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שלזהבעידןהכתובההמילהשלמשקלהעלשומריםאיך )

שבווהמטרים,הבלוגיםהטוקבקים,החברתיות,הרשתות

לשמורמצליחיםאיךאינסופי?מילוליבשיטפוןמוצפיםאנו

שופטהוא " vשיוד"מיכלכאשרשיפוטעוצמתועלסמכותיותעל

אמירהכלמנטרליםוהטפל,החשובוהנמוך,והגבוהעצמו,מטעם

ואתהמוטיבציהאתזהבמצבמשמריםאיך :ובעיקרמשמעותית?

להעמיק?לחקור,לכתוב,המרץ

-מירוןדן 'פרופעםבמפגשאותיסיקרנוואחרותאלהשאלות

חתןהשמונים,לשנתוהמתקרבוהעורךהמתרגםהספרות,חוקר

במקומותינוהאחרונותמןפרסונה-ביאליקופרטישראלפרט

כמוחמקמקבתחוםועוד"סמכותית",להיקראיכולהשעדיין

 .הספרות

והואהחמישים,בשנותמצעירותוכברמירוןקנהזהמעמדואת

למדנית,ולשקדנותלחריצותהודותרקלאעשוריםזהבומחזיק

למזגהודותגםאלאוביקורת,מחקרספריעשרותשהניבו

מכהכתוצאה .נשכנילהיותשיכולועל-גילי,ערניאינטלקטואלי

באזוטריהלפעמיםהעוסקים ,ביותרהראשכבדילמאמריוגם

עטיטיותאיזולרובמתלווהוהיידית,העבריתהספרותמתולדות

ביוגרפיפרטמאיזהיתעלםכמוהומבקרלאמעובש.מנוערת

פסיכולוגיתאנליזההמאפשריםחוזרת,מילהמאיזואופיקנטי

לא .הטקסטמשמעויותאתהמעשירה ,היוצרנפששלנועזת

 .טובהמהתכתשותיתחמקאובפינתויצטנעגםכמוהומבקר

אובמאמרהמצולהאתויגעישהספרותמתחומיייצאפעםמדי

("זמירותיצירתיתכותרתגביעלהנישאים ,פרובוקטיבייםבמסה

תהיהלאם"אבחיינו",שמרנעמישלמקומה-להד"םמארץ

הציבוריבזיכרוןהנטבעתמיד"),יופע-צה"לישם"אירושלים",

מימישלומאמראותועלובפרפרזה .עצמומהמאמריותרלעתים

עיראק,שלהטיליםמתקפתעללהגיבקראשבוהמפרץ,מלחמת

הארוכהזרועואתפעםמדילהפגיןנהנהמירוןשגםלהגידאפשר

בהפצצתחביב-קה,לעלקטלניתבביקורתפתע,בגיחת :שלו

 .מוסכמה

עבתהביוגרפיהעלשלוהביקורתמאמרלאחרונההיהכזה

לתרבותבמוטףשפורסםלאור,דןפרופ'מאתאלתרמןעלהכרס

לאהשירה,הבנת"לאהקטלניתהכותרתתחת ""הארץשלוספרות

לאוראתהאשיםהוא ."הנפשולאהרוחלאהלשון,לאהריתמוס,

מצ-הימנעותתוךביוגרפיות,עובדותשללוקהאךשקדניבאיסוף

עטקעצמוהואשבותחום-הטקסטואליהקשרןניתוחאללילה

ומע-הדיםללאנותרלאמקודמיו,כרבים ,זהמאמרגם .רבותשנים

לבעלותובתביעהאישיבמניעאינטרסים,בניגודהואשםמירון :נה

אויביםלעצמוקנהמירוןהדברים,מטבעובכל,לאלתרמן.חקרעל
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אודיסאהצילום:וומירון(מימין)רוזנבלום

נייניות vלבטיעונודבקתמידאבל ,והחטיףחטףהשנים,במשךרבים

י- oחאינםהאישייםידידיושגםעובדהאישית.חשבונאותולהיעדר

 .קורתויבמשבטנים

למרביאותוהשוויתיכאשרבעיניוניצתהנאהשלשזיקלינדמה

במ-ובוטשהספרותיםפניעלהמשייטהגדו,להלבןהלווייתן-דיק

וטרףנשךבהםספרותיים,קרבותמאינספורמצולקגופו-לותיהצו

תקועיםועדייןשנתקעווקרטיםצילצליםמעטלאטפגםגוכהוגן,

אוכבודמעוררעדייןשורד,עודנו-לכךהודותאו-זאתועם ;בבשרו

 .ונסוגהולךעצמוהיםכאשרגםבגלים,לשלוטממשיך ;האיר

)( 

הואכאשרעובדמירוןשבהאביביתהתלהסטודיובדירתנפגשנו

קונ-יורק:שבניוקולומביהבאוניברסיטתמלמדואינובארץשוהה

זכוכיתחלונותעםודיסקים,טפריםספונתכותב,איששלנאהכיה

 ."האורמןנפרדהרעש"מפתנםקושעלסואן,רחובנוכחהסגורים

-ירושלמיבלוקאלאותודמיינתיתמידמהשמשוםלואמרתי

לבניםאדומתאמריקאית,קמפוטיתבהוויהאו-גרניוםאבן,בית

התלבדירה ,מקוםשמכלואמרבכתפיומשךהוא .קיסוסולפופת

שעותאתנותןהעבודה,אתעושה .בביתמרגישהואהזאתאביבית

שלו.היומיותהכתיבה
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להפרידאפשרשעודמאמיןאני :מירון
גידופיםוביןכדרבנותדבריםבין

מסוגלעדייןהזאתההפרדהאת .סתם
השאלה .לקרואשיודעמיכללעשות

 .לקרואיודעיםאנשיםכמההיא

חושבאני-למיניהםהבלוגיםתראה:
הביובכמושזה

למשקפיומעליבשלח ,"לכתובאוהבלאשאתהמביןואני"

 .הינושהואהמורהכמומשהו,נוזפנימבט

אתשמגבירמהמה.ותלוי ,אמרתי ,םיוהבאשאחריםכמואל

אולפגהשלאהכתיבהייתגלאנר .שלןותצהחרילעצםתיצהער

 .פתיימתע

 ."קרוסאינאתתעייף,ואתפוגכשהיא"רון:ימ

 ?ןכדיכעד-

ניאשעד .עבודהמוסרלייש .ממושמעודאמאניתראה,כן."

מרגישאלינא-ילשומיותישעותחמש-הארבעאתעושהלא

בלי ,יוםאחריםויכן .ותצאתומייצרוזהחובתי.יידתיאשיצ

ראושותאהרצדים,יתלמ-האחריםייניםנהעכל .לעצמילוותר
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 ,אחדמצד ,עינילנגדראיתימירון:
ויתרולאחכםתלמידשהיהסבא

קשהאיש-בחייםאחדולאףלעצמו
כישוריועלשמרהואאבל-מאוד

ראיתישניומצדשמת.עדהשכליים
תוחלתחסרתבפרישהשהיהאבי,את

מזעזעתבמהירותוהתנוון

 ."האלהשעותחמש-רבעאהיחראבאזהכל-יםנעניי

ק?שח-אייקפהתאוויר,כיםי ,םיבלוקואין-

כמוניאאבל .גונזאומוחקינאו ,םייקשליוישבלוקיםלייש"

שלתוקבועלמכסות ,וםילסדרמדיםצנשהיוהאלההסופרים

 .כןהיהאלזה ,שניםהרבהבמשךשבעבר,ומעניין .כתיבהשעות

ה.אהלןוכ ,מרוכזמספיקהייתישלאואקשות,תקופותויהבעבר

השניםעשרהחמש-עשרשלענייןיותראהימיתצהעהמשמעת

 ."הדבריםתאריועבפינתה ,הזאתמהבחינה ,הזקנה .האחרונות

 .עינייםאתשלמהאלישדוערלומכ-

-תפסיקםאו ,וםיכלרץאתה .פיזיכושרעללשמורכמו"זה

מידלתשהיהאב J\חד,אדצמ ,עינילנגדיתיאראני .להתרופףתתחיל

אהולבא-ודאמקשהשאי-בחייםחדאףאולמוצלעויתרולאחכם

היהש ,ביאתאייתארינשדצומ .שמתעדהשכלייםכישוריועלשמר

 , 87ליבגמתביאעזעת.זמתומהירבוהתנווןתוחלתחסרתשהיבפר

 .חריםאללאווללא ,בהןץחפןאישנותויהותנחרואהשנותיובלא

 ,ניאוד.אמותי.אהפחידודאמוזה .התנווןאהו-הפסיקשהואברגע

ל.כויניאדועלכלעבודמשיךא ,קדמיהאבמעבודהפרושאםאםג

 ."תחשכנהותאשהרועד

 "א[שבה ,שמםביבהמציאותלאאבל-כושרעלשומראוליאתה-

 ,בתגובותוותיהחברתברשתותהמקלדת,באמצעותמדבריםשים

 ?בכןשגירמאתהוהולן.פוחתהכתובההמילהמשקלאבל

חו-ניא .המודפסתהמילהלביןהכתובההמילהביןללהבדיריך"צ

בלתיהאכנרשקיעהשלבתהליךאהיהמודפסתהתקשורתשכלבש

י,אהווינ ,ניגהבורלעידןברכשייןדוליםגהתוניםעיהמוסד .נמנעת

 ,ששקעההכתובההמילהאלזובלאחרת.אסטוריתיהותאיצלמ

אהיהיוהבע .הדיגיטלייםעיםצמאבחדשממדהבליקאשהיאלא

תאז .יהצהסלקבעייתאלאהכתובה,המילהשלההשפעהחוסרלא

ישאכ .למיניהןהוויקיפדיותבכללמשלמתבלטזה .תאינורבעיה

להתייצבדרךשוםלןיןאו ,שםישטעויותכמההוארתהאמחקר

 )עדייןיודעיםאל ,למשל .עורןיןא .מערכתיןא ,הציקלסיןא .זהמול
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השטח".פניכלעלשמפוזרותספרותיות,גניבותעםלהתמודדאיך

ביןלהבדילויכולאמורכברמהההיררכיות,נטולהזה,ובעידן-

 ·טו- " J\שיוד"מישלזולביןלספרותמהחוגפרופסורשלמילתו

סתירהבהכרחשיש(לאבשירותיםהסלולרעםשיושבקבקיסט

השניים)?בין

גידופיםלביןכדרבנותדבריםביןלהפרידאפשרשעודמאמיןני"א

לקרוא.שיודעמיכללעשותמסוגלעדייןהזאתההפרדהאתסתם.

למיניהםהבלוגים ,תראה .לקרואיודעיםאנשיםכמההיאהשאלה

מהזורםשםהשטח,לפנימתחתזה .הביובכמושזהחושבאני-

 .מוציאים"שהםמהלשםמוציאיםואנשים .שזורם

הדוכןאלעוליםפארק.הייןזהוהדמוקרטיה,זוהישנימצדאבל-

במה.להםהייתהלאלכןשקודםאנשים

שבאהמשק,ללהשישאמירהביןהבדלישעדייןזאת,ובכל"נכון.

קשבאוביקורתאיןכברמירון:

איןכברשם.שאיןולמהשישלמה
מרעילמיץעםחשבונאותאפילו
נעלמה.האמיתיתהנשכנותבאמת.

הפשוטההפרוצדורהקיימתלאכבר
לבקר:כדילעשותצריךשאתה
בהוכחותדבריםלעגן

 ,הדברתשלהזההיםלביןלא,אואותהמקבלשאתהביןממחשבה,

כלאתשלהם,הקרבייםמיץאתשופכיםםיאנששבוהקשקשת,

התמודדולאעוד .בימינוהתרבותבעייתזאתתראה,התסכולים.

 .איחה"

במחקרעוסקבשלן.אתההזמן,רוחנגדוכמעטזה,כלובתוך-

מגי'[ביאליק.במוסדעברייםקלסיקוניםשלכתביםעורן ,יאקדמ

עמל"?אני"למיעצמןאתשאלתלאפעםאףההתמדה?

בכלליהודיםגדולהעתידתקוותאין'בשעתו?ברנןאמר"אין

 ·המעלמניחאניביאליקבמוסדלעבוד.'צריךכןפיעלואף ,הגלויות

אומראניאבלבהם,מסתכליםמאודשמעטיםחושבשאניכרכיםדף

גרינברג,צביאוריכתביכל .המדףעללהיותצריכיםשהםלעצמי

גםלהיותוצריךשבתרבויות,במתוקנותזהכן .אחריםועודלמשל.

 ·הציידיעלממומןזהבעצם .בזהתומכתהממשלהשעהולפיכאן.

לאאניעתידםלגבי .הישנההמערכתשרידיהםאלהכלתראה,בו:ר

 ."יעשהלאאחראחדשאףמהלעשותחובהמרגישאניאבליודע.

הנצח?בשביל-

יאכ·-ירצו .זמןממדלגבייודעלאאני .שיהיובשבילנצח?איזה"

זומתרבות.שרידשהיאמערכתזאתכאמור,יאכלו.לא-ירצולאלו,

לזלזלצריךולאכוחעדייןלהישאבלהדומיננטית,התרבותלאכבר

איכ·עודהיאחיישבמהלןלהניחויששמונים,לגילמתקרבאני .בה

ישקע.שזהבטוחאני .מדיגדולותאשליותליאיןאבל .תתקייםשהו

בתוךיוטמעהזאתהתרבותשהיהממהשחלקהיאהתקווהאבל

הדיגיטלי".העולם

גםישהעיתונאית,המודפסתהמילהשלהזאתהשקיעהולצד-

 ·העהשטףמולועודהספרותית,הביקורתמוסדבעוצמתפיחות

אניאומנותם.שזומבקריםפחותבמות,פחותישהספרים.שלצום

עצמו.הביקורתמוסדעלגםביקורתלןשישמבין

איןכברשם.שאיןולמהשישלמהקשבאוביקורתאין"כבר

נע·האמיתיתהנשכנות .באמתמרעילמיץעםחשבונאותאפילו

לעשותצריךשאתההפשוטההפרוצדורהקיימתלאכברלמה.

שצ·מהזהבהוכחות.דבריםלעגןלהראות, ,להתעסקלבקר:כדי

רושמיבעיקרישאזאותו?צריךמיאחרת-לעשותמבקרריר

לשטףואשר .ציבוריחסישלשלוחותמיןמהוויםשבעצםרשימות,

חדשיםלסופריםאפיק''סדרתאתעורןאני :הטפריםשלהעצום

יודעלאואתה .הכתיבהיםבתוךאיכותימשהושאמצאבתקווה

דקותעשרהבחמשדיאבלמזעזע!ממשזה .מגיעיםידכתביכמה

זאתבכלישזאתולצדיש.מהשם,איןמהלדעתכדיידכתבעם

כוחלהםשישאלהדרוויניסטית?לזה?לקרואאיך-סלקציהאיזו

להםישאבלביות;רהטוביםהםאלהתמידלא .שורדים-לשרוד

קן·לא-נקלטיםלאגרועיםהממשהדברים ,כלומר .לשרודכוח

פופולרייםשהםדבריםמאודמעטישאותם.קוניםלאאותם,יםרא

מהלהםשאיןלכןאלאלאיכות,מתכווןלאאניוב'גרועים'וגרועים.

 ."בכלללהגיד

יאולכולם.אתהכרתהספרותית.בקהילהארוכותשניםחיאתה-

עםיותר,דלילהיההספריםשטףשבהתקופהעלמתרפקאתה

מסודרת?יותרהיררכיהעםיותר,מעטיםדעהקובעי

חסומההייתהלאהישראליתשהספרותהיאהאמת"תראה,

זמירובשלמהבטביבהחל .התקבל-ניצוץלושהיהמיכל .פעםאף

מע·לאוכשזה .קוראיםאנשיםולכולם.עוזרוליוסףביטוןלארזועד

רעלהיותיכולזה-מענייןכןכשזהולפעמים, .קוראיםלאאז-ביין

מעוגנת.יותרהייתההספרותיתהקהילהשבעברנכוןאבל .מאוד

אנשיםאותהשקבעודומיננטיתפוזיציההייתהברורים.גופיםהיו

וסמכותכישרוןאדיריאנשים-עגנוןוטוש,שלונטקי,אלתרמן,כמו

שמתלכדיםסופריםהרבהישיות:רהרבהמבוזרזההיוםרוחנית.

קמים :פואטיקה'ערט'שלבמקרהכמו ,פתטיקצתוזה ,בקבוצות

כדיבקבוצה,מתלכדאתהכישרוןלךכשאיןפה.הםשגםוצועקים



מהסוגבסופרלטיביםזהאתזהמשבחיםוהם .ביחדלצעוקלפחות

קיבל".לאביאליקשאפילו

גרודז'נםקישלמההמבקרהתקיףהשישיםשבשנותולחשוב .:..

מדי"."קריאיםשםפריובטענהתמוז,בנימיןאתאפילו

רימאשלשההשפעהבטוחלמשלאניזה.אתעושהכןגםאני"

 .ביותר"גרועהספרותשזאת .מאודמזיקההיאשלו

שלו?מאירדווקאבאמת?-

שהםרומנים,כותבשלומאירעצמי.אתלהטביריכולואניכן."

לךאתןאני .גרועמלאכהבעלפשוטזה .מאודרעתפוריםכולקודם

אתמספרתשאישהכךעלשלוהאחרוןהרומןאתבבההוא .דוגמה

מספרתהיאלמההמישהי,מיברורלאלמישהי.המשפחהסיפור

אתהאםכלומר,הזאת.האישהעםבכללמדברתהיאולמה ,זהאת

הס·-שלההחצנהמוקדהיאמישהושלהופעתושבובאמצעינוקט

מה .מהביתאותהמגרשתלאהזאתהאישהלמהסיבהליתן-פור

לאהואכזה?משהואולספרות,מורהשהיאמפנירקבזה?מעניין

לאשהואלהראותגםואפשר .שהיאצורהבכלזהאתלנמקטרח

יכולהלאשהיאדבריםיודעתהאישהלמשל, .הראייהזוויתעלשומר

והםאצלו,מרושליםמאודהםהמלאכהשלהאלההעניינים .לדעת

אב,לריקנות.שלסוגאיזהעלמכסהשלדעתילשוניבשפעמכוסים

שלחקלאית,חברהשלאידיאליזציהאיזולבומוכרשלומאירבעיקר,

מוץ ,קשעכשיולעומתםשכולנושורשיים,אנשיםאמיתיים,קוזקים

זולה.מיתולוגיההןהאלההדמויות .משכנעלאזה .האדמהפניעל

פשיסטי,ספרבעצםשהואהמסון,קבוטשלהאדמה'ב'ברכתכמוזה

זהאבל-לפעמיםרצחוגםשאמנםשורשיים,אנשיםיששםגםכן?

 .אמיתייםגבריםכמווראשונייםוחזקים,ויצריים, ,עבדוהםכיבסדר,

חב-אימפקטלזהויששקריים,מצביםשקריות,דמויותיצירתזוהי

 ."דעתילפימזיק,רחי

בנעוריושקרא-שליבדורבוודאי-הבודדיםעםנמנהכנראהאני-

האח-עדהראשונהמהאותיזהרם.שלצקלג""ימיכרכישניאת

והאיטיילא·לעהםפרותיבשיכרוןשהתבשםכמידווקאאבלרונה.

הרוחהלןלפילפחותרוזנבלום:
נראהבישראל'כיוםהשולטהפוליטי

ההרפתקהשלהכוחתשכאילו
בציבורוגםבהנהגהגם-העברית

למציאותחזרנוכאילובה.התומך
רק-עליכםשלוםשתיארהגלותית
היתרונותובלישינינו,עדחמושים
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שמתלכדיםסופריםהרבהישמירון:
כמופתטי,קצתוזהבקבוצות,

קמיםפואטיקה":"ערםשלבמקרה
לןכשאיןפה.הםשגםוצועקים
כדיבקבוצה,מתלכדאתהכישרון
ביחדלצעוקלפחות

אםביןנחשבים:עבר"םםופריםכמהכיוםלקרואליקשהההוא,

הת·בגללאםוביןרוח,קצרויותריותרשנעשהכקוראבאשמתי,

"קנוני",להיותלרגעשוכחלאלעצמו,מדימודעשהםופרחושה

ומהודר.חגיגיתותח

מאודסופרהואעוזעמוסלעצמו.מודערקלאלמש,לעוז,"עמוט

בצבעיםמקושטיותרהואכך-מונוטונייותרשהואוכמה ,מונוטוני

אחת-ודרמטיזציותהמחזותסוףאיןעושההואובשפה.ובמילים

עלוחוזרעצמועלשחוזראחדסיפורשל-מהשבייהאופראיתיותר

משע-הואאותי .בקיבוץלאהואופעםבקיבוץהואפעםאז .עצמו

אוקיי,הוא:לימפריעשהכימההבנתי.כברהזההסיפוראתכימם.

מו-שלסוגאיזהלגביוליצוריודעשאתהליתראהסיפור?לךיש

שאתהאראהשאביכךאותוספראבלפעם,עודאותוספרדעות.

- nמשהםבעברית!מתיפייפיםשהםוכמהשמאחוריו.מהגםרואה
אותוזהעודף?זהמהעודף.ישאיפהיודעיםלאבתארים,רעמשים

שאפשרמה :העולםכלאתלימדוהאמריקאיםשהמאסטריםהדבר

 ."תוריד-להורידאפשראםחתוה-לחתוך

)( 

הביקורת,מטחישלהרהוטהבזמינותצפוילאקצתמשהוהיה

כוכבילעבר-הקנהחימוםבלי ,מהמותן-פתאוםמירוןירהאותם

דינםאתחרץשכברמשוםאולי .זהאחרבזההישראליתהספרות

אתמצטטרקהוא-בבג"ץעקרוניבדיוןשופטכמו-ועתהבעבר,

הואכפיוכותבכותב,שהואכפימדברהוא .עצמושלהדיןפסקי

היע-אתקודםביכההואאםוגמגום.מצמוץבליבוטח,חד,-מרצה

הדגיםהוא-העבריתמהביקורתהאמיתית""הנשכנותשללמותה

הך·לאהואעוזמעמוסמקום,מכל .עליוחליםאינםשהדבריםמיד

מהר.כךכלפה

עוזעמוסהצלחתשלהזהבענייןמשהולךאגידאני"בואמירון:

זהודה-לאנז.'ניקולסבשםהכללמןיוצאמתרגםלוישלארץ.בחוץ

 )אתמתרגםהוא .כאלהולדבריםלמשנהשמומחה 'קיימברידגאיש
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טובעוזעמוטשלבאנגליתרומןשכללךמבטיחואנישלו,הרומנים

אתלומורידהוא .בעבריתמהרומןיותראחוזיםבעשרהלינחרת

חתוכיםברורים,המשי:נטים .במשיבטיםיותרמדייקהואהשמנת,

תועלתעוזלעמוטהביאהואמאוד.מוכשראישינשרטהוא .טוב

לניקולטלקרואצריךהוא-נובלי:נרטאתיבעםיקבלעוזאםעצומה.

 ."ידועללעמוד 'דה-לאנז

 ...גרוסמןדו•דעלדעתךמהלשאולמעזלאכבראני-

לן-הוא .עצמההרצינותמןיותררציניהואגרוטמןדוידתראה,"

לוקחהואאותו.קוראגדולבקושיואנימזעזעת,ברצינותדבריםקח

למ-קחהטנדל.אתיעזובשלאהכלבכמו .ממנומריבהלאוהואדבר

אישה'בזה?אתקראתאתה ".שהזאתהמסכנההאישהאתש,ל

הואאבלהילדשלהאבאשהואגברעםאישהישמבשורה'בורחת

חושביםהםמההזמןכלנדעעמודיםמאותשבעולאורך ".בעלהלא

טיינןקנחזה!אתלשאתאי:נשראיניתן."לאזהאלוהים!ואומרים."

שה-להוכיחחוכמהלאשזוטארטר,של 'סגורותבדלתיים'עלאמר

להוכיחשקלכשםכזה,זולתרקמזמןאתהאםהגיהינום,הואזולת

דרכים.בתאונתנכרתהשרגלומירקתזמןאםצולעיםהאנשיםשכל

ביות:ראינטנסיביתבצורהשלובשליחותשדבקטויבוהואגרוטמן

אבלאוחז,שהואהזאתבאחיזהכבוד,מעוררמשהואי:נילובזהיש

להיותשצריכהכלומרלרקו.דלדעתצריךגםשטויבויודעלאהוא

תמידלאזהיהושע .ב.אאצלגם .תנועהאיזושהיקלות,איזושהי

עודטיי:נוראותובדיוקכותבשלאאדםלינחרתהואאבלייבה,עולה

שהואאןחדשה.שאלהמיןאיזועצמואתשואלתמידאלאיבעם,

איכשהוהוא-והזההזהבהקשרהזההטיי:נוראתאשיםאםאומר:

 .מעניין"מאודזהולי:נעמיםאחרת,ייראה

שלהטנוריםארבעתאושלושתהזה,המוסדעצםעלדעתןומה-

 ·המוגגעלמוצביםמרצונםשלאאושמרצונםהעברית,הספרות

עליבגלהחובהומרגישיםמשרה,כנושאישלנוהתרבות•זול•אום

היום?נייעני

אינ-שהיאהצרי:נתית,המטרותיש .שונותמטווותיש"תראה,

מטוותישבציבו:רייראהשהאינטלקטואלותובעת ,טלקטואלית

וכןטוב,בידורלהיותועליובידור,זהשסיברותשאומרתאנגלית

למ-קייםשלאמוטדהואהטנוריםשלושתמכנהשאתהמההלאה.

כלתהלאשעדייןלכךקשורזהלדעתיהאמריקאית.בסיברותשל

שהטו-הגורסתהציונית,בתרבותאיתנושהבאנוהרוסיתהמטרות

עצומות,עלחותמיםהםאזמאור.איזהמהוויםמוטו,אנשיהםינרים

מזרחשטנץעםחייםעדייןאנחנו .לדעתםשואליםעמדה,מגבשים

אירוינה".במזרחקייםלאשכבראירויבי

מ!ב"בהםשדווקאתמצאאוליקנוניים?הלאהתחומיםלגב•ומה-

חיים?מיםכים

 ,ובידורסיברותועיתונאות,סיברותשבין ,הזהברובד"תראה,

אבנ-אורימסוימתבמידהאמוץ.בןדןלדעתיהיהבהםהבולט

יצרושלווהטאטירותקינןעמוטגםשלו.הי:נוליטייםבמאמריםוי

שלהם,ההישגאתלראותצריךחדשה.תרבותיתלשוניתמציאות

משהואוחשוביםשיריםאומענייניםרומניםבהעמדתהיהשלא

מזהאחרברובדלדברביכולתשלהם,ביבטיבוטבדיבוב,אלאכזה,

רציניתתרומההייתהזוחשוב.נוראהיהזה .דיברההטי:נרותשבו

ליבניאחדותשניםאנקדוטה:לךאטיבו ,אמוץבןדןא-י:נרוי:נומאוד.

טמון,בדוכןעמדתיטי:נריו.עלחותםהטיבר,בשבועבונתקלתימותו

וי:נתאוםי:ניכטה.אוהגלשלבטיבןמעלעלבר-אילן,אוניברסיטתשל

לו:עניתיבזה?.'קוראמישהו' :אותיושואללידינעמדאמוץבןדן

חושבאתההמחב:רמותאחרישנה 200הוי:ניעהזההטיבןאבללא,'

אל-נומותך?.'אחרישנה 200יוי:ניעשלךמהסיבריםטיבןשאיזה

שבטוףעדטליבונים,ממנוקיבלתישלםחודששהיה.מהתשאל

יישאר ,'נשמע'מהשלך,הטיבןכן, :המשי:נטאתממנילהוציאהצליח

אחריך'.'

ישיר,מאמרכתיבת-•ותראפקטיבימהתהית•השניםלאורך-

כת·-אוביותר,המושחזתבצורהעצמוהדבראתשאומרונוקב,חד

ומשאירההדבר,אתמראהשרקםאט•רית,אודרמטית•ותרבה

משוםגםהשג•,לכיווןנטית•קרובותלעתיםלקורא.המסקנהאת

משעשע.יותרשהואמשוםוגםבמשמעויות,מורכב•ותרשהוא

הגדול.לו•ןחנוךאתלמשלניקחבזה.אפילובטוחלאכבראניעכשיו

שהיאאלא-בגדולניצחההגחיךהואשאותהשהמנטליותרקלא

אזבת•אטרון.בורגניכבידורמחמד,ריקןיכסטאליהאותואימצה

דבר.להפניםבליהביתהוחוזרים-םיצוחקיפה,מתלבשים

שלהיבשוטבמובןמשיביעותלאאלה-שירהסיברות,"םאטירה,

רגישויות,מיבתחתמודעות,יוצרתמחלחלת,הטאטירההמילה.

יכוללאאתהלעשות.יכולהלאהיאמזהיותר .תובנותמטי:נקת

להילחםצריךבי:נוליטיקה .בי:נוליטיקהסיברותבאמצעותלהילחם

שלבטויבושהםהטובים,הסוי:נריםלכלקורהזהואגב,י:נוליטי.ברובד

אימץהסובייטיהשלטוןאי:נילווהעם.הממטדידיעלמאומציםדבר

נהי:נכיםהם .הכליםכלאתלשבורבזמנושרצהטולסטויאתליבואל

מוצ-לאאומוצדקתהיאלויןלחנוךהזאתהאהבהאםלקלאטיקה.

לעצמו".ענייןזה-דקת

גופרית? ...שלשמץמריחאניאליוביחסןגםכלומר?-

ביכולת .בלשוןמוכשרבייחודמאוד,מוכשראיששהואחושב"אני

-המבעצםשבוחזוןמצומצם.קטן,חזוןעםאבל .במשי:נטלהכות

עשההואמזה .ולהיעלבלהעליבשלהיאהיחידההריאליתציאות

מחזותיוממסיברנויבללאהמחזותמטיבן :וגדולרחביצירהמיבעל

יותר'.'אי:נילואולישייקטי:ני:רשל
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"פםיכולוגיזם",מכניםשיריביךממהנרתעלאאתהבכתיבתן-

והפםי·הנפשייםהמניעיםעלתהייהתוךהטקםטחקירתכלומר

הכותב.שלכולוגיים

במהתלוי .כשלעצמוגרועאוכשלעצמוטובאינו"פסיכולוגיזם

שיקוליםפיעלאצלינקבעזהלהגידמנסהאתהומהעוסקאתה

שירשלאוסיפורשלמעריכהבביקורתלמשל, .ומקומייםפרגמטיים

כןלכתובהמחבראתשהביאוהמניעיםהיומהאשאללאלעולם

ערכהומהוהמחבראמרמההיאאותיהמכוונתהשאלה .אחרתולא

חיבורכשכותביםזאת,לעומתהאמירה.שלהתרבותיאוהאמנותי

 · nהשלקולהתוותומנסיםביוגרפי,לאאפילוסופר,עלמונוגרפי

אוכשהחוקרגם '.פסיכולוגיזם'שלממידהמנוסיהיהלאפחחות,

הנחותיו,אתיסתיר-ב'פסיכולוגיזם'מהאשמהמחשש-המבקר

מהנחותתמידגרועותמוסתרותוהנחותבהן;משתמשעדייןהוא

אמנותיטקסטשלצמודהקריאההיוםתיתכןלאלדעתי,גלויות.

פסיכן·'שבוהמקום .פסיכולוגיותבהבחנותהסתייעותללאמורכב

אםלשאולרקצריךהפולמוס.הואהאיסורבתכליתאסורלוגיזם'

הואכביכול'מניעיו'פיעליריבעםויכוחמוטעית.אונכונההטענה

שאט-נפש".ומעוררנקלהבעיני

שמפעילמהעלגםתהיתהאםעצמי?"פםיכולוגיזם"לגביומה-

 "[בבכוחנות,שלן,הפולמוסבחדוותלמשלכמבקר?עצמן,אותן

אויבים?ליצורשלןהפחדבחוסרלהתכתש,כובות

מרס-אנאליטיתעבודהשלבמסגרותוגםפעם,לאכמובן"תהיתי

מה .שהןמההןבכל,לוכאדםכמבקר,תגרנותימדועומפוקחת,דרת

שיחשבוהקוראים.לקהלענייןאינוהזאתהתהייהבמהלךשנחשף

האלההתובנותאתלנצלמנסהכשלעצמי,אני,אבלרוצים.שהםמה

וכ·כחוקרכמורה,-עושהשאנילמההאפשרככלמודעלהיותכדי

לאשאולימתינות,שלומידהזהירותאיחהמביאההמודעותמבקר

בעבר".שלילמעשיםאופייניותהיו

כמקצועהמבקרבעמדתהנמצאלאדםעצמוהזמןעושהומה-

ובוטהםבלנותלחסראויותר,ומרוכןלמפויסאותוהופך-וכייעוד

יותר?

שלו,המלח'אתששווה'מבקרעקרוני,באופן'מרוכך.'לא"בוודאי

עללקבלמיריבויות,להירתעלאאמיץ,להיותחייבשאומרים,כמו

מצדההתנכלותגםולעתיםהשנאה,התרעומת,אתמראשעצמו

בציפורלעתיםפוגעחד-עיןמבקרספק:ליואין .פגעשבהםאלה

זה,לצדזה.אתבדיוקעושהאינושהואלחשובלוואסורהנפש,

ביוצריםבתמיכההכרוכיםהסיכוניםאתעצמועללקבלצריךהוא

כאשררכם. vבמאמיןשהואבמידההעריך,לאשהציבורוביצירות

בעודיישורון,אבותעלשליהראשוניםהשבחמאמריאתכתבתי

 )איבודמפניאותיוהזהירלשיחהאלתרמןליקראעשרים,בןנער
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שהמדוברמביןהציבורשהריזאת,לעשותאמשיךאםהטובשמי

עליוצפצפתילאלתרמן,הערצתיכלעם .לחלוטיןמשובשבמשורר

השבחלמאמריגםערךהיהלא ,זאתעשיתיואלמלאהזה,בעניין

דןלוואתקראל' :אזאמרישורוןאבותאגב,שירתו.עלשכתבתי

בלי ,ואמנם '.דםגםאלא ,שכלרקלאלוישמירון.דםלוקראו .מירון

החשוביםהמבקריםכלנאמנה?מלאכתואתהמבקריעשהאיך 'דם'

ברוך ,צמחשלמהברנר,פרישמן,קובנו,-העבריתבביקורתבעיני

מבוקריהםשלדמםעללאחסושלאאמיצים,אנשיםהיו-קורצוייל

שלא ,שריפהאבקשלריחלסבוליכולשאינומישלהם.זהעלולא

 .בבית"ויישביתכבדלמלחמות.ייצא

)( 

המ~-הלוויותשלושביןמירוןהשווה ,"הארץ"בבמאמרמזמן,לא

איינשטיין.אריקושליוסףעובדיההרבשל ,עליכםשלוםשל :ניות

עלי-בשלוםגםכלומר .השלישילביןהראשוןביןמחברקומצאהוא

הודיתיה"המודרניותמבטאיאתראההואאיינשטייןבאריקוגםבם

המ- ,עובדיההרבלעומת ,"הציוניבגילומהההומניסטיתהחילונית

התרבותמלחמתזו"-לדעתו ."ההלכתיבגילומההדת"אתסמל

החי-מזוויתדווקאשהופתעתילמיורןאמרתי .תית"יהאמיתהיהוד

ביןמתחוללתהאמיתיתהתרבותמלחמתשלדעתימשוםהזו,תוך

לבין ,הנורמליותשוחרתהישראלית, ,העבריתהקוממיותתחושת

אתהאתנוצנטריות,אתומטפחתשמקדשת ,עמישראל""מנטליות

אתשוחרתשכמעטזו ;הטפלהמונהאוההמשיחיותאתהאפטיה,

לגלותיות.בעצםשחזרהזווהמצור;הקורבניות

שרא-יהעלהישראליות,תוגתעלשלךהספראתקראתי" :מירון

 ."הזהבענייןמפריזיםאנחנואומר:ואני .לירת

ענ"ן?באיזה-

אצ-שמפריזיםחושבאניוהישראליות.הזהותבשאלת"בעיסוק

בעצםאחד,מצד .מדייותרבזהומתעסקיםהזאתהמילהבערךלנו

עושהלאוהואמהיבדיוקיודעלאהואזהות,לוישנורמליאדםכל

גן-איזהלושישבטוחדיהואאבלהוא,מייומיומיחשבוןלעצמו

הרבהיש .זהותאיןזהות?זהמה-השניהצדמןמסוים.זהותיןיע

אליהלהיכנסשקלפוזותעירכמוזהזהות .אדםלכלגם ,זהךיות

 .וגםגםאתהאזצמתים.ויששוניםרבעיםבהוישממנה,לצאתוקל

כךכלוהשפותזזיםכךכלאנשיםשבההגלובליתבתרבותובימינו,

שאתההתפיסהעםלהישאראסור-למקוםממקוםאותךנושאות

אתה-ממנהתרפהואםאותה,ולהחזיקזהותבאיזולדבוקצריך

אמיתי".לאזה ,נכוןלאזה .מקוםובשוםובוהובתוהותהיה

זהותלהגדרותמתכווןלאאניהישראליותעלמדברכשאני-
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-הישראליהלאוםשלבקיומולהכירהצורןעלאלאמילוליות,

ביתידיעלאפילודה-יורהמוכרתאינהשכיוםדה-פקטוישות

לבוללכוחדילהוישובועטת,חיהשהיאלמרותהעליון,המשפט

האמ·תוךאלשמתבולליםכפישונות,ואמונותעדותבנילתוכה

אומר:שהיהקוק,מהללבצעירותיהושפעתיזומבחינהריקאיות.

לאמריקאיםשישכמו-הלאוםוביןהדתביןהפרדהאישל"במצב

מםו·שהםהשערהאפילואיןלישראליםשבהדיכוטומיה,נוצרת-

שאתהכשםישראלים,אחוזומאהיהודיםאחוזמאהלהיותגלים

 ...להוריך"בןאחוזומאהלילדיךאבאאחוזמאהלהיותיכול

המ-זאתבדיוק!הלאה.וכןוים, Dממקצועבעלאחוזומאה ... "

הזה,לרחובהולןאתההזמן.כלנחתכיםהדבריםהאמיתית.ציאות

אני .לןישרוחמצבאיזהאתה,אייבהתלויההוא,לרחובהולןואתה

זהות'קחו' ,הקריאהאבללגמרי,מבוזרלהיותצריךשזהאומרלא

לנויש .צריכיםשאנחנומהבדיוקלאזהלדעתי,זמתגמוקריאההיא

 ."מדייותראולי

בישרא,לכיוםהשולטהפוליטיהרוחהלןלפילפחותמקום,מכל-

וגםבהנהגהגם-העבריתההרפתקהשלהכוחתשכאילונראה

שלוםשתיארהגלותיתלמציאותחזרנוכאילובה.התומךבציבור

היתרונות.ובלישינינו,עדחמושיםרק-עליכם

מד-להתנעריכולאתהאחרת?להיותיכולזהאין ,ליתגידבל"א

וישן?".חזקכןכל Dיבו

אתהמדינה,כילידלהתנער.שהצלחנושכן,נדמההיהבהתחלה-

בת·העברתי- 1973עד,ובוודאי 1967עדלפחות-נעורישנות

יות""הממלכתקרוישהיהמה-והחילוניותשהנורמליותחושה

שלי.הדורמבנירביםגםמרגישיםכןהיהודי"."הגורלאתניצחו-

אחרת.בישראלגדלנוכאילונדמה

כזאת.טורית Dהישעהמיןאיזוהייתהזו .נדמהרקהיה."נדמה

ראיתיבמי:נא"יגם .המיםיבניעלקצףהיהזה .מזהיותרלאאבל

שע·כמו .בגלותהכרנושעודיהודיתי:נוליטיקהשלוימת Dמיה Dור

כמובדיוקהיאהציונותאתט-ציונים Dהי:נושלהביקורתאגב, ,כשיו

י:נר Dביתלהםאיןכי ,מבריקהינחרתרקבמילה.מילההבונד,של

רעךככלשזהבטוחכךכללאאנימזה,חוץ .מחשבהשלטי Dי Dמרק

מזהלקחתצריךלינחרת .מאשכמומזהלברוחושצריךיהודיותילה

להתאיםהיכולתאתהי:נרגמטיות,אתובטיליות, Dהאת-משהו

יון oמהניחלקשהייתההזאתהגמישותכל .למציאותעצמךאת

העיקריתהתכונההייתהזולזוז.היכולתתמידהיהוהיבתרוןהיהודי.

שנהאלי:נייםשלטורי Dהייון Dמני .ללכתמתיידעהואהיהודי.של

לזוז .לזוזצריךמדי,בוערתהאדמהמתיתחושהליהודיםהייתה

צריךלזוז.אירוינה.ממזרחלאמריקהלזוזמהמערב,אירוינהלמזרח

מין .ניבלאיהודידברלינראהוזהלךקורהומהאתהאייבהלדעת
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ממנה".יותרלנושהיהשהלוואימורשת

לאןכיבארץ.אחדאףיישארלאאולי-ממנהיותרלנויהיהאם-

וקירות,חומותביןמםתגריםאנחנולכןכתחליףלזוז?אמוריםאנו

ומתב·הולכתישראליםויותריותרשלהעצמיתההגדרהכאשר

השואה.עלבעיקרםםת

אותנותלווההשואההשואה?כמויון Dמנילהשתחרראי:נשריך"א

ניי:נטרשאנחנויכוי Dכלאיןדורות.גביעלדורותשנה,מאותארבע

חמי-אחרי-עכשיורקבעצםענקי.זהמדי,גדולזההזה.הענייןמן

אתבאמתולהרגישניםלהיבמתחיליםרקאנחנו-שנהשים-שישים

תרבותהרילשון.השמדתתרבות,השמדת ,עםהשמדתשקרה:מה

עלרואנשהאנשיםרובושםהראשון,הביתחורבןביב Dקמהשלמה

הודה".יאדמת

םיפרשבו ," 81ה""המכה ,גוריחייםשלתיעודיםרטפעםהיה-

הייתה 81ה"המכהאבלקיב,לשהואמלקות 80עלשואהניצול

אנילו.האמינולאפשוטשאנשיםהביןשבההמכהמכולן:הכואבת

מת·אנושבההמכה :" s2ה·"המכהעלגםלדברשאפשרחושב

קיומנו,כלאתבאמצעותהמגדיריםושוב,שובבטראומהפלשים

אחריה.עבריתוהיסטוריהלפניהיהודיתהיסטוריהאיןכאילו

שלגדוליםהכירונות Dהחאחדולדעתיט-טראומתי. Dי:נומצב"זה

מביןשאינוהואאליו,שייךעצמיאתרואהשאניהישראלי,השמאל

גד~-מיבלצתשוכנתלדבררוצההואשאליוהציבורשבלבזה.את

מזה.תתעלםאםלעולםאותותשכנעלאואתהיבחד.שלמאודלה

זוהי .ריאליאמיתי,ממקוםבאהואמהאווירבאלאשהינחןעודמה

שלשהרעיוןכדיות. Dהתייחשמחייבתוי:נוליטיתיכית Dי:נמציאות

 Dלהתייחצריךההכרחיים,הוויתוריםעםלהתקבל,יוכלמדינותשתי

לאנ-לתתה Dשתנזהידיעל Dלהתייחאי:נשרהי:נחדואלחד.היבאל

 .חזקים"שהםהתחושהאתשים

יש"אםהראשונה:המפרץבמלחמתלקריאתןאותנומביאוזה-

מאז?דעתןאתשיניתמיד".יופע-צה"ל

-הבבארצותאנשיםהרבהעםזהעלדיברתיאגב, .לאלחלוטין"

נגיב.שלאהאמיןלאהאמריקאיהצבאיד oבממשאיששאמרוריח,

אםלהגיבלאיכולהלאהיא ,מדיקטנהישראל .דוקטרינהזאתכי

שמיר .םאותהדהיםהגיבהלאשישראלוזה .קאדים Dעליהזורקים

אתלומביאהייתיאיחו,מיודדהייתיאניטעה.שהואליאמרעצמו

טעי-'אנילי:ואמרההואהמאמראתזכרהואגרינברג.צביאוריכרכי

צדקת'".תהאתי,

לאהאינטלקטואליםדווקאהאםופקפוקים?ספקותלגביומה-

בתחו·גםנחרצותושגורות,אוטומטיותבדעותלפעמיםחוטאים

אמורה-העצמיהספקגם-הספקשהטלתבשעהלהם,לאמים

 )אמנותם?להיות



משפט,חריצתיכולתרקאלישנהשראכ .ישנוכשזהנהדר"זה

אינטלקטואליםשני,מצדלמשפט.עצמךהעמדתיכולתאלא

לניסוח,דבריםתאהבשל ,בלעדיואפשרשאישירותעושים

 ."להמשגה

 ·ושיפןותהחלטישת?שכתבמהכלמאחורילמשלעומדאתה-

עליהם?מתחרטשאתהבהם?שטעיתטיס

כתבתישאניגולדברגהאלהיאהבולטתהדוגמה .בוודאי .כן"

מאוד,עליהשהשפיעודבריםהחמישים.בשנותקשיםדבריםעליה

בןאזהייתי .לההכאיבומאודמאודביומנים.כיוםרואהישאנכמו

מרק·'שיריהמבחרספרעל 'הארץ'בביקורתוכתבתיוכמה,עשרים

מאוד,נכוניםדבריםכמהאמרתישלאלאאז.שהופיע ',ומאוחרדם

כמו ,זהאבלכךכלנפגעתהייתהלאאהינכוניםהיוהםואלמלא

בגלללא .בישנעוציםמכאיביםהיותרהצילצליםאחדומר,אשאתה

היותרהצלקותחתאזו .חששאנימהבגללאלאעלי,שאמרומה

עמוקות".

 •ן
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ואין ,אלתרמןנתןיושבבעבריתאומריםשאנחנומשפטכלבסוף

חקררקלאמירון .המשוררעללדברחזרנופגישתנושבסיוםאפל

עלשלומהתרעומתוחלקאישית.הכירוםגאלאו,ילמעמקתואו

מח·לאאירועיםלהשמטתגםקשורהוראלדןשכתביהרפגהביו

במותיאירלמשל("אניבעצמועדהיהלחלקםשרא ,למשורראיםמי

 .ברחוב!") ,בכטיח-ישורוןותאבאתבמקלמכהרמןאלתאתעיני

 ,תרמןאלתאלראותזכיתישבההיחידההפעםעללמיורןסיפרתי

חדאאתלסקרנשלחתי "דבר"במתחילככתבמותו.לפנירבלאזמן

בתחי·שנערךהשלמה,ישראלרץאיתחזשלהראשוניםהכינוסים

 .יבאבבתליהודהבןברחובדבורהמלוןבמרתףהשבעיםשנותלת

חדות"אסכולתאמ ,ברובםחילוניים ,וסופריםציבורשיאישלחבורה

 · oלהצורךעלמתלהמיםנאומיםונשאההבמהעלישבה ,"העבודה
לימילחזורנוסטלגידחףמתוךכאילו ,השטחיםאתולאלתרמידפח

כאבן,םיקשופניםזגוורקרמבטעםאישהיההנוכחיםדאחח."תש

עמדאהופתוח.ייניק"מפאובצווארוןשחורקט'בז

לעברצעקפעםומדיצדדי,קירעלנשען ,באולם

סעיףעודלהוסיףבדרישהסדוק,בקולהבמה

ממנולגרועיכולתילא .היוםלסדרויובשנימחמיר

אלתרמן?שלהארציתהתגלמותוזוהיםאהעין:

חוכמת ,קוהצחינה,נהש ,החמלההחום,פהאיו

שבשיריו?קץהאין

האח·השנתייםזאת:רקלומריכולני"א :מירון

השחירממשהוא .מנשואוקשותמרותהיואלתרמןבחיירובות

שהסתבכובריאותעניינימלבד-והטיבה ,נינויענגדלהצטמקו

כש·שלוהשלמהישראלארץמחזוןלאהאהנוראכזבתוהייתה-

לצדהחזון.הגשמתאתשיאפשרכמיאלישרמעםאלא ,לעצמו

אפלצדבוהיהנגע,בותחוםכלכמעטמחדשדירהגשה ,גאוניותו

שנאהזה .בשניקשורהיהחדאעצמו.אתמבטלוגםאליםגם ...ודאמ

נמשךזה .במקרהשתייןנעשהאלדםא:דאומקשותובעיותעצמית

 ."שלוהבריאותאתמוטטשזהעדהחיים,לאורך

שהשאלהוככלהאלתרמנית,הנפשאתהבנתשאתהככל-

לראותממשיכיםהיינוהשניםשבהמשךחושבאתה-היפותטית

השלמה"?ישראל"ארץבמחנהאותו

וכתבשעשהמהעללדברומוטב ' 1970בשנתמתלתרמן"א

המ·חוט'בבעיניו,אבל .היפותטיותלשאלותלהיכנסולאבחייו

ארץישראל,עםנשזרו-המאוחריםמאמריוספרכשם- 'שולש

תבואמאיפהידעלאהואאבלהפרד.ללאישראלומדינתשראלי

השלמהישראלארץחזוןאתלממשמסוגלתשהייתההעלייה

אומלל.והיהוחוקיה,המדינהשלהדמוקרטיבאופייםלפגועבלי

מבוססיהודירובללאישראלבארץששליטהידעהוא ,לדעתי

 "לךכמובןאפשראי .ישראלמדינתאתלהרוסעתידהומתרחב

בקרבוששהיהלבואחד,שמצדחושבאניאבל ,המתיםבשםבר

ומצד .לשעברהמועצותבריתיהודימיליוןלעלייתעדהיהאילו

גולדשטייןברוךשחוללמהסוגבמאורעעומדהיהלאהואשני,

שהיהזאת,'על'עודכותבהיההוא .בימינו 'מחירתג'ובאירועי

 ."הטיפיםאמותאתמרעיד

)( 

ריששמירוןשלבאמונתומלבבוכמעטללבנוגעמשהוהיה

בימינומסוגלעוד-בכללמשהואו-אלתרמניישביעטוראו

אמותשבו ,לעייפהמקוטבבעידן .הטיפים"אמותאת"להרעיד

ויראליתשטותאיזובשלשניותשלושכלמזדעזעותהטיפים

פטריוטיות 1-פטבדבנאצותאחדמצדאפופה ,בפייטבוקהרצה

 ·הנכןמשטרתשלבמארביםשניומצדמטורללות

מירה"אבכללמהילדמייןקשה-הפוליטיתנוח

מאמר.אובלוגפוסט, ,שירזהיהיהאפקטיבית":

מופיעהיהלואלתרמן,שלרגילשביעיטוראפילו

אלא-כמגדלורורםנישאנותרהיהלא ,בימינו

 ·והגחהלעגות ,תגובותשליבצונאמומוצףטובע

לאלתרלהשעותוכנסתחברישלתביעהעםכרת,

 () .עצמהמהאלתרמניות
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