
הגדול?למרדהצדקההיתההאם
 2014פה, 1,חלאורהוצאהפרדס ," 1ק 1ברנשל,"אהבתהפרבר-שפרחבצלת

עמ' 474

בחרבםטומניםהיסטורייםרומנים

שהיועולמותעםהמגעקסםאת

שלרשתלתוךצוללהקוראואיכם.

האופיינייםולמצביםשכשנחר,קודים

להבחיןמקובלככחדים.חייםלאורחות

היסטורי".ל"ררמןתקופתי""רומןבין

תפקידמשחקתההיסטוריהאיןבראשון

ובשניואישיה,אירועיהמבחינתמרכזי

שלככגזרותוהדמויותהעלילהמעוצבות

שזוריםהפרטרחייחשובים,אירועים

ההיסטורית.בגורליותואחוזים

להשקפהמחוברתאלהשוררתכותבת

שלהייסודתבניותאתבעברהרואה

תחתחדשאיןהארכיטיפים.ההורה,

ורקלחזור,עלולשהיהרמההשמש,

לוקראופעםמשתכים.והרקעהשמות

המהותאןהמן,אחרתובתקופהפרעה

ברומןלאתרהנפשיהצורןמכאןקבועה.

אתעמנובתולדותהעוסקההיסטורי

עםהרבה,ארמעטלהתחבר,שעשוימה

בהורה.העםבעירת

איזכררןשעצםהיסטוריותדמויותישכן

אפלות.רוחותשלבאובהעלאהכמרהוא

שהתנהגותםלצוררים,רקהכרוכהאין

בחשיפתטמוןגזולכאבכלל.בזרןצפריה

הקרויהזרמבשרנו,בשרשהיאזמרת

אחרת);גרסהלפיביררכיקה,(ארבדביקי

מלכישלמפוארתלשושלתבתיהודייה,

מלכההורדוס;שלכינתוהחשמונאים;

שבעולםזמרתהחורבן.לפכיאחרונה

ואצלנוביופייה,מהוללתהייתהההלניסטי

עםפעולהלשיתוףנרדףלשםשמהכהפך

חבצלת

פרנו-שפר

 ...להורההתקרבנווהכההאויב.
אגריפסשלבתרהייתהבדביקיהמלכה

היאהשני.אגריפסשלואחותוהראשון

המרדכגזנחרצתעמדהכקטרואחיה

הייתהבדביקי .לרומאיםוסייעוהגזול'

למחנהו,והצטרפהטיטוסשללאהובתו

יכרס· tאסספהקודם,שהמצביאלאחר

לעזתוכהפכהלרומא;הובהלאביר,

ולחורבןבמורדיםמלחמתולשלביראיית

עברהטיטוסניצחוןלאחרירושלים.

עםחייהאתוהמשיכהלרומאבדביקי

הבטחתולמימושלשוואמצפהטיטוס,

ארתהולהפוךלאישהארתהלשאת

רומי.שללקיסרית

מזרחיתלקיסריתהעםהתנגדותעקב

טיטוסכאלץבפרטויהודייתבכלל
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בפחיחזרהבדביקילהבטחתו.להתכחש

החרבה.ליהודהנפש

האכזרלאישאהבה

אתעוררההזאתהבעייתיתהדמות

יופישלהצירוףרבים:יוצריםשלדמיונם

ובטקסטיםבפסליםשהונצחרגילבלתי

כוחבעלים;משניהתאלמנותהידועים;

רבותשניםשנשתמרשלההמשייי:~נר-

מופלגגילארבעים,בגיללהואיפשר

שרשללבואתלצודההוא,הזמןבמושגי

המצב-לכלומעברהשלושים.בןהצבא

משותפיםוחייםאהבהשלייאמןהבלתי

אתבאכזריותשדיכאהאכזרהאישעם

טיטוסהמקדש.ביתאתושרףהמר,ד

במקורותינו.קרויהואכןהרשע,

כהותקופהדמותעלכותביםאין

בדביקיעלהמקורותכאשררחוקים,

דמותהייתהלאהיאשכןמועטים,הם

ראויזכרה.ובשימורביקרהחפץשהעם

בראשהואהיסטורירומןשגםלזכור

ולעתיםביזיוןמשמעספרות.וראשונה

עובדותעלההסתמכותמופלג.ביזיון

אמינותההיסטורילרומןמקנהמוצקות

אינושרומןכיווןאולםריאליסטית,

דמויותבעלילה,צורןישהיסטורימחקר

והחברתית.הפיסיתהסביבהותיאורי

אודותעלההיסטוריהחומרמיעוטנוכח

מדמיונו.להשליםהסופרנדרשבדביקי

ואומרתזאתלסוגיהמתייחסתהסופרת

ספרה:שלבסיפא

לתולדותהמקורותמיעוט"בגלל

במקומותנאלצתי,בדביקי,שלחייה

אושותקההיסטוריהמידעשבהם

היריעה,אתלהרחיבבמועט,מסתפק

עםמתועדתוהיסטוריהעובדותלערב

עםדמיון.עםמציאותולמהולביזיון,

-2015תשע"ה'אביב 196גיליון-האומה

נאמנותעלהאפשרבמידתשמרתיזאת,

שהאירועיםמאמינהואנילעובדות,

כפייותראופחותהתרחשוהחשובים

 .) 469(עמ'המתואר"

שבדקההסופרת,אמרהאתהבשיחה

היסטוריהספריבעיקרמקורות,מאות

בדל-אועובדהוכלאקדמיים,ומאמרים

היהולעתיםכבמיקרוסקופ,נבחנועובדה

כאשרגרסאות.מספרביןלהכריעצורן

שנראהבמהבחרהביניהן,סתירההייתה

למציאות.יותרקרובלה

אינטרנטבאתריגםנעזרההכותבת

מאמריםלמעטאבלמהימנים,להשנראו

אתריםכללבדרןידועי-שם,חוקריםשל

הראשונייםהמקורותהיולאאלה

פערים.ומילויחיזוקיםרקאלאלעובדות,

סבתו,חייםהרבשלדבריולגישתהיפים

בשנתגליליזאבעםבראיוןשהובעו

אתהמציאותמןנוטל"הדמיון : 2003

אניולכןהחיצוני,המראהשלהתוכן

יותרהדמיוןמסויימתשבמידהחושב

 " ...המציאותמןמציאותי

רומאעםהיחסים

אישיותוחולשתהרומןשלראשיתועל

בחסדימלןהראשון,אגריפסשלהחזקה

עםהאישייםקשריובזכותהרומאים

אגריפסוקלאודיוס.קליגולההקיסרים

אתלנווטשמשכילכמימתוארהראשון

הפוליטייםהזרמיםבתוךיהודהספינת

שלשלטונההעוצמת;רביהבינלאומיים

לחיותצריךעמהקיימת,עובדההוארומא

מעז.מתוקולהפיקזמניתבהשלמה

לקומםשאףהראשוןאגריפסזאת,עם

היהודיתהמלכותשלהריסותיהאת

שלמחסותהולהשתחררהעצמאית

ההזדמנותאתהרףללאוחיפשרומא,
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הגדולהורדוס

1 
טיפסאבאדכילאוסאלכסנדראריסטובולוס

ו
פיליפדס

ו
שלומצידןהשביהדרדוס

אריסטוברלרסהראשוןאגריפס

1 
הררדדסארכילאדס

מריםדררסילהבדביקיוסוסדרהשניאגריפס

הורדוס,אחיועםהבדיוניבדיאלוגלכך.

אתאומדהואבדביקי,שלהשניבעלה

בדיתלהקיםרוצה"אניהבאים:הדברים

סוריה".בפדרבינקייתהחסרתמלכיבין

שלגרשליצורשניתןמסבירהואבהמשך

מדינייםמצביםולנצלפוליטיתעוצמת

אתלחזקמנתעלבממלכה,וזעזועים

ואפילוישראלממלכתשלמעמדה

הרומאים.מערללשחררה

ביןהיחסיםמעדנתאתברחןאגדיפס

הדעהמקודאתישראל.לממלכתרומא

שלהמהותיההבנהבחוסרמזהההוא

שרבלדבריו,היהודים.כלפיהרומאים

בנושאיםעימותיםאותםחוזריםושרב

בעדיםהקיסרפסליהצבתקבועים:

לקיסר;נאמנותשברעתרבבתי-כנסת;

שלארמלךשלמינויאוכלוסין;מיפקד

הרצחנייםהמסיםעללזבדשלאגדול.כהן

הורדוסבית

שלמיותרותמלחמרתעלשמתבזבזים

 108(עמ'והפקדפארחיירעלהרומאים

 .)וו 2-

ידידורמותמרתושאחריחשש,אגדיפס

שאולישליטיםיקרמוקלארדירסהקיסר

הנציביםאתיחזירווהםידידינו,יהירלא

ביהודהששלטרוהדורסניים,המארסים

ליהודים.דניםואסונותצדותוגדמולפניו

הכדח--יקרמיאפואהיאעצמאותהשגת

הנחרצת.דעתוזאתליהודים.

הורדוסמביעבדומןמענייןבדיאלוג

שלהפוליטיתמתרכניתרדנהדאגהאחיו

דעהמביעהובדביקיהראשון,אגדיפס

ברדואהשהיאאפשרי,מדדנגדבדודה

 .) 116(עמ'גדולהסכנה

כפוייםנשואים

ומתפתחתהולכתבדביקישלדמותה
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המיוחדהקשרמודגשהיצירה.לאורך
אגריפסממנה,הגדולאחיהלביןבינה

ראינפשיתסימביוזהמתוארתהשני.

כאשראגריפס,מצדלהיפרדיכולת

נערהבעודהלהינשאנאלצתאחותו
כנערמתוארהשניאגריפסמארד.צעירה

מהדרמאומהברשאיןורכרוכי,רופס

דקדנטיתדמותהגדול.אבירשלהמלכות
הלקוי.והחינוך~~רק g.הפ.רי

מיניקשרנרמזההיסטורייםבמקוררת

פרגך-שלהרומןאךוהאחרת,האחבין

בסימןהזאתהשמועהאתמותירשפר

חלקמהורהעצמההשמועהכיאםשאלה,
מרמזוותרניתןזאתעםהספר.מעלילת

מאגריפסמונעתלאחותויתרהשחיבה

 .בצעירותולהינשא
בדביקימעוצבתחייהבראשית

גדוליםכוחותעל-ודוהמופעלתכמריונטה

בת-בהיותהנסיבותיה.שלקרובןממנה.

שאביהלאדםלהינשאנאלצתהיאמלך

מחרבותיואותרשחילץגבירשלבנרבחר,

נשאלתאינהבדביקי .לרומאיםהעצומים
לאלכסנדריהנשלחתוהיאלדעתה,

בלתילבחורמיידיתלהינשאמנתעל
לפגרםלאמנתעלארחיבולאמתאים,

הקורא.בהנאת

מתוארתבדביקיהדבריםבהמשךאולם
כוחותבעלתכאישההסופרתעל-ידי

מלכותיתהיאגדולה.סבלויכולתנפש
בעוזמשבריהאתונושאתהליכותיהבכל

בשניים,כךהראשונים.בנישואיהכךרוח.

עלמתחקההסופרתיותר.המוצלחים

אתלגלותמנתעלבדביקי,שלעקבותיה
הבלתילחייםארתהשהובילוהגורמים

שניהלה.מוסרייםוהבלתיאפשריים

מתירהאףפרנו-שפרשלבדביקי

מזדמניםהרפתקהיחסיקירםלעצמה

-2015תשע"האביב , 196גיליון-האומה

מרשהואניבחייה,קשרנטרלתבתקופה

מתירנותשלכזהבסוגלפקפקלעצמי

אבלמלכה.התואראתשנשאהמיאצל
בדביקימתיאורהשתכנעתיבהחלט

מפותחת,מדיניתחשיבהבעלתכאישה

לאבהחלטמחושבת.יוזמת,חכמה,
קרנבנצירנאלית.נשיתדמות

מטעההרומןכותרתהזאתמהבחינה

כותרתהיאבדביקי"של"אהבתהמארד.

שבמרכזםירודיםמכררבישמזכירה

הספרלבבות.כובשתיפהפייהדמות
מכך,מארדרחוקפרנו-שפרחבצלתשל

בעלתיפהפייהאישהסתםאינהובדביקי
מרשימהדמותאלאמיוח,דאישיקסם

ומורכבת.

זרהלתרבותחשיפה
והתפתחותהבחינוכההמכריעהגורם

יהוידיםמחייםהניתוקהואבדביקישל

וחשיפתהודבקות,אמונהבהםשיש

אםהלניסטי.צבירןבעלתזרהלתרבות
ואתבחייההזעזועיםאתכךעלנוסיף

שלמרתועםיחדלארץמארץהנדודים
מעטלהביןנרכלקשרת,בנסיבותאביה
ממסורתניכורהואתחייהשלהכיווןאת

והמכריעהקיצוניהמהלךועדיין,עמה.

נרתעיםבניהשאפילולבוגדתוהפיכתה
להיותשעשוייםדבריםאלה-ממנה

מעורריםאךהפסיכולוגי,במישורמרבנים

כתבהכןאםכיצדהמוסרי.במישורזעזוע

מובהקותציוניותהשקפותבעלתסופרת
 ?קיכברנידמותעל

כלשאיןמגלה,הסופרתעםשיחה
אגריפסשלהמדיניותההכרעותביןזיקה

האידאולוגיתהמשנהלביןובדביקיהשני

הסופרת,לדעתלהיפך.הכותבת.של

עלהןלשמורמנתעלהכרחיהיההמרד
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ללאמארייםשהיה-ממשהפיזיהקיום

רומאנציבישלההתנכלויותעקבהרף

בארץ,שישבוהרומייםהחייליםושל

היהודית,הזהותעלובעיקרוהןליהודים;

היוהיהודיםאםלהיכחדעלולהשהייתה

הרומאים.שללדרישותיהםמסתגלים

אתמשקףפרנו-שפרשלספרהאן

אתולאבדביקי,שלה,הגיבורהשלדעתה

הסופרת.שלהאישיותהשקפותיה

חייםישספרותיותלדמויותלדבריה,

ומתגלגליםשנובעיםעצמן,משלוקיום

יוצאכפועלהסיפור.שלעיצובוכדיתוך

מהלןאתכביכולמכתיבההדמותמכן,

להשתחררעשויותודמויותהדברים,

הגולםכמעשההסופרשלמכוונותיו

בדביקישלדעותיהיוצרו.עלהקם

עקבייםלהיותאפואחייביםומעשיה

שהיא,כפיהדמותאתולהלוםורציפים

אלינומשתקפתשהיאכפידיוק:ליתראו

המתועדת.ההיסטוריתהמציאותמן

שמייצגתדמותישאםהאחר,הצדמן

הרילספר,שמחוץהסופרתעמדתאת

המלךהראשון,אגריפסשלדמותוהיא

יהודית.לעצמאותהחותרה"ציוני"

כןאםמתגלגלתבדביקישלדמותה

שלהאישיתהחוקיותלפיומתפתחת

מצדשלמה.חייםתקופתלאורןעצמה

התעצמותשלתהליךבהניכראחד

העמדתהואהאפלשצידותהליךאישית,

מוסרישיקוללכלמעלהאישיהאינטרס

רגשייםמאלמנטיםשמורכבאינטרס-

ורצוןקרהתכליתיותעםיחדומיניים,

טיטוס.עםהקשרלמיסוד

העיצובמבחינתגםמתפתחתהדמות

שלהתיאורהרומןבראשיתהספרותי.

וחייפנימיותללאבלבדחיצוניבדביקי

ללאמעוצבותאחרותדמויותגםנפש.
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השטוחהעיצובממש.שלפנימייםחיים

אןושיחות,אירועיםבהעלאתמתבטא

למעמקים.אמיתיחיבורללא

בהזיות"שוגה''עם

המרכזיותהדמויותהעלילהבהמשך

מעניינותונעשותגווניםועודעודצוברות

חיוורתמדמותנהפךהשניאגריפסיותר;

בעיצובוהשכלולורצון,הכרהבעללאדם

שלהאישיתההתפתחותאתמשקף

באמצעותנחשפתפנימיותוהגיבור.

חשיםואזבדביקי,לביןבינונוקבדיאלוג

אחותו.לביןבינובהבדליםשאתביתר

וממשיכיםברומאים,תומכיםשניהם

שלהנוראהסבלנוכחגםזאתבתמיכתם

שורשיותקיימתבאגריפסאןהנצורים,

הקשיםהפרקיםבאחדמבדביקי.שנעדרת

שייכותועלאגריפסמצהירביותר,

המיותרההרסעלוכועסהיהודי,לעם

להסתפקבמקוםהרומאים,שמבצעים

המר.דבדיכוי

העםלאכבר"זהמסתייגת:בדביקי

ושוגהטיפשעםזהשלנו.העירולאשלנו

 !וכושלמיותרבמרדשהסתבןבהזיות,

מידיירושליםאתמפקיעהזההמרד

אותהשינהלולמיאותהומוסרהיהודים,

רחוקהואמתנג.דאגריפס " ...בתבונה

-א-.:ו-מנםהואורעיונית.רגשיתמאחותו

עמומאהבתדווקאאבללמר,דמתנגד

היהודיהעםלקיוםסכנהבושישומשום

שאכןעוועיםמעשההואהמרדבארצו.

היהודי.העםלטובתלדכא,צריך

הכפולה.עמדתועלבוסונטתבדביקי

מקפידשאינוהלניסטהואאחיהלדבריה,

ישראל.לתורתדואגאןהמצוות,בקיום

לעםדואגאולםרומי,עםפעולהמשתף

מתסכל;ראיבפניומציבההיאהיהודי.
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נאמנותועלומצהירחרזואגדיפסאבל

מביעהואישראל.ולתודתישראללעם
ששינהפלבירס,ירספרסכלפידבזעם
אגדיפסלאויב;עצמווהסגירשמראת

שמחרייבוכמיהיהודיםכמלךעצמודואה

אתשניתקהמבדביקיבשרנהליהדות,
 388(עמ'ומטובתוהעםמדוחעצמה

-385 (. 

בבדניקי.גםחליםאבל--·-שינריים

בעינה.נשארההעקרוניתעמדתהאומנם

מעמדולשיפודהתועלתניתחתירתה
כלעלכמלךשלטונווהרחבתאחיהשל

והגולןהגלילעלבמקרםאדץ·ישדאל,
בהבטחההרגשיתודבקותהבלבד,

להמאפשרותטיטוסשללאשתולהפוך
דואהשהיאהזורעותבתרךמעמדלהחזיק

גבולותישלבדניקיגםאבלעיניה.לנגד
חררההיאנפוציםהםשכאשדרגשיים,

עמה.עלשהרשתהסבלמלואאת

שאינהלה.שאכפתמגלהבדביקי

היאגםאחדיםוכמרבאמת,אדישה

פדבד·שפדחבצלת .החורבןעלמקוננת

שבדמות.המרוכבותאתלהביעהיטיבה

הקטנותהתגובותאתמתאדתהיא

מהאתהציניות;מעטהאתשפרומות

נפשיות.הגנותללאממעמקיםשבא

ומבטאדגשישיאשמהורהמזעזעבקטע

נאלצתהסופדת,שלכשדרנהאתבעליל

הראשונית,התגובהמוללעמודבדביקי

טיטוסנוכחאותנטית"מעמקיםתגובת

האהובהשפילגשומנתעללאוהלשבא

נצחרנרלאחדזהבבכתואותרתכתיר

הגדול:

שאםדימתהלרגעהתכווצה."בדביקי
ענק,לעכברושידהתחתיהפוך-ברתיגע
מסביבהחלליםגרויותאתשטופרמאלה

שחשהוהאימה"הריקובהמשך:לחרמה."

-2015תשע"האביב , 196גיליון-האומה

שותפותלתחושתמקרםפינוהיום,כל

 .) 405(עמ'איומה"

שלהשטניהאופימרבע 45בפרק
אתשמהדהדבפרקהזאת;השותפות

לשטן,הנפשמנידתשלהנודעהאדכיטיפ

בקיצוניותםמחדיריםלרבדיםכביטוי
הנאהטובותעבודערשהשאדם

על-ידיזמניתהמודחקתבדביקיגדולות.

תוההבלעדיה,לרומאשמפליגטיטוס
סיכוייהרעלהעמוםהאישיגודלהעל

העיסקההייתהזר"הדילטיטוס:להינשא

והיהודיםירושליםאיתם:שליהאמיתית
זאת(הייתה .) 413(עמ'חתונה"תמררת

לאחדאספסיינרסשלהמקוריתתרכניתר
טיטוסאתלרסןמנתעלרבנו,בדביקיאת

ההולל).

נוראהאכזריות

אגדיפסאתגםפוקדיםפיכחוןהדהודי

גםמדרמההיותראתשכואבהשני,

חשבהואהאישי.רגםהלאומיבמישור

ישראללעםהןתרעלתיביאהמדדשדינרי
חזהלאאךשלו,המלכותילמעמדווהן

רביתהעידשלוהדסנוראהכהאכזריות

מכוונותשנבעהפעולהשיתוףהמקדש.

נדאהבדומן,כמתוארלב,רתוםטובות

הואשלילי.מיותר,נואל,רבדעתה

צורפה""ושערתשלחזרןנוכחמתמוטט

עמו.אתשמרטטה

ביטוי,עזדומןהואבדביקי"של"אהבתה
ומשתבחהולךהואוקריא.מארדמותק

ומתוחבת,מתקדמתשהעלילהככל
ויותריותרמשתלביםהפרטואירועי

שלערצמתרהלאומיות.בהתרחשויות
מצביםלהמחישביכולתמתבטאתהדומן

מהלכיםשלאפיתבטכניקהואירועים
 .סיפרושלעמוקהונשימהוחבים



ספריםביקורת

משפחות,שלמפורטיםתיאוריםברומן

הלניסטיות;ועריםיהודיותעריםקהילות,

מופיעותורומא.יהודהומלחמות;צבא

ידועותחלקןרבות,משנהדמויות

ישבדיוניות.אחרותמההיסטוריה,

מתאפיינתוהיאחזקשדרהחוטליצירה

והגיוני.עקביבמהלן

במוחשיותאותנומפגישהרומן

בתקופההיהודיתההיסטוריתעםרבה

קשהולעתיםישראל,לעםקריטית

רואהשהמחברתמההרגשה,להימלט

אלאודומי,ישראלאתרקלאעיניהלנגד

שהתרחשומדיניעיוורוןשלמהלכיםגם

להימלטוקשהאחרות,בתקופות

בנושאארחיבלאהיסטוריות.מאנלוגיות

השני,אגדיפסשללאשליהארמוזרק

לשפרעשויהעמנולאויבישהתחברות

אשלייתושלשבויוהואהאומה,מצבאת

המר.הפיכחוןעד

הרומיהעולם

ביצירההמרשימיםהנושאיםאחד

לאאומנםהסופרתהרומאי.העולםהוא

הרומאיתהתרבותאתלתארהתיימרה

ביןהמפגשבעקבותאןכוללני,באופן

והרומאי,היהודימקוטבים,עולמותשני

התרבותשליסודתכונותמוצגות

ההלניסטית,התרבותגםהרומית.

בדומההעולמיתהתרבותאזשהייתה

מתבטאתבתקופתנו,המערביתלתרבות

שלבמפגשיםובעיקרהיצירהבאירועי

ואסונות.עימותים

מאודמרשיםהרומיהעולם

בסדריושלו,המפותחתבטכנולוגיה

בחשיבההמלחמה,באמנותהמנהליים,

שכלוליעילות,שלפןבוישהמסודרת.

פחותלאהבולטהשניהפןורציונליות.
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המתקדמתהתרבותהאכזריות.הוא

איומה,עבדותשלבסיסעלניצבתהזאת

קרבותעינויים,אדם.לחיייחסוחוסר

אדםקרבותעממי;כשעשועלודרים

פוליטיכאמצעיפוליטיותרציחותוחיה;

הלשנה.שלותרבותנפוץ

הרומייםהלוחמיםשלהתנהגותם

ולאהמובסים,כלפיבאכזריותהמזעזעת

הקטעיםאתלקרואהמעטהבלשוןקל

הקשיםהאירועיםבאחדבכן.העוסקים

מטיטוסבדביקימבקשתהמלחמהבמהלן

שעושיםהזוועהמעשיאתשיפסיק

הואאןמירושלים,בנמלטיםהחיילים

לחייליםלתתשצריךרוח,בקורלהעונה

להםשתהיהכדישלהם,הסיפוקאת

להילחם.מוטיבציה

מתואריםאכזריותשלסוגיםשני

שלוסדיסטיתפראיתברבריותברומן:

מחושבתואכזריותדם,צמאיחיילים

דבריםעשייתרציונלי,בסיסעל

טיטוסמטרה.השגתלצורןאיומים

הרציונלית,האכזריותכהתגלמותנראה

לואיןהמטרה.ומוכוונתהמחושבת

לחיייחסלוואיןמוסרייםמעצורים

כחלללאאותורואהבדביקיהאדם.

אותו.אוהבתזאתועםושרק,

 ·---'"מביתוטרורפחד

אינההיהודיתהחברהגםולהבדיל,

המחברת:שלמביקורתהנמלטת

עצמי-לאומיהדסשלתופעותמתוארות

שבדביקיהגדול,המרדבתקופתשרווחו

מירושליםשנמלטעדיםמפיעליהםיודעת

התנהגותהמתרחש.עללהוסיפרו

בחוסרמזעזעתהסיקאדייםהמורדים

הנצורהוהעירובהרסנותה,מוסריותה

מבית.וטרורפחדשללמקוםנהפכת
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התבוסה.אתמחישאסרןהדהפילוג

אירוניהיוצרתהזמןפרספקטיבת

בזלזולמתייחסתבדביקיהיסטורית.

בןירחכןדניהברחתשלהנועזלמעשה
איכרשניצלאחדזקןשערדוארמדתזכאי

גדולעדןשדואהלאחיהבניגודמשכה,
איזהיודעיםאניכיוםהחכם.בהצלת

המרכזלהקמתהיהלארמי-דתיעדן

התרדכי-ב-י-נכה.

שכהפךמתתיהובןיוסףשלדמותוגם

אירוניתלהצגהזוכהפלנירס,לירספרס

לניןכהיסטוריוןמעמדוניןהפערנוכח

שאיפייןהמגמדוהאופןהפרטיתאישיותו

שלהקשיםברבדיוושיאואליו,היחסאת
אזבמחלוקתשכריהדמותאכן,אגדיפס.

העםשלכהיסטוריוןחשיבותואןוהיום'
הסופדתבמחלוקת.כתוכהאיכההיהודי

ולשלבןהיסטוריותדמויותלתארמיטיבה

כדמויותבדביקישלהאישיתבעלילה
ומוסיפותהעלילהאתשמקדמותמשכה

וססגוניעשיר"מילייה"לתיאורים."צנע"
התקופה.דוחאתהממחיש

ארהגדול,למדדהצדקההייתההאם

בדומן ?סיכויהיהלאשמלכתחילה
עמדהאיןאןשרכות,עמדותמרבעות

-2015תשע"האביב , 196גיליון-האומה

הנתוניםיודע.כלמספרשלשיפוטית

להסיקניתןאןפירוטם,במלואמופיעים

שהיהודיםונדאהשרכות,מסקנותמהם

אפשרי.בלתימצבנפניעמדועתנאותה

הותירהלאהנציביםשלההתעמרות

הצבאיתהערצמהאןלמדו,דאלאנדידה
קיומי.כתרןהיאאףהייתהרומאשל

להניעמתיימרתאיכהאלהשודרתכותנת
שערלהמהאתלתאראלאבסוגיה,עמדה

המחברת.עליידיהרבדיםמהצגת

פדנדישפד,חבצלתשלהשניספדהזהר

הראשוןשספדהידועה,ספררתמנקדת

כרמל,(הרצאתסזאן'גברתכעלמה"לאן

אנושית,חידהבפענוחהואאףעסק ) 2006

עדרן.לאיןעליוערלהשלפנינוהספדאן
באירועיםעשירורהוט,מענייןספד

חיהתמוכהומציידמרתקים,ובדיאלוגים

שלהיתקופתשלמחקריםומבוססת
אומכםבדביקישלחידתה .שכיבית
הנפשיתהתמרנהאןמתפענחת,לא

מרתקת.

מדשיםספדהואבדביקי"של"אהבתה
הקורא.אתשמטלטלוחשוב.

בן-צבישאולרבקהד"ר

ביתכם.ניתכוארצכם.ארצנובבראכם.אתםנדרכיםהיהודים,צדפת"אזרחי

למולדתהשינה-אולםצירן.בשיבתאתכםלדאותכלותועינינופתוחותכר rזדרערת
האימהרגעימתוןהחידלון,מתוןהייאוש,מתוןהמצוקה,מתוןלבראצריכהלא

אדץיאתכם.יכניעשהטרודרוציםאנוואיןמעולם.אותנוהכניעלאהטרודוהפח.ד
אהבה".מתוןבה,שתנחרואנורוציםהנחירה.ארץהיאישראל

 13.1.1205בפאריס,האנטישמיהטרורנרצחיארבעהבהלווייתריבלין,ראובןהנשיא
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