
מעוזמנדלסוןעדיה

יושביהאוכלתארץ
פגיסלדןשימושית"בעברית"תרגילים

 lגרוסמןלדוידה~ו?יקר"ו"שירת

ונגדבעד /ויזלטירמאיר

הזאתהנבואיתאוהאזרחיתהעמדה :פוליטיתישרחלסבולאפשראי

ברבדו?)שורותלשבוראזרחיטרח(למה

הפיליםושעטתמשודינתוזכוכיתפלדהנגרניידאווירונישלאירוניהאו

 :והנבחריםהבוחריםציבורשל
טוס)מנמיכימטוסיםנגרבמבוקז:ד~ישלהחרד(מאוס

 :הזאתהנבואיתהעמדה •כאמוד •או
האמיתות,הקלות,ההמשלותההיסטוריה.מןחבטן.מןהריבוד
שקט.גאולה.הצעות

-פחשיחיהשקט
לטבורו,יצותתהפנימי","קולואצלהמשודדילך

 •ואמואביועליחלום
-חשכןשלחגגעלחיוביםאתיציידאו

ברחובבית •בעיררחוב

השולחןעלפדיקליפתפנימה,בביתחרד

לאטמתייבשת

לאט.

 134עמ' , 2004-1984עבריתמחאהשידת-ברזל"בתמתוך:

כי ,) 2003 (ופוליטיקה"שידהשל"העדותבמאמרוכותבשבתאיכשאהוון

אתלהסירחייבתולכןומתעמתת"בדודהעמדהלאמץמחייבתמוסדית"תובנה

לסבולאפשראישבומקוםבאותועצמימוצאתאניגםהמורכבות,שלהשיח

השפעהמשמעות,כלחסרתהפוליטיתהשידהשבומקוםאותופוליטית.שידה

שטוחהוהופכתקבועהרטוריקהמאמצתהיאשבומקוםאותוגאולה.או

הפוליטיתהשידהנגרהיוצאויזלטידשלשידושאתמאחדאבל, 2ומניפסטית.
-השתיקהכבקשתמאשדיותרפוליטית.שידהלכתיבתכהזמנהלדאותאפשר
היצירהכוחכ~דעודמאשדיותרלביטוי.חדשותדרכיםולמצואלחקורכניסיון

שידהלסבולאפשראישבההנקודהאתלאלזהות,מבקשתאניומשמעותה.
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ואוליהפוליטית,השירהאתלסבולוצריךאפשרשברהמקוםאתאלאפוליטית,

הנאה.ממנהלהפיקאף

קנונימעמדבעלישונים,בזמניםשנכתבושיריםשנילהציגמבקשתזרמסה

פיזמרןהסטיקר",ר"שירתפגיסדןמאתשימושית"בעברית"תרגילים-שרנה

והשוואההטקסטיםבשניעירןבאמצעותנחש"."הדגבביצועגררסמןדודמאת

העוקפתביטוידרךלעצמהלאמץהפוליטיתהשירהיכולהכיצדאדגיםביניהם,

אקטואליאירועעםאותםכורכתואיננההשירים,שלהדחוףהפרסוםצרכיאת

וטורחערצמהבעלתאךגיסא,מחדובסגנונהבשפתהומתונהזהירהקונקרטי.

לשוניתהזרההטקסטיםמבצעיםכיצדאחשוףגיסא.מאידךרחבביקורתי

אתוחושפתהמציאות,הרגלי~תאתכךומתוךהשפה,הרגלי~תאתהשוברת

 .בארץהפוליטיהמצבשלוהטראומההשבר
העוסק,שיר 3שימרשית",בעברית"תרגיליםשירואתפגיסדןכתב-1977ב

מחאתי,טקסטברנהלמעשה,אךדקדוקיות,פעולותשלב~:ורגרללכאורה,

בעומקימכןלאחרמאהכרבע .בארץהתרבותי-חברתיהשיחאתשמבקר

קרלאזשהואפיזמרןהסטיקר","שירתאתגררסמןדודכותבהשנייה,האינתיפדה

שנאהשלתרבותנגדלצאתמבקשהואואףסטיקרים,עלשהודפסוסמארת 9של

שניביןוהסגנונייםהדורייםההבדליםאףעלכיצדאראהבמאמריוהרג.

המרחבאתנכוחהלהציגכוחישלשניהםהשרנה,הקאנרניומעמדםהטקסטים,

 .הפוליטיהמרחבאתמעצבהואשברהאופןואתהלשוני

יושבכוגםהרצחת

לחשוףעשוישימושית"בעברית"תרגיליםפגיסדןשללשירובמרטוקפדניעירן

בראשונה :שוררתשתיכוללהמוטוזה.בטקסטהחבויההפואטיקהתמציתאת

השנייה,ובשררהירשת?"רגםהרצחת ?לך"השלום :שאלהמשפטישני

ראשוןבמבטדקדוק".בספרשאלהלמשפטי"דוגמההגדרהמופיעהבסוגריים,

מזה.זהמהותיתשוניםה~ראיםהשאלהמשפטישניביןחריףדיסרננסערלה

הואהשני ;מישהובשלוםלדרושהמבקשתמים,משפטלכאורההואהראשון

כורנושםמלכים,מספרלנרהמוכרתתרכחתית,רטורית,שאלהשלמשפט

שתי .) 19כ"א, ',א(מלכיםהיזרעאלינברתרצחלאחראחאבאלהדברים

זאת,רעםלזר,זרכללמתאימותכלאנראותברצף.הקוראאלהמובאותהשאלות

דוגמאותהןהשאלותשתישכן •שוויון-ערךעליהןמכתיבההשנייההשררה

חףאיננולך""השלוםהביטויגםכימתבררשניבמבטואולם,שאלה.למשפטי

 ,'טפרק ,'בבמלכיםלמשלבמקרא,מופיעלך""שלרםגםשלילית.ממשמעות

מלךאחזיהגםהנרצחיםרביןישראל,מלךיורםאתרוצח(יהרארציחותהגדוש

 .הראשוןהמשפטמןגםרהנטרלירתהחיוביותמ~סרתכךאיזבל).רגםיהודה

85 



ביןהשיר,כללאודךשייבנהמתחכרצדבמרטו,כבדכילדאותאפואאפשר

(האםקיומיהמשמעותי-הסמנטילקוטבהשאלה)(משפטהדקדוקיהקוטב

 4שכדצח).אדםלדשתראוי

הואהנמעןהעברית.בלשוןשיעודהיאבשירשנבניתהבדיוניתהסיטואציה

הןהראשונותמילותיובשיעור.ופותחלכיתהכככסהמרדההראשוןבביתתלמיד.

בשפההזמניםאופיעלמפורשתאמידהואחריהןכבדנה,הנתפשותשלרםמילות

תחתיתואלהקוראאתמפכההעברית,בשפהלהורהביחסהאמידההעברית.

ומעמידה ,) 210עמ' , 1984 (פלסידידיהזאתשכיכהכפיהשיר,שלהכפולה

ההורההעדרההורה.הואהיכן-סופררעדמתחילתוהשיראתשתלווהשאלה

מהעבדיניקהיששבהלאידיארלרגיה,שקשורסמפטרמטיכענייןלהתבדרעומד

מחיר •ביותרהיקרהמחירכללבדדךמשולםבהורהכאשד •לעתידציפייהואף

הדמים.

בפניההמקרא,אלמתחבריםאנחנו •השניבביתגםכךהשירשלבמרטוכמר

כ"אדץישראלארץאתמתאדיםאשדבמרבד,בספרהמרגליםדבריאלפגיםשל

הארץשלאכזריותה-ההסברמופיעהשכייהשבשרדהאלאיושביה".אוכלת

כהואהבתםדניםהםישראלארץשלאוהביההאדם.בכישלמעשיהםפדיהיא

לפנינולעתיד,המשפטאתבהרפככראוהביה".אתאוכלים"אוהביהכיעדדנה

להמשיךעתידיםאוהביה-המקדשביתחרדכןשלבסגנוןכמעטחרדכןנבראת

ההורהלייצוגמובילהאיכההביתבסוףהדקדוקיתהפעולהאוהביה.אתלאכול

דעה.דוחבאותההעתיד,שללבריאהגםאלאהקיימות,הנרדמותוהצגת

מזהזהשרכיםביטוייםשכימולהשלישי,בביתגםמופיעהערךזקררירןעקרון

והשניודבש",חלבזבת"ארץמקראיתציטטהעלמברססהראשון-בתכלית

הארץאוהביכיהתבשרנולכןקודם ."ש"דלהם"מסודיומיוםשפתמכיל

ארץסביבהקדושהכרפךשגםמתבדרכעתאוהביה.אתאוכליםהמובטחת

זבת"ארץהביטויאתלהטותבוחרמשפגיםבספק.מוטלהנבחרוהעםישראל

אלאזאתאיןודבש",חלבזברת"ארצותקיימותכיבהנחהבדנים.ודבש"חלב

ארצותבעצםהןאלהארצותואולימיוחד.לעםיחידהארץאיכנהישראלשארץ

כאן,גםהקודם,בביתכמרחדש"."מהבשאלהחרתםהביתלים.שמעבד

 .שינוימבשדשאיכנוהעתידאלפנייהמתרחשת
היכולתוחוסר •לומדהחרבהנדנדארס-פואטיתתמציתמצריההרביעיבבית

התוצאהלאר,אםרביןלדבריבחראםבין-להשפיעהיכולתחוסרארלומד,

פ"ט,בתדא,בבאבמסכתתלמודית,באימדההמשפטמקודתוצאה.ארתההיא

הצלבמסעיבעתבבלריישהטבחעלשקרכןמבדכא,אפרים ,,שלובפירטו

אתמתארוהפייטןאברי",למיארי"למיהיאהפירטכותרת .-1171בשהתרחשו

 sהטבח.לאחדעירובכישלהנוראמצבם

בתיביןטיולמתארהקצרהחיבורמורת.למחולמתפתחהשירזרמכקודה

השני"הזדהואוהאבהאב,שלהואהילדכימתבדרהשיחהמןקברות,
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שערלהמהתשובהשרנהתשרנהמקבלתילד",אתהמי"שלהשאלהמשמאל".
שלשיאומופיעהשמיניבבית .) 1970 (הזהההשםבעלברטובחנוךשלמספרר

הדקדוקבספרהשימושדרךהמשמעות,לקוטבהדיקדרקיהקוטבביןהמתח

היה"זההביטויאתוממירדיוק,התלמידמןהמורהדורשכאן-"ודייק"

וחוסראלהבבתיםהמרות"לשווא".בביטויהאב)למרת(המתייחסלחינם"

קלוןלביטוייהנרדפים,השמותהכרתתוךהתשיעי,בביתמוביליםשבר,התוחלת

בממלכתלארקוב,משהרכימרמזיםאשרניביםלשררתהעשירירבניתוברשה,

המוטו,בשוררתחרתםהעשיריהביתהקברות.בתיביןאצלנוכאן,אלאדנמרק,

האינטרטקסטראליתהמשמעותמלואאתמקבלותכברבשירהמאוחרבמיקומןאשר

שלהן.

נתפשהמיליםצמדשלרם"."שלרם,המיליםצמדחוזרהשירשלבסיומו

האם :ביניהןלהבדילהתלמידנדרשכאןואילוברכה,כמילותבשירתחילה

בשלוםמדובראוליארפרידה,בעתארמפגשבעתברכהלצי~ןבשלוםמדובר

שלרם"שלרםהאמירהשלאיזכררלפנינוואולי ,) peace (העםבקרבארעמיםבין

בשוררתמוחזקותהמשמעויותכלכיספקאין 6ר.בירמיהושמקורהשלרם",ואין
המתבונן.בעינינתונותשלהןופרשנותוקריאההשיר,שלהסירם

שפהלמשחקיייחודימרחבנבנהשדרכובעבריתשיעורמתארפגיסשלהשיר

והעבריתהעבריהפיוטהתלמוד,חתנ"ך,לדורותיה:היהודיתהתרבותשלשונים

הואלכן •בלשוןבההשימושהיאמילהשלמשמערתויטגנשטיין'לפיהמודרנית.

מבקשיםאנחנושארתוהביטוינוצרשברהמקורי,השפהלמשחקלחזורמציע

המינוריוהשימושהשונים,השפהמשחקיביןהתמרון .) 2004(למבוגר,להבין

גםיוצראךגיסא,מחדאינטלקטואלישעשועבשירברנהבלשון'אגבירהכאילר
עתידוללאעברללאההורה,גיסא.מאידךואבסורידתמזעזעתתמרנהזמניתבר

ולכןכלשהו,דקדוקיבענייןמובלעתמידאךבשירזרועהמרותחמרות.הוא

כמרראם,זה.אתזהאוכליםאנשיםבהארץזוהישנייה.במחשבהרקנתפש

נחמה.לנרתמ~אלאשםשגםכנראהלעתיד,הכולאתנהפוךמציע,שהוא

עצמה,אתלבנותכדיהלאומיתהתרבותידיעלשנרכסוהקדמונייםהטקסטים

לקרני,באופןבשירמוצגיםחדש,ילארמימיתוסולבנותמעשיהאתלתרץכדי
 •חברתיהתרבותיהשיחשלשקרירתראתפגיסחושףכך .מאליוומרבןשגרתי

משמערתם.לביןהדברים"על"מדבריםשברהאופןביןהעמוקההסתירהדרך

שלמתמשךל"ריסרןרצוןעלמעידהפגיס,שלזרכתיבתוכיטועןזנדבנק

לייצבכדיהיגיון'תבניותהרגשעללהטילבוחרפגיסהאינטלקט".ידיעלהרגש

חידה.ומשחקיהתחכמות,הומור,ידיעלערשההואוזאת,הרגשות.סערתאת

אלאהאהבות,רעלהשנאותהעלהשכול,עלעצמם,החייםעלמדבראינולכן

צורני'נקי'שהואהדקדוקי'הפורמטדרךאלהענינייםאללהתייחסמעדיף
8 

ומאופק.מרוחק

בחירהאיננההעברית,שיעורשלבסטרוקטורהפגיסשלהבחירהאולם,
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עלמדבראינופגיסשלשירו .היוצרשלאישיותוידיעלהמונחיתבלבדירגשית

לחקורמבקשהואעצמם.הדבריםאתלהציגמבקששאינומשוםעצמם,החיים

וחותרהמקובלים,הלשונייםהייצוגיםשלאופייםאתהשיח,שלאופיואת

כבדיקטבעקבותנניח,אםההגמוני.השיחשמציעהזיוףאתבהםלחשוף

 ; 1999 (שיטתית"היסטוירוגרפיתמערכהמנהלת"המדינהכייאנדרסון

שחשיפתהריחיילים,וקבריזיכרוןמצבותכגוןסמליםדרךבעיקר ,) 234עמ'

היסודית.הביקורתיתהפעולההיאהיאהזיוף.אותו

לשלטוןבגיןמנחםעלהשימושית"בעברית"תרגיליםכתיבתשנתי-1977ב

מולבכיכרותעמדוהפאתוס,המקראיותהמיליםרווייתהמליצית,ובשפתו

המקראיים,הביטוייםאתמפרקפגיסהשראה.עמוסינאומיםונשאכולההאומה

אתוחושףהקטניםהאנשיםראשימעלגבוההגבוההשמדבריםהמליציים,

שלהם.המניפוליטיביתהרטוריקה

"שירתאתגרוסמןורידכותבמוות,זרועהואשאףבהווהיותר,מאוחרשנים 25

המתרחש,ולהצגתלייצוגהמשמשתהעבריתהשפהעומדתלפניוגםהסטיקר".
אידיאולוגית.משמעותהדבריםעללכפותכדיהכוח,בעליבידיכליהמהווה

שהשיחלומרקשה-2002בבגין.שלהמליציתהנאומיםשפתזאתאיןאבל,

החברהבלבעשירה.שפהאופאתוסבוישוכיהיהודיים,המקורותאלמרפדו

אתלהשמיעהציבורלנבחרילאפשריכולאינו"הזפזופ"ערוצית,הרבהצרכנית,

קצרות,-בז;~סמאותאותםממיריםהםלפיכךובעומק,באריכותדבירהם

בעברית"תרגיליםכמוהסטיקר""שירתהשירגימיקיות.משעשעות,קולעות,

לזובמהותההדומהביקורתיתפעולהויוצרהזיוףאתלחשוףמבקששימושית",

אינטרטקסטואליקולאז'נוצרזהבשירגםפגיס,שלבשירוכמופגיס.שייצר

אלהקדושמהספר-אחרתלזירהעובריםהלשוןמשחקישהפעםאלאעשיר.

השיחשלהחדשמיקומו-החלוןואלהמכוניתפגושאלהמכונית,אלהרחוב,

 .העכשוויהישראלי

הסטיקרשירת

ידיעלנכתב , The bumper sticker songבאנגליתאוהסטיקר","שירתהשיר

אופוליטימטעןבעליסטיקרים 54שלטקסטיםכוללוהוא ,-2002בגרוסמןוריד

להתייחסישלכןשלו,הפיזמונאיהקונטקסטמןלהפרידאיןהשיראתחברתי.

נחש"."הדגלהקתשלראפביצועשלו,המוסיקליהביצועאלגםבדיון

המודבקיםהסטיקריםבתופעתחזהבישראל,האחרונותבשניםשהתניידמיכל

כיצדלראותאפשררביםבמקריםהמכונית.זקמשתעלאוהמכוניתפגושעל

דינמי,לשיחשמצטרפיםסלו~~ים,שלקולאז'יוצריםהרכבכליעלהסטיקרים
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פוליטיקהשלסרג ,) Salamon , 2001 (סלרמרןהגרבעקבותלכנותר,שאפשר
פרספקטיבההמציע •אלטרנטיביהבעהמדירםיוצרבסטיקריםהשימושעממית.

המונים.תקשורתשלבעידןהפוליטיות,להתפתחויותביחסחדשה

הסטיקר :בישראלהסטיקריםתרבותשלההיסטוריהעלמיליםלהקדיםכדאי

בידיעוצבוהואעכשיו","שלרםתנועתשלהיהדוקומנטציה,לושישהראשון

הרבהזמןלמרותהיום,זמיןעדייןזהסטיקר .-1977בטרקטקרברדודהצייר

רצחלאחרובפרט-90הלשנותמתייחסהסטיקרים""מלחמתהביטוישחלף.

ארצותנשיאשלההספדנאוםאתמושטותבידייםקיבלהמזועזעהציבור .רבין

"שלרםבמיליםבעברית,דבריואתלחתוםשבחר •קלינטרןבילידאזהברית

הקולקטיביהצעראתשביטאלסטיקרמיידהפךחבר""שלרםהסלוגןחבר".

לגיבושההוביל •מכןלאחרמידהבחירותשלקיומן .יותרארפחותהקרנצנזראלי

ביןוגרפיתמילוליתהתפלמסותהכולליםסטיקרים,שלשלמהמערכהשל

הישראלית.בחברההשוניםהקטבים

 ] j ~ח--ם-ול_~-- 4.11.95
רקפרצהלאהסטיקרים""מלחמתכימלמדתוהחברתיהתרבותיהרקעהכרת

העלייה .בארץהציבורשלהעמוקהוהמעורבות •הסוערהפוליטיהאקליםבגלל

אתהגבירורב-ערוציתלחברהוהמעברההמונים,תקשורתשלבצריכההחדה

דעתואתלהביעהפרטיכולשדרכןחדשות,לאפשרויותהישראליםשלמודעותם

ממרקמיםהםחינם.מחולקיםכללובדרךלהפקהזוליםהסטיקריםהציבור.בפני
 9הכרחנית.הנהיגהתרבותעםהיטבומשתלביםהרכב,על

שיקראונרעדהוא :חרקיםברישמסר,שלשיווקיתמודעההואשהסטיקרכירון

פוליטיסיבוךלתארכדיוקליטותקצרותבודדות,מיליםלכלולעליולכן •בר

מתוךמקובלות,תדמיותעלמברססהואכןעלהקורא,אללדברעליווחברתי.

לזהותלעיתיםמשחק,מעיןלבצעהקוראעלשלו.המסראתלפרשמטרה

הפדנטהצבע,כגרןגרפיים,לאספקטיםמודעותתוךשרנות,משמעריותבתוכנו

ומשחקימצלולוחריזה,קצבלמשלופואטיים, ;הסטיקרשלהרקעהמילה,של

גםאלאהצהרתי,אראינפורמטיבירקלאתמידהואהסטיקרשלהשדרמילים.

נרגעהואשברבאופן •שלובאפקטיביותתלויההצלחתו~מוטיבית,איכרתבעל

 .) alamon , 2001 ; 277-278 (בנר

השיחתרבותעלמספר •גררסמןדודשכתבהסטיקריםאזקולהסטיקר","שירת
פותחהשיר 10מסריה.ריקנותעלרגםשלה,הרטוריקהעלכוחה,עלהעכשווית,

ולאשלרם""דורהתנועהליצירת(שהובילשלרם",דורששלם"דורבסטיקר

במרביתכמרש.ר,ד,האותיותשלומצלולמיליםמשחקמציגהסטיקרלהיפך).
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כפיהמקראי,בפדנטזומילהמופיעהשלום,המילהאתהכולליםהסטיקרים

עכשיו"."שלוםשלבסטיקררואיםשאנו

לאומי,ימני,סטיקרמופיעהשמאל,עםהמזוההזה,סטיקרלאחרמידאולם,

כךאחרומייןולנצח",לצהל"תנוואומרהשנייההאינתיפדהבעקבותשיצא

ועוברהשלום,שבעשייתלכוחצה"לשלכוחומומרפוגג,פינגכבמשחק

מוסריתמבחינההחזקהעםמשמע,שברוח.הכוחאלהפיזי,מהכוחטרנפורמציה

עלחוזרתתקבולת,במעיןהרביעית,השורהשלום.לעשותשיכולהואורוחנית

 .הראשוןהמרובעאתהסוגרתחריזהויוצרתהשירשלהשנייההשורה
חריזתסיסמאות.שלאחדותלדוגמאותרקאתייחסהמקוםצמצוםמחמת

 soה-בשנותלראשונהשיצאהוותיקים,הסטיקריםאחדכאן",זה"ישעהשורות
אמונהעםהמתחברהמשפטשלזילותיוצרתמאומן","נחמןעםתקף,ועדיין

הסטיקרשהודפסמשעהחלהכברזוזילותלמעשה,אולםהמשיח.בביאת

מודעות,ולוחותמכוניותעלוהופיעמברסלב,נחמןרבישלשמוובוהראשון

קוסמטיקה.למוצריפרסומתהואכאילו

רביםישראליםהוא.כךלאאבלהומריסטי,נראהבירכא""טסטהסטיקר

היהמקובלובעברוערביים,דרוזייםבכפריםרכבתיקונילעשותבחרואובוחרים

מציבזהסטיקרלרכב.זוליםחלפיםהשגתלצורךהכבושיםלשטחיםלנסועגם

כולםרצוןאתומחדדהפוליטיות,לסוגיותמעלכלכליתכדאיותשלעקרונות

"להרוויח".

חלקמהווהאשרלבל;ע",אפשרר;ע"כמהבסטיקרבפיזמוןהשימושמפתיע

אינוזהסטיקרלכאורה,ידוע.ופחותיחסיתשולירחינואווזיםפיטוםנגדממאבק

השיר,אתמאודהולםהואלמעשהאולםהתוססת,הפוליטיתלמערכתקשור

אזרחיגםאלאהרוע,אתלבלוענדרשיםהאווזיםרקלאכירומזשהואכיוון

הסטיקרשלהשינוישסביבו.האליםולשיחהדמיםלמחולהשותפיםהמדינה,

ביטוייוצרלבלוע",אפשררועל"כמהלבלוע",אפשראכזריותמ"כמההמקורי

בעלותהגרוניותלאותיותדומיננטיותגםמעניקאבלגיסא,מחדוצלילימחורז

גיסא.מאידךהקשה,הצליל

r-.--._ '118fJ! ~"--יי-"יי" 
~~ n. ( . '« ;·'"''~""'~ 

 . .. . .. , . . . ~. P "~י ,'
\.;. 1 J . " י. ... . . 
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ושלהימיןשלהסטיקרים,כלביןערךשוויוןמעיןיוצרגרוסמןשלשירו

מיושלהחייםבעליחובבישלהחילוניים,ושלבמשיחהמאמיניםשלהשמאל,

השירכימודאגשהיההמוזיקה,בתחוםידועחוקרקוטנו,יואבלהרוויח.שרוצה

כיומיון.ספירהבאמצעותגילה,שמאלניים,מאשרימנייםסטיקריםיותרמציג

בגללרקנוצרלאהערךשוויוןאבל .) 2005 (המחנותשניביןמאזןיוצרהשיר

בעלילסטיקריםהמשותפיםוהמצלולהחריזהבשלאלאהכוחות,מאזןהשוואת

עצמועלחוזראשרהדלהמיליםאוצרחשיפתבשלוהן •הפוךואףשונהמסר

מסרכוללהמדינה",ו"הלכההלכה""מדינתכמוביטוילמשל,כךוממוחזר.

השימוש .עצמןמיליםבאותןשימושעושיםהביטוייםששניפיעלאף •שונה

הטרנספר".עם"העםהגולן",עם"העם-עצמועלחוזרהואאף ,"םע"במילה

כבמארשלצעודעלינוואיחהלפענח,עלינודעתושאתגורפתיחידההואהעם

הימיןלצדוגםהשמאל,לצדשעומד"שלום",במילההבוטההשימושצבאי.

גםכמוהועצמה.המילהשלזילותיוצרשרון"),שלבשלוםביטחוןלי("יש

בתאריםמשקר"), CNNו"צודק"("נחבאו"משקר""צודק"בתוארהשימוש

ערכיםהעמדתו"חוזק"."כוח"למיליםבהתייחסותוכןולרע,לטובהמכוונים

שלהמניפולטיביותאתמדגישיםתוכנם,ו~טרולזה,לצדזהבוטהכהבאופן

אלימה.ואףקיצונית,מהימנה,לבלתיהופכתאשרהשפה,

LIES 
יורקב"ניוגרוסמןורידהתראיין ,-1995ברבין.יצחקרצחלאחראחדיםימים

הכביש,בשוליחונהבמכוניתוהבחיןלעירמחוץבכביששנסעוסיפרטיימס",

להסירמנסההמכוניתשנהגוראהלעזרה,זקוקהנהגהאםלבררכדיהאטהוא

מיוחדענייןגרוסמןגילהזו,מנקודהרוצח"."רביןהסטיקראתהמכוניתמן

F , 2004 (לוהניחלאזהודברבסטיקרים reedman (. שהעידכפיפגיס,גם

ספרוכתיבתערבדומה,חריפהתחושהתיאר ,) 1983 (גנוסריאירהעםבשיחה

"מיליםהביטוישימושית".בעברית"תרגיליםהשירמופיעשבונרדפותמילים

לונותנתואיננהאחריו,רודפתההיסטוריהכאילוהתחושהאתמתארנרדפות"

מנוח.

הסגנוןאתהסטיקר""שירתמתאראוהביה,אתאוכליםאוהביהשבהבמדינה

עלךאפבסגנוןהשיראתלבצעהבחירההמלחמה.אותהמתנהלתשבהוהשפה

-ז,נקריתאיננהחדש"),"נהגעלמיליםמשחקכוללשמם(שגםנחש""הדגידי



בדרךחברתית,אג'נדהמציגאכןנחש",ו"הדגרחוב,מחאתשלסגנוןהואהראפ

מר!$הבאמתהואשלנו"השירכיטועןשאנן,נחש","הדגסולןכלכלית.כלל

סבךבתוךכלואיםהזאת,במדינההאזרחיםשאנחנו,העובדהאודותעצובה

השיר,שלהתקבלותו .) 2004הר-נבר,רןעם(ריאיוןאותנו"משרתשלארעיוני

בארצותוהןבארץהןעצומההייתה ) 2004 (מקומי""חומרבדיסקשהופיע

ביצועפשר i:'!והלהקה,שלובהופעותהשנה,בקליפבפרסזכההשירהברית.

כשהתאימוגםהקיצוניות,סמאות Qהלנוכחוצרחמגדרושיצאקהלבאוזניהשיר

האלמנטיםאתמחזקהשירשלהווידאו-קליפאותה.כשנגדווגםהאישיתלדעה

חברישלמזויפותתחפושותעל-אותנטייםבלתידימוייםעלבנויהוא :שהוצגו

שוויוןעיקרוןאתכך,בשלומג~ה.הישראלית,בחברהשונותלדמויותהלהקה

לביןהסטיקרשלהמסרביןנתקנוצרשבוהקרנבליסטי'הרעיוןאתוגםהערך'
בטקסט.שלוהתפקוד

HADAG NACHASH 

נחשהדג
G······ j ~ TICKER S°-~~~ 1 . . 1-

לכלועואפשררועכמה

טובה.עיתונאותכמופועלתהיאשלעיתיםיודעפוליטית,שירההיוםשקוראמי

שלמזעזעותתמונותלהציגוטורחתוההרוגים,הקורבנותאתאוהבתהיא

שצריךמישלוהעקיפההבנליתהמינורית,התגובהאתובצידן,וחורבן.אכזריות

אםהיא,המתרחשמתוארשבההדרךכילהדגישכדיזאת .הדיןאתלתת

הזוועהמעשהעםעקיףפעולהושיתוף"המשךפישלובשלבניסוחנשתמש

 .) 185-184עמ' ; 2003 (עצמו"

שימושית"בעברית"תרגיליםזה,מאמרעוסקבהםהשיריםשניואולם,

גדושותסצנותרושמיםואינםואירועים,אנשיםמתאריםאינםהסטיקר"ו"שירת

פוליטיתלתנועהלאואףספציפילאירועמופרדיםהםאיןוזוועה.סבל

בהםיש :"מטא-פוליטיים"שיריםלמעשההםשלפנינו,השיריםשניספציפית.

מגיעיםושניהםחתרני'אידיאולוגימסרכולליםהםשכן 11 ,נוגדנימימו
בהםהמשוקעתהפוליטיתהביקורתאבל .הימיןשלטוןבעתהפוליטימהשמאל

בהצלחותאוקונקרטיתפוליטיתבהכרעהבאירוע,ממוקדתואינהישירהאינה

עוסקתבתוכםנושאיםשהםהביקורתאחרת.אוזואידיאולוגיהשלובכישלונות

אתמזינותהאידיאולוגיותשבוהאופן-הדבריםעלמדבריםאנחנושבהבדרך

גםאבלאותנומרמהתודעתנו'אתמזינההשפהשבובאופןכן'עליתר-השפה
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 ,) 1986 (באות'רונלדשלבמושגנשתמשאםבונה,היאשבוהאופןעלינו;מגנה

אותנו.העוטפת~ןה 9לוגומעין
בישראל",הסופרשלספרותיתהלא"מציאתוהידועהבמסתויהושע,א.ב.

 :כיאומר , s 197ב-שנכתבה
נטושותורחבותגדולותמלחמותבלשון."ורמייההשחתהשלתהליךאותנופוקד

הזמןכלהנורותהמיליםלכמותיחסיתמעטותהןהנשקידיותהמילים.בתחוםבארץ

[הסופד]העולם."לביןבינינואויבינו,לביןבינינועצמנו'לביןבינינו :העבדיםמכל
היאמהמכסה,היאמהעלרמייה,בלשוןעושיםכיצדלהראותשיכולזההוא

 .) 80עמ' ; 1989 (לשוואמכההיאוכיצדמחטיאההיאכיצדמטשטשת,

שלמדנוכפיצינית,תמידהיאהאידיאולרגיהשלפעולתהכילומראפשר

שביןלפערמודעיםכולםהמסכה.מלבדדברלנואין .) Zizek (1989 , 29-28מ-

אנחנובה.להתהדרמתעקשיםכולנואבלהחברתית,המציאותלביןהמסכה

המסכהאתלהסירמעונייניםאיננוזאתובכלולאינטרסים,לשקריםמודעים

משחקידרךנבניתהחשיפהאסטרטגייתשלפנינו'השיריםבשניאותם.ולחשוף

עליסהעלפגיםשכתבברשימהשעשוע.שלמרקדיוצרתמכרוןובאופןהשפה,
כיוהראההמשועמם,הפרופסורעםהמשוררהזדהה ,-1966בהפלאותבארץ

ורבתעמוקהאמתמבצבצתהקונדס,ומעשיהלשוןכפלידרךה"נרנסנס",בשיר
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