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האנגלי:הנוסחעל-פיוהתקינה
כרמלהוצאתדובינשטיין,בלחח

 2000ירושלים

עלסיפוריםקובץ-קדשנב""חורבן
אושבתוכםהשדיםועלאדםבני

רשעותיצרים,אהבה,בסביבתם:

עלדומן-בגוריי""השטןותאוות.
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יהודיתמורנטה,אלזהטאוב,גדי

נטליההנדל'יהודיתקציר'
ואחדים.פדוסטצ'כוב,גינצבורג,

כשביל"אלקטרה :פלאת'סילביח
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 ;אהבהמתנתמתנה, / /-מופלאה

 / ;משמים ;כללביקשתיהלאאשר
 ) 120עמ'באוקטובר,(פרגים " ...

הוצאת"דניאל",פינטו:עמנואל
עמ' 149 , 2000שוקן

חלקים:שלושהמרכיביםהספראת
שבמרכזם-וחלוםסיפוריםשני

לתיאטדוןמרצהפרסומאי'דניאל'
ללאאיש-בודדאיעלפליטאו

מחשבותעל-ידיהמרבעעבר'
בלבד.ותחושות

אור.שראופואמותוקטעיבשלים
האשה/אלתצאבטרםרגעים,"יש

בטרם /בשקט;בשחור'עלםלה
ריקים, /לבנים,אולמותתדרוך

נטושיםמקדש;עמודיעצמותיהם

שלהיאז'קדושהגוף /וחזקים-
בלאראש,בלאמתנשא, /-רחיצה
 .) 15עמ'('רחיצה' ";להבחין

הסיפורגזר",'דאשונאד:ז'ול
פלו-נודיתמצרפתית:והמחזה,

עמ' 219 , 2000כרמלהוצאתאלחנן,
אוטוביוגרפייםיסודותובוסיפור

הסיפורבמרכז .וכארז'ולשלמחייו

משהואשיותרילד'עומדוהמחזה
משפחתו.על-ידימדוכאהואשובב
לראשונהאורראההסיפוריםקובץ

משעשעלספרונחשב-1894ב
אחריתהוסיףישועהיהושעלילדים.

דבר.

בשב•ם-ז•נגריצמק

בגורייהשטז
ים pו nדבימיםשהיהוuה aמ

ה iהאזל'אבשבילאלקטרה
D פלאה' ה'. 1'ל

עםהוצאתאיש","רוחכשד:אסא

 430 , 2000יחודד"ו"עמותתעובר

עמ'

חדשמדף"לפתוחהיאהספרמטרת
מחולקוהואהיהודי",הספריםבארון

יהודית"מדינהשערים:לארבעה

"כמואדם"'"חיי '"ודמוקרטית

"יהורז".יומן",

יקירי",קירי"הרגלרמן:מדרכי
עמ' 125לשידהקשבהוצאת
 ;קיר ryלאגם 1קיר 9אינו"קירי
מוקףבחדרדממה;חורהואקירי

מסתירקיר-עדיףמה /אוקיינוס;

קיראומסתירקיר 1נ:ייר 9קיראו

אוומעבר;כאןהיוצאקירמונע;

קיראואחר;קירהמסתירקיר

דבר?/"חוסםאוחוצץשאינו

 .) 51עמ'(קרקור,

א'כרכיםהחדשה","אהנתולוגיה
 2000החרשההספדיההוצאת .ו-ב'

שלקיומהשנותעשרגללד
מבחרובהםכרכיםהשני"הספדיה"

סופריםשלוסיפוריםנובלותשל
בהוצאה,אורראושיצירותיהם

ביצירותמדוברניכרת.ובהצלחה

בהוצאתכהעדהופיעושלא

זאת"לומרפדוכטמן:מאיה
שלהספדיםהוצאתאחרת",

 , 2000בנגבגוריוןבןאוניברסיטת

עמ' 160

עוסקהחיבורשלהראשוןהחלק
שלבעיקרהחדשה,העבריתבשירה

-והשניוהשבעים,השישיםשנות
לתקופההמקבילההילדיםבשירת

בלשנייםבכליםבאמצעותזאתזו;
שלבעיקר-שיריםניתוחועל-ידי

אבירן'דודגלבע,אמירזך'נתן
יחיאלעמיחי'יהודהוטוש,יונתן
רביקוביץ.ודליהמר

כוואדי",ירוק"הירחבוסי:דורו

 , 2000לעםספריהעוב,רעםהוצאת

עמ' 272

בשכונתבשכונתנערהתבגרות

בלשונוהשבעים,שנותשלהתקווה
עלשסופרהכפימוסא;הנער'של
ובןצעירסופרבוסי'דודידי

השכונה.אוסטרפולהחדשה":"הספדיה

 ;"כע'מ"החרדיםאילן:שחד
עמ' 392 , 2000כתרהוצאת

ורמיסתההשתמטות"התקציבים,

סדרתעלמתבססהספר-החוק"
בעתרןשנדפסו " 98"חרדיםהכתבות

הכתבהואאילן(שחר'הארץ';

העתון).שלדתייםלענייניםוהפרשן

שלבוקר"ארוחת :דאבריטה
דוד,משחמאנגלית:אלופים",

עמ' 96 , 2000לשידהקשבהוצאת
שלהשירה""שרתשלמשיריה
 • 1995-1993בשניםהברית,ארצות

נערבדמותזהשחום~ים w"יאש-ב

קפהקנקנימרווחים!/במכנסיים

עלקנrיהגחלים,עלקטנים
בכלניצביםהגמלים//.הלשון
הםבלילה /-הערטילאייופיים

מפוחיות-ידכמומתקפלים
מזמרותהמשףכ;תכלחיוורות.//
בריצהחולףילדצהובות!בציפורים
בושם,הואמזון //בידיו.ולימונים
הכוכבים /אוכל-נפש.היאנשימה

לשדותמעלמלחמתפוררים,
מיומן(רשימותאיקליפטוס."

תוניסאי)

הרוחות",את'ל'הזיןר'אגיאד:פרד
עםהוצאתמילוא,יוסימאנגלית:

 332 , 2000אחרתפרוזהסררתעוב,ר

עמ'

בןוהסופרהמשוררשלשלישירומן
שלסיפורהעלהמבוססגיאנה,
-1781ב"ז'ונג";העבדיםאניית

מאפריקהבדרכההאניההיתה

שפרצהמגפהעקבג'מייקה.ל
 ,וטבעועבדים 122ממנההושלכו
כדיהחובל,רבשלהוראתועל-פי

הביטוח.דמיאתבעבורםלקבל

מרוסית:"ערכה",צ'כוב:אנטון

 , 2000כרמלהוצאתמדקרן,רינה

עמ' 154

הארוךהראשוןהסיפור

שכתבדנה>במרה(האוטוביוגרפי

אמומביתנשלחיגורושקהצ'כוב.
דדךאחרים,וזריםכומרדודבחרבת

בגימנסיה.ללמודהערבה

הוצאתזה","כהואנסוק:עירו

עמ' 78 , 2000כרמל
שיריםנעורים,שירי-שיריםמבחר

חיסור","תרגילירבינו:ג'ניס
עמ' 47 , 2000גוונים

תחזיותהגיע.הבודד;השתיין"יום

לדורס-יום-קן,לחובשת ;אין

פונדק-ואיןבית-קינוןאין /נודד.

שמים;-~ךח-שהיהמהקיץ./

יי"ש/של /ים.רקאגם.שוםאין.
חסר> חך,;(ותחמיץ-ירח."

כרקד","לילה,בד-יוסף:חמוטל
כרמלהוצאתותרגומים,שירים

עמ' 78 , 2000

המשוררתשלחדשיםשירים
אחמטובה,אנהשלשיריםותרגומי

את .שקיןפרמלרמה,ורלן'ובדלו'
חנהשלעץחיתוכימלוויםהשירים

 .בן-דודפייזר
 .תוכואל./תכנסבוערהבית"תביט.

איך./תשאלאלחי.אתהתישאר.;

כלהנהתתהלך.//האשעםבוער
תריסקר.קירמריהוט:;ריקהיבת

שמשיחדור,/שברסדקיוביןשחור.

בתים(שניידידות".ישן,כסףחוט

 ) 13עמ'מרובעים,
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אורייןיהודית

אהבותשתי

מוחמצות

 ;שכג'ונגלהחיהג'יימס:חברי
מאנגלית:השוממות,ספסל

פרוזהעוב,רעםפורת,אמציה

עמ' 283 , 2000אחרת

במחוזותיהןמוכרהאמריקאיג'יימסהנוי

היונה"'ר'כנפיגברת"של"דיוקנהבזכות
שלוהמפורסמתהתיאוריהשוםעלוכן

 . showingלבין tellingביןהמבחינה
סיפוריםכמאהפרסםמהרומניםלבד

לעברית.תורגמומיעוטםשרקקצרים,
מטומטמיםוחינםהיושהגבריםאומראם

הגבוההכתיבתואתאורידבאנוכיותם,

זוהיאבלשיווקית.לרמהג'יימסשל
בלשוןמייחסיםשהיינוהאמירהבפירוש

שבג'ונגל"."החיהלנובלהימינו
כתיבתהמאזשחלפוהשנים,מאהבמהלך

היאהזמן.כתולעיבהכרסמו ,) 1903 (
כברשטעמיואני'ומתמתחת,מתארכת

ורמזים,קפנדריותקליפים,עלעוצב
לפנירבזמןהחיהאתלגלותהקדמתי
הנובלהעללהמליץליקשההגיבור.
שזומאחרהשורה,מןקריאהלחובב
הארוכיםהחורףבלילותלקריאהנועדה
הרבהכךכלגז.עששיתלאור

נפשחיטוטיהרבהכךכלפסיכולוגיזם,
אבללהפליא,אמנםמנוסחיםפנימיים,

כוח.ישלמי

ברטראם.מיאתבאקראיגשפרמארצ'ר

שלזיכרוןבהמעלההוא .לומוכרתהיא
פעםלהשנלחשאימתני'סודדבר

החיהמןחוששהואכיבנאפולי'
משהואבדון;עליושתביאשבג'ונגל'

יטין'במוגקשורשאינומשהויקרנו'נורא

 .בחוליאוכלכליתבנפילה
אתסיפרלהוהיחידההאחתשהיאמאחר

שנושאהידידותביניהםנרקמתסודו'

בחרדותיהפורענות.אותההואהבלעדי
ענייןכלבהמגלההואאיןובסבלה
חושפתהיאזמןלאחרגברים!).(גברים!

אינהאבללפתחו'הרובץהאסון'פשראת
גאווה,מתוךהאם .אוזנואתמגלה

טיפוסיתנשיתפסיביותאוביישנות,

הםנוקפות,השניםימים.לאותם
קולטאינועדייןוהאידיוטמזדקנים,

עשוישהיהמאורעאותוהםעימושחייה

 .בחייוהמפנהאתלהביא
והחסרהרגשותדלהסתמי'הערירי'האיש

מסג'ייהנוי

קצתאהבה.להמציעאינוייחודיותכל
עליהםחלפוכיצד Iלהביןבימינולנוקשה

בזה.זהנגעושהםבליהאינטימיותהשנים
אליה,אהבתולומתגלהקברהלידרק

החיה.ידיעלנטרףוהוא

הסיפורעלעולההשוממות""ספסל
מצוין.סיפורזהוהראשון.

קייטעםבטלהשלזמןמבלהדודהרברט
עליושביםהםשםהטיילת,עלקוקהם
ומתבונניםבקצה,הניצבהשוממותספסל

המדולדלהקשרעלבונהקייטבשקיעה.
כילה,משמתבררהנצחי.עתידהאתהזה

חייואתלקשורכללהתכווןלאהבחור

היאהזו'הפרצוףגדולתוהגסההאשהעם
בלונדון'משפטיתבתביעהעליומאיימת

ותשיםמכתביואתכלבאוזניתקראשם
מציעהשהיאהאלטרנטיבהללעג.אותו
וקבועהחודשיתממוןסחיטתהיאלו'

לספריםחנותבעל-שהאישבסכומים,
מאימתבדמיונו.אפילוראהלא-ישנים

ושופךלסחיטתה,נכנעהואהשערוריה
המרגיעה,הנחמודתבאןמיסלפנילבואת

ממנו.קבצניתיותרעודשהיא

מידרדרלאשה,באןמיסאתנושאהרברט
נעשיתהחמודהובאןוניוול,עונילחיי
עללוובזהונרגנת,טורדניתהיאאף

עםהכלבתא.עםמשפטלבואשסירב
באןוגםילדותיושתינפטרותהשנים
עריריהרברטנותרושובלעולמה,הולכת

הערבייםביןאתלבלותהשבבלוייםלבוש
השוממות.ספסלעל

בינתייםלהשסיגלהקוקהם,קייטהעלמה
לשבתאחדערבבאהליידי'שלמנהגים

מציעהכשהיאשלהם,הספסלעללצידו
מעברשהיהגדולכסףסכוםלו

בנותיה:ושתיעלוקהאותהלחלומותיו.
ולאחרממונו'אתהשקיעההב,הב,

להשיבובאההיאהסכוםאתששילשה
אותולשדרגהיהעשוישנצברהסכוםלו.

חלוםזהאףהגבוהה,החברהבמעלות
ונטולהסבילדוד'הרברטשלעלום

גורלו.עליושגזרלדלותשנכנעהיוזמה,
זעירים,נעשוקייטשלהמגודליםפניה
ודיבורהחן,ניסןהגמלונייםאיבריהעל

הנה,הגלמוד.לבואתשובההטרקליני
אהבהזומהידעההצווחניתהשוקאשת

שיבשילעדוהמתינההקרבה,ומהי
איננההשוממות""ספסלהנובלהלמענה.
להתקבלשיכולכפיפואנטה,סיפור

למופת,בנויהואשלי.התמציתימהתיאור
הנכונים,במקומותומצמצםמרחיב

להילמדחייבתשלוהמופתיתוהפתיחה
יוצרת.לכתיבהבסדנאות

ראויהפורתאמציהשלהתרגוםעבודת
מעתיקהואמפרךבמאמץלהוקרה.הפעם

הטפלים,האיבריםשפעאתלעברית
אשכולותלכדיוההסגריםהאגבאמירות

חשהאינהמטבעהשהעבריתמשפטים,

אתהמאפיינתהגבוהההלשוןבנוח.בהם
(וזהמאהבתלקלאסיקהמתאימהתרגומיו

למילון'לפעמיםנזקקיםאםנוראלא
מילהכלעלוחבלקיים,הואכךלשם

העורכיםגםמבערת).שהבערותעברית

במקוםבקפידה.מצטייניםוהמגיהים

הםהכתוב,בהבנתקשייםשניבעו

רגיש"בעצב"נגעהבניקוד:מסתייעים

נוקד-בכ'דגשעם"עצבים"שלהיחיד-
לטעותבניגודכדין'קמציםבשני"עצב"
מבחינהשאינהלעקירה,הקשההרווחת

צער'שמשמעההסגולית"עצב"ליבןבינה
שמשמעההנוספתהסגוליתוה"עצב",

אליל.
 •כאלה.עודרוציםיפה,סיפוראיזה

אהבתיאניגם

כךכל

כך'כלאהבתירותם:יהודית
אחרונותיריעותעמ', 351

למשפחהבתורוקעת,סרבניתילדה

ושוברתמגבולותיהחורגתטובה,חרדית

נובריגןאיזהבהמתפרעכאילואיסורים,
גיבורתנעמי,זאתבדרכו.שנתעה

אביה .הרומןשלהחיצוניתהמסגרת
משהובומגרההיאכלפיה,צונןהנוקשה

נעמילובאהמניןעברו.עלהמעיב
שהחייםבמהלהדישאיןהבעטנית,

כלולות,לה,מציעיםהאורתודוקסיים
 kה-לשלושבדומהצאצאים.מקווה,

ילדים,מטבח,כנסיה,-הגרמניות

מצווהעליהם- ) kב-פותחים<שכולם

בנעמיואילוהגונה.גרמניהרעיהכל
ריאותיהמלואלשאוףהערגהקודחת
מורדתאשהכלוכדרךהעולם.מרוחות

ועלולהלפורענויות,מועדתהיא
חושש.ואבא-בקלקלותיהלהידרדר

ככלשהיאאביה,אחותדודה,להםישכי
אתהנושאיםהכרומוזומיםמקורהנראה

והםלמשפחה,בושותשעשתההיאהמרי.
יוצרתנעמיאבלמגע.כלאיחהניתקו
לביתנוסעתהמוחרמת,הדודהעםקשר

מתגוררת,היאבובברלין'היהודיהאבות
הדודה,שלחייהחידתאתלפתורכדי

שלה.חייהחידותאתגםובאמצעותה
זועלילות,שתינבנותזובדרך

העלילהעלהנשענתהרזה,העכשווית,
הדחויה.קלייןגביהדודהשלהמרכזית

שלושהמשברים.רצוףגבישלחייהסיפור
הונגריתלמשפחהבת .ובןבעלים

קיצונית.בחדירותהנודעתאורתודוקסית,

'שיהדותלספרידעופולניהדתיבביתינו
מתבולליםמאוד'קוטביתחיתההונגריה

אדוקיםולעומתםלמשל)(הרצל'מכאן
התפוצות.שארמבכליותרשבאדוקים,

נטיותבההסתמנובילדותהשכברגבי'
הבוכריהעולםאלמציצההמשובה,

ו"מחמיצה".

שתישביןבודפשטאתהמתאריםהפרקים

פרטיםעתיריפלסטיים,הםהמלחמות

קמיםעינינומולביופיים.ומרהיבים
שלחנויותהזרועיםהמטרופוליןרחובות
האריגיםלסוגיעדהמלבושיםיהודים,

עםהבורגניוהריהוטוהכפתורים

שכללהאמיןקשהמקריסטל.השנדליירים
הסופרתשללידיההגיעהזההמידע

חוויותשלבדרךולאתיווךבאמצעות
לחייםמקימותהמיליםאמצעיות.בלתי
אתשחיקתההמעטירה,בודפשטאת

 onוויהודית
נל-נךאהבת•

חמדספרי-.דת.אחרוגידיעות

החיבהכינויילביאתשבובמיוחדפאריס.

כךכלשההונגריתהמתפנקים,והמיזעור
אותן"גביקם"),("קישליין",בהםעשירה

ואינטימיות,חוםמרעיפותסיומות

(בסגול) "ה'ל"בהן:דלהכהשהעברית
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ודי.

ברומןרותםמשחקתהראשוןבפרק

כי Iשוללהקוראאתומוליכה Iהרומנטי
עבנאהגברהוליוודי.סיפורלפניו

בזרועותיוגביאתנושאוחושנישפתיים

מגרשעלצנחהשזולאחרהשריריות,
לא Iכולנושל<החלוםהקרחעלהחלקה

בדירתאותהמצפיןהואכךאחר .>?ןכ

וסופוצרכיהאתמספקשאולה,פאר
אבד.חפיקיטש,לאשה.אותהנושא
באחתמנתצתרותםאבד?חפיפתאוםמה

הקיטשכלאתמרסקתההזיה,כלאת
אחרימתגרשיםכשהשנייםהמובטח,

אפילושתהיהמבליאחדים,חודשים
-הזההמדליקהחתיךעםקונסומציה

ביתקלאוהסקסיהמרהיבהגברמשמע
כלפיו?חטאהסודהיהמהבתוליה.את

לגיישה.לולהיותהיהשביקשהכלוהרי
ביתוקמכונההאירופאיותבשפות

רותם,לנומספרתדפלורציה,הבתולים
 ) 139<עמ'מגבעולוהפרחעריפתהיינו:

עמודיםכמהמקדישההיאזוובהזדמנות

עלאמתבוננותשלומעמיקיםמקוריים
האהבותלכליפהשכוחהושברה,האהבה

 .) 145 • 141<עמ'כולן

גבישלעלייתהאתמתארהשביהפרק
בסיועבולגריהדרךישראללארץקליין

מלבלבתשםואףהטמאים,הציוניסטים
ולהטפרחיםבזרישראשיתהאהבה,

לאיטה.ומסתאבתמרקיבהוהיאחיזורים,
קסםשופעלשרלטןהשלישיתהאהבהגם

המקווה,האושראתעליהמביאהאינה
קשישהמעמידותאינן Iכןפיעלואף
מוצאתהססגוניתגביבדודהנפש.מרת

הכרומוזומיםשרשרתמקוראתנעמי

עצמה.שלההתוזזים,

היתהשלאשנה
כמוה

מקשיבאיזנבדג:אביבה

פועליםספריתהלילה,לקולות
עמ' 213 , 2000

חשוב,מנהל Iחייובמחציתאישעמוס,
משפחה,בעלמח"ט,לשעבר,צבאקצין
וכלםיטובחבריםלוישוילדים,אשה

אדםשלחייואתשעושיםהדברים
במשרדיושב-ומעלההבינונימהמעמד
חוזרחלישות.מרגישופתאוםלעבודתו

 1הרגשתועלנוגה, Iלאשתומספרהביתה,

 1אומרהואשפעת"לישיש"כנראה

הטובידידועםלהיפגשלומציעהואשתו
בבית-מחלקהמנהלרופא,הצבא,מימי

ההצעהאתדוחהעמוס .גדולחולים
חרב-כשאותוהקרוב,שבתבלילבזלזול.

בביתם,להתארחרעייתועםבארופא
בעלה.שלמיחושיועלנוגהלומספרת
הצעהלהיבדק,לבואלומציאהרופא
לקבלה.משתכנעולבסוףדוחה,שעמוס
החוליםלביתעמוסבאימיםכמהלאחר
נראה"לאשונות;דביקותלועורךוחברו
צריךזאתבכלאבל Iרצינימשהושיש

לבסוף,מתבררהרופא.אומרלדבוק",
 .לסרטןסימןאלאאיננומיחוששאותו
לקולות"מקשיבהספרמתחילוכאן

אורשראהאיזנברג,אביבהמאת 1הלילה"

אלה.בימים
הואהטובחברומשתנים.עמוסשלחייו

מסתירשהואחשודוהוא Iרופאועכשיו

למטפלתהופכתהרעיההאמת.אתממנו
שלמוזרהשתיקהמתגלהובילדיםדואגת
שללדבריוהסתייגות.ואפילופחד

בראשיתה,המחלהאתתפסוהרופא,
הטיפוליםייעשוואם Iהמזללמרבה

עמוסגדולים.לריפויהסיכוייםהנכונים,
עוברשהואעם Iבמשרדבעבודתוממשיך

מזכירתובהשגחתקשים,טיפולים

הסביבהאלשלוהיחסאבלהמסורה.
חייו-הואואילובריאיםהם-משתנה
בסכנה.

החייםאבל Iחוץכלפיניכראינוהשינוי
פינה.מכלצציםוהחשדותאחריםמעכשיו
וחברורעייתוביןשהיחסיםלעמוסנדמה

והםאמות("אניבמינםמיוחדיםהרופא

לביןובינוממנומתרחקבנורומן">,יעשו
הבנה.אישוררתבנותיו

אבלכימותרפיים,טיפוליםמקבלעמוס
ברפואההעוסקתל"הילרית",גםפונה
אשה Iסוזיההילרית,ליבןיבנומדעית.לא

קשריםמתפתחים Iבמיוחדיפהולאבודדה
אינטימיים.

אביבהמציגהרבה,וביכולתלאט-לאט

מתעלמתאינההיאהקורה.אתאיזנברג
התפתחותאתופורשתפרטמשום

האימה,ועדהקטןהמיחושמןהמחלה,

הטוב,חברווביןעמוסביןהיחסיםאת

נתוניםחייוועכשיובצבאפקודושהיה

B ~1נH u גוננז

o יw הנינהניונומינ

על•ם tפספרית

שלהםיחי-פרטמאבדאינושכאמור
שלאשמיקשה,אנושילמצבשנקלעומי

ו.יממחשבותלהרחיקומבקשאליונקלע
בשונהמפתיע:הסיפורשלסופוודווקא

מעיןבמחלההעוסקיםהסיפוריםמרוב
טיפוליםשלשנהלאחרנרפא.עמוס Iזו

כמותם,היושלאומחשבותפחדיםקשים,
ורעייתוהרופאלקדמותו.הכולחוזר

עמוס Iלבקרשבתבלילותלבואממשיכים
תקופתעלזכרונותשובמעליםוהחבר
תוירעיוביןעמוסביןהיחסיםהצבא,

מתברגיםהילדיםהטובה,לקדמותםשבים
לשולחןחוזרועמוסחייהםאתוחיים

 .אותוהמעריצהולמזכירהשלוהמנהלים
שחלפההשנהקרה.לאשמאומהדומה

זאת,ובכלחיתה,כלאנעלמהשקעה,
לרית,יההיסודהמחיר:אתמשלםמישהו

לארץנוסעתחלף,שלההקטןשהחלום
ונעלמת.רחוקה
ספריםהרבהלאוריצאוהאחרונותבשנים
בנושאיםלעסוקמבקשיםשאינםטובים,

עלמספריםאלא Iהארץשלהגדולים
 .יהםיחועללכאורהאלמוניםאנשים
 .בשקיקהנקראיםשבהםהטוביםהספרים

אביבהשלהלילה"לקולות"מקשיב
 •אליהם.מצטרףאיזנברג

שבאשלמה

11 
~ו

מתיישבתן'קריעה"רחוקה""אחותאחרי

החשובותהסופרותכאחתרותםיהודית

 1בנות-יומןהשוואאדוותביןוהמעניינות

תיאוריההקיקיוניות.הכותבותשפעבין

<אךהצבעוניתהתפרחתבעליהדשנים
החכמותוהמטאפורותבהגזמה)לא

הנכונה)במידההן<אףוהציוריות

איכותמאותהמקצתשלהלרומןמעניקים
מימיההעולמיתהסיפורתשלנושנה

לקרואכךכלאהבנוכשעדייןהטובים,
רומנים.

סיומובימעלהאפיקורסיהרהורורק
דרכםשמאהרומן:שלהאופטימיהעצוב

בהםהיהוחששותיהם,גבישלהוריהשל

דרךמפניהחששזההחיים,מתבונת

ובגידות,מכאובותהזרועההעקלקלות

תלותהלאהוב.החירותמוליכהשאליה
והתמסרותההגברשלבאהבתוגבישל

היוצרבידלחומראותההפכוהטוטאלית,
לאהובהחירותשלה.העונתיהגברבידי

-אחרתמדומהחירותכלכמואולי-
שמחוץומחויבותהבטחהלכלמתנכרת
נתונה.והרשותהפכפכתהיאלעצמה,
שלה,הגרביםהם,אבל-כך"כל"אהבתי

 •כך.כללאהוביודעיםלא

 1אשתועםהמתוחיםםיהיחסואת Iדיויב

עםומתהדקיםההולכיםהקשריםאת
הופךהואשבעבורההבודדה,ההילרית

הצלה.עוגןהיאובשבילואהובגברלהיות
קליניתפסיכולוגיתאיזנברג,אביבה

ממרחק,גיובריהעלמספרתביבת-חולים,
ביןהיחסיםאתמתארתהיאגםוכך

ללא :עצמםליבןובינםלרופאים,החולים
קנות,יבדירחמים,אוסנטימנטליות

 1פורייסבכשרוןמסוים,רוחבקורואפילו
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מרוו,אידרויש

מפתחותהראש:בןמשח

לספרותקרםבימתלתטואן,
הקטןהאישעמ'; 142 , 1999

ירוןהוצאתגרעינים,שאוכל
עמ' 136 , 2000גולן

הראש,בןמשהשליצירתולהבנתהמפתח
הואבלבד,המליצהלתפארתלאוהפעם
בתטואןביתומפתחות-מפתחבאמת

ב-משפחתוהיגרהמשם ,במרוקואשר

 , 13בןאזהיהמשההילד .לישראל 1972

שגםלואמרהכשאמו .להגררצהלאוהוא
לההשיבהואבית,להםיהיהבישראל
אחר.מפתחיהיההזהשלבית

התובנהחיתההראשלבןאםברורלא
התובנהשזואוילד,כשהיהעודהזוהיפה

שברורמהאבל ,המחברשלהמאוחרת
קינההואלתטואן"ש"מפתחותהוא

העקירהעלהראשבןשלונמשכתהולכת
מהלומהעבורושחיתה ,מתטואןההיא

שאוכלטן pחחאשי
 Dגערני'

 et1i \יiff 1ו

אתבמאמריהםשיבחוסומקורוניזך

הדיבורי-ישיר-המחאהסגנוןשירתו).

שעה,לפימשכנע,שלוחשוף-ובועט
בעודבפרוזה.מאשרבשירה,יותר

בפרוזהוקולע,קצר ,ממוקדהואשבשירה
במיוחדומייגע.ארכנילעתיםהוא

הקטןל'האישבאשרהדבריםאמורים
שלנמרצתלידהזקוקגרעינים",שאוכל
 ,מאידך .הספרעםמיטיבההשהית ,עורך

וחשובראויספרהואלתטואן""מפתחות
בןאזאוליהמשך.לושיהיהתקווהשאני
בתורלהכרההמפתחאתימצאגםהראש
 •לה.צמאכהשהוא ,סופר

עצמושלילד

{~1,~/ /\rM;;,/ 
€kכ ה-ף{  /,eכ;,

מרפהושאינההלבבמפתחמאודכואבת
שלספריםמזכיריםאינםספריוממנו.

מבחינהלארץ.שהגיעואחריםמהגרים
פליט.שלסוגהואהראשבןמסוימת,

שלהמרוקאיאותושיכנורוצהלאהוא
ישמחהואאוליאבלהעברית,הספרות
העברית.הספרותשלהפלסטינילכינוי:

הסתירלאל'הארץ',איתרבראיון ,ואכן
מוחמדשללשיריוהערצתואתהראשבן
 ,מרוקאיוישדרהואהראשבןויש.דר

משתמששהואהדברמקרילאואולי
מעטלאהמשמשהמפתחבדימוי

ביצירותיהם.פלסטינים
 11לתטואן"מפתחותבפתיחתההקדשה

בןשלעולמוהשקפתלהבנתמשמעותית
אני ...תטואןאנשילכל"מוקדשהראש:
ונו'",נשאישראלשעםכפיעמינושאם
כשבןשליחות,תחושתמתוךנכתבהספר
ציבורשלהדגלנושאכמעיןמשמשהראש
מןליקוראים"הםעולים.שלשלם

ומבקשיםההיסטוריה,ממעמקיהקברות,

מדובר .) 35(עמ'סיפורם"את ...שאכתוב

ואחורהקדימההנעלמדי,מורכבברומן
נכתבהואשנה. 140לאורךומתנהלבזמן

שחיברוומונולוגים,מכתביםשלכאוסף
משובציםוביניהםזמרה,בןמשפחתבני

דמותבןשהואילד,ביןדיאלוגים 22
בשאלתהעוסקים ,הוריולבין ,המחבר
לארץ.והעליהמתטואןהעקירה
כותבשהואכמופרוזהכותבהראשכשבן

כשהוא ,ישירדיבוריבסגנוןכלומרשירה,
("שםהצעקניתהמחאהאתלאפקמצליח
מרוקאים,אנחנוופהאבא,יהודים,היינו

אתולהעביר ) 58עמ'מרוקאים-סכין",
נמצא"המפתחלגעת.מצליחהוא ,כאביו
 .) 21(עמ'בלב"

המשךהואלתטואן"ש"מפתחותכשם
שיריםספר , ,,המהגר,ינת 7 'שלמסוים
שאוכלהקטן"האישכך ,המחברשל

הואנובלות,שלושהכולל ,גרעינים"
 ,הבא"'הספר ,שלואחרספרשלהמשך

שהואבכך'תטואן'שלהמשךגםאך
זמרה.בןמשפחתמבניאחדאתמנציח

מעגליבאותםאפוא,נע,הראשבן
מצדהגירהשלהצירעלשנעיםכתיבה,

שתימביןשני.מצדוסוריאליזםאחד
עלכתיבתובעינייותרחזקההאופציות,

ההגירה.כאב

סיפוריםישכאןגם ,הבא"ב'הספרכמו

'הספר',סופר-קורא.ביחסיהעוסקים

מבטומנקודתמסופרהבא","הספרמתוך

ואילו-האשפהמפחשניצלספרשל
אתמביאהחדש,מספרואותי','תקרא

 .אותושיקנוהמבקשספרשלסיפורו
המוצלחתהנובלההאתחלות','ספר

לרומן,אפשריותאתחלות 53היאבקובץ,
השביח.שלהאחתוריאציותהןשכולן
חלקםטובים,המהפרגמנטיםחלק

לקיצור.ראוייםהיווחלקםמשעשעים,
אופטימית:בנימהמסתיימתהנובלה
רקיכוליםהדברים ,אמרוהלאה,"מכאן

שהדבריםליונראה .) 62(עמ'להשתפר"
שלהספרותיתהקריירהלגביגםנכונים

 .עצמוהראשבן
כ"סופרבראיוןעצמואתכינההראשבן

הגדרהבארץ",מוכרהכימפורסםהלא
עלזעמולמרותאבלאירונית-משעשעת,

זהבשלבראויהוא ,הספרותיהמימסד

יותרלהכרההיצירתיתהתפתחותושל
כבראכן(והואכסופרמאשרכמשורר

כנתןבכיריםכשמשורריםבה,לזכותהחל

 ,סקוטישלעולמוג'ס:הרפיטר
הוצאתסמיט,שחםמאנגלית:

עמ' 237 , 2000בבל

בןלהיותרצההואשש,בןסקוטיכשהיה
 ,מזלמספרזהששבעבגללאולישבע.
בשנהיותרמבוגרשלהיותבגללאולי
שמלאואחריאבל .המוןזההזהבגיל

מהביתהציירתאמונעלמהשבע,לסקוטי
יוםומתקרבהזמןשחולףוככלבמפתיע,
לולחגוגרוצהשאביוהשמונה,הולדתו

חוטףהואשבנה,החדשההכריכהשפתעל
 •-40הגילבמשברמדוברכאילו ,דיכאון

כמוטוב""ילד ,ילדיישארהואאםאולי
איתר.לגורתחזורהיארצתה,תמידשאמו
אומרהואשבע",בןלהיותאוהב"אני
כיצדתחבולותומתחבל ,) 231(עמ'

אתחווהסקוטילנצח.שבעבןלהישאר
המסיבהוערבכאיום,הולדתויום

צעדיםכמהונוקטכמעטהואהמתוכננת

לגילהגעתואתלמנועכדיקיצוניים,
שמונה.

שמחליטאולגדול,שמפסיקהילדעל
יצירותמספרכברנכתבו ,גדוללשלא

ר"ספרהפח""תוףביניהןחשובות,

 .)"ןפ'פ'יטר(וכמובן,הפנימי"הדקדוק

מחליטהפח",'חוףגיבורמצראט,אוסקר

 ,עודגדוללשלאהשלישיהולדתוביום
הולדתויוםלקראתקורהזהלסקוטי
ביטויאיןלגדולשלסירובו,אלאהשמיני
כניסההואהדג'סשלהרומןגופני.

החידתיהפנימילעולמומרשימה
עלמביטומחברו ,ילדשלוהמבולבל

סצינותכוללהספרהעיניים.בגובהסקוטי

בכתיבהשכוחןרבות,ומרגשותמקסימות

לבטאמצליחהדג'סוהמינורית.המאופקת

רגשי.מקסימליזם-מילוליבמינימליזם
הואכישמונה,בןלהיותמסרבסקוטי

היאשחווההטראומהפוסט-טראומטי.

כשהיאהביתאתשעזבה ,אמונטישת

ולשתילוקצרמכתברקמשאירה
ההעדר ,ההעדרעלהואהספר .אחיותיו

אתלעכלמתקשהסקוטיהאם.של
אותושאוהבתאם,כיצדהזה:הדיסוננס

עוזבתשהיאמילאפתאום.עוזבת ,כךכל
למהאבלהנוקשה,השופטבעלה,את

 ,אותואוהבתבאמתהיאאםאותו?גם
היאמדועעזבה,ואםלהישאר.עליההיה

ארוכהתקופהומדועילדיהעלנלחמתלא
מלבקרם?נמנעתהיא
מהשאלותאחתשאףהוא,ברומןשיפהמה

נכתבתלאהקורא,את,המעסיקותהללו
כאילורמזים,ברמזיהכולבמפורש;בו

לילדקבלית.סודשפתהואילדשלעולמו
ותכניםאחרותותובנותאחרתחשיבהיש

כאןמקבליםוהםאחרת,ושפהאחרים
היאהמסקנהאבלמוצלח,אמנותיניסוח

להביןמבליהכולמביןבעצםשסקוטי
ינסואםגםכלום,יעזורולא .דבר

אוהאמיתיות,הסיבותאתממנולהסתיר
יביןהואבסיס,חסריהסבריםלויספקו
שלווההבנה ,שלוהאינטואיציותבזכות

על-מילולית.תהיה
מדמייןואףתשוב,שאמוחולםסקוטי

באמבטיה,איחהיחדמתרחץעצמואת

שקיותעםלביקורמגיעהכשהיאאבל
מאוד,מסויגהואהמולד,חגבערבמתנות

עלאותהמענישאיחה,מדברבקושי
יכוללאשהואנכון .אותושנטשה

ואףמהתנהגויותיה,כמהמחקהבלעדיה,
שלה(התערוכהשלההציורסגנוןאת

וגםבעירום,עצמייםבדיוקנאותעסקה

כמעטודעתובכך),עוסקשלוהציור
של(כשאמוהעדרהבגללעליומשתבשת

בביתם,אותומארחתלכיתהמחבריואחד

מיטתהאלופולשכאםלאמצהרוצההוא
אותהיאכילהואאבלהלילה),באמצע

בקלות,להיתמסרולאשעזבהעלקש
ילדהיההריהואלקח!שתלמדכשתחזור.

חזרה!לאוהיאטובכךכל
הזמןכללידההמושבביקורה,במהלך
תשומתעללהילחםצריךוסקוטיתפוס

מזנקהואלרגע,מתפנהכשהמושבלבה.
ולאלתמיד?""חזרתבלחש:ושואללשם
 ,כןמאשראחרתתשובהשוםלקבלמוכן
כשהואושותקת.מחייכתרקאמואבל

סקוטיהופךלשוב,בכוונתהשאיןמעכל
ובעייתי.סועררע,לילד
שלעולמואתרקלאלעצבמיטיבהדג'ס
הוריודמויותאתגםאלא ,סקוטי

גםמושלהאיפוקזה.עםזההמסוכסכים
עלרמזיםבספרנטועיםושםפהכאן.

המשברעלובעיקר ,הסכסוךשורשי

בעלהאתלנטוששבוחרתהאם,שעוברת

למרותמחדש,העצמאייםחייהאתולחיות
הפרידה-שתשלםהכדבהמחירלהשידוע

חסרונה,עללחפותמנסההאבמילדיה.
(אתומכהבהםגוערוגםילדיואתמפנק

שגםהעתכליודעהואאבלסקוטי),

אותותהפוךלאלהםשבנההכריכה
לאושלעולםהמועדף,להורהבעיניהם

מצבישלשבשבתבאם,להתחרותיצליח
ילדותיתחליפות,וחוזרתהנעלמתרוח
בנה. ,מסקוטיפחותלא

בדרךלהשיבסקוטילומדהרומןבסיום
ילד?אתהמישלהזהות:שאלתעלהקשה

עצמי.שלאלאאבא,שללאאמא,שללא

• 
אביטובירון
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מצויההתהום

בעוני

הרוח,גבולותמיכאל:סמי
קוהמאוח,רהקיבוץהוצאת

עמ' 256 , 1999אדום

זהספר.איננולמעשה,הרוח","גבולות
הואהמראייןכאשרשיחות,שלקובץ
והמשיב Iוסופרעיתונאי Iרוזנטלרוביק

שכתבספריםשקראנו Iמיכאלסמיהוא
פיהם,עלשחורבומחזותהבמהעלוראינו
בטלוויזיה,מהופעותיולנוזכורוהוא
ורך.כובשוקולשחומותפנים
 1בנעוריוקומוניסטהיהמיכאלסמי

לשמאלשייךהוא .הולדתועירבבגדד
קונפורמיסטגובהואובנפשו Iהישראלי
לאהוא .אצלנורביםאינםוכאלהמובהק

אלא Iמרצונואליהבאלאגם Iבארץגדל
אףהואהנסיבות.מכוחלתוכנונקלע

הוא-אבל " ...וחינוךבמדעבתעשיה

לתהוםשנצעדסכנה"קיימת-מידמוסיף

הזה."הנסכלעם
ולאהקומוניזםמןשנפרדמיכאל,סמי

הואהציונית,העולםהשקפתאתאימץ

עלהמערערנונקונפורמיסטאכן
למשל,-ורתיעהחששבליהמוסכמות

אנחנו"הנהכותב:הואהגולה.שלילתעל
באחד Iהתיכוןבמזרחלבנותהולכים

רוזנטלרוביק

ציוני.אינושהואבטלוויזיה,פעם,הכריז
פטריוטונעשהבארץהשתרשהשניםעם

-מביתשיצאמיוםכיכותבהואשלה.
חבילהבזרועותיומחזיקכשהואהחולים
שנולדההבכורההבתזוומתנועעת,קטנה

 .ביתושכאןידעהוא Iבארץלו
השנהמן ' 77'עתרןשלהגליונותבאחד

עלבמדורולויתןעמוסכותבשעברה,
מוצאשאתהלעברשונותגישותשתי

יוסישמבטאזוהיאהאחת .השמאלבמחנה

שלהערכיםדבןאועלהמצטער Iשריד
בתחילתשחיתההישנה,ארץ-ישראל

במערבביותרהשוויוניתהמדינהדרכה

בעלתלמדינת Iבימינולהיות,והפכה
המערבי.בעולםגבוההכיהחברתיהפער
היא Iלויתןעמוסלדעתהשגיח,הגישה
כיהאומר Iבן-עמישלמהשלגישתו
ארץ-ישראלעלחלמוהמייסדיםהאבות

שלא"כור-היתוך",עלודיברוהומוגנית
בן-גוריוןשלישראללעולם.התממש

הואואילוחונקת","מונוליטית,חיתה
שהיאהיום,שלישראלאתמעדיף
קרוב,מיכאלסמייותר.ומסעירהמרתקת

רואההואהשגיח. Iזולגישהספק,בלי
בחקלאות, Iאדירכלכלי"נסבישראל

מיכאלסמי

גטובעולם,ביותרהמסוכניםהמקומות
ביציםמדייותרשמיםואנחנויהודים,של
הגולה."אתשוללאיננילכןאחד.בסל
שמאלאנשילאותםבזלזולמתייחסהוא

-ביניהםכלולעצמואתרואהוהוא-
 1הבינונילמעמדלהרגישבלישגלשו

תת-תזונהאותםמשמעסיקהויותר

משקל.עודףשלבעיותאותםמעסיקות
התיאטרוניהמסרבערךכופראפילוהוא
 .ויןלחנוךשל
הואמפניו?חרדמיכאלשסמיהדברומה

שבתוכנו.העונימפניחרד

אותופגשהוא .לוחדשאינוהעוני
העתיק,העוניזה Iבגדדבפוכרילראשונה
תחילה, Iבונתקלבארץהמושרש.
נחשףהיהודילעוניהערביים.בכפרים

כותב:הואבמסעותיו. Iמאוחריותר

כחמישהישבתילבאר-שבע."נסעתי
שםראיתיבהלם.יצאתי .'דבשיכוןימים

 1ועשרתשעבגילסמיםסוחריילדים

בחורפגשתיעשרה.אחתבנותזונות

מחכההשניבכלא,אחיוזונה,שאחותו

הביתה.גנובהסחורהמביאוהואלמשפט,
קיצוני,פוליטיימיןפטריוטים,היוכולם

דברכלגםשונאיםאבלערבים,שונאים
 " ...ישראלי

השמאלשמפלגותמאמיןאינומיכאלסמי
יותרמאמיןהואהעוני.אתלמרגעתידות

העםאתשקיימההיהודיתבסולידריות
עשירהמדינהאנחנוהדורות.במשך

הואהפתרוןולפעמים Iאומרהוא Iמאוד
אחדהיא Iלדעתו Iישראלכסף"."לשפוך
המאהבמחציתשהתרחשוהגדוליםהגיסים

בעייתאתתפתורלאאםאבלהאחרונה.

מובטח.עתידהאין Iהעוני

והמראייןמיכאלסמיביןהשיחותספר
רבהבחיבהנתקבל Iרוזנטלרוביק Iשלו
דיוהובלטלאאך Iהסופראוהדיידיעל

 •יותר.להרבהראויהואבביקורת.

לכביתרות
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1 ~ ~ 

 ,על-תנאיאהבה
ללא-רים jשו

תנאי,

ה jופוליטיו

הוצאתהחום,עומסיעקבי:גר

 141 , 2000המאוחרהקיבוץ
עמ'

ןיבמתנהליםשחייובכירפוליטיקאי
שליחותתחושתמתוךציבוריתעשיה

אדםם.ימורכבאישייםחייםלביןאמיתית

עקרונותיועללוותרמוכןשלאמצפוני
שוחדשלהבשר""סירבעבורהמוסריים
ספרגיבורמעוז'הואכזהושחיתות.

לאחריעקביגדשכתבהראשוןהפרוזה
שירה.ספריישנ

הכבדבמחירפקוחותבעינייםבוחרמעוז

הציבורי.יושרובעבורלשלםנדרששהוא

ש"מככב"פרשהבעקבותמשתניםחייו

בחלונותוקשריםעתיר-ממוןקבלןבה
פוליטיקאים(ביניהםביותרהגבוהים
בקרירההבוחשמפתח),ואנשיבכירים

שלרביםבחוטיםומושךהפוליטית
מפוקפקתדמותכלכליים.אינטרסים

בשום-בוחלתשלאמוסריתנהימבח
וההשפעה.הכוחהכסף,אלבדרךאמצעי

סחטנותלכסירנותמעוזשל-כניעתויא
תחילתאלאותומובילהאדם,אותושל

תהום.אלמפיסגהההידרדרות
בודדעצמואתמוצאהואמאודמהר

הסוגים.מכללכרישיםטרף-במערכה

הכפשותמסעבעבורו:נתפרכבד""תיק

לתקשורתדרכםמצאותישקרלהיועל
העסיסיהסיפורעל"חוגגת"שהחלה
קיבלבכיר"שרבנוסח:ברשתהשנפל
תוכיחלךועכשיופילגשו".לשיכוןדירה
זהמרכזיעלילהקולצדאחות.לךשאין

מקטעיהמורכבותמשנהעלילותנרקמות
אינטלקטואלשלמפותלסיפור-חיים

הישגיםועתירמנוסהפוליטיקאיויוצר,
נדירדישילוב-נקי-כפייםזאתועם
 .ובכללהישראלייהפוליטבנוף

עםלהתמודדותמביאהלעיתונותחשיפתו
פחותדרכוהאישיבמישורים.יהאישחייו

כאבואכזבות,אהבותזרועההיאברורה,

אהבהסיפוריושכול.פרידותוהחמצה,

והתרוקנותפירודלצדוקסומיםיפים
רגשי.מתוכןהמשפחתיתהמסגרת

האינטרסנטיתהפוליטיתהמציאותכנגד
יפה,מארץ-ישראלזכרונותעומדים
ם.יאמיתיחזוןיאנשעל-ידישנבנתה

טהוריםוערכיםצניעות,עבודת-כפיים,

בחיק-בכפר'מעוזשלגידולוקרקעשהם
פרחיםשדותשלניחוחותאפוףטבע

עלוגםקסמיושעלטבע,ופרדסים:
הואלפחותאךלפעמיםכואבעוקצו'
מאינטרסים.ונקיתמים

כמהפניעלמשתרעמעוזשלסיפורו
זמניםשלציוןשאיןלמרותשנים,עשרות

לערוךבאמצעותםשניתןאירועיםאו
המציאותביןמדויקתהקבלה

לביןהאותנטיתהארצישראלית
שנותביןמתרחשהסיפורהסיפורית.

חייובסיפורהשמונים.שנותעדהארבעים

-ראשוןבגוףהמסופר-הגיבורשל
ושלהוריושלחייהםסיפורגםמשולב

הקונפליקטיםהדמויות,האווירה,בנו.
מאודמוכרים,מאודישראליים.מאוד-

עלבמדינה,ולהווהלעברמחוברים
השניםעשרותשלהקרובההיההיסטור

בה.שחלוהשינוייםועלהאחרונות
אתהמלווהמסוימתאי-שייכותתחושת
הפוליטיתדרכולאורךהספרגיבור

כלפיו.השוואהאשמותבעקבותמחריפה
מתפקידולהתפטרלוגורמתגםהיא

בעקבותללכתלהתגרש,הרם,הציבורי
מהארץלמעשהולרבוחלניר-יורקאהובתו

אכזבהיושביה".אוכלת"ארץאישה
משברבעתכאשרחווההואנוספת

לעצמה.בעיקרדואגתאהובתומבחינתו'
יפורטולאהקריאהבמתחלפגוםשלאכדי

שבמהלךואומראוסיףרק ,הדברים
בטבעושובשובהגיבורנתקלהעלילה
אםשונים,במישוריםהבוגדניהאנושי

תמידולאעוצמהבאותהתמידלאכי
לשמה.באכזריות

שמחותאהבותוגםכאן.ישאובדןהרבה

אהבתוכמובהחמצות,מוישהסתי

אותוללוותשהמשיכהלבחורההראשונה

נוסףאהבהסיפוראותה.וגםחייו'כל
מאוזכרמשהוטרגיבאופןשמסתיים

לעלילותלמעשה,שונים.בשלבים
חשובתפקידנועדאלה,כגוןהמשנה

עצמםבפנימרתקיםכסיפוריםרקלא

בנייתשליותרהעמוקבמובןגםאלא
הדמויותאתמפניםהספרגיבורדמות.

בחייו'החוויותאתכמוהמשמעותיות

הןהחיצוני'במישורהפרידותולמרות
זונקודהומעולמו.ממנולחלקהופכות
להבנתמסויםמפתחלהוותעשויה
עמוקההתקשרותשלהמורכבהמנגנון
ואי-שייכותבהיפרדות.הצורךלעומת

סתירותאי-אלהועודשייכות,
הקוראשלשההיכרותככלהמתיישבות

מעמיקההגיבורשלאישיותורבדיעם
עםהמפגשחווייתהזדהות.ומעוררת

דמותעםמפגששלחוויההיאהגיבור
אתלראותהמצליחאדםעםרגישה,
להסיקשלהם,גווני-הבינייםעלהחיים

באופןמצביםולהגדירמהירותמסקנות
לפשוטיםמסובכיםדבריםההופך

ומובנים.

שישקומוניקטיביכתיבהסגנוןבאמצעות

רבדיםוחשיפתחיים,חוכמתהומור'בו

אוטוביורגפייםיסודותשיש(ברוראישיים

לאזהאבלעניין'מוסיףוזהבספר'
שלהמורכבתאישיותוהופכתהעיקר)
הואדרכולקורא.נגישההספרגיבור
איששלאישיותועלמשהוללמודיכול

במובניםשחיבכיר'ופוליטיקאיציבור

הפוליטיהעולםעולמות:בשנימסוימים
השטחלפנימעלהמתקייםוהציבורי
כאן .מהעיןהסמויהאישיוהעולם

ליצירתעדהעולמותשנימתנגשים
משבר.

שישספרלכתובהשכיליעקבישגדדומה
אותולהפוךהעשוייםחומריםבו

איכותועל-חשבוןלאאךלפופולרי,

בספרקצריםקטעיםישנםהספרותית.

אותםעליהם,לוותרהיהרצוישאולי
יבשות,עובדותשמפרטיםקטעים

רבדיםעודלפתחהיהניתןובמקומם
עליותרלהרחיבהגיבור'שלבאישיותו
בהן'מעורבשהואהיחסיםמערכות

וכדומה.

גםומשאירלהמשךפתחמותירהספר
 •למחשבה.מקום

גורביץ'ניצה

עברון-ועקניןלי

הפחדפצע

נרגללינפערהפחדפצע
 ... •ד: .- : •---- ·:

--- ·: .. ...- .פצעפחדכ;אבזהאי'
פניםע;טההייתיתי 1נילד

: -: • • T • T T • 

אחר;תילד;תשל
זכ"כ ל~-~י~~ T~ת;ך

,ה;רסת.מראהנאהחיתהואז
 •:•:: ד:- TTז:ד:ז

פצעפחדכ;אב,זהאי'

י: iלל; ש,:- קמ~-,ן~~~לי ר·~כ;:~ . . . 
 .מכר 1מסת;רילח,

-• : • ••• T 

ry י:ד~נ:ו~ןי' ~~~ךף
.ןה. f דח~~~~:ש.~ע;לםלידק

הטובחהאהבהאתלדברקשה

סט;~ה~ה qס~~ת?ד~ר ה~~
נעדרתולאהנהדרת

 ף~ד~~ד~רי~ה 1צ rדס~ה·סד ף~=~י~ i- ..ת·~
 ~ 1 \!~~לאר;ן f ~לא
ס~ריסד~י q~יןנג iryסא;ר~ת

:ןף ע~~~ p:~נקר'
ל~י~ת~~יף

~~נ:ויקב~ת.

תפארתר'עד(סיפורים)"התעוררות"-עברון-ועקניןלישלספריםשני
גוונים.בהוצאתאורראו(שירים)חיזורנו"
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מארץהמהגר

"הגר"
TT 

ט oק- riיעאיתמר

הסףצידי •שב

·עוזוזנהראייג.ר

צדישנייעוז-קסט:איתמר

ספרותית,אוטוביוגרפיההסף,

הוצאתיעוז,חנה-ראיינה

עמ' 248 , 2000תש"ס"עקד",

מענייןספרלידינפלבאקראילגמרי

שלאכמעטידיעתישלמיטבזה,ומיוחד
במוספידבר-ביקורתשוםעליונכתב

כתבי-שלהביקורתובמדוריהספרות

תמידהיאספרותיתאוטוביוגרפיההעת.

בספרמדוברשכאןבפרטמרתק,נושא

הריאיון,בטכניקתשימושתוךשנעשה

בעלשלהישירהבכתיבתודווקאולאו
יעוד,חנההמראיינת,האוטוביוגרפיה.

 1בעברספרותייםראיונותפרסמהכבר

זה.בתחוםקטןלאניסיוןבעלתוהיא
ענפה,ספרותיתפעילותשלשנהחמישים
המדינה,שלשנותיהאתכמעטהחופפת
לראייתומבעדמחדש,ונפרשוכאןנאספו

יעוז-קסט,איתמרהמשוררשלהמיוחדת
חיישלבעיצובםקטןלאחלקנטלשגם

היריעהמסוימות.בשניםבארץהספרות

אףולפעמיםקרובהכעדותגםנפרשת
כמבואות,וגםיעוז-קסט,שלכאובה,
והדבריםוביקורת.דעותוחיוויפרשנות

האינטלקטואליהישראלילשיחמצטרפים
חשבנושכבר Iרב-קולישיח Iספרותי

המשתתפיםהקולותכלאתמכיריםשאנו
קולעודומוסיףהזההספרבאוהנה Iבו

מוכרבלתיגםואוליייחודיקולאח.ד
הרחב.הקוראיםלקהל

קולושזהולומראפשרמסוימתבהכללה

יותרנכוןאוהמשורר-הג.ר,שלהמיוחד
העבריםלארץשבא Iהמהגרהמשורר

דומההונגריה.היאהלא 1"הגר"מארץ
הונגריהמיוצאיםמעטיםיוצריםשרק

ולשירהלספרותמשמעותיתתרומהתרמו
יעוז-קסטכךעלמתעכבובאמתבארץ,

בספרותהיוצריםמיעוטהאם .בסיפורו

רקהואהונגריהמיוצאיהחדשההעברית

זו?מארץיחסיתקטנהיהדותשלתוצאה
זרותכגוןנוספות,סיבותישנןאוליאו

אווריחוקה?מהעבריתההונגריתהלשון
לאוזןכךכלהקשההמצלולכגון

החריףהקיטובבגללשמאאו ?העברית
 1מחד-קנאיתחרדיתחברה Iזויהדותבתוך

מאידך?האירופיתבתרבותומתבוללת
ליעוד-וגםכמובן,פשוטיםאינםהדברים

יותרקלאבלברורה.תשובהאיןקסט
כמשורר Iשלוהמהגר""קינתאתלהבין
וכמעט , 1951בשנתלארץהמגיעצעיר
יוצאימשורריםכאןבנמצאשאין

בשיחדרכםלהשתלביכולשהואהונרגיה,

כמעטהמתהווה.הספרותשלהמרכזי
עדותשלפנינו Iלומרבלשונינמשךשאני

תרבותית""אפליהעלומעניינת,נוספת
כרגיל,באהשאינהאלאמסוים,מסוג

ממרכזממשאלאהמזרח,מתרבות

דקע

 ...מרכז-אירופיתמארץהקונסנזוס,
הסיפורהואזהבהקשרמאודומעניין

עםהיחידהפגישתועליעוז-קסטשמביא

להפתעתוהמאירי.אביגדורהנוסעהסופר
לפגושסוףסוףשהצליחלאחר Iלוהסתבר

ומפורסםידועסופרשאפילו Iבו
הבולטיםהיוצריםמן Iהמאיריכאביגדור

אתמעביר Iבארץהונגריהיהדותשל
חריפה.ובמרירותקשהבתסכולזקנתו
בדרכו Iומתלונןקובלאותומצאהוא

ההכרהאיועלדחייתועלהייחודית,
עלכמובןזועם?הואמיועלבגדולתו.
בשביליימיו.שלהספרותי"הממסד"

מפתיע.סיפורבהחלטזהולפחות
יעוז-קסטעםהמתקדםהקורא,אבל

יצירותאלמגששותנעוריםמיצירות
מלעשותפטוראינומשמעותיות,בגרות

יעוז-שלבטיעוניונכוןמהחשבונו.את

דבקותועל Iבהשקפותיוהשוניעלקסט,
היהודיובשורש Iחייושלההונגריבשורש

שלמבטאההיותוואפילו Iמשפחתושל
באמתמהניצולי-שואה.משורריםקבוצת

יצירתואתלהרחיקהיהעשויאלהמכל
שהרי .בארץשיריתהעשיההממרכז

הקוראים Iלמשלכמונירבים,קוראים
לא Iבספרחייופרשתאתלראשונה
השיריהטעםבברירתמטענותיוהושפעו

העבריתשירתוהכול,אחרינעוריהם.של
למשפטשעמדההיאיעוז-קסטשל

שלהעבריתשירתםמול Iנכוןהקוראים.
ומולוהארבעים,השלושיםשנותמשוררי
השירהומולהפלמ"ח,דורבנישלשירתם

דורבנישמכניםמהשלהמהפכנית

שלחייהםשפרשותככלהמדינה.
התוצאההרישונות,היוהמשוררים

ממרחקוקשההחשובה.היאהשירית

מערכתעללאחורלהשפיעהשנים
טיעונים,בפרישתהשירית""ההתקבלות

של"בקובלנותאו Iשיהיוככלנכונים
שיהיו.ככלכאובותמהרגים",

השואהשלהנוראההיסודחווייתרקהאם
לאבאמתהאםההבדל?אתשעשתההיא
לקרואעבריתקוראישלדורותכמהרצו

מדוע Iכךאםהשואה?הואשעיקרהשירה

פגים,דןשלשירתוהתקבלהלמשל

עלוהתחבבה Iבספרהואאףהמוזכר

ן:ו-כשלעצמה,ופוריהמעניינתשהיא Iזוהולךהקוראשלשלבוואףרחבים?חוגים וזנ:נתקבל",שלאכ"מהגרנשארלאאילושלהחכמהסיפורודרךאחרלרגעיםשבי
-ייי==קשההזמן?בתהעבריתהשירהבשולימשוררעםלהזדהותשקלואףיעוז-קסט, הסופריםמןאחדים .כךעללהשיבהניחרבותשניםלפנישכברייחודי

ו~ אחרתאוזומסיבהשנדחווהמשוררים"שירהאותהמכניםשהיוםלשירהיסודות

להםמצאובארץ,הספרותיהשיחממרכזושרידתוהצלתושסיפורואףאמונית",

הילדות,מחוזותאלבשיבהמשלהםנתיבשהרילעצמה,מרתקתפרשההואבשואה
 1אכןובתרגומים.שזנחוההאםלשוןאללהםההולמתההשלמהנמצאתתמידלא

מלשונותמשובחיםבתרגומיםגםהמובאיםבשיריםלאלפחותאו Iבשירתו
אפשר Iלמשלההונגריתכמורחוקות,בספר.
הנכתבת.הספרותעללהשפיעבהחלטיעוז-שליחסוהואלעצמומענייןפרק
ומפתיע.ומענייןמיוחדספרבקצרה,שירתה.ואלההונרגיתהלשוןאלקסט

אתמקרובהכירשלאמילגביבעיקרעלשכפהההתנתקותהנוקשה,היחס
הספרותי.מפעלוואתיעוז-קסטאיתמרעליהןשגזרהחרם ,וחבכממשעצמו

מהיותהשלבדספרותית,אוטוביוגרפיהעברילביטוילהגיעשיוכלכדי Iבנעוריו
כאןהספרותחייעלחשובהעדותאלבחזרהבבגרותוהתחלפו-מושלם

שבההריהיהאחרונות,השניםבחמישיםמלשוןשעשהםיבתרגומההונגרית.

והכאובותהנוקבותהשאלותאתובוחנתלארץשערךהרבותבנסיעות Iללשון
עולההספרמן .לעילעמדנוחלקןשעלאללהתקשרובניסיונותיומולדתו

יעוז-קסט,איתמרהמשוררשלדמותושואלושובהגדולים.ההונרגיםהמשוררים

ורחב-עצמאי Iיהודיכאינטלקטואלאלהחזרההאם Iמועצאתהקורא
משלומיוחדתדרךלושבחראופקים,אלהחזרהכמוריים,גההונהמקורות
 1וששירתו Iבארץהספרותיבשיחסיבהאינם Iויהדותומשפחתומקורות

 •להגותו.משניתהיאכמדומה,החדשה?הישראליתמהתרבותלאכזבתו
מאוחרתבשיבהלדבוקממשיךהיההאם
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 ,~~~רף.ז:יי ,ת~~~ך;ךן

~~,זרקן p::ה ry :ך~ך
מ;תי!ט;בא;

לב;גך.הףאאבה!זלד
-:• :• T -•• 

נר~יריתזקרף r :י p: י~~א;חיל
~~נזית.~~דיקףתןה.~דה ..

נושבת",הרוחלאןלדעתכדילחזאי"נזקק 1דילןבובשרנך",י"א
הקשתמןלהתפעלכדילמבולנזקקאינךוורדסוורת'ויליאםובשירי
קואתלטשטשיודעשלוהירוקוהדיוטבעמרהואוורדסוורת'בענן.
בחרהקודישדפיהפילוסופיה.שלהנצחלשדותטבעאותוביןהגבול
שמרהשלההעבריתהמתפעל.הלבשלזינוקורגעאתבעבריתלצוד
אפשרקשתשמאותההתחושהעלוגםהאנגליתהחגיגיותעלגם

לשמאל.מימיןלהתפעל
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קפהביתשלמשולחנו

גילןמקסים

אבנים
בדם",רוויהאבןכלכאןאותי.מצמררת"ירושלים

יציאהבעתתל-אביבית,ידידהפעםליאמרה
לגבי Iכמובן Iנכוןהדבר .ישראלבמוזיאוןמתערוכה

נשפך,כאןארץ-ישראל/פלסטין.מאדמתשעלכל
אנשיםשלדמםרבים,דורותבמשךדכא,מקדמת

ומצרית,כשדיתדובריוהלאומים.הסוגיםמכל
ולטינית,פרסיתיוונית,מדוברת,וכנעניתחתית

במשךכאןדיברובהעברית,וגםארמית,ערבית,

בארץויהודיםערביםשלטובהןהקצרותהשנים 400
וטרגדיות.פרעותשנותאלפיםארבעתבמשך Iזו

וגםהראשונההאינתיפאדות,מאבניגםנוטףהדם

שבעבניילדיםשזורקיםמאבניםהנוכחית.השכיח,
חסרותגםאךקטלניותאבניםעשרה,שבעעד

כמעטשבידירוביםהצלפים:רוביטווחמולאונים
עשרה,שמונהבניישראליםצעיריםאחרים,ילדים

לפעמים.

עלבחלקןשהוקמובירושלים,יהודיותשכונות
עירוניתקןפיעל Iהןאףבנויותכבושה,אדמה
גבעתירושלמית"."אבןאצלנושקרויממהידוע,
ומשכןטלביה Iקטמוןאדומים,מעלהוגילה,זאב

דמים.אבניירושלמית.מאבןבנויהכול-הכנסת
אבניעלהדמיםשפיכותעלזכיוןכמובןלנואין

אחריםמקדשיםנבנוהמקדשביתלפניהמקום.
הכנענילאל-הפרמקדשיםמקומית,מאבן

כנסיותנבנואחריהםאם-כל-חי.ולעשתורת
בלב Iלישוהקדושהקברירושלמית.מאבןומסגדים

"המשכן-א-שריףבחרםאקצהאלומסגד Iהעיר
הדתמתנגדיבדםהםאףטבלו-המפואר"
 .הללוהמקומותאתשמקדשת

מקודשתאבןמצויהעומרמסגדבלבשכחתי:כן,
לשמיםמוחמדעלהאומרים,כךמשם,לאיסלאם.

ערבי.פגסוסמעיןבורק,המכונףסוסוגביעל
השקיעווהצלבניםקניםקוטלהיהלאא-דיןסאלח

קנאות-אמונה,פחותלאאלוהאבניםאלבתשוקתם
הזה.הזמןמבניפתולוגית,ואכזריותהזולתשנאת
ביותרהרעואתביותרהטובאתמעצימההאבן

הארץעפרעלהשפוךהדם .האנושישבטבע
משמשסלע-ההריםתוךאלאטאטוהמחלחל
אםבין Iהאנושיהאפלהצדשלומגבשקטליזטור

כנעני.אונוצרימוסלמי,הוא,יהודיהאנושבן
שלהביולוגילטירוףמודע Iמאיתנואחדלפעמים

אך-בעורקינוהמבעבעולרשעהאנושיהמין
ל"אח""זר"שביןהקיטובעללהתגברמסוגלשאינו

והמייאשת.-ההולמתבצורהזהאתמנסח-
האחרוןבבית-השיר"יאיר",שטרן,אברהםעשהכך

אלמונים":"חייליםישראל,חירותלוחמיהימנוןשל
תינוקותובדםמבנים;שכולותאמהות"בדמעות
ובנייןללבנים;הגופותנדביקכבמלטטהורים;
שירשרתיעצמיאני Iצערילמרבהנקים".המולדת

פלסטיניםשילדיםכפי Iעוריבכ Iאלומיליםואףזה
המוכןקדושים"של"דורעלסיסמאותכרגעזועקים
ממשכאןומדוברהמולדת.בעדעצמולהקריב
מולדת.באותה
הטירוףאתלבטאכדימשוררשדרושמסתבר
בקרבנושקייםמהשתחשוףבצורההמצויהאנושי

אתהמהללתהביניים,מימידולן""שירתובמוחנו.
בתקיעתאוזניודרךמוחואתששפךהצרפתיהאביר

ההימנוןאו(הערבים>;המוריםבואמולשופר
ארצנו;בערבות"השמעתםמארסייז":"לההצרפתי
עדיהבאיםהללו;האכזריםהחייליםנהמת

ביןאומרונשותינו?"בנינואתלשחוטזרועותינו;
מרסיימחופיהמתנדביםגדודישלשירםהשאר
הנאורההאנושיתלמהפכהלעזורלקרב,שעלו
המודרניים.הזמניםשלביותר
אנושיתאחווהקיימתהדמיםשבצמאוןללמדך

-ואהבת-הזולתנדיבותשמולבעודאוניברסלית,
שלושהניצבים-אינטרנציונליזםגםהמכונות
האחר.מפניופחדהזולתשנאתבצע,מחסומים:

המנסיםמחשבהבעלי Iלגורלתודהויש,היו
הגוףשלחלקאותועל Iהאפלהטבעעללהתגבר

"המוחמכניםהפסיכהשחוקריהנפשושל
המגיבבקורטקסחלקיקאותוהואהדינוזאורי",

זכרונםפיעלאי-רציונלית,הגיונית,בלתיבצורה
הרחקהדינוזאורים, Iאבות-אבותינושלהגנטי

הדםבעלישלה.דנ.א.שרשרתבתחילת Iמאחרינו
בעורקיהםעדייןזרםשלאאך Iעכשיושהננוהחם
אבות-אבותינו.של

נשארמאיתנוחלקמה,ובמרתמפלצות.פעםהיינו
מפלצתי.

הדינוזאוריהמוחשורדות.והאבניםיבשהדםאבל
מנסח,מבין.והרגישהאנליטיהמוחאך-מגיב
אותוולאיש.לאשהמוסרייםקני-מרהמעניק Iיוצר
 1היטלרואתאטילהאתליקוםשהקיאאנושירשע

גם Iמסוגוואחריםהאינקוויזיטורטורקוומאדהאת

פילוסופייתמנסח Iנוברמרטיןאתלעולםהעניק
אלברטואת-הזולתועם-אלוהיםעםהדיאלוג

לראיאתפלוטרך;ואתארכימדסאתאיינשטיין:

שכנוהצרפתיתובמהפכהקירי.מאריואתפסטר

ההמוניםמובילומאראהמתלהטז'וסטסןיחדיו
המשחרר.ודנטוןהאכזררובספיירלחופש,
הפרידלאמלהב-הגיליוטינה,הדםמשניתזואגב,
מטורפיםובחייהם,במותםביניהם:החיוניהנוזל

והיונפרדולאמצוות,ובעלירשעיםונשגבים,
הללוהצדדיםששנינשכחאלכיאחת.למקשה
קארלמאיתנו:אחדבכלאחתבכפיפהשוכנים
אךהמעמדיהשוויוןתורתאתניסחמארקס

הורהרביןיצחקבאכזריות.באשתוהתעלל
עםשלוםעשהאךורגלייםידייםלשבור
ה"מזרחתורתאתניסחפרסשמעוןערפאת.

ענבי"מבצעאתבד-בבדויזםהחדש"התיכון

שגורשולבנוניםמיליוןלחציסבלשגרםזעם"
ארצם.מדרוםאז

מגילתאתהזה,הדיןאתלקבלעלינוהאם
עלינושמאאומסיני?כתורההדינוזאורים,

הקטלנילצדמעללהתעלותלפחות,לנסות,
 1טרוצקילאוןהדבר?בכללייתכןהאםשלנו?

כשכתבהבעיה,אתבמעומעםהבין Iהמהפכן

סוףאיןהמתמדת":"המהפכהעלודיבר
לסייעלניסיוןקץאיןהמשחררים,שללעמלם
 1האישיהמאבקחדש.עולםללידת

ארץ Iיותרטובעולםלמען ,האינדווידואלי
כללאחווה Iיותרנדיבעםפחות,אכזרית
ואחתאחדכלשלמאבקו-כנהאנושית
מתחילשהואמשום Iעכשיומתחיל-מאיתנו

כלניאבקאםורקנצחי.מאבקזהוהזמן.כל
הרשעאתאולי,נשיג,מחדש,פעםבכלהזמן,

 1צוהלבקוללפנינוהדוהריםוהאפלה

 .-דמנובנהרות-רצחבצהלתהמתפתלים
לאחרים,מחובתנולהשתמטננסהואל

 1בעברשנשפךשלנו'היהודיהדםעלבדיבורים

יושרתעודתאיננההשואהלהישפך.שמוסיף
אינםהאינתיפאדהשקרבנותכפיליהודים,
גודלעלנדברואללערבים.יושרתעודת

בליטראותנמדדיםאינםודיכויצדקהאבנים:
ובסבל.בתהילהאלאובקילוגרמים

ותהילהפוסקבלתיסבל Iמתמידמאמץואמנם
מחדשנבנהעמןהראשהאבניהן-הן-זמנית

מאוחריהיהבטרם .עולמנוואתעצמנואת
הדינוזאורים.שלכסופםסופנויהיהלבל •מדי

• 
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הישנותהמוסכמותעללערער
ברבעיוסף

כישראל:היהודי-ערכיהשסע
דפנהיגביזוןרותעורכות:מקראה,

לדמוקרטיההישראליהמכוןחקר,
עמ' 318 , 2000

פעםעצמומוכיחלדמוקרטיההישראליהמכון
מרכזיותגירתלסרראויהכאכסניהנוספת

העתיד.שלולבטחהקרובההווהשלבאג'נדה
מענייניםמאמריםשלקובץחינההמקראה
מכובדותבאכסניותפורסמושכברוחשובים

העורכותאתלברךישזוומבחינהכשלעצמן
שאינהנחרצת(משפטניתגביזוןרותפרופ'-

(דוקטורנטיתהקרודפנהבתלם>הולכת
ברסיטתבאוביולאנתרופולוגיהלסוציולוגיה

פרסומיםקיבוץשלהקונספציהעלת"א)
בהקשרהיהודי-ערבי.השסעבנושאנבחרים

המכוןשלהחשובהפעילותואתלצייןישזה
לשלוםערביהיהודיבמרכזהשלוםלחקר
ערביהיהודיהמכוןאתגםכמוחביבה,בגבעת

פרופ'שלההערותאחתחיפה.באוניברסיטת
מעוררת ,לקובץשהעמידהבהקדמהגביזון
לגביעידודמשוםבהישבאשרנוסף,עניין

נכתבובמקראה"המאמריםהעתיד:פרסומי

מבוססתזוהתעוררותהאחרונות.בשניםכולם
שלובמרכזיותובחשיבותוההכרהעלהן

שלחדשדורשלצמיחתועלעלוהןהנושא,
לערערהמעז ,כאחדוערביםיהודיםחוקרים

 .) 8(עמ' ,,ישנותמוסכמותעל

מבחינהחשוביםבקובץהמאמרים

כאחד'וקונספטואליתאינפורמטיבית
בקצרהאותםלסקורבכוונתיזוובמסגרת
 .בדבלבחלקםולהתמקד
על-ידינכתבבמקראההראשוןהמאמר

ואוריינטציה'זהותאלחאג':מאג'דהסוציולוג
פריפריהשלמצבבישראל:הערביםבקרב

שלהזהותעיצובעלעומדוהואכפולה',
מעגליםארבעהשלבהקשרבישראלהערבים

למבנההנוגע ,המקומי"המעגלמרכזיים:
ולשינוייםהערביתהאוכלוסיהשלהפנימי
ובדפוסיהערכיםבמערכתהזמןבמשךשחלו

שללמעמדםהנוגעהארצי'המעגלהחיים,
שננקטההפורמליתולמדיניותבמדינההערבים
הפורמלייםהיחסיםלמערכתבנוסףכלפיהם

המעגל ,היהודיהרובעםוהלא-פורמליים
והלאומיהתרבותילקשרהנוגעהאזורי,
הערביהעולםעםבישראלהערביםשלהמיוחד

הדתיוהמעגל ,הפלסטיניהעםעםובייחוד
נוצריםמוסלמים,בקרבהעדתיתלזהותהנוגע

 .) 15(עמ'ודרוזים"

שסוע'פוליטיבשיחעיוניםהישראלי:'הערבי
תוססמאמרהואבשארהעזמיח"כמאת-

אחדשלדעותיואתהמבטאומתסיס,
בביתכיוםהבולטיםהאינטלקטואלים

דורשתקריאתו .הישראליהמחוקקים
העולההמושגיתההבהרהומתוךהתעמקות
עלרקלאלעמודניתן ,המאמרשלמהאנליזה
הפוליטית,המציאותשלהאימננטיותהסתירות

בשארהשלהפנימייםחיבוטיועלגםאלא
מסתירותחפהאינהשהגותועצמו,

קובעמאמרובפתחחמקמקות.ומהתחמקויות

משחקיםהישראלים"הערביםכיבשארה
כלומר ,) 35(עמ'ישראלים"שלתפקיד

מדוברבאשראמיתית,אינהישראליותם
וגםהיא,שאיןמשוםשסועה,בישראליזציה

 .שוויוןעלמושתתתלהיות,יכולהאינה
הגישהאתתוקףבשארהכימעניין

תפיסתאתהמצמצמתהסוציולוגית
ערבייבקרבהמתרחשתה"ישראליזציה"

הישראליזציה"תהליךכי:גורסהואישראל.
אך ,היגיוןשוםללא ...עיניהםלנגדמתרחש

סותרתההיגיוןמציאותוכאשרמתרחש,הוא

לשנותאלאברירהאיןהמציאות,הגיוןאת
(שםהמציאות"לשינוילפעולאוההיגיוןאת
כילצייןחשוב ,זולאבחנהמעבר .) 46עמ'

יהודיבקרבמלאאינוהישראליזציהתהליך
הישראליזציהמתהליךשונותו(הגם ,ישראל

עקבוזאתישראל>ערביישעוברים
התפיסותשל-מחד-הדומיננטיות

התפיסותשל-ומאידךהמסורתיות,היהודיות
ראהזו(בסוגיההיהודיותעלהנסבותהציוניות
חברהפלוגתא:'מתוךברבע:יוסףלמשל:
בשארה .) 1997ינואר"מפנה",ולאום'מדינה
בישראלהערביםשלהקשרכיבאבחנתוצודק
אינסטרומנטליאינוהישראליתהמציאותעם

כמוהתפתחויותעלנכונהומצביעבלבד'
האישיתהמודעותעלייתהחיים,ברמתהעליה

באזרחותהטמונותלזכויותוהמימסדית
זכויותלממשהשאיפהוהתגברותהישראלית

הכרחיפוליטיככליהישראליותהאלה!'
ומהפכתהמדיני'השלוםתהליךשללשירותו
תרבות.כסוכןהתקשורת

 ,בלבדביקורתיאינטלקטואלאיננובשארה
אתמנתחלאהואפוליטית.אישיותגםהוא

(וכמובןגרידאאובייקטיביתבצורההמציאות

מהזואובייקטיביות-השאלהנשאלת
מתוךהמציאותאתמנתחגםאלאפירושה?)

 .מתפיסותיוהנובעותאידיאולוגיותהטיות
בפניהחשובה ,זוסוגיהמלפרטקצרההיריעה
התייחסויות.משתיפטוראצאלאאולםעצמה,

הערביהמיעוטשלמצבואתבהסבירובשארה,
ישראליהערביל"סכסוךנדרש ,בישראל
האזרחיםשלבנאמנותםהביטחוןוהעדר
המאמינים"אלה .) 38(עמ'למדינה"הערבים

הלאומיוהמיעוטנמשךהלאומיהסכסוךכי
שלהמוצאמנקודתיוצאיםנאמןאינו 2הערבי

זאתלעומתהאפליה.הצדקתלשםהסכסוך
לביקורתגםמשמשתמוצאנקודתאותה

לשלוםהאזורפניכיאמונהמתוךהאפליה
הוכיח,הפלסטיניהמיעוטכיהערכהסמךועל

הואישראל"למדינתנאמנותואת ,כללבדרך
בשארהמעירוכאן .) 39עמ'(המקראה,אומר

המדינהאתהמתארתהבאהההערהאת

"מעברבלבד:עסקיזכויותחוזהשלבמונחים
'נאמנותעלהשיחשלליברליותלאנטי

במדינהנאמנותשלפירושה[מהלמדינה'
להיותצריכההיאמדוע ?ליברליתדמוקרטית

אמצעיםובאילו ?שוותזכויותלמתןתנאי
בדיקתלמעטאותה,לבדוק ,בכללאפשר

נמצאתכביכולהמדינה ... ]לחוק?הנאמנות
האזרח,עםואישיתרגשיתיחסיםבמערכת

מסים"ולתשלוםלחוקיםלציותמעברהחורגת
המדינהבסוגייתמפתחנקודתזוהישם).(שם

להקדיםישהלאומית.והסוגיהביתהמודר
היכרהציוני"ה"פוליטיהשיחכיולהעיר
גםלהביןניתןהרגשיתומהבחינהבעייתי
התביעה ... "כמו:מתמיהההעולהפגיעףת

שקמהלמדינהנאמןלהיותהערבימןהמעוותת
אולם 3הלאומית".ישותושלחורבותיהעל

המכוננתההסכמיותברידודהיכרהמהותיהפגם

לחוקציותשלעסקיתלהסכמיותהמדינה,של
השקפהזוהיומודעות.רגשנטול

איןהסופרתנוסחקיצוניתליברטאריאנית
נורמטיביתמקובלתשאינהרקשלאואבד'
בתחוםגםכמוהמערביים,הרעותהוגיבקרב

כילחשודשישאלאהמדינה,ומדעהמשפט
בהוישבה,מאמיןאיננועצמובשארהאף
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החמורהפוליטית,נגחנותשלמובהקיסוד
בשארהשל ,כאמור ,היותונוכחבמיוחד

בתחוםכיוםהבולטיםמהאינטלקטואלים
לביסוסהיריעהפעיל.ח"כגםכמוהמדיני
 ,זובמסגרתלהיכללמכדירחבהזוטענתי
 ,הגלשלבהגותוכבקיידועשבשארהומאחר
הגורמיםאחדעלבדברו ,עצמובהגלכאןאעזר

שהטיל"המכסהאמריקאית:המהפכהלפרוץ
לאמריקההמיובאהתהעלהאנגליהפרלמנט

למהפכהשגרםמהואילו ,ביותרנמוךהיה
האמריקאיםשלתחושתםחיתההאמריקאית

עליהםשהוטלזהפעוטסכוםתשלוםעםכי
זכותםאתיאבדולרצונם][בניגודכמכס

"תורת-אבינרי<שלמהביותר"החשובה
 ,זמננודעתפועלים,ספריתהגל",שלהמדינה

הנהלמדינההאזרחיתההתייחסות ,) 1975
כמופוליטית,כמסגרתלמדינההןהתייחסות

ניתןהטריטוריאלית.האומהשלהמסגרתגם
הזכויותברמתהןהתייחסותעללדברלכן

גםכמו , 4ועיקרכללרגשנטולותאינןוהללו
לרפובליקהביחסוהמיתוסיםהזיקותברמת

 .) 31 • 32עמ'(אבינרי

הניתוחיכולתאתלצייןישבשארהשללזכותו
"שימתיכולתבתוךמפגיןשהואהגבוהה
שונים.טיעוניםשלבעייתיותעלהאצבע"
 5סמוחהסמיהסוציולוגאתתוקףהואבצדק

המודלאתליישםש"במקוםדבריועל
ביקורתבאמצעותבמציאות,הדמוקרטי

המציאותאתלהפוךעלינוהקיימת,יאות.המצ
זאת,שעושהמינמצאואכן ,למודלהקיימת

היריעה . 6אתנית""דמוקרטיההכותרתתחת

שלהשקפתופריסתמאפשרתאיננהכאמור
עלהביקורתפריסתגםכמובשארהעזמי
ו.הגותו

'מדינה-גביזוןרותהמשפטניתשלמאמרה
אינו ,בהירותולמרות '?ודמוקרטיתיהודית
מתפיסתההנובעותעצמיותמסתירותפטור

"הדמוקרטיתבמדינההמצדדתהאנומלית
"מסלולמתוקףאפשריתכאופציההאתנית"

(המקראהשלה"השוויוןוהעלאתההתקדמות
ישיםאכןזהמודלכיסבוראינני .) 85עמ'

עלשליהביקורתלעצם<מעברשניםלאורך
דמוקרטיהבגדרזודמוקרטיההיותמידת

ודומהשבה>,הפוליטיתהתרבותמבחינת
שבנגבהרבוריםעםהעתידיתהיחסיםשמערכת

"הדמוקרטיהמצדדישלההנחותאתתפריך
יהושע,א.ב.שלהבילבולקולותהאתנית",
זריםמפניוסתגרנותלאומנותהמבטאים

ייחודיתאופציההיאמבחינתו(ישראליות
שמאסאנטוןכימוכןהואואיןבלבדליהודים

אחרלמקוםשולחוואףכמוהוישראלייהיה
למעשהעולים-ישראל>למדינתמחוץ

מבקשת,היאאיןכילציךלי(חשובמתפיסתה
תפיסתהאולםיהודית.אקסלוסיביותכיהושע,
אתרואההיאבאשרלכך>להובילעשויה

כפי ,בלבדליהודיםכייחודיתהישראליות
שמדינתספקאיןלי ,,הבא:מהקטעשעולה
דמוקרטיתגםלהיותרוצההיאאם ,ישראל

אתלבצעחייבת ,זמןלאורךיהודיתוגם
 ," sישראליתאומהבנייתשלהמהלך

היריעהאתהרבהבלרחיניתןלא ,כאמור
לעודביחסהערותבכמהואסתפק ,זובמסגרת

שלמאמרובמקראה.חשוביםמאמריםשני
בספראור(שראהסמוחה,סמיהסוציולוג

זמננו"בןפולמוס'צ'יונות:כשלעצמוהמעניין
הוצאת ,לבראואביגינוסרפנחסבעריכת
 ,גוריוןבןלמורשתוהמרכזבוקרשדהמדרשת

ישראל :אתנית'דמוקרטיה- ) 1996
עםסמוחהשללוויכוחאכנסלאכאבטיפוס.'

ואסתפק ,יפתחאלאורןעםגםכמופלויואב
שלהבאההמורכבתלקביעתובהתייחסות

האתניתהדמוקרטיה"מודלכיהגורססמוחה
ולאואמפיריתיאורטי ,מדעימודלהוא

המודלגם ,מדעימודלכלכמואולם ,נורמטיבי
לדיוןמוצאנקודתלהיותיכולכאןשנדון

להשתמשאפשריב).שלי.(ההדגשהנורמטיבי
העובדהאתלהצדיקאולבקרכדיגםאפואבו

במודלאתנית.דמוקרטיההיאכיוםשישראל
הציונית.מהתפיסההנובעאנומלי[מודלזה
עלזהממודלהעולההביקורתמהיברורלא

בתפיסהמדובראםאלאהציונית,התפיסה
הקדםהיישוביתשהעבריותכמהפכה,הציונית

שלכשהישראליותשלה,התוצרהיאמדינתית
אזרחית]הכללהנורמטיביותהיאהמדינה
והןהציוניתהתפיסהעלהןביקורתמקופלת

שהתפתחההיריבהציוניתהפוסטהתפיסהעל
אולם ,) 192עמ'(המקראה,התשעים"בשנות

העבריתלביקורתההתייחסותהיכן-
-אגסישלביקורתוגם(ראה(הכנענית)?

כמוישראלית'זהותלקראתולאוםדת'בין
הלאומי'),'החשבון-עבורןבעזשלזוגם

הזוכההמודלחיברהקייםשהמודלנכוןאמנם
להסיקאיןאולם ,בישראלההסכמהבלמיד
ה"אינתיפאדהחוסן",לעולם"כימכך

לתהליכיםאימננטיתהיאכישדומההדבווית",
החברהועלמחדהזוהאוכלוסיהעלהעוברים
"שמרניאתבהכרח,תערערמאידךבכללותה
רקלאמעידה"מצוי"כיהסבוריםהעכשיו"

 .ביותרהאפשריעלאלאה"רצוי"על
'זרים-פלויואבשלהחשובמאמרו

הפלסטיניםהאזרחיםשלמעמדםבאוטופיה:
ב'תיאוריהלראשונה<פורסםבישראל'

-ליד)רןמכון , 1993[חורף] , 3 ,ביקורת'ו
אולםהמדינה.מדעבתחוםרבותמצוטט
הנוברעלגםשכתב ,פלושלתפיסתו

נובעיםבלבוליוהאם ,(תמהתניוהאוטונומיזם
הדובנובי-מהאוטונומיזיםמושפעהיותובשל

גישהבגדריומרתה),(הגםכללאיננהבונדאי?)
"כינונהמסקנתו:גםכמולסוגיה.נורמטיבית

קונסוציונאליתכדמוקרטיהישראלשלמחדש
שלהיותהביןהמתחאתלפתוריאפשר
המשמעות(מהיהיהודיהעםמדינתהמדינה

האםהיהודי"?העם"מדינתשלהפוליטית
לסגנותלמועמדמשותפתבמסגרתמדובר

ולאוריאורנןלעוזי ,ברמןליארה"בנשיאות
במקרהלדמוקרטיה.מחויבותהלביןדיוויס?)

כמדינתישראלשלהתרבותיאופיהיוכלזה
האוטונומיהבמסגרתלהישמרהיהודיהעם

האזרחיםשלבזכויותיהםלפגועמבליהיהודית,
היהודי'העם'מדינת[מולהפלסטינים

ניסוחפלסטינים'.'אזרחיםעומדים ,האמורפי
המדיניתהמחשבהמבחינתבעלילאנומליזה

מאיןבבחינתהואהנורמטיבית,המערבית

ו"תוכניתכלפור""הצהרתשלשילוב
המקומית]למציאותבהתייחסהלסינגפרוס"

המשותףהטובאתלעצמםלעצבביכולתםאו
עמ'(המקראה,תרבותית"מבחינהשלהם,

 •האמנם? .) 238
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הערות

השלוש.מתוךהמשמעותיתהנקודהזוהיכיסבוראני , 1
הפוליטיתבפילוסופיההבקיבשארהכיפלאזהאין
להרחבתה,הסוגיה.אתנכונהמאבחןוממשיכיוהגלשל
 ,"האחרוןוהאדםההיסטוריה'קץפוקוימה:פרנסיםראה

 , 1993אור-עם

הלאומי"המיעוטהניסוחכילצייןישזובנקודה . 2
מסוימת,פוליטיתעולםראייתשלניסוחהיגרהערבי"
אחרים.במונחיםלנקוטניתןשהרי

תהליךשלבקיומוכימודהבשארהשם.)<שם , 3
התרבותשינויבוורואהלולועגהואאךישראליזציה

אותהלהכניסשתאפשר"בצורהבישראלהערביםשל
בקיצוראוהישראלית,המסגרתתוךאל[התרבות-יב.]

ישראלאיןכינכוןמחד .) 48עמ'(שםעיוותה"-
בסיסיעיוותישזוומבחינההישראליתבלאומיותמכירה

ולאציוניתהיותהבשלמדינהערבישלבישראליזציה
בשארהאיןלמעשהכילחשודישמאידך'ישראלית.

אזרחית.כלללאומיתישראליתבנורמטיביותמצדדאכן

פוקוימהפרנסיםשלספרוראהופירוטלהרחבה . 4
 ."האחרוןוהאדםההיסטוריהז i 'ו'-[ההגליאני]

אתנית:'דמוקרטיהזהבקובץסמוחהסמישלמאמרו . 5
קצרההיריעהאךחשובמאמרהנוטיפוס'כאבישראל

מדינותשתיעלרקמצביעעצמוסמוחהאליו.מלהתייחס
ולטביהמלזיהדמוקרטיות":"אתניותמדינותכיוםשהן
מדינהבלטביהלראותניתןשלאיתכן . 1990מאז

הרוסיםשלההתאזרחותגייתסרבשלבעלילדמוקרטית
הנורמטיביתוההתאזרחותהאזרחותשהרישבה,

מדינההמדינהלהיותמרכזייםעקרונותהינןהמערבית
דמוקרטית.

ה"דמוקרטיהעלמקיפהביקורת ,) 41עמ'<שם , 6
זהבקובץיפתחאלאורןשלמאמרוגםראההאתנית"

אךאתנית,דמוקרטיהאכןכיוםהיאש"ישראלהטוען
מאופיההנגזרתמהדינמיקהמתעלמתסמוחהשלהתזה
קהילותשתימתגוררותבהאתניתכמדינהישראלשל

לאישראלהארוךשבטווח ...המרכזיתהטענה ...מולדת
 118<עמ' ," ..האתניתהדמוקרטיהלמודלעודתתאים

שישראלוטעןניסוחיואתיפתחאלהחריףלימיםבקובץ>
"אתנוקראטיה",היא

'אנומליהבמאמריראההגותועלמסוימתביקורת , 7

<ספטמברשני""מצדהעתבכתבשפורסםתודעתית'

1998 (. 

"חיזוקעלמדברתהיאבהמשךאמנם ,) 81עמ'<שם , 8
ביןההבדלים"טשטושגםובישראל"האזרחיתהזיקה
עלזהבהקשרמדברתהיאאיןאולםהמדינה",אזרחי
ומכאןל"אזור"גםהפתוחהישראלית-עבריתאומה

מישעיהוקונצנזסואליתחינהשלמעשהסגירותה
ראויביניהם).ההבדלים<הגםנחבאהרבועדליבוביץ
עלשמאסאנטוןשלביקורתואתזהבהקשרלהביא
שלכי"קיומההגורסשמגרהשופטשלהתמוההטענתו
אתשוללאינוהיהודיהעםשלכמדינתוישראלמדינת
אינהצרפתשלשצרפתיותהכפיהדמוקרטיאופיה
שמאס:שלמאמרוראההדמוקרטי",אופיהאתשוללת
ושאר"ישראלים","פלסטינים",שלמחרת:'הבוקר
ניסוחכיברור ,) 304עמ'(המקראהלב',הרהורי

של"קיומהבהמשך>מביאששמאם(כפיהיגרנורמטיבי
שוללאינוהישראלים,כלשלכמדינתםישראל'מדינת

אינהצרפתשלירתהשצרפתכפיהדמוקרטי'אופיהאת
שם).<שם,הדמוקרטי",אופיהאתשוללת

15 
 2000דצמבר



 5~ו
הבלשיהרומןעלהרהורים ~ 1~

·מוסריתדתיתנורמה
צבעוניעירן

המודרניהבלשיהנרטיבשלהדתייםהיסודותעל

חוקר;מחקרחרחורי

היחסיםמערכתאתלבחוןהנוכחיהדיוןמטרת
לדרמה ,הפופולרי ,הקלסיהבלשיהנרטיבבין

אך .יימיהימי-ביבלמחזה-המוסרהדתית,
אתקראתיכבר ,ובכןהתחיל?הכולמאיפה

הבלשי,הרומןעלהאפשריותהתיאוריות""כל
על ,-18ההמאהמןההיסטורייםשורשיועל

איועלבוהגלוםהקפיטליסטיהרציונל
הקומוניסטי;מהגושבחברותלצמוחאפשרותו

בגישותביאר-מרקסיסטיות,בגישותעיינתי

וטירת,סמיבגישותגירת-אסתטיות,טיפולו
סוציו-ספרותיתובגישותג'נדרבגישות

בקרבדווקאהראשוניתהופעתועלהמספרות
נשארתיועדיין-אליטיסטיקוראיםקהל
מסופק.בלתי

האסתטימקורואודותעל-השכיחההטענה
בנרטיבמדוברכיהיא-הבלשיהסיפורשל

הבלשיהסיפורלג'נדית;פרדיגמהעלההמןל
מרחבבכסותאשרמודרנית,אגדהאלאאינו

 ,לנומו~רפרטיקולריים,כביכולדימויים,
עלהמופעליםאוניברסלייםדימוייםהתמימים,

המעשיותבמבחןיפהשעמדוארכיטיפיםידי

המסורתיות.

(בוראופלמינגיאןשלבטקסטיםלדוגמה,כך
אלאאינונוברשלהמפקדנובר),ג'יימסשל

עליוהמקבלהאביר-נובראתהשולחהמלך
האשההדרקון;הואנוברנלחםבוהרעמשימה.

נוברוהחיה;היפהכמולזהזהמתייחסיםוהרע
הרוחלשלמותבחזרההאשהאתהמוביל
היפהפיהאתהמעוררלנסיךמשולוהחושים
ונו.'הנרדמת

זאת,ובכל ,בעלילמפתהנראיתזואפשרות

נימוק ,יותרעמוקמשהולישחסרהרגשתי
הבלש;שלהפופולריתלהתקיימותויותררחב
הבלשישהטקסטמהעיןסמויהתחושהאיזו

משעשעת.מודרניתלאגדהמעברהרבההנו

שללשיקועוהגנוזים,למקורותיוובאשר
 ?הדתיתבדרמההמודרניהבלשיהנרטיב

נולדהואפעמיים.נולדבמערבהתיאטרון
-הספירהלפניהחמישיתבמאהבאתונה
הפולחןמתוךכנראהצמחההיווניתהטרגדיה

עםשקעהזומפוארתהתחלהדיוניסוס.לאל
נולדהתיאטרוןהרומית.האימפריההתפוררות

והרנסנס,ימי-הבינייםבשלהיכביכול,מחדש,
העירעלייתעם ,-15העד-13הבמאות

בחברההפיאודלית,החברהמתוךוהבורגנות

שימשוהתיאטרוןהחיים,מרכזחיתההדתשבה

כלמשתתפתבותיאטרוןדתית,כחגיגהבה
שנה,מדימתרחשהזההנס-כקהלהעיר
צומחיםהזה,הדתיהתיאטרוןמתוך ,וממנו

ונו.'מדלייו ,שקספיר
להביןאפשריבלתיכמעטזהיהיהזה,במובן

הןהמודרנית,החילוניתוהתרבותהחברהאת
ייצוגיםשלכמערךוהןחייםשלכפרקטיקות
ללאטקסטואליים,והןויזואלייםהןאמנותיים,

למראשותיה.המונחתהדתיתהתשתיתהבנת
לא-דתיכביכולמחזהכראוילממשמנתעל
החמלהעלמושגצריךויוליה,רומיאוכמו

סרטילגביכמובןתקפיםוהדבריםהנוצרית,

דתיים,מוטיביםהמלאים ,ופליניברגמן

עםמפויסגםאךביקורתיבדיאלוגגדושים
הנוצרית.הדת

שיותרכךעלמצביעיםתרבותחוקרי
מחשבתית-פרדיגמההמודרניותמשהמירה

(המודרניות>היאחילונית,בפרדיגמהדתית
בסיסית,דתית,פרדיגמהאותהעלממדלת
פיעל ,הדידוימוסדבלבד.דימוישינוייבתוך

בטללאהמערבית,התרבותשלסוציולוגים
אחרתצורהלבשפשוטהוא ,החילוניהעולםמן

הפסיכולוגאצלהאינטימיתההתכנסותבדמות
צמחההחילוניתהאוניברסיטההפרטי/האישי.

-הדתיתהלמדנותרקעעלהמאוחרברנסנס
ממנהאטומה,אךיפהפקעתחיתההתיאולוגיה

פסיכולוגיה,מודרניות:דיסציפלינותנבעו
התרבותי-משטר-הרוחהיסטוריה.סוציולוגיה,

האוניברסליותהרובריקותאתממלאחילוני
הפונקציותאךחדשים,בדימוייםהקיימות

למלאצריכיםאלהשדימוייםהפסיכולוגיות

 ,מסתבר ,נותרותשוקהמלאיסובייקטיםאצל
כנם.על

לביןהבלשיהנרטיבביןלהצמידמדוע ,כךאם
 ,לעילהמתוארלפישהריהדתי?מחזה-המוסר

המערביתהספרותלכלהדתיהמערךחילחל
הבלשי.לנרטיבייחודיתזותופעהואין

הנרטיביםשניבין"האלים"לחיבורההנמקה
צומחתלכאורה>מזהזהרחוקיםכך(הכול

המחקרמתשובותמסופקבלתימהיותי
למקורותבאשרליהנגישהספרותי

כמוהבלש.ז'אנרשלהארכיטיפייםהתרבותיים
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המבניהדמיוןעצםושובשובליהתבהרכן
מבנהלשניהםהדתי.למחזההבלשיהסיפורבין

מתחמקייםזהמבנה .סגור-מאודהרמטי

הגאולה,לאופרצייתחטאשלאקטביןקבוע
חוקכמובמושגיםומובלעגלויעיסוקבתוך
לגביהם,ברורהמוסריתעמדהונקיטתוצדק,

מוסרבתוכההמקפלתדידקטית,לומרשלא
הטקסט.בקדושתולמאמיןלקוראהשכל

הבלשיהרומןשלהאסתטיתההתבדלות
אשרהתבדלות-רומןשלאחרותמצורות
הספרותחוקריידיעלהמקריםברובנרשמה
אותוהפכה-הנרקיסיסטיהז'אנרשללחובתו
לטקסטמופשט,כמעטלנרטיבהשניםבמרוצת
גוריה-קלאסיציסטית,אלמעיןמכאבי'

הבלש,(הרוצח,קבעבדמויותהמאוכלסת
אתהקוראיודעבהונו'),הקורבןהחשודים,

לקהלשחיתהידערמתבאותההדבריםמהלך
הבלשבימי-הביניים.התיאטרליתההתרחשות

מופשט,למשחקוהז'אנר'השניםבמרוצתהפך
ומענגמוסכם~לטקסחילונית,אלגוריהלמעין

(כפיאשמהמתחושתהקוראאתהמשחרר

אוודן>.שהציע

במבטהתמוה-הנ"להמחקריהכיווןלחידוד
מסוימיםשיוצריםהעובדהתרמה-ראשון

במודע>שלאוביןשבמודע(ביןלהצמידבחרו
במיוחד.מובחנתבצורההנרטיביםשניאת

'ש'םהנודעבספרואקואומברטועשהכך

ייםימי-הביברקעעלהמתרחש ',,הורד
ביןהכלאהאלאואינוהדתיים,והמסדרים

המחזהלחילופיךאובלשי'לרומןיפה""ספרות
 ) 1935(משנתבקתדרלה"'דצחאליוטט.ס.של

הבלשיבסיפורהמקופלהרציונלאתהמנצל
וכןהקתולי'הדתילאתוסלקושרומנתעל

 ,) 1953(משנתמתוודה"'א'ניבסרטוהיצ'קוק

כומרבפנימתוודהאשררוצחעלהמספר

שמנועמתוךוהאחרוןהרצחמעשהעלמקומי
חוקימתוקף-הרוצחאתלמשטרהלהסגיר
ברצח,לנאשםבעצמוהופך-הנוקשיםהדידוי

אתלזכותככומר-בלש,מצליח,הואאשרעד
הרוצחשלמרצוןלהפללתוולהביאעצמו

המתוודה.

שלשגיבורוהעובדהגםכמו-אלהטקסטים
ג'ילברטהבריטיוהמסאיהמשוררהסופר'

בנחרצותוהטיףלקתולישהיהצ'סטרטון'
הואימי-הביניים,שלהחייםלאורחלשיבה

בעלילההמשלבבדאון'האבכומר-בלש,
שישרקלא-מופשטיםתיאולוגייםויכוחים

זאתאלאהמחקר'נתיבאתלאשרכדיבהם
ביןהחיבורמלאכתאתבעצמםמביימיםשהם

שקופה.בצורההבלשילסיפורהדתיהנרטיב
הדתייםהיסודותאתלחשוףבחרתיזובמסגרת
דווקאצפויים,הפחותבמקומותדווקא

כביכול'זכראיןהדתישלנרטיבבמקומות
ומיתממים.גיתארכיאולומכוסיםמקומות

במרחבלדוןלעצמיהרשיתיאחדמצד
 2טקסטואלי,רקאינואשררחבתרבותי-נוצרי

החברהאתהמאפיינותבתופעותעיסוקכלומר

אולמשל'הווידוימוסדכמו-הנוצרית
ישוהורדתשלבאיקונוגרפיהדיוןלחילופיך

אנלוגיותליצירתחתרתימנגד,אךהצלב.מן
מחזה-המוסרביןיותרמובהקותטקסטואליות

הבלשי.הסיפורלביןוהמיסטריה,הדתי
לרומןהדתיהמחזהביןאלה,שקשריםמובן

אין-לאחד""אחדשליחסיםאינםהבלשי'
באופןאותםולתבועלדרושאותם,לחפש
הושפעהגורשבתיהלטעוןבאאיניוולגרי.
קונן-דוילארתורשסראוהמיסטריהממחזות

למחזה-המוסר;ישירותנדרשהוויקטוריאני
שהאקליםכךעלעומדבהחלטאניאך

שהופנמורחביםשמושגיםהנוצרי'התרבותי

/פוריטנית,החילוניתהמערב,בתרבות
וגאולה,פסינו-מאביהחטא,כמומושגים

בצורההעסוקהבלשילרומןחילחלו
הצעתיפיעלוהנו'אלה,בסוגיותאובססיבית
מזיקהלאבידורמספרותיותרהרבההנוכחית,

מחקרלהציגושהרבהכפי-הפנאילשעות
 •-20הבמאההספרות

11 
~ו

בימי-חניכייםחדתיהמחזה-הקדמה

ימי-שלהדתייםהמחזותאתלחלקנהוג
מיסטריהעיקריים:סוגיםלשניהביניים

 .ומחזה-מוסר
שעיקרהומועדחגבימיהצגההנההמיסטריה

ההיסטוריהשללתיאטרוןהפיכהאוהמחזה
היאהכוונההעולם.שלהדתית-רוחנית

בששתהעולםבבריאתהמתחילהלהיסטוריה
ביוםהעולםשלבסופוומסתיימתבראשיתימי

המסופרים,האירועיםכלדרךהאחרון'הדין
החדשה".ו"הבריתהישנה""הבריתכלומר

ותקומתומותוישו'בחיימתרכזתזוהיסטוריה

אפיזודות,הןהמיסטריותרובהימים.ובאחרית

יוסףסיפוריהמבול'סיפורבבל'מגדלכדוגמת
ונו'.ישולידתיצחק,עקירתואחיו'

עקירתביןאנלוגייםיחסיםהציגוהמיסטריות
מתחלקותשהדמויותכךהצלוב,לישויצחק
טובותלדמויותופשטניתאופוזיציוניתבצורה

גםהואוהשטןקין'הואהשטןבלב.דורעות
יהודהוהואהאלוהי'בסדרהמתמרדלרציפו

שטנים.אלהכל-המשיחרוצחאיש-קריות,
ראההקהלמאוד'ויזואליותהיוהמיסטריות

תיאטרוןזההיהלמעשה,עיניו.במוהמסראת

מחול'בשלבוטוטאלי'תיאטרוןקרנבלי'
ומשחק.מוסיקה

מחזההואלמיסטריהיגורכבמחזה-המוסר

מצביםאלאאינםאשרמפתחמצבילמספרהכוונהבכלל.פופולריתלספרותגםואולילפלמינגכךכלהאופייניהמשחקמצבתיאורעלעומדפלמינג,שלהטקסטיםאת Iאקושלניתוחועיקר , 1
מעוצבותבסכמההדמויות-הנרטיבגבולותאתביתידיפינטבצורהגדירותמאךפלמינג,עבורלנשימהאווירהמהוותשונות,בווריאציותעלילתית,כסכמההמופיעיםאלמנטיםארכיטיפיים,

מהלכיםשלרצףמתקייםבמהלכםגודיםינצמדישלצירוףיכלללפימיוצריםפלמינגשלםיהרומנוקונוונציונלית,סטרוקטורליסטיתאובייקטיבית,אסטרטגיהבהןששולטותתכונותלפי
ונו',כוב.ד"בפנימתגלהראשון:מהלךעושההרע , 2בונדעלמשימהמטיל Iמהלךעושהמפקד ' 1לחלוטין:מאורגנתסכמהפיעלומתרחש Iצופןידיעלהמוכתבים

מופיעיםהגדולההסכמהלצדכיאקומצייןכןכמולה,יהעלבמרקםשוניםבסדריםלהופיעהועשויהוריאציונייםלשינוייםנתונהאךקובעה,זוסכמהכיומבהירמהלכים,תשעהמונהאקו
 1משהובהלהכיריכולשהקוראהרגילההסכמהעלהחזרהכמוהווריאציהנויאהבלשילרומןהטיפוסימראש.צפויותבלתיבחירהבאפשרויותהעלילהאתהמעשיריםצדדיים,/משנייםמהלכים

שלעצלותלתוךהקוראאתהרומןסימכנהקורא,אתמזעזעשהואםיפנהעמדת"תוךעודפות:צרתימיאלאאינפורמציההמפיקהמכונהאינוהבלשיהסיפוראליו,רגילשהוא-וו""דה·ז'המעין
לנו",מוכרשכברמהאתאלאהבלתי-ידוע,אתלא Iלנומספרשהואבכךאסקפיזםומייצרדמיון

לעצמו,שהציבהמטרהלקראתהמנצחשלדברכוותריבהקטנותהווריאציותאחרלעקובנהנהשהואובכך Iמכירהואכלליואתאשרבמשחקמעורבותידיעלמופקתהקוראהנאת Iלכךבהתאם
וממוסחרים,מבוימיםכדורגלמשחקישלמראשםידועיההחוקיםעםהנ"ליהספרותהתוצראתאקומשווהבלדב,טכניתסיפוריתפרוצדורהפלמינגשלהרומניםהיותאתלהמחישמנתעל

במרכזב"מנוולות",אלאבאות],[אומרעסקינןב"מנוולים"לאמופשטת:צדקדרמת·הממוסחרת,הפופולריתמההיאבקותבאותרולאןמחלץ ,) 1957 ("מיתולוגיות"הקסום,בספרוא, , 2
צלב',בצורתהנה, Iהקטןישומת,'הואהארץ:עלשרועמתאבקעלאומריםישמעתהכול,לעיניהיום,בצהריצלובכמיןהוא"המתאבקלמהדרין:אתיתדרמהועומדתתלויההבשריםהתגוששות

 ,) 23(עמ'ם"יקיהעתהטהרהטקסישלעצמןהמחוותאותןמתבצעותשבוחיזיוןשלהעמוקיםשורשיואתחשףזהלגלגניודיבור

"כתיב",לטקסט"קריא"טקסטביןבאותמבחין , Z;S ) 1970 (בספרוב,
הטקסטמאפייניהסופר,ידיעלהטקסטבתוךששוקעההמשמעותאתליסבבאופןהקולטהקורא,לצריכתשנועדאובייקטאליו:שהתרגלנו"קלאסי"טקסטהנובאותפיעל"קריא"טקסט

יידעלל"כתיבה"הניתןטקסטהואזאתלעומת"כתיב"טקסטלגילוי,תנתיהנדיפינטיביתמשמעותדהיינואמת,קיום/פנימיותסתירותחוסר /ואחדותקוהרנטיות/ליניאריותהם:"הקריא"
הטקסט,אתיוצרהמסמניםבמשחקשלוהשתתפותךובתאלאמאחדת,תיקוהרנטאוסופיתמשמעותמחפשאינוזהבמצבהקוראליצרן.מצרכןהקוראתפקידאתמשנהובכך Iעצמוהקורא
ומאתרגת.טובהספרותשלאידיאלה"כתיבים"בטקסטיםכמובןרואהבאותקריאה,כדיתוך"כותב"
הטקסטאתמחדש""לכתובפזהזדמנותניתנתשלהם,הצפויהנרטיבבגללדווקאהדתי,ולמחזה-המוסר"קריא")כטקסטבאותידיעל(המוגדרהבלשילסיפוררלוונטיותלינראותאלההבחנות
ספרותיים,לטקסטיםבאותשהציעהאיכותית-ערכיתהאובייקטיבית,הדיכוטומיהאתלפרקובכךה"קריא"
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 5וי~
1 ~ ~ 

הפשטהאלאאינןהדמויותזהבמחזהאלגורי.
כללירעיוןהמייצגותאנושיותתכונותשל

;צדק;מדינה 1תשוקה 1כסף 1ידידותמופשט:

מכילסיפור-המעשהונו'./וידויחטא
הטובבין-אלהדמויותביןדרמטיתהתנגשות

תוךהרעות,למידותהטובותהמידותביןלרע,
המידותמנצחותבמהלכוהשכל'למוסרהובלה

דתי-דרשני.בתיאטרוןמדוברשהריהטובות,

שלהרוחביתגרפיהבניועוסקהמוסרמחזה
שלהייצוגיתהדמותעומדתובמרכזוהפרט,
אשרמערביסובייקטאותוהאנושות.אוהאדם

הביקורתייםבטקסטיםהשניםבחלוףיתפורר
 .פרקומישלשל

המחזותהכילואלה,דידקטייםלהיבטיםמעבר
תחבולהמעין-משעשעיםקומיים,ניואנסים

גםאךהימי-ביניימי'הקהללכידתלצורך
חברתיבמרקםביטחוןעלסמויההוראה

עלהלעגהלסבולהיהיכולאשרהומוגני'
"שקיעתבספרו .לנפצומבלימכלהקדוש
זההיהכיזקסאריהמעיר ) 19 78 (הלץ"

הקהלהתענגבמסגרתופוריטני'לאתיאטרון
תשומתלמירבשזכוהן-הרעותהמידותעל

רצינותביןלשלבשידעתיאטרוןזההיההלב.
הקהל-וסלפסטיקדידקטיותביןלצחוק,
אתולאהחטאיםשבעתאתלראותבאשנהר
לראותבאהקהל 3והאמונה.הרחמיםהצדק,

ענייןמתוךגרוטסקית,חינוכיתקומדיה

הבמה.עלשהוצגהכפיבשרים,בתאוות
קבועהאיקונוגרפיתתפיסהעיצבזהתיאטרון

במרכזאלוהיםבהיר;-הטובהגנבלדמויות:
עמוקבאסבקולדיברימיןבצדאוהבמה

לכלעוררין;ללאנענולמלאכיםופקודותיו
מראש.קבועיםומיקוםצבעצורה,ישסמל

סדרים /אשמחמתחושותהתנקות

והפשטהאלגוריה /מטאפיסיים
מהוהשאלה:עםלהתמודדניסורביםחוקרים
אתוהתופסהמהנההבלשיבסיפורהדבר

המסביריםיש ?התמכרותכדיעדהקוראים

שלהמחוכמתבשכליותהקוראהנאתאת

עמה,מתמודדשהקוראהבלשית,החידה

מבוךחידתעםמתמודדהיהכאילוכביכול'
אחריםחוקריםשחמט.במשחקבעיהאו

מאפשרשזהבכךלבלשהמשיכהאתמנמקים

שלפנטזיותהדמיוןבאמצעותלממשלנו
אזרחיםבחזקתנשאריםשאנובעודאלימות,
זושהנאהכנראהאך-חוקשומריהגונים

באמצעותיותראינטנסיביתבצורהמוענקת

סאדו-מזוכיסטיתמפורנוגרפיהמותחנים,

ביומויוםמדילנוהמספקתצהובה,ומעיתונות

ורצח.אונסמקרישלמפורטיםתיאורים
הטיפוסיהקורא-המתמכר ,) 1964 (אוודןפיעל
אלאאלימות,בתשוקותלאעמוסהבלש,של

אתבקריאתומחפשהקוראאשם.בתחושת

בינוהחיץקביעתשבאשלייתהמאגי""הסיפוק
מבטאאינוהבלשיהסיפורהרוצח.לבין

הרוצחשלהנפשילמצבביחסאמיתיתסקרנות
האחרון>לפרקעדזהותואתלדעתלנו(אסור

תחילתעםמחוסלהוא(לרובקורבנושלאו
הכרנו(אילוברצחהחשודיםשלגםאוהסיפור>

מהםמייודעיםהיינומחשבותיהםתוכןאת

חיתהובכךמפשע,החפיםהםומיהרוצחהוא

מתפוררת.חיתה > Whodonit ?זאת"עשה

חיץקביעתעלמבוססהבלשישהסיפוראלא
הרצח,מעשהלביןאלהליקוייםביןאבסולוטי

האדםמצדבהתיימרותהכרוךהיחידהפשע

עליונהכאינסטנציההאלוהיםמקוםאתלתפוס
פשעולמוות.חייםשביןהקשותבבחירות
השטנית,הגאווהחטאהואהרוצחשלהעיקרי

בממלכתלרציפושלפשעו/מרידתוכמוממש
הקוסמולוגיהפיעלבכך'-וסדריוהאל

זהסקרנותחוסרכחשודים).זהותםמתבטלת

נוחכפרמטרהשאר'ביןודן'אואצלמתפקד
הבלשית""הספרותביןהמפרידהחיץלקביעת
הבלשישהסיפורברוראולםהיפה".ל"ספרות

(שאםרביםקוראיםשלנפשייםלצרכיםנענה
בתרבויותשלוהפופולריותמניןכןלא

אלהוצרכיםשנה),ממאהלמעלהזהמסוימות
אלאשםמהרגשתלבריחהברצוןמתמקדים
חפות.הרגשת

הנראיתחברהבתיאורנפתחהבלשיהסיפור
טכניתלפחות-חפותשלבמצבשרויה
זהשמצבאלאהחוק>,מבחינתחפות(כלומר

ומופעלהמכווןפשע-רצחידיעלמידמופר
וכנגדעלאלאבפרטהקורבןעללאלמעשה
הענשתעלמצווהכולההחברהבכללה.החברה
שלאעד"אשמה"בבחינתכולהוהיאהרוצח,
הסיפורבמהלךמתוכה.הרוצחאתתבדיל
שלבניהמרביתאושכלתדירמתגלההבלשי
ולוקיםמוסריותמבחינותפגומיםהחברה

ובקנאה,בגאווהכבוד'מין'ממון'בתאוות

בהםלחשודהיהאפשראיכן'לאשאם
"מי(בנוסחהבלשיתוהחידהלרצחבאחריות

מאמיני"צאןעללרציפוהשיתהנוצרית,
בחליפתכלואיםאדמות,עליסבלהכנסיה"
לנפילתו.והביאהזמנית,בשרם

לרציפו:

אנוכי'יצור"לא
כינרצע,עבדלאברוא,לא
(מתוך:השליט!"לאלשווה-ערךאדון'אם

'המבול')המיסטריה

בנישאראתמשחררתאינההרוצחחשיפת

היאאבלאדם)בנירק(הםמליקוייהםהחברה

(הםהשטניתהגאווהמחטאאותםמשחררת

הקוראאלוהים).להיותמתיימריםאינם
הואגםמתנחם.המטוהרת,החברהעםהמזדהה

אינואךואחרים,אלהבליקוייםבוודאילוקה
באפשרותוישעדיין .מטאפיסיבחטאלוקה

החפות.אלשתחזירנורסטורציהבקרבולחולל

הזאתהנפשיתופרציההאודן'אופיעל
לפרשהוניתןבלא-מודעבעיקרהמתרחשת

תחושתעללכפר(הצורךפרוידיאניפירוש
האב,אתלרצוחברצוןהכרוכההאשמה

כךאחרואילוהטובות,מידותיובהדרכמטיף-דרשןאוהאלוהים,כבחירתחילהנוחמופיעגסה,קומדיהושלשגבשלורגוטסקהריטואליתחגיגיותשלתערובתשהיא"המבול",במיסטריה . 3
והשיכורה.המזגחמתאשתועללהשתלטמסוגלשאינושנה,מאותששבןונלעגתשושזקןלגלםעליוהוטל
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האדיפלי).הקונפליקטבמהלךשהתפתח
קיימיםכילקוראלהבטיחבאהבלשיהסיפור

הבילוש(מנגנוניבקרהבניאנושייםמנגנונים

חפותהחזרתהמאפשריםהבלש>שלוהפיענוח
טועןבמקרה,לאאותה.שאידבוולחברהליחיד
השפעתועיקראתזהסיפורלוקנה ,אודרך

קתוליות-בחברותאופרוטסטנטיותבחברות
 4כוחו.אתהווידוימוסדאיבדשבהןמודרניות

בחברותהבלשיהז'אנרפרחבמקרהלא
באיבודתרבותית,מבחינההלוקותמפותחות

ומוסריותהליכותפשטות ,ראשוניטוהראיזה
עלמלמדתהבלשיהסיפורפריחתטבעית.
 ,וטוהרתוםאיבודשלרווחתחברתיתתחושה

הרסכוחותשלבעלייתםעמומההכרהעל
מתחושותלברוחרצוןועלכהעדשהודחקו
שלהמטהרתהאופרציהלטובתאלה,ומהכרות
ואלשבתוכהלרוצחכולההחברהביןההפרדה
החפות.מצבאלאשלייתיתשבחזרההנחמה

ה-במאהאינטנסיביתבצורההופיעהווידוי

במימדיםשובהתלקחהשהכפירהבשעה . 13
 ,האמיןשהאדםבכךדיעודהיהלאמדאיגים,

 .כראויראתהשהננסיתבמהלהאמיןעליוהיה
לגבידיבוקאחוזתהננסיתכינראהלעתים
מודאגיםממאמיניםוידויבסחיטתהצורך

זהדיבוקלזרועביקשההיאומתחמקים:
מישלאתשימשזהרקעהמאמינים.במוחות

להגדרת ) 1976 ,המיניות"('חולדותפוקר
האדםואתמתוודה"כ"חברההמערביתהחברה

וידוי".כ"בהמתהמערבי

בראשהיהוהווידויההטפהשלהמרכזיהאתגר

-הווידויבאמצעותהכפירהדיכויובראשונה
המתוודהשלאמונתוכשרותלבדיקתיעילכלי

בחברהלשליטהומכאןבתשובה,החוזר
שלהבלעדיתמשליטתהכבורחתהנתפסת
בכללותה.הנוצריתמהדתאףולעתיםהננסית

לפעולהעריםהיו-13ההמאהבניהתיאולוגים
וכפותרהמצפוןכמשחררהווידוישלהמטהרת

ובעצםהאשם,בתחושתשמקורםהמאבקים

שחרורשלכסוגהמתוודהשלהדיבורפעולת
להעבירהמשימההוטלההמטיפיםעל .מאגי
בשפה,-וקליטהנוחהבצורההמסראת

המספקת,המוחשיותובמידתבדימויים ,בסגנון

מסוגליהיה(ההדיוטות>השומעיםשקהלכדי
נאלצולכןבנוחות.זהמסרולעכללתפוס

גלםבחומרישימושלעשותהמטיפים
מחדשהלבשתובתוךהעממיתמהמורשת

המטיפיםפיתחוזובמסגרתכנסייתית.בגלימה
הקצרים,המשליםדידקטית:ספרותשלז'אנר

המוסראתמייצגיםאלהמשלים . exempleה-
המאמיניםבתודעתלנטועביקשהשהננסית

מהתנהגותהצפויותהתוצאותאתלחילופיךאו
חוטאת.

ביןאנלוגיהלייצרמבקשאניזובמסגרת
ביןשגולמהבימי-הביניים,הדתיתההטפה
והצגותהדתייםמחזות-המוסרידיעלהשאר

הרחבהמאמיניםלקהלשנועדוהמיסטריה
המודרני;הבלשילטקסטההמונים),(תרבות

-והערכיםהרוחמשטורביןאנלוגיה
בימיהמאמיןשלהמוסריותהפרקטיקות

הפורמליהכנסייתיהממסדידיעל-הביניים

במדינההתרבות""חרושתידיעלל~שטורו
~שטורהמודרנית:הליברלית-קפיטליסטית,

מורגשת,לאכביכולמוסווית,בצורההנעשה
המודרנית.בחברה

"הבשורה(אנשיהחדשיםהאוונגליסטים

הסופריםהםזותפיסהפיעלהטובה")

הנאמןהטקסטואלישליחםבתיווךהמודרניים,
בצורההמגלם ,הבלש-החוקר ,והמוסרי

מטיף 1דרשן 1הכומרתפקידאתסובלימטיבית
במחזות-המוסר.הקבעדמויות-

הניאו- ) 1947 (והורקהיימראדורנו

שלהבולטיםהדעותמהוגימרקסיסטים,
ישירותמתייחסיםאינםפרנקפורט,אסכולת
חלקזהבאלמנטרואיםאךהבלש,לז'אנר
"חרושתידםעלהמכונהיותררחבממכלול

אינואשרהתרבותממוצרימוצראוהתרבות",

הפופלריתבתרבותרואיםהשנייםסחורה.אלא
ספרי,מוסיקה,רדיו<קולנוע,-20ההמאהשל

קונספירטיבילקשרביטויאופרטות)כיס,
הםוהמפרסמיםהמו"ליםבמסגרתוקפיטליסטי

שעניינןמחשבותדיכוילצורכיהשלטוןשלוחי
טוענים ,כךלשםהדתית).(הכפירהשינוי

מוצריהקפיטליסטיתהשיטהיוצרתהשניים,

צרכניםקהליוצריםאשראחידיםתרבות
תרבותלמוצריוילדותי;צייתן ,פסיבי ,אחיד

אתלשרתשנועדהמלאכותיתהילהאלה
הקפיטליזם.שלהמניפולטיביותהמטרות
הצרכיםבסיפוקמאופיינתזוהמוניםתרבות

מהעברהתעלמותבתוךהצרכןשלהמידיים
מונעתובכךהקיום,שלההיסטוריהממדומן
המבנהכלפיביקורתיתחשיבהשלאפשרותכל

sl -ו~

נושאהמאמיןהמאמין.שלהכבדההאשםתחושתהגברתהואהדתי,התיאטרוןצמחשממנההקתולית,הדתלעומתהפרוטסטנטית-רפורמיסטיתהדתשלהמאפייניםאחד , 4
הקדומהבנצרותקיימיםאלהיסודותושטני.שפל Iבזוי Iמלוכלךמזוהם,האנושישהקיוםומכאןכפרה,ללאחטאהנוהראשוןהחטאהראשון.האדםשלהקדמוןחטאואתעמו

לביןהמאמיןבין Iלותראצלהכנסיה,שלהמתווךעמדתביטולאתלהוסיףצריךלכךהאשמה.תחושתאתהגבירורוח,גוףביןהרפורמציהשיצרההניתוקאךמלכתחילה,
פסיכולוגי.ניקוזואיןוידויאין-הקתוליתבחברהבורסאיתבצורהשנסחרוהאינדולגנציותוביטולהדידוימוסדעלויתורבתוךהאל,

כמובן,ריאליסטייםאינםאלהמחזותהמודרנית.התרבותלבןכביכוללצרוםוראמאשרהאלה,המחזותאתהמאפייניםהאנכרוניזמיםריבויולכןעל-זמניותהןימי-הבינייםשלהמיסטריות ]א[ , 5

רך","ריאליזםשלסוג Iהיותרלכל Iבולראותאפשרשלו;הריאליסטיהיצוגרמתמבחינת"לוקה"הבלשישהטקסטמובןבאותו
שלבמישור-הסימןמאחוריעומדתאינהמציאותששוםמבנהבולראותנטתה Iהבלשיברומןדנהאשרהסטרוקטורליסטיתהביקורת Iואכןמופשט,מבנהבבלשלראותנוטיםשחוקריםפלאאין

התחביריתהפונקציהרקנשארתלמשמעות,הקשורהסמנטיתפונקציהלסימןשאיןכזאת,בצורהכמופשטתנתפשתהבלשיבסיפורהסיטואציההספרות.שלהאסתטיתהסימניםמערכת
דבימוייםהמאוכלסתומוצקהרחבהסיפוריתפרדיגמההמציעכזה-אימפריאליסטי/אוניברסליז'אנרהואהבלשיהז'אנרלאלגוריה.מופשטת,ליצירההבלשדומהזהבמובןוהפרגמטית;

חובקימציאותהכרתסדרישלמטאפוריייצוגבתוךורוגע,היכרותלצדהקוראעבורוהפתעהחידושהמייצריםוריאציונייםמשחקיםעלמובססתהסיפוריתהפרדיגמהוקביעותיציובתמשתנים.
א·מטאפיסיתמערכתמעיןהאשם);ומציאתהפשע(פיענוחכנועלהסדרהשבת , 3רצח)כללדבךפשע,(ביצועהקייםהסדרהפרת . 2לרצח)שקודמים(האירועיםהקייםהסדרהצגת , 1כל:

סיפור-אםמשנהלאוזה Iקטגוריזמןתמידהואהבלשיבנרטיבהזמןנחשבים.אינםאלהפרסיםאךמסוימת,תקופהרקעעלאמנםמתרחשיםבלשייםטקסטיםקוסמי.סדרהמבטאתהיסטורית,
שלבמקרההמאוחרות,-80הבשנותאוכריססיאגתהאצלעולםמלחמותביןדויל,קונןאצל-19ההמאהבסוףאוימי-הביניים,בסתיושםאיהורד") ם'ש'(אקואומברסואצלמתרחשהמעשה
דתי.במחזהוכמממשהמופשטת,הפרדיגמהלטובתישירותנזרקשהקוראמכיווןבבלש,משמעותיאינוהמיוצגהזמןגור.בתיה

ימי·איכריםאובורגניםבמלבושינוחמשפחתלבושהמדועגםהמסביר Iהדתיהמחזהשליסודילאספקטשייכתהקדוש"יוחנן"בחיינשבעונוחמדיה""בחיינשבעתנוחשגברתהעודבה ]ב[
במיסטריההאירועיםונו'?צריחיםבעלתגותיתכטירהנוחתיבתבנויהמדועובאמת,הוליוודיים;םיסרטשלרגנדיוזייםהיסטורייםמשחזוריםלנוהמוכריםתנ"כייםבלבושיםולאביניימיים,
המיססריהבאנכרוניזמים.ימי-הבינייםאנשיהבחינולאלכןסימולטניות,תויודמהםהורדוס,והמלךמיכאלהמלאךנוח, Iוהבלקיןהקדוש,יוחנןמדיה,ומאוחר.מוקדםבושאיןבמקוםמתרחשים

בחזיון,הצופיםשלזמנםבנותלהפוךיכולותהןהאלמוות,רקעעלימי-הבינייםבדמיוןמצטיירותהתנ"ךשדמויותמשוםורקנצחי.הווהשלבמישורהטרנסצנדנסיםהאירועיםאתחוגגת
ממשית.וגאולהאורובסוףוסבלסכנהחטא,פסטורליה,כרונולוגי-היסטורי:מבנהולא Iרוחנימבנההואומחזה-המוסרהמיסטריהשלהמבנההאקטואליה.דרךעלממוחשות

בזמןעצמו,המחבר(אפילוהמודרניבסיפורהעתיד-ידיעתיאשלהפרמטרפיעלהקלסילנרטיבהמודרניהנרטיביבןההבדלאתאקואומברטומבסס ,) 1981סופרמן"(של"המיתוסעלבמאמרו ]ג[
ביןאנלוגיהיוצרתאקושלהצעתוהסיפור.תחילתלפנישהתרחשהאירועאתמכיריםכברכולםשכן-הקלאסיבסיפורהעתידידיעתלביןלהתרחש),העתידאתיודעאינוהפיזיקליהכתיבה
זהבמובןנדבליםאינםבימי-הבינייםהמיסטריותנמענימנטלית.והןאינפורמטיביתהן Iוהפנמנוידענואשראתטקסיתבצורהלנוומספריםחוזריםבשניהםקלאסיים:לנרטייבםהבלשיהנרטיב

אליו.רותקוזאתובכל Iהכירוסופושאתנרטיבזומןלהםגם-
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"חרושת sלהנצחתו,ותורמתהקיים,החברתי

לחד-אנושילתכנותמובילהזותרבות"
ולחלוקההצרכןמצדפסיביתלעמדהממדיות,

לצרכניה.תרבותיצרניביןחד-משמעית
חינהההמוניםתרבותשלהבסיסיתהפרקטיקה

עלפופולריתלתרבותגבוההתרבותסיפוח
תכניםשלופופולריזציהריכוך/פישוטידי

החקייני.המשכפל,אופיומכאן-מורכבים
שתכליתול~טיש,הופכיםהתרבותמוצרי
שלקיצורותנטי..והאוהאינדיווידואלישחיקת

שמרני-קונפורמיובעצםא-פוליטיכז'אנר
מחייבתהבלשיהמכניזםהפעלתעצםמובהק.

אנשיםבחוגבהתרכזותבהצטמצמות,אותו

תיווצרלאכזהחוג(בלילמדיומבודדמוגדר
להיותחייבמהםאחדשכלהחשודים,קבוצת
אחרת).אוזובדרךבנרצחקשור

הקלאסייםהבלשיםמחבריבחרוכךמשום
אוסגוריםבמוסדותמבודדים,כפרבנופי

רכבתסגורים,אתרים/מרחביםלחילופיך

ונו'ישנותטירותלדוגמה,אקספרסהאוריינט

תודעהלצרכניהמעניקהזונמוכהתרבותדבר'
ומשקיטההקיים,הסדראתמאשרתכוזבת,

 6סמוי.דיכויבצורתחברתיאי-נחתשלרגשות

מספרותחלקהואכך'אםהבלשי'הרומן
תרבותשללוואיתוצרהאסקפיסטית,הבידור

קפיטליסטיתצרכניתתרבותההמונים,
שיקוליפיעלספרותייםבטקסטיםהסוחרת

נתפסהבלשיהטקסטציניים.וביקושהיצע

שתלוהרצחמעשהאתלסיפוריהם.כרקע
כבי-גררתרמוקטנהקבוצהשלבהבל

ותיקים/אליטותידידיםמשפחה/חבר
השקףלצמצוםהביאואלוכלאינטלקטואליות.

זעירגיאוגרפיבמרחברקלאהמצטייןהסיפורי
למודעותמקוםבהשאיןזמןבתפיסתגםאלא

היאכזהבסיפורהחברהתפיסתהיסטורית.

לומרכמעטוניתןמופשטתטיבהמעצם
ומימלאא-היסטוריתמקוםמכלמטאפיסית.

דינמית.ובלתי

קבוצתידיעלמיוצגתהבלשי>(בסיפורהחברה
פגמיםמחבריהאחדלכלכישאףקטנהאנשים

מייצגיםביחדכולםהריעצמו'משלאנושיים
של-דתיתלמעשה-מוסריתאידיאהאיזו

אותםמפרהרצחשמעשהוההרמוניה,הסדר

שביןהיחסיםכנם.עללהשיבםהבלשושעל
לביןשבינוליחסיםמקביליםלחברההרוצח
האל'לביןשבינוליחסיםובעצםהחוק

מסוגדינמיותרקתיתכןכזאתיחסיםובמסגרת

כתוצאההנוצרתהארעיתהדינמיות-אחד

עםוהמתבטלת(הרצח)הקייםהסדרמהפרת
הרוצח).(חשיפתכנועלהסדרהשבת

אינוהבלשיהסיפורהדתית,הדרמהכמוממש
ועלהחברתיהסדרעלקושיותלהקשותיכול

החוקכלליאתהקובעתהמערכתשלתקינותה
אשרזומערכתתהיהמתרחש:הואבובעולם
בהא-הסדרהואקובעתשהיאהסדרתהיה,

האבסולוטי.האלוהיהסדרשלביטויהידיעה,
סדרכלאפואמאפשרכז'אנרהבלשיהסיפור
ומכאן-האשליהאתמבטאהואקיים.חברתי

החברתי-מוסרישהסדר-האלגוריאופיוגם

והפוליטייםההיסטורייםהממדיםמןמנותק
האנושיים.החייםשל

מןישוחוררתאוחגופחגילויטקס
הצלב

הבלשיהרומןשלהבולטיםהמאפייניםאחד
למבנהחלוקתוכלומר'המבנית,סגירותוהוא

פיענוח. 1חקירה 1רצח-מראשוידועקבוע

למבניםהפוךביחסעומדתזומבניתסגירות
 .גילהרהרומןשלהפתוחים

 /פורמליתבאקספוזיציהפותחהבלשיהרומן
ועללרצחשקדםמהעלדיווח-חלקית

העיקריהחלקבאאחריוהידועות,נסיבותיו
ידועיםהבלתיהגורמיםחיפוששל(הסטטי>

באובסוףהפשע,ביצועואופןהמבצעאחר

בעיהכלמותירואינומושלםשהואהפתרון'
פתוחה.

(בתיה ,,בבוקרבשבת"רצחהבלשיהרומן

המכוןשל 8פסטורליבתיאורנפתח ,) 1989גור'
הגופה"גילוי"טקסובמרכזוהפסיכואנליטי

מופשטעקרוןפיעלאסתטירפרטוארו/אואסתטיותנורמותשרשורהניחואשרפורמליסטים,חוקריםשלהיוצרמניתההאצלהלתיאורייתאזכורהשנייםשלזהבתיאורישסמויהנצורה . 6
למערכתוזניחתם.עליהםפרודיזציהנתוןפריפריאלית,פרות,לסהספרותימהמרכזעונדיםשחוקיםאסתטייםרפטוארים Iכלומרהלא·קאנונית.למערכתהקאנוניתהמערכתמןהאצלה,של

ודינמית.משתנהמציאותעםהולםאסתטיבאופןמתמודדתאינהאשראנכרוניסטית,לומרשלארדודה,אמנותנכךולייצרלעייפההשחוקותהקונוונציותאתלאמץאלאאיןהנמוכה

והעתידההווההעבר,בההימי·ניניימית·נוצרית,הסטטיתהתרבותלעומתמודרניות,דינמיותחברותהמאפיינתהפאוסטיתהרוחניןשפנגלראוסוולדהבחיןהמערב",'ש'קיעתהנודע,נספרו . 7
בחזותיותומגולם-סטטיהיגיוןהואהבלשילרומןמנעדהנשקףהרציונלזה,במונןהעבר.מןשונהאינושהואמפניצפויהעתיד Iזוסטטיתנחכרהמאוחר.ואיןמוקדםאיןבבחינת Iהךהיינוהם

מראש.וידועצפוימשחקאותומבנה,אותועלהכפייתית

s . כלאדם"המוסרמחזה") every-men (, הקדמון.החטאשלפניהפסטורליהתיאורפסטורלי,בתיאורהמבולהמיסטריהוכמואחריםמחזות-מוסרכמוהוא,אףנפתח
לאכול",לאצויתיםמעץ-הדעתורק ;הכול,עלשלטוןהפקדתיבידם ;חווה.הואשמהאשראשתו,וגםהאדם, ;נחיר·היצירה,אתהושבתי"נגניאלוהים:

המשיח.ישושלסימונואלאאינואשרנוחנפיהדבריםניתנים"המבול",נמיסטריה

באורם!"משתקףאורואיךראו /אושרם.הרקיענגלגלהדנה /כסידרם,לערוךטרחמלאכים /ברא.יפהעולםעולם,"נוראנוח:
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 ,גולושלמהידיעלניידורף>אווהשל(גופתה
עצמו.בזכותואנליטיקאימטופלה,מעריצה,

עבראלכולהכלמכוונתזואקספוזיציה

המחרידהפרטעםהקוראהתוודעות

המפגשהסיפור),את(המניעוהדיסוננטי

-לגופהשהפךגוףעםהקוראשלהראשוני
לשלבים:לחלקוניתןאשרטקס

 .הגילוילפניהמוקצנתהפסטורליהרגעי . 1
קוהרנטיות.-גילוייושללעלהנורמלי

פיזיקליותהגופה.גילוישלהממשיהאקט . 2
"חיים"שלממצבהמושהההמעבר ,הגילוי
בהכרתגםכמוהמגלה,הגיבורבהכרתלמוות
דיפוזיות.-הקייםהסדרגבוליותהקורא.

העולםהגילוי.שלאחרוההכחשהההלם . 3
כארטיקה.-המופריםוסדריו

שלתודעתודרךמתוארהפסיכואנליטיהמכון
גותית,כקתדרלההגופה)(מגלהגולושלמה
כיסופיםלאחר ,עצמוגולואשרהקודשכהיכל
המכון ,ואכןעמו;להימנותזכהשניםשל

שלוהנוקשהההיררכיהעלהפסיכואנליטי
אלהחומריםדבר.לכלדתיכמוסדמתפקד
המתחמבנהלהעצמתגורידיעלמנוצלים
מצמרריםאירועיםבו ,הבלשיבסיפור

-צפוייםהפחותבמקומותדווקאמתרחשים
הקייםהסדרבובמקוםמופרעהקייםהסדר

זוכההקדוש .ביותרוהדומיננטיהיציבהוא

הטמא.אתחרדהמעוררזמןלפרקלפגוש
חוגגיםהקוראשלהרגשותוטלטלתהדיסוננס

הזמני.נצחונםאת

בדרךגולומגלהניידורףאווהשלגופתהאת
הזרה(תוךגורשלהטקסט 9מקרית.

עלשוקדהגוף>תנוחתשללאובייקטיביות
עצםשלההכרתיבארגוןומדורגאטימעבר
הגוףמתפיסתמעודןמעברהמוות;ידיעת

הנתוןהישן"),("הגוףונושםחיגוףכ"גוף",

אךלמוות,חייםשביןבתפרסמליתאמנם
לנורמליותעדות ,חיגוףבגדרנתפסעדיין

המתקיימת-שינהשלוהפיךטבעימצב-
הגוףלתפיסת(חיים),המציאותעםאחידברצף

בנתקהמתקייםחייםנטולגוף-כ"גופה"
הפיך.בלתיבמצבשרוילו,שקדםמהעם

החי""הגוףתפיסתביןהמדורגההכרתיהשינוי

,בתוךגולושלתודעתודרךעוברהמת"ל"גוף
הנזילה.המצבהגדרתעלמדוקדקתהתעכבות

אלבתוקף, ,גורשלהטקסטחותרזאתעם
שינה-למצביםלדברים,שמותהענקתעבר

רצח. /מוות /

מנוצליםלמוותחייםשביןאלהעמומיםרגעים
המת,הגוףשללמיסטיפיקציהגורידיעל

שלהירואיזציה ,בןהקורשללאידיאליזציה
של(הכרתית>והממושךהאטימותההמוות.

זהבמובןדומהגופתה>(גילויניידורףאווה
אינטנסיביתבצורההעולההקדושהלרגע

בשניישו",שלמהצלב"ההורדהמאיקון
הזדהותהיוצרגרנדיוזימוותזהוהמקרים

גיבורים .בןהקורעםהקוראשלאולטימטיבית
בחופזה,מקומםאתמפניםאינםאמיתיים

ומכאן ,בתודעתנולהיחרטאמורמותם
רגשותלחושלקוראהמוענקתהאפשרות

יומרואשראשמהרגשותאותםסמויים,אשמה

בעזרתחפות,שלהקלהבתחושתהטקסטבסוף
האזרחי",המצפון"מנקה-החוקרהבלש

ז'אנר(זהומופגןאנטי-דמיז'אנרהואהבלש
ויכוחימתנהליםבמהלכו ,משפטי-דיסקורסיבי

במחזה-כמוממש ,בחקריולהבלשביןהוכחה
כמו-משפטידיוןמנהלאשר ,הטיפוסיהמוסר

המופשטותהתכונותהאלגוריות,הדמויותבין
בדרךהשמוריםאלימותגילויינטולוהגיבור),

הז'אנרהמתח.לסיפוראוהפשעלסיפורכלל
דרמותשלהיפוכןזהבמובןהואהבלשי
(בדרךאחתאלימהסצנהבמרכזו-אלימות

לניקיוןעדות ,אחדרוצחידיעלאחדרצחכלל
 ,הסיפורבסוףהמשוחזרתהבלש>שלהאסתטי

שלמבוטלותלאבאיכויותהמשתבחתסצנה
שנורתהמי ,יידורףבאווה-סטריליות

אחתפעםולובטקסטמתוארתאינהברקתה,
ופיקסטיביתנקיהונו',בדםמוכתמתכגופה

בקירןבמותה.וחומרקלבחייהאווהחיתה
האתיהגיונואתשואבהבלשיבנרטיבהקורבן
המסורתיים.הצלובמייצוגיודימויו
המוות,דרכיהפשע,לסיפורכמושלאלבלש,

אינםהחולניים/אפליםופרטיהםתיאורם
איכותוהמוות,עובדתעצםכמונחשבים,

שלאלשיקום.ניתנתהבלתיהפיכה,הבלתי
אונס(גנינה,אחרותחוקיותבלתיפעולותכמו

(מציאתלשיקוםתיאורטיתהניתנותונו')

הבטחההמקפלפסיכולוגיטיפולהאבידה,
המתהגוףאתמטראומות),לשחרורעתידית

בסדרהשינוילכן-לאחורלהסיגאפשראי
ומישהיהמהלעיכול.ניתןבלתיקשה,הקיים
אוהביםשלבפנטזיותאלאישובלאשהיה

בחלומותיהםהמתרוחעםהמתאחדים

ובהזיותיהם.

המעמידהזוקטסטרופהדווקא ,מנגדאך

אפשרותאתמייצרת(הגופה),מסמןבמרכזה

הרוצחהגדול","המסומןשלהמאוחרתהופעתו
התיקון ,הבלשיבסיפורהתעלומהפתרון-

הישועית.בקוסמולוגיהוהגאולה

מודרניתבמחצלחפסינו-מאביה

-במחזותחוזריםמרכזייםנושאיםשלושה
שהםנושאיםשלושההימי-ביניימים,המוסר

דיאלקטי:מתחאותושלאספקטיםכולם
בנפשבכוחות-החושךכוחות-האורמלחמת . 1

האדם.

אלהשקר><עולםהחייםדרךהאדםמסע . 2
האמת).<עולםלוומעברהמוות

הסנגוריהביןמעלהשלבבית-דיןהדיון . 3
לביןהחסד>המחילה,הרחמים,(מידת

הצדק),האלוהים,,זעםהדין(מידתהקטגוריה

העומדתהנשמהגורלאתהקובעהדיןוגזר
למשפט.

ביותרוהנפוץהעיקריהנושאים,שלושתמבין
ביןהאדםשלבנפשוהמלחמההראשון:הוא

האלוהיםכוחותלביןוהחטאהשטןכוחות
-פסינו-מאביהשמכונהמהוהגאולה.
מופיעיםרביםבמחזות-מוסרשבנפש.המלחמה
מגלגוליואחדאוובעצמובכבודוהשטן

כלולצדוהמוות>זבוב/מלאך(לוציפר;בעל
"הבשר"כמו:דמויותבתוספתהחטאים,שבעת

דמויותמופיעותלעומתםההבל"."עולםאו
הנעזרות"החסד","התקווה","האמונה",כמו:

אתהמייצגותבדמויותאוהטוב"ב"מלאך
לצודמנסיםואלהאלההכנסיה.פולחני
דיונים,ביניהםמתפתחים-הנפשאתברשתם

למחזה-המוסרתקףזהמבנהוקרבות.ויכוחים
 11פאוסטוס"דוקטורהמוסרולמחזה'כ'לאדם"

מלאךמקרה,בכל-מאולרכריסטופרשל
אלהבמחזותהמופעיםהטובוהמלאךהמוות
לתכונותפסיכולוגיתהשלכהאלאאינם

הגיבוראצלפנימילמאבקעדותפנימיות,
השוקעולגיבור'כ'לאדם",שלבמקרההנושע,
שלבמקרה ,לשטןנשמתואתומוכרביאושו

המחזהעלילתאשרפאוסטוס","דוקטור
רעיםיצריםביןפיזיתהתמודדותעלמבוססת
שדההואעצמוהגיבורכאשרטובים,ליצרים
הקרב.

הנההפסיכו-מאכיההבלשיברומןכאילונדמה
בתכונותהמצוידהבלש-בלבדחיצונית
הלוציפרברוצח,נאבקהטוב,המלאךהטובות,

הבלשיהטקסטמייצרהשטחפניעלהמקומי.
אךלרוצח,המושיעהבלשביןדיכוטומיה
ביןדיכוטומיהמשמתקיימתיותרלמעשה,
שלבסופוהמאבקאנלוגיה;ישנההשניים,

עלמאבק ,דברלכלפנימימאבקהנודבר
-במחזה-המוסרכמוממשהגיבורשלנפשו
רחוקהאנטיתזהאינולהלןשיובהרכפיהרוצח
מוסרניתהדחקהפריאלאהבלששל

11 
1::1 

לשהותלושאסורכאדםלגולו,לו,נראתההישנהניידורףשמאלה.מעטמוטהראשהלחייה,אתתומכתהשמאליתידהלאחור,נשענתתנועה,בליבכורסהישבה"ניידורף . 9

כמהקפה.שותהאותהשראההראשונההפעםאתזכרהואאליו.להיחשףלושאסורמשהושלה,אחרקיוםהתגלהלעיניוהפרט;לרשותשחדרשחשבלבדזולאבמחיצתו.
 ,) 10(עמ'רגיל"אדםבהלראותלוהיהקשה

האיקוןהנוצרית,בתרבותכךכלרביםלייצוגיםשזכתהלאיקונוגרפיהאנלוגיה"אם-כל-חי"),(אווה,ניידורףשלכךכל'המפורטהנומינוסימותהבתיאורלראותשלאקשה
לוקשהוכי ,אליולהיחשףלושאסורשלה,אחרקיוםלושהתגלהחשכיאובמחיצתה,לשהותלואסורכיגולו'שלהסמויותתחושותיוהצלב.מןישוהורדתאתהמתאר
ההורדה.שלהחסדברגעאותוהמקיפיםשלחלקםמנתשהיאהקודשוליראתהצלוב,לסיפורהאנלוגיהאתמחדדיםרקרגיל,אדםבהלראות

21 
 2000דצמבר
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 10מתוחכמת.

סובלימטיביתבצורהמאזכרהבלשיהטקסט
האחיםחבורתידיעלהקדמון"האב"רצחאת
לכינוןהפונקציונליבמיתוספרוידשהציעכפי

האשמהרגשותבתיווך-האנושיתהתרבות

אלא 11 ; 11וטאבו"טוטםהנודעתבמסתו _

אינוהבלשי'הנרטיבכמושלאשהמיתוס,
"הרשויות"ביןדיפרנציאליתחלוקהמקיים

במיתוסהאב.רצחבסיפורהמשתתפותהשונות

הרוצח,שמותביןהפרדהאיןהפרוידיאני

כיחידהמתפקדיםאלהכלוהחשודים;הבלש,

כתוצאהחווההאלים,ברצחהמשתתפתאחת
אשמה),(תחושתחשודההיותהעצםאתמכך

הטוטם(סעודתעצמהאתמענישהגםאך

הנלווים).חטאנואיסוריומערך
נפרדבלתיחלקהיותומעצםהבלשי'הנרטיב

שלושתביןמבחיןהמודרניסטי'מהרציונל
בצורההקטגוריותשימורבתוךהרשויות,

הראוימןלכן'מלאכותית;אופוזיציונית,
סמויה;תשוקהכנגועיהחשודיםאתלתפוס
שהרוצחאלאהנתעב,הפשעאתלבצעחבויה
אתלממשגלהמסוהיחידהפרטהנועצמו

הקולקטיבשל;אפלותהסמויותהתשוקות
החשודיםחבורת-באימפוטנציההלוקה

לאורךולכן'הרוצח,אתמתוכה"מפרישה"
שלבצלוהרוצחמתקייםהבלשי'הטקסטכל

כחשודוהןהמנייןמןכחשודהןכפול,מעמד
-הסיפורבסוףרקהאמיתישמואתהמקבל

לאחדותהופך(החשודים>הריבוי"הרוצח".

והשם"."התוארהענקתדרך

כמהעדממחישוטאבו""טוטםשלהמיתוס
פורמליתדיפרנציאליותהבלשיהסיפורמקיים
שלמהפוליטיקהנפרדבלתי(כחלקבלבד

בין;האתית>המשפטיתהמציאותהבניית

למשימתועדות-והבלשהחשודים,הרוצח,
מדומות,דיכוטומיותלייצרהבלשיהטקסטשל

אובייקטיבית,ותקפותמשפטימעמדבעלות
מורכבתפסיכולוגיתבצורהלהתמודדמנתעל
כלעלהרובצתהבסיסיתהחרדהתחושתעם

הבלשזהובכללהבלשי","הטקסמשתתפי
הרוצחשלתאומואלאאינואשרעצמו'החוקר

 12הבלשי.הטקסטשלמודעהלא _

למופתשהפךבמאמר-טועןאקואומברטו
המותחןספריעלסטרוקטרליסטי,ניתוחשל

שלבוראופלמינג,יאןשללכאורההנאיביים
גוריהאלבברדומיכ-נדוב'יימסג

על-ידיהמופעלת/מטאפיסיתאוניברסלית
כוחותבמיוחד:נגישיםארכיטיפייםאלמנטים

אצל(לרובהרעהגיבורשלבגילומוהאופל
ונו')רוסי 1סיני 1יפניאתני:מיעוטפלמינג

 , 007מלכותההודסוכןשלשלומועלמאיימים

זהניגודיםמבנהאתלעד.והמופזהטובהבן
שלהטקסטמניכיאית","אידיאולוגיהכינה

לתתכדיבסיסים.ניגודיםאחרתרפלמינג
והאוניברסלייםהפרימיטיבייםלכוחותפרצוף

יחדיו,בופועליםוהחייתיהאנושילא-תואמות;תכונותמצטרפותיבשטנושעשוע.פחדחיתהעמושהביאוהתגובהומעוותכחריגימי-הבינייםבדמיוןנצטיירוהשטנייםהשחורכוחות . 10
לשמורידעואלהמחזותהדתיות.ההצגותשלוהעליזהחגיגילאופיתורםדברשלפוובסאשרת,והשתובבוקיסלפסטןימע Iיפופלררודיבשלקרקסותיהשטנהסצנותכלמהוותמכךוכתוצאה

ובידור.דרשהשלכריךמעיןהואזקס,אריהוהחוקרהמשוררלנסחשהיטיבכפי Iמחזה-המוסר .השטןממלכתאורילתשמורההרגוטסקהוואילםיימיהשמהכוחותלתיאורהרצינותפרקיאת
בשפע:פלמינגיאןאצל-מגוחכיםלשמותגםאלאמגוחכים,לתיאוריםרקלאאחת,לאוזוכהביותריפיסטריאוטבאופןכנבלנתפסאשרהבלשיברומןצחוהרלדימוילהתאיםיכולזההיגיון
נה.ומש=עבודהב iדג' iא /=אדוםרד /טהור=דםבלאד 1טרמיס

הקומייםלאלמנטיםמצייתיםאלא Iבלדבקומית"כ"הרפיהמתפקדיםאינםאשר Iלווטסוןהולמסביןהמשעשעיםאלוגיםיהדגםכמוהפשעיבסיפורהמרדפיםספקללאהםהס,לזפסטיק 'קטעי
קומיים.םיאלמנטחסרולאשלהםהמופגנתדקטיותיהדלמרותאשרוהמיסטריה,מחזה-המוסראתהמאפיינים

החגאולישחיתההטוטם,שסעודת]מכאן ... [האבללהקתקץשמווכךאותוואכלואביהםאתהרגוהמגורשים,האחיםהתאגדואחדיוםלהשיב:נוכלהטוטםסעודתשלהחגיגהסמך"על , 11
והדתוסריות bהההגבלותהחברתיים,המוסדותשל-כל-כךרביםדבריםשלראשיתםנטועהשבו ,וןילצראוינפשעמעשהתוולאזיכרון-וחגיגיתחדשהמהדורההיאהאנושות,שלהראשון

 .) 127 , 315עמ' , 1988 ( " ...האשםתודעתנבעהשממנוהנורא,למעשהחג-הזיכרוןחיתההטוטם]סעודת ... [

משיכה-ברצחמיוחדענייןלשניהם . 1אנלוגית:יחסיםמערכתמתבהרתםיהבאםיהמשתנרקעעלהחוקר.הבלששלהמודחקווידימאלאואינצחוהרכילומראפשרזההיגיוןפיעל ]א[ . 12
דחייתו;רווקותומעצםבעיקר Iהמקובלהחברתילסדרמחוץהתקיימותובשלוהבלש Iהכללמןעצמומוציאהרצחבפעולתהרוצחלחברה;מחוץכסובייקטיםנתפסיםשניהם . 2לדםאובססיבית

בצורההחוקקיוםאתלדרושמנתעלהבלשי:בנרטיבהגלוםהאתיהפרדוקסמכאןק,ולחמחוץםיעלופשניהם . 4מבריקה.םילעתת,יצירתילחשיבהםינוטשניהם . 3הנישואים.מוסדאת
אצלמאשמה.אותומזכההרוצחגילוי-בעצמושלוהחקירהיתימוטיבצומכאןברצח,יקריהעהחשודלהיותבב)וחבלשקרי(בעהבלשויעשאחדיםיםיבלשםיבטקסט . sלעוקפו.ךיעלתיטאלוט

הרוצח.בעצמוהוא ,המספר ,הבלשיהסיפורשלומגולל , T/1e M1וז)'/ e1· v_f Rogeו· Ac·k,·oנ' dב-כריסטיאגאתה
הרוצח,והןהבלשהןהואאדיפוסמפוצלת:בפועלאךאחתשותיכמגלםבמאמרומוצגפוסיאד :בלששלכסוגלך"מהפוסי"אדקריאתידיעלזואנלוגיהמגבה ,) Eis (1987וו erשלמאמרו ]ב[

הוא-כי"הבלש-אדיפוס"יגלהבה Iטרגישכולוידועלסוףאותומוביליםאינפורמציה,וקבלתהאמתלחקרבססיביתוהאהתעקשותואךבחידה,חקורילבלהזקןתריסיאסידיעלמוזהרהואאמנם
הרוצח.הוא

הרוצחבהלשכיח,הזדמנותאלאאינההרוצח,דייעלהמבוצעת ,מהןשהראשונהרציחותשתיעלמבוססתהבלשיםספרות"כלצח:ולרהבלשביןהאנלוגיהאתהמחזק ,) Todorov (1977ראהוכן
 .) 44 '(עמהבלש"-לענישהניתןהבלתי(השני)הרוצחשלקורבנוהנו

מקרה,בכלהפושע.עםקרובותלעתיםהגיבורזוהההמוקדם,הפשעשבסיפורלהוסיףישלכךפש.יחאותוהפושעהנועצמושהואלגלות,החוקרהבלשעשוי Iהבלשיהסיפורשלבאידיאל Iאכן ]ג[
אמנםמודחק;מובלע,רוצחמעיןהרוצח,שלסובלימטיביגילוםאלאאינוהבלשיה.גאנלוניהםיבקיימתלרוצח,הבלשביןהיכוטומידמתיקימאשרותריאלה,ותיפסיכואנליטכמוהבחנותיפעל

ההדחקה.מקורגםאךהגמורהיפוכו
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גיאוגרפיבמרחבהלא-מקריתהבחירהידימהדיותרכלאמתפקדהואזה,במקרהאךאין ,אקומבהירמקרה,בכלהנאצי:הפושע 1עלדוילמעבההסיפורשלהדתיאקלימואתממש,שלבשאולנקלהעללהיגמרהיהיכולאוהרעהקומוניסטכמולקלישאותנזקקהוא
-העלילהלהתרחשותבמיוחדהמתאיםיאושהרוצח),של(יאושוהאמיתיליאושקלושעניין,אלאפוליטי-אידיאולוגיענייןלפלמינג השטן'שלרגלו'פרשתבסיפורהמיסתורית.אלוהית:בהתבהרותכךאחרמידהמתחלףבכךמטאפיסי.ענייןטהור,אסתטי-רטורי

ו~ הסואןהכרךמהמייתוהולמסווטסוןנמלטיםהדשאכרעלעצמנוהטלנומכןלאחר"רגענפרשתבפניואשרהקוראהנאתאתאקומתרץ
הפרטיהבלש"עלקמעא:לפושמנתעלהזוהרתלשמשרקמודעיםזה,לצדזהושכבנואשרבסיסיותאסוציאציותשלשלמהרשת

-ולהתמסרחקירותיוכלאתלהניחהמפורסםשאפפוהאימהשלהתופתעננידרךשבקעההקורא-ושורשיתעמוקהלדינמיקהפונות
למנועהואחפץאמנםאםמוחלטת,למנוחהאותנו'.'האפיקהשלהטוהראתלזהותמיכולתומבודר

מוטל[ווטסון].כללית"התמוטטותמעצמו<עלישושלבלבדהזמניליאושודומהיאושםהפרימיטיבית.
חלחולואתולמנוענפשיתלהתרווחעליהםלמהאלי"אליהנוצרית:המסורתפי

איכויותבזכותהכול-מועדמבעודיאוששלבסיפורהרוצחאךצליבתו.בזמן )" ...שבקתנימתייאשהרוצח
הזונחקורנוולהאיחצישלהפסטורליהנוףשלפאוסטוסדוקטורכמו ,דויל(שלהבלשירבו-אתשמכרהתלמידאיש-קריות,יהודה
הבא:לתיאורלאחרומתייאשמוותרליאוש,מתמסרמאולר>בפרשנויותמצטיירכסף,בצעתמורתאלוהו

בצדכמועגומהסביבתנוהיתחהחוף"בצד-לחייוטעםשאיבדולאחרמתהשאהובתוראשיהיסטוריכדגםמסוימותתיאולוגיות

נמשכות,גבעותשלארץזוהיתההמים.המיוחלתבאפשרותלהאמיןהפסיקלמעשהבלעדיושהריכקדוש,גםאךהיאוש,לחטא
פהמסמןכשמגדל-כנסיהואפורותבודדותהחומרבעולםלתחלואיווגאולהתמורהישכילאוהאנושותמתאפשרת,הצליבההיתהלא

מבודד".כפרשלהימצאומקוםאתושםבחברתתקווההמאבדזההואהרוצחחזה.הואאיש-קריותיהודהשלחטאונגאלת.היתה
מידתשלהכלאהאלאאינוהמתוארהמרחבולכן~ךדסטינציח,שלהפרוטסטנטיהאתוסהקודש",רוחנגד"החטאהיאוש:חטא

באחהיתהלפתע"אולםהחסד:ומידתהדיןהמוותמפניהחוששאדם"איןליאוש:מתמסרב"סיפוריהדרשןהאל.מחסדיהתייאשות
והמסתורין"החודאו:פתאומית"רוחמערבולתכמואולהולמס.הרוצחאומרממני",פחותפשעש"אין ,מסבירצ'וסרשלקנטרברי"

עמיםשלהקודרתהאווירהעםזהמקוםשל :'כ'לאדם"המחזהבפתחיחתהמנחהשאומריירתעלאהמיואשהאישאשרחטאואין
שלדמיונואתהרשימוהעולםמןשחלפו 13מפניחם".

מצויזהכפרי-מסורתישבמרחבכמובןידידי'.'המנחה:המלנכוליה,למושגהדתיבמחזההורחבהיאוש

משברבעתהפונההקטנה,הקהילה,נציגכומרנשמתוליאושאישימכורבל"אךהתפיסהפיעלהיאושמוקדהדיפרסיח.או
אשר-חולמסעזרתאתלקבלמנתעלערכיברכתו:וזו ,חסד-האלבלבהשטןהאופל:בממשלתהואהדתית-נוצרית

המושיע: ,הסיפורשלחאמיתיהכומרהנוהשמים,בתהאהבההתקווה,ברכתנתפסתהמטאפיסיתחרמותובעצמו.בכבודו

-נרגשבקולהכומראמר-הולמס"מרשבעתיים".יוםכלגדללהושיענושכוחההעיוותכהתגלמותימי-הבינייםשלבדמיון
נוכל ] ... [חלילהאירעהביותרמוזרהטרגדיההואהיאושהיוהרה,ובצדהאנושית,והיוהרה

 ] ... [ההשגחהעיןאתכאןבנוכחותךלראותסיפוריאתהפותח 14הדעתמיושבווטסוןד"רניתקאשרהשטןבמעשיו.השטןאתשמדריך
קהילתיהולמס!מראחוזי-דיבוק,אנחנוהפותחלמנחהמאוחרגדלגלאלאאינודוילאב-טיפוסאפואהואבאלוהיםמתלותעצמו
משתוללעצמוהשטןאחוזת-דיבוק!האומללהעבורמפסטורליה,ומגוללו ,מחזה-המוסראתבדיכאון.שרויהשנשמתםבני-אנושלכל

בידיו!"נתוניםאנחנובקרבנו! .ונפשוהאדםבישועתוגמורבחטא,

הולמסאתווטסוןהצמדשלהמשותףהניסוירקעעללהביןניתןהבלשיברומןהרוצחאת
הדתיבמחזה-המוסרכיהיאהבסיסיתטענתילבלש,הרוצחביןאנלוגיהכמובןמייצרברעלחבלתילחטאהמוטיבציההנוצרי.היאושמושג

גוריתהאלחרמות-הראשיתחרמותמתפקדתולאפנימיתפסינו-מאביהעלמעידגםאךתקווה,באיבודהקדמון'ביאושמקורהנסלח,

הרומןאךכרוצח.וחןכקורכןחןכבלש,חן-הרעל:עםהרומן-הולמסאצלחיצוניתרקממשברלהחלץהאדםביכולתאמונהבחוסר
מעמדגוריהאללמחזהיקשהעברקלאהבלשי ,ווטסון"דעתנואתלהטריףמיותרזה"היההרצחאתמחלצתזותפיסה •חייואתהפוקד

חלוקתהניב,אלאכמו-ריאליסטיאוריאליסטימתאבךעדייןהזההשטני"החומרוכן:הרצחמנימוקיאותומחלצת ,שלומהמכניות

בצורהשמופיעמה .לנוהמוכרתתפקידיםמכונה:בסיפור,הרעלהשטניוהחומרברגוני",השגורים.

לגורמיו,מתפרקהדתיבמחזהוהיוליתגבישיתהשטן'.'רגל"שורש ,קונן-דוילשלהשטן'שלרגלו'פרשתבסיפור

בטקסטפונקציונלייםלתת-תפקידיםהקטנים,יותרעודמתחזקתלרוצחחולמסביןהאנלוגיההולמסושדלוקווטסוןד"רלהםמשתעשעים

הבלשי.בוחרהולמסכאשרהפרשה,פיענוחלאחריעילותו.מידתאתלבררמנתעלקטלניברעל

המוסרשבמחזותמהידועים , ,,'כ'לאדםהמחזה-הרוצחאתלהסגירשלאהחופשימרצונוהשקול ,ווטסוןמדווחהניסוישלמהלכועל

כך:מובנהמימי-הביניים,האריותוציידהחוקר ,בדיילסטרלאוןדוקטורהשניים:ביןוהיציב

ומוסרמשרתוהמוותלמלאךקוראאלוהיםלאשבאופןמפנילחוק,למשטרה,-המהוללהבקעתיהימלטותשלבמאמץממש,זה"רבגע

דמותאלנשלחהמוותמלאךשליחות,בידוומניעיויאושועםמזדהההולמס,הוא,מפתיע,הולמס,פניעלהבזקוקלטתיהיאושעננידרך

שהגיעלולהודיעמנתעלכלאדםהנקראתהרוצח:שלמבטאותו-אימהומכוסימתוחיםלבנים,

שאיןלדרךדיחויללאלצאתושעליוזמנואהבתיאילואבל ,ווטסוןאהבתילא"מעולםהמתים'.'שלפניהםעלשראיתיעצמו

מעשיועלוחשבוןדיןלתתממנה,לחמוקהייתי ,כךמתההיתהאהבתיאותהוהאשההסקרניהצמדשלהקלילהפאוסטיאניהמשחק

אתכלאדםמזההלאבתחילההזח.בעולםהנועזהאריותציידשנהגכפיממשנוהגחאינוסנטית,התנסותם ,השטניברעל

אבללרחיה,שוניםתירוציםמעלההואהמוות,שלנו'.'אסורים,כוחותעםבמגע ,כביכולהלמדנית

כסוטים,קבוצותאויחידהגדרתשלזהצורךהרוב.שלהחברתיהליכודואתהאנחנותודעתאתמשרתתוהרחקתם,כסוטים,קבוצותאויחידיםשלשהגדרתםכךעלעמדכברדורקהייםאמיל , 13
החברה.שלהרוחניטיהורהאופצייתאתהסוטהמאפשרפרדוקסליבאופןמואצים.חרבתייםשינוייםשלבתקופהבעיקרמתעוררהאנחנותודעתגיובשלצורךוהרחקתם

המושחת"העולםעלרובצתהאלשקללתלחשובהיה"ניתזווטסון:אותואומרשבודורפניו",אתהמשנהדבורהאחתהקבועההמשעןנקודתאתההולמס]אליו[פונהוהטוב!הזקן"ווטסון , 14
האחרונה"),"הקידה(מתוך:
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לעזובשעליובכךמכירהואדברשלבסופו
עשריםשלארכהמבקשכלאדםהעולם.את

חברהלולבחוריוכלשבהןשעות,וארבע
מפניבעיקרמפחדשהואמשוםלדרך,

חיפושיוהואהעלילהתוכןשבמוות.הבדידות
הואהאחרונה.לדרךחברהאחרכלאדםשל

ולשאר ,לרכושו ,משפחתולבניפונה
אהבהיאוש,תשוקה,ידידות,כמו:הפשטות,

פיעלמסורתיבאופןהמתחלקותדמויות-
ושליליים.חיובייםכוחותשלהדיכוטומיה

מוות ,חיובימוותהואלכלאוםהצפויהמוות
תפיסהמציגיםאלהנוצרייםמחזותגואל.

שכרשהואמוותשלמסורתיתפרדוקסלית
התופסהחדשה"ב"בריתפאולוסכדבריהחטא,

רקלעולםבאהמוותהחטא.כמכונןהחוקאת
החטאשוםעל-וחווהאדםחטאילאחר

מנגדאךלמיתה.זהעולםבאינידונוהקדמון
שמוותמשוםהקרבמותועללברךהאדםעל
שחרורהואהנוצרית)התפיסהפי<עלזה

בן-המוותהגוףמכבליהאלמוותבתהנשמה
מוותהואהדתיבמחזהשמוצגכפיהמוות-

כלאדםשלדמותוזה,הגיוןפיעל .מבורך
במקרהלאאשרקורכן-הקורבןדמותגםהיא

אדמות",עליכ"מלאךדוילאצלמתואר
"רחם-נאנפשו:עלמתחנןכלאדםובמחזה

הרוצח,גםהואאךמתרברב!",מוות ,עלי
נידוןולכןהואבאשרחוטאהאדםשהרי

-עצמואתהמושיעהבלשגםוהואלמיתה;
ישועתולמעשההואמותודברשלבסופושהרי

האמיתית.

אלוהים:

נצחיםלנצחיבני!אלי"בוא
למלאכים:הצטרךמקומך.כאן
(מתוך:אורח!"נא,בואעולם,עד ,עדןלגן

"כלאדם")

"כלאדם"במחזההאלגוריותהדמויותשאר

החשודים-הנחקריםתפקידאתמגלמות
אחרת,תכונהמגלםאחדכלהבלשי.בטקסט
בתפקידידיפרנציאליותשמתקיימתכפיממש

החשודהטוב,החשודהבלשי:בסיפורהחשודים

ריאליסטיתקונקרטיזציהמעין-הרע
ידידות,במחזה-המוסר:האלגוריותלהפשטות

וממון.תשוקה

כלנושאותבמחזה-המוסרהאלגוריותהדמויות
כמו-חקירהמתנהלת ,וידויבתורהאחת

משלהטיעוניםמביאהדמותכלמשפטית,
בדרכוכלאדםאתללוותיכולהאינהמדוע

לווידוייערךשוויטיעונים-האחרונה
חשודכלשלולאליביהבלשיברומןהנחקרים

בפניוהכומרכמובןהואהבלשוחשוד.
והמוכיח,המטיף ,הדרשןגםהואמתוודים,

הואהמטיף ,קונן-דוילשלבמקרהכמואו
הולמס.הואהכומר ,ווטסון

הלבנהוהיונההשחורהעורבזה,היגיוןפיעל
דתייםסמליםהנםאשר-'המבול"במיסטריה

יביאמילראותהמושיענוחמשלחאותם-
הבלולראותמשלחםהגאולה,בשורתאת

הםהבלשיבנרטיבאלהסמלים ,ובכן ...המים
החידהפתרוןלקראתהרמזיםהאובייקטים,

עבראלהמובילההמסמניםשרשרתהבלשית,
התשוקהאובייקטהגדול","המסומןהופעת
בדברולאקאןז'אקעליושהצביעכפי ,האבוד

המציאותשהריהגאולה.- aאובייקטעל
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לויתןעמוס

אירועיםספרים,מוספים,

מגויס

של'כרוניקההכתרתיהקודםמדוריאת
והחרדותהטלטלות .'וחרדותטלטלות
מתנצלאניעוצמה.ביתרואפילונמשכות,

לעסוקמרבהאניהפעםשגםהקוראיםלפני
ראשליאין ?לעשותמה"המצב".שקרויבמה

"מדורברובו'כן'אםזהואחרים.לדברים
עכשיו'להתגייסאחדכלעללדעתי'מגויס".

לבו'ונטייתיכולתולפיהרבה,ואםמעטאם
וכעת,ומחוץ.מביתהמאויםהשלוםלהצלת

למערכהגםלהתגייסהבחירות,הקדמתעם
בנימלחמתשלהצניעות>כל(עםזוגורלית

חושך.בבניאור

הישראליתהתקשורתמילון

(והרבה).בהםהורגיםאנוכאשר-הבלגה
(הרבהבנוהורגיםהםכאשר-הסלמה
פחות).

עלעצר'אוכתרסגר'מוטלכאשר-שגרה
פלסטינים.יישובים

המתנחליםתנועת.מופרעתכאשר-חירום
העוקפים.בכבישים

להם.עושיםשאנומה-מלחמה
 •לנועושיםשהםמה-טרור

ברק.-פרטנר

ערפאת.-לא-פרטנר

להסכיםכולם>של(לאנכונותנו-פשרנות
משטחיאחוזים 78שהם ' 67לגבולותלנסיגה

ישראל.ארץ

מהשטחאחוזים 22לקבלדרישתם-עיקשות
מזרחאתגםויכלולאחדרצףשיהווהובלבד

ירושלים.

ההיסטרייםהדיווחים-מדרגהעליית
(הדוגמאותלמשלהישראלית.בתקשורת

תחילתמאזלראשונהאחר'):מ'דברלקוחות
 ; ..•לארבעשתייםביןהפלסטיניםירוהמהומות
הפלסטיניםירוהמהומותתחילתמאזלראשונה

תחילתמאזלראשונה ; •.•בגילההחסידהלרחוב
וירא.פרשתבשבתהפלסטיניםירוהמהומות

ונו'.

הללוההיסטרייםהדיווחים-מדרגהירידת
להלן:נוספתודוגמההישראלית.בתקשורת

המטה,לשערנזקיםכלנגרמושלאלמרות
תקריתאתבמשטרהבכיריםמקורותרואים

זוכימזכיריםהםרבה.בחומרההאבןיידוי

החודשייםבמהלךבמספרושבעהעשריםהאבן
שער-לעברבמקרה,לאשנזרקת,האחרונים,

האבןור'כזב •מטה-מחוז-משטרת-ש"י

בשעהבאוקטוברבראשוןנזרקההראשונה

באוקטוברבשלישיהשביחהאבןבבוקר'עשר
האבניםהצהריים,אחרישלושבשעה

בחמישינוסעמרכבנזרקווהרביעיתהשלישית

,/ 

קאנטינודיתלכתבתנוונעבוד
ונעבור :)'ברשתשלהרדיו(באולפןגולןאריה
עלקאנטינוריתכתבתנושללדיווחהעתה

שער-מטה-מחוז-משטרת-לעבדהאבןזריקת
בירושלים.ש"י

אריה.כן'האירוע>:(מזירתקאנטינורית

בנובמברבשני ..•לארבעשתייםביןבאוקטובר
גדולהגידאבןעשרה,הששהאבןנזרקה

החלטתיום ,בנובמברעשרבחמישהבמיוח.ד
האבןבמקרה,לאנזרקה,באו"ם,החלוקה
האבן •.•שחורהבזלתאבןואחת,העשרים
העשריםהאבן ...בנזרקהושתייםהעשרים

נזרקהוארבעהעשריםהאבן ...בנזרקהושלוש
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במקרה,לא_מערב,מכיווןערבלפנותבחמש

עיניאתסימאהשמששאורכךכמובן'

 ...במקוםהיולאהמזלשלמרבההמותקפים,
שהתנזיםאףכיאומריםבצה"לבכיריםגורמים

איןהאבנים,לזריקתאחריותעצמועללקח
הםההוראה.אתשנתןהואשערפאתספק

הבנותשלואחתהאלףההפרהזוהיכימזכירים
להקדמוהאלימות.להפסקתא-שייחשארם
לאשחיתהשלישית, ...שניה ...ראשונההפרה

 ...שלישיביוםכמובן'במקרה,
אריה.אליך'ובחזרה

יותר?מעורערכאןמי

שרקידעבנפשו'המעורערהצ'צ'ניהחוטף

יזכהשלה,המוטרפתהתקשורתעםבישראל'
טעה.לאהואקיווה.לההלבתשומתלמלוא
בינייםבחנייתשהיההממשלה,ראששלמטוסו

קלינטוןהנשיאעםלפגישהבדרכובלונדון'
חרטומואתוהפנהלאחורסבבוושינגטון'

יצרוהממשלהראשבפמלייתישראל.לעבר

אל-אקצה''מבצעהכינויאתמאין'ישמיד'
הקוציםבשדהכאששהתפשטלחטיפה,
שלנו.התקשורתי

למעלה),(ראהגולןאריההשדר-הבלתי-נלאה,

יתום,דניעםבדיוןבבוקר'בששמיד'פתח

בשאלהברק,שלבטחוניהמדיניהמטהראש
למשא-המטוסחוטפיעםלהיכנסישאם

הסברהאתהקודחבדמיונוהעלהגם(הואומתן
או ,מוסווים>מחבליםהםהנוסעים 52שכל

עליולהשתלטכלומר"סבנה",מנהגבולנהוג
שעהאותההעלוצה"לבגליבכוח.מיד

תחבורהשרשהיהיעקבי'גדאתלשידור
הגדולות,המטוסיםחטיפותבימי-70הבשנות

מזלתקופה.אותהאימיאתלשחזרכדי
ישנוו'ידיעות''מעריב'ובעיקרשהעיתונים,

קרה.זהכשכלישריםשנת
אלאמצוידהיהשלאהיחיד'החוטףואילו

דם>לחץלמדידתשרוול(שחיתהדמהבפצצת
הסכנהעללהתריעהכולבסךרצהזרועו'על

 ...העולםעלהצהובהגזעשבהשתלטות
דממהקרה.לאדברכאילוולמחרת,
הקודם.היוםשלהשוואמהומתעלתקשורתית

נשואותהיוכברהתקשורתשלפניה

מעורערבאמת,כאן'מיאזהבאה.להתלהמות
יותר?

ברקשלגם"וח"גם
הרוצההלוטו'מתשדיריהבנקאיאתזוכרים

בונוסגםשקלים,וגםדולריםגםוגם"?"גם
אתממנוגנבשברקדומה-מתנה!וגם

ראששלהכרזותיומברק.הואשמאאוהפטנט.
מלכתחילה>כבר(ואולילאחרונההממשלה

מכריז'הואאחדמצדדומה.עיקרוןעלבנויות
לארה"בצאתוערבאיו"שבמפקדתלמשל'

משא-ומתןלשוםמצפהאינוכי ,) 10.11.00 (
לוברורשנימצדאולם ...בוושינגטוןמדיני

אחדמצדמדיני.יהיההפתרוןדברשלשבסופו

מצדאולם ...מדיניפתרוןאלאשאיןלוברור
האחרונים,האירועיםלאורספק,לואיןשני

באותםבמשא-המתןלהמשיךיהיהאפשרשאי
שלהביטחוןרשתאמר'אחד'מצד ...תנאים
אולם ...לממשלתונוסףזמןפסקמעניקהש"ס

למנועצריכהאינהזורשתכיטען'שנימצד
וכן , ...חירוםלממשלתלהצטרףמהליכוד

מצדהודיע,לבחירותההליכהלקראתהלאה.
הפלסטיניםעםהסדרלהשיגבכוונתוכיאחד'
לאאחדאףשנימצדאבליום,חמישיםבתוך
במפלגתושגםפלאלאמועדים.לויקבע
הואמהבדיוקמביניםלאבאופוזיציהוגם

לוומוטבגמגום,הואוגםגםשלסופורוצה.

מכך.שייזהר

מדבר?הואניצחוןאיזהעל
נאומיוכלאתלסייםברקנוהגלאחרונה
מענייןננצח".ואנחנו ... "במיליםלציבור
עללניצחוןמתכוון?הואניצחוןלאיזה

רצוננו?אתעליהםנכפהשבוהפלסטינים,
הבאהבמלחמהכולוהערביהעולםעללניצחון

מיליארדעללניצחוןיום-כיפור?מלחמתנוסח
ואבויאוי ?הגרעיניתהפצצהבכוחמוסלמים

שכאלה.ניצחונותמעודלנו'

לנצחמצח"למונעמה,אלאמי,לא
המתנחליםמבקשיםלנצח",לצה"ל"תנו

מתכווניםהםהסתםמןכשבלבםבעצרותיהם,
ועיירותעריםולהשמידלאבדלהרוס,לותנו

יום-טובהאלוףדווקאכימתבררוהנהבגדה.
יוסףקבריפונהלאאםלהתפטראייםסמיה

שהתנגד.הואהמדיניוהדרגבשכם,

משיקוליםצה"ל'אםהמתנחליםיגידוומה
מעולם,דבריםהיווכברטהורים,צבאיים
כרוכהעליהםשההגנהיישוביםפינויעלימליץ

כישיגידולשערקלסבירים?לאבסיכונים
מהלממשלהמורההצבאלאמתוקנתבמדינה
בכללהאמיתיתוהשאלה .להפךאלאלעשות,

מונע?מהאלאלנצח,מצה"למונעמילאהיא
הואהגון'אדםכליודעוזאתשמונע,ומה
מדוכא,עםשללהתקוממותצבאיפתרוןשאין
השמדתשלבמושגיםחושביםהםכןאםאלא
יהושע).בספר<כמועם

יותר:טובהסיסמהרה"מבלשכתהגובתגובה

לנצח!"לשכל"תנו

גולחורחשכםהיהדות:בשורת
הבשורהכנראה,היא,לאנושותהיהדותתרומת

במודעהכנאמרלהורגו",השכםלהורגך"הבא
 ) 21.11.00 (ב'הארץ'הראשוןהעמודלרוחב

נפש".פיקוח-הרבנים"עמותתמטעם

ברבוריםלא-ויחידאחדמרשם"ישלדבריהם
להורגךהבאאלא,ומתןמשאעלופטפוטים

הזו'המודעהבכללגו".לחורהשכם-
לכלכנהואהבהדאגה"מתוךהמתפרסמת

פרצופםאתחושפתהקודש"'בארץיהודי

אם<מענייןרבניםאותםשלהבוטההגזעני

לשונםואתעמיר?)יגאלהרוצחנועץבהם
שינוייםללאלהלןמוסרהשאביהעילגת,

ישעמים 2ביןסכסוךכאן"איןותיקונים:

עמלקעל-ידיישראלעםנגדמלחמהכאן
אשרבכל''ידואדם='פראערפאתבמהדורת

שקיבלהנשקבעזרתליצלןרחמנאזומם
מימיאלולהשליכנולחסלינואוסלומאדריכלי

מרובותבושהשגיאותזה(ניסוחהתיכון!"הים

עמלק,אתעבר).לאלשוניתהגההאפילו
ברורהמודעהומדברילהשמי.דישכזכור'
כלומרולעמו'פאתלערגםלעשותיששכך

 .גוולחורלהשכים

11 ~, 

הזרחותהורעתהשארתי

באותוהיוםלמחרתשפורסמהאחרתמודעה
ברורהרהוטה,חיתה ) 22.11.00 (ב'הארץ'מקום

וקולעת:
אהוד-מנהיגותאיןשלום,איןביטחון'"אין
לאומית";אכזבהברק
רקצויןבתחתיתהאותה.פרסםמייודעאיני

המוקלטתבהודעהצלצלתי.טלפון.מספר
ברק".אהודמאוכזבי"מטהזהוכינאמר

הזדהות.הודעתהשארתי

לנססיכויהאחרון:ברגע
הולכיםכיהתבררלמערכת,המדורמסירתעם

שאחריוברגע , 2001במאיכנראהלבחירות,

ייתכןהתפטרותו'עלברקהודעתעםהאחרון'
אוליזוהי . 2001מרץאובפברואריהיהשזה

להסכםהקרובבזמןאחרונהרציניתהזדמנות
סיכויאיןלברקכיברורהפלסטינים.עםשלום
הסכםהעםלפנייביאאםאלאבבחירות,לזכות

ומשוחררהנסיבותבלחץשעכשיו'ייתכןכזה.
לאאםזאת.לעשותיוכלואיומים,מפחדים
 .שלוגם'ו'הגםכמריביותייכשל

 )א(עינייםוגלגולנשמותגלגול

המפד"לשלהבחירותסיסמתאתזוכרים
-נשמה"?עם"ציונותהאחרונותבבחירות

אוהסבה,לאחרונהעברהשהיאדומהובכן
ברדיועכשיומושמעתוהיאהסוואה,

הכותרתתחתבעיתוניםבמודעותומפורסמת

הואהמשכהכאשרלמדינה",נשמה"יש
מודעהתנצח".ישראלובגבורה"באמונה
שבוע,באותושהתפרסמהנוספתמפורטת

בכךמרחיבאניכוונתם.אתיותרהבהירה

 .בהמשךשיתבהרומטעמיםמעט
המתנוססתהכותרתהיאהולכים?"אנו"לאן

"המצבאמרו:המשנהכותרותואילובראשה.
החלטיהערביםשלהמאבק .ומידרדרהולך

המורלאותנו.מגנותהעולםאומותונחוש.

תשובה:וגםשאלותהרבהישיהיה?מהבשפל.

האמת.אתלבררניתןופנימיעמוקבמבט
נוכלהאחרוניםהמאורעותבאמצעותדווקא

וחדש".עמוקמהלךעםלהיפגש

 2000דצמבר
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לומרצריךוהחדש","העמוקהמהלךובכן'
הואהתקשורתית,הלשוניתהאריזהחרףמיד,
נאמררגילעםאיננוישראלעם .נושןישן
לאברהםהאלוקיהציווימתוךנוצרהואשם.

משפחותכלבךונברנוגדוללגוי'ואעשן
לאנושותברכההמשפיעעםזהוהאדמה'.
אומהזוהיקדוש'.וגויכוהנים'ממלכתבהיותו
ונוסכתהאנושייםהחייםאת"מטהרתאשר

שלתרומתהגםזוהיוקדושה".אצילותבהם
ליכולתההודותכולו'לעולםישראלתורת
גםבחומרנות.השקועההאנושותאתלרומם

ממשיכהאלוקית"יצירההיאישראל"מדינת
מאבקיאתשכחה(שכברהמודעהומסבירה

הציונית>המדינההקמתנגדהאורתודוקסיה

ישראלארץשלהלבהיא"ירושליםואילו
הקשרגםנאמר'מכאן'ישראל".ומדינת
חלקיכלבתוכםשחשיםלירושליםהמיוחד
בעידןגםעליהלוותרמוכניםשאינםהעם,

שראויאמיתייםערכיםיש"כיהמודרני.

נראהאיננוהדבראםגםעליהם,להיאבק
לרוחנוסףסימןזהוופרגמטי.רציונלי
עםשלבעומקםהשוכנתהמיוחדתהלאומית
פנימיתבאמתהכרהישראל".וארץישראל

ותאפשרעוז'לנותיתןבסופה,לנואומריםזו'
 .אויבינוכלעללהתגברלנו

שהםאלה,אמיתיים""ערכיםעלהסתמכות
אורציונלייםשאינםדתיים,ערכיםלמעשה

דיההמודעה,גםשמודהכפיפרגמטיים,

אדםכלבלבעמוקהדאגהלעוררכשלעצמה
קריאהגםלכךמצטרפתכאשרבמיוחד .שפוי

מנתעלשקםאלוקיעם"אנולמענם.להקרבה
אנושלמענורעיוןאידיאלי'רעיוןלהגשים

להקריב".מוכניםאנוועבורוחיים
בעלותוהסיוםהפתיחהפיסקאותגםמעניינות

כיוםנמצאים"אנוהפסיכולוגיות:הנימה
 ...מתמוטטהישןהענייניםמצבבהבתקופה

עלשניםבמשךנסמךאשרלילדדומיםאנו
ועליוהביתאתועוזבמתבגרהואוהנההוריו

ובהמשך: " ...החייםקשייעםלהתמודדפתאום
מתחתהיוצאילד'כאותולנו'גורםזה"תהליך
מולעצמובכוחותלהכיראמו'שלסינרה

 ,, ...אויבינו
המודעה,ממליצהעליהשהתרופהברור

עלהיאתנצח",ישראלובגבורה"באמונה
הקדמוןהאבשבשמים,באבינואמונה

יתמותלתחושתביטוייכול.הכולוהאלוהים
גםנתנועדיין'בעולםילדשלזואוניםואין

בקשרפורת,וחנןיהלוםשאולהמפד"לניקים
חלפטירתהשמועדאמנו'רחלבקברלתפילה
האירועים.בגללמהםושבמגעהשעבר'בחודש
עינייםבגלגולקוננו-בניהאתמבכה"רחל
עללהתפללמונעיםומאיתנו-שמיאכלפי
 " ...קברה
יתמות,ילדות,שלאלמנטיםאותםכלוהנה,

התופעותכלכל-יכול,ואלוהיםאב-קדמון
בלשונוהללוו"הנוירוטיות""האינפנטיליות"

הדתית,התופעהאתהמרכיבותפרויד'של

בספרוהקלאסיהסברןאתיפהכהמוצאות
בתרגוםאורעתהשראה ,"והדת"התרבות

להלן.כךועלחדש.

 )ב(כמאבקהתרבותכנוירוזח,חדת

(ספריתפרוידזיגמונדמאתוהדת""התרבות

העולם"השקפת"לסוגיית / 2000פועלים
אשליה"של"עתידהרמות,רותבתרגום
נחת"בלא"תרבותקנטור'אברםבתרגום
שלושזך>נתןערך /גוטשלקיעקבבתרגום
הפסיכואנליזה,אבישלהידועותהמסות
בתרגוםעתהושיצאוימיובאחריתשנכתבו

אמיתותלשלושבזמנהתזכורתהןחדש,
היאשהדתלעתים:המשתכחותחשובות,
שאינומאבקהיאשהתרבותכפייתית,נוירוזה

מסתירות.חפהאינהושהפסיכואנליזהמובטח,

עליה.מדברעצמושפרוידהאחרונה,בזונפתח
המדעיתגישתוסמךעלטוען'הואאחדמצד

רציונלית,לאאשליההיאהדתכיהכללית,
מסביר'הואשנימצדואווילי:המונישגירן
המדעיתגישתוסמךעלכןגם

דחפיםעלמושתתתהדתכיהפסיכואנליטית,
פרוידהאדם.בנפשביותרעמוקיםותהליכים

תרצח!""לאהציוויעלבדיוןזהענייןמדגים
הכרחי'תרבותי'ענייןזהואומר'הואלכאורה,

בלעדיו.תיכוןלאחברהששוםלגמרי'הגיוני
הכולעלבשווההמאיימתהחיים"סכנת
היחידעלאוסרתוזולחברה,אנשיםמאחדת
להרוגהזכותאתלעצמהושומרתלהרוג

זההאיסור.עלהעוברכלאתכלליתבהסכמה
שםמסבירהואועונש"משפטהקרויהדבר

להסבר ,בהמשךפרוידאומר ,אבל .) 61(עמ'

אנואיןתרצח!""לאלאיסורהזהההגיוני
הואשאלוהיםטועניםאםכיפומבי'נותנים
היהשמוטבספק"איןלדבריו' .האיסורמקור

בכבודואלוהיםאתכאןמלערבלהימנע
כלשלמקורםכיביושרולהודותובעצמו'

(עמ'טהור"אנושיהואוהסדריההתרבותציוויי

אדםלבנימבהירהגםחיתהכזאתהודאה .) 62
בהם,לשלוטכדינוצרולאודומיוזהציוויכי

שלהם.האינטרסיםאתלשרתכדיאלא
 .בהסבריוספקמידמטילעצמופרוידאולם
שנועדהשלו'הסנגוריהאתבאמצעקוטעהוא

ההגיוןטוהרתעלהתרבותציווייאתלהשתית
תיאור"האםושואל:החברתי'הכורחועל

האמתאתתואםזהאיסורשלמקורו
שלנוההסברשלא.אנוחוששים ?ההיסטורית

 .) 63(עמ'שכלתנית"פרשנותאלאאינו

ומנומקהגיוניכהסברשנראהמהכלומר'
בפועלכךהתרחשלאעין'למראית

שלהמחקרדווקאשמעלהכפיבהיסטוריה,
פניכילהודותנאלץפרוידהפסיכואנליזה.

כילומר'נאלציםאנו ... "שונים:היוהדברים
מניעיםהדברים.פניהיוכאלהלאבמציאות
בנילגביאפילוצרופה,בתבונהשמקורם

יצריים.דחפיםכנגדכוחםקטןעדייןדורנו'

אצלמזעריהיהשכוחםוכמהכמהאחתעל
 .)םש( " ...חייתיקדמוןאדםאותו

כמואפוא,תרצח!","לאהאיסורשלמקורו
כורחאינוכאחת,והתרבותהדתשלמקורם

אב""רצחבאותומקורו'אלארציונליחברתי
פרוידשלבתורתוכךכלמרכזימקוםהתופס
אשרהפרימיטיבי'האברצחלדבריו'בכלל.
שלאתוצאות,והרתקשהרגשיתתגובההוליד
הדיברשלמקורוהואבה,לעמודאפשרהיה
רקגבלמרהיהבטוטמיזם(אשר ,,תרצח!"לא

אותוהכול).עלהתרחבובהמשךאבלתחליף

שלהקמאיתהדמותאתהיווהקדמון'אב
דורותעיצבופיושעלהמופתאלוהים,

מודהזו'מבחינה .האלדמותאתמאוחרים
שלבהתהוותוחלקנטלאכן'אלוהים,פרויד'
הרציונלהבנתולאשלו'השפעתו .ציוויאותו

תלוגמורובצדקהאיסור'את'הולידההחברתי
ידעו'שכןבאלוהים,שלהםרצונםאתאדםבני
עלובתגובהבכוח,האבאתשסילקוהםכי

מאזרצונואתלכבדעצמםעלקיבלוזהחטא
זובסוגיהפרוידשלהסיכוםדבריעולם.ועד
לדבריםגמורמהפךומהוויםחד-משמעייםהם

מגלההדתית"התורההדיון:אתפתחבהם
אמנםההיסטורית.האמתאתאפוא,לנו'

להצגתאבלובהסוואה,מסויםצורהבשינוי
 .)םש(מתכחשת"היאשלנוהרציונליתהדברים

באמתהיינוכאן'מסתייםהדיוןהיהאילו
היחסמהויודעיםהיינוולאמבולבליםנותרים
למרבההדתית.התופעהכלפיהנכוןהמדעי
עומקלדתשהעניקההפסיכואנליזה,המזל'

אותנומחלצתגםהיסטוריים,וביסוס
אוצראםכימבין'פרוידהזה.בשלבמהיתקעות
הגשמתרקמכילאינוהדתייםהדימויים

היסטורייםדברים"זכריגםאלאמשאלות,
בכךנוצרהרישקבע,כפימשמעותיים",

לדתהמעניקוהווהעברהשפעותשל"צירוף
מידנחפזהואלכן'לו!"דומהשאיןכוח

מתבהרתמסוימתאנלוגיהבעזרתכילהוסיף,
היאהאחרתוהתובנהאחרת.תובנהגםלנו

להתפתחגלמסוילדשאיןיודעיםאנו :כדלהלן
שלבלעבורבליתרבותחיילקראתכראוי
הילדשאיןמכךנובעהדברנוירוזה.שלברור

כהדחףתביעותרציונליבאופןלדכאמסוגל
פעולותבעזרתלכדבשןנאלץוהואמרובות,
מוטיבכללבדרךניצבשמאחוריהןהדחקה,

הללוהילדותנוירוזותרובעלחרדה.של

טבעי'באורחההתבגרותבמהלךמתגברים
הכפייתיות.בנוירוזותכךובמיוחד

פרוידעוברגיה,והאבלדרךעלכאן'
ואומרהאנושותלהתפתחותהיחידמהתפתחות

שהאנושותלהניחניתןדומה"באופןכי
למצביםנקלעההתפתחותה,במהלךבכללה,
נקלעשהילדסיבותומאותןלנוירוזותדומים
בבערותשקועהחיתהבהםבימיםשכן .אליהן

הדחפיםלריסוןלהביאידהלאלהיהלא
כוחותבאמצעותאלאהצוותא,לחייההכרחי
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התהליכיםשלמשקעיהםצרופים.אפקטיביים
דבקוקדםבימישהתרחשוההדחקהדמויי

נוירוזהדבתלראותאפשררב.זמןעודבתרבות
מקורההילדשלזווכמואנושית,כללכפייתית
פיעללאב.ביחסכלומראדיפוס,בתסביך
איןכימראש,לחזותאנורשאיםזותפיסה
שתהליךכשםממשלדת,העורףמהפנייתמנוס

וכי ,לילדהיאגורלגזרתוההתבגרותהגידול
זהשלבשלבעיצומוכיוםשרוייםאנו

 ,) 64<עמ'האנושית"בהתפתחות

הדת,שלההיסטוריבערך,אפוא,מכירפרויד

לגלותשסייעהואשהרי ,כבודלהרוכשואף
זאתעםחשיבות,רביפסיכולוגייםהיבטיםבה
כי ,מלומרהאנלוגיה,בעקבותנמנע,הואאין

אנליטיבטיפולכמוהשעה,"הגיעה

ההדחקהתוצאותאתלהמיר ,בנוירוטיקון
<עמ'הרוח"שלההגיוניתהעבודהבתוצאות

לנוירוזהבדומההדת,אחרות,במילים ,) 65
היא ,היחידאצלההתבגרותגילשלכפייתית

בהתברגותבלבדשלבאבלאמנם,אמיתישלב,
עליולהתגברשיששלבהאנושות,שלהנפשית
הדבריםוידיעתהבנתאלהלאהולעבור

כנוירוזההדת ,פרוידאומרלעתיםכהווייתם.
היחידאתפוטרתאףקולקטיביתכפייתית

 .זווזהמבריר
ההסברהעלוןאלמוסרגבמאמררגע,לשובאם
נשמות''גלגול(ראהלמדינה"נשמה"יש

המבקשהיתום"הילד"תחושתואללמעלה>
אבעל(המסתמכתשבאמונהביטחוןאחר

 .למדיייןמעבנראהלפרוידהקשרעליון>,
אמנםאם ,מסקנתואתלהדגישראויבמיוחד

שם,כנאמרהתבגרות,משברבפניאנועומדים

"נשמה",ואיננה"אמונה",איננההתשובהאז

שהם.כמוהדבריםשלרציונליתהבנהאלא

גםבקצרה, ,לצייןחובהמהדת,שנפרעלאחר
התרבותכלפיפרוידשלהפסימייחסואת

שהואכפיתרבותשבספר.השלישיתבמסה
והמוסדותההישגיםכל"סךהיאשםמגדירה

מפניהאדםהגנתמטרות:שתיהמשרתים

עצמם",האדםבניביןהיחסיםוהסדרתהטבע,

מבליציוויליזציה.בשםשנכנהמהכלכלומר
חלקהנוטלהמסובךהמנגנוןלכלכאןלהיכנס

דבריו.שלקצרבתיאוראסתפקביצירתה,

הפועלתהליךהיא ,פרוידאומרהתרבות,
אדםבנילאגדהמבקשארוס,שלבשרותו
שבטיםלשבטים,משפחותלמשפחות,יחידים
הגדולהמכשולאולםלאנושות.ועמיםלעמים
התוקפנות,היאבונתקלתשהתרבותביותר

משפחות,יחידים,ביןוהעוינותהאיבהיחס

ראשונידחףהיאהתוקפנותועמים.שבטים

יצרשלצאצאהיאבאדם.הטבועועצמאי
אתארוס,עםיחדהחולקת;טוס,המוות,
אתאיפוא,מפגינה,התרבותבעולם.השלטון
החייםדחףביןלתנטוס,ארוסביןהמאבק
החייםשלתוכנםאתהמהווהההרס,לדחף
אתבקיצורלהגדיר ,לפיכך ,אפשרבכלל.

המיןשללחייםכמאבקהתרבותהתפתחות
 ,) 126<עמ'האנושי

 ,מכךנובעלתרבותפרוידשלהפסימייחסו
מובטחותאינןזה,מאבקשלשתוצאותיו

עדיםאנוההיסטוריתההתקדמותוחרףמראש,

חושפתהתוקפנותמעטות.לאלנסיגותגם
התפוררותלסכנתהתרבותאתאחדמצד

שלודיכויהכיבושהשנימצדואילומתמדת,
המיניתהאנרגיהמןמחירגובההתוקפנות

סיפוקים,בדחייתכרוךהדברוהנפשית.

היחידשלוהאושרהעונגמתחושתהגורעים
התרבות.כלפיטרוניהרגשומעוררים

עםפרוידשמנהלהקצרהוויכוחמעניין
"הקומוניסטים .ידוןכביסטיתובמהקוההשקפה

הדרךאתגילוכימאמינים-אומרהוא-
בעליל,טובהואהאדםהרוע.מןלגאולה

הפרטיהרכושמוסדורק ,זולתובטובתחפץ
 ,הפרטיהרכושיבוטלאם .טבעואתהשחית
האדםבניוכלהכלללנחלתהטוביןכלייעשו
ייעלמואזימהם,המופקתבהנאהלחלוקיוכלו
 ,) 117<עמ' " ...האדםבניביןוהאיבההלברוע

ההנחה"אתבכך.מאמיןאינופרויד

ההשקפה(שלבבסיסההמונחתהפסיכולוגית
חסרתכאשליהלזהותיכולאניהקומוניסטית>

מדחףניטלהפרטיהרכושביטולידיעלאחיזה.
לאאך ,מכליואחדרקהאנושיהתוקפנות

האישיתהזכותתבוטלאם ...ביותרהחזקהכלי
היתרזכותבעינהתעמודעדיין ,הקנייןעל
עזהקנאהלמקורתהפוךאשר ,מיןיחסיעל

תבוטלכלומר ,זוזכותתבוטלואםואיבה.
דרכיםבאלהלחזותקשההגרעינית,המשפחה

שתכונתולצפותניתןאולםהתרבות,תלך
 " ...בעקבותיהתלךהאנושיהטבעשלהעמידה

עמוקמושרשתהתוקפנותכלומר ,) 118(עמ'
חדשות,צורותתלבשוהיא ,האנושיבטבע

הכוחותשניביןהמאבקמשמע.ח.עלם.לאאך
מהכלקצה.אתרואהלאשפרוידמשימההוא

שארוסהואדבריובסיוםלולקוותיכולשהוא
תנטוסעםממאבקווייצאכוחוכלאתיאמץ
המסוגלהאישמיהו"ואולםהעליונה.עלכשידו
מאבקשלאחריתוואתהצלחתואתלנבא
 ,"?הז
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 )ג(האיראניתלמרינהנשמחיש

שלושנכתבומאז ,לעדכון ,כמובןזקוק,פרויד
העשרים.המאהשלהשלושיםבשנותמסותיו
עתידדווקאיש ,מתבררהדתית,לאשליה
בעולםהפונדמנטליסטיםהזרמיםבדמות
בתרבותואילולתחזיתו;בניגודוזאת ,ואצלנו

אלאהנחת,אישגדלהרקלא(המערבית),

אלאהדת,כוהנירקלאבהשנלחמיםמסתבר
נגדה.ופנומתוכהשיצאואינטלקטואליםגם

הזירהאתהכללמןיוצאבאופןהמעדכןספר
'התשוקהאוחנהדודשלספרוהואהרעיונית

ב"שורשיםהעוסקהפרוז;נתאית"

מדרסוהעשריםהמאהשלהאינטלקטואליים
הנוכחיהכרךתש"ס).ביאליק(מוסדפוקר"עד
 , ,,הניהיליסטים'מ'סדר ,קודמולאחרהשביהוא

המודרניות""דרכיהטרילוגיהבמסגרת
שלבמרכזואוחנה.ד"רעל-ידיהמתוכננת

ונועזת,חדשניתתזהאוחנהמעמידזהכרך

שלשורשיהשאתהגורסתמגדירה,שהואכפי

הקידמהבמגמתלבקשאיןהמודרניות
שלהפרומתאיתבתשוקהאלאוהנאורות,

לשלוט ,לעצמואדוןלהיותהמערביהאדם
הזינההזאתהתשוקהחדש.אדםולברואבטבע
המשטריםואתהפוליטיותהאידיאולוגיותאת

החברתיתההנדסהביסודועמדההמודרניים,

אוחנההעשרים.במאההטוטליטריותשל
הפרומתאיתהתשוקהאחרבמחקרומתחקה

 ,לדבריושהתגלגלה, ,המודרניהאדםשל
וזאתלעוצמה,לשאיפהלעצמיותמשאיפה
רה ,דרסושלהגותםאחרמעקבבאמצעות
בלון,היידגר,ניטשה,לנין,מרקס,טוקוויל,
 ,קסיררשמיט, ,בנימיןארנדט,מרקוזה,
 .ופרקוסארטר

בספרהמדורבמסגרתהפעםלעסוקאוכללא
וברצוניבחום,עליוממליץשאניזה,חשוב
 ,פרקומדבריאחדותפיסקאותרקלהביא
כעירבוןהןהאיראנית,המהפכהעל ,בסופו
כדבריםוהןוהדתהתרבותעלפרוידלדברי

מהתופעותחלקגםבמקצתלהסבירהעשויים
החרדיתהיהדותבקרבאצלנוזהבתחום

והמשיחית.

 ,מתאראוחנהכיולומרלהקדיםצריךכןלפני
המערביהאינטלקטואלתולדותאת ,כאמור
התיימרשדרסובעודכיואומרפוקרועדמדרסו

העממיתוהריבונותהחדשהאדםאתלהבנות
הריהכללי','הרצוןשהיאהתבונה,באמצעות

והמוסרהתבונהקץעללהכריזביקשפוקר
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תבוני.כסובייקטהאדםמושגפירוקועל

לתרבותלבומעומקשבזמוסיף,הואפוקר'
שהצמיחה,ההיסטוריהאדםאתששנאהמערב,

להגדירכדיהמורבידיאתתמידשחיפש
באמצעותשביקשהנורמטיבי'אתבאמצעותו

הפרימיטיביהסוטה,העבריין'גע,חמשו

שנותבסוףמצאהנורמלי'אתמחדשלהגדיר

אוחנהדוד

הפוומתאיתהתשוקה
 tך-ו

' ! ,, , \' ' 

העשריםהמאהשלהאינטלקטואלייםהשורשים
פרקועדמווסו

01n דויאדיקינזw ·דa 

המהפכה-בולהיאחזחדשגןערהשבעים
מאמריםבסדרת .באיראןהחומייניסטית

אתבהתפעמותמתארהואההןבשניםשפרסם

והשלטוןחומייניעמםשהביאוהרוחניהממד
העולההפונדמנטליזםלפוליטיקה.האיסלאמי
מסקנהלידיוהביאואותוהפעיםמאיראן

שללנשמתהכאווירחסרהזומעיןשרוחניות

איזכורה .) 339<עמ'ונחנקתההולכתאירופה
במיוחדמענייןזהבהקשר"נשמה"המילהשל

 .בהמשךאליובנשרועוד
בשובותדמייניאתליווהפרקוכימספראוחנה
במשךעמויחדושההלאיראןבצרפתמגלות

קנקנהעלתהההואובקום.בטהרןשבועות
עםשוחחהואכוחה.סודועלהמהפכהשל

ומשכילים.סטודנטיםדת,כוהניעם,פשוטי

פרקושלוהתרשמויותיורשמיותמציתאת

בשבילאיסאלמי""שלטוןכך:אוחנהמסכם
גווןבלאאוטופיה-דבריםשניצייןפרקו

משהוהרוב.על-ידיהנחשקואידיאלשלילי'
גרשםהעתיד.בחיקנטועזאתועםמאודישן

"אוטופיההזאתלתופעהקראשלום
ליושנהעטרהלהחזירשאיפהרסטורטיבית"

בהןהראשונותבבחירותש"ס(כסיסמת

החומייניזםכיהסבירפוקר .).ל.ע-השתתפה

דגםאתבעתידלהקיםפוליטירצוןהוא
בישותהנביאים.בזמןנהוגשהיההאיסלאם
טבעיתנאמנותלדעתו'תיווצר'זופוליטית

מוסגרבמאמר .משמעתכפייתתידרשולא

היאבכוחהשימוששאלתכילהעיר'צריך
אותולחשוףשחיפשפרקושלבהגותומרכזית

במהפכהמקום.בכלולהוקיעו
רוחו'בעיניאוליראה,הפונדמנטליסטית,

"נאמנותמתוךאוטופימשטרלייסדסיכוי
אלימים.כפיהבאמצעישימושללאטבעית",

ביןפרקוהשווהעתבאותהשנתןבראיונות

הואהאיראנית.למהפכההצרפתיתהמהפכה
תפקידממלאההדתבאיראןבמהפכהכיאמר

שלוהריבוןנגדעםהמלכדתבשליטהמרכזי
רביופילכךשהעניקמהלדבריו'(השאה).

העםביןבלבד'אחדעימותשקייםהוא
מצדעליו:המאיימתהמדינהלביןבכללותו

שניומצדהעם,שלהכלליהרצוןישאחד
התקייםאומרהואטהרןברחובותיריח.מכונות

באמצעותהריבוןהדחתשלפוליטימעשה
דתי.ריטואל

פרקושעושההשימושעלכמובן'מעיר'אוחנה
המאהבשלהידרסושלהכללי"ב"רצון
עודמעניינתבשלמותההפיסקהאבלהעשרים,

בראיוןפרקואומרוכהנוספת.מסיבהגםיותר

משנתאלוהים")בשם"מהפכה(שכותרתו
רצוןמבטאבאיראןהמהפכני"המאורע : 1979

'הרצוןאתראהלאאחדאףמוחלט.כללי
כמוהואהכללי'ש'הרצוןוחשבתיהכללי',
אפשרשאימשהוהנשמה,כמואלוהים,
הרצוןאתבאיראןפגשנואנואך ...לפוגשו

זהאיןלכך.להצדיעישעם.שלהקולקטיבי
הזההקולקטיבילרצוןיום.בכלהקורהדבר
שלהסתלקותואחת,ואמתאחתמטרהחיתה

 .) 340<עמ'השאה"

במילהזהבטקסטנתקליםשאנונוספתפעם
"נשמה",ישהעםשלהכללילרצון"נשמה",
היאהזווהנשמה"נשמה",ישולמדינה

שאנובמצבכמומשבר'ובשעות"אלוהים",
מוסלמיםשונים,ציבוריםשביםבו'נתונים

 .בשמוכביכול'ופועלים,אליוופוניםויהודים,
הוגהשאפילוהפרשה,בכלשתמוהמה

 .הזולמיסטיפיקציהנתפסכפוקרביקורתי
בוודאיפרויד'כדבריהתרבות,שלהמאבק
 .נולנצחובאשרודאותואיןנמשך'

עצובלזמןשעשוע

לקרואנתבקשתידומה.בענייןלעניין'מעניין
יצירתועלומענייןמקיףמחקרמסוים,ידכתב
הידבכתבקריאהכדיתוךחביבי.אמילשל

שהיה"אח'טיה"בספרולקרואשבתי
שכתבנומהבכלנוגעשםהסיפורבספרייתי.

באופןזאתעושההואאבלהפעם,במדורנו
עצובלזמןשעשועלספקשיכולנפלא,סטירי

כשלנו.

מעשהכהגדרתו'הח'וראפייההמעשיה,במרכז

תנועה:בפקק

במכוניתישאהיההגורלרצהנשכחיוםאותו

לשעהשנעצרוהראשונותהמכוניותבין
הניצבהרמזורלפנינעלמה,מסיבהארוכה,
 ...בחיפההנביאיםלרובהחלוץרחובבשפך
נחלצהוהמשטרהאימתני'פקקזההיה

מקפת:לחקירה
הקרויהסוגמןחקירהבשעתהערכההמשטרה

להייקראמהשוםועל ,"מקפת"חקירה

מקוםשמרכזושבעיגול'שוםעל"מקפת"?
החלוץרחובהצטלבותכלומרהאירוע,
הכרמלועדהנמלמןשלוושהרדיוסוהנביאים,
שאיןאורחעוברנותרלאזהבעיגולהצרפתי'
מניחההמשטרהואיןערבי'שהואבוחושדים

 ...החקירהמןשבעשלאעדחשודלשום
הפקקביצירתהחשודיםכמובןהםהערבים

החקירהבחיפה.החייםעורקאתשסתםהזה

אחדהנחקרים.הםורביםומתרחבתמסתעפת

מזלושאיתרעהצעירהדיןעורךהואמהם
המסתורי'הגווןבעלתשלו'היגוארומכונית

ביוםשנעצרהבשיירההראשונההמכוניתחיתה

זהחשודשלחקירתו ...הרמזורמולהפקק
ביתלפניהובאאחדיוםלמדי.מצחיקה

הימין'שופטשופטים,שלושהישבובוהמשפט
שלדינועורךהאמצע.ושופטהשמאלשופט
אוזניאתלסבררצההחשוד'הדיןעורך

החסרהההגנהשלהקשהלמצבהשופטים
קלאסיערבישירמתוךבציטוטהגנהאמצעי

אין"תבןשלנוהמקראילנוסחבדומה(משהו
התפתחווכךעשו"),אומריםולבנים-נותנים

העניינים:שם

המשפטביתאוזניאתסיברהעו"דשלהעו"ד
קלאסי:ערבישירשלבבית

כפותותבידייםליםהשליכו

תירטב!לבללךהיזהרלו'ואמר
נחשכנשוךבבהלהמשנתוהאמצעשופטננער
לסלף'אל-איתיחאד'שלשניסיונותיוואמר'

בציפורפגעוהשחרורמלחמתתולדותאת
 .אמרנפשכם"כאוותשמועות"הפיצו .נפשו
שהשלכנואותנוהאשיםלאלפניכםאיש"אבל
טבע,שטבעמי ...כפותותבידייםליםערבים

 ,"לשחותידעלאכי
שלדבריועלשבחיםהרעיףהשמאלשופט
ובליהשחרור'מלחמתבזכותהאמצעשופט
ושבחולדמוקרטיה"התפללואמרעפעףלהניד
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לברוח,הנאציםנתנולאלנווליל.יומםאותה
נתנוואנחנוביבשה,ולאבאווירולאביםלא

 " ...פעמייםלברוחלכם
רצינולאכי ,הארץאתעזבנואלא ,ברחנו"לא

עצמוהדיןעורךלדבריונכנסבמדינה"להכיר
צווארואתהימיןשופטשירבב .עו"דוולא

העו"ד.שלהפטריוטיזםאתושיבח

(מההפלסטינימהצדגםשבטוחוסךלאחביבי

הואפלסטיניםדובריםבקרבהיוםשחסר
עצמית):ביקורתשלקורטוב
פסקהיהבעיניו ,היגוארבעללעו"דאשר

ניצחתהוכחההעליוןהמשפטביתשלהדין
ומפוארתהיאשנעלההפלסטיניתללאומיותו

היאואיןמזרחיתהיאאיןמרבב;וחפה

ומשהכריזטהורה.פלסטיניתאלאמערבית,

הואהשופטים.לבבותאתששבהנדמהזאת
ל"וי"ימינוידאצבעותאתלעומתםפישק
אףמפושקב"וי"לוהשיבווהם ,ניצחוןשל

 .) 72(עמ'יותר.

שבטהחוסכתואינההלאהמתגלגלתוהסטירה

ו
:\ 
~ --~, 

 •מאיש.

שטרנברגליאור

/ 

עזובה

 .מלבזיבחצראישיהיהלאלמטהארדאם
 •- : ' •• T •,י • '".: • T- : ••יי •

םםל;ן~רז ,ם~מףךם~ל;ק~לפ;;הל;ן 9םםל;ן
~;ךנןי. ~~;נ

כ;ת. o/Qם~םריר;תנ;ת w ;ם;_רקים,ם~ריס;ליםע,צף~ים
השנףנים.שריםצהרים,צהרים,

T :-ז• T :ז-• T • -• • 

 .מלבזיאישיהיהלאלמטהארדאם
• ••" : -T • :."' • • : -• 

םה;ךים.ןר q ן;;נ~~ל~פ;ןלךר;ם,קיף /o ~ל;ן 9סםל;ן
 .םי~;י~ Q ת~~~ף~~אן~~אן

החרבה.החצרשרהמףצלים,מדרג;תחדרישריםשה,
T ••-: - •• T '.' T T ' - •• : - •• : - • T T 

העיר;נית.נשמשס;בבתמתמשכת,ךמףמה,מנגינה
 '' T •:•:-:• •:•: •:•:-T : ד•:-

פ;ת. g~יןמף~ב .ת~~~~ר o/ry7מף~ב
-~טףם~םל;ןמף~ב

נ;ת. wם~םריר;ת הל~~~דעףל;תם;_ךקים,ם~ריס;ליםע,צף~ים

~טףם,~םל;ןמף~ב

o ל;ן 9םל;ן~ o/ ם~רז ,מףך 9םם~ל;ק~ל~ףo ל;ן
~ a ל~~ה .;לנזי~לצ;;ןליק . . . 

 . .- . .סבי;ניםתה;ם

 .ז: iP ~חר vדר ש.:
ךק;ץ<ר~ש קי·~~ך~ל~תףח;תםק~נ;ת,~~דדליםחר vדר ש.:

-~ר~לע,דינ;תזכף~ית),,ךזp~ר
ןךים. q ~מף~ב

פ;ת. g~יןמף~ב

 .ך~ל~ל~יןמף~ב

כ;ת, o/ryם~םריר;תנ;ת w ;ם;_רקים,ם~ריס;ליםע,צף~ים
מתמשכת,נףגה,מנגינה ,החצרשרההמדרג;ת,חדרישריםצהרים,צהרים,

T :ד-• T :ד-• • T •• : -•• : - -T T •• T '." T • : -T ' : -."' ."' 

ךה: /o ת;ס~ך~~ה 9~י fם~םל;ן)~סי יל~.<
ם;ד;ל.םח~ש

מפגש

 י~~ת;~ב 9ryב;ם~ק;ם~ל~?ז:וי ryן~ס;ף
~ p םל~זםח!וףך~דיו~לם~חךה,ןה 9רף, 

א;רלאלילה.א;י;םהיהלאהמצמית.
--:• TT -:ד 

ם. /oס:הזpלי א~~ם, /oס:ינ:וי י~~ .חזpךלא

 ) 2000אקו"םפרס(זוכההיום""חרושתהספרמתוך

אורלראותהעתיד

 .השנףניםגג;תעלנגו!והנחהה:צהר!וםשממת
 ' •---•:יד TT •-דד--:•
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 ~ c=-=-~1 ~~יו
שליווהחניכיםווהפסינים

 T . . . . .. .שצ'רנבחסשח

דינגוגלי-רנהמרוסית:

<קטע>

אהובי

חלונותי.מולהיוחדרהחלונותלמיטה:קשורהאותהראיתי
 .יופישלעקבותעםארבעים,כבתרע.לאבכללעדייןנראתההיא
עלהתחבטהוהיאעצמה.אתחתכהותפסתי:צלקותראיתיידיה,על

קולות,בקוליצרחהאהובי!""אהובי!בעברית:וצעקהקשורה,מיטתה,
הרף,בליקולות,בקוליצרחהושובנחהכוחות.אפיסתעדהרף,בלי
רצואנשיםתצרחי!"אל"חרא,בחלון:להצעקוכוחות.אפיסתעד

שחששומפניחלונהאתסגרולאהאחיםלישון;-ובלילהביום,שקט
-חושבואתהגעגועים,הרבהכךוכל- ","אהובימחום.תחבקשמא
כך?כללאהובאפשרמיאתכך?כללהתייסראפשרכברמיעל

אותוהבאתכיעצמואתהטביעהאםזה?אהובךהוא,ומי- ,, ,"אהובי

לאלאימפוטנט?נעשהשכזאת!)?אהבהארורה(ותהיבאהבתךלכך
בזמן?לאבסכיןאותךדקראובזמןסטירת-לחילךנתן

"אהובי!"

ואםשומעלאשהואמשוגעת,שבעתייםותהיימבינה,אינךהאם
אנחנוזונה,ת'פה,תסתמי ,תסתמירוצה.שאתמהלאבכללאזשומע
תרצישלאכמהלאהוב,מיאתלנונמצאכולנומפה,נחלץכולנועוד

החייתיב"אהובי!"מלבנולהוציאלאהוב,עלינולאסור ,הכוללהרוס
מוותעדשתחנקיעדתצרחיאות'פהתסתמילאהוב!הרצוןאתשלך

בצרחתך!

עייפהשפעם,לתבלדומהוזהשלה,"אהובי"אתצורחתהיאאבל
לנצח:עצמועלוחוזרחוזרוזהמתפרצת.כןגםוללדת,מלצרוח
וצורחתמפרכסתמתחבטת,מיטתה,לברזלבחבליםהקשורההתבל
רוציםואנשיםבעברית.אהובי!""אהובי!הרףבליקולות,בקולי
תשתקי!""חרא!לה:וצועקיםלישון-ובלילהביוםשקט
אתחתכהכנראה-ידיהעלוצלקותפניהעלהיופיעקבותעםהיא,

אותוצורחתהזמןשכלמטורפתכךכדיעדהיאחולה,היאעצמה.
"אהובי!"דבר:

משח

לושחסרהרגישמשהעשרה.ששבןמשהמגודל.לדובוןדומהמשה
 ,ראשואתל~טףנרות,מדליקכשהואהזקןשלמהאלניגשמשהו.
 ,לחדרווהלךמזקנומשהידאתהסירהזקןשלמה .זקנואתתפס

הדליק.לאנרותאפילו
עלהעוברכלאתהביןכנראהושלמהמשה.לוחושב-הלך?""למה

אביב.משה:

אתנושם ,חלוןפתחמשהבאוטובוס,חםהאגם.אלנסענוטיול.*
שמאלהפוזלתרחלקדמיות.שינייםחסרותלרחלרחל.לידוהמדבר.

ראהומשהוחמש,שלושיםבתהיאהתאונה,מאזזהככה ,הזמןכל
מסתכלת.לאכשהאחותהחוליםבחדראותהממזמזיםכיצד
כפיים.מחאוכולם ,משהושרה ,למקרופוןניגשהרחלמעשנת.רחל
ראה!משהסיגריה.תמורתמישהוברכיעלהתיישבהלמקומהבדרך
למקומה.הלכה ,לעשןסיימה

לקחה,רחללרחל.נתן ,חלקואתאכללאמשהעוגות.לחלקהתחילו
לחייה.עלכף-ידואתוהעביר ,, ,מותרעכשיו ,"זהוחשב:משהאכלה.
הלכהוהסמיקה.סטירהלמשההדביקהממקומה,קפצההתפרצה,רחל

המוכה.בלחיונגעמשה .ברכיועליישבלחתביקשה ,אחרלמישהו

נעים!"ו"כמהמה?""עלחשב:
 ...אביב! ,ן ...כ

אורח

יוםיושבתהיאב"טלביה",קבעדיירתהיאיפה.מאודמאודהיא
שבע-עשרה.בתהיאשנכנסים.מאלומשהוומבקשתהשערלידתמים
 ...יפהשהיאמבינהכנראה,היא,

והתאהב.במקרהלבית-החוליםנקלעמארגנטינה,יפהפהחוסה,
המפוארהג'ינג'יזקן-הלחייםאתומסרקלהאומרהוא-אווה!-

התאבדתיכמעטפעמייםבעולם.היופימחוסרחולהאני- ,שלו
מכולם,האומלל-ואנימפיךאחתמילהעצמה.סיבהמאותהניריה

לאשבהבאהבהעליהלךאשיבואנימכולם.המאושר-אחרתמילה
והואבחיינועודבאושרנתנסהאנחנוביאטריצ'ה!אתאפילואהבו

מעלה,הזמןכלהרחב,בסולםכמובונעלהאנחנולנצח!יתמשך
מעלה!
הזאת!המילהאתתגידיאזאווה. ,אותיאתהמבינה

ואומרתבראשהנדהאווה ...שניהעודשניה,עוברת ,ממתיןחוסה

מסטיק?""ישוהערב:הצלולבקולה

הזועםזלמן
יתכן!אינוכזהמבט

 ,לינדמה ,כ~לוב~יצה.כחור-קידוחחודר ,קודר ,עפעפיובזעימת
לבושקילוגרמים,כמאהמשקלוחיל-שכיר.שלבצבאות~לים Qהם

קיריליותבאותיותעבריתכתובהטיולהמילהבמקור*
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גופיהשחורים,מכנסי-ג'ינס

שלתורתועלמשוגעשחורה,
באוניברסיטה,ב'משנתקאנט

הואביגםמפחיד:היהזלמן
כךאחרבכולם,כמוהסתכל

הימניתידואצבעותאתקירב

אותןנישק ,פיואלהקמוצות
נבהלתי(אז"מותק!"ואמר:
הסבירויותרמאוחראבל ,מאוד

"אתה- ,"מתוק"אומרשזהלי
תפס"מותק!",וכשאמרמתוק!"

נישקהוא<כךכף-ידיאתונישק

 ,וחשבתיחשבתיואנילכולם.)
 ...איתרלעשותמה
משהורבבדיוקושרקישבהוא

אליו.ניגשתיואנימפיאף,
ידישלהאצבעותאתקמצתי

כך,אחראותןנישקתיהימנית,

אותהנישקתי ,בידואחזתי

"מותק!"ואמרתי:

בזלמןלהביטהיהוכואבמפחיד
כך:בושנהגתיהצטערתיואני

כעבורבעיניו!עמדודמעות

בגב-אותןניגבהואשניותחמש

נישק ,אצבעותיוקימץ ,ידו

מותק!""מותק!ולחש:אותן

4'r 
j -~, 

· ,!,., 
ז ~~ t 

נוסטלגיה
כשבחלום,זה-הצדקמלכות
דרךמישהומשליךאתה ,שתףי
בערבההדוהרתהרכבתחלון

מביןכשאתהכךואחרלילית
אתגםמשליךאתהעוללנכ,מה

בערבההשניאתאחדמוצאיםאתםכךואחרהחלון.אותודרך ,עצמך
סביביהיוחיישכלאומראניאם-להתוו;?חומתחיליםהזאתהלילית

בן-אדםשלחראכזהשאתה-אומר?אנימהאזטובים,אנשיםרק
שקרןשאתהאומראתהאויותר.טובהחלאהכלאליךשבהשוואה
אבללחשוב,מסוגלשאינותשוששותהשאתהאומשקריו.שמשתכר

לחולי-בית-חולים"טלביה",כולם.אתאוהבשאתהלאאופןבשום
הדוודים,חדר ,וגנןגןהחולים,להנאתביברעםבירושלים.נפש

יקרים.רופאיםמטבח,

הראשוניםבחודשיםלשנייםלבקורעתפראית.לרוסיה.נוסטלגיה
האדום ,בידאותולקחתשאפשרבכךטובהירוקהצבעמובטחת,בארץ
אואינפורמציה-ה"קול"לףשאומרבמהמפקפקאתהואםמותח,

לגרוםרוצההואומההזההקולמישל-ובכלל-דיסאינפורמציה
הואואםאלוהים"עליף"שיאסורתגיד: ,לולגרוםרוצהאתהומהלך

 ,אחרמשהויגידואםאלוהיף.-הואאזקודם,שאמרמהלומרימשיך
אלאאלוהיםשאיננוסימן ,התנהגותוקוויאתיחליףאומרת,זאת

גופתומעלהשטןאתהמלאךריסןשבולאיסורשנשמעמכיווןהשטן
אלוהיםאפשרות.עודשנשארתהאמת, ...בעצמוהמלאךמשה.של
צריךכךאומרת,זאתאסר.לאעצמוהואכברזהאבלאסר.לא

להיות.
הדוודים,חדרלידמהבנייןושומעלגינהמחדרייוצאאנינוסטלגיה.
נדמהבעדינות,מנגןמישהומוסיקה.-הפסנתרנמצאשבומהמקום

לנגןאפשרכברומהכזאתנשיתזהירה,בנימהאחת,באצבע ,לי
בית-שלבשטחשנמצאבבנייןאחתבאצבענשית,בנימהבזהירות,
מקשיב.אניזאתובכלבכללאותימענייןלאזהבירושלים.הפסיכים

• ·\1,~ 

~ .i\' 
~ .. , 

 !~, י,-

רקפהנמצאתיפה?צעירה?היאאוליאחת,באצבעטה-טה-טה-טה,
במקרה?

בחייםטעםמהכיבה,מתאהבהייתיואני-טה-טה-טה.טה-טה-טה,

אהבה?בלי

 ,ביתתאהבהיאוגםטה-טה-טה.טה-טה-טה,טה-טה,טה-טה-טה,
צוחק.אניאהבה.בליבחייםטעםאיןבשבילהגםכי

טה.טה-טה-טה-טה-טה,

אחתפוגשרוסיואםשלהם, *הזהב"*מ"נקבותפוחדיםאינם *יכ;t~~ו
ובאצבעבזהירות,מנגנתמתבררהזאת,והריבהיהיה,אשריהיהכזאת,

וניסעריבה! ,אונכואוהבכבראניוהריהאמור"."גליואלסאתאחת
לנוויהיושליהוולגהשפתעלעץביתונקנההזאתמהארץמכאן.
אומרת,זאת ,מימיואתנושאהנהרכיצדנסתכלשספונותובעתילדים

ובמהירות.ברוב-הודועצמואת

חזיאתששורטתשליבנוסטלגיהלהביטהדוודיםלבנייןהולךאני

אניהאמור""גליאתהמתקתקתהאחתובאצבעבעדינותלבימעל
הפסנתרמעל ...ניסעניסע,,אנחנושליטובהבחטף.הדלתאתפותח
עםלהשמנותופניםמרושלתבשמלהבטןנפולתענקיתנקבהנוטה
 •אדמוני.שיערזיפישעליוכפולסנטר

סיביר.צפוןשלהעמיםאחד-מנסי*
הקדום.האשהפולחןשרידיאשה,דמוייענקפסלי-הזהבנקבות**

התחיל-1980מהוולגה.שעלאסטרחןבעיר ,-1962בנולדשצ'רבהסשה
שירים:ספרופרסםבירושליםמתגורר-1903מהרוסית.בעיתונותלפרסם

בעברית.הראשוןפרסומוזה .""פראפראזה
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הנשמההר
שינג'ןגאו

שתלשמואלמאנגלית:

א'פרק
בכבישבתוכושהתנודדתאחריעירונית.פסולתהואהישןהאוטובוס

לעיר-הנפהמגיעאתההבוקרמאזשעותעשרהשתיםבורותשכולו
שבדרום.הזאתההררית

סוכר-שלופסולתארטיקיםשלבעטיפותמלוכלכתאוטובוסיםבתחנת
סביבך.מהזמןומסתכלשקיתועםשלךהגבתיקעםעומדאתהקנים,

שקיםעומסיגבריםמאחוריו'עובריםאוהאוטובוסמןיורדיםאנשים

אושקיםשלממשאחופשייםצעיריםהמוןתינוקות.נושאותונשים
מפצחיםחמניות,גרעינימכיסיהםמוציאיםהםפנויות.ידיהםסלים,
נאכליםהגרעיניםקליפתם.אתויורקיםזהאחרבזהבפיהםאותם

מסימניהםדאגהוללאבעצלתייםחייםרם.נפץבקולבמומחיות,
הרבהפההיוהםכך'אותםעשווהחייםמקומייםהםהזה.המקום

שעזבוהראשוניםאחר.במקוםאחריהםלחפשללכתצריךואינךדורות
כמובן'קיימתחיתהלאהזאתהאוטובוסיםשתחנתבתקופההמקום,את
מחופותבסירותבנהרהפליגואוטובוסים,שוםהנראהכפיגםהיוולא

כלבימינו'כסף.היהלאאםברגל'אושכורותבעגלותביבשה,או
השנימעברואפילוהביתה,בחזרהנוהריםהםלנסוע,יכוליםהםעוד
העשירים,ממוזג.טיוליםבאוטובוסאובמכוניתהשקט,האוקיינוסשל

ממהריםכולםעליהם,לומרמיוחדדברשוםשאיןוכאלההמפורסמים
ביתאתאוהבאינומיהכול'ככלותמזדקנים.שהםמפנילחזור'

מסתובבים,הםולכןבמקום,להישארמתכווניםאינםהםאבותיו?
מעונגומשתפכיםרם,בקולוצוחקיםמשוחחיםלמראה,נינוחים
אולזהזהקדיםאינםהםנפגשים,כשידידיםכאן'למקום.ומחיבה
בקולקוראיםהםעירובים,שלהמשמעותחסרבנוהגידיים,לוחצים
אצללאאךנהוגים,הםגםחיבוקיםגבו.עללווטופחיםהאישבשם

אתרוחציםשםהבטון'שוקתידעל .כךעושותשאינןנשים,
הנשיםמשוחחות.כשהןצעירותנשיםשתיידייםמחזיקותהאוטובוסים,

זושללראשהנוסף.ממבטלהימנעאפשרואינעימיםקולותיהןכאן'
והאופןצעיףשלזהסוגכחול-כהה.מודפסראשצעיףאליך'שגבה
כיום.מאודנדיריםוהםדורותהרבהמלפנימוצאםנקשר'הואשבו
ושנילסנטרהמתחתקשורהצעיףלקראתן.צועדאתהמשיםבלי

הדק.גופהגםוכןעדיניםתוויהיפים.פניהלמעלה.פוניםהקצוות
עבותידייםלשתיהןהזמן'כלידייםמחזיקותהןלהן.קרובעובראתה

קרוביםלפגושוחזרומזמן'לאכנראהנישאושתיהןחזקות.ואצבעות
שלכלתופירושה:~יפףהמילהכאן'ההורים.אצללבקראווידידים
לכלכפניה-מהצפוןפשוטי-עםאצלבההנוהגוהשימושמישהו

נשואהאשהמאידך'וכעס.עלבוןיגרוםלא-מכבר'שנישאהאשה
ו-שלךלאוגונגגם:לשמועאפשראךלאוגונג,לבעלה:קוראת
הםאםגםלהם,הייחודיתבהטעמהכאןמדבריםאנשיםשלי.לאוגונג

וגזע.תרבותאותהבניאגדי'קיסראותושלצאצאיהם
ברכבתבמקרההיית .כאןאתהמדועלהסביריכולאינךעצמךאתה

שלךוהספלמולךישבהואלינגשאן.ששמומקוםהזכירהזהוהאיש
זההקישוהספליםשלהמכסיםזזה,כשהרכבת .שלוהספללצדהיה
ומפסיקים,מקישיםאובזהזהלהקישממשיכיםהמכסיםהיולובזה.
הספלים,ביןלהפרידרציתםוהואשאתהפעםבכל.אבלנגמרהיההכול
חזרומבטיכם,אתמשםהפניתםוהואשאתהוברגעהנקישותפסקו

צחקתםשניכםשוב.פסקווהנקישותידהושטתםוהואאתההנקישות.

שאלתאתהבשיחה.ופתחתםמזהזההספליםאתהרחקתםרגע,באותו
נוסע.הואלאןאותו

"לינגשאן",

 "?המ"

הר".פירושוו'שאן'נשמהאורוחפירושו'לינג'"לינגשאן'

לאפעםאףאךמפורסמים,הריםבהמוןמקומות,בהמוןהייתאתה
הזה.המקוםעלשמעת
אחר'אדםכלכמומתנמנם.והואעיניואתעצםממולשלךהידיד
מקומותאילולדעתכמובןרוצהואתהמסקרנותלהימנעיכולאינך

כמודבריםלעשותאוהבאתהכןכמו .במסעיךהחמצתמפורסמים
עליו.שמעתלאשאפילומקוםשםאישישמרגיזוזהשצריך
לינגשאן.נמצאתהיכןאותושואלאתה

עיניו.אתפוקחאומר'הואיף",הנהרשל"במקורו

מנידואתהשאלותלשאוללךנוחלאאךמכיראינךיוהנהראתגם
אני"אח,אותודה"מבין'"אנישפירושומשמעידובאופןבראשך

אתלאאךשלךהעליונותתאוותאתמספקזההמקום".אתמכיר
בההדרךועללשםמגיעיםאיךשואלאתהרגעכעבורהסקרנות.

 .ההראלעולים

יו".הנהרבמעלהבסירהואזלווייז'ןהרכבתאת"קח

שואל'אתההיסטוריים?"מקומותמקדשים?נופים?שם:יש"מה
 .אגבילהישמעמנסה

בבתוליו",פראי"עולם

עד?""יערות
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עד".יערותרקלאאך"כמובן'

מתבדח.אמרת,אדם?"לפראיבנוגע"מה

לאוהואסארקאזם,שוםבליאךצוחקהוא
שמתמיהמהמעצמו'צחוקכעושהנראה

 .יותרעליולהוודעעליך .יותראפילואותך

 ?אנתרופולוג ?ביולוג ?אקולוג"אתה
 11 ?גארכיאולו

אחרפעם,בכללשלילהבראשומניעהוא
חיים".באנשיםיותרמעוניין"אניאומר'כך

עמים?במנהגימחקרעושהאתהכך"אם

אולי ?גאתנולו ?גרףאתנו ?סוציולוגאתה
הרפתקן?"עיתונאי,

אלה!"כלשלחובב"אני

מדליקהואשמחים.ואותואותךעושההצחוק
פלאיעלמלספרלהפסיקיכולואינוסיגריה

קורעהואבקשתך'לפיכך'אחר .לינגשאן
שלוהריקההסיגריותקופסתאתומיישר
ללינגשאן.העולההדרךשלמפהומשרטט

לעומתכאן,בעיצומו.כברהסתיובצפון,
לפנילחלוטין.שכךלאהקיץחוםשם,

גבךוגמרילבשמשחםעדייןהחמהשקיעת
לבדוקהתחנהאתעוזבאתהזיעה.נשטף
מחוץמקוםבקרבתדברשוםאיןהסביבה.את

בנייןזהלדרך.מעברהקטןהאורחיםלבית
וחדרמעץחנויותחזיתעםישן'בסגנון

העליונהבקומההרצפהלוחותמדרגות.
שכבתהיאיותרגרועהאךמאוד'חורקים

כדיהכרית.ועלהשינהמחצלתעלהלכלוך
ואזשיחשיך'עדלחכותצריךאתהלהתרחץ'
הצרהבחצרעצמך'עלמיםולשפוךלהתפשט
הכפרלקבצניהפסקהשעתזאתוהרטובה.
המלאכה.ולבעלי

11 
~ו

כלשהו.נקימקוםלמצואפנאיהרבהשיש'כךשיחשיךעדרבזמןעוד
בתקווהבעיירה,להתבונןשלךהגבתיקעםהרחוב,במורדהולךאתה

השםאתסתםאושלט,אומודעותלוחכלשהו'מראה-מקוםלמצוא
לעשותהתפתי.וכסתםולאהנכונהבדרךשאתהלוודאכדי"לינגשאן"

 •דברמוצאאינךאךמקוםבכלמסתכלאתההזה.הארוךהטיולאת
שייךאינךמהאוטובוס.שירדוהנוסעיםביןכמוךתייריםעודהיולא

ספורטנעלילובש.שאתהמהפשוטזהתיירים.שלכזהלסוגכמובן
הלבושמלבדךאישאיןכתפיים,רצועותעםגבתיקוגמישות,חזקות
אוצעיריםזוגותהמארחהתיירותמאתריאחדכמובןאינוזהכמוך.

ממוזגיםאוטובוסיםהתיירות,ידיעלשונוההםהמקומותפנסיונרים.
תיירים,כובעילמכירה.עומדותתייריםומפותמקוםבכלחונים

בכלמצויותהמקוםשםעםוממחטותגופיותתיירים,שלטיחולצות
המסחרייםבשמותמופיעהמקוםשלושמווהכוכיםהקטנותהחנויות

למקומיים"אכסניותלזרים,מלוןבתיבלבד","חליפין-מטבע-חוץשל
הפרטיים'המלונותוכמובןהבראה,ובתיהוסטליםבלבד",המלצותעם

המקומותבאחדלהתענגכדיבאתלאהלקוחות.עלהמתחריםהקטנים

כדירקמתקהליםאנשיםשםהר'שלשמשהשטוףבצדוהאלה,
מלון'קליפותשללאשפהולהוסיףהשניעלאחדולהסתכללהידחק

כריכיםעטיפותקרטונים,פחיות,קלים,משקאותבקבוקיפירות,זגי
אךהומה,יהיההזההמקוםגםבמאוחר'אובמוקדםסיגריות.ובדלי
לפניהבמות,הראוותניים,הביתניםאתהקימושהםלפניכאןאתה
סלבריטאיםשלבואםולפנישלהםהמצלמותעםעיתונאיםשלבואם

מרוצהלהרגיששלאיכולאינךאותיות.מסולסלישלטיםלקבוע
האםלתיירים,המיועדסימןכלכאןאיןמתוח.אתהאךמעצמך'
בכיסהסיגריותקופסתשעלהמפהלפירקהולךאתהבפח?נפלת

עלשמערקברכבתשפגשתהחובבהמומחהאםמהשלך'החולצה
פעםאףהכול?המציאלאשהואיודעאתהמנייןבנסיעותיו?המקום

במדריכיאףנזכראינווהואמסעבסיפוריהמקוםבשםנתקלתלא
כמומקומותלמצואקשהלאכמובןביותר.המעודכניםהנסיעות
ואתהמקומיותבמפותלינגשאן'ואפילולינגיאן'לינגקין'לינגטאי'

לינגשאן'שלשמהנזכרהמעשיותובסיפורישבקלאסיקההיטביודע
"הקלאסיקההעתיקההשאמאניתביצירהששורשיהןקדומותביצירות

המפורשת"הקלאסיקההישןהגיאורגפיהעתובכתבוהימים"ההריםשל
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הזוהרת".אקא~~יפה ij ~"לבודהאהתגלהבלינגשאןגםהמים".של
קופסתעלכלקודםתמצא ,שלךהשכלאתתפעילאזטיפש,אינך

 .ללינגשאןתגיעשכךמפני ,ווייז'ןהזההמקוםאתהסירגיות
הרועשבמקוםההמתנה.לחדרונכנסהאוטובוסתחנתאלחוזראתה

החבילותודלפקהכרטיסיםאשנבאיש.עכשיואיןהזאתבעיירהביותר
שאפשרמקוםשוםאיןלדפוק.טעםשאיןכךבלוחות,מבפניםסגורים
שמעלהתחנותרשימתעללעבוררקלךשנותרכך ,משהובולשאול
למלט,חרושתביתחולות,מגוריז'אנג,העיירההכרטיסים.לאשנב

פרח ,הדרקוןמפרץ ,שיטפוןמייפה,אסיףהזהב,סוס ,ישןצריף

מחפששאתההמקוםאךומשתפרים,הולכיםהשמות ,שקערוריאפרסק
הואביום,אוטובוסיםשישהאוחמישה ,ביותרהעמוסהקושם.איננו

עםהקותיירות.שלקואיננובהחלטזהאךלמלט,החרושתלבית
הרחוקליעדכמובןמגיעביום,אחדאוטובוסאוטובוסים,מעטהכי

בנוגעמיוחדדברשוםהאחרונה.התחנההיאשווייז'ןמסברביותר:

בכלקסם.שוםבוואיןאחרמקוםכלשלשםכמובדיוקהואם, wל
נלהבאינךאוליתקווה,ללאפקעתשלאחדקצהכנראהמצאתזאת,
מועדלפנישעהבבוקר,כרטיסלקנותתצטרךלך.הוקלבהחלטאך

פעםהנוסעזה,כמואוטובוסי-הרשעםיודעאתההניסיוןומןהנסיעה

עליךלהתכתשות,מוכןאינךאםעליו.לעלותמאבקיהיהזהביום,
מוקדם.לתורלהגיע

מטרד.הואשלךתיק-הגבכיאף ,זמןהמוןלךיש ,עכשיודווקאאך
צופרות.ברעש,חולפותעץמשאיות ,הדרךלאורךמשוטטכשאתה
תוקעותנגררת,עםלפעמיםכשמשאיות,מזה,גרועבעירהרעש

קולותבקוליומתופפיםמהחלונותהחוצהנתליםוהכרטיסניםבצופריהן
רגל.הולכימהכבישלסלקהאוטובוסים,צידיעל

חזיתות-ולכולםהדרךשפתעלעומדיםהצדדיםמשניהישניםהבניינים
כבסיםמעליה,ובקומהלעסקיםמיועדתהקרקעקומתמעץ.חנויות
כיסויימפשעות,מטולאיתחתוניםחזיות,חיתולים,-לייבושתלויים
ברעשמתנופפיםהלאומים,כלשלדגליםכמו-פרחונייםמיטה

בגובההרחוב,לאורךהטלגרףשלבטוןעמודיעלהתנועה.ובאבק
תופשתגוף,ריחלריפויאחתהמינים.מכלמודעותמודבקותהעיניים,

הדמיוניתהשפהמפניאלאגוףריחלךשישמפנילאלבך.תשומתאת
גוף","ריחשאחריבסוגרייםוהמילים

ריחעםמגעילמצבהואלעולם>החייםשלכריחםגם(ידועגוףריח
חברתייםיחסיםעלקרובותלעתיםמשפיעהואבחילה.ומעוררנורא
גבריםמכשילהואנישואים.שבחיים:החשובהמאורעאתלעכבויכול
ולכןלהתגייס,מנסיםשהםבשעהאולעבודהקבלהבראיונותונשים

 ,לגמריחדשהטיפולשיטתעל-ידיותלאות.סבללהרבהמקורהוא
 • 97,53%עדשלהצלחהבשיעורהריחאתבן-רגעלסלקיכוליםאנו

ולהיפטרלבואאותךמזמיניםאנו ,בעתידולאושרבחייםלשמחה
 ...מזה

בריזהאםכי ,כלשהוגוףריחאיןכאןאבן:לגשרמגיעאתהזה,אחרי
אספלט,מצופההרחבהנהרמעלהמשתרעהגשרומרעננת.קרירה

ימיוקורותעלמעידיםהבלוייםהאבןעמודיעלהחקוקיםהקופיםאך
שלצדיהעיירהמראהאתוסוקרהבטוןמעקהעלנשעןאתההארוכים.

כמוזהמעלזהעוליםשחוריםגגותראשיהגדות,שתיעלהגשר.
שניביןנפתחהגיאהמרחק.לתוךסוףללאנמשכיםדגים,קשקשי
קבוצותמשובציםזהוביםאורזשדותשלהעליוניםוהשטחיםהרים

חופיעלבנחתזורם ,וצלולכחול ,הנהרירוק.במבוקשלצפופות
ירוקנעשההואהזרם,אתהקוטעיםהשחםלמצוקיקרובאך ,החול
ברעששוצפיםהאציםהמים ,הגשרקימוראחרימידועמוק.כדיו

גובהה,מטריםעשרה ,האבןסוללתהבעבועים.אתמכסהלבןוקצף
כנראהנשארובאפור-צהוב,החדשים,הקוויםהמים:במפלסיצבועה

הואוהאםיף?הנהרלהיותיכולזההאםבקיץ.האחרוניםמהשטפונות

מלינגשאן?למטה,זורם

שוםאיןאך ,אורמתמלאהזוהר-תפוזהמעגלשקעה.כמעטהשמש
משוננים,קדקודיםשלהמעורפלותבשכבותהרחקמתבונןאתהסנוור.
הזה,המאיים ,השחורהחזירןהבקעה.צלעותשתישלהמפגשבמקום

מסתובבת.היאכאילושנראיתהלוהטת,השמששלהתחתוןבקצהנוגס
אלמבריקותזהבהשתקפויותשולחתעמום,ארגמןהופכתהשמש

השמש,אורחריפותעםמתמזגהמיםשלהכהההכחולהנהר.קשתתוך
דומם,נעשההואבבקעה,נוחתהשמשכשמעגלוהפעימות.הסנוורים

חוזריםמתמלטים,קולות,שומעאתהקולות.גםוישלהפליא,יפה
כנשענתנראיתשהשמשעדהחוצה,ומקריניםבלבךממעמקיםונשנים

שלהשחוריםהצלליםלתוךשוקעתואזכושלת,רגליה,בהונותעל
נושבתערברוחהרקיע.עברילכללוהטיםצבעיםמתיזהההרים,
בצופריהןכרגילותוקעותעוברותנעות,ומכוניותאוזניךכנגדבקול

דמויותעםחדשהאבןשםורואההגשראתחוצהאתההמחרישים.

שלהשלישיתבשנהנבנהיוגנינג."גשרעליה:חקוקותאדוםצבועות
זאתאבן .-1962בותוקןסונגשושלתשלקאייואןמלכותתקופת
התיירותתעשייתשלראשיתהאתמצייןזהספקאין ,"-1938בהוצבה

כאן.

קערהאוכלאתהשמשמאלבזההגשר.בקצהעומדיםאוכלביתנישני
רוכליםהנכונים.המרכיביםכלעםוהטעיםהחלקגמחסו ,טופושל

מזמןלאלגמרינעלמוהםובסימטאות;ברחובותאותולמכורנהגו
אתהשמימיןבביתןמשפחתיים.כמפעליםמחדשעכשיוומופיעים

 ,מהתנורהיישרשומשום,מצופותבצלצליםלביבותשתיאוכל
להיזכריכולאינךהביתנים,משניבאחד ,ואזולוהטות.מפעפעות

בייןמבושלותיף~נשאוכופתאותשלקערהאוכלאתהמהם,באיזה
 ,מזוןבעניינימלומדכהשאינךכמובןגדולות.כפניניםגודלןאורז:
אתהבריא.תיאבוןלךישאךהמערביבאגםשסבבהשניא ?7מרכמו

המשוחחיםלאורחיםומקשיבאבותיךאבותשלהזההאוכלאתמעריך
מנסהאתהזה.אתזהמכיריםוכולםמקומייםרובםהעסק.בעליעם

רוצהאתהידידותי.להיותכדיהמוסיקליהמקומיהמבטאאתלאמץ
בית.בןבעירלהרגישוברצונךזמןהרבהבעירחייתמהם.חלקלהיות
ולהיזכרילדותךלימילחזורשתוכלכדיבביתבעירלהרגישצריךאתה

מזמן.שאבדובעניינים

אכסניה.לבסוףמוצאאתהאבןמרוצףברחובהגשרשלזהבצד
ליחידקטןחדרמקבלאתהנקיה.דיוהיאכובדובאכסניההעץרצפות

אפרוריתהכותנהשמיכתבמבוק.מחצלתשעליהקרשיםמיטתעם
המקורי.צבעהשזהאו ,כראויכובסהשלאאו ,חשדמעוררבאורח
ולאושרךהבמבוקלמחצלתשמתחתהשמנוניתהכסתאתמסלקאתה
לעשותחייבשאתהמהמיטה.כליבלילהסתדריכולשאתהכךחם,

האבקאתלשטוףכבד,דישנעשהשלךהמשאאתלפרוקזהכרגע,
המיטה.עלולהתרווחלהתפשטהזיעה,ואת

לשמועיכולואתהמשחקיםהםויללות,צעקותנשמעותלדלתמעבר
ודרךביניכםמפרידהעץמחיצתהקלפים.אתוזורקיםטורפיםאותם,
הכהותבדמויותמבחיןאתההסדקים,אתהמכסהשבניירההצצהחריר

לתוךלצלוליכולשאתהעייףכךכלאתהחזה.חשופיאנשיםשל
רמותצעקותנשמעותומידהקירעלדופקאתהכלום.כמושינה
תמידישעצמם:לביןבינםאלא ,עליךצועקיםאינםהםהשכן.בחדר
כסף,עלמשחקיםמתשלום.להשתמטמנסהוהמפסידומפסידיםזוכים

האוסרתהקירשעלהציבורלכטחוןהמשרדשלהמודעהלמרות ,בגלוי
השפעהלחוקישאםלבדוקמחליטאתהוזנות.על-כסףמשחקים
הדלתעלודופקהפרוזדורלאורךהולך ,משהולובשאתה .כלשהי
לצעוקממשיכיםהםהשפעה,איןשלךלדפיקותלמחצה.הסגורה
לרווחההדלתאתפותחאתהאזלב.שםלאואישבפניםולילל
כולם ,החדרבאמצעהשולחןסביבהיושביםהאנשיםארבעתונכנס.
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לכלחזק.זעזועהמקבלהם,ולאאתהזהאבלעליך.להסתכלנפנים
האףהשפתיים,המצח,עלהפנים,עלניירפיסותמודבקותהאנשים

הםצוחקים.אינםהםומצחיקים.מכועריםנראיםוהםוהלחיים,
מוטרדים.ממשוהםפנימהפרצתאתהבך.מתבוננים

מתנצל.מבטלובש ,אומראתה ,,בקלפים,משחקיםאתם ,"או

ושחוראדוםמסומניםהארוכיםהניירקלפיבמשחקם.ממשיכיםהם
הגיהנום",ו"כלאהשמים""שערישמאהז'ונג, ,הסיניבמשחקכמו

ידיעלהמפסידאתישמעבהזוכה

והדבקתהעיתוןרצועתתלישת
ברמדואםבין .המיועדבמקום

לוחאוקיט;רהוצאתאופןבקונדסות,

ואיןהשחקניםביןמוסכםזהתוצאות,

במהלדעתאפשרותמבחוץלאנשים
העניין.

מעגלעושיםהיוכולםוהנשיםהגבריםמהם.אחדשהואאומרהוא
מאוחראבלהפציע,שהבוקרעדהפסק,בלירוקדיםוהיולאשמסביב
 .נאסרזהיותר

1ישר.לאשובאנישואל.אניאבלמאודיפהיודעאני"מדוע?"
 .ן:

1.\ 

~ 
עברנואזמלוכלכים,שהשיריםאמרוהםהתרבות.מהפכתחיתה"זאת
 ,"םוקמ~;:זהדונגמאושירילשיר

 ,שלךלחדרחוזרנסיגה,מבצעאתה
שלעבהענןורואהשוב,נשכב

האור.כדורסביבשחוריםכתמים

לאורמחכיםיתושיםשלמיליונים
עללחגוגלרדתשיוכלוכדישיכבה,

הכילהאתמהרמורידאתה .שלךהדם
צרקונוסשלבחללגרמסוואתה

הרבהעברבמבוק.חישוקשבראשו

כזה,חישוקתחתישנתמאזזמן

לנעוץיכולתבוהגילאתמזמןועברת
בעולםולהיעלםמבטךאתבו

זעזועאיזהיודעאינךכיום,החלומות.
אתמהניסיוןלמדתהמחר.יביאנפשי
עודמהלדעת.צריךאתהאשרכל

לגילמגיעכשאדםמחפש?אתה
קיוםלחפשצריךאינוהאםהעמידה,

שאינועיסוקלמצואובטוח,שקט
עמדהלתפוש ,מדייותרדורש

להקיםואבא,בעללהיעשותבינונית,
ולהוסיףבבנקכסףלשיםנוח,בית
לעתמשהושיישארכךחודש,מדילו

הבא?לדורקטןועודףזיקנה

ב'פרק

שלהגבולבאזורי ,ובגלייקיבהרלמעלההדרךבחציקיאנג,בחבלזה
תרבותלשרידיעדאנישם ,סיצ'ואןואגןהטיבטיותקינגקהיירמות
האש,אתעבדוהאדםבנישלהקדמוניםהאבותהאש.פולחןהאדם,

ושותההאשלפניישובהואקדמה.היאמקום.בכלהקדמה,מביאת
ומתיזבתוכהאצבעמטבילהואלגימה,כללפנימקערית.חריףמשקה
רקכחולים.ניצוצותושולחפצפוץהמשמיעהשחורהדלקעלמשהו

ממשי.אנישגםמרגיש,אניאז

לאכוליכוליםאנולושתודות ,הבישולתנורשלהאלוהיםלכבוד"זה
 .אומרהוא , ,,ולשתות

שלהגבוההגשרעלהרזות,לחייועלזורחהאששלהמרקדהאור
ושהואקיאנגהעםבןשהואלימספרהואהלחיים.עצמותועל ,אפו
עלישירותאותולחקוריכולאיניההר.בתחתיתעיירהמ~נגדה,בא

עלמחקרלעשותכדיכאןשאנילומספראנילכןורוחות,שדים
כאן?קיימיםעדייןוהרקדניםהשיראמניהאםההר.שלהעםשירי

הרגל.נעשהזהלשאול.ממשיךאניזה?"אחריקרה"ומה

הריקודים,אתשוברוקדיםאנשיםיותר.אלהאתשרלאאחד"אף
אתמהםכמהמלמדאניאותם,יודעיםצעיריםהרבהלאאבל

הריקודים,"

וממשיך ,רגליועלברגעבוקםהואפקפוק,כלבליהדגמה.מבקשאני
שהואבטוחאניטוב.קוללוישועשיר,נמוךקולוולשיר.לרקוד
כךעלעומדתהתושביםרישוםעלהממונההמשטרהאםגם ,קיאנגי
מנסהקיאנגיאוטיבטילהיותושטועןמישכלחושביםהםלא.שהוא
ילדים.יותרלושיהיוכדיהילודההגבלותאתלעקוף

ואניתענוגותאוהבאדםשהואאומרהואשיר.אחרישירשרהוא

מבניאחדלהיותחזרהוא ,ראש-הכפרלהיותגמרכשהוא .לומאמין
אתעברהואהצערלמרבהתענוגות,רודףזקןהריםאיש ,ההרריהעם
ההתאהבויות.גיל

כשהםהציידיםמשתמשיםבוהסוגמןכישוףלחשיגםיודעהוא
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כישופיםאוההריםשלשחורהמאגיהקרוייםהםההרים.לתוךהולכים

אלהכימאמיןבאמתהואבהם.להשתמשמותרבאםספקותלוואין
לתוךלצעודלהןגרוםלאובורותלתוךפראחיותלהבריחיכולים

נגדגםבהםמשתמשים ,בלבדחיותנגדבשימושאינםהםמלכודות.
יוכללאהרריתשחורהמאגיהשלקרבןכנקמה.אנושיות,בריות
ששמעתיהשד""קירותכמוהםההרים.מןלצאתדרכואתלמצוא
 ,קירבהרים,בלילהמהזמןמתהלךהיהכשמישהו ,בילדותיעליהם
היהיכולשלאכך ,לפניוממשמופיעיםהיועמוקנהראוזקוףמדרון

אםואפילוקדימהנעותלאהאישרגלי ,בוטללאהלחשאםלהתקדם.
כשמפציערק .התחילבובמקוםבדיוקעומדהוא ,לצעודממשיךהוא

מזהגרוערע,כךכללאזהבמעגלים.סביבשהלךמגלההואהיום,
מוות.אומרזהסתום:מבוילתוךמובלכשאדם

כמוגרעוראיטילאזהכישוף.לחשיחורזהוא
באן-באן-נא-נאכמואלא ,שרשהואבשעה
בכלל,זהאתלהביןיכוללאאנימהיר.במקצב

שלהמיסטיתהמשיכהאתלהרגישיכולאניאך
מתפשטתמאיימתשטניתאווירההמילים,

להט .מעשןשחורשתוכו ,בחדרבמהירות
מתבשלבו ,הברזלסיראתהמלחכותהלהבות

ממשיזהכללנצנץ.לעיניוגורםכבש,בשר
בהחלט.

אחריחודשיםשלושהבתוךמתהואהריאות.מסרטןמתאביברורה.
אניהנכונה.האבחנהאתאזשקבערופאאותוהיהוזההאבחון

שלהרנטגןתצלומיבמדע.האמיןוהואהרפואיתבמומחיותוהאמנתי
אפשרותחיתהלאזהים,היושונים,חוליםבתיבשנישנעשוהחזה,
שבועיים.כעבורחתךלצילוםהפניהגםרשםהואטכנית.תקלהשל
ההתפשטותשיעוראתלקבועכדיפשוטאלא ,להטרידשצריךמשהולא
זההלהיותאמורההתוצאהמותו.לפניזהאתעשהאביהגידול.של
שאניהאפשרותמיוחד.משהולאהזה,הרנטגןצילוםבליאועם

הטוב.למזליהודותרקלהתקייםחיתהיכולההמוותמציפורניאחמוק
במזל.גםמאמיןאניאבלבמדעמאמיןאני

על-ידישנמצאהסנטימטריםעשרהבאורךעץחתיכתפעםראיתי

אני ,ללינגשאןהדרךאתמחפששאתהבשעה
מהסוגממשותמחפשהיאנגצהנהרלאורךתועה
לכלמעל ,ואז ,משברעתהזהעברתיהזה.

ריאות.סרטןבטעותהרופאאצליאבחןזאת,
עכשיואבל ,חשבוניעלהשתעשעהמוות

לחייםבהסתר.חוגגאניהשטן,מקירכשנמלטתי
לעזובהייתיצריךנפלאה.רעננותשוביששלי
לטבעולחזורהזאתהמחליאההסביבהאתמזמן
האלה.האמיתייםהחייםאתלחפש

שהחייםאותילימדוההיאהמחליאהבסביבה
להיותצריכהשהספרותהספרות,מקורהם

הטעותאמיתיים.לחייםנאמנהלחיים,נאמנה
ולבסוףהחייםמןעצמיאתשהרחקתיחיתה,שלי
 ,איכשהוהאמיתיים.לחייםגביאתהפניתיגם

החייםהחיים. י;~ג;:נ;זכמואינםהאמיתייםהחיים

בבסיסיתהמהותאחרות,במילים ,אוהאמיתיים,
הבאיםולאהראשוניםלהיותצריכיםהחיים,של

מפניהאמיתייםהחייםנגדהלכתיאחריהם.
כךהחיים,מפגניאתלזהזהקשרתישפשוט
החייםאתבדייקנותלתאריכולתילאשכמובן
המציאות.אתלעוותרקהצלחתיולבסוף

הנכונההדרךעלעכשיועליתיאםיודעאיני
הנחפזהספרותיהעולםמןעצמיהוצאתיאך
שנערמוהספריםעשן.המלאמחדרינמלטתיוגם
ומחניקים.מדכאיםהיוהזהבחדרמקוםבכל
להיותלאיךעדהיסטוריות,מאמיתותאמיתות,מיניכלביארוהם

אבלאמיתות,הרבהכךכלשלהעיקראתלראותיכולתילאאנושי.
שלברשתושנתפשחרקכמותקווה,ללאונאבקתיברשתןנתפשתי
 .חייאתהצילהשגויההדיאגנוזהאתשקבעהרופא ,למזליעכביש.

החזה,שלרנטגןתצלומישנילהשוותליונתןלבגלוילגמריהיההוא
השמאליתהאונהעלמטושטשצלשונות:הזדמנויותבשתישנעשו

היהלאהקנה.לדופןעדהשביחהצלעלאורךהתפשטהריאהשל
חיתההמסקנההשמאלית.האונהכלאתמורידיםהיואםגםמועיל

שלמגולףפסלוןהיהזה .'-30הבשנותקיאנגבאזוראנתרופולוג
העיניים,אתשציינודיוסימניהיוהראשעל .ידיועלהעומדאדם
הפסלוןהגוף.עלכתובהחיתהימים""אריכותוהמילהוהפה,האף
מוזר.באופןקנטרנימשהובווהיהלמטה"הראשעם"ווצ'אנגנקרא
בסביבהמצוייםכאלהקמיעותאם ,לשעברהכפרראשאתשואלאני

הזההעץאלילעלישן"."שורשנקראיםשאלהליעונההואעדיין.
הגופהאתמלווההואבמותומותו.ועדמלידתוהנולדהרךאתללוות

לנשמהלאפשרכדי ,במדבראותומניחיםהקבורהואחריהביתמן
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כדי ,בשביליאחדלהשיגיוכלאםאותושואלאנילטבע.לחזור
שהציידיםמהשזהואומרצוחקהואגופי.עלאותולשאתשאוכל

לאזהרעות,רוחותמפנילהישמרכדיחולצותיהםלתוךתוחבים
כמוני.לאחדיועיל

אותילקחתויכולקסמיםשלכזהסוגשיודעזקןציידכאןיש"האם
שואל.אנילציד?"איתר

כך.עלשחשבאחריאומרהואביותר",הטובלהיותיכולאבן"סבא

מי.דשואלאניאותו?"למצואיכולאני"איך

אבן",סבאשלבבקתה"הוא

אבן?"סבאשלהזאתהבקתההיא"היכן

לאורךתמשיךואזהכסף'מכרה'מפרץאלליעשריםעוד"תלך
האבן",בקתתאתתמצאשםהסוף.עדהנקיק

אבן?"לבקתתמתכווןשאתהאוהמקוםשםזה"האם

גראבןוסבא ,אבןבקתתלמעשהשםשישהמקום,שםשזהאומרהוא

שם.

לשאול.ממשיךאניאליו"?אותילקחתיכולאתה"האם

 ,מדיזקןהיההוא .בשנתוומתבמיטתושוכבהואבחיים.אינו"הוא
כלעללמאה.מעברהרבהאומריםישלתשעים,מעברהרבהחיהוא

 ".שלוהגילבענייןבטוחאינואישפנים,

לשאול.שלאיכולאיניבחיים?"עדייןמצאצאיו"מישהו

 11 •לבדותמידחיהוא ,לזכוריכולשאניוככלליסבאשל"בדור

אשה?""בלי

 ,הערוץמעללמעלה,חיהואהכסף:מכרהב'מפרץלבדוחי"הוא
הביתן."קירעלתלויעדייןוהרובה ,אולבדו.הבודדה,בבקתה

לי.לספרמנסההואמהאותושואלאני

הקסמים.באומנויותמומחהציידנפלא,ציידהיהאבןשסבאאומרהוא
בבקתה,תלוישלושהרובהיודעאחדכל .בימינוכמוהוציידיםאין
ולקחתלשםללכתמעזלאאחדאףאבלמטרה,החטיאלאפעםשאף
אותו.

יותר.עודמתפלאאני"למה?"

קיימת."לאהכסף'מכרהל'מפרץ"הדרך

לשם?"להגיעאפשר"אי

קבוצהשכרהמצ'נגדוחברהכסף,כאןכרואנשיםפעם,לא."כבר

כולם ,נבזזשהמכרהאחרי ,כךאחרלכרות.התחילווהםפועליםשל
נרקבו."אונשברולמעברהניחושהםהעץולוחותעזבופשוט

קרה?"זהכל"מתי

שנה."מחמישיםיותרלפניבחיים,עדייןהיהשלי"כשסבא

והיהפרשכברהוא ,הכולככלותהדעת,עלמתקבלנראהזה
אמיתית.היסטוריהלהיסטוריה,

~ו-- ~ 1~
יותר.עודסקרןנעשיתילשם?"הלךלאאחדאףשמאז"כך

לשם",להגיעקשהאופןבכל ,לומר"קשה

נרקבה?""והבקתה

להירקב?"יכולההיאאיךמתמוטטת,"אבן

הגג",עלמדבר"אני

מאוד."נכון"אח,

אז ,ציידבשבילילמצוארוצהלאוגםלשם,אותילקחתרוצהלאהוא
חושב.אניככה,אותימושךסתםהוא

ענייןבלאשאלתיהקיר?"עלתלויעדייןשהרובהיודעאתהאיך"אז
מיוחד.

לאשזהאומריםזאת.ראהבוודאימישהואומרים,שכולםמה"זה
מעזותאינןרעותוחיותנרקבהלאאבןסבאשלשגופתוייאמן.

הקיר."עלתלויוהרובהנוקשה,כולושםשוכברקהואלהתקרב.

הגופהבהרים,למעלהכאןהגבוהההלחותבגללאפשרי.בלתי"זה
טענתי.חלודה",שללערימההפךוהרובהנרקבהבוודאי

מסרבהואשנים."כברזאתאומריםאנשיםאופן,בכליודע.לא"אני
לגלותמדמהואניבעיניורוקדאשאורשלו.בסיפורודבקכנע ryל

ערמומיות.שלשמץבהן

ממנו.מרפהאיניאותו?"ראיתלאפעםאף"ואתה

רזהשהוא ,ישןהואכאילונראהשהואאומריםאותושראו"אנשים
לאממשיך,,,הואשלולראשמעלהקירעלשםתלויושהרובה ,מאוד

ללכתמעזיםלאאנשיםרקלאמאגיה-שחורה.יודע"הואמוטרד.
 ,,להתקרב.מעזותלאחיותגם ,שלוהרובהאתלגנובלשם

ואגדההיסטוריהשלתערובתעלמלשוחחמיתוס.כברהואהצייד
חייבוזההניסיוןבדרךרקמתקיימתמציאותעם.סיפורינולדים

נעשהאישיניסיון,אפילושסופרלאחראופןבכלאישי.ניסיוןלהיות
עלילה.סיפור

אתלהשאיראפשר ,בכךצורךגםואיןלאמתאפשראיהמציאותאת
מציאותהחשובים.הםהחייםהחיים.מציאותשללמומחיםהזההוויכוח

מלכלוךשחורשהואהזה,בחדרהאח,לידיושבשאניזהפשוטהיא
התפישהרקהיאמציאותבעיניו.רוקדהאשאוראתרואהואניומעשן

להיאמרשצריךכלאחר.למישהועליהלספראפשרואיהזההרגעשל
מהדהדולבךבאובךהירוק-כחולההראתאופףהערפל ,שבחוץהוא

 •החולף.בזרםהחופזיםהמיםעם

שינגיןגאו . 2000לספרותנובלפרסזוכה ·וצייר.מחזאי ,סופר ·שינג'ןגאו
פוליטי.כגולההגיעאליהבפאריס,מתגורר
לי.מייבלעל-ידילאנגליתמסיניתתורגם'הר-הנשמה"הרומן
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לאלון

Eu 
לאהואהיום.ירדלאיפהגשםאיזהלראותצריךיית

והואשלי'לחלוןמתחתשנמצאגזהארעלליטפטף
אללאדמה,מתחתאלמהרמהרהחתוליםאתהריץלא

השמיםיורד.כשהואאותםמבריחתמידשהואאיפה

מהוליםכתומיםבצבעיםהםכישבעולם,יפיםהכיהיו
ילכושהםדואגתהייתיהשמים,שלאמאהייתישאםוחשבתיבסגול

כאלהעביםשםשהיוואפילואנגינה,תפסוהםאוליכילרופא,
בעוספיא,בשוקבזוללקנותשאפשרכזהלא-יקרמפוךגדולים,

אמא.אניזאתבכלכי-לרופאללכתלהםאומרתהייתי

אזדברים,להסבירככהמתחילהכשאנילצחוק,נוהגאתהכללבדרך
ההנאהמןביישלך.לגלותולאזהעללחשוברקמשתדלתאני

רקבריא,צחוקלהקיאמסוגלתפתאוםאניאיךמביןלאכשאתה
בצדשבטח-דקמחשבהחוטבראש,מדגדגחוטלישעברבגלל
חוט.)שלאחר.מגלגול-שלי(בטחישישהסבתא'יושבתשלוהשני

שלי.מחשבותשלענקכדורומגלגלתומגלגלתומגלגלת

ונעלמווחצי'בששבערךהיהזה .הבוקרשלהצהרייםהגיעכךאחר
דמיינתיאזלידי'הייתשלאמכיווןהמחשבות.קצתוגםהצבעיםלי
וכללא,אועירוםאםעודהחלטתילאלידי'במיטהשוכבאותךאת

העיניים-עליחולםכשאתהעליךלהסתכלאוהבתאניישן.כולך
מימין-כזועוויתלךקופצתולפעמיםלצדדים,מהרקופצותשלך
היאאזאבללמעלה,קצתהשמאלית-שלךהלחיאתלךשמרימהשלי

מתחילהואניהזרוע,עלשעוןשלך'הצדעללשכבעוברואתהחוזרת
קודחהזמןכלהראשמלחיץ.כזהמהלחץ.נמק.לךיהיהשכברלחשוש
ילדותזיכרוןעםביחדבמוחלישמתגוששתהזאתהעובדהאתומעבד

ראשוןבניסיון-מהאופנייםאזכשנפלתיעליצחקו<כולםשהדחקתי
הזההאוטובוסעלעליתיששובעלכעסתיכךואחרעזר>גלגליללא

והורסיםהזמןכלומדבריםספרלביתשהולכיםבילדיםמלאשתמיד
-לעצמיאומרתאנימחדשיוםוכלבבוקר.לרעששליהרעיוןאתלי

הקבועיםהאנשיםעם ,השניהקואתותקהידקות 5-6עודתחכי

עולהפעםוכלחזק.צועקיםולא(שבע-אפס-תשע>:ו-09בשעולים
באינך.להתרכזומתקשהשובעליו

לכתוברציתילאאוי'מתגעגעת.הכיכשאניחוזרלאאף-פעםאתה
אניאזרעים.הםאםגםזכרונות,למחוק.כוחליאיןאבלזה,את

לשחקומתחיליםמתפרציםהםאחדשיוםעדאותם,מפנימהפשוט
כברשלךהנמקבראשי.לידם,שחולפיםיומיומייםדבריםעםג'ולים

זה.עלאותךאהבתיכךכלהשמים.שלבצבעונהיהוהתפשטגדל
השמים.שלהצבעאתמקבלכשאתהאיתיאתהאיך

לייהיהשאםיודעתשאנימשוםהיום,אתלעבורמצליחהאניאבל
ליישכיכעת,לבהותלהפסיקחוזרתאניבך.אותי.תכסהקר,שוב

חשובים.נוראאנשים.עםעבודה,

זמןפסקלעצמילהרשותיכולהאניאזחוזר'כבראתהמעטעוד
 .אותךמלחשוב
 •בחוץ.אותוולקבורהחתולאתלהאכילאלךאניועכשיו

העבריתבאוניברסיטהולאגיפטולוגיהלתיאטרוןסטודנטית-סינידנה
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עלה, jחלוועל
ועלשותפות

שוויון

מןהואלויתןעמוסשלזה""מצד
עליוהאהוביםהקריאיםהמדורים
 ," 77ב"עתון

הערכהשלהשילוב)(ולעתיםהסמיכות
והנשמעהנקראביקורתספרותית,

תרבותיתהישראלית,בהוויהוהמעורבות
נדירמצרךהיא-ופוליטיתוחברתית

לויתןועמוס ,שלנוה,tורנותבסללמדי
עםערכייםהיבטי-יסודבולשלבמיזקיב

תמידסובייקטיביות.זוויות-השקפה

ולפעמים ,מעשיר-לרובלקרוא,מעניין
קוממוהפעםמקומם.-חשוב!)זה(וגם

ב"כרוניקהאמירותמספרבעיקראותי

יחסישעניינןוחרדות"טלtכלותשל
אנימהןאחתועלישראלים-פלסטינים,

בקצרה.להגיבמבקש

ש"כללדעתי),(בצדק,קובעשהואלאחר
החלוקה,פתרוןכי~ביןבראשושעיניומי

בעיקרומבוססעמיםלשנימדינותשתי
שוויוןהארץ,בחלוקתשוויוןשיוויון:על

השיבהבזכותשוויוןירושלים,בחלוקת
יושגלאהזהשהשוויוןזמןוכלוכדומה,
מוסיףתימשך",האלימותגםומתןבמשא
 ,צריךזובהזדמנות"יתר-על-כן:לריחן:
הגבולותמפתאתמחדשלצייר ,לדעתי

למדינהולהעבירהמדינות,שתיבין
הכבושים,השטחיםאתרקלאהפלסטינית

גםאלאוכדומה,ירושלים,מזרחדוגמת
בישוביםבצפיפותמיושבותטריטוריות

אום-אל-פחםכמו ,בישראלערבים
התנחלותגושיתמורתאוליוהמשולש,
שטחיםנפסידאםגם ,לישראלשיסופחו
שתקום, ,ופלסטיןישראלאלה.בחילופיך

כאלהובמדינות ,ביסודןלאוםמדינותהן
אחרת,אתנית,דומיננטיותשתשרוררצוי

אז,שניה".לקוסובויהפכובאמת,
שוניםלאומיםשלשקיומםנכוןראשית,
אוקלהבעיה,להיותעשוימדינהבאותה
עולהשהנושאלזכורחשובאבלחמורה;
אחדכשלאוםרקבעיהויוצרומתפתח

אואידיאולוגיים(ממניעיםנוקט

לרגשותיועיוורוןמתוךאואינטרסנטיים
אואפליהשלמדיניותהאחר)הלאוםשל

שלנישולאודיכויאוניצולאוקיפוח
הרוח.בתחוםוביןהחומרבתחוםבין ,זולתו
הלכהלממשמעצמנולדרושנכוןלאהאם

אוהביםשאנחנוהדמוקרטיהאתלמעשה
שבןכדיעדבה,ולהתגנדרלהתגדרכל-כך
גםיחושמדינתנואתאיתנוהחולקהלאום
והתרבות,והחברההפרטבתחומיבהשותף

ניסינולאאףמעולםוהריוברוח?בחומר
זאתלתבועבמקוםמה,אז ...מזה!שמץ

פנימהבביתהשוויוןעלולהילחםמעצמנו
שקמהשכנה,פלסטיניתמדינה(כשעל
 ,שוויוןבסיסועלומתןממשאכתוצאה
ערבייעל"לוותר"פשוט-כבר)הסכמנו
והנגב?)הגליל?ערבייעל(ומההמשולש

אתולשאוללנערהלקרואמבליאפילו
לאטימותנוהדגמהעצמהזוהריפיה?

ישראלאזרחיהפלסטיניםלזכויות
 •.שבנוהטוביםבקרבגםולרגשותיהם,

אום-אל-אירועיבעקבותנכתבשלהלןהשיר

אחתתלמידיבאוזניונקרא-1998בפחם

שםהמקיףהתיכוןבבית-הספרי"אמכיתות

איתם.בפגישתי

e ~ 
ש~שנומהכל

 :cהפבאום-אל-המקיףכוןיהתבית-הספרלתלמידי

ל;ל~ירךאףי ;נ~~- W~ה~ל
 ;נ~:.~ד~ז;וף~ע,להדק~נכה w~הר~ל
~ליונ:י~בז ryדא;דחףש:כ;ל~נכה w~ה~ם
ל;לע,רגא;

והנחשוהכאבהזוע;תכלשלא:מהגםאבל
---: ••:-: ז:- T •:-- ז-:

:\ 
--ינ:

 ::ז 1

~חיןה ryן;~יעףת ryן
ךס~ה ryryןד ry ~ oןה fרסרנ:וי~ש;ת qry~ם
ע:ז~קףךיךים f ~מףלס~יג:םע,~י~ת~ם

ן ryף~גקרי

~נל"י;~ראףלי~נ:וי~~נףך~ת ryן

שביטשייעקב

זאת,בכל
אופורטוניסט

ספרהעלפזמירישללסקירתה
חמלה(ניחאארנרטחנהשל
 ) 2000ספט'ארג'גליוןוכר'

נאותה,וברמהמקיפהבסקירההמדובר

ברם,זו.בסוגיההצדדיםכלשלהארהתוך
להיידגרהמתייחסיםהארוכיםהדברים
עובדותבציוןואףידיעהבהעדרלוקים
לחלוטין.מדויקותבלתי
הנאציזםעםהסתבכותוהרילהיידגראשר
חדאינםוהדבריםרביםלמחקריםזכתה

הרי ,חברויאספרסלדברימשמעיים.
להיידגרהיולאהמוקדמות-30הבשנות
תפיסתלאחרמגובשות.פוליטיותדעות

חבריובובחרוהנאציםעל-ידיהשלטון
תוךהאוניברסיטה,כרקטורהיידגרשל

יקלעולמימוניטיןבעלשבהיותוהנחה
כנגדאקדמיחופשעללשמורעליו

משרדישלהזוחלתהרודניתההתערבות
קבלתלשםודבן).(ברליןהנאצייםהחינוך
הנאצית.למפלגההצטרףהואהמשרה
סולקוהחינוךשלטונותלהוראותבהתאם
מנסהכשהיידגרהיהודיםהמוריםבהדרגה

בתפקידמדעניםשנילהשאירומצליח
היהודים,לתלמידיובמרץעזרהואזמני.
יצוין .בחו"למשרותלמצואמעטים,הלא
אותותקפוהמפלגהשלשאידיאולוגיםגם

"תלמודית"היאשהגותובטענההרףללא
אינםכתביוסכיזופרניה;חולהעצמווהוא

לנוערכהדרכהלשמשלדבריהםראויים
הנאצי.

החדששהשלטוןהיידגרסברגיסאמחד
המתקדםמהבולשוויזםגרמניהאתיציל

בעולםהמשתוללתמהטכנולוגיהוכן
התנהגותעלעדויותקיימותהמערבי.
מביעכשהיידגרבוגרת"ו"בלתימבישה

היטלרשלהנהדרותמידיוהתפעלות
קולנוע.כוכבשל~י 1גרהיהכאילו
תחילה ,מהרדיהתאכזבהואגיסאמאידך

מהיטלרמהרודיהתנועהממאפייני
הרקטורטבימיפניםכלעלהנערץ.
אתגינהלאהואחודשים)-10(כהקצרים
מעיןשגינויפיעלאףוהיהדותהיהודים

"השיח"שלמובהקחלקוהיהרווחזה
הנאצי.

במחלוקת,שנויאינווהדבר ,כןעליתר
הביולוגיזםהגזע,תורתאתקיבללאהוא

לאומנית.בהתלהמותנקטלאואףהנאצי
חרטההביעהואפזמירילדבריבניגוד

זאתוכינההנאציםעםשלוהרומןעל
זהאיןגדולה.כאיוולתרבותבהזדמנויות

אוידידיוהיווסארטרשאזורנונכון

בשנותרקאיתרנפגשסארטרתלמידיו.
מרקוזהמתורתו.הושפעכיאם , soה-

אחדהיידגרכתבואליותלמידוהיה
מבלי ,בוביותרהאווילייםממכתביו
הטרורשבשלהצהירהשואה,אתלהכחיש
הגרמניםהיולאהנאציםשלמדםהעקוב
בעלישגםהוסיףהואלשואה.מודעים
רגמניםאזרחיםשלמיליוניםרצחוהברית

הזוועותעלגזמתמראגדהאימץדהיינו-
רגמניה.במזרח-1945בהרוסיהכיבוששל
תמיכהבבקשתונו'לאזורנופנהלאהוא

שואבתמנייןמביןואינניהמלחמהלאחר
הזאת.הידיעהאתפזמירי

להשתמשעליושנאסרנכוןזהאין
נכוןזהאיןהציבורית.הספדיהבשירותי

לאחרמידלעזרתונחלצהשארנדט
 •-1950ברקאליופנתההיאהמלחמה,

לסייעסירבולאנתבקשלאכמובןאזורנו
האשימהליאספרס,במכתבוארנדט,לו

ניסהאריחצישבהיותובכךאזורנואת

ולהמשיךהנאציםעםפשרהלידילבוא
ללמד.

היידגרכלפיארנדטשללסלחנותהגם
כינתההיאממכתביהובאחדגבולהיה

פוליטי"."אידיוטאותו:
 ,כרכיובשבעיםכישאםלצייןניתן

אנטישמית,הערהאףאיןכה,עדשיצאו

המאהשלהזהוהאריסטוהאפלטוןהרי

דברשלבסופוהתגלה-20ה
דוחות,אופיתכונותבעלכאופורטוניסט

לאאךראויים,אתייםמאפייניםנעדרות
מדויקתבלתיתמונהלמסורהראוימן

מטע.ואף

 •בברכה
אלפרןא.

סמולסקיטל
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שירה
 245 'גל 9 'מעמצאלחחסלמאן :תימאנגל :ארןויויאן
 # 240גל' , 5עמ' :ארףשמעון
 # 249גל' , 20עמ' :אוח'אדחפדאנק

 # 243ל'ג 119עמ'ראשון)(פרסום :אודפזגי
 # 247 • 246גל' , 17עמ' :איזקסוןמירון
 # 239גל' , 26עמ'בסדיעקבמיידיש: :אייכנדאנרלייזר

 # 241גל' 1 7 'עמ :אלנורן
 # 249גל' , 26עמ'אלכד:פודמןרחל

 241 'גל 111עמ'מצאלחהסלמאןמערבית: :לטי 1אלגרביעה
 # 242גל' , 9עמ' :אלוןאברר
 # 247 · 246 'גל , 23עמ' :אלוןיאיר
 # 250גל' 113עמ' :אלימלךרדוד

 # 242גל' , 28 'עמדזניצקיפרץ :מספרדית :בודחסלואיסחודחח
 # 242גל' 1 24עמ'בושם:אילן

 # 249גל' , 23עמ' :בלוםירבעםבשמת
 # 244גל' 112עמ' :בלןאבי
 # 243ל'ג 118עמ' :בן-דוראלפדןרות

 # 239,גל' 22עמ'בסדיעקבמיידיש: :בסמןדבקה
 # 247 • 246גל' , 31עמ'בסד:יעקב
 # 245גל' , 5עמ'ב"ק:צביהרחל
 # 239גל' 116עמ'גלאשר :שימיידבדינסקי:לב

 # 243 'גל 116עמ'מיליןפסחמרגמנית:בדנחדר:תומס
 # 244 'גל , 5 'עמ :בדנשטייןאודי

 243גל' 8 'מע Iנידחנהמאנגלית: :ג'ויסג'יימס
 # 247 • 246 'גל , 23 'עמ :גיוריעורר

 # 242גל' 1 11 'עמ :גילןמקסים
 # 240גל' , 25עמ' :גלאלישבע
 # 249 'גל , 8עמ' :גנאודשלמה

 # 241גל' 119עמ'ראשון)(פרסום :גנוסדונח
 # 240 'גל 113עמ· :גדינבאוםאלישבע
 , 36עמ'בנאיפרץ-דרורמערבית:# 239 'לג 9עמ'בנאי,רופרץ-דרמערבית:רדויש:אניסח

 # 248 'גל
 , 42 'עמגלזמןלאהתימערב # 241גל· , 5 'עמםיע·נאהזהממחמדמערבית:רדויש;מחמור

 # 245גל·
 # 250גל' , 25עמ' :רדודמדים
 # 249גל' , 7עמ' :וייטחילרובוט

 # 250גל' 110עמ' :עבדון-ועקניןלי
 # 249 ·גל , 12עמ'נייגד,ומדיםדינגוגלי-רנהמרוסית: :דינגוגלי-רנה
 # 245גל' 115עמ' :חזקיחיאל
 # 250גל' , 24עמ· # 243גל' , 9עמ'חמי:אנוחם

 # 243גל· 117עמ' :טדופיןרודי
 # 239גל· , 30עמ'שתלשמואל :מיידיש :טשדניןולוול

 # 249גל' 111עמ'ראשון)םו(פרס :ינקואדיאב
 # 249גל' , 5 ·עמיעוז-קסט:איתמר

 # 245 'גל 1 11עמ' :יעקביגר
 # 243גל· 115עמ' :יעקביצבי

 # 245גל· , 25עמ' :נץובורח
 # 242גל' , 5עמ'דוקםחזןגליתמאנגלית:נץ;ליסח
 # 241 ·גל 118עמ'וינקלרמנפרדת:ימגרמנלובומידסקי;קאדל

 244 ·גל 7עמ'ניצן-קרןטלמספרדית: :לרוקחגדסיחפרדיקו
 # 245גל· , 32עמ'ליטבסקי:צביה
 # 245גל· , 40עמ'למי:
 248 'גל 7עמ·עמיחייחווהמגרמנית:לסקר-שילד:אלזח
 # 240גל· , 29עמ'מאידי:גלעד
 247 • 246גל· 9עמ'אודקובי :מאנגליתמונטאג:ג'ון

 # 248גל· , 6עמ'ע'נאיםחמזחמחמרמערבית: :עלימחמרטאחא
 # 248גל' , 35עמ' :מצאלחחסלמאן

 # 244גל' 110עמ' :נצררות
 # 242 ·גל 2 , 1עמ'סגל:דור
 # 248גל' , 11עמ'# 247 • 246גל' , 10עמ' :סומקדוני

 # 239גל· , 5 112עמ'בסדיעקבמיידיש:סוצקווד:אנוחם
 242גל· 112עמ'וייכדט,דפימפולנית:סטאף:לאופולר

 # 240גל' 114עמ' :סיוןאדיח
 # 244גל' 117 'עמסעדי:דמי

 # 248 ·גל , 5עמ' :עמיחייחווה
 250גל· , 7עמ'# 243 ·גל , 5עמ' :עצמוןצבי

 # 250גל' , 7 'עמ # 241גל' , 29עמ'עשחאל:אודח

 # 250 ·גל 113עמ'פלו:עורר
 # 247 • 246גל' , 23עמ'# 242גל' , 28עמ'דזניצקיפרץמספרדית:פליפח;לאון
 # 240 ·גל , 9עמ' :פנחס-כחןחוח
 # 241גל' , 29עמ' :פדירמןזהר

 250גל· 9עמ' # 240גל· , 23עמ' :צחייקששון
 # 243גל· , 5עמ' # 240גל· , 7 'עמ :קוסמןארמיאל

 # # 240גל' , 20עמ' :קודזקובחנוכחחוח
 # 240גל' , 35עמ'ראשון)(פרסום :קליגדעמיד
 240גל· 111עמ'דודמשחמאנגלית: :קליפטוןלוסיל
 239גל· , 31עמ'בסדיעקביונתן,נתןדיש:יימקולד:יוסף
 # 249גל· 113עמ' :דוזנפלרנוכח

 # 250גל· , 5עמ' :דוחאביבית
 # 240גל· , 7עמ'ראשון>(פרסום :רותםעדן

 # 247 · 246גל· , 26 'עמרז:דבקה
 # 247 · 246גל· , 5עמ'ראשון)(פרסום :רחליךאלן
 # 247 • 246גל' , 6עמ·דייך:אשד
 # 249גל' , 6עמ· :וצבישלום
 # 241גל· , 20עמ' :שביטיעקב

 # 240גל· , 9עמ'העיזבון><מן :שלוםש.
 250גל' 41עמ' # 249גל' , 25עמ' :שביטשייעקב

 # 239גל' , 25שתלשמואלדיש:ימיעם,ריש
 #250גל' , 31עמ'שטדנבדג:ליאור
 # 243גל' , 7עמ' :שפידאשלמה
 # 245גל· 112עמ' :שתלשמואל

פרוזה
 # 245גל· , 36עמ'מה,ייחר :אביטובידון

 # 248גל' , 39עמ'שגיבדודמערבית:"למה":בלי :אמיןאחמרחוסין
 # 244גל· , 21עמ'ממול,במרפסתזקניםזוג :אודפזאוודבוךיצחק
 # 239גל· , 36עמ'באופק,לקוח :בידשטייןיוסל
 # 245גל' , 33עמ'אחרת,עלומעטאחתתמונהעל •סימה)מירון(מפי :גוניקיונח
 # 239גל· , 37עמ·גור-אריהיהודהמיידיש:אנדרוגינוס, :בשביס-זינגדיצחק
 # 243גל· , 38עמ'ראשון)(פרסום ,האחרוןהשלגגורן:ריאנח
 # 243גל' , 35עמ'ראשון)(פרסוםמיות,יאופט :גלעדרונית
 # 249גל' , 38עמ'הפתוחה,המלאהידך :גיסיססנאית
 248גל· , 37עמ'בנאיפרץ-דרורמערבית:<קטעים);תסאביח •תשבחות ;רדוישאניסח
 # 247 • 246גל· , 37עמ'ן)וראש(פרסוםאהבה,שלפהולג :חיימןרחל
 # 245גל' , 40עמ'קמ"שתשעיםהזהב,לבפרח :וייסתמר
 # 240גל· , 32עמ'טרמפ,ודרי:רינה
 # 244גל· , 41עמ' Iרוהשחבקבר :טלשידרחל

 # 241גל· , 37 'עמהלבנה,דידותיה :יגילדן
 # 241גל· , 34עמ'ראשון)(פרסוםעגלה,חיתהפעם :יצחקירביב
 242גל· , 37עמ'בסדיעקבדיש:יימבא,לאהמשיחאומסלומהיהרב :כנדצבי
 # 249גל· , 35עמ'הגנוזה,חברתי :מדינייעל

1REMEMBER WH :לוימבדחעוךך EN YOU WERE YOUNG '240 'גל 130עמ # 
 , 41עמ·רגולנטושמואלבנג'ועפרהמערבית:מנובלה);(פרקנפטליןכדורי :ממרוחעאליח

 # 248גל'

 # 242גל· , 40עמ' ,הביקור :נסיםקובי
 # 250גל' , 40עמ'ראשון>,(פרסוםשמח!""יומולדת :סינירנה

 # 239גל' , 18עמ'אחרוניאריהמיידיש:המחבר,התנצלות :עליכםשלום

 # 244גל· , 33עמ'לעוף, :פלגדורית

 # 240 ·גל , 40 'עממהגרים,שלושהיהודים,שני :פודתאלישע
 # 239גל· , 41עמ'בסריעקבמיידיש:פופיק,האזרח :פלזנבאוםמיכאל

 # 240גל' , 36עמ' Iז'ואןלדוןהמחווהורנובסקי:'צליזח

 # 249גל' , 40עמ'בר-יוסףחמוטלמרוסית:אמא:עםטיולקוצ'דסקי:אלכסנדר

 # 24 7 • 246גל· 39עמ'ליב,קנטאיידוזובסקי:מידי

 # 241גל' , 24עמ'שוורצשטייןטלימרגמנית: :"יי'ח'מתוךפרק :דייך·דניצקימדסל
 # 242גל· , 38עמ'התמיםהאישחוגידקובד:"ש'סם
 # 250גל· , 34 'עמ Iשתלשמואלמאנגלית:(קטע);הנשמה""הרשינג'ן:גאו

 # 249גל' , 32עמ'ראשון>,(פרסוםקודהתפנהשמש:ערכה

 # 250גל· , 32עמ' Iדינגוגלי-רנהמרוסית(קטע);שלי"החביבים"הפסיגים :שצ'דבחסשח

רשימותמאמרים,מסות,
 # 244 ·גל , 18עמ'הנצחית""הכלהיומן :אודפזאוודבוךיצחק

 # 239גל' , 20עמ'לכספתהמפתח :בידשטייןיוסל

ידוהיה"השסעעל : # 249גל' , 16עמ·הישראליתלדמוקרטיהבנוגעסוגיותעל :ברבעיוסף
 # 250גל· 114 'עמ Iהקרודפנהגביזוןרותבעריכתמקראה 1ני"ער

 # 242גל' 115עמ'מתתיהובןיוסףשלספרותרגוםעל :גלוקדיוחנן
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 # 248גל' 20עמ'פתקיםשניביןגנוסד:יאידח
 # 245גל' , 26עמ'נאכס·סמבורסקיאותרוהציירעלחובדמן:אירח
 , 26עמ'אלוהיםשלהציבוריתבגינה # 239גל' , 28עמ'אייכנראנדלייזרעלוייכדט:רפי
 # 248גל'
 # 249גל' 1 15עמ'מלצרשמשוןעלגרוס:נתן
 # 239גל' 119עמ'לאחרונימחווהזך:נתן
 # 243גל' 112עמ'לספרותספירפרסחתניעםמשוחחיגיל:דן

אבנתיואבשלהמוותפולחן # 242גל' 119עמ'היאמהיהודיתחילוניותיצחקי:ידידיה
 # 244גל' 16עמ'

 # 247 · 246גלי , 27עמיפלדמןיעלשלוידיאותערוכתעלכחנא:רונית
 · 246גל' , 14עמ'חלפיאברהםעל # 245גלי , 20עמיבשירההפילוסופיהיסודעללוז:צבי
247 # 

 # 243גלי , 20עמ'פוגלדודשלנובלהעל •נפשמולגוףזעדוד-מאסח:שלומית
 # 242גלי , 28עמיבשירתםהיהדות ·פיליפהולאוןכורחםלואיסחורחה :מגלויקטור

 # 247 · 246גלי , 28עמיעמיסרומן"של"המופעהסרטעלמונק:יעל
 # 241גלי , 22עמיהחדשים)ההיסטוריוניםעל(משהולעיוותדיוקביןמוקד:גבריאל

 # 244גלי 114עמ'אורפזיצחקביצירתמשמעותשלפוליפוניה
 # 248גלי 119עמ'ארוכיםלמרחקיםהמחפשיםשלדבידותםסומק:דוני
 # 248גלי , 22עמיאחריוקוראיםעצמון:צבי
 # 247 · 246גל' , 18עמ'ארכוסחנהעלפז:מידי
שלהדתייםהיסודותעל # 240גלי 115עמיסיוןאריהשלבלשירומןעלצבעוני:עידן

 #250גל' , 16עמ'המודרני,הבלשיהנרטיב
 # 242גלי , 25עמיבאינטרנטבבלספרייתצ'ודנובסקי:ליזח
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