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שיבואעדהדיבור,שיבואעד

הספקשיתבררעדאואליהו

עמ' 260 , 2010כתרהוצאת ,זחזקלצ'חלהר: [i ~אלמוג

היסטוריההיאבארץכאןחמזרחיםשלנוחיחירח"חחיסטוריח
מהכלרגעומאותוכחוק,עצמםוסימנובאוהאשכנזיםפשע.של

אתלנוהשאירוהםפשע.היהאתםפעולהשיתוףהיהשלאשעשינו

הפשעהואשלהםהשלטוןהאמתשלפילמרותלחוק,שמעברמהכל
היאשלנוההיסטוריהכללפרודיה,חיתהשלנותרבות לכ]".[האמיתי
אלמוגשלהרומןגיבורחזקל,שללעבודהחברואומרהזיות",עכשיו
 ,ביטוןוארזפריהחביבהשלספריהםאתלפניוהביאחבראותובהר.
בהם,ויעייןהספריםשייקחלחזקל"והציעשוחטואלהסבירסקישלמה
ספראתלכתובהתחילעצמוהחבראףהרבה.""חוכמותבהםוימצא

סליב,<ואדיהפשע"של"ההיסטוריהשהיאהמזוהיםשלההיסטוריה
ב,ארגווזהר ,רועיואריהאבוחצירא,ואהווןהשחורים,והפנתרים

ומרדכייהושע,ושמעון ,מרציאנווסעדיהבן-חרוש,ודודמשולםועוזי

לאבוודאיספריםהוצאתשאףספרנאווי>,ועזראפחימהוטלירענונו
אוהמזוהיםהיהודיםהוצגוכפושעיםרקלאאך .לפרסמותסכים

ערביםשונאישאנחנועלינו"סיפרוהחבר:אומרהיהודים-ערבים,

 ,שיערולחמצןלערביםמוותולצעוקלהאמיןהתחלנושכברעד ]".[
בארבעיםאותםשגירשואלהשאנחנושמועותלהפיץיתחילומעטועוד

לצאתמאפשריםלאשאנחנואוהאשכנזים,אלושהיולמרותושמונה,
ההתנחלויותשלהזההענייןכלושבעשישיםשמאזלמרותמהשטחים,

בזולבתיםשםלמכורהתחילואותנולצרףוכדי ,אשכנזיענייןהוא
בכיתיואניבקטמונים,אוטובוסכאןהתפוצץשנתייםלפני ]".[

החברפונהבהמשךמכאן.""ענייםהורגיםמשםענייםאיךכשראיתי

לקראתהשחוריםהפנתריםמפלגתאתמחדשלהקיםומנסהלפוליטיקה
ירושלים.לעירייתהבחירות

אף ,הפוליטיהכיווןאלמפנהבהכרחאיננובהראלמוגשלהרומן
העוסק ,בהרהנלהבים.ונאומיוהחברבאמצעותביטוילונותןשהוא
המצבוריםאתלהטעיןבוחר ,דמויותיושלהיהודית-ערביתבזהות

ולהציעסותרים,הכביכולזהותםחלקישנישלוהתודעתייםהתרבותיים
החברתיתבמציאותלהשלמהכאפשרותזה;אתזהכמשלימיםאותם

חיים.אנחנושבתוכהותרבותיתפוליטית

מרתקת.תרבותיתאופציהבהראלמוגשלספרומציעבכך
תרבותשלבאוצרותיהנטענתהרומןשלהמזרחיתהפרספקטיבה

היהודיים.בהיבטיהוהןשלההערבייםההיבטיםמבחינתהןשהודחקה,
שכברכפימאודערביתרקלאהיא ,ובהראליבאהמזרחית,הזהות

מוסיףהואובכך ,מאודיהודיתגםהיא ,לפניווטוביםרביםטענו

עודנעניתשאיננההעברית,בספרותדרךהרומןמסמןבכךומחדש.

החדשההעבריתהספרותשלגרפיהובהיסטוריששלטולהגדרות
כחילונית.עצמהשהגדירה

כברלמצואאפשר ,בהרשמציגהאלטרנטיביתהתרבותיתההצעהאת

בארמיתומשולבתורבניתמקראיתשהיאהעבריתשבי:המוליכהבשפה
ופיוטשירהלשוןוהיאיהודית,שאינהוערביתיהודיתוערביתבבלית

26 
 354גליון

שפהזוהיהשתיקה.ושפתהתפילהושפתיומיום,בלשוןהשלובה

שאיננהשפהזוהימפורר.עולםמסמנתהיאובכךמלכידותהמתפרקת
החילונית.האשכנזיתהישראליתהעבריתשלהלשונייםבשדותמתפקדת

שבחייהם,והקרעיםהשבריםולמרותובעזרתה,המפורקתהשפהמתוך
גלותשלסיפור-לכידותבושישסיפורלספרוגיבוריובהרמבקשים

קבליגאולהמדרשכעיןבסיפורלראותאפשרלגאולה.תשוקהושל
תפיסות ,וכך .הרומןשלהריאליסטיתבמסגרתהמציאותלתוךהמתחבר

יום.קשתבמציאותמשמעותןאתמקבלותוגאולהגלותשלקבליות
לכךאיןכידומה ?מושגתהיאהאםבהר?מכווןשאליההגאולהמהי

שיתבררעדהשעיה,שלבסוגאותנוהמותירההעלילהבמסגרתתשובה

היאהגאולהכיהאפשרותעולהכךמתוך .אליהושיבואעדאוהספק
בהגשמתה.ולאלהההמתנהבעצם

כובשות ,בחולשתןחשופותהמופיעות ,כביכולהמינוריותהדמויות

 ,וחזקלצ'חלההצעירהזוגהםכאבעדותלושיםקרועיםבעוצמתן.
עומדותוביניהםבעולםמקומםאתמוצאיםשאינם,יתומיםהרומןגיבורי

 .עבודתומקוםאתמאבד ,בגדאדילידילהוריםבן ,חזקלומבוכה.שתיקה
שייראיננומהםואישמצומצםבמגעבאהואשאיתםהאנשיםמעגל

ההרה,בגדאדים>להוריםבתהיאגם ,<רחללצ'חלהגםהכוח.למרכז
תלושיםעובדיה.החכםשלאשתו ,ומזללאחיותיה,מחוץקשריםאין

המאמציםהוריהם<ז'ורז'ט),מזלואשתועובדיההחכםגםהםוקרועים

אתליושנהלהחזירלשוואמנסהעובדיההחכםוחזקל.צ'חלהשל

למנהיג.להולהיותהקטמוניםבשכונתבבליוצאיקהילתעטרת
המורשתאתעובדיהעזב ,לישראלמעיראקמשפחתוכשעקרה ,בנעוריו
הנכד .סבולושייעדהיורשלתפקידעורףוהפנההמפוארתהבבלית
למהגריםבתאלפסיה,ז'ורז'טאתאשדודיםחוףעלפגשהמתפקר
לבקשוכשבאוכבודם",ואםאב"מוסרותהיאגםששכחה ,ממרוקו

בקענפער ,בהיריוןחיתהכשכבראיתה,לנישואיומשפחתוברכתאת
 ,סבומתשהתעוררההסערהבתוך .משפחתולביןבינויותרעודעמוק
גםהופרהשלאשתיקהגורג'יה,אמולביןבינונפלוושתיקהונתק

קטנהקהילהשללרבrזוהפךומצוותתורהעולעצמועלולקחכשחזר
ומצומצמת.

לביןשבינםהקרעיםובשלהשתיקותבשלמיוסריםברומןהגיבורים
למצואהקרעים,אתלאחותמבקשיםוהםעצמם,לביןובינםהעולם

הזרותעללהתגברמבקשיםוצ'חלהחזקלהאילמות.אתולהפרחיבורים
קרבהלעצמםלבנותומנסיםשלהם,והבדידותהיתמותעלשביניהם,
מאודמהוססיםאינטימיותליצירתניסיונותיהםמשפחה.וגםאינטימית

משפחה,לבנותמהמאמץכחלקובשבריריותם.בפגיעותםוכואבים

ry המצומצםברדיוסשנמצאמיכלאתהרומןבמהלךאוספיםהם ,קשר
המלכדהסיפורנמסרסביבוהשולחןהפסח,סדרלשולחןחייהםשל

ושחרורוהתהוותועלסיפור-גאולהשלסיפורשהואהשתיקה,ומפר
שהםאנשיםמורכב ,כןאםהגאולה,קולקטיבקולקטיב.שלעם,של

שלאמוהמסויגת,גורג'יהמזל;ואשתועובדיההחכםזרים:ברובם

שפתהאתדובראינושאישובודדהזקנהמולדביתשכנהעובדיה,החכם
למעןהלוחםאחיואתגםהשחורים.הפנתריםאיש ,חזקלשלוידידו

כשחזקלמצליח.אינואך ,להזמיןמבקשהואהקטמוניםתושביזכויות
לקשורמצליחוכשאינושלומשפחתושבתוךהנתקעלמתגבראינו
השבטייםהגבולותאתחוצההוא ,שבחייוהפרומיםהחוטיםאת

פלסטינית>מאםאביושל<בנולמחצהאחיואתלחפשוהולךוהלאומיים,
עלנבנתההקטמוניםששכונתצפאפהבביתהמתגורר ,איסמאעיל
ליללסעודתאנעאםאמוואתאותוומזמיןאותומוצאהואאדמותיה.

הסדר.

קרוביםומחברקושרואוסף,בהרמלקטהמסרבים,איסוףכדיתוך

ומוסיקלייםספרותייםטקסטיםורוחניים,גשמייםהוריםורחוקים,



הסיפור'ומתלכדנרקםבנ:יווכםאשרסמכותומקורות
המלכדהסיפורמולהשבר.אתחושףגםבזמןבואשר

הגיבור'שלהדיבורמחסוםעומדהרומן'חותרשאליו
חזקלשללדיבורוצ'חלחממתינההסיפור"כלחזקל:

כמהבחרמעמידחזקלשללשתיקתובא".אינווזה
ופסיכולוגייםחברתייםברבדיםמקורלחלקןסיבות:

אתמוצאאינוחזקל-השתייכותחוסרתחושתכמו

ואתחחגמוני'למקוםשייראיננוהואבעולם.מקומו
ההגמוניה,ריסקהבאהואשממנוהמסורתיהעולם

עודהיאחשפהשכחת .חוריושפתאתששכחכך

חוריואליופוניםמחלומותיו'באחדלאילמות.סיבה
~סית~סית,חסקל,אשלונכ,"אשלונכ,לו:ואומרים
השלכתנשייהתחוםלשונך'שכחתשכחת,לסאנכ,

נמכרשלנוילדאיךמילותינו'מאובנעלהאיךבנו'
והואאותנו."מביןאינוושובישמעאליםלאורחות

אתלחגוגעכשיווחוזרמצריימח,לך 1חמכיוסף

 .סיפורואתולהשמיעשחרורו
שלבפיחבחרמניחולבדידותלשתיקההסברעוד
תנועתאתמחדשלהקיםהמנסחהחברהמשניות,הדמויותאחת

דיבור'הפרעתשלנודיבור"בכלרואה]האשכנזית[ההגמוניההפנתרים:

חיתהשלנותרבותכלרעש,ובפיהםבאוזניהםחפנהשלנומוזיקהכל
הגיבוריםכלאתחזיות.עכשיוהיאשלנוההיסטוריהכללפרודיה,

לפושעים."חפנושלנו
שהיאערבית,אותוללמדמנסחבעלהשלמשתיקותיוהסובלתצ'חלח
אולייוכלושניחם,יחיועילגיםמעטאם"גםומקווה:חוריה,שפת

באילמותולאחלב,דיבוריאתלדברזאתבשפהמקוםלחםלמצוא
לד~ר:ומייחלמתחנןמצדוחזקלזאת."בחירשותלאביניהם,זאת

להפילמיליםמגרונומושכותושפתיוהקטןקריאתובחדרעומד"חזקל
רעעכשיוליתןדיבורליתןפחליתןמתחננות,אלוהים,לפני

לאאךהראשון."באדםששמתובלשוןבפחעמולהשתמשלשיחה
דיבורת, 1ראשוניבושישדיבוראלאמבקש,הואבעלמאדיבור

למצואיום-יוםאבקשכן"עלהמקור:אללהגיעניתןשבאמצעותו
חזקל.אומר " ...חבלומילדתיאדםאני ••.אמתדבריולכתובחפץדברי

והבריאה"הלידהכיהדיבורדרךהיאהראשית,אלהמקור'אלוחדרך
בספרמופיעשהואכפיהבריאה,שלהיהודיבמיתוסכךבדיבור".חם

בראשית.

רעיוןכאמורהואוהאותיות,חשפהבאמצעותבדיבור'הבריאהרעיון

אי·אוהדיבורסוגייתאתלבחוןואפשרמוקדמים,שמקורותיוקבלי

בליקוטיס"דתורהאלולפנותנחמןלו'בהתייחסגםחזקלשלהדיבור
העולם.נבראשבוהפנויהחללבפרדוקסאובקושיותהעוסקתמוחר"ן'
בחלל"אבלהפנוי:החללמןבאחשהאפיקורסותנאמרתורהבאותה
בבחינתחםמשם,הבאיםהמבוכותכןועלדיבור'שוםשםאין ••.הפנוי

שתיקח."

גםמקורחחזקלשלשתיקתוכיעולהס"ד,לתורההזאתהפנייהמתוך
אי-היכולתלדיבור:ניתןשאינומהמולובבלבולבתחייהבמבוכה,
אמוניקושיעלכאןמצביעבחרממנו.הנעדרהעולםבוראאתלהשיג

השתיקהכאשרנחמן'ו'מדברעליוהענייןממחותשהואותיאולוגי
שנשתנתה:לאלו'הותלקרבהרצוןאוקרבהעלגםבו-בזמןמעידה
שהיההאלשםממנינשכחחזקל,אושמיחסקל[לצ'חלה],לה"אמר
ליקוראתחיתהאמי •בוליקראלאאיששניםשכבריחזקאל'בשם

שמא<אוהאםשפתשלרקלאהיאכךאםהשכחהיחזק-אל".לעתים
ההוריםביתשלמהדתההתרחקותאליה.הקשרשלגםאלאהאם>שפות
מצבאתמסמנתהיאברומך'הדמויותשחוותהקרעמתחושתחלקהיא

למיתוסמפנהגםושלחן'ת iוחפליטהיתמות
לביןהאלוהותשביןההתרחקותשלהקבלי

אתומתארתלעולםחאלו'חותביןהשכינה,
גלות.שלוהעקרוניהאימננטיהמצב

המציאותלתוךדתייםיסודותמעבירבהר
תפיסותהרומןשלחקונוונציהבתוךומשלב

בתוךהמצויותכפילויותבאמצעותקבליות,

שמחפשיםהשפהשלו.שכבתיתהרבהשפה
אביושפתת: 1שנישלשפההיאומחברוחזקל
שממנהחשפהזוהיהבריאה.שפתוגםואמו

ואליהותרבותיהיסטוריבתהליךנגדעהוא

הגלותמצבלגאולה.כדרךלשובשואףחרא
שביקשפרויקטידיעלננפחברומךהמתואר
ונתקקרעיצירתתוךחגלות,אתלשלול
הגלותאתשסימנוותרבותשפחעםעמוקים

והךגרפית,גיאוההיסטוריתבמשמעותהחך

הרומןמייצרכךחתיאולוגית.במשמעותה

חברתיהפוליטיזהמקבילים:משמעותשדות
יהודי.חדתיוזההערבית,ותרבותםבישראלהמזוהיםדיכוישל

תיאולוגית:משמעותישלושגםהיתמותמוטיבעלמצביעההגלות

ועליאל'ומרחםאםמרחםחקרעותנוכאבאתבוכיםאנויום"יום
להתחברלהשתוקקאותישהביאוחללוההיקרעויותאתעמךלשמוח
לחיבורהתשוקהלצ'חלח.חזקלאומרושברי."קרעיכללתקןאלייך'

שלתודעהמולעומדתוהיאתיאולוגיתוגםארוטיתגםבזמןבוהיא

היא-היאהגלותזו'תיאולוגיתתפיסהפיעלמהמקור.אימננטיניתוק
 .הראשוןהניתוקאתהמשקףבעולםהאדםשלומצבוהעולםמצב

דורשלפרטיקולריותחוויותרקלאכןאםחךוהגלותהפליטותחוויות

שישחוויהגםאלאבישראל'לחיותובאומולדתםאתשעזבוהאבות
מושגיםהמהדהדיםמוטיביםעודלמצואואפשר •הקבליבמיתוסחדיםלח

פסחלסדרהאנשיםאיסוףאוהקיבוץמוטיבכמוהקבלי'מהמיתוס
האר"י>קבלתפיעל<התיקון'והניצוצותהשבריםאיסוףעלהמצביע
המנסחחזקלהבריאה.בראשיתשהתרחשהשברלאחרבעולםשנותרו
להתנסותמחליטאףעולמו'לתיקוןלהביאהרסיסים,אתלקבץ

אדםעלחתניא:ספרשמורחכפילתיקון'כדרךממששלבקבצנות
עלבעצמונדבותולקבץולצאתבשנהפעםלפחותקבצןלהעשרת

בחרשלשהקבצןמענייןנזקק.לחיותעשויאדםשכללזכורמנת
<הקבצנים>לבעטלירסגםרומזאוליובכךועיוור'חירשעצמומשים

השפעניצוצותאתלאסוףשתפקידםנחמן'ו'שלהמעשיותבסיפורי

הגאולה.אתולקרבשהתפזרחאלו'חי
כדיתוךהדיבוריכולתאתלהשיבהיבטים:כמהכאןהגאולהלשאיפת
הישראלית,העבריתידיעלהושכחואושנשתכחובשפותהיזכרות

הגמראשפתהכנסת,ביתלשפתלשובחחגמונית,האשכנזיתהעברית

לשפה-והתפילההפיוטוהיידיש,והארמית,הערבית-יהודיתוחמשנה,
ובסביבתהשבתוכהחשפהגםשהיאאחות,שפחמהערבית,גםשניזונה

הצמיחהובתוכההעשירההיהודית-ערביתהתרבותצמחההתרבותית

הקרעיםאיחויהם:הגאולהשלנוספיםהיבטיםהגדולות.יצירותיהאת

הסדרגםליהודיות.ערביותביןלקדושה,חולביןלבנים,אבותבין

לערוךמבקשחזקלהגאולה.אתמסמךוחזקלצ'חלהמתכונניםאליו
לתפורבביתוהחוטיספיקש"לאהמפורקבעולמומשמע><תרתיסדר
קרעיו".את

וצ'חלחחזקל .ברומךהחורותמוטיבמשמשהקרעיםמתפירתכחלק
אתבכותבולאבלחיותעומדעצמוהמספר<גםחוריםלהיותמצפים

הנעדריםבהוריהםגםכמוהמתקרבתבהורותםעסוקיםהםהרומן>.
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ו
ואשתועובדיההחכםוביתמותם.

הםגםעסוקיםכהורים,עצמםהמציעים

כךכדיתוךמהוריהם.הכואבבניתוק

הגדוללאבההפניהגםמהדהדת
לקשרבהרמתייחסכןכמושבמרומים.

מעולמותרוחנייםואמהותאבותעודעם
יהודיםמתנגשים:וכביכולשונים

חול'ושלקודששלמתחומיםוערבים,
התקופה:מ~ניוכאלוש~כבר~אלו

פייטנים,ומשוררות,משורריםרבנים,

הגות.ואנשינשותוזמר;ת,זמרים

ההקדשהומסקרנתמפתיעהמביניהם

יוסףעובדיהחכםלמוךהרומןבפתח

סומך'ששוןפרופ'ואוסתאזשליט"א
מכונןשחיבורןמזוזושונותדמויותשתי

המחברפונהאליוהתרבותיהעולםאת
המענייןהחיבור •והערביהיהודיהעולם-

הרוחני·המורהביןהואכאןשנעשההזה

חוקרלביןהמזרחיהדותשלתורני
המסורתומשמרהערביתהספרות

היהודייםהכתביםביןהערבית:

הרבנשעןעליהםהמוסלמי'העולםבתוךנוצרואשרהמונומנטליים,
והחדשניהגדולההלכתיהפרויקטאתמקיםהואבסיסםועליוסףעובדיה

מפוארת.ערביתמורשתלביןהתורנית,האשכנזיתההגמוניהמולשלו
מןשואבהואמהם.אחדאףעלמוותרואינושניהםבעקבותהולךבהר

בין<כמושתיהןביןמחודשעיבורליצורמנסההערביףת,ומןהיהףדיות

וחזקל>.צ'חלה
למוטיבקשורבהרשלהמנטוריםשניביןהחיבורשלנוסףהיבט
דבריבין-לספרותדתשביןההבדליםלבחינתומפנהברומןהעובר
הכותבהמשוררשלהשקרדברילביןהקודשברוחשנכתבוהאמת
כותבשחזקלהשיר<כדוגמתמתקיימים"שאינם"דבריםשלוברוחו

ביןדיכוטומיהעלמצביעאינובהרמת>.באמתשאינוהמתאחיועל

להציגההניגודיות,אתלטשטשמנסהאלאועולמותיהם,המנטוריםשני

חוליןביןחיכוךבשלנוצרלאחזקלשלבנפשוהקרעשהריכמכלול.
מתוךנוצרהקרע .ותוויהודיערכיותושביןמתחבשלאולקדושה,

ותרבותחברהבתוךתלישותשלבתחושהחזקלשלחייוהפליטףת,מצב

בהרמקבץכןועל .בסביבתושנמצאמיכלואתאותומכילותשאינן
יהודישלהגדולההתרבותיתהמורשתשלהבנייןאבניאתהרומןלתוך

ולבנותשנשתכחוהמסורותאללפנותמנסההואשנחרבה.ערבארצות

וספרותיות,מילוליותוערביות,יהודיותמסורותאל-חורבנןעלעולם
התרבותיתהמורשתצמחהשבתוכםומוסיקליותאוראליותאלגםכמו

אלהשכלוהזיכרונותהתכניםאתאוסףהואינקה.היאומהםשלו
הכתובההמסורתבדרךשהועברוחוטיםהעשויהרשתופורשנושאים,

ומהבןנג'ארהישראלומר'מהרמב"םנמשכיםהאלווהחוטיםוהנשמעת.

פריה,וחביבהשטרית,שלוםוסמיביטון'וארזנקאש,ומסמיוחי'איש
מסופריםוסיפוריםרחבהתרבותיתיריעהפורשהרומןחרסייך.וטהא

וסיפוריולילה,לילהאלףוסיפוריסףפיות,אגדותסיפורים:בתוך

באותוחשובמקוםלמוסיקהגםפסח.שלוההגדהמבגדאד'שדים

אלוסמיהלאליוסליםפתיה,עובדיהיהודהו'שלמפיופיוטיםמארג:

כולת'וםאוםשלשיריהםעםיחדלרק,חייםוו'אלפסיהוזוהרהמגרבי
מפוטרעצמומוצאכשהוא ,משברשלשלברגע ,חזקלאל-והאב.ועבד

רוכשלאב,להיהפךעומדהואכאשרבדיוקפרנסהמקורומחוסר

כדיתוךילדותו.שלוהפייטניםהזמריםשלדיסקיםכספובשארית

אברהמיוליצילום: ,ובנובהראלמוג
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אתהשמיעושלאהוריו'איךחזקלנזכרהמוזיקליים,האוצרותרכישת
"אמרוהשכן:שלהרדיוממקלטלהלהאזיןנהנובבית,הזאתהמוסיקה

הזיכרונות,באיםהרחובותמןהשמים,מןהחלונות,מןאנחנו'כךלו'
אותהונשמעהמוסיקהאתלעצמנונשמיעאםנהנהואיך ,החוץמן

הלבבשקטהשיריםאתלעצמנונשרורעדיף ,הסגורבביתלבדנו

הדורותבנישלהחוויהעלעומדתפריהחביבהכן." /oלמתנותונמתין
הראשוןשהדורכךעלהמזרח,עדותשלוהשלישייםהשנייםהראשונים

הדורהפרהסיה,מןעצמובהעלמתעסוקוהיה ,שפתואתלמחוקאולץ
<אליוהשלישיהדורואילוהפרהסיה,לתוךבהתקבלותעסקהשני
אתמשווהגםפריההפרהסיה.אלהביתבפריצתעסוקבהר>שייר

האשכנזים,למקבילותיהםערבמארצותהמהגריםשלהדורותשלושת

לברואכדישפתואתהכריתהראשוןהאשכנזישהדורכךעלמצביעה
עודמעברו.השלוללביןעברואתהשוללביןומבחינהחדש,עולם

אין"המזרחי"לעומתהאשכנזי'והשלישיהשנילדורכיפריהאומרת

ישלנהרהכל.מחקהראשוןהדורכילהתגעגעלמהואיןלחזורלמה
מנסהחזקלגיבורובגעגוע.עוסקאכןוהואלהתגעגעלמהכןאם

שנפרקוחלקיהאתולאסוףממנושהרחקההתרבותאתלהחיות
גדולה.קיומיתממצוקהלהיגאלכדרךונתפורר'

המבטיחההאורקרןאת ,היומיומיברובדלגאולההתקווהמעטאת
לושמשיגצפאפה,בביתאחיואצלהמובטלחזקלמוצאפרנסה,מעט

וההתחדשותהצמיחהשבוזהבהקשרשכונתית.במכולתעבודה
אתגםבהרלנומזכירהגבולות,חצייתשלבמקוםדווקאמתאפשרות

מופיעהרות .דודביתנצרצמחשמתוכההנוכרייה,המואבייה,רות

מתקיימים<שםבירושליםשלשום''תמולהקפהביתשלבהקשרברומן
שללרומןמפנההקפהביתשלהשםחזקל.>מגיעשאליהםשירהערבי
לפסוקהמתייחסמהדהדת>,בהרשלשהשפהרוחניאב<עודעגנון

חזקלאתמוביליםשלשום'ב'תמולהשירהערביב.פרקרותבספר
ההליכההשתיקה.ממועקתולצאתשלוהשפהאתלמצואשירה,לכתוב
שכבתית,הרבהשפהמבחינתבעיקרעגנון'אלהליכההיאהקפהלבית
מראהבתמונתכמוכילחשובשלאאי-אפשרהתכנים.מבחינתגםאך

הולךהראשוןבהר.שלווי w ~חזקלמולעגנוןשלקומריצחקעומדים
החדשהעולםמןבאהשניואילוהחדשהעולםאלהישןהעולםמן



הרומניםשנישלאחידההלאכשהשפה ,הישןהעולםלעברופניו
הלך"לאקומריצחק ,ישראללארץבבואו .משברשלמצבמסמנת
אתכיבדולאהשבתאתשמרולאתפיליןהניחולאהכנסתלבית

דתאת-ביפומוצאהואחדשהדת"גם ,בכךדילאואםהמועדות."
פניואתנושאאךלהתפרנס,כדישבתמחללחזקלואילוהעבודה."

הכנסת.ביתאל

מעלהשלמירושליםלגלות,גאולהשביןבמתחמיטלטלקומריצחק
שהואהעמוקההסתירהאתליישבמצליחאיננועגנוןמטה.שלליפו
הרואהבא,הואשממנוהיהודיהעולםשלהמרכזיתהתפיסהביןמוצא

היהדותשמציבההתפיסהלביןוגלות,קרעשלעקרוניבמצבהעולםאת
כמו ,עגנוןויישוב.קונקרטיתגאולההמחפשתהמחולנת,המודרנית,

שבוהעמוקהיהודיהמטעןלביןלאומילביתשאיפתוביןקרוע ,גיבורו
גבולותבתוךמגדרבגעגועלהיטעןיכולאיננול"מקום"הגעגוע

ולאומיים.פוליטיים
הואבמקומם.אינםבעולם,קיומוואופןהמשפחההבית,חזקלעבור
שסביבוהדמויותשלהפליטותמצבוזרות.כתלישותאלהכלאתחווה

הנדיריםברגעיםזאתממחישבהרהגלות.הואעצמוהביתאימננטי.
כאבתחושתאתגםבזמןבוהמכיליםהזוג,בניביןאינטימיותשל

כלכאבהיהכדאיאםיודעאיניעדייןלה,ואמר •.. "הריחוק:
ואףלה,ונשק ,לחיבורהזאתההשתוקקותלמעןהללוההיקרעויות

אניעלולהשלמיםחייםוחשבה ...בפיוחמיצותטעםהרגישההיא
באינטימיותיששבירותכמה "•••הזאתלחמיצותבהתרגלותלהעביר
ושלחולשהשלמדויקתחשיפהזוהיזרות.כמהמבוכה,כמההזאת,

ושרק.כחלנטולתכוחניות,נטולתאנשים,שניביןשוויוניות
חזקל ,טרגיגיבורהואעגנוןשלמגיע>שאיננו(ה"בא"שקומרבעוד
קונקרטית.לגאולהשואףואינומבקשאינושהואמשוםטרגיאיננו

אלאחירות,לא ,שחרורלאלגאולה,בציפייההיאהגאולהמבחינתו

השוניםשהרבדיםהעולמותלכלגעגועים,שפתהיאהשפהגםה~תנה.
כלביןאינטר-טקסטואלייםיחסיםיצירתכדיתוךמסמנים,שלה

אינטר·יוצרגםבהרכילבלשיםכדאיזה<ובהקשרהללוהעולמות
המסורתמיטבפיעלוזאתשלו>,אחרותליצירותהרומןביןטקסטואליות

חייה,אתמולוומנהלתהטקסטאתהווייתהבמרכזשמהאשרהיהודית
סביבנרקמתשהווייתהתרבותהיומיום:חייואתההגותהתרבות,את

<ציונות>.מקוםסביבולא<יהדות>טקסטים
שאיןבעברי;תהציונית,החדשה,ההגמונית,העבריתאתמחליףבהר

מכניסהואטריטוריות.חוצותהן ,להיפרטריטוריאלית,זיקהכללהן
מערערהואובכךהגמוניותשאינןתרבויותהשונותהעבריותבעזרת

בתוךזרותיוצרהואכךמציון.העבריתאתמנתקהואההגמוניה.על

ביןשלמעשהיוצאהערבית.בהכנסתאותהמעציםואףהעברית
המספרשלקולוגםוביניהםרביםקולותמהדהדיםחזקלשלהשתיקות

האנשים.יתרביןכאישעצמוומציגההסתרמןויוצאעצמוחושףאשר

'תמולהקפהבביתשפגשאמיתיתדמות ,חזקלשלוזמנוגילובןהוא
אתחותךכמוהמספר ,זובדרךעובדיה.החכםשלובשיעוריםשלשום'

ביןשווהבמקוםעצמואתומעמידבמציאותעוגןומטילהספרות

כלעלרם"שהואהעולםבוראשאיננוהאנושילמספרכיאהשווים,
צנעהשלבמקוםהמספרעצמומעמידכךנעלם".מכלועמוקרם

יכול.ככלכאומניפוטנט,להופיעלאומשתדל
מעשהדוחה"והיהבשכירותה:נחשפתחזקלשלהגבריותגםבדומה,

בעלאיזהחשבה,התנהלה,גופהכלשהיאעדלילהועודלילההאהבה
 " .••ממשאינו ,לישודךזה
ונשניםחוזריםבתיאוריםבהרממחישחזקלשלבעולםהרעועמצבואת
הקבלי>ההתגלותשלהמצבגם<שזהוערות"וחציתנומה"חצישל
ובחלומותחלומות.בועוליםכךומתוךקרובות,לעתיםחזקלשרויבהם

שלחלומותיהןביןבהרעוברלעתיםשבמציאות.הגבולותמיטשטשים
מסמנתהתודעותשביןהמחיצותשבירתכאשרברומןמהדמויותכמה

התרבותיהחברתיברובדגםהגבולותלשבירתהתמידיתהחתירהאת

שבאמצעותהלערביףת,יהודיףתביןהמפרידההמחיצהשבירת ,והפוליטי
מדבראיש ,ויהודיערביאו ,וערבייהודישלםאדםלהיותיוכלהוא

זולתו.וביןבינוהעולם,וביןבינוהמקום,וביןבינובריתהיאשהמילה
ואתהשתיקהאתמדובבת ,בהרשלהפרוזהכמו ,חזקלשלהשירה

הפליטות:שלהשונותהשפותביןהמחברתבשפהנעשיתוהיאהפליטףת
אומרתבשבילינו>לאהואהזה<העולםארגז"פארנישטאיזוועלט"די

מעטלאלבנות.חב"דשלבאולפנאשלמדהביידישלחזקלצ'חלה
אפשרותהיאהשירהעבורהגםשכןפיוטיים,הםצ'חלהשלמדבריה
מקבליםוהמדרשיהפיוטיכאשרהרומןפועלשבואופןבאותו ,לחיבור

הריאליה.דרךמשמעות
גאולהומוצאמחפשוגלותניתוקשלבתחושהבעולםהמתהלךחזקל

-המנותקהמצבמתוךדווקאהמרחק.ביטולאתהמאפשרתבמילה
הערלה,הסרתהברית,היאשהמילההגילוימתאפשרהגלות,מצב

 ,בןלוייוולדשלאחזקלהצטעראחתבסיבה"רקהמחיצה:ביטול
 ,אבינואברהםשלהבשרבבריתיכניס;שלאשמח,סיבהובאותה
לבועוולתואתאותוגםשימולהמוהלמןמבקשהיההזמןשבאותו
מסיר."להואיןלשנהמשנההצומחת
עבריותהכיפריהחביבהאומרתלשפה""משפהאביבנוריתשלבסרטה

אזורעיוורון.שלנקודהביניהןשמחברתמהויותשתיהןוערכיותה
שתיקה.שלכאזורמתוארבהרשאצלאזוראותוזהואולינטוש.שכחה

האחתשפות:שתילמעשההיאהעבריתעבורהכיפריהאומרתעוד
שהםציונייםבמשקעיםמלאה-והשנייהוהתפילההזוהרשפתהיא

רקשהואמשיחיפרויקטעליהשמעמיסההשפהעלמחודשתהטענה
בשירתהפריההשפה.אתמדלדלפריה,פיעלהזה,המהלך .דתיבחלקו

ציונית,הטרוםמשמעותןאתבעבריתלמיליםמחזירהשלהבפרוזהוגם
ברבדיהמחדשהשפהאתומטעיןבעקבותיהבהרהולךרביםובמובנים
הישראלית.מהעבריתשהודחקוהיהודיים

בפירוקההיאשלה,הראשוניותאתלשפהלהחזירהדרכיםאחת
הגייתהשלטכנילימודתוךממשמעות,המנוטרליםלמרכיביםלצליליה,

ואותיותלצליליםהשפהפירוקחזקל.ידיעלהשפה,שלהבבלית
והקבלההסודתורתמתבססתשעליוקדוםספר-יצירהלספר~פנה

הא"בלאותיותהספירותביןמחברהואהבריאה.בעקרונותשעוסק
העולם.נבראשבעזרתן
להתחילחזקלשללרצונוגםמתקשרהשפהשלבראשוניותהעיסוק
קלושים.ופחותחדשיםחייםחדשה,משפחהלעצמולבנותמחדש,

במקומה.לאאךשחיתה.המשפחהומןהמקורמןהנתקעללהתגבר
אביושלשמו .ואיננושהיהמהבסיסעלמחדשלבנותמבקשהוא

הנביא.אלגםהמפנהשם ,אווי w ~הרלי ,אליהוהיהחזקלשלהביולוגי
ושראביושלטליתובשולי"החזיקבילדותואיךבגעגוענזכרחזקל
עבדאללה,עובדיה,החכםשלסבוכיגםמספרבהרה~ננ.י".לל~הושירים

עמוללמודויושבהנביאאליהובאשבתות"במוצאיכימדמייןהיה

המכונה ,מבגדאדחייםיוסףרבנועלעובדיההחכםסיפרועודתורה".

שבתמוצאיכלאליהוגילוילו"שהיהחי',איש'הבןספרושםעל
מחדרוויוצאהתורהמןעמוולומדהנביאאליהועםיושבוהיהקודש,
לפניהוריהםלקברותעוליםוצ'חלהכשחזקלוגם,מזוהרות".כשפניו

לקראתוהשביםהעוברים"מברךחורבהבפתחבאליהופוגשיםהםהחג,
לשמים,עולהחזקלשלורבומורוכאשר ,הרומןבסוףושוב,החג".
הסוף, .לאליהוהיאההפניהכינדמה ,לווקראהקולבתשיצתהלאחר
בגדרשהיאהתרחשותמתאר ,הרומןשלהריאליסטימהאופיהחורג

גאולה?מסמןהסוףהאםאליהו?גילויזהוהאםנס.של
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המצבאתהסוףמסמןגאולה,מאשרשיותרנראה

והיציאהלעולם,הכניסהקרעהקרע.שלהאימננטי
והגלות,הבדידותקרע ,לארץמארץהקרעמהעולם,

לשולחןחדשות.לאפשרויותפתחגםשהואקרע
המתחאתלחיותשימשיכואנשיםמסוביןהסדר

המולדביתהשכנהשביניהם:הריחוקושלהקרבהשל
יכולאינוהנוכחיםמביןואישעבריתיודעתשאיננה
מחיצותאתשחצוואמואיסמאעילהאחאיתה,לדבר

בני-וחזקלוצ'חלה ,אותןהפילולאאךההפרדה
ולמרותזרות,ביניהםעומדתהקרבה,שלמרותהזוג

שעלולפניעובדיהוהחכםמזלשלבקשתם
הקהילהאתוינהיגודרכםאתשימשיכוהשמימה,
כיצדברורלאבשכונה,בבליהודישלהקדושה

והתלוש.הקלושממקומםזאתלעשותיצליחו
הרצוןועלקרעיםעלרומןהואוחזקלצ'חלה

הבסיסהםנחמןו'שאצלהקרעיםאלולאחותם.
רומןלחברכדיאיננההקרעיםאלהפנייהלגאולה.

אחרתאופציהלהציעכדיאלא ,דיכוישלמצבעל

הבקעאתמהדהדיםכאןהקרעים .הדיכוימתוך

 ,האלוהילמקורהאדםוביןהאדם,בנישביןהעקרוני
קצוותשלגרתזוביןעבהרומן .קיומיכמצב

 ,וחולקדושהוהורות,יתמותוחיים,מוותבינאריים:
דתמולוספרותשירהמוסיקה, ,דיבורואידיבור

יהודיותשפותמולהגמוניתעבריתופוליטיקה,
ת 1ועבריוגלות,ת 1פליטמולישראליותאחרות,

שביןהמתוחהקיוםאתמתארבהרת. 1ערבימול
היניקהמקורותאתמזיןשהואתוךגיבוריושללבין

וערביות.יהודיות-שלהםהתרבותיתהתודעהשל
 ,"ת 1ערביאות 1יהודי"אושלהציוניתהדיכוטומיה

אינוהואבהר.אצלאפשרות,איננהביניהןההפרדה
שלתיאוראלא ,מדיניאופוליטיפתרוןמציע

הכמיההשביןהעקרוניהמתחאתהמשמרתתודעה

הקיומיהמצבבשלשלה,אי-האפשרותלביןלגאולה
ההמתנההזה,ההשעיהמצבגלות.שלהאימננטי

תחתהחותרתכהצעההוא ,המחברלדיבור ,לאליהו

החילונית,האשכנזיתההגמוניתהישראליתהעברית

ועלשבתוכהוהגעגועהגלותקולותאתהמשתיקה
"מין ,לעברית""שכנהאלאעבריתאיננההיאכן

 ,שלנועברית"שאיננהאירופאים",שלעברית
אלוהים",עםהשיחהושלהכנסתביתשלאיננה

מסיני"למשה"הלכהלנוהמזכירבהרשלבלשונו

בשפההתורה",אתמשהלנומסר"בגמגוםכי
מהדהדתהיאשבירותהאתלהמחישוכדישבורה,

אתלהשמעניקהזואתשלידה,השפהאתגםכאן

 ,בהרלנואומרת, 1ליהודיהערבית.-משמעותה
בתשובהוזות, 1הערביאלבגעגועאלאמשמעותאין

 ·:·יהודי;ה.להיותשלהמשמעותאתמעניקה

אלוניעינת

ולנסותהגשראתלשרוףהמפוצלת:הכתיבה

הנהרשלהשנילצדולהגיע

מחיקה

הראשונהמהפסקהאותואהבתיכשכאח.עוסקבדנחדרתומסשלמחיקההספד
 ,משפחתולבניהמספרדמותשלהתיעובגםוכךגברה,שליהאהבהעמודכלועם

 ,ליגורםבמחיקההמסופרהסיפור .שלוולשורשיםשלולהיסטוריה ,לעמו
שטנהעלשמבוססתלפרוזהלהימשךנטייתיעללתהותכמה,יודעהמיבפעם

אבי .המרלסופםעדמרפיםשאינםוהלקאהדחייהיחסיעלשמבוססת ,בוזו

עמדתואתמבטאיםאשרסיפורים-מפוצליםסיפוריםשכאלולסיפוריםקוראת
אכזרומטונף,טהורומכוער,יפהמנוגדים:קטביםלשניהמחולקתהדוברשל

הרעותהדמויותאינטגרציה.מתקיימתלאמפוצלבסיפורולבן.שחורלב,וטוב
כמלאכים.זכותנשארותבנמצא,כאלוישאםהטובות,והדמויותרעותנשארות

העמדותשבהכזוהיאטובהכתיבהבאשר ,הקלאסיבמובןרעה,כתיבהזוהי

רעהספרות .יותרעשירלמקוםהופךמייצגתשהיאוהעולםמשתנותהמרכזיות
טובה,ספרותעגול.סיפורמספרתטובהספרותבמקום,הנתקעתספרותהיא

 .האנושיהקיוםאתהמרוממתספרותהיא ,המסורתיבמובן

פסיכולוגיתאתנחתה

בתהליךראשונילשלבמשתייכתהמפוצלתהחוויהפסיכולוגיםבמונחים

בדומה<אוסטרית,האובייקטיחסיתיאוריית,ממפתחותקלייןמלאניההתבגרות.
טוביםרבים,ועודמוסילרובוטהברקה,פטריליניק,,אלפרידהברנהרדלתומם

העומדתהחוויהאתותיארההסכיזו·פרנואידיהשלבהזהלשלבקראהומפוצלים>,
העולםמחולקזהבשלב ,קלייןפיעלרע.אוטובאואו-או:שלכחוויהבמרכזו

התחושהומעניקות.נעימותפיותאווהרסניותמאיימותמפלצותלשניים:

הפיותאתשיבלעוהמפלצותמפניחרדהחרדה.הנהזהבשלבהנוצרתהמרכזית

להשלמתפשטניתדוגמהאכזרי.הרסמפניקיומיתחרדהאחרות:במיליםאו
אותהיחווהומעניקה,לבטובתכדמותאמואתהחווהילדהמרהיבים:הדימויים

דמויות,שתיקיימותהילדשלבראשואותו.תענישהיאכאשרפולשניתכמפלצת
<הענייניםאותה.להרוסבניסיוןהטובההדמותאחררודפתהרעההדמותכאשר

חיצוניפניושעלשהאיום,משוםהמודעות,ברובדישמעמיקיםככלמסתבכים

מודעתלאחרדהבעצםהואבשנייה>אחתנאבקותהאםדמוית<שתילילד
הילדעמוק,יותרברובד .אותותרדוףהרעההדמותשמאפחד ,שלולקיומו
החיצוניעולמואתשיחריבו ,עצמושלוהמפלצתייםהאלמנטיםמפנימפחד
הרעיםשהאלמנטים-הפרוידיאניותההשלכותלשרשרתבהתאם ,או<האם>הטוב
מאופייןזהששלבלהדגישחשובלאם>.<הידדהטוביםהאלמנטיםאתיחריבושבו

התפתחותית,תיאוריהבכלוכמושלב,רקזהדאגה,אלשליטה.חסרבפחד

והרעהטובמתמסמסים.הפיצולגבולותזובשלבהאינטגרציה.הבא:השלבישנו
אוטובהאוחיתההקודםשבשלבהאםאותהאח.דלאובייקטונהפכיםמשתלבים

נהפכיםהחייםמשוםומדכא,מרעישגילויזהורעה.וגםטובה?גםנהפכתרעה
טוביםזכים,לטהורים,האינפנטיליות,באשליית ,שנדמווהאיכייקטיםלמורכבים,

אינושעולמולהבנהמגיעאשר ,הילדכעתשיפור.כטעוניהתגלוומעניקים,

ותחושתההתפכחותדיכאון.חווההשניים,ביןמתעתעערבובאלאטובאורע
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