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הוצאתבימון'בזבכמולעוףנשר:גונן
עמ' 208 , 2010המאוחדהקיבוץ

כמולעוףהקובץמאגדסיפוריםארבעה-עשר
לספרלהתייחסלקרואקשהזאתובכלבימוןבזב
משוםבעיקרקצרים,סיפוריםספרכאלהזה

עדבזה,זהקשוריםכךכלהללושהסיפורים
יותררומןמתוךכפרקיםנראיםבעצםשהם

הסיפוריםכלשלגיבורםסיפורים.כקובץמאשר
החירשת,הסדוקה,הדמותהמספר'הואהללו

שהואנשר'גונןלמחבר'הדוקהקרבההקרובה
גיבורהואנשרשלהגיבורמלידה.שמיעהכבד

שחושניותוכאב,עדחושנישבור'מופלא:
ובגללגיסאמחדנכותובגללמתעצמת
חושנית,טעימההעולםאתלטעוםהתעקשותו

איןככזה,גיסא.מאידךממנה,נעדראחדשחוש

מהואתאקספרימנטליגםאלאחושני'רקהוא
בריח,בראייה,ממלאהואבשמיעה,שהחסיר
שנושאמופלא,בדמיוןובעיקרבמישושבטעם,
שלאשייתכןלמחוזותלהווהמעברהרחקאותו
הזההגיבורהיטב.לומוכריםהםאבלבהםביקר
להפליגריחן'אתלהריחנשים,שדילמשששש

לבקרנידחים,ובימיםרחוקות,לארצות
יכולהואבעתבהאבלאקזוטיים,במקומות
ללאפועלשכשדמיונובכורסתוישובלהישאר

הואמסעותיובמהלךמוחשיות.בחוויותצורך
לריחותמאפשרהדברים,שלקנקנםעלתוהה

אותולהציףולמראותנחיריו'שעריעללהידפק
ומסעיר.ברורמלא,עולםבונהכשהוא
גיבור:אותותמידהואהסיפוריםבכלהגיבור

שלהשיפוןבשדההתפסןשלגיבורוכמוממש
כאוסףהתחילההיאשגםיצירהסלינג'ר'ג'"ד

העלילותבמרכזעומדכאןגםקצרים,סיפורים
אתלגלותשמנסהיותר'אופחותצעיר'בחור
ככזה,האישיות.התנסויותיובאמצעותהקיוםסוד

מצביםמיניובכלגיבוריםמיניבכלצורךלואין
שלגיבוריהםקרובותלעתיםמתנסיםשבהם
נראיםקרובותושלעתיםקצריםסיפוריםקובצי

עלילותמביאפשוטהואכימאוד'מלאכותיים
להפליא,דוקומנטריתצורתןאמת,אינןאםשגם

למספר'רקלאבאמת,קרוכאילונשמעותוהן
 •למחברממשאלא
להתקנאיכולבכתיבהחטאפעםשאימיכל

כמיהאישי'סיפורואתלספרנשרשלביכולתו
רגעאפילולשעממםבליחבריובקרבשיושב
כאן'המרכיביםאחדספקבליהיאכנותאחד.
האקזוטיקה,העדרלמחבר'הקרבהדווקאאבל

אתבקוראמעליםשורהמכלהמבצבץהיומיום
אינהוהתשובהנשר'כותבבעצםמהעלהשאלה,
דבר'שוםעלכותבלאנשרכימה,עלכמובן
מזדמןכתיירכותבוהואכותב,הואאיךעלאלא

שהואמהמראותשבעותלאשעיניוהזה,בעולם
והואאותוהמציפותההרפתקאותומשללרואה
בהםשאיןלנושאומנושאלענייןמענייןעובר
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מספרהואאםביןמיוחד:דברשוםכשלעצמם
עםהמיניותהתנסויותיועל

האוזנייםבדיקותעלזונות,
אישטוואןמחדירשבהן

תוךאלשעווהגושיגרמנו
כיצדמדמייןשהואבעתאוזניו

גרמנושלאשתואלחודרהוא
אםוביןמשולשת,פנטזיהבמין
הראשונההפעםעלמספרהוא
שמו'שזהבסיפורואוסלרקדשבה
בחורהעםיחסיובפרשתעוסקוהוא

תמידהואכמבהטן'שפגשישראלית
שאולילמסע,שלוהקוראאתמוביל

בנאליתכהליכהלונדמהבתחילה
לאטאבלכפרי'בנוףאועירוניברחוב
ליותרהופכתהיאהפרטים,כשמתגליםלאט,
רקאותה.שמדריךמיבזכותמרתקתויותר

יוצרלפגושלקוראמזדמןרחוקותלעתים
אמנותיאומץבעלדרכובראשיתכזהובמיוחד

הצעיריםהיוצריםשלרובםזה.מסוג
מנסיםוהםזהמסוגמכנותחוששים

מסביבומסכיםמסכותליצור
לספריודענשראבלליצירתם.

נהדר'זהאתעושהוהואסיפור

בשלה,שכתיבתומשוםודווקא
לוותרלעצמולהרשותיכולהוא
ולהגיעההרחקהניסיונותעל

לעניין.ישר
רקלאנשרשלמסוגומחבר
גםאלאלקורא,עונגגורם

באשררבהסקרנותמעורר

איןהעתידיות.ליצירותיו
יכולתלושישספק

בהעדרגםהאנושיהלבשלצפונותיואתלגלות

לקרואיהיהמאודמענייןומעניין'השמיעה,חוש
שמתחזהכזהלאבעתיד'שיכתובהרומןאת

 ·:·צורתו.שזושלםרומןאלאסיפורים,לספר

קרפעלית

ואתיקה,דתבישראל'לאומיותלמשל:כמו
במקוםהשואה,משמעותאווסוציאליזם,הומניזם
הכתובכלשלאגםמהנושאים;מגווןעללהתפזר

שהתפרסמומאמריםלצדשכןמשקל'באותוניחן
רשימותמופיעותאקדמייםעתבכתבי

עיתונאיות.

שואה""יוםלאי·קיוםבהתייחסובמבוא,כבר

שלנטייתהאתעבורןמצייןארמני'
להתחמקהמודרניתהלאומיות
למדר"לנסותמכבידים,מזיכרונות
אתלעשותלזמןלתתאותםולשכוח
עלולהשקרהבמהההתעסקותשלו.

 .) 17<עמ'החיים"כלאתלהרעיל

לצדהלאומיות,שלתכונתהאכן
השכחתהיאמדומיין'עברבניית

מהזיכרון.חלקים
הואוגלגוליההכנעניותעל

ב"אוטוביוגרפיהכותב

נקודהומצייןפוליטית",
גבילמשמעותיתציון

"הלאומיותשלו:הגותו
אםלמרקסיסט,אותיהפכה

ש"השתלבוומכאן ,) 25<עמ'לצמיתות"לאכי
והחשיבההמרקסיסטיהזרםזרמים:שניבראשי

 .) 26<עמ'הכנענית"

הקמתמאזדרכוועלללח"ידרכועלמספרהוא
בקפה 1951בקיץוטושעםופגישתוהמדינה,

הסכימוממושכתבשיחהאביב.בתלנסית
עםכלומרחדש,עםיצירתרעיוןלגביהשניים

<כפילמדינהדתביןהפרדהתוךטריטוריאלי
לח"ינציגבהיותוהאמריקאימהמודלשהושפע
העבריהמיתוסלגביחלוקיםהיואךבארה"ב),

נותרוהיסודבעיות

שינויללא

הוצאתעוץ'וארץאתונה :עבורןבועז

עמ' 269 ' 2010ספריםנהר

כךכלרביםלפרסםניתןכמהעד"נדהמתי
משוםשינוי'ללאכמעטמחדש[מהמאמרים]

עסקושבהןהיסודשבעיות

אףורובןהשתנולא
עבורן'בועזכותבהחמירו"

וארץאתונהלספרובמבוא

הנועבורןבועז .עוץ

שמסלולוייחודי'אינטלקטואל
ל"פעולהמ"הכנענים"נמשך

בהשתרשות<שדגלההשמית"
המרחב>איחודידיעלבמרחב
שלההעתכתבמעורכיכאחד

טרםהצערשלמרבה'אתגר":
אקדמית,מחקרעבודתעליונכתבה

השמית"."הפעולהתנועתעלגםכמו
מאמריםשלאסופההואהנוכחיספרו

שונים,בנושאיםהשניםבמשךשנכתבוורשימות

חירות,שלמידהקודמיומשנישונההואובכך
והחשבון ,) 1975 (עצמיבמימושתהליכים
התנועהשעניינוהביקורתי ) 1988 (הלאומי'
נוספתלמהדורה<שזכהישראל'ובמדינתהציונית

זבד>.שלמהמאתהקדמהעם 2002ב·
וזהמעטים,לאענייןתחומיבעלהואעבורן
היהעדיףכיאםהמגוון'המאמריםבמבחרניכר

שערים,שלושהלשנייםספרואתשיחלקלקורא,



עבורןהיהודי.מהעםהמוחלטוהניתוקהקדום
עמידתובאימהתנועההמהירהפרישתואתתולה
<עמ'עטופרימאמרלפרסםבהבטחהוטוששל

שלחוטוש,עלבביוגרפיהזה,בעניין .) 32-31
טעןעבורןכיפורתיהושעמספרבידו'ועט

ולאערביתאומהלצדעבריתאומהלבנותשיש
שנכתבמאמרואתפסלההמערכתחשבונה.על

ופרש.עבורןקםולכןזו'ברוח
המדינההיותעלעבורןכותבובענייניותבקיצור

 ,) 36-37<עמ'אוקסימורוןהיהודית-דמוקרטית

זכותביןלהבדלוהצורך ,) 38<עמ'האומהמהות
גםכמו ,) 39<עמ'לאזרחותוזכותלמקלט
"אתונהבשםמרכזימאמרהציונות.משמעות

תרבותביןהמהותייםבהבדליםדןעוץ",וארץ
האינטלקטואליהאתוסלביןהיהודיתההלכה
ובשכרובמוסר'בצדקדןהואובו ,) 59<עמ'היווני

ש"לאכךעלעומדהואשםהבא.בעולםועונש
ותגמוללמשפטבנוגעדברהמקראבכלנאמר
 .) 62<עמ'הבא"בעולםועונששכר

המופיעחזונואתלצייןראויהלאומיתבסוגיה
מדעי"לאסוציאליזם"לקראתבמאמרדווקא

ב-שנכתבמרקם>,קולכלפימופנית<העקיצה
יכולהחיתההישראליתשהחברהנטעןובו 2001

שלהיתרותזכויותיהםבהבוטלו"אילולשגשג
אילוהחזון.הושגואילולאומיים,ודתייםחרדים
קפיטליסטיתבורגניתרפובליקהישראלחיתה

החוקבפניבאמתשוויםאזרחיהשכלאמיתית,
הקפיטליסטיהדגםדבר'שללאמיתו ] .•. [

מדינהשלבארץהקמתהאתמחייבהיההמושלם
לאום[מדינתללאומיותםלחלוטיןהאדישהאחת

הקמתולאאזרחיה,שלודתם ,]ב"י ?א·לאומית
ואחתישראליתאחתלאומיות,מדינותשתי

 .) 235<עמ'פלסטינית"

לציונות.ביחסגםעבורןמנסחראויותתובנות
כיצדחילונים,אנו"הריהארץ:עלהבעלותעל
הארץ?עלאלוהיתלהבטחהלטעוןיכוליםאנו

בארץשכאןהטענהבאהחילוניתכאלטרנטיבה
קמהלאהיאהאםאבלהיהודית,התרבותקמה
 .) 77<עמ'בבבל?"גם

נוכחהמדינהשלהקליטהיכולתלגביגםכך
לתפיסתכלחסרייהודיםאלפימאותהגירת
ביחסגםכמו ,) 71<עמ'וז'בוטינסקיבוודאו

הודות"ניצלוישראלארץיהודיכיהרווחלמיתוס
לכךהיהשלאמראותהעובדותבעודלציונות",

באל-עלמייךהרגמניתלתבוסהאלאלציונותקשר
 .) 85<עמ'ובסטלינגרד

עםהמיוחדתהיחסיםלמערכתבנוגעלמשלאו
עלולאכלליאשמהרגשעלהמבוססתגרמניה,

ישראל'עלוהשלכותיהאובייקטייבים,אינטרסים
עםלהתמודדבעצםצריכהאינהכינונהשמאז

ולהתאיםבעולםהפועליםהאמיתייםהכוחות
פיתחהממנושכתוצאהמצבאליהם.עצמה

בנתקהפועלותחוץויחסיכלכלהשלמערכות
מבנהשהולידומערכותהעולמית:מהמציאות

הסימפטומיםשלהחרפהמעוות,תעסוקהשכר
ידפושטתלדרגת"שקעהישראלה'גלותיים'.

לאמתקיימתוהיאלעולם,ומטרדנטלת,ינצח

הכלכליהפוליטי'משקלהמכוחלאעצמה,מכוח
ששת'אשראייסודעלאלא ] ... [והצבאי

מוסרימשיקולפטורההיאכךהמיליונים'".
אליהשיתייחסוודורשתהעולםאלבהתייחסה

עלאלא'ריאלפוליטיק'שלמידהקנילפי"לא
 .) 91<עמ'מוסרית"אשםתודעתיסוד

ארה"ביהודישלהסיועכינכתבהקשרבאותו
אתלנצלבישראלהשלטוניתלמערכתמאפשר
בציבורכוחהעלולשמורמחד'התפוצותיהדות

"בלאמאידך'הסיועכספיבאמצעותהישראלי
אלהכספיםעלוחשבוןדיןליתןשתצטרך
 .) 99<עמ' 11למערכתשמחוץלמישהו

המאמריםשביןהמסויםהאיזוןלחוסרמעבר
אתלהזכירפשטניכיעודאעירוהרשימות,

"הפרוטוקוליםגםכמוצ'מברליןלידויינינגר

השטניות"כלעוברן:שלכניסוחוציון",זל~ישל
ליהודיםהאנטישמיםשייחסואנושיותוהאנטי
ביןלהבחיןיש .) 117<עמ'נאצית"המצאהאינם

החרםאתששללויינינגרשלהיהדותביקורת

הנאציזםמבשרישלהיחסלביןהיהודים,על
אלבניהאתלהציבלדעתימוגזםכןכמוליהודים.

כהארצות"וישהכותרתתחתסומליהליד
מעונייןאינושאישדלותומוכותסדרפרועות
 249-<עמ'שהיא"תכליתלכלעליהןלהשתלט

250 (. 

המאמרים.עושרלנוכחמתגמדיםאלהכלאבל
מושכלתבצורהביטוילידיזהעושרבאשלאחבל

 ·:·יותר.
כרבעיוסי

אורןגל
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