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הזחהגלידן
להתמודדמנסההבא,בחודשאחריו'שיבואהגלידןגםרבהובמרה

כשבטכקהילה,כעם,כאן'היותנושלהמהותיתהבעייתיותעם
ופעם,פעםמדיהחושפת,חריפההטרוגניותעםשמתמודדהטרוגני

ולאשבתוכנו.הקשיםהקרעיםאתקצובים,במועדיםנדמה,עתים
בתחוםממשאלאהאידיאולוגי'אוהפוליטיני'האמרבתחוםרק

המצוינת,ממסתורקלאמשתמעזההאמוציונלי.תרצוואםהנפשי,
עזמישלמדבריורקולאשביד'אליעזרשלמחלוקתהמעוררת
קפואיםעתיםזכים,כמיםצלוליםשהםהחודש,בשיחתבשארה
שעזרתווצבישלוםשלבדבריהםגםאלאפראי'הריםכפלגומרים
"האחרון-ולאלגליון.רבותתרמוהחומרובריכוזטובהבעצה
היאאףברורה,ובעמדהלשוןבחריפותאלאחביב",אחרון

תרומהותורמתיצחקיידידיהשלאמירתוחשובהויכוח,מעוררת
 .ועכשיוכאןהמתנהללוויכוחייחודית

תרצו'אםהאוטוביוגרפית,תעודתההקלאסי'הפרדוקסובדרך
הכיפורים,יוםמלחמתמימיבהוהבשילשהלך-האישיסיפורה

הולמתאךשונהבדרךמחדד-דולראלישבעשלשנה, 25לפני
לעיל.הנזכריםבמאמריםהנאמראתכךכל

מרדכישלוהמעמיקהחכםהשיראתאצייןמבוטללאשפעמתוך
עםמתקשרמשהו'אירוניאףמוזר'מקריםבצירוףשרקגלדמן'

אבלטרקליניו'עלהעולםאתלאחרונההמסעירההאקטואליה
ובעומקברוחבונוגעמעמיקלשיר'וכיאהכמובןעצמו'השיר

ממש.שלבמהויות
עמוסשלהמיוחדמדורואלהקוראאתולהפנותלחזורעליושוב,
קיומנו'שלהחווייתיהתרבותיבתחוםנגיעותיושדרךלויתן'
כבר.שהזכרתילמאמריםמתחבר
אמירהוכאן-ואףהקוראאתלענייןהצלחנוהפעםשגםבתקווה

מחוץאללסביבתומחשבתואתלהסיט-נסלחתבלתיאולי
אלכאמורמהות,שלשאלותכמהבולעוררואוליהקלה,לתיבת
לכ;תרות.מעבר
באיםכרגיל'השאר'וכלביקורותהקבועים,למדוריםובאשר
מהנה.קריאה .יכולתנומיטבלפיהקוראאתלשרת

השאלהזאתלאמעורבלאאומעורב
 , " 2ב"צוותאפומבידיוןנערךהשנה,בספטמבר-14הב'ביום

"מעורבותבנושא:בישראל",סופריםשלכללי"איגודמטעם
הגיוניים,הדבריםשקט,היההדיוןובפוליטיקה",בחברההסופר
אלה,מעיןבדיוניםתמידכמעטשקורהכפימשכנעים.לעתים
ה'נגד',ואףצפוי'היהה'בעד'מוכרים.טיעוניםעלחזרואנשים

הקהל'מעטות.ההפתעותועל-כן'מראש,ידועותהיוהדוגמאות
ותיקים"תופסי-עט"ביניהםמאנשי-עט,מורכבהיהכולוכמעט

בדיון'חלקשנטלתיואני'בסדרהיההכוללכאורה,נודעים.וגם
מדוע.שאדעמבלימר'טעםעםלביתיחזרתי
הנובלותאחתאתוקראתיחזרתיהמתואר'לאירועקשרכלללא
סינייבסקיאתששכח,למילהזכירהמקום<וכאןדניאליולישל

הציבוראתשהסעירוהסובייטיםהסופריםזוגודניאל'
איש-צייר'הסיפור'מספרהשישים),בשנותבעולםהאינטלקטואלי

דלתשכלהמוסקבאית,בבוהמהמרכזיתדמותאינטלקטואל'עט,
אחדיוםעצמומוצאלהתרועע,רעיםאישבפניו:פתוחהחיתה

בשנותעליושהלשיןאותומאשיםפלוניכיהמיאוס,מחמתמוקצה
היהלאואףהלשיןלאאשם.מכלנקיכמובןהיההאישהחמישים.
ולאכתבלאזהיר.היהפשוטהואמובן.בשוםהשלטוןשלמשת"פ

להיותלאהשתדלאופוזיציוניים.להיחשבשיכלודבריםצייר
ביותרהקרוביםחבריווכלגלים,מכההעלילהבסדר.היהמעורב.
אי-המעורבות.שלהמחיראתמשלםהואמנודה.הואגב.לומפנים
היהשלאמאחראשם,הואכילהכרהמגיעעצמוהואהזמן'במשך

חבריובקרבשיצרהתדמיתועל-פיתפיסתו'על-פימעורב.
המכשפותציידעלהאחריותאתעצמועלליטולצריךהיהומכריו'

יוצאהואביותר.היקרהמחיראתמשלםהואועל-כךאז,של
נפש.לחוליחוליםבביתהסיפור'בסוףעצמו'אתומוצאיועתר

אתהשייכות,משמעותאתאינטואיטיביתהביןיזהרס.שייך?מה

במלחמתכברמסביבו'שקורהמהעלאחריותליטולהכורח
שמביניםמיוישאחרות,בתקופותגםזאתהבינואחריםהעצמאות.

היום.גםזאת

למלחמהאותנושמוליךמסלולעלמצביעיםרביםהיום.אמרתי
יהיהלאלא,-יקרהשזההאומריםישארצות-ערב.עםחדשה
מדינההקמתעלההכרזהעםכבר-בארץפוליטימהפך

 ,-4,5,99בפלסטינית

אולי'תהיה,כזאתמלחמהשיקרה.מהשזהנניחהעניין'לצורך
תהיהלאההתמודדותהאחרות.מלחמותינומכלוהאכזריתהקשה

עםהשלוםגםהזאת.במלחמהבלבדהפלסטיניתהמדינהעם
המדינהכן'עליתר .כנועליישארלאירדןועםמצרים

העולם,אומותכלכמעטשלגורפתלהכרהתזכההפלסטינית
שלעמדתהתהיהמהיודעאיננימקרונזיה.עםנישארואנחנו

ארצות-הברית.המסורתית","ידידתנו

התוצאהתהיהומההסכסוך'יסתייםאיךיודעאיניכמו-כן'

אולייישפך'רבשדםספק,מכללמעלהשברורמהשלו'הפוליטית
זוישתנה,שלאמהערבים.ושליהודיםשלמאוד:רבאפילו

כברתעלאחד'באזוריחדלחיותשנועדועמיםשנישלהמציאות
הקבוע.הנתוןזהאחת.ארץ

שהזהירו'מישהיומעטים,לאאולייזכרומעשה,לאחרואז'
יכוליםהיושמתושהאנשיםלחסוך.ניתןהזההדם"אתשאמרו:
משתנה;"הכולברכט:אומראיךאבל'ולחיות",בחייםלהישאר

אותםלשפוךיכולאינךהיין'/תוךאלשמזגתהמיםאתאבל
 " .. ,בחזרה
למלחמהשהוליכההמדיניותנגדקולותיותרהיו"אילוועוד:
 " .. ,שוניםהיוהדבריםפניומיותרת,נוספת

ואלהממשית,הסכנהכימספיקים,לאהנראה,כפיהקולות,אבל
הקרבההסכנהנגדזעקהקולמרימיםשלאהיום,ששותקים
לאהםלדין.אותםיעמידולאבאחריות.ישאוכל-כך'והמוחשית

העתידנגדמתון'בקולדיברואפילובשלטון.היולאהםאשמים,
מתנגדיםואינםהתהליך'בעדשהםבמעורפל'רמזואפילולקרות.
ונו', ...מגביליםבתנאיםפלסטיניתמדינהלהקמת

מהאתמצפונםעלישאוהםגםמעצמם.בעיקריצילם.לאזהלא,
יקרה.אםשיקרה,

איננה '"פוליטיתסיפורתאושירהקיימת"אםהשאלהכן'על
ממציאותמנותקתתיאורטית,שאלהשכלכפירלוונטית,
אתמשקפתהיצירהליצירה.ביחסרלוונטיתאינהקונקרטית,

בצלכולההיאהיוצר'שליכולתועולמו'השקפתמזגו'מצפונו'
 •פרשניה.באחריותשלאוודאיהבלעדית,אחריותו
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אהרןמיוונית:פילזקטטס,סופוקלס:
המועצהשוקן~הוצאתשבתאי,

המפעלולאמנות/לתרבותהציבורית
עמ' 141 , 1998מופתספרילתרוגם
פילוקסססאודותעליוונילמחזהתרגום
שומםבאישננטשיוון",קשתי"גדול
נחש.על-ידישהוכשלאחרלטרויהבדרך
שרקהיווניםהאמינו ,מכןלאחרשנים

אתלהציליוכלווקשתופילוקססס
אתשולללהוליךמזימהורקמוטרויה,
העלילהקשתו.אתולגנובהטרגיהגיבור

ערכיםוממחישהמתפתחת,הדרמטית

גורלבין ,ומוסרפוליטיקהביןוניגודים
ועו.דלחברה,היחדי
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סןפןק;ס

ישראלייםסופריםשלאהבהסיפורי 14
כברשהפכוסיפוריםביניהםידועים,

העבריתהספרותשלברזלצאןלנכסי
שלשירים"כותבתששון"נעימהכמו:

הסיפורים: ,ועודכהנא·כרמון.עמליה
"אורי ,אבירןלדודאישיות""בעיות
מאת"עליסה" ,רביקוביץלדליהורחל"
מ,י,שלנעורים""אהבתקרת,אתגר

ואחרים. Iברדיצ'בסקי

הוצאתמזגן,לאדיירסיון:אירה
לשירה;סדרההמאוחר/ריתמוסהקיבוץ

אביבתללאמנויותרבינוביץיהושעקרן
עמ' 78 , 1998

"אניסיון:אריהשלהעשירישיריוספר
בלתישבעליובביתמוגן;בלתידייר
 /הגגוביןהמרתףביןוהמרחב /מושג
אףעלאשרשתקן;סוכןבידינשלט

אושלךמתילי;מודיעאינוהפצרותי

ופסיכואנליזה,ספררתגורמן:מרדכי
יהושעקרןהמאוחר;הקיבוץהוצאת

 136 , 1998תל-אביבלאמנויותרבינוביץ

ע'מ

שלסידרה-"מושג"בסירותכלולהספר
 ,יסודמושגיובוחנתהסוקרתמבואספרי
לפואטיקההקשוריםוז'אנריםזרמים

מציגהספרבת-ימינו.וביקורת-הספרות

התיאוריהאתביקורתיתמעמדה

אחרותותיאוריותהפרוידיאנית

מחדשנבחנים ,כןכמוממנה.שהתפתחו

מיועדהספר·פסיכונאליזה.ספרותיחסי
לאחריםגםאבל ,מקצועיהקלל

בנושא.המתעניינים

בצל'מעברדי-לאשה:מאריה-תרזה
שוסטרמן-פרובאנו,מריםמאיטלקית:

הקיבוץהוצאתהחרשה,הספדיה

 272 , 1998קריאהסימןספריהמאוחר;

ע'מ

המסופרקיארה,שלהמפותלחייהסיפור

החיים,באמצעאשהראשון:גבוף

זכרונות,הטירוף'.'גבולעל"סמרטוסרית
לאביה,אמהביןקשרליצורבסירנות
ונטשלאשה,אותהנשאלאשמעולם

העלילהנוגעתבמקביללמלחמה:כהשלך
נוספות.בפרשיות

סיפורים-מאלהיפיםימיםהיולא
בחירהראשונה,אהבהעלעבריים
 143 , 1998גווניםאלבג,רוחמהומבוא:

ע'מ

מכאן,"

בפרזוה,רכוסזאכר-מאזוך:פרןליאופולד
שחורשלגווניםטנאי,שלמהמגרמנית:

עמ' 140 , 1998

שעלמאזוךהאהבה.בנושאעוסקהרומן
המזוכיסטיות,הנטיותקרויותשמו

אתביותרהמפורסםבספרומתאר

השפלות,ביניהם:המזוכיזם:מאפייני
,,,נוסהרומןבתחפושות.ושימושעונשים

עםהסופרשלהקשרעלמבוססבפרווה"
פון·פיסטור.פאני

הוצאתהפנימית,העירפלג:מיכל
החרשה/הספדיההמאוחר;הקיבוץ

עמ' 286 , 1998קריאהסימןספרי

העליונה","העירכמוהפנימית""העיר
מקומותאלה Iועודהפליטים""מובלעות

קוראתלאשהמחברתהמקומיתהמפהל;
ביקורתירומןזהוהמפורש.בשמםלהם

המשלבהמציאות,כנגדומתריס

אישי.בסיפורהיסטורייםאלמנטים
ומתוכהואביהתמרהעלמספרתהעלילה

העירעלהמרחףהכאוסאיוםנרמז
מהמציאותבורחותהדמויותהפנימית.

משלהן.דמיוניעולםיצירתבאמצעות

יהושעמאנגלית:אפזר'אזורסלף:ויל
עמ' 256 , 1998כנרתהוצאתוייס,

השניספרוהואסיפוריםתשעהבןקובץ

שתורגםסלף,והבריטיהסטיריקןשל
נושאי ,) Hבולבלו*מין<לאחרלעברית

היומיומיים.מהחייםשאוביםהסיפורים

הוצאתהדולפינים,קריאתעינת:עמלה
עמי 154 , 1998המאוחרהקיבוץ

בקשרלזהזההקשוריםסיפוריםשהעב

לסיפוריםההשראהאוהבסיסעלילתי.
טרגייםאירועיםבחלקו.דוקומנטריהוא

תקשורתיתתהודהוקיבלובמציאותשקרו
כרמלהשלהירצחה Iלמשל Iכמוגדולה
 1או Iבהיריוןבעודהאהובהעל-ידיבלס

קץשםשאביואוסיסס,ילדשלסיפורו

לחייו.

המאה,שלהישימבורסקה:ויסלבה
קשבסררתוייכרט,רפימפולנית:
עמ' 79 , 1998לשירה

 : 1996לשנתלשירהישראלפרסכלת

להיותחיתהצריכהשלנוהעשרים"המאה
תספיקלאכברהיא /מקודמותיה.סובה

פסיעתה /ספורות,שנותיה /זאת,להוכיח

(מתוך ] ...קצרה."/[נשימתה /מתנודדת,

 .) 6עמ'המאה""שלהיהשיר:

זמורה-בכים,ארבעהכנגדאבני:יוסי

 , 1998עבריתלספרותעמודיםביתן;

עמ' 277

ארבעכוללאבנייוסישלהשניספרו
(אלףלשאוליודע"שאינונובלות:
זקנות)",נשיםשל<קיץ"חכםמחלות)",

<בן"רשעיאחוב),לדוד(מחכים"תם

בחומריםעוסק '.')גנבורממקלחןהסו

המחבר.שלהקרובהמסביבתוהשאובים
עניין.ומעוררהומורבהרבהכתוב

תמוז;הלבן'שלהאדוםנצר:רות
שאולע"שהסופרים/סררהאגורת

 1998ולפרוזה,לשירהטשרניחובסקי

עמ' 63

"ואכלתילמשוררת:רביעישיריםספר
אותםשתלתיהשעונית/פרחיאת

רעפיציפוריאתונשמתירגלי;במגרפות

רצפהגגותליועשוונמסוהגג/
עדנוזלים/קירותושתיתימכונפים/

 ,הגןפרחימישתיתי /פרפריים.שנזלו
אלנסך;גביעהפועריםהאדמהמיצי;
("רצפה") ,,ובכה.בערגופי Iגופי

מגרמנית:לשינה,אחשניירו:רובוט
 157 , 1998בבלהוצאתאוריאל,אריה

ע'מ

 ,האוסטריוהמחזאיהסופרשלזהספרו
זרהלספרותבפרסזכה ,שגייזרכרסרו

לשנתביותרהטובהמתורגםהרומןל;
יוהאןהמוסיקאישלסיפורו"זהו . 1994

שםושתייםעשריםשבגיל ,אלדדאליאס

 ,, .עודלישוןלאשהחליטלאחר ,לחייוץק
 ,) 7עמ'ישן"אינושאוהב,("מי

המתנות,מחדרשיריםבן-דור:יערה

ע"שסררההסופרים/אגורתתמוז;

ולפרוזהלשירהטשרניחובסקישאול
עמ' 43 , 1998

 1בן-דודיערהשלהשלישישיריהספר

להעלם"יכולתיבכלל:הרביעיוספרה
שהואכלוםבכלום/חושדהיהלאואיש/
אלהסורריםענפיצומחים/ממנוהדשן
הקסמים.הרמעל/עופרתשלכלום
עולההזההיופימכל /קסבה.נקודהבצילו
הטובבו.לסערתשאיןהעדר/שלטעמו

בעולמות,"

ספריתשניהם,שכיקנטור:אברם

עמ' 192 , 1998פועלים/
במועצה,מתפקידופיירמןשפרשביום

האוכל,לחדרהלא-ידוע,לקראתכהשגיע,

נסיבותלראשונה.זליגאמאעםדיבר
שחיואנשיםשניביןמפגישותהחיים

"לראות"מבליזה,לצדזהארוכהתקופה
 .להכיראובאמת
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בפריפריהתמיד

גיבורהיההואברוך:אדם

 221 1998החדשההספדיה
עמ'

יכולברוךאדםשלהעבריהגיבור
זונהמרופט,מילואיםחייללהיות
ופעםדתי,ילדנפש,חולתרוסיה,
הייצוגמהשטחים.ערביפועלאפילו

 1אוטיסטיבקיוםתחוםאצלוהלאומי

אתלוקחהואמבעית.עלוב, Iמרושל
מהזרםולאמהפרזות,שלוהחומרים
אתהופךהואבעצם,המרכזי.

החברהשללמיין·ססריםהשוליים
בימיםעודקרהוזה •הישראלית

היההישראליהספרותיהגיבורבהם
לוקחיםאםוגרורותיו.האשכנזיהצבר

נכתבוהקובץשסיפוריבחשבון

ויותר,עשוריםכשנילפניברובם
בהםהיה Iנכתבוכאשרשלפחותימצא
מבוטל.לאומהפכניחתרניגורם
כוחישעדייןמהסיפוריםלחלקכיום,

ונוקביםחיונייםוהםועכשוויאותנטי

מעורריםאוליאחריםכבעבר.
הנולדאתשחזועלהתפעלות

הפואטיכוחםאךזמנם,אתוהקדימו

עםקשרלכךישבוודאיבהרבה.קטן
השעטנזלתוךנכתבושהםהעובדה

עםרפורסז'השחיברג'ורנליסטיהניר
קצר:ריאליססיוסיפוראישיטור

לארץייבאעצמוברוךשאדםהז'אנר
תחילה Iשלוהדגלמנושאיוהיה

ב'ידיעותעין""קשר 1במדורו

כיווןשבהםבימיםכךואחר Iאחרונות

מאחר'מוניטין:אתרמהבידוערך

הולךלעיתונותפרוזהביןשהמרחק
ברורהאחרונות,בשניםומישטטש

שלהרוחניאביהםהיהברוךשאדם
בסיפורתהצעירהדורבני

רשימותיושקיבוץומכאןהישראלית,
היסטורימיפויהואבספרהישנות

ספרותיאקסהיותולפני Iוארכיוני
"הואסיפורואתכשקוראיםטהור.

החזקהסיפור I<לטעמיגיבור"היה
לזהותקלבקובץ>,ביותרוהמובחר

קלקרת.אתגרכמומספרנוצרכיצד
סגנונואתברוךייבאמנייןלזהותגם

 1קארברריימונדשלברורים<עקבות

בימיםברוךבוראינחשףאליולמשל,
שמישהולפניהרבהיורק,בניושעשה
בהםבימיםהשם).אתכאןהכיר

בידיהעבריתהפרוזהנשלטה
אתהואיצרהקלאסיים,הקאנונים

היבשההדלה,השפהעםהרזההסגנון
לומראפשרשלמעשהכךוהמדויקת.

הקרקעאתשהכשירהאיששהוא

שנותבשלהישפרצההרזהלפרוזה
בעשורתאוצהותפסההשמונים

אזשקטה.חיתהשלוהמהפכה .הנוכחי
שמדוברבדעתוהעלהלאבוראיאיש

עלנכתבוסיפוריושכןבמהפכה,
מכובד.בספרולאעיתוןנייר

ההיסטוריתהספרותיתהפרספקטיבה

הכירשלאלמיגילויבחובהטומנת

לאוריצאושבהםבימיםסיפוריואת
בהםהכירשלאלמיוגם Iבעיתון
מהאיןדבר.לכלכפרוזהבזמנו
הן Iזמנואתהקדיםברוךאדם Iלדבר

תמטית.מבחינהוהןסגנוניתמבחינה

הוא(העורךבקובץסיפוריואיסוף

חשובאקסכאמורהוא ,>ןרומהש

פרספקטיבית.ספרותיתמבחינה

רובםסיפורים, 41מכונסיםבקובץ

קשהנריאליזםמדוברקצרצרים.
הישראליתהמציאותאתהפורס

לתמונותוזוויתיים;קשיםלמקטעים
נעימות;ולאחריפותמציאותיות
שתיביןמוזנחתהוויהשללפירורים
לבנון.ומלחמתכיפוריוםמלחמות,
בהווייתממוקמיםרביםסיפורים

תמידבשטחים,לרובהמילואים,
מבטחושפיםהסיפוריםבפריפריה.

קלוז·אפמעיןמדוקדק,קולנועי
חשיפתתוךקיומיםמצביםעלאכזרי

הרגשית,הדלותאתיים.קונפליקטים
המשחקשםהיאהערכית,המילולית,

גדולותאתיותבעיותהאלה.בחיים
ברקעמרחפותהישראליהקיוםמהווי
הכיבוש,השואה,סיפור:כלשל

והנהנתני'הגסהחדשהצברהיורדים,

היותשמעצםמניחהאניוכדומה.

כטורשנכתבמוזמן""חומרהסיפורים

שוניםאילוציםכדיתוךעיתונאי
 1פורמטאקטואלי'באספקט(הצורך

בברוךהאיצהוכד'),אורךמקום,זמן'

הקיוםשלהבועריםבנושאיםלהתרכז
לרגעאףלגלושמבליהלאומי'
אועולםשלברומוקיומייםלנושאים

ואוליזמננו.בןהמנותקלאסקפיזם
העובדההעתים,צוקפשוטזההיה

להתחמקהעזלאעדייןאיששבזמנו
שבנשמתנו'.'הבוערות"השאלותמן

שלכוחואתשמחלישהואזהאספקט
נקיהסגולית,כפרוזההקובץ

הוא Iשנימצדהיסטוריים.משיקולים
שכןמשמעותו.אתלקובץשמעניקזה

בעיקרמתקייםהזההקובץ Iלטעמי
בפרספקטיבההארכיוניערכומתוקף

ההיסטוריתוהתרבותיתהספרותית

מספק.שהואמאוד>המעניינת(ואגב,

אלו(למשל'מהסיפוריםחלק

המציאותמןבדמויותשעוסקים

שנותשלהפריפריאליתהפוליטית
דבריאמרולאוהשבעים>,השישים

שגילםהקוראיםמןמבוטללאלחלק
לסיפוריםומשהו.לשלושיםמתחת
נוסטלגיכמקטערקכוחישאחרים
אותןשלהישראליתהתרבותבמיפוי
שנים.

ביותרהכואבתהמסקנהמבחינתיאבל
הואברוךשאדםהיא,הקובץמקריאת

 .מוחמץאבלומיומן'מוכשרמספר
 1לעיתוןשכתבמשוםאולימוחמץ

מוכתביםוהחומרהמקוםכידוע,ושם

ומגבילים.מוגבליםולפיכךמראש
אתשהקדיםמשוםגםאולימוחמץ

אז'שלהספרותיתובמציאות Iזמנו
לולהעניקהדעתעלמעליםהיולא

לנישהאותווהגלוספרותיתבמה
זההוא(ואוליהמוגבלתהעיתונאית

הייתימרצון>.אליהעצמואתשהגלה
היהברוךשאדםואומרתמעזהאף

נאלץלאאילויותרסובסופרנהשע
לאהקריאהכלבמשך .לעיתוןלכתוב
יכולהיהשהואההרגשהממניהרפתה
להיות,נפלאים,סיפוריםלכתוב
 .הישראליקארברריימונדאולי'

• 
ישראליעל

עלמחשבות
אובייקטים

קשורות,בעינייםחוסטךט:סירי

הספדיהרון,משהמאנגלית:
עמ' 175 , 1998החדשה

ואנשיםחפצים

מארבעהבנויקשורות""בעיניים

אתוסובביםתמסיתהקשוריםחלקים
צעירהסטודנטיתאיריס,שלמנסה

באוניברסיטתאנגליתלספרות
זהעוקביםהםאיןאולםקולומביה.

נוטהואניכרונולוגיבאופןזהאחר
לאציריםמערכתבהםלראות

מודעתבהכרחלאכיאףשרירותית,
הראשוןהחלקמשמששבהלחלוטין'
ובהכולו'הספרלפיענוחכמפתח

רבהבמידההנוגדמהלךנוקטבעת
מיןהאחרים.הספרחלקישלושתאת

המרכזישעניינהכזודיאלקטיקה
אנשיםבין Iמאליומובןהלאהיחס,

ואובייקטים.

איריספוגשתכן,אםהספרבראשית

מראתהסופרת)שםעל(וריאציה

מקצועימחברשהואאדםמורנינג,

כתביעבורכותבהואפעלים:ורב
ובענייניוגינוןסביבהבתחומיעת

כברפיוסם Iעדותוולפיבילוש,

מסות,שירים,ריגול'רומןסיפורים,
כלאמנות.קטלוגואפילוביקורות
אחר.שםתחתמבצעהואשלומשימה
"סגולהמסביר,הואכישרון","דרוש
הבדוילשםלקלוע ] ... [גאונית

האשהאוהאישאתשישחרר

פוקר .לדוויסלמשימה.המתאימים
ההוא,האמנותקטלוגאתחיבר
ספראתכתבבלייןומרסין Iלמשל

סיכונים.גםקיימיםאבלהריגול.
עלולביותרהקפדניהתכנון

חבוימילנסחלדעתאיןלהשתבש,
(עמ'בוחר"שאנילפסבדוניםמתחת

התרחקה Iלמשלזו'מסכנה .) 11 , 12
איריסכשהשםלחלוטיןהוססווססירי

לשקיפותה,מתחכמתמסכהמהווה
אתמייתרתקצתלומר'איך

התחפושת.

איריסאתמזמןעתלכלסופראותו
הואביותר.וחריגהזמניתלעבודה
אחר'חפץפעםבכללידיהמעביר

מראה,כפפה, •ויומיומיסריוויאלי
סוגסטיביתפיסהאפילואחתופעם
חפציםכולם .מוכתםגפןצמרשל

צעירהאשהמשל Iברשותושנשארו
לספרמוכןהואאיןושעליהשמתה,
מוטל ,לחפץדולר 60תמורתדבר.
תיאורחפץכללתאראיריסעל

בקולהתיאוראתולהקליטפרטני
הקולמורנינג,מרלפישהוא,לחישה,

חיונית,"הלחישהביותר.האנונימי
ייחודיהואהמלאהאנושיהקולכי

ההיסטוריה·ידיעלמדימסומןמדי'
עונייןמאני .ולשהפרטית

ביטויאתלחסוםשלאבאנונימיות,
החשופה.הצגתואת Iהחפץשלטהרתו
 .) 13(עמ'אופי"להאיןלחישה

ובמסעהזהבאדםמרתקמשהויש

כימסבירהוא .עורךשהואהשחזור

לבשםאשה,אותהמותלאחר
אלאחיים,חסריאינםשחפציה
אלאחיות.באיזוכוח,באיזהטעונים
החפץלתכונתנסוגיםהםהזמןשעם

שלהםהתיאורכימניחים,אנושלהם.
שבוכלשהולטקסטבסיסלשמשאמור
אתולשחזרלשמרמורנינגינסה

(ישבעולם.המנוחהשהשאירההחותם
נפלאבשםקטןאמריקאיסרטעכשיו

טביעותשל"המיתוסבמיוחד
שמורנינגנדמהובהשלכההאצבע",

בריאהשלמיתוסכאןמציג
 .ומחזורשחזורבעיקרשמשמעותה

נאמר.) Iטביעותיושלכיצירהאדם
בעולםהיוםחייםכולנוואולי

מעיןמשניותבריאותרקשמאפשר

לבצעהמנסהאיריס,מקום,מכלאלה.
להזקוקהשהיאהעסקה,תנאיאת

הכרונית,תפרנותהבגללביותר
עםשלההאובססיהאתבהדרגהמגלה

השחזור.עבודתשמאחוריהעובדות

גורלהאתלגלותמתעקשתהיא
לאמתומגיעההנפטרת,שלהמדויק
ביתבמרתףנרצחההנ"ל .חלקית
אףוהואמורנינג,מרחישבוהדירות

כשהיא .שוחרראךלרצחבקשרנחקר
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המידעעםמורנינגאתמעמתת

אךמאוכזב,אדםפוגשתהיאשרכשה,

לומר.מהיותר"איןלגלגני.גם
כבר ] ... [שלילא Iשלךוהסיפור
 ] ... [מוצאמצאתסוף,לובחרת
המלך- .לאבןהיההרעהמכשף
הזההיוםעצםעדבאושרחיווהמלכה

מהשבור.יאדם Iבכלאומת'הוא-
 ,) 29<עמ'יהיה"שלא

טהרניניסיוןלהיותשאמורמהכןאם
עללהחיותואדם,לשחזר Iבאופיו

החפציםהפיזיים,הסימניםסמך

בגלל Iנכשלבעולם,שהשאיר
שלוהרכילותיתהרגשיתהסקרנות
הספרותיתההשכלהלמרותאיריס.
תעדיף Iלבחורנדרשתכשהיאשלה,
 .כמשוררולאכבלשלתפקדאיריס
אוגרשלהגנובים"ש"המכתבים(חבל
לבלשמודללהשימשולאפראלן

אי __E_מתמסישהואזה-האולטימטיבי

כאחד.)ומשורר

המבקשתאיריסביןהעימותיםבאחד

המנוחהעלביוגרפייםפרטים
אתמגדירהוא Iהממאןומורנינג

ביןכהבדלהגישותשתיביןההבדל
יוזם,שהואהשחזורמהלך-החייאה
אמנםשלה.העובדותציד-לקבורה
שלאחדאספקטרקהואמורנינג
להעדרמפתהאולםיוצרתו,

כלפיולהפעילההקשוחהבפרשנותו
בחלקאםהאחרים.הספרחלקישלושת
על-אדםלשחזרהיההניסיוןהראשון

הספרבחלקי Iשלוהקנייןחפציפי
קרבההאנשיםמתקרביםהאחרים

לגביגם-חפצילקיוםמסוכנת
ביחסוגםשלהםהעצמיותתפיסת
בתוךוהכוח,התשוקה Iהיופילייצוגי

בחלקנשים.גבריםיחסישלהמסגרת
הואהעיקריהדימוי Iהספרשלב'

על-ידיהנעשהאיריס,שלתצלום
לצילום,מושאבאנשיםהרואהצלם

דרךרק Iבכללאםלאהוב,ומסוגל
מעוררתתמונהאותההמצלמה.עדשת

אותהמציגההיאכיתיעוב,באיריס

קונטוריםמטושטשתתבונה,כחסרת

המתוחכםהצילוםקטועה.ובעיקר
הלבושיםוחזהשזרועותיהכךנחתך

עירוםאחריהםוהשאירו Iנגדעו

האנינעדרשממנועירום Iסוגסטיבי

והתפיסההארגוןכגרעיןשלה,
זושתמונהמענייןשלה.העצמית
בבןקדושהשלברכייםפיקמעוררת

אצלוהופכתאיריס,שלהאדישזוגה
מקרבקטןלאאחוז-מדירבים

אתראווהאקדמיתהאמנותיתהקהילה
-עליהשמעולפחותאוהתמונה
זה,בהקשרקשה,יופי.שללייצוג
הקטיעהתהליכיעללחשובשלא

רעיוןעלשעברוהרביםוההחפצה
דורותעל-ידירישומיוהנשיהיופי
ואפילוגברית.אמנותשלרבים

פגעיבגללהזרועות,כרותתהוונוס
כאילוסטרציהכאןעולהאמנם,הזמן
שגםזאת,עםלציין,ישנמנעת.בלתי
שלההתשוקהמושאאתחווהאיריס
לאכמשהו Iססיבןאתההיא,בעת
שוכבכשהואאפילולגמרי.מוצק

להעביראפשרכימדמההיאבמיטתה,
ערטילאיהואכךכל Iהידאתדרכו

וחמקמק.

מוקדשהספרשלהשלישיהחלק
החולים,בביתאיריסשללאישפוזה
בןרצוףמיגרנהמהתקףכתוצאה

המנוכרהעולםבתוךמספר.חודשים
מןנשללתהחולים,ביתשל

האישיתההיסטוריההמאושפזים

כאב,עלשלהםהסיפוריםשלהם.
מתורגמיםאושררגעיעלואפילו

 1מכךכתוצאהנוירולוגיים.למונחים

חפציותם,שלתודעהלהםאיןאםגם
תודעתעללשמורמתקשיםהם

הםהמטפלהצוותועבוראנושיותם,
במלים Iאומחלה,למקריהופכים
חפציםשללקולקציהאחרות,

מכניים,צעצועיםבעייתיים,

יצאשלהםהמסתורישהמנגנון
משליטה.

שלוהאחרוןהרביעיהחלקאתואילו
 .גברחליפתלייצגמיטיבההספר
בדרכהלראשונהאותהעוסהאיריס

ניו-יורקית.תחפושותלמסיבת
חדשהזהותאצלהיוצרתהחליפה

שיערועםאיפורללאואנדרוגנית,
אוגבריתלאשההופכתהיאאסוף,
בהשכרוכהמטמורפוזהנשי.לגבר

שמעידממהיותר .שחרורתחושת

המיניות,שלהאלסטיותעלהדבר
הוססווסהתייחסהשאליונושא

כאןשישדומהעיתונאיים,בראיונות

נשיים.ייצוגיםעלעצובההערה
 1הסיפורשליותרמאוחרבשלב

להדוףכדיהחליפהאלנדחפתאיריס
אתמגלהובהדרגהגבריות,עיניים
אתאומקללת,היאשבההקלות
קשותשעמלההמערב-תיכוניהמבטא
החדשלקולהעתהוחוזרממנולהיפטר
אינוממנהחוץשאישדמותכקלאוס,

מאמינהאכןהאםבאמת.כגבריתרואה

ההתניהמןלהשתחררשכדיהמחברת
ולקיוםלעידוןלליטושהחברתית
ביןחפציים,הבינאישייםשהקשריו

שהמתבונןיופישלכייצוג Iהשאר

צריךוכמיהות,חסכיםעליומשליך
בתחפושותולהעזרקוויםלחצות

פתטי.לומר,שלאעצוב,גבריות?

לספרותמתוחכמתספרותביןמח
גדולה?

המביאבספרנתקלתילאמזמן
מהםרבים Iשכזודימוייםדחיסות

המתכתב,אסתטיבאורחאופנתיים

המשכיל.הקוראאלמתחנףאףושמא

זולתחכוםמעברכאןשחסרמהאבל
מתמדתחשיפהכאןישאםאנושיות:

אזשמאחוריהןוהריקנותמסכותשל
ישאםחמלה,קצתאולימתבקשת

שלייצוגבכלכמובלבול,הרבהכאן
לחוותמבקשהיית Iהאנושיהכאוס

והומורחוםמעטגםבאמצעותה

בעצםאולילאירוני.מעברגםשהולך
המשאבה-לבהואכאןשחסרמה

 •הזו.החמה

גוררותי
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לביןשקספירבין
התנ"ך

אלהסתוםמןברזל:חלל
לנתןעניים""שמחתהמפורש:
עמ' 40 • 1997עקראלתרמן.

לשקספירורמזיםלתנ"ךרמיזות
אלתרמןנתןבישראלהרחבלציבור

-השביעי""הטורכבעלבעיקרידוע
שפורסמוהשעהבעיותעלשירים
שלהשביעיבטורקבועבאופןבשעתם
 ,)'רבד'ואח"כ('הארץ'היומיהעיתון

העת"שיריבספריחדוקובצו

בצורהנכתבואלהשירים .והעיתון"
הקוראיםלציבורוהעבירוברורה

מפורשקומוניקטיבימסרהמתפעל
שלהלאומייםהערכיםאתשהדגיש

הצוויםואתהארץבניין

המוסרשמירתשלהכלל·אנושיים
הרבים,הפזמוניםגםהאדם.וצלם

עוקצניבהומוראלתרמןנתןשחיבר
על·ידיבהתלהבותנתקבלודק,

החריפההשנינותמןשנהנוהקוראים,

תופעותנגדביקורתואתביטאשבה

בעם.שליליות
שלכתיבתושלאחדפןרקזהואולם
שירתנוממכוננישהיהאלתרמן,נתן

במחרוזותהתבטאהשניהפןהחדשה.

אווירתאפופהחידתית,שירהשל
המכוונתועירפול,מסתורין
אניניקוראיםשלמצומצםלקהל·יעד

באמנותומומחיםמבקריםשלטעם,
הקובץבתוךהשתבצהזושירההשיר.

המחרוזותאתשכלל Iשמכברשירים
"שמחתבחוץ","כוכביםהגדולות:

מצרים'.'מכותו"שיריעניים"

היאשבהןוהחידתיתהסתומה

עניים","שמחתהארוכההמחרוזת

אתברזלהללמקדיששלפיענוחה
שלפנינו.הספר
מחרוזתבהבנתלבלבולהסיבהאת

עניים","שמחתהארוכההשירים

המטא·ריאליסטיבאופיברזלמסביר
התרכביובמבנההאלההשיריםשל

קוויםשנימגלםזהמבנהשלהם.
קטבים.לשניהמתפשטיםמקבילים

אישייםמאודהתיאוריםאחד'מצד

מתחיםהיחיד:בתחוםומתמקדים

בפקעתורעייתוגברביןקשים

מצדובגידה.קנאהאהבה,הרגשות:

לתופעותברורההתייחסותיששני,
מחתרתולאום,חברההרבים:בתחום
ובגידהומפלהמלחמהומצור'

כאןבמלחמה.בין·אישיתבסולידריות
בשירההראשונהבפעםנזכרתגם

"שואה",המלה ) 1941(מרסהעברית
שלהרחבבמובןפעמייםהחוזרת
שעומדתעולמיתקטסטרופה-המלה
קוויםלשניבהתאםאירופה.עללבוא

עיקריותאסכולותשתינוצרו ז'.א
זובמחרוזתרואההאחתבפרשנות.

מקברוקםהבעלהיחיד:לגורלביטוי
באוסףלאשתוקנאתואתומביע

השביחמתלכדות.בלתישונותבלדות
הרבים,לגורלביטויבהרואה

חרדהלאומי:אואוניברסלישמשמעו
ובאההממשמשתפורענותמפניגדולה

מצבעלמאייםאסוןאואירופה,על
בארץ·ישראלהעבריהיישוב

המנדטורית.

בדרךנוקטתברזלשלשיטתו
היאשלו·היסודהנחתהסינתזה.
אתהמלכדתפנימיתחוקיותשקיימת

שהואמשותף,במצעהשיריםכל
זובמחרוזת(הדומיננטיהרגשבתחום

ב"כוכביםאדנותיהואשהדמיוןכשם

שליטההיגיוןאוהשכלובחוץ"
המבטבמיקודמצרים"),מכותב"שירי

היחידשצער Iברזלמגלהלרגש,
ולגורלםלרביםוהחרדהוגורלו

שניאינםעניים","שמחתבמחרוזת

אלאנפגשים,שאינםמקביליםקווים
הראשוןשבוחלקים,שניבןאחדקו
לשני:מבואהוא-היחידצער-

צרתאחרות:במליםלכלל.החרדה
החורבןאתמקדמתשבמחרוזתהיחיד

השביחהעולםמלחמתבאימיהכרוך
ניצחוןמפניהנוראהחששבשל

רב·הטבחים. Iהיטלרשלאפשרי
לגורלשבחרדהטועןברזלועוד,זאת

גורללהדאגהגםממילאטמונההכלל
בצורהמדברתשהשירהמכיווןהפרס.

הפרס,דרךלכללומגיעהקונקרטית
ביחסיקריטייםבמצביםההסתכלות
מבחינהמקלה,גבר·ואשה
המאוימותתפיסתעלאמוציונלית,

 1למשלבעולם.המעורערהמצבשל

שלבגידתהאתהמגלההיחיד'אסון
כאלהלרגשותהדרךאתללוסהאשה,

בזמניםבמחתרתהנעשהבתיאורי

ב"שמחתמתלכדתכך .גורלהרי·
עםהפרסצרת Iברזללפיעניים",

רקעעלרגשיתלאחדותהכללגורל
העולםמלחמתערבבציבוראי·הנחת
הסתוםלפיענוחהדרךאתהשביח.
ברזלמוצאעניים""שמחתביצירה
היינוהיצירה,שלהרחבבהקשר
שמהםתרבותייםלמקורותבזיקתה

להתרגשויותתשתיותשואבתהיא
חות. iוסערת·ררבי·רגשומצביםעזות

שלדרמותהתנ"ך'הםאלהמקורות
פלביוס.יוספוסשלוספרושקספיר

אלתרמןיצירותשלהזיקהעל
למקורותבכללן>עניים"(ו"שמחת
שוניםחוקריםלבשמוכברהתנ"כיים
תשתיותכאןמוסיףברזלבזמנם.

שלוקישוריםשקספירממחזות
מקורותעם"ביותתנתשתיות

פרשתלדוגמה:כללית.מספרות
עםב'שמואלשבספרהרשכבשת
קברהלתוךהמלטשלהקפיצהסצינת

שלהחמישיתבמערכהאופליהשל
והפסוקלשקספיר:"המלט"המחהז

"הבלקוהלת:שבתחילתהמרכזי
מייאשיםרמזיםעםהבל"הכלהבלים

שקספירשלאוחלוהמחזהמן
שלהתסכולתחושתאתהמגבירים

ואתוהתנדפותהתרוששות

לתקומה.חוסר·הסיכוי
הרשכבשתלפרשתמקוריתגישה
זופרשהאיךמראהכשהואברזלמציג

שלאב·טיפוסלאלתרמןמשמשת
במשפטומכופלתכפולהבגידה

הרש",ככבשת"וצחההמהפךהאירוני

הדובר:שלהבוגדתלרעייתוהמיוחס
שנלקחההרש,כבשתשל"בגורלה
אוריהדמויות:שתינשקפותונטבחה,

המלך,בפקודתלמוותשהופקרהחתי,
היחידה,כבשתו Iרעייתו·שבעובת

נשיםלוחסרושלא Iהעשירשהמלך
ככלאלתרמן' ] ... [לעצמולקח Iמשלו

כבוגדתהרשכבשתאתתופסהנראה,

שהרילנקם.כקוראשעשתהוהמעשה
בעלת·אישכאשת·שבעבתיכלה
חשוב,למפקדהנשואהאבות,ייחוס
 .לשליחיולהיענותולאלמלךלסרב

ואםבבעלה.חיתההראשונהבגידתה
ושוכבלביתוחוזרהחתיאוריההיה

הרידוד'המלךשרצהכפיעמה,
לו.שהרתהבמלךגםבוגדתחיתה
וברה,צחהאיפואאינההרש,כבשת

כפולה"בגידהשלעווןנושאתלאא
 ,) 8 • 9עמ'המפורש,אלהסתום<מן

עםהרשלכבשתהרמיזהקישור
לתוךהמלטקפיצתשלהאסוציאציה

שלאאהבהעלמעידאופליהשלקברה
שהמלטהיהשנראהאף·על·פיפסקה,
מרמזהואאהובתו.אתלגמרינטש

המתגעגעהאיששלהטרגיל"גורל
אתהתביאשהיאאףעללכבשה,
(שם,ונקמה"בגידהמוות,בשורת

 ,) 9עמ'

קיץ",שב"חגיגתמגלההאפילוג
"שמחתלאחרשניםוארבעעשרים
הרש,כבשתשובהופיעהעניים",

עונשועלהמרמזמיוחדבשירהפעם
מלכותופילוג-בגידתועלדודשל

עשרתומלכותיהודהמלכותוחורבן
נתןשלהמוכיחהכנבואתו-השבטים
היחידחטאשביןזהבקשרהנביא.

גםמשתקףשבתנ"ךהרביםלאסון
לפורענותהיחידצרתשביןהקשר
עניים'.'שב"שמחתהכללעלהבאה
המסייעותרבותמגיאחתדוגמהזוהי

"שמחתהעלומההיצירהלפיענוח
היאהבנתה.אתומעשירותעניים"

השוואתיתאינטרפרטציהשיטתמציגה

אינטגרטיביוכושרמקיףידעהתובעת

מחברניחןבאלהמעמיק.פרשןלש
 •שלפנינו.הספר

הלפריןשרה

סודואתלגלות
הקיוםשל

בת-ציוןאלהשלהשיריםספר
 1997ירושליםגש.ו-

כלהמתדפקקפקאשללגיבורובדומה
הממאןהחוק""שערעלימיו

ציוןבתאלהעוסקתלהיפתח,
עמודיםמאתייםבתשיריםבאסופת

המופלאשעריעלבהתדפקותבעיקר
אלאלפניה.להיפתחהמסרבים
המעשהמתוךהנחשף Iהצרשהמרחב

שעריעלההתדפקותשלהנמשך
בתחושההקוראאתמותירהמופלא,
אין Iמחדסיפוק.העדרשלמעיקה
יעימבשלברורהתמונהמקבלהקורא

במרץולהתדפקלהוסיףהמשוררת
 1מובןהבלתישעריעלנלאהבלתי

ההסברינתןבומקוםאותו Iהמיסטי

מאידךלקיום;משמעיוהחדהסופי
בוררהתשובהמקבלהקוראאיןגיסא,

באהמידהובאיזואכןאםלשאלה
מופלא.אותושלבחללוהמשוררת

אותו Iהספרמתוךלהביןשניתןככל
לכלמעברהמצויבמקוםנתוןמופלא
אתהמסייםבשיר Iכךושפה.לשון
 1יופי"קסם 1הספרשלהראשוןשערו

במיוחדאותי"הרשימונאמר:אמת",

תת-אטומיים/חלקיקיםשלשמותיהם
אמת'.'יופי,קסם,מכבר:לאשנתגלו

מסופקבלתינותרשהקוראאלא
טורחתהמשוררתאיןמוקסם.ובלתי

אודותעלדברוחצידברלהבהיר
בלתיחלומות"כמהמושאישלושת
כמסמניםהמליםנותרותוכךנהירים"
מסומניהן.עלנרמזיםשאיננו

ונושאתבת-ציוןהולכתארוכהדרך
אמונהאותההתדפקות.אותהאת

"שכלהאפשרית.בהתבהרותנמשכת
הנראהוכפיהישן/לאדםהיהכמוס
במעמקיםבחביון.כמוס/עדיין

האפשרית".זריחתושלחשוכים/
אודותועלכמוסנשארהכמוסאבל,

ישדבר.יודעיםאנואיןהזריחה

ואומרת:פתרונותמבקשתשהיא

נדונה(הזאת>החוכמה"ואולי
לאבדהואהפתרוןואולילכשלרן/

התודעהדווקאאולי /אנושיתתודעה
 " ...חופשית/המכשול/לזרימההיא

הניסיוןמתבטאאחריםבמקומות

המופלאאלהגבולקואתלחצות
כאןשגםאלאהמוות.אלבהתייחסות

לומרניתןשלאמסמןעםנותריםאנו
מוות/אין"כאילומסומנו:עלדבר

גודלאתמלהכילקטןהמוחכאילו
הרעיון·:

החלומות"ספרהקרויהשערדווקא
ושינויהתבהרותמסמןהאלוהים"של

נובעזהבת-ציון.שלבשירהחיובי
מןבמופלא.ההאחדותעלהוויתורמן

גבולקולעבורהניסיוןעלהוויתור
באותןהשיריהמאמץוהמרתכלשהו
אתחוואשרמיתולוגיותדמויות
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משה. ,ישוהאלוהי:

המשוררתמפנהשכאשרלומראפשר
מרחביאלהשירייםמאמציהאת

היטבהמסומנותהדרכיםעםהשיח,

מתרחבים ,האלוהיאלהקריאהשל
מצדשיריעושרומתפתחהתכנים

מצדובעיקרהדימוימצד ,הלשון
הקורא.בפניהנפתחהרגשיהמרחב

"הנההנאההשירמתוךשורותהנה

שורהרושם ,בעידןעידןמערבבאני

שלךהישןהמוחאת ... "שורה":על
לךאזריקאניהכביש/אלנפצי

מתוךשישתרגוחדשות/מחשבות

הנשחתהעץאתטוב/פריעושהאילן
סכנהבשעתוהשליכי;משורשעקרי
ולראותולעוףידיים/לפרושתוכלי

תביטיאלאךמלמעלה/העולםאת
הארץ/אותךתשאבפןלמטהמדי
חדשיםשקיםשנילךנותןאניהנה

אותפניםוקלסתראוויר;לשאיבת
לבינך/ביניהבריתדברוזההברית/

כמונמחק/וקולופירשולאסתםכאן
זאת,עםיחד ."שורה/עלשורה
שיריאתלמספרשהניסיוןנדמה
באותיותאלוהים"שלהחלומות"ספר
מיותרנמצאוכד')חיתדף ,גימל(דף

מן ,העיקרמןגורעשהואזהבמובן

מבקששהשירהמהותיתהחוויה

להעביר.
החלומותב"ספרהמתפתחותהמגמות

שאתביתראףנוכחותאלוהים"של
שנאה":חציאהבה"חציהנקראבשער

גםאלאוישומשהרקלאנוכחיםכאן
עםמדבריםמשוררים,של"קבוצה
ישעיהואחורההפניםעםאלוהים/

חוריהיהקדימההפניםעםוישוע/

בהמשך ."אותנו/תרחץנהרהבשמים.

כרותויונתןביאליקגםמוזכרים
וולךיונהשלהידועמשירההראש

דרורה,דוגמתנוספות,דמויותוכן

אשהאוהפחםכורהמרוטשת,חתולה

תוךאלנשזרותאלהדמויותבדואית.
הנחשף ,המתבונןהאנישלהחוויה
המטאפורהבאמצעותאםהקוראבפני

ואףהפנימיהפסיכולוגשלהחוזרת
ונפשו:גופוהאניתיאורבאמצעות

עדששורטמהשפוצעמהשקורע"מה

מה ,שחלוןמהששקוף,מהדם/זוב
 ,המרכזאלומחזירחוט/בקצהשאוחז

שחפורמהשרוקד/מהשירוק,המ

 ." /---באדמה
גםהפרי"גםבשירזהשערשלשיאו
בת-ציון:אומרתשםהמין"גםהנפש

המין;גםהנפשגםהפרי"גם

חצי-שנאה/חצי-אהבהשסועים,

והואהתפצלשלי"הקולובהמשך:
חצי-אהבה /לשונותבשתימדבר

תלויהשליהלשוןחצי-שנאה/
חצי-זיכרוןמלים)לה(המחברבזיכרון

חצי- /נבגדותמאחסןחצי-זיכרוןחם

 ." / /---וחצינדיבהפסיכולוגית
שלדמותהמלואמתגלהסוףסוףכאן

הכובלהפנימיהשסעעלהמשוררת,
שרוחהשעהלאדמה,רגליהאת

במיסטיהמטאפיזיים,בשמיםמרחפת

אשרבמשהולהאחזמנסה ,ובאלוהי
הקיום.שלסודואתלגלותלהיניח
משוררתהיא-ציוןבתשאלהספקאין
ועושהבלשוןהשולטתכשרוןרבת

זאת,עםיחדבשפה.רהוטשימוש

רמתמצדמאי-אחידותהספרסובל
נפלאהשירהבצד •בוהמוצגתהשירה
ימצאמלצטט,היריעהקצרהאשר

איןמדי.רבותרדודותשורותהקורא

למבטראויהבת-ציוןשאלהספק
דומהזאתעםויחדרטרוספקטיבי

אילונשכרנמצאהיהשלפנינושהספר
 •קשוח.עורךבונגע

סלכסטיורם

 ~ו ~ 1
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 s~ו
בתורתממנהוהתכולותלאנושותזיקה ~ 1~

והנביאיםמשה
שביראליעזר

היהדות>תורתוהתפתחותהיהודיהעםהופעתעלהמקראיתהספרות<עדות

א.

בתישראל""חוכמתשלובהגותבמחקר
ישראלשעםהקביעהבלתמקוהחדשהזמן
האמונהאתבתורתולעולםשהביאהוא

 ,עודמקובלתהאלוהים.ובייחודבאחדות
ביןחריגהעודהוימןשכתוצאההקביעה,

כולה,לאנושותאחדאלשלהאוניברסליות
שהתקדשאחדעםשלהפרטיקולריותלבין

המתחנוצרהעמים,משארעל-ידו
סגולה""עםרעיוןאתשהולידהפרדוקסלי

עםשלההיסטוריהגורלאתעל-ידוועיצב
 .זמננועדמהיווסדוישראל
שלעדותהעלהתבססואלהכלליותקביעות
חקרועלמזה,המקראית,הנבואהספרות

השקפותאתשתיעדוהספרויותשלהשוואתי
ישראלשעםהקדם,עמישלהדתיותהעולם

הרעיוןאםהשאלהמזה.ביניהם,חי
או ,לפניאחריםבעמיםהופיעהמונותאיסטי

המקראיתבספרותלהופעתו ,במקביל
ועלוחזרובקפידה.נבדקההקדומה,
שקדמוממקורותהשפעהשלאפשרויות

איןמטבעםלה.הקבילואוהמקראיתלנבואה
חד-להכרעהניתניםזהמסוגויכוחים

היאהמובילהההשקפהאבלמשמעית,
לעילהמוגדרתבמשמעותשה"מונותיאיזם",

לראשונההופיעומיוחד),אחדפרסונלי<אל
אתשכוננההמקראית,הנבואהבספרות

תולדתזוהופעהחיתהכיאףתורת-ישראל,
בדתותשהסתמנומחשבתיותהתפתחויות

 ,ואכד(שומרהמפותחותהפוליתאיסטיות
לאמור:יוון>.-ולבסוףובבלאשורמצרים,
הדתותבתולדותהמודרניההשוואתיהמחקר
הופעתאתלהביןשישההנחהאתאישש

דתות-רקעעלישראלבעםה"מונותיאיזם"
שלהשלמהבחינתה"פוליתאיסטיות",הקדם
 ,מתוכןהתפתחהשאוליביקורתיתמגמה

יצירהולידיהתנתקותלידילבסוףוהביאה
בהתגלותהמעוגנתחדשה,דתיתראשיתשל

חזיונותמתוךלאחדש,נבואימסוגאלוהים
רוחניממישוראםכי ,וחוקיותוהטבע

מטאפיסי.

וההגותהמחקרשלאלההשקפות ,כאמור
עדותהעלגםהתבססוהמודרניתהדתית

שהיאהמקראית,הספרותשלהעצמית
השקפת-עולםהמתעדתהיחידההספרות

מןומובדלתשלמהמונותאיסטית
נקלאולםמוחלטת.הבדלההפוליתיאיזם

המחקריתשהפרספקטיבהכךעללעמוד
כלעדויותאתבחשבוןשהביאהההשוואתית,

מתוך ,לידיעתנושהגיעוהדתייםהמקורות
ההתפתחותשלאובייקטיבילתיאורהשאיפה

תוך-היסטוריתראותמנקודתההיסטורית

הציגההתגלותית-דתית,ראותמנקודתולא
חיצוניתראותמנקודתהמקראיתהעדותאת

העצמיתלהבנהבמהופךאותהופרשהלה,
בה.הגלומה
יעמודהמקראיתהעדותלמכלולדעתוהנותן
התיעודהבנתשביןהמהותיההבדלעלמיד

המחקריתהפרשנותלביןהמקראי
אתנותנתהמקראיתהספרותההשוואתית:

ולפיהאלוהית,התגלותשליסודעלעדותה
הדתיתההיt;כטוריהאתעדתמתהיא

אתולאהעמיםכלשליברסליתהאוב
 ,ישראלעםשלהבלעדיתהדתיתההיסטוריה

שצירמשמעמניח.המודרנישהמחקרכפי

ולאומקיף,אוניברסליהואהמקראיהתיאור
תיאורייתומול ,וחלקיפרטיקולרי
המחקרשלהרציונליסטיתההתפתחות

בהכרחקדםה"פוליתיאיזם"שלפיה ,המדעי
העולהראשיתישלבבחינתל"מונותיאיזם",

מעידההטבע,בחייישירההתנסותמתוך

משמעיחדבאורחהמקראיתהספרות

על-ידילכתחילהנוסדשה"מונותיאיזם"
האנושותשלהאחתכדתאלוהיתהתגלות
לדתותבכךקדםשהואכולה,

שהתפתחוהןושדווקאה"פוליתאיסטיות",
 ,מאוחריותרבשלבה"מונותיאיזם"יסודעל

המאוחדתהקדמוניתהאנושותכאשר

יצרעםוכלולשבטיה,לעמיההתפצלה
טבעאתבאליהייצגשתלאומיתדתלעצמו
המאחדתהמדיניתהסמכותאתותכונןארצו

אותו.והמנהיגה

עםשלהסגוליתושליחותו ,המיוחדמעמדו
תפיסהרקעעלבמקראתועדוהםאףישראל
הנביאים,ושארמשה,האבות,זו:מקדמית

נאמניםשנשארוהסגולהכאישימתוארים
לאנושותאלוהיםשלהמקוריתלהתגלות

אלהפוניםכיחידיםתחילהפעלוהםכולה.
שיצאהעםכמנהיגיואחר-כךיחידים,

על-ידה.והתאחדתורתםאתקיבלמזרעם,
בעדותאיןזהבאופןשגםימצאהמדייק ,אכן

עלאקסקלוסיביתבעלותטענתהמקראית
לבני-האדם.אלוהיםהתגלות
שמאברהםמעידהמקראיהסיפוראמנם,

כדתוהתקיימההייחודאמונתנמסרהואילך
ואחר-כך ,צאצאיובחיריעל-ידינבדלת

שנוצרהעםועל-ידיהשבטיםעל-ידי
המקראית,הספרותאבלבהתאחדם,

בתההיסטוריתההתארעותאתעדתהמת

מאליוהמובןכדברמניחההשנים,מאות
בשחרלאנושותשנכרתההתורנית,שהברית

גםוהתקיימהנמסרהנוח,בימיתולדותיה,
בעמיםשפעלואחרים,נביאיםעל-ידי
אמונתהמשיכהזהבמובןושגםאחרים,

המשותפתהאוניברסליתהדתלהיותהייחוד
הפוליתיאיזםשאפילוכולה,לאנושות

אמיתה.עלבדיעבדהעידעליההמכסה
מעדותוהמצטיירתהתמונהמקוםמכלזוהי
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ספרישארשלומעדותםבראשית,ספרשל
שלםמלךמלכי-צדקאתשנזכירדיהמקרא.

יח-כא),יד'(בראשית,עליון"ל"אלהכהן
(שמות,פרעה"מעבדיה'דבראת"היראאת

זההמתוארים,בלעם,ואתיתרואתכ)ט,
כנביאיבמדבר'בספרוזהשמותבספר

עלגםוהשפיעואחריםבעמיםשקמואלוהים
שאינםרעיושלושתואתאיובאתישראל'
אלוהים.יראיכנביאיםמוצגיםוהםמישראל

עודזהבנושאהאחרוניםהנביאיםדברי

כלליכאיזכוראבללהלן'פירוטביתריידונו
עמוס:שלהמפורשיםדבריואתלצייןראוי
בני-ישראל'ליאתםכושייםכבני"הלא
מארץהעליתיישראלאתהלוא ,'הנאום

 ,, .מקירוארםמכפתורופלשתייםמצרים
עודלכתהמרחיקיםדבריוואתז)ט,<עמוס
ממזרח"כיהנבואה:חותםמלאכישליותר
מקוםובכלבגו:םשמיגדולמבואוועדשמש
גדולכיטהורה,ומנחהלשמי'מגשמקטר
יא>א,(מלאכיצבאות"ה'אמרבגו:םשמי

עזראספרעדותלפיכינזכירולבסוף
דברלכלותפרסמלךלכורשאחת"ובשנת

מלךכרשרוחאתה'העירירמיהמפיה'
במכתבגםומלכותובכלקולויעברפרס

ממלכותכלפרס:מלךכרשאמרכהלאמו:
עליפקדוהואהשמיםאלהיה'לינתןהארץ
מיביהודה.אשרבירושליםביתלולבנות
ביהודהאשרלירושליםויעלעמומכלבכם
האלהיםהואישראלאלהיה'ביתאתוינן
 .)ג-אא.<עזראבירושלים"אשר

אמונתהתפתחותהואזהבעיוןענייננו

שביןהזיקהותפיסתהישראלית,הייחוד
נניח,ולאנושות.ישראללעםתורת-ישראל

עדותהאתלאמתניתןאםלשאלהאפוא,
עלהמקראיתהספרותשלההיסטורית
אמונתשלהכלליתותפוצתהראשוניותה

המקורית,האנושותדתבתורהייחוד

כיהיאטענתנונוספים.מקורותבאמצעות

אתמחקריבאורחלקייםניתןאםבין
אתלהביןאיןלאו'אםוביןהזאתהקביעה

ישראל'עםשלהייחודאמונתהתפתחות
הייחודאמונתהתפתחותאתמכןולאחר

פנימיתזיקהמתוךובאיסלאם,בנצרות
שבוהאופןעל-יסודאלאהמקראית,לעדות
שלהדתיתלאמתיחסהאתהתורההבינה
ישראללעםשההתגלותדהיינוהעמים:שאר

אוניברסליתהתגלותשלהמשךהיאבתורתו
מכוננתהיאשכזאתושבתורלאנושות,

שענייןאוניברסליתמשמעותבעלתשליחות
אליהםמכוונתוהיאהעמיםלכלבה

זה.לצורךמתוכםשנבחרהעםבאמצעות
ניתןזוכוללתהסתכלותיסודעלרק

ישראלעםשלהמיוחדתפקידואתלהגדיר
על-פיאמנםזאתלעשותוישהעמים,בין

ביןבסיבישנכרתההקדומההבריתתורת

עתבכללחדשישאותהאבללעמו'אלוהים
נקבעזהומצבהעמים,ביןהעםמצבלפי

מלכותאלהעמיםכלשליחסםעל-ידי
עלוקיבלמתוכםנבחרישראלעםאלוהים.
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יוסףבניאתמברךיעקברמברנדט,

התורהקיוםעל-ידיעליהלהעידצעמו
בפרט.עליושהוטלווהמצווה
בתורתונדוןישראלעםאחרות:במלים
המורכבתהאנושות,שלהקיבוציכנציג
המוצאנקודתאלוהיה.לפנירבים,מעמים

לכתחילההיאהתורהשלוהתכלית
נקבעהוהפרטיקולריותאוניברסלית,

האוניברסליהמצעעלוהושתתהבדיעבד
מתבררזהרקעעל •הגשמתולשם

אלשישלעמיםלהורותאיננהשהשליחות
אףכולה,האנושותאתהמחייבויחידאחד
תורתעל-פי"עבודה"עליהםלהטיללא

ישראלעםכרתשאלוהיםהבלעדיתהברית
ומנהיגוהעולםכבוראאלוהיםהכרתבלב.ד
על-ידיאותולעבודהחובהוהכרתהיחיד'
העיקריותהמצוותידיעתאףמצוותו'קיום

בעולם,אלוהיםבמלכותההודאההואשקיומן
מתוךהעמים,לכלמלכתחילההיונתונות
האוניברסליתההתגלותבמורשתחלקם

הברית-הקדמוןהמונותיאיזםשלהמשותפת
זושתשתיתומונח-ולבניולנוחשנכרתה
המורשותכלבעומקונמשכתנמצאת

ישראלשלהעדותהעמים.כלשלהמיוחדות
חובת-יסודלעמיםלהזכיראפוא,מכוונת,
מתוךמכברלהםהידועהקדמונית

אלאותםלהחזירמיועדתהיאמורשותיהם.
שנביאיכשםממשהמקורית,מורשתםלוז

ודורדורבכלהחוטאעמםאתקראוישראל
כל .לוהידועיםתורתוואלאלוהיואללחזור

הבריתאתשלודרכועל-פילקייםנדרשעם
העמים.כלאתהמחייבתהקדמונית
לאוהנביאיםמשהשתורתברורזומבחינה
כמולעמים:ישראלביןעקרוניהבדלהניחה

אלוהיואתלעבודישראלנדרשאחרעםכל
נוח,בריתשלהאוניברסליהמצעיסודעל

ובתוספתלוהמיוחדתהיישוםבצורת
ואתהמיוחדמעמדואתלגלםשבאוהמצוות

התייחסהלאהתורהשכך'וכיווןשליחותו'
כדתותמלכתחילההאחריםהעמיםדתותאל

דתותכאלאלאמוחלט,בכזבשיסודן
כפופיםעל-אנושייםכוחותהמייצגות
מנהיגותמבטאותהןשבאמצעותםלאלוהים,
ידןעלמתקיימתאכןוזואמיתית,אלוהית

לאלילותוהתנוונוהושחתושלאזמןכל
לעמיהתורה,עדותעל-פיאירע,כךגמורה.
נחלתעלהזכותבדןבאונענשוכןועלכנען'
ראויאךובהכחדתם.ממנהבעקירתםארצם,

שנועדישראל'שעםזהבהקשרלהדגיש
תוארלאבמקומם,כנעןארץאתלרשת
על-ידיכחסיןהנביאיםובדברימשהבתורת

אלילית.השחתהשלסוגאותומפנידתו
משהמימיהנביאיםשלמאמציהםאדרבא.
שלסוגאותונגדלהילחםהיומכווניםואילך

על-ידינגרמהשהיאביןאלילית,השחתה
התפתחהשהיאוביןאחריםעמיםהשפעת

העםשלוהמדיניתהחברתיתתרבותומתוך
שכונןהזהבעגליעבודת(דוגמתעצמו

ודוגמתישראל'ממלכתבשבילבעםיד
בייחודישראל'שנביאיהאליליהסינקרטיזם

החטאיםיהודהלמלכיייחסוויחזקאל'ירמיהו
הנביאיםטענובלבדאחתפעםולאבזמנם>,
מחטאייותרכבדישראלשלהאלילישחטאם
עמיםישוכיאותם,הסובביםהעמים

אלוהיםלרצוןמישראליותרהנאמנים
האלוהיםרצוןאתעושיםשהםוישולמצוותו'

החוטא.עמואתומדכאיםנלחמיםכשהם
תורת-שלהאוניברסליתהמוצאנקודת
בולטתבתופעהאפוא,מודגשת,ישראל
בהשוואהגחחריהיאשאמנםמאוד'

לנו:הידועותהאחרותהדתיותלספרויות
רחוקההתורהאלה,לספרויותבניגוד

רחוקההיאכן:עליתרלעמה.מלהחניף
האבות,דברה:ולמבשרילנושאיהמלהחניף
כוללהמלכים,הנביאים,משה,השבטים,
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רצונועושיאלוהים,למשיחישנחשבואלה
ושלמה,דוד ,כשאול ,קודשורוחומפועמי
בביקורתיותמתואריםכולם ,וחזקיהויאשיהו

בחריפותמגוניםוהםחריפהמוסרית-דתית

המידהמאמותסטיהכלעלרבה
מבחינההתורה.דרישותשלהאוניברסליות

בחומרתאלאישראלהתייחדולאזו
העםעלשנגזרההענישהובחומרתהדרישות

 •דרכוכללאורך

ב.

ישראל?שלהמיוחדתהשליחותמהי ,כןםא
משיבה"סגולה"רעיוןבתורתו?מיוחדמה
שמלכותהיאשביסודוההשקפה .זושאלהעל

לעדוקיימתנצחיתהיא"אלוהי-השמים"
הםהשמים,"צבאות"העל-ארצי.במישור
עובדים ,לרצונוהכפופיםהאלוהיםמלאכי
שכברויתכןמוחלט,ובציותביראהאותו

מלאכיעםהעמיםאלוהימזוהיםבמקרא
המיוחסהיחסיהכוחמקורוזההאלוהים,

במישוראלוהיםמלכותזאתלעומתלהם.
האנושותעל-ידילהתגלותצריכההארצי

בני-האדםעלחופשית.בחירהלהשניתנה
והגשמתשמים,מלכותעולעצמםעללקבל

ארוךהיסטוריתהליךהיאהזאתהמטלה
עלהאנושותהשתלטותהסופיתשמטרתו

ייצורשהאדםהתרבותעל-ידיהארציהטבע
מפעליגיעשאז ,אלוהיורצוןעל"פילעצמו
 .מטרתוגמראלהאלוהיתהבריאה

ההיסטוריתהמהותאלאלהבדבריםהגענו
כסיפורכולהכתובה<היאישראלתורתשל

הבריאה,במיתוסשראשיתו ,מתועדהיסטורי

אחריהתגלותהופעתה,אתמציגהוהיא
בתוך ,חיבוראחריוחיבורהתגלות

ואללהנהיג>מכוונתהיאשאותהההיסטוריה
מבחינתהןלההמיוחדתההיסטוריהתפיסת

ישראלבתולדותהכוללתההסתכלות
והןהאנושות,תולדותשלהראותקורתמג

האוניברסליים.ויעדיההגחותיהמבחינת
הבריאה:במיתוסהמעוגנתבקביעהנפתח

עלהאדםלהשתלטותהתנגדותבתורהאין
ולהקמתהתרבותליצירתלאאףהטבע,

זה.לצורךהדרושיםהאנושייםהמשטרים
עלהאדםבהשתלטותראתההתורהאדרבא.
המקורייעורראתריצודיה,משאביה ,הארץ

נבראהוא .בוראומצוותקיוםואתהאדםשל
אתלייצגכדיובדמותו"אלוהים"בצלם

על-ידיולהשלים ,הארציבמישורהאלוהים
שליטהמתוך ,סביבושייצורהתרבות
מעשהאתוביצוריה,האדמהבמשאבי

לבית.לולהיותשנועדההאלוהיתהבריאה
מצווהשהאדםהמצווהגםשהיאהברכה,הגה

הראשוןהאנושילזוגהנאמרתלקיימה,
אותם"ויברךכולה:האנושותתצאשממנו

אתומלאוורבופרולהם:ויאמראלוהים
השמיםובעוףהיםבדגתורדווכבשוח,הארץ

א,(בראשית " •.•הארץעלחומשתחיהובכל
נאמר ,הסיפורשלשניהבגיוסה ,ולהלןנח>

כדינוצרהאדמה,מןנלקחשגופושהאדם,
ועםה)ב,(בראשיתהאדמה"את"לעבוד
גןהמו(התחוםהעדןבגןמונחהואבריאתו

להתקייםשיוכלכדילאדםהדרוש ,בארץ
תחום-כלומראנושיים,חייםולחיות

ולשומרה""לעבדההתרבות>אוהיישוב,
סר).ב,(בראשית

אתגםזהבהקשרלהביאכמדומה, ,ראוי
הללוהרעיונותשלהשירי-עיוניהמיצוי
מעשישמיךאראה"כי :תהליםבמזמור

מהכוננת,אשרוכוכביםירח ,אצבעתיך

 ,תפקדנוכיובן-אדםתזכרנוכיאנוש
והדרוכבודמאלהיםכמעטותחסרהו
שתהכל ,ידיךבמעשיתמשילהו ,תעטרהו

בהמותוגםכולםואלפיםצגהרגליו:תחת
אוחרתעברהיםודגישמים~פור ,שדי

ד-ט)ח,<תהלים " ...ימים
שביןביחסהשגיותאתמדגישהמזמור

אדםובןתזכרנוכיאנוש"מהלאדם:אלוהים
כמעט"ותחסרהומזה,תפקדנו?"כי

מזה.ידיך",במעשיתמשילהו •.•מאלהים
הואבאשרלאדם,ביתלהיותנועדההארץ
אותומעמידהשבאפווהנשמההבריאה,בחיר

לעבודנועדהאדםאך ,לאלוהיוכבן-שיח
מצוותעל-פיבארץולמשולבוראואת

ולאהבריאה,מפעלשלמותולשםאלוהיו
לשםאוודםבשרשלהרצוןשרירותעל-פי
אלאהואאיןשכן ,שבוהשלטוןיצרסיפוק
שאליההאדמהמןעפרהיצורים,ככליצור

ישוב.

אתהתורההעלתהזושביותמתוך
הממושךההיסטוריהתהליךשלהדיאלקטיות

הואיעורר:אתלהשליםכדילאדםהנדרש
מןהנשאביםבכוחותיולהגשימויוכללא

הקשייםעםשיתמודדבליהארציהטבע
בחטאשיתנסהובלי ,טבעושלוהפיתויים

רצוןנגדהמורדתהאלילותאלהמוליך
מהמשךשמתבררכפי ,מצוותוונגדאלוהים
הגןמןמגורשהאדםהעדן"."גןסיפור

בעצמולהתמודדכדי ,בעבורואלוהיםשהכין
הארץאתולמלאלהתפשטבטבע,גורלוםע

 .תרבותואתבהולהקים
האדםבריאתשאחריההדסטוריהסיפורכל
בסיפורסמליתהמתמצההמאבק,סיפורהוא
פרק(בראשיתוחורבנובבלמגדלבנייתעל

האחת,האנושותהתפלגותנעוצהשבויא),
לריבויאחת,אלוהיהועבודתאחתששפתה
שלהפנימיההיגיוןודתותיהם.העמים
למשפחותיהם,בני-האדם,התנחלותתולדות
מתבטא ,הארציביקוםועמיהם,שבטיהם

השליטהיצריביןהכרחיתבהתנגשות
שלהארציבטבעהמעוגניםהריבונית,

אלוהיםלרצוןהכפיפותלביןהאדם,
הריבונותאתלהגבילשבאה ,ולמצוותו
המוסרית-לתכליתאותהולכפוףהאנושית
אלוהים""עבודתעל-ידיהמוגדרתהדתית
 .מצוותווקיום
האנושיתהריבונותיצריהזאתהתפיסהלפי
הם,שלטוגותאוותסיפוקלמעןהטבעעל

סדריואתהעמיםדתותאתהמשחיתיםאפוא,

המדינהאתהמולידיםוהםהמוסריים,חייהם
ונעשיתאלוהיםמצוותנגדהמורדתהאלילית
האדםלעבודתכלומר ,ואבןעץלעבודת
 ,זוהי .שמעליואלוהילכוחולאידיולמעשה
שמטרתההכבדהההיסטוריתהמערכהאפוא,

הנצחיתאלוהיםמלכותאתלגלותהסופית
ולאירעו"לאהנביא:כמאמר ,בארץגם

דעההארץמלאהכיקדשיהרבכלישחיתו
 .)טיא,<ישעיהומכסים"ליםכמיםה'את

והעםהמלכיםהנהנים,הנביאים,האבות,
אנשיאפוא, ,!הועובדואלוהיםאתהירא

מחדשלהתגלותהתחילהשעל-ידםה"סגולה"
האליליהמרדאחריבעולם,אלוהיםמלכות
שנער.בארץהמגדלבסיפורהמתוארהגדול

במושגהמקראיבסיפורגדרמרתפקידם

(ממלכת"כהוגה"בבחינתשהיאה"עבודה"
אתלשרתעליהםמוטלקדוש>.וגוינהנים
אותומשרתיםשהמלאכיםכשםבארץאלוהים
על-לגלותעליהםמוטלכלומרמרום,בשמי

שהםהארציים,חייהםואורחותמעשיהםידי

שהאלוהיםהאלוהים,מצוותאתקיוםבבחינת
אליליאנושישלטוןכלימרוהםמלכם.הוא

כייעידוהםבכךבוראם.מצוותאתשיסתור

גםלנצחוקיימתשרירהאלוהיםמלכות
בני-האדם,כלאתהמחייבתושהיאבארץ,

וכעמים.כמשפחותכיחידים,

ישראלעםנושאהתורהשעל-פימשמע
שנבחרהאנושות,נציגהואכפול:בתפקיד

גלותוללעבדוהעמיםמביןאלוהיםידיעל-
כולה.באנושותמלכותוכבודאתעל-ידו
דברלמאזכרגםגעשההואכךמתוך

לפניהםלהעידהעמים,כלאלהאלוהים
בעומקלהםגםהידועהאלוהים,שמלכות
לכוחותמעללנצחועומדתקיימתמורשתם,
שמעלובוודאיעובדיםהםשאותםהאלוהיים

בשחיתותםהנוטיםולמלכיהםלממלכותיהם
כאלים.עצמםאתלשים

ג.

השאלהועולהחוזרתהללוהדבריםרקעעל
התורהשלוהריאליהעדכנייחסםעל

תרבויותיהם,ואלהעמיםדתותאלוהנביאים
המתחלפיםבזמניהםבפועלשהיוכמות

 ,החשיבוכמהועד ,החשיבוהאםוהמשתנים:
הללווהתרבויותהדתותהכרתאת

כמהועד ,החשיבוהאםבהתפתחותן?

בהןשהמאמיניםכדרךהבנתןאת ,החשיבו

ועד ,ראוהאםאותן?הבינולפיהןוהחיים
מעצביםואףמשפיעיםאתגריםבהן ,ראוכמה

אתלהגחותהמשיכושעל-ידההתורהאת
לאורךוהחיצונייםהפנימייםבמאבקיועמם
דרכועיצובכדיתוךהאםתולדותיו?כל

ותוךהעמים,ביןישראלעםשלהייחודית
המיוחדתזהותועלההכרחיתההקפדהכדי
הסביבהעםדיאלוגגםהתנהלעמםשל

כמהעדאנושית,הכללהרחבה,התרבותית
אתראוהאםלידיעתם?חשופהשחיתה
כחלקבדלותם,עלההקפדהלמרותצעמם,
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ממנה?

השאלותבחשיבותלהפריזשאי-אפשרדומה
לשאלההתשובההיאעליהןהתשובההללו:
שהתורההאוניברסלית,המוצאנקודתאם

אלאחיתהלאבשמה,ומדברתלהטוענת
עלומה:היסטוריתבראשיתהמעוגןמיתוס
"תודעהשלמסוגיותרחיתההיאהאם

ותורהעםשלעצמי","דימויאוצעמית",
עצמםבתוךמסוגריםלמעשהשנשארו
מסביבתםמנותקיםבחזרת,כתולעת

במציאותשחיתהכמותהכוללתהתרבותית
האנושות,עםעצמםאתומזהיםההיסטורית,

העולםאומותואיןאדםקרויים"אתםבחינת
הזיקהטענתחיתהשמאאו-אדם"קרויות

ממשותבבחינתהאנושותמרחבאל
רוחנידיאלוגעל-ידישהתחדשההיסטורית,

מתמדתיציאהועל-ידיומתמידעדכנירצוף,
התפקידאלהמכלולשלהראותמנקודת
בתוכו?ישראללעםשנועדהפרטי
בהתגלותהכירהשהתורהלעילנאמרכבר
על-ידירקלאהעמים,לכלאלוהיםדבר

על-גםאלאולבניו'לנוחשנכרתההברית
לעילנאמרוכברמתוכם,שקמונביאיםידי
בתורהנחשבותאינןהעמיםדתותשגם

לידיהגיעושלאעדלחלוטין'כוזבותלדתות
שאותההאדם,שלעצמושבהאלהתהשחתה
ידימעשה-ואבן"עץכ"עבודתתיארו

אליהםאתהגוייםעובדיםעודכלהאדם.
שלמידותמתוךהפרטיות,דתותיהםעל-פי
עדייןעל-אנושי'לרצוןוכניעהמוסריטוהר

אלוהירצוןאתבאמצעותםהםעושים
מנהיגהואישראלשאתבעודהשמים,
מכאןנובעמלכותו.אתלגלותכדיבמישרין
אלוהיםלרצוןנאמניםשיהיויכולשהעמים

ישראל'שגורלויכולבחטאו'מישראליותר
בידם.יופקדומקדשוארצו

,. 
אי-אפשרזוחשיבהמדרךהנובעתהמסקנה

ישראלששליחותהכלליתבהכרהשתצטמצם
כיבושאוהוראהשלמתנשאתשליחותאינה

ההכרהאתגםמחייבתהיאהעמים.

הנבחר"כש"העםביןמתקיימתשהשליחות

רצוןאתבעשותובארצו'ומשגשגמצליח
הגויונבוןחכםכ"עםייראהשאזאלוהיו'
אלחיםלואשרגדולגוימיכיהזה,הגדול
אליו'קראנובכלואלהיבכה'אליוקרבים

צדיקיםומשפטיםחקיםלואשרגדולגויומי
לפניכםנותןאנכיאשרהזאתהתורהככל

מדוכאכשהואוביןז-ח>ד,(דבריםהיום."

ביניהםומושפלגולהאחרים,עמיםעל-ידי
ולאנבלכ"עםייראהשאזחטאיו'בגלל
גדולים,עמיםמולו)לב,(דבריםחכם"
ללמודלוויששישממנו'צדיקיםואףחכמים
אותםאלוהים,לרצו.ןנאותיםדבריםמהם

דרכם.אתמצליחהואשבגללםדברים
משהבתורתהמכריעהשיקולאפוא, Iזהו

שביןהזיקההבנתמבחינתהנביאיםובתורת

המשמעותביןלהפרטיקולריתהזהות

שביןהבריתהשליחות:שלהאוניברסלית
פוליטית-לאומיתאיננהלעמואלוהים
העמיםשלהפוליתאיסטיותבדתותכמשמעה
שמלכתחילהזהותאיןישראל.אתהסובבים

הזהבעגל ,לויקויאן

"העםשלהפרטיקולריהלאומיהאינטרסבין
אלוהיו'שלהמלכותיהאינטרסלביןהנבחר"

העםכאשרשבדיעבד'זהותרקישאלא
רצונוועושהבבריתהתחייבותואתמקיים

כשהואישראל'שנצחוןודאי .קובוכרצון
(לעולםאלוהיונצחוןהואבגדולתו'מתגלה

שכוחוהמחשבהמפנילהיזהרהעםחייב
מידהבאותהאולםחיל!)לועשוידוועוצם
אלוהיו'כשלרןאיננוהעםשכשלרןהואודאי
וציפייתוריקםהושבשרצונוזהבמובןאלא
היאבחטאוהעםמפלתאדרבא.נכזבה.מעמו
בכלמתפשטתשמלכותואלוהיו'גבורת
העמיםכלעל-ידימתקיימתוהיאהעמים,

נסתרתכשהיאוביןלהםגלויהכשהיאבין
מהם.

לקאנוןשנכנסוהנביאים,כיותמצאבדוק
נלחמוהאמת,כנביאיוהתקבלוהמקראי
ישראלאלוהיאלההתייחסותנגדבחריפות

העמיםאלוהידוגמתלאומית,אלוהותכאל
הואעמושכשלרןאלוהיםדהיינוהשכנים,
הדעהנגדנלחמוהםכךמתוךשלו.כשלובו

שלאנביאיםידיעלביהודה,שהתפשטה
שקר"'כ"נביאיוהוכרזולקאנוןנכנסו

עירוואתמקדשואתמבטיחשאלוהים
בדעהוחורבן.כיבושמפנימוחלטתהבטחה
בייחודהאחרונים,הנביאיםראוהזאת

קיוםאתוראההחורבןאתשניבאירמיהו

למרותמובהקת,אליליתהשקפה Iנבואתו
והמיוחדהאחדהאלוהיםבאותוהיהשמדובר
 ,"האמת"נביאידברושבשמו

 ,שישעיהוהדברכילהסיקאפוא, ,ניתן
ודברי-הימיםמלכיםוספריויחזקאלירמיהו

ו"עבודת "'הבעיניהרע"עשייתבוראו

 ,ישראלמלכותחורבןאחריאחרים"אלוהים
כאלומשההאבותאלוהיתפיסתבעצםהיה

ניהלהשאיתםהגויים,אלוהידוגמתלאומי
עצמאותהעלמלחמהיהודהמלכות

אליליותהשפעותעםשילובותוךהמדינית,
"מלכתעבודתדוגמתבעם,שפשואחרות

זובסוגיההאמת""נביאיעמדתהשמים",

הדעהנגדבמאבקםבוטהביטוילידיבאה

מבטיחבירושליםה'שמקדשבעםשפשטה

המאייםהחורבןמפניולעירלארץחסינות
השקרדבריאללכםתבטחו"אלעליהם:
כיהמה,ה'היכלה'היכלה'היכללאמו:

ואתדרכיכםאתתיטיבוהיטיבאם

וביןאישביןמשפטתעשואםמעלליכם,
נקיודםתעשוקולאואלמנהיתוםגררעהו'

אחריםאלחיםואחריהזהבמקוםתשפכואל
במקוםאתכםושכנתילכם,לרעתלכולא
עולםלמןלאבותיכםנתתיאשרבארץהזה
דבריעללכםבטחיםאתםהנהעולם.ועד

ונאףרצחהגנב,הועיל.לבלתיהשקר
אלחיםאחריוהלךלבעלוקטרלשקרוהשבע
ועמדתםובאתםידעתם,לאאשראחרים
עליושמינקראאשרהזהבביתלפני

התועבותכלאתעשותלמעןנצלנוואמרתם
אשרהזההביתהיהפריציםהמעדתהאלה?
ראיתיהנהאניגםבעיניכם?עליושמינקרא
ד-יא). ,ו(ירמיהו ",'האמר

שאי-אפשרהללוהדבריםמןברורכידומה
עלכךכלרדיקליתעמדהולהצדיקלהחזיק
שארובעיניאלוהים,בעיניהעםשיפוט

בוחנת,השוואתיתהסתכלותבליהעמים,
העם,שלבמעשיורקלאומפורטתעדכנית

גםאלאהשעה,באותהובמנהגיובאמונותיו
והמפורטתהענייניתהעדכנית,בהשוואתם

ואורחותיהםערכיהםדעותיהם,למעשיהם,
העםגורלאתוהחורציםהשופטיםהעמיםשל

בהכרח .רצונוולפיאלוהיםדעתעלהזה,
מהינכונהולדעתלהביןהצורךיתעורר

בתוכה,פועלשהעםהכוללתהמציאות
מנהיגה,אלוהיםבעינינראיתהיאוכיצד
פניםמשואבושאיןאמתמשפטאותההשופט

אובייקטיביתבהסתכלות ,כלומרעם.לשום
הזדהות.מתוךזאתועםחסרת-פניות,

הנבואי'התפקידמילוילשםכן'עליתר
להיותהבינוהו:האחרוניםשהנביאיםכדרך

עמםאתלהזהירהאחראיםהאישים"צופים",
בוהמתחוללותהרעותמפנימועדבעוד

דרךלוולהורותלו'הצפויותוהצרות
מהםנדרשהשלום,אלולהגיעלהינצל
הנסיבותאתלעומקוילמדושיחקרו

הגלובלי:בהיקפןזמנםשלההיסטוריות
הפנימייםהמניעים,מהםלדעתעליהם

תכונותביןהמוסריהקשרומהווהחיצוניים,

ודרכימוסרםעמם,אתהסובביםהעמים

ושגשוגם?הצלחתםלביןומדיניותם,משטרם
המפלותלביןאלהכלביןהמוסריהקשרמהו

לשיאשיגיעולאחרעליהם,לבואהעתידות
עליהםבמקבילכוחם?אתוימצוהצלחתם
שביןהקשרואתהמניעיםאתלדעת

גורלולביןעמםשלהחטאותאורחותיו
לחזותיוכלוזהבאופןרקוהחיצוני.הפנימי

לנגדמתארעהואכאילולבואהעתידאת
ובמלואצביונובמלוא ,בפועלעיניהם
האלטרנטיבותעללהצביעואף ,אימתו

העשויותוהפוליטיות,החברתיותהמוסריות,
שלום.ולהבטיחלהציל

האמיתיבמרכזיהיושהנביאיםחייבזהכל
האמיתיובמרכזהגדולותההתארעויותשל
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ולאזמנם,שלהרוחנית-דתיתההווייהשל
בצורךהרגישוהם ,כןעליתרבשוליה.
 ,ופעילישירבאורחומעורביםמעוריםלהיות
מתוכםהחיים"דופק"אתעתבכללחוש

בנקודתלהיותזאתועם ,הגלובליובהיקפם
הערכההסתכלות,המאפשרתגבוההתצפית
ועתידעברשלפרספקטיבהמתוךושיפוט
כוללים.
הנביאיםשלחייהםוגורלעלילותיהםסיפורי
מעידיםוהםמפעלם,עםלגמרימזוהים
בחייםופעיליםמעוריםהיושאמנם

שלוהפוליטייםהתרבותייםהחברתיים,
הצומתבנקודותלהיותתמידשחתרוזמנם,
אתשהעמידוזאתועםההכרעות,נעשושבהן

לשלטוןומעברהמעשיםלזירתמעברצעמם
הנדרשהמרחקאתכךעל-ידיולשמור

פעילותםמעגלפרספקטיבית.להסתכלות
הכוחותמעגלשהתרחבככלוהלךהתרחב
שבנביאיםעדעמם,גורלאתבמישריןשקבע

נעשתהכךעולם.זרועותחבקהואאחרונים
לכלנבואהובה,ממנהלעמם,נבואתם
והבוחן ,שידעוהאנושותאתהמהוויםהעמים

מתוךניתנהשהיאימצאלעמיםנבואתםאת
עםוהןההשגיםעםהןוהזדהותמעורבות

המצוקותעםוהןהשמחותעםהןהכשלונות,
שגילומזונגרעתשאינהבמידהוהפחדים,

מלכםעםהזדהוהםדיוק:ליתרעמם.כלפי
כולהשהאנושותהעמים,כלמלךושולחם

 ,נתיניו ,יצוריוהםבניהוכל ,ממלכתוהיא
שלהמידותבאותןשופטהואכולםאתבניו.
למשהשנתגלוורחמיםחסדומשפט,צדק

הצור.בבקרת

ח.

הנביאיםתורתהתפתחותבתולדותעיון
בספרותמכןולאחרהמקראית,בספרות
מגלה,בה,המעוגנתשבעל-פה,התורה
עםביןהתורניתהבריתשהתחדשותאיפוא,

מתוךתמידנעשתה ,לאלוהיוישראל
המוצאנקודתאללחזורהשאיפה

בנקודותולהיותלשובהאוניברסלית,
לשובוההתארעות,ההתרחשותשלהצומת

החורציםהפעיליםהכוחותעםולהתמודד
ככלולהשפיעעמםגורלאתבמישרין

הכולל.בהיקפםהמהלכיםעלשיכלו
רוחניתהתפתחותשלמהלךלפנינו

פעמיםכמהעצמועלשחזרדיאלקטית,
בספרותמתועדוהוא ,ישראלבתולדות

שבעל-פההתורהבספרותהמקראית,
למקצועותיהשהתענפההנרחבתובספרות

שלהתמסדותםהחדש.ובזמןהבינייםבימי
וממלכה,פולחןמשפט, ,מוסרחוקה,תורה,
התמקדותלידיהטבע,כדרך ,הביאו

הנוטהוהמייחדת,המבדילהבפרטיקולריות
תורתשלהאוניברסליתהמשמעותאתלגלם

המקורותשלהסגורהאופקבתוךישראל
הישירההזיקהאתהמבטאיםהמקודשים,

פרטיתנחלהבחינת ,לאלוהיוהעםשבין
נביאשלכמאמרובה,חלקכללאחריםשאין

לאובגויםישכןלבדדעם"הןבלעם:הגויים
זהמשפטאםספק .)טכג,(במדבריתחשב"

 ,סמוילגנאיאוגלוילשבחבמקורהתכוון
הדתיתהמנהיגותעלהתקבלהואאך

המציאותשלהולםכתיאוררקלאהממסדית
אידיאלית.כנורמהגםאלא
 ,היקפואתולסגורלתחוםממסדשלדרכו
הוא-וחלשקטןעםשלממסדוהואואם

עםהפרובינציאליים,בשולייםבהכרחשוקע
ביןהעולם.מרכזכעלעצמועלמכריזשהוא

 ,בתוכוסמכותואתמבססממסדוכה:כה
נקודתאקסקלוסיבית.בלעדיותשלבמגמה
לאישראלתורתשלהאוניברסליתהמוצא

להכחישה,היהאפשראיזו:בדרךהוכחשה
המקודשים,במקורותהתגלמהשהרי

הםאבלסמכותו.אתבהםתלהשהממסד
העברוקבוע.חד-פעמי ,נצחיכעברהתקדשו

ההיקףתפיסתאתוכלאלמיתוסהפך
המסגרתבתוךהאנושותשלהאוניברסלי

התוצאה .הנבחרהעםשלהפרטיקולרית
זיהוי ,כאמורחיתה,ההתמסדותשלהסופית

כעומדאלאהאנושותכנציגלאהנבחרהעם
לואין ,כביכולבמקומה.אלוהיםלפני

לכלאו ,לישראלמעבראנושותלאלוהים
אינהלישראלשמעברהאנושות ,היותר
והצלחתונסיובו ,חינוכולשםאלאנמצאת

לגויים,להםואין ,ישראלשלהעתידה
היקפהוברובתחומיהברובלמעשההשולטים

חשיבותשוםהארצית,הציביליזציהשל
בוראם.לפניעצמית
במערכותחמורמשברהתחוללכאשראולם

נכרכו(אלהימייםוהפגהחיצונייםהיחסים
חורבןסכנתוהתעוררהבזה>זהתמיד

פרצהונוצרההממסדהזדעזעוכליה,
מנהיגותחדשה,נבואיתמנהיגותהמזמנת

המציאותאתלראותהנחיצותאתהמרגישה
 .יהאמיתוממרכזההיקפהבכלנכוחה

ועלישירההתגלותעלמסתמכתזומנהיגות
הואסמכותהומקוראקטואלית,התנסות
שאי-אפשרמכירההיאלה;הנודעתהאמת

להתגברכדי ,המשברעםנכונהלהתמודד
נקודתשלעדכנישחזורעל-ידיאלא ,עליו

המכלול.אתהחובקתהאוניברסליתהמוצא
פנימימאבקשלראשיתזוחיתהעתבכל

העם,פילוגסףעדפשרות,נטולקשה,
העמדותביןהזה,לסףמעברגםלפעמים

יותרעודהנאטמותהסגורות,הממסדיות

העמדותלבין ,עליהןהנכפיתהמגננהבגלל
המרחבאלשנפתחוהעל-ממסדיות

לראותאפשר .מרכזיואלונעוהאוניברסלי
ההתנגשותעקבשביגעוהעמוקיםבקרעים

ההרסשלביותרהחמוריםמגילוייואחד
המנהיגותבהופעתאבל ,חורבןלידישהביא

רדיקלישינויוהתובעתהביקורתיתהנבואית
המנהיגותלהמשכיות.הסיכוינתלה

לממסדאופוזיציהמלכתחילהחיתההנבואית
בעם.קטןחלקאלאאחריהלמשוךיכלהולא

 ,אפסיהיהשצפתההאסוןאתשתמנעהסיכוי
אשמתאתבהלתלותיכלומתנגדיה ,להפך

התערערהישןשהממסדאחריאבלהבגידה.
בידיההיוכתומושבאהאסוןבגללוניגף
הרוחנית,והכוננותהנחוצים,הכליםבלבד
למציאותמתאיםלממסדתשתיתלהניח

והמשכיות.השתקמותשיאפשרשהשתנתה

ועדמיוסףהאוניברסליתהמוצאנקודת
ישראלשביןהבריתכספרהתורהשלירמיהו

האבות,בסיפורתחילהמעוגנתלאלוהיו
השעבודלמצרים,הירידהבסיפורואחר-כך
הואהאבותסיפורלחירות.מעבדותוהיציאה

לפעלם,ההיסטורייםהמניעיםמבחינתסתום
שלהאוניברסלייםהמקורותזיהויומבחינת
חז"לשאגדת ,רמזאלאבואיןאמונתם.
מתוךיציאתועל ,ולפענחולהרחיבוניסתה

אברהםשל ,בריחתועלאוהתמרדות,
אליליתתרבותשלמרכזהמתוך"העברי"
אתלראותשהמשיךנראהזאתעםעריצה.

רצהולאהרוחניתכמולדתומוצאוארץ
אתשגםמפניכךכלבה.אלאלהתחתן
האנושותאלוהיעםהקדומההבריתמסורת
קיבלהעריצה,באלילותמרדשבשמהכולה,
משפחתית.כמסורתבארצואברהם

מחוץאלאברהםנעהקדמוןאלוהיובמצוות
שמגמתומסתבר .ארצושלההשפעהלאזור
לביןנקלעהואנגדי.אחר,מרכזלייסדחיתה
עווןשלם""לאשעדייןארץ-כנעןעמי

כ"גרביניהםנדדטז>, ,טו(בראשיתאלילותם
הכוחותעםקשרכמחפשונראהותושב"

ולהשפיע.להתערבלהתקבל,כדיהשליטים
המעצמהאתלהכירמצרימהירדמסויםבשלב

עלנטהשצלהשמדרום,השביח,האלילית
ישירמגעיצרבהגםמלכויותיה.ועלכנען
אלוהיםיסהבחז"ללפיגורש.והשלטוןעם
היוהרמב"םולפיבסירנות,עשרהאברהםאת
בני-שלחבורהסביבולאסוףמאמציואלה
בכלתורתואתוקיבלואליושנלוואדם,
בדרכיםללכתנועדההיאהגיע.שאליומקום

נאמניםולהיותוהיםאלידיעל-המצרות
התשובהאתזהבאופןלהראותבבריתו,
התרבויותשלוהרוחניהמוסרילעיוות

להעידבאמהותןשעלהעריצות,האליליות
ועמודה.סדוםעלהסיפורבפירוט
תרבותמרחביאתאפוא, ,תראברהם

מרכזיה,אלחדר ,בזמנולושנודעההאנושות
להישארנזהרזאתעםאךלהשפיע,השתדל
המוסריתחירותועללשמורכדילהםמחוץ

עלנסמךהואבהצלחה),תמיד(לאוהרוחנית
אתותלהבנצחיותהשהאמיןקדומההתגלות

אומהשללאביהנעשהכךבעתי.דיהבוכל
כולה,לאנושותחיתההכוונהאבלנבדלת.
המון"אבלהיותאברהםנועדנוח,כמושהרי

להביןואפשר ,)ח-ד ,יד(בראשיתגויים"
מזרעושיצאוגוייםלרקלאחיתהשהכוונה

שהריאנושות,המהוויםהעמיםלכלאלא
 .בויתברכוהאדמהמשפחותשכלנאמר
ויציאתםמצרימהובניויעקבירידתסיפור

ומקורותהמניעיםמבחינתיותרמפורשממנה

שתיביןנעיעקבגםהאוניברסליים.ההשראה
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זמנו.שלהגדולותהאליליותהתרבויות
נדדשממנולמקוםצפונהחזרדרכובתחילת
ל"ארמינעשההואלכנען.בדרכואברהם

מגבוללצאתכדיעןכבלארץחזר ,בד"או
שהקים(ה"גלעד"ממנהשגלההארץהשפעת

מעברעלהמאבק ,חותנולביןלביןבינו
הואגםזאתעםאחיו.מעשוהפרידהינוק,

שכם),(פרשתתושבכגרהשפעהדרכיחיפש

שלמזובהרבהפחותהבהצלחהדומה
שירדוסופויצחק,שלמזוואפילואברהם,
בה.גור""לבנואחרימצרימה

דווקאהראשונה.הגלותסיפורהתחילבכך
ביותרוהמשפיעהגדולהאליליבמרכז
העםנולדהנבדלת,בארצוולאשעה,באותה
מתוךודווקא ,כנעןארץאתלרשתהעתיד
אתלכונןיצאהתרבותייםחייהמרכז

סיפורלתרבותה.משקלכתשובתתרבותו
ממההרבההמפרשמפתחסיפורהואיוסף

ביטאיוסףהאבות.בסיפורמרומזאלאשאינו
בשלטוןוהשפעהלהתערבותשאיפהבגלוי

הגדולותהתהפוכותהרתדרכו .המרכזי
הגדולההתרבותמרכזאלאותוהובילה

שלגורלםאתשקבעהזו ,בזמנווהמובילה
הואכנען.ארץעלנטהוצלהרביםעמים
עלהעצמוובכוחותאחיועל-ידילשםהורד

אללחדורהצליחמאבותיולהבדילגדולה.ל
אך ,עליוולהשפיע"העולמי"השלטוןמרכז

סירבושאבותיוהמחירכלאתשילםגם
הגדולההסכנההתגלתהבפעלולשלם.
עםההזדהות-מדיגדולהבהצלחההגלומה
 .דרכיווקבלתמוסרוקבלת .האליליהשלטון
אירוניהוחדורדיאלקטיהואיוסףסיפור

לצדקהההופךחטאעלסיפורזהונבואית.
שהגיעיוסףלחטא.ההופכתצדקהועל

אחריהמצריבשלטוןביותרהבכירלמעמד
מפקידיותר-הסיפורלפי-היהפרעה,
העובדהמכוחאדיר.שלטוןבמנגנוןראשי
אלילית-לאאמונהוייצגמבחוץשבא

פתוחעתידאלהצופהאמונהדטרמיניסטית,
לאביהנעשההואמוסרית,אנושיתליוזמה

לטובתלכאורהגדולה,מדיניתרפורמהשל
שלומשפחתו-העמיםכלולטובתמצרים
הדרךעל-ידיאולםבה.שנתלו-בכללם
 ,השלטוןלטובתיוזמתופירותאתניצלשבה
לשלטוןהשואףפרעונילעריץיוסףנעשה
-עבדים.ביתלמצריםאתשהפךוהוא ,לשמו
אחריושירדה ,משפחתואתשהצילמשמע

מעמדלההעניקגםוהרעבמפנימצרימה,
אך ,גושןבארץונבדלתמיוחסתחירותשל
מלכודתאתממנהשצמחלעםשהכיןהוא

להישארנפתוישראלשבניכיווןהעבדות.
מקורבישהיוהם,גםנפלוכיוסף,במצרים
בהנפלהמצרישהעםבמלכודת ,השלטון
אתידע"שלאהמלךקםכאשרתחילה.
העצהשלהמלאההמשמעותנודעהיוסף"

החייםכלואתמצריםאדמתכלאתשהפכה
פרעה.שללרכושואזרחיה,כוללעליה,

לשמוערךנעשתההמוחלטתהשליטה
האנזתזו-בעצמולהעבדהשתוהשליט

במאבקפרעהלגביגםאחר-כךשהוכחה
לפימקוםמכלמשה.לביןבינושהתפתח

שלהמוסריתמהותהזוהימשהתורת
המושחתת.האלילות

הוא,עצמית,ביקורתהחדוריוסף,סיפור

 ,השלטוןבמרכזהתערבותעלסיפוראפוא,

ירמיהורמברנדט,

להתבוללותובהממנהלהיותההופכת
ולחייביוזמיהאתלהכשילשסופהתרבותית,
המוסרייםעיוותיהעםמבפניםהתמודדות

עלשהשתלטההאלילות,שלוהרוחניים
צריכהעתהכולה.התרבותיתהאנושות
המרכזמןהיציאההנגדית:התנועהלהתחיל
אלהאוניברסליהמרחבומןהחוצה,האלילי
אך-קדוש"וגוינהנים"ממלכתשלהבידול
פרטיקולרי:ולאאוניברסליהיההכיוון
והוא ,אחרמסוגעוצמהשייצגמרכזלכונן
בחירתבארץ.אלוהיםמלכותעלשיעיד

ארץמחושבת:נראיתזהלצורךארץ-כנען
הגדולותהאליליותהתרבויותשתיביןהרים
ההריםארץמי-נהר.השותותבארצותשקמו

ריבונותמאפשרתאינההיא .בתווךנמצאת

תמידתלוישפריונהמפנימלאה,אנושית
למטרובקעתהרים"ארץשמים:בחסדי
דרשאלחיןה'אשרארץמים.תשתההשמים
מראשיתבהאלחיןה'עיני ,תמידאותה
יא-יב),יא,(דבריםשנה,"אחריתעדשנה

נאמןבההיושבהעםיהיהאםזאתכנגד

המרכזלהיותתוכלהיאאלוהיועםבברית
מופתוהרוחנית,המוסריתבעוצמתוהמשפיע

עלי-אדמות.המתקיימתאלוהיםמלכותשל
המשמעותאתלהביןישהזההחזוןרקעעל

 :יוסףסיפורמולמשהסיפורשלהמלאה
אתלהפניםכדיפרעהביתאלהגיעיוסף
עליושניטלמשה,ואילושייצגהשלטוןערכי

לארץיוסףעצמותעםיחדעמואתלהחזיר
אתלהפיקכדיהנגדיבכיווןנע ,אבותיו
משהיצאכאברהםהמעוות:אתולתקןהלקח
פרעהמביתהמצרית,התרבותשללבהמלב

משטרנגדלהתמרדכדי ,בווהתחנךשגדל
חירות.שלמשטרולהקיםהעבדות

שלהסיפור .במדבראליונגלההאבותאלוהי
כהןיתרושלחלקועלפעמיםרומזשמות
משמע ,אבותיואלוהיאלמשהבשיבתמדין

האנושותאלוהילגביוזההיהשמלכתחילה
על-אליוחזרמשהלשמו.התקדשושהאבות

 ,העבריאברהםשלדרכואתששחזרכךידי
שנתןהתורהמטרתו:אתלהגשיםהצליחאף

המוסרית,הנבואית,החלופהחיתהלעמו
העריצותלמשטריוהמדינית,החברתית
ךה.השתעבדהזמנובתשהאנושותהאלילית

לווכונןהעבדותמןעמואתהוציאהוא
 .חופששלמשטר
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המקראיתשהספרותהבאהדיאלקטיהמהלך
שלבאורהיותרמוארנראהמתעדת

בסדרדומהדגםעלחוזרהואאךהיסטוריה,
המעברלסיפוריהיאהכוונה .מהופך

נבחןאםהמלכות.לכינוןהשופטיםמתקופת
שלסיפורםואתמזה, ,שמואלסיפוראת

אותםונשווהמזה, ,ישראלמלכותמכונני
הבאה:התקבולתתזדקרומשהיוסףלסיפורי
מןעמואתגאוללשינסההנביאהיהשמואל

תקופתשלוהחיצוניותהפנימיותהקלקלות
 ,בעיניוהישראישכלעשהשבההשופטים,
החזקיםלשכניוהעםהשתעבדמכךוכתוצאה

הסיפורשלמעניינונראהממנו.והמאורגנים
הממסדאתלשקםחיתהשמואלשמחשבת

שכונןוהצבאיהנהני ,הנבואיהתיאו-פוליטי
אתלאחדניסההואהתורה.כמשטרמשה

וביקשהעדותוארוןהמשכןסביבה"עדה"

למשהבניגודאךכנביא,עמואתלהנהיג
וסיגשיחמכלמסויגתבדלנית,מגמתוחיתה
השפעהוהאצלתהשפעהקבלתומכל

שמואלכידומההאלילית.הסביבהלתרבות
שבדבריהחזוןאתלהגשיםשביקשהוא

המבחןפשרוזהישכון",לבדד"עםבלעם:
עמלק.במלחמתנחירולשאולשהעמיד
מעמדוהחזיקהחלקיתחיתהשמואלהצלחת

נאלץימיובסוףמנהיגותו.זמןבמשךרק
שקדמוהשופטיםעליתרוןהשיגשלאלהכיר

צורתאתלמסדהצליחלאבייחוד .לו
על •אחריולהימשךשתוכלכדיגותומכהי
לאהם ,עליוששרתההנבואהשרתהלאבניו
ועדת-אביהם,בדרכיהלכוולאה'אתידעו

מולבחולשתההמכירההמפולגת,ישראל
עליהלמשוחממנודרשההשכנים,העמים
שמואל .)חפרקא(שמואלהגוייםככלמלך
איומיעםלהתמודדאפשרשאילהכירנאלץ

במלכויותיהם,המאורגניםהשכנים,העמים
המדינית.תרבותםאתלישראללסגלבלי

המהותהפנמתסכנתאתצפהבנאומו

כדרךינהגהמלךהממלכה:שלהאלילית
אזרחיואתיהפוךהואבמצרים.יוסףשהנהיג

לו.ישתעבדווהםלקנייניואדמתםואת
על-המלךלשלטוןסייגלהציבניסהשמואל

סמכותוואתאלוהים,מצוותאתשהעמידידי
אבל ,המלךלשלטוןומעברמעלכנביא,
הכרתמתוךכלומר-אלוהיםבמצוות
העדהלרצוןנכנעהוא-ההיסטוריההכרח
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מגמת .)טפרק(שם,הגויים"ככל"להיות

נפרצההסביבההשפעתמפניההסתגרות

מדינית,התבוללותשלתהליךוהתחיל
הסתגלותתוךורוחנית-דתיתחברתית
האלילית.לסביבה
דךדשאול'הראשונים:המלכיםשלסיפורם
הסיגולמהלךעלהסיפוראמנםהואושלמה
שלהפוליטית-דתיתהתרבותשלהפעיל
אתהמקיפההכוללת,האליליתהסביבה
בולטתיוסףלסיפורההשוואהישראל.
שלפעלוסיפוראתבוחניםכאשרבמיוחד
ולשלוםכוחותלאיזוןשהגיעהמלךשלמה,

השלטוןתפקודיכלאתמיסדשכניו'םע
המלכותארמוןואתבית-המקדשאתובנה

למאבקיהתשתיתאתיצרבכךבירושלים.
יםהנידובאתוקבעבממלכההכוחות
ללכתחתרוהמתנגשיםשהכוחותהסותרים

בהם.

עלמעידיםשלמהשקבעהממלכהסדרי
הישראליתהגירסהאתלמצוארצונו

האלילית.הממלכהדגםשלהמונותאיסטית
בייחודלחקות,שרצההדגםאתמצאהוא

ארצובצפוןהמצליחותהממלכותבשתי
מזה.ומצריםמזההכנעניתצורובדרומה:

כלכלייםאינטרסיםאיתןלפתחהתאמץהוא
וקייםמשותפיםוטריטוריאליים-פוליטיים

ופוליטיותצבאיותמסחריות,בריתותאיתן
אפשר .)ב-אג,שםטז-לב:ה,א,<מלכים

גוןארשלהתאמהכפואלהשבריתותלומר
הבניהמפעליהמסים,גבייתהממשל'דרכי

ובסופוותחזוקתוהקבעצבאארגוןהאדירים,

במהבייחודהפולחן'צורותגםדברשל
במערכתהפולחניהממסדשללהבניהשנוגע

השלטון.
השראהרקקיבלשלמהשבנההמקדשואמנם
 .במדברמשהשהקיםהמשכןמןחלקית

הפולחןאזוריבחלוקתחיתהההמשכיות
חיתההמרכזיתהסמליותואילובלבד

במעברהגלוםהשינויאתומיסדהמהופכת
הכשרהשקיבלאומןמפואר.לבנייןמאוהל
ואתהקבועהמקדשאתובנהתיכנןבצור

יג-יד).ז,<שםממנהשיובאובחומריםכליו
הקישורבייחודובלטצוריהיההבניהסגנון

חיתההכוונההמלכות.לארמוןהמקדשבין
אתולסמלהממלכהגדולתאתלבטא

אכןהיההסגנוןשינויהמוחלטת.ריבונותה
למלכותאלוהיםמלכותביןהיחסשינוי
ששלמהבעלילנראהאדמות.עלינציגו
והעמידהממלכהכדתמשהתורתאתפירש
שאלוהיםהנביאהיההואבראשה.עצמואת

המעלההכהןהיההואבמישרין'אליוהתגלה
שלקחוהואבבמותהמלךקרבנותאתבעצמו
שמשההמקדשחנוכתתפקידאתלעצמו
הזהבמעמד .מועדאוהלבחנוכתמילא

אתשתפסכמינראההואלפרטיוהמתואר
עמדבעצמו .יחדגםואהרןמשהשלמקומם

שםג-טו:ג,<שםהעםלביןאלוהיםבין
 .)ט-חפרקים

אמנםידוהיחהאחדהאלוהיםמלכותרעיון

אימץלאשלמהפורמלית.מבחינהנשמר
מצרים.אלוהיאתאוצוראלוהיאתלעצמו
משהאלוהיהאבות,אלוהיהיהאלוהיו
ללכתנשבעהואאביו.דודואלוהיושמואל
אףהוא .אלוהיומצוותאתולשמורבדרכיהם

ירושליםאתלבנותהיומרהעלויתרלא
"למעןעולמית,השפעההיקףבעלכמרכז
איןהאלוהיםהואה'כיהארץעמיכלדעת
אתמיסדהואאולם .)סח,א,(מלכיםעוד"

המדינה:כראשדרכובעמו'אלוהיםמלכות
אליו'האלוהיםמצוותאתקיבלאישיתהוא
הואהמלך'בנותקוראתהקריבאישיתהוא

אישיתהואשהקים,המקדשאתחנךאישית

מעמדואתשמיסדוהואהראשיהשופטהיה

שומעיםשהכולחכמיםכראשגםפרסומוואת
כפיהתחלקו'לאהרשויות .תורתואתבצמא
מילאזהובאופןבתורתו'משהשהורה
הסמליהתפקידאותובממלכתואלוהים
אלוהיםבמצרים:ואמוןבצורהבעלשמילא

שניתנההמוחלטתללגיטימציההמקורהיה
מאבבירושההעוברתכסמכותלמלכות

זקניובהסכמתבנביאמותניתבלתילבנו'
משהשהורוכפיהעדה,בהסכמתאוהעם,

ושמואל.
שלמהנטהאמלכיםספרשלהעדותלפי

באחריתרקאלוהיובעבודתאביומדרכי
לאלוהיירושליםסביבבמותהקיםאז .ימיו

פרעה,לבתוהרשהומואב,עמוןצידון'
אתלעבודמלכותו'בראשיתלאשהלושנשא

אתמייחסהכתוב .)י-איא,(שםאלוהיה
סינקרטיזםשלבכיווןהאליליתהסטיה

הרבותהבוכריותהנשיםלהשפעתממלכתי
הנשיםשאהבתברוראולםאהב.ששלמה

לאגםורומנטיקה,חיתהלאהבוכריות
חיתהזומדיניות.אלאאינסופית,תאוותנות

ממלכותביןהמקובלתהפוליטיתהדרך
שכנים,עםמדיניותלבריתותלערובהאזור
עמה,הביאהבכריהאשהשכלהפולחן'וקיום
המדיניתלבריתהערובהממיסודחלקהיה

דתי.מימושקיבלהוהצבאית
מראשיתזומדיניתבדרךהלךשלמה

השלוםואתאותהלבססכדימלכותו'
ודרוםמצפוןשכניועםלהשיגשהצליח
ימיואחריתעלהנאמריםהדבריםוממזרח.

שנבעההתוצאההתבררותאפוא,הם,

הממלכתיתהתפיסהמסיגולבהכרח
אותוהסובביםהעמיםשלהאוניברסלית

לשלוםלהגיעאחרתדרךחיתהשלאודומה
האזורי'הכוחותבמשחקערבותחתכדיתוך

והסיקולהביןהעמיקושהנביאיםעובדה
שלמהשכוונתודאימסקנותיהם.אתממנה
שלהמדיניתהעצמאותאתלחזקחיתה

רבמדיניגורםולעשותההישראליתממלכתו
הכלליתהתרבותשלבעולמההשפעה
-חיתהנמנעתהבלתיהתוצאהאךשהכיר.

והנורמותהערכיםקבלתכלומרהתבוללות,
 .האליליהשלטוןשל

להקיםהיומרהעלויתרלאשלמה Iכאמור
שהואעולמיתחשיבותבעלמרכזבירושלים

מדינת-שלבמעמדהסתפקלאהואמנהיגו.
זוטרבריתבןשלבמעמדלאואפילוחסות,
עדותשלמעמיקניתוחלתכתיבים.הנשמע

מצריםלגבישלפחותמעלהאמנםהכתובים
הצבאיתעצמאותו .זוטרשותףאלאהיהלא

במקורותהתלותזאתהמחישהמוגבלת.חיתה
והשליטהצבאי'כוחואתשלמהשאבשמהם
מרכבותיוואתסוסיואתלושסיפקהמצרי
בקדרתובחשואףהצבאייםבמהלכיוהתערב

תמיכהועל-ידיבתובאמצעותהמדינית
פרעההיהדברשלבסופומבפנים.ביריביו
ממלכתבפילוגהקלעיםמאחוריהפעילהגורם
יא-כה).יא,<שםישראל
בסיפוררקנזכרותהללוהעובדותגםאולם
השקיעה.כשהתחילהמלכותו'ימיסוףעל

אמלכיםספרשלהעדותמעלהמלכתחילה
שאותםבמרכזיםלהתחרותגדולהיומרה
השלטון'בהדרתהחיצוני'בפארשלמהחיקה
יים-מוסרייםהחכרתיםהשגבגםאך

שלהכלליתהרווחהמבחינתוהרוחניים,
בכלוהדעת.החוכמהוהמשפט,הצדקהעם,
השלטוןמרכזיכלעללעלותהתיימראלה

 .בזמנושידעבאנושות
מנקודתספקללאשנכתבפעלו'עלהסיפור
להוכיחמגדרויוצאשלו'הממלכתיתהראות

חוכמתו'גודלאתכשופט,צדקתוגודלאת
רחביבכלפליאההמעוררפרסומהואת

רחוקים.ארץקצוויעדהתרבותי'העולם
לאבוודאיזהכל .)יפרקשםג:פרק<שם,
אתנכונהפירששלמהכילהוכיחאלאבא

האנושותואלוהיומשההאבותאלוהימצוות
המוסריתהמשמעותאולםעליו'הטובה
נחשפהזוהתפתחותשלהאמיתיתוהדתית
לאחרמפעלועםהמזדהההסיפוריבדיווח

זההיה :רחבעםלבנועברכשהשלטוןמותו'
מכלמנוגדמשטרנאורה,עריצותשלמשטר

כיאףבתורתו'משהשקבעלסדריםוכל
ההגשמהלשםלכאורהנעשההכול

האלוהים.מלכותרעיוןשלהאידיאלית
מלכותאתלהמשיךביקששלמהבןרחבעם

פרק(שם,נאורהלאעריצותשלבדרךאביו
התבררבעם.שעמדהקרעאתחשףבכךיב).

בראששעמדואלהבייחודהעדה,שזקני
שבעולאמקרבם,יצאלאשהמלךהשבטים

 .בנותחתהתמרדווהםשלמה,ממלכותנחת
שלדרכוממשיכיהנביאים,התנגדותגם

באחריתבהמדכאולחייםהתעוררהשמואל'
ירבעםאלודבריוהשילוניאחיה(הופעתימיו

ואילךמכאןכט-מ).יא,שםבשלמה,המורד
ישראלתולדותאתא-במלכיםספרימספרים
המחריםהנביאיםשלראותםמנקודת

 .בשלטוןלוחמתאופוזיציה
המאבקהתלקחשלמהממלכתהתפלגותאחרי

והנוטההמתבולל Iקרטיסטיהסיבהכיווןבין
שרובאלוהים,מלכותתפיסתשללאלילות,
 ,'"הבעיני"הרעבעשותםבוהלכוהמלכים

העמיםמןההיבדלותשלהנבואיהכיווןלבין
ודרכיפולחניהםהחברתי'מוסרםהבוכריים,
המלחמהושמואל.משהמורשתשלטונם,

 33-+בעמ'+-המשך
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 r sו::י
אחו·העםשלנוכחותועל ~ ~ 1

וצבישלום

ובראשונהבראשבו.נכתאלוברים
-~·~ i יחיאלשלהמעמיקמחקרובעקבות

והרוחהעם''אחדגוטשאלקאלפרד ==
לאזה,ספר .מכברלאאורשראההלאומי"
 ,לדעתיויש,בא,בלבדעצמועלללמד
מחכיםביטויובראשונהבראשבולראות

שלהלאומיתמשנתושלמתמדתלנוכחות
ובשיחבפרט,הציוניבשיחהעםאחד

הדבריםמטרת ,לפיכךבכלל.הלאומי-יהודי
היבטיםמספרלהאיראלאאינה ,שלהלן
אחרתזובצורההכרוכים ,הציוניבשיח

העם.אחדשלבנוכחותו
אוהסמויהנוכחותההאחרונות,בשנים

היבטיהעלאחד-העם,משנתשלהגלויה
בעיקרו ,יותרמורגשתאףנעשיתהשונים,

שלמערעורםכתוצאה ,דברשל
"פוסטהמכוניםוסוציולוגיםהיסטוריונים

ביותרהימנייםאגפיהושלמזה,ציוניים"
מצדאףמהובמידתהדתית,הציונותשל

צידוקהעלהלא-ציונית,החרדיתהיהדות
מצד ,כךמזה.הציונותשלהצלחתהאו

שלבשמםהציונות,כנגדנטען ,אחד
ליברלייםאוניברסליטיים,עקרונות

נתקפת ,שנימצדואילווסוציאליסטיים.
הדתי-הלאומי.הפרטיקולריזםבשםהציונות

אתלפניהמעמידההראשונההגישהבעוד
שעוצבכפיהמודרנית,הלאומיותמושג

המהפכהמאזהליברלית-דמוקרטיתבמסורת
כנגדטוענתהשביחשהגישההריהצרפתית,

והמוסרייםהדתייםההיסטוריים,תכניהאפס

כפיוהדמוקרטיתהליברליתהציונותשל
ישראל.במדינתמתגלמתשהיא
אתלהביןיש ,זומסוכסכתמציאותרקעעל

למשנתולעתמעתהמתחדשתההידרשות
שלמוריהשמביןכךמתוךאחד-העםשל

הדגישהשהיאבכךהגותונתייחדההציונות

הרוחניים-היבטיהאתובראשונהבראש

ובזהותההיהדותשלוהמוסרייםתרבותיים
שלכסגוליותההנביאים""מוסראת

כפי ,ואכןהאותנטית.היהודיתהלאומיות
נוכחותה ,אלוהדגשיםבשל ,להלןשאצביע

אחד-העםשלוהיהודיתהלאומיתהגותושל

הציוניהשיחשלהשוניםבמישוריםניכרת
אחד-שלבמשנתולמעיין ,שכןוהיהודי.

בנוגעלומרמהלהשישנראההעם,
 ,ימינויהדותאתהטורדותשונות,לשאלות

היהודיוהסכסוךערביםיהודיםביחסיהחל
שלואופיההגדרתהשאלתדרךעבור ,ערבי

היהודיתהזהותהגדרתבעייתהיהדות,

למדינתהתפוצהיהדותביןהיחסושאלת
שלאופיהבשאלת ,כמובןוכלה, ,ישראל
אויהודיתמדינהקרי: ,ישראלמדינת
 ,ייטעןשלהלןבדבריםהיהודים.שלמדינה
בכלאחד-העםשלהמוסריתעמדתושאת

לאלראותישיהודים-ערבים,ביחסיהכרוך
עלכמושתתתאלא ,בלבדפרגמטיתכעמדה
הלאומית.תפיסתושלהשתיהאבני

ב.

שמהןמוצאנקודותשתיעללהצביעניתן
אחד-העם:שלהלאומיתמשנתונובעת
ובעייתכעם,היהודיםשלהגדרתםשאלת
הלא-היהודיהעולםעםהיהודיםשלמפגשם
מההשכלהכתוצאהאותם,הסובב

זנגוויל ,הרצל ,נסקרפיומהאמנציפאציה.
המדינית,הציונותשלאבותיה ,ונורדאו
בעקבותהציוניתעולמםתפיסתאתפיתחו
מהמפגשהנפשומפחהאמנציפאציה,כשלרן

הסביבהלביןהיהודיםבין ,כביכול ,החופשי
השקפתוניזונהזאת,לעומתהלא-יהודית.

מפנימהחששדווקאאחד-העםשלהציונית
מהצלחתו.החששמןדיוקליתראוהמפגש,

ביןבמפגשמתחקייםאכן ,גירסתול
זהבמתחאיןאךסביבתם,לביןהיהודים

היהודיםשלהתקרבותםאתלמנועכדי
למנועכדיבושאיןוחומרקללחברה.

לתרבותיהודיםשלתרבותיתהתקרבות
זה,מפגששלפירושוחיים.הםשבתוכה
המאהבשלהיהיהדותנתונהבהםבתנאים

לדעתוהוא,עשרים,המאהוראשיתהי"ט
צביונוארנוןהעם,שלאחדותוהתפוררות

גורס ,בעברכעם.נואובדאףואולי ,המיוחד
בגיןאםהיהדות,שלבכוחההיהאחד-העם,

לסגלהתבדלותה,בגיןואםהפנימיחוסנה

התרבותמערכיאתלהטמיע,אףאולעצמה,
בלאזאתכלהלא-יהודית.הסביבהשל

עםוהלאומי.הדתיוייחודהזהותהאתלאבד
האמנציפציה,בעקבותהיהדות,שליציאתה

חמוראולםזה.חוסנהלהאבד ,הגטומן
היציאההמזללרועכיהוא ,לדעתו ,יותר

הרוחניחוסנהוארנוןוהפיזיהרוחנימהגטו

תפיסהשלהתגבשותהעםדווקאהתרחשו
"הקולטוראממנה:שכתוצאהחדשה,לאומית

עםשלהלאומיברוחמקוםבכלמתלבשת
אתלבטלצריךאליההקרבהזרוכלהארץ,

אלאלונותרלאאלהכללאורעצמותו",
שאםהפסימיסטית:המסקנהאתלהסיק
עצמותהאת"לפתחתוכללאהגולהיהדות

 ,הגיטוחומותהיאוכשעוזבתדרכה,פיעל
אוהעצמיים,חייהאתלאבדבסכנההיאהרי

 ,"] ... [הלאומיתאחדותהאת ] ... [
היהודית","השאלהאתבוחניםאם

האםהשאלה:נשאלת ,זומפרספקטיבה
הלא-והסביבותהיהודיהעםביןפגישה

הי"טהמאהשלהישלבתנאיםיהודיות
שמאאורצויה,העשריםהמאהוראשית

העם?שלהנבדלקיומועללשמורעדיף
אחד-נעזרזאת,שאלהעםבהתמודדותו

הכרוכיםעקרוניים,בשיקוליםבעיקרהעם
 ,בכללהלאומיותשלמהותהבשאלת

לאזאת,עםיחדבפרט.ישראלולאומיות
פרגמטייםשיקוליםאףמגישתונעדרו

העםלכלנוגעתזובעיה"רקשהרימעשיים,
למחשבהבסיסלהיותעשויההיארקולפיכך
מעשי",פתרוןלחפשדחיפהולתתלאומית

פנים-יהודיתמפרספקטיבהאומר'הווה

היהודיםשלמפגשםבעייתאין ,זואינטימית
למדיניות,ענייןהלא-יהודיתהסביבהעם

איזודיפלומטיתלפעילותאוהעמיםלמשפט
רק ,חשבוןשלבסופותוכרע,היאשהיא.
אלכיחידהיהודישלובזיקתוהפרט,ברשות

ואל ,היהודיהעםשלהרוחניתהמורשת
ההיסטורית.היהדותאתהמהווההמכלול

לעםכבן ,היהודיהיחידשלמצבואולם
לסברתו ,עשוי"גלות",שלבמצבהנמצא

הראשוניתבזיקהלפגועאחד-העם,של
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הרוחנית-תרבותיתלמורשתוהיחידשבין
ועדמארצנוש"משגלינומשוםהעם,של

מקיףשלנוהלאומיה'אני'אין ] ... [עתה
האדםשלהפרטיה'אני'חייכלעוד

היותרהתנאיםמשוללבהיותו ,מישראל
אתשהטרידההיאזונקודהלזה".הכרחיים

מנקודותאחתאתלחפשישובהאחד-העם,
שכןהלאומית.תורתובבנייןהכובד

מצויהשלוהרוחני""המרכזרעיוןבתשתית
מכושראכזבהמעיןחשבוןשלבסופו

כוחהבפניהיהודיהעםהמונישלעמידתם
שמקורואותם,הסובבתהחברהשלהמפתה
רק ,לגירסתואובייקטיביות.בסיבותבחלקו
מדינית,וחסרת-חשיבותקטנהחברה

התערבותןמפניחששללאלהתקייםשתוכל
באמצעותהתוכלהמעצמות,שלוסכסוכיהן

אתעצמהעלשתיקחעילית-רוחנית,של
לשמשהלאומית,תרבותושלבנייתהמפעל

כ"מרכז-רוחני",

שלהלאומיתלמחשבתושניהמוצאנקודת
בעייתלעיל,כאמורהיא,אחד-העם
המחשבהכעם.היהודיםשלהגדרתם
יצאהבחלקה,לפחותהחדשה,הלאומית

קני-המידהשעל-פיהנחה,מתוך
לאומיותתורותשמספקותהאובייקטיביים

והיסטוריהטריטוריהשפה,כגוןשונות,

היהודיםשאיןלטענהמקוםישמשותפת,
לדברניתןזאתבכלאםעם.מהוויםבהווה

כעלבעולם,המפוזר ,היהודיהציבורעל
שלבכוחםרקזאתלעשותשניתןהריעם,

היהודייםהציבורבחיישמקורםגורמים

זה.ציבוריקיוםשלובגבולותיוהפנימיים
רגשעלידברסמולנסקיןלדוגמה, ,כך

 .היהודיהעםאתכמגדירהיהודיהאחווה
עםשלייחודואלומעיןגישותעל-פי
גורםשלאבעובדהאפוא, ,נעוץישראל

חטיבהלכללאותוהמאחדהואמטריאלי
ברגשישמקורורוחניגורםאלאלאומית,

איש""איששלבלבוהמקנניםהסולידריות
היהודיהעםשלקיומו ,כךמשוםהעם.מבני
האישיתבהכרעתםובראשונהבראשתלוי
מהםדורשתהלאומיתשייכותםבניו.של

 =(ההיכרותתהליכיבאמצעות

לטובתשיכריעולמיניהםסוציאליזציה>
שאכןקובעתוהיא ,הכללשלהלאומיהקיום

"אחווה"שלרגשמצויהעםשלבניובין
שייכותם.אתהמגדיר

מטרתהאתשראתההמדינית,הציונות

צדדיםשללהלאליהודים,מדינהבהקמת
אלהצדדיםהוא.נהפוךאלה.סובייקטיביים

 ,כהרצלחוגיהלגירסתגםהמגדירים,הם
הםאולם .היהודיהעםאתואחריםנסקרפי

בכוח,כעםרקלטענתה, ,אותומגדירים
מציבורלעשותחיתהששאיפתםבעוד

עם ,בלבדבכוחעםהמהוויםהיהודים,
בחניםעל-פיגםלהגדירויהיהשניתן

הציונותחשבהזושאיפתהאתחיצוניים.

הלאומיותתפיסתברוחלממשהמדינית
דהיינו:הי"ט,המאהשלהישלהשגורה

מדינה.השגתאףאוטריטוריה,רכישת

הנוסחאותשלהגיונןאףמסתברמכאן
אתהמאכלסותהרבות,המשפטיות
הציונותשלהשונותהפרוגרמות

רק ,זוגיוסהפיעלשכןההרצליאנית.
להפוךעשויההמדינית-חוקתיתהמסגרת

לאומילקיוםהיהודיהציבורשלקיומואת
הדור.בניכלשון"נורמלי"אושלם,

 ,מלמדדודשלספרומתוך ,קרמןדניאיור:אחד-העם,
 1996אחרונותידיעותהוצאתראשון""אור

אתדברשלבעיקרואפואקיבלאחד-העם
הבסיסלעיל.הנזכרתהסובייקטיביתהגישה
בפרטים ,לגירסתוגםהוא,העםשללקיומו

תפיסתאצלואולם .אותוהמרכיבים
מורכבבשלבמצויותוהגדרתההלאומיות
הסובייקטיביות,בגישות .יותרומפותח

כבלתי-מופיעאינוהאומה,אוהעם ,הכלל
להיפך.אותו.המרכיביםבפרטיםתלוי
אותו.המרכיביםהפרטיםסך-כלהואהכלל
אחדזאת,לעומתלעצמה.ישותאינוכןועל

שלהמדינית-חברתיתמחשבתושלמיסודיה
העומדתישותמהווהשהכללהואאחד-העם

העומקתשתיתזאת,עליתרהעצמה.בפני
תלויהאינהזוכלליתישותשללקיומה
מדינהטריטוריה,כמוהחיצונייםבממדים

הכללשלהעיקריבסיסו ,לטענתוודומיהן.
 ,זוגיוסהעל-פיהלאומי",הקיום"חפץהוא
בגורםמצויההלאומילקיוםהפינהאבן

במדוראםכיבמחשבה,אינושמקומו ,פנימי

האינסטינקטיםמקוםהנפש,שלהתחתון
מעשיהםבמחשכיםהעושיםהטבעיים,

שלאחפצולמלאותהאדםאתומביאים
מההואעושהכימאמיןשהואבעוד ,בטובתו

לושהציבהוא,מטרתוהשגתלשםשעושה
הקיוםחושהואהמניעהכוח .במחשבתו

להשגתנעלמהבידאותנוהמוליך ,הלאומי
קיומנושמירתלצורךלהשיגשצריךמה

בליכיאם ,אחריוהולכיםואנו ,הלאומי
עקלקלות,בדרכיםאםכיברורה,הכרה
"למעןללכת,שמוכרחיםלפיהולכיםאבל

נחיה",

הלאומיהקיום""חפץדברים:שלמשמעם
 ,סתמימניעכוחהואאחד-העםשלבתורתו

זאת,עםיחד .כלשהואיכותיייחודבושאין
הואברורהדורות.רצוןעםאותומזהההוא

גורםלהיותיכולהואאיןשכזהשבתור
היסטורי.כגורםלתארווישגרידא,ביולוגי

להיותיכולהואאיןהדורות"כ"רצוןשכן
ישהקיום"ב"חפץלפיכךלהיסטוריה.קודם

אגבומתגבשההולךרצוןמעיןלראות
להבחיןמקוםאפואישההיסטורי.התהליך

המשכיותה,לביןהאומה""רוחהתהוות:ין
 .והכללהפרטשביןביחסשמקורה~בחנה

הואאחד-העם,כותב ,הלאומיהרוח ,אכןי
r. שהוא ,הווייתולאופןבנוגערקקיבוציושג

אישיםהמוןשלהמשותפיםהחייםתוצאת
דורוהולכיםהנמשכיםחייםלזה,זהקרובים

שהיהלאחראבלידועים:בתנאים ,דוראחר
היסטורייםחייםידיעלבלבבותונשתרש
אישיפסיכולוגיחיזיוןהואהריארוכים,

במהכללתלויהואינהבעצמובושאמיתותו
לו.שמחוצה
לראותישאחד-העם,שלאלודברים

ממושגהאומה""רוחמושגכהפיכת

הלאומיותבתורותשמקורו ,מטאפיסי
 .התפתחותי-היסטורילמושגגביות,האור

לפחותאוהאומה","רוחשלהתהוותה
שלפעילותהפריהיאנתון,ברגעקיומה

לעםבהבתוהיאואיןההיסטוריה
אתאחד-העםחידדזובדרךמלכתחילה.

שהואתוךזה,מושגשלההיסטוריאופיו
בהשפעתהסתם,מןמתאמץ,

אתממנולקלףהבריטים,האמפיריציסטים
התיאולוגיות-מטאפיסיות.קליפותיו
אפואמקורההאומה""רוחשלהיווצרותה
ומהלכהפרטיםשלחיי-יחדשלבקורלציה

כברמהווההמשכהואילוההיסטוריה,של
שאינהפסיכולוגית-סוציולוגית,תופעה
אלאהעם,אתהמרכיביםבפרטיםתלויה
משוםנתונה.אמפיריתכישותובעםבחברה

האומה","רוח ,להלןאףשאראהכפי ,כך
כמושגמתפקדאינואחד-העםשלבמשנתו
כמושגמתפקדאינושגםוחומרקל ,אורגני
כמושגדווקאאלא ,מטאפיסיאו ,מיסטי

הרקעעללהבינושיש ,פסיכולוגי-סוציולוגי
בהיסטוריה.משותפיםחיי-יחדשל

ר ~ 1

ג.

העיקריותשהשלכותיוזה,להיבטבהקשר
הזהותשלומהותההגדרתהלשאלתנוגעות

מבחינההציונותשלומשמעותההיהודית,
מחקרובחשיבותומתבלטתרבותית,
"אחדגוטשאלקאלפרדיחיאלשלהמעמיק

שלמוצאונקודתהלאומי".והרוחהעם
היהודיהיההעםשאחדהיאגוטשאלק

עללהתמודדשניסההראשוןהמזרח-אירופי
עםוחילוניתמודרניתעולםתפיסתבסיס
לשוןהיהדות.שלומשמעותהמהותהשאלת
שללטענתוהעם,אחדזההיהאחר:

אתהבנתואתלבנותשאףאשרגוטשאלק,
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הלאומיותעםהזדהותוואתהיהדות
וסופר-מטאפיזיבסיסעללאהיהודית,

שליסודותיהןעלאלאבסוראליסטי
בשלהיבאירופהשרווחוהלאומיותהתפיסות

המאהשלהראשוניםובעשוריםהי"טהמאה
סוציולוגיניתוחיסודותועלמזה,העשרים
החדשה.בעתהיהודיהעםמצבשלואמפירי

אתלהגדירכדיקרי: ,זומהפכהלשם
לאהיהודיתהזהותאתוביהומניההיהדות

אחדמציב ,טראנסצנדנטלידתיבסיסעל
שלבמרכזהגוטשאלק,שללטענתוהעם,
האומה""רוחמושגאתהלאומיתהגותו

הקיום""חפץכמובוהכרוכיםוהמושגים

שלבספרורבמקוםלפיכךואחרים.
מושגשלמקורותיולחקרמוקדשגוטשאלק

מזה,העםאחדשלבהגותוהעם""רוח
המושגשלוהשלכותיומשמעותוולבחינת

מזה.

שאלהמושגאתאמנםכיסוברגוטשאלק
שלהאירופיתהלאומיתמההגותאחד-העם

ואףבכךמסתפקהואאיןאבלהי"ט.המאה
שלהמלאהלמשמעותולרדתמנתשעלטוען

עללהבינוישהעםאחדשלבמשנתוהמושג
המשפטאסכולתשביןהמחלוקתרקע

ישהחוקשאתהגורסתהרציונליסטית,
אפריוריים,מופשטיםעקרונותמתוךלגזור

ההיסטורית,בהתפתחותמותניםשאינם

פוזיטיבית,ההיסטוריתהמשפטתורתלבין
מופשטת,לוגיתיצירההחוקאיןשעל-פיה

הסביבהעובדותפי"עללגזורוויש
שללטענתו ,"החברתיותוהנסיבות
להלכההעםאחדשליחסואתגוטשאלק,

העםשליצירותיוכאל ,בכללולדתבפרט,
שלהבלעדייםמגדיריהכאלולאהיהודי

שלתורתולאורלהביןישהיהדות,
קארלפרדיריךהגרמניהמשפטהיסטוריון

היסטוריעיון ,זותפיסהפיעלסרדיני.פרן
בני-ידיעלנוצרש"החוקמלמדבמשפט

גורים,מרומקוםבזמןהשרוייםחייםאדם

חשיבהשלתוצרשיהיהייתכןלאכןועל
מנתשעלהריבכך,דילאואםמופשטת",

עליוהאדםבנישלדעתםעליתקבלשהחוק
לצורכיהםלהוויות-עולמם,ייחס"לחת

בהםשאיןדיניםאוציווייםולטבעם.
ראייתמתוךמעוצביםוהםכזאתהתייחסות

למהותולפיכךחוטאיםבמופשט,האדם
זה",לשםראוייםואינםהחוקשלהאמיתית
המושגאתויניסרטבע ,זולתפיסהבהקשר

קרי:האומה,רוח ,לגירסתוהאומה","רוח
המתגבשתהעם,בנישלהמשותפתהתודעה

מבטאת-משותפיםוניסיוןמקורמתוך

מבטאתשהיאכשםהחוק,באמצעותעצמה

כדוגמתאחרות,ספונטניותביצירותעצמה

הלשון.
מאליהן.ברורותזותפיסהשלהשלכותיה

וכלשמריה,עלקופאתאינההאומהרוח
תמורהאחריהגוררתהאומהבחייתמורה

ותהאביצירתה,אףוביהומניההאומהברוח

יחדאחרת.אואמנותיתדתית,משפטית,זו

זובתפיסהלראותשאיןהואברורזאת,םע
מאחרשהריטהורה.היסטוריציסטיתתפיסה

שאףהריקבוע,יסודהיאהאומהשרוח

הנסיבותפרירקאינןהאומהשליצירותיה
אחרת,אוזובמידהמותנות,הןהמשתנות.

שלכללםהאומה","רוחשלהקבועביסוד
היאסרדיני"תורתגוטשאלקמסיקדברים,
היסטוריציסטיתתורהובראשונהבראש

החוקשלתלותואתהמדגישהמובהקת,
עלביסוסואתושוללתההיסטוריתבסביבתו
בשלבוואולם,מופשטים.ראשונייםעקרונות
בההבליעהאומה,רוחרעיוןאתזובתורה
וראציונליסטי:נורמטיבי ,נגדיכיווןסרדיני
דברשלביסודוהואעצמוהאומהרוחשכן

מופשטתאידיאיתישותראשוני:עיקרון

ההיסטורי",התהליךמעלהעומדת
האומה""רוחמושגשלמקורותיובזיהויאם

שללמשנתובעיקרגוטשאלקנדרש
אתשבנתחוהריהמשפט,היסטוריון

אחד-העםשלהאידיאיותומגמותיומטרותיו
שבמשנתוהסגוליעללעמודובנסיובו ,מכאן
נחמןרבשללהגותונדרשהוא ,מכאן

היסודמהנחותאחתרנ"ק).<להלן:קרוכמל
אחדשמחשבתהן:גוטשאלקשלבחיבורו

ינקההאומה""רוחמושגאתבעצבההעם

תמורהשחוללהבלילאברם, ,ק"רבשלמזו
תפיסתשלהדומיננטיםברכיביהמעמיקה

שלהמובהקביטויהרנ"ק.שלהאומההרוח
מגישההכובדנקודתהעתקתהואזותמורה

סוציולוגיתלגישה"קוסמית-תיאולוגית
גוטשאלקייחדרבמקום ,לפיכךחילונית",

הלאומית-תפיסתושלולהערכתהיאודהלת
 ,יותרמדויקתבלשון ,אומטאפיזית,

מטעים ,שכןרנ"ק.שלהלאומית-תיאולוגית
הלאומיהרוחתורתאתנציב"אםגוטשאלק

שלהמקבילהתורתולעומתאחד-הםשל
נטיב-סטייתהומוצאיניקתהמקור-"קרב

עללעמודמנתעל ,ואכןלעומקה".לרדת
מצביע ,ק"לרבהעםאחדשלזיקתו

שלהפנימיותמגמותיהעלגוטשאלק
ועלגיסא,מחדרנ"ק,שלהתפלספותו

הלאומיהאניתורתשלהמיוחדיםרכיביה
הואדבריםשלטעמםגיסא.מאידך ,שלו

אתשהניעוהסיבותגוטשאלקשלשלטענתו
הימי-הרציונלית,מתפיסתולסטותרנ"ק

שלשבסופואלוהןהרמב"ם,שלביניימית
אתלהטעיןהעםאחדאתגםהניעוחשבון
בתכניםרנ"קשלהלאומיהרוחתורת

לעמודהמקוםכאןשלאחדשים,והדגשים
עליהם.

אתראה"קשרבהיאהמפורסמותמן ,ואכן

ביןליישבכניסיוןלרמב"ם,בדומה ,מטרתו
הדומיננטייםהמחשבהזרמילביןהיהדות
המאהשלהראשונההמחציתקרי: ,בימיו
ראהשרנ"קהואהגיוניאךכךמשוםהי"ט.

עםובראשונהבראשלהתמודדלעצמוחובה
פריהגרמניהאידיאליזםשלהאמפליקציות

אומרהווהגג.ושליפיכטה ,הגלשלרוחם
עםתיאולוגיתמבחינהלהתמודדעליוהוטל

האידיאליזםברוחשעוצבכפיהאלוהיםמושג
תפיסתשביןהיחסשאלתועםמזה,הגרמני
היסטורית,התפתחותכפריוערכיההיהדות

שאימץההתפתחותתפיסותברוח

לבין ,הגלובעיקר ,הגרמניהאידיאליזם
לעניינומזה.ונצחית,קבועהכדתהיהדות
אםאוהאחרונה,השאלהביותרחשובה
ניתן"כיצדגוטשאלק:שללניסוחולהזדקק
ערכישלהמוחלטבאופייםהאמונהביןלגשר

התרבותשערכיהקביעהלביןהיהדות
שהצמיחוםהיסטוריותבנסיבותתמידמותנים

ואמנםבלבד",יחסיאופילפיכךונושאים
מולעמדאחד-העםגםרנ"קכדוגמת
לביןוהיהדותהתורהביןעקרוניותסתירות

לנטורליזםהנוטההמדעיהפוזיטיביזם
וראשיתהי"טהמאהשלהישלולאתיאיזם

היטבשמאירכפיאולם,העשרים.המאה
"מבוכהעיניולנגדראההואשבידאליעזר
שהואהדרכים'ש'פרשתעםשלקיומית
ביןכפרשת-דרכיםנראיתעליהמתייצב

עלאחר:לשוןלארנון".לביןהישרדות
שלזהותשאלותעםלהתמודדהיהאחד-העם

 ,כך .ביותרקיומיתבמבוכההנמצאיםיחידים
מהאימפריהההגירהגללנוכחלדוגמה,

שאלותעםלשרותעליוהיההצאריסטית
לארץ-אולאמריקהללכתישלאןכגון:

המשכילהיהודיהצעירעלהאםישראל?
כבןשמאאו ,היהודיהלאוםכבןלהזדהות

נזקקהואוכדומה.בלבד?היהודיתהדת
ההמוניםאלשידברוביטוילכליאפוא

הקיומיתחווייתםעלושיענומזה,הנבוכים
ישזהרקעעלמזה.המשכיליםהצעיריםשל

שביצעהכובדנקודתהעתקתאתלהבין
לונושארנ"ק,שלבמשנתואחד-העם

בחיבורו.רבמקוםגוטשאלקמקדיש

,. 
 ,לעילשצוירוכפיאחד-העם,שלמתובנותיו

דת,כדוגמתהחיצונייםשהמאפייניםמסתבר

אלאאינםודומיהם,שפהטריטוריה,
הלאומי",הקיום"חפץשלבידיומכשירים
הדיאלקטית.הערומהבדרכיבהםהמשתמש
הבעיהעל ,האומה""רוחעלאלהבשיקולים
בשלחהחדשהבעתהיהדותניצבתשבפניה
גםכמו ,והחיקויההתבוללותתהליכי
הגלותשאיןאחד-העםשלהפסימיתבהערכה
גםלחפשאפוא,יש,בקרוב,להסתייםעתידה

הרוחבי""המרכזרעיוןשלשורשיואת
שבהקשריםכשםזאתדווקא.ישראלובארץ

ומקומםחשיבותםאתלהסבירניתןאלו
הצדק,מושגושלהיהודיהמוסרשלהמרכזי

שלהיהודית-לאומיתמשנתושבתשתית
היהודי"הלאומי"הרוחשלייחודואחד-העם.

עקרוןעלהיהודיבמוסרדווקא ,לדעתוהוא,
שבתשתיתו;והבלתי-מותנההמוחלטהצדק

הפרטמןהמוסרשלהכובדמרכזבהעתקת
המוסרחייבבוהתחוםדהיינו:הכלל.אל

חייובתחומי ,בעיקראורק,אינולהתממש
שלתחולתותחוםהוא:נהפוךהפרט.של
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מתרחשתבוהגדולהעולםהואהמוסר
חיישלוביםובהההיסטוריתהעלילה
הלאומים,איןכןעלומדינות.עמיםחברות,

המוסרצוויאתלבטלזכאיםהמדינות,או
הגשמתםלשםביניהםביחסיםהאלמנטריים

יעדיהם.של
אחד-שליחסוגםכרוךאלולדבריםבזיקה
כשלעצמההדתאתהיהודית.הדתאלהעם
הקיום"חפץשלהערמותיובאורראההוא

וטריטוריאלימדיניריכוזבהעדרהלאומי",
הלאומי"הקיום"חפץ ,גירסתולהתלבש,
העיקריהגורםשחיתההדת,בלבוש

ציבוריתכחטיבההיהודיםשללליכודם
הדתשלמעמדה ,במשנתו ,כךמשוםברורה.

גורםשלמעמדלהוישמוחלט,אינו
בלב.דהקונקרטיתבמציאותמותנההיסטורי

כותבהואמאיגרותיובאחתלדוגמה,כך,
הרגשותעלמכוחהמשפיעהשהדת

הלאומיהמוסרעםמתמזגתהלאומיים,
אמצעילומשמשתשהיאתוך ,לוומסתגלת

התרבותשלהשתלמותהלשםכביר
המוסרהתקדמותעם ,לפיכךהלאומית.

זאתהדת.שלתפקידהימעטהמוסריוהרצון
באהמוסרישהתוכןכיווןובראשונהבראש

תוקףלולתתרקהדתשלותפקידה ,מבחוץ
אתויכוונושיקבעוסמליםבאמצעותועידוד

האנושותכשתגיעממילאהרגשות.
הדת.תעודתמאליהתתבטלל"השתלמותה"

מקומה.אתיתפוסהמוחלטהצדקשלטון
הרגשהמעיןרקלדעתו,אז,תישארמהדת

בנקודהדתי.צביוןבעלתפנימיתמוסרית
שלתפיסתומשיקה ,פניועלשבולטכפי ,זו

שלתפיסתואתרבותמבחינותאחד-העם
משיקהשהיאכשם(זאתנוברמרטין

הרואהכהן>,חרמןשלהמוסריתלתפיסתו
מלכות-עולםבתיקוןהיהדותשליעודהאת

היהדות,אלוגישותעל-פישדי.במלכות
עלדברשלבעיקרואמנםאמוריםוהדברים

ביחסגםנכוניםהםאולםהנביאים,תורת
 ,אלורגישותאליבאשיכונה,מהלכל

אתרואההאומה,רוחשלהאחריםגילומיה
מתגשמותשבווכתחוםהמוסרכנושאהכלל

שלתשתיתהעלהמוסריות.התביעות
הןלהביןכמובןישזולאומיתמוסרתפיסת

הערבית,לשאלהאחד-העםשלרגישותואת
עליה,שעמדהראשוןהואזההיה ,שכאמור

היהודי-בסכסוךהמוסריתעמדתואתוהן

רבות.פעמיםשבוטאהכפיערבי

שלבמרכזההמעמידה ,זומורכבתתפיסה
והחלתוהמוסראתהיהדותשלרוחההגדרת

ביןוהיחסיםהקולקטיבעלובעיקרגם
אתשקבעהזולמעשההיאהקולקטיבים,
שלימיםלמהאחד-העםשלהתייחסותו

מדם,העקובהיהודי-ערבילסכסוךיהפוך
רגישותואתלהסבירכדיגםישבהואולי

כברואכןבחיתוליה.רקשחיתהבעיהל
בשנתשנכתבישראל",מארץ"אמתבמאמר

בארץ-ישראל,הראשוןסיורואחרי 1891
הימיםשברבותהבעיהאתאחד-העםהציג

הסכסוךשלמדםהעקובהצורתואתתלבש
ב-כאמורשנכתבבמאמרהיהודי-ערבי.

הלאומיתהתנועהכאשרדהיינו: , 1891
וחיתהבחיתוליהעדייןחיתההערבית

לאאחד-העםהצביעכמעט,בלתי-מורגשת
גדולהערביתאוכלוסיהשלקיומהעלרק

הפוטנציאלעלעמדאףהוא ,ישראלבארץ-
בקרבה.לאומיתתנועהשללהתפתחותה

כנגדאחד-העםיוצא ,במאמרו ,וכך

ערביתאוכלוסיהשלממציאותהההתעלמות
וריקה.לא-נושבתכארץהארץותפיסת
אחדכותבבחו"ל",להאמיןאנו"רגילים

כולהכמעטעתהארץ-ישראל"כיהעם,
לקנותהרוצהוכלזרוע,לאמדברשוממה,

באמתאבללבו.בחפץויקנהיבואקרקעבה
שדותלמצואקשההארץבכלכן.הדבראין
יצאאףהואזהבהקשריזרעו'.'לאאשרזרע
רביםבקרב_הןשכשתגרההתפיסהנגד

הציוניםבקרבוהןבארץמהמתיישבים

אינםהערביםשעל-פיהבמזרח-אירופה,
גדולה"שגיאהסביבם.הנעשהאתתופסים

שכלבעלהואשם,בניככל ,הערביהיא.
מוסיף:הואברם,ערומה",ומלאחד

לפייודעים,כלאעצמםועושיםחשים"הם
סכנהשוםעתהבמעשינורואיםשאינם

לנצלאפואמשתדליםוהםלעתידותיהם,
האורחיםמןתועלתלהוציא ,אותנו

בניחייאשרעתתבואאםואולם,החדשים.
עד ,כךכליתפתחובארץ-ישראלעמנו

הארץ,עםרגליאתהרבהאומעטשידחקו
מקומו."אתזהיניחנקלהעללאאז

כברנדרששאחד-העםהרי ,בכךדילאואם
הכרוךהמוסרילהיבטאףמאמרבאותו
בראש ,בארץ-ישראלוערביםיהודיםביחסי

בכוח.השימושזכותלשאלתובראשונה
זה,להיבטלבותשומתהסבאחד-העם

היהיכולשלאשראה,במהשנתקללאחר
ואלימהמתנשאתהתנהגותלראות,שלא
כאןגםלערבים.ביחסהמתיישביםמצד

הטיבשהואכפיהיה ,זוהתנהגותשלמקורה
 ,כביכולשהתבססה,בתפיסההוא ,להבחין

הערבים,הם,איןועל-פיההניסיון,על
התריעהואהכוח.שפתאתאלאיםמביב
בסיסעלגיסא,מחדזוהתנהגותכנגד

ומאידך ,הסגוליהיהודיההיסטוריהניסיון
המתנשאתהתפיסהאתלחלוטיןשללגיסא,
שפתאתאלאמביניםהערביםאיןכאילו
לניסיוןהתייחסותמתוךכך,הכוח.

אחד-העם:כותבהיהודי,ההיסטורי

ימינומדבריללמודיכולנובוודאיזאת"הן
להיזהראנומוכרחיםכמהעדובהווהבעבר
 ,הארץהעםחמתאלינולעוררלבלי

צריךואיןוכבודבאהבהאיתרלהתהלך

אחינועושיםומהובמשפט.בצדקלומר

היועבדיםממש.ההפךבארץ-ישראל?
בתוךעצמםמוצאיםופתאוםגלותםבארץ

יקרהכאשרפרועהחירות ,גבולללאחירות
עםמתהלכיםוהנםימלוך',כיליענותמיד

גבולםמכיםובאכזריות,באיבההערביים
כלבליבחרפהאותםמכיםבצדק,שלא
 ,, .יעשוכןכיעודומתפאריםמספקת,סיבה

נכונהזושהתנהגותהטענהכנגדואילו
שפתאתאלאמביניםהערביםשאיןכיוון
שמץישאםשאףאחד-העם,מתריסהכוח,

 :זובטענהאמתשל

li 
Eו

זהעםכשמרגישאמורים,דברים"במה

צדקהלוישאםכןלאמתנגדו:עםשהדין
וגזללעושקמתנגדומעשהאתלחשוב
 ,קץעתעדיתאפקיחרישאםגם ,אזמשפט:

הואונוטרונוקםבלבושמורהעברתואבל
כמוהו."מאין

אחד-העםהתריסיותרחריפיםדברים

בשנת'הארץ'לעיתוןהמפורסםבמכתבו
שמועותבעקבותנתחברהמכתב , 1922

עליהודיםשלתגמולפעולתבדברשנפוצו
ערבים,פורעיםשביצעורצחמעשי

ערביילדיהודיםצעיריםהרגוושבמהלכן
לבואתמחצההשמועהתל-אביב.בחוצות

בעצמושהעידכפיחשהואאחד-העם.של
כלאתבקרבואתמוטטהזוששמועה
הציונותאתהןאתבנהשעליהםהיסודות

מסביר:והואהיהדות,אתוהן

גדוליםהפכיםשנילךהישודם!"יהודי
כלעםמקום,בכלהנרדףהעםמאלו?

עלנפשבגועלהביטהחיצונית,שפלותו
ובעמקיבדם,מגואלותידיהםאשר ,שכניו
לעולם,לויהיהולא ,לואיןכיידע,לבו
שמורהבידוכיכאלה:לפראיםיחסשום

להתפשטשעתידההגדולה,המוסריתהאמת
לאכזריות,לפראות,קץלשיםהארצותבכל

 ,,העולם.בכלדמיםולשפיכות

בסיסעלהסתםשמןעדדעתובתקורהולא
הציונותלביןציוןחיבתתנועתביןאבחנתו
זיקהשלמנימהיותרזיההשבההמדינית

חלוםזה"האמנם :שהוסיףלמשיחיות,
אםשנים?אלפיעמנוחלםאשרציון''שיבת

אחמיניה'?'.'ולאייתי'"המשיחהואזה
וההתנשאותהאלימותששלילתללמדך
יוצאפועלהיולאאחד-העםקראשבשמם

בתוךמובנותהיוהןפרגמטית.תפיסהשל
וסיבתנשמתהכרוח,שראהמהאתתפיסתו

השימוששלילת ,לפיכךהיהדות,שלהיותה
יחסיעלאףהמוסרכלליוהחלתבכוח

חיתהלאהלאומיבמישורערביםיהודים
היהודיתהציוניתמתפיסתומנותקת

הפוליטיתמתינותואחרות,במליםהכללית.
ביחסעולההעיקרישביטויהאחד-העם,של

בראשנבעהערבית,היהודיתלשאלה
העםשלייחודואתתפיסתומתוךובראשונה

להחיליששעל-פיוהנביאים,במוסרהיהודי

E-בעמיהמשךE-33 
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החודששיחת

 5~ו
בפוליטיקהנשגביםהכיהדבריםנשארה:עזמי ~ 1~

ויאליסטייםלאהם
וצבישלוםבסרייעקב

התרבותסיפוראתמפיךלשמוערצינו
חנראטיבמולהעומר tחתרבותי tחאישי
למרינתשנחחמישיםהישראלי:היהודי
העצמאות).מיתוס(אועצמאות tישראל

אילועם .שלךהסיפורלאזהאבל
כשעיצבתלהתמודדצריךחייתסיפורים

שלך?הפוליטיתהרעהאת
נראטיבהמלהאתהמפרשיםבישראליש

ישלהיסטוריהכלומר'גיוסה.שלבמשמעות
לדעתי'נראטיבים.מכניםואותןגירסאות
למשהוגיוסהאווריאציהאינונראטיב
שלמשךעלתרבותיתהצטברותזומסוים.

שלסיפורןזהואזסיפור'לזהלקרואאםזמן.
מסוימים.במקריםעמים,חברתיות,שכבות

מהלגביבשארהעזמישלבגיוסהמדוברלא
השניםבחמישיםאושנולדמאזשקרה

משכיליםכמו-חושבאינניגם,האחרונות.
שלחלקםוכןמסוימיםפלסטינים

שלשלהיסטוריה-החדשיםההיסטוריונים
הפלסטיניתגירסאות,שתיישהזאתהארץ

תרבותירלטיוויזםכלומר'והישראלית:
בשתיהמתבטאאיתר'לחיותשאפשר

כרתבתרשהיה.מהגבילגירסאות
ישלדעתי'מאוד'המגוונתהישראלית,

אחד'נראטיבישאוליגירסאות.עשרות
האלה.הגירסאותכלאתשמכילהציוני'

גירסאותהרבההיוודאילפלסטינים
לגבישוניםהדגשיםובהןבזו'זושהתחרו

ועדייןחיתההזאת.הארץשלההיסטוריה
האלמנטאתהמדגישהגיוסהקיימת

השניםמאותשלההיסטוריברצףהאיסלאמי
המודעותעלתה ' 67אחריבארץ.האחרונות
חזרוהערבית,מולהפלסטיניתהלאומית
שלהמיוחדתההיסטוריהאתלהדגיש

שלכםבתרבות(גםהכנעניםמאזהפלסטינים
סיפורתחילתאתהרואהוריאציהקיימת
לאזואגב,דרךען>.ככבהישראליהייחוד
ולישראליםלפלסטיניםמיוחדתתופעה
רצהחרסייךכשסדאםלמשל'בעיראק,דווקא.
הואעיראקשלוהייחודהעוצמהאתלהדגיש
בזמן .בבלמאזעיראקשלההיסטוריהשכתב

העולםמשארלהיפרדשאפהשמצרים
אתלהדגישהתחילסדאתהערבי,

הדגשיםהיו ,ודאיהפרעונית:ההיסטוריה

עלייתהבזמןהפלסטינים.בקרבגםשכאלה
האג'נדהעלהערביתהלאומיותשל

לאומית-גיוסהשחיתהודאיהפוליטית,
הזאת,הארץשלההיסטוריהשלערבית
מסוריהכחלקערבית,כארץאותההרואה

מתוךנגזרותהללוהגירסאותכלהגדולה.
אליטותשלמסוימת,פוליטיתאג'נדה

ממעמדכללבדרךמסוימות,פוליטיות
נראטיבים,עלכשמדבריםאבלהביניים.

סיפורלהןשיששכבותעלמדבריםאנחנו
שלסיפורםלמשל' .סופרלאשעדייןחבוי

האשהשלהפלסטינים.הפלאחים
הגירסאותכלפנים,כלעלהפלסטינית.

רואותלא ,הציונילנראטיבבניגודהאלה,
 .יהודיכרצףהזאתהארץשלההיסטוריהאת

ככיבושהציוניתההתנחלותאתרואותכולן
ביןהבחנהשישלומראפשרוכאןקולוניאלי.

השניםמאהאתהפלסטיניםראובההדרך
כלעלהיהודים,בההדרךלביןהאחרונות,

השניםבמאהאותהרואיםגירסאותיהם,

האחרונות.

ערביאנישלי.הפוליטיתהמודעותלעניין
הזאתבארץשהיהשמההראיהבצלשגדל
אואמנציפציה,אוגלויותקיבוץאינו

ביןהתנגשותמעיןאלאאוטואמנציפציה,
שלהם,החלוםאתשרקמומקומייםתושבים
אופלסטיני'אוערבילאומישונים,בכיוונים
לאאניפולשים.לביןאיסלאמי'אודמוקרטי

המודעותתחילתחיתהמתילצייןיכול
 .שליהפוליטית

בית-עםנפגשהזחכשהמטעןקורחמה

חריזוהלימודים:תוכניתעםהספר?
שללהתעוררותלהביאשחייבתהתנגשות
פוליטית.מורעות
לאאתהשש.בגילספרלביתמגיעיםאנחנו
להתנגשומתחילפוליטיתמודעותעםמגיע
הלימודים,תוכניותהלימודים.תוכניתעם

הניכוראליהן'ביחסשנוצרתהדיאלקטיקה
לחפשוהניסיוןמעוררותשהןוהשאלותמהן

להתעוררותשגורםמהזהאחרות,תשובות
שאתהעדזמןלוקחהפוליטית.המודעות
לתוכניותביקורתיתבצורהלהתייחסמתחיל

ישלמורה.לספרים,כבודלךישהלימודים.
מעזשאתהעדזמןלוקחחרדה.אוחששגם

 .אותךשמלמדיםבמהבעיהשישלחשוב
אינםלשאלותשמביאיםהראשוניםוהדברים
כשרואיםלמשל'אלאבטקסטים,דווקא
 •הצבאימהממשלמפחדשהמורהבכיתה
כללאשהואדעתו.אתלהגידמפחדשהוא

חייב.הואאבלמלמד'שהואמהאתאוהבכך
למדינתמוגזמתלויאליותמפגיןהואאםאו

אמאלהרגיש.שאפשרדבריםאלוישראל.
מדבריםשבביתידעתיואנימורה.חיתהשלי

אמאבביתעצמי,אתשואלאניאזאחרת.
אומרתהיאבכיתהמסוימת,בצורהמדברת

הזה?האישכמוכזה?בפחדאחרים?דברים

יותרהרבהחזקרושםכילדעליךעושהזה
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השב"כעלסיפוריםוברקעמהטקסטים.
מורים.למינויאומוריםלפיטורישמביא
מקורבמאודשהיההספר'ביתשלהמפקח

איום.פחדממנופחדהמורהלשלטונות,
דום.עומדיםהיינוהספרלביתנכנסכשהיה

באוויר:זהעז.רושםשעושיםדבריםאלו
נשלטים.אנחנוהבית,בעלילאאנחנו

ההיא?בתקופההיהודיםאתראיתאיך

שלטיפוסיםכמההיומבחינתיאזכבר
במאיהאחדבהפגנתאחד'מצדיהודים.

עלמיקרניםאתשנשאוזוכראניבנצרת,
היהשליואבאשבעבןאזהייתיהכתפיים.

היולאשלילאבאלהפגנות.אותילוקח
על-ידינשלחהואאבליהודים,חברים
(המפלגהלאומילשחרורהליגה

גושאנשיעםלשבתהערבית>הקומוניסטית
שב"כאישהיהשנימצדשלום.ברית

נצרתעלאימההטילששמויהודי'מנצרת,
הואהמינויים,בכלמעורבהיההואכולה.
אבולוקראובנצרת.מפורסםהכיהאישהיה
אפילולהיותיכול .ביערהיהכאילואלי'
אבלזוטר'מאודשב"כאישהיהשהוא

ובשביליצבאי.מושלמיןהיההואבנצרת
אוהאזרחים,ביןעמדהואהמדינה,היההוא

כמתווך.המדינהלביןהנתיניםביןבעצם

לממשלביחסמפלסטיני,גיוסהשמעתי
יותר.טובחיהההיאבתקופהכיהצבאי,

משרד.לאיזהלפנות,ישלמיברורחיה
אותםמפליםהמשרדיםאותםועכשיו
לרעה.

ישתמידאבללרעה,אותךהפלואזגם
מורכבת.ביורוקרטיהעםלהםשקשהכאלה
לויאליותשלבעיהאיןאם-קליותר

זהאזהשלטת.גחלמפללפנות-פוליטית
מפא"יבשבילנוחיתההמדינהמפא"י.היה

הבנוכךאחררקהקומוניסטים.היוומולה
קצתהיהערביות.גנריותהתאוערשמג

מהםשהיה"אל-ארד",אנשישלהמיתוס
חיתהשזאתיודעאניהיוםחיולי'פחד

שמנעובגללאבלמאוד'קטנההתארגנות
הושםוחלקערבלארצותברחוחלקאותה,
 .גדולהיההמיתוסהסוהר'בבית
מעלינובנצרת,מערביתבשכונהגרתיאני
היוהקיבוץאנשיהחורש.כפרקיבוץהיה

כלשראיתי .היהודיםועםבשכונהעוברים
אנשיםלנונראוהםמגע.שוםהיהלאיום

תרבותית.מבחינהאחרים

אתאותם?להכירטבעיתסקרנותחיתהלא
השכנים.

הילדים,אותנו'סקרנהאדירה.סקרנות
מבחינתאחרתחיושהםהעובדהכלקודם
הםהזאתשמהבחינהונשים.גבריםשלמגע

מכנסייםלבשוהםלמשל'נים.מתירהיו
חיתהזושחיה.ברינתלהםחיתהקצרים.
ברינתשראיתישליבחייםהראשונההפעם
סקרנים,היינולהתקרב,כשרצינושחיה.

אופולשיםשאנחנוחשבואולי •אותנוגירשו
תלמידהייתיבריון.הייתילאאנימטרידים.

קייםעכשיוגםטובה.וממשפחהמצטיין

אתהאבל •אחרשאתהבגללהזה,החשד
גירשוותמיד .להכירלדעת.סתםרוצה
הקיבוץ.לתחוםשניכנסרצולא •אותנו
שנאנולא .גמרילמנוכרהיהאיתםהקשר
שנאה.איזובישחיתהזוכרלאאניאותם.
טוטאלית.זרותחיתהאבל

כשחיתהיותר,מאוחרהרגשתלאזהואת
לקומוניסטיםביחספוליטית,מורעותלך

והאםחטובים"?"היהודיםחיוחםבמק"י?

לךגרמוהאלחהדבריםכילומראפשר
פוליטית?מורעותשללתחילתה
הדמותשלי'הפוליטיתהמודעותמבחינת
מאודאישהיההואאבי.דמותחיתההקובעת

ספריםקראמהבית.הרבהיצאלאתרבותי.
מרוסיתמתורגמתספרותבמיוחדהזמן.כל

הואודת.ופסיכולוגיהמדעוספרילערבית.
והיאאבדה.שלושההשכלהכךעלא;להיה

פעםהעולם.מלחמותשתיביןפעמייםאבדה
"צבאכשאנשיופעםחיפה,אתכבשוכאשר

ואחותו'שלו'לכפרנכנסוהערבי"ההצלה
שרפהקומוניסט,היהשהואמכיווןשפחדה

גםקראתיאבאאצל .שלוהספריםכלאת
רוסיתוספרותואנגלס.ומארקסלנין

עלשלוהסיפוריםערבית.וספרותקלאסית
ועלהערביתהריאקציהועלהמנדט

העמיםאחוותועלהבריטיהאימפריאליזם
שאוליהשניהדברגדול.רושםעליעשו
העולםעםהמגעהיהשליהמודעותאתעיצב

נאצרשלמצרים""קול •הרדיודרךהערבי
"אלהקומוניסטית:העיתונותכךואחר

ו"אל-ג'דיד".איתחאד"

וחרת?

לאכל-כךהיההביתאבלנוצריביתהיינו

איסלאמי'דברלכלמאודשנמשכתידתי'
באיסלאם,גיבוריםאמנות, .ערביהואכאילו
היהשהואידעתיכךאחררקא-דין.צלאח

כלהדבר,אותוהיהזהבשביליכורדי.
הגיבורבשבילנוומוזר' .אמיסלהאיהעולם

היהמנאצרחוץהשישיםשנותתחילתשל
השחורהמתאגרףעלי'מוחמדקליי'קאסיוס

שהתאסלם.

מק"ישלגםועכשיוחר"ששלחסיסמח
יהודית"אחווה-רק"חשלואחר-כך
וערבאמתטעונההיאכמהערערבית"

ולחוץ?חפהמןהיאכמה
קומוניסטי'ביתשלממודעותשבאנואנחנו'
מעמדלאחדותההמונים,לאחדותשחינך

פועליםביןהתנגשותשאיןחונכנוהפועלים,
משותףאינטרסרקשישלערבים,יהודים

הציונות,הםהמשותפיםוהאויבים

רקהערבית.והריאקציההאימפריאליזם
מעמדשאיןלגלותמתחילאתהיותרמאוחר
ומהפלאחים.היואלו •ערביפועלים

לפועליםהערביםהפלאחיםביןהמשותף
מעמדהמשותף?האינטרסמההיהודים:

מהפקעתכתוצאהצמחהערביהפועלים
השאלהעלתהכברואזהאדמות.

הפועליםמעמדשלהמדינהזוהפלסטינית.
שעלודבריםאלוהערבים.שללאהיהודים

בדבריםכברבהתחלה,אבלאחר-כך:
כחברבמאי,באחדלמשל,הראשוניים,

פנימי'משהומתוךלחשוב,בליבבנק"י,
ישראל.דגלאתלשאתרוצהלאאתה

אתרוצהואתה .אותולשאתממךומצפים
מירבו'הילדיםתמידבנצרת,האדום.הדגל
האדום.הדגלאתומיישראלדגלאתייקח

לאהצליחוהםהגדולים,הקשוחים,החזקים,
והחלשיםהקטניםישראל.דגלאתלקחת
מק"יאנשילמשל,בטקסים,איתר.נשארו
לאוהםהבמה.עליהודיםשיהיותמידדאגו
אתלהביןאמוריםהיינואנחנוערבית.ידעו

אבלעברית,ידענוהזמןעםשלהם.העברית
בשפתבלים,המסורהנאומיםכילדים,
ה"איזמים"כלעםהקומוניסטי'הז'ארגון

 .לנוסתומיםהיוהמלים,בסופי
שלהיהודיםהילדיםעםאותנולהפגישניסו

ואנחנואלינויבואושהםבתל-אביב.בנק"י
בסירנותשלושהשנייםהיואותם.נארח
הותירולאהמפגשיםרע.היהלאזהכאלה.
ממששנגענוזוכרלאאניאבלמשקע,

שלאאורצינו'שלאאוביים.ערבנושאים
מאודהאירוחענייןהערביםאצלנוח.היה

מתארחכשאתהוגםמארחכשאתהגםחשוב.

שלאכךמנומס.מאודלהיותחייבאתה
דיאלוגים.לאוגםהתנגשויותהתפתחו

היויהודיםעםשליהעמוקותהחברויות
קומוניסטיםעםלאודווקאבאוניברסיטה.

ציונים.ולאציוניםשמאל,אנשיעםאלא
השתחררושלאלשעבר'קומוניסטיםחלקם
סטודנטיםהרבההשבעים,בשנותמזה.

למוקדפנומפלגהחבריפעםהיושהוריהם
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כללשבדרךאלומצפן.דרךעברוולשל"י'
כמומהביתההשכלההאותהאתלהםחיתה

הספרים.אותםאתשקראנומגליםהיינולי.
המשותףהמאבקשלההתגבשותגםחיתה
ביתהערהמודעותלטובתגםובימין

קיצוני.המאודהליכודונגדבאוניברסיטה,
הימיןההתנחלויות,תקופתהתחילהאז

ויהתגרות,היואלים.להיותהתחיל
ביחד'לילותהרבהאזבילינופצועים.

גםוהיוהמשותףבמאבקגםבוויכוחים,

הולדת.וימיומסיבותאמנותיותתוכניות
אלו .האינטלקטואליהוויכוחהיוםליחסר

הוויכוחעמוק.חותםשהשאירודברים

חשובלהםהיה '. 67סביבהתנהלהעיקרי
מלחמתחיתהההיאשהמלחמהלהדגישמאוד
חיתהשהיאלהדגישחשובהיהולנומגן

ויכוחיםגםהיווהתפשטות.כיבושמלחמת
שאזהערבייםהמשטריםשלטיבםלגבי

מתקשהפשוטאני"מתקדמים".להםקראנו
בסודאןאובלובלמשטריםשקראנולהאמין
ידידיםהיושהםמכיווןמתקדמים,משטרים

הםהוויכוחשלהזאתבנקודהברה"מ.של
היוםעדאני ,' 67מלחמתבעניין ,צדקו

הרגשתיההיאבתקופהשצדקתי.מאמין

לקרואתרצהאםערבית"יהודית"אחווה
אישיתידידותידידות.פשוטאוככה,לזה
משותפיםערכיםעםיהודים,הרבהעם

חיתההמוטיבציה.אותהאותנו.שהניעו

לאשלדעתימהדברים,לגבישונהראיה
שישמאמיןאנילידידות.להפריעצריך

ללאומנות,מעברמשותפים,ערכים
באפשרותטוב,יותרבעולםהאמנולגזענות.

ושלום.דו-קיוםשל

משותף,גורלהעמיםשניחולקיםלכאורח
ארתחתרבות,מסוימתנמרחרומח,שפח

לעתירה,הנוגעותהבעיותאותןארץ,כברת
אמיתימשותףמאבקאיןמרועולרע,לטוב

ארציים?פניםלשינויים
חייםבאמתהתרבות,ענייןאתלהוציא
משותף.גורלשלהםעמיםשניהזאתבארץ

לטובתההיסטוריהאתלשכתבצורךאין
תיכוניתמזרחאותיכוניתיםתרבות

אירופית.תרבותעםבעיהאיןלימשותפת,
העבריתהשפהביןקרבהשישונכון

שלתוצאהשהיאמפניהישראליות,לערבית.
אתגםבהישערבית-יהודית,דיאלקטיקה

ןואיהערביות.שללה:שהיאהאלמנט
ביחסנגידשלאמההקונפליקט.עללהתפלא
נגידשלאומההזאת,בארץהערביתלשאלה

עלנגידשלאומהשלה,הסיבותלגבי
הפלסטינים-הערביםהפלסטינית,ההנהגה
מקופחים.יצאוהזאתבארץ

חיההמנדטשלטוןשתחתלהגיראפשראי
יותר?גרועכאןהערביםמצב

ימאלאבישראלהערביםאינםהפלסטינים
התחילוהםהמנדטקופתבתנגזלה.שאדמתם
תקופתבסוף .תקיןשלטוןלסדרילהתוודע

צמחהדמוקרטיזציה.תהליכיהתחילוהמנדט
ואינטלקטואליתבורגניתפקידותשלשכבה
שלאפשרותשבישרההגדולות,בערים
ככלמדינהלהקמתמסוים,חלוםהגשמת

בישראלהערביםנמוג,הזההחלוםהמדינות.
ובכפריםמעטיםהיוהםנתינים.נשארו

שלהחייםממרכזיבאולאהםנחשלים,
בשבילם,בוודאי'הפלסטינית.האוכלוסיה

כמולאז'היוםמצבםביןחומריתהשוואה
מאו.דמשמעותיתהיאונו',לחשמלחיבור
אבלמפותחת,שוקמכלכלתחלקהםכיום
במרכזילאהםאג'נדה,קובעיםהםלא

הםדבר.לכלצרכניםהםוהיצירה.הכלכלה
 ' 48לפניחיולארובםבפריפריה.פועלים

יוצר'והמרכז .למרכזעצמםאתמשוויםוהם
הרגשהוישתלות.יחסיהזמןכלמשעתק,

שלהסיפורלאזההכולבסךשלהם.לאשזה
שלעםהואהפלסטיניהעםהפלסטיני.העם

פליטים.

היאשהישראליותלרעיוןביחסומה
שמרובדהפלסטיניות,שלהאנטיתזה

משוואה,ארתחשלאבריםבשניבעצם
שלום""בריתשלהתפיסהאלומכאן
עמים?לשניאחתמרינההגורסת

אתההיסטוריהעללהלבישאפשרספקללא
מועיל'זהאםיודעלאאניהגל.שלהדגם
תזה,שלברעיוןלעסוקמושך'תמידזהאבל

הסינתזהשעידןולומרוסינתזה,אנטי-תזה
סינתזהרקתיתכןלדעתי'בא.לאעדיין
ויכלולהשניאתישלולצדכלבהאחת,
הדו-לאומיותתהיהואז .עצמובתוךאותו

אתבתוכהתכלולהישראליותאםאפשרית.
אתבתוכהתכלולוהפלסטיניותהפלסטיניות
לחיותהעמיםשנייוכלוהישראליות,

צריכיםלאאנחנואחת.דמוקרטיתבמדינה
רקצריךהזה.הדברשלמודלעללחשוב
שניחייםאחתשבמדינההעובדהאתלעכל
מושרש.מאודלהיותצריךזה-עמים

ויכוחלהיותצריךוהואלגיטימיהואהוויכוח
אללהתוודעצריכיםהישראליםפתוח.

אלהזאת,הארץשלהערביתההיסטוריה
עלמהסיפורולצאתהפלסטינית,ההיסטוריה

כאןהיוביצות.רקבהשהיוהריקה,הארץ

ארצם,זהותם,שנשללהשנשללו'אנשים
שאילהביןצריכיםוהפלסטיניםעריהם.
היהודיתההיסטוריהאתלצמצםאפשר
נרחב.יותרהרבהמשהוזההציוני.לעניין

לחברהיהודית,ההיסטוריהאללהתוודעיש
למצואהפלסטיני.לסבלהיהודיהסבלבין
לאשמפעלגםשייתכןלראות .הקשראת

שהקרבדמוקרטית.יצירהיצרשקם,לגיטימי
לראות.מהשישדמוקרטית.בצורהמנוהל

אתזהבתוכםיכללוהעמיםכששנירק
פשרהשאינוקשריהיהזה,שלסיפורו
הכוחות,ממאזןממצב,שנגזרתארעית,

מהתעצמותשליטה,עליהשאיןמאינתיפאדה
לאשאתהמכךהאיראני'הגרעיניהכוח
והפשרהערביםהרבהכךכללראותרוצה

וזהארעיותפשרותאלומהם.להינתקהיא
שלהגחליםתמידשלום.יהיהלאפעםאף

שלעליהן'דוברשלאהשאלותשלהסכסוך'
אלויהיותמיד .יישארוהעיקריות,הבעיות

הכלכליתבאליטהההחלטותמקבלימבין
עשינוהנהשיאמרו:ישראלשלוהתרבותית

יהודים.שלמדינהשזוכךהערבים,עםשלום
-כמואימרותאופרימיטיבים.כאןהערבים

שיקימוהערבית,המנטליותלנומפריעהלא
ישראלשביטחוןהעיקרדיקטטורי'משטרלהם

העיקרהביון'המוחבראת,שםשימשלויובטח.
סוגזהישראל.ברחובותכאןיתפוצצושלא

אינטרסאוליזהשלום.לאוזההשלום,
היסטוריתבתקופהאליטות,ביןמשותף,
יהיותמידמעמד.יחזיקלאשלדעתימסוימת,

שהםמדכאים,שהיהודיםשיאמרוהערביםגם

מפנישלוםלכפותיכלושהםבעולם,שולטים
לאורובהוצאותבאמריקה,שולטיםשהם

לעשותוישהעולמית,ובתרבותבצרפת,
אנטישמיותהריוזוחזקים.הםכישלוםאיתם

מסוגשלוםשלבצלושיהיהמהוזהחבויה.
לאיששב"כאישביןהתרבותיהקשרזה.

ביןבטחוני'מידעביניהםשמחליפיםשב"כ
ביןבשטחים,שלולסוכןישראליכלכלהאיש

איששהואלהרגישהרוצההישראליהסופר
קוואזי-סופריםעםדיאלוגומקייםשלוםשל

הפלסטיניםהסופריםשרקמפניפלסטינים,
בובמצבאותו'לנהלמוכניםחלשיםהכי

i כבוד-עצמיבעליוהאינטלקטואלים;סופרים
השלוםסוגזהדיאלוג.לקייםמוכניםאינם

לאמצרים.עםהשלוםכמושלום.אינווזה
שאנימהסוגשלוםאבלמלחמה.מעדיףשאני
ההכרהאתההתוודעות,אתצריךעליו'חושב

האחר'שלהסיפורשלההפנמהבלגיטימיות,
הסכמהאיכדיתוךגם .שלילתוכדיתוךגם
אתרואהלאאנישלו.בלגיטימיותהכרהואי
אלטרנטיבה.רואהלאגםאניאבלמתקייםזה
לחיותרוציםאנחנואםהדרוש,התנאיזה

ובלימרירותבליארוכה,תקופהביחד
עליונות.שלולאנחיתותשללאתסביכים,

מאזןמתוךולאהחלטהמתוךיתרחשלאוזה
תקופהשלזמןפרקפניעלאלאכוחות,

גםהצדדים,שנישבה,ממושכת

יאמינופוליטיקאיםגםואינטלקטואלים
בהכרחלאהדו-לאומית,באופציהלגמרי

פוליטית.כפרוגרמה
ליישכאילונכון'לאאותיהבינואנשים

הפלסטיניתהמדינהנגדפוליטיתפרוגרמה
באופציהמדוברישראל.מדינתנגדאו

גםברקעלהיותשצריכהומוסריתתרבותית
פלסטיניתמדינהעלמדבריםכשאנחנו
עלכשמדבריםגםברקעלהיותוצריכה
וםיהשאיןלכךמודעאניישראל.מדינת
כזאת.פוליטיתגרמהלפרושמוכןציבור

איריאליסטיתמשאלחאיזועלמרבדאתה
ביןגםקיימתלאהזחמהסוגתופעהמאור,

עצמם.לביןהיהודים
הרבהאצלהזה,החלוםבליאבל .נכון
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מלחמתמתחוללתמזמןחיתהיהודים,
הופךהעולםנמוג,כשהחלוםאזרחים.
הוא .מעשיתפקידישלחלוםגרוע.ליותר
שלחלוםבליפוליטיקההתנהגות.מנתב

לאפוליטיקההיאוחירותשוויוןאחווה,
תפקידישמשותף,הואאםלחלום,מוסרית.

עצםמחולקים,אנחנואםגםדבק:של
אידיאליתקהילהעלחלוםלנושישהעובדה
תחושתאתמשאיר .ביחדאותנומשאיר

עוסקאניחולמני,אישלאאניהשייכות.
גםלפעמיםבביקורת,בפוליטיקה,
אבלעצבים.ומורטתקטנהבפוליטיקה

לכלכלהזמןכליכולאתההאםהוא,המבחן
שניביןאמיתישלוםשלהזה,החלוםאת

אומראנילכןאמיתי'שוויוןשלהעמים,
הערביבמגזראנשיםאזרחיה",כל"מדינת
לאשזהבוודאיריאליסטי.לאשזהטוענים

בפוליטיקהנשגביםהכיהדבריםריאליסטי.
לאשהםמכיווןלאריאליסטיים,לאהם

מנותבתבכנסתשליהפעילותכלחשובים,
להגיעהשאיפהריאליסטי'לאמשהועל-ידי
מהזה .שליהמצפןזהאזרחיה.כללמדינת
הזאתמהבחינהשלי.הפעילותאתשמוביל

אתשנותןמהזהכיריאליסטי'מאודזה
יכולאניולכןסתם.חלוםלאזההכיוון.
נטולהציוני'השמאלמאיששונהלהיות

להיותלעצמילהרשותיכולאניהחלומות,
ביקורתי.

העםאתהגדרת tאיתךהראיונותבאחד

רוצחאניעם".כ"לאכולובעולםהיהודי
היהודיהעםעםמחמירשאתהלומר
-ומהמרקסיזםמסטאליןיותראפילו

אחדלוחסראםגם tשציבוראמרסטאלין
הוא tעםלחיותכדיהנדרשיםהנתונים

עלמצהירהאנשיםקבוצתואםעם.
תיאורטייגיבוילחוישעם,שהיאעצמה
היהודי,שהעםחושבאתהמדועעם.היא

 tמשותפתמוטיבציהמשותפת,דתלושיש

כלכלחגםולעתיםמשותפתדורותשאיפת
עם?אינופוליטייםוקשרים

עם.במושגבשימוששטעיתיחושבאני

לאהואהיהודישהעםלהגידהתכוונתי
עם:המושגלגבימודרנית.אומהלאומיות.
שבטים.הםבהיסטוריההעתיקיםהעמים

גםועם.לעצמוקראגדולשבטכלכמעט
לעצמןקראומסוימתבתקופהאתניותדתות
המיוחדתההיסטוריהעםבעיהליאיןעמים.
משותףדברשוםליאיןוכאןישראל'עםשל
שאניארוך'מאמרשלבסופוסטאלין.םע

לאומיות,עלשכתבתיאותו'שתקראומקווה
ביחססטאליןשלהברזלהגדרותעללגלגתי

שפהמשותפת,כלכלהאומה.זולמה
היוהאלההברזלהגדרותונו.'משותפת,

חשבתמידהוא .סטאליןאצלפרקטיותמאוד
על-ברוסיההלאומיתהבעיהאתלפתוראיך
מההגדרותכשאחתאגב,האלה.הקוויםפי

המדיניותעםיותרמאוחרהתנגשההאלה

הןשלוההגדרותעליה.ויתרהואשלו'

מדינותשלוולגאריהכימהסוגהפשטה
בהיסטוריהמקרהשמהוותמסוימותאירופיות

האלההדבריםמכלהמודרנית.הלאומית
ללאהלאומיות,שלהייחודאותיייןמעב

אומשותפתשפהכמוהתומכותההגדרות

משותפתהיסטוריהאומשותפת,היסטוריה

פעםאףהיסטוריהמדומה.היאתמידמדומה.

היסטוריהישתמידולכן'משותפת.אינה
בעקבותיותר'מאוחרשנכתבתמשותפת

הואמדומהחשוב?זהמהלאומית.תנועה
הדבריםרובההשפעה.מבחינתאמיתי

לאהאלההדבריםמדומים.הםהמשפיעים
המודרניתבמדיניותהעיקראותי.מעניינים

וזוסוברניות.בריבונות.השליטההוא
-18ההמאותשללגמרי,מודרניתתופעה

כוללבעולם,הלאומיםכלאצל ,-19וה
הלאומיוהפרויקטהציוניהלאומיהפרויקט
אומראנימזה:יותרלכתארחיקאניהערבי.

להשישהלאומיתהתנועההמקרים,ברובכי
לנצלמצליחהוהיאוריבונותחזקהשליטה

גםבמאמציה,התומכיםהגורמיםאתתוםעד

לפניקייםהיהשלאלאום,ליצורמצליחה
האיטלקיתהלאומיתהתנועהלמשל' .כן

מבחינההאיטלקית.הלאומיותאתיצרה
לדעתי'שהיא,לאומיות,יצרההציונותזאת,

יצרהלאהיאהישראלית.כאן'הלאומיות
המשותףזהלאהעולם.בכליהודיתלאומיות
אתיצרההציונותהעולם.בכלליהודים

היאלה.מתנכרתוהיאהזאתהלאומיות
אםהעולם.בכליהודיתלאומיותרוצה
בכלהיהודיםלכלשמשותףמהאתתחפש
ביןהחפיפהומכאןלדת.תגיעהעולם

ראיוןבאותוהדת.לביןהציוניתהלאומיות
הציונותשאםאמרתיעליו'מדברשאתה

בכלליהודיםהמשותףעללהתעקשממשיכה
כלומרהיא,ליצירתהולהתנכרהעולם

הכוחותדברשלבסופוהעברית,הלאומיות

המיוחדמהעליה.ישתלטושבציונותהדתיים
ככלעםהגלות.שלילת ?המקוריתבציונות
כמולהיותרצוהםהגויים.ככלגויהעמים,

היהודיהדתיהממסדסגולה.עםלאעם.כל
שלו'הנראטיבמבחינת .נכוןלאשזהחשב
עליומקובלתלאהיהודית,ההיסטוריהשל

קהילהאלאהעמיםככלעםשלהתפיסה
שלפעמיועםשתשתחררלאלוהיםמקודשת

דחיקתבבחינתהואאחרדברכלמשיח.
ובזהמצליחה,היאהציונות,בואעםהקץ.

עברית,לאומיותלברואשלה,הייחוד
אחריובמיוחדמתכחשת.היאהזהולפרויקט

הממסדשללתפיסהחוזרתהציונות ' 67
ושומרוןיהודהישראל'ארץ"שלמות"הדתי'
הכוחותלידימשחקתהיאובכךונו',

למהחוזרואניעליה.המשתלטיםהדתיים
במושג,בשימושטעיתינכון'שאמרתי'

מודרנית.לאומיותלאהםעם.הםהיהודים
שהלאומיותהבריתארצותליהודיתאמראם

 .מאודבויעלהםיהודיתהיאשלהם
בארצותהיום,אמריקאית.שלהםהלאומיות
היהודיתהדתאתלהפוךמנסיםהברית,

התרבותבתוךמיוחדת,לתרבות
שלאניסיוןבגדרעדייןוזההאמריקאית,

המודרניתהלאומיותיעלה.כיצדברור
העברית.הלאומיותהיאשנוצרה

היהודיברחובשבארץ,לומראפשרהאם
אמיתי?שמאלהיוםאיןהערביברחובוגם

לאומיבעיקרהואהדיוןהערבישברחוב
קיים?לאכמעטהסוציאליוהנושא
הפנימיהלאומיהנושאהיהודי,ברחוב
ביחסליברלייותרהשמאלחריף.פחות

האםאין.אמיתישמאלאבללדמוקרטיה,
כזאת?הנחהעםמסכיםאתה

מדובראמיתי.שמאלמהויודעלאאני
בהגדרתהשמשתנהחברתילצדקבשאיפה

 42-+בעמ'+-המשך

-rחציסומקרוני
 ~אלאסדיסעוד
 :rבנאיפרץ-דרורמערבית:

 ...רוחאין

ח 1הרהיתה
T T : T -

אהבהשחיתהננ,מים

לגל~-האהבה iאת'מנ~עה
 ד-:-ד ··-:- ·:ד ·-

ח 1הרלפי
חבלמה , Tו;ך(ל;ם

: --:-T 

שרהאיננהח 1שהר
 T TT י:••- ד•:

~ה Q ~ר~ין
גלגליאתלהניע

: T • -:• -: -•• 

ח. 1הר
T • 

עולמיםזכויות"לרוחהיינה,היינריךפעםכתבלה","יש
הרוח,חוקים".גדרילכלמסרבתוהיאלעצמה,מיוחדות

גלגליאתפעםשהניעהדלקהיאאלאסדי,סעודשלבשירו
 1אבלאותה.תניעשהאהבהמחכההיאועתההאהבה,

גדריאפילוואיןאהבהאיןרוח,אין Iאלאסדישלבשירו
הרוחשלהטיסהלקורדינטותאתגרשיעמידוחוקים

לאלגיההשירהופךובכךונעלם,פרוץהכולוהאהבה.
אתהאהבהכופפהשבועולםעלללבונוגעתנוקבת
לפרושכדיחלוםמחפשתהרוחשבועולםעלראשה,
כנפיו.אתמחדש
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 ?המובטחתהארץמובטחתלמי 1:~ו
יצחקיירידיה

בהבטחהמאמיניםאינכםם ·...,... ·.::. ':· 7 ~

זכותנולדעתכםמהיהאלוקית, .:.::,.:·-.:~···:י-:י
רביםחילוניםהזאת?"הארץעל 11 ,
חובשידתייםשלמפיהםזושאלהשמעוודאי

כלכאילומשתמעממנהסרוגות,כיפות
עתיק,במיתוסמתמציתהארץעל"זכותנו"

אברהםשללזרעוהזאתהארץהובטחהלפיו
באלוהים,מאמיןשאיננומיהגבורה.מפי

שאיננוחזקהבהבטחה,מאמיןאיננוממילא
ראוי .ישראלארץעלבזכותנובאמתמאמין
מפורסמת,"הבטחה"אותהמהילשאול'אכן
ומיחלההיאמיעלוכיצד'מתיניתנה,למי

תקפותהמהיובמיוחד'להגשמתה,אחראי
מהיהיטבלבררגםראויהבטחה.אותהשל

ראותמנקודתהזאתהארץעלזכותנו
חילונית.

והדתהתרבותמבוססותותרבות,דתככל
סיפוריםמקודשים,מיתוסיםעלהיהודית

היקום,ראשיתעלהמספריםקדםמימי
במקורותנקראתשהיאכפיהעולם""בריאת

ותולדותיו'האדםיצירתעלהמיתולוגיים,
יהוה-שלוהתגלותוהעבריםמוצאעל

הולדתעלאברם,הקדמוןלאביהםאלוהים
האלוהיהחוקמתןעלותולדותיו'ישראלםע

הנביאים""אדוןמשהביד"תורה"המכונה

כיבושולבסוף,סיני,בהרישראללבני
בן·נון'יהושעשלבהנהגתוהמובטחתהארץ
מקורותיהכידוע,משה.שליורשו
נערכונאספו'היהדותשללוגייםהמיתו
המיוחסהחוקעיקריעםביחדונקבעו

שלהראשוןחלקםהתורה",ב"ספרלאלוהים
בספרהמקובציםהמקודשים,המקראספרי

האמונהלפיוכתובים).נביאים(תורההתנ"ך
וכלאלוהים,דבריזהספרכוללהיהודית,
פיעלכי(אםנצחיםלנצחתקףבוהכתוב

עםאתומחייבלדור),מדורמשתנהפרשנות
זומקודשתמיתולוגיהמוחלטת.חובהישראל

שניתנה"הבטחה"לאותההיסודהיא
ישראלשארץהיהודית,האומהאבילאברהם,

המיוחסהפשרמהו •לזרעונחלהתהיה
 ?מיתולוגיתהבטחהלאותה
המקראי'המיתוספיעלהוברר'לאמעולם

העולםאתאלוהיםבראמהולשםמהמפני
אפשרהכתוביםמתוךאבלהאדם,ואת

מיוחדת,כוונהבכךלושחיתהלהניח
שאומריםכפיאואדם,שלמבינתונסתרת

הבורא".דרכיהם"נפלאיםהדתיים,זאת
עםאלוהיםייסדזוכוונהשללהשלמתה

מוטלתלהיותחיתהאמורהשעליומיוחד'
בחרהעבריבאברם .זואלוהיתמשימה
וצאצאיו'זה,עםשלאביולהיותאלוהים
לעםהיודורות,שלושתשלסלקציהלאחר
לעבורהיהצריךזהעםישראל.עםנבחר'
שלמשמעותהאתללמודמצרף,בכור

בניירדוכךלשםולאומית.אישיתהחרות,
מאותארבעעבדיםבהוהיולמצריםישראל
בבואממצריםאותםשהוציאאלוהים,שנה.
הנדרשתהחירותאתלהםהעניקהעת,

עליהםשהוטלההאלוהיתהשליחותלהשלמת
חדבהתגלותהנביאים.ראשוןמשהביד

משהבידישראללעםאלוהיםנתןפעמית
תורתוהיומעתה .תורתואתסיניבהר

ישראלעםשלליעודואלוהיםשלומצוותיו
הטובהואהמצוותשלקיומן .קיומוותכלית

אדםוכלישראלעםלבחורלחייבשבו
 .לדחותושישהרעהואקיו.מןאימישראל'

עםיזכהומצוותתורהקיוםעלכגמול
וברוכה,טובהארץישראל'בארץישראל

בתנאילוניתנתאבללאבותיו'שהובטחה
כלגםומצוותיה.התורהאתישמורשאכן
מידנאהבשכרלזכותעשוימישראלאדם

שובע,-מצוותיואתיקייםאםאלוהים
ואםבנים,ובניבניםימים,אריכותבריאות,

רעב,נוראים,עונשיםעליויבואו-לא
ילךלאאםכולו'העםואילוומוות,מגיפה
אותותקיאתורתואתוישמוראלוהיםבדרכי
כפיאחרת,ארץאלויושלךהמובטחת,הארץ

שבספרוהקללההברכהבפרקישמפורט
 .)חנ(דברים

מכלוהיחידהאחדספקללאהואישראלםע
"עללוניתנהשארצותבלועממיעמי

בארצורואהאינהשלושהמסורת 1תנאי",
המושג,שלהמקובלבמובןמולדתוארץאת

המיתוסלעם.והיהנתגבששבההארץ

במצרים,נתגבשישראלשעםמלמדהקדמון
לוניתנהוהתורהעבדים,בביתבהיותו
זוארץהמובטחת.הארץאלבדרכובמדבר'

עםחיהבהלהתנחלוכדיריקה,חיתהלא
להרוג,אלוהים,במצוותחייב,ישראל
זהאיןהקודמים.תושביהאתולאבדלהשמיד
כלהאנושות,בתולדותדופןיוצאאירוע

כבשוהחדשלזמןועדהקדםמימיהעמים,
התושביםעלמשתלטיםכשחםארצותיהםאת

נטמעיםולבסוףבהםחורגיםלחם,שקדמו
התגבשותםאותם.מטמיעיםאובהם

בארצותשהתנחלולאחרחלההלאומית
ששרדוהארץתושביעםוהתמזגוכיבושיהם

בניגודהיסטורית,מבחינההכיבוש.לאחר
אכןכךשלנו'ההיסטוריתולתודעהלמיתוס

הנוודיםשבטי .ישראללעםגםאירע
כנעןלארץשהסתננוישראל'בניהמכונים
וחמשאלפיםכשלושתלפניבה,והתנחלו

בעמיחדורותבמרוצתהתבוללושנה,מאות
ואתדתםאתשפתם,אתקיבלוהארץ,

אלישלהפנתיאוןאתקיבלוהםתרבותם.
אתגםאליווצירפופולחנם,ואתכנען

שנים .לוהמיוחדהפולחןואתאלוהיהם,
ומאבקיםמלחמותאחרימכן'לאחררבות
אתוהטביעהישראלי'חגורםגבררבים,
ועלהצףואזען'כבארץעממיכלעלזהותו

ההתנחלות,ושלה"הבטחח"שלהמיתוס
עלהדומיננטיותאתישראללבנישהבטיח

העבריים.העמיםומרחבהארץעממייתר

שופטיםובספריהושעבספרזהירהקריאה

זה.היסטוריפשרקושיללאתאשר
והואבראשית,בספרמתוארההבטחהמיתוס

האבות,עםאלוהיםשכרתב"ברית"קשור
מסופר'לראשונה,ויעקב.יצחקאברהם
ביתב"בריתהעברילאברהםההבטחהניתנה

מגלחבהבהתגלותטו>,(בראשיתהכתרים//
לאבארץזרעךיחיה//גרלאברם:אלוהים
-שנהמאותארבעועינוםועבורםלחם,
עווןשלםלאכיהנה,ישובורביעיודור

אלוהיםכרתההואביום-חנהעדהאמורי
אתנתתילזרעך ,לאמורבריתאברםעם

הגדולהנהרעדמצריםמנהרהזאתהארץ
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ארבעהשלבמצריםהאינטרמצופרת",נהר
שלםלא"כימאוד:מוזרהסברמקבלדורות

הארץתושבילאמור'הנה"'עדהאמוריעוון
במידהעדייןחטאולאלהשמדהשנועדו
הנוראלעונשראוייםשיהיוכדימספקת
ביטוילראשונהניתןבכךלהם.הצפוי

הצגתעםנושבת,ארץשבתפיסתלבעייתיות
הארץתושביהשמדתאתהמצדיק"פתרון"

ההבטחהניתנתהשגיחבפעםהקדמונים.

שניםלאחרשמו>שונה<בינתייםלאברהם
שלושבןכברישמעאליז),<שםאחדות
שנה.כעבורלחיולועתידויצחקעשרה,
הבריתאתומזכירלאברהםמתגלהאלוהים
כללכםב"הימולאותלהונותןאיתר'שכרת
נועדההזאתשהארץשובמבטיחהואזכר",

תלדשנהשתוךלוומבשרולזרעו'לאברהם
אתיירשהואיצחק.שיקראבןאשתושרה

אלוהים •הגרהאמהבןישמעאלולאהארץ
ישמעאל'לבנואברהםשלבדאגתוחש

עשר"שניםגדול'עתידלוגםומבטיח
"אתאבלגדול",לגויונתחיויולידנשיאים
ישמעאל'שלסילוקויצחק",אתאקיםבריתי

שרה,בידינעשהליצחק,מקוםלפנותכדי
בעיהנא),<שםאברהםשלרוחולמורת
חוזראלוהיםהשני.בדורגםחוזרתדומה

אבלולזרעו'ליצחקהארץאתומבטיח
ויעקב.עשותאומים,בניםשניישליצחק
זכויותיוולפיכךרבקה,הגבירה,בנישניהם

זולא •הבכורבהיותויותר'גדולותעשושל
עשו'בכורואתיותראוהביצחקבלבד'
לנחלה.לוהארץתהילמעןלברכוומבקש

אתבמרמהמעניקההאשהשלהתערבותה
מתחברעשובז).(שםליעקבהזכות

הואוגםבתו'אתלאשהונושאלישמעאל
 ,) 42 • 41לו(שםאלופיםעשראחדמוליד

סבומשפחתמגורילארץחרגה,הולךיעקב
הואגםשזוכהואחריאברהם,הגדול'
ולזרעולולנחלהתהיהשהארץבהבטחה

רחל'ואתלאהאתנושאהואנח>,<שם
לארץחזרהואשניםעשרהארבעהואחרי
כמספריעקב,שלבניועשרשניםכנען.

אתמולידיםלישמעאל'שהובטחוה"נשיאים"
אתמעתההמהוויםישראל'שבטיעשרשנים
 •ישראללעםהיסוד

אתומבטיחוחוזרמבטיחהמקראיהטקסט

יעקביצחק,אברהם,שלהבלעדיתזכותם
שעשויגורםכלהזאת.הארץעלוזרעם

אףאובעלות,שייכות,שלתביעהלהעלות
 •דוראחרידורמהארץ'נדחהשותפות,של

מאורעמושבאאברהם,שלאחיינולוט,
ב"ככרומתיישבממנופורשומהרן'כשדים

מיחסילושנולדוומואבעמוןבניוהירדן",
סדוםהפיכתלאחרבנותיועםעריותגילוי

הירדןבעברמתיישביםיט>,(שםועמודה

שורעד"מחדילהשכנוישמעאלבניהמזרחי.
(שםאשררה"בואכהמצריםפניעלאשר
הואעשו'שעיר"בהרישבוובניוועשוכה),

אותולשאתיכלהלאשהארץלאחראדום"'
לו),(בראשיתמקניהםמפגייעקבואת

מצרים,יציאתאחריונשמעתחוזרתההבטחה

שהארץההבטחהפנים.בשניתורה,מתןעם

שלוביטולהטובים,מעשיםעלכשכרתנתן
אםמהארץ'וגירושגלותכדיעדההבטחה

ככתוב:אלוהים,שלרצונוייעשהלא
מעשיכלואתחוקרתיכלאת"ושמרתם
אשרהארץאתכםתקיאולאאותםועשיתם

 ,כ<ויקראבה"לשבתשמהאתכםמביאאני

אברהםמחייתמונות ,גיברסי

בסוףומופיעחוזרעצמומוטיבאותו ,) 22

הנביאיםבדבריגםהראשוןהביתתקופת

גלותמפניהעםאתשמזהיריםהאחרונים,
למשלכמוהרעים,מעשיהםעלכעונש
מאבותיכםהרעדתם"אתםירמיהו:בדברי

הרעלבושרירותאחריאישהולכיםוהנכם
הארץמעלאתכםוהטלתיאלי,שמועלבלתי
אתםידעתםלאאשרהארץעלהזאת

אחריםאלוהיםאתשלועבדתםואבותיכם
חנינה"לכםאתןלאאשרולילהיומם

הנביאיםחוזריםזהעם ,)ן 3 • 12טז(ירמיהו

הרעהמדרכוהעםכשישובנחמה,ומבטיחים

עםישובלגלות,המוקצבהזמןוכשימלא
ימים"הנהירמיהו:כדברלארצו'ישראל
אשריהוהחיעודיאמרולאיהוה,נאוםבאים
אםכימצרים,מארץישראלבניאתהעלה

מארץישראלבניאתהעלהאשראלוהיםחי
שמההדיחםאשרהארצותומכלצפון

נתתיאשראדמתכםעלוהשיבוחים
הבטחהיסודעל ,)ן 5ן· 4שם(שםלאברתם"

הבטחהאותהעלהמסתמכתזו'נבואית
שנותבכלהיהודיםראולאבות,אלוהית
שהובטחהכארצםישראלארץאתגלותם

שייכיםעצמםאתראולאהםלאבותיהם.
שבקרבםולעמיםלארצותלאומיתמבחינה

אתראוהם ,החורבןלאחרשניםמאותישבו
וישיבתםוממולדתו'מארצוגולהכעם,עצמם

שלישיבהלדידםחיתההפזורהבארצות
ואזילקיצה,תגיעהגאולהבואשעםארעי'
ברינה.לארצםישובו

לאחרובמיוחדהשני'הביתמימיואמנם,
כוכבא,ברמרדהשני'המרדוכשלרןחורבנו
המשיחי'הרעיוןעםההבטחהרעיוןמתמזג

הגורםחיתההמשיחיתגאולהלהציפיה
להגדירהיהודיהעםשלביכולתוהמכריע

שכןדתית,כעדהרקולאכעם,עצמואת
ההשקפהמונחתהמשיחיהרעיוןשלביסודו

לתחיהתביאהמשיחשביאתהאומרת
המובטחת.בארץישראלעםשללאומית
בזכותושבספקספקהוטללאמעולם

ישראל'ארץעלישראלעםשלהמשיחית
רקלהתממשאמורהחיתהזושזכותאלא
עםלאמור'אלוהית,התערבותשלבדרך
המובנתלזכותואחרטיעוןהמשיח.בוא

ישראלארץעלישראלעםשלמאליה
קברותכ"ארץהארץשלבהגדרתהמובלעת

אתנחמיהמתאראמנםכךאבותינו",

כשהואאבותי",קברותבית"העירירושלים,
לירושליםלעלותרשותפרסממלךמבקש

 ,) 3ב(נחמיהולבנותה

המאהבסוףהיהודית,הלאומיתהתנועה
שבזהותהלאומיהרכיבעלנשענההי"ט,

במהותה,חילוניתתנועהבהיותה 2היהודית.
העםשלבאחדותוחשובגורםבדתראתה

העצמיתבהגדרתםהכרחילאאבלהיהודי'
הרעיוןאתרוקנההציונותהיהודים.של

יסודאתהרחיקההדתי'מתוכנוהמשיחי

בחוויההעיקריםעיקרשהיההציפיה,

"משיחיותבכךויצרההדתית,המשיחית

קולדגל,אלאאינולפיה,המשיח,חילונית",
ולהשמיעלקוםכןאםאפשרגאולה,לקורא
שהיינומהאתולעשותהקורא,הקולאת

לעלותהמשיח,באהיהאמנםלועושים
ולהקימהבהלהתיישבישראל'לארץ

וזורעיםחורשיםחלוצים,עולים,מהריסותיה.
כגילוםהלאומיתובשירהבספרותתוארו
עלתההדברים,בהמשךהמשיח.שלחילוני

גאולהשלאפשרותזהרעיוןשלבעקבותיו
הרצלישראל.לארץמחוץטריטוריאלית,

"ארץ :"היהודים'מ'דינתבספרוכותבאכן

אתתיקחה'אגודה'ארגנטינה?אוישראל
 ,הרצלאומרישראל'לארץלה",שיתנומה
ההיסטורית"מכורתנושהיאבכךיתרוןיש

היהעשויבלבדזהשםנשכחת,הבלתי
לבבות",מרעידקוראקוללעמנולשמש
בגללהציוניתהתנועהנתפלגהמכןלאחר
ואףבאוגנדה,יהודיתמדינהלהקיםההצעה
הציונותמלכתחילה.זה,ברעיוןתמךהרצל

אתכיוונהדבר'שלבסופוהחילונית,
אתבהשראתהכיווןישראללארץמפעלה
ארץהיהודי'העםשלההיסטוריתהמולדת
שלאבותיוחיושבההארץלאמור'האבות",

ועוצבהתרבותונתכוננהבהישראל'עם
הרביםהדורותבמשךהלאומית,דמותו
לאומייםחייםבהוקייםהזאתבארץשישב

תמידבהראהבגלותבהיותוואףצעמאיים,
גדרההרלארץהזיקה •מולדתוארץאת

מיתולוגיים.לאכן'אםהיסטוריים,במונחים
"פעמיבציונותשראתההדתית,הציונותרק

האלוהיתה"הבטחה"אתהעלתהמשיח",
 ,""הזכותשלבויכוחמכריעכגורם

שלבהנהגתובראשיתה,הציוניתהתנועה
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ה"זכות",בשאלתהרבההתחבטהלאהרצל,
הם ,בחשבוןנלקחושלאכמעטהארץתושבי

 ,ישראלבארץרבשטחתפסולאמעטים,היו
במלים •כלשהילאומיתיחידההיווולא

תפיסתפיעלכ"ילידים"נתפסוהםאחרות,
הונחזוהשקפהפיעל 3קולוניאלית.עולם

תביאישראלבארץיהודיתשההתיישבות
העיקריתהשאלהוקידמה.ברכהרקלהם
זכיוןועללאומית,ביןהכרהעלנסבה

בארץאובארגנטינהיהודית,להתיישבות
שלהרפובליקהשלטונותמטעם ,ישראל

לדעתוהתורכי.הסולטןמטעםאוארגנטינה,
להיותארגנטינהחיתהצריכההרצלשל

שלה,מהשטחיםחלקלידינולמסורמעוניינת
בכךלשכנעלדעתוהיהניתןהסולטןואת

סידוראתעצמנועללקחתיכוליםש"היינו
תמיכתהגםטורקיה'.'שלהכספייםענייניה

יסודעל ,לדעתומובטחת,חיתהאירופהשל
ישראלבארץלהקיםיכוליםש"היינוההבנה
אסיה,נגדהמגןמחומתחלקאירופהבשביל
נגדהאירופיתהתרבותחלוציולהיות

בןמובהק,קולוניאליסטירעיוןהברבריות",
כןאםחיתההרצלשלתפיסתוהי"ט,המאה

זיקהעםבמהותה,פוליטית ,ביותרעניינית
יחסשוםללאאבל ,כלשהיהיסטורית
פעלאכןהרצלהמיתולוגית.ל"הבטחה"

שיעמיד ,לאומיבין"צ'רטר"להשגתרבות
ארץכברתהציוניתהתנועהשללרשותה
מצדההכרההיהודים.מדינתשללהקמתה

באההציונותשלבשאיפותיההעולםאומות
 , 1917מנובמברכלפור""הצהרתעם

אלכלפורלורדשלהנודעבמכתבושנוסחה
בריטניהממשלתרואהלפיו ,רוטשילדלורד
היהודילעםלאומיביתהקמתיפה"בעין
זכתהזוהצהרהבעקבותישראל",בארץ

היהודיםשלבזכותםנוספתבהכרההציונות
סאינוודהשלוםבהסכמי •ישראלארץעל
"מנדאט"בריטניהממשלתקיבלה ,-1919ב

בארץהיהודילעםלאומיביתלהקמת
העםשלבזכותונוספתהכרהישראל.
 ,ישראלמארץבחלקמשלולמדינההיהודי
 ,-1947בהמאוחדותהאומותהחלטתעםבאה

יהודיתמדינהוהקמתישראלארץחלוקתעל
זוהחלטהפלסטינית.מדינהשללצדה
קושנקטההמועצות,בריתבידיגםנתמכה

ההחלטהקבלתלפניהציונות,כלפיעוין
המועצותבריתשלתמיכתהואחריה.באו"ם
בארץמשלולמדינההיהודיהעםשלבזכותו
בריתנציגשלבנאומוהושמעהישראל

אבודיימים,באותםבאו"םהמועצות

גרומיקו.

עםרבהבעוצמהעלתההזכותשאלת
ערביתלאומיתתנועהשלעלייתה

עלהציוניתהתביעהאתשדחתהפלסטינית,
משלהתביעהוהציגהוכל,מכלישראלארץ
נמנעהלאזותביעהכנגדפלסטין.על

ב"זכותהסברתימשימושהציונותהתנועה

ארץעלהיהודיהעםשלההיסטורית"
"ךש"התנהטענהאתהעלתהואף ,ישראל

התנועההארץ",עלשלנוהזכותכתבהוא
שמכיווןהניחה,גווניהכלעלהציונית

 ,התנ"ךאתמקדשיםוהמושלמיםשהנוצרים
היהודיםשלהאלוהית"ב"זכותםיכירוהם
שללשיבתםיתנגדוולא ,ישראלארץעל

 ,הסבירולמשלכךלארצם.היהודים
הציוניברעיוןבריטניהשלשתמיכתה

האנגליםשלהנודעתבחיבתםקשורה
הדתות,ששתיבכךהבחינולאהםלתנ"ך,
היהודיםאתרואותוהאיסלאם,הנצרות
אלוהיםביןשנכרתההברית"כ"מפירי

ל"הבטחה",הבסיסשחיתהבריתלאבותיהם,
וכל.מכליותרתקפהאינהזוולפיכך
שוליהלשולינדחקהדתיהאספקטלמעשה,

הפוליטיוהאינטרס ,ישראלארץשאלתשל
כלשלבשיקוליהםמרכזימקוםתפס

הציוניברעיוןבתמיכתם ,בדברהמעורבים

שהכריעזההיהוהוא ,אותובדחייתםאו

ההיסטוריתההחלטהבקבלתדברשלבסופו
ולאחר ,-1947בהמאוחדותהאומותבעצרת

מדינותשלתמיכתןבאיאובתמיכתןמכן
ישראל.במדינתשוניםבזמניםשונות

ה"זכותשלואףה"הבטחה",שלתקפותה
ביותר.בעייתיתלפיכךהיאההיסטורית"

נוצריםשלכיתותכמהלהוציא
היהודיםבשיבתשרואיםפונדמנטליסטים

מקדיםשלבישראלמדינתובהקמתלארצם
מכיריםהנוצריםאין ,ישושלהשביחלביאתו

ה"זכותושלה"הבטחה"שלבתקפותה
 ,אותןדוחיםהמושלמיםגםו ,ההיסטורית"

לאומיתהביןהמדיניות .שראינוכפי
ישראלבארץהקשורותלשאלותמתייחסת
האינטרסשלראותומנקודתהתיכוןובמזרח
וה"הבטחה"ההיסטורית"ה"זכות .הפוליטי

בתעמולהאלאמשמשותאינןהמיתולוגית
הציוניתהתנועהשלואידיאולוגיתפוליטית
נשארתעדייןזאת,עםישראל.ומדינת
ומהיאלהזכויותתקפותמידהבאיזוהשאלה
ובעיניעצמנובעיניהזאת,הארץעלזכותנו
העולם.

 ,בתנ"ךהמתוארתהמיתולוגית,ה"הבטחה"
האמנםולזרעם.לאבותבמפורשניתנה
זרעםאתבזמננוהיהודיבעםלראותאפשר
ישירגנטיהמשך ,לאמורהאומה,אבותשל

המשכואתאפילואוויעקב,יצחקלאברהם,
בימיישראלבארץשישבישראלעםשל

בארץשישבהיהודיהעםושל ,הראשוןהבית
 ,בזמנוהיהודיהעםהשני.הביתבימייהודה
גזע,טהוראיננו ,תבלעמייתרכלכמו

המיתוס .בוניכראינוהקדמוניומוצאו

עםשלהיווצרועםשכברמספרהמקראי
עשרלשניםנתלווהמצרים,ביציאתישראל,

"ערבגםהמקוריים,ישראלבניהשבטים,
ישראלמבניהיהלאהמסורתשלפירב",
אליהםשהצטרפורביםעממיםמבניאלא

עםשלביסודושכברהריממצרים.ביציאתם
גזעי.רבגורםהמסורתפיעלמונחישראל
עםהתערביותרמאוחרשגםמספרהמקרא

עלשחלהאיסוראףעל ,כנעןבעמיישראל

גיבורת ,יעלחיתהלמשלכךבתורה.כך
הנביאה,דבורהבימיבכנעניםהמלחמה

שלומוצאו ,)ך(שופטיםהקיני"חבר"אשת
אףעלהמואביה,מרותהיהדודהמלך

"בקהלועמוניםמואביםשלבואםעלהאיסור
המלךאשתשבע,בתכג).(דבריםאלוהים"

לכןקודםחיתהשלמה,המלךשלואמודוד
מגיבוריהיהעצמושהוא ,החתיאוריהאשת

גוירוהשניהביתבימייא),ב(שמואלהמלך
ישראלארץתושביינאיאלכסנדרהמלךבידי
שכונוכפיאלה,ומ"עממים"יהודים,הלא

כשמעיהומנהיגיםחכמיםיצאוהגרים,

הבעייה •ובניוכהורדוסומלכים ,ואבטליון
במאותבגלות.העםכשהלךמאודהחמירה

והתחתנוהיהודילעםהצטרפוהגלותשנות
באימפריהכברמאו.דרביםיהודיםלאבו

מתגיירים,שלהמוניתתנועהחיתההרומית
בנישלמים,ועמיםשבטיםהיוהבינייםובימי
היהודית,הדתאתשקיבלושונים,גזעים

היושבהםהידועים .היהודילעםוהצטרפו
שקיבלכנראה, ,מונגוליממוצאעםהכוזרים,

ונעלםהשמינית,במאההיהודיתהדתאת
ביןמתערבכשהואכך,אחרשניםמאותכמה

הערביםביןיהודייםשבטיםהיוהיהודים.

אפריקה,בצפוןהברבריםביןוהתימנים,

יהודימלךאפילוהיהועוד.בהודובאתיופיה,
הברברים,בראשעמדהיהודיהומלכה ,בתימן

הערביהכיבושכנגדבמאבקםאותםוהנהיגה

ילדיםעללספרמרביםהשביעית.במאה
אונסממעשיכתוצאההיהודילעםשנולדו
מהפרעות,שלבימיםיהודיותבנשיםשנעשו
גזעיםבנישלהיהודילעםלכניסתםשגרם
תוויםליהודיםשאיןלראותקלשונים.ועמים

משותפיםחיצונייםזהותוסימניאופייניים

העמיםלבניהיהודיםדומיםשניומצדלכולם,
שבהםאירופהיוצאיבתוכם.יושביםשהם

 ,ושערעודבהיריאירופה,כתושבינראים
כבניהםנראיםהתיכוןהמזרחארצותויוצאי

חז"ל .שערושחוריעורכהיהמזרח,עמישל
התערבותשלההיסטוריתבתופעההכירו
ואישרוהמשנה,בתקופתכברבזהזההעמים

אשורמלךסנחריבעלהש"כברשמכיוון
אין ,)ךד(ידייםהאומות"כלאתובלבל
לענייןרלוונטיתהלאומיהמוצאשאלת

אמנם,אחר.עםלכלאוהיהודילעםהשייכות
וקיבלשהתגיירמיכלהיהודיתההלכהלפי
ב"בריתובכךבאומצוות,תורהעולעצמועל
עליוגםחלהולפיכך ,אבינו"אברהםשל

מיתולוגית."הבטחה"אותה
החוזרתהטענההיאמידהבאותהבעייתית

שלקבורתםמקוםהיאישראלשארץונשמעת
פולחןהתפתחהאחרונותבשנים .אבותינו

וצדיקים,קדושיםאבות,קברישלנרחב
מסורתיסודעלכביכולהמזוהיםקברים

המוקדם,לכלהט"זמהמאה ,מאודמאוחרת
לצדיקיםמוסלמייםקבורהמקומותהמייחסת
קדושים ,אבותינוקברותיהודים.ולקדושים
הגולה,בארצותמצוייםלמיניהם,וצדיקים

 ,וספרדאפריקהצפוןומצרים,פרס ,בבל

28 
 224גליון



רבהבמידהוליטא,אוקריינה ,ופוליןגרמניה
ואין ,ישראלבארץמצוייםמשהםיותרהרבה

טריטוריאלית."זכות"שוםלנומקניםהם
באיזוהיא,כיוםבפנינוהעומדתהשאלה
סיפורעלהנשענת ,זובעייתיתזכותמידה

 ,יותרקייםשאינולגזעשמתייחסמיתולוגי
עברועל ,בומאמיןאיננורובנושרוב

שנה,אלפייםלפנילקיצושהגיעהיסטורי
מוטלאליוהיהודיהעםשלהגנטיששיוכו
עתיקים,קבריםעלוגםרב,בספק

בלשון ,ביותרמפוקפקתשהםשהאותנטיות
בארץהתנחלותלהצדיקעשויההמעטה,
תושביהרגלידחיקתתוךומיושבת,תפוסה

אלףמזהארצםאתבהשרואיםהערבים,
שכנגד ,לזכוריש .ויותרשנהמאותושלוש

והזכותההבטחהשלהיהודיהמיתוס
 ,שכנגדמיתוסהערביםמציגיםההיסטורית,

שלצאצאיהםהםישראלארץערביילפיו
והאמוריםהכנעניםהקדמונים,הארץתושבי

ויתרוהחוויםוהחתיםוהגרגשיםוהיבוסים

כוחואחדמיתוסכידוע, •כנעןארץעממי

יותראחר.מיתוסשלמכוחופחותלאיפה
ישראלארץערביילפיהדעהישמזה,

שחיוהיהודיםשלצאצאיהםהםבעיקרם
ועם ,השביהביתבןחוראחריהזאתבארץ

אתקיבלוהשביעית,במאה ,הערביהכיבוש
ונטמעוהערבית,השפהואתהאיסלאםדת

ארצותתושבייתרכמוהערביים,בכובשים

ל"זכותכןאםטועניםהערביםגםהקדם.
שאיןטענה ,ישראלהארץעלהיסטורית"

י.דבהינףאותהלבטל
שדורשותשאלות,שתיכןאםלפנינו
למשפטמתייחסתהאחתהשאלהתשובה.
אתאנולהבנתנונוגעתהשביחהעמים,
היסטורי.מצפוןשלשאלה ,שלנוהזכות

היא ,לדעתיהראשונה,לשאלההתשובה
שה"הבטחה"אמנםראינוביותר.פשוטה

ייןלעבתופסיםאינםההיסטורית"ו"הזכות
 ,כלשהיזכותלנולהעניקכדיבהםואיןזה,

הבינלאומי.החוקושלההסכמהשלמבחינתם
ישיבתנובזכותהכירכברהעמיםמשפטאבל

שלנאומו ,כלפורהצהרת .ישראלבארץ
המאוחדותהאומותעצרתהחלטת ,ומיקרגר

בטרםעודהארץעלזכותנואתאישרו
גםאם ,ישראלמדינתשלהיותה

הארץתושבישלשזכויותיהםבהסתייגות,
מדינתשלקיומהזכות .ייפגעולאהערבים
מדינותשלהגדולרובןבידיהוכרישראל
יחסיםאיתהומקיימותבהשהכירוהעולם

מדינותגםבהןמלאים,דיפלומטיים
ודיערביות,מדינותשתיראףמוסלמיות,

כלבכךאיןהזכות.אתלאשרכדיבכך
שהשיקולכיוון ,בארץישיבתנולצדקתראיה

האינטרסהואהעמים"ב"משפטהקובע

השאלהמכאן .ההיסטוריהצדקולא ,הפוליטי
עםשלמיםלהיותיכוליםאנוהאםהשביח,
עלמבוססהציוניהמפעלאיןהאם ,עצמנו
זולשאלהאחר?לעםשנגרםהיסטוריעוול
על ,כמובן ,שמעידמהרבות,תשובותיש

שהיה ,ויצמןחייםבה.הכרוכההמבוכה

עלהשיב ,ישראלמדינתשלהראשוןנשיאה
שמביןבאמרוהעשרים,בשנותעודזושאלה
העוול ,זומולזוכאןשעומדותהעוולותשתי

היהודיתההתיישבותידיעללערביםהנגרם
זהליהודיםשנגרםההיסטורימהעוולקטן

ויצמןלתקן.באהשהציונותרבים,דורות
לערביםשנגרםבעוולכןאםהכיר

אבל ,·אל 1ישבארץהיהודיתבהתנחלות

החמישיתהמאה.יריחוחומותלפנייהושע

ומרטיןגורדוןכא"דהוגיםגםבערכו.המעיט

חשבוהערבים,שלבזכותםשהכירו ,נובר
ייחודית,היההארץעלהיהודיםשלשזכותם
דעות 4אחרת.זכותמכלוגדולהשונה
בשלילתהשאלהאללפתורמבקשותאחרות
לערביםישהארץ.עלהערביםשלזכותם
לאלפיכךטוענים,גדולות,מדינותעשרים
הקטנה ,מהןאחתיניחואםהרבהמהםיגרע

שהישובהאומרתדעהיש .לטובתנו ,שבהן
במאהרקנוצרישראלבארץהערבי

השכנותמהארצותרביםכשערביםהאחרונה,

ההתיישבותבעקבותישראללארץהסתננו
קודםהארץ.שלהכלכליופיתוחההיהודית

גיאוגרפית,יחידהישראלארץחיתהלאלכן
באימפריהאדמיניסטיביתאוכלכלית

מיוחדתישותכלחיתהולאהעות'מנית,
שבכל ,טעןז'בוטינסקיזאבזה.ארץלחבל
עצמנואתנמצא ,בולהתיישבשנרצהמקום

תושביעםבקונפליקטבמאוחראובמוקדם
אללפתורדרךלפיכךואין ,ארץאותה
עםשלבזכויותיולפגועבלאהיהודיםשאלת
טועןהואשונה,דעהמעלהיהושעא"ב .אחר

ללא"עםלפיו 5הקיום",מצוקתל"זכות
חלקבכוחאפילולתפוסרשאימולדת

ריבונותבהולהקיםאחרעםשלממולדתו
בהשהגולהבעםכשמדוברבמיוחדמשלו",

הפיזית.להכחדתושהביאהכמעטשרויהוא
וה"זכותה"הבטחה" .,עצמנובעיניגם

השאלהעללהשיבעשויותאינןההיסטורית"
בארץהיהודיתההתיישבותצדקתשל

מכיווןזהאיןשמנינו.מהסיבותולאישראל,
המיתולוגית,ב"הבטחה"מאמיניםשאיננו

העםביןהגנטיהקשרהיעדרבגללולא
ביתבימיישראלולעםלאבותבימינוהיהודי

"טוהרעלששומרעםאיןשני.וביתראשון
הזהותאתקובעהאתניהמוצאולאהגזע",

זכרונותשלמשקעיםאלאהלאומית,
עלהנשענתתרבותית,ומסורתהיסטוריים

המקראיהמיתוסזו'מבחינהמשותפת.שפה

והעםישראלעםשלהעתיקהוההיסטוריה
בתרבותנכבדחלקהםישראלבארץהיהודי
לגאולההמשיחיתהכמיההגםכךכיום.עמנו

היהודיםאתשליוותה ,ישראלבארץלאומית
להגדירלהםואיפשרההגלות,שנותבמאות

דתיות,כעדותרקולאכעם,עצמםאת
מדועהיטבמסביריםאלהתרבותמשקיע
לארץהלאומיתהיהודיתההתיישבותפנתה

אחרות,אפשרויותודחתהדווקא,ישראל
בירוביז'אןבלורוסיה,אוגנדה,ארגנטינה,

הואזו.ההתיישבותמצדיקהאיננהאךועו.ד

שנשמעתהמצוקה","זכותלגביגםהדבר
תחתמקוםמגיעלנו"גםשלבנוסחלעתים
להצדיקכדיבואיןאחדעוולשכן ,השמש"

אחר.עוול
קיומהאתשמצדיקהשתופסת,האחתהזכות

בארץישיבתנוואתישראלמדינתשל
היותנומעצםהנובעתהזכותהיאישראל

לכאן,הגענואיךהרבהמשנהזהאיןכאן.
השקפהחיתההציונותלאבותאם

לנהוגביקשואםלא,אוקולוניאליסטית
לפניכאןשחיתההערביתבאוכלוסיהבצדק

אםלא,אוהיהודיתההתיישבותתחילת
הערבייםהעםבנישלהסכמהחיתה

בארץקייםבדיעבדלא.אוזולהתיישבות
אדם,מיליוןחמישהבן ,גדוליהודיישוב

ביתואתבהבונה ,ארצואתזובארץשרואה

לקייםשאיןלאומיתתרבותבהומקיים
כאןהיותנועצם •אחרמקוםבשוםכמותה

ביחסהדברהואכך •כאןלהיותזכותנוהיא
מעורערתהבלתיזכותה ,ולשוןאומהלכל
אחיזתהבעצםהואארצהעלאומהכלשל
בה.

כלפי ,זולזכותלטעוןנוכללאזאת,עם
באותהנכירלאאםהעולם,וכלפיצעמנו
העםהערבים,לשכנינוגםעצמהזכות

לזכותגםתוקףאיןזוהכרהבלאהפלסטיני.
אינהבארץשלהםהנוכחותשכן ,שלנו

שלבזכותםהכרהאי .שלנומזופחותה
עלגםויתורממילאהואהארץעלהערבים

עםאותנוומותירשלנו'בדיעבדהקיוםזכות
ובהיסטוריה,במיתוסגבתהמעדה"זכות"

ניתןלכךראיהממש.שלזכותבלא ,לאמור
עלתהלאה"זכות"ששאלתבעובדהלהראות

ישראל'במדינתשלנו'הלאומיהיוםסדרעל
יונימלחמתבעקבותלכובשים,שהיינולפני
ישראלארץערבייאתונישלנו , 1967

אלהכן'עליתרהלאומיות.מזכויותיהם
ישראלארץעלהבלעדיתלזכותנושטוענים

בשטחיאחיזתםאתלממשהצליחולאכולה,
יהודיםאלףמאהרקכיושומרון'יהודה

שנים,וחמשעשריםבמשךבהםהתיישבו

שעםמראהזהאינטנסיבי.ממשלתיבעידוד
איננוהואאלה.בשטחיםחפץאיננוישראל

t-בעמ'המשךt-42 
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ןתיזל סומע

ארזעיםספרים,מוספים,

(והשנה)חמאהשלחי

בעבריתשלישימבחרהואהמאה""שלהי
נובלפרסכלתשימבורסקה,ויסלבהמשירת
וייכרט.רפישלגרמובתר , 1966לשנת
 ,ולשנילראשוןדומהאינואולישלישימפגש
נמצאהואאםגםטוב,שירשלכוחואבל

שהוא ,ממנוטוביםפחותשיריםבסביבת

בהויסל-אחת.בבתאותךמדליקתמיד
שיריהבאמצעותזאתעושהשימבורסקה

הבוראתהמבריקהמחשבתהובכוחהחכמים

למשלהנהקיומם.אתשיערתשלאעולמות
רכבת':'תחנתבשירהראשוניםהבתים

ממנו:שורותכמההנההעדפות>

במוער;בדיוקהתקיים /'נלעירבואיאי
נשלח;שלאבמכתב/הוזהרת
 ...הנקובבמוערלהגיע/לאהספקת

חלופיאירועומתארתהולכתהיאבהמשך
התקיים:שלאלאירוע

העררנבלע;היציאהאלשנדחקבהמון
אתמילאונחפזות/נשיםכמהרמותי/
לאמישהוקרב;מחןלאחת // ...מקומי
מיד/אותו/זיהתההיאאולםלי/מוכר

 ...שלנושאינהנשיקההחליפו/שניחם

היעודה,לפגישההגיעהשלאהגיבורה
בהנוכחתלהיותזאתלמרותממשיכה
עלמתענגתואפילוהעדרותהבאמצעות

מתארתשימבורסקהשלה.שאינהנשיקה
והפוכים,מקביליםבעולמותחייםלפנינו
באותהואובייקטיביםאמיתייםכולםאשר
חיטבעמדה /'נבעירחרבנת(תחנתמידה

גםכאשרהאובייקטיבי)הקיוםבמבחן~

השלכהישממשבהםנכחנושלאלאירועים
 •חיינועלממשית

אחר(קסםהקסמים''ירידהואכזהאחרשיר

 / ... /פרותחןפרות /קסמים:שלמשורה
מתקבלחבלתי 1נוסף:שחבלכמו tנוסףקסם
נוסףושירהרעת)עלמתקבלהרעת/על
לולקרואהיההראוי<שמן'אפשרויות'הוא

אנשיםמחבבתעצמיאתמעריפהאני

אנושותאוהבתעצמיפניעל

(מופשטת>אנושותשאוהבמיכידוע, ,שהרי

אנשים.שונאהוא

או:

ארצותעלכבושותארצותמעריפהאני
כובשות

או:

 ...קוצץלאשזנבםכלביםמעריפהאני

והןמדהימותלעתיםהןהמעמיקותתובנותיה
בשירבמיוחד.עזאימאז'כמועליךפועלות
כאילוהיאקטן'אחדלכוכב'מתחת

אותוורואהובהיסטוריהבעולםמתבוננת
 •קיומושלהפרדוקסיםדרך

שאניעלמהמקרהסליחהמבקשתאני
כורח.אותומכנח

בכלאםהכורח,סליחתאתמבקשתאני
טועה.אניזאת

כמו:שורותלמצואתוכלבהמשך
עלנושבחמאהבהסליחהמבקשתאני

כראשונההחרשהאתאנישרואה

אתוראיתיבמיטה,עצמיאתקברתיבפוריםאו:

חנןאםוידעתישלוהשמחהעםפורתחנןארבעבשלגרועמעץסליחהמבקשתאני
הדתיתשהציונותוידעתילא,אניאזשםשולחןרגלי
כמוזאתובכל ...למוותמחרחרתהשפויהאו:
נשכתיבתומתך'עוד'ואתהכזהאיובמיןעלגדולותמשאלותסליחהמבקשתאני

האישיתבמחויבותוהמשכתישוב,שפתייםקטנות.תשובות

ובעייתיוהיסטורימורכבלאלוהיםשלי
לארבין>.(שלהרצחעד ,פשטנילאומאוד
אזהורידוהטוביםממכריכמה .יותריכולתי

זו ,אצליכמושאצלם,ליונדמההכיפה,את
כלפיאלא ,ישראלאלוהיכלפיאמירהלא

עימומזוההלהיותיכולאיניששובהמחנה
האיומההזריםשנאתועםעימועוולותיו.ועם
לינותרמהשלו.הרצחמעשיועםעימושלו.
 ,מעשיבאקט ,מלהצהירחוץלעשותעוד

 ,, ! ?עימםיהיהלאשחלקי

אמיתי.אינטלקטואליתענוג
אומרמילושצ'סלבהגדולהפולניהמשורר
שימבורסקהכילספרקצרהדברבאחרית
היאכיאףשנונה,כההיותהבשלמשמחת

אתבחוללהמודעבאופןמסתכנת
השירהגבולעלהמאגיותתחבולותיה

האופייניתהסתכנותזוהיאולם,והמסה.
כולההמודרניתהפולניתלשירהרבהבמידה

קיומית,"במדיטציה ,לדבריוהעוסקת,

שירהצרופה",מליריקההינתקותהמחייבת
האנושית,התרבותמשמרעלהעומדת
הללוהערךיקריהדבריםשכלתמידבזוכרה
האורב",המוותשלמידיו"נחטפו

לבתשומתגםלהסבראויזובהזדמנות
לשירה"קשב"סדרת-לאורחדשהלהוצאה

חברומשורריםשלושהזה.מבחרשהוציאה-
וייכרט,ורפילשםגיורא ,דורמשהלייסודה:

שירהספריארבעהאורבהראוכהועד

 ,יוזמתויליאםבלייק,ויליאםשלמתורגמים
ארבעהכאשר ,הנוכחיוהספרפאסאוקטאביו

אמיץמעשהבקרוב.לצאתמתוכנניםנוספים
שנהבולפתוחשנאהבשירה,אמונהשל

חדשה.ומאה

 )א(יאוש

"חבלים"בארחייםשלהחדשהרומןצאתעם
איתרשוחחהקראתי>טרםעצמוהרומן<את

ושאלה ) 4,9.98 (ב'העיר'מלמדאריאנה
"איפההשיחהשלסופהלקראתאותו

באר:ענהכךעלהכיפה?"
והבלגתישפתייםנשכתיהרבהכך"כל

כשחיתהאפשר.זאתשבכלוחשבתי
 ,ושמיאברוכשהיההיהודית,המחתרת
ואני ,גולדשטייןואחר-כךשימולבןוכשהיה
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החדש,הרומןאתונואש.בודדמרגישבאר

 ,שייךלאכברהוא .לעצמוכתב ,לדבריו
דיאלוג.שלבאפשרותמאמיןולא

 )ב(החייםפכיעלפרושותמצורות

מתפשטתכיצדבפועל?קורהזהכיצד
הנהבמציאות?הדתית-לאומיתהלבאטימות
שהיה:מעשה

לטקסחבריםידיעלהוזמנתימהזמןלפני
חילוניתהיאהמשפחהבנם.שלבר-מצווה
אנשיאקדמאיםשניהםההוריםמובהקת,

תל-אביביתצפוןהיאהשכונה ,שמאל
לטקסבתקיפותהתנגדאפילוהאבטיפוסית.

שקורהכפיהזקונים,בןאבל ,הדתי
נכנעו.והםהתעקש ,במקומותינולאחרונה

ולאבחוללאבית-הכנסתמבאישאינניאני
לתרבותאוהדיחסליישאבל ,במועד

לבואוהבטחתילא?למהאמרתיהיהודית,
לתורה.בעלייתונוכחולהיות
המסופרתפנחספרשתחיתההשבועפרשת

ישראל"וישבכ"ה:פרקבמדברבספר
מואב.בנותאללזנותהעםויחלבשיטים

העםויאכלאלוהיהןלזבחילעםותקראנה
פעורלבעלישראלויצמד .לאלוהיהןוישתהו

אלאדוניויאמר ,בישראלאדוניאףויחד
אותםוהוקעהעםראשיכלאתקחמשה

יהוהאףחרוןוישבהשמשנגדליהוה
ישראלשופטיאלמשהויאמרמישראל.

פעור.לבעלהנצמדיםאנשיואתאישחיוגו
אחיואלויקרבבאישראלמבניאישוהנה
עדתכלולעינימשהלעיניהמדייניתאת
מועד.אוהלפתחבוכיםוהמהישראלבני

העדהמתוךריקםהכהןאלעזרבןפנחסוירא
אלישראלאישאחרויבאבידורומחויקח

ישראלאישאתשניהםאתוידקורהקונה
ישראל.בנימעלהמגפהותעצרהאשה,ואת
אלף.ועשריםארבעהבמגפההמתיםויהיו

בןפנחס ,לאמורמשהאלאדוניוידבר
מעלחמתיאתהשיבהכהןאחרוןבןאלעזר

ולאבתוכםקנאתיאתבקנאוישראלבני
נותןהנניאמור,לכןישראל.בניאתכיליתי

אחריוולזרעולווחיתהשלוםבריתיאתלו
לאלוהיוקינאאשרתחתעולם,כהונתברית
ישראל",בניעלויכפר
זמןנמשכתבבוקרבשבתהשחריתתפילת

ארוכהרקלאוהיאשעות,כשלושרב,
השפהמןלעתיםנאמרתגםאלאומייגעת

פרשתאבלמלומדה,אנשיםכמצוותולחוץ
קוראאותההנביאיםמןההפטרהוכןהשבוע,

שלההרעיוניהלבהיא ,בהמשךבר-המצווה
ספרהוצאתאתגםהכוללכולוהטקסושל

אףמתמקדתובההקודש,מארוןהתורה

אותה.החותמתהרבדרשת

הוא ,כןאםשבוע,פרשתאותהשלגיבורה
במקרא.הראשוןהדתיהקנאי ,הכהןפנחס

אישמראהאתלשאתהיהיכוללאפנחס
וגםהמדייניתהאשהאלהמתקרבישראל
אתשנטלעד ,כללעיניאהבהאיתהעושה
המקראיהסיפורשניהם.אתוהרגהרומח

ובמעשהולאדוניקינאאשרפנחסאתמשבח
אשרהמגפהאתועצראחורחמתואתהשיב

"אתלונותןאלוהיםכןעליתרבעם.שילח
הכהונהאתולזרעולוומבטיחשלום"בריתי

עולם.עד
 ,בדרשתובית-הכנסתרבגםעסקזובפרשה

אקטואליותלסוגיותגםנדרששהואתוך
דווקא.קנאיזהרבהיהלאדיומא.מענייני

משכילרבהיהאורתודוקסירבשהיהאף
שהייתיייתכןאחרותובנסיבותסברונעים

הדבריםמטבעזאת,עם •אותולשמוענהנה
דתית-הטפהזוחיתההאורתודוקסיים,

שלב"סגולתו"שעסקהמובהקת,לאומנית
וייחודו"טוהרועללשמורהמצווהישראלעם

אףנעדרומדבריו(כאשרזרים"טומאתמפני

כגון ,חז"לשלמקיליםפירושיםאותםכל
הקנאי-ממעשהוהקב"הדעתנחהשלא

לושנתןוה"שלום"פנחסשלפונדמנטליסטי
זו).קנאותואתלמתןנועד
פרשנויותיוכלעלהאשכנזיהרבדרשת

אתבאחתלפניחשפההאקטואליות,
באותושהתרחשההאמיתיתהסיטואציה

שכונהאותהשלבית-הכנסתבאימעמד:
ישראליםלכאורה,הם,הרירמת-אביבית

בעליעסקים,אנשיהשבוע.כלשלחילונים
קבע,צבאאנשיחופשיים,מקצועות

הםחולבימותואחרים.שכיריםאקדמאים,
ורציונלים,ראשגלויימודרנים,אנשים
דמותםאתכלילמשניםהםבשבת,ואילו
עםמשיחהלישנתברר(כפידיבורםואת

מהם).אחדים

שםשעושהמהכי ,לחלוטיןליהובררולפתע
שלגסמעשההואבדרשותיוהרב

נטיותיהםהיומהיודעאיניאינדוקטרינציה.

אניאבלשם,שנכחוהאנשיםשלהפוליטיות
ולאורךבשבתושבתמדיהרב,שדבריבטוח
ונקלטים.משפיעיםמחלחלים,ושנים,ימים

פניעלגלויהתמידשאינהנוספת,ועובדה
 ,הללובתי-הכנסתשם:לינתחוורההשטח,

בכלהמדינהברחביפזוריםכמותםשאלפים
עתקמתקציביוהנהניםשכונה,ובכלרחוב
שלובפועלבכוחסניפיםהםהממשלה,של

וכלואחרים.יהדות-התורהש"ס, ,המפד"ל
פועליםהםמהמדינה,הדתהופרדהלאעוד

הדתיותהמפלגותשלדברלכלכסניפים
כנאמרהחיים",פניעלפרושה"מצודהכמו

נשמותאתברשתםללכודאבות,בפרקי
משרדיהזמןכלטורחיםלחינםלאהאזרחים.
כולםהמסורים ,והחינוךהעבודה,הדתות,
כספיםועודעודלהזריםדתיים,לשרים
סגןביקשלאחרונהרקדת.שירותילאותם

שלתקציבתוספתביבייגאלהדתותשר
השקעהשזובטענהלמקוואותשקליםמיליוני

איןברזל.ומסילותבכבישיםכמובתשתית
בעשוריםוהולךהגדלכוחןשאתספק

מאותןהדתיותהמפלגותשואבותהאחרונים
שהןהמתמידהכירסוםומןבתי-כנסיות

החילוני.בציבורמכרסמות
חיזוקקיבלתידלעילהדבריםנכתבומאז

אחדמצדנוספים:מקורותמשנילהתרשמותי
בכתבההארץ'ב'מוסףמוחאבריוסיתיאר

"רביםכיצד ) 31.7.98 (לצבא"הולכת"ש'ס
לאחרונהמזכיריםצה"לשלהעורףמבסיסי

תמונותאל-המעיין:שלסניפיםויותריותר
שלמשרדיהםאתמעטרותמקובליםשל

תפילות,קבועות,דתדרשותבקבע,וסרים
תפיליןהנחתטקסיצדיקים,לקבריסיורים

בהםמתנהליםשקטה,מסיונריתופעילות
לתפקידעיןלוטשתש'סשבשגרה.כעניין
קולותאתבלבוסופרתהראשיהצבאיהרב

החיילים".
שלחועופרקפואמיכלסיפרושנימצד

בכתבה ) 7.8.98 (מעריב'שלשבתב'מוסף
עלהארץ"אתעוזבהארץ"מלחשכותרתה

חילוניםצעיריםירידתשלחדשהתופעה
חילונים,משכילים,צעירים,"זוגותמישראל:
מחליטיםמובטח,והכלכליהמקצועישעתידם
הארץ.אתעוזביםופשוטלקטרלהפסיק
החרדים, ,רביןרצח-חסרותלאסיבות

הכיבוש,המשך ,נתניהוביביהמתנחלים,

חוסרשלוהמעיקההקשההתחושהלכלומעל
שייכות".

 )ג(חולמתחילוניתתגובה

כיקראתי ) 11.9.98 (תל-אביב''זמןבעתרן
בהשתתפות"הקליק"להקתשלחדשהרכב

בהפגנתלבצעעומדאברמובואלידרתןדני
שללמוצאי-שבתשנועדהעכשיו""שלום
"מליםהשירשלבכורהביצועשבועאותו

נתביהןלדבריבתגובהשנכתבזולות"
צבוענאוםבאותובכנסת.אוראוריבפרשת

 ,כזכור ,אמרכמים,תניןדמעותשפךבו
מה"עםהעבודה:לאנשיהשארביןנתביהן

 "?א"תוצפוןצוותאשיינקין?עםתישארו?
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שנהכחמש-עשרהלפנישהיוהשניים,
המקורית,השיינקינאיתהתרבותמיוצרי

ראש-דבריאתהמכנהבשירכאמור ,הגיבו

התגובהעלשמחתיזולות"."מליםהממשלה
מעורבותעלסוף,סוףשהעידה,הזאת

המבשרתאמנים,צמדשלפעילהפוליטית
בעתונותובאמתיותר.רחבההתעוררתאולי
שלמספרוקטעיםגםפורסמושבועאותושל
אתהמנתח ,משיח"של"חמורובסקירכלספי

הזרםבעיניכיומראהקוקהרבשלתורתו
של"לחמורוהחילוניםנחשביםהדתי-לאומי

אתולנצלעליהםלרכובשניתןמשיח"
הקמתכגוןאלה,ישראל""פושעישלפועלם
ח"כהמשיח.ביאתלזרוזהציונית,המדינה

עכשיו","שלוםשלעצרתבאותה ,שרידיוסי
נמאסכי ,בהכריזוזהבספרשימושעשהכבר

המשיחיסטיםכלשלחמוריהםלהיותלנו
להביאומאיימיםגבינועלהרוכביםהללו
 .כבדאסוןעלינו
המבשרותהולמות"חילוניות"תגובותשתי
אמנםהחילוני?במחנהחדשהרוחאולי

אתאלפיםמאותגדשולאעצמהבעצרת
אנרגיה,אותהממנהנעדרהוגם ,רביןכיכר

הנמצאתדברים,להזיזניתןלאבלעדיה
מבשרותאוליאבל ,האחרבמחנהיותרעתה
מפנהשלראשיתוהללוהתגובותשתי

השפל?מןויציאה

ומלאכיםדובוניםלבבות,

גלויהתמידלאחדשותתופעותשלהשפעתן
לחשיבותמודעיםכולנוהופעתן.ברגעלעין

בכלכלהטכנולוגייםשינוייםשלהמהפכנית
זועלבעיקרהשפעתם,אבלובתרבות,
למשלכךזמן.לאחררקניכרתהאחרונה,

ביןהוויכוחאתהקודםבגיליוןכאןהבאנו
כייהושעטעןבואלקריב,ליקיריהושעא.ב.

מןמדייותרמושפעיםהצעיריםהסופרים

הסיבותאחתוזווהתקשורת,העיתונות

הדבריםשנכתבומאזהספרותית.לרדידותם
מסתתרתכיליונדמהבהםלהרהרהוספתי

שטרםיותרהרבהעמוקהאמתמאחוריהם

הסופריםדורמימיבאמתכיכיאות.נחקרה

הבמהעלעלהלא ,וגרוסמןעוזיהושע,של
חדשיםשמותהתבלטוולאחדשסופריםדור

שמותלצייןכמובן(אפשרהצעיריםמקרב
אףעוסקים).אנובהםלאאבלאחרים,

מחבריםשלספריםמעטלאשנתפרסמו
שוםהותירולאהםדברשלבסופוצעירים,
האופיכיספקאיןכברהיוםרושם.

היהשלהםהעיתונאי-טלוויזיוני-קליפי
עדהיה"צעיר"התוארשםאםבעוכריהם.

דלתות,הרבהשפתחהקסםמלתמזמןלא
ואףהתפכחותחלהשלאחרונהדומההרי

כלפיה.ריאקציה
להסבאלאנועדהלאלמעלהההקדמהכל
שלהמעניינתלמסההקוראיםלבתשומתאת

"המדיוםפינציבסקיועמיתשוהםג.שלמה

(מס' ' 77'עתרןשליוליבגיליוןהקצר"הוא
בעבריתראשונית,לבחינההמוקדשת ) 221

-חדשתקשורתימדיוםשללפחות,
כיהשנייםאומריםמחקרםבפתחהאינטרס.

ביקורתיתהשקפהמביאיםהםזה"בחיבור

 ,מודרניהפוסטבעידןהאנושיהדיאלוגעל
סוףשלתרבותיכסמןהאינטרנטוכי

הקצראתמובהקתבצורהמייצגהמילניום,
האנושית".בתקשורת

לניתוחמקדישיםהםהמאמרעיקראת
שקרויבמההמתקיימותשיחותתמלילי
לדבריהם,באינטרנט. " chatsה-"ערוץ
דיאלוגמאפשראינוהאינטרנטיהמדיום
תרבות,ליצירתהמפתחשהוא ,אותנטי
קשר.שלאשליהמוכרהואזאתובמקום
מסקנות,לארבעמגיעיםהםעבודתםבסיכום
כותרותיהםאתאלאלהביאאוכלשלא
דוחףאליוהכיווןעלהמצביעות ,בלבד

אסקיפיזם,בו:המשוחחיםאתהאינטרנט

זהויות.וריבויוירטואליפטישיזםפנטזיה,
נוברשלהדיאלוגיתהפילוסופיהבלשון
מאפשראינוהאינטרנטנוקטים,הםאותה

ספק-לאגם"אני-אתה",שלאמיתידיאלוג
מנוכרשיחרקאלא"אני-הוא",שלדיאלוג

"הוא-הוא".של
העיתונותשכמולחששמקוםאפוא,יש,

זהמדיוםגםעתיד ,לפניווהטלוויזיה
הביטויאופניעללטובה,ולאלהשפיע,
הבא.הדורשלוהכתיבה

נוספיםמקורותעלגםנתמךזהחשש
למשל ) 21,8.98 (ב'הארץ'בנושא.העוסקים
עכשיוחיים,ליהיו("פעםרותםתמרסוקרת

פרופ'שלמחקרומודם")מחשבלייש
מהאוניברסיטהאנתרופולוגיתדנט,ברבדה

והעוסקבספראורלראותהעתידהעברית,
למחקרבאינטרנט.השיחותבערוץהואגם
אחדאבלרבים,היבטים ,כמובןזה,

אופנימבחינת ,לדעתי ,בוהמעניינים
בערוץ(המשוחחיםזהבמדיוםהכתיבה

עלבהקשה ,כמובןזאת,עושיםהשיחות
היאב"עכבר")בשימושאומחשב,קלידי

בדימוייםלהשתמשמרביםשהםהעובדה
דובוניםלבבות,שלציוריםכמוחזותיים

כמימוכיאומרתדנטברבדהומלאכים.
שלמהפסיכולוגיההרבהישהזההויזואלי
הצפופהחזרתםוכיפולקלוריסטית,אמנות

פחדיםמבטאתדקורטיבייםמוטיביםשל
עימם.להתמודדיסיוןובקולקטיביים
תומכתתקשורתנוצרהשבטיות"בתרבויות

במלאכותבצוותאועיסוקבמעגלישיבהדרך
האנושיתהתמיכהשרשתדומה ...שונות

היא-הדיגיטלי"לעולםעתההועתקההזאת
אומרת.

הכתיבהכיווניעלמשהורומזזההאםאז
"לבבות,הרבהעםבעתיד?לנוהצפויים
אפשרשכברלינדמהומלאכים"?דובונים
הספרים.דפיביןגםושםפהאותםלזהות

'הארץ'שלאינטרנטלענייניבמוסףב.ב.
לאחרונהפורסםאינטרנט''קפטןהקרוי

שקרתמענייןקרת.אתגרשלחדשסיפור
בכתב-ולאלספרותבמוסףלאלפרסמובחר
 ,אכן ,זוהאם •בודווקאאלא ,ספרותיעת

השניים?ביןהנרקםלקשרעדות

פלורינחשלוזאוסחרה

מספרשללמדיחריגהאחרת,לכתיבהדוגמה
בנימיןשל"קסטוריה"בספרמצאתי ,צעיר

גורבני .)'מע 179 , 1998שוקן(הוצאתשבילי
כאמורהשואבתהרווחת,הצעירהלכתיבה

המאגזיניתהעיתונותמןמקורותיהאת

כאןלהזכיר(דיוהאמריקאיתהישראלית
אתגרשלשמותיהםאתלגמריאקראיבאופן
עוזי ,פריוירון ,לויציפי ,אמירגפיקרת,
ירושלים,ואישמשורר ,שביליואחרים>ודייל

ובודהיסטיות,סופיותותורותחסידותהמלמד
ספרושלהמוטולגמרי.אחריםממקורותבא

ספר ,אותושיקראוכדיכותביםלא"ספר-
עלמצביעכבר-אותו"שיכתבוכדיכותבים
(ראהומכירותרייטינגלאהשונה:הכיוון

הקוראלאואפילואלקריב-יהושע>פולמוס
האמתכלקודםאלא ,עיניומולהעומדהוא

זהשאיןלאאותה.שיספרוהמבקשתהפנימית
והעיקריתמעטות,לאהןחולשות.בעלספר

אבל ,שלוהתיאולוגיההיא ,בעיני ,שבהן
אדם,בניולתארסיפורלספריודעשבילי

גדולהאנושיתחמלהבעללהיותובעיקר
נולדבההשכונה ,שלומשהימיןפרקי .מאוד
רביםפרקיםוכןנפלאים.הםבירושליםוגדל

תיאור ,למשלהתיכון.היםבאגןממסעותיו
בה<העירפלורינהבעירבקפההיווניהזוג
של"מבטוסרטואתאנגלופוליסתיארצילם

אודיסאוס"):

החדשיםיםהבתביןבעיר"טיילתי
והמסורתייםהישניםהבתיםמעטוהמשעממים,

הישניםוקירותיהםחרביםהיורובםשראיתי

הצבעשכבותדרךנראההעברמקולפים,
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העירונוצצות.סדירתהיושפעםהיבשות

אנשיםראיתישלאכמעטשקטה,חיתה
תיארשלשבסרטיוזכרתיברחובות,

כאילותמידריקיםהרחובותאנגלופולוס,
אולתרדמהאחרת,לעירברחוהאנשים
סגורים,היווהמסעדותהקפהבתילחלום.
רדומה,מחכהישנה,פלורינהאתראיתי
ונכנסלאיתקההשבאודיסאוסעלחולמת

 .•.בשעריה
בקצהפתוחשהיהקטןקפהלבית"נכנסתי

זקןואישהתיישבתיההרים,אלבדרך ,העיר
חרושיםהיופניוהמטבח.מןאליצעדוקטן

המזכירמחוספסבקולמגולחות,ולאקמטים
ציצניסוסיליסהרמבסיקוזמרשלקולואת

הזקןשלהפניםלהזמין.רצונימהאותישאל
הישניםהבתיםשלהמקולפיםלקירותדמו
בקמטיםלהביטהיהאפשרפלורינה,של

כלאתולראותשבעיניוובאורשבפניו
זקנתו:עדהאדםעלשעובריםהחייםסיפורי

ההשפלה,האהבה,האמונה,האכזבה,
וההמתנההעבודה ,האבדןהכאב,הגעגועים,

למוות.
קפהלילהכיןכדילמטבחחזר"הזקן

הםריק,שהיהלקפהואשהגברכשנכנסו
בשתיקה,והביטוקטןשולחןלידהתיישבו

שמנמןהיההאיש .בפניווהיאבפניההוא

חיתההיאורזה,קטנהחיתהוהאשהוחזק

היופניהשנראתה,מכפיבהרבהצעירה

שינייםחסרהיהופיהואפורותמקומטות

אתהלמוולאעיוניותהיועיניה ,לחלוטין
ניגשהזקןשובב.ילדעינילההיופניה,

ופפסיאוזולהםשיביאביקשוהםאליהם,
שלבפניואחדבשתיקהלהביסושבוקולה
מונחיםהיושעליומגשעםחזרהזקן .השבי
קולה,פפסיבקבוקיושניאוזובקבוקישני

אתומילאהאוזובקבוקאתמידלקחהגבר
בפפסימילאהשארואתבשלישהכוסותשתי

ואחרמעלההכוסותאתהרימוהםקולה,
מהכלאתאחתבלגימהבלעויאסושאמרו
 11 ...בתוכןשהיה

עמודיםשניפניעלהלאהנמשךהתיאור
מבנימוקסםהקורא,כמו ,המחברנוספים.

מהם:להיפרדיכולואינוהזוג
שלאהחלטתיואניועודעודישבוהם ... "

שתייהשלשעתייםאחרירקלפניהם,אעזוב
אריותגורישניכמוקמוהם ,ודיבורועישון

לזקןיאסוצעקווגמישים,זריזיםשאננים,
לאריוהחוצהויצאובמטבחכסאועלשנרדם
נשמעשניותכמהאחריפלורינה.שלהקריר

ישנהמכוניתשלחנוקוקולנדלקרכבקול
הריקים,בכיסאותהבטתיונעלם.הולך

עשןעדייןאפוףהיהישבוהםשבוהמקום

שלוהרהזאוס-לכתםאחרישהשאירוסמיך
 .) 61-58 (פלורינה"

 ,במיוחדמקורילאאולילהפליא,יפהתיאור
הואלכזהאותושעושהומהלבשובהאבל

הנדירה ,המחברשלהאמפטיתההתבוננות
אחריםאדםבבניהצעירה,בכתיבהכל-כך

 •זולתו.

ממנהוהתבדלותלאנושותזיקה
והנביאיםמשהבתורת

 16-+מעמ'+-המשך
 ,ישראלמלכותביןאחדמצדהתנהלה
(פולחןכמקרשיהמשלהפולחןלהשעיצבה
כה-יב,אמלכיםירבעם,שמיסדהעגלים

אמוניםששמרהיהודהמלכותלביןלג),
בתוךשניומצד ,ולפולחנובירושליםלמקדש

מלכירובגםשהרי ,הללוהממלכותשתי
בעיני"הרעהנביאים,לדעת ,עשויהודה
לשיתוףנתפסוהםבבמות,הקריבוהם :"'ה

אלוהיםפולחןעםאלילייםפולחנים
תפקידיבעצמםלמלאניסוהם ,כמקדשו
עםאלוהיםמלכותאתולזהותפולחן

חטאםעיקראךשלמה,שעשהכדרךמלכותם
למצוותהתכחשושהםהיההנביאים,בעיני

שהיומשה,תורתשלהמוסריות-החברתיות
מצוותולאהאלוהיםעבודתעיקרלדעתם
הפולחן.
לאחריאשיהושעשההגדולההתשובהאפילו
אתיחהחבלאה'בביתהתורהספרמציאת
אתביטלהולאהנביאהחולדהשלדעתה

שנאמרכפייהודה,עלשנגזרה"הרעה"
טו-יחכב,ב,(מלכיםשנמצאהספרבדברי

שנבואתו ,ירמיהוכו-כז).כג,שם,וכן

אלכללהתייחסלאיאשיהובימיהתחילה
לאשהיאמשתמעמשתיקתוהזאת.התשובה

בעלימדומים,תשובהממעשילדעתוחרגה
יהודהממלכיכמהשלגרידא,פולחניאופי
לדעתוכשלוכולם .אחריוגםויאשיהולפני
ובהגשמתמשהבתורתהעיקריםעיקרמול

שלכמלכותאדמותעליאלוהיםמלכות
שלמהותהשהיאהעבדות,ביטולחופש:

אלילות.

שלהנפלבסיוןאלירמיהושלהתייחסותו
וביהודהבישראלהיחידהמלך-צדקיהו
לשילוחבריתלכרות-כזהניסיוןשעשה
איש"אחיהוביהודיבםעבד"לבלתיהעבדים

מאתירמיהואלה'דבר"ויהי :)ס ,לד(שם,
אנכיישראלאלהיה'אמרכהלאמוה'

אותםהוציאיביוםאבותיכםאתבריתכרתי

שבעמקץלאמו:עבדיםמביתמצריםמארץ
ימנואשרהעבריאחיואתאישתשלחושנים
 ,מעמךחפשיושלחתןשניםששועבדךלך
אזנם,הסוולאאליאבותיכםשמעוולא

בעיניהישראתותעשוהיוםאתםותשבו

לפניבריתותכרתולרעהואישדרורלקרא
ותחללוותשבו ,עליושמינקראאשרבבית
אתואישעבדואתאישותשבו ,שמיאת

ותכבשולנפשםחפשיםשלחתםאשרשפחתו
כהלכןולשפחות.לעבדיםלכםלהיותאותם
דרורלקראאלישמעתםלאאתם :'האמר
לכםקראהנני ,לרעהוואישלאחיואיש
הרעבואלהדבראלהחרבאלה'נאםדרור

 " ...הארץממלכותלכללזעוהאתכםונתתי
סו-יח)שם,<שם,

כדיתוךמבפנים,שהתלקחהמאבק
ממלכותביןהכוחותאיזוןהתערערות

גםהשכנות,הממלכותלביןויהודהישראל
האיוםהופעתבגללוגםהפילוגבגלל

עדנמשךמצפון,הבבליואחר-כךהאשורי,
הממלכותשתישלוהגלייתןחורבנן ,קריסתן
עלמאבקזההיההצדדיםשניבעיני •הללו
תרםעצמוהואכיודומהההישרדות,דרך

נמנעת.הבלתילתוצאהמבוטלתלאתרומה
בעלילנראהבבמלכיםהסיפורהמשך

חברתית,מוסרית,התאבדותשלכסיפור
ההשתלבותמצורתשנבעודתיתפוליטית
 •האלילית.בסביבההכוחנית

 "י= 1

 כ::

המתועדהמאבקשלהאחרוןהפרק
הקרובבגליוןיופיעבמקראמתוךבבירורמוכחתאכןזוקביעת

אחו·העםשלנוכחותועל
 21-+מעמ'+-המשך

אלאהיחידעלרקלאהמוסרשלציוויואת
חברה,זהאםבין ,הלאומיהקולקטיבעלאף

דחייתשמשמעודברמדינה.אועםשבט,

 ,בכללשמדינההמקודש""האגואיזם
בעיותלפתרוןכאמצעיהאלימותושלילת

שאיןהואבריבפרט.פוליטייםוסכסוכים
השלכותיהכלעללעמודכדיאלובדברים

אחד-העםשליהודית-הלאומיתהגותושל
אםהקוראיעשהוסוב ,השיח-הציוניעל

שלהחתימהלדבריזהבענייןאףיידרש
 .הלאומי''והרוחהעם"אחדלספרוגוטשאלק

• 
נבחרתביבליוגרפיה

תל-אביבלגווניו'הציוניהרעיוןאבינרי'ש'

1991 • 

תש"ז.תל-אביבאחד-העם,כתביכלאחד-העם,

הלאומי'והרוחהעםאחדגוסשאלק,אלפרדיחיאל

 • 1992ירושלים

החדשה,בעתהיהודיתהמחשבהרוסנשסרייך,נ'

 , 1966תל-אביבא,כרך

תשכ"ב.אביבתלבפילוסופיה,סוגיותהנ"ל,

פעלוהאיש,-אחד-העםהלו,וא"יסימוןא'
תשס"ז.ירושליםותורתו'

השימוששלילתשלהציוניים'המקורותשלום,ר'

לדניאליובלספרבתוך:חישובית',בחברהבכוח
תשנ"ו.תל-אביבקארפי'

-החדשהבעתהיהודיתההגותתולדותשביד'א'
תשל"ח.אביבתלתשע-עשרה,המאה

אביבתלהעשרים,במאההיהודיתההגותשביד'א'
1990 , 

תל-מודרנית,יהודיתתרבותלקראתשביד,א'

 , 1995אביב
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 sוי~
ן~
ביתלןשלום ~

דולראלישבע

ביתלךשלום
אמרוהסבליםהשבעה.בוקרישלצלולשקטאותוכאן.שקטכךכל

כלאתהמשאיתעליעמיסוהםקטמעטעודבשמונה.שיגיעו
הספרים.אתהיטבארזתיתדאג,אלחלומותינו.אתשלנו,הכבודה

שהיהשהביתהידיעהעםהסכנתיכברלעזוב.עכשיוליעצובלא
 .•.לישהודיעוביוםכברזאתהבנתי .איננוכברכאן'לנו

למעלה?אגיעאיךאלוהים,וחשבתי:שלנוהבנייןבפתחעמדתי
שלנו'הלבנההדלתמאחוריאבלהכל'בסךמדרגותעשרהתשע
בית.ליאיןכברבה,שקבעתיהירוקהקרמיקהושלט

כלללאבהרחבה,לוהתיישבשלנו'המבולגןהסלוןבתוךהספהעל
 ...קצתמסדרתהייתיאולימודיע,היהאםהמוות.מלאךאתראה,
נחמהמצאתירביםחודשיםזאתובכלבית,כאןליאיןשכברידעתי
שהיהבמקוםכאן,שאנישמחתיוהמוכר.האהובהרהיטיםבנוף

נעזרתישחלקנו,המשופשףהכתיבהשולחןאללהסבאהבתיביתנו.
שעוררוובציפיותבסקרנותעליהם,שלנובשיחותונזכרתיבספרים

שלנו'החלומותמטבחאתאהבתיהמיוח.דוסיפורוספרספרבנו'
שחפציםבכךבוראיכופרהייתאתה .שלנוהטובההברזלמיטתאת

ביטחון.להעניקיכולים
שלךהמפתחקרקושאתאשמערגע,בעודכידימיתירביםערבים
שטובותגידפינה,שהיאבאיזוהתיקאתתשליךתכנס,ואתהבדלת
אמיתי'עונשהיאמישקינסקישלשההרצאהתקטראוהביתה,לבוא

לך?מגיעזהלמהאותיותשאל
היהבחלומיבחלום.אליבאתאחדכשלילההיהוממשינפלאכמה

חוסיונטוווצחוק,שיחהקולותנשמעוהזאת.בדירהביתשובלי
נמוג.הכאבוכלכדרכך'הגבותאתוהרמתחייכתלעשיה.יותתרכב
 .מותךאלאותךוהחזירהמחייבאכזריותאותךקרעההיקיצהאו

 .ובלעדיך-איתרומוחלט.חדכךכלהיההמעבר
טרודהיום.מאותוהשתניתיכךכלאותי'תכירשלאחושבתאני

לאעודלחודש.מחודשלשבוע,משבועליום,מיוםבהישרדות,
האיום.בהדרוהזההסיוטבישחוללבמהלהתבונןכדיעצרתי

ההודעה

השיעור'שלהרעיוןבתוךעדייןהייתיבמחשבתיאז.צלצלהפעמון
כברהתלמידיםהשיעור.במהלךשפרסתימהאתומגבשתאוספת
עוקביםעדייןומחברות,ספריםבזהירותסגרוההפסקה,אלזרמו
בתיקיהםהציודאתבהסתר'כמומטמינים,כבראבלדברי'אחר

השולחנות.שבצד
ו"בקשות""שאלות"המוןעלבדרכימדלגתהמדרגות,במורדרצתי
שמסרתיבחוזרלעייןלינתנההמזכירהשולהבמזכירות.אניוכבר
מלחמה.בזמןהמוריםהעדרויותבענייןבוקר'באותולהדפסהלה

להודיעסורחשאינו"מורהשכתבתיההערהאתמהבחששחיפשתי

בביה"סיהיהאםהבדלכלבעיניושאיןהרושםאתיוצרהעדרו'על
דעתך?מהוחייכתי.שנוןדישזהחשבתיממנו",ייעדראו

ידעתיכיאותי'עצבןזהאחריה.לבואליקראההמנהלתצילה
פנאיליהיהולאבטלים,בדיבוריםההפסקהכלאתליתבזבזשהיא
 ...לקבועוסדריםלהדביק,קרעיםהרבהכךכלליהיולזה.

היאאבל ,"?ךכאחראוליהעניין?ב"במהאותהלדחותניסיתי
הסברים.ללאעכשיו",איתי"בואישקטה:החלטיותבמיןהתכחשה

הזמן.מביטולרקהוטרדתיבכלום.חשדתילאאךתמוה,היהזה
וצעדההספרמביתיצאההיאהמסדרון.לאורךבעקבותיהצעדתי
דברלהצילנואשותניסיתיהעניין?","במהאדום.דודמגןלבניין
מזבחעלהפסקתיאתלהקריבהצורךעםשהשלמתילאחרמפיה,

הזה",הסודיה"עניין

חשדתילאעדייןחתומה.פניםהבעתועלשתיקתה,עלשמרהצילה
כשזהשדווקאאותימפליאאני'חדרניתאיזויודעהלאאתהבכלום.
צילהאדום.דודמגןלבנייןנכנסנובמאום.חשדתילאקרה,

מבליאחריהשעטתיואנימעט,כפופהמדודים,בצעדיםהתקדמה
הפעורה.התהוםלתוךמהירים,בצעדיםדעת,
חשביהבבירור'זוכרתאניפתוחה.חיתהמשמאלהשניהחדרדלת

ואנינכנסהצילהמאז.לשםלהיכנסמסוגלתהייתילאמשמאל.
קציןומאיימת.מביכהבשתיקהשםישבואחדיםאנשיםאחריה.

סקרתינעצרתי.סוףסוףשולחן.מאחורישםישבשיערכסוףצה"ל
אליי!!!זהקלטתי:פתאוםבמבטי.אותם

דולר?"גברתאתדולר'"גברת
ובכן'אליי!זה ?מתמיהאלה?האנשיםכלכאןעושיםמהזה?מה
אניכן,כאן.ליחיכוהםבורחים?איךהזה.המחזהגיבורתאני

 ...הייתיולאהלוואידולר'גברת
דולר",גברתאני"כן'
עשרבאחדנפלהוא ...בקרבנפלבעלךכילךלהודיעמצטער"אני

למסורנוכללאמותונסיבותעל .בועשרבשישהונקברזה,לחודש
שעה",לפיפרטים
אתםטעות.בוודאיזאתשלי?לעופרייתכן?זהאיךבעלי?

השתגעתם!

תעשיאלבידיים.עצמךאתקחילי,אומראותךשמעתיאלישבע,
דמעות.שלסצנותשונאאניכמהיודעתאת"עניין",מזה

להרגעה?"כדוררוצהאת"אולי
זריקה?"לה"לתת

הנה".בוא"רופא,

אתבעוברימתושלהם,זמן"ב"איןרגעאותועדבישפיכוהחיים
כדיסביבישסרחוהזריםהאנשיםמשמאל.חשביההזאת,הדלתסף

זהשמוטטההאיומהלדרמהוהעדותהעדיםהיוההודעהאתלרכך
 .גביבמורדמעורפי'זחלהמעורפלתבהלה .חייאתעתה
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ההודעה".עלתחזורעכשיומים.כוסלי"תן
עשרבשישהונקבר ,לאוקטוברעשרבאחדבקרבנפל"בעלך

פרטים".למסורשעה,לפי ,נוכללאמותונסיבותעל .באוקטובר
עשראחדלפנינהרגתאםמודיעיםעכשיורקלמהלך?קרהמה

לך?לקרותהיהיכולזהאיךאותך?עינוהאםיום?
קולךאתשובשמעתיטעות,שזוהאשליהלתוךלשקועתנסיאל

אלואחת!פעםאלףבודקיםהיולאאםלךמודיעיםהיולאהמאופק,
בהיסטריות.אותיתביישי

ואנושירךבקול ,שיערכסוףצה"לקציןשאמרמשפטיםמספר
שלהמליםשלאעכשיותעירואולילאלמנה.אותיהפכומאוד,
מצחיק.לאשזהלךאגידואני ..•לאלמנהאותיהפכוהקצין
שהחייםהספרבית •מתוכילאיטםאזלווהחיים ,בראשיחיכהמשהו

רחוק.כהעתהנראהרגע,לפניעדביתססושבתוכו

הניוד

שלי.טובאישקרה,זהבדיוקכך
מטופל.ובלתיפצועאחריך,שהשארתהסתוםהכיוראתזוכראתה

המלחמהכל .אותךיקבלושלאחששת ,שלךליחידהכךכלמיהרת
המתמלאוהדליהואצינורות,פעורבסבלנות,לךהמתיןהוא

מהמאמץמאדימיםפניךמתכופף,אותךרואהעדייןאני ...מתחתיו

חזרתלקניות,וכשיצאתלהאבקהפסקתבסוףהצנרת.אתלשחרר
וגרפונקל.סיימוןשללהיטיםתקליט .•.ועםחלודהממיםעם
שלךהכניעהמילותהיו ,כיפורביוםאוכליםלאממילאנורא,לא

לראשונההצוםאתשברתהזה,הנפרדיםביוםודווקאהסתום,לכיור
צמתעשרבןשבהיותךלישסיפרתזוכרתאניילדותך.מאז

מאז •הצעיראחיךעםבהריוןשחיתהאמך"במקום"לראשונה
חילונישאיש ,אותיהתמיהתמיד •כיפוריוםבכללצוםהקפדת
ושאתההכיפורים,ביוםצמיםיהודיםכיצם,שהואאומר ,כמוך

יראתמיןכמונשמעזה ...בגרוןלךייתקעזה-תאכלשאםבטוח
לאכדיאלוהים,אתלךהמצאתאמרת:ליאבלילד.שלשמים
לבד.להיות

העולםסוףאחדיגעד
בחזה.חללוכמובעורף,החוםבפה,הזההיובשהזמןכל

עללהגןהיטיבהשכה ,שלנוהלבנההדלתאתפערהאבל
אתשונאהייתכמההדירה.אתמילאמבקריםונחשול ,פרטיותנו

סוף,סוףשתחזורוחניתיהזרים,כלביןבודדהכךכלהייתי ...זה
הגעגועיםאתלהכילליהיהקשהכךכל .סדרכאןותעשה

עכשיואעשהמהלפתע.שנסעתמאזחלפושכברמהשבועיים
לנצח?באחתהפכושלךכשהמילואים

 .אליךהתגעגעתיתמידזאת.יודעאתהאלופה,אניבגעגועים
מנחםהיית ,ראשוןביוםלבסיסלחזורצריכהוהייתיחיילתכשהייתי

יוםנחשב.לאהזההיוםאז ,ביחדעודאנחנוהבוקרואומר:אותי
לאהגעגועאז ,הכולזוכרתעודואת ,ראשוןליוםקרובמאודשני
יוםאבל ,נכוןזהקשה!יוםבאמתהואשלישייוםנורא.כךכל

חמישיוביום ,חמישיביוםנוגעהואכיתקווה,מלאכבררביעי
בגללאזחולף?השבועמהרכמהרואהאתנפגשים,אנחנובערב

בוכה?אתאחדיום

 ,זמןפסקלקחתאו ,בחיינומשהולתקןיהיהאפשראישכברידעתי
זוכראתההעולם.סוףלפנירגעחשובנוראמשהולךלהגידאו

הצ'קיםפנקסאתבבוקרלילתתתשכחשאםלךאמרתיאחדשערב
שכחת. ..•כמובןואתה,העולם.סוףיהיהלעבודה,בלכתי
והייתימעט,הסמקתיבכיתתי.התייצבתהשניהשיעורבאמצע

ליהבאתלכןהעולם,סוףאתלקרברציתשלאאמרתואתהנבוכה,
הצ'קים.פנקםאת

המנחמיםשלנוכחותםעצםנראית.בלתיכציפורבחדרריחףמותך
עודבתוכיאבל ,מותךציפורשלהעלומותכנפיהמשקכמונשמעה

הקצרים,משפטיךאתהשקט,קולךאתשמעתיונושם.חיהיית
הצחוקאת ,ידיךכפותשלהרךהמגעאתבמלים,היטבהבוררים

ידעתילהארג.לשוואהמתינוותוכניותינוסודותינוחוטיבעיניך.
בתקווה.פרושיםהיועודהםאך ,יחדאותםלשזוראוכללאשכבר
 ...בפההזההיובש

שלך.הצניחהתאונתאחרישקניתזה ,שלךהנוחבכיסאהשתרעתי
והנצחיתהכבדההאחריותאתקטגעלדהשכיחהבכיסאהשקיעה
"שיתפגרשלשניותכמהלילקחתיאחדות.שעותלפניעלישנפלה
שגופיהרגשתיתשובות".ליאיןיהיה,מהיודעתלאאניהעולם,
מבורך.עילפוןבמיןשוקעתואנימתרוקן
שלעולמו •במרפסתנולתריסיםמבעדחדרקרירחושךיר.דהערב
הנוראותהשעותבמשךצירועללנועהפסיקלאהואברוךהקדוש
עלסביביפסעוהאנשיםהחיים.נעצרובתוכירקהאלה.

איזהביפקעכאילו ,מאודעמוקהדממהחיתהובתוכיבהונותיהם,
היהדומה ,אבודכךכללינראההכול .דברעודקולטתואיניחוט

העולם.סוףאחרי ,עכשיו ,דברלעשותצורךאיןשכבר

אבאאבא,

הארה: ,שלךהקטןהפרופסור ,לאיילחיתההזהבלילהדווקא
החדשיםמהצליליםנהנהקרא,הואא-בא,א-בא,אבא,אבא,

לאהואלמהושובשובשאלתהריאתה .••סוףסוףלהפיקשהצליח
אבא?אומר.

המרה.המציאותאתבסבלנותלומסבירצביציאתשמעתימת,אבא
בשלו.איילהמשיךא-בא,א-בא
רוח.בקוצרבנודף, ,אוריבונזף ,כברשתוקמספיק,

אתהגבירוהואכנראה, ,אותוהפחידהסביבוהנבוכההדממה

אליו,ניגשתיא-בא.א-בא,בוכים:לקולשהפכועדקריאותיו,
בעינייםהתבונןוהוא ,לסלוןאותולקחתינחמה.ביחיתהלאאבל

ליהיהונדמה ,הכירלארובםשאתבנוכחים,ובוחנותדומעות

עקוםחיוךמיןחייךוהואדעתוהוזחהכךאחר .אותךשחיפש

בך?נזכרהאםומצחיק.

 ,בועכברועלאפילולולספרהספקתלאעוד ,רךכהאותועזבת
זיכרוןשוםלואיןביער.שתעה-תעההנערמשהעללדברשלא
 .מדימאוחרלהגידלמדהואאבאהמלהואת ,ממךממשי

אסוןאצלנוקדחנאוה,
ההומההסלוןביןחצצההמוגפתהדלת .לחדרנופרשתיסוףסוף

אתעדייןשימרושמצעיהמיטתנושלהרכההאינטימיותלביןזרים,
חיי.בפניעליגוננהכמוראשימעלשמשכתיהשמיכהשלך.הריח

חיילכמוכבדה,שינהאלוצנחתי ,שלךהכריתעלידיאתהחלקתי
כוחותיו.לקצהשהגיע
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הראשוןהעפעוףעםהמלחמה.ימיבכלכמוהתעוררתי'בבוקרבשש
אותו .מאודשקטהיההביתלמחצה.הריקהבמיטהחייסיוטאליחזר
מבלילפתע,אותו.ישנהלאכברדברששוםהקץ,שלצלולשקט

בפינתלטלפוןניגשתיבפיג'מהבעודיקודם,כךעלשחשבתי
שלנו.הפולקיםאלהמובילותהספרותאתוחייגתיהאוכל
בגרוני.המליםנתקעואלישבע,זאת-נאוה,

הנמוך.בקולהמבוהלתשאלהקרה?-מה
נהרג.עופראסון,אצלנו-קרה
מיד.באה-אני

ומערתי.מחסוםלראשונהנפרץשאזלינדמה
בכלעמוסיםפלסטיקכליכמהנשאהבתיקהנאוה.הגיעהבצהריים

במיוחדליזכורותביניהםכמותם.מכינההיאשרקמטעמים,מיני
להביאשלהפולניתהגלותיותעלצחקנותמידהכרובית.קציצות
מובנתאהבהואיזובזה,ישנחמהכמהגלותלמתפלאהייתאוכל'
 .אליהעבירזהמאליה
זכרונותהעלינוישנים,בצילומיםהתבוננו ,שוחחנוארוכותשעות

שנינושבילינובערביםכמוממש ,צחקנוהמשותפים,מהפיקניקים
הנאמריםודבריםוצחוק,שמחהבהםשזורמיםערביםונאוה.גדיםע

נעוריםזכרונותהילדים,שלהחוכמותעלסיפוריםלב,אלמלב
עודעומדיםוהיינוהכול,להגידהספקנולאפעםאףגדי.ושלשלך
לסיים.איךיודעיםלאהדלת,לידארוכהשעה
שעתהשהגיעהעדהערב,כלוצחקנו ,ואנינאוה ,ישבנוכךממש

אייםייאוששלסמיךומעטההשמים,עליצנחופתאוםללכת.
תחזורהיאהדלת,אתמאחוריהתסגורשכשהיאידעתילהטביעני.

תקווהאפסמרלורבץ ,לצידי ,כאןואילוהנמשכים,חייהחוטיאל
מאיימת.באדישות

שקרןאתהאבא'לה
חזרת.ולאמהרשתחזוראמרת •ממךהתאכזבמאודשלךצביצי
בכניסהאותךחסםהואברמלה,לבסיסשיצאתלפניזוכר?

סמכותי:בקולושאללמשקופיםידיוכפותאתהצמיד ,בזרועותיו
אותךיגייסושלאבטוחכךכלהייתהולך?אתהלאן ,אחדרגע

וקובעחוזרהואשקרן,אבאחמודי.מהר,אחזוראנילו:ואמרת
באוזני.

יודע ,לךבניגודהוא,איךליהדגיםהואהראשונההשנהכלבמשך
אבלמת!אניהנה,ומכריז:הרצפהעלנשכבהיההואלתחיה.לקום
אמא?רואהאת !!!םקאני

לראותלךנוסעתאתטרוניה:לוחיתהבנהריהלקברךנסיעותיעל
 ...משאירהאתואותנואבא,את

כשהגענואיתי.אותושאקחכךעלעמדהואהראשוןהזיכרוןביום
והיהבך'לפגושמאודנחושהיההוא ,לקברמפרכתנסיעהאחרי
שלי.ה"תרמית"סוףסוףתחשףשעכשיובטוח

בהחלטיות.תבע ,ליתראיעכשיואבא?איפהנו'
יודעישלדבריהםלפישמתחתיה,העפרתלוליתאתלוהראיתי

 •טמוןהייתבה,קבועשהיההשלטולפידבר'
אמר:ומבטוכאחד.ובתדהמהבביטולליאמרהואלהיות!!!יכוללא
 ...אחרלמישהותספריהאלההסיפוריםאת

לקרטוןמתחתשהתחבאהאיש
בשפתואותישואלהוא •הפיךשלךשהמוותמאמיןעודאייל

אניכן,אותך.לקחשאלוהיםלואומרתאניאתה.איפההמצחיקה
לומסביראותךנראהאבלהזה,ההסבראתאוהבהייתשלאיודעת
מת.שלושהאבא

רצהשאלוהיםאחדאישעלסיפורליסיפרהואאחדיםחודשיםלפני
ייקחשאלוהיםרצהלאכילקרטון'מתחתהתחבאוהואאותו'לקחת
מתחתלהתחבאהמשיךהואאבלוחיפש,אותוחיפשאלוהיםאותו.

אותוולחפשלאלוהיםנמאסבסוף .אותומצאלאואלוהיםלקרטון'
מתחתשלומהמחבואיצאהאישהלך'שאלוהיםאחרי .הלךוהוא

אופציהעלאבאהו'מה,אז .שלוולילדשלולביתוחזרלקרטון'

נכון?חשבת,לאכזאת
כדרכו.מובהקטכניפעלתןברצון,הקברותלביתאיתיבאהוא

בביתמטפלהעציצים,אתמשקההוא •לעשותומהדברלוישתמיד
אתרק •הנרבהדלקתקצתמתגפררכךואחרנופל'שתמידהנר

אוהב.לאהואשבוכים"המטפחתעם"האישות
ממנהגיכמהאחרילהוטיםאינםבעוונותיהם,הגדולים,אחיוגם

החזןשלחיקוייםעושיםהםלהםובצרישראל'עםשלהאבלות
משה,מרה:וזועקיםרחמים"'מלאב"אלהקולעללוחצים ,הצבאי
משה.משה,אותי'עזבתלמה

תחליפים
לחיבוק,הזמנהבבחינתהואשנפתחזרועותזוגכלצביציבשביל
שלו.הצבילאהואמהםאחדאףשבשביללגלותלוקשהלאאבל
צריךהשינהלפניהחולצהאתלפשוטשכדייודע,אינואחדאף

הגמדיםאתגםאנטנות.כמוהראש,לתוךהקרנייםאתלהכניס
ובטעמןלמצוא,ידעתאבאהו'אתה,רקיהודהבהריהמתחבאים

 ...מביןאישאיןהרכות"ה"סוכריותשלהמיוחד
מכורממשצביציהתקליטים.תפסושלךהלילהסיפורימקוםאת
ובעיקרלבו'אתמחמםשלהםשהקוללו'שאימץ"אבות"מינילכל

הואאחדשיוםזוכרשמדברות.חיותעלהסיפוריםעליוחביבים
מאמיניםקטניםילדיםורקמדברות,לאבכללשחיותלךהודיע
 .•.קטןילדעודהואהאםהמפתח,שאלתאתאותושאלתאתהבזה?
לך,ודעקטן.קצתעודאני •••ארוכההתלבטותלאחרהשיבוהוא

שהואלמרותקטן'קצתעדייןצביציכיאיתנו'עודהמדברותהחיות
 .ספרביתתלמידכבר

חתךלמטבח,אומרללאניגשהואמת,שלנושאבאלוכשסיפרתי
ויצאלבנה,גבינהבנדיבותעליהמרחענקית,לחםפרוסתלעצמו

הבית.את

שחור'טורנדוציירהואהשבעהבימיעודשהבין.היחידהיהאורי

בעליציוריכלהשמיימה.והולכתכההבאפרוריותמתאבךכבדענן
ובביתקודר'שלוהמבטמאז.נעלמווהעליזותהתנועהמלאיהחיים

מרביץ.הואקוראלאהואאם
לספרהתחילואוריהילדים,בחדרכולנוהתיישבנואחדערב

מביןאחדיוםמזימון.ושמוקטןשועלהיהאחת"פעםבמקומך:
מזימון.אתלטרוףורצההזאב,ברשעהציץהעצים
שםהאנשיםהכפר'אללךאותי'תטרוףאללא,לא,מזימון:לואמר
דגים.לךיתנו

דגים.לאכוללכפרוהלךברשעהתפתה
דגים".ליתנוהכפר'אלאותישלחהשועלמזימוןברשע:אמר

לאובעיפרוןשלי'תשל"דרישומימחברתאתושלפתימיהרתי
עללילדיםלספרשנהגתהסיפוריםאתאורימפיכתבתימחודד
 .בועכברוועלהנודע,פילצ'וקעלהזאב,וברשעהשועלמזימון
שלך.בסיפוריםכשנזכרנוצחקנואיתנו.הייתקלהלשעה

לךויחםאליבואמפה,וצאקוםאמר:לבארהזאבכשהגיע ... "
 " .•.לחכיוייערבבקרבי,
מרגיששאוריחושבתאנימדהים.היהבפעולהאורישלהזיכרון
שלכם,היומיתבשעהעסקתםשבהםבענייניםבחסרונךמאוד

פניעלתהליכיםעלבהסבריםגיאוגרפיות,במפותבהתבוננות
השחמט.ובמשחקיהארץכדור

הםהספריםבעוינות.בחןהואהביתאתשמלאוהזריםשללאת
המון'קראהואהראשונים.הימיםבאחדכברליאמרשלי'המפלט

שעשה.מהכלכמעטהיהוזה

חרשיםפמוטים

חדשים.פמוטיםלקנותהחלטתיהשבתכניסתלקראתשישי'ביום
כבוד'בהדרתהשבתאתלקבלורציתיהתפרקו'הישניםהפמוטים

שהתחתנו'לפנישעודנזכרתיכוח.עמדתמתוךלחייםלחזור
שכמוני.קיבוצניקיתאותי'הביךוזהנרות,שאדליקממניבקשת
אחת,פסיכולוגיתשלסיפורהבהשראתחיתההפמוטיםקנייתהפעם
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העצמאות,ליוםסמוך ,השחרורמלחמתבימי .לביתיזימנהשצילה
ליוותההמשפחההקרבות.באחדאחיהנהרגלמדינה,שנהבמלאת

יוםבחגיגותלהתחילעמדולביתםומששבוהאחרונה,בדרכואותו
לבנהחולצהלבשהתרחץ,האבל,בגדיאתהסיראביההעצמאות.

העצמאות,ביוםלהתאבלאסורשמח".ב"חגהביתבניאתובירך
 .חייואתהבןנתןכךלשםלא ,אמר

זרים.-והפמוטים ,מגוחךהמעשהלינראהאחדיםשבועותלאחר
מהם.נפטרתיאחדיםשבועותכעבור

בחלוןמקישחגרהחשי
ללאקרוא,לאהזדחלחדששבועהשבת.גםעברה ,תמוהשבעהימי

כמו ,כךכלארוךשבועעליעברלאמימיתכלית.ללאתקווה,
מלכת.עצרוכמעטמהלכם,אתהאטוהחייםהשבעה.שלאחרהשבוע
 ,ומסודרמאודנקיהיההביתוארוכים.שקטיםהתמשכוהבקרים
נצח.לתוךהתמשךצלולכאבאחרת.משפחהכאןגרהכאילו

בראשה,מניעהשעונה,עלקלותמקישהבפתח,עמדהכברהשיגרה
לשובלימניחיםאיןמדועהעניינים?מהכשואלת:גבותמרימה

ולהיכנס?
 ,חלונותינועלמהצביעחדלוכברהשכניםללימודים.חזרוהילדים
הסתקרן.לאכברהרחוב
לחדשותאוזןבשיםהאזינואנשיםנשק.שביתתעשוכברברדיו

בהן.והתברכו

היההואאחיך.אתהחזירולאעדייןאבלולברוח,לקוםפשוטרציתי
אתלקחתאליונסעתהשנהבראש .לאתרוהצליחוולאבאפריקה,
כשפרצה ,בגללומודאגהייתזוכר? ,עבורנושהחליףהפטפון
יכולתיאיךאבללהימלט,רציתיבמילואים.היההואהמלחמה
מהאבל.שברחנוולראותהריקלביתנולבואלוולהניחלברוח

התפוצץחזחל"ם
אתחיפשהעודהיאבבית.טובהדודהעםשהיתיאחדשקטבוקר

כשהכנתלךשנתנהכסף,בכפיתקידושיםשלה,הנישואיםעזרתת
הזאת,לתעודהקרהמהמבינהלאאנילנדב.גטועלהעבודהאת

כךעלועמדהשלא,טענההיאאבלאותה,להשהחזרתבטוחההייתי
אותה.שאחפש

העצוב,פתחנועלנבוךעמדחברךיאירבדלת,צלצולנשמעלפתע
שחררושכברלמרותהמלחמה,שכנהעודבפניו .אבירנואםתוהה
כב.דעולנשאוכמו ,מאודעייפיםנראוהשזופיםפניוממנה.אותו

מהכשרים,המןאוזניאיתרוהביאבפוריםאצלנושביקרנזכרתי

שבטוח.

הסיפורלפרטיאיןכברהיוםלך.קרהמהלראשונהשמעתיממנו
עוצםמלואאתאחתבבתקיבלהמוותאזאבלרבה,משמעותהזה

המתפוצצת.מפלציותו
היההואוהתעלות.אורכנקודתרבהבבהירותליזכורהזההביקור
כשעזבניחומים.שלמשקלשהואאיזההיהשבדבריוהראשוןהמבקר
אילותקווה.ושלאמונהשלמתתאיזועימישנשארההרגשתי
השבעה.במשךאוזנישמעווקהויותהבליםאילושמעת

לך.מחכהמהמושגלךאיןלך.קרהמהמבינהלאעודאת
מתחילאז ,כךאחריקרהמהתראיכלום,עודזההראשונההשנה

במוסדות.בביורוקרטיה,מאבקזהמהתראיעודאת .ייןהעבכל

בך.יכירלאאחדאףהיוםהכול,ברצוןממנולקחוחיהיהכשהוא
ואתלדרכםיפנוכשכולםיהיהמהאבל ,אותךעוטפיםכולםעכשיו

לבד?תישארי
בחציתרגישישלאהזוגית,המיטהאתלהחליףעליךראשוןדבר
 ,לוקראולאלהידחף?צריךהיההואמה ...בלילההמיטהשלהריק
-ולתמידאחתפעםתלמדישלךהילדיםאתבבית.בשקטשישב

 .אפשרשרקממהלהתחמקלהתנדב.לא
ניסיתיהמוות.עלמחשבותהמוןליהיויאירשלהביקורבעקבות

ואנשיותחמושתועלכשהזחל"םשהרגשתמהאתלהכיל ,להבין

והמאירים,החכמיםפניךאתראיתילפתע.והתפוצץבבזוקהנפגע
אותיהשאירוהמוותלךשעוללמהעלהמחשבותהיפה.גופךאת

לגמרי.מתבאמתשאתהקלטתיפתאוםמאו.דומפוחדתמבוהלת
כזה?גורללךבחרזהמיאדירה.בהתפוצצותהתפוצצת

מבעדנשבה.סתוויתרוח •מאודהתקדרוהשמיםהצהרייםאחר

נוראהמכהחשתיולפתע ,וחסרהולךבחצרנושהאורראיתילחלון
אתלשאתיכולתילאבור.בעמקינעזבתיכאילוויאוש,בדידותשל

וחסראבודלינראההכול •בלעדיךלחיותלהמשיךעליכיהמחשבה
הצלחתי.לאלזעוקאפילוטעם.

שנחעשרהבאחתממךצעירנראהתמירחרי ...

אפריקה,בפשפשימפושפשלאל!תודה ,חישעיה.הגיעזהבערב
ממךצעירנראהתמידהרי ,מוזרבלבול.כדיעדלפתעלךדומה
שנה.עשרהבאחת

בינסכהנוכחותוההוא.בלילהאיתנולהיותשרצהמאודשמחתי
העינייםאתרקזוכרתאנידיברנו.מהעלזוכרתאיננימה.בטחון
כשלי.כבדהחיתהמהןשניבטהשהאבדההכאב,למודותשלו

ברקיםשלנו.החניהמגרשאתנובמברשלראשוןגשםשטףבלילה
מיותמתשעמדהשלךהכרמל-דוכסגרוטאתאתלפעםמפעםהאירו
יה.החגבמגרש

מילאהראשוןהגשםגשם.אהבתכךכללדמעותי.דרורקראהגשם
הייתבאשדוד?שלנוהראשוןהחורףאתזוכרשמחה.תמידאותך
גליומהמייתכולךנפעםסערה,בשעתהיםאתלראותמוכרח

הרחוקיםרמת-גןבימיגםושוצף.לבןבקצףובחום,בירוקהמאיימת
 .מטריחעםדווקאולאובגשם,איתילשוטטאהבת
שלגשם"שלנו",גשםהיהלאכבראשדודילילהבאותוהגשםאבל
 .ביחדואנחנובחוץוקרגשםכשיורדלאהובטובכמה

גשמיזרמועודברחובות .שטוהרעולםעלהשמשזרחהבבוקר
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המפתיע,השינויעלשמחוילדיםצבעם.אתשינווהכבישיםהלילה,
ילדותהקיץ.לאחרחינםשהתחדשמעיליםולבשומגפייםנעלו

הצבעוניות.במטריותיהןהתנאו

שלךהכחולהסוודרהזבל.לפחגופועלשהיהמהכלאתזרקשעיה
הבסיסייםהמשקלהבדליאתבעלילוהזכירברפיוןעליותלויהיה

בבנק. ,בדוארהביטוח,בחברתענייניםכמהלהסדיריצאנוביניכם..

לשלוליות,מעלהרחובות,לאורךעצמיאתלשאתכוחביהיהלא
במיןהמיוחדת,בדרכואותיליווהשעיההמדרגות.במעלי

בעצםהתביישתימלים.ללאומרגישה,שומעתשקטה,השתתפות
הרגשתיאברי.בכלחיתהכבדהלאותבעולם.ברחוב,קיומי

הביכהבצעריעםברובוההשתתפות ,איתימפגישהנרתעושאנשים

לבשנדונותבלידמעות,בליהזההמסלולאתלעבורקיוויתיאותי.
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בציבור.

שבר

עשרהתשעאתתתואר.שלאעייפותהרגשתיהזהמהמסעכשחזרנו
נמשכהוהדרך ,צעדאחרצעדכושלת,עליתילביתנוהמדרגות
ואחת.שלושיםבתזקנהונמשכה.

האבוקדולפי.דברלהכניסמסוגלתהייתילאלאכול.ישבנו
הרגשתישובלחסל.שעליורענןצעירלוייתןכמולינראווהביצה

מהכורחאופןשהואבאיזהלהיגאלעזורצוןפתאומיתהתרוקנות
להעלותהצלחתילאותקווה.טעםללאחייםלחיותלהמשיך
כבדנראההכולבלבי.בהלהאחזשאוכלאורקרןאיזובמחשבתי

ומאיים.מנשוא

מכפותאליזרםועדנהחוםשלים .בידיוהחזיקהלצידיישבהחיה
ידיה.

באשדות-יעקב.לחברותיהילדיםעםולנסועהכוללעזובהחלטתי

אתגםפתאוםתלכיאללו,הלךמזמןהאורכל
אתלארוזקשהכךכלליהיהאבלדגולה,מתארגנתשאנילא

כלאיפה ?לעשותמהמזוודה?מכיניםאיךלנסיעה.המזוודה
אתארחץאיךבוקר?לארוחתנאכלמה ?לקחתצריךמההבגדים?
לאדברשוםלמההזבל?אתיורידמי ?זאתאניחהיכןהכלים?
לי?מתארגן

לאשדות-יעקב.נסענווכולנוהמכונית,עםהגיעדניסוףסוף
בחדריםשיקומנו.אתלהסדירביפו,השיקוםאגףאלסרנובדרך

הכולהיחי.דהנויהיוהצבעונייםהאריחים ,הללווהישניםהאפורים
חיתהעודהמלחמהומוכים.עצוביםלינראוהאנשים ,קודרנראה

אתזוכרתשאינני ,שלנוהשיקוםעובדתכאב.המוןוהיה ,באוויר
מצחיק,היהזה ...עלימעיקמהאחד:דבררקלדעתרצתהמראיה,

מעלכמסחרהלישנראהמהעםנוראהרגשתיצחקתי.לאאבל
גופתך.

ביזרקושלנויפיםזכרונותצפונה.כךכלהמוכרתבדרךהמשכנו
וצילםכאןעצרשאבאזוכרתאתאמא,פינה.מכלחניתותיהםאת
נעיםעללךסיפרכאןבדיוקהשיטה?לביתבדרךיזרעאלעמקאת

אוזנוופירט.אוריהמשיך ..לואמרוהמנהל ,להתפטרשרצהשומר
לרכלשאסורלךאמרתירואה,אתה ,מדייותרמעטתמידשמעה
 ...הילדיםבאוזני
שלהדרמעטלךלתתכדיתנועה,עבירותאלואילךהדביקצביצי
אתקורעהיההואמה,קמ"ש, 120איזהנוסעהיהאבאנהגים:

הכביש.

מזלקמ"ש. 80היותרלכלנוסעהייתהילדיםשעםיודעיםשנינו
היאעליה,האלההלכלוכיםאתשמעהלאהישנהשהכרמל-דוכס

כאלה.מהירויותהכירהלאבכלל
לילדיםפיזמתיאת"גםפתאוםתלכיאללוהלךמזמןהאור"כל
משמעות.כפלעתהקיבלוהשירמילותהנסיעה.בזמןגליכהר

 ,השירמילותאתלווהסברתישרה,אנימהעלאותישאלצביצי
 .למצבנולהפליאשהתחברו

להזותהשתדלתילעתי.דטובותבתקוותבמחשבתילהתמקדניסיתי
עודזההיהכאילובאשדות-יעקב,חברותיעםלייהיהטובכמה
שם.המשותפיםמביקורינואחד

שלהאוכלחדרשבקרבתוהעבותיםהגבוהיםהפיקוסיםבצלעצרנו
כשניסיתי ,הדרובכלהתגלהשליהנדירההתמצאותכושרהקיבוץ.
חשפתילשוואברוריה.שללחדרההכיווןאת ,בערךלקבוע,לשווא

לצחוק.רצהלאאחדאף ,כשדוברתיאת

ברוריהשלבחדרהמלחמהמטח
בחדרנמשכה.עודהמלחמה ,באשדודכמושלאבאשדות-יעקב,

לאשעודוהצעירים ,מאודגריםהמכרהגבריםרקנראוהאוכל
עובדים.שלחסרבתקןהמשקאתלהחזיקקשהעבדוכולםהתגייסו.

רוח,שבשאראחדותשלאווירהאותההורגשההחבריםבין

לאנשים.עושהשהמלחמה
כלויצאונכנסואנשיםמלחמה.כמטהתפקדברוריהשלהחדר
אתיחדנשאנוואניוברוריהעיריתמתייעצים.מדווחים, ,הזמן

מן ,היחדמןכוחשאבנוהמלחמה.שלהמריםפירותיהספיחי
מהיחד"בית"קצתהרגשתיבינינו.שישמאליההמובנתהנתינה

ואהובה.מובנתולהיותהכוללהגידמהאפשרותהזה,
במלחמהאיבדיהודה,אחיה, •דודבןהזאתבמלחמהאיבדהעירית

ושמחתהנעוריםבדןאוועלוהנפשיהפיזיהכאבעלחשבנו .יד
במתכונתצעיריםחייםלבנותכדיהדרושהעצוםהכוחעלהחיים,

שאינהאחותבאהבתיהודהשליסוריואתליוותהעיריתנכות.של
ניסתההיאאךפנימה,בלבההיהנוראכאבוגבולות.לאותיודעת
ההומור.חושאתלאבדולאתקווהלבטא

איוםכתבלךהיהממילא ,שאיבדהידעלאיתרצחקההיאנורא,לא
ונורא.

הואגםבכאביו.מאודהתייסרהקרסול.אתבמלחמהאיבדיואב
נוסעתברוריהההרים.עלעודידלגשלאלמחשבהלהתרגלצריך
שלושהאחריבת, ,רחליעם ... (בהריוןהיאלרמב"ם.יוםמדיכמעט
 ,סודיהיהזהאבלאתכם>,השגנולך:אומרהיהבטחיואבבנים,
כךלנסועלהנותניםהיולאאחרת ,אחדלאףלגלותהיהאסור

יום.מדילרמב"םבטרמפים
 .חברותיעםליטובובילדים.בעצמיאלא ,לטפלבמיאיןכברלי

מקשיבה.אוזןבסביבהמצויהכשרקומדברת,מדברתאני

שיחה

אזכרהעלנוהודיעוהם •אשדודמעירייתטלפוןהגיעאחדבוקר
כךכלנשמעבטלפוןקולולשעיה.הודעתיבנהריה.הקברותבבית
מכלאותנוויקחמידשיבואלולהגידרוצהשאני ,לקולךדומה
חדה.משפטיםסגירתאותה ,דיבורחיתוךאותוהזה.האסון

מלווהרוחהתרוממותאיזואצליעוררהבנהריהלקברהנסיעה
כאילוגדולה,ציפיהשלקצהאפסשלתחושהמיןמעטה.לאבחרדה

וקיים.חיאתךלהיפגשעומדתאני
באיחורהגיעהובנאוה,בשעיה ,ברותיעמוסה ,דנישלמכוניתו

מאחריםשלנו.המשפחתייםהאיחוריםלמסורתבהתאםעצבים,מורט
לאזכרות.גםמאחריםלבריתות,לחתונות,

לנהריה.המשכנוואנחנוהשיטה,בביתהשארתיהילדיםאת
באשדו.דשליהדוארבתיבתשהתאספוהמכתביםאתקראתיבדרך
הנוסעים.ביןהמכתבאתהעברתימותך.עלליכותבליבנואהוד

חגוהמשותפיםחיינווכלבמוחיערפלוחתהזמנים .המוןדיברתי
שלשורותעשרותפניעלחלפועיניהרף.בלימהשברתיסביב
נראותרגעיםבאותםקרובים.וגםזריםלישכתבואבלים,ניחומי
מהכיל.ודלותריקותכךכלהאלההמלים
 ,לבדנושלנוהאחרוניםהטיוליםאחדאתליהזכירהצפונההדרך

והשיחהנסיעהכליח.דבנסיעהלנוחיתהשמחהכמהלאכזיב.
תוכניות.דאגות,מחשבות,טוותה,שהיא

חיתההזרימההקברות,לביתכשהגענולאזכרה.שאיחרנומובן
פנימה.דרכנואתכשפילסנופנינועלעברואנשיםמאותהחוצה.

כמעטומכסיםמתנועעיםאלפיםקברים.מאותסביברוחשאדםנחיל
"הצבעמהצחקתכמה . 11קבר ,זשורהזוכרתאניהקברים.את

אותךלקבורהזה,הדבראתלךעשהזהמיהפנתרים,שלזין"
זין'?בשורהדווקא

בקצהאבלים.שלואדירגדולביםקדימהנעים ,הקבראלחתרנו
צורחתבקצב,אבלותקבוצתנעההארעיהקברותביתשטח

שחורהחיהכמולינראוהםפניה.אתשורטתומייללת,נוראות
מסוגלתאיננימאזפוסק.בלתיברטטוזעההנעהממדיםאדירת
שחור.ללבוש
שחורות:באותיותכתובועליובאדמהתקועלבןשלט
 ,צה"לשלוסמל 412608דולרעופר
הקברשלהקרובהבסביבהאפילודבר.בשוםלהתרכזהצלחתילא

אתלסבוליכולתישלאומתחסדיםצבועיםמיניכלהסתובבו
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עםשליהזההמפגשבכבודפוגעיםשהםעלכעסתינוכחותם.
אתבדמיוניוטוויתיסביביבאנשיםהתבוננתי .איתן ,הקבר

בשלי.לידילאכאילוסיפוריהם,
נוע.בלירבזמןשלךהקברמולעמדתיכך

לב.דאותנולהשאירממלוויבקשתיאיתן.לדברכךכלרציתי
השלכתילהתרכז.אצליחיתרחקוכשכולםאולי ,וחשבתיהתכופפתי

ציפורנים.שונאשאתהזכרתי ,קברךמעלהציפורניםזראת
ספרות.חמש ,מאחורישמעתיתראה,תראה,

סיני.מבצעלפניעודהתגייסומבוגרים.אלה
 '. 73גיוסשנתוןצעירים.ממשזה!מהתסתכל

 .הסדיראתכברגמרואלהמדבר?אתהמה
מימין.שלישיהשביח,בשורהשםהבט

במקוםהמרתקתהאבלים""שיחתאתלהמשיךבזעםמהםביקשתי
מצליחהאיניבהעדרםשגםגיליתיסוףסוףכשהסתלקואבל ,אחר

איתן.לדברבאמת
ושאנימעולם,לישהיההיחידהביתהייתשאתהלךלהגידרציתי
להגידרציתיאני.ולאמתשאתהטעותושזוכךכלאותךאוהבת

כלרציתיאיתן.נפלאיםחייםליושהיואתהנהדראישאיזהלך
כללךאמרתיאנימובן.בשוםשיחהחיתהלאזואבל ,לךלהגידכך

לאלבכותגםאני.לאאפילושמע.לאאחדאףאךבלב,זאת
הצלחתי.

חביתהחוזרים

אל ,חללךאתכולוהמלאביתנואלמהחזרהחששתירביםימים
להתגעגעהתחלתיפתאוםאבל ,הנצחי ,הכבדלעולהחותמות

לחזורבפירושרציתיאבלבעצם,התגעגעתילמהיודעתלאהביתה.

מכלתשכחיב"המורהנזכרתילבי.אתממלאהחמימותהביתה.
בעולםמישהוכיההרגשההתלמידים.שלאלינו"ותחזריהעניין
אותי.וניחמה ,מאודלינעמהלשובימחכה
והביתה.וכבדגדולהתארגנותמסעחזרשוב
בהונותיעלצעדתיעצוב.וכמההזה,לביתלשובהיהטובכמה
כוחותלינתנווזכרונותיואבזריועלהביתהחדשים.חיילתוך

להמשיך.ואומץרוחבינפחוהזכרונותחדשים.

חביתהששבתטובכמה

פשוטכךכלבחלומי.הופעתבלילההביתה.חזרת ,כמונואתה,גם
חיבקת ,רךאורהתמלאהביתבמציאות.הדברקרהכאילו ,וטבעי
אליצחקתאותי.עטפווביטחוןרוגעשלטובהוחמימותאותי,

שובהמרה.חיימציאותשלהכאבאתשלךבחיוךוביטלת ,בעיניך
כהשלנוהאהבהחיתהשובהחיים.מלחמתאתלבדינלחמתילא

ומובטחת.מאליהמובנת
עםהתפתלתיאינך.שבעצםבידיעהנאבקתיהחלוםשלתוכובתוך
ושיגלו ...לזכרךשהקימוהפינהאתותראהלתיכוןשתלךהחשש
הרגשתיהביטחון.ממשרדתגמוליםמקבלתואניחי,בעצםשאתה
רם.בקולהזאתהבעיהאתלהעלותהעזתילאאךנוכלת,ממש
בהססנות.גמגמתי ...שליאמרו-אבל
 .וזהוכאןאניהאופיינית,בדרכךהשבת ,אמרומהחשובזה-מה

סיפרואנשיםהימים.בששתעליךשהסתובבובשמועותנזכרתי
"דורשיאותםוכינית ,שהדאיגוניכעסתואתהשנפצעת,ש"שמעו"

רעתי",

לחבק ,לבדאיתןלהישארכיצדתחבולותחבלתיהחלוםזמןכל
רגעבכל ,כךכלחמקמקהייתאתהאך ...שלירקשתהיהאותך
ניסיון,עודהכרחיים,סידוריםתקלות,שלסוףאיןאחר.משהוקרה
סוף.סוףאותךלאמץאדירומאמץ ,כישלוןועוד

הילריםהילרים,
קשהאכזבהזוחיתהגעלדהחלום.אתבאחתקרעהמעוררהשעון

הבוקראור-ואחריהפורקנה,אלבאהשלאעצומההשתוקקותשל

גלגלאתלהסבכוחביהיהלאאלמנותי.חשכתאלשהחזירניהזה,
לגלולמתחילהאניכאילוחשתיחיי.מציאותפניאלשליהנפש
תזוזה.כמעטאיןאבל ,כוחיבכלודוחפתדוחפתאניענקית.אבן

בלעדיךהזה.בבוקרחיהעודאנימדועותמהתיבמיטתיהתיישבתי
לחיות.רציתילא

שלנו!!!הילדיםלפתע.נזכרתיהילדים!
אלהמרכבהאתלדרדרלסוסיםלתתלאהמושכות,אתלאסוף
התהום.

יפלוהםאפולאניאםעמוקה:חובההכרתרק ,ביחיתהלאתקווה
איתי.

ומפללתכאןיושבתהיחידה,משענתם ,אניעושה?אנימה
אני?אמאאיזומהעולם.להסתלקותי

במטבחהתיישבתיהזה.והטובהמוכרבביתלהלךוהתחלתיקמתי
ידעתיתמידעצמי.עםושוחחתיישבתיסודותינו.מטבחשלנו,
 .בשיחתיבודדתמאודהייתיהזהבבוקראבל ,עצמיעםלדבר
ברגעיםלמותנפשיאתשואלתאניכישאףעצמיאתלשכנעניסיתי
היהכברהריומותך ,מותךמאזמהותימשהובעצםהשתנהלאאלה,
היםקרקעיתלעומקחייקואתהנמכתי ,קואיתריישרתי ,ליידוע

שממה.הואמחייעתהשנותרשמהיודעתכבראניהזאת,העכורה

אפשרי'גםזה-עצמיאתלשכנעדימיתיחידוש,זהשאיןומאחר
 ... "קלות"קליהכולובעצם
בוקרשלשמשחדש.יוםהחוצה.והצצתיהתריסיםאתפתחתי
לאאוליבוקר'שלאישהייתלאפעםאףאתהומזמינה.מלטפת
נתןהואהזהובבוקרחיים,סםהואהרךהבוקראורליאבלתבין'

אתלהקים-הבאההחייםלמשימתכוחומעטקטנהתקווהבי
גן'להספר'לביתמעודדבחיוךולשלחםטובהברוחהילדים

למטפלת.
מסודרת,בוקרארוחתעםשיר'עםבוקרזהשיהאכוחיבכלניסיתי
חשבתי,הבעיות,כלאתכרגעלפתוראפשראיטוב.רוחבמצב
עלימייאש.זהקצהו.אתרואיםשאיןעדועצוםגבוהכךכלההר

בלב.דהיאבלבד.המיידיתהקצרההמשימהעםלהתמודד

שליהתלמידים
מאזעברחודשכמעטתלמידי.עלבחושביאותיהציףגעגועיםגל

הווייתשםנרקמהבוודאיהמדרגות.במורדבמרוצהאותםעזבתי

לפגושעתידיםשהםהמורההאםלה.שותפהשאיננישלמהחיים
אחדים.שבועותלפניאותםשעזבהלזובמשהו'דומהקרוחב

חייםשמחתמלאתאשהההיא,אלישבעאתרוחיבעינישיוויתי
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היום,אליהםשתגיעלאלישבעהכיתה,אתאיתההסוחפתוכוח,
ממנה.אזלושהחייםאשה

 •לחזורוהטעםהכוחאתלישנתנוהםשלהם,והטלפוניםהמכתבים
אתמהרשתשכחירוצהאני ,אסתרליכתבה ,בסדרלומדיםאנחנו
בלב.לךשישהצערמכלתשכחימרוצה.לכיתהותחזריהעניין

האסוןעלבמהרהושתתגבריללמדנומהרשתשובימקוויםאנו
אותך.שפקד

במהרה",שתשובירוצים"אנחנורבים.אצלהופיעמזה"ה"תשכחי
במשנהו.תלויהאחדהיהמשל
מורכב.יותרקצתשהענייןקלטארנון
שלבפניהםגםצערוניכרבדומיהזאתקיבלוהילדיםכתב:הוא

הלכנו .דיברנושלאכמעטהביתהבדרך •שהבינוהחדשיםהעולים
יודעאיניבזהירות.העירמכתבוובסיוםלביתו.אישאישדוממים

יגלידהעמוקשהפצעלךומאחלמסייםאניולכן •..לכתובמה
במהרה.

איךאותנוואוהבתלכולנודואגתשאתיודעתאניכותבת:ותרצה
 .אותךאוהביםשאנחנו

איךאותי?יקבלוכיצדלהם?חסרתיהאםחשבתיאותי.סחףזה
להתנהגאצליחהאםהכיתה.עכשיונראיתאיךהשיחה?אתאפתח

חזקהלהיותהעיקרנורא,לאלעיניהם?אבכהאםומהבטבעיות?
אבוד.שהכוללהרגישלאלהתייאש,לאמבפנים,

איזובתוכימצמיחהכיתהעםהצפוישהמפגשגיליתיאטאט
 ,נוחותיכלאתממנישאבההזאתההתכוונותציפיה.שלדריכות

 .לדרךלצאתהכוחאתליהעניקהגםאבלרזרוות,שוםלהותירבלי

הספרלביתחזרה
באחת.אותיחשףהבוקרשלהבהירהאורלרחוב.מביתייצאתי

לשוליעצמיולדחוקלהסתרמבקשתכמוהמדרכהלקצהנצמדתי
היטבשהכרתילמרותנשמעים.אינםשצעדיליהיהנדמההעולם.

 ,כאןצעדתילאמעולםכאילו ,דרכיאתכמגששתחשתיהדרךאת
ממבוכתונבוכהבאלמנותימתביישתאיש,אפגוששלאהתפללתי

הפוגש.

קולהאתשמעתילעבודה?הולכתכבראתחזרת?מתיאלישבע,
חיה.של
 ?אתשלומךמה ,-כן

מכףאלישזרםבחוםנזכרתילעבודה.שוביוצאתלראותך-נהדר
הזה.הפשוטבמגעחיתהאהבהכמה ,בידישהחזיקהידה

הלאהרחבהמעט.קרירהיהביה"ס.שלהמערביבשערואניוכבר
ואפודות,ארוכיםמכנסייםחיים.שקקההספרביתבחזיתמרוצפת

הקיציים.מהסנדליםמציציםצבעונייםוגרביים
עצובהרוחבשפלותבהיכנסיבייבחינושלאכדילהתכווץניסיתי
ההומה.השמחהלהיכל

הרבה .בעברנחלתישחיתהחוסן""לעולםשלהפתאיםשמחתאי
שלויםבואי,עלכניםשמחהביטוייהרבהסביבי.והצבעותלחישות
מבוכה.

בכיתתי

לי.חיכתהמאודדרוכהדממהשלי.הכיתהחדרדלתאתפתחתי
דברכללעשותרגעבאותומוכניםהיושהתלמידיםהיהנדמה
מאודשמחתיהמבוכה.מןואותיעצמםאתלהוציאכדיבעולם

לינמצאוולא ,התרגשתיאיתם.לשוחחליהיהקשהאבללראותם,
המלים.
 ,מהשברתיאתלרכזליהיהקשה •השיעורלנושאמהרעברתי
שיחה.לפתחמסוים,נושאעללהרצות

עליוהיהלבתיהם,שקטיםהתפזרוהתלמידיםהראשון.יומיתם
נאלצתיעתהעזבני.לביאומץהכול,התרוקןלפתעלביתי.לחזור

ילדינו ,נכון .לחזורלאןליאיןכיהברורהההכרהעםלהתמודד
אךשלהם,ה"בית"הייתיאנילי,זקוקיםוהיואותיאהבולי,חיכו

 •••ובהעדרךהבית,הייתאתהבשבילי

מאשרלתלמידילתתיותרהרבהליהיהשקלכךעללחשובעצוב
נכה.אלמנה,הייתיבבית .כךכלליזקוקיםשהיו ,לילדינו
אינםוהמיםמנשוא,כבדותבאבניםנסתםאהבתנושמעייןהרגשתי

 .יותרבולפכותמצליחים

לשבתעוגה
מתחמיןבשבילי.שמחההיולשבתהקניותלשבת.חיכינותמיד
הארוכותוהשיחותהחגיגית,הארוחהשבת,ערבלקראת.שלטוב
שבת,שלהטיוליםעבודה.יוםאחריושאיןהלילהתוךאלשלנו

שבת.במוצאיהבילוי
נעשהחסרונךבכאבן.צורבותהיובלעדיךהראשונותהשבתות

היהלאכב.דלעולהפכוהקניותנוראי.ביאושנתקפתוהייתיסמיך
 .מיותרממילאהכולכאילו ,דברלקנותרצוןלי

לארוחתהאחרונותבהכנותעדייןטרודההייתי ,אחדשבתערב
 .שליבעצב ,בעצמימאודעמוקשקועההשבת,
המיוסרדמיוניבישיטהעופר!!!בדלת.חדצלצולנשמעלפתע

יהיהכיוהידיעהנפילה-זהאחריומידפתאים,שמחתשלבשבריר
הזרים,החדשים,ממיטיבילמישהופניםמאורלגייסעתהעלי

אותי.קוממהכךעלהמחשבהעצמו.טובמהכרתזורחלמולייתייצב
ולאהסגורההדלתמאחורי ,במיטתילבדילשקועלהעלם,רציתי
להיות.

הדלת.אתפתחהילדיםאחד
וכלגח,ערבידיה •שליהספרמביתהמורותאחתיונה,עמדהבפתח
פניםמאורלגייסניסיתיוילדיה.בעלהגםאיתהטובה.כוונהכולה

שיחתהאחרוניםבנוחותיומשכתילשבת,אותםהזמנתיאלמנטרי,
תקווהואפסחושךובלבירא,ועלהאעל ,הספרביתעלחולין

ועניין.

באורחאותישימחהאחריהםשהשאירוהעוגהוהלכו.קמודבר,סוף
לשבת.עוגהעימנושיששמחתיפשוטאניוילדותי.תמוה

כמכאובזכרונות

ליהיהקשה ,ביועוליםצפיםהזכרונותכשהיוהראשונותבשבתות
אנשיםועםהילדיםעםבחופשיות,עליךדיברתיאמנםבכך.לעמוד
שלהיפיםרנותלזכרלתתאבל ,ביתנואתהזמןכלשפקדואחרים
לאבזאתוריחותיהם,צבעיהםכלעם ,ביולחיותלעלותחיינו

כבסכינים.ביחתכוהזכרונותלעמוד.יכולתי
החנייהבמגרשארוכיםשבועותבמשךשעמדהלמשל,הכרמל-דוכס

פחדתיבה.להתבונןיכולתילאכזה.חותךזיכרוןמיןהייתה ,שלנו
הזה.הכאבעםלהתמודדהחלטתימסויםבשלבלחלון.מבעדלהביט

עוצמתן.בכלאותילהציףהמרותהמחשבותלכלונתתיהסתכלתי
כבראניאבלאיום,באמתזהההרגשה:באההזאתההצפהאחרי
זה.עםהתמודדתיכברחידוש.בכךאיןזה.אתיודעת

לעלות.לונתתיגוברין.ביתלמערותשלנוהאחרוןהטיולגםכך
ביתבמערותההליכהאת ,בדרךהשיריםהנסיעה,אתזכרתי
המערה,שלהחריףהריחאת ,עליושדרכנוהרךהאבקאת ,גוברין

שאכלנוהעוףסלטאת ,לסעודתנולנוששימשהיפהפההסלעאת
הבדיחותואתאבק,גרגיריוחריקתחמוציםבמלפפוניםמטובלשם,
המאירות,התמונותלכלהרשיתי •בתוכיוחיקםהכול •עליו

לכלדרורקראתי •אותילשטוף ,כךכלעתהליהמכאיבות
בראש ,בגלויבתודעתילפסועלהןהתרתיהעצובות,המחשבות

 .עוצמתןבמלואזקוף,
 ,מאודומרוקנתעייפהחשתישבסיומהעצומההתרגשותזוחיתה
אז.חשבתיכךלפחותיותר.ומחוסנתחזקהזאת,עםיחדאבל

לישצפויהידעתי ,לביעלוהתדפקוהזכרונותכששבויותרמאוחר
מפניהםוהפחדהזכרונותמפניה.פחדתילאשובאךקשה,חוויה
לאחרכיידעתילהם.יכולהאניכיידעתיכהר.עלילאייםחדלו

רקמעתהשיחיוהחןאבניאלוכיברורהידיעהתוךאותם,שאחווה
מהםלהשתחרראוכל ,חייבמציאותעודלהתקייםישובוולא ,בלבי

להם.יכולתיכיולהרגיש
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קטנותנחמות

 .אותומכירהייתלאהביתה,פתאום,אחד'יוםמגיעהייתאם
הסלון'שלהגדולותהדלתותאתמכסיםצבעיםעליזיחומיםוילונות
 •שלנוהספריםשלהחדשמשכנםמקוםהםלבניםפלסטיקארונות

ואתלאכול'זכיתלאשלנוהכתוםהחדשהאוכלשולחןעל
במתנה.דברשלבסופוקיבלנושתהיה,רציתשלאהטלוויזיה

קטרגעעמדתיספורות.דקותתוךבחרתילמשל'הווילונות,את
אחריויצאתי.מחירסיכמתיהבדים,אחדעלהצבעתיבחנות,

תשומתכמהנזכרתאני •והשולחןוהארונות,המקרר'באוהווילונות
לךתארבבית.ורהיטמכשירכלשלבבחירהמשקיעיםהיינולב

לראותמבליבשק"ם,שעובדמכרבאמצעותאפיהתנורשהזמנתי
בוודאי.מתפלץהייתבטיח,ולאשווקיםסקרלאאפילו.התנוראת

שרווחההאמירהובעקבותבגללאוליקניתי.לאעודשטיחאגב,
אתמסתיריםהיינוהודעתם?לאלמהשהפתיעו:לאורחיםבביתנו
ערוםדיהיהביתנואיתנוכשהייתמוזר'לשטיח.מתחתהבלגן
חשבון'בליקונהאניועכשיוהכול.לנושישהרגשתיאבלודל'

טווח.קצרתנחמהמיןזאתאוליבכלום.באמתשמחהואינני
צורךביישהדעת.עלמעליםשהםדברכלכמעטקונהאנילילדים
לאבחברתךבגדים.לקנותתכשיטים,לענודלהתקשט,נשלטבלתי

אתהזאת,ההתנהגותאתלהביןליקשההזה.בצורךהרגשתי
אךשלי'האובססיביתההתקשטותאתכמעט,החולניתהפזרנות
מעטלהאיררצוןמיןגםזהואוליפורתא.נחמהבאלהשישכנראה

יותר.יפהשיהיהלעשותפנימה.שבלבהחשכהאת
 .משמעותואתבעיניאיבדהכסף

חורפייםגעגועים

קור'כבדים,גשמיםגיל'מהרקשהלחורףמקומואתפינההסתיו
שנגעמעגלהיהזהבנמל.טבעואנשיםהסערותבאחתעזות.רוחות

לחזורהצליחהוא .שליתלמידשלאבאהיההטובעיםאחדכיבי'
בים.מותואתומצאהזאת,הנוראהמהמלחמהחי

לתקןבא<כששייקהבמרפסת.שלנוהתריסיםנעקרויוםבאותו
בטחהואאותם.להרכיבכשבאשחאיתרשיחקתאיךנזכרתיאותם,

שחמט).לשחקכיףלאאיתיכיהפעם,התאכזב
אליךהתגעגעתיהקריםהחורףובלילותעלי'אייםמאודהחורף
עדיין.חיהייתכאילו

הספהעלמזרחיתבישיבהאלברשטיין'חוהשללתקליטהאזנתי
והסמרטוטי:הרךבבדהעטויהשלנו'הכתומה
 " ..•עזבושנחלחוףפעםראיתילנחל,געגועיםלפעמיםהם"חופים
 ,, ..•נפסקהבאמצעחייוושירתהזה,האישמתזמנו"קודם

מהנורא,נשר'פתאוםעלהעלשירבעלים,שלכתהרוחאלם"ין
נגזר?"עליואליזה

מוצרט.שלהרקוויאםתורבאכךאחר
עמוקותנשימותנשמתיובבטן'החזהבביתממשיכאבהרגשתי

איתןשליהזהוהלבדלבדי,איתרהייתימהכיל.צרהיהכמווהחזה
העצובה,הנפשעםתוכי'תוךעםנפגשתיושלם.כךכלמלאהיה

אליך'הגדולההאהבהאתבשקטובכיתישליוהמתגעגעתהאוהבת
לעיתיםאבלבבכי'ומרגיענכוןמשהוישטעמם.שניטלחייאת

קשיםכךכלהחייםלינראולפעמיםימים.במשךהרפהלאהכאב
ייגמרהזהשהסיוטתקווהמיןאבליזום,מוותלאלמות.שרציתי

אופן.שהואבאיזה

והאחריותהמתחכלהשינה.נחמתלתוךכולינשאבתהייתיבלילה
ראשיאתכיסיתיהקרירים.המצעיםלתוךאזלושבאבריהכבדה
עליוהגנהעליחיפתההשמיכההדאגות.נטולהרוגעלתוךושקעתי

כוחותלייהיומחר'אולישמחר'קיוויתיהחיים.מדקרותמפני
חדשים.

חנוכהבטקסמקהלה
שזהחשתיהמקהלה.אתלישייתנוביקשתיהחנוכהחגבהתקרב

וידעתיעברו'משניםהזההשדהאתהכרתי •לישטובהדברבדיוק

בתוםעזבהלמוסיקההמורהאותי.תרגיעהמקהלהעםשהעבודה
הטקסמחליפה.להנמצאהלאועדייןהקודמת,הלימודיםשנת

המקהלהזימרתמשיבוץלהיתרםהיהעשויהכנתועלששקדו
 .בתוכו
כיומפליאה,במקצתתמוההמהמוריםלחלקנראתההבקשה

ומבקשתבאהאניוהנהעול,עצמימעלהורדתירביםבתחומים
היאשהמוסיקהשחשתילזהמעברעצמי.עלעוללהוסיףכאילו
טובמשהולעשותדחףאיזהאותימילאלי'שנחוץהדברבדיוק
מאיזהחלקלהיותצורךוהרגשתימתו'אנשיםהרבהכךכלויפה.
תיקון.שהוא

כללאורךולתענוגלשמחהמקורליחיתההמקהלהעםהעבודה
שחיתהאביבהעםפעולהשיתפתיהטקסעלבעבודה •הדרך

הייתיכמוני.ורציניתנרגשתחיתההיאשאףהטקס,עלאחראית
חשתישלאעדאליה,וקרובההמקהלה,עםלעבודהמחוברתכךכל
היה.איךלדעתצורךכל

שלמלאההביתהבדרכיכברארכה,לאהנפשהתרוממותאבל
קצתהכולשעשיתיהבנתיפתאוםמקומה.אתעגומהריקנות

לאאתהאבלערלות","אוזנייםלךשהיולמרותלכבודך,בשבילך,
החוויהאתאיתיחוויתולאבשמחתי'שמחתלאבבית,ליחיכית
הזאת.

אהוביבדלת,מצלצלים
כרגיל.מאחריםועשרים,שמונהכבר
ליעצובלאהשבעה.בוקרישלצלולשקטאותוכאן.שקטכךכל

לעזוב.עכשיו
מעודי.לישהיההיחידהביתשלנו'בביתנאחזתישניםשלושכמעט
ברעראתהנפרדת'לאאביממךלא' .להיפרדאומץליישעכשיו
הדירהתרשיםאתלנוהראוונאוהשגדיזוכר .השרוןלהודאיתי
בקרבתם.להיותרוצהואנישםהםהיוםהשרון?בהודשקנו
בארץלהתגוררותחזורשלך'החלוציותעללוותרתצטרךמהיום
רמתיים?אלאאינההשרוןהודכימאמיןהייתאגב,הישנה.ישראל

לנו.גילולאהפולקיםזהאת
סיימוהםלהיפר.דהעתוהגיעהמעגל'סגרתישליהתלמידיםעםגם

לכיתה,כניסתיעםקמיםכשהיוהשנהבסוף ,'חכיתההשנה
יכולתיוכיאיתם,נשארתיכן,גבהו.כךכלמעט,החלונותהחשיכו
חבלכמההגדולה.נחמתיהיוהםמהם,להיפרדיכולתילאלנטשם?

 ...הנפלאההסיוםבמסיבתהייתשלא
תדאג,אלהכול.אתלהעמיסיתחילועכשיואהובי'בדלתמצלצלים

 •בית.לךשלום ,שלייקראישלךשלוםהספרים.אתהיטבארזתי

-1998בנכתב
הכיפוריםיוםבמלחמתנפלדולרעופר

41 
 98אוקטובר



~1 5 
°'1 ~ 

ריאליסטייםלאהםבפוליטיקהנשגביםהכיהדבריםנשארה:זעמי
 25-+מעמ'+-המשך

אפשריחברתישצדקפעםחשבוהזמן.לפי
ו~קמתהלאומיתהמדינהפירוקעל-ידירק

הכרחישתנאיפעםחשבואוניברסלית.חברה
מאזאבלהמעמדות.ביטולהואחברתילצדק
דםמאודהרבהנשפךוגםדבריםהרבהקרו

הצדקחלוםוהיום,שחלמת.השמאלעל-ידי
כלמהדמוקרטיה.לניתוקניתןלאהסוציאלי

צדקלחוסרהביאמהדמוקרטיהלנתקוניסיון
יםהשבבמאהלמדנוזהאת .חברתי

דווקאמתבטאאינוהשמאלהיוםהאחרונות.
שמרנית.תפיסהזוהפועלים.במעמדבעיסוק
כוחותשלהרזרווההואהיוםהפועליםמעמד
למעמדיש .בישראלגםבעולםגם ,הימין

בחברהלהפסידמהמדייותרהפועלים
 ,ניצולשישנכוןהמודרנית.הקפיטליסטית

הנושאיםאבלחברתי.למאבקמקוםשיש
שעותהעבודה,תנאישונים.הםהיום

לשלטוןיגיעלאהפועליםמעמדהעבודה.
לשלטון.תגיעבשמושתדברהמפלגהאבל

ביןהבדלישהאליטות.יהיותמידבשלטון
גבילהאליטותשלהשונותגירתהאידיאולו

מההיום,עד ,לדעתי .חברתיצדקמהו
החברתיבנושאלימיןשמאלביןשמבדיל

שאסוראחרים,בנושאיםהבדליםהרבה(ויש
 ,השמאלשבשבילהואבחשיבותם>להמעיט
רוציםהםעליון.ערךאינםהשוקכוחות

ולאאחריםלערכיםהשוקכוחותאתלהכפיף
השוק.לכוחותהערכיםכלאתלהכפיף
אתאוהבמאודשאנישמאלאישגוץ,אבזרה

השמאל,אנשיאנחנואומר:כותב,שהואמה
בצורההעולםעלפעםחשבנוהמרקסיסטים,

עכשיולכלכלה.כפוףשהכולכלכלית.
אתלהכפיףצריך .ההיפךלעשותצריך

שהיאשהכלכלה,אסור .דברלכלהכלכלה
תשתלט.קפיטליסטית,

מבחינתמתקדםאתההיום,אומר:אני

תחוםמשחררשאתהבכךהרווחה,מדיניות

הכלכלה.משליטתהאדםבחייתחוםאחרי
אסורהרווח.משיקוליהכלכליים.מהשיקולים

ימיןביןההבדלשלבחשיבותלהמעיט

הזרים,בנושא ,למשלבאירופה,ושמאל
איכותנשים,האלג'יראים,התורכים,
 .העיקריייןהעבהיוםזה .חינוךהסביבה,

הכוחותהןהקומוניסטיותגרתהמפלהיום
הקומוניסטיתהמפלגהגםהשמרניים.
לאהיאשמרנית.מאודהיאהישראלית

ישראליצעירשמעסיקיםהדבריםמהמבינה
 ,להשתחררשרוצהאמנציפציה,שרוצההיום,
נבדלהשמאלאיש .הלאומילנושאבנוסף
שלהזכויותאתבראייתוהימיןמאישהיום
להיותיכוללאהיוםשמאלאישהשכן.העם

שהוא ,הראליהודהלדוגמה, ,כמומישהו
הסוציאליסטית,תפיסתומבחינתשמאלאיש
ביןההבדלאחר.עםכיבושבעדהואאבל

החשובהואהסובלנותבנושאוימיןשמאל
ישעל-פיו ,המארקסיסטיהשמאל .ביותר

לאהואבעולםתרבותימסרלקולוניאליזם
קהילותלהקיםהיום.רלוונטי

עלהתנחלויותאוקיבוציםסוציאליסטיות,
שמאלשאתהולחשוב ,אחרמישהוחשבון
צדקקייםעצמךלביןשבינךשביחסיםמפני

כמוזהאחרים,רומסשאתהבזמן ,חברתי

כמוסוציאליזםזההאתונאית.הדמוקרטיה
דמוקרטיהזודמוקרטיה.חיתהזוששם

 .שמאלאינוזה .שבטיוסוציאליזםשבטית
ארוך.סיפורזה ,הערביהשמאלמבחינת
בחברההיוםשלנוהכיווןעמוק.משבר

שמדברשמאלהשמאל.להיותחייבהערבית
זמנית.בורווחהומדינתהאזרחיםמדינתעל

במפלגותהתקייםהערביבעולםהשמאל
הצדקמערכתמבחינתהקומוניסטיות.

צדקסטאליניסטית.ראיהלהןחיתההחברתי
היהלאלציבורהמדינה.רכושהואחברתי

חיתהשלאמאחרבנושאלהגידמה
ביורוקרטילקפיטליזםהפךוזהדמוקרטיה.

שבומקוםבכל ,מנווןהכימהסוגמדינהשל
כךכדיעדעיראק.סוריה,מצרים,נעשה:זה

המשטרהמדוכאיםההמוניםשבשביל
יםהשגאמנםהיו .יותררחוםנראהוכביהמל
ורפורמותאוניברסיטאותחינם,חינוךכמו

ומשטרדמוקרטיהבהעדראבלחקלאיות,
אתהפכוהאלהההשגיםכל ,הומאני

הפונדמנטליזםשלהמילואיםלצבאההמונים
המשכיליםשכלמפנימדוע? •האיסלאמי

המדינהשלחינםחינוךגריבוהאלה,
שיקלוטמיהיהלאהערבית,הסוציאליסטית

לאףעזרהלאהחקלאיתהרפורמהאותם.
העיראלהיגרהואואזלהתפרנספלאה
העירסביבשקמוהעונימחבורותחלקוהפך

זהאלג'יריה:דמשק, ,קאהירהגדולה,
הפונדמנטליזםהערבי.הסוציאליסטיהסיפור

בסיסעלהאלההאנשיםאתגייסהאיסלאמי
להחזרתרטרוספקטיבית,איסלאמיתאוטופיה

איסלאמי.חברתיצדקלכינוןליושנה.עטרה
לאמץצריכותהיוהקומוניסטיותוהמפלגות

משטרתחתשמאלהדמוקרטיה.גרמתפרואת
צריכהשלוהעיקריתהסיסמה ,דיקטטורי

והםדמוקרטיה.אלאחברתיצדקלאלהיות
 .השלטוןאתהפסידוולכןזהאתעשולא

חשודיםתמידהיוהםהשלטוןמבחינת
הםההמוניםאתהמועצות.בריתכסוכני

ותמידלדמוקרטיהקראולאהםכיהפסידו
ועודעודשהלאימולמשטריםהתחנפו
ולכןסוציאליזם.שזהוחשבוסקטורים

 ,הערביבעולםהקומוניסטיותגרתהמפל
 ,השלטוןאתוגםההמוניםאתגםשהפסידו
הטענהובענייןעמוק.כךכלבמשבר
הערביהשמאל ,לאומניהואהערבישהשמאל

כלל.לאומניאינו
לבטאיכולאניסיכום,שלבמצבלאעודאני

למתחהנוגעותבשאלותאישית,התחבטות
ביןדמוקרטיה,לביןחברתיצדקבין

תהיהאיךלאוניברסליזם,לאומיות
מבחינתניהיליסט,להיותבליאוניברסליסט

 ,שלךהעםואהבת ,שלךהלאומיתהשליחות
אחרים.לעמיםכבוד .אותולאהובוהרצון
שהאינטלקטואלהשאלותהןאלהלדעתי
תשובות.עליהןואין ,בהןמתחבטהאמיתי

רבה.תודח

בטחתןהמוהארץמובטחתלמי
 29-+מעמ'+-המשך

בהם,להחזיקיכולאיננוהואבהם,מחזיק
 ,פרדוקסלינשמעזהלהם.זכאיאינוולכן
מותנית,הארץעלזכותנואמת,זוהיאבל
שכנינושלבזכותםבהכרתנוכולה,כל

בתחומימשלהםלאומילקיוםהפלסטינים
 ,הענייןלצורךמשנהזהאיןישראל.ארץ
שנישלזכויותיהםאתלממשאפשראיך

אתלחלוקראויאםאחת,ארץעלעמים
לאומית.דומדינהבהלקייםאו ,הארץ
העמים.שנישלברצונםרקתלוייהיההדבר

• 

הערות

במפורטמזההמשתמעועלכךעלעמדוכבר . 1
הנורמליות""בזכותבספרויהושעא"ב

"מולדתבספרושבידואליעזר ,) 1980(שוקן
אלה,ספרים ,) 1979עובד,<עםיעודה"וארץ

בהרחבהעוסקיםשביד)שלספרו(במיוחד
שלבזיקותיוהקשורותבשאלותרבובעומק

 .ישראללארץישראלעם
ועדהשניהביתחורבןמימיהיהודיתהזהות . 2

שלמחמירהכאחדותהוגדרההי"ח,למאה
שנוסחוכפי Iאוולאומיות,הלכהאמונה,
 ,ישראל"אלוהיהמסורת,בידיהדברים

ישראל'.'ועםישראלתורת
ויכוחההיסטוריוניםביןמתנהלמהזמןמזה . 3

תנועהחיתההציונותאםהשאלהעלקשה
באידיאולוגיהלאאםבמהותה,קולוניאלית

במשמעותוכמובןנתפסהקולוניאליזםשלה.
 1האירופיבאימפריאליזםהכרוכההשלילית,

ישזהבהקשרכיום.זהמושגנתפסלפיה

הציוניתהמחשבהעוצבהבהשבתקופהלזכור
האימפריאליזם,אוהקולוניאליזםנתפסואל

ליברליים.נחוגיםגםשלילית,במשמעות
לאהציונותשמאחרילזכורראוי Iכןכמו

בארצותכמוקולוניאליתמעצמהשוםעמדה
ה"קלאסיות'.'הקולוניאליות

 , 208-206עמ' Iשבידשלהנ"לבספרוראה , 4

הנ"לבספרולזכות",זכות"ביןבמסתו . 5
 ,) 104 • 75<עמ'
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