
1 
גלעדיובל יאירבןסיגל

בטעות
ריה" iבו·פ"אופוריה

 .קכגזיםגזם ת~~~~כךז;ר~ז;עות
f ;י~רירמtא;נ:וי ת~.?ז;עiJ ~ WP ה~

~זpקלו:זתוב;~הא;סהךק.ת iJ ??~ל:ה
~tקיד;נותסראש;ן~ל;לה

ראובניליותםהמעשיםפשרעל

בספרהישראליהצבאכלפיהביקורתטעםלעמעטלעמודארצהזובשרימה
היציהרפסגת •עמודים,אלפיבןאפירומןואונני,יותםמאתהמעשיםפשר
וכךהארשןו,הישראליההומוסקסואלי~סופר-משוררבעיקרשנועדמישל
חך-אהבהשלהנשואאוכן,שלנו.הספחתיהקלוקטיביבזיכרןונחקקגם

גםכמוהחזק, ) 1977 (ההזיהבבעדלמשלואונני,אתרבותהעסיקמינית
רבה,במיהדבלצ,נותרהכךשכתב.השירהובספרישלו,הפרוזהספריבכל

מדינתלישארל,ההגנהצבאכנגדאווננילשהוקיצוניתהחריפההמחאה
יפהשהשתיקההסיפוריםואלפימאותעוולוותיה,מעשיהבכללותה,ישארל
האפלהצדשרמי,באופןיסופרולאלעלוםואלוילספרם,העתהגיעהוטרםלהם
הקלוקטיבימעדוהתתשל-ידנגשלבלשונו-ה"לצ"הציוני,הפרויקטשל

 .הישארלי
היאהאמתאבללצבא,שיהרביןהקשרעלשאכתובביקשהגיליןועורךאמנם

במקריםהיאהמעשיםפשרלשהופרחהסופר,שהאוכשםמשוררהואשארובני
שארשיתהספחתיתסוגהאותהבזרם-תעדוה;הכתובהבפרחה,שיהררבים

וירג'יניהכג'ויס,ענקיםשלביצירתם-העשרים.המאהשלהארשוניםבעשורים
זה,ענקבאפוסהפרחההמעשים.פשרשלהמלדו-פרוסטומרסלולדף

ישארלייםסיפוריםעםופילוסופיה,מיתוסיםמיסטיקה,פיוט,הגות,המשלב
נעוהדהדפים,לעומשתלוליםהשתגעושכמוכמעט,עויתונאייםאקטואליים

המופיעההישראלי,הצבאעלהחריפההביקרותלוכ,ןקריאה.מיטיבילמעטים
שלאשמתוגםזהוימהבמידתבדודים.קואריםנחלתנותרהזה,באפוס
שנדפסההסופית,וגרסתוובחלקים,שניםלאוךרהטקסטאתשפרסםהסופ;ר

ובכלעליהם.לוותראפשרשהיהרביםקטעיםומכילהערוכה,אינה ,-2012ב
זיכרןואחריבישראל,שנכתבביותרהחשובנחמןהבנתי,למיטבמדובר,זאת,

שבתאי.יעקבלשדברוסוףדברים
שלאקשההקואר,שיירהפלויטיתהמפהשלצדלאיזהמשנהלאלטענתי,
הותיאורים,ים mהניסלשומהחריפותמהישירותנפעםואףמופתעלהיות

שיירשראובניספקאיןהדבריםשלמקראאוף .נחמןומציאותדמיןוהמלשבים
מחמניה,כמהגרולכל;לכלממדיתחדאיננהשתפיסתוהריהשמאל,למחנה
ההיא,היבשתכלפיי mביקוהאועמו,בניכלפיהרצחניתמאירופהשהגיע
ואףפהפתחןוהמקבליםברומן,הימיןנציגיכלפימבוטלתלאאההדומפגין
מישירכלפיושגםמוסלמי,פונדמנטליסטיטירוףבתיאורימסוימתהצדקה
שלהשמאליהצדסופריבידישנכתבההפרחהשלובהקשרמבטו.אתאוונני
ברומניםהעלוה mשהביקוהריגדוסמן,וחיויהעשוא"בעח,עמוסהמפה,
אוונני,לשהקיצוניתלפרחהמתקרבתאינהכחריפה,לעתיםהנתפסתשלהם,
דמיןו.כללעהעלוהריאקציההישארלית,למציאותריאקציהאלאשאינה
עומיחיגוריכאלתרמן,ונעדויםרביםשמשורריםאףכיאצייןמוסגרבמאמר
לומרותגסה,שבהכללההריבכתיבתם,הומלחמותהצבאלנשוארבותהתייחסו

הטירוף mחומלעלעמדוהשכילולאהםלעדתיבשיריהם,הוחוכמההיופי
מטבעהשיהרואלויתיכונית. mהמזהשמשתחתהמקומיי-לאומני mה

האנשוי.המיןשלהמטבחייםבתיבייצוגיותרומתקשהלנפש,יותרקשוהר
חריפה mביקומופיעהלמשל,נברת,אמנןושוללארויצחקשלבפרחהחוקא
כאןצר-כאמוראבלהישראלית.בגרסתההצבאיתהקיום mצועלבאמת
לכך.מלהתייחסהמקום

"קתדלרהבמסתילמצאואפשרחלקי(ניסיןוהרומןלעילתאתלתמצתאולכלא
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התאבללאאחדאף ]".[הבוכיםהחבריםהמוות,לביל
לאהממלשהראשהזיכרןויוםבטקסשלו,הדגללע

אודי."שלהדגלעלדיבר

אמין,בלתילחלוטיןלאאלבכאמו;דגרוטסקי,קטע
הוכסףהוצבאהמציאות,עלעלוההדמיןושבהבארץ

בישראלאוכן,אפשרי.תחוםבלכהשפעהמשיגים
-אחרתמזוויתאוהמתים-הקודבנות,פלוחןשודד
יוכללמעןלמעננו,חייהםשהקריבולאנשיםהרקהד
מספרמיאבלשכזאת.שרימהלהקלידכמוניאדם
ודאובניהחיים?כלהנמשךהכאבעלהפצעוים?על

טראומת-שואה,מוכתכאומהכלוהלישראלמתייחס
נוספות.טארומותלוסוכניהלעצמההגודמת

אלפיכמהכעבודטרגי,באופןמסתייםקצירלשסיפורו
שדןו,אריאלמלושלובפדוטזהמנופףהואעמדוים.

הדמיןוכידלבדיהמציאותביןאווננימערבבכאןדאז.הממשלהארש
בכלונשניתהחחדתהגבריםאהבת . mקשפיוטבצירוףעליו,הטובה
לאלגיבוח;המספראהבתאתגםהמתארזה,בקטעמשלובתיצירתו

אםגםתמי;דכמעטהקיימיםההומוסקסואלייםהאלמנטיםלעכאןיב mא
הצבאית:הגבריםבאחוותסמויים,

הממלשה.ארששלהשייהרעבדאלבדגלמנופףאדויאת"אדיתי
בושהסתכלאדוילעבדמסתכלעצמוהממשלהארשאתואדיתי
בןשליהדגלאתליתחזירלואומדהאופטיקהשלהעוצמהובלכ
ביקוםאלאעודקיימתחיתהשלאהדגלאלהסתכלתיאוניזונה.
יחדלעשותהמבקשותחומדצרחתשתילע;דאליה mנצמדגלישבו
היהעטלףלילאחדיהשמשכחתגלותזהורשום, ]".[הזההמסעאת
נחמהמעשה,מכלשחחדלשואיחדולשאודכמוסתהמעשים,פשר

במכוניתו,הממשלהארשאתדאיתי ]."[שהננוהמעשיםלמכונות
מעוותותפניוהמום,ממני,מטרלששויםאועשריםשלק mבמ

פנייהמאיזהאיכשהו,אדוי,אתזיההאלוישהאואזחשבתילגמדי.
באותםלקהששדןוהתברדכךאחדשדןו.שלללשכתואדוישל

אותהוכיוןוהתותבתדגלואתהניףאדויי. mמשבבץממשרגעים
מאבטחיוים. mהואקהדוביםשלהשאןובאאוזלשו,הדגלגנבאל
אוגהדאדוים,שלמחלקההיהכאילובאדויידוהממלשהארששל
שלמהכדקהעדוליחתהמשיכוהומאבטחיםנפלהאואדוים.לש
כ:ן"אחד

כמובןהותיאורדגלו,אתשאיבדהחיילשלהטרגיהמוותמתוארכך
מגליםשהםהואכזריותאז,המאבטחיםכישלןורבי,ןלצרחמופרד

הישארליתלטארומהכייצוגאולויהצרחטארומתעלכפיצויאלויכאן,
אייםשלאבמימטורףהריגהוידאומבעציםהמאבטחיםוכךהכללות.

התיאורעםמשלובהבדיוניהותיאורלשו,בפדוטזחנופףאלאנשקבשום
הקטעי. mמבאירעוהלוקההממלשהארששללחלוטיןהדיאליסטי

המת:עלהאהובהמספרשלאלגיתקינחבמעיןמסתיים
איתי,היההואחייולשהאחחניםברגעיםהזמ,ןשלהמסתורי"במעגל

אדויבאדוי,יחותאדו,באוו , mאחבאקוסטיקהצעוקאתוישמעהואו

מןהבא,ומהעלוםהזהמהעלוםומהחתונה,מהתיכןובאוו,באוו,מת,
האוהוצבאי,הפלויטיביקוםוגם-אדויאדויבאוו,הים,ומןההדים

ביאנוד.""בעמקהיה

החברהמלואפלהמראהמאכלת-כל,היאואוננישלבדומןהביקורת
-שלוביושרהגםביטוילידיבאההספרותיתוחוכמתוהישראלית,

הישראלי:השמאלצביעותבתיאורלמשל,
שיצאוהאנשיםכלהשמאל,אנשידקולאהשמאל,"אנשי

למעןהדבראתלעשותצריכיםהםכישהבינומשוםלמילואים
שישירו,לערביםלהגידכדיהלכולאשלהם,המשפחההגנת

גם,מה .) 2011 , 24'עמהד'-חתיכןו", mבמזאבוהד

זדםבסוגתלט mמחופשלעצמולוקחאווננישנאמר;ו
ניכריםהעיתונאיעובדומעורבותוזאתעםהתעדוה.

לאודךותרבותחבהרבפלויטיקה,האקטאוליבעיסוקו
 , 2006בינאור-4בשת mמתהספדלעילתכלוו.האפוס

חמוד.י mמבאיעורארש-הממשלהלקחשבוהיום
באש;דודבחתונהיוםבאותונכחהחמןשלהמספר
שהביאההאלום,תקרתקריסתלפנילהיחלץהוספ~ק
דובםהדומןגיבורילמעשההאיעור.משתתפידובלמות
בהםהוהיזכתחהחיים,אתהמייצגתבחתונה,נהרגו

המעשים,פשראתלהביןהמנסה-הנרטיבבסיסהיא
מעשים,עודולעדומוקשדיםחיינושמדניתהעובהדאת

פשרם.לעלותהותלעצורמלבי
אורכנייותםשלבאפוסית-פלויטית-תדבותית mהחב mהביקו

בשטחיותמנוסחתלואציונית,פוסטאיננהואונני
במאהבעיקרהיהדוי,העםמגולדהמתעלמתזו,תפיסההמאפיינת
הישראליתהחבהרשהפכהמהאלמופנה mהביקועיקרהעשרים.

עשויםנשקסוחרישבהאולימה,נית mכמיליטריסטיתחבהרלהיות:
אתלמעשה,הלכהמנהל,לישארלההגנהצבאשבהם, mדעלכעלוה

ללאבניהאתלוהקריבלהללמגויסתית mהאזהחבהרשבההמדינה,
ומעסיקחחדהראשונהלבנןומלחמתלשהמקהרכאשדבמטהר,פקפוק

כלוו.הדומןלאודךהסופדאת
דגלש"איבד"ם mלקצי;ואדויבאפוס,אחתדמותעלמעטארחיב

שןוד:באריאלדבריואתהדומןבארשיתומטיחהארשונה,לבנןובמלחמת
ראשלשבתמונההסתלכמהחתונה,יצאהאושגםקצי;ו"אדוי

אתהאלציאנשים,מתיםכמךואנשיםבגלל ]".נשב mהממלשה
פח ]."[הזהמהמשפטמפלטלךאיןלהשתעדבמשפט,הזמןכל
אתה.אשמים.כלוכםאשם.תמידאלצי,אשםאותהואני,אתהזה

מש mאלףבופ;דיה.אופוריהמצערת.שסלבאישבגין.זהמיבגין.
 r ".נאחדקציראודויפצעויםמאותמש mאלפייםהחגים.מאות

להביאצדיךהיההפנים.להםנשרפופצעוים.שנידאיתיבעיתןו
התרסקתו,וכלמסוקכלשנופל."מטוסלכיהיו."היירימהלונד.עוד
ומשחוחמישיםשבגילכאילוזההיזכתח,לכלiני.מהדגלחלקזה

החצופיםלשלם,צריכיםהםביאנוד.לעמקלשם,חזהראותילקוחים
עצמםאתלשקםצרוהם ]".[אותנושהפגיזוהאלה,המשוגעים

כשהשמידוהכיפורים,יוםבמלחמתשלהםהעצוםהכישלןואחדי
היוהמראהכלשאחריטייסיםוטייסים.מטוסים.הרבהכךלכלנו

הפחתתולכבמטוס,בסרדלאמשהושהיהאולשירותיםצריכים
בעלום.""ביתורהאמיץהאווירחילזהחדיכישהוסתהר,האנשוית

נקטוכבדשבריםובגין,שןודלכפיבהתרסהאינהזהבקטעהחתרנות
דגלואתשאיבדישארליפצעושלהוחדהחיבתיאוראלאאוונני,לפני

חיליהיתחנגדלצלומאשיםאניומציגותינו", mכמ"אשכתוצאה
כאןההאשמהימינו.שלבישארלאחןורהכמעטעגל-הזהבהאווי;ר
האשמהקרב.בהמלותכמובןשת mהמתאנשוטעותכנגדמופניתאינה

הויהירות.הלבאטימתואלמופנית
איננילעצדיזוובשרימהומשו;ודסופדאלאי mחבמבקדאינוואונני

אתידגיםהבאהקעטזאת,עםלשו.הפאוטיקהעםצקדלעשותיכלו
אתיחדגםאומפתיגחטסקיבאופןהמתארהסופ;דלשהיצורהדמיןו

מפתחהאובמלחמה;דגלוארנןוטארומתעםקציראודישלהתמדוחתו
חלוים:בבתיים mבניתצוופהרגליים,לכריתתאובססיה

חייליםעלים mדיושיהיולכךיום,כל , mדבקצורחיכה"האו
עשבחכאילוממשמתאכזבחלוים,לבתינוסעהיהאוזפצעוים.

לבילכאוחרמת.כבדהיההופצעומגיעהיהאםשהתחזו,עליו,
בלטוויזיהההודיםאתדאהמטורפתבכמיההלמעשהאלברצןו,
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1 
האמנהלפיכירצון,באיכללבדרךהלכו,הםלזוז.בלישיעמדו
הולכיםצוכשמגיערוצים,לארוצים,המדינה,עםשלהם

מחפשיםכסףכשאיןאותו,משלמיםחשבוןכשמגיעלמילואים,
לצדקיפוחקיפוח,צועקיםולאלכיכרותהלוכיםולאעבוהדערד
ואומריםביניהםמתלוצציםחיו ]".[משיחמשיח,שצועקיםאלח
חיתה,כשכוונתםערבים,להרוגהולךאנימילואים,שירותלפני
טיפהלגלותאוכלאניואם ]".[שליהמילואיםאתלעשותאלךאני
לאזהאםרקאבלאנושיות,שלטיפהאגלחאניאנושיות,של

ערביםאוהבשאניזהבגללבייחשדולאואםדבר,שוםלייעלה
שלי".החבריםאתצריךאניהכול,אחריכיכזה,משהואו

שלושידיובמחזותיוקשהלביקורתכבדזנחהישראליהקונפורמיזם
מכתיבתוממערבמזרחמרחקרחוקהמעשיםפשראבללוין,חנוך

הלוקחלב,בעלסרפדהואלרגע,כמעטציניאיננוואוננילדין.של
ומזדההאנטי-גיבוריו,אוגיבוריו,כאבאתללב

לביקורתו.הזוכיםלרחמיםאותםעםגם
ז'ניהיאבדומןמרכזיתגיבורהלמשל,כך

הצבאששכרלבטובתזונהגיבורים","קפטיין
ההקצנה,שנפצעו.הלוחמיםטובישללשירותם

באחוארכני,שלבפרוזהמרכזימרכיבשהיא
שבחםז'ני,עם"ראיונות"בסדרתביטויליוי
החייליםשלחג:בורחעלילותעלמספותהיא

למעןעצמםסיכנואףלומעשהאליה,שחופנו
ז'ניביכולותיה.ידועהזונחעםלבלותהסיכוי

מעודדתדמותרגםישראלית,פטריוטיתהיא
למדי.גרוטסקיתאםאףהזדהות,
שלאהפצועוכאבקציר,אודישלדמותו

דקהיאפציעתו,מטראומתלעולםהשתחרר
בהקשרברומןהמופיעותדמויותמשללאחת

צבאמטבעם,שתיים.אופסקהלמשךרקלעתיםוטראומה,צבאשל
הישראלית,בחברהבהס,הטיפלואבלקלים,נושאיםאינםומלחמה

כךוהאפלה.הכואבתמהמציאותהרחקבהרואיזציה,תמידכמעטנגוע
שכול:אבשלכאבועלהבא,הקטעלמשל

אמראותושטידטרוזוטריםמפקדיםידיעלבצבאנרצחשכנו"אב
לבןזהאתשעשושהמפקדיםאחד.דנורקרוצהשהואכטלוויזיה

אומרת,זאתחמרים.אתיפשטוביותו,לבניוערהזוטריםמןשלו,
אבלבצבא.להיותאנושיים,יותרלאחרים,ויתנוהצבא,אתיעזבו

המסורתזאתשלו.במעשיםיודהלאאחדאףמגוחך.פשוטזה
שכמובןהרמטכ"ל,עדהלאה,זהאתלגלגלתמידהצבא,זהבצבא.
חשדהואאחראי,לאהואדבר,שוםעשהלאעצמושהואיטען

המתים.""כרגילזהשאשםמי ]." Jבתפקיד

אריאלעלחנוךשלוםשלשירוכמאמרבאדום",עוצר"לאואונני
עלהארסיבאזכור-למשלכלוו.הרומןלאודךהמחויבבמסעושרןר,

קטעמחזה),ואונניכתבאף(שעליהיוסףמרחת'הפצועהחיילהפקרת
כורבצבא,גזענותמכ,ךויותרהישראלית,הגזענותביטוילידיבאהשבו

בכלשחרורושלפצוע;חטוף,הפקרתאישלהאתוסהמיתולוגי.ההיתוך
למוות:המדמםהדרתיהחיילבתיאורכאן,נשחטמחיר,

הצעירהזהבמרחקכאןלרגעמוליעמדביד.הצליעםקפא"אורי
לואשבשכםיוסףבקברלמוותשדימםיוסף,מרחת'ההוא,הדרתי
אפסיבסכוםחייואתלקנותאותו,לחלץהיהאפשראותו.חילצו
שעלחטוףחייללואקטןמכפרדוחיהיההואאבלהרוצחים.מידי
שללפרסכסףנמצאהימצאומקוםעלכלשהומידעלהשיגמנת

משפחתובנישלנסיעותמימוןעללדברשלאדלור,מיליןועשרים
העולם".רחבילכל
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לכיבודיםבנוסףאפשרי,כיבודלכלהזוכיםצבא,גיבוריגםמבקרואונני
תקציביםעתירצבאביןהחומריהקשרגםנבחןמבוטלים.לאכלכליים

מתוךקטעלהלן,צבאיות.פעולותלביןקיומו,אתלהצדיקצריךאשר
המספר:שלהפעםהראשונה,לבנוןמלחמתבעקבותחרחוריםרצף

מטילתההתשהכתקופתבמיוחדמאז,שחלפובשניםלעת,"מעת
זהאיךעצמיאתשאלתיעכשיו,וגםהשמונים,שנותשלהצלמוות

היהזהביותר.הקטלנילגנרלהפךביותר,השקטהגבלואיךקרח.
ביטחוןשרישלאולרכוניאוריכמומקשריםשלהצלליםתיאטדון

כמוסיידתאנשישלפעולותאושרון,ושתילהסברהאריאלכמו
עשרותעללדברשלאבדק.צמרתושתיאדומהכשמלחאחור

משכורותאתלהצדיקשרצוקשרוקציניאלופיםותתיאלופים
בזמןגיליתםלאשלחם".התקציביתלפנסיהמצפיםשלהם,העתק
כלעםכךאחדארד.דוןעלכלוםגיליתםלאוקסמן.נחשוןאיפה

לאזה,וכלבחשכהעטלףהמוסדית,והיוהרהחשבכיותתפארת
שליט.""גלעדאתמצאו

הפיוטיים-מטאפיזייםבקטעיםעיסוקעללוותראאלץהיריעה,מקוצר
בקטעיםכאן.שהובאוההתרסהקטעיבכמהלוהסתפקביצירה,הרבים
צבאי).כתבחיהשלא(אףואוננישלהעיתונאיעברוניכרכאמו;דאלה,

נאורי-מרכזייםדווקאלאוחלקםלאישים,התייחסותשלהקונקרטיות
ארומהבשמלה"אהודהצירוףכמתווכים,שפעלוצלליםאנשילרכוני,
מבצעבאותו:בוקשעטהלתחפושתכמובןהמתייחסברק",צמרתרשתי
שלגםבישראל,נכתנוכמותםשמעטיםכיקרותקטעיהםבועז,צבאי
 ;שמאלרעלימיןעלקרושותפרותנשחטותכביכלושבהימינו,

שנלחםסופדהואלמעשהציוני.פוס;טאנטיסופראיננוכאמוד,ואונני,
בסחרהעוסקהבא,הקטעלמשלכךישראל.מדינתשלדמותהעל

בצללים:המתנחלבמיוחדרווחיייצואענףהישראלי,הנשק
אולרורידאמדמהצבא',גםכבדופרשואותישהאשימו'"אלח
יורע,אתהמיליונים,בזהישנשק.סוחריכמובן'נעשולאודי,

להתפרנס,צריכיםאנשיםהזמן,כלמייצרתהצבאיתהתעשייה
והציודוהתחמושתוהטיליםוהטנקיםהרוביםכלאתלמכורוצריך

בעולםמסתובביםאנשיםמאות,לאאםעשרות,זה.וכלהאופטי
אףביזנס,שלבתחפושתשזהכיווןאבלמוות,שלקטלוגיםעם

מינוף,עלמוצרים,עלמרבדיםמרות,עלחושבלאכבדאחד
תמידשהואנקי,תמידשהואהכסף,עלרקחושביםכאלה,שטויות

החיים".ממהותחי,

אוניברסליתביקורתגםהיאואוננישלבאפוסישראלכלפיהביקורת
מירקלכתובהיהיכלושאותוהבא,הקטעלמשלכךהאדם.טבעעל

ישראלשלבהפיכתהמכריעגודםהיאהיהודיהעםשואתכישמבין
הטראומה:עםמזדההוגםשהיא,למה

נבנההעולםהמזבח.חיהוהכסףהדתהיההמוותכולו"בעולם
ישראלמחדש.מוותגרימתלשםושיקוםמוותגדימתמוות,סביב
המוות,דתהיאהאמיתיתהדתבוגדלואחדריכוזמחנהחיתה
פלשתין."לגביהדיןוהוא

מלאהזאתועםכךכלרדיקליתשכזו,מזהירהפרוזהשיצירתחבל
זובשרימההישראלי.הציבורשלמעינוסמויהנשארתלוב,אהבה
מחאתוואונני,שלהמחאהבפואטיקהמהיופימעטלהעבירניסיתי
ישראלשלקיומהאתלרגעמבטלשאיננווחופשי,אמיץסופרשל

עםהזדהותחשבןועלבאהואיננהטראומה,מוכימהגריםכמדינת
 •באשדוד.החתונהשלביקוםהמיוצגיםתושביהמגוון

ארץאנשישלסיפורםאתשמקיףחלקיםשבעהבןרומןהואהמעשיםפשר *
איברי-בשלמותו,ראשונה(מהדוהרימינוועדהעשריםהמאהמתחילתישראל
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