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לאוריצחק

המראייניםמבקשיםבעצם,"ומה,

וממני?"מנבוקובהאלההמתנשפים

והמערבנרקיסיזםתעמולה, :וחושן"אהבהעל"םיפור

בשלהאיננההיאמארצי.מבוגדאנישהדיצעידה,נערהזוחיתהכאילובישראלמביטאני

הזוהארץמקום,מכלזקוקה.עודהיאזמןלכמהיודעאינניוהולכת.מבשילההיאאבלעדיין,

יותרשנה.עשריםלפנישחיתהמכפי-יותרוהרעיותרהטובבמובן-יותרמכונהעלעומדת

זה.שלהמחירומהאפשר'איולמהלצפותאפשרלמהמביניםאנשיםויותר

 ) 28.10,2004צייט","דיהגרמנילשבועוןבראיוןעוז(עמוס

כולם-האדמהפנימעלנמחוערביותבידייםהעצמאותבמלחמתשנפלוהיהודיםיישוביכל

בשבי,נלקחואונמלטואונרצחואחדעדכולםהיהודיםוהתושבים-הכללמןיוצאבלי

בשטחיםביצעוהערביםלמקומו.המלחמהלאחדלשובערבצבאותהתירולאמהםלאישאך

מלחמה:באותהלערביםהיהודיםשעוללומזהיותרעודיסודיאתני''טיהורבידיהםשנכבשו

נותרואלףממאהלמעלהאךערבים,אלפימאותוגורשונמלטוישראלמדינתשטחמתוך

נותרולאומצדיםירדןשלטוןבידיעזהוברצועתהמערביתבגדהזאת,לעומתבמקומותיהם.

נהרסו.הקברותובתיהכנסתבתינמחקו,היהודיםאחד.יהודילאאףכלל.יהודים

 1 ) 388עמ' , 2000כתר,וחושך",אהבהשל"סיפורעוז,(עמוס

האנינההתבונהביקורת :הקדמה

אתני'טיהורלעומתחלקי'אתני'טיהורשלכוחומהועוזעמוסמביןמוצלחכתועמלן

בשטחים ,ן 94sב·היהודי",העם"השמדתאתבקפידהמתארהואכןעלמוחלט',

כזהאמיתי,עםרצחבמוחלט:מדוברשהרימספרים,בליישראל,למדינתשמחוץ

'כולם':הכלל',מןיוצא'בלי'כליל','הכל',המושמד'לעםזכרנשארלאשבעקבותיו

פנימעלכלילנמחוערביות,בידייםהעצמאותבמלחמתשנפלוהיהודים,יישובי"כל

גבישלבהערותנעזרתיהמאמרעלבעבודהאחרת.צויןאםאלאזה,מספרלקוחיםהציטוטיםכל 1

שנטר.ועודדפיטרברג
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אונרצחואחדעדכולםהיהודיםוהתושבים-הכללמןיוצאבליכולם-האדמה

המלחמהלאחרלשובערבצבאותהתירולאמהםלאישאךבשבי,נלקחואונמלטו

ג'נוסיידי,פחותהרבהמשהושעשינואנחנו,ניצביםהזאתהטוטאליותמוללמקומו."

וגורשונמלטוישראלמדינתשטח"מתוךזכרנו:מרח.ילנושעשולמהבהשוואהבעיקר

אינהההשוואהבמקומותיהם."נותרואלףממאהלמעלהאךערבים,אלפימאות

עליהחוזרזאתובכלאליה,התוודענושכברהשמדה,אותהשובאותהסוגרתנגמרת.

וברצועתהמערבית"בגדהאירופה:יהודישואתאתהמזכירותתוספותכמהבעזרתעוז

היהודיםאחד.יהודילאאףכלל.יהודיםנותרולאומצריםירדןשלטוןבידיעזה

שלהאמצעיבאיבררקמופיעיםמספריםנהרסו."הקברותובתיהכנסתבתינמחקו,

השמדתאתהמתאריםאלהכלומרהמזעזעים,והסוגרים,הפותחיםובצדדיםהמשוואה,

מוחלטת.זוועהרקישובסוף,בפתיחהבקוראההולמיםאלההערבים,בידיהיהודים

במשוואה.נזכריםאינםהפלסטיניםלב:שימומכירות.סוכןשלבטריקכמובןמדובר

הירדניוהלגיוןדרום)(כפרהמצריהצבאלשוןאותהתחתמוכנסיםכך'ערבים'.רק

העתיקה).והעירעצירן(גוש

יהודיותעריםלהיותהפכועריואשרנהרסו,מכפריו 400ש·הפלסטיני,העםחורבן

שמאותהפלסטיניהעםגזעית,ובאפליהכפוימחפיר,בעוניהחיקטןערבימיעוטובהן

אדם,כבנילחיותהסיכויכולללהם,שהיהמהכלאתאיבדוובנותיומבניואלפים

המצוטטתבפסקהלהיותהופךספרו,אתכותבשעוזבעתגםהמתמשך,הזה,החורבן

השתמשלאמעולםעוזגורלנו·שלנו.למשלממנו,גרועיםשישנורא,לאלאירוע

כדיהזהבביטוימשתמשהואעכשיובתש"ח.צה"ללמעשיביחסאתני""טיהורבביטוי

אמיתי.יותר,גרועאחדהיהאזכיהיה,אםלומר:

הנהעוז.עמוסהילדמשפחתשלגבהעלבעקשנותתלויההזהבספרההיסטוריה

להישלחאמורהיההאב :-13.4.1948בהצופיםלהרהשיירהטבחשלתיאורומתחילכך

אותנופוטרתאינהההצלהניצל.וכךהמסעבערבחומועלהלמזלו,הזאת.בשיירה

זה.טבחשלדווקאתמוהכמעטמפירוט

השיירהזו , 13.4.1948ביוםעצמה.שיירהבאותההנצורחצופיםחדאללהישלחחיהאמוראבא

עלהוטלוסטודנטים;פרופסוריםואחיות,רופאיםושבעהשבעיםחייםונשרפונרצחושבח

להגיףהלאומית,בספריהבעבודתועליוהממוניםמצרדווקאואוליהעם,משמרמטעםאבי

העירשכונותמשארהחדשלניתוקועםומחסניה,הספדיהמרתפישלמסוימיםחלקיםולנעול

 ,) 414(עמ'ומחסניה.

לשיםחשובלכןוגרמנים.יהודיםבעיקרואינטלקטואלים,סופריםבהמוניטובלהספר

רופאים,אינטלקטואלים:שלבמצעדהיהודיםהטבחקורבנותגםנזכריםשכאןלב
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דירטבחאחרימידהתרחשכידוע,הזה,שהטבחכיווןואולם,וסטודנטים.פרופסורים

כבול:משפטעוזמשרבבכתגמול,הסתםמןיאסין,

לירושליםממערביאסיןדירהערביהכפראתכבשווחלח"יחאצ"לשאנשיאחריימיםארבעה

בבוקר,וחציתשעבשעהחצתה,אשרהשיירהאתחמושיםערביםתקפומתושביו,רביםוטבחו

חאוכלוסיחאתרקלאשירתחרסההחולים(בית ...חצופיםהראלבדרכהג'ראחשייה'שכונתאת

(שם)ירושלים).תושביכלאתאםכיהיהודית

הקודםהפירוטאחריהכל,זהיאסין,דירשלמתושביו"רבים"טבחוולח"יאצ"ל

ביתוסטודנטים").פרופסוריםואחיות,רופאיםושבעהשבעיםחייםונשרפו("נרצחו

נוסעישלהטבחתיאורהערבים.היואנושייםלאכמההכלל.לטובתהיהאגב,החולים,

 .נמשךהשיירה

מחששמתכתבלוחותשוריינושחלונותיהםאוטובוסיםושלושהבשיירה,היואמבולנסיםשני

בלב ...קטנותמכוניותשתיוכןרפואי,וציודאספקהעמוסותאחדותומשאיותצלפים,לאש

הפרו·נאצימנהיגםאמין,חאג'הגדולהמופתישלהווילהלרגליכמעטהערבית,השכונה

הראשוןהרכבעלהסילואני,מווילהמטריםוחמישיםכמאהמרחקפלסטין,ערביישלהגולה

(שם)מוקש.על

להעתיקוזמןיכולתלנוואיןתיעוד,מעיןיותר,עודמפורטלתיאורזוכההשיירהטבח

השםאתפתאוםממיר'פלסטין'השםכיצדלבשימוזאת,ובכלהעמודים.כלאת

נתניהו,ועדמבן·גוריוןהישראליהתעמולהבסגנוןבדיוקמופיע?הואכיצד'ערבים.'

היהלאשכללהמופתי 2להשמדה,המלאהשותףתפקידאתהמופתימילאשבו

באמתכותבאינועוזאבלהשיירה,שלהטבחבעתבארץהיהלאובכללבירושלים

במקרהלפירוטהסיבההנההתעמולה.באמצעותעצמואתמוכרהואזיכרונות.ספר

המזעזע:התיאורבסוףמגיעההיאהשיירה,

למתקפותהראשונהבפעםה"הגנה"כוחותיצאוהצופיםבהרהשיירהטבחלאחרקצרזמן

מןומתפנהההולךהבריטיהצבאמולגםבנשקלהשתמשמאיימיםכשהםהארץ,ברחביגדולות

 .) 416(עמ'להתערב.יעזאםהארץ,

בשםשימושבולעשותמתביישאינושעוזהסוגמןגס,בשקרשמדוברלעובדהנניח

 , 1948שלהנרטיבהואשחשובמהאבל . 1948אפריללפניהחלהאתניהטיהורהאומה.

לערבים,היהודיםביןההשוואהמתוךופתאום,שולי.ענייןהיהיאסיןדירבקצרה.

(דביר,והמוות""האומהבספרהזרטל,עדיתבמפורטכתבההמופתיבמוטיבהתעמולתיהשימושעל 2

 dtS0-145,עמ' 2002
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התחילו'.'הםהסיבתיות:מגיחה

יחסיבאמצעותשלהםהפרוזהאתהמוכריםהצעיריםהסופריםרקשתקוולא

הסופרעםקטנה"אשעל"ידידותהמנהליםהסופריםרקשתקוולאמשומנים.ציבור

האינטלקטואלי":"השמאלשקרוימהגםשתקבאירופה.ההוצאהלבתיאותםהמכניס

מלמדיםכולםביקורת,ורושפיתיאוריהכותביוהגדר,המיגורמומחיהתרבות,מבקרי

ולאמעוז,אותםמרחיקהשיעמוםרקלאשתקו.כולם-תרבות"ו"ביקורת"תרבות"

שלהגואההגלעםלהתעמתהרצוןחוסראלאדבר",מחדשאינוש"הואהעובדה

"ספרותלפרנסיכמובן,פנויה,נשארההזירהיחד.גםאחיםשבתבציבור"."השירה

האתני",ה"טיהורעלהפסקהאתציטטלאמהםאישמתפעמים.שלשורהעברית",

ספרותשבין"החציצהכתב:לאורדן . 1948נרטיבשלמחדשגונואראתהזכירלאאיש

אותנטיות."שלרושםיצרההשוניםרכיביועלהסיפורוהבנייתצומצמה,ומציאות

למסורבשקט,לכתוב , 63בגילכעת,עוזשלהחזקהצורך"לכןכתב:קלדרוןנסים

ההקדמה.סוף 3עובדות'),'למסורחזק',('צורך ".הקינ;:~שלטוןלחפשעובדות,

הדודהחוכמת

פניעלוחולףהתשע·עשרהבמאההמשפחהבימיאזאימתחילברומאןהמתוארהזמן

הספרפיעלהיו-מחמיאיםמאודתיאוריהם-והסבתותהסביםאיומות.תקופות

בעברית.צ'כובאוטולסטוי,גיבוריאתהסגנוןמבחינתמזכירדיבורםמופלאים,אנשים

מצאשעוזהארסנלמכלמשהואו"שדים",או"חושך",שלדמותאיננומהםאחדאף

ושובשובשומעיםשאנחנופיעלאףהמשפחה,מבניאחדאףשני,מצדבעולם.תמיד

שלדברשוםאומראינודרמתיות,הכיבתקופותבעולםשעברוואףהיו,משכיליםכמה

הכלמקומות.ספורבאיןכברכמותוקראנושלאדברחדשה,ראייהבושישדברממש,

מוכרים:בשמותמשובץגםאםפינת·המתנה·בקופת·חולים,שלחוכמהבמיןרוחץ

לסדרומידתכףניסושהםשלך,סבאחשבכךוחבריהם,וסטליןלניןועםטדוצקיעםהצדה

כאלה,חכמיםמיניכלועודאנגלסושלמאדקסשלספריםספרים,על·פיהחייםכלאתמחדש

רועעללאלהם,היהלאהחייםעלמושגשוםאבלהספריותכלאתמאודיפההכירוהםשאולי

לקחתיהיהאפשראיפעםאףפעםאףלאיד.והשמחההרשעותהעיןצדותהקנאה,עלולאהלב

הנוצריישופיעלולאשלנוערוך''שולחןפיעללאספד!שוםספד!פיעלהחייםאתולסדר

 ,) 189(עמ'לא!לעולםמאדקס!שלהמניפסטפיעלולא

השווהלאור . 20.9,2002וספרות","תרבותלאור,רן ; 10.4,2002"הארץ",ספרים,מוסףקלררון,נסים 3

כך.כריעדג'ויס.מאתול"יוליסס"פרוסטמאתהאבוד"הזמןל"בעקבותהספראת

 7מטעס
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j-

זהאתמספרוהואעוזלעמוסהדודהאמרהלהם",היהלאהחייםעלמושג"שום

החייםהחיים.עלמושגכמובןישולקוראים,לסופר,לדודה,לכולנו,לנו,לקוראיו.

השמותיםבתוךשמטרידומה 4החוכמה,זוככה.חיים.פשוטאלאהספר'פיעללאהם

אי·קבלתההואשמטרידמהחשובים,סופריםשלשמותבאמצעותהאינטלקט,ומצג

אףרבנושמשהנניח,אמר,הסבאלמשל,הספר".פיעל"החייםעלכלשהיתובנהשל

לתרבות"תרומתנו·אנו"הוארבנומשההכלאחרי .הספרפיעלחייםעלינוכפההוא

במשפחה,אמיתיאינטלקטואלאיזההיהושמאבו.לנפנףטובהסיבהישכלומרהמערב,

כפייתטראגי,באורחהיא,כולהשהציוויליזציהלומרכדיפרויד,אתקצתשקראכזה

הריוזהמתאבדים,אדםבניציוויליזציהשלכזההקשרובתוךהספר",פיעל"חיים

שלרקלאסיוט,הםהספרפיעלהחייםובאמתהזה,בספרעוזשלהחיפושנושא

שלגםאלאוסטלין,מארקסמצדרקולאערוך,השולחןבעלאוישו,מצד"הדתיים",

שחייםספרהיאהאםהקוראים?חביבתלציונות,באשרומה 5שלנו,הליברלייםהחיים

הארות.לקבלסיכויאיןבן·גוריון?שלגורדון?ד.שלא.הרצל?שלספרפיו?על

הומרוס,סופרים:עשרותשלשמותהמחברזורקעמודים,מאותפניעלוכך,

גבסיך,טורגנייב,דוסטויבסקי,טולסטוי,צ'כוב,מיצקייביץ',גתה,שקספיר,אובידיוס,

אחדאףאלמוני.איננומהםאחדאףואחרים.קפקאטשרניחובסקי,עגנון,ביאליק,

איןבשושלת.הקוראיםאחדמצדמוזרהאהבהשלפריאיננואחדאף"חריג".איננו

וירדו),עלוסופרים(הרינשכחכברשבמקרהשולי'משוררשאהבעוזבמשפחתמישהו

קראהאחר,תקופתיטעםלההיהבשיקול,טעתהחשוב,לאסופרשאהבהמישהיואין

ורמאןאולישניצלו,אותרואוליוופל,פרנץאתאוצווייגסטפןאתפעם,שללהיטים

גםהכונניתעללעמודממשיכיםתקופהכלשלמהספריםמעטיםרקהרייותר.זעיר

טלאולוגיההצלחה,שנחלהההיסטוריתלתנועהשיירהזהבספרהכללא,אבלהיום.

יכולאתהאותה,קראתלאאםגם-יקרקורא-היוםשלהקלאסיקהתרבותית:

שלקלאסיקהאותהזוהיעוז'עמוסשלוהסבתותהדודותדרךבעקיפיןממנהלמצוץ

התענוגהנצחית.הקלאסיקהבצלחסתהעוזומשפחתהנצח,היאהריושלשום,אתמול

מביך.כמההאני.אידיאלבזכותשלך,כולויקר,קוראהנרקיסיסטי,

 ...הזההמספרששים,בן"בקרובהים":"אותובדומאןצדקןכקשישהמחבראתייצגהכברהזאתהרודה 4
שיש,במהלשמוח/שצריכיםסובלתאשהסרניה,דודהמפיושובשובשמעבאי·סבלנות,ילדותו,/מאז
הים",("אותוהזאת."להשקפהקרובדי /סוף·סוףעצמואתמוצאהואכעתלהודות.צריךדברכלעל

 .) 45עמ' , 1999כתר,

עסקאלמלאשלנו".ערוךל"שולחןשלהם""ישוביןבהקבלההזרות"ל"אוזנייםהחנופהבולטתכמה 5

"המורדביןההבדלעלמשהולומדבוודאיהיהתרגומו,וקוראילשונוקוראיאצלחןבמציאתעוז

השש·עשרה.המאהשלהמפורטהקידודלביןהראשונהמהמאהבפרושים"
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תובנההספרים,מתוךמשהושלאחדתיאוראףאיןהספראורךלכלמזאת,יתרה

ראייהושוםנזכריםסופריםהרבהכל·כךהסופרים.קוראימכללמישהושבאהכלשהי

איןספרות.קראשמישהוהידיעהמעצםהתרגשותרקנזכרת:אינהספרותקוראשל

אמנותיבניסיוןספרותי,בזיכרוןלאחוזניסיוןשלגמגוםמקורית,חדשה,אחתתובנה

אליודיברלאדברושוםספרותהאישקראכאילוכאן).נזכריםמלחיניםהרבה(כל·כך

הזה:הנרקיסיסטיהפרץאתלהביןאפשרכךרקשלו.הטראומהאושלו,חייוזולת

אפילו .) 36(עמ'וממני?"מנבוקובהאלההמתנשפיםהמראייניםמבקשיםבעצם,"ומה,

מוכר,נובל,פרסחתןוהואאיתר,לדברזכהשעוזמשוםמיוחד,לתיאורהזוכהעגנון,

הזאת.לגלריהממש,שלהשפעהשוםבליהאגו,דרךנכנס,זהעגנוןגםיותר,אופחות

עלל'פרשנות'מנוצלתאליויותרארוכהשהתייחסותעדחשוב,כל·כךשעגנוןאלא

ולומרממששלמדיבורלהיחלץכדיהסבתאמגויסתדברשלובסופועוז,שליצירתו

קלישאה:איזושוב

כתיבתיאתלהרחיקנאבקתי Iעגנוןשלמצלולהשתחררהתאמצתיאחדותשניםבמשך

מאיזוהיטב,המדוריםממקצביולעתים,הבעל·ביתיתהמתעדנת,הרוויה,מלשונומהשפעותיו,

יידישאיםניגוניםשלפעימותעםיראים,לשוןשלתמימיםהדהודיםעםמורשיתנחת·רוח

שלו,והאירוניההשנינהמהשפעתלהשתחררעליהיהדשנה,חסידיתמעשייהשלואדוות

ומןהמשמעויותומכפלהאניגמטייםהמבוךוממשחקיהגדושה-הברוקיתהסימבוליקהמן

המשוכללים.הספרותייםההיתולים

מהדהדודאימעגנוןשלמדתימהעדיין Iממנולהשתחררוהמאבקלהתרחקהמאמץכלאחריגם

שכתבתי.בספריםמעטלא

ממנו?למדתיבעצםמהאבל

הכאב.אתוללטשלרסןמהעוגה.צימוקיםלקטוףלאאחד,צלמאשריותרלהטילכך:אולי

'אםעגנון:אצלכתובשמצאתימכפייותרחדבאופןאותואומרתחיתהשסבתיאחדדברועוד

 .) 97-96(עמ'תצחק.'תבכה.אלאזלבכות,דמעותיותרלךנשארולאכבר

לאזהבשבילהכאב"?אתוללטש"לרסןמעגנון?עוזהצעירהסופרלמדבאמתמה

וכיווןכתיבה.לסדנתללכתודי Iאותומידלהגלאלבטח Iעגנוןאתלקחתצריך

החוכמהקובעתכך-דברשלבסופוכיסבתו,אתמצטטהואמעגנון,למדלאשעוז

טוביותר-כזאתכלליתבהשכלהבעיקרהמצוידהקוראכמובןמעריץאותההעממית,

ההצלחהמסופרתושובעוז?)שלבכתביומצחיקמקוםישבדיוקאיפה(אבללצחוק.

ככהיצאאבלנובל,פרסלונתנושהשוודיםלפניעודעגנוןאתהכירעוזכטלאולוגיה:

למטרה.קליעהאיזונובל.פרסלונתנוהשוודיםדברשלשבסופומיאתהכירשעוז

בגרמניהעליושמעולאמזכיר:הואאיןעוז,עלהשפיעשבאמתמיברדיצ'בסקי,ואת

לבטחהמוקדם,עוזשלסיפוראףאין(והריאיתר""להזדהותאפשרותאיןאצלנווגם
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הזאת,ההשפעהלכן"תימאסי"):ולאסגנונילאלעגנון,כלשהוחובבושישורמאן,לא

לומרהיכולתשאיומובןהסבתא.במונחימנוסחתעגנון'שלכיורשהכתרת·עצמומעין

זלרה,המשוררתאתהמתאריםבעמודיםיותרעודבולטתמישהושלכתיבהעלמשהו

איןוכמה .הראשוןספרהאתכשפירסמהשמחכמה .קטןילדהיהכאשרמורתושחיתה

שירתה.עלדברלומרמסוגלהוא

גולשת-חשוביםבשמותטובלהואאף-משלוהגיגאיזהעוזמנסהכאשרוגם

עינתהאףואוליריתקה ...שלוםגרשםאת"גםהנה:סבתא.חוכמתאלשובחוכמתו

"אוליאבלטוב,זה"ריתקה" .) 472(עמ'המוות."שלאחרהחייםשאלתהשניםבאותן

בקיטועההמשךהנההכל,לאעודוזהדרמתי.נשמעאבלודאי,פחותטוב,יותרעינתה"

מבצע:עצמושהסופר

כתבתי:שלום,שלמותועלבדדיוהודיעושבובנוקד

יודע.הואועכשיוהלילה.נפטרשולם'גדשום

 .)םש( ...ואביואמיקפקא.גםיודע.כבדבדגמןגם

שהקוראחשובים,שמותכאןשמשובציםאף-אינטלקטטיפתבליוהיגגנו,חזרנושוב

אנשיהיוכיבהםסופרשכברואימא,אבאעםוסיימנו-מכירוהכלל·אירופיהגרמני

החייםלאוגםהמוות,דווקאאיננושלוםולגרשוםולקפקאלהםשמשותףומהספר,

שלהכפירהעלאוהזאת,היהודיתהאמונהעלנאמרלאדברשוםגםהמוות,אחרי

ההוריםחברותהכלבסךומובלטת-נאמרלאממששלדברשום-הזאתבאמונהעוז

את-שעולמוהישראלי,הקוראשלוכמובןהגרמני,הקוראשלהמחמדבלשכת(והבן)

 •אליוהמערבואהבתלמערבשלואהבתוהמערב,מאהבתבנוי-להבהירעודנצטרךזה

יותר:נחרצתלשוןשמבקשומיהאני,אידיאלבבנייתמכל:יותרהזההספרעסוקבכך

חסודהלסובלימציהנרקיסיסטיתהתענגותביןפוסקבלתיבאופןמתרוצץהזההספר

 6האני,אידיאלשלבבנייהשלה:

הדודלושכתבבהקדשהמתבונןעוזהנרקיסיסטית:לזחיחותקצרצרהדוגמההנה,

הזאת,בהקדשהשנה,מחמישיםיותרכעבורכעת,מתבונן"אניקלוזנר:יוסףאבא,של

שאולעםהאירוניהמפגשתיאורוהנה .) 69(עמ'יוסף."הדודעליידעבעצםמהתוהה

סמלימכתםשוםלי'הזכור"ככלסופר:יהיהאשרהילדאתשהכירטשרניחובסקי'

שלבהקשרעצמו,פרוידזההיההנפש.אומה"פדט",מתחילההפסיכואנליזהכיבטעות,הסבורים,יש 6

העתיקההאנושיתהפסיכולוגיההיאהקבוצותשלהפסיכולוגיהכילהסיק"עלינושכתב:האני,אידיאל

תמידהזדהות,שבוהאופןההיפך:בדיוקאלאפרויד,אתעניינהחברתיתפסיכולוגיהלאביותר",

של"אני"אימוץמתוךיותר,מאוחדתקבוצהכלאוהע.ןד,אתולהפיקלבצעמצליחההאב,באמצעות

 Sigmund Freud, "Group Psychology and the Analysis of the Ego ",כאידיאל.-אחדמישהו

155 . in Civilization, Society and Religion, Pelican Edition, p 
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התחייהדורמשורריענקביןהזדמנותבאותההוחלףלאולציטוטלהנצחההראוישנון

מכךיותרועור ,) 45(עמ'המרינה."דורשלוהמייבבהקטןבא·כוחולביןבספרותנו

שהיאהאשה,במיניותעמומהקנאהגםואולי ...נשיםביןליטוב"ומאזהמביך:המשפט

ממתי ,) 555-554(עמ'התוף,"עלהכינורכיתרוןיותר,הרבהומורכבתעדינהעשירה

כאן,להביאומכריארוךהמשגלתיאורשלו.המורהאיתרשכבהמאזנשים?ביןלוטוב

תרבותי:הכל·כךהאני,לאיריאלגרידאנרקיסיזםביןעוזמתרוצץכאןגםאבל

וכעבודהפטפון,מעלובדאהמסוגדיגשוברטלצלילישלנוהשידהקריאתעדניהאפירווכך

זהוהיהזו,פניעלזהכשחלפנומדחוקפניעלנחהיהחיוכהודקנפסקו,פעמייםאופעםעוד

ציידתכמואםכישלההמוטבאלפניההמאירהכנדבניתלאוחיבה:גאווהעליצותשופעחיוך

 .) 554(עמ' ...שציידהבציודהמביטה

אבלמהז'ורנאלים,לתמונותרמתהכל·כךוהיאזהובהופלומתהשזוףכמובןהיהעורה

מבטהכליטוףהמחברשלהעצמיתיאור(כמוהללוהנרקיסיזםפרצימסתיימיםלפעמים

מיניצומחותגםומכאןככה,להתרברבשאסוריריעהמעיןברתיעה,מורה)אותהשל

שלמאומץתיאורלאיזההמרהבאההנרקיסיסטיתההתפרצותבמקוםכלומר,אירוניות.

בהשוואת(למשל,וצניעותועצמוהמחבראימא,אואבא,הציוני,הרעיוןהאני:איריאל

שלהעצמהמקבליםאנחנושכך ,פרופסורלהיותזכהשלאלאביוכפרופסורעצמו

האב)י,רמותעלבצניעותהמתרפקהבןרמותשליותרעורגדולהוהעצמההאב,רמות

להזדהות.לקוראמאורקלכולםעםהמערב.תרבותלהומעברישראל,מרינתוכמובן

תיאורטיים,בטקסטיםלהשתמשבליהזאת,בתנועההעיסוקאתעצמנועללהקלכרי

ממיזוגכתוצאההאישיותשלסוכנותהלשון:בזוהפרוידיאניהאניאיריאלאתנתאר

עםאותחליפיהםעםיחדההורים,עםוההזדהותהאני)של(איריאליזציההנרקיסיזם

כיהתובנהלנוחשובההסטרוקטורליסטית,ללשוןמעברהקולקטיב.שלהאיריאלים

אחרת),(אולאומית""הסכמהשלהקונפורמיזציה,שלביותרהמובהקותהצורותאחת

לעסוקשרוצהמי 8כזאת,הזדהותבאמצעותבדיוקנבניתסמכות,עםהסכמהבעיקר

(בן·גוריון,בצעירותוופגששהכירלאישיםלהורים,מקנהשעוזהעצומהבחשיבות

בן·גוריון,באוניברסיטתלספרותהחוץמןמורהלהיותאנינכנסתיאבימותלאחרשנה"שש·עשרה 7

שםעלהקתדרהעלאותיהפקירוכךואחרהמנייןמןפרופסורשםממניעשושנה·שנתייםוכעבור

נדיבותבהצעותתל·אביבאוניברסיטתוהןירושליםאוניברסיטתהןאליפנוהשניםברבותעגנון.

אניהרים,עוקרולאובקיחריףולאלמדןשאינניאני,לספרות,גמורפרופסוראצלןואשמששאבוא

ציפורןשוליים.הערתלמראהחלבינמנוםמיןתמידנופלמוחיועלבמחקרמעולםהיהלאשראשי

 ,) 155-154(עמ'כמוני."מוצנחים''פרופסוריםמעשרהיותרפרופסוריאליתחיתהאבאשלזרתו

8 , J. Laplanche & J.B. Pontalis, The Language of Psychoanalysi:,·, Maresfield Liberary 

144 . 1967) 1988, p ( 
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הדמויותמןלהתרגשלקוראיםקלכמהערלברוקשרוצהומי 9וכו')ונו'חיילהיהכשעוז

הפקתדרכיאלושובשובלפנותצריךהוריו,עםהמזדהההנעררמותבאמצעותהללו,

שלהפסיכולוגיהעלבריוןאיתרשפרוידוהפרימיטיביהפשוטהמבנההקולקטיב,

שבטנו.עמנו,מרינתנו,אבינו,מאיתוריותרמיידיאיןההמונים.

הנכדחוכמת

(עמ'ספר."אםכיסופרלאספר.ולהיותלגדול"קיוויתיעוז,כותבקטן,""כשהייתי

איריאל·לשמעהקוראהתרגשותאתשוב,ומזמין,מאורתרבותינשמעכמובןזה .) 26

הואכאשרפחדיו,אתהכתבעלעוזמעלהכךאחרעמודיםכמהאבלממש.שלאני

הרע:הקוראאתמתאר

בידיו'שנפלההאשהבגדיאתוקורעשמתנפלכזהמאהב·פסיכופאתמיןהואהרעהקורא

בשרה,אתרוחבקוצרהצידהמסלקעורה,אתופושטממשיךהואלגמריעירומהכברוכשהיא

אזרק-הגסותהצהובותשיניוביןעצמותיהאתמגרםכברכשהוא-ולבסוףהשלד,אתמפרק

 ,) 37(עמ'הגעתי.בפנים,ממשאניעכשיוזה,זהוסיפוקו:אלסוף·סוףמגיעהוא

המתעללאנסאלאאינוהרעוהקוראאשה,גוףבכללהואלהיותעוזשרצההספרובכן,

הללומהפחדים-פרוידיאנייםבמונחיםלפחות-המשתמעלכלנניחהאשה.בגוף

איננוהרעהקוראמפנישהפחדבכךנסתפקהאני.איריאלשלליצירתושלהםוהקשר

מבקשתיותרהרבהכאןאיןפרוורטיים,במונחיםמתוארשהואפיעלאףוכימזויף,

חסרותנשיםכלפיכללבררךשלו,הקריירהאורךלכלעוז,מפגיןאותםרחמים,

מפנישלוהפחדיותר:חשובהזה).הצורךבאמניןמסבירבעצםהואהזה(בספרהגנה

ודמגוגי,גסלפטריוטיזםהקרקעשהםרקלאהחלשה,האשהעםהזדהותואוהאנס,

שלהאוהדתהקריאהאלהדרךנפתחתהביקורתי,הקוראשלכזהתיאורשאחריאלא

הטוב":"הקורא

שלהיעלמותהיותרעורמוזרההזאת,מהביוגרפיהברריצ'בסקישלהיעלמותושמוזרהכמהכל 9
בן-גוריון.לביןהעבורה,תנועתלתוךהתקבלודרכהבה,חברחיהשעוזחולדה,קבוצתביןהיריבות

בן·שלמרויריבבכלל),(וגורדוניהחולדהאנשישלהפוליטימנהיגםלנון,פנחסשלמחסידיוחיהעוז

המשתתפים.צעירחיהשםהיסוד",ב"מןמאמריודרךחיתההסמליםלמערכתעוזשלכניסתוגוריון.

קרובשחיהכמיבן·גוריוןואתמפא"י,שלהחיוביהקוטבאתשרתבמשהעוזראהשניםבמשךועוד:

רבים(ענייניםעשריםבןשחיהאחרישהתרחשומשוםלאזכר,איןאלחלכלכתב.גםכךלז'בוטינסקי.

שהם'משוםהאומניפוטנטיההצלחהלסיפורשייכיםאינסשחםמשוםאלאחזה),מהגבולבספרחורגים

הישראלי),(הגרמני,מהקורא""רחוקיםבמחלוקת,","שנויים
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הייאושואתהזוועהאתבךלחושכדידסקולניקוב,שלבמקומועצמךאתמעמידהקורא,אתה,

למתוחכדי ....הגדל~תהזיותואתנפוליאונית,ביהירותהמהולההממארת,העליבותואת

 .) 39(עמ' ...שלךהאנילביןשבסיפורהדמותבין ...בסוד)יישמדו(שתוצאותיההשוואה

הקורא,אתה,רסקולניקוב.עםהקוראשלהזדהותמתוךרק'לאבספרלקריאההכנהזוהי

רסקולניקוב."שלבמקומועצמךאת"תעמידלכןדוסטויבסקי,כללבדרךקוראהרי

רוצחכלומררסקולניקוב,שוםשלו,ספרותיצירתבשוםעוז,עמוסאצלאיןוהרי

מציבההזאתההכנהאבלהזה,בספרלאלבטחהמודרניות,השפעתתחתכל·כך,מובהק

במבחןדוסטויבסקיבידיהמוצבהקוראזהקורא·דוסטויבסקי'שלבתפקידהקוראאת

במקצתאפילודומהאיננההרוסיהמחברשלהפוליפוניהכן,עליתרמנשוא.קשה

בעולם.אדםאףעםקשרלושאיןאחד,גיבוררקבושישוחושך",אהבהעלל"סיפור

ללשוןמתרגםכאן,מביאועוזשעמוסכמודוסטויבסקי,שלברומאניםההזדהותמושג

תפיסתכלאתהרכבת,נסיעותאוהמטוסים,ספרותאוהוליווד,שלההמוניהריאליזם

ההזדהותבתפיסתהאחרים).ושלפלוברשלבלזק,(שלהתשע·עשרההמאהשלהספרות

את"להעמידלקורא/תמאודקשההתשע·עשרההמאהשלהגדוליםהרומאניםשל

מאדאםעםלאגוריו,אבאעם(לאמקום""החלפתשלבמצבעצמהאתאועצמו"

במניפולציהאומר,שעוזמההנכון.הואההפךכמעטרסקולניקוב).עםלאבובארי,

הבלתי·נסבלאתלעשותלךהציעשדוסטויבסקיהיודעאתההקורא,אתההוא:שלו,

נפוליאון,עםהזדההאשררסקולניקוב,בעקבותצעדצעדוללכתהמוסרית,מהבחינה

לקרואכדיאותםוהבאהללוהמורכביםהכישוריםאתקחאחת,זקנה[רק]רצחאבל

אתהשנאמר:יותרסבירהצלחה.סיפורעצמועלסיפראלאדבר,עשהשלאגיבורעל

בתורדוסטויבסקיאתקחזה:במקוםאותיקראדוסטויבסקי,אתקראתשלאהקורא,

דוסטויבסקי.בשםל,דמספקשאנילעולםבואובאמצעותיאלי,ובואאניאידיאל

העבריתהאני:אידיאלעל

המודרנית:העבריתעלרבות,שניםלפניעוז,כתבכך

ושלך,אית,רכביכול,כולה,היאהיוםמיוחמת.פרחחית-כביכול-החדשההעברית

עלמאחוריה,מוטלאתהעיןוכהרףנועזת,המצאהלכלה wwתעלול,לכלנכונהולמרגלותיך,

פעם,אףשוכחתאיננהודק ...החדשיםמאהביהאללהשועטתוהיאמגוח,ךוקצתאפרקדןגב,ר

ומכל ...ושבעובדכלעםבהםבוגדתהיאדרכיהבכלהתנאים,ואתהנביאיםאתלרגע,לאאף

 .) 27,עמ' 1971העזה",התכלת("באודוהים.ההדיםכמוברקע,מדחוק,נשקפיםהםדרכיה

ביחסלסלחנותמעברל"מיוחמת",הסולחהגברשלכביכול,הנינוח,לדימוימעבר
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נערהבתוארהישראליותהתופעותאתלכנותהשנים)(ארוכתלהקפדהמעברלייחום,

כאזהמחבר,לגילקשרבליאימא),עלהבןהגנתשלהזאתלפטריוטיותנשוב(ועוד

המבנהשלביותרהחזקלקשרלרגענניח(הבה"האב"לגילקשרבליכלומרעתה,כן

מקבליםאנחנוחומריה,עלהשפה,עלדיבורבמקוםהחוק),כנציגהמספרהאובססיווי:

וראוייםטהורים-האבותלה.נסלחאםגםזנזונת,הבת"אבות".עםהזדהותעלדימוי

 .דבריודעיםאיננוהמחבר?שלהעבריתעלהזהמהדימוייודעיםאנחנומה .להזדהותנו

שתיביןהתהומייםההבדליםעלתנאית,אומקראית,עבריתהיאשלוהעבריתהאם

כלומרמיוחמת","פרחחיתשלעבריתהיאשלוהעבריתהאםלא.הללו?המתותהשפות

בדיוןהעבריתשלהדימויריקותמכל,יותרכאן,בולטתאבללא.הטרוגנית?שפה

אשריהא ,שלולשפתוחיזוקאיזההוא ,כאןמקבלשהקוראמהכלהזה.הנרקיסיסטי

אתלרגע,לאאףפעם,אףשוכחת"איננההחדשה,העבריתלפיובה,השימושסוגיהא

הטהורהמקוראתשוכחיםהקוראים,שאתם,להיותיכולושוב:התנאים,"ואתהנביאים

יודעים.אתםלאומיות.זוכרת?היאאיךזוכרת.שלכםהעבריתאבלשלכם,העבריתשל

האני.אידיאלשלהזדהות

 ,המערבילקוראהעבריתעלהללוהדבריםאתלספרכמובןאפשרמידהבאותה
אקזוטידימוירקניתןאלאעצמה,העבריתעלדברוחצידברכאןנאמרלאשהרי

אחרימאהרבעכמעטכאן,גםבאנגלית.עוזשלמאמריםספרהתפרסםן-994בשלה.

(ובמקוםוהנביאים"התנאיםשל"אמתאותהנוסחההמיוחמת,הפרחחיתשלהדימוי

צריךכברעכשיומפוקפק";עברבעלת"אישיותבאנגליתנאמרמיוחמת""פרחחית

אלאהעברית,עללומרלעוזשישבמהאיננוהעיקראבלהמערבי).מהפמיניזםלהיזהר

אלפונההואובשמומזדהה,הואשאיתרמשהו ,מעליולמשהושישהאידיאליבממד

איזהשלמוסףערךכאןמקבלתהעבריתעברית.יודעיםלאאושיודעיםהקוראים,

עצמועלהחוזרבמבנהבדיוקמאוד,לעוזוחשובכמובן.פרוטסטנטיבעיקרדתי,מקור

הנערהוכמגןהדורותכנציגעצמואתלהציגוחושך",אהבהעל"סיפורכללאורך

 10האומה,כלומרהשבירה,

בחדוותלהשיאבדרוצההייתישלאאינטגריטיאיזהישהעבריתלשפהגםשפה,לכלכמו

בראשקרובותלעתיםמופיעהפועלפיהשעלהעתיקההעבריתהמסורתלמשל,ההתחדשות.

סולםמובהק.ערכיםסולםתרבותי,אתוסאיזהעמוקבאורחמבטאהמשפטמבנה ] ...ןהמשפט.

רקולאהמודרניזציהבגללרקלאבסכנהוהואיאבד.שלארוצהוהייתיבעיניטובהזההערכים

העבריתהשפהומתמיד.מאזהעבריתהשפהעלהיוכאלההשפעותזרות.לשונותהשפעתבגלל

המאוחד,הקיבוץמולדת",אותךכותבים"אנובספדיהביטחון"כוחותשלהמין"חייהמסהאתודאו 10

1995 • 
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הערבית,ועםממנה,והושפעההארמיתעםהתפרפרההיאמפוקפק:עברבעלתאישיותהיא

נהדרת.גמישותלההקנוהללוההרפתקאותוהאנגלית.והפולנית,והגרמנית,והיידיש,והרוסית,

בשפההמקופללאינטגריטיאחריותשלמידהמתוךלכתובמשתדלאנילדיאלוגים,מחוץ ] .. ,[

אבד.יישכברמהעללהגןהמתאמץקיחוטהדוןכמומרגישאנילעתיםהעברית.

הריהעברית?שלמאפייןבתורהמשפטבראשהפועלמקוםעלהזההדיבורכלמה

כאוסבעיקרמשקפתהיאובעבריתלשונות,הרבהבכל·כךקיימתכזאתאפשרות

אינועוזשאותוכאוסלשוני),עירובשלאחיד,נוסחעלהכרעהאישל(תוצרתחבירי

נכתבעוזשללכתיבתוהמקביליםבעשוריםכן,עליתרשימוש.בועושהואינואוהב

רובגורסים(כךשמיתשפההיאהמודרניתהעבריתאםהרבה,כאןוהתווכחוהרבה,

אוצרשרקהיידיש,מןהלקוחתחבירבעלתאירופית,שפההיאאםאוהבלשנים),

פולשליותרהרבההרדיקליותטענותיואוז"ל)רוזןחיים(למשל,שמינשארמילותיה

מצודד,דימויבמכירתהואעיסוקוכלכאלה.בדיוניםענייןשלשמץאיןלעוזוקסלר.

אידיאלעםהזדהותמתוךנקבי,משהועלהמגןהמחבר,שלהעצמיהדימוישבמרכזו

סביבתו:ועלעצמועלכותבהואוכךהעתיקים"."האבות

שלפעילבאוצר·מליםמשתמשיםסביביהאנשיםרובוצנומות.דלותכולןהןלשונות-הדיבור

הבאותולגזרות-אופנהמליציותלתבניותכבולהזההמעטוגםמלה,מאותוחמשאלףעדכאלף

המדוברת.השפהאתאט·אטלהעשירתוכלהנכתבתשהספרותמקווהאני ] ... [לים.מעבר

גםבכוחךאיןבמליםלבטאבכוחךשאיןומההמחשבה,גבולותהםהשפהגבולותהכול,ככלות

ולחיותםהחייםאתלהעשירהסיכויהואדקויותולבטאמורכבותלבטאהסיכויהיטב.לחשוב

 ,) 28-27עמ'העזה",התכלת("באורומורכבדקריתמוסעל·פי

משפתמצומצמותאינןהדיבורשפותכזאת.איוולתאחרילהוסיףטעםאיןבאמתאבל

הדיבוראיןכמהעדלהדגיםיכולגםישורוןאבותלהדגים.יכולישורוןאבותהספרות.

ושלהספרותשלהעבריתעלמשהולהגידכדימלומד,להיותצריךהעבריתעל

שנתפתאום:חשואתהאסורה,מתכתעםמשתעטנזתהעבריתהלשון"כאשרהממשות:

דבר,בכלהעינייםעםלנגועמקום,בכללהציץשמותרהזה,האושרלך,באההלשון

 12ופרח."פרחבכלשלההמוזיקהעםנוגעתהדבורהכמו

11 54 . Amos Oz, Israel, Palestine and Peace. Vintage, 1994, p 
עמ' , 1995המאוחד,הקיבוץ , 1כרךהכתבים,כלהתפילה',אתתערוךהעברית'הספרותישורון,אבות 12

280 • 
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האנישלהמתקפה

פניותפולטתהאומה,שלהאידיאהבשםהמיוחמת""הפרחחיתאלהתייחסותאותה

אוהאב,דיןקבלתמתוךהאני",אידיאלל"אותוהתאמהמתוךחוק","אותובשםאחרות

עוזשלשהרומאןהרגרסיהאתתוםעדניצלשוורץיגאלהמבקרהגמוניה.שקרוימה

שמסרהערצהמכתבי(מאותסוציולוגייםבנתוניםקצתשהתעסקואחריעליה,נישא

עלכתבנתונים"),("פילוחסטטיסטיקוןכביכולשלמצחיקז'רגוןבעזרתהסופר)לו

המכתבים:

זוכלומרהקנונית",הישראליתש"הספרותלכך"הוכחות"עודבהםשימצאומיבוודאייהיו

הבלטתבאמצעותהלאומי"ב"סיפורשליטתהאתומבססתחוזרתהאשכנזית","האליטהשל

קבוצותשלסיפוריהןו"סילוף""התעלמות""הכחשה","השמטה","מחיקה",תוךשלה,סיפורה

ממרכזהיהודיםערב,מארצותהיהודיםהפלסטינים,הערביםה"נוכחים·נפקדים":"האחרים",

ונו'.ונו'אירופה

 13סיפורו.אתלספררשאיאדםשכלהחושביםלאלהשיירלעומתם,אני,

פיסקהומסכםסובלנותעלהמצהירהאחרון,במשפטהגלומהלהתחסדותנניח

תהייהאלאעוז",שלה"רשותעלאיננושוורץשלבמאמרוהדיוןחריגסה.שתלטנית

לחקורשצריךתופעהבאמתזוקונים.אלףמאהעלהספרשהילךהקסםמידתעל

גםשהריביניהם,הדמיוןוניסוחמכתביםמקריאתיותרקצתשדרושיםאלאאותה,

עצמושוורץגםאבלל"אב".ההיענות-רגרסיהמאותהחלקהואהמכתביםדמיון

הוכחות,עודיהיולאהנגדיותההוכחותהאב:מטעםלהכותמהספררשותמקבל

ממש,שלסוציולוגיתיישרתעודתהיהלאהאשכנזיתהאליטההמירכאות,בזכות

סיפור,ולאאובייקטיביתהיסטוריהלהיותיחזורהלאומיהסיפורגםהמירכאות,בזכות

עוזלמירכאות.עכשיוזוכיםכולםוהסילוף,ההתעלמותההכחשה,המחיקה,וכמוהם

אתולנכסלמחוק,להכחיש,לסלף,הזכותאתלעצמונטלשלו'ברומאןרקלאעצמו'

שלגםובעצםכולו'התיכוןהמזרחשלאלאשלו'לאההיסטוריה,סיפורעלהמונופול

והסולתהשמןבאוזניהישראליהסופראמרכךהנה,בכלל.אירופהושלאירופהיהודי

 : 2005בקיץגתהפרסלכבודבהרצאהפרנקפורט,של

הסכימושלושתםעצמה.דירהבאותהוהאלהאדםהשטןהתגוררומהזמןלפניועדאיובימימאז

פיתההשטןבטוב,לבחורציווההאללרע;טובשביןלהבדלהנוגעבכלשלמההסכמהביניהם

להםמשמשכשהאדםעצמו,לוחאותועלשיחקו-והשטןהאל-שניהםאךהרע,אתלעשות

 • 289עמ' , 2005כתר,מכאן",שרואים"מהשוורץ,יגאל 13
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כתר,הגעש",הדמדרונות("עללגמדי.פשוטתמיד,פשוטפעםהיההכלכךכדיעדמשחק.כלי

 ,) 68-67עמ' , 2006

העיקר:כמעטבאהאבודהעדןגןעלהזאתהנוצריתההקדמהואחרי

המערבתרבותאלחדדהגתה,שלמותולאחדדבלאזמןהתשע·עשדה,המאהבמרוצתשםאי

אינטלקטואליחידושקיומו.עצםאתשללהואףהרשעאתהצידהשסילקהחדשהדדך·מחשבה

 .) 69עמ'(שם,החברה"."מדעיבשםנודעזה

הרציונאלייםאלה,מדעיםשל"בעיניהםהחברה:מדעישלסיכוםבאואילךמכאן

הסוציולוגיה,הפסיכולוגיה,להפליא,המשוכלליםהאופטימיים,פשרות,ללא

כדיוכך,הטוב."לאגםובעצם,קיים.אינוכללהרשעהכלכלה,ומדעיהאנתרופולוגיה

מייסדיכלפרנקפורטנכבדילפניהנאשמיםספסלעלהושבומארקס,קארללומרלא

דיאיןואםלא.ומימאוס,ומרסלדורקהייםואמילוברמקסגםוביניהםהחברה,מדע

מגיע:העיקרהנהוהדטרמיניזם,הסוציולוגיהתולדותעלהזההקצרבקורס

אתהןלסלקבמינו,ראשוןדב·הקף,מאמץבעצםהםהמודרניהעידןשלהחברהממדעיכמה

אשםהפוליטיהממסדאוהחברה",אשמה"בכל ...האנושיהחיזיוןבימתמעלהרועאתוהןהטוב

 .) 70עמ'(שם,לא.מההגלובאליזציה.הציונות.האימפריאליזם.הקולוניאליזם.אובכל.

עםביחדובורותלדורותיה)הגרמניתהספרות(גדילתחנופהשלבתערובתובכן,

הצימעס:אלעוזמגיעאיתנו","הזןהיתעמולת

תרבויותכלפיעצומהכבודיראתפיתחנוטוטליטריים,רשעמשטרישלקריסתםלאחדכיום,

בך·להרוגהמוכניםאנשיםמכידאניהפלורליזם.כלפיהדב·תדבותיות.כלפימזו,זוהשונות

 .) 71עמ'(שם,פלורליסט.שאינומיכלאתבמקום

לעצמונוטלגרמניה,אדמתעלמישראל,יהודילועומדלעיקר.נגיעלהתבדח.די

לרב-תרבותיות,ולועגכמובן),תרבות','אותה(בניהניצוליםמטעםהדיבורזכותאת

כמונו""להיראותהדרישהמפניכלשהומחסהלמוסלמיםלהניחבגרמניה,המבקשת,

השפהבשיעורילהכירהדורשת"תמיד"),שלהנוצריםוכמוהחדש,היהודיכמו(כלומר

צווחהגרמני(שהימיןמסגדיםלבנותבזכותםלהכירהדורשתהחינוך,במערכתשלהם

הניצולים,כנציגאני,לאירופה:הערצתואתעוזתורםשלתוכוההקשרזהנגדם).

שנוגעמהבכלהגרמניתהקנאותהמלוכלך:ההווהעלשתיקהתמורתהעבר,עלאדבר

החנופהברשימתצימרמןמשהפרופ'דיברלאזהעללאירופה·נקייה·מלא·לבנים.

בדיוקגתהפרסמחתןהתלהבלייפציגפרסחתןב"ספרים".הזההספרוןעלשפיוסם

 7מטעם
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והואעוצר'אינועוזבא,זההנהאבללעבר".ההווהבין"מתחשלציוריםאותםבעזרת

ללהג:ממשיר

שהפעםאלאאצלו,לעבודאותושכרהפוסט·מודרניזםמלאה.תעסוקהלשטןהוענקהשוב

צרותינו,בכלתמידאשמהאפלים""כוחותשלוחשאיתקטנהכנופיהבקיטש:גובלעיסוקו

חףהואלעולם-הפשוטהאדם .נאמיובצובספטמברבאחרעשרוכלהובאפליהבעוניהחל

מרושעים.הםציבורייםגופיםתאגיד.הואהרועביותר,האופנתילדיסקורסבהתאם ...פשעמכל

 .) 72עמ'(שם,

אי(אבלכמובןגתהבשםםעיד,אדוארדעםהחשבוןאתלגמורהמקוםגםכמובןוזה

לתרבותשקשורמהבכלשלוהידעהריעוז:שלהזההשחץנגדלהתקומםשלאאפשר

אתקראםעידלתרגום.נזקקעוזםעיד.שללידעלהשתוותכלליכולאינוהגרמנית

הפכוהאמנותובתולדותבספרותובהיסטוריה,במוסיקהםעידשלהשליטהבמקור.גתה

גדולים"מומחים"גרמנים,בנוכחותבולזלזלאלאיכולאינושעוזםמכאלבראותו

עם:החשבוןאתלגמורעוזשלהמקוםגםוזהלגתה).הקשר,באותו

מסמשלמיםהםאשמהרגשיומרובאשמהרגשיהרדופיםאלהזמננו,בנירביםאירופים

 .)םש(במובהק.אירופיבלתישהואמהלכלש'שונה',מהלכלשמרוחק,מהלכלשפתיים

היוומההזה?המשפטבגרמנית,נשמעזה(ואיךבמובהק."אירופיבלתישהואמה"כל

שלהאידיאולוגיהפרויקטזהוהנה,פראנק?)ואנהואגבר?ריבודסרזהעלאומרים

מהמפניהאידיאליהגבולנהיהאנחנולאירופים:עכשיוהמתורגמתהעבריתהספרות

הסיכויהנאום,הפרם,-עוזשלשהקריירהבכך'אירוניהאפילואיןאירופה.שאיננו

הגרמני.האשמהרגשאלפונה-לשטוקהולםהירוקיםה"צייט"פרנסיבאמצעותלהגיע

פסולאשמהרגששישכמובןמתכווןהאחרים,הקולוניאליתהזוועהמכחישיכמועוז,

שעליומבורך,אשמהרגשויש-אירופהשלהקולוניאליהעברכלפיהמופנהזה-

היהודיםשואתאתהמציבזהה"נגדי",האשמהרגשהוא·הואאבלמדבר,איננועוז

וסופריםשפרופסוריםפיעלאףכינפרד'באורחלדוןישועליוהאירופיהאתוסבמרכז

אירופיות.כולושכלאתוםזהוטובות,שניםכמהכברהזההאתוסמןמתפרנסים

אירופהוהגנתהאבדמות

נגדובקולבפומבילצאתהעזלאהשמאלמןגרמניאינטלקטואלשוםידיעתי,למיטב

ימינובתהגרמניתהאידיאולוגיהעלארכניבדיוןלהסתבךלאוכדיהללו,הדברים

היהודיהעםכ"נציגעצמואתבונהשעוזבקיצוראומרבתוכה,היהודישלומקומו

 7מטעם
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מפתחהיאברומאןשלוהאבדמותאירופה".תרבות"חניךאלאשאינוהחדש",האירופי

הזה.הממדלהבנתמובהק

יוכלוכיידעותמידאבא:שלומידענותומחריפותוהתפעלוהנודעיםוהסופריםהחוקרים

שלחםהעזרוספריהלקסיקוניםידתקצרשבחןבשאלותהנרחבתלמדנותומעיינותעללסמוך

 ,) 464עמ'וחושך",אהבהעל("סיפורמלהושיעם.

כן:עליתר

ובספרותהעמיםבספרויותחיהבקימדהים,זיכרוןובעלחריףעילוימופלא,ידעןחיהאבי

בהומרוסוגםספרדובפיוטיובמדרשיםבתוספתאעושהלשונות,מאודבחרבהבן·ביתהעברית,

חרוץשלו,בתוךהעושהכאדםובמיצקייביץ'ובגתהובשייקספירובאונתפישתיםבאובידיוס

 14 .) 154עמ'(שם,בכוורתעמלניתכדבורהחיהושקדן

עבראותםהקשייםשנרמזיםכמהכלספק.לכלמעלעומדתבספרלאבההערצה

אין-לאבאהבהבלאהאםחיישלהגיהינוםנרמזמזהפחות-קפדןאבאצלהילד

קיבללאהדודשלהמופרזיושרובגללרקהאםבאמת.אביואתלבחוןהאומץלעוז

חוקרהיהאולימבריק?ספרותחוקרבאמתהאבהיההאםבאוניברסיטה?עבודההאב

האבשלסבלועםההזדהותשני,מצדבאמת?גדוליםספרותחוקרישלבדורבינוני,

בחלקיםשולטהזאתהקטנההמשפחהשלייסוריהוסיפוררבים,עמודיםלאודךניכרת

בכלבעיקראומץ,העדראוקיצונית,צנזורהבאמצעותמסופרהואאםגםהספר,של

חלקכיספקואיןבוהקריאהאחרירבזמןהקוראאתמלווההכאבהאם.למצבהקשור

סבלותיואתשסיפר"מו;כר",באדםלפגועמפחדנבעהספרעלהביקורתמהעדר

עלאוהכאב','אותואודותעלעקיפיםסיפוריםשלשניםאחריביותר,המוקדמים

פגיעה'.אשה'אותה

סיפורואתבונהעוזשבוהמניפולטיביהאופןהואכאןאותנושמענייןמהאבל

להיותהמשתוקקהישראליבעיניכלומרהמערב),(אוגרמניה""בעיניאחתכגרסה

אירופייהודישהואאידיאל,שהואהאב,שםשהואאידיאל,בעזרתמהמערב,חלק

הפנטזיההישראלי:לקוראהגרמניהקוראביןהקשרמנוסחכךהאירופיות.לתפארת

נוסטלגיהשלמביךיודופילימגלחלקזהובגרמניהשלכם",העבר"אנחנותהיהשלכם

מתוארים,אירופהיהודילאופנה.מעברהרבהחורגיםהדבריםיהודי.שהואמהלכל

שלהיהודיהידעאתלצמצםמתעקששהואעדה"גרמניות",לעינייםבכתיבהעסוקעוזכאילונראה 14
הללו.השוליותהידעחטיבותשתילידהעיקריהשםייזכרשלאובלבדו'מדרשים',ל'תוספתא',אביו

תלמוד?ולאתוספתאפתאוםמההתלמוד?היכן

 7מטעונ
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מאשריםוכולםלאביו,דומיםכולםאינטלקטואלים,שלענקכקולקטיבעוז,אצלגם

אירופה:תרבותשלהעליונותאתמחדש

האירופיליםמכלולתמיראחתלהיפטרהימיםבאותםשאפואירופהרחביבכלמאודרבים

כשגבותיהמאמינימשורריה,מדקלמיאירופה,שללשונותיהשלליודעיהאלה,הקדחתניים

הפוסט·לאומיתאחדותהחולמימורשתה,שוחרישלה,והאופרההבלטמעריציהמוסריות,

מאזשנים,עשרותזהאשרתנאיובליסייגבליאוהביואופנותיה,מלבושיהנימוסיה,ונלהבי

בעיניה,חןקצתלשאתכדיאנוששבכוחותמהכלעשוהיהודית,ההשכלה''תקופתראשית

בחיזוריהםהצוננתעוינותהאתלהבקיעבה,להשתלבדרך,ובכלתחוםבכללהלתרום

 ,) 129עמ'(שם,-להיאהבלהשתייך,להתקבל,לרצות,להתחבב,הלוהטים,

חן",קצת"לשאתהפעליםשלמפורטמילוליניתוחלבצעצורךכללאיןכידומה

"לךצות","להתחבב",הלוהטים",בחיזוריהםהצוננתעוינותהאת"להבקיע"להשתלב",

בנאוםעוזשללמאמץהתיאוריםאלהאיןכלום"להיאהב'.'"להשתייך","להתקבל",

הגרמנים?כלפיהכביכול-סונטתבעמידהבראיונות,מאן'ברוכאן'המצוטט

וקורבנותיהאירופהתרבות

שלהסיפורבאמצעותהקורבנותזהותשלההכחשהבספר:ביותרהגדולהעוולזהו

אתעוזסוחטשמשמוהיהודיהעםזהבאירופה,שנרצחהיהודיהעםהאני.אידיאל

המחניףהזה,האנילאידיאלעכשיונניח"אירופילים".שלעםהיהלאהגרמנים,

גרמניהיהודיעלאילוןעמוסשלללהיטיותרטובהסבראיןבישראל.ליהודים

היהודיםרובולהזכיר:לזכורצריךאבלבאירופה.היהודילקורכןהישראליתמהאיבה

היולאהםכל·כך.צבועהבצורהכאןשמתוארממהמאודמרוחקיםהיובשואהשנרצחו

המוסריות,כשגבותיהמאמינימשורריה,מדקלמיאירופה,שללשונותיהשלל"יודעי

ונלהביהפוסט·לאומיתאחדותהחולמימורשתה,שוחרישלה,והאופרההבלטמעריצי

שלשמםחילולעלהזהבמקוםלדברטעםישאםספקואופנותיה."מלבושיהנימוסיה,

תועמלןרקמימיהם.אירופיתשירהקראולאמימיהם,אופרהראולאשרובםהקורבנות,

מזמןנוכסשבהישראל,שלהאידיאולוגיתבממשותורקזה.אתלכתוביכולשוטה

כמובן,הוא,שגםהישראלי,הסובייקטעםלגמריזההלהיותהשואהשלהקורבןכבר

שנרצחוהיהודיםהמוניאתיום·יוםלשכוחאפשרהללו,המגונותבפנטזיותאירופי.

האחרים.והאירופיםהגרמניםבאוזניהזההחנפנימהתיאורכל·כךרחוקיםוהיו

וכמובןעוז,שלבנוסחהישראלית,הציונותאוהלאומיות,מכסההזאתהסתירהעל

דתי:איננובאירופהלאוהדיההציונותביןהמפגשישראל.אוהדיהגרמניםשלהציונות

 7מטעם
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השואה.אתהיתר,ביןלעצמו,שניכסהחרש",מ"היהודיהתרגשותעלכולומבוססהוא

כבנערהבישראלהביטשבוראיון(באותול"צייט"לומרעוזהיהיכולהזההמקוםמןרק

מתבגרת):

עצמי)את(ולמצואאחדבוקרלהתעוררעלולאנישכמבוגרהחרדה,ליחיתהההתבגרותבגיל

ל"צייט",(ראיוןזקנה.מקמטיאושיאפיר,השיערמפנישישלחרדהבדומהיידיש.דובר

28.10.2004 (. 

במזרחשנכחדההיהודי'העםשפתהיידיש,עלכךלדברבשבילצריךרוחגסותכמה

כנציגלדברועודגרמני,בעיתוןפיזית,דחייהשלכאלהבמונחיםלדברכדיאירופה,

הלשוןלתפיסתלשובהמקוםזהוהתנאים"."הנביאיםשלהעבריתמטעםהקורבנות,

עבריתאתמעריץהואשבולמקוםהמדוברת,השפהעלמדברהואשבולמקוםעוז,של

וצנומות."דלותכולןהן"לשונות-הדיבורהנביאים:

הזרות""האוזניים

ובכן'הזרות".מ"העינייםהקורא/תשללהתלהבותממששלהסברלהעניקהמקוםגםזה

ההפךדוסטויבסקי.אוקפקא,אופרוסט,אצלכמוספרותית","זרךתבבנייתמדוברלא

בפובליציסטיקהגםכמוהאוטוביוגראפי,ברומאןבעיקרשלו,ברומאניםעוז,הנכון.הוא

שלוהספרותיהמאמץבמרכזקיטש.רוךימראש,ידועסיפורקבלתבלייכולאינושלו,

במרכזאלינו.שהתנכרתםלמרותמכם,חלקאנחנו[רק]המערב:אלהפנייהמצויה

שנים,הרבהכל·כךבמשךשחךללהצדקתנו' .צדקתנואתעוזשלההסברמצויהרטורי

לנו'כותבשהואוהגרסהיושר'למליץזוכהקיימת,חיתהלאפעםאףשאוליצדקתנו

היאאםביןאירופה,נגדסחטניתביעהכתבאינהעברית,הקוראותלעינינוכלומר

הקוראיםאנגליתלקוראיכלומר"גרמניות",לאוזנייםאוגרמניות,לאוזנייםמופנית

לגרמנים".הפונההחדש"היהודיעל

כתובות·גםואגב,לקיר.מקיראירופיםמלאהכולההיאכיוםלגמרי,השתנתהאירופהכיום

באירופה:קירכלעלכתובהיהבווילנה,אבא,שלנעוריובימילקצה:מקצההשתנוהקיר

הקירות:עליוצעקובאירופה,לבקראביכשחזרשנה,כחמישיםכעבורלפלסטינה.'לכו'יהודים

 ,) 80-79(עמ'מפלסטינה.'צאו'יהודים

האנטי·ציונות,עםאלאהשואהעםלאהמתמודדתהפשוטה,הזאת,לסחטנותמעבר

שםאישהופיעוכתובות,אוכתובתאיזועםהאנטי·ציונותמזוההשבולאופןומעבר

דיברוהפרו-פלסטיניות,אוהאנטי·ציוניות,הסיסמאותכל(האםאירופהקירותעל

 7מטעם



 85והמערבנרקיסיזםתעמולה,וחושך":אהבהעל"סיפור

נגדאו Iללבנוןהפלישהנגדשמחוואלפיםמאותשהיואומפלסטין",צאו"יהודיםעל

-ענקילכללהפרטהפיכתשלרטוריקהכאןישבעיקרההתנחלויות?),נגדאוהכיבוש,

להכעיס,פרימיטיביבאופןעידון,הרבהבליוגםרטוריכמכבשתמיד,עוז,שלשיטתוזו

הישראלידיבוריותר:מבחילמשהוישאלהלכלמעבר-עצמיתחשיבותמרובונפוח

יותרזולמההטבלואיד.קורא , 2ערוץצופההישראלי,שלדיבורהגרמני,אלכדיבור

מרגריט:אחותהובענייןחתנו,אשתודשנו,לוטהבענייןעוזשאמרמהדברים

שתיהןכילכןלספרויכולתיהלוואיטרזיינשטאט.למחנההועברומרגריטואחותהלוטה

אבלמלחמה".לאאהבה,"עשושלטינושאישלוםלמפגיניתודותמטרזיינשטאטשוחררו

קסדותחובשיקרבייםחייליםאםכיאותןשחררופאציפיסטים·אידיאליסטיםלאלמעשה,

הזה,הלקחאתשוכחיםאנואיןלעולםהישראלים,השלוםפעיליאנו,בתת·מקלעים.וחמושים

למעזפועליםאנובעודלאגםהפלסטינים,נגדארצנושליחסהנגדנאבקיםאנובעודלאגם

הרמדרונות"עלעוז,(עמוסעמה.לחיותשאפשרפשרהבאמצעותלפלסטין,ישראלביןשלום

 .) 77עמ' , 2006כתר,הגעש",

השלוםומפגיניהנאצים,היהודי,הקיוםאויביביןהאנלוגיהכאןגםנבניתאט,אט

לצבא,הולכיםאבלבפשרהשתומכיםהציוני,השמאלאנשילביןהששים,שנותשל

יהודיםמטרזיינשטאט,יהודיםמשחררהיהודי,הקיוםעלמגןכללישבאופןהצבאזה

לאוזניהמופנההגסהדיבורזהוהשמדתם.אתלמנועכדידברעשולאהשלוםשמפגיני

היאהמטרהכאשרברומאן,הדבריםגםחוזריםכךלעברית.מתורגםהואכאשרזרים,

גרמניה.היאהמטרההמסווה:אתהמסירהמסות,בספרוןמופיעיםהםוכךהמערב,

לשטוקהולם.הסופראתיכניסהגרמנים"מולהחדש"היהודי

לניצחוןהנוגעבכלמנגדלדיןחנוךעמדכמהעדלהראותביקשתיאחרבמקום

אלהציוניתהכנענותשלהמר~הליחסיכאןלהיכנסמבלי 15הכנענית,הלאומיות

חשובטריטוריה·לשון·עם,השילושעםלאומיותזוהתהשבחסותההלאומניתאירופה

ואלההקיימות,היהודיותמהתרבויותמאודבעייתיכחלק-שלנוהתרבותכילזכור

התרבותעםמסובכיםיחסיםמקיימת-האחרונותהשניםבמאתייםהעולםמןשחלפו

1s והעבריתהזאתלספרותחשובהכיכדבר"כופרהואכילויןחנוךעלכתבתיקודםבמאמרr : כאילו

מתוךלכאודהבגולה"),יהודיתל"אנומליהתגובההציונית,(באידיאולוגיה ...נורמליזציהכזהדבריש

מצויהשמאליות,החילוניות,הליברליות,בגרסאותיהודווקאהזאת,באידיאולוגיההמידהקנהסתירה,

ההשתוקקותהפאדודית).בפאדיזהפאדודית,בטקססהפאדודית,באוחיולוין,(ואצלב'מעדב'דווקא

בתוךאבלההשכלה,עםכבדאלאהציונות,עםהחלהלאה'אוניבדסלי,'אלאוה'אידופי,'אלהיהודית

אדוןשלהפונקציהמילויבאמצעותה'נודמליזציה'הגשמתכלומדבמזרח,התיישבותשלהפרויקט

הזההמסלולאתבדיוקחדשות.משמעויותהזאתההשתוקקותקיבלההמערב,אדוןמטעםהמזרח,

 .) 121עמ' , s~ם 111 ~(שלה."המרכזיבזדםהעבריתהפרוזהמכחישה
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פנימית,סתירהבקבלתל~ותהלבוש)מנהגי(למשל,אירופהשלהדיןקבלתהמערבית.

כדיעצמה"."היאלהיותכדילה,נזקקהלאהמערביתוהתרבותהתחסלה,לאפעםשאף

המערב(בחוץ).להיות·אדם(בבית)היות·יהודיביןלהפרידהיהודינדרש'אדם',להיות

(לבן).היות·נוצרימשמעובמערבשהיות·אדםמשום ,לכךנדרשלאפעםאףהנוצרי

האירופי.הקולוניאליזםבבסיסהעומדוהואלהפרי,דמאודקשההזההענייןאת

כלומרקולוניאלית,נתינותשלמיוחדמקרההםהיהודיםההשכלה,תקופתמאז

תרבותםאתפיזית,השמדהגםבדרךשכללומיוסר,ארוךבתהליךהתאימו,אבותינו

הסתירהאתלקחההציוניתהאידיאולוגיהאוחה.לאפעםאףהזהוהשסעזר,למודל

לאדם,יהודיביןהזאתמהסתירהשחרורליהודיםוהבטיחהקדימהאחדצעדהזאת

מפניכבריחהלאסיהההליכהאתניסח(הרצלאחרעםשלקולוניזציהבאמצעות

אחת).ובעונהבעתאסיה,שלהברבריםמפנילמערבסיועוהגשתהאנטישמיות

 ,אירופיבציורהרבהכל·כךהמתעסקיםרבים,ישראליםסופריםכמו-עוזעמוס

שללפתחההמונחהגדולבזיוףיותרהרבהנחרץ-אירופהבתרבותאירופית,במוסיקה

והואמכם,חלקאנחנולהם:ואומרהאירופיםאלפונהשהואמשוםהזאת,הזרההתודעה

כללעסוקהואאיןכילצייןלמותרמהם.חלקאנחנולהם:ואומרהישראליםאלפונה

אלאעליורקלאגדולותאלהשאלותבמערב,שלנוהנתינותשלהמסובכותבשאלות

כגרמנים,ישראליםקוראיו,ומבחינתמבחינתואותו.הקוראיםהספרותמבקריעלגם

ה~ך~ה.הםהגרמנים

הספרים.באוכךואחר

ספריםאוגרמנייםספריםבירושליםאצלנוהיוביתבכלכמעטתמיר.היוהספריםכלומר,

והיינה,קלייסטושילד,גתההשנייה:העולםמלחמתלפניעורהגרמניתמןשתורגמועבריים

 ,) 23עמ'הגעש",הרמדרונות("עלומרק.מדיהואדיךמאןתומס

הספרות:הגיעהשובואזופיוס,נפשישברוהיהשואהחיתהכךאחר

לנץ,זיגפרידהאהובידידיובמיוחדיונסון,אווהבכמן,אינגבורגבל,היינריךגראס,גינתוובכן,

הםבגרמניה,יקריםאישייםידידיםקומץעםיחדאלה,סופריםלגרמניה.הדלתאתליפתחו

מחדשליהראוהםלבי.אתגם-זמןוכעבורתודעתי,אתולפתוחהחרםאתלשבורלישגרמו

 .) 80עמ'הגעש",הרמדרונות("עלהספרות.שלכוחות·המרפאאת

 ,תמידכמו ,הכלליהסיפורהואאשרהאישיהסיפורשלהזאתבהתחסדותדילאוכאילו

 ,אירופישאיננומהעםהמזדהיםאלהנגד ,כברשנאמרוהבלעדבריכלאחריהסיום,בא

עוז:עמוסעלהמקובלבחנחוןוהוא,הזולתעםכלומר
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חשוב.מוסריציוויבעיני,הוא,הזולתאתלדמייןאסתטי.אמצעירקזהאיןהזולתאתלדמיין

עמוקאנושיתענוגגםזהחרי-בסודזאתלשמורליתבטיחואם-הזולתאתלדמייןועוד:זאת

(שם)מאוד.ומעודן

הואזולתאיזהשלדמיונועללדמיין'עוזעמוסיודעזולתאיזההיאהיחידהוהשאלה

האני.אידיאלדמותאחת,דמותרקמציעהזההעולםכלוהרימתענג?

מולדתאימא

הילדהאם.מותלדרכו:עוזיצאשבעקבותיומהעלהרבהיודעיםאיננודברשלבסופו

חייאתהסוקרהבוגר,כאבעללדברולאהילדכאבאתלשחזרמעדיףוהואהתבגר,

עמוק,שקועהזהוהעולםעוזשלהרגשיהעולםדרךלעבורצריךהקשרהאומלל.הילד

אורעיה,מחניפה.מראהזולתמשהולראותיכולתמאיהנבוךהקוראבלבגםכאב,עד

הבן),מהאוניברסיטה,הבת(האשה,הצלחהמסיפורחלקרקלהיותיכוליםכולםילדים,

מצייןהזההספרותיהמעשהגםפטישיזם,כלכמוהיסטורי",מ"רומאןחלקלאאבל

יכול,האיןמןהפחדשנבנה.מהמערעורפחדליש,שמתחתהאין,מפניפחדכלקודם

הפחדבדיוקזהוהאין.עללדברמסוגלאינושעוזאלאלכתיבה,נושאלהיותכמובן,

הרע","הקוראמפנישלו

רגעיםישהתייחדות.שלמסתורירגשאיזהזעירים,לרגעיםעוז,מבודדלפעמים

מכירים,כברשאנחנווהמעושההסמכותיהקולבקולו,משתמשהואשבהםכאלה,

שם,עומדיםאותםרואה"אניבהורים:נזכרהואובאמצעותוהוותיקה,הכתיבהבזכות

זרוע,שלוביצמר'דובוניכשנישניהם,מאודרכיםהישימון'שפתעלהעולםבסוף

מהבכלבעיקרלפעמים, .) 84(עמ' " ...ירושלמיתערברוחנושבתלראשיהםמעל

שלהרוויזיוניסטיהמילייהרקעעלתיאור,שלמורכבותאיזוישהאב,לדמותשקשור

חיתהגדולהכךכדיעדהעבודה.תנועתאחרים,באבותהמירשעוזמילייהירושלים,

הופךשאיננורקלאה"דת"המרתשלהמהלךכלאבל .ביתואתלהחליףתשוקתו

ל"רגשלתתבמקוםפולקלור.שלתליםבתלימכוסהשהואאלאהרומאן,מרכזלהיות

את"הרגתישלהמלודרמטילתיאורמעברלעוז,מקלוזנרהשם(שינוישלוהאשמה"

ובכן,הקולקטיבים.שניביןבהשוואהאותומטשטשהואהדרמה,למרכזלהפוךאבי")

עברית·כמו·דיברוכאןגםאבל , 1948שלהגדולהגירושאתהצדיקובחולדהגם

במרכזלהציבהבמקוםהדת","המרתשעצםעדמהטרגי,מהספק,פוחדעוזרוסית.

יותר,עמודים,שלושהפניעלקומית,סצינהכאיזומתוארתאביו,נגדשלוהדרמה

כךאפילווהרי'חימוש:שלבמשמעות'זיון'במלהומשתמשבירושלים,נואםבגיןשבה

אומחושק,בניבענייןהכזבים",ב"ילקוטסופרהכברהזאתהבדיחההדברים,פניהיו
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אביו'ומשפחתאביונגדעוזשלהדרמתיתוהתפניתהאחרים.הרוסיםאחדאוטבנקין'

האב.ממשפחתחלקעודהיהולאבגיןשלבאסיפהצחקהילדקומי:לאירועהופכת

מענייןלאהדמעיןהיאחולדהכאןוגםברומאן.הגלומההאדיפליותשלהגמדהאיזו

 .שלובעולםזולתואיןאחרותאיןכךכדיעדלרישולים.

לפניפעמיםכמהבהשנגעאחריאמו,התאבדותעלעוזכותבהרומאן,סוףלקראת

רקאילולה,אומרשהיההדבריםאתלשחזרניסיוןבאותומצויהכאבשללב·ליבוכן.

האובייקטהאם,חיקהמלודרמתית,הטכניקהשללב·ליבהשזהוכמהוכלהיה,יכול

לב:קורערגעזהוהנהבמקומו,הבאותהמליםכלומרהאבוד,

שעה,באותהוצביחיהשלבדירתםהאחוריתהחצראלחפונההחראבחדרלירחשםחייתילו

למהלחלהסבירכוחיבכלמנסחודאיחייתיההיא,שבתבמוצאילתשעברבעאווחציבשמונה

עלשתחוסרחמים,נחלעוררכדידברכלעושהחייתילחלהסבירמצליחחייתילאואםאסור.

מעמידאףואולירגליהאתמחבקוחייתיבושהשוםבלימתחנןוחייתינוכחחייתייחידה.בנח

ברגעיעושהעצמהארתחשראיתיכפידםזובעדעצמיאתושורטמנחחייתיאומתעלףפני

 .) 592(עמ'ייאוש

הקריירהבכלרחמים,אשם,רגשילעוררשלופוסקהבלתילצורךעוזשלההסברזהו

אמוהספר,קורכןביןמיזגאלמלאכל·כך,מוזלכל·כ,ךנוראהיהלאזהוכלשלו.

הארץ.שלתקומתהתולדותלביןואביו,הוא,גםובעצםהאומללה,

בתל 17 5יהודהבןשברחובשפיראוצביחיהשלהקרקעקומתבדירתהחדריםמשניאחד

"ההגנה'.'ארגוןמבכירישוניםלמפקדיםהארבעיםשנותשלהשנייהבמחציתמושכרחיהאביב

המבצעיםעלהאחראיאזשחיהידיך,יגאלהאלוףבוהתגוררהעצמאותמלחמתחודשיבמשך

דורי,יעקבשדה,יצחקגלילי,ישראללילה:התייעצויותשםמקיימיםשחיוישחרמטכ"ל.וסגן

(עמ'לחייה.קץאמישמחחדר,באותושנים,שלושכעבורומפקדים.יועצים'ההגנה',ראשי

206 (. 

קשרישהפעםאירוניה,אותהמתוךמסופרהספר,סוףלקראתביותר,הנוראהרגעוגם

בחיינו:הגרמנילענייןגםישיר

לביןשבתמוצאישביןבלילהאביבבתליהודהבןברחובאחותהבדירתחייהאתהפסיקהאמי

היסטריהמלאויכוחאזהתנחלבארץתשי"ב.בטבתח'יוםחרא , 195 2בינוארששח ,ראשוןיום

רכושםארנוןעלפיצוייםמגרמניהולקבללדרושישראללמדינתאסוראומותרהאםבשאלה

 .) 586(עמ'היטלר.בימישנרצחוהיהודיםשל

אפשרהגרמני","הקוראאלמביכהובפנייהפוליטית,במניפולציהמדוברהיהאלמלא
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 89והמערבנרקיסיזםתעמולה,וחושך":אהבהעל"סיפור

נוכחהאינאונותרקעעלכל·יכוללהיותברצוןהסופרשלהזההצורךאתלפטורהיה

הפניםהעמדתבאההזאתהאינאונותרקעעללהפך:אוהמערב,נציגתהאבודה,האם

התרבותמגןבאירופה,הקוראיםנציגהיהודית,האומהכנציגהסופרהאומניפוטנטית,

במהלךכאן,אבלבכלל.והמזרחה"רב·תרבותיות"שלהרשעהדרקוןמפניהמערבית

ספראחרימגרמניה,הפיצוייםעלבכנסתהמריבהביוםההתאבדות,שלהזההפשוט

גרמניהותרבותבכללהמערבלתרבותמומחה·מהגרפניהעמדתמיןשכל·כולושלם,

הציונית.מהתקומהלחלקהואאףוהופךאינטימי,הכיהזיכרוןלאיבודהולךבפרט,

המזרחאתאהבהלאשמזמן·מזמןז"להסבתאעללהתענגיכולהישראליהקורא

עכשיו,כמות·שהוא,המזרחעלדעתמחוותמחוסןלהיותוגםהמחלות,ומלאהמלוכלך

ומשלהם,משלנוהואעוזכילאירופים,בינינוכלומרבסדר'והכלמערב,כברשאנחנו

המערב.כלשלכולנו,שלשלנו,היאגםוהשואה

בההגבולתקריתבעקבותלבנון,עלישראלשהכריזההזוועהמלחמתהחלהוכאשר

בעבריתהתנערשממנה"שתיקה"עלהרוח""אישכאןשמרישראלים,חייליםנחטפו

הביטחוןשמועצתכךעלהידיעותהתפרסמושבוביום(בדיוקבאוגוסט-6הבבוקררק

לה),נוחהזואשהפסקתכיהדליפההרשמיתוישראלאש,הפסקתעלהחלטהתקבל

שם,צודקת.הזאתהמלחמהכמהעדושוב,שובכתב,גםשםב"הארץ",דעתגילויופיוסם

סטאנדרד"ל"איוונינגבמאמרכן,לפנירבזמןהחוץמשרדבשירותעוזעשהבמערב,

 16אחרות)ובארצותבגרמניהלעיתוניםגםהסתם(ומןטיימס"אנג'לסול"לוסהלונדוני

ביןופרופסורים.סופריםבאמצעותלהפיץישראלניסתהשאותוהשקראתושיכפל

מכווןהחזבאללהלישראל.החזבאללהביןמוסריתהשוואהלערוךאפשר"איכתב:היתר

שלמטרותלעברבעיקרמכוונתישראלואילויהיו'באשרישראלים,אזרחיםעבראל

למעלהכברבלבנוןהיוההואביום .) Evening Standard , 20,7,2006 (החזבאללה."

כפרים,-הרוסיםארץוחבליאזרחים,הגדולרובםהרוגים, 300פליטים,מיליוןמחצי

שובעוזהשתמשבלהט,המלחמהעלוכשהגןספר.בתיחולים,בתיגשרים,עיירות,

תנועתמיהיבמלחמה".הזאתבפעם"התומכתהישראלית,השלום""תנועתבכותרת

הסתפקלאעוזאבלכן.אכן,בממשלה?תמכהבאינתיפאדהשגםזוההיא?השלום

איננוהללובימיםהמתרחשהאמיתי"הקרבכמובן:אחרות,סיבותלמלחמההיובכך,

המלחמה,סיבותשלמהניסוחיםרקלאללמודניתןהחוץמשרדעםהללוהמאמריםמתואמיםכמהער 16

כיבדהלאשמעולםהמרינהמ"שמאל".המלחמהתומכישללג'ינגלשהפכהבריבונות""פגיעהאותה

בשניםלאגםלבנון,שללאלבטחהגבול,מןרחוקותמרינותשללאאפילושכניה,שלריבונותםאת
ריבונותנוה"יונים":באמצעותארץ,להרוססיבהלהמצאההזאתהמדינההגבול,לתקריתשקדמו

זההמאמרים:שלהפרסוםמתאריכיגםללמודניתןהזההתיאוםעלהארץ.אתלכםהרסנוולכןנפגעה

בחו"ל.ישראלימאמראףהופיעלאאזעדלמלחמה.השניהשבועבפתחהיה

 7מטעם



לאוריצחק 90

לבנון,ישראל,-השלוםשוחרותהאומותשלהקואליציהביןאלאלחיפה,ביירותבין

איראןמתדלקותאותוהפנאטיהאסלאםלביןאחד,מצד-הסעודיתוערבירדןמצרים,

ואילוהשלום,שוחרישלבצדנמצאתסעודיהשבולהבלנניחאחר."מצד-וסוריה

החוץ.משרדשלתעמולהבאמתזוהפנאטי"."האסלאםשלבצד-החילוניתסוריה

אותה,להרוסצריךלכןשלום,שוחרתלבנוןהמשוואה:שללציניותלבשימואבל

מבניהאלפיםלהפוךמתושביה,מאלףיותרלהרוגלפליטים,מתושביהרבעלהפוך

במוטוהמצוטטתנערהאותההשלום,שוחרתישראלהזוועה?אתתבצעומילנכים.

אתלדמות"התענוגעלבפרנקפורטהפרסלמפריסיעוזיאמרומההזה.המאמרשל

כולל?לאאובלבנוןהחדשיםהפליטיםמיליוןאתכוללהזההתענוגהאםהזולת"?

לאוגםאחדבחודשלעשותונוכללאנעשה.טרםבלבנוןהזוועהמלחמתעםהחשבון

הרוח""אישביןקדושההלאהבריתעללדיוןפתיחההזאתהמסהתהאבחודשיים.

ההרג.למכונת

למלחמהראשוןחודש , 12.8.2006
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