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ספרות

ולתמיד מאז
 חומר הוא ישראל׳ לארץ והמוסלמים הערבים היגרו ואיך ׳מתי

ספר מאשר יותר לאומני תעמולה

 י□1סלנ1המ1 הערבים היגרו ואיר מתי
 : שפק־לישק רבקה // ישראל לארץ

עמי 334 (ספרים ידיעות

זמיר שי

1923 נוטמן, נוזוס של צהו״ס' 'מנוהו!

w■ למעשה הוא ספד כמו שנראה מה פעמים 
הכ בית של שבת בעלון שמקומה תעמולה /

 כזה תרצו'. 'אס תנועת של ויראלי בסרטון או נסת
 היגרו ואיך 'מתי שפק־ליסק, רבקה של ספרה הוא

 תרצו, אם או, ישראל׳. לארץ והמוסלמים הערבים
 לטובת רציניים טיעונים על הימין ויתר ואיד מתי

 תמיד שהיסטוריה ומכיוון נוצה. במשקל היסטוריה
 טוב בהווה, מבטנו מנקודת נכתבת

 לשם לעצמו יברר אם הקורא יעשה
בכות המופיעה השאלה נשאלת מה
 אם משנה זה בכלל למה הספר. רת

 ייתכן לאחרונה. דק ישראל לארץ היגרו הערבים
 הסקירה מן יותר השובה הזאת לשאלה שהתשובה

 תקופה לסכם המתיימר ספר שהיא ההיסטורית,
 לנו מובטח ועוד -1914־640 השנים - מאוד ארוכה

המנדט. לתקופת שיוקדש שני חלק
הע אם ברורה: שהתשובה נראה המחברת, לפי

 הרי לפלשתינה, בלילה אתמול אך הגיעו רבים
 פוליטית לעצמאות כדרישתם רעועים ששורשיהם

 בספר, הקריאה לפני עוד אבל בפלסטין. ולאומית
 מוסדית מסקנה שום מציב אינו שהעבר לזכור כדאי

 גם לצרכיה. אותו שמנצלת הפוליטיקה זו מחייבת:
 אינם הערבים כי המחברת של התזה את נקבל אם

 לטעון נוכל עדיין הארץ, של הוותיקים תושביה
בדיוק לגיטימית הפלסטינית הלאומית שהתנועה

האבוד הזמן בעקבות
 ראובני יותם של הביכורים ספר ההומואית, לסנסציה שמעבר מזכירה ההזיה׳ ׳בעד של המחודשת ההוצאה

מרשים ספרותי עומק מציג
עמי 151 (אפיק {ראובני תם1י // ההזיה בעד

ליבנה יוני

העב המשורר או הסופר היה לא ראונני ותם
 ותשוקה הומואיות דמויות שתיאר הראשון רי

לח ,2071 המאה לראשית הולכים אם הומואית.
 אם ושופמן, גנסין של כפרוזה לקים

 הנכונים במקומות העיניים את פותחים
 אותם הבהילה שלא ניכר ביאליק, אצל

להפך. כאלה. רגשות לתאר האפשרות
עק משהו לומר מבחינתם פז הזדמנות הייתה זאת
 העמוקה המשיבה לגבי האנושית, הנפש לגבי רוני

לכיעור. גם צורותיו. בכל ליופי והטרגית
 סטאר־ כמין מתואר ראובני היום, עד זאת, ובכל
 שהזדהה הראשון הישראלי הכותב ספרותי. טאפיסט

 לצד שהתייחסו סיפורים שמו תחת ופייסם כהומו
 פונה העיתונות פעם, אחר פעם היום, עד בחייו. הזה

 וייאוש זעם נבואת לשמוע מעוניינת כשהיא אליו
 ספר 1978ב־ כשיצא ההומואית. למהפכה ביחס

 זיהו ועורכים מבקרים ההזיה', 'בעד שלו, הביכורים
 מוכרחים, היו אבל המובהק, הספרותי הכישרון את

 נידחות, דמויות של במונחים עליו לדבר כנראה,
נמו לחומרים והפואטי הפילוסופי בין שילוב של

 הפותח שהסיפור מהעובדה להתרגש כלומר, כים.
תו חסרי לשיטוטים לקרוזינג, מתייחס הקובץ את

במש מבטים להצטלבות זיון, למצוא במטרה חלת
ציבורית. תנה

 וקולנוע ספרות למצוא היום אפשר השם, ברוך
 אבל כזה. בהקשר יותר, הרבה וישירים מסעירים

לא לגרום איך מוקדם בחוש ידע כנראה ראוכני

 שונספויסשל
■ומסראובו*
 ו979< התפכחות

 7ש האוטוביוגרפיה
 2015 < ריבן ז׳אן

2017 < אשדודי□

 במאה שראשיתן אחרות לאומיות תנועות כמו
פולי הגיונות מהן(. אחת רק היא )הציונות 19ה־

 של זמנה שאלת את לפטור יכולים אחרים טיים
 הלא־שע־ הרעיון, בסיס על ישראל לארץ ההגירה
 מסך יותר גדול אינו ארץ חבל אף כי מדי, רורייתי
 כבודה ההיסטוריה, כלומר בו. שמתגוררים האנשים
 לידי, שגר מהשכן יותר חשובה אינה מונח, במקומה

 קיומו עצם אשר מסוריה, או מאפריקה מוצאו יהיה
 חבר זכויות. בעל אדם כבן בו להכיר ממני תובע

 ישראל ממדינת תובע למשל, עודה, איימן הכנסת
 שלא אלא הכרמל, בן הוא שאף משום בו להכיר

הכותבת. של מאמציה מופנים זה ממין לטיעונים
יש ארץ הבאה: בתמונה נפתח הספר

 עבריה, משלושת במדבר הגובלת ראל,
 אליה, שחדרו הבדואים לפשיטות נתונה

לא ובוזזים. מחריבים ורוצחים, שודדים
 וריאציה אלא אינו הספר שהמשך לומר מוגזם יהיה

הע ייצוג של המסורת מיטב לפי זה, רעיון על
 ונחשלים. אכזריים כמפורדים, והאיסלאם רבים

 ואיך 'מתי ביררה כבר הקודם שבספרה שפק־ליסק,
 הקורא על יורה ישראל', בארץ היהודי הרוב חוסל

 הלקוחים ומספרים פרטים אינספור זה אחר מה
 אינה היא ישראל. ארץ של הדמוגרפי מהמחקר

 מחקרים מסכמת אלא בעצמה, תעודות מנתחת
 )אולי ישראלים היסטוריונים מאת לרוב קיימים,

 המדיטק בספריית נעזרה הספר כתיבת לשם כי
 עבור במבוא(. מודה היא שלספרניותיה בחולון,

 מאיר סיכום מופיע פרק כל בסוף בזמן, הקצרים
 הספר מסקנות את המביא נספח גם וישנו עיניים,
יהודית עיר הייתה "ירושלים למשל, נהירה. בלשון

 מגלים שהם להרגיש ממנו הוותיקים הממסד נשי
 ליצור הנכון, באופן אותם לחשמל איך אמריקה. את
 אפלים, לחומרים לטאבו, חשיפה של הרושם את

 דווקא ספרותי לסגנון להתמסר אותם לרתום ומשם
 את ממשיך אחת שביד קלאסי, מודרניזם מין מוכר.

 מת־ ,ארוטית מיוסדת, עברית פרוזה של המסורת
 צועד השנייה וברגל פלספת־מגמגמת,

האירו הספרות של המודרניזם גבי על
 כאן מוזכר למשל, פרוסט, מרסל פית.

 מרכזי ליוצר יהפוך ובהמשך בעקיפין
 כולו הקובץ וכמתרגם. ככותב ראובני את שיעסיק

 טרום■ עברית, תל־אביבית, כגרסה להתפרש יכול
האבוד', הזמן ׳בעקבות של אלקטרונית,

 מלחמת .70ה־ שנות לאורך נכתב ההזיה׳ ׳בעד
 מפלגת הקמת ברקע; נמצאת ולא נמצאת כיפור יום

 את שכתב ראובני, אבל לשלטון. ועלייתה הליכוד
 את הופך לחייו, 20ה־ שנות לאורך האלה הסיפורים
 זיכרונות פורצים שממנה - הסבנטיזית תל־אביב
 פרבר למין - העולם מלחמת ולפני אחרי לרומניה,

 עדיין שתושביו כתוב תיאטרון למין נניח. פריזאי,
לר מכוניות, חשמל, מנורות של לקיומן מתרגלים

לעו ליהודים. מדינה הקמת על המופרכים עיונות
 הפוליטי המאבק התגבש ממש שנים שבאותן בדה
בישראל. והומואים לסביות של

 פחות עניין היא ההומואית הגבול פריצת היום,
 לספר שמשכו הדברים בקובץ. בולט
 שדה, פנחס כמו ומשפיע סמכותי קורא

 בין שילוב - מכתירה הקדמה לו שכתב
התב של לרגעים כמו־דתית מחשבה

יכולים הם דווקא - עצמית וכניעה זות

מש חסרות המסקנות לעיתים שנה". 1,000 במשך
 הצלבנית שנסוף־התקופות העובדה לחלוטין: מעות

 אלף 150כ־ בארץ המוסלמים מספר היה והאיובית
 נמוך מספר - תושבים מיליון כחצי מתוך בלבד

 שחיו אדם בני מיליון לשלושה־אדבעה בהשוואה
דבר. מלמדת אינה - החשמונאית בתקופה

 בי גורסת לספר המצורפת לעיתונות ההודעה
 נוסחה - חדש" במחקר נחשף הפלסטיני "השקר
 הבוקר בתוכניות קיצי ללהיט להפיכתו בטוחה

 השקר מאחורי עומד מי ברור לא אולם הלאומניות.
 כותבת שפק־ליסק לבער. כך בל דחוף שאותו הזה,

 עבר של קיומו את שוללת הפלסטינית "הרשות כי
 אבו־מאזן, הרשות, יו״ר אך ישראל", בארץ יהודי
הול עיר שלצפת לו ברור כי בפומבי ואומר חוזר
 כמו הוא, אף כי דעת נר לכל וברור יחזור, לא דתו
 זכויות יש שליהודים בכך מכיר הפלסטינים, רוב
 ההגירה בשאלת העיסוק עצם לפיכך, הארץ. על
 הכאילו התזה והפרכת ישראל לארץ הערבים של

השורשיים, הארץ בני שהם לפלסטינים חשובה

הרע החלקים נמלצים. או מגושמים היום להיראות
 ראובני שבהם לרגעים קשורים בקובץ והיפים ננים

 מחדש, לדמיין מצליחים שלו המספרים ודמויות
לצו אותו לעוות הנוסטלגי, הזיכרון על להשתלט

 של גורליים לרגעים.כביכול לחזור ההווה, רכי
התשוקה. כיבוי ושל הידלקות
 מחוור או כדומן ההזיה׳ ל׳בעד להתייחם אפשר
 מדור ולגיבורים למספרים שייכת מחציתו סיפורים.

 אביו, דודתו, בספר. דמותו בן של ראובני, של הוריו
 הבלתי היופי אל המשיכה את חולקים כולם סבתו.

 צעיר, סופר והמספר: הגיבור עם ההזיה, אל אפשרי,
 להביס באשדוד כנער לעצמו שנשבע מהגרים, בן

 העברית את להפוך שלהם, בשפתם הצברים את
בשבועתו. ועומד - שלו המשחקים למגרש

 הלשוני לסגנון המפוקסת, לעברית מעבר
 והחדשנית המעניינת התופעה לעבוד, שממשיך

 המספד בין ומתגלה ההולך הטשטוש היא בספר
 שונות, בדרכים מצטט. שהוא לדמויות ראובני של

 של לזיכרונותיהם משתחל הוא וישירות, עקיפות
 דמות מצוטטת הזאת", במיטה "כאן, משפחתו. בני
 התייתמות של ילדות מזיכרון כחלק סבתא של

 מבין ולא ישן חצי ילד איזה עכשיו "שוכב ושכול,
 הילד הבירה". בעיר ומתה גוועת ואמו דבריי את

 וגם הספר, לאורך לו וקורא שב שראובני הזה,
 וילך דבריי את "יזכור השנים, בהמשך בשיריו

 הסיפור אגדה". מהם ויעשה איתם
 פרא ׳מקום הקובץ, את החותם

 אחד מונולוג יוצר מרוחק', מקום
 משולש על עלילה גיבורי מפי

 אחד כל של הדיבור צורת מיני.

השו עבר אל הדיון של הסטה אלא משרתים אינם
דעת. גניבת לי.

ומע מעל תוכיח שהמחברת היה מוטב למעשה,
בת מקורם ישראל ארץ ערביי שרוב ספק לכל בר

 יהפוך הזאת בשאלה שהדיון כדי אחרת, ולא זו קופה
 שכן זאת, עושה אינה היא הצער, למרבה מיותר.

 אלא אינו שהספר המחקר, בספרות שלה השימוש
 המשוכנעים. את אלא ישכנע לא שלה, נהיר סיכום

 הספד, של היעד קהל מיהו ברור לא הזאת, מהבחינה
 נתונים לשלוף שייהנו נמרצים מצעירים אולי לבד

 מהמוסלמים אחוז 50ש־ הידעתם ברשת: בוויכוחים
חדשים? מהגרים היו העות׳מאנית התקופה בשלהי
בה אלא היסטורי בחיבור לא מדובר היה אם
 מתוך 10 של לציון זוכה הייתה שפק־ליסק סברה,

שי הפוליטי לשמאל ראוי כי להוסיף הפיתוי .10
 נדחה בבהירות מסרים להעביר כיצד ממנה למד

 ספירת ידי על סופו אל יבוא לא הסכסוך בקלות:
לא נפסיק שבו ביום דווקא שיגיע וייתכן ערבים,

«אותם. מוד

נמ הסקס, זיכרון ההזיה, והאישה, הגברים משני
 כלשונו מתגלה הסיפור שבסוף אחת, ללשון זגים
הכותב. הישראלי, הצעיר, האיש של

 ראובני מתגבש. עוד אלמודובר של הקולנוע
 מסתכלים אנחנו שבו האופן על מבשר כאן כבר
מסכות. כמשחק בתחפושת, - ספרות על היום

 טעויות המחודשת. ההוצאה על מילה ועוד
 מטעם גורם שאף מבהירות כאן שמופיעות הכתיב

 לא ודאי הסיפורים. את לקרוא טרח לא ההוצאה
 האכסניה את להצדיק להבריש. להבריק, להדק,

 יפריע, לא כנראה זה הממוצע לקורא החדשה.
 על משהו מלמד קמצנות של כזה ביטוי אבל

 ככותב דאובני של הספרותית התשוקה בין הפער
 לות”המו בעולם הפושרים לסטנדרטים - צעיר

• היום. הישראלי
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