומזות,בפואנטותהישירההאמירה

החיככשרחותךבוטה,ישיר,המחזאימשמעיות.

אחדכמחזהלהעמיסעשוימילדרחמים.בלי
אתהאוכליםחייליםכקצבות,שעיסוקוגיבור
ואשתו'בתואתשהורגאבהמת,חברםבשר

"הטבח"(כמחזהבעלהאתשהורגתאישה
גםשכהקצביםאופרתמגרמניה").סצינות

 .כשרגושיהםהקצבים
נחות,אנושיקיוםשלהאכזריתהעולםתמונת
"גושישלברמהקיום-ומנשמהמרגשמעוקר
רמאשיותראישיתבתצפיתמעוגנת-בשר"

כשיחתנוהגרמנית.החכרהאופיעלסדורהבתיזה
קטנים.מכפריםבאוהשוחטים"רוב :אמר

למעשיעדאתהאיכריםבחוותכנערגדלכשאתה
גםאתהבהדרגהיום.ככלכהמותשלשחיטה
ותת-אנשיםשישלמדאתהכךאחרלהם.שותף

כלעלכשגדלתקלנעשהלרצחההיתראנשים.
 .כפר"בניהיוהרוצחיםשרובהואמקרהלאאלה.
כרכטמסורתשלהבולטיםמממשיכיההואמילד

המבניכצדניכרזההחדשה.הגרמניתבדראמה

להלוםשרצהכברכט,שלא .מחזותיושלוהמתודי
נרתעמילדאיןהידוע,הניכורכאמצעותבקהלו

וכצופהכקוראהמעוררותבוטותמהמחשות

 ""הטבחבמחזהוהדמיםמרחץמיידית.תגובה

לויעוןמשד"רבידילעברית(תורגם
כאנתולוגיהוהופיעתל-אביבמאוניברסיטת

אחדהואהמתרגם)בעריכתלעלים""מכעד
שלבהתמודדותווהארסייםהתוקפנייםהביטויים

מודדותהתה .הגרמניהפאשיסטיהעברעםמילד
נחשבתתיהגרמנבהיסטוריהזהפרקעםהישירה

עוסקלדישמכיווןהשאר'ביןבמיוחד'לנועזת
במחזותיומוצאאתההגרמניות.שתישלבעכרן
כעבריכוישהשתהמזרחיתגרמניהתושביפועלים
בנייןעלשוקדיםהםהמלחמהאחריומידלס.א.,

כנדבךבכגידהלעסוקמרבהמילדהסוציאליזם.
האחריותבשאלתוחברתי,אישיאופורטוניזםשל

לחברההאמןבאחריותובמיוחדהקולקטיבית
כמחזותיו"העלילותהמלט").(ב"מכונת
בצורתוספאשיזםכיבגרמניהמתרחשות

"רובאומרהואכאן",היהכיותרהקיצונית

אומלאפעולהכשיתוףאותוליווההציבור
כביוגרפיהמאודמשמעותיפרקזה .פאסיבי

בספרותנומוצאאניחמורליקוישלי.האישית
ישואםביוגרפיות,איןשלגיבוריהככך(בגרמניה)

 .יותרמאוחראו-1945במתחילותהן-

 ?בסוציאליזםמאמיןעדייןאתה

 .סוציאליזםאיןגדולה.הצלחהאינוסוציאליזם
הואשבהןהפוליטי-חברתישהסדרארצותיש

אתמעדיףעדייןאני .ההוןחברתשלהנגטיב
הנגטיב.

 ?אנאכרוניזםלאהואמעריףשאתההנגטיב

במה?

כאלה.ברבריםבצנזורה.הריבוד,בחופש
 .נכוןהקטנות.מחנאותילכמהתתנכליאל

שאנימכתבכלקוראיםבארציהדוארשפקידי
האלההטכנולוגיותבפיתוחשולח.אומקבל
שלאבאמתאבלהמערב.אחרימפגרלאהמזרח
שלענייןהריזה,לי.איכפתכןבעצם,לי.איכפת
אדעשלי,הדואראתלפתוחכשיפסיקויוקרה.

חשוב.לאכברשאני

לאמילד'היינושלהקטנותלהנאותמחוץ
במזרח-שמטיליםהצנזורהאותךמקוממת

סרטים . ?רוסיתספרותעלאפילוגרמניה
בבתי-בהקרנהאסוריםחרשיםרוסיים

"ספוטניק"העתכתבאתשלכם.הקולנוע
בגנותמאמרבושהופיעמשוםלהפצהאסרתם
עכשיו' .להיטלראליןסטביןההסכם

בבחינתהואסטאליןמעלליגילויכשבבריה"מ
 .אינטלקטואללכלכמעטמוסריצו
יק'ספוטנ'אתלפרסםמתיריםשלאטיפשיזה

יותרקצתלגלותממךמבקשאניאבלאצלנו.
לכךהבנהשתגליכדאי .וניקרהלמרסבלנות
 80ככןככרהוא-גילובןלאיששקשה

לינדמהזאתבכלאלוהיו.אתלאבד-לידיעתך
 .הנכוןככיווןצעדיםכמהעושיםכברשהם

דווכעפסטרנקשלספריואתעכשיומדפיסים
 .סטאליןעלקובריבשלספרואתיוציאואולישנה
מהותיפרטשינהריבקובמדועאגב,סקרן'אני

אהבשסטאליןכתבהוא .סטאליןשלבביוגראפיה
שלסטאלין'היאהידועההאמתוהרי .אביואת
כל-כךאותו.שהינהחורגאבהיהלהיטלר,כמו

המאהשלהגדוליםהעריציםשלשניבעיניאירוני
ומכה.חורגאבהיה

המזרחאתשמכיריםאחריםרביםכמואת,

חושבתאתאםשוגהמערכית,עתונותמקריאת

שרצהמי .אליןסטעשהמהאצלנויודעיםשלא
עלהרופאים,משפטעלבמסמכיםלעייןהיהיכול

אךמפורש.היההכללאובודפשט.פראגמשפטי
ימיםכמהלפניהשורות.ביןקראשהתאמץמי

חדשרוסיסרטהוקרןשבולקולנועבמוניתנסעתי
 :ליאומרהנהגוהנה .סטאליןתקופתאתשמאיר

שאנחנומהלנומראיםעכשיוחידוש'כןגם
כברשידעומיאצלנוהיושנה. 40כבריודעים

שהיהשלי,אבאעושה.סטאליןמה-1944כ
.אניכךעלדיברוגםאזכברידעסוציאל-דמוקרט

אותנוושיחדרוהרוסיםכשבאואבל .ידעתי
רציתילאגםנגדםלהיותיכולתלא ,מהנאצים

במטאפורותכךעלכתבתי-1956בבעבר.לחיות

שלבהיסטוריהשעסקשלי'הראשוןבמחזה
שערודיהפרצהבמזרח-גרמניה.החקלאות

הייתישנתייםובמשךאותיהחרימונוראית,

לאסורשהמליצוהיובארצי.רצויהבלתיאישיות
אפשרשאישקבעפקידאיזההיהאכלאותי.
אחרת.אוכזאתאידאולוגיהבגללמישהולאסור
 .חרוץאסירלהיותמשתוקקעדייןאנילכיבסתר

 ?בבריה"ממהגלסנוסטהתרשמתכיצר

בענייןפופולארילאמשהולומררוצהאני
ממנומתפעליםכךשכלהסובייטיהגלסנוסט

ליוצריםבעיקר ,מאודחשובכאמתהוא .כמערב
העםלבנייותרדואגאניאבלולאינטלקטואלים.

הדיבורחופשהיעדראםבטוחלאואניהסובייטי.
אוהזההעםבנישלהקריטיתהגעייההוא

לכירה.נניחמותרות.זהכירהבבירה.המחסור
חשובהסובייטילעם .יםיבסיסהימחיאמצעיאבל
 .לאכולמהלושיהיהיותר

 .לפתורהצליחשהמערבבעיה
?אני'באבטלהכאןשישהמנווןכעוניהבחנתלא

אניאבלבחנויות.מזוןמצרכיחסריםשלאמניח
אותם.לרכושיכוליםאנשיםשפחותדעיו

במערב-גרמניה,מילד""שנתהוכרזהבינואר
סמוך , soה-הולדתוליוםסמוךשנבחרעיתוי

הפרסיםאחדניננו'רגדגיאבפרסלזכייתו
ראומחזותיוכל .ביותרהיוקרתייםהספרותיים

שלארוכהלשורהבמקבילחדשותבמהדורותאור
לגדולנחשבהוארבים.בעיניעליהןפרשנותספרי

אחדאומריםוישהגרמניות,בשתיהמחזאים

הצעירההאינטיליגנציהבאירופה.החשובים
הערצהביחסיאחריוכרוכהבמערב-גרמניה

צעיריםרוקיוצריבמזרח.מאשריותראףוהערכה
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דור tלמחזותיוחדשניתמרסיקהמלחינים
פרשנותדבריבכתיבתמתחרההצעירהמבקרים

מעריציםמועדוןלויש .יצירותיועלוביקורת
מחזותיואתלצטטיודעיםשחבריורשמיבלתי

יראת-התרם,מןבזהישבעל-פה.והרצאותיו
רקרוחלאנשישרוחשיםוהאימוןהכבוד

אירופה.מזרחממדינותובכמהבבריה"מ

כלפישלךשההשתלחותכךחושדתאני
שמרשהבעיטות-חןפוזחימיןהיאהמערב

 .מיטיכיוכלפישוכבנערלעצמו
רוצהאניברצינות, tאבל ...מחמיאהאבחנהזאת

מערב-גרמניה.רביןמערב-ברליןביןלהבחין
כמהישבברליןמערב-גרמניה.אינהברלין

הפתיחותהקוסמופוליטיות,שלהאשליהנחמות.
כל-כךהכלגרמניהבמערבאשליה.אינהשאולי

זה .אינסטינקטיביתיעובמתמלאשאניעדנקי
מאותהבריש .ריכוזמחנותלישמזכירניקיון

-פרוידשלהקלישאהאותם.שיצרהמנטליות
בת-תוקףהיא-מבפניםומלוכלךמבחוץנקי

אנשיםבהמוצאאתהבמערב-גרמניה.במיוחד

יותרמפשע.רחפותתמימותאומרתחזרתםשכל
 :יודעאניוהריהאלה.התמימיםאתשונאאנימכל
כלרע.מצפרןלהםאיןרגשי-אשם.שרםלהםאין
ארסיפורישלהם.נרגעלאכאילושאירעמה

שצרפהגרמניהבמערבמשפחהעלבדיחה
השראה.עלהאמריקאיתבסדרהבטלוויזיה

שעשרמה'נוראבראשם.נדיםהםנורא','באמת,

קררה'.היהלאזהבשלטוןהיטלרעםליהודים.
העברנוכחות-הזאתשהתחרשהחושב"אני

מןלאנשיםאופיינית-אי-נוכחותוובעיקר
בפגישהנזכראנישונים.שביטוייהאףהמזרח

בכנסמילרשצ'סלבעםשניםכמהלפנילישחיתה
ממערב-גרמניהסופריםכמהבניר-יורק.פא"ן

אזגרמנית,דוברהריאתהמילרש,:מרברהפצירו
 .לכולנושמובנתבשפהנשוחחשלאמדוע
המליםאתרקמביןאניבגרמנית :אמררשומיל
למעלה).(ידייםהרך''הנד

תחושתקיימתהמזרחית,ישלךכגרמניההאם
גילויעלמרווחיםאנו ?אחריותאואשם

 .כמזרחגםגיאו-נאציותוקבוצותאנטישמיות
ילדיםאצלנואנטישמיות.איןגרמניהבמזרח
הסרטיםאתרואיםאושוויץ'עללומדים

ישאצלנו.מטורפיםכמהישאזטוב,והמסמכים.
לאכזאתתנועהבמזרח-גרמניהאבלאצלכם.גם

חוקית.להיותיכולה

בעוצמתראשוניםהתרופפותבסממנימבחינ'האני

שעדתחושהליישברברה.ידידתיאצלההערצה
להכזיב.עלולהאלהראיוןסוף

אתיכמערב-ברליןהפתיחותאתקורםהזכרת
תסבירכיצרממערב-גרמניה.(החיובי)ניתוקה

כעלייתחלוצהחיתההפתוחהזושברלין
 ?האחרונותככחירותהנאצים

התגובההמערבובמדינותשבישראלחושבאני

לאזאתהיסטרית.קצתהרפובליקניםעלייתעל
בסךלהציגה.שמנסיםכפיכל-כךחמורהסכנה
שניהלוהמדיניותשלבתולדהמדוברהכל

עלמארדשהקשתהמדיניותהנוצרים-דמוקרטים,
 .שמתחתיווהמעמדותהזעיר-בורגניהמעמד
הסרציאל-ואפילוהשמאלזה,ציבורבעיני

כי ?מדועאלטרנטיבה.היוולאדמוקרטים
נגדהימיןמתעמולתהשאר'ביןניזון'הזההציבור

כנחשלתתמידהמצטיירתמזרח-גרמניה
מהשכלעדכל-כךהצליחהוהתעמולהואומללה.
זהציבורבעינינתפסלסוציאליזםשקשור

אלטרנטיבהלוחיתהשלאכיורןממש.כטראומה
-1933בכמרביאר-נאצי.בימיןבחרבשמאל,

ממצוקהכוחהאתהזאתהמפלגהשואבת
למצואחייביםעתה,כןוכאזוכלכלית.חברתית

שהרפובליקניםמהרזה .התורןלעזאזלהשעיראת
שמילאוהתפקיד.אתממלאיםהתורכים .עשר

נירםהערביםשבישראלכמר . 19 3-3בהיהודים
בגרמניה.היהודיםפעםשהיומההם

שהיאמניחהאניהוגנת.השוואהאיננהזאת

כיקרתהאםכעתונות.קוראשאתהממהניזונה

כישראל?פעם
בארציהחבריםאבללכינוס.פעםהוזמנתילא.

אתמכירשאינימרדהאנילנסיעה.התנגדותהביעו
הואשאמרתימה .בישראלהחברתיהמבנה

מטאפררה.

ברברהמעריצה.איבדיודעת,כבראנימילד,
המבשריםאותרתלהסתירמתקשההמאופקת
אני .משחשבתימוקדםקרסהאל .גוברקוצר-רוח

כילהוסיףממהרהואבאכזבה.הבחיןאםתוהה
וארשה.בגיטרשניספהיהודישליומןפעםקרא
 .גרמנילהיותלעצמימאחלאני :ביומנוכתבהנער

שרב.יקרהשזהאסורנורא,זה

עםלדברישראלתממשלתלראשממליץמילד
הצעדבליאחרת.דרךאיןדיחוי.וללאאש"ף,

סוףיהיהלאהריעכשיו,כל-כךשמתבקשהזה,
בתולדותהחשוביםהלקחיםאחדלמלחמות.

בדרךמסתייםצבאישניצחוןהואהעשריםהמאה

לגרמניהקרהמהתראימדינית.בתבוסהכלל
ממנהיצאההיאהמלחמה.שאחריהמובסת
הכלכלהאתמהרחיששיקמההאמיתית,כמנצחת
מהבאירופה.הפורחותהמדינותלאחתוהפכה

שהישגיםלהמחישכדילהתרחשצריךערד
המעצמהואמריקה, ?נצחרנרתאינםצבאיים

ההישגיםלמרותברריטנאםהפסידהלאהגדולה,
נצחרנרתשלזמנםעברהירושימהמאז ?הצבאיים

שערדהואלומררוצהשאנימההקרב.בשדה
קרבנותזולתדברלישראליביאלאצבאיניצחון

הואבעינישנורארמהנוספת.ומלחמה
לחוגיתחמושתישראלמספקתשבמדיניותה

תראו :ולומרלהיאנחיכוליםהםבגרמניה.הימין
שמירעוזריםבמדיניותםערשה.שישראלמה

ויותריותרעברם.אתלשכוחלגרמניםוחבריו
אנטי-טיעוניםלהשמיעבגרמניההבטיחמתחזקת
ישנה.מאנטישמיותהיונקיםציוניים

 ?אליךקרובהספרותאיזו
היהבקט .נרפרקקפקא. :שמתרסופריםאוהבאני

גדול.הואכמרבןברכט,שנים.עשרלפניליחשוב
שנכתבחשובדברכלהזאת.במאההמחזאים
חידשלאאישובקט.קפקאשלבצלםהואבמערב

מההאחרון'החשובהסופרהיהנרפרק .מאז

לאמנות.היהשפיקאסר

טלוויזיה.גםאוהבשאתהלהתערבמוכנה
מספיק.טיפשיתשהיאבתנאימארד.

כאחריותה.חכירההרשמיתהמערביתגרמניה

כאחרונה,רקאצלכםפיצויים.הסדרחיה
לדברלהתחילמוכניםמאור'מהוססוכצער

כך.על
בשבילכזאת.אשמהעללכפראמצעיאינוכסף

שלבעיהחיתהלאבמערב-גרמניההימין
שלהיחידההכפרההואכסףאבלשילומים.

הובסהגרמניהמערביותר.לאמערב-גרמניה,
השתקמהבסופה.מנצחתיצאהאךבמלחמה
בעולם.החזקהמטבעלבעלתונעשתהבמהירות

שלהחת-מפותחהחלקתמידחיתהגרמניהמזרח
רעלהאשמהעלשילמנואנחנוהגדולה.גרמניה

גרמניהשלמזרחברורמשלמים.ועררנוהמלחמה
העבראשמתעלבכסףלשלםקשהיותרהרבה
טובפוליטיתכמחינההיהודים.כלפיאשמתהרעל

מוסריתמבחינהפיצויים.בהסדרילדוןשמגיעים
לא.

עדנקיכל-כךהכלגרמניהבמערב

זה .ביאינםםינקםיתיעובמתמלאשאני

בויש .ריכוזמחנותלישמזכירניקיון

אותם.שיצרהמנטליותמאותה

מבחוץנקי-פחיךשלהקלישאה

·חוקובתהיאמבפניםומלוכלך

בהמוצאאתהגרמניה.במערב·במיוחד

תמימותאומרתחזותםשכלאנשים

אתשונאאנימכליותרמפשע.וחפות

להםאיןיודע:אניוהריהאלה.התמימים

כלרע.מצפוןלהםאיןם. wי·א wגרשום

להם.נוגעלאכאילושאירעמה

 .-אותימרתקתכמזרחשלכםהטלוויזיה
המוגשחוניקרשלהיוםסדרכמיוחד

נפרדתלאתמונתומורחבת.חדשותכמחדורת
החורףשלגיאתכשמראיםגםחמסך'מן

אתהביאהואכאילוכקליפורניח.האחרון
שם.השלג

 .הכלמביאוניקרהזה.אתמכיראניכן' ...הר

חדשמחזהכתיבתאלהבימיםמשליםמילדהיינו ***
היאגרמניהגרמניה.שלבסופהלדבריו,שיעסוק,

בפסקנות.אומרהואלרסיסים,מתפוררתארמה
זאתרקובה.גבינהשלתלעלכמרהםכאןהחיים
אםבגסיסתה.חשכברואנילמרת.שצריכהארמה

אחתזאתלמרת.רוצהשהעםסימןיורדתהילודה
אומריהגרמניםבגרמניה.הזריםלשנאתהסיבות

הםחרוצים,התורכיםכמה:ראועצמםלביןבינם
אנחנו,ואילוילדים.עושיםרגםקשהעובדים

בלילות.מתבטליםהאנינים,האצילים,הגרמנים
זריםבלייכולהלאשהיאהיאגרמניהשלקללתה

ואופיינימיוחדזהאיתם.לחיותיודעתלאאבל
תקומה.להשאיןארמהלגרמניה.

מילד.פיעלועונשוהגרמניהייחודכאןעד
גרמניםלהשוואות.מרנןהואאחריםבנושאים
 :למשלויהודים,
פאטאלי,הואליהודיםהגרמניםביןהקשר

עיצבמשותףמיתוסלי.נדמהלהתרה,בלתי-ניתן
והגרמנים,היהודיםשלוהגורלההיסטוריהאת

הרואיםעמיםבשנימדוברהנבחר.העםמיתוס

גורלםאתרבהבמידהשהכריערזהנבחריםעצמם
ישאבלאופיים.ואתשלהםההיסטוריהאתועיצב
הגרמניםשלההיסטוריה :משותפיםקוריםערד

מהלהאיןשלה.הגיארגרפיהידיעלמוכתבת
באמצעממוקמתהיאטבעיים.גבולותשקרוי
נירםרזהאויבים.מרקפתחיתהובעבראירופה

לחזורשנדונהישראל'שלו-פוליטיהגיאמצבה
העמיםלשניהגרמנית.ההיסטוריהעלבמאוחר

שניהםשבררה.זהרתשלמשותפתבעייהיש
 •.נכחדגזעבחינת
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הכתובההמלה
כמובילבעולםידוע .צייראגם,יעקב

גםידושלחהקינםית.באםכולה

םפרוהכתובה.ובמלהיאםרוןבת

עוםקלאחרונהלאורשיצאייאגמיליםיי

העברית.ובשפהבלשון

ב:משיאגםויעקבשואלפיינגרשעודד

אותיותשלושילובעירובחרא"אגמילים"
תצליליםשלואיורים,מיליםשלוצורח,

אחריםספריםלביןבינוחחברלמחוציורים.
 ?הכתובהבמילההעוסקים

הואעיטורים,מכילשהואפיעלאףזהספר
הכתובההמילה.לשחרורנועזלשוניבסיוןבעיקר

נבדלות,ביטויצורותשתיהמדוברת,מהמילה
ניתנותבלתיונחשבויחדיוחוברוכהעדאשר

להפרדה.
ניתןדיבורוכללדיבור'ניתןהכתובכלכהעד

מעלותלוישהשנייםמןאחדכלאבללכתיבה.
משתיאחתלכללאפשרשראוימאמיןואנימשלו'

הגבלה.ללאמיתרונותיהליהנותדרכי-ההבעה

הכתובהחמילחביןלחפורהישיתרונותמח
 ?המדוברתלזו

כשאנחנולדיבור.לו,ישיתרוןלמשל,הנה
מלואאתלמילהלתתומבקשיםמדברים

בנגינתהידיים,בתנועתנעזריםאנוהמשמעות,

אתקוראיםכאשרואילוונו',בתנוחהקול,
הדיבור,כליהעזר,אמצעיהריהכתובההמילה

המדוברתוהמלה
~/.:-----., 

;t ~1- ·· ~ר ., .. 

-~~ /: .,,_ 

שלהביטוימכוחמפסידיםאנווכךקיימים'אינם
הדיבור.

 .הדיבורפניעללכתיבהישיתרוןזאתלעומת
בזמןאחדדבררקלהגידאפשרבדיבורשהרי
הכתובההמילהאתהקוראתהעיןואילואחד.

בואחתמילהמאשריותרולהביןלעכלמסוגלת
כמההקוראפסתנר,בנגןלמשל,הדבר,(כךבזמן.
שתיאתמפעילזהועםאחתבבתתוויםשורות

וכר'.)רגליוואתידיו
שאניזו,מחקרעבודתזה,בסיוןמושתתכךעל

אתלשחרר :שנה-30מלמעלהזהבהמתעמק

הכתיבהאתלהעשירמהדיבור'הכתובההמילה
להשתחררחדשים,מובניםבהליצוקברבגוניות,
 .המסורתיהמשפטמכבילות

אבלאנושיתחמצאחהיאהכתובהחמילח
חבוטהיחחר·משמעיהישירילדיבורבניגוד
 .מובניםשלושכבותרבדיםנחישיוהברור

שלחבו-זמנייםהיחסיםמבחינתבספרישמח
 ?ופירושיםמילים

התלותדרךוחייםמרגישיםחושבים,שאנוכיון

שמתפקדותהחיות,כלמעולם(להבדילבמילה
עולםהעשרתשלגבינוהריבמילים)שימושבלי

מיגורןלפיתוחגדולהתרומההיאיהמילים
בכלל.והחייםהרגשות

והמחשבהיהחוויותהרגשיהנפשינבכיבתוך

 .חד-משמעיכל-כךלאהואהביטוישצורךנראה
התרחשויות,לבטים,רגשותישלשוניםזרמים
מתנגדיםילפעמיםאחת,ובעונהבעתקיימים

או"להיותהמפורסםהמשפטגםזהים.חופפיםי
הטרגדיהמהותמלואאתמקבלאינולהיות"לא
 .בזמןבוומוצגיםמתרחשיםאינםהדבריםאם

הפילוסזפיות,השלכותיוכלעלהמילים,פיענוח
וחידושכה,עדמקובלשהיהכפילאכאןנעשה

הכלימולהתזמורתלהתפתחותדו~הבשפהזה
הואכאן .היחידר ?iה!מולהמקהלההבודד'
המילים,אוצרלהעשרתהצעה :טהורספרותי
אפשרותויצירתהמובןהמבנהיהתוכן'מבחינת

בו-זמנייםיחסיםשרקומצביםרגשותלבטא
 •אותם.מייצגים

השלוםלחזוןתוםפת

כלהיא"המולדתאריסטופאנסיאמרשכברכמו
פחותהיאהזאתוהמדינהלך",טובשבומקום
עמיםונעלמת.הולכתמולדתי .מולדתיופחות

סיסמאותבה,נוגסיםדתלוחמיאותהיכובשים
פניה.עלמוקרנותהחדשותקולה,אתמחרישות

פלסטיניםיישראליםיפלסטיק.וכדוריאבנים
כל-ילכוכברמתי ;נוצריםמוסלמים,יהודים,

?לאחייאתלחיותאותיויעזבושלויאבלקלאחד
רוצהלא .השלישיהמקדשביתאתלבנותרוצה

שוםליאיןהכיבוש.חרפתאתמאל-אקצהלהסיר
להכריחרוצהלאואנימאוסטרליההגירהנגדדבר
מדינהרוצהלאהנה.וווו~להגררוסיהיהודיאת

יהודית.·מדינהרוצהלאפלסטינית.
כתובאיפה :-19ההמאהמןלצאתכברתנו

גראתה ?"יהודי"בנאדםשלזהותבתעודת
 ?ביוגוסלביהגראתהצרפתי.אתה- ?בצרפת

יהודילהיותיכולאתהבבית .יוגוסלביאתה-
אובריטוניקתולי'אואתאיסטהוגנוטי'או

לבוניםאולרוטארילהצטרףגםאוקרואטי,
אחדכל .אחראחדלאףלהפריעבליהחופשיים
תולדותעלתקראבבקשה,שלו.והמועדון
מה-בדבשתפוחתאכלגמראיתלמדהיהודיםי
האתנוגראפיההונינחמד,דווקארוצה.שאתה

היהודים,לחיי-היוםמסגרתבתורלאאבלהזה,
הטבע.להגנתהחברהמחרתייםהפלסטינים,מחר

תספרואל .-19הבמאהלחיותכברנמאס .די
אביבאתלנותנוהעמים,אביבעללעצמכם
תגידו,מציאותי".לא"אתהתגידועכשיוהאדם.
במציאותונחלהחלקאיןשלכםכאילו .תגידו

אבלמעצמה.מתרחשתשהיאכאילוהזו,
מפחדים,מאמונות,רגעבכלנבניתהמציאות
מצדהביןבינינו'כאןחיההיא ;מדעות

שלובסופוילדיר-יאסיןג'יהאדביןישוויץ'לאו
פאתיחה.לסורהיהושעספרביןדברי

 ?יפהשנפשםריאליסטיםאתם,עושיםמהאז
נפריד- ?רביםהילדים :כמיקרוחושבים
שם,אתההייהנה.ערביםנהיהיהודיםביניהם.

לשוםהולךלאאניאבל .שלךלטורמהרתלך
שעלהכתובתאתלעצוםיכוללאפשוט' .טור

 :מקוםבכלנמצאיםהמחרשלהגראפיטי'ס ;הקיר
עלהמסגדים,צריחיועלה:שיבותכותליעל

הטלאיועלם; nאום-אל-פאשלהמועצהקירות
בבקשה,נחבא.נערישלוהצהובהמאוגרף
לאומניאחוותאבלאותה,שיטרפולמיידתושיטו
נחרץעראפאתשלגורלותקום.לאהשמאל
הגדהותושבילחומיינים,שייךהעתיד ;מכבר

הדיכוילסגנוןנשברבלבלהתגעגעעתידים
הישראלי.

להםכשיישארוהיהודיםיעשומה ?מה-ואז
יגורלאאם ?מלמעלהעליהםלהסתכליהודיםרק

 ;שללנחלקנשיגינרדוף,שובהכבשיעםהזאב
יהודיתמדינהסוףסוףלנותהיה-יגורכןואם
שלהמונופולאיננההקלריקאליות .שצריךכמו
תקום.היאתשב.לעולםלאויהודההדרייבני

לנויראועודוהםגדלים,שלנוהקטניםהחומיינים
לאהם .זמןשלענייןרקזה ;יהודיהואמי

 .חינוךמוסדותפותחיםהם ;מיליםמשחיתים
חייאתלמכורמוכןלאאבלמציאותי'לאאניאז

שלפוליטיק","ריאלשלהעדשיםבנזידכיחיד
כמובהכרח,תימוגשלושהריאליהפרגמטיזם

עצמיאתמשלהלאאני .המחרעביטאלהנזיד'
אדם.שהואומרגישבבוקרעםקםשפתאום

אבלמיקרו'לחשובואפשראקררמלחשובאפשר
דמוקרטיה,בעדשאנחנושוודאילומראי-אפשר

חירוםמצבעכשיוושתכל'ס ;כמאקרןזהאבל
אי-אפשר ...סדרשיעשהחזקמישהווצריכים

מפרידות,מסגרותשבירתבעדשאנחנולומר
רע,זה-ודתיותלאומיותואפלייהשהתבדלות

 ...מדינהעודנקיםביניים,כשלבבינתייםיאבל
פהיהיואםמנצח.הואאבלכואב,ההגיוןאולי

במסגרתיהיהלאזה-ואחווהשלוםאי-פעם
אלאברירהלנואיןאולילאומית.מדינהשל

מדינה-הכוללהרוויחאוהכוללהפסיד
שייעודההמודרני'המערביבמובןמדינהאזרחיתי

תפקידהושכלרומנטייולאפונקציונאליהוא
שלבמינימוםביחדחייםבאיפשורמתמצה

הפרט.בחייהתערבות

אדםקםפתאוםמדינה.רוציםהםתאמרויאבל,
לא.- ! ?לאזכותו'עם.שהואומרגישבבוקר
להשתייךזכותוזכויות.שווהאזרחלהיותזכותו
שלשזכויותאסוראבלשירצה.מועדוןלאיזה
הדמוקרטיהואםפרט,שלחיוניותיסרסוקבוצה
נותרלאהיטלרים,גםעצמהעללהשליטמסוגלת

עקרוןאחריהשני,במקוםלהציבהאלאלנו
 .חופשיאדםרקיש ;חופשי""עםאין ;הליברליזם

• 
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רגישות
זהירה

משדדאפשטייןאריאלהלדפוסוהביאהעדנה ;לישנסקיבתיה
 1988תשמ''ח ;לאודההוצאה-הבטחון

 :כפסלתעבודתהשנותוחמשבששיםהאמניתשליצירתהמכלולכונסבספר
דיוקנאות. oo 1-,הארץברחבישהקימהאנדרטאות 12בתרכם ,פסלים 213
בפחם.דיוקנאותרישומיהספדמכילכןכמר

אתלכקדכדיעשרבתכהיותהאמהעםארצההגיעה ,) 1900 (רוסיהילידת
ותמר.שדההאחיותרשתיהאבעלוובעקבותיהןבן-צבי)(ינאיתרחלאחותה

החלוציתההתישברתבתולדותדרשםדבפרקדשםהמשפחהמבניאחדכל
האםאדמה,לעובדמחנווניהפךיונהמאידהאב :ישראלבארץוההגנה
"השומר",ממייסדיחיתהרחלהאחרתב"בצלאל",דיקנזהלימדהשושנה
ובחלוציםבנזקקיםלטיפולחייהאתוהקדישהאחותחיתהשדההאחות
אתשעזבהעדברפואהוהןחקלאיתבעבודההןעסקהתמרוהאחרתקודחים
הארץ.

שנתוכתרם"בצלאל"שלהראשוןהמחזורחניכתחיתהלישנסקיבתיה

נמשכולימודיהברומא.לאמנותבאקדמיהללמודנסעהאחתלימודים
רמשםנחשולהבקרנסטגררדלימודשנותלשלוש-1923בנסעהאליהבברלין
בפרספעמייםזכתההיאנוספות.שניםשלרשבברזאדהשתלמהבהלפרים,
ישראל.בפרסזכתה 1986ובשנת ) 1957 , 1944 (דיזנגרף

 .בארצוישראלעםהתחדשותעםהדוקקשרקשוריםלישנסקיבתיהשלחייה
הישוב,ומנהיגיסופריםהשומריאנשידיוקנאותעלכספריהרפרוףיואכן

כארץהיהודיתההתישכותראשיתשלההסטוריהרפיכיןכרפרוףכמוהו
ישראל.

'יז'ינסקי iכהפסל

ברונזהכורמה,עץהתורה,ספריעםנמלטהיהודי

הדיוקנאות

לפיסולנאמנהלישנסקיבתיהנשארההאמנותיתפעילותהשנותבמהלך
דוראתהנציחהבהםשיצרההרביםהדיוקנאותבפסליהסיפורי,האקדמי,

בריאליזםמפוסליםאלהדיוקנאותאחרים.ורביםהיישובמנהיגיהמייסדים,
דבכוחקורניםמהםומאחדיםרבה,בדייקנותהדמותפרטיאתהמוסר

 ,) 1955 (בן-צבייצחקשלראשואר ) 1933 (הפסלתאםראשדוגמתרערצמה

פניהתוריבקפדנות,מחוטבהאםראש .-1957בדיזנגרףפרסאתקבלהעליו
הדקהצווארנזירית.סגפנותעלמרמזורזונםרצוןודוחאופינחישותמגלים
ואצילית.גאהשארשתםהבעהרביפניםבגאוןנושא

מהורהרים,הפניםבחומד.מרגשרישוםהואבן-צביהנשיאשלדיוקנו
בזהירותמעוצבתרכלעליהם.משרךעצבשלוחרטבעצמםמכונסים
העייפותהעינייםהעיניים,גברתביןהעמוקהחריץהמצח,קמטי :ובקפידה

פסיכולוגידיוקןזהרקמעא.השמוטהפהפנימה,בנפשכמרוכזנראהשמבטן
הדמות.שלהחיצונייםלמאפיניהמעבדהרבההחומרבאמצעותהמעביר
דיאליסטיםמסריםנותניםהאמניתשפיסלהאחדיםרביםמפוסליםראשים
תקופהשלהסטרריתיעודבחינתומשמשיםהדמויותשללאופייןנאמנים
הפסלת.שלוידידיהחבריהמשפחתה,בנישלתיעודרבהובמידההרואית

אנדרטאות

 .הארץרחביבכלשיצרהמאבןהזכרוןאנדרטאותהואהפסלתשלחשובמפעל-חיים
אנדרטתאוקראינה,(פרעותהאומהבתולדותאררעיםעלכתגובהנוצרואלו

לזכרסידני,בנצרוהתקומההשראהאנדרטתחולדה,אנדרטתבעינת,השלושה
אתבהןמוצאתהאמניתשלהעמוקההרגשיתוהמעורבותועוד)יהושעבכפרהבנים
האקספרסיביותהפניםבהבעותהדמויות,מפוסלותבהןהרבבפאתוסבטרייה

חייםשמחתאוקראינה"),("פרעותוחרדהאימהלהביעהמבקשתובתנועה
בית-קשתיהושע,בכפרהבנים",("לזכרמתפרצתרעוצמהכוחאו("ההורה")

להזדהותהאפינירתוהרואיות,מונומנטליותפיגורטיביות,יצירותאלווכדררי).
יצירתה.מושאיעםהאמניתשלהמלאה
הנמלטתיהודיםקבוצתמתוארת ) 1957-1955 (אוקראינה""פרעותהאבןבתבליט

גםהחוזר(מוטיבבידותורהספרעםיהודידמותהקבוצהבמרכזהפוגרום.מפני

פניוהמפנהצעירודמותעמולמלטמנסההואאותוהאמנית)שלאחריםבפסלים
גםכמואלה,ונחושיםצעיריםפניםבהתרסה.הקמוץאגרופואתומניףלאחור
וחרדההיגון'עטופיהפליטיםלפניבעיצובםמנוגדיםגופושלהנגדיתהתנועה
קוויםלזהזהוקרוביםצפופיםנמלטיםוהםבאימהפעוריםפיותיהםגדולה,

אתהמסמלותאשלשונותהיוכמוהבריחהלכווןמשתלחיםומתפתליםאלכסוניים
שלהמחוספסהעיבודשבתבליט.והתנועההדינמיותאתויוצריםהבעירה,

המתוארת.הדראמהשללאקספרסיביותהואאףתורםוהדמויותהמשטחים
-7 194 946 ("ההורה"האבןבאנדרטת l ( אלכסונייםבקוויםשובהאמניתמשתמשת
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הגיטארתאנדרטת

שלדינאמיבאקטהמאוחדיםהגופותשלשתשלהתנועהתנועה.שלאפקטלהשגת
אינדבידואלית.דמותלכלאישילכטרימקוםגםמותירהיחדאותםהסוחףריקוד
המאחדאחדוגבמבסיסהדמויותשחדורבאמצעותזהרעיוןמובעפלסטיבאופן
מביעהדמותכל .האבןמתוךהפורץעמוקכתבליטובנייתןהריקוד)(כמואותן
 .הריקודשלהמאחדתבהווייהשונהבאופןעצמה

יצירהנחהאמניתהשקיעה ) 1953-1949 (הבנים""לזכריהושעכפרבאנדרטת
ובעבודהלמקוםהענקיתהאבןבהעבדתמתאים,חומדאחדבחיפושים :עצום

זומורכבתבקומפוזיציההשקיעהליבהאתכינדאהומחצה.שנהמשךמאומצת
דמויותארבעצעידה.ואשהבחודיםארבעה :אנושיותדמויותחמשהמכילה
פונהאחתודמותלהןמחוצההנמצאתמטרהעבדאלקדימה,בתנועהנמצאות
קדימההדוחפתפורצתעוצמהביןלתנוחה,תנועהביןמתמידמתחקיים .לאחוד

הגוףבפנייתהמתבטאתהמשיכהביןבאדמה,בחוזקההנטועותהרגלייםלבין
הפרידהלקושיכבטרילאחודהפנייהלביןנודעתלאמטרהעבדאלבעינייםובמבטי

מנוגדיםכוחותממתחהנוצרהקצב .המוכרהעולםעםהבית,עםהקשרכסמלאו
ובחיוניותה.בכוחהמרשימהפיסוליתקבוצהירצדאלה

עצמןואתאותוהודפותהןזהיקדלמלטברצונןהתודה.ספדאתוהיהודיילדה
אתמגלותובפחדבכאבהמכווצותעיניהאךנראיםואינםכמעטהאםפניקדימה.

והמהירהרחבהצעדאתחושףבגלימתההיחידהאלכסוניוהקפלבקרבההמתחולל
האדרתבשוליהמנוסהתחושתמועבדתהנמלטהיהודיבפסלמנוסתה.של

שלדושםיוצרהפסלקדימה.המוטותדגליושלהאלכסוניובקובדוחהמתבדרת
אלאהדיאליכובדובשללאמאד,עדהמשאעליוכבדכאילוומאסיביות,דבכובד
גםאךאינסופייגוןמגליםבאהבהלספרהצמודיםהיהודיפניהאחריות.גודלבשל

ספדעםלאחדהופךהואזואמיצהבחביקהמכל.לוהיקראתלמלטעצומהנחישות
אוהבתבידהוכןשהספדניכרהאמנית.שלהמרגשותהיצירותאחתזוהיהתודה.
אולםחייה,סיפוראתגםכמולישנסקיבתיהשליצירתהאתלהנציחרצוןובהרבה
מוטבמובהקת.אמנותיתמונוגרפיהזואין .בעוכריוהואהמרובהאתלתפוסהרצון
שלחייהםסיפוראתהמספריםדידקטייםההסטודייםהחלקיםעללוותרהיה

הדןהפרקאתהפותחהשואהו"תקציד"בומובאיםשדיוקנאותיהםהאישים

ומקומם.מיותרהשואהבעקבותהאמניתביצירות

אינואךואנגליתעבריתכתובהטקסטונאים,בהיריםהלוחותמהודר,הספדפורמט
עבודתתיעשהכזהשבספרהיהראוילאנגלית.בתרגוםדיוקיםואימשיבושיםנקי

איןלאוד.הספדלהוצאתידונתןשיזםמיאתלבדךישזאת,עםלשמה.ראויההגהה
 •.זמןמזהלוראויההאמניתכיספק

מרכוסתמר

טנאישלמה

אישייםפסלים
בגבסולשהבעץגילפהלאומיים,בנושאיםהאמניתשלהמתמידעיסוקהמלבד

שיצרהיצירותכלליים.ונושאיםלברחשיהמבטאותרבותפיסרליותדמויות
במימדיהןמאופינותבספר)כ"מיניאטודות"(מסווגותבברליןלימודיהבתקופת
מהןברבותניכרתגיסא.מאידךשלהןהרבהובאקספרסיביותגיסאמחדהזעירים
הדמויותליצירה,כחומדבעץהשימוש :הגרמניהאקספרסיוניסטיהפיסולהשפעת
הגוףפיתוליבאמצעותהמביעותאינדיבידואליםפרטיםנעדרותמהוקצעות,הבלתי

באמצעותממנוהחומדשלוהשחרורלכןההיצמדותסועדים,מצבי-נפשוהתנועה
כוח"צעקה","עצב","הנאבק",דוגמתאלהמימדיםקטנותביצירותהתנועה.

זעירים.שמימדיולבנהעץפסלהוא"עצב"פאתוס.נעדרלאכיאםדבאקספרסיבי
תומכתהאחתידהמשטח,גביעלשרועההנראה,ככלנשיתדמות,מתארהוא

להבחיןניתןלאמטה.כלפירכוןהעליוןגופהפלגלפנים,מושטתוהשנייהברצפה
תנועתבאמצעותמושגתמבטאתהיאאותההעצבותחושתהדמותפנישלבפרטים
אודך :המידהעליתדמאורכיםההקוויםבאמצעותגםכמווההתכנסותהרכינה
אתמבטאתהראשהרכנתהמלנכולית.לתחושהותורםטבעיאיננווהדגליםהידיים
שבתנוחהוהכובדהמאוזנת'התנוחהלכןההיצמדותהגס,והגילוףהדמותשליגונה

מדמותאותההופכיםהמיוחד'הנפשמצבאתאקספרסיביבאופןמביעיםזר

בפסלוןההבעהמושגתדומיםבאמצעיםעצב.שלסימבולילכטריאינדבידואלית
הנטועותפשרקותברגלייםעומדתעירומהאנושיתדמותתקופה.מאותה"הצעקה"
מתריסהבתנועהמורמותוזרועותיהמעלהכלפימודםראשהמתעוות,גופהבאדמה,

כלשהו.טמירכוחכלפיהעולם,כלפיורבת-כאב
פןאלכסנדרוהמשודדרחלהמשודדתמאתלידייםשידהכתרילהשנקשרויצירה
במאמץמתפתלשגופוכפותאווזהמתארתמיניאטורה :לשחרור""הרצוןהיא

מימוומקבלתהאנקדוטית,המקומית,הסיטואציהמןמתעלהזויצירה .להשתחרר
ניכרתאחדותרבותביצירותמכבידים.קיוםמיסודילשחרורשאיפהשלאוניברסלי
מצד"התעודדות""טווסו",:"בלזאק"ובטכניקהבנושאיםדודן,שלחזקההשפעה

ומתנשאצומחהגוףאושהראשמעובדיםבלתיחומדגושילהשאירוהבטיחאחד
מגלה 1942משנת"החולמת"והגנה")."עבודהחולדה(אנדרטתשנימצדמהם

 .) 1906הישנה"("המוזהוזיבדבקשלהשפעה
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ריו·דה·זיאניירו
קרובהומציאותרחוקהאגדהבין

אבישימרדכי

רביםשבעיניאומראםהרבהאחדששלאאפשר
ארץשזויודעיםהםכאשרגםאגדה,היאבראזיל

פניעלמשתרעתמאד,ממשית"בשר-ודם",של
אירופה,יבשתכלכמוכמעטגדולהענק,שטח
מרודים,ענייםמליונישלאוכלוסיהבעלת

המסיריםב"סלאמס",ב"פאוולאס",המתגוררים
והקסם.הרומנטיקהמעטהאתאחתלאמעליה
'שמשתוללתאוכלוסיןהתפוצצותבהשישמדינה

ומעלה,אחוז 700שלשנתיתאינפלציהבה
צבאייםמשטריםעליהמאיימיםשתמיד

באשלההמפורסםהשנתישהקרנוואלמתחלפים,
אינםאדמתושאוצרותעםשלמועקהלפרוקגם

הואארצוטבעשלהמדהיםושיופיודייםמנוצלים
הפחותוהרבתייריםלמשיכתשעה,לפיטוב,

תושביה.שלהחייםואיכותרמת-החייםלהעלאת
אנוואף-על-פי-כן'ידועות.עובדותאלהכל

האגדהזכראתמילדותבלבנו'נושאים
הדמיוןאתמחדשתמידהמפעילהבראזילית,

עלבסיפוריםאמאזונס,הקסמיםבנהרומתקשר
אבודיםפרימיטיבייםשבטיםעליערות-עד'

הזהבשגעוןעלהטרופי,והצומחהחיעלבג'ונגל,
ובהר.באדמהבכמויותונתגלהבנהרשנשטף
שמצוימהעלמחלומותינוחלקהיאזואגדה
להררי-חושך,מעבראוליהמסתורי,לאופקמעבר
מתפוררשזהב-החלוםישלשםכאןביןוהרי

ההתבגרותשלהמכהמעוצמתומתפזר
וההתפכחות.

ו nעצאת:נגין nההשוני

והמכוניתבריו-דה-ז'אניירוהמטוסנחתוכאשר

העיר'למרכזמנמל-התעופהאותיהסיעה
שבלבהאגדהעלהיההנודעת,לקופאקאבאנה

לפני,הנגלהמראה-עינייםאותועםלהתמודד
ופרוזאית,מאדעכשוויתבמציאותלהשתלב

וכמו'בזבזנית,בריאליותבחוץ"הנשפכת"
לא-רלוואנטית.

עלובים,פרוורים-מנמל-התעופהבדרך
אורבניכיעורהרבהוהזנחה,דלותשלשכונות
גובהמלוא .מקירשזועקותהגראפיטיוכתרבות

לגובההכותביםמגיעים(איךמקושקשהקיר
בצבעיםהכתובבלבן'מסרייךהקיראם .)?כזה

בצבעיםהםהקשקושיםכהה,הקירואםכהים,

איןלעתיםחשוב,?לאכתובמהבהתאם.בהירים
וסלסוליםקוויםרקאלאומלים,אותיותאפילו

 ..."המציירים"שללהנאתם
הקסומיםהמראותלהיתגלותמתחיליםוהלאה

גםאךטבעמראותבעיקרריו-דה-ז'אניירו'של
לאאחר,מקוםבשוםאיןשדוגמתםאדם,מעשה
מרכיביםוהםאחרת,ביבשתולאאחרתבארץ
יםשל.עירומנומרמורכבפאזלחד-פעמי'פסיפס
עירואגמים,מפרציםסביבהנכרייההר,שלועיר

שבהוגנים,חורשותיערות,צומחיםשבתוכה

קופאקאבאנהמפלי-מים.גדולברעשמקפצים
הציוריחוף-הרחצהרבים,לדעתעדיין'הוא

הצומחיםוהגבעותמההריםבעולם.ביותרוהיפה
כחיציםוהםהמיםומתוךהאדמהמתוךכאן

פאו-דה-אסוקאר,השמים,אלשנורוכרסתניים
עוצרתתמונהמתגלהדדו-דה-דאוס,קורקוואדו,

אוהתכוליםמפרצי-האוקיאנוסשלנשימה

ונראה .ובוטאפאגומנגופלאכמומפזרי-הקצף
דמיוןבעליאנשיםהיוהראשוניםשהבראזילים

העוטרותלגבעותהעניקוהםכימפותח,ויזואלי
ועפר,מאבןהעשוייםטבעיצירילאותםהעיד,את

אצבע-אלוהים,הגיבן' :אגדיים-מצלצליםשמות
הכלב,הרדום,הענקהאלמנה,ראש-סוכר,

האחים.

כקררקרראדרישרשלפסלו

מזהיריםהכלגדול.בפחדבעירומהלךנוסעאתה
לאורפינהבכללךהאורביםהשודדיםמפניאותך
עםרירשלהחלומייםהנופיםמתיישביםכיצדיום.

סכיניםהשולפיםהמסוממיםאוהרעביםהגנבים
תיתןלאאםובמוותבפציעהומאיימיםואקדחים

לא, ?שברשותךדברי-הערךואתכספךאתלהם
חייםהםומתקשרים,מתיישביםאלהשניאין

כדברזה,כנגדוזהזהלצדזהעולמותכשני
והיפוכו:

כיוהפחד'החששחרףהאגדהבעירמהלךאתה
מדאותהיתרביןממראותיה,להינתקיכולאינך
בצבעיאירופיתוצמחייהטרופיתצמחייהשל

המתפרצתכמעט'ומסנווריםחזקיםוכתוםירוק

שלרחובות,שלובמדרכותבתיםשלבחצרות
המסורתמיטבעל-פיהבנוייםמודרנייםמבנים
לתהילה.הנודעתהבראזיליתהאדריכלותשל

עליךשמשריםהקסםמןגםלהינתקיכולאינך
צליליבהםוהצלילים,הריחותהגדולים,הממדים
לסאמבה,מבתי-הספדהבוקעיםהסאמבה
בפרוורים.לדובהפזורים

אשדבכלהשונותשלרושמהעזמכליותראך
בדיו-דה-ז'אנדייווחששומעדואה'אתה

ובאורח-באורח-חייםביטויהמוצאתובבראזיל'
יחסים,שלבתוכנםבמהות-הדברים,מחשבה,

בומורגליםשאנוכללעומתבדאיית-העולם
והשונהדורות.זהמובן-מאליוכדברעמווחיים

עלמחשבותולעוררלהפתיעעד-כדיכל-כך'
בהדחוקה,עירואותהארץאותהיבשת,אותה

אינדיאנים,שללאומית-אנושיתתערובתנוצרה
צאצ-ופודטוגלים-פשוטי-עם,פודטוגלים-אדרנים

כבוליםשהובאוכושים,עבדיםשליחם
ובמטעי-הגומיבמטעי-הקפהלעבודבשלשלאות

מאיטלקיםעולם,קצותמכלמהגריםבראזיל.של
שאתההתחושהבלווייתאלהכליהודים,ועד

ועם-זאתכדוד-הארץ"שלהשניב"צדנמצא
הצטמצם,אליך'התקרבכמווהזרהגדולשהעולם

ב"הישג-יד".יותר'מוכרמעתהוהוא

D ניו:נר:/IIJ ו:J -וw נייני:

שלמסיפוריואחדחוזרתבעקשנותבזכרוניעולה

ראשוןאוליבדאזיל,סופרילגדולשנחשבמי
-הבראזיליתהספרותשלהקלאסיקונים

נובלותדומאנים,שכתבדה-אסיס,מאשאדו
לעבריתתורגמומהםאחדות,פרוזהויצירות

ועוד"רופא-הנפש"מת",של"זכרונותיו
פסיכולוגיתלהעמקהכסיוןהאוצריםסיפורים,

דומהאךכמו-מודרניים.ספרותייםבכלים
מיוחדתלהבלטהזכהובעמהבבראזילשהשונה

של"לילהכמרובלתי-יומרניפשוטבסיפורדווקא
אדמירל".
מאריהז'ואקיםהואהמלאששמרהמספר'
ב-בדיו-דה-ז'אניידרשנולדדה-אסיס,מאשאדו

בן-וצבעפורטרגליתכובסתשלבמשפחה 1839
לאכאוטרדידאקט,דרכואתושהחלתערובת
לספראלאאדמירל"שלב"לילהאוליהתכוון
שמתאהבדארלינדיהמלחעללשמרסיפור

מוכןהואלמענהג'נובבה,צעירה,במולטית
היוצאתאביה,שלסיפונהעלהשירותמןלערוק
נידחתכה.לפיולהימלטארוך'הדרכהלמסע
בדעתםנמלכיםשהשנייםאלאבעולם.כלשהי

פזיז'במעשהעתידםאתלסכןשלאומחליטים
למשךהפרידהייסוריאתעצמםעלנוטליםוהם

למסעיוצאוליברירא .הימיהמסעחודשיעשרת
שבועת-לונשבעתהבוכייהשאהובתואחרי

הסכמהביניהםשנחתמתואחריאמונים

בדדנו,הגדולה.האהבהשללאודהשבקדושה
נשיםפוגשהואהשונים,בנמליםעולם,בסובבו
נתרןלבראךשונים,וגזעיםאומרתבנותנאות,

שברעת-אתומקייםעליהחולםהואלג'נרבבה,
המסעסוף-סוףמסתייםכאשד .שלוהאמונים

להאמיןמסוגלהואאיןאליה,חוזרוהוא
בדים,רוכלג'נרבבההכירהבהיעדרו :לעובדות
לבקתתואחדירוהלכהאהבתולדבריאוזןהטתה
היאדאולינדישלההסברלבקשתהים.חוףשעל

ואינההרוכלאתאוהבתהיאשכיוםבכךמגיבה
הקדושה,הבטחתהעם.ומהממנולהיפרדמוכנה

האמינההיאכן'אמנם ?באלוהיםנשבעההרי
אךהשבועה,בשעתאותואהבההיאבשבועתה,

השתנורגשותיההמצב,השתנהעכשיו .אזהיהזה

ואינהלרוכלאהבתהעללהתגבריכולהאינהוהיא
 .בולפגוערוצה

תוםובמעיןבכנותזאתכלאתאומדתג'נובבה
הנבגדהגברשלנשקראתהפורקיםילדותי'
ואובד-עצות.חסר-אוניםאותרומותיריםוהנסער'

המעטיםבחסכונותיושקנהמתנות,להמגישהוא
בשמחה,המתנותאתמקבלתהיא ;היםבנמלי

אינהאךלהתגנדר'האוהבתכאשהבהןמתקשטת
לשובנכונותכלמביעהואינהדעתהאתמשנה
ידשישלחבעצמו,שיפגעעליה,מאייםהואאליו.

שלאלבואלמדברתאותו,מרגיעהוהיאבנפשו,
להשיב.איןהנעשהאתכישטויות,יעשה
ספק,לכלמעלונוכחהסיפורעלחושבואתה

עולםהואזובראזיליתנערהשלהנפשישעולמה
לושאיןקמאיים,ראשוניים,יסודותבעלאחר,
אשדהאירופיות,נורמות-המוסדעםכלוםולא
"לילהגיבורתשונים.תבללחלקיהועבדואונכפו
אחדצו-רגשותיה,אחדיהולכתאדמירל"של

אתרבהבטבעיותמ~רהוהיאנטיות-לבה,
בנאמנותנאמנותמחליפהלנאמנות,ההתחייבות

לשבועהבהתאםלאבאהבה,אהבהאחרת,
הטבעי,לקולבהתאםאלאואדם,אללפניושנתנה
התנהגותה.אתומכתיבפנימיותהמתוךהבוקע

 ...כרחוא nלכן mהאיש·האבן
ממשמקרוב,לדאותולאבדיולשהותאי-אפשר

שלסמלההנוצרי,ישושלהענקבפסלביד,לגעת
ידי-נפיליםופורשקודקוואדוהרעלהניצבהעיד'

ומימיויאנוסהארקעל-פניהעיר'כלעל-פני
עלבפיורדים,כמרוגבעותאייםביןהמתפתלים

עוליםברכבת-ההריםוהיוצאים.הבאיםפני
מטפסיםומשםמטר 704שגובהו ,לקודקוואדו
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במקרם .הפסלאלומעלהמדרגות-200ב
סביבלרובתייריםאנשים,המונימצטופפים

אתהמציעיםל~מכר-מזכררתדוכניםהרבה
הזולה.מרכולתם

בראזיל,כאשר-1922בנולדהפסללבכייתהרעיון
לתחילתעדאךלעצמאותה.שכה 100ציינה

ערדארכההבכייהועצםשכיםחמשעברוהבכייה

שלטונובתקופת ,-1931בכחכךהוא :שכיםכמה
אלהועלוהבכייהחומרירארגאס.הנשיאשל

-100מיותרזההקיימתברכבת-ההרים,הפסגה

המפוסלישרשלהפרושותידירמרטתרוחבשכה.
כןעלמוצבוהואמטר 30גובהו ,מטר 28הוא

עלתהלערךשכה 60לפכימטרים. 8שגובהו
סכרםאזשהיהדולר 2500גרניט)(מאבןבכייתר
מעלההואהאינפלציהבחסדינירם,ואילוככבד
מכללראותניתןזהאבןישראת .שפתינועלגיחוך
ובלילההבוהקת,השמשלאורביום •ברירפיכה
בזרקורים.מואר

לבן-העםשהודבק •מאדכפרץכיכריהואקארירקה
שאינוקל-דעתלעצלןנרדףלשםשהפךרירשל

מעשה.באפסזמנואתומבלהלהתאמץאוהב
ישרשלידירמדועהשאלהנשאלתידועהבבדיחה
לצדדים.פרושותקררקרראדרשבמרומיבפסל

למחיאת-שהייהללא •מרנןלהיותכדי :תשובה
שמתחילאחדקארירקהייראהברברגעכף

 ...לעבוד
שלהמהודריםלמרכזיםלשרבאפשרמקררקרראדר

בכבישרקרפאקאבנה.איפאנמהלרובעי •ריר
טיז'רקה,רהפלררסטהבראזילי,ביערהמתפתל
ששמרורועשיעליזמפל-מיםלידולהתעכב

סלעיםשוטףוהואקאסקאטיניהבפררטרגלית
רקלאלחזרתניתןמכאן ;העציםביןמבריקים

לגדולהנחשבמאראקאניה,הכדורגלבאיצטדירן
אלף-200למקומרת-ישיבהבר(ישבעולםביותר

הגבעותשעלהענייםבבקתותגםאלאצופים),
כילימספרים .לרגליהןהמישוריובשטח

בלתי-נפרדחלקהמהוויםאלה,ב"סלאמס"
וגדליםנולדים •ריר-דה-ז'אכייררשלמתמונתה

שלבארצוהמהולליםמשחקני-הכדורגלרבים
הבראזילאית.הסאמבהמרקדנירביםוכןפלה,
בארץ-סאמבהולשמועלראותלמבקשיםאגב,

בנוסחליליותהצגות-ענקרירמציעההסאמבה,
עשרותבהשתתפות"פלאטאפררמה", •אמריקני

רביםגםובהםונגנים,זמריםרקדנים,מאותואולי
בתי-שלוהבוגריםהמשתלמיםהלומדים,מן

בתלבושות-פארהמופיעיםלסמבההספר
לעתיםהמקושטצבעיםשלל .לטעמנוצעקניות
לסחררמצליחיםוהםברמחיםבשרביטיבכרצות,

הצופים.מןחלקלהרקידואפילוסביבםהכל
לאייםבספינהשייט-הבראזיליהייחודמןעוד

- 150מרחק ,האטלאנטינוסוקיאבאהטרופיים
ביןדרכההמפלסתספינה .מריוקילומטר 200

עמוסיםפחות,וקטניםקטניםאייםעשרות

על-פניכההירוקשלככתמיםסבוכה,בצמחייה
בשםבאייורדאתה .הכחולהמיםמשטח

T מסחריתחברההקימההרציףליד .'אגואנר
ושירותים.חוף-רחצהבית-קפה, •מסעדת-גן

פכיאתמקבלותאופייניבלבוששחרמותכערות
מחרוזות-נייר,צווארםעלתולותהבאים,

רבי-צבעיםתרניםשני-אווירהולתוספת
מגישיםקש.שלסככותקוף,וארוכי-נוצה,

תבשיליםאדירות,בכמריותמקומימזוןלאורחים
פיררתומיניממראהאננס,בשר,הרבהמהבילים,
בכולםומאיציםכמותם,ראתהלאשעיןדרומיים
להותיראסורכאילומידה,בלאועוד,עודלאכול

 ...ריקיםהעץשולחנותאת
ברצועת-חוףבלבדיהרציףבשטחאלהכלאך

צמחייהלזהמעברמטריםמאותכמהצרה.
המטפסתיהאימלואאתהממלאהעברתהטרופית
עלהרומזבלתי-ידוע,מרחבאללמעלה

שםנשארהכלכביש,איןדרכים,איןמיסתורין.

 .בראשוניותוכמעטרבות.שניםלפנישהיהכפי

חדשים nnהלבי·

אםגםבמספרים,קטנהאינהבראזיליהדות
שבקהילותהוותיקותמןהיאאיןשנותיהבמספר
אחדכלבפי ?כרירבכרךישיהודיםכמה .ישראל
ישלסכםאםאךשרכים,מספריםהקהילהמבני

המסורתיים .אלף-40ל 30ביןנעשמספרםלהניח
הגדולרובםבתי-כנסת,-24במאוגדיםשבהם

דווקאאך .האורתודוקסילזרםרשמיתמשתייך
יוצאיבידינוסדאשרהקונסרבטיבי,בית-הכנסת

גנרלברחובונמצאלרירבזמנושהיגרוגרמניה
צעירים.אנשיםהמושךהואסבריאנר,

היטבמארזרגנתקהילההקימוהקונסרבטיבים
תנועת-פיתחו •אר"י-יהודי"דתי"איגודבשם

לבית-הכנסתומקהלהאורגןהכניסופעילה,נוער
ענייןמוצאיםדור-הבינייםוכצגייצעירים •וכאמור

כיהיאהדעה .זוקהילהעמהשמביאהבחדש
בבית-לבקרצורךוהחשיםהמתפלליםמחצית
המשתבחיםלקונסרבטיבים,כיוםקשוריםכנסת

אתהאופפתהמיושנתהאווירהלעומתבהישגים
בעלילחרדיםהקרוביםהאורתודוקסים,רוב

הקפוטות.

לא"בית-אל",הספרדיבבית-הכנסתביקרתי
בקופאהמרכזית-אטלאנטיקהמאררנידההרחק

מועדוןקהילתי,מרכזצמודיםאליוקאבאנה,
וליהדותלעבריתקורסיםלרבותלפעילויות,

בית-הכנסתראם-כיפדגוגית.ומרכזיה

הכללים.כלעלברמקפידיםאיןאורתודוקסי,
יחדיושביםגמא,לדרונשיםגברים

בתפילת-השבת.
הואברירהמענייניםהיהודייםהאישיםאחד

רהוטה.עבריתדוברונבון,חםאדםשור,לואיס
 •מאדמכובדוחברתיכלכלימעמדבעלקבלן

הקבלניםאיגודיר"רומשמשבנירשניעםהעובד
 •יהודיחינוךבענייניפעילהיהבעבר .ובאזורבעיר
הברנדס,אישומתרים,תורם-המגביתאיש

תל-אוניברסיטתידידישלהאגודהיר"רוכיום
לאחדנשואה •בישראלהיושבת •בתר .בריראביב

מקורבהיהשורחביבי".עובר"הכללהקתמחברי
אותישחושביםישעכשיו"גםהצעיר".ל"השומר

לככרןמוצאואיני"השומר-הצעיר"לאיש
בארץהחיהאחותולי.אומרהואזאת",להכחיש

ניתןמפיו .סערקיבוץחברתשניםמשךחיתה

יהדותעלמאלפיםוניתוחיםפרטיםלשמוע
 .ריר •עירויהודיעלובפרט •בראזיל

יהודיים,בתי-ספרשישהדבריו,עפ"יבעיר,יש

 ,רבני-נוערילדים-4000מלמעלהלומדיםבהם
.ביה"סהגןבגילהיהודים,התלמידיםמכללכרבע

בית-ספראלהספרבתיביןבולט .והתיכוןהיסודי
 . 1000עלעולהתלמידיומספראשר"ליסין",

ר"שלוםשטיינברג""אליעזרהםאחריםשניים
ברכדיסטית,השפעהבעליפעםשהיועכשיו",
יהודיים-בתי-ספרהםעכשיוקומוניסטית.אפילו

אלהבתי-ספרבכלהמוריםרוב .דברלכלעבריים
למרבה ?העבריתלימודמצבומהיהודים.אינם
הםאיןעברית,ללמודאוהביםהילדיםאיןהצער

אףישעליהם.מכבידההיאהשפה,אתקולטים
בתי-ספרעזיבתשלמקריםהיוכיהטוענים
הלשוןשלומקשהבלתי-יעיללימודבשליהודיים
העברית.

שומעאתהכאןגםהיהודים,שלליהדותםבאשר
נישואיויותראחוז 30 :הידועהסיפוראת

עודרואיםאינםהלא-יהודיםבני-הזוגתערובת,
מהיהדות,מתרחקהצעירהודר •להתגיירצורך

 ...היהודיהקיוםאתמסכנתהגוברתההתבוללות
עללימספריםיותרמעטאופטימיכאקורדואולי
היהודיתהקהילהאנשישמקיימיםהדוקיםקשרים

פרלמטחבריעםרשמיים,בראזילייםגורמיםעם
 •.ישראללמעןעיתונאיםועם

מילואנילי

המחזורמתוך

אביבכשאומרהבאהבפעם
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החולרחוב
שפרהש.

מסיפורפרק

ליפטעמוסהומשאיתמשממוגרהמכףשףהביתשנגאללאחדשנהכחצי
למושבתאחתלשנהעקדנוהחוליברחובוכבדיםשחרדיםרהיטיםפרקה

הימים,מלוחתלושהיםשפתעלךט Rהבמושבתהחרא rהקבית-רגן.ךט Rה
דוקטורשלביתראלכזזן~זזןיות.בתיםאחד,ראשיכבישוים,זהבחולות
לבנים,קצריםספורטמכנסילבן,ם iזסכרבעחבושבית-הספד,מנהלדגדרט

המשיח,והמשיח,אמא,שללדעתהממש,הרצלדוקטוררבוע,השחורזקנו
הירושלמית,דודתיבתשלהתרשמותהפיעלבחולות,לבנהאתרןעלרכוב
הגרמניםשכניגררקלארסגרסהאלבגרמניתגלריהשיכתובלבקשאבאהלך

עללהקלחלוצימעשהבכךשדאהמפניאולי .לביקורלהזמינםהחולברחוב
בימיהביתמחדדיארבעהשהשכירכמרממשהחדשים,שלקליטתם
בראשיתאחד-כךשאידגןוכמרהאווירימןהופצצהכשתל-אביבהמלחמה

מיושביהםשנתדרקנרבתי-המשוגעיםאלמעפיליםפלישתהחמישים,שגרת
דגיםהרחובנשרתבישלוששינירם .החולרחובובקצההירקדנדהבשדרת

בסיריםחמיןהרכנוהגדולההאו~השלוכמא.פיהשבת,לכברדממולאים
המובילההירקדנדהשדדתלאודךהעזובים,בבתיםעמדליזרלריחגדולים.

קרנהיחייאלאבאמביתסועדתנמלטתיהזרבשדדה .החולברחובהביתאל
שנים.מקץאחירתיככלמףבסתשבתירבהמחירושיערתישלאחופשלי

בעפרוןמטורףדשםיכאןהיהקיסרנפוליוןמשורבטים.חשופים,קיררת
ימזרןשלבשפעהמעפיליםאתהקיפההשכרנהכל .אחדרהיטלאאףאדום.
לסדקיהםשמבעדעץלרוחיבבריחגדרהמוקפתבחצרחסתרבבנרואנחנו
מזהמעבדעמדנועכשיוכאחת.ודוחההמושךיהמוזרהעולםאלהצצנו

סבכותאלפניםמדביקיםהאודות,:;~דנותהקלעיםאחודיכמרלמחיצה,
הסבכותאלצמודיםפניהיכאןהחוצה.מציציםהחלודה,וחדשתהברזל
שעדrזארלגה,עמדהחירלדח,כנירםעירומההחלוןאדןעלניצבתהאלח,
דגליוסרס,עליבראאהובישפריה,כמעטרבנעימףת,בלחששדהיקצוץ

אותי.שוחטהואאבא,אמא,צורחת,ולפתעעrי,לאץראותייקחבדדבנרת,
הפתחים.עלנדברת,מקבצתשלה,הדממהבשגרתארתההנדבראחד-כך
באשאחרחרשיעדאתשהעלהלאחדאיצ'ח-מאידישבודאיהחרדיםבאחד

אלהחוצהאותגרמגרשחליזרלשלהחריףוהדיחהקסםפגעכשרהפתיליח.
נירםואבאלנפשם.המעפיליםנעזבוחדאשרנח,חחתלחברתכשרךהפרדסים.

החולברחובהביתאתזונחהגדולה,העליהלפנישניםחרבהיבבית-רגןקיץ
ממנהלאחתלשנהלהיפטרשמחאברהם-יעקב,ובעלהרחלדודתילחסדי

מלוחתלושהשנח .כולנולטובתרירההאאתולהחליףהרשעבית-הספד
עלולרשוםמשכרדתמאזנילעדרךחצותעדיושביםאינםואבאאמאהימים.
ערדולאכמזרמןדקקנינוובמכולתחוברת,רשימתריקהסיגריותקופסת

בפתקאות.

חמףדרת,אישיבבית-רגןבית-הספדמנחלדגדרט,מדוקטורמבקשאבא
אתכםלארחנשמחוהילדיםאנכיייאשתי :גלריהגביעלבגרמניתלרשום
מהלקייםצררךאבאמדגישאוליאר .בית-רגןךט Rהבמושבתבביתנו

שלנרהגדולההמדפסתעלבשיחותיהםריקי,שלסברלבלום,שהבטיח
ירקעמדאשדחמכףשףחביתקנייתברבדאבאעםלהתייעץבביתנוכשהופיע
רכנהיג'מרסיןלכפרמנגדהגבעה,אלעקדהשו~דשאברהםלאחדכשנתיים

שפםבעלאישערב.לפגרתהמדפסתעלאבאעםיושבכלרםבית.שםלו
קלארסמשקפיכמרממש,זהברארזנירתיחםמסגרתנעדריךם oרמשקשחרחר

בחילרכר,נמרץערד,תיקבידראמא.בטרחהזהב,ממשריקי.שלאבירבנר,
אבאשלידואתלוחץבאחת,לביתהכניסהבשערהמדרגותשלרשתעלמדלג
באוזנינואבאיספרלשלום,שיפודאחדי •החולרחובבשבחימספרואבא

אתלהפוךאפשרובתמים,באמתאץר-ישראלאהבתיקד,אישכלרם.בשבחי
מפעליבהקמתמרצוכלאתמשקיע .התיכוןהמזרחשללשריצדיחהאץר

מספרכלרםערב,לפגרתהמדפסת,עלמדפה.אינוחתרניבימיאפילותעשיח,
יגיעולשעבד,אשתימפרש,אינולא,והסבתא,נבדרכלתר,בנר,כילאבא,
נועדת.לאלמשפחהאבשחראלשערחיהיכולמימגרמניה.ארצחבקרוב
והולידנכבדהציוניתלמשפחהבתאשהנשאחמאה,בראשיתאלינוהגיע
אבא.תמיהכנרת,שלרש

אחדות,מניאחתבפגישההגברים,שניישברשלנרהצפוניתהמדפסתעל
יוםאיןבחדשות.ודניםזכדרנרתמחליפיםחלומות,חולמיםוקרובים,דחוקים

מאורעות,פוגרום,במקרםהתחלפו,השמותדקופצועים,הדרגיםללא

חוץרהואגיהנרם,צרפהאנישםלעתיד.חדדאיברכלרםואף-על-פי-כן
כפיהזקנהיהסבתאיואתכלתראתנכדייואתבניראתלכאןומביאבתקיפות
בפחיתגרגירםמגדלילד-עני-יררשליםיאבאילשעבר.אשתולח,שקראנו
בחשכתשמשלומבקשלגובהימטפסהמסווג,החלוןאדןעלחלודה

שלהכחולהשערדףרעלהסרסיםיאווררתידרעלהלחםמאפייתמולהסמטא,
בטרםנער-מררד-יררשליםיאבאיהמלכים.וקברותרחלקבריציירהגמרא
 :מזמרתבחבורהישמןמבררתרבופחעשויפנסבידרלישיבה,ילךשחר

יציירגברלרתייפרוץואחר-כךעולמים.סי 7- ?למיילמיוהאמרנההא.ך.ךת
נרה-יעקבילישובחברהיקיםיבבצלאלבחשאייבקריבחלוןאשהדיוקן
סרסתריעלארברגליייהארץאתלומדובעיקרילמרריםיבסמינרשניםקצת
ואנילמשמרתישהותירהיבשיםזכררנרתירבדפיספרניםהםהלאסיפוריורכל
ברליןיואחר-כךפרליןימשסיהאחריוהאישבהם.להציץמעידהאיניעדין
בנישנישםמשאיריוהחשבוןהחלוםמכוחהמקוםאלקשורמהנדס,תואר
הולידבנודררבנוהמרבטחתיהארץאלאחדירללכתאבתהשלאראשהבנים

המלחמהאחרילפתעאלינוהגיעאשרהאובדהנכדאררריןאתבראשונה
אניהאישיתיקולפניאשרהמתהטייסריקי-,,,צעיריינבדר,ואתמשסי
הבלתיההבטחהמכוחאולייזכור.כרכימרקפתמאיש,ריקבאולםיושבת

רחובבשבחיבספררהביתאתלקנותאבאאותרפיתחלארכילבלףם,מפורשת
עוקריםאנחנייהמכףשףיבביתשהתישברלאחרהשנהמחציתרעכשר,החול.
כותבבגלריהיהסכמתכם~זvרףבבקשהלנפשם.אותםומשאיריםלשנה

הגרמנית.כלשרןאבאלמעןדגררטדוקטור
משייירךחולמכרסיםעץלרחרחמרוצףשבילהרכילהדוקטורשלביתראל

הפסחאחרי~לךג:יםשניחוחתאנהעציהגבעות,במרדד .רגלכףלמדדךוחורק
תאנהעץלאהחם.והתירסהצהובהשלףבריחתמידונקשרהקיץאתמבשר
אבאיאומרכאנשיםיתאנהעצילרוב.עציםחמכףשף,הביתבחצרכמראחד
מבריקימניירהגזוריםהסרכהבקישוטילחקותםאהבזק,:פ"הידיככףעלים

ןה 7iשזוריםדבקימגעללאוגפןתאנהמבריק,צבעונימניירעליםישרשראות
7if .היחידהאסוןימףזיהכלבהאתקברנוהתאנהמעצילאחדמתחתןח

העץבצלשכבהשערתוארבעעשרים .בבית-רגןהקיטשנתעלשהעיב
שלנריךט Rהמושבתאתהחוצההיחידהכבישעלארתהדרסהמכוניתגוססת.
פעםארתהדרסודלתנולידדםעקבותהותירואשרשגנביםהחליטנחמןואחי
אםהכבישיעלפצועהכששכבהעקברתיהםיעלשברמזרעהראייה,רזוושרב,

במספריחמישהרהגרריםיבשוקיהם.שהותירההנשיכהעלבהלחבקםלא
להכרינולתאנהמתחתעצומות.ועיניהוהולכיםהמצטמקיםמדדיהיונקים
שלביתראלהמובילהעץלרחרחשביללאורךלריחלהערךונחמןקברי

הימיםימלוחתלושהשנהקדיש.אמרואפילוהספדונשאדגררט,דוקטור
אלהביתמןהעופרתלולאתהעביראבא .מרציהכלבהשלמרתהלהוציא
ואנחנוהחדשיםימשכניגרשקנינוהליפטבתרךאותרושיכןךט Rהמושבת
שבת.יוםכלהיהכאילויוםבכלערףאכלנו

צעירהשרלךםירחבבכרבעגרסהלבנה,למרקיזהמתחתמרוצפתרחבהעל
לאעדיןבישיבהיהאדם.ככלרקלארסיהחול.מרחובארתהשזכרתימכפי
רחצולאראמאאבאחררדרת.בדבירעלוידירגרפו,אתשהרטיטהרעדניכר
נהנהוהואשלםשחרריםבגדלאבאהאורחים.אתלהביךלאכדיבמים

חבושי י~~לשחות.יודעלבדרהוארקיואב,אחיךם. Qאפבמילהשתכשך
שוחחומ.העלמטביעה.פעםהצילוואפילובפרדס,אשרבכריכהלימד,

הילדיםכשאנחנויהכפירובקבוקיהמתקפללשולחןסביבהארבעה
לאלמזלנוגרטהיאמרהמפחיד,יפר,דרךנסענוהסלע.מולבמיםמשתוללים

פועל.דמיונךכרגילתגזימי,אלארתהיקרטעקלארסבאבנים.אותנורגמו
כשהואבדאגהלאבאממתינההיאאיךומספרתבגרסהתומכתראמא

אתמרגיעואבאבלילה.יפרדרךלעבוררעליומישיבהלשרבמתמהמה
רמהשקט.ישרורהממלכתיתהרעדהתוצאותיתפרסמושלאעדהרוחות,

באידישוהכלחלוקה.עלשיחליטולינדמהלנבא,קשהצרפה?.אתה
והמלךהנשיםבשתיהסיפורכמרירים,בתנועותנעזרכשחראמגררמנת

האחדבנךיחלרקר,שלמה,משפטעינים,משפילחגרסהכאןואולישלמה.
יהחרףאליורדותושתיהןבידארתהלוקחתאמאואזשם.האחררכנךכאן

פרפרבשרווליגרסה .שמלותיהןשוליאתומפשילותנעליםחולצות
יצאהלףכמרמשם,פסטליבגורנידקהלרש Rשמלתלכנרת,זרועותהחושפים

הנשיםכאחתכלכרשהוחיתהשמלותיה,בתבלואחר-כךאופנה.עיתוןמתוך
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ןקדישממנשה

 )פרט(העצבותעמק

רגליהןטובלות .באלכסוןשחוקותשעקביהןשטוחות,בנעליםהחוליברחוב
הצחוקכמולאבאמת,צוחקתוהיאעליהומתיזלעברהמתפרץוריקיבמים
בביתמתלטייסהפךשריקילאחרהתריסיםמוגףהביתמןשעלההפרוע
ואחיושלפני,היבשבדיווחנאמראינג'ורי,מולטיפלייבעפולה,החולים
מפיהסיפרוכךהמוגפים,לתריסיםמעבראמועםזכק iממשםלפתעשחזר
לההיהחושבתאתמאיפההפיצויים,כספיכלאתביזבזוהגדולה.האופהשל
להקוראהואאמא,התקליטים.כלואתהחדשהפטיפוןאתלקנותכסף

לאמאשנשמרצחוקכילדה,עמהצוחקתואמיעפיפון,הביטי,בגרמנית,

אלומנתרמזדקףהואיכתפיועלריקיאתמרכיביואבאחיארוכות.שנים
אזנה,אתהמקיפההצמהמתוךנשמטתסיכההזהרו.נזעקת,גרטההמים.

פניהולרגעשובב,בו,גוערתוהיאנוזל..שלזןהשבלולבה,מתגרהריקי
למששוממהרתיהמק~ללהביתמןזוכרתשאניבאלהלהמתחלפות

השיעראתשובגוללתהזרועות,כפולתהסיכהאחרולחפשבאצבעותיה
אמימאחיזתה.שהשתחררהשמלתהאתמנפנפתוהרוחידיה,בשתיהקלוע
אשרהגבריםשנישוחחומהעלבראשה.אשרהכותנהמטפחתאתמיטיבה

להלשוותשניסהבאידישאבאיהכפירבקבוקילפניהרחבהעליושביםנותרו
עלבוליםבמיוןבדממהשעסקוקלאוסגרמניידיבורכחיתוךלושנדמהמה

ואוליהדיבור.מןונגמלמשם,שהביאעביםקטלוגיםפיעלוסיווגםהמרפסת
לנפשו.איששותקיםהילדים,ואלהנשיםאתמביטיםהרחבהעלשםישבו

• 
אלגרטהשלגיחותיהחדלוכמעטקלאוס,שלמחלתושגברהככליאחר-כך

אתלקבללחיפהלנסועהרחיקהאחתפעםעודרקהמושבה.לגבולותמחוץ
הצהובות-חומותהידיםבעלהנגרהדודבןנלוויתבעלi=ז,אחימרק,שלפניו
אתלתפוסבהרעלתהאשרבחבורההיההואגםהפוליטורה.מןתמיד

הכניסהאותווגםצעצועים,אקדחמרקשלובידיוהריקבצריףהגנבים
צאתi=זלפניאחדיםימיםגרטה.שלנאפופיהברשימתהגדולההאופה
ההשקאהבצלחתקטנטניםתפוזיםבנשורתכששחקנויפניואתלהקביל
ומגלגליםנסיכות,נסיכים,מלכה,ימלךגודלם,פיעלאותםמסווגיםבפרד·ס,
סודי ?יבואמייבוא.הואעכשויריקיליאמרגולות,כמולבורמבוראותם
בגפו.הגיעמרקאבללספר.אסור
בפרדס.מתרוצץריקירקיהשכןהביתמןבאואיןיוצאאיןאחדיםימים

אתגרטההניחהלאמאזהמרפסת.מןנעדרתהזקנהואפילומוגפיםהתריסים
יאותורצחהשהיאאמרההגדולהה 9והאר .אחדליוםאפילולנפשוקלאוס

מפוספס,רחצהמעילמשכתיהלחםלעגלתמתחתשלו.בקפהסם;כה 9 ~
המפרידהראויבחולמתפלשתמתחתיונמלטהאיגואנה,כמעטענקיתלטאה

ה 9הארבתגולדל.'ה,המכושף.בביתהגובלהיעראלונמשךהאופיםשניבין
לילה,פרפריהילתהעטורהלו:;כסלאורהזה.הסיפוראתסיפרההגדולה,

דינהשלבמגרשרועההיאשארתההאחתלגריהגרלדל'ה.סיפוריאתסיפרו
אחר-צהריםבשנתאותםחלמתיאנילא ,ז=i~למבודהאותם,מספרתהיא

הבושםמןהאדיריתפוצץקטמעטערדכשבחוץאחר-כךרבותשניםכבדה,

בעיניהמעלהניחוחיתמלאוהרחוביההדרניצניבפקעירתעדייןהמנמנם
בראוי,אמהגזייתאתהרועההגדולה,האופהבתגרלדל'ה,היום.גםדמעות

רשמלתi=זמקומתה,גברההפרדס,מןנדה 9הרועים,ומטהפשתןשערותיה

סודצופנתגורל~לתכמותמיד,מחייכתהדק,גופi=זעלמתוחההארוכה
ברחובללו:;כסמתחתאבלמדברת,ארתהשמעתילאמעולםאני .ומטומטמת

האופהאמ~,כמרמל:נה,נוראיםסיפוריםבודהשהיאעליה,אמרוהחול,
שלהלחם Tלעגלתמתחת~יגואנהכמעטענקית,לטאהחולמתהגדולה,
עלשלרבותכשידיהכך ,אותרהרגהה 9Rי wה ,אותוהרגההיא •הקטןהאופה

שלבלוריתוענק,קנגורושלכיסכמו ה~~כלפיהצנוחההשמנהנi=ז ?t ג;:
כתפיה,עדלהשמגיעהצמרקהאשההרפתנית,לשכנהאומרתהיאקלאוס,
החולב,טוביהכמוקסקטחבושהרפתןובעלהירוק,קטיפהבשביסראשה

חלבכדישנינושאילכרסומתחתתמידמכנסיואתהמחזיקההעורוחגורת
ל~גלהמתחת~יגואנה,כמעטענקית,לטאההחול.רחובבתיעלברגלועובר
בחנויותחלוקתועלממונההיההואהלחם.אתהקטןאופהההובילשבה

והאפייה.הלישהעלמופקדהיההגדולה,ה 9הארשלבעלi=זושותפו,המכלת,
עלומתרחכההפניהוערררזה,קטנה,בעל-העגלה,האופהגז;וק.'ה,שלאשתו
הראויעברימשניאשרהאופיםשניוביןף, iוחקיץחמותביתיבנעללחייה,
מלה,להחליףמבליאופיםמתקיימת.השותפותואף-על-פי-כןתמיד,מריבת

אביהםעלבוןתובעיםהאופה,גתק.'השלבניויד.הרמתוגםצעקות,לפעמים
עלגנינה.חשדבאביהםשהטילהמפניהגדולה,ה 9הארהשותף,מאשת
בראוישםוהעגלה.הסוסבעלהואכייהקטןהאופהממונההלחםחלוקת
יריקיגרשבוהמכושףהביתואתביתנואתומקיףהאופיםשניביןהמבדיל
החונההלחםלעגלתמתחתהחרף,בימותיםבלבאיעלגריםהיינוכאילו
ובחורף,שחר,עםמחלקיםהלחםאתכיהיום,שעותרובהואדי,בחולבקיץ

זובעקבותגדולהלטאהדהרהשלi=ז,הגויהבאוזניגולול.הסיפרהבחצר,
הרחצהמעילאתמשכתיוכאשרהמפוספס.הרחצהלמעילמתחתשנמלטה
המעילהיטלטלהלחם.לעגלתמתחתאהביםשתינוהלטאותמשתינבהלתי

ושבעהראשיםשבעהבעלנחשומתוכויהידמןאותושמטתי .חיכמובידי
להאמרההסתימה,ההצגהנוצותיה.מנקהתרנגולתכמובחולמתפלשזנבות
עלהתגלגלשקולi=זלאחרהביתהאותהלמשוךכשבאההגדולה,האופהאמi=ז
עלהמלכה,הייתיאנישמעה.לאגולדל.'האבלגולדל.'ה,-הרחובכלפני

ילדים,הרבהומוקפתלבטובתואניבהירהאדמדמהנכריתפיאהראשי
דקעשןמאד,צראש,שלזורם,צר,אפיקרואהאנילחלוןמבעדשריפה,
בדליהשולחןמןהעיתוניםאתסלקויבחיוךבילדיםגוערתאני .מיתמר
חורץחיוכהאתומחייכתגולדל'ה,אומרתהמלכה,אנידק-דק,מעשןסיגריה
בהצגה,שהשתתפתיאחריעכשוהראשאתלחפוףמוכרחהאהיה .הגורל

אניאומרת,הגדולהוהאופההטבעית.תסרקתיאתקילקלההנכריתוהפיאה
ומושכתסטירהאמהלהמחטיפה ,ה#ן~ולא~ן~האתמלכה,לךאתן

שערכנובהצגותהשתrיפהלאפעםאףגולדל'הובאמתהגויה.אתאחריה
לשחקיכלהאולישלההפשתןשיערשבגללאף-על-פיהצרפתים,בבית
אוליבבית-הספר,פעםאףביקרהלאואפילוהקדושה,קתרינהאתהיטב
קולה,נשמעהיערמןובסיפורים.בשירה,מאשרחוץאילמת,חיתהאפילו
שרההמגמגמים,כמואמה,מפנימתחבאההיאהלחם,לעגלתומתחת
ציוןבתאלמנהתשבחדר,בפינתהמקדש,בביתהגויה,באזניגולדל.'ה
~י .אגדהמזמורלו,תשירערששירכסדר,תניעהיאהיחידילדהאתלבדה,
הילדיםאבלשרה,היאבאידישלבנה.גריהעומדתהקטנה,ה~~הבצללולו

באזניגולדל'המספרתהגרלהה 9האראמהכמואיךיסיפרוס p:ללומתחת
לעץמתחתהפרדס,באדמתמטמוניםחופרתה, 9השיקגרטה,איךהגויה,
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עםתחתיוזונההיאואיךדם.כמראדומהכל-כךהפריחהזהובגללהרימונים.
ופניההלחם.לעגלתמתחתארקרלזקנשמעהיערמןהביתה.שנכנסגברכל
האופהאתשמעתיאזניבמראניאבלאחת.גריהתמידרועהיייראולא

בטנהעלשלרבותניריםיהחלבןלאשתאומרת _שניםהרבהאחריהגדולה
~ה 9 ~השיקסה.אותר.רצחההיא?.קדחת.מתקנגורו.שלכיסכמרהצנרחה

שלו.בקפהסם
היהאבאאבלאותם.מכיריםבקרשיאנחנויבואר.לאהםהאמינה.לאאמא

ניסתהבבית.לבדההיוםשנותרההזקנהובאמתמאד.בודדיםהםבטוח.
שורצתעירדרךלנסועמטורפים. .ט: Rהבמושבתהביקורמןאותםלהניא
מכיריםאתםממתילחשוב.אפשרהשכן.ולמורהלכםמהובכלל.ערבים.
בנימוס.לסרבאפשראבלהגלריה.טוב.אותר.
 • .uשמיחרםספוגגו~iדהתקרה.גבההשינהבחדרלביתם.כשישוברבלילה

ריקישלמשערראליהנושבהמלוחהיםריח .ההסגראללשרבגרטהמתקשה
ואולימלוחיםפניהעלהנוזליםהמקלחתמיעיקש.ריחוסורק.שנחפף

הואהאםיהזהרללהקוראארסקלשלהליכותיובנעימותמשהרהדמעות.
כסארפניעלעוברתכשהיאבישבנהצובטהוארועדתבידאחריה.מחזר

כהרגלושלאמבטלהריםומרעילהבולים.אלבוםאלחוזרהביתה.בהגיעם
כשהואגםבקולרהנמסכתבמתכתלטעותאפשראיקפה.לומגישהכשהיא
עיניוכילהנדמההאםהלילה.לישרןללכתנקדים .?עיפהארתה.שואל

המדףעלהמונחהבוליםמקטלוגמבטואתכשהריםחיבברקנרצצוהד~ירת
בזה.להתעסקמוכרחהואהיוםאפילוהכיסא.מש~נתגבעלהמיוחד

דמויותכמרמלמעלהלהנדמיםוהילדיםלסלע.מעבראדוםכדררכשהשמש
היםבית.איזההביתה.לשרברוצההיאואפורים.כבדיםבמיםמרתכותבדיל
היםבדרךלכשיגיע.ס~ק.חוטכמרגרונהאתמשנקהאופקקרלבינו.בינה
ונעצרהקיפוחבחול.הילדיםשמצארהכחלחלה-אפורה.המדוזה.ואולייגיע.
ההסגר.אלהיםשפתעלשם.כברארתההחזירהאסקימו.מקלותבה

כשהיאשואל.הואכואב?.השמש.מןסמוקותזרועותיההרחבה.במיטה
הצורב.בעררברכותבכפותיהנרגעתמתגוננת.אוליחזiד.עלאותןשולבת
להזעיקiדצריךהיהיונגינתוהנאמרשבין~צרימההפתאומית.~דאגהמשהר

אתזוכרתמנותקת.הים.שפתעלהיוםבiדף Qש~השובבותאבלהמשמר.על
הגברים.ושניהחול.ומגעלאחור.בשובםרגליהאתהמדגדגיםהמיםסחף

טעםאיןבטחון.נוסכותשזופות.שלרבות.ידירכפרתהיפה.והיהודיקלארס.
מבקשתמאמינה.והיאהיפה.היהודימרגיעמאלה,קשיםזמניםידענולפחד,

היםבדרךיברא,אררריןגםבמים.ילדיועםמשתוללשלiדהילדלהאמין'
אינההלילהבלבה.הרגההיאילדי.בל:פiד,שמראתלהגרתמעזההיאיברא.
אתעליהמזמיןנפלא,יוםשבקרלiד. Tרהרר•ךהמנעולים.אתלהגיףנזהרת

געת,מבליהלוהטמגרפiדהערלהב~דיחושוהוא .לצידואין-אוניו'אכזריות
פתאםכךבiדיהלוםהואבנחיריו,יבראהמלוז:זוניחוחהגברההחדראתממלא
קולטת,היאבאיחורשומעת.אינהעדיןלבדר.יבראמרקפרוצה,כשהיא
גרמני'כאזרחזכויותיוכלאתיאבדהואלצאת.לומתיריםאינםהם . ?והילד
אינךאםואני.אתמלשינים.מפניחוששתהיאשישאר.שמוטבחושבת~זגר

מנעהשלאמפנילדיןנתבעתיהודישלאמרהחרקים.כלאתחללנויודעת.
עלאוסריםהםמנעה.לאהגרמניה,אימןילךתארילגרמניה.נישואיןמבנה
תפרוץאםרמההבטחתם.אתםאבללפלשתינה.לעלותמעורביםילדים

מןחדליהבטחתם.אתםהתנאי.היהזהשלי.הילדאתרוצהאנימלחמה.
רטטעםפעםאףמתיישבשאינוחדבקולבניהאתמשתיקהואההיסטריה.

לאריקישלצראררעלשראיתיהמש":;ויתמתאבנת.כמרוהיאהחולה.גרפו
תמונות.רקאולימכתבים.לאאישי,דברשרםגםהחפצים,ברשימתנמצא
צנומהילדה .ולאחיולאמולבטחוהוחזרוהאישילתיקצורפולאאלהאבל

שעררהילד,חמש.אוליארבעבתלשער,מזהמ~בר~לגארסרן,שיער.קצוצת
המלחים.חולצתצראררןעדומגיעישרותגזוזמצחו,עלגולשבהיר,מגודל

הרחבהאתהמציףהניחוחעםקיץבלילהיערה,למשוכתמעברהחלון,מן
במגהץלבנהכתבתאחותימגהצתבiדשלנר'האוכללחדרהסמוכההמרוצפת

ס.ךה.ל~~הדייט i? TWRריהפתוח.לחלוןמבעדמהביל,עמילןוריחפחמים
שהולחןשירבעברית.אהובהליבשן'שמהילדה.ודאיילדה,אומרת,ראמא
הרדיר-פטיפרןגביעלוהסתחררגברה,ילדותיבקוללכברדו,למענו,ונכתב
לחדשותמאזינהאבאעםערבערבבכשפיהלכודהשאניהירוקההעיןבעל

בצלהיושבתהזקנהמפנימהתיראוחדלנוכשהתרגלנואחר-כךבביתם.
בזכוכיתמחזיקלכסאר.המרותקהאישומפניבזבובים.וחובטתהירקרנדה
שקופה,ענקיתגוןהכמרגדולהלפתענראיתוהשגיחאחתעיןעוצםמגדלת.
שהואעדנקישותומשמיערועדשבידררהמצבטהבוליםקשקשיאתוברדק

להאזיןיכולנויכשהתרגלנואחר-כךבבולילאחוזומצליחהרעדעלמשתלט
במיוחדחוברוהמנגינהואףהשירשמלותהעובדהמןולהתפעללתקליט
סביבעומדיםכשאנויזנינובאאותרשהשמיעלאחראחדיםימיםאבל .למענו

הכתהאמר,רגרטה.תחילהבכרונהלרסיסיםריקיאותרשברהגברה.הפטיפרן
מעברבכירלמשמעשניחשנוכפיובגבר.בפניובראשו,הבחנה.ללאאותר

כהזעקההבהירההאשהשלמגרונהנמלטהאיךמתפלאיםהיערה,לשבכת
הבנתי.שניםהרבהאחריורקאחיף.שלקולריכרלס,איךמרה.
בצלבזבוביםחובטתבמרפסתישבההילדשלסבתוכשהזקנה,אחד,קיץיום

לחיותאותי,הבאתםלאןצורחת,מוגפיםשתריסיובחדררגרטההירקרנדה,
עירום,הפרדסאלנמלטוריקיובזבובים.בחרםאותילהרוגהאסיאתים.בין

פנינואמא.שאמרהכפיבת,ולאבןשהואידענוהממטרות,ביןמתרוצץ
ל~,סזממתיןמלמטה.אלינוצוחקברשה.שרםבליהפרדס,גדראלצמודים
 .ארוךארו.ךלנרנדמהושיערועירום,ברשה.שרםבליהממטרה,שלסיברבiד

חברים.היינוכברעכשר,אבל
הסוגרהשערשלתאומויהברזללשערמזהמעברהחול'ברחוביחפהילדה
שעתושרב.הלוךולהתנדנדהבולטיםשוליועללעמודאפשריחצרנועל

קלארס.ולאהזקנהלאריקה,המרפסתדממה.המכושףבביתאחר-צהרים.
לסבכתמעברסררעמיממתיקאחדות,עבריותמליםמפטפטכברהילד

אלמלאזהב.משכיתמשםושולףחולצתומחשוףאלאצבעותשולחהשער,
להאמיןבפתיתהייתישרבהממטרות.לנתזבפרדסעירוםמתרוצץראינרהר
 .?לראותרוצההמשכית,אלראשמרכיןהילדילדה.שהואוחושבתלאמא,
תמרנת'ובאחרתכחולמרופדתריקהמהןהאחתהעגולות.הדפנותאתפותח
אמרכמרמאמינה.ולאמאמינהאניבגרמניה.שםאומר,הואשלי.אחילד.

מארבלצורךומשתכניםביתםאתהפוקדיםגנביםעלסיפוריםשממציאה
בת.שלזהיף 7מתאיםלאהכלב.אתומרעיליםהפרדסגבעתוב.להריקבצריף
אתלשלשלממהרוהואבחוץ.השער.שלהשנימעברוהילדהאומרת

בעלילדבאמרן,לסיפוריהתייחסלאאבאאפילוחולצתו.פניםאלהמשכית
אחד.רקתמידנכדים.שניהזכירלאמעולםסבר.בלום,אמר.כמרדמיון,
שנותרוהמושבהמפרדסיבאחדשנפתחבבית-קפהשנים.הרבהאחרי

ותחתיהםשנעקרותפרזעצישלבמקומםהעירימרכזלפתעוהפכולפליטה
מתוחיםצבעונייםחשמלפנסילאורמדרכה.באריחיריקודיםרחבתרוצפה

להקראוכךילדנתירקרני,יפהשללקרלiדהעצים.צמררתביןכבלעל
חמשלפתע.שבאשרהאובדהאחארררין,שלבחברתוגלידהאכלנובפלוגה,

תלתןעלההמרוקעהזהבמשכיתאתמגרמניה.המלחמה.לאחרשניםששאר
הרה.לנגהדימיטזקן Rריהמשמיעהתקליטאתשברמאזעונדראינרהרלא

וחדלהארוך,שערראתלספרותבעדעתועלשעמדכמרגברה,ילדותיבקול
פנסילאורואזיהחמים.הקיץבימיאפילוהממטרותלנתזעררםלהתרוצץ
האחשלהמגחךמבטולנוכחארלתר,_המבבית-הקפההצבעוניים.החשמל
האחשלקורותיוהיומהסרר,צרפןמבטלעצמי.דמיתיכךשמאארהאובד,
שניםהתמהמהמדועואחר-כך,המלחמה.שנותכללאורךשם,האובד
החייתיתהמרההזעקהאתהשניםממרחקשמעתיכמה.בןכמה.בןאחדות,

הךכרתקליט.גביעלמונצחהילדותיהדקהקולאחיף.קולגרטה.שהשמיעה
מןלוגםאתנוהיושבהצעירהגברהואיראררריןאתiד.שנותרהיחידהחי

חרשך.להרימעברסרר,הצופןמבטולנררמזכךכילדים.בעיניוואנוהב'ירה,
האובד'יהבכורבנהשקוללאחרלעצמההמשכיתאתשמרהודאיגרטה
עלאותרעונדתראיתיהלאמעולםהצעיר.בנiדבידיתחילהבכרנהנשבר

צרארה.

לאחרבבית-רגןשלנרהחופשהמשנתהביתהשבנראב,חודשבראשית
קצרנעשהאבאאבלוהים.הקיץבגללאחדחודשלהשתהותבאבאשהפצרנו

מןכאילוהרוחות.שקטרהימים.מלוחתלושהשנהההיא,בשנהרוח.
השמיעהשמים,מןלאיותר.בטרחותנעשווהדרכיםאמא,פסקההשמים,

שניסהדגררט.דוקטורבית-הספרמנהלשלבאדניואפיקורסותדבראבא
אתתשלואלממתינים, .ט: Rהבמושבתנוספתשנהלהשאראבאאתלפתות

אותרותקפוחזרושרבחלוקה.צרפהאניהרעדה.דיונייסתיימורקעצמכם,
מצחו.עלבחומץטבולהומגבתחשוך,בחדרשרכבנים, wה;הראשכאבי

בקוצרלעתרןממתיןולהתרוצץ' iJלהת~~שברההיא,בשנהששקטוגבותיו
להשתכשךחדלאבאמהרינוזליםהיםשפתעלהימים .הנולדאתרואהרוח'

בעתידישבצפנואחריםבימיםכמרמרחוקלומביטהנוחכסאעליושבבמים,
הביתמאחוריהמהודקהחולברחבתממתיןשערת,יושביגוזליועלכנשר
אללרוץאזעקהאותלנרזגש wךבשמים.אריררןלזמזומימאזיןהפרדס.בפתח

נדביק.ולמשפחתלנרבראוי.אשרביערהשבתיוםבעצםשחפרהמקלט
מעברנוטההשמשכסא,מוציאעתרן,ארברכיו.עלספרמחזיקלאאפילו
שריפהריחהדרום-מערבי,החדרבחלונותבהרותמדליקהדינה.שללמגרש
 . ?ששלנוחושבתאתלשמים.שלנר?'עיניםנושאכרויות.ניראז'זקוף'נאויר
הימיםמתי?.עדלהכנס,ברהמפצירהלאמאאומרהואיותר.כבדיםשלהם.
הסלע.עדנרחיקשלאמזהירהארתה.מפחידשהיםואמאמהר.נוזלים
הבית.כליאתאורזיםוכברנעלמההשלדה
העזובהאבלהבית,עללשמורהופקדואברהם-יעקבובעלהרחלהדודה
ותפוזיםההדרים,אתקטפולאההיאבשנהבפרדס.בגנה.רבה.חיתה

שלידירמעשההייןריחאתבאףמעלהחמצמץריחהדיפואפרפריםרקובים.
אפשרהדרמפרישגםלכם.אוכיחבטןרחביירוקיםבבקבוקיםתרססאבא,

לטעוםבשבתפתחנועלהעובריםבית-הכנסתבאיאתלפתותניסהלהשתכר'
הגבעותהשבת.תפלתלאחרהמאפיהמןבשניםנישאאמא.שלהחמיןמן

רחובהאחריותהרגשתמתוךאולימזמרת.חרשוהחולרחובאתהחובקות
חמוריהםעלהרוכליםחדלו .פניואתשינהוהרחובהביתההקיץבלבחזרנו
 .סך.ג;: gותאניםגפןעלימצעעלפרשואשרהערביותנעלמוהתיברג:וךם.עמוסי
בגבןשערנותמתוחות.ושמלותיהןכפרפרתכברכיםישובותהמרפסת.בצל
בכריכהלרחוץיואבאחיעלאסראבא .נעלמועיזירועדר י~~המעקה.אל

ביתבגבעתהרראקף.שומרחליל.בביתמבקדריהחדלהאמאשבפרדס.
בראשהרובציםוהתנים.רע,מבשרבקולהבארהמתהובלילותהקברות.
 •.דםועקבימרוטותנרצותוהותירובחצרנותרנגלתטרפוהגבעה
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אלחאנדרהארגנטיניממוצאהיהודיההמשוררת
ופילוסופיהספרותלמדה )-1939 1972 (פיזרכיק

הציירעםציורוכןאיידס,בואכוסבאוניברסיטת

פלאכאס.באטלהחואןהכורעהסוראליסטי
אבודות","הרפתקאות :הבולטיםספריהבין

מבוא(עםויאבה"של"אילנההאחרונה","התמימות
במהדורהמאדיארגסרהפייראגורההצרפתישל

ודמויות","שמותפז),אוקטביושלמבוא-אחרת
פירסמהיכןכמוזעירים"."כיגוניםמוסיקלית","תופת
"הרוזנתשירית-:בפרוזההכתובהביוגרפיהמעין

שםבפריז,שכיםכארבעשהתההיאהדם".צמאת

בוהמודרניסטים,הסופריםמיטבעםהדוקקשרקשרה

"להפראכסס",דבירכובלב"להאורראושכתביהבזמן
"אוטקרי","הומבולט",פרסכטי",טמפוכובל",לטר

יהלדרליןאתלספרדיתתרגמהרכיק.פיזוכר'."מיתוס",
לאופולדבוכופו!$ה,איבמישו',הגריאוטו,אכטוכין
ואחרים.לאנהלאוויסססר,אמאסכגהור,

 .גוגכהיים,סימוןז'רן ...הקרןבמילגת .. ''.זכתה"-1969ב
כככסהמכןלאחרשכהפולברייט.במילגת-1971רב

איבדהכאשריהטראגילסופהארתהשהרכיללדיכאון
אלחאכדרה . 1972לספטמבר-25בלדעתעצמהאת

ביבשתהחשובותהמשוררותלאחתכחשבתפיזרכיק
המבקריםעלמאודעדומקובלתהלטיכר-אמריקכית,

בשלהתבלטהיצירתה .כאחדוהאמריקאיםהאירופים
שלה,והפלאסטיהקומפקטיוהמבכההסיכטיזהחוש

איזשהולפתעצץהזאתהמוכרליטיותמתוךכאשר
לממדיומעלהשיראתהמעלהמפתיעאימן'

כבדידות,מלות-מפתחמלארבכדילאהמוחשיים.
כמעטלומראפשרשירתה.אתשתיקה,חלל,לילה,

ופועלהמשךמהורההפיזיתשהסתלקותהבוראות
שירייצירתה.פכיעלשריחפההאבדוןמתחושתיוצא

וכןרבותדוקטורטלעבודותטכסטשימשופיזרכיק
כמושםבעליומשורריםספררתמבקרישללמסות

ודודטלהפוגאכדרראלחמוליכה,האבריקפז'ארקטביו
 •.לגמנוביץ

המתרגם
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השחורהשוטר
אידדיסיוסוף

חכםמשחמערבית:

1 

 •הסבראוסיבהלוידעתישלא •שווקישלהמביךסודועלמדבראניכאשד
כדיאלאמה,דברבולהביעכדילאשחייך,הידועלחיוכומתכווןאינני

האמיתיותפניועללכסותכדימפיומוציאושהיהפנימי,כצעיףבולהשתמש
מסוים,הבעתיבשמןמרוחושהיההמבטלמבטו,מתכווןאינניוגםמהבדיות.

ישתהושאםחששכאילורגע,עליהןישהושלא •מעיניועיניךאתלהסיטכדי
-המוזרההתנהגותודדךאלמתכווןאינניוגםהכמוס.סודואתתדעשם

כלשהי,מלהכאשדאיתרהיושביםכלאתשהפתיעההפתאומיתהתרגשותו
שניותלאחדהטילוהובעקבותיה,שבאהוהעדההנוכחים,אחדמפישנפלטה
ישכנעשלאלואכפתשלאתירוץממציאדגליו,עלהואוהנהפתע,למצוקת

לכךלאגםכלשהו.פתוחמקוםאלוהולךהמקוםאתועוזבהנוכחים,אתבו
אםגם .להגדירויכולשאיננידברהואבדיוקלומתכווןשאנימה .מתכווןאני

רבותשפעמיםהאירועלו,עדשהייתיהנוראהאירועאחדילגלותוהצלחתי
חטוףבמבטלזכותבתקווהפרטיופרטיאתלשחזרכדיעצמיעםהתייחדתי

מעידאניפנימה.בתוכומסתירהיה.ששורקיומפחידנתפסבלתידברמאותו
אםגם •עליואצבעלהניחדב,ובקושידחוקות,לעתיםשיכולתי •עצמיעל

שבשבתימודה,אניעצמי,עםישרלהיותובכדיובהכרתו.בהגדרתונכשלתי
הכתיבהדדךלהצליח :בלבדאחתמטרהאלאליאיןשקדה,מהאתלכתוב
ומקווה,-יודעומי-מהמדאניכנות,.וביתדהדמיוןדדךשנכשלתיהיכן

נותנתשאינההאמתאלולהגיעסתוםדברכללפרשאצליחהכתיבהשבסיום
מנוח.לי

2 

ניתובילשהיאוכללכלללעצמיתיארתילא .מאודצנועההייתהההתחלה
שלבלשכתוהייתהההתחלהחשוב.לאאוחשובסוד-כלשהולסוד

וכל .מכבדלאשנהדסהישןהמחוזמושלשבבניין •המחוזשלהראשיהרופא
הספרייהמולועמדתיבשעונו,הידועבאב-אל-חלקלכיכרשנזדמנתיפעם
מימיה,שיבשוגבוההכמזרקההכיכרבמרכזהעומדהמסגדצריחומול

אםבמיוחדאליו,לסודוביהמניהנדחפתיבו,וכשנזכרתיבשווקי.נזכרתי
שלהבריאותבלשכתאזעבדשווקיכיהצהריים,אחדשעתזאתהייתה
שאיןי:ות c:כהצהרייםאחדבשעותבלשכהבתורנותלהיותבחד.הואהמחוז

כיהיא .שכהןהחשובהואולי •מהןשאחתסיבות •עליהןלעמודהמקוםכאן
כילמנהלה,והופךבלשכהלבדועובדאלהבשעותהעובדכיהיאהעובד
עללשבתהבריאות,לשכתבראשלעמוד .בבוקרדקעובדהראשיהרופא
אלהבכלוהעובדים,השרתיםברכותאתולקבלהראשי,הדופ~שלכסאו
וכשהואצעיר.רופאכלשלגאוותואתממלאתשהיאספקשאיןהנאההייתה
הכפופיםרופאיםחמישהאומארבעהמאחדיותראינוהוא •בבוקרעובד

פטאותוהשמיעהחובשעבדאללהכאשדלשכהבאותההיינוהראשי.לרופא
 :אמדהואפניהם.עליחסינואתנכוןיותראושבתנו,אתשהפך

הייתהשזאתחשבתיזאב.כמווייבבכלבכמונבחהאישאדוני,הוא,זה-
בייחודבלשכה,ידועותהיוהחובשעבדאללהשלוגוזמותיומגוזמותיו,אחת
למעשהעבדאללההכריכים.וחשבונותוהתההקפהמחיריאתהעריךכאשד

הצטרףוכאשדהרפואה,בחילחיילהיההואבצבאבמקצועו.חובשהיהלא
יותרנמצאהואאך •המחוזשלהבריאותבלשכתשמשנעשההואלמשטרה

במדיו-ונעשהתפקידואתקיבלוכךהמקצועימהחובשפיקחויותריציב
בביישנותתמידהנטויוהמבריקההרחבההמצחייהבעלהגבוהובכובעו
שוטרשלבולטתבנימהואומדמורידהיהכאשדובייחודמרושעת,
להםוהסבההאזרחייםהרופאיםעלדושםעשתהזו(מלה !:המפקדממושמע

בזאת-שדדה)שלומחמימותהצבאיתהידאדכייהשלמהנאתהמזעירמעט
הפתוחהדלתובפתחבעמידתוהמרובה,לתנועתוהתאימושלאובקבקביו
הואלהדחיקם,ובתחבולותיובמאחדיםבגערותיוהראשי,הרופאשללמחצה
 .שווקיעםישיבתימסימנימובהקןסימנעשה

אליו.לבשמיםאני,הייתיולאשווקי,היהלאבדברו,וכנהמוזרהנימהיאול
אדםעםאועבדאללהעםומדברבעבודהשווקימתחילכאשד •גלתירהת

מהםהוציאנימשפטאותובהדהודיי.ולשקועלשרעפיילהתפנותאחד,
או"תיק",שזהומצאתיככלב.ונובחכזאבהמייבבזהמילשאולוהביאני

יישעםרהאבוראי

הייתההשעהשווקי.שלשולחנועלמונחשהיההעבההתיקבעלנכוןיותר
השתייכובדובםאלהממבקרים.התפנהוהחדרקיץ,וחצי,לארבעקרוב

מתלונניםמום,ובעלימשוגעיםונוודים,קבצניםבקהיר,הנמוכהלשכבה
קשוריםולפעמיםובאזיקים,בשלשלאותבתרניםוקבוצות,אחדיםריב,ובעלי

ויברח.-השוטריםשלדעתםאתמהםאחדיסיחשלאכדיבכותונתיהםלזהזה
ומבקשיםמשטרהמתחנותובמכתביםבדוחותהבאיםמבקדיםהיווביניהם

הארוךלטיפולכהכנהנכותםלקביעתאוגילםלהערכתרפואיתבדיקה
גבראובקטטה,שהסתבךבלבושוהדודאדםביניהםנעדרולאבעניינם.
מלבדאלה,כלנכבדה.למשפחהבתאואישאשתכבודבחילולשנאשם

שלגדולמספר-וקציניםסמליםביניהםחופשות,המבקשיםהשוטרים
חצרואתמילאהמחוז,מושלבנייןכשעדהתחילשלהםשהתורמבקדים,
הכניסהלחסימתהמושטתעבדאללהשלזרועולידוהסתייםהגדולה
לשמורמהקהללשוואהמבקשהצרודובקולוהבריאות,לשכתשלהפתוחה

יותרבלאהצהרייםאחרתוראתגומרהיהששורקיהואהמפליא .התורעל
נשאראחריהם,הדלתאתעבדאללהוסגרמהם,החדרהתפנהוכאשר !משעה
דוחותלבינו,ביניבשיחהוהתערבושכמעטברוחותמלאהחדראוויר

מבחיליםשאינםמיוחדיםריחותריחותיהם,ועקביואסונותיהם,המבקרים
העירונייםמדיחותשוניםבוודאיהיושהםאלאלחשוב,שניתןכפי

רקמבחיליםשנעשוריחותהפלאחים,המונימריחותאולמשל,המודרכים,
הדידיטי,ובריחהרצפה,אתבושמרססיםהפנדלבריחהתערבבוכאשר
בצהריהתמזגוהללוהריחותכל-המרופטוהריהוט ,הישןהבנייןובזיעת

הממלאלאובךוהפכו ,אחריושבאוהימיםוכאותם ,קיץיוםכאותוקיץיום
אתלעזובבנווהאיץאותנושחנקאובךהגבוהה,תקרתועדועולההחדראת

מאיתנוחסךחיצונימחנקבאותוההרגשהלהיפך,זאת.עשינולאאךהמקום.
 .הפנימיבמחנקהרגשתנועצםאת

ידידיםהיינו .הנבוךהדודבשםלכנותושנהגוהדורמצעיריהיינוואנישווקי
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מלחמת .לכךגדמהלאדודלאותוהשתייכותנואפילו .להתיידדסיבהבלא
ארמכללהבאותהסטודנטיםעצמנואתמצאנוואנחנופרצההשנייההעולם

היהשלאוהחייםהאדםעלודעותפוליטיותנטיותלנרוהיוארניבדסיטהי
שהמפרידמפניהיהלאזהידידיםיהיינוזאתבכלראםכלשהו.קשרביניהן
החזיקאחדרכלרצינייםימדייותרשהיינוהיאהאמתכירצינייהיהלאבינינו
בשלפשעמעשהלעשרתמרננים~פעמיםישחיינייכדיעדובהשקפתובדעתו

שכולנוהיהבינינושקשרהוחזקהגדולהידידותלאותהשהגודםיייתכן .כך
ארתהעלינושהוטלהרהאמצעיםיהדרכיםאודותעלשנחלקנואףעלהאמניי

אחתהשורשימןעמנוגורלושינויארצנוהצלתשליחותהיההלאשליחותי
 .נמשכורכךשרוקיעםקשרייהיוכך .ולתמיד
חלקנוסתםלארבובמכללהישכינסנוהסטודנטיםבקונגרסזהאתזההיכרנו

אךידיים.תגרתלידישהיגענרוכמעטבינינוקללותהחלפנואלאזהיעלזה
זהאתזהוהזמנויבינינוהדעותחילוקיאתשכחנומהקונגרסיצאנוכאשר
שהיהלבינויביניגלרירתיליאמדהואהקפהבביתישבנווכאשדתה.לכרס

שהשתייךהקבוצהבחברילתמרךאותרשאילץהמצבלולאלדעתימסכים
תוקףנאותריאמונתיעיקריאתדחההוא :אחתנקודהעלרקהסכמנואליה.
אתזהלהרקיעהוספנוהזמןובחלוף .ואמונתורעיונותיואתהרקעתישבר

נכרן .זמןבאותוקשרינואתאימץזאתבכלמהיודעואינניזהישלדעותיו
עליזיםהיוחלקהתעניינות.שטחיוהיוסיעותהיואבלדודיאותרבנישהיינו
היוואחריםבגדרשיםיושיחקוהפוקדשולחנותסביבלילותיהםאתובילו

ואחדיםבקולנוע,ברקדבהצגותזמנםאתומבליםמההרצאותמתחמקים
ואחדיםבאצטדיונים,המסלוליםסביבבגרפיותורצובספורטהתעניינו
ובקונגרסיםבפוליטיקההמתענייניםואנחנו .ובטרורפוליטיברצחהאמינו

ודחינובזלזול'הייצדירתהנטיותבעלירעלהספורטאיםעלהבטנוובנאומים
זההאשמנובינינובהרללרת,רגםאותםוהאשמנומטורפיםשאנחנוטענתםאת
ואולי-זאתבכלאךבקומוניזם,ארבפאשיזםבכפירה,ארבקנאותזהאת

קראנוררחימרשבדחילררחבה,קשתארתהתחתכולנועמדנו-זאתבשל
לפניאליורבהסבלנותליהייתהלאעצמו,לשורקיאשרפוליטיקה. ...לה

השינייםועוקריהמשקהמוכריאתליהזכירלנאוםקםוכאשראותר'שהכרתי
ובשלכלשהי,מסיבהפניםחירורהיהחיבבתי.לאצורתואתאפילובשורקים.

לעכליכולתישלאשפםאותרבאמת,שהיהממהשחררהעבהשפמונראהכך
סנטרו.לביןבינוהניגודאתלהסביריכולתילארגםהימצאותו,סיבתאת

הואהעשרה.בניכסנטרישעדרתמעטעםורך'חלקוהסנטרעבההיההשפם
לזלזליכולתישלאכדיעדחמודהפניםוארשתבינוניתקרמהבעלרזה,היה

מעולםאךסיעתו.ממנהיגיואחדהמכללה,ממנהיגיאחדהיההואברצינותו.
מרנןתמידהיההואויכוח.ארהבנהאיתריצלחושלאטיפשקנאיהיהלא

אדםשלחיוךכךאגבולחייךבירתר_מדערתיר,הרחוקותהדעותעםלהתווכח
וסברתינאנחתיקרובותלעתים .התפרץלאפעםאףהוא .בעצמוהבטוח

ארכלשבריוםשיבראוחלמתיהאחר'למחנההשתייכותוהיההגדולשחסרונו
כוחהיהלשורקי !חלומותסתםחלומות,היואלהאחת.בדעהונהיהלשכנעו'

בטוחוהיהרצח,הואמהבדיוקידעהיוולדומיוםשכאילוונדמהאדירירצון
שכברתאמונתואתהניחרצונוכוחכאילונדאה .מטרתואליגיעשאכן

להעלותשאיןעדוריכוזעומקלאמונתוהוסיףשעבריוםרכללבר'עלשכברת
ארתה.לערערתרכלאחרתאמונהכיהדעתעל
ונשלחנעצרושרוקיכולה,הארץכלאתשזעזעפוליטיאירועאותרשאירעעד

הדורממנהיגיאחדהיהשהואאמונתיומגודלמשפט.בלאהסוהרלבית
בעקבותשהורגשהצערממעטהופתעתיאליו,הערכתיומדובשלנר,

פעםרכלממחנהו.שנותרוהמעטיםבקרבאפילומהמכללה,היעלמותו
עלגםהאמת,אתולומדגודלו'עלמעורפלותתשובותקיבלתיעליוששאלתי

לאר.אםממחנהוהיואלהאםשנעצרו,האחריםגורל
שלנר'הקרובהמההיסטוריהתקופהארתהזוכריםעדייןאתםאםיודעאינני
 47והשניםהנברכיםידורנובני ...ישכחרהלאדורנושבנימשוכנעאניאך

והמפחיד.המכוערוהטרורהצבאי,והממשל ,-48ר
ומצאנומהמלחמהיצאנו .קיבלשדורנוהראשונההמכההייתהתקופהארתה

לצחוקניסרוהםהתקוממנושלהם.כבתרךבארצנועושיםהכיבוששצבאות
ודרשנושרבהתקוממנו .רפאיוהתעלהעדהשטחשלפיקטיביבפינוילנר

ממשלהראשהמשילובנר.היכרוהפעםין, 1מזמאבקעלוהכרזנומלאפינוי
נרצח.הואאךולהכרתנו,להוסיףוניסהעבאס,בקובריבנרחיכהוהואעלינו

ואכןהמלאכה,אתשישליםכדיבמקומראחרממשלהראשעלינוהמשילו
טרורוהשליטשבהם,האחרוןעדהסוהר'בתיאתמילאהוא :השלימההוא
 .סוכניואתבנרושילחהקולות,אתהשתיקהפיות,אתסתםצורותיו'בכל

היאובמהפכנים,בנאומיםבקונגרסים,סוערתמכללתנושהייתהובמקרם
בתפודהעצבים.ובמלחמתבפחדכשמרעות,פוליטית,במשטרההתמלאה
וברחוהסתתרווחלקםהסוהר'לבתיהושלכומבנירחלק .הדורחבילת
בלבםעמוקבררחפרוהם ...תוכםלתוךולפעמיםרחוקות,ולעדיםלכפרים
הייתהכעתנפשםמשאת .עליהןוניסראמונתםואתמהפכתםאתוקברו

ובינתייםאמונתם.אתהנוגדותהצהרותולהצהירעמוקויותריותרלהטמינן
העצירים,עםבמעלליוהתפרסםהשחורוהשוטרעינויים,עלשמרעותנפרצו
שוטראותרהואהדוראימתמקרר .דורנועלשגיחתוהמכותלכלסמלונעשה
הגורללנרושאינהשרוקי,שלשולחנועלתיקוהונחרבותשניםשלאחר
עליה.חלמנולאשמעולםובדרךארוכה,כהתקופהלאחרלראותו
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כילשורקי,נשובשממנוחטוףמבטלתתאםכיהיסטוריה,לכתובניסיתילא
הבחינה.ביוםאלאדאיתירלאבינינוהקשריםניתוקאחדיארוכיםחודשים
באזיקים,נתוניםהיוכולם .מעמיתיוקבוצהעםלביתןנכנסלראותוהופתעתי
חיוכיםהחלפנויוםבאותוושוטרים,חמושיםשומריםשלבצבאומלווים
חששנוכאילואותם.להסתירוהשתדלנוולשאלוניםלמשגיחיםמעבד

שהיינואמדתיהלאאותם.ותרשומנהארחםתדאינהבסתורתשעיניים
אחדכלעללהטילמצליחמשהואיותרהטרודערשהרמה ?טרודבתקופת
עצמנואתמשתיקיםאנחנווהנהעצמו'עלאימהלהפילהמשימהאתמאיתנו
 ?המפחידההמציאותלקבלתונכנעים
עבד.ששורקימצאתיהתוצאותשבהיוודעהיא,להציפיתישלאההפתעה

חראכיצד .רבג:ןדגרלמעשיתבהתנסותמרתכההרפואהמדע ?למדהואכיצד
המשיךחראזאתרכבלעבד.שהואהעיקריודע.אינניעבד?הואוכיצדענה

ולאנגדראישוםכתבהגישולאאותר'שחדורלאהמעצר'בביתלשבת
אראפלות,היסטוריותבתקופותדקשקדרדבריםאלהלמשפט.העמידרהר
שלהתקדמותולמרותתקופותמאותןיצאולאשעדייןבאוצרתשקורים
דקלינודעוהדברארוכה,תקופהלאחדאלאשוחררלאהוא .הנאורהעולם
לימודייסירםלאחדהגדולהחוליםבביתבהשעברתיבמחלקהעבדתיכאשד

מהססשחראברהעירהפניווהכרתהרופאה,בחדדיושבבחטףרדאיתיר

אתיעשהשהואליכשנורעמארדהופתעתיחולה.לבקרבאכאילוונברך'
שהתמחית'יבהמחלקהבארחהמזה,ויותרחולים,ביתבאותושלוההתמחות

לבלשיםממנינבצרלאהנדברת,ואמידתהפניםקבלתהמולתולמרות .אני
בפרטאחד'ארםיראשוןממבטשחשבתיר'כריעדבר'נשתכררביםשרבדים

גדלזקנוואפילולאסירים,קררהשזהכפירפוי,נעשהובשדרנשתנהשגופר
כפיפניואתקיבלתיאנימקרם,מכלכהה.גררןלפניוושיורהוהתעבה

לאחדהסוהרמביתהיוצאפוליטיפעילארמקרב,החוזרגיבורפנישמקבלים
היחידהייתיולאאליו'להתייחסהמשכתיכךכבדה.אשמהעליושטפלו
מהחוליםוכמההמחלקה,ואחיותהרופאיםעמיתייגםאלאכך,שעשה
כאלאליולהתייחסהמשכנוכולנו-החדשהרופאשלסיפורולהםשנורע
עבודתושלהראשוניםבימיםהתנהגותואתכזה.שיהיהממנורציפינוגיבור

עלהשפיעלימודייסירםעצמית.ולהקרבהלצניעותכביטויקיבלנו
בדעותייביטחוניממידתוהפחיתרבדים,ואלאדםבניאלהתייחסותי
שהיאהיכןרבגברדהנמצאשהואהיכןבטובלהאמיןוהתחלתיובאמונתי'

עלחולקשאניארםאותרעשהאםגםהגרן'מעשהכלולהעריךנמצאת
לשבתלישיזדמןהייתההגדולהתקורתי .אמונתיאתהעויןאדםארדעותיו
במסעוארחוהקודרתכלאתבהלישיספרשרוקי'עם"היסטורית"ישיבה

יותרלישהייתההיאהאמתגבורה.מעללימלאהיהספקשבליההיסטורי'
הייתה,התוצאהאךאחת,משאלהיותרשרוקיאתוששאלתיאחת,מהזדמנות

הדגשתישברמצבשהתהווהאלאכלשהי'תשרנהממנוקיבלתישלארקשלא
ששורקיבהתחלהסברתיהשאלה.אתשמעלאשהואפניםמעמידששורקי
רהדרפארת.העמיתיםבנוכחותארהחוליםלפנימהדיבורבהתחמקותומגזים
והימיםעבדהזמןאךקרוב.למועדהשיחהאתדוחההואהגדועשלכלהנחתי
האמנתיולאבהתחלה,פשוטהשחשבתיהבעייההייתהזרבשלו.והואנקפו,
מלהתחילבערימנעהלאזרפשטות ...לתגליתלהובילניעשויהשהיאבכלל

שרוקיאתלהוציאהייתהמטרתירכלמודעתיבלתיבצררהבשורקילהסתכל
טבעיאךשהיה"מצב"הסוהר,מביתצאתולאחדאליושנקלעמ"מצב"
גיבוראותרלהיותשישובכדיזהמ"מצב"להוציאורציתי .אליושייקלע
בטוחהייתיאני.מדרכילגמדישרנהבדדךלכתראףעלשחיברתי,לארמי

לשנותויספיקוהסוהרבביתמספרשחורשיםהאנשיםמאותםאיננוששורקי
חבריםהרבהדאינוהימיםשבאותםפיעלאףדעותיו'עלויתורלידיולהביאו
אתניתקוהםממנויצאווכאשדהתלהבותמלאיהסוהרלביתשנכנסוומכדים
ביתהיהכאילובכך'היוצאומכלהמולדת,ומאהבתמהפוליטיקהעצמם
מהמאבק.ידיהםאתלמשוךכדילהשחיכועילההסוהר
צבירןקיבלשמנטרלבשמתיראשית .בשורקילהסתכלשהתחלתיאמדתי
משיכהפניותוריעלואצלשהאידבדקהיהתמידבעיניו .כןלפנילוהיהשלא

אתשיקפופניוותורידוחו,אתהמאירהבאמתלמאמיןהאופיינית ...מיוחדת
אתלעולםוהעבידבעיניוהתמקדארדראותואותר'והפיצוהפנימיהארד
היהלאושרבמשורשיו,נעקדכאילונעלם,בדקאותרהמאמינה.דוחוצבירן
הדגשתיבעיניוהבטתיוכאשד .חייצודכלהמאפייןנצנץואותרבעיניו
וכיצדלעומקו.לרדתיכולתישלאמשרםלישהציקמיוחדמשהרזד,במשהו
ארתהשללעומקהלרדתלייתאפשרארוכותשניםשכעבודלדעת,יכולתי
 ?רעתיעללעלותיכלולאשמעולםובמקרםבזמןוזאתהדגשה,
לחשבלחש,אךריבדוחראהשתנה,שורקישלקולרשגםלבלשיםהתחלתי

 !משקפייםוארחםריקם.מבוקשואתשתשיבהיודעאדםכאותווחלש'אדיב

אלאדאייה,ליקריילתיקוןשמרכיביםאופטייםלמשקפייםמתנורןואינני
אותם .אחרובכירוןישראלאידאהשלאכרילסרסשמרכיביםהעינייםלסכי
מה !כלברלפניואשדאתאלאלדאותלונחברשלאנראיםבלתיעינייםסכי
ענייןכלוחוקרתרתמיד'סביבוהמביטלשורקיזהשורקיביןהמרחקהיהדב

מהלךלהכנעתועושהמרהזועקמערות,בגלותוומרדדזרעםשבעולמנו'
 ?לרצונוהעניינים

 41 1989יוני



שכללמסקנההגעתייחדעבדנושבהםשלושהחודשייםוכעבורלאט,לאט
יעלוהזההחדששווקישבתוךהגיבורשווקיאתלתחייהלהקיםמאמציי
אותוהקורותאתליויספרפעםפיוסגוראתשיפתחתקוותיואפילו .בתוהו

עמדהאותהבגללכלילשנעלמהעדוהתמעטההלכההסורגיםמאחורי
רקלאששורקיבושאווכחיוםשיבואהיההכרחי .לעצמושקבעמוזרה

משווקיבתכליתשונהאחר,אדםנעשההואספקשבליאלאהשתנה,
עלקח.במחלקטנותתחבולותמתחבלאותותפסתיפעמיםכמה .שחיברתי

קרובותלעתים ?שברבניתוחלמשל'עמיתיו'מיתראוממנייותרלזכותמנת
בתפקידמאיתנוותיקאומאיתנומבוגרהיהשלאלסגן'מחניףאותושמעתי
והואבמשקפת.להשתמשלוירשהאוספרלוישאילשהלהכדימשנה,ביותר
בחילה.שעוררהושקופהתמימהובצורהסיבה,ובלאבהתמדהשיקרשיקר,

במושראיתיעדרופאהאותהאודותיועלשהפיצהלשמועההאמנתילא
עלועומדהרופאיםשלההלבשהחדראלחוליםמזמיןהואכיצדראיתיעיניי'
-גרושיםמספרתמורתלהםשייתןמיוחד"טיפול"בדבראיתםהמקח
במחלקה.השוכבחולהשלרכושוכלהיהשלעתיםסכום

שבוהמתמחיםהרופאיםשלהמגוריםבביתןעמיתיולבשמומזהוליותר
משהושייעלםמבלימהםאחדלחדרנכנסשהואפעםהייתהלא .התגוררנו
מברשתהיהזהאםאף-כלשהודבר-ממנוצאתולאחרמתכולתו

מצדלשלוםשווקייכונןאם :שנוןחכמהדברשאמרועדמשומשת,שיניים
סיימועתהזהשאךרופאיםשלמנהגםולפי .שמאלבצדארנקךאתמששימין
קרובותלעתים-.שווקישלבמצבולדוןכדילהתכנסהרבוהםלימודיהם,את
ליחרההגנבה.מחלתבקלפטומניה,חולהשהואהסכמהלכללהגיעוהם

אלהרופאיםהעריכוהושכהשווקי'אתולראותכאלהלהתכנסויותעדלהיות
מוקדרקלאאותולראות-לוחםלמנהיגוחשבוהוסטודנטיםעדייןבהיותם

הוא,יותר,אורופאיםמאהמביןולבחילה.לבוזמוקדגםאלאלהתלוצצויות
בשנתשווקישעשהכלאתלהרצותרוצהאיננישביניהם.לבזויהפךהמנהיג,

הנחשיהמבטוהגזל,הרמאותשפתח,הקליניקות ...לאחריהאוההתמחות
לאחרמשפחתועםקשריואתניתקהואואיךובאנשים,בחוליםשנתןהמוזר
נשאמיאתאישה,נשאואיךבפרוטה,בהםלתמוךוסירבלימודיוסיום

אוהדיפלומה,אתהשיגאיךאואותה,נשאשבההדופןיוצאתוהדרךלאישה,
.גםהמחוזשבמנהלתהראשיהרופאבלשכתזהמינוישקיבלעדהשתדלאיך

אלובייחודללשכה,הפוניםאלהבוטהיחסועללהתעכברוצהאינני
אמת,דמעותלפניומזילשוטרפעםראיתיהחופשות.מבקשיהשוטרים
וייקנסלדיןיועמדשלאכדימתחלה,שהואיכתובשלאומבקשומשביעו
גרמורקוהדמעותוההתבזותהועילולאוהתחינההבקשהמספר.ימיםבשכר

משמחה.האירופניוותווילחייךלשורקי
שהזכרתי'מהכללאחרמדוע,היאכאןהקוראישאלספקשבליהשאלה
 .שווקיעםקשרייעלשמרתי

מזיק,נעים,בלתיליצורסטודנטיםממנהיגהפךשווקינכון'קשה.התשובה
ולאכך,הבעיהאתראיתילאאניאךלאחרים,שעשהכפיליוהזיקשהטרידני

שבאשווקישלבאישיותושינויאוקלפטומניה,שלשאלהשזאתחשבתי
הסוהרבביתמספרשחודשיםלהאמיןרציתישלאדומה"ישיבתו".בעקבות

הישןששורקילהאמיןשסירבתידומההקצה.אלהקצהמןכלשהואדם~שנו
חיוך'-פניועללהעלותושהתאמןרחבחיוךאלאממנונותרולאונגמרמת

באותוהשפתיים.מביןיוצאשאךקרחיוךאלאנראהלאשהתאמץ'שככל
טוב",:"בוקרולאשתובואך",:"ברוךשלושבקליניקהלאלהאמרהואחיוך
הביךאםרגשותיואתבוומסתירהחובש,עבדאללהברכתעלבומשיבוהיה
במובןמוצלחיםלחייםנאותהתמציתהיהכולושכלחיוךבשאלה,מיאותו

עדייןכך.הבעיהאתראיתילאלא, ...הצלחהשלוהשטחיהרחבהסתמי,
היהלאמהתנהגותושנראהמהושכללגמרי,אבודהיהלאששורקיהאמנתי

אישיותו,אתשכיסתהדקהחלודהמשכבתהיוצאתחיצוניתתגובהאלא
היהלמענו.ובמאמצייביתלויושהענייןתיעלם,במאוחראושבמוקדם
קשרינועללשמורהיהוביכולתיוייעלם,שיטבעלנפשו,לעזבוביכולתי
לעמוומועילמרדןאדם-הקודםלמצבולהביאוייאושבליולנסות
מתבונןבשווקי,מסתכלאניקרה.נוראמהשדבראישרהוהמציאותולארצו.

אובחזהקטןפצעסתםלאופצעופצוע,הואשכאילוומרגישבאישיותו
שהיהמירגליו.כפותועדמקדקודוהנמשךורחבגדולפצעאלאבראש,
שהוספתיוככלהותיר.שהפצעעצומהצלקתאלאשווקי,היהלאלפניי

יכולפצעושכלפגםכללתקןשאפשרואמונתיעקשנותיגדלוכןבולהסתכל
 .בלבדהאישיתבתקוותיהיהלאמקורהשלי'האופטימיות .ולהגלידלהירפא

אזורהיהפנימהשווקישלנפשושלהשישיתאוהחמישיתבעטיפהשםאי
הואלומראוכלאשרכלבקלות.מהותוואתממדיואתלקבועיכולתישלא
יכולשלאלהקשיבוחנוקעזרצוןאוליאוהקשבה,אזוראוליהיהשזה

אצלו,הפזוריםביקוריידרךנכוןיותראודרכי,אלאמוצאלעצמולמצוא
היינוכזאתלעת .המחוזשבמטהבמשרדוולעתיםשלובקליניקהלעתים
אךהחדש,המובילהצוותועלהחבריםגורלעלארוכותומשוחחיםיושבים
ממנילהסתירזובתנועהניסהכאילוראשואתהפנהששורקיאזקרהתמיד
אזורבאותולחושיכולתישממנההמצב,עלשאלהושאלניתרגשותוהאת

אומרהייתיהכלל.מןיוצאאוחידושכלבתשובתיהיהלאכמה.צמא,רעב,
למיניהםפוליטיקהבעניינילומרמיטיביםכהשאנחנוהדבריםאותם

אלאישייםמענייניםועוברובחוץ'בארץהמאורעותאתומנתחוצורותיהם,

עלואףהאירועים.ומלאהרחבבעולםבזהזההנאבקיםהכוחותיחסיבחינת
פניםהעמידהואלמעשה-דעהלהביעאולשוחחסירבתמידששורקיפי

הנוגעדברלכלעקיףאוישירקשרלושאיןאולשיחה,נגיעהכללושאין
העמדתאףשעללב,שמתיתמידכן'פיעלואף-לושמחוץלכוחאולאדם
וכאשרלרוב.להסתירושהצליחגדולבתענוגאוזןחיטההאזין'הואהפנים
חדשהמסיגריהבשאיפהאוצדדית,בשאלדהשתיקהאתמפסיקהיהשתקתי
לכבותהרוצהאדםעלהמעידהבצורהעשנהאתובולעלעצמומציתשהיה

להרצותהרבהשכהשווקיהואהוא,-לשריפהדמהשכמעטצמאבעשנה
מעידשהואהמוסריתהשחיתותועלהעישוןנזקיעלסטודנטים,בהיותנולי,

ופרקיהשמאלית,ידווציפורניהימנית,ידושציפורניהואהיהזה ;עליה
שישיבתנווקרההטבק.כגוןוגונןשרופותחומות,נעשוהאחרונותאצבעותיו

ומוצאמאזיןהיהגדולה,בזהירותוהוא,בשיחה,לירווחואניהתארכה,
ניטרליות,בעינייםכזובתמונהמסתכלהייתיקרובותלעתים .לעצמוהקלה

כתפיהםעלהשליחותאתשהעמיסוהנבוךדורנומבנישנייםורואהממרחק,
מלאבמשרדאוסגור'רופאבחדריושביםשניים ;עומסהתחתשכשלועד

לדעת,עצמםאתלאבדמתכווניםכאילוהפסקבליומעשניםריחות,
משויפתבאהואהאם :ידועאינושמקורוסמיך'עשןהמקוםאתוממלאים
סיגריותלשרוףממשיכיםהיינוזאתובכל ?החזותמשויפתאוסיגריות
יותרלנשוףחזותינועלהלוחץעשןעשן'האוויראתולמלאבהן'ולהישרף

אתאותם,לרוקןיצליחוהמתעבההמתגברשהלחץתקווהוכולנועשן'
שהצטברוואסונותועופרת,ברזל,גושי :אותםשממלאממההחזות,

היינועת.בטרםגבנואתוכופפומטה,מטהרוחנואתומשכובמעמקינו

מזה,זהדורנובניאתשהרחיקהכפימדורנו'הגורלגזירתדחיקתנושהשניים
עדזהאתזהורדפנוופחדים,עשןאפופיבחדריםחדרים,בחדריאותנווסגרה

אחוזושווקי,החוצה,ולמשכושווקיאתלמשותמנסההטובע,אני,סוף.אין
ואמונותיימטרותייהתמקדוכאילולהתאמץ'מוסיףאני ;להינצלמסרבפחד'

יותרעמוקעצמובהטבעתשליחותוהתמקדהכאילווהואלהצילו'במאמץ
נאבקנואתמול !מהתלהאיזו .בידוהדבריעלהאםבהטבעתי'וגםויותר'
אתאישלהצילביכולתנואיןוהיוםעמנו'אתלהצילתקווהכולנווהיינו
מתארכת,שישיבתנולבשמיםולאשעותגביעלשעותיושביםהיינו .עצמו
טלפון'צלצולהלילה,רדת :לכךלבנותשומתאתמעירמבחוץמשהולולא

החובשעבדאללהשלמפיושיצאמשפטכאותורגילה,לאהתרחשותאו
מהאלשווקיאתויובילשיובילנישיערתישלאמשפט-התיקעלבהצביעו
 .קיץיוםאותוצהריאחרילנושחיכה
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היהשאמרמהכלהשחור.השוטרשזהובהתחלהאמרלאעבדאללה
 :שווקישללשאלתובתשובה

לרופאהענייןאתעזובלנו.נוגעלאומצבומסובכת,שלוהבעיהאדוני,-
 .איתרלעשותמהוידעבבוקרמחריבואהוא .הראשי
הקריאותבספרחיפשהוא .בכךמהשלבענייןעסוקשווקיהיהזמןבאותו

הרפואיותהבדיקותעללחתוםבקשותובהןהלשכה,אלשנשלחוהטלפוניות
ומתוךחכמהמתוךזאתעשהוהואהחולים,לקציניםאולשוטריםשנעשו
הנזכרתשהכתובתאחת,מהןולבחורהקריאותאתלהוציארגילהיה :אינטרס

לביתו,קרובהאולשם,בדרכוהיההואאםשלו,לקליניקהקרובההייתהבה
במקרהכיפרטי'ברכבאובאוטובוסאובחשמליתנסיעהלחסוךכדיזאתוכל
גמר a:יעדואלבגבינה,הממשלתית,הסטיישןמכוניתאותומוליכהכזה

וכאשרבתיק,נתקלהואהטלפוניתהקריאותאחריחיפושיוכדיותוך .עבודתו
והוסיףוהיבבות,הנביחותסיפוראתוהזכירהלההתנדבעבדאללה,אתשאל
פקודותלרובהיואםכיעצות,סתםהיולאעבדאללהשלעצותיועצה.עליו
ולכתוב,לקרואידעשבקושיהלשכהחובששהיהפיעלאףכילבצען'שיש
כלאתפהבעלשידעהיחידהאדםבעבודה,הגדולותקובגללהיה,הוא

לפתרוןהעיקריתהכתובתהיההואזאתועקבוחוקיו'הבריאותאגףתקנות
שלבסופושהוכחמשוםלפועלהוצאופתרונותיו .התעוררוכאשרהבעיות

ושפתרונותיוצודקשהואהרופאים,ויתרהראשיהרופאהתמרדואםגםדבר,

התווכחלאפעםאףעצמוושווקיוהחוקים.התקנותאתבתכליתתואמים
זה,לשורקיחוק.אותקנהעליעבורוהואאסוןפעםיקרהשמאחששכיאיתר,

שבגינההיחידהאויבהאחריותנעשתהחוק,לכלאויבהיהכאילושנראה
קילומטריםללכתמוכןוהיהממנה,להתחמקכדיאפשריהבלתיאתאףעשה
כך'כדיעדאחריות.שלשמץבושישאחדמסעיףאותוהרחיקהזוהליכהאם

ליצורשיהיהעדויצטמקיצטמקשגופורוצהשהיהלפעמיםלישנדמה
וכדיהארץ,כדורפניעלמקוםלולמצואאחריותלותהיהשלאכדימאתר,
כדיעדלעולם,והתאווהבחייםדבקהואזאתובכלאדם.עיןתשזפנושלא
יכול.רקלוקרבו,אלאותולבלוערצונו
הזדמנותאתשניצלתיהואשחשובמה !שווקינעשהמתוסבךיצוראיזה

השירותתיקאתומשכתיידיאתהושטתישווקי'לביןעבדאללהביןהוויכוח
זהסוגלגביביטמונהשהייתהסקרנותביוהתעוררהמשנתיושוטר.אותושל
המליםהוטבעוועליהםאדם,כוחבמחלקותאותםראיתירבותתיקים.של

סדריאולםבהם,לדפדףהרצוןביהתעוררקרובותולעתיםביותר","סודי
בלבדביותרהדחוףהצורךבעתזאתוגםלמנהלים,זאתהמתיריםהממשל

לעלעלהתחלתי .כךלעשותרצונילביןבינישעמדוהםהממשלסדרי-
לידה,תעודתהיהשבהםהראשוןויותר.למאתייםהגיעשמספרםהתיקבדפי

ובעלהתעודה,בעלאלזנפלי,מחמודשעבאסהמקריםצירוףהיהומצחיק
לידתולפניאחדיםחודשיםהיהוזהנולדתי'אנישבהשנהבאותהנולדהתיק,

ארבעים,בןהפחותלכלאוזקן,היההתיקשבעללעצמיתיארתישווקי.של'
דומהמהלדפדף.המשכתיוהאומלל.הנבוךדורנובןלהפתעתיהואוהנה
ברורהיהשמלכתחילהחיים ...אדםקורותהמספרכרסעבלספרהתיקהיה

מחציתהישר.דרךעלהתנהלולאושמעולםיציבים,ובלתיגועשים,שהיו
התנהגותעלודוחות'נזיפותממשכורתווניכוייםקנסותרצופההייתהשירותו

פקידיםשנימאשריםשבהמסמכיםהמלווההתעודה(למרותנאותהלא
העברותעלפרטיםובהםדפיםבאוזהאחריטובה).הייתהשהתנהגותו

סמלשבראשומינוי'כתבבאותומסתייםוהכלושליחויות,נסיעותוריבוי
היולאוהלאהדףומאותוהשרים.למשמרהעברתואתהקובעהממשלה,

במשכורתהעלאותעללקרואמופתעהמעייןלהיפך,אזהרות;ולאניכויים,
הכלל,מןיוצאתבצורההעלאה,עלכךואחררב-טוראילדרגתוהעלאה
ואחריוהפנים,שרמטעםוהערכהתודהמכתבהעתקואחריהסמל'לדרגת
"מתוך ,'במדרגהתפקידבמילויהצטיינותאותלולהעניקהחלטההעתק
האינטרסיםבשירותולמסירותתפקידובמילוילתודההראוילמאמץהערכה

המדינה".שלהעליונים
אלההיוהדפיםרובכיהקטן'חלקואתאלאמהתיקתפסלאזהכלואולם
לשכתביןוהתכתבויותמחלה,לחופשותבקשותכולםוכלכך'אחרשבאו

היהשבהםשהראשוןרפואיות,ועדותודוחותהפנים,משרדלביןהמפקד
ליתרבשנים.מאוחרתאריךנשאוהאחרון 1949בנובמברהאחדמתאריך

שכתבבזמןשווקי'שלבמשרדושהייתייוםאותולפניאחדיוםזההיהדיוק
לחתוםדרישהובוהראשי,הרופאאלהמחוזממטהשנשלחלמכתבתשובה

והאומרתאלזנפלי'מחמודלעבאסשנערכההפסיכיאטריתהבדיקהטופסעל
 .לפיטוריוכהכנהוזאתבכלל'תפקידואתלמלאמסוגלשאינו
שלהאחרוןהחלקאתאוזנייקלטוהנהשבתיק,האחרוןהדףאתהפכתיואך

סודמגלההואכאילואמר,האחרוןהחובש.לביןשווקישביןהשיחה
 :לבן-שיחו

 1אלזנפלימחמודעבאסזהמייודעאתה-

 :אומרעבדאללהאתשמעתיפיואתשווקישפתחולפני
עליוןשמעלאאדונימה,השחור.השוטרבשםלושקראואדםאותוזה

מאומה,אמרלאפניו.ארשתנשתנתהולאממקומו,זזלאהואענה.לאשווקי
תנוחתו,אתלשנותובליכך,ואחרמה,זמןכךנשארגינה.ולאהופתעלא

אתממניולקחידואתהושיטהואפניו'בתוויכלשהושינוישיחולובלי
לשונושתנועבליאזוגםרב,בעיוןבושורהכלולקרואלדפדףוהחלהתיק,

דבריודע.אללהקורא,עודוושווקיעברזמןכמהגופו.אומפניו,חלקיזוזאו
שווקי,שלהרבההתעניינותווהואאז,אותיהעסיקבעצם,חשוב,יותרמה
הפךששורקיולחשובבה,לגעתבה,לחושיכולתפניו,עלנראתהלאאםשגם
קשרינובתולדותהראשונהבפעםבדפים.והופך'קורארובץהתעניינותלגוש
נפשוכיאחד'לענייןכולו'עצמו'אתמקדיששווקיאתראיתישניםבמשך
עלנופלותאינןאלהקעורה.עדשהדרךהעוברותהאורקרניכאותןהייתה
שבותהןמנסות,שהןוככלבנקודה,מתמקדותואינןבלבד,ועליומסויםדבר

 .ולהתאחדלהיפגשמהןהמונעתחלקיהן'ביןדחייהישכאילוומתפזרות,
קשרלהםשאיןאחריםדבריםועםעצמועםעתובאותהאיתן'היהתמידהוא

 .לזמןאולמקום

5 

שלהאחוריבמושבשווקילידבשבתיילדותיתבהנאהשהרגשתיהיאהאמת
לעבור;שבחרעבירהכללעבורמדיואתניצלהנהגכאשרהממשלתי,הרכב
והנהגים,הרגלהולכישללקללותלבלשיםבלישגעוניתבמהירותנסעהוא
ישבלידומחפירות.יותרבקללותנימוס,מחמתבסתרעליהן'שהשיבאו

בשווקימלהפצירחדללאוהואמדבר,פסקלאופיוהחובש,עבדאללה
לו.הציקשהדברעליוניכרהראשי.לרופאהמחרת,ליוםהענייןאתלהשאיר

בעיהמשוםהיווופיטוריומומווגילוילעמית,רפואיתבדיקהעריכתכאילו
גמורהשתיקהעלששמרמיבה.להסתבךרצהושלאמנוחתו,אתשהדריכה

פניותוויעלעוטהשהיהחיוךאותופניו,מעלהחיוךאתמחהשווקי.הואהיה
אולי-בהרהוריוושקעכלשהי'התלהבותאוהתרגשותעליעידושלאכדי

ודאיאךשהרהר'בטוחאינניכיאם-לידונמצאכשאניהראשונהבפעם
היהמוחוכבש",אלב"קלעתחפצנולמחוזהנסיעהשארכההדקותשבאותן

ענייןשאותובובהסתכלךלחושיכולתספק.בליחשוברציני'בענייןפעיל
והתפתלואילמותגניחותשגנחועדמעמקיואתוהרעישלבואתהסעיר
ומת.מכברזהשיבשדקלאועץשלכלבוהיהשלבוסברתיכברואניבקרבו'
עלהעיתוניםשכתבומהכללמרותאני,הצדקה.בליהייתהלאשמחתי
האמנתילאואףקיים,באמתשהואהאמנתישלאכמעטהשחור,השוטר

מהמשוםהשחור.השוטרהואהואזה,שעבאסהדגישכאשרלעבדאללה
כןעל .אוזנייובמשמעעינייבמראהקיומובעובדתאמונתיאתהתניתי

הפעםזוהייתהלא .אליולהתלוותמשווקיביקשתיואפילוהסכמתי'
ולא .אליולהתלוותביקשתישאניהראשונהאךאליו'שהתלוויתיהראשונה

כמוכמוהוהשחור'שהשוטרהוא,דברשלעיקרואלאסקרנות,סתםזוהייתה
הראשייםההיכרמסימניהיההמזוין,והמאבקוהתהילה,והטרורהסוהר,בתי
 1לראותםולאלהחמיצםיכולתיוכיצדדורנו,של

הסוהרבביתישבהואהלאהשחור,השוטרעלשווקיאתלשאולרציתי
הנפלניסיונותכללמרותאותולשאולרציתיהאמת.אתשידעודודאי

לובשתאולשוניעלמתרקמתהשאלהאתראהשהואפעםכלכיהקודמים,
ומתחילמיד,וירדוסתרממקוםשהופיעוהעיניים,בסכימפתיעניהיהמלים,

אז.נדמהמבטנונוזלששאבבחולהאובידושהיהבמהגדולבריכוזלהתעסק
השאלה.אתשמעאפילושהואלעצמו,גםאלאלירקלאמכחיש,הואכאילו

מקלטומצאלשאלההתכחשהואהנוקבות,הנסיבותולמרותהפעם,גם
השאלהעלוחזרתינואשתי'לאאבל .מוחואתשהעסיקההראשונהבפעולה
הזדמןאםתמיההסתםעלאותהולהעמידאותהלפשטוהמשכתיוחזרתי'
.רווחהמעצרובתקופתפניועללעבוראוהשחורהשוטראתלראותלשורקי
להכירמיאוןוראשיתוובמיאון'בחששותבתמיהה,מעורבתעמוקה,

 :והשיבפיואתלבסוףפתחשווקיכאשרשהרגשתימהזה-בהצלחתי
הזדמנות.ליהייתהכן'-

אחדלילהאחרילאשומע,הואכאשרתובעשמרגישכזאתבהקלה,הרגשתי
מפיוהיוצאתהודאהמעיןאומלהשמץשנים,אחרילילות,מאותאחריאלא
 :שאלתיוומידעד'של
 1אמתהיההעיתוניםשכתבומהכלומר'-

 :אמרשווקימההיסוסאחרי
ממעללישונהאחר,דברהיההשחורהשוטרשבשבילנורקלהיות.יכול-

לגמרי.אחרדברהיהזהששמעת.הריקיםוהדיבוריםהמין
הדברמהשווקישלמפיולהוציאכדיידילאלאשרכללעשותהתחלתי
בודדות,מליםאלאממנוהשגתילאשעהובאותהבו'הפצרתיהזה.האחר
חשוביותרהרבהבענייןעסוקאדםשלמפיוהיוצאיםמובלעיםקולותולרוב
אלאאותולדעתליהזדמןולא .חושיוקולטיםאואוזניו'ששומעותממה
בשעהעיניבזוויתלקרואשהצלחתידבריםמקטעיזאתוגםימים,לאחר
 .כתיבתובשעתממניתוכנואתלהסתירשהתכווןהסודי'הדוחאתשכתב
להתנהגותומלאהסברבויששידעתישמההרושםאתליצוררוצהאינני

כסיפוריצטיירהסיפורכלאזכיהסוהר'מביתצאתואחרישווקישלהמוזרה
אדםממנוויוצאהסוהרלביתנכנסאדם :רדיו-דרמהאוסרטכעלילתתמים,
עדמעיניושינהומונעידידשלמנוחתואתמטרידזהשינויוסרראחר'

 .מקומרעלבאוהכלנפתרתוהחידהמותרשהקשר
בהנדסה,תרגילארבחשבוןבעיהכמרשהיההלוואיכזה.האדםשהיההלוואי
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היהשלאהלוואימספר.תיאוריותידיעללהסברניתןאראחד,לכללכפוף
שנגלהעובדהרכללהבינו,עלינויקשהכןעליו,יודעיםשאנושככלכזה,יצור

אתלנרמאירהרקהיאלסודרילהובילנועשויהשהיאלנרושנדמהיאודותיו
המחייבותנוספות,תגליותהמחייביםמחוזרתידענרם,שלאמחוזרתאלהדרך
גררםעקבשבאכזההיהלאבשורקישחלהשינויאחרות.עובדותגילויבתרדן
עלמשיחותוהתרחקותושרוקישלשתיקתו .כלשהוסררשמאחוריוארמסרים

נפשיתסביךידיעלנגרמולאלמשל,בה,מהתעסקותוהתנזרותופוליטיקה
להפיכתארמפקעת,פרפרליציאתדרמהאחרידברהיהלושקרהמה .פחדאר
התקלקל.ארהתפרקהואכאילוזאתלפרשאיןרגםהאש.בפעולתלאפרעץ

רכיטעיתי,כיהאחרונה,בעתובייחודלהבין,התחלתידבר,שלקיצורו
מתוךאלהמאמציםשעשיתימשרםיבתוהויעלושרוקיאת"להציל"מאמציי
להירפאשאפשרבכ,ךמהשלשינויברשחלהואלשורקישקרהשמההנחה,
שנכנסההואשווקיכייכךהענייןשאיןלהביןשהתחלתיהיאהאמת .ממנו
מעלותבעלאחר,אדםהיהממנושיצאמיוכיממנו,יצאלאהסוהרלבית

שיצאמי .בלבדהענייןפישוטלשםסתםאדםאומראניאחרים.וחסרונות
משווקיבהרבהשונהשאינוהואשבושהמסוכןמוזרייצורהיהאלינוובא

יהאץרכדורפניאתהממלאיםהאנשיםממיליונישונהלאוגםשנכנס,
מעשיואתומתכנןוכועס,כמוהם,מדברהואצאתו.לאחראליהםשהצטרף
שונההואאיןמסוימיםבנושאיםמלדוןנמנעהואכאשרוגםואוהב,לעתידי

ושימתממושכותוהסתכלותהתרועעותאחרירקמתבררההבדלמהאחרים.
לביןשורקיביןשההבדליאנישהבנתיכפימביןאתהאז .לענייןמיוחדתלב
הנסתר.תורתמקליפותעמוקיותראוליובמניעיו,הוא,עמוקהאנשיםיתר
למעשההואהאדם,בניכיתרבחיצוניותונשאראםגםששורקי,מביןאתה
אובחכמתםהניכריםאדםמיניאללארגםייותרהאנושילמיןשייךאינו

מיןכשהואיצאשהואלומריכולאתהבחריגותם.אובמחלתםאובשגעונם
בבנילודרמהשאיןלגמריחדשמניעמתוךלחיותכדייצאכילעצמו,מ?רחד
מניעלוהיהולאלהתפתח,אולשרודאוילדיםלהולידכדיחילאהואאדם.
ושדים,רוחותאלאכולוהאנושיבמיןראהולאולהימלט.לברוחאלאבחייו
בניהיוכולםנפש.אותולרצוחאותו,לשחוטעליו,להתנפלכוונתםשכל
.הםהשטןבןהיההואורקאדםבניהיוכולםאואדם,בןהיההואורקהשטן
הייתהשלוהטרגדיה .אותושיחסלועדישקטוולאלוארבויאותושטמו
עימם,ונתןנשאהואמהם.שפחדאלהעםהארץכדורפניעללחיותשעליו
בזמןובואיתם,והתרועעהתקשריבענייניוהתערבווהםבענייניהםהתערב

ששאףרחוקהמטרהאותכניתירצוןבחייםלונותרלאמפניהם.התחלחל
לאלברוח,היהכעתלשרודמניעולחיות.להמשיךאותוושהניעהלהשיגה

מןאדםעלהמוטלותמהמשימותלהתחמקלוהמאפשרתבריחהסתם
כאחדהבוראשלבעולמוולהתהלךגבו,מאחוריכולןאותןולהשליךהשורה,

נעשתהאזבקרבם.שרויוהואלברוחעליוהיה !לאוכללכללהמשוגעים.
אדםאיזההחיים.כללהימשךעלולהשהייתהביותרמסובכתפעולההבריחה

לונדמה !כלב-אדםאותונשךכאילוהאנושיבמיןאמונוכלאתשאיבדמוזר
להימלטכדיכוחותיואתגייסוהואהראשונהמהנשיכהניצלכאילו

שלאשדיםאוכלביםאוזאביםכעדתכעתלונראוהאדםבניכלמהשנייה.
מרוחק,איאלמהםלפרושאואחר,כוכבאלשלהםמהטריטוריהלברוחיכול
עת,בכלמהםבפרטיםלפגושצריךהיהוהואמקום.בכללושארבהעדה

בליזאתכלאתלעשותצריךרחיהבגורלם,גורלואתולקשוראיתםלשוחח
התהלךכאילוביניהםלהתהלךעליוהיהאימה.אחוזשהואעליושייראה
כדיאוזניואתולזקורלבריאתממיסותהמסוכנותפראבחירתהרמהבמקרם
עלואףרגע.בכללנוסמרננהישרתווכליביותרהנמוכיםהקולותאתלקלוט

שייראהבליולחיותלהתהלךברישישמהכלאתלהסתירחייבהואכןפי
ומשדרנטרח,והואביותרטבעיתבצררהלהתהלךכלשהו,חרדשהואעליו

לפעמים,ושמחמחייךושהואדואג,אויראשאינופניו,ובהבעתבמבטו
חראאםטוברמהכמרחם.כלבאראדם,בןכמוהם,ושהוא,כועס,ולפעמים

הייתהלאבחייוובנוחר.בעצמונטרחויותרשהוא,ממהחזקיותרנראה
ארקררנהיכלשהימטרהלהשיגשאףלאוהואירצוןאותכניתארתכלית
הוארגע.בכללוהאורבתמהסכנהלהישמרהייתההיחידהמטרתוכירחוקה,

זהגביעלזההמונחיםמעשיםידיעללאחייואתרכנההרגע,חייאתחי
תפרמטה,כלפיאותםבנההואאדרבא, ;אישיתפירמידהלכדיומתרוממים

רמררכברת,מתפתלותמתפצלות,מאורותכעיןהאדמהבבטןאותם
וערדאחרת.מאורהלולחפורוהחלברחהואמהןבאחתבסכנהוכשהרגיש

אותך,הכירהואבריחה.למטה,בנייהזמניות,שעניינהלו,הייתהמטרה
כדישיחהאיתןקשריממךולברוחלהוסיףכדיאיתןוהתרועעהתיידד
בוועדהוישביאותךלשחדכדיטובהלךועשהכלפיךהתחסדיאותושתשכח
הואהמשטרה.לבאלומחקירותיהמהמשטרהלברוחכדיהמטהשלרפואית

לבדמקוםובכלעתבכלעומדוהואיהמסוכןהמיןבבנימוקףשהואחש
כולםיבינולהיפך,לעזרתו;מהםאישיחושלאעזרהויבקשיצעקואםמולם,
היהעצמווהואעצמועלורקאךסמךהואכןעלחיים.ויבלערהרנפלשהוא
לעמולצריךוהיה .לסודותיוביותרהטובהמחבואהיהולבוישבידידיוהטוב
ירצונותיוואתיכולואתומוטבימעצמוהגדולהחלקאתלהשאירכדיקשה
היהחראמכךיתרה .בתוכוחבוייםהבריות,מעיניהרחקופחדוזהירותוואז

ממנונראהולאאטוםשהיהולרואי .דברהסתירלאכאילודרשםלעשרתחייב
 !העולםמןשבתוכומהבכלונעלםבתוכועולמוכלאתשכינסולוואי !דבר

_g11t Pl\ר)J,( 
ע"שאברהםאיור

שמרולאאנשיםשנאלאוהואלמשליפושע,נשמתלוהייתהשלאמוזריצור
הכלבתבמחלתשחלהינשרךכאדםהיהולאלאיש,להזיקרצהלאטינה,להם

אךהייתהדאגתולא.וכללכללאחרים.לנשרךהיאדאגתווכלהאנושית,
בערמהזאתעשההואלמישהולהזיקנאלץהואואםינפשועללהימלט
כדיארנקמנותמתוךזאתעשהלאהוארבה.בקפידהבקרבנוובחרגדולה

במישהופגעלאאפילוהוא .אותוהסובביםוהרוחותמהשדיםמילהפחיד
אתלהסרותכדירקפגעהואפושע.כלזאתשעושהכפיעצמיתהגנהמתוך

הוא .שדחראשגםלהםולהוכיחישמסביבוומהכלביםמהשדיםכררנרתיר
הבריות,מעיניעצמואודותהאמתאתלהסתירשיצליחבתקורהלשדהתחפש
שאיפתוגדולהמההכירורקלואריי !מלבדוידעהלאשאישאמתארתה

לחיות,גדולהשאיפהיביחדכולםשאיפותעלשעלתהשאיפהזאת !להישדד
שינה.לנדודילהגרםתמידחייםאדםמבניוהמטורףהעצוםשהפחד

כללושהיוהיצררשווקיי :שםאותוולוהסוהרמביתשיצאהיצורהיהזה
אותרשיקשורמשהוהיהלאתוכובתוךאךאדם,שלהחיצונייםהסממנים

שהעניקוהתכונותובכלהאנושיבשכלוהשתמשהואאדרבא,אדם.לבני
מהם iשונולהיותמהם,להתרחקאדם,מבנילברוחכדיאדםלבניהחיים

לבינם,בינוההבדלאתלהעמיקכדידופןיוצאימאמציםלעשותבתכלית,
לבנייותרוכקרובאדםלבנימאחריםיותרכדרמהיעיןלמראיתילהצטייר

עצמם.האדםמבניאדם

וגיליתשורקישללאמיתרהגעתכיצדידעת,כיצדאותילשאולהזכותלכםיש
 .ובמאמצייבעצמיזהכלאלשהגעתיאטעןאםאגזיםלאכזאת.בצררהארתה
דבריםלשערכדיאיתרהארוכההיכרותיבתקופתמאמציםשעשיתיהיאאמת

התנהגותודרכיאתמקרובולבדוקילמלרתירהנסתריםהפירושיםאתולחפש
זר.אתזונוגדותטבעיים,כיסוייםעליהןלפרושהיטיבהואאםגםשהיו,
המתענייןבאדםשהאיצוניצוצותיצאואלהוהתנגשויותניגודיםומתוך

מסקנות.ולהסיקהוכחותולאסוףולחקורלהתחקות
התחלתיולאבמרחי,נשלמהלאהתמונהאבלקרר,כאלהרביםשדבריםנכרן

עלתהשלאבדרךאלאובהעשרותייבמחשבותייצדקתישאכןלמסקנהלהגיע
שהיהלתארהייתכן .שווקיעםקשרכללוהיהשלאוממקורבכללידעתיעל

יותראויאלזנפלימחמודעבאסשלאשתונורילביןשווקיהדוקטורביןקשר
הדעתעללהעלותהייתכן ?עבאסאודותנורשסיפרהמהלביןבינוינכון

יבמרחיהמוזנחיםהחוטיםיתחילובעלהאודותתספרשהיאסיפורשמתוך
זהשכאשרכךיולהתחברלהישזרזה,אתזהלהשליםוהנשכחים,והחסרים
שווקי.פעםשהיהאנושילאיצוראותושלמלאהתמונהאקבלמסתיים

שקרה.מהאלנחזורהבההאמת.זוהיאך
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פעילותארתהאצלמקלטלעצמומצאהואשורקיאתשאלתיכאשדכיראם
כך'אחדפעמיםכמההשגתי'זאתבכלאניבראשו'שהתחוללהמוזרה

רבדים,פירודיהשגתי-אצלובמקדהאיתםשנפגשתישלוותיקיםמחברים
לתפקידהעיקרייםהקוריםאתלשרטטבכרחםהיהמעורפלים,היואםשגם

השניהחשובלתפקידו .חבריוובחיישורקישלבחייומילאהשחורשהשוטר
הגתלהכאשדעיתוניםכמהשהפיצוהמין'בענייןהשמועותעםקשרכלאיז

הפשעיםחקירתתחילתרעםהטרודשלטוןחלוףאחדיהתבדרהדבר .סודר
להכרת-להכרתםהיהאלזנפלימחמודעבאסשלתפקידובצלו.שברצעו

אישיותם.אתלמוטטמנתעלסתם,כךאחדים'ולהכרתשיודרכדימהםחלק
ובמקלותבנעלייםכמגלבים,בשבטים, :והאמצעיםהצרדותבכלמכרתהיו

דקהיההואבהרחבה.העיתוניםשתיאדרהרכפישחרדהיהלאהואחובלים.
הסיפוריםהילתעםמראהו,וסתםעילית,ממצרייםמארדשחרםגבר

קרמה,גבההיההואהלבבות.אתממיסהיהאותר,שאפפהביותרהמכוערים
גאהנדאהתמידהוא .הכללמןיוצאתבצודהלאאךאחדים,מדניםגברה

המשיךהואלשלום,מהםמיבידךכאשדחבריו.בפניאפילוובכוחו,בעצמו
חיכהוכאשד .נדניועלונפלמכאבצעקשזהעדיללחוץסתםיידואתללחוץ
רובוטשלפניועלכירובוט,לארגםחיה,אראדםבזהואשאיןהמסתכלחשב
לביתוכניסתובראורגעימכה.הואכאשדפראיתהנאההבעתכדאיתלא

היטב,הקולותאתהנידאחדכלאיומים.היובמנעולהמפתחוסיבוביהמעצר
גםמתעודדוהיהבחלום,אפילואחדיםקולותלביןבינםלהבחיןיכולוהיה
בחזהמערבולתסעדההמפתחמסיבוביסיבובכלעםבשקט.נעשההכלאם
חרצהוהואצעדיו?קולעכשיומישלתרדונקדכם.נפלולבםמהם,אחדכל
(האימההאוזנייםלמדרכיצד !חדדהמלאתארזןהטיית !התחתרנההחצראת

כדיעדהתעצם(תפקידןהחייםכלאתבתרכןלרכזאותן)לימדההגדולה
מספרתאאלההולכיםהצעדיםביןולהבחיןהמוח)שלתפקודותמציתהיותר

קרמהאלהערלותהמדרגותלעבדהחצראתהחוציםאלהלבין ,'אבקרמה 7
הואקרמהלאיזוהראשונההמדרגהעלהראשוןהצעדמקולולדעת ,'ב

כשבדידלהנידעליהןהיההקרמה,עלהחליטכבדהואראםלעלות.התכוון
הנוראלפחדלהתכונןכדיללכת,מתכווןהואתאיםלאילושנייהשל

ולאנחתמפוחדת,הייתההיאשאףלרגיעה,ארהפח,דלשיאוהמתמש,ך
לאל.תרדה
אתזהומכיםאנשיםמתכתשיםכאשדהיום-יום,בחיי !מנותיולשפלותארי
מכה,תחתמכהלהשיביכולשהואהמוכההדגשתעצםכיהכאה,זראיןזה,

והופךמידנגרזמהןהנגדםוהכאבסופג,שהואהמהלומותמעצמתמפחיתה
חשאינךאתהרבד,שלקיצורוולהסתערות.להתקפהאותרהמעודדלגירוי
אתהכאשדבהןחשאתהמכה.תחתמכהלהשיבחופשיאתהכאשדבמכות
אתהאז .עליהןלהשיביכולתולאזכרתלךואיןחופשייואינךאותןמקבל
הכאבסתםלאהמכות,כאבשלמכרת,ספיגתשלהאמיתיתהחוויהאתחררה

כאבאלאממנה,הנובעהכלליהכאבלארגםעצמה,מהמכההנגדםהמקומי
שבשעהמדגישאתההעלבון.כאביותר:חזק ...יותרמכרעדנלווה,אחד,
אלאחרתמכהמכוונתבשעהבהיגרפךמאבדיאבדאלמכוונתכלשהישמכה
קשהשכאבהמכהזוהיכאדם.כברדךואלשלךהדגשאלכולה,ישרתך
בינהחוצץשאיןישירהפגיעהפנימה,בנפשךפוגעתשהיאמשרםמנשוא

חירותוולאעצמות,ולאבשדולאערדלאארתה,שיפיגרבדואיןנפש,ךלבין
אתםאםאלה,רכלמכה,תחתמכהולהחזירכאדםלנהרגהאדםשלזכותואר

להשיבארלקבלארלסרבזכותוהאדם,חידותמוצקים.שדיונותלדעת,רוצים
ומהרקמותמעודרמבשדריימישרתומגופרינפרדבלתיחלקהיאתוקפנות,על

עליוהמגינהביתר,קודרתארבגדיולאהיא,היא,גופר.עלהשומרותהחיות
כאשדמתשצבכפימתלאהואממנוינשללתהיאראםכאדם,כברדורעל

כשאדהואבחייםבהישארוכימת,שהיהוהלוואימשדירנו.אותרמפשיטים
הרודניהכרחאותראונסוכאשדיעצמועלולהגןלשמורהזכרתמשוללאדם

תכונותעלואפילויאנושיותועללוותרולשתוק,הכאבאתלספוגלשתוק,
והמרמה,נפחדתחשופה,בשדלערמתהופךהואכאשדולשתוקשבר,החיה

הכאבאתלספוגהחייבתבשדערמתלבעוט,ארלנשרךיכולתוחסרת
אתהכאשדובייחודיעצמומהכאביותרמכאיבההכאבעלהשתיקהולשתוק.
אתלמנועדדךלךמותירותשאינןכאלהמכרתמכרת, ...עצמךאתמשתיק
שדוברבדילהתאבדאריולסבולבסבלנותמלהתאזרחרץוהברשההכאב

יעצמוהחייםחרקישנואזכייכלו'אםרגם .לעשרתויכולותאינןהבדיות
שבשעההדעת,עליתקבלזהאיךכייביצועואתמהןומונעאותרשדוחה
ולמחיקתעצמךלהריגתתעשהאתהיישרתךרעלעצמךעלמגןשאתה
אלאוסרבלימבליגשאתהבלבדזרשלאהואביותרוהגדועאדרבא, ?ישרתך
לדרגהובעצמתובכוחומגיעלחיותוהרצוןבחיים,אחיזתךאתמגבירשאתה

מקבלשאתהומבזהמכאיבהגדולה,מהלומהלכלבמקבילירכךמבישה.
רגשותאלףדקירות,ףראקללותאלףימתרכךמבפנים,עליךיורדותימבחוץ
שאזמפניינשמתךאתאשכמיומאכליםקרביךאתהקורעיםיוביזיוןברשה
בחיים.בקלוןונאחזחיאתהלמרת,רוצהואינךמתאינך

השחורהשוטראלזנפלי'עבאסשלחזרתוימראהוהיהביותרהמכוער
שלמהריסתונהנההואכאשדומראהומכה,שהואבשעהעילית,ממצריים

באימהוצורחתמפוחדתבשדלערמתלערמתוהופךוהמוכהחייאנושייצוד

מפעולתגדולההנאהולהפיקולהלום,להוסיףאותרמפתהזהומחזהעיוורת.
שהדסכמיבשיאה,ההנאהאלכחותרולהלוםלהלוםממשיךוהואההדס,
מכרת, ...ההדסמלאכתאתלהשליםפראית,בהנאהמשתדליוהאמבנייןחלק
החשותחורבותכואבות,לחורבותהמוכהאתשהופכותכאלהמכרת

אחדימסוגלחורבותהופךוהמכהמלהגיב.בהנדהוהנמנעותבהתמוטטותן
מינו.לבןגרדםשהואבכאבאושרראתמוצאוהואבאוויר,הערלותחורבות

תגובתהאנושית,התגובהאתבתרנומדכאהואובמתכווןיבמתכווןנהנההוא

הדסשלהמדרגהלשפלקורבנואתמביאהואאשדעדחדללאוהואהכאב,
שדקהפושעתהאכסטזהלפסגתמגיעבעצמוהואאשדרעדוהתמוטטות,

הנאה.ממנהלהפיקמסרגלארבה,לעמודיכולבאדםהשפל
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מיומנותולמרותהמכוניתמעבדבהנתאפשרשלאלשכונהבנסיעתנוהגענו
עלוגונןהנהגשעמדובשעהירדנו.דדך.שםלנרלפלסומאמציוהנהגשל

אנחנוהתחלנועליה,עטראשדהילדיםצבאותמפניהסטיישןמכונית
תיקואתעבאסשלתיקואתנושאקבקב,נעולעבדאללה, :ללכתהשלושה
ביגברושצעדנוצעדכלרעם .לידיהולךושרוקייחדדךאתלנרומראההרופא

המוכחדיםעלמרדאראתשהטילהשחורהענקאתלדאותורצוניהסקרנות
לאחדידובאזלתנדאההואכיצדלדעתאותיענייןהמבטיח.דודנושבבני

שהואכפיושתקתישורקי,אתהשכיחנילדעתהעזרצוניהימים.תהפוכות
כדיצעדיואתלהאטעבדאללהשלניסיונותיואתקיבלתיבשמחהשתק.
בעבאסהקשורזיכרוןיעלהארמשפטרישמיענראיתנואחתבשרדהשילך

חברלשתףבצררךדוחולקוצרהקץבאשכמעטהיהנדאה .אלזנפלימחמוד
המועדף,תפקידואתלשחקשבהואהפצעשהגלידשלאחדהיהובדודבסוד,
ידעהואהשחורהשוטראודותשגםלנרלהראותהיהרצונורכליהידעןתפקיד

וידיעות.עצרתלנרולנדביידענושלאמה
המרשללבנייןכשנכנספאדרק.שדאהמזרגדולהאדוני,עדנה,דאההוא-

 ?איתרכשדיברלשבתלעצמוהדשהקציןאיזה.מה,לושיצדיעודקהיהחסד
לולתתלאארעליולהסתכלהעזמאיתנומי .אחדלתפקידמעבידוהיההוא

ריאל*נפלפעם ...ארוניובכבורך,הגדולבאללהנשבעאני ...פעםכברד?
יהיהשכהזה,אתראיתישליבעינייםאותר.הדיםולאהתכופףלאוהואמירר

לידיושבאותרלדאותהזדמנותלךהייתהולומכבוררילמטההיהזהטוב.לי
חזק,היההואשמה.יושבמעלתושהודחושבהייתהממשלה,ראשנהגי
אסירעםפעםאותרסגדואיךראיתישליבעינייםבאללה,ישמור.אללה

-הבריאותלשכתמולבחרדיהמרשלבבנייןהשנייהבקרמהבחדדפוליטי
לאוהוא !איי !אייצורחוהאסירימהנוקדלהרביץהתחילוהואאותםסגרו
חמש,בשעההמשרדאתכשעזבנוגםלהרביץהמשיךהואמרחם,ולאלבשם
טוב.לייהיהשכה

 ?הביתאיפה !עבראללהילרבדתפסיק-
זאתאומדאותרלשמועהופתעעבראללהרגםיהופתעתי .שורקיהיהזה

תמירדבריולפניי.כךריבדאי-פעםששורקיליזכורלאיתרה.קולבהרמת
השתיקהפעםקולר .המרבדשהואשיחשבורצהלאשכאילובאופןמפיריצאו
שהיומשמעתיתקפדנותשלארשתארתהלפניווהחזירמידעבראללהאת

הוא .בשורקיהסתכלתיהצעירים.הרופאיםבנוכחותקרובותלעתיםלובשות
חייךכאילופניו,עלנסרךהיהמוזרחיוךמצח.קמרטארפניםזעוףהיהלא

למישהוהמאזיןארםשלחיוךהיהזה .כלברפניושלהתחתרנהבמחצית
 :בלחשלואמדתימדחוק.הקורא

 ?במשהונזכרת ?קדהמה-
 :פניועלחיוךואותראמרי

 ?להיזכרליישבמהלא,-
שהלכוובילדיםיפניהןעלשעבדנובחנויותולהסתכללשרבהתכוונתי
הרגילה,רצינותואתנרטששורקיאתלדאותנדהמתיאךסביבנו,והתקהלו

שמסיבהכתינוקבאוזנייולרחשיתדה,בעצבנותאליוומושכניבזרועיאוחז
 .סררלילספרהחליטכלשהי

ערמהבוקרהמושלבמשרדיהשחורהשוטרחיכהמיאתיורעאתה-
 ?מיאתיורעאתה ?הערב

צחוקקרניהבריקועיניוהתשובה.אתניחשתיברגערבולרגע,נפגשומבטינו
 :בהדגשההמליםיצאוומפירואושרי

אותי.-

עבראללהכלפיופנהלידיהניחשרבהוא .לושציפיתיהאחרוןהדברקדהואז
 :ואינד

 ?אלזנפליעבאסעלשמעתעררומהנרי-
ולאי-נוחרת,לדאגההפכהוהתמיההיבמפקדותמיההשלמבטנתןעבדאללה

 .פחדתקפוכאילוייסףולאשתקוהוא
 :ציפייהוכולואומדבעבדאללה,מאיץכאילוושרוקי,

 !תגיר ?שמעתערדמה-

פרץוהואכושרישעתהגיעהסוףסוףשהנהשהנהעבראללההאמיןוכאילו
אוזניים,במשמעארהוא,עיניועיניים,במראהדבריואתרתמךוסיפר,בשטף

ראשאותרראהכיצדסיפרהואלעבורה.חברארירידמפיששמערבדים
שומריאלאותרוסיפחממנוהתפעלואיךפעם,המרשלבבנייןדאזהממשלה
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האדםהואהואכיהתרשםיאיתרומהתחככותוממראהויוכיצדיראשו

במתנהאותוונתןלב,וקשיותכזריות'אשלגדולהמידהבוישוכישחיפש,
אלהכלומביןמאודיטובהמתנהעבאסהיהואכןהפוליטית.למשטרה
ותריבהאכזרהיההואהפוליטייםהאסיריםאתלהכותעליהםשהוטל
יותרדרכיםבהמצאתגםאלאהפקודותבביצוערקלאשביניהם,והמסור
מאבדהיההואלהכות,התחילשכאשראומרים,היויעילות.ויותראלימות

עםלבדולהשאירוהעזושלאעדמשתגע,אולשיכורוהופךעשתונותיואת
היהשתפקידםמשקיפים,שניהעינוייםבעתאליווהצמידוהקרבנות,
היוולאיהרגם.שלאכדיהנכוןבזמןמידיוהאנשיםאתולחלץלהתערב
יוהולפעמיםחמתו'ועלאפועלרב,בקושיאלאמידיואחדלחלץמצליחים
בחרונכןעל .תנועתואתומגביליםידיואתכופתיםעליו'מתנפלים

ויהיןכפיעלואףוהאמיצים.החזקיםהשוטריםמביןהללוהמשקיפים
ואףדיהם,ילהקרבןאתלמסורוסירבעבאסלהםנכנעלאשבהםמקרים
באהיההוא .בקרבןמלפגועלמנעוניסואםרצחבמכותעליהםהתנפל
המעצרבביתמשימותיואתשסייםואחריבמכוניתו'מעלתו'הודעםבבוקר

רחוקותולעתיםלערעורים,המשפטביתשלידהמעצרבביתאוהמחוז,של
דילמקומואתותופסשבהיההואהפוליטית,המשטרהמפקחשלבחדרוגם
הקשורגדולאקדחחגורוהואחנייתה,בחזרההממשלהראשמכוניתנהג

אוכלבית,הימבנכאחדהממשלהראשבביתהיהשהואאומריםאדום.בסרט
מתנותעליומכבירהיהמעלתוהודוגםהגדולה,מהגברתתשריםומקבלשם,

 ,אומריםהיוגםהםאךהמספרים.מספריםכךטובות.בסיגריותומכבדו

היהווהישרה,הגבוההמקומתומוקסםהיהובעצמובכבודומעלתושהוד
ילפנלהביאומצווההיהרחוקותלעתיםהמושלם.לגברדוגמהבורואה

אותולהראות'כדילארץמחוץאורחיםלפניובייחודהאורחים,בחדראורחיו
שגילההואשהואגאה ,ושריריוגופוומבנהקומתואתלפניהםולהציגלהם,
 !למראהוהאורחותשלמפיהןמתמלטותהיואנחותוכמהאותו,

שהואןישהבחמשוםאולי .לספרעבדאללההפסיקמדועיודעואינניכאן'עד
אויאמתחתונתרוקנהאוליאוילומרצריךהיהשלאמהואמרמדי'יותרדיבר
ממנווהביןלעברי'שווקיד"רשכיווןהחטוףהמבטאתשקלטמשוםאולי

ומשימתלו'מהאזנהגמורההסתלקותכדיעדהצטננהלשמועשהתלהבותו
ןהמאזיאדםשלחיוךהתחתון'פניובחציחייךשובשווקי .שנינואלינולב

ממרחקים.אליוהבאלקול
שלדלתתולהיאופןבשוםיכלהלאלפניהעצרנוהחובששעבדאללההדלת
ביתאובקתההיהלאוגםבעיר,הענייםמבתילאחדדמהלאהמקוםכיבית,
 .יונעירלביתכפריביתביןלבית,בקתהביןמשהוהיהזהטיט.הבנוייםכפרי
 ,במדרגותיורדיםלמקצתןספור'לאיןסמטאותשעברנואחרירקאליוהגענו

ויהשבעצםעפר,שלגבוהותערמותפניעלשעובריםלאחרמגיעיםולמקצתן
הפכוהםושרידיהם,אתשיסלקמינמצאולאשהתמוטטו,בתיםשלהריסות
 .רחובותשניביןהמפרידהלגבעהאוסמטהעלהסוגריםלתלים

השנדמכך ,לתשובהשזכינובליהתמשכודפיקותיובדלת.דפקעבדאללה
הביתהיהלאזהשמאלבנואלהתגנבספקבפנים.נפשהייתהשלאלנו

אתלחזקוכדישטעה,להיותיכולשלאוהצהירחזרעבדאללהאךהמבוקש,
בלילששמענולנונדמהלבסוף .ידוכףבכללהכותהמשיךהואהצהרתו
שמחמת ,שמצאנועדוהתחזקוהלכועבדאללהשלדפיקותיומבפנים.קולות

חדרראינוהפתוחההדלתודרךמאליה,ונפתחההדלתהתמוטטההמהלומות
 .ירהקבלבשהוקםכפרראששלבביתוהאורחיםקבלתלאולםשדמהגדול
 ,מסעדיםאוריפודבלימקומיתמתוצרתמספהחוץריהוטמכלריקהיההוא

עלכהוהפרחצהגיגיתהייתהבערךהחדרובאמצעהפינות.באחתשעמדה
היבתחתושדבקוהעפרהבוץבמעטשניקרהתרנגולתעמדהועליהפניה,

ות,דחנקישותאלאהעלולאמקורהחיטוטיאךיכלשהומזזילמ~ואבתקווה
בחדרררששהעצבעלשהוסיפוומצלצלות,עקשניותמשעממות,חדגוניות,

והריק.הגדול
עללשובאםומהססיםעומדיםנשארנוולאשהוא,כמותנשארלאהזההמצב

אישהיצאהוממנהנפתחהצדדיתדלתכייותר'שםלשהותאועקבותינו
צפוןנשותכעיניושקועותשחורותעינייםבעלתלבנה,קומה,נמוכתצנומה,
לשפתהשמתחתהמשולשתהקעקעכתובתכיאףהאגמים,ואזורהדלתה

קברהיהלעיניהעילית.מצרייםשלמובהקסימןהייתהסנטרה,עלהתחתונה,
שיעורובוודאיוחיוורת,רזההייתההיאאךמשמעותו,אתיביןגברשרק

היא .ריאלשלבגודלגלדהיהובפניההרבע,עלעלהלאבדמהההמוגלובין
סינית.השאיואתינוקתרגליככפותקטנותהיורגליהוכפותיחפההייתה

םיאחפלהשנשותהזכיביתיןועליבגדלבושההייתההקיץשלובעיצומו
אהייה.ינקוהצהובלילהכותנתהציצהקרעיוומביןבלויהיהוהואלובשות,

לתהדתאראתהוכאשררע,מפגעברחהכאילובהולה,מהחדריצאה
אתםילאהממגבוהיםגבריםשלושהאותנו,ראתהוגםפתוחה,החיצונית

םומדיעואותנוהותירהאחרחדרבתוךנעלמהומידנאנקההיאפתחה,
שנבהלהולת,תרנגה ,ובינתיים .החדרפניעלעינינואתומשיטיםומשתאים

תהואמקורהבהוחידשהגיגיתעלועלתההיעלמהלאחרשבההאישה,בצאת
עצובה.מצלצלת,חדגונית,נקישה
הדלתעלוהנחיתאגרופואתעבדאללההריםיסבלנותופקעהוכאשר

השקט,אתוהפריעהממקומה,התרנגולתאתשעקרהימחץמכתהפתוחה
 :ומבהילסבלנותחסרבקולוקרא

 !תיבבשםאתם,-

שחורהשמלהלבושהכשהיאהקטנההאישהיצאהוממנהנפתחה,תדלה
לקראתנו,באההיאמקודם.שלבשהבגדבאותועטוףוראשהממורטטת,

 :ואומרתבלכתהועדתמ
בבקשה.תיכנסו-

להלהסבירעבדאללההחלפנימה,שנכנסנוולפניאלינו,שהתקרבהולפני
שאנחנובאמרובמשלחת,אותיכללהואולהפתעתייבואנוסיבתאתבקיצור

הרכבה"."במלואשהופיעהמחוזית"רפואיתועדה"
 .הראשוןברגעדברלהביןוהתקשתהלמוזרהענייןכלאתחשבההאישה
אםבית,לאותושנכנסההראשונההרפואיתהוועדההיינולאאנחנובוודאי

האחרונה.הוועדההיינוכיברורהיהכי

בקרקעפניהאתכבשההיאמאומה.עשתהלאהיאדבריו,אתסייםוכאשר
 :אמרהושובהכנעה,מתוך

 .בבקשהתיכנסו
אשתו?את

אדוני.כן'

 ?הואואיפה
בפנים.:שן-

 :אמרההיאובשלישית-
בבקשה.תיכנסו-

 :עבדאללהאמרמצווהובטון
 !הדרךאתלהםתראיהאדונים,לפנילכי-

היאולבסוף ;לומרמהידעהולאנעמדההיאשציווה,כפישתעשהובמקום
 :ואמרההחדרשבפינתהספהעלהצביעה

אחת.דקההנביא,בשם .דקהכאןתשבורק-

הספה,בכיווןצועדיםעצמנואתמצאנוזאתובכלבקשתה,סיבתאתהבנולא
עומד'להישארשווקיהעדיףולשבת,למציאותלהיכנעהחלטתיוכאשר

 .עומדלהישארעבדאללהאתגםהכריחמכךוכתוצאה
שאישבלימדברתאותהושמענוהראשון'בפתחונכנסהאותנועזבההאישה
ומביאההשניבחדרונעלמתיוצאתאותהראינוכךואחרדבריה,עלישיב
יצאהוכךהראשון,בפתחנכנסהושובבבגדה,מאיתנושהסתירתומהדבר

לאודברשרר,שקטבמבטינו.אחריהעוקביםואנחנוונכנסה,ויצאהונכנסה,
במצבאזשהייתההתרנגולת,שלהחדגוניותמהנקישותחוץאותוהפר

בגיגית.נקישותיהאתהפסיקוולאיותראותההפריעולאוהיציאהשהכניסה
לידנו,ונעמדהבאההיאכימסעותיה,אתסיימההאישהכינדמהלבסוף,

 :עזהבתוכחהאמרועבדאללה
ביקורים.הרבהעודלנויש .ממהריםהרופאים ?כברגמרת-
 :ואמרההממורטבבגדהפניהאתהליטההיא
רגע.מיד.כן.-

 :התפרץעבדאללה
 ?שלםיוםאוליאו ?שעה ?שלכםהרגעהואזהכמה-

הקצרהההפסקההנראה,וכפיהגיבה,ולאזזהלאעומדה,עלעמדההאישה
הקיר,אלנשעןוגבהוהתיישבהצנחההיאמהרהעדכיאותה,עייפההזו

שוקיה.אתחובקותוידיהלבטנהצמודותירכיה

8 

לכך.סיבההייתהשלבטחידענואךמחכים,אנחנולמהלנוברורהיהלא
שנבלעועדשנשתררהשקטאותנו'שאפףהשקטהיהביותרהמביךהדבר
חשתימהמשום .כלילמלבנואותהוהשכיחהתרנגולת,נקישותבתוכו

וכךזה.כאובשקטלהפרובצורךבה,נתוניםשהיינולמבוכהבאחריות
שהשיחהחשבתיולאדיברתיאותה.ולשאולהאישהאללדברהתחלתי
"השוטראתלראותהייתההבסיסיתתשוקתיכימספרימדקותיותרתימשך

קצרצרות,תשובותנתנההיאשאלותיי,אלשהתייחסהפיעלואףהשחור".
 .כוונותייאחריוהתחקותפנייבתוויונבוכהמהירההתבוננותלאחרזאתוגם

כייאנילביתשומתרקולא ...לביתשומתאתלמשוךהתחילותשובותיה
נפלהלאעבאסאתלראותשווקישלשתשוקתוידעתיינדברנושלאלמרות

לשמעהראשוןמהרגעסבלנותוחוסראתהסתירלאוהואמתשוקתי'
-בשיחהלפתוחהייתהשכוונתיידעכיאףזמןלבזבוזשחשבןישאלותיי

ששאלכמעטהתעניינותומרובהנאמר'אללכואתלתתהואגםהתחילשווקי
שעה,רבעהדקותנעשווכךפיו.אתפתחבטרםנרתעלולאנוספות,שאלות
עכאסאשתנורשלמכאוביהאתעוררושהשאלותכךכדיעדהדבריםוהגיעו
שלכאתשעכרהעדהמשכתיאניאך .עליהןכהשיבהדמעותלהזיללהוגרמו
רצתהכאילו.היאוביושרלבבגילוילהשיבהאישההחלהשבושלכאלהבכי

שכגילויסברההיאאוליאוהמעיקה,מתכולתולכרוקנולבהסגוראתלפתוח
בעלה.עלנוציאקטמעטשעודהדיןגזראתתמתיקלבה

שגברכמעטממנהלהוציאשאפשרמהכלאתלהוציאשרצוני ,היאאמתה
שכחנוכילבד,הייתילאוכזאתגבר.הואולבסוףבעלה,אתלראותרצוניעל

לדבריה.והאזנובחדרהשוכבהגברואתהזמןאתתשוקתנו,אתשלושתנו
והחלההשוכב,ואתההווה,אתושכחהבהתעניינותנונדבקההיאגםוכאילו
בו.שענינוהענייןאתישותהככללחיות
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מהסיפורבתכלית'שרנהכמרבןהיה,עבאסאשתנורמפישהרצאתיהסיפור
ראהששורקיומהתמונהלנר,לספרהתנדבשעבדאללההשחור""השוטרעל
היהזהבידיו.ליפולמזלולוראתרעהסוהרבביתשהיהמירכלשרוקי-

והתפרסםרעיו'מכליותרוקשוחחזקבחורונעשהשבגרפלאחשלסיפורו
חשוביםהפחותביןהיולאאלהומביןוצרכים.סמכותלכוחווהיובכפר,
ונכנסבין-ערביים,בשעתבהןמתהלךשהיהוחליפה,ומצנפת,משיגלימת
הכנרתעיניאתובחזותוכלכושרומסנוורהגבריםבמושבויושבלשוק

שלסיפורהיהזהבכנרת.והיפהדודו,בתהיא,עיניהואתהגרושות,והנשים

וקטטותומריבותדשן'ושקיכותנהשקינשיאתעלוהתערבויותפרחחות,
מוכנהוהייתהכדבריה,לו,להינשאהתאוותההיאכן,פיעלואףו"נבוטים".

חזרהואאךהחיים.כלאלאהצבאי,שירותושנותחמשרקלאלו,לחכות
שינתהלאהזמןשידבית,באותובקהיר,לגררועבראותהונשאהשירותאחרי

לההציקרזהילדים,לההעניקלאשהואנכרןבמשטרה.עבדהואמאומה.בו
לבקשירתארדוחקמכלגדולהיותרתמידהייתהבוששמחתהאלאמאוד,עד
לטפללוואמרפגםבהמצאלאוהלהלרופאאותהלקחהואפעםעקרות.או

אחרים,עלובהשתלטותכוחבצבירתעסוקתמידהיההואאךהוא.בעצמו
מזלושהתמזלעדרעיו,ועלמצבו,עלוהתקומםעליו,הממוניםעםרבותמיד
לושנדמהעדזובמשרהוהחזיקלשרתו'מעלתוהודידיעלונבחרבסוף
שבהיהשהואיוםהיהלאוהנאתו.לאושרוהפתחאתרואההואשהנה

האורחיםחדראתממלאהיהוצחוקובשר,ירקותמלאסלבליחנייתה
נשפיםבווהתקיימואנשיםמלאהיהביתםהשינה.שעתעדומתגלגל
ורביםהחשובה,המשרהסודאתידעההשכרנהכלחצות.לאחרעדשכמשכר

עדרבזמןעברולאמעלתו'הודלפניהקדמיבמושביושבבתפארתווהררא
יושבעיניהםבמררארהווהשכניםשלו'הרחובאלמביאתוהייתהשהמכונית

לתארכדינור,אלאליה.ובאהאותוראתההעיןצרתאום-עליאפילובתוכה.
בו,עברהשהמכוניתמקוםלכלאותושליווהאנקותואתשראתה,מהאתלה

מעיניעליולגונןממנהביקשההיארגליו.כפרתאתבושהניחמקוםולכל
והייתהעצמה,אום-עלימעיניעליומגוננתהייתהונורוגבריה,השכרנהנשרת
לשמורתמיד,בעלהואתאותהלנצורמאללהולבקשלהתפללשחרעםקמה
ולנכנסמשם,היוצאאתהכירלאלביתםוהנכנסהבריות.שללבןמרועאותם

ובקשותותלונותתביעותהיוולזרהמשפחהלקרובולמבקר'וליוצא,
עבאסאצלהשתדלויות-האירוניהוכאן-היוואףולקידום.למשרות
מקבלהיההואונאשמים.עצוריםעלמעלתוהודבפניזכותשילמדובקשות

 .בהןקצהשנפשרעצוריםלשחרורבקשותרקודוחהאותםומשרתכולםאת
למשטרהעליהןמודיעאפילוולפעמיםמבקשיהן'אתמוכיחהיההוא

כאשרוזאתלהתערב,נאותהואאחתשחרורבבקשתואולםהפוליטית.
בימים,הבאאביובלווייתמדודאן,בקאחמדכפרם,ראשאותםביקרבמפתיע
ביתאותרביתם,בדלתדפקמררראן,הוא,מררראן.ממשפחתגדולהומשלחת

הואולפעמים"אדוני".בתוארעבאסאלופנהשלהםהקפהאתשתהנוכחי,
אליופנההואאחרותופעמיםעבאס",אדוןהברכה,עליך"תבוא :אמר

רוךעיניה,במולידו.שנשקכךלידיאףהגיעוהענייןהקצין"."אדוניבתואר
מתכופףעבאס,בידמדודאןמחזיקכיצדנורראתהלמחצה,הפתוחההדלת
אלאברירההייתהלארלעבאסארתה.שינשקחמורהשבועהונשבעעליה

כדימעלתוהודאצלויתערבידולאלשישכלאתשיעשהולהבטיחלהסכים
בידועלהואכן,העצור.הסטודנטהכפר,ראשאחיבסיוגי,אתלשחרר
היהוזהוכבש,מצריותלירותחמישיםבמתנהלונתןהכפרוראשלשחררו

ידהייתהבקשה,כלעםוכך'אי-פעם.לכיסושנכנססכוםמכלגדולסכרם
בזבזרעבאסהשיגה.אשרכלבתוכוומשאירהניסרלתוךנדחסתהמבקש
בביתנמצאוכשהואהעיריה,ועובדיהשכונהאנשיביןוהסתובבופיזר,

בביתו'מתאספיםהיוהםלילהוכלאותו'ושעשעואלההקיפוהוהקפה'
שנכנסההכנסהוכלטוב,כלמלאיימיםאלההיוידיים.רחבחדרבאותו

אלאנותרולאגדולהימימאותםזכר.ממנהנשארולאנעלמההתנדפה,
מעטים,אךגדוליםימיםהיובדואר.חיסכוןבתכניתמצריותלירותמאתיים

יכלהלאזכורנה,אתלרענןוהאמצעיםונשכרתהחוזרותהשאלותאףעלונרד,
שכאשרהואבהתחלהאליולבששמהכל .רמתיקרהמהבדיוקלהגיד

צחוקוהתנדפורעבאס,היארקנותרוובביתוהמבקרים,החבריםהסתלקו
מזרחית,ישיבהארתהיושבהיהוהואבהם,שקועהיהעתהזהשאךושמחתו

כךנשארהיההוא .סיבתואתידעהשלאפתאומיבעצבשרוי •מושפלבראש
פעםשמדירקתנוחתו.אתמשנהולאאליה,מדברולאזזלאשעה-שעתיים,

מה"נו' :ואומדעמוקהאנחהמחזהווממלטפתאוםראשואתמריםהיה
נתוןשהיההנפשופיזורהעצבאלושבראשואתמשפילושרב "?לעשות
היאלו,הציקמהאותולשאולהעזהוהיאהמידהעליתרנמשךוכשזהבהם.
יותראמרלאהואוהשיב,ראשואתהריםהואאםאולתשובה,זכתהלא

היהלאשכאןבטוחההייתההיאהכל".יסתדרמחרממנו.הכלדבר,מ"אין
בוהפצירהלאולכןהפרנסה,מטרדותטרדהאואחרת,אישהשלעניין

לילות.כמהומדירחוקות,לעתיםאלאנשנהלאזהשמצבלבבשיםושתקה,
ולהתמשךלילה,כלכמעטתכופות,להתאדעהתחילהדברמהדהעדאך

אזמלקות.ספגכאילוומדוכארצוץושבב"עבודה"מתעכבהיהועבאסיותר.
הייתההיהערב,ארוחתאכלכןואםערב,ארוחתבלילישוןהולךהיה

צדתהתחילהכךאחדבלהות.מחלוםהיוצאהחנוקלקולרמתעוררת
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שייעאברהםאיור

כאשראךלא,ותושחררהמרהלסלקכדיהסםאתשלקחדעהיהיא .האופיום
והואבסםתלותאצלונוצרהב"עבודה",שקעוהואונשנו,ההתקפותחזרו

בטרםבבוקרואפילוובחצותהשינהלפני :עתבכללקחתווהחללוהתמכר
בהנתןהואהתנגדותוהביעהפיהאתפצתההיאראם .בוקרארוחתיאכל
דברה.ואת ...רוקהאתלבלועאותהואילץעצמותיה,כלאתשהרעידמבט
מגישההייתההיאעליו.מחששהבתרנהנקרעהונפשהושתקה,רתחההיא
לישרן.הולךהיהוהואאותו,שהגישהכפיאותרולוקחתושבההאוכלאתלו

היהיכולולאלישון'כדידקהביתהבאהיהשהואכך'כדיעדהגיעוהדברים
מוקדםלהעירוממנהומבקשלישוןהולךהיה .ערהיהכאשרלבדולהישאר
היאואםבה,נוזףהיההואאותו,מעירהחיתהכאשרהשעה,ובבראבבוקר,

ולהמשיךאותהלהשתיקכדיאותהשהינהכמעטהואבמאמציההתמידה
ושאלוחבריובאוואםהקפה,לביתללכתהפסיקוהואיוםבאוהנה .לישון
אומרתחיתההיאולסלקם.בביתשאיננולטעוןעליהציורההואעליו'

ושעדחלוף,בתתופעהאלאזושאיןמה,דברשהתחדשאימתכללעצמה,
שינויאיתרהביאחדשיוםכלאךהימים,משכברלעבאסלעצמו,ישובמהדה
גםהתיאשהוכאשר .מאתמולמצבואלשישובהיהמבוקשהכלואזלרעה,
הזועף,האדםאתלהשישאירהוא,מאללהלבקשלהשנותרמהכלמזה,

והואסיבות.בליוגםעדך'קלותמסיבותשהתפרץהסבלנות,וחסרהזועם
שמתחתארנקוהיההכנסותיוכלולמרותהבית,ועלעליהכסףלהוציאחדל

לושאיןשופכיןלבוריורדתחיתההכנסתוכלכאילוק,ריתמידלכרית
רקהיאמובילה.היאלאןידעהשלאבדרךההולךכאדםהיההואתחתית.

לאיש,שלוםלומדחדלהואהריומהאנשים.ממנה,מתרחקשהואידעה
אויביו.היוהםכאילומאנשיםמתרחקוהיהעליו,קשתהשלרםאמירתכאילו
ידיים,ונשלחווגידופים,קללותנשמעושבהתקרית,לוחיתהיוםבכל

ארהמכולת,בעלשלהשליחהנערעםארשכן'עםהיהרזהמכרת,והתעופפו
הגיעוואלההבריות,כלעםכמעטרבהוא .בפעמוןשצלצלאופנייםרוכבעם

הואפעם,בדידותולוהציקהוכאשרממכר'ידחקנפשוששומרמסקנהלכלל
האזינוכורחםובעלבאו,כורחםבעלבאו,הם .פעםשללידידיםלקרואשלח

ריסוקאודותולסיפוריובהם,הגיבורהיההואשתמידאירועיםעללדבריו
במהלומתאחדשלשיניושבירתאואחת,במכהפוליטיאסירשלזרועו

בסימניהבחיןוכאשד .ואמדושנההממשלהראשלושאמדמהאואגרוף'
מעשיעלמפיוביקורתמילתשמעכאשדאומשומעיו'אחדארשתעלרחמים

הממשלהראשועלהממשלהעלוהגןבגסותכנגדוהתפרץהואהממשלה,
הואקרובותולעתיםשלו.התווךמעמודיאחדהיההוא'כאילוהשלטוןועל
אתמכנההיהאולעשות,צריכיםוהיינועשינו'אנחנו :כךמתבטאהיה

לאכזאתפגישה .אויבינו :בשםלשלטוןוהמתנגדיםהפוליטייםהאסירים
מתירוציםבתירוציםאחדאחדהאורחיםהסתלקומהדהעדכידב,זמןארכה

בינוומקללמקללהיההסתלקותם,אחריוהוא, .יסודחסרירובםשונים,
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ימזדמןדברעצמועםדיבורוהיהבהתחלהותושביה.השכרנהאתלבינו
בחדדארהאורחיםבחדדנרדובהירת .להרגלהפךהדברהזמןבמרוצתואולם
ארעמוקות,נאנחארמקלל,ארצורח,ארמדבר,אותרשומעתהייתההיאאחד,
ינעלהאדם,בניאביינעללעשרת.מהאיןממנויהכליכן !ארי ?"מה :נוהם

אחד".אחדאביהם

כאבלהגדםשגילויהבעובדה,הבחינההיאכאשדהיהזהמתיידעהלאנרד
אדםמעולם,הנידהשלאאחדאדםנעשההואעבאס.היהלאעבאסראש.
בעלהשהואהדגישהלאבכללוהיאזדיאחדיומזגאחדותתכונותבעלאחד

והשתנה,מכדיר,כלאתמעליושהדחיקלאחדהוא,שגםוכדררלו.שנישאה
אישהלהיותהתחילההיאשגםלוהיהכדרר-מלבדהאישלידונשארולא
אתתשיגמניןלואיכפתהיהולאברגשותיה,התחשבולאהכירה,שלאזדה

להאמדההעין)(צדתחסודהאלארם-עלי .תסתדרוכיצדהמחיההרצאות
שלכרגזנותוכמוהרשהאופיום,היטב,ידעההיאאךאותר,שינהשהאופיום

היאגדולהוהסיבההסיבה,ולאהסימפטוםהיהמהבדיות,וסלידתובעלה
השגחתתחתאללהיצורישחייםכפיחיוהםבעבדהשגתה.מכפיודחוקה
דיוק.ליתדארם-עלישלרעינההרע,עיןשזוהיאמדה?היאקדהמהאזאללה.

ממנהששתתהשבכרסהמשקהמשאריתטיפותכמהלקחההיאכןעל
כשפים,מעשהשזהרואמדהקטורת,העלתהלחשים,עליהןאמדהים-עלי_אר

התרנגולאתושחטהיטרחתושכדאתלוושילמההכשפים,ערשהאלוהלכה
ובעיקרוהחמיר,הלךמצברואולםרפואה.רכלמרפאכלוניסתההשחור,

בשלממנהנמנעשהואשחשבהעדואדנהשאדנהבמיטה,ממנההתנזרותו
זד,אדםאותרנשארהואאךהכשפים,מעשהאתלהתירניסתההיאלחש.

התרחקהוא .אותרמכידההייתהלאהיאלבעלההחיצוניהדמיוןשלולא
בקיומה.חשארבההתחשבשבקרשיעדוהתרחק

מעליהולהסירעצמהעללסמוךהחליטהשברלילהאותרשחרד,לילהזההיה
הוא !זאתערשההייתהשלאהלוואיגלויים.דבריםלוולומדהברשהלוטאת

עבאסובמקרםלכנרת.אלאלהנותרולאדברהאתשסיימהעדוהחדיששמע
אתבכשדהשנעצהפראיתחיהעליההתנפלהשהכירה,דודהרבןבעלה

הגסותבמליםדבריהעלוהגיבידיר,בשתיבההחזיקהואציפורניה.
לילה,אותרלפנימפיריצאולאשמעולםמליםמעררה,ששמעהוהמכוערות

אינההיא .מפירלהוציאןמסרגלארמכידןשהואלעצמהתיארהלאושהיא
בגללהדיכיארתה,להרוגארארתהלדרוסמלהכרתה,ממנומנעמהיודעת
מה .ידואתעליוהדיםשלאשהכירואדםנותרלארציניותפחותהרבהעילות
ארולסטור,להתרומםממנהמנערמהזרועה,בכשדנערצהידארתההשאיר
היאאבליודעת,אינההיא ?עצמותיהאתולשברעליהקמוץבאגרוףלרדת
מחדש.לחיותלהשנכתבהאמינההיאשלמהובאמונהמאמינה,אישה

יהיהולאלעבאס,מעצורכליאבדשברלילה,כאותהללילהחיכתהוכאילו
ונוסעתכועסתחיתהאילואחר.פיתררןאיןכיבריחה,עלמלחשובמנוסלה
אחריוועקבהותכננהחשבההיאמהריגה.פחותעונשההיהלאהכפר,אל
מתעוררהיההואהשתגע.כאילורעבאסהבדיחה.שעתאתלקבועכדי

פתאוםאותרמוצאתהייתהילבדריושבהיהראםיישןהיהאםאימיםבזעקות
יבהןשקיללההגסותהקללותכאותןוגידופים,בקללותעצמועלמתנפל
יעצמופניועלבסטירהקללותיוסדרתאתמסייםאותרדאתהאפילוהיאופעם
ולברוח.למהרעליה :השעהשהגיעההחליטההיאואז

ימהרגילמוקדםמהעבודהעבאסחזראחדיוםאחרת.תכננוהימיםאולם
שמעהלישרןששכבולפנילמחרת.עדישןהוא .לישרןוהלךהצהריים,לפני
דבריו.עללחזוראותרלבקשחששההיאהבינה.שלאמשהרלהאומדאותר

והודיעווארם-עלי,נדימהרהחאג'ה*ארם-ת'אביתלכקדהבארשישןובשעה
עללהכריזושעומדיםהתפטריבשירותונמצאשעבאסהממשלהשראשלה

עבאס,התעוררוכאשרמקומר.אתיתפרסאחרממשלהשראשכדיבחירות
רקהוא .לדברסירבהואאךדברילהודיעוכדיבשיחהלפתוחניסתההיא

מהלהוהורהפתקלהנתןהתמיסה,אתושתהבכרס *מור*חתיכתהמיס
 .לישוןושבברילעשרת
שלאהבקשותרמאותעשרותמביןהראשונהמחלה,חופשתבקשתזרהייתה
הרף.ללארעותהאתאחתשתרדופנהשיערה

צמודותכשירכיההספה,לידהשפופהישיבתהאתלשבתהמשיכהנור
רך ,עיליתממצרייםאישהקולוקולה,שוקיה,אתחובקותוידיהלבטנה

בהתרגשותוהמקוםאתמזעזעוכמעטקטועות,בצרודותויוצארחדחדני

נאלץהואדבריה,אתלשמועלהוטבהיותולשורקי,אשדנעימתו.ובכנרת
שלאכדינורשללראשהסמרךעדראשואתולהורידהספה,קצהעללשבת
חודריםמבטיםבאישהולתתלהקשיב,והחלפגהאדישותומלה.יחמיץ

היההואפעםמדילהביע.ארלומדיכלהשלאמהכלממנהלהוציאהמנסים
אתגםריתקוהסיפור .מטרתואתשיחטיארצה ·שלאכפגזשאלהירדה

עלוהתיישבהרשמיות,גינוניאתגברמאחודישהשליךעדהחובשעבדאללה
אתיתיקארראשואתשיפנהרכלילשמוע,להיטיבכדיהאישהלידהרצפה
מהמקום,התרנגולתאתלגרשכדיבידרפעםמדימנפנףהיההוארמנומבטו

 .בתוהועלונותירו· Jינכלךא
רמההאחרון,חוליואתעבאסחלהכיצדנדעובטרםהסיפור,יסתייםם-. .ו
אינניבאמת.אותנווהבהילבתדהמהאותנושהינהדבראירעלויקדהוקידב
ובמקומרתורוחותבשדיםלהאמיןחדלתיומאזהילדות,תקופתמאזוכר,ז

גדולכהפחדשפחדתימאזיזוכראינני-ורוחותשדיםמבקדיםשבהם

מעולםאבלחדדה,מתוךלביהלםארלמשלייהתרגשתירבותפעמים .מיתירא
אתשנשאתישכמעטהיא,והאמתפחדתי'רגעבאותו .כזרפלצותאחזתנילא

ארצעקה,חיתהאותנושהפתיעמהבי.נפשיערדכלמהמקוםוברחתירגליי
ביערהיינואילויללה.למיןוהפכההתמשכההיא .הראשוןברגעחשבנוכך
אבלזאב.שזהרחושביםהיינואזכייכךפוחדיםהיינולאפתוח,בשדהאר

שלמפיריצאההיאאךזאב,יללתחיתהוהיללהבית,בתרךקהיר,בלבהיינו
הואוביללתובאמתייללהואלהפחידנו.ניסהארלצוןלוחמדשלאגבר,
אתהוציאוהואבתרנונקרעהנשמתו .בתוכוטמוניםשהיודבריםהביע

לביןבינהלהבחיןיכולשאינךפוסקת,בלתימתמשכת,יללהבצורתהקרעים
 .אמיתיזאביללת
בליעומדיעצמיאתמצאתיידוחיאליששבהרעד .פחדתיאנידקולא

לרווחהפקוחותעיניהםעומדים,האחדיםשגםומצאתיילכךשהתכוונתי
אותנוהותירההיאשזעה.הראשונהחיתההאישה .מהןניבטתואימה

בלאהיללה,באהשממנוהחדרפתחאלשרצהבשעהמשותקים,עומדים,
 .אמרוהיאלינוקהמבקשתינוקשלבכיהייתההיללהכאילופחד'ארחשש

כאילונפסקההיאנתמשכה.לאהיאהפעםאךשרב,היללהעלתהובהיכנסה
היינושבה,החספוסולולאהיללה,במקרםבאההתייפחותהתינוק.נרגע

תינוק.שללהתייפחותארתהחושבים
 :שרוקיאלבבכי,כמעטבבקשה,עבדאללהפנהאז
 !טובהעשה ?הראשילרופאהענייןאתכשאידאולידוקטור,-

ואלהדלת,אלמביטמשרטטות,עיניוחירור,רראיתירבשורקיהבטתי
 .מהסס.וכולוראלי,עבדאללה,

ברשה,אומראניממשהו.פחדבעקבותהבאהברשה,רגעתקפנירגעבאותו

עלתיגרלקרואבאדםהמאיצהברשהארתהיפחדנוזאתובכלגבריםאנחנוכי
אתבעינייקראכנראהשרוקיאותר.ולתקוףברלזלזלאותר,שהפחידמה

מנוסושאיןפוחדיאיננוהואשגםלהדגישידולאלשהיהכלרעשהיהמסד
תרם.עדהמשימהמביצוע

 .לחדרנכנסנורכך
קטןצוהררקלשקוע.עמדהארשקעהכברהשמשאםידענולאמאוחד.היה

בתאיהמצרייםהקטניםהחלונותכאותםיהחדראתהאידהתקרהלידמארד
כמחסןנראההחדר .שנכנסנובשעהמשהרדאינובקרשיהכלא.בבתיהצינוק
באנקותולהבחיןולשמועלתפוסיכלואוזנינודקומוזנח.ישןיחרשךמלא

מדמעות.רטובותאנחותהדוריבאווירונשנותחוזרותחנוקות

בקלות,לדאותלראות,יכולנוכךואחרההפתעה,נמשכהמספררגעיםרק
אתמהןנטלההכניסהעצםכאילואריהחושךבהערכתהגזימועינינוכאילו
מחצלתבר:דלוריהוטהשני,לחדרדרמהגדול,היההחדרהדאייה.כושר
יאפידירןמיטתהייתהימיןבצדובפינהיישןבגדיםואדוןהרצפה,עלגדולה
הכרים,מצבגםהיהרכזהשחרד,גפןצמרצץקרעיושמתוךבלוי,מזדןרעליה

ניחנק.פןלנשרםחששנושבגללוומעיק,דעריחנדףומהכול
כאילוונראהבריתמכהואשתוהמיטהעללמחצהשכרבהיהאלזנפליעבאס

סימניחולהעללראותסבירכימצבריאתלתארקשהלבכות.הפסיקעתהזה
חולה.שהאישלנרשתצביעבצררהישתנהשמראהווסביריורזוןחולשה
היולאהאלההסימניםאבלחולה,היהשעבאסלראותהיהאפשרזרמבחינה

 .הפחידמבטודיוקוליתריביותרהמפחידותהיועיניו .ביותרהמפחידים
יבריקוהעינייםהערר,ויחוויריחלה,ארהגרףירזהשכאשרלהניחסביר

שלהם,המבטישלמשל,למשוגעים,כברק.ייראההעינייםוחיוורוןויבערו,
יברפיוןמרכהששכלווכפייעיניוגםמשתגעותמשתגעאדםשכאשררדומה
חוליםהיולאעבאסשלמבטיו .ורצוןמבעלחסדיוהופכיםמבטיוגםמרכים

ומתמשךיציב-המרותכשקטשקטיםהיוהםמשרגעים.ארברעדיםאר

אוקיינוסחרףעלעמדתכאילומרחלטירתבאותהלחרשיכולתומוחלט.
חוףלושישלעצמךלתארומהיקפו,העצוםמגודלויכולת,ולאבר,והבטת
יםכפנימבטיוהיווהמוחלטתהמתמשכתבשתיקתםכיהיאהאמתאחר.
שאיןעולםשקיעה,ארזריחהברשאיןעולםאוויר,חסרבעולםהנתרןדומם

 .זמןולאסוףולאהתחלהלו
שלרם. :רותחובקולקשריבלאאומריעבדאללהאתלשמועוהופתענונכנסנו

כילא,ארשנכנסנולבשםזהאםיודעאינניעבאס.אלברכתואתהפנההוא
לענות.התאמץלאעבדאללהשלהברכהדבריעלגם

דקלאנתרנהלבישתשומתמצאתילחדד,והתרגלתילחדד,שנכנסנוומרגע
שהאזיןבשעהבשורקישינויחלכבדהדי .לשורקיגםאםכיולמצברילעבאס

נכנסוכאשרלחדד,שנכנסולפניששמע,מהששמעואחדיארתה,וחקרלנוד
ולוודאעיניובמרלדאותהיהריכולברהיהשעבאסמקרםבאותווהיהלחדד
לפניברדאיתירשלאבמצבנתרןהיהוהואשינוי,חלבשורקיהאיש.זהרשאכן

וכאילויבמרחיארדנדלקפתאוםכאילילינדמהישתפסתירומרגעיכן
לאלראותוהרגלישמדובאלאיכןלפנישדאיתירמהבדברלחרשהתחלתי
יהזמןכלאומללהיהמס~יםשאדםלתפוסיכולשאינךכמרבדיוק .דאיתיר
שאתהבשעהאלאמרוצהשהיהארפתאום,מחייךרראהרשאתהבשעהאלא
יבתרנולהיאבקדבריםהחלוכאשדלשורקיקדהזהפתאום.כועסודואה

ללבושרגשותיוהחלוכאשד jובשרידיהןפניובתוריביטוימצאוהמאבק
פתאוםכאשד jהיסוססקרנות,תשוקה,פליאה,פחד,ומגרונות:שרנותצוררת
מאחוריהשהסתתרמסכההרדידכאילוונדאההנצחיחיוכואתמעליוהשיל

לזרוםהחייםהחלוכאילובחטףדאיתיכאשר jמעצמוואפילומאיתנו

 113 , 7עתוןו 48



-בבהלה-הבנתיאזודקישרתו'חרךאלובפץרובכוחבמהירות,
הכלא,מביתצאתואחדיאיתרשהתיידדתיהארוכותהשניםבכלשלמעשה
היואודותיועלמחשבותייושכלאחד,שרוקיעםמשים,מבליהתיידדתי,
החיותשבהכאילונדמהרגענאותרכינכרנרת,השערותיירכלמבוססות
אותרחיפשתישלשוואהחי'המרדן'ההואשרוקיהימים,משכבדלשורקי
נגופר,מהבמקרםוחנוטמתהיהוכאילוהתעודד,הואהחי.הזה.בשורקי
פניעלמתחיוךהיההואשגםהבנתיאזשאוליחיוךאותרהקבוע,נחירנו

שנותרהשרידשהואגיליתבר'להסתכלהעמקתשאםאומלל'חיוךחי'אדם
אותר'ליהזכיראלזנפליעבאסשלשמנטרחיוךמרות,ששבעמתמאדם

אימתכלעלימשתלטתשהייתהההדגשהשלסודהאתהכרתיושממנו
ולאאדווהברשאיןורחבדומםיםפניעלהסתכלתישכאילוהבנתי .שדאיתיר
לשורקישקדהמה .מאווירריקבעולםהנמצאיםכאילואורשה,ברנשמעת

כללמרותאבלורגשות,והדהודיםמחשבותשלמערבולתבמרחייצר
לעצמיתיארתיכיסוחפת,שמחהתשטפנימעטשערדהדגשתישם,המתרחש

הוארכיופצוע,מפוחדברנשאותרשלמאישיותויתנערששורקיהזמןהגיעכי
שלאלעצמיתיארתילשרב.חייבהואמנוס,איןחזרה.בדרכונמצאבוודאי
אלאותרלהשיבמאמצייכהעדשנכשלושורקיארחובליהחדראתאעזוב
תקורה.לינותרהולאממנווהתייאשתיעצמו,

כשאניכעת,ומכופלת.כפולהבהתלהבותהמתרחשאחדילעקרבהתחלתי
ארתהולהריץמחדשהתמרנהאתולהעלותשהתרחשמהאתלרשוםמנסה
התמונות.וברצףבזמןלשלוטיכולאניכעתרוצה,שאניוכפיאיטיתבצררה
כהבמהירותהתרחשורחםהענייניםעלשליטהליהייתהלאעתבארחה

ולהעלותלשרבאראותםולבחרןאחריהםלעקרביכולתישבקרשימסחררת
אחדילעקרבדקלאחראכאלהבמצביםשחשובמה .כןלפנירגעשאירעמה

השתלשלותאתולזכורכן,לפנישאירעמהכלולהביןלעקרבאלאהמתרחש,
המלהביןהטפל'לביןהעיקרביןלהבחיןיכולאתהכךמחרךכיהמעמד'

ראויאיברלמעשהאךלכאודההנוראהאירועלביןנורא,אירועעצמתלהשיש
שייזכר.

פחד'ארהתרגשותובלאערשם,חראמדועארחםהעושהשיודעובצעדים
אתשאיבדושנדמהבעיניים,עליווהסתכלעבאסמיטתאלשורקיהתקרב
אותרסקרחראלדאות.היכולתאליהןחזרהוששרבשניםבמשךהדאייהכושר
הייתהסיבתהאזיהתרגשות,שמץברהיהראםפחד'וחסדוחודדברחןבמבט

ארשנאהברשאיןמבטהיהזהשם.נוכחיםואני'עבדאללהנהירתנו'נערצה
מבליהכלאתלדאותהרצוןהואברשהפליאמהכל .לאידשמחהארטינה

 :אומדאותרשמעתישרוקיאצלהכרתישלאובטון .כלשהופרטלהחמיץ
עבאס?אתה-

דרשםנטרלימבטיםבשורקינתןחראואשראתהגדםרחבהגברשיריםומבלי
הבנה.ארטעםאר

 ?סרבלאתהממה-
שהדגשותמחזהיצאוהןכאילושרוקי'שלמפירברעדותיצאוהמלים

ישיבה,חציהיושבהאישזעלאאזרגםלתנור.הפכרהרבתרנוהמתרוצצים
ששמע.דרשםעשהלאואף
 ?אלזנפלימחמודעבאס-

 :צעקהושרבמהדהדת.כקריאהכצעקה,שורקישלמפיריצאהשם
דבר!-

שיאבדלוקדהולאצעקה,כדיעדקולראתמדיםשורקיאתשמעתילאמימי
משקלו.שיוריאת

אותרשימחנילמציאות.שהפכהכמעטוהתקררהלגדולהחלהבלביהשמחה
עיניוכיקודיקדכעתחרא .הטרידנירשחסדרנרשניםבמשךליחסדשהיהקול
כגרןמזה,גדועדבריקדהשמאבחששנתעכדהששמחתיכךשרוקי'של

חניקה.רבניסירנרתובבעיטותנמכרתעבאסעלשורקישלפתאוםהתנפלות
שמטפלכפיבאישולטפלתפקידואתלזכורשרוקיאתוביקשתיהתערבתי

שלו.בחולהרופא
אתשמעארבהחששלאנדאהאףחרא .מהתערבותיהתעלםשורקיואולם
כשמגיעהאותגרהתוקףלאידהשמחהבשיגעוןנתקףכאילוחרא .כללדבריי

 .חיינוהזדמנות
אמדה:נרד

חולה.חרא .דוקטוראליו'קשהתהיהאל-
 ?אלזנפליעבאסאתה-

הדוקרסיסיאתשקיבלמת,מבטשרוקישלבפניורחלהראשואתהדיםהאיש
בדודשהיההלוהטות,אנחותיוששלחוהסטירותואתשרוקי'שלמפירשניתזו

מארד'וכואביםשנים,בנימארד'ישניםמפצעיםמעמקיו'ממעמקישהרציאן

 .הזמןולמרותהעומקלמרותמרגלהומלאיםטרייםעדייןשהםפצעים
לאאתהמה, !ששכחתעצמךאתתעשהאל !תמיםעצמךאתתעשהאל-

הקרמהאתזוכרלא ?חמשהשעהמכרתאתזוכרלא ?העינוייםחדדאתזוכר
 ?הדםאתזוכרלא ?בהמגלאתזוכרלא ?האלותאתזוכרלא ?התשיעית

 ?איפהחיה'שלך'הצעקותאיפה ?אותרלקחתאיפה ?שלךבהמגלאיפה
האצבעותאיפה ?שלךהידכףאיפה ?שלךהנעלשלהברזלסולייתאיפה
 !ותצעקותדברשלךהפהאתותפתחעליתסתכל ?איפההאש'איפה ?שלך
יאתצעק, !קולךאתלשמועליתן !זמןהרבהלפנישצעקתכמרתצעק
אל !תצעקותדברשלךהפהאתותפתחעליתסתכל !שחרדיא?תצעק,שוטר

תעשהאל !ותצעקותדברשלךהפהאתתפתח !ששכחתעצמךאתתעשה
עצמךאתתעשהאל !ותצעקותדברשלךהפהאתתפתחששכחת,עצמךאת

 .ומידתיכףלךאזכירלך'אזכירשכחתראםששכחת,
ואתמעילואתלפשוטעין'בחדףקט,ברגעשורקיהצליחכיצדיודעאינני

לא !עינינושדאולמהארי .גבראתולחשוףגופייתואתולהפשילחולצתו'
צלקות,היהגברכל .מראהוארערדצררתלושהייתהאחדמקרםבגברהיה

וחשפושהגלידובדמותוהתקבצוולרוחב,לאודךשנמתחומכרעדותצלקות
מכרעדמחזההיהזההצלעות.אתשדאוכמעטשבתחתיתןשקערוריות

מהכלאתשעשתההפראיתהאכזריותעלתמיההוהעלהבגרפנורעדהששלח
מלתעותיהםאתנעצרמפלצתארכלבתמרכהזאבכאילו .עינינושדאו

רצח.בחמתבבשרווקרעוונשכרשורקישלבגברוציפורניהם
יבעיןעיןעבאס,מולועמדופנהזאתעשהשנייה,שלבשברירזאת·עשהחרא

 :פוסקותאינןוצעקותיו
אתלשכוחתרכללאאתהזה.אתלשכוחיכוללאאתהארחי,שכחתאם-
 ?נזכרתעכשיו .לישעשיתמה

 :וצעקפנה~הואגבראתלהראותהפסיקפתאוםהואפתאום,שהתחילוכפי
ואףשכחלאאחדאףשכחתי.לא!אנילשכוחולאטובלזכורצריךאתה-

 !זוכרשאתהותאמרותצעקותדברשלךהפהאתתפתחישכח.לאאחד
 !הפהאתתפתח

יוהטורדניהגברהמקולרישרוקישלמצעקותיושקרה,ממהנחרדתי
להיותשהתחילוהמרננותומהמליםיוגברושהלכומצררחרתירימנהמותיו

בהרמתלאבדהמליםהחלוכיצדלשמוענחרדתימרבנות.ארברורותבלתי
מברתק,ובלתיאדרךחרטסתםהיהלבסוףמפירשיצאמהרכליצררתןאתקולר

ארכאבצעקותאריללותארטינהדבריאלההיואםידענושלאמרצףומורכב
להפוךלא,נביחות,למעיןולהפוךולהסתבךלהתפתלהחוטהחלוכיצד ;בכי

יכולחייצורשאיןלעזרה,הקוראותרועדותנביחותממש,שללנביחות
יכולאדםשאיןכאביםאיומים,מכאביםסרבלהואאםאלאמפירלהוציאן
הגרףבשרעצמו,הגרףאםכיצועק,הגרוןלאשמחמתםכאביםבהם,לעמוד

הנואשתצעקתםאתלהוציאאלהכלאתמאלץהיההכאב ;ועצביוועצמותיו
האחרונה.

רעבדאללהאנייואנחנוימשרוקייצאוהאלהשהדבריםחראביותרהמבהיל
שכנעברשרוקישלמראהולעשרת.מהידענוולאבשיתוק,הרכינווהאישה,

עבאסאתמלהרוגארירליללמלצעוקולמנערלעצרושיכולבעולםברחשאין
 .בכךירצהאךאםימאיתנואחדמלהרוגאריאלזנפלי

להנידמבליהמתיםבמבטיושרוקיאתלשטוףהמשיךחראלעבאס,אשר
שלזיקכאילומידראינוליללות,שורקישלצעקותיוהפכוכאשראבלעפעף,
מהרהשעדסופהרעשבארבעקברתירהמתות,העינייםפניעלעברהבנה
בלההוקבועה,איומהלבלההשהפךעדוגברשהלךפחדשלבמבטנתגלה

ביטויםאתוקיבלוישיבהחציהיושבהאדםבגלגםהחייםאתשעוררה
יאשחרבידאוחזכשהואולזחולילהתכווץהאישהחלכאילונראהבאימה.

שאדםלעצמיתיארתילאולהתכדרר.ולהצטמקהמיטה,קצהעדולהתרחק
המשיךשאילולחשוביכולת .קוטןשלכזאתלדרגהבהתכררצרתרלהגיעיכול

להיותיכולמההרריiך.נעלםמהרחישכדרר-האדםהיהכזהבקצבלהתכווץ
להתקרבבמרדף,לפתוחשרוקיאתשעודדוהםהםרהתכררצרתרשחרדתו

לאוהמרדףהתקרברזההתרחקזה .התכווץשעבאסככלחרא,ולגדוליאליו
ללארליללולצעוקלרדוףוהמשיךעליהעלהשרוקיכיהמיטה,לידפסק

התנפלותולביןשרוקיביןשעמדהואהעצוםשפחדוייתכןזאת,עםהפסק.
 .נפשורציחתועליו

מחמתהקיראלהלחוץכדור-האדם,פתחכאשרדקליללוהפסיקנעצרשווקי
אותנושהקפיצויללותבאותןקולראתונתןפיואתייותרלהיסוגאי-יכולתו
ואףשווקישלביללותיושהתערבבויללותיהגדולבחדרכשהיינוממקומנו

קולהוציאולאצעקולאדיברלאדום,קפאשווקי .רןוהשתיקעליהןעלו
היוכךואחרלעזרה,קריאהושלפחדשליללותאלההיותחילהכלשהו.
כ,ךואחד ...כךואחר ...מטורףשלרמותליללותכךואחרבכי,ליללות

לנביחותלנביחותהפכוהיללות :וכללכלללוציפינושלאבמההופתענו
ונסגרשנפתחארוךפההשתרבבוממנוכדוריותואתאיבדוכדור-האדםכלב,
הלה .שווקישלכתפראתכיוסםכמעטהואחב.חב,חב,ונבחכיורןבכל

עלממקומוניתקהואלאחורוברתיעהיאליושבהשהכרתוודומהנבהלי
להיפ,ר ;פסקולאהנביחותלרווחה.הפתוחהארוךמהפהוהתרחקהמיטה

לידושעמדההאישהשלידהעלנסגרהפתוחהפה :מזעזעיותרמשהוקדה
האישהאותה.לאכולכמתכווןולנשוךשיניוביןאותהללעוסהחלוהוא

שידהתפסהוכאילו-פתאוםהיאאךילחדולאותווביקשהמעטזאפקה iה
הצעקותנביחה.אויללהמכלגבוההצעקהפלטהפתאום-להיקרעעומדת
ימזויתדההדלת.עלמתדפקיםהשכניםאתשמענוומידזריאתזררדפו

באוילדיםגםואישה.מגבריותרהיוהםפנימה.החדראלפרצומהםאחדים
עבאסאללהתקרבהעזלאאיששם,והיותםהיותנוולמרותבעקבותיהם.

הפהשבכאשדרקניצלההידעליה.הסגורמפירנרדשלידהאתולהציל
היאמהמיטה.מהבמרחקאלינו,הצטרפההאישהוגםכולנו,עמדנולנבוח.
אתונעץונבחבמיטהשהינהבעבאסצפתה ...במתרחשוצפתהעמדה

ובגבור .הצמד-גפןאתולעסאותווקרעהמזרןבבדושיניוציפורניו
אתונעץמצעריפניועלהמכהכמתאבלפניועלחיכהחראיהשתוללותו

 49 1989יוני



היא.ולאיירגע,מעטשערדוסברנוהסתכלנוופצע.וקרעבעוררציפורניו
מאיתנואחדכלחשבחרדהשמרובעדשנייהבכלגברההשתוללותו tלהיפר
שבלטההרזהזרועובשרעלהפעםפיראתסגרשעבאסאלא tהחדראתלעזוב

לוהטותבעינייםעלינווהסתכלנשך tונשךהקרועהכותונתומשרוול
טיפות.טיפותממנהונזלהחשופהזרועואתכיסהשרוקרעדנשךוברעדות,

ארהכאב,תחושתלואבדהכאילו. tולנשרךשיניואתלחשקחדללאהוא
לא .בבשריותרעמוקשיניואתנעץוהואהשתוללותו,אתהכאבהגבירכאילו
פרטזאת,עשינואנחנורגם tראשןאתהפנוהנשיםשקרה.ממהמנוסהיה

ולטשעמדהוא .ראשואתהפנהשלאונוכחתילעברומבטהגנבתי .לשורקי
אתאנחנוהפנינושרבוכאשר tעיניושראוממהחולניתהנאהוהפיקעיניים
מעצמנוחסכנולאראשינואתשבהפנותנולנוהתבררעבאס,אלמבטינו
 !ברוקרוהתערבבפיראתמילאדםאךמהזרוע,התרוממוהפנים tאכןהרבה.

בדם,מגואלתבשרחתיכתביניהןוהנהשיניו,אתחשפוהפשרקרתשפתיר
 .כרכרעלכמקרמהמונחתעדייןשהייתה tמזרועולנגרסשהצליחהחתיכה
הייתהעדייןהבשרחתיכתכיואף .ומכרעדמבישפצעהיההנשיכהבמקום

והרטיבדםשתתקולרכאילועמרם,בקולולנבוחליללהמשיךהוא tשיניובין
 .וחנקויללואת

וראיתילמיטההסמוךהקיר·עלמבטינפלבדיוקרגעשבאותוהיהמוזר
לזכוכיתמתחתנצצושאותיותיהתעודהנתרנההייתהשבהתלויהמסגרת

ושקעתיבחדרשהתרחשמהמכלשהתנתקתיהיהיותרומוזרהמלוכלכת.
להענקתאישורזההיההאמת.למעןתעודה,הייתהלאזרהתעודה.בקריאת

בתיק.שק.ראתיהמליםאותןובר ',במדרגהתפקידבמילויההצטיינותאות
"מתוךבמליםובעיקר tבאישורוהתמקדסביבודברמכלהתעלםמבטי

 .המולדת"שלהעליוניםהאינטרסיםבשירותלמסירותוהערכה
אפילוהמקוםאתעזבנועבאס,עלדברולי,לשורקילנר,נודעלאיוםמאותו
ולאהראשי,לרופאזאתהשאירהואשלו.הדר"חאתיכתובששורקימבלי

עליוהשפיעכיצדארלשורקי,אירעמהמכןשלאחרבימיםלשעריכולתי
מועטותדקרתואותן tשווקיעםבמאמציילהמשיךרבותתכננתי .מפגשאותר

הואמכןשלאחרשבימיםבפרטהתקררה,אתביהחיוהקודםבמצברשראיתיר
מתאימה,בלתיארמתאימהבהזדמנותהנושאאתלהעלותמשתוקקנראה

אתהשכאשריודע,"אתה :באמרופעםהפתיעניהוא .עליולחשובוממשיך
צחקהואופעם "?לכךערשתהיהמבליבעצמךפוגעאתהבמישהופוגע

עצמואלמושטתהמכהידוכילהכרת,למכה"תן :ואמרהדעתבהיסח
עסוקרמצאתיראליונכנסתיאחדיוםבהרהורים.הצטמצםלאוהענייןומכה".

הכתוב,אתלהסתירוניסהניירותיואתאסףהואאותישראהוברגעבכתיבה,
שלהפילוסופיה :אחדיםפרקיםראשיאצבעותיוביןלקרואהצלחתיאניאך

למעשהושאלתיובאלה.וכיוצא ...פיפיותחרבהיאכאבגרימת ...ההכאה
אותה.לייראהאחדשיוםמסהכותבשהואאמרוהוא
שמילאנישמצברלשכנענישהספיקושרוקיעםפגישותמספרהיו tלכךרפרט
ליצוראותרוהפךברשחלושהשינויהמוות,לפניהתעוררותמעיןהיהתקווה
שעורוהיהאפשרשאיכפיחזרה,ממנהשאיןדרךבבחינתהיהמוזרחדש

שנעלםמההבנתי tאכן .גבואתשמילאוהצלקותבמקוםאליוישובהטבעי
להיותישובלאלעולםושהואבאדם,אמונואבדשלשורקישנים,במשךממני

 .נמרנואדםבן
יכולתילאשקרהמהאתכשכרונישובשהעליתיפעםכלמדועיודעאינני

סתםאזשבתיושחמשפט tלועדוהייתישראיתימהכללמרותלשכוח,
אחתשאמרהמשפטהיהזה .ממניהרפהלאמדועיודעאינני .רגילמשפט
חסרדה.,אלארם-עליהייתהזאתאולינרד.שלזעקותיהלשמעשבארהנשים

בלתינעשתהשםההישארותכי tמהחדרלצאתשעמדנובשעה-אמרההיא
כמעטעבאסשלשיניושביןהמדממתהבשרשחתיכתגםמהנסבלת,

אתמלקקתכשהיאהאישה,אתשמעתי-העינייםשראומהכלוהכתימה
מי .בתיהבריות,"בשר :לידהשעמדההאישהשלאוזנהעללוחשת tשפתיה
אתאלאימצאשלאהלוואי .שלוהטעםאתלשכוחיכוללאאדםבשרשטועם
 ,, !עבדיךעלרחםאללה, ...לנשרךכשירצהבשדר

שומעיםשאנוהריקותהמליםכאותןהצטלצלווהןהמליםאתשמעתי
 •.ממנימרפותאינןהןמדועיודעאינני .להןולועגיםהזקנותמדודותינו

לדגלערלה •

 ,שלוהנוזלי-צמיגיהצהובבשרףידועזהזןלרפואה.גםמשמשהמרד,צמחשלהזניםאחד ••
ניר ,קולומביהאנציקלופדייתהפה.לשטיפתכחומדארחיזוק.כסםממריץכסםלחיטוי,המשמש
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