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לאוריצחק

אדוניתכזהדבראין

רביקוביץדליהמולויזלטירומאירזךנתןהעולם:במרכזלהיות

אדם.איננופעםאף"אדם

תמיד,הואכורחו,על
עבד"אראדוןאריבמהותו

הדוח")שלהפנומנולוגיהעל"הרצאות ,ב' .r(קר"

אתמציבשהואמשוםמעניין,איננועדייןבשידהה"מקומי"הנוףעלהדיון
ובימין-עמיחי,יהודהעםכמובן,לנו,קל 1ה"אוניבדסלי".מולדקה"מקומי"

מאידשלאודוד,משהשלאביבבתללאגםלטעות,אפשראישלומשה

"מקומי"נוףהעמדתשלהסימפטוםובעיקרהנופים,עלהדיוןאבלויזלטיד,

בתחומילאלבטח ,נדוןלאשעדייןאחדענייןמסגירים"אוניברסלי"נוףמול

בשירה'כאן'מהוהזאת?השירהשלהמקוםאיפההעברית:השידהעלהדיון

לדאותחשובלפיכךולכותב?לקוראבהירהזהה'כאן'האםהחדשה?העברית

מוותראנישכרגעאףהחדשה,העבריתבשירהל"חוץ-לארץ"שישהתפקידאת

שלהתיאודטיהידעשבמצבמשוםלחוץ-לארץ","הנסיעהבמוטיבדיוןעל

מגושמתקיבוציתבפסיכולוגיהלדיוןהזהה"מוטיב"יהפוךספרות-עברית

בשירההזרהנוףבמוטיבדק ,כןאםאסתפק, . 2לחו"ל")לנסוערצינו("כולנו

העברית.

הזדוהנוףזךנתז

להתלהברצהלאופעל,גדלבההקטנה,אביבתלעללכתוברצהלאאבירן

השירהעלהבאה,במסה(שיבואיותרדבפירוטדורשהזההעניין .מילידיותו

אלהקוראקירובאוהדימוי,הדחקתלצורךמקום,מכלהאדון").שלו"השיח

מילאהקולנועקולנועיים.בדימוייםשימושאבירןעשהבמערב,השיר,מקום

התרחשויותשלדימויים(כלומרמ'שם'ישיריםדימוייםכפול:תפקידאבירןאצל

'כאן',קולנועצריכתשלדימוייםגםובה-בעתמאוד),גבריותכמו-קולנועיות,

בהקשרב'קולטורה',בעיטהמתוךבעיקרמ'שם',למדידחוקכלומרבארץ,

 .המשודדפעלבוהלשוני
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שונים""שיריםב .זךנתןשלהמובהקהקולנועיבדמיונוהזאתהנוכחותשרנה

כאן'נולדלאזךכיואף"מכאן",שאינםנרפים,דימויימרחק,דימויימתגלים

שלשמוצאםספקאיןהנהלכאן,ארוכהדרךעשהכיאףלכאן,היגרכיאף

אומר:הואהימים"חלפו"איךבשירבקולנוע.-הללוהדימויים

 311המקררי,ב"אבהאםלהחלפתומעברגתה,מאתהיער"ל"שרלרמיזהבנוסף

גתה),(אצלבזרועותיוחולהשילדואב,ברדדסרסהופכיםכיצדלבלשיםראוי

שימר-נאב"פרריה".אםכיביער,לאסוסים,שלשררהמפחדלאמוהקוראלילד

ב"סרט":הצופההילדשלהראותמנקודותהמטרנימיה,שלהקולנועילסדרלב

רישומווכאילומ"למטה".הבאהראותנקודתפרסות,כךאחרפרשים,תחילה

בשירגםהפרשיםחוזריםהמשורר,שלבתודעהנחרתקולנועסרטאותרשל

אחר:

נא"פקיעלמרהאחרר"ניםכשהפרשים
 '', T :ז" •-:-ד ' T ז-•י,:

ערריתופרל"אסוסיהםשלהאבקראפלר
-:-• T T T :• " :· • -•• 
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פרשים:"אותם"דוהריםשרבהזמיר",על"השירהמחזורבתרךיותר,ומאוחר

ע,צרמר"תע.י~ים f .ת~.להרחיקן םי"'?!כ~ז:;~ריר. ה~,ע~ס~ריר
 ) 114(עמ' ".ךר;~ל q ~ ץך~?,? ר~~ח.ל.קלראר"תכ?ס 2

בזהלאאבלרישומו,היהחזקשכהזך,ראהקולנועסרטאיזהליברורלא

לושאיןלמקרם,קשורבהיותובשיר,לפאתרסשישבחשיבותאלאהעניין,

והכותב).הקורא(של'ריאלי'כנוףנבנההואזאתובכלשלנר""בנוףמסומן

הקיום,שלהפאתרסממש:שלקרשילעברזךמצביעדימויים,שלבחירהבעזרת

לנרפיםנזקקיםאלהכל-וסוףבדידותזרות,שלסיטואציותהאם,אלגעגוע

קולנוע?סרטיעלארמראות-אמתעלהזאתהבחירהנשענתכמהעדרחוקים.

נאמראםלנרדיהללו.בשיריםהיופיאתלקרואבבראנוחשיבותכללכךאין

להרחקה.נזקקדרכו,בראשיתזך,שלבשיריוהטראגישהממד

רהיאה t27קכ 9אר. fזכ~לחרא~זק.ה.ך~רהיא~ריכה
זק.~~רייסראשר·~ה ם.ע~ז:;זן" •גז 2fרtית o/7PiJ~חלת
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~ת~ם~לאס~~יות~תכקל'אעמו'א W ~ס??ליrזס~ם
 ) 45<עמ' ...ה tq15ס~ל~ררר~~זקים י~;;ז~ידrזנלז:וי·~דושrז?.?רסק

אתהמסמןהמשודד,מדברשממנוהמקוםמרכז:לוישאבלרחב,העולם

ים,שלאדרךדימוימתחילהואהפרידה,לתיאורזךמגיעכאשדהנה,הגבולות.

לפרידה):(כמטאפרדהיםשלקולנועימראה

;:ז~ינןה :זד!??י~קיף~נ;וקךב,~ם iJ~נ;ו~~גןת.~ריךה iJר~ר

iJ .נןהfםזt:נ;והדאלו'גע,~יםין 15ו~i? ~ף. iJ אדת~
הפרדריהחו'לאדמתכלפניעלמתפשטתלפעלה,נכנסת

 '••---:- T ··:- •י,י,•-:•יז .. :• 'י.•י,:·

הרציפים.עלוהלילההשפליורדיםאחריההאהבה.של
 ··:ז- ז:--: ·:··- ·: ז·::-- ז-:-ז ."

לפרידהחוזרהואושרבשרבבפרידה.מצריזךשלהממשיבקצרה,נאמדהבה

"אלדרדאדר",בשירואולם,אשה.שלהליכתהנרמזתושרבשרבמאשה,גברשל

כבדזךהבא),(בספררהאנציקלופדיה"מןשירים"שלרשההמחזוראתהפותח

אירוני:

~סד:;ג??גזטגז~מו':ם w ~ם 9ק ה??~
-~לדו'ךדו'סדסו:גולךכדב רך'וz.iז??לראו'ת
 ) 44עמ'והדבש",החלב("כל~כרית"" 9 ג;:ועוד

ה"נמרך"הסוסיםדימויעלמביטהוארבכן,הזה?בהקשראירוניפירושמה

שונים","שיריםאחדישזך,האדנרתיתהאירוניהזרהשידה,מגרבה(הקולנועי),

זךמרדהשבהםהיחידיםהמקומרתהעיקר.איננוזהאבללפעמים.לעצמומסגל

"אנציקלופדיה"אלאחלילה,קולנוע,לא-שלולדימוייםקודםבמקררבתלותו

דחוקדחוק?איךדחוק.אקזוטי,עולםשללתיאוריםהמוקדשיםהמקומרתהם-

דובריופרשיםוצבעוניים,נידחיםאייםמהמערב.דחוקפירוש?מהמהמרכז?

דדיובתיורך(אקזרטיקההבי-בי-סישלדדיותכניתורשמיוגיבונים,ספרדית

 .משמערתיתפקידממלאתזךאצלהתרבותאירופי).

העולם?איפהאז

אללרגענשובכך,לשםישראל.הזה,במקרםלהסתפקיכולהקרמיהממד

זך:שלהמפורסמתההכרזה

סעו'לם,~זכח י~~
מקו'םככלהייתיל'אאם
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הואכיסבוראכןוזךאירונית,לאאמתמבטאתהזאתשההכרזהלהיותיכול

הםכזה(ובמקדהקוראיוכמוכןדווקאאוקוראיו,כמושלאהעולם,אזרח

מתריסשזךלהיותיכולהמשודד).שלדמותוכבניעצמםאתלתפושנקראים

העולם"."אזרחיבעצמםדואיםשאינםמקוראיו,חלקכלפיהללוהדבריםאת

אן·העולם".נבל!"פועליהביטוימולאלמוצבהעולם"ש"אזדחלהיותגםיכול

עדבעברית,שלההשגורהשימושרקעעל'אזרח',המלהאתלקרואצדיךאז

הכאבמקום,מכלבגרמנית).(כמו'בורגני'ומשמעההמוקדמות,הששיםשנות

עוקף:לטיפולזוכהבשירהגדול

סעו"ןם.~זכח י~~
iJ ז~~ריםp~~ז~ין י~

 .ם~ ijררר~~יעים

;כג!םם iWq ~ ry:זאם

 .ם~~;~דים 9ים wזpעוi:זרררג!ל

בעולם,באמתהנמצאיםהמקומותבעולם,אחדיםבמקומותכאב:כאןישוהדי

המדפים,עלמוצביםנפרקים,במשאיות,הספדיםחנויותאלהספדיםמגיעים

למשנהו,ראווהחלוןביןלחלוףיכולהאמיתיהעולםואזרחהראווה,בחלונות

ונקרא,נכתבשהשירבמקוםכאן,לקנות.וגםלהדיחלמשש,לחנות,להיכנס

ההתרחשותמזידתדחוקלהמתיןלליבו)המביןהקוראעלגם(כמוהמשודדעל

חלקאיננהכותבהואשבההארץאבלהעולם,אזרחהואהמשודדהממשית.

זךשלאזרחותוכך,אוכךבארץ.כאן,בגלות,מצויהמשודדהעולם.שלממשי

התרבות,שלהמטונימיהזומשם,מגיעיםהספדיםקורא,שהואלספריםנזקקת

הדחקההימצאותכאבכאב:הדנההזהבשיריש 4המעדבית.התרבותכלומד

אתקוראזךואכן'במערב.שם,ספרים,חנויות-ממולדתךהגדולות,מאהבותיך

מכאן.דחוקאחד,קיוםרקעעלבארץ,כאן,היותו

קומית.תפניתתפנית,מקבלהענייןהארץ,נוףממשי,נוףעלזךמדברכאשד

נוףכלומדהפטריוטיות,שמציעההמציאותעקרוןעםחשבוןזךבאכךהנה

ממטולה":שיריםב"ששהלגמדי,הרגילהארץ

חרדל"א

 ה~~ ל~~לים, W;דרלאקיי~ים,
 .) 8עמ'והדבש"החלב("כל ".דא?'

התרבותהמערב,אירופה,ענייןמתפרץכבדמחזוראותושלהחמישיובשיר

המערבית:
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ג;רה 7 ~ל'אןנוס
f ם;(זייד ם~ז:;~דאן(. 

נ;וגוץP.ש iJאן fל'א~~סאוס

 י"??~ל'א~יתולו~יות'
הזאתבגבעה
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רו'איםערבערבאבל
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ר~~רי??יר'ך .מ?~נו'ן ה;זינ;:.ל?\
f סעו'ל.הןהf ד'םאן~

סיר;הסכי ל~?,?
 ) 10(עמ'ס~נ:יי~ה.:;נ;וד~םריו:ז iJל'א

ויתורקלה,מרירותבמועט,הסתפקותמציאות","עקרוןהואלנ;;;נששמוצעמה

הדברכאןאיןאחדמצדשלה.והמיתולוגיהיווןהמערבית,התרבותשחרעל

אירופה.לאכאןשניומצדירושלים,כמומקראית","ארץשלהזההמעיק

אירוני,באורחמצוי,הואוגםמפוקפק,היופיכאןמיתולוגיה,חיתהבאירופה

פטריוטיתהאנטיבאירוניהלזלזלאסור .אליולהגיעאפשרואילגבולמעבררק

עודהעזולאממנוצעיריםשמשורריםדבריםהרבהבתוכהכוללתהיא .זךשל

ישירושלים,שלהקדומיםהודעלמלגלגשזךכמהכלואולם,רבות.שנים

 .שלנוהמערביותהישראלית:האידיאולוגיהשלחשובלממדציותהזהבמחזור
להבדלנוגעתאחתכפולה.קריאההזאתבאירוניהגלומהכילומרחשובכןעל

לביןכמובן>איתר,המזדהיםמקוראיואלו(ושלהמשוררשלהנאת-מטולהבין

השיר).אתאפילומכיר(ואינואיתרמזדההשאינוזולתו,שלהנאת-מטולה

ישלעומתםאיננה.שמטולהמהאתשלילתה,אתוגםמטולהאתמכירזך

יוונית,מיתולוגיהבמטולהשאיןאפילולדעתבליממטולה,ליהנותהמסוגלים

מתגלמיםהללוה'אחרים'כל(ערבית).מטלוויזיה'רק'בהליהנותושאפשר

תרבותית"."לאפקידהשלבדמותה

t,?;iPiJ סיים,זייןהאו'זקךת:נית

~ /f נו'כאהo/ ם

tוררות 9iJiJזק.ל;:זפו'ע,לב~ד iJ ד~~נ;:נ;:

ריזלטירבכנם

שלמזובהרבהשונהאינהשלושהאירוניהויזלטיר,מאיראללפנותהמקוםזה

בכלגםאבירן.שללזהזךשלהמיינסטריםביןכנעהשירתואתלקרואוצריךזך,
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כאילוהאשליה,וליצירתהמרכז,מןשלהלגלותהשירה,שללמקוםשקשורמה

עלהאירוניהמושלכתממנולמקום,כלומרלקולטורה,במפתחהמשוררמחזיק

האדון":"שיחשלאירוניהבאותהויזלטירנקטכאןגםהמרוחק,הזה,המקום

מחמצנות-שעדאזפהו.ת
• T : : \ : T •• 

 ה~ר~~;ודו.ן Qt'Qך~ם iJז;נן~יק 9~ל iJו?ר'ש ל~~
גזנןים fiJלומוסיו pתו.ך~ל~ם iJל~לר~ד

 .) 37עמ'הששים"שנות("קיצורקושז?.ידג?ל

איננוהשיעראפילושבההעלובה,המציאותעלהמרירהבדרמהדילאואם

היאואףעצמה,האםשלהערששירמצוטטבהמשך'הנה,ונדי'בלבאמת
המאוכזבהמשורר,שלהפנטזיהברוחממשפנטזיה,בנהבשבילמבקשת

לקולטורה:שמחוץמהגלות

" f י~iJ ~נב.קר ,ם;;f.IJI? ה

 5~ר 9ז;נסאו.טוכזסלר

~לים". iJג?לקוש'זל.ידל '.r!fכךבו. ל~~

לאהאםלמציאות.לועגהמשוררהמחומצנת?לאםהמשוררביןההבדלמה

לאהבתראויההיא . 5קוהלוקחיםהקוראיםכמוכאן'חיהחולמת,היאלועגת.

הללו,העמדותשתיביןנע(האדוןמידולהצלפהאודבר,שלבסופוהמשורר,

ויזלטירשלההתגרויותאתגםלקרואישהזאתברוחהסו~ר·אגר).נדנדת

הציוני:מהשמאלבקוראיו

קבזצניק.היהפלזטדכזס
-: T T ' : ' 

 .רל~יק '.f!ק. fב w ;הזא
רבבעמלאסףאשרספריםארו.ןהיהבחדרו.
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יותרעודגדולהלעגבהמשך'

לך iiJ:זו;והזאילאו.רם
סזpדזךים~יו 9ז;נ~ fיו·~ם

~רים fiJן g ~~ירר-סא·~ל pז;נקךש, iJ;;נין

חמלה,איןמשמעית,חדיותרהאירוניתהאכזריותבאשה,מדוברשאיןכירון
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ביקורתימשניהם,יותרמדידמזך'ארמאבירןיותרמאוחדואולם,הצלפה.דק

המיתולוגיההקרלטרדה:באמצעותלסביבהזרותואתריזלטידבנהמהם,יותר

באחוזההמזדקן(מקבתמהספרותנרפיםפלרטדכרס,החומריים,השיריםהיוונית,

מתוךהשיריקולראתברנהריזלטידככלל' .דרסטריבסקישלדמותוארכפרית),

שאיןמרהאכזבהמתוךרגםהמערב,כלומדמהקרלטרדה,חלקלהיותהשתוקקות

עלובה,פקידהישבמטולה,לזךכמרלו,רגםשלו.הקולקטיבבגלללכ,ךסיכוי

כאן:החייםשלגילום

ךש. o ~בנ'ק,דל fזכךים iJ~תלiדינ'א
י: i:tר fדיס w~תרשר.ק,לתאי.??רתחיא

~ר?רליםiךםליר'ם~יר'ם
הימנית:בפטמהעלתהשעדה
 •ז:- ז:·-ז:ז ז:--

 .~שזיד 1 נ;::;נם iארב iJזo/. t~י
 ) 63(עמ' .פזי fךחיזךנר'ת fזt'pיילו'~ש

ובהמשך

לירך~~היר'ם~בר'אאזלי

דרת' f ~~ל!~ללזד'קל.ב
 .הtז? vרח' ' Tו'~~נכה

~?ז:רי ./tpoכרבכר'ן iJר~ת
~:t 'ת~ר~?ז?~ודתר. 

 .~לד•טרבריתזfנר'ת iJר~ת
סער'לםקצרתל f ~~לזירת' iJר~ת

o/. חז?fרליזo/. 14(עמ' ".~~ינרי ( 

ברהמקוםהוא'כאן' .מהמרכזכלומדמשם,בגלריותההסתפקותהיאהממשות

מהרועד-הפועלזרהזה?המיאוסאתמגלםמישם.שאיננומשרםמארסיםחיינו

 .ריזלטידאצלבפטמהכבדלהצמחהששערההפקידהארבמטולה,זךאצל
כאיששלו,השידיתהפרסונהמתוךלדברהמשיךריזלטידעבדו.שנים

הזאתהמודרנהרקעעללהיקראצדיךמשידתוגדולחלקהמערבית.המודרנה

שלדר-לשוניתבאנתולוגיהמקרם,מכלהזאת.העמדהשלהבעייתיותכולל

ובעריכתובתרגומובאיטליה,השנהבתחילתארדדאתהאשדישראלית,שידה

טרםכולםנפלאים,חלקםריזלטיד,שלשיריםהתפרסמודטהארז,אריאלשל

לאמהן'אחת .כברדמעודדותחלקןרבות,סיברתזהלענייןיש .בארץהתפרסמו

~ l,!I 11~םe 
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במערב""שותפותשלזועמדהכמהעדלדאותלנולסייעיכולהשבהן,הטובה

(ואיןבעבריתאירופהנציגותהזהבמקדהאואדנותית,נוכחותלמשודדמקנה

 5באידופה):לפרסםהמשודדביקשהזההשירשאתלעניין,שייךבלתיזה

רעדיהעירםנגררת
• ::• :· ,, :.'' : T 

ר~ג?ת ?iז?

f ס~~ררררq15 סךק.ברי

ij םi:דושו·ן!;

ל.א ? WASPהואשסקטור

ל·א.~~לל-~תר.לי? 15~חר.ת 7אל

 ? CNNב- ת?,?וי [lשסקטור

ודרי~ה ttזק.לרית f ז:iךצרת 15זק.
הר·~רוס?זק.ל .,ת.רח~חיא

 ) 170עמ' , Poeti israeliani (ל·א.

לתתצודקזהאיןולכןבמחזורהיפיםהאהבהמשידיחזקפחותהזההשירכאמוד,

אולילקיבוצניק.הלעגמשידיחזקפחותגםהזההשירהמשודד.אתלייצגלו

שנים. 45מקץהמשודדאתכבדעייפההזאתהאידיאולוגיתשהנוסחהמשום

"אוניברסלי".ממקוםנכתבשהשירמשוםגםיותרחלשהזההשירלבטחאבל

המערביתהתרבותחזיתאירוניה:שוםבליהעולם",ב"אזדחמרובדבאמתכאן

הזהשהמערביודעיםהמערב,תרבותבניאנחנו, . CNNוה-הבריתארצותנגד

בשיר,דקאולימתקייםהזההמערבולפיכךאמריקה,בגלליותר,קייםאינו

מישראל.עברית,כותבשלי,בשיר

שלסוגהיההללוהדוגמאותבאמצעותעליולהצביעשביקשתימהכל

שדואהכמובביתכלומדבבית,הנמצאהישראלי'האדון""שיחביןקשר

המחזירההעברית,בעזרתדווקאבמערב,-הישראליתהאידיאולוגיהאותו

לחלקאותנוהופכתכלומדהציונות),בלשוןלהשתמש(אםלהיסטוריהאותנו

ישראלשלמשידתובהרחבהלצטטכמובןיכולתימערב.אלאשאינומה"עולם"

גםשניומצדאינפלציוני'כמעטהמערביתבמטאפודההשימושאצלופנקס,

זאת,ובכלמאוד,בולטתהיאאףקופיו,עלהאקזוטי,הג'ונגלשלהמטאפודה

שאינםחשובים,משודדיםשנישלמשידיהםבדוגמאותשימושלעשותביקשתי

 D-!cl\!l 14מ
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הזאת,לחולשהנחשפתושידתםהישראליהאדוןשיחעםפשוטבאופןמזדהים

~ע,ן:;ביות.ןים 9 ~~??כ;:וקוראים,כותביםדובנו,אתהבונותמהסתירותכחלק

לאדביקוביץדליהאבל

הדחוקות,הארצותהשלישי"),"הספד(עדדביקוביץדליהשלהמוקדמיםבשירים

לנוה"מגלה-לגברבניגוד"טיול":שלאחדאופןבוניםמתאדת,שהיאהנופים

מותראםהאשה-המשודדת,-שםהיינושטרםלקוראים,כלומדאמריקה",את

הרחב.בעולםבטוחמקוםלעצמהמחפשת •דביקוביץשללפנטזיהכךלקרוא

~ W רש 7לה~~נכהקז,כ~הה~
ס~רץ~דרו~ת

ij דרד~ij דו'ל~. 

ס~רץ~~דרו~~לםךל'א
קt,כ~הה /o ~:;גי

 .ה~~גזל~סה

 •זp'לי~רש-ס~רץ~דרו
י~סלים~לגיס-ס~רץ~דרו

 ;י~~~םף 15ךגו'ע,!קים~ים 2ך

ספניםכבתשטהאניהגה
''' :-· TT :--ד• 

 ) 45עמ'כה",עדהשירים("כלסירהליה 2סס~רץך~דרד

לקוחיםוהדימוייםהדמויותהזה.היפהבשירגדולענייןאיןהכל.זהלכאודה,

מדפהאינולמשל,הספנים,ענייןאבלילדים.משידיאולימסיפורים,מאגדות,

בעולם:פנטזיהשלכזאת'תיירות'עלשידשלסיוםהנההמוקדמים.משידיה

~~לי~הסיינ:ייין Q??IJiJ:;גימו'ת
 .לך;ס~ים iJזpל:;גירנ:יםנזיוגזו

מא'שדת.הפקדותמלאההייתי
' 'T T •• : ."' : • : ,•' ."' :· 

דוחביעודכללשרברציתיל'א
• T • T T ' -' 

כעורבהייתיבשרביאולם
T : ' ' • T T '' 

 ) 88(עמ'סעויר:;ניםבר'זp'~ק'זפן

לביןהחמסיניםשלממשותםביןובמתחהילדה,בבדידותעוסקכולוהשיר

שוב:מופיעההנורדיתהפנטזיה .הצפוןאלהתשוקה

j? נ;:ר~~לאו'נ:ייחr.י~פו'ן יי

 1ltם c'l!l!-ע.נ



דביקוביץשלבשיריהלדובנתפסתמרחקים,שלניחוחותמדיףאקזוטי,לעולםהפנייה

אחד ...בדיחה""מקוםאחדכחיפוש " ..הכאב"ל"עמעוםכמענהפנטזיה,אלכפנייה

פיצויבבחינתהואשמותיהםאיזכודשאפילוודחוקים,נחלמיםהזויים,חפץ"מחוזות

'סין,קאמדוןזנזיבר,צ'אד,מכציודיה,.הונג-קונג,הסבלספוגתהמציאות]למצוקת ... [

המפיקיםואתריםמקומותאותםהםועודאלהכל .] ... [אפריקהמדגסקר,אוטדליה,

המיוסדתהדוברתבהםומפתים,מסתורייםקסומים,מרחקיםשלניחוחותומדיפים

 6ומקלט.מחסהמחפשת
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i( ז::::זאו'ק;נו'ס~לאו'היח ti 'כיt~לpז
~ח.רים,~~!קים~יןאו'הי ח~ז:;

 .ה~ז.rעדג:ם i:;נמו יי:ז'pז~~זp'ל'א
w עדתוהים ה~~~א.:;כלם:~

 ) 94(עמי ה;~~יר~ i?9:;1 ת~~ Jf'ר~רמד

שהמשורריםלניגודשלההפנטזיהמגיעהמהרהועדהזהבמקוםעוצרתלאהיא

לעצמם.הרשולאהזכריים

;:ים i;:זנומ~::זדו'ת~לאו'הי א~ז::
 'י~·ע f~~קים iJמחו'~;כיםך~ל

W ק.~גודוירד.ףק.~גודום

 ) 95(עמיפסים.כת'נתלבו.שיםושניהם
: " .'' : . .'' -. 

במקומותהסבללביןהעונגביןבהבדליםכללהבחינולאהשיריםקוראי

שבההמהירותאלהלבתשומתאתכברהפנתהאלרואיפרנקלטלהשונים.

מהם:כמהציטטהואףרביקוביץ,דליהאתהמבקריםקראו

הללו:הסיכומיםאתאהבהלאאלרואיפרנקל

נחוציםהפנטסטיאוהאקזוטילאשכאן:לעולםנכוניםאינםכמובןאלותיאורים

"עולםשלסממניםהבודדהאיום,הדיאליזםדווקאאלאהכאב,עמעוםלאלשיר,

בעגלה,המושךהשודהעבודה,בנטלהשותףהילדיחדיו,שגדההחמולהשלישי":

בצילומתמשךכקיוםהחייםכולם:ומעלהעזובה,הכבד,החוםהמוזנחת,החצר

 .הפקד-ותושביהןאזרחיהןשחייבארצותנמנעובלתימחזוריטבעאסוןשלהמאיים
(שם)

"אחריהמאוחרבשיררביקוביץשללאירוניההקדישהשלההדיוןעיקראת

אומרת:אלרואיפרנקלהמונסון".

דביקוביץ'לשידתייחודייםאינםהאירוניהממדמןההתעלמותאוההבחנהחוסר

עמיחייהודהזך,נתןכדוגמתדודה,בנימשודדיםלעומתבמיוחד:בהבולטיםאבל

~ l!I ם~tlt 
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שירתאחרת,ארזרבמידהלהכרהזכהבשירתםהגורףהאירונישהממדאבירן,רדוד

אראמהיתעמדהמתוךגמורה,וברצינותליטראליבאופןתמידנקראהרביקרביץ

 ) 20(עמ'רה"פגרעה".ה"נעלבת"הילדהעללגרכןהמבקשהחרק;רת,שלאבהית

העבדשלהאירוניה

איננהזואבלדואי'אלפדנקלשואלתדביקוביץ'שלבאירוניההבחינולאמדוע

הבחינולאוהחוקריםשהמנקדיםזהאיךלשאול:יש .לטעמיהנכונה,השאלה

לראותווקל-פשוטהכיהדברהזדהותם-שלהם?ממוקדהשונההזדהותהבמוקד

הוא-האחרוניםבעמודיםהגברייםלמשודדיםשהוקדשהההקדמהבאמצעות

באשלאלמהבאמתלהקשיבפעםאףהצליחלאהישראליהאדוןששיחלהניח

מבחינהלאאלדואיפדנקלאפילובאוניברסיטה.האירוניהנלמדתככהמתוכו.

ספרות,לימודישלהאקדמיבקודמשמשת'אירוניה'לאירוניה.אירוניהבין

בקלותלעקוףהפדופסוד;יתיכול;הכך'מטונימיה'.או'מטאפודה'כמובעדך

מקורבים,טיפוחבדרגה,(עלייהשלוחרדותיווביןבינוהתהומיההבדלאת

שלסבללזהותהנדידהיכולתהסבלה,פחדיה,המשודדת,לביןלכנסים)מסעות

אחדים.

אירוניהלאתרכדימקובלים.תיאודטייםבמונחיםגםלהתנסחיכולההתשובה

שמשמעותוה"יציב",הגרעיןמהוכלומדאירוני'איננו(כשיד)מהלחפשעלינו
היההזההענייןגםלאירוניה.הודותדווקאאוהאירוניה,למרותמתהפכתאיננה

ספרותאועברית,ספרותהקרויבשיחהאינטלקטואלייםבדיוניםמאודחלש

"ספרותהשיחשלהאינטקלטואליותבמגבלותמדוברבוודאיכאןאבלכללית,

כללית".

הכאבעםדביקוביץשלהאקדמייםקוראיההזדהוכיצדלדאותמאודקל

עמדהדביקוביץ",דליה 1ילדה 1האשה 1של"הכאבלכדיאותווצימצמושלה,

הכאבייצוגאתחיפשהדביקוביץאבלפגיעה.כל-כךלמשודדתביחסלמדינוחה

ישהללולקרבנותאחדים.קרבנותעםהזדהותהאתהרחיבההיאאחד.במקום

לבנון'מלחמתעםהחלהלאהזאתוההזדהותמשידיהגדולבחלקמשותףמכנה

השמונים.שנותשלהפוליטיתהשידהעםאו

אירוניהביןהבחנהבעזרתהאירוניה?")("איפההקושיאתלפתורמבקשאני

הזה.המאמרשלהיעדזהותרצו,אםהעבד.מצדלאירוניההאדון''שיחמצד

שדובםמשוםהאקדמיה,לחוקרייותרמוכרתהאדון''שיחמצדשאירוניהודאי

בתרבות.יותרנפוצההזההשיחמטעםוהאירוניההזה,השיחבתחומיכותבים

ברחוב,בעובדנודקלאתכופות,עלינוהמאיימתהיאחיים,אנחנומבטrזבתוך

~ l!I י!cl 14 D 
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האדוןשלהאירוניההשלולית,מתוךעלינומתיזהמפוארתמכוניתכאשד

דקלא-להיראותשעלינוהאופןמןהשונהשלנו,במדזיהעלינומאיימת

המינויענייניאתהמנהליםהפרופסוריםשלהאירוניהזוהיגברים;גםנשים,

אוהמודות,עלבשיחותיוהספדביתמנהלשלזוטדיהם;שלהמינויוהפסקת

עודניעםביחדהמלגלגהשופט,שלהאירוניהזוהיהתלמידים;עלהמודותעם

התשובותכלאתהיודעהמדען,שלהאירוניהזוהיהעד;אוהנאשם,עלהדין

זוהיהערבים;עלהכלהיודעהאודיינטליסט,שלהאירוניהזוהיהאובייקטיביות;

האב.שלהתליין'שלהאירוניה
המסורתהתרבות,עלינומביטהבשידה,האדוןשיחשלאירוניהזוהיכאשד

אתהמצטטהמשודדלפחותאוהומרוס,עםונטה,עםההיכרותהשידית,

אינםכאןחיינוכיהיודעזהלקרוא,שצדיךמהכלאתשקראזההמיתולוגיה,

אחדים:למקומותמרבד,הואשבשמההתרבותכמושייך,הואוכיהחיים,

כאשדמגמגמת.גדועה,העבדשלשפתובעודיותר,מדויקתשלוהעברית

המשודדאזיהתרבות,בשדההאדון''שיחמצדהאירוניההיאבשירהאירוניה

במקוםבדיוק(כאן' .להסתכןבליאותוהלומדתהפרשנית,הקהילהעםמשוחח

לימודישלחשיבותםצומחתהאדון'שלהשיחאתאחרתלקרואביכולתהזה,

שלהשיחבחצר~ךפוזדדיההיותםמעצםמבניתחולשהבהםישגםאםהמגדר'
האירוניהזוהיוהעיקר,טירה).לעצמולבנותמאמץמדובהמזיעהאדוןהאדון,

פירוט,צריכהאינהולפיכךבאקדמיה,בעיקרתיאודטי,וידעלביסוסזכתהשכבד

 .אירוניג'יימס?הגדישלהמספראירוניה".כאן"ישהפשוטה:לאמידהמעבד
כמוהמטאפודה,כמוהאירוניה,כאילואירוניה.אירוניה?איזו .אירוניאליוט?

הפוזיטיביסטימהזיהויכחלקככאלה,לזהותןשצדיךישויותהןהמטונימיה,

כחלקבניסוי,לסטודנטיםמחלקשהואמהשאלוניםכחלקהספרות,חוקרשל

שלדודלהכשירכדיאלאנועדלאזהוכלונו.'ונו'הקוגניציהעלמהאמיתות

 .האדוןשלהשיחמטעםחוקריםלספרות,מודיםסטודנטים,
משיח.חלקאיננההיאהתרבות.מןהעבדשלהאירוניהמגודשתכךבדיוק

קיימתהיאפעמית.חדתמידהיאהעבדשלהאירוניה .העבדשלשיחאין

וכמובןמיעוטיםשלבהומורבמשלים,הכדורגל,במגרשיבגידופים,בבדיחות,

מעוותת.קריאהבעזרתגםהתרבות,מןמגודשתשהיאאלאהטובה.בספרות

הופכתאני''איפהדביקוביץשלשאלתההנההמקום,שאלתאללשובואם

.ההזדהותהעבדשלהסבלהסבל','מקום-והתשובהאנחנו','איפהלשאלהאצלה

שללעולמהביחסנשאלהשלאהמרכזיתהשאלהוזוהקרבן'עםהזדהותהיא

 1השידהאתלתקוףכדימבקדיםשימשנמוךבגובההדחיפהעלהשיר .דביקוביץ
i 
ץ

j 
< 

J »« 
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 123ארוניתכזהדבראין

לבנון),מלחמתלפנינכתבשהשיר(למרותלבנוןבמלחמתשנכתבההפוליטית

אף .ברחיתההעדביההילדהעםהזדהותהדנהכמהלדאותיכולתחוסרומתוך

שאפשרטקסטכלמוניתהחגדאייתואלמאמץהוא 7 •האדוןשיחשלדדנוזר

הפוליטיתהשידהאתלנגחכדיאימצודביקרביץשל"דחיפה"אתאפילו .לאמץ

איךיותר:ערדפשוטהעליהשהתשובההפשוטההשאלהבדיוקזראבל .משמאל

הנקשרתכלאתאינטרפרטציהארתהבתרךהכלילומבקדיםהדנהכךשכלזה

ואתהבוכים,הנהדרתואתסקנדינביהשלהתותיםאתומפלט",ל"מחסה

הממשיאלאהאקזוטי'מבצבץלאהללוהשיריםמתוךבערני?הנמקיםהחופים

לתייגהעדיפוולפיכךהמנקדים,מסרגליםהיולאולכךישראל,שלהקולוניאלי

כךהנהכדיכאונית.מוטבארכסובלת,עדינה,בלשוןגםאםדביקרביץ'את

שלה:הפנטזיותאתהמשודדתהאשהכותבת

ij ידארנוי~ח~g נו"~רים'~~ים
נורבגיה,חד.פיאלאותיהבא

T ·• . :· .. : :• ז:

כ?;ה 99או.~ר~י~לאור~:יס~א
העולםמדבדו"תמכלהאמלל

T ,"ז:י " T ::· T T 

בו.ן, /oרסס~"ךי~ת·ב,~ד"אi:זק.~גןןן~ת~לז;נד י~~

!דים ijל~~!קים??סר
 ) 95עמ'כה",עדהשירים("כל~~דוכ.~ליסם~בו"א י~~pז

גברבעזרתלהגיעהמשודדתרוצהאליהםהקטביםשניביןלהבחיןקשהלא

המשודדתרכיולילד,לילידדימויהואשהקנגורולהבחיןקשהלאארתה.שייקח

היאשאליהםאלה,מכלאחדאףרכילמיסיונרית,עצמהאתלהפוךמוכנה

בפירושמכנההיאאותםהספנים,לא ,הל~~באמתאיננולהגיעמשתוקקת

דקנאמדהאי-שייכרת,שאלתאתשנפתורלפני .הקנגורושלאוודאי'נוצרים',

עםהתמודדותאלאלאקזרטיקה,רעבאיננוהמזרחאלדביקרביץשלרעבונהכי

הלא-מעדניהאקזוטי',מ'הערלםמ'מקרמם',מגיעהאייםכיעליהםשאומדיםמי

שנותשלבישראלמארדחזקשיחתמידהיההמזרח,אלהאיבהשלהשיח(והדי

ואילך):המאוחדותהששיםשנותעללרבדשלאהחמישים,

קן"~ג~הו~ג~ני

ים. w ~~שי-ר~ת~סי?שי·דם w~ש
ךכו!קים.t;כי~ים;ג~ים,~ש

~יסם~תפו.ע,דים ,~~ ijי g ~~ ,~על

 .ר~~ל '!iזpלנכ~י~ים
 ) 119(עמ'פה?זpטו"ר~;ניםלר ,~~~י
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מעבדהסתםמןהעומדתקולנועית",ל"חוויהמעבדקונג,בחוגגהזההיופימהו

מיוצגהפצעובכן,הזה?השירשלהשותתהפצעאיפהגלם?כחומדהזהלשיר

קונג:חוגגשלהזונותבכאב

אר"רזריסד~תלר"ת '!fi ??ערדק~נרנiJ iזר"נר"ת [iרק
מכתמיםמשיבבגרי

: • :•• .'' • ._· : T • , 

f בר"ת~iלאר"תק~נרנ??~~t;םיכ. 
~בקרז,נr;י~~חר"ת~סד~~ור"ת

 > 120(עמ'~רקיב. iJ?ד Wf~ל

נובטשלה"הודיים"השירים(אובגדוש""אופרהבהשפעתחוזרות,והשורות

אדם")הואמ"אדם

שר·~לר"ת:iןןז,ניtק,הר~~ךגך~ם
נרזק'י?אלt;כי~יהר-הר

iJ pז;:i9 ,7ןiJ ק,לאבאיtת~f .ךשררים

במזרח.הפצועה,האשהשלהמבטנקודתעםהדוברתשלההזדהותמצויהכאן

כאןאיןקונג.חוגגשלהזונותלטובתונזנח,נבדקנבחן'המערביהמבט

ה"אליוטית",האסתטיקהבדוחהכאב,אתלבלוםניסיוןישנכון,אקזוטיקה.

מוקדאתמסווהאינההבדכטיאני""פזמוןהעלהחזרהאבלכאן'שהובנהכמו

דביקוביץ:דליהשלהממשיאתההזדהות,

 .וכי iJי r ~ wfקי· .,מק:

ההזיהבאוסטרליה:לקנגורו"נוצרים"ספניםביןההתחבטותאלשבאניעכשיו

שטחמיןבצפון'ולאבדרוםלא-העולםבקצהמקוםהואהנמשל .משלחיתה

לחיינו·כאן,לחייהכמטאפודהאליו,חוזרתשדביקוביץמקום-לא-מקוםהפקד,

כאן.שלנו

בהר"דג·קר"דג י~~

;:ואר·ק;נר"ס,~לךהר"דג·קן"~ג

הער"לם.בקצהרועלצבעו.ניכפנסתלויה
: T TT: :· ' -T ··:· T T 

ךךקר"ן iJאולי
או"םבמשייעטפנה

-:-: .'' T ' '." : T 

רישמטנה
:' : : :· T 

 ) 120-121(עמ' .םי~;:~·רנ [iז;רהר"ם~ל
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 12 5ארוניתכזהוכדאין

מטאפודייםבצבעיםהמחופשהממשיחוזרושוב

י wמז.פ,תרך fז:דו;י~~ז;ז~המק~נר'תמזונותךכק

~כךןז;י'מ~~רים
~כךן

 ) 121(עמ'~ז ?f ~ tאלנ;:וןצל~~ים

פוליטיקה: !לאאקזוטיקה? .השירסוףוהנה

-קר'~גהן'~ג fל'א י~~

~ער'ןם.לאךהר~ג-קר'~ג

הקולוניאלילייצוגוולהיזקקהאנושיהסבלעללכתובשבשביללהיותמאודיכול

מספקת,איננההזאתהתשובהגםאבלאשה.העבריתלשידהלבואחיתהצריכה

גםוהדישלהן,לסבלןכדימויהלא-מעדניבסבלבחדרלאדנותשמשודדותלפי

הזעירה"קושי"אתתעקוףהפמיניסטיתשהביקורתאפשרואיאשהמשעולאגי
נכתבשעיקרהמשידהלבואפעםמדייכולהפוליטיכן,עליתד sהזה.בורגני

למשהווהופךכללבדדךמתרסקהפוליטישכאןאלא .האדוןשלהשיחבתחומי

יכולהאשההאםהזאת).הפתלתלותאתלהדגיםויזלטידכמו(איןלגמדיאחד

מקום,מכלבטוח.לאאנייודע,לאאניהאדון?שלהשיחמתוךשידהלכתוב

(וכלהמערבשלהקולוניאליהשיחבתוךשדריעבריתהנכתבהאדוןשלהשיח

מלבדערביםופנימה,החוצהבישראל,הזההשיחשלהכפולהבחזיתפעילכולו

הדיקולוניאליים,בדימוייםהשתמשהדביקוביץאםוגםמלגו).וחרדיםומדוחים

הקנגורו).שניאתותנ"ךחשבון(ללמדמאודבולטתלגביהםשלההאירוניה

"סצינהזולתאחדדברהאקזוטייםבנופיםמצאהלאהיאחשוב:הכימקום,ומכל

סבל.שללא-מערבית,אחרת",

העולםבתוךמקומואתלמצואדביקוביץשללקוליותר"ש"קלחושבאני

ביןהמתחאתנעדראינואצלההאקזוטיקהמתיאוריתיאוראף .·מעדניהלא

אדרךתיאוראחדיואולם,בזנזיבר"."מלחמהבשירלאגםלנתינים,הלבןהאדם

וכמוכלל,שחודיםאינםשהילידיםלנומתבדראפריקאי,איבאותומלחמהשל

זנזיבר:איננהזנזיברגםקונג,חוגג

f תי.רf מ~תר'תw כתr

מל~ז'ערךם~ת~רים flJ~רדו
f !~דה .ד~יזfזiמ:;נW .ל.ף

 > 101<עמ'~ו;יאר.ם.ם ry~ליר wסיי·~ם
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חיטיןקרני

 ,דביקרביץשלביותרהחשובהפוליטיהשיראללהגיעכדיאלאנאמדלאזהרכל
שלהאירופיםשליטיההצלבנים,מפלתאתמתארכולוהשירחיטיך"."קרני

נקדניבתבוסתםאלוהית",תכניתשל"הגשמהשברתמאתייםמשךהארץ
 9חיטין:

מוזרות~;כינר'ת 9:ןג~ם~פונ'ק,דנןם

ךמר'~י ?i~~ג,זםגכים fר~רו::זךטר'ם

צלבניםאוחרתהפליגו-11הנזנאה
 ·ז:-ד: ·:·-יין

רב.ר~רב~ל~ים

~~ריים iJג,זל ל~~~~ריםזייד~rכד
~סםלקחו~נרח.יסם~ת

לסםהר'לידוג,זין~לי f~~רים

~סר~ה.
 ) 133(עמ'בר'ךם. fג,זל~סולא

לשיאםמגיעיםהארץשלהכיבושאחדיהצלבניםמעשישלהזרועהתיאורי

הנשים:שלהאונסבתיאורי

ןק~ם~ת~רירד~מוזייך

~tקים. ij~ת ר~~ iJ~ל ם~fז~~

מולמגדליהם,עלהמתנחלים,שלזראחרת,תצפיתלנקודתהשירעובדאזדק

הנפדים:

:ןג!ל.תךחר'מר'ת~ל~;כים~~רל.יrזך;ה

~רים f:ןגלסםחזfסאו~אד
שגדלו.ממזדיהם

-:"" :• :• T : 

כמרזנזיבר,שלבנפדיםהעררלבניכמרמהנפדים?הניבטותהעינייםמישל

מיהזאת,הארץממזריבהירות,וביתד ,כאןגםכךקרנג,חוגגשאיננהקרנגחוגג

בקריאהתמידהופגנהזהירותכמההמתנכרים.צאצאיהםאלאצלבנים,שאינם

אתם,לגמדי:הנדודהעמדתהנוכחעיוורוןכמההזאת,החורבןנבראתשל

וילידיה.מהארץחלקואניאשהאניצלבנית,אינניכבדאניצלבנים,אבותינו,

הצלבנים .השירבבנייתעיניים""גרבהרשוםנמרך"בגרבה"דחיפהשרםאין

 D-!cll!l 14ו.נ
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 12 7ארוניתכזהדבראין

ושובשובהאנטי-קולוניאליסטית.המשודדתמזדהההכפריותעםמבחילים.

האדוניםתמימים""כמההצלבנים,שלהשודבתיאוריכפייםלספוקחוזרתהיא
כותבת.היאהללו,

יותר,מאוחדשניםמאותנעשיתהצלבניםעלהכתיבהוהדיהחוקר:יאמר

אתהבינוולאשניםמאתייםכאןישבוכוחם,בכלהמתואריםהגבריםוהם,

גדועיםיותרהרבההיושהםמבינה:שניםמאותממרחקשהמשודדתמה

ג'ני"של"שידהאתדביקוביץשדהממנוהמקוםבדיוקזהאכן,מ"תמימים".

מותראםהו~לה"),אומדת."אני /נופלהראש("וכאשדבגדוש"מ"אופדה

של"האירוניהתענוגהואהמשודדתשלהתענוגהקודמת.ההשוואהאתלמתוח

היודעהעבדהאדון'שלהנופללכוחול~פותאלאיכולשאינוהעבדהעבד",

שמחפשמיהזאת.ההכרהאתלומעניקאינווהואשלולהכרההאדוןזקוקכמה

שלה,הפגיע~תבאמצעותזאתלעשותצדיךלאדביקוביץשלהפמיניזםאת

 .נגדוהאדון'מוללגמדיהמכוונתשלה,הארסיתהאירוניהבעזרתכלקודםאלא
והכפרייםהנאנסותוהנשיםהמשודדתמטעםהדיןיוםמתוארכךמקום,ומכל

הזאת:הארץשל

ז,כזפר"~פר"ךטס~רקיזזpלע.ינו"~נכה f-12ה ה~~~
 .סע.~מרז,כי .,,~~כ,זע.לרקר Wס~לילר·ת nדר

לי~~יםה P ~ \9:ז,וןpךךח~רץ~ק"םד"~ח
Q ךךח.ז,כן~אב,ז~ער"~יןלכרשלח-ז.ז-ריזpזן:;
סק.ל.ב;:זכר"ק,ד~רךע.לש'ר"קאר"נ:ים ח~~ר~םרגי ?i נ;:

ריזם ryלה 9 ~חראריז
 ) 134(עמ' .ין tpחרגי ?i נ;:

לעבריתמהערביתבבואהמשמעותהאתקצתהמשנה'דין',במלההשימוש

גדולהניצחוןחגיגתבמעיןהשיראתמסיימתהאסלאם')'דתמוטבאו ,'תד'(

השיראתמסיימתאינהדביקוביץאבל .סלח-א-דיןחיילישלהמוסלמים,של

המתקתקה,בנעימההשמח-לאיד,הקולזהאחד,לקולעובדתהיאאחד.בקול

שלו:הרועםהסיגודאלהיו"תמימיםה"כמהאתהמביאההאכזרית,

 .ערדלהםחיתהלאממלכה
 ·:דז:ז-:זז

לים. W;דרךל"אעולםז::ז~יל"א
הצלבנים.הידותמימיםאכזריםכזפה
 •ז:-- T • •: •ז:--ז

ריי· Wסכל

שלה.כמושאהמקוםועלהתשוקהעלאלאהנוף,עלמאמרזההיהלא

 c/ 1lt D!י 1!1 ~
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עלמאמרזהאיןלנוף.ביחסהאדוןמושגעלאלאתיירותעלמאמרזהאין

מןכחלקכאן''היותעללכתובהניסיוןעלמאמראלאאמריקה,אואירופה

הפוליטילכוחהמקוראתלהסבירניסיוןזהומכליותרהחסרה.ההיסטוריה

הפמיניסטית).לביקורתהומאז'(וגםרביקוביץבשירת

8.3.2008 

בביקורתביותרהמגוחכיםהדבריםאחדהיאהסופדשלכבדידהב"אוניבדסלי"המופקדהשימוש
המצויןבספדהצמידחמוטלדקשקד.גרשוןתמידהיהמכולםוהחרוץישראל,שלהאקדמית

השיחשלבכבודומאודנזהרהגםאםהללו,המונחיםעםחשבוןבאה ) 2006(כתר,הנוף""בשם
האקדמי.

למשל,באנגלית,קייםשאינוהישראלית,בתרבותמאודמשמעותימונחהואלארץ''חוץ 2
הספרותעלמחקרשום . Auslandבגרמניתהחדשה,בעבריתמונחיםהרבהכמוהלשוני,ומוצאו
ליםמעבדאללנסועבישראלהבינוניהמעמדשלהעצוםהמאמץאתלעקוףיכולאינוהעברית

הדימויים,עלמחקרשום .ואילךהחמישיםמשנותולעסקים,לביקורים,ללימודים,לחופשות,
לנסיעותהנוגעותהסטטיסטיקותעללוותריכולאינווה"מדחק",ה"מקומיות"עלהנופים,על

באירופה,חופשהתמורתכל-כךגבוהיםמחיריםלשלםהנכונותעלהכלכלי,הקושיעללחו"ל,
המערביהעולםבכלהשבעים,שנותתחילתמאז"עממי"למצרךהאוויריתהתיירותהפיכתעל
האמצעיהששיםשנותסוףעדשהיהלחו"להשיטשלמקומואתלצייןחשוב .בישראלוגם

בדדךלכאןההגירהעלשהדיוניםכמהוכלהזידה,מןוהסתלקכמעטהזההעניין .לתיורהעיקרי
מכאן,יצאושבוהאופןדווקאופוסט-ציוניים,ציונייםדיוניםשלברזלצאןלנכסיהיוהים

המשודדבידינמחקהל"שם"שהנסיעהמשוםאםביןנמחק,קצרה,חיתהשהיציאהכמהכל
בארצותמזמןכבדנחקרתעברית'ב'ספדותששידהמשוםאםוביןשם")כמו"כאןהוא(שהדי

שלל"כאן;שם"החוקרשל"כאן;שם"ביןהבלבולבתוךמתמוססהקריאהשלוהמוקדהברית
בשידה:זך'מהפכתהתרחשהבהןהשנים ,-1955ל 1950השניםביןכינאמדאםדיהמשודד.

אדם.בנימיליוןמשנייותרקצתשמנתהאוכלוסיהמתוךלחו"לישראליםאלף-232כיצאו
יצאוהזה,המאמראתששימשומהדוגמאותגדולחלקנכתבובהןי 1964-1960השניםבין

ישראלים,-600,000ככבדיצאו- 1969עד 1965בשניםישראלים,אלף-420ככבדלחו"ל
יצאוהישראלית,הבורגנותשלצמיחתהשנות , 1974עד 1970הראשונות,השבעיםובשנות
לישראל,הסטטיסטיהשנתוןלסטטיסטיקה,המרכזית(הלשכהישראליםממיליוןלמעלהלחו"ל

23.1.2007 (. 

גםכמוי 13~ם l!lבממןפדלנאורסיגלשלבמסתהמבריקלדיוןזכתהשמשמעותההחלפה 3
שלה.הדוקטורבעבודת

 ,) Cultureהאנגליתלמלה(או Kulturהגרמניתהמלהמןהתרגוםבמשמעותתרבות,עלדיוןכל 4

הדיוןהמערבית.לתרבות-אליהמתייחסותהמערביבמקורןהללושהמליםלמהדקמתייחס
למערב,מחוץנתיניהלביןהתרבותביןקיימתהיררכיהמניחשאינובכךלוקהדב-תרבותיותעל

לחיותאולהלצייתדבר,שלבסופוהנקראים,ומזדהים,אשכנזיםישראל,שלהיהודיםכולל
שלנו""התרבותמןמהההיררכיה:קבלתמתוךשלהםהיוםסדרבתוךאותהלכלולאולידה,
עללוותרשאפשרהמניח"תרבות",עלדיוןאיןהדיהמערבית"."התרבותלצדלנוחצדיך
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מקרס,מכלהזה.לענייןטובהורגמהחראהיחרדי"הספדים"אורןעלהדיוןהמערבית"."התרבות
גסתמידחכורנה .אינדונזילאסלאםאפריקאיאכימיזסביןלשילובמתנורןאיכררב-תרבותיאף

 .לכאךארלבלזק,
באירוניההיטבמצרידגדוסמן,דרואועוז,עמוסאויהושע,ב.לא.גמורבניגודריזלטיר,אגב, 5

השירבחירתעצםזאת.להדגיםמיטיבחראעימרבשיחותולפחותמהמרכז,ריחוקנושל
המעניינת.היאאיטלקיתלאנתולוגיה

דליהעלכאןשאומדמהכל . 18עמ' , 2006ירכי , 6~ם l!I ~הלבה",-"באהאלדראיפדכקלטל 6
במסתה.גסקריאהדרושדביקוביץ

קלדדרןנסיםעשהאחרים,פוליטייםמשרודיםלנגחבדידביקרביץ,שלבשירהכמעשהוממש 7
שלהאחדתפיסת"עלממאמרהמגושמתבגסותציטטהוא .גטותמרהאמניתשללמאמר
ומשרתו,האורןמעמדתלהצליףבדי(ב"מעריב")אותווגייס ) 116(סטודיומיכאיליקוב"בוריס
עזה,ברצועתאביר,בזרועותא-דררהמוחמדנרדהשבומחריד,שבוענאותרהשמאל,באנשי

כטל ,-1982מרביקרביץשלהשירבענייןכמר . 2000אוקטוברהשכייה,האיכתיפדהתחילתעם
האורן.שיחעלהחרוצהבסכיגרריהאותוששירתמהאתרקגטושלמהמאמרהגרלמכיהמבקר

העמדהזרהנברן","השמאללעמדתלהתנגדותאמניםלגייסבניסיוןאזחיתהעסוקהאגב,גטו,
 .ההמונילהרגגיבוישהעניקה

הרי .שחרריויערהישראליתמישלהחלוציתהמסהחשיבותיותרערדגורלההזאתמהבחינה 8
זאתובכללמשל,ברכשטיין,אוריאצלוההתייפייפותהגכדרכרתעלגסלכתובהשתייםיכלו

תמיראו: .פואטילדגלהבורגניהביתאתהפכהאשרכשים,שירתשלבתחוםלהישארהקפידו

 ' 1~ם l!I ~העברית",הפנאישירתעלכתיבה:אזורהיגייני,"'אצלישחורי,ויערהישראלי

 .) 74-63(עמ' 2005ינואר

הצלבניהנושא .בארץהצלבניתהממלכההתמוטטותאתוסימן 1187ליולי-4בהתרחשהקרב 9
מאוחרדניס.קוראיםעלקסםהילכופראררריהושעשלמחקריוהישראלי.לשיחזרהיהלא

לחלוטיןשוכהאירוניהלזהותאפשר(ובהמורת""ערעוזעמוסשלהנובלהגסהתפרסמהיותר
לאירופה).מחוץצלבניםלפנטזהעזלאעוזרביקרביץ;שלמזו
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