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נאמןיעל

אשכתובת

J י;~ ,ז~ י~~ס:ינ:יילאה, w דקלאi;ryw ה 1א
אתנבוזרש~ראזכמלון'לאסלהשהצמדהפירמשוטאש:פת"בתהצתיאףאלא

.'' T -•-• :.'' •• '.'",' -:י.-זז-:ז-:•,,•: ז••: :•• •,• 

עבורך".כמיחד"חוטאהלימון::פתב
: --• • : ,-. T 

 .י,:נ~~סללו~ר~הלי~ין
הבנזין.עשזיהיהה"מרמאיזהנבוזר:פעתזוכרשאינירקאצ~ן
:--•• -,"'''' '' ''T ••: '•' "'' '," TT T -:•:• 

J יודעת.ס.רי~ז;ו ,יי:ז~~ ,ז~ י~~ס:ינ:יילאה
החכמה.אשתייודע:פמוךמי

• T ••-'•:•-:-זז 

מגעגזעיםהשתגעתישאנינזמןנתבזנה,זלהתעוררנתבזנהלהדרםש~דעתאת
-: t ' -נ :ז: "" '' T : ' T : ' : •• : ' T T : ' ,"' :-' ' : --: ' ' --: ' 

והפתקיםהקטפיםהתיקיםעםהקטפותלבנותינזמגעגזעיםנמסאניעכשווגם
 •ז:-: •-:- • •- •-:- ":• •-:-• '' T •-: ז:--:

שמן.אתהמצ~ניםהקטפים
:ז ... •:-:- •-:-

אני,הייתי:פןזההחכמה:אשתימזאת,יתרהאבי,מזאת,יתרה
 •-: • ' T •• ''. זז-:- •:' ' ז••: ' T ' T ''נ

הבנזין.היהזההאחרות.שלמיצןהיהוהבנזיןאניהייתיזה
."' '"T •-: •:•,•-: TT ' T ,"' ז:-•• ."' TT -:•:• 

שזלץ,כרזנושלהקפמוןנשכילרקהחרזז,נשכילרקלימון:פתבאמרתי
 : : ''.-•T -•:• 7 "". •:•- •-: •:-ד

ז:ייר. 9ל::ז לי;~~ןק
האמת::פלאתאומראניעכשואבלשקרתי'

 '','",ב T •-: •• '.' T T :- ד-: ':-•

להבה.כליאהבה.כליסקס.רקסקס.שלסלוניי:ןלקהיהוהבנזיןאני,הייתיזה
."' '"T •-: •:•,•-: TT ,'' ,'' ' ' ."' :•: -:•: :' -:-ז :' ',' TT 

הצזרה.אתלהןז~נתימהן,עשרותז~נתיש~שנת,נזמןהחכמה:אשתי:פן,אבי.:פן,
'' 'T •;•" 77-;-•:ד ."' T -:: •-:• :-ד "" •-:• ','T '.' -T 

ואותן.אותי,והצתיבנזיןשפכתיאזהשתגעתי,התגעגעתי,
•:-:--:• :;--:• T י. •:-ד•:• ;•-• ': T 

~ירו~ן.ז~ןס:ינ:יי
החכמה.אשתינסדר,אניעכשואבי.ער,אניעכשו
 דד-:-•:• •:••; •-; ז:- ' T •• •-: ד:-

להתעורר.זמתילהדרםמתיידעתםש:פל·:פךנזכזתכם,
- :- : ".' T T ''. ''. :'נ T •• T'' : T -; ' : •• 

זמלמלתיהאפר,מתוךתודה,אשיר ,ה~ nלתוהתעוררתיזבחמלהנדרנינגעתם
 •:-:• '".'' T • T •- ז•:• •:- :•: ז:•י.: : • •::-;

 1ן ryגזפונריע..ר~ת~תוך

אמר.הtפלויזיהישקרין:פמונד~זק·נד~זקס~זט.רקהיהזהנסדר,אניהפה,
- T:ז '"'. ''.-- :- ''.נ ': ': •- TT "'. ''."נ '-: "'

~ז:יי, wס wו /oע~~ז;ני י~~ו;ו:זרז:יי,לסן w::זגזפות~יןם /o~רד??הי wל~~י
עשירית.מי:ןרגה:פו~השז"אתאחזז,כמאהנטזחהייתי

'T • T ייז:-T .'' :•ז:-• ז :-•• 
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ה~ום.לשמ'עלינאלאזה:פלעל
--:••ז •:ז-

 . י;~ w ל·ת;ס~?? ~r ,לי
מסגלת.הייתילאמקום,מישיםפתא'ם,:פלומר,

: T : ' • T T ' ' : ,•' .'' :• 

היהזהאיליאולעצמי,אומרתעצמיאתשמעתירוצה.לארקישמסגלת,לאאין
" :,•'."'.'' '' -T ז-:• :• -:• .''.'' :-:• -'•' TT 

עצה.לילהשיאונסהלעברישרכןאחרמישהי
' ."' •• T - T'." ': '." : T ' : ' - : ' T •• 

למשטרה.התקשרתילעשות,מהידעתילאמסגלת.הייתילאאבל
:-T T ' ' : ••' ,"' ,"' -ד: • T -:-• נ--: ' -' : T T 

~נ;ולו~~ת?~~לל~ז;יה ?7ןעלז;ילי~ה,ךת 9מואן i~י :יל~~
המאהבת·לשעבר.שאניוהוספתיהספיר:פלאתלהםספרתי
•-:• '."T '.' T -• :-:• :•:-• -:-:•:• נ.'' TT 

ס:פינים,לוקחיםלאאבחניבנזיןהיהאםאבלמהימנהעדהלאאתגינות,לי:אמרי
T : ' ' ."'."' -נ•• T T T •• : T -: ' T T .'' נ' :--: : ' ' • 

~לך;ך:~רדו~~ךת
פעמים.שלשכפגשנישנוהמלוןידעלהרחובנקרןלהםח:פיתי

•• • T ."' ::•:• :ד--ז-.'' •:-: T 'נד

פעםלאכפגשני,:פאןהנה,ואמרתי::פראיה,המלוןעלהצנעתיושוטרת.שוטרהגיעי
'' •• : ."'."' ' : -:' --T TT :• ' :- T: ••' T ' : -: --

 .םך~,ע~ןלא
שנים.:פכהשח~ים:פאלהישכמלונותנפגשיםזיגותמיליונימה?אזהשוטר:אמר

- T -" T T ' : '' T:' ' ' : י'' '.' ' 'T •- '•' T T T ' 

מענינני·לאממשזה
/' -T T: ' •• '' 

הגיפות?ערמתשלהאחיותקברואיפ'ההבנזין?סמניהיכןהשוטרת:שאלה
T -: T -'.'',' •• T •• T ' ': '." -•• : '." '." T -: T ."' :-•• --

~tןאפוןה.ז'את~~רז:יי:

מתלוננת?נכללאתמהעל .ספריתילעורךתפניגינות,אמרי:
: T ' '.''.' ' : • : " : ' ' -T : -T : ' ' : ."' .'' 

לקרקסלהצטרףנאויר,לעופףליונאשלישייוםה~וםחשבתי,ה:פו~המתוןאמרתי:
' : - T ' T': -' : - T -' : ' T: ' : •• •-: T ''T : ' : T : ' : 

:פמו:משהירק,חבלעלמוטעםאוהטרפז,ממרומילו,ילהגידנכינ~ותמאהבותשל
 : '". T- •,••:- • •י.-:- •• :• •-: 'ז:--:ז: '".

פרירים.קצתתביאמגיע.ליגם
 ...:ז •-7 •-·-

לעשותסתםסתם,סתם,מכאיבה,לאמרי,מס:פנתלא'צפייה,קלישאהאיזוככה,:פן,
•• TT •• 'נTT T; : .• ••.• ... •--:•נ:ז זT ז:-;-

מאהבתגםשהיאילדיםלשניואםביתעקרתש:פלמהאתשצריך,מהאתאחתפעם
----."" T ."•ז• ."" T T"." •:•:-: "T ••: ••:" T: " .""" -:-:•:• 

~לים.לסריס:קמועו~ה,
לשוטרת.היש;טךאמרמתלוננת,"היאועכשורחמנ~ה,לאחות"התחפשה
 ......- .•-ז- ...... :· • ז:-: ז•ז:-:ז ז:-:•

טוענת,"היא:פכההלבן'גיפהעורשזהחשבההיאתחפ'שת,שז'אתידעהל'א"היא
 •: "". • T "." : -••• • T : T '." "." T T T -T Tז: '

הצמאות.לחישותיאתלשוטרלהעבירהשוטרתכסתה
• : T -:•:• : -:-• -•• :• :• --:" 

קולי.אתאבדתי:פברהזהנשלב
"' TT •:-T: •-:" :• • 

רבד'אותו:פלןהןעצמן'אתעושותהן":פןהשוטר'להענה"נטח·נטח,"
:•-:•-TT T -•• T •• ."" -:ז •• ••" T TT 

 :ר~~דלגז;רי ה~~~ ", י~~ wס??~הבות·ל
מבזבזתאתל'לאישה'.לאואפלילצביר,ענין:פאןאיןגינות,חניתה,"תחזרי

 •:•::-::- T"T : •-:- •-ז:• T •• •:•:•-ז:ז •::-

 1/ן;ר.שךםעלז~!!נך~ת

הנ~דת,לעברהתקרםשהשוטרנזמןהשוטרת,לילחשהנ~דים,"עצמךאת"תקהי
 •:•:-- "". •• : ••- : • ••- "".- : ' ""."".- • T -: T "ז-- •• :- "". " : '

ועובר."לכלניקורה"זה
."" ."" : ••• T : •• 

 1מופעם
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סיפורים 14

אחדצהרייםאחר

אורניםבחורשתלפיקניקמשפחתואתלקחוגןמביתלהיסטוריהאחדפרופסור

חםאובצללשהותבשבילקרהיהלאיאסין.דירבעברשאול,גבעתלידשקטה

בצבא.שרכשמחנאותכישורילבנוהנחילשהפרופסורכךמדורה,להדליקכדי

אתוהשאירוהרוח,אתלחסוםכדי , uבצורתמרובעותאבניםשלושסידרוהם

אורןמחטיגביעלזרדיםגביעלשבוריםענפיםערמוהםפתוח.הרביעיהצד

מילמולשמעוהיטב,הקשיבוכאשרהערימה.אתלהציתלבנוהניחהואיבשות.

דיברלאהפרופסוראותו.הסתירועציםהמתפתל,הכבישמעיקוליוחרישינמוך

חוליםביתכיוםהכפר,שלהספרביתעלדיברלאהואהאבנים.מקורהכפר,על

עורכיםומשפחתוהואכידימההואהגבעה.שלהאחרבעברהפסיכיאטרי,

להיסטוריה.מחוץמאדמותיו;נהניםלכפרקשרבליפיקניק,

חנדלה

אתסרקנובחול,רבצנוהיוםכלזקן.בדואימלצרעםהתיידדנוהחוף,עלבסיני,

בעודהצלולים,הכחוליםבמיםעצמנואתלצנןכדירקוקמנוהחיוורים,השמים

קפהולשתותאיתנולשבתאותוהזמנו .למשאלותינווהמתיןבצל'ישבהוא

עלאותנטייםסיפוריםממנולשמועבתקווהבשבילנו,שהכיןמהקומקוםטורקי

נמלטנוכישראלים,אנחנו'זק~~ניהההיסטוריה,עללאבהרים,אופיוםשדות

ושתיים,עשריםובגילמורה,היהבתחילהבדואי.היהלאהבדואיהמלצרדרומה.

צפון-זיגזגואחר-כךצפונהבגליל'סעסעכפרו'ואתעבודתואתעזב:;גן-לילה,

אל-עיןהפליטיםבמחנהעצרחודשיםכמהשכעבורעדוצפון-מערבהמזרחה

הגבולאתגנבאיךמתיירים,שלמדבאנגליתלנו'סיפרהוא .בלבנוןווהחיל

 1מופעס
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בינתייםשהפכוכפרו,בשדותלעבודכדיארצנו,להיותשהפךהמקוםאלבחזרה

נשארנולמצרים.הגבולאתגנבכךאחר ;סאסאשם,אותושנשאקיבוץלשדות

-האבודהלתמימותנונכספיםזכרנו,כך-לוקראנושפעםהחוף,עלימיםכמה
החוףשלהטיפוסיהנועםרקעעלהמלצר,שלשלוותומפיתוח.חףושנותרשלנו,

רצינוהפרטיים,בשמותינואלינושיפנהרצינובעינינו.חיכואתהעלתהבסיני,

שבההפתיחותבגללדווקאאבלטובים,סנדליםזוגאפילונדיב,טיפלולתת

במחנההתגוררהוא .כאבואתולשכךלנסותטעםראינולאיסיפורואתלנוסיפר

להתבססחיתהעתידהעליוהנער,בושהתגוררבתקופהבדיוקילווה nאל-עין

לברוחצעירלנערעזראיךלנוסיפרהואהמצויר.הפלסטיניהגיבורשלדמותו

יאותומצאכאשרשנרדם.עדערששירילוושרארעית,מיטהלוסידרבח, ?91\

ירדדםהאדמה,אלכשפניושכב,הואזיפים.מתריסרחוץוקרח,יחףהנערהיה

אתשלנוהמלצרנשאחודשיםבמשךגבו.מאחורימשוכלותידיומקרסולו,

מכפרשתופרתודאגהיבש,המרפאהאוהלאלהרטובמאוהלובוקרבכלחבולה

מת.הנעראתשראההראשוןהיההואהנער.שלחולצתושרוולאתתטליאסמוך

אתמשךהמתיםפניושעלחנדלה,להיותעתידמילדעתהיהיכוללאעתבאותה

השמיכה.

• 
בוגד

בוטלההבוטנית,החברהשלהשנתיהכנסשלהפתיחהבמושבבתל-אביב,

אתיקה,עלפאנלנערךובמקומההאחרון'ברגעמחיפהבוטניקאישלהרצאה

כלניותלשדהסיוריואותוהובילושנהבאותהלהעיד.הזההבוטניקאינקראלפניו

ראהלאמעולםאבלההיסטוריהבספרישקראמהאתשאישרבית-שמש,ליד

במעבההשתרגווסגולותכחולותלבנות,כלניותשלארוכיםפסים :עיניובמו

הממצא,נחשףשבוהאתר,פרסוםהיה ;עקז(;!ורידים.כמוהאדומות,הכלניות

ופהכבוגד,הורשעהנכבדים,הפאנלחבריבידישנחקרלאחרעצמאי.בכתב-עת

כילהגנתולטעוןניסההחוקרהבוטנית.החברהמןאותולהדיחהוחלטאחד

שלהשוניםג;גיהןאתובמדידות,בתצלומיםבנאמנות,ותיעדמלאכתואתעשה

לו.לסלוחיכלולאעמיתיואבליהודה,בשפלתהכלניות

 1מטעם
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ראשוניםלהיות

מזןאורניםלראותלטיוליצאנובבית-הכרם,היסודיהספרביתשלד'בכיתה

בעלייותר'גבוהיםהפיקניק,אזוריברובהנפוציםמאלהיותרכהים :מיוחד

מחטיםשלסמיךמרבדבידינוהצידהוטיאטאנוכרענויותר.ארוכותמחטים

הנחנושקית,שמילאנואחריהחשופה.האדמהעלנחוהפיני;גסיבשות.חומות

הנחתנו ;הקשותהקליפותאתבאבןוניפצנושטוח,סלעעלזהאחרבזהאותם

יצאוואזחום-שחור,המוכתמתהקליפהאתניפצנוטראח,מלמעלה,עליהם

לסופה,התקרבההעונהושמנים.רכיםקטנים,שנהבאגוזירכים,קטניםאגוזים

לפנינו.ליקטלאאחדאףאבל

מקורי

התכונותכללושהיוב~ק~ה,וישןגדולבביתהתגוררלפילוסופיהפרופסור

אגוזעץמקומרות,הקרותאבן'קירות :בירושליםוישניםגדוליםלבתיםהרגילות

בשנותממנוינקשהגןובורמקורי'תת-קרקעימיםמקווהפרי'הניבשעודמקורי'

אתלהביסהמוכחתיכולתובזכותנפוצהרחב-אופקיםכהוגהתהילתובצורת.

הרשהזמן-מהלמשךעצמם.שלהםהמחקרתחומיעלבוויכוחיםעמיתיו

המפורסםהמיליונרבעקבותהלך 1967בקיץאבל ,בגןלשחקלילדיםהפרופסור

מדייריולמנועכדיולגן,לביתמסביבגבוההאבןחומתלהקיםוהורהש.

 .בולבקרהביתשלהמקוריים

ריק

שקנהמתל-אביב,במשוררהבחנובן-גוריון'התעופהבכמללטיסהשחיכינובעת

ימיהבראשיתבנעוריו'מקומית.מתוצרתזולוברנדימבתולסיגריותשלקרטונים

במתקפותיהשהתגאתהחלוצים,שלמיליציהעםהמשוררזוהההקולוניה,של

כאשרהמקומיים.נגדהאכזריבמאבקהגםמידהובאותההבריטים,עלהאלימות

בריטית,מתוצרתברובהלשימושמדריךלתרגםבמיליציהחבריוממנוביקשו

לאלימותלאאםלרובים,שקדמהלשון-העבריתנשק,לכליהקשורבכלכיגילה

 1מטעם
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כישרונווכולי.טווחבריח,;ךךק, 7מליםלהמציאעליוהיהמילוני.מריקסובלת-

-המשפטובמערכתבעיתונותבצבא,שגורותמליםהןעכשיו-אלהבהמצאות
בישראל.לבנותפופולרישםכיוםהואלבתו,שהעניקהשםכוונת,היום.עדניכר

?הואההואהמשורראתהאותו,שאלנו"חרב".שירובזכותבעיקרזכורהמשורר

לא.אמר,
4 

קצרסיפור

ספרותבביקורתסטודנטיםהקסיםהעבריתבאוניברסיטהלצרפתיתפרופסור

לצרפת,-כיתתיטיולבמהלךההיסטוריה.שלרדיקליותופרשנויותחתרנית

עםהפרופסורשניהלהרומןעלשוטפיםעדכוניםהסטודנטיםקיבלו-כמובן

לאשאשתוחדרו,אתבחשאיחלקווהסטודנטיתשהפרופסורידעוהםמהם.אחת

עלהפרופסור.בנוכחותלאאךבפומבי,נידונוהפרטיםבעלה.גםכמוידעה,

הכריזההיום,"עצבנייהיההואאםמופתעיםתהיו"אל :שלהםהמריבות

מןכמהבלילה."לועמד"לאהבוקר.ארוחתבעתאחדיוםהמאהבתהסטודנטית

לצפותשאפשרמהכלובכושר,מצחיקמבריק,חמישים,בן :קינאוהסטודנטים

עודיכולההזאתהמביכההאינטימיותאםתהומהםכמההזה.מהז'אנראישאצל

לאשתסיפרמישהולירושלים.הכיתהחזרהכאשרנגמרהענייןיותר.לצמוח

כדיהפסיקהואוהתכנסה.הכיתהשבהכאשראמררומנים,""איןהפרופסור.

ארוכים"טקסטיםהארוכות,באצבעותיושחורתלתלממצחוסילקלהרשים,

סיפוריםרקישהיוםהתשע-עשרה.המאהשלהספריםלארונותשייכיםומסודרים

קצרים."

• 

• 

השתקפות

מדגימיםהםאבלשרירותיים,נראיםשונותבשפותיחסמילותבין"ההבדלים

במשךהצהרייםאחרשלישייוםבכל " ...שפהכלשלהמוקדמותההנחותאת

עלההרצאותשלבחיקןהסטודנטיתהתנמנמההראשוןהסמסטר

כל-כךהיוהמתומןההרצאותאולםשלמקירותיוחמישהאפיסטמולוגיה.

בכתוםצבועהחיתההדלתמתומן.ולאמשולשכמעטנראהשהאולםעדקטנים,

• 

 1ענטעס
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המתומןהמבואמןזובדרךשנבדלמתומן'מבואבאותוהדלתותכלכמו

בו,משלבהירירוקשצבעשאחריו,המבואומןבו,משלהלילךשצבעהסמוך,

כלכמוהסטודנטית,חשבהשתוכנן'שמונה,גוששללמבואעדהלאהוכן

להצרהחוצה,המבטשלדרכואתלחלוטיןלחסוםכדיהעברית,האוניברסיטה

ויישארובהשתקפויותיהם-שלהם,יתמקדושכולםכךעללשמורהתודעה,את

עצםהיחידבחלוןוראתההתעוררהכאשרחשוב.דברלכלביחסגמוריםבורים

לאגםלחלון'מבעדהביטלאמלבדהסטודנטאףהשמים,אלמזדקרזוהר

סהרוןעלהשוקעתהשמשהשתקפותזושחיתהלדעתיכלהלאהיאהמרצה.

יריותשאוןממזרח.הסמוכההפסגהעלהמסגד,שלצריחבראשמתנוססמתכת

העמק,בירכתיהצרה,הנוףלרצועתמעברלחלון.מבעדהכיתהתוךאלנישא

שמטילהארוךבצלנבלעהבוהק,הסהרנעלםכךאחרמפגינים.חיילינוקצרו

האוניברסיטה.מגדל

עין-לבן

מביתםההרבמורדלטיוללבןמשפחתבניאותנולקחואחדשבתבבוקר

לעברלרדתוהמשכנוביצים,לאריזתמפעלפניעלחלפנושבקריית-מנחם.

הצביעשלי,הטובהחברשבהם,המבוגרגיר.מאבןמאובקשביללאורךהעמק,

היהזההשכונה.ילדיבפיהתחת""הרבנייה,פסולתשלודו-פסגתיקטןתלעל

אורנים,יערדרךהמטושטש'בשבילהלכנוחמים.היההאווירומזגמרץ'בתחילת

אגרן-עצימים.בכריכתונתקלנושריפה,לבלימתמגולחותרצועותשתיחצינו

אתהקיפומונפות,זרועותכמוהלבניםענפיהם~~לים,ערומיםגבוהים,מלך

בקצהלמעלה,נמצא"המעייןחברינו,אמרוהאגירה,"ברינת"זוהכריכה.

רחצנו ,,'עין-לבן:שמנו'עללווקראנואותו'גילינואנחנוהזה.הפתוחההתעלה

האפורההישנה,המלטגדתעלושכבנומאוד,קריםהיוהמיםבתחתונים,בכריכה

להםוסיפרנוהזה,למעייןחבריםלקחנואנחנוגםיותרמאוחרלהתייבש.מכדי

שמנו.עללוקראנולכךובהתאםאותו,גילינושאנחנו

 1מטעם
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הלילהשמי

אותנולקחלשםענבים,קרייתקיבוץלידהפיקניקים,משטחמעלהלילהשמי

אחדלילהחדרומתחתםהכוכבים,זרועיהשמיםמןהיונבדליםהשתנו,דודנו,

בגילובמשמרות.ופיטרלוצריפים,בנוגדרות,הקימולאתר'וחבריוהוא

בעזרתהאזור.שלאווירתצלומיאסףלבקר,אהבנואותודודנו,המתקדם,

טבעיות,פרחיםוערוגותמרעהשדותלנוהראה :ואינטואיציהמגדלתזכוכית

במפוזרשצמחווז;:זס;תבצליםגזרים,אפילוזיתים,מטעיאיכרים,ילדיחמורים,

רכבשכלילפניהתיעוש,שלפניבשניםהראותחיתהצלולהכההזית.עציבין

מעונןהיהלאבחורףשאפילועדהמדבר,חולותאתלטחוןהחלומשוריינים

נמחק,כךואחרכפר,הופצץמתחתםהשמים,רצופים.ימיםמכמהיותרמשך

פיקניקערכנועליהאדמה,אותהשחיתהלאדמה,מעלשמים,אותםהיולא

 .אחדאביךביום

השתתפות

הנדרשיםלפסיכולוגיה,סטודנטיםשלאקראיתקבוצההתבקשהבתל-אביב

העיראתלדמייןסמסטר,בכלשלושה-ארבעהניסויים,שנקראבמהלהשתתף

יכלהאושחיתה,למהרוחםבעיניאותהלהפשיטוערומה,ריקהכשהיאכולה

ובניינים,רחובותראוהםגדולה.ריקותעיניהםלנגדשיווהסטודנטיםכללהיות.

כמההים,אלזורמיםפלגיםוכמהנמוכהוצמחייהחולשלרחבותרצועותאו

אדם.בניהזכירלאבניסויהמשתתפיםמןאישחורבות.ראומהם

כבקשתךתכנית

תוכניותשאהבשלנו'לחבראמריהודהבמחנההפינתיהפלאפלמדוכןהאיש

"מאזיניםבתוכניתשדיברכמולדברלוהיהשאסורהמאזינים,בהשתתפותרדיו

שלנוהחבריהודי.להיותזהמהוללמודבתשובהלחזורצריךשהואלמאזינים",

נגדלדברמלאהזכותלווישלאלוהים,להתקרבדרכו-שלוהואשדיבוראמר

הצבא,שלהפקוחותעיניולנגדזיתעציועוקרותבפלאחיםהיורותהמיליציות

 1מובעם
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צהריים,אחרבאותויותר,מאוחרשלו.הדתאתמצנזרתהאיששלושהדת

אלוהיםשלשמואתלהחליףשלנוהחברממנהביקשאשתו,עםכששכב

הארהאחריבשמו-שלו

נוסטלגי

א'בכיתהשלי.למטפלתהתגעגעתיהילדיםבגןנוסטלגי.הייתיבילדותיעוד

ואחרימזעזעת),חוויה(שהיהליסודיהתגעגעתיבתיכוןהילדים.לגןהתגעגעתי

אחריגיליתי,ואפילוהילדים,לגןבכיסופיםשובהוצפתילצבאשהתגייסתי

משמעותייםלאבמיוחד,מוקדמיםזיכרונותשלסדרהפסיכואנליזה,שהתחלתי

כל-כךרבותשניםפניעלאותםששימרתימשוםרקאלאלמדתי,כךכשלעצמם,

בחיי.הראשונותהשניםלשתיפורמטיבי,מוקדם,לגילעמוקגעגועשלכעוגנים

וכעתלעתיד,ותקווהמרפיכחוןמלאישראל,אתועזבתימטוסעלעליתימאז,

לקיוםקודםיבוהתנסיתילאמעולםאבליכל-כךקדוםשאינולזמןמתגעגעאני

 .שלנולקיוםמוטב,אוישלי

רכישה

לכךואישורהישראלי,הךקור~םמןחלקהיאעצמיתהתברכותשלשיחה

"כמהבארוחה.מקובלשיחהנושאהואשלנובבעייתיותדווקאמצוישיופיינו

ומכניסתפתוחה"כמהערבית.במסעדהלחברואחדבלשןאמרלשוננו",יפה

שהקפהאומרים"אנחנואורחים).ומכניסיפתוחיםכל-כךאנחנו :(קריאורחים"

שלשוננוערביות,מליםכלומר.;יעני,מעולהניפק,עלאניפק.עלאיעניהואהזה

הערבי.לביטויזההאינוהעבריניפקשהעלאאלאקרבה.אלאימצההקולטת-כל

אותושיבשלוכךעלעומדאנירםובקולטורקי,קפהמזמיןכשאנילדוגמה,

הערביהמלצרפורשהטחינה,בעתהתבליןאתויוסיפומסוימת,בדרךבשבילי

חברישישהאיור: 'ר(כרצונך.'"ניפק,'עלאוממלמלבייאושידיוכפותאתבפני

כרס,עבכבר , 23יוסק'ה, :מימיןפתוח.בשדהלמדורהמסביביושביםמיליציה

כולם,כמובחאקי, , 25ברכה,העירוניות.הארנבותצידעלשלוהבדיחהעלחוזר

משתופף,שמילמטאטא.שפםעם , 28לקיש,קטןספלמושיטהחום,וסוודר

 1מטעם
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הגרבכובעאתהחובשבתמונההיחידהוא , 31שוקי,מדורה.שירילזמרמתחיל

חלקובשבילקרינעשההרי-סקיכמסכתגםומוכרצמריהעשוייהטיפוסי

שלהארוכותלסדרותמצטרפיםכולםפניהם.אתלכסותמעדיפיםהםמהפעולות

לפזמוןהגרונותאתמכיניםלאי,להלהלאי,הלבבייםהרוסייםהדיפתונגים

שפירושויפינג'אןפעמים.ארבעחוזריםעליויהפינג'אןסובבלוסובבהצמא

ספל).מציינתפינג'אןהמלהמקום,מכלבערבית,עשן.ספוגיםבגדיהםהסיר.

יעניהזאת,הארץבנישלברשותםונשארומעולםאומצולארבותמליםיכמובן

זה.אתלהגידנסו .פלסטין

וולקשטייןעודד :מאנגלית

 1מטעם
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שבליעדניה

אבק

שלאחדקילורקלחג.עוגיותוהכנוברמאללהמטבחלשולחןמסביבישבנו

חיתהאחתידעצמה.אתעלינושהמאיסההתקווהמןשנותרמהבשבילתמרים,

כלוהופכתהעוגיות,אתהמכינהזוכמוקסומה,בקלילותהיומיוםבחיימשחקת

חזרהבדרךלילה,באותופתאום,והנהמהותי.לאלעולםאבללהדרגתי,שינוי

~לב,מוראוהטילובאווירריחפוענקיותקוביות-בטוןלירושלים,מרמאללה

מורידים.שמלאכיםלוחות-בריתהיוכאילו

 .ואחרוןראשוןדיבר ,, .לפניךמחסום ."עצור
אשרחדשמחסוםשלהקמתולשלביעדההפכתישעות,במשךבהדרגה,

משוםשני,כאלאליולהתייחסשאפשראףבדרך,השלישיקלנדיא,ייקרא

כמובלבד'לפורמלייהפוךוהואסמכויותיו'כלממנויופקעובסמירמיסשההוא

חירום.למצבישומרתאבישאשתהידניתהבשרמטחנת

ששבןשילדמזהחוץמיוחדים,דבריםקרולאסמירמיסבמחסוםפנים,כלעל

הערההמכוניותתנועתבגללומאובק,קוצניירוק,צמחלידלבדו,אחדיוםשיחק

אשרשקטבהשהשתררלאחרשירותבמוניתנסיעהבזמןבכיתיושפעם ;~סביבה

בידיהדמיוןהצתתבאמצעותולוהאומללות,מןהרחקלהפליגלינתןלא

מכובה.היההרדיוכיהפסקת-פרסומות,

. . . 

המכוניתהואבמחסוםהשהייהבמשךלבאליולשיםשאפשרהראשוןהדבר

והצערהתקווהתלוייםבזה ;אותהתעבוראתהאואותך'תעבורהיאהאם :לידך

האירהיוםכולו:היוםכמשךלהימשךהיכולהחדווהתחושאותה,תעבוראם-

סמויה.התמוטטותאצלךתתחיל-אותךתעבורהיאאםאבלמתחילתו.פנים,לי

יותר,המהירבטורההיא,המכוניתבעקבותלנסועכדיהמקביללטורתאותתמה,

רקואילךזהמרגע ?יותרהמהירתהיהואתהמעטעודיזוזשלךהטוראוליאו

לאאחדאףיכול.לאאחדאףלהסוותה.עודתוכלולאותחריףההתמוטטותתלך

קטנטונת.גםולוכלשהי,התמוטטותבליקלנדיאמחסוםאתעובר

מחכה.ואתה

 1מטעם
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ומסתכל.

סוגיכלאתתכירהכיוונים.לכללהסתכלחופשאפילולךישקל.הכילהסתכל

האם ,לאואם ILה-סמלאתנושאותהןהאםפחות,ומהיותרכפרץמההמכוניות,

אשהזאתואםאשה,אוגברהואהנהגהאםירוקה,אוצהובההיאהזיהוילוחית

הואהאם-גברזהוואםיופייה,ואיךגילה,ומהלא,אוראשמכוסתהיאהאם-

הואהאםנישואים,טבעתעונדהואהאםחמוד,הואהאםשמש,משקפימרכיב

שלךהמכוניותטורשהכהביותרהקלהסימןעםאותו,שוכחאתהומידמביט,

 .לפניךבמכוניתהבלמיםאורשלהיעלמותודרךגםולומתקדם,
ליאיןבעצםבמכונית.המחסוםאתלעבורהרעיוןעלויתרתיאופןבכלאני

הבכהאיביכינוכפלהכךואחרמידיד,מכוניתשאלתיפעמייםאופעםמכונית.

צדדי.עפרבשבילאחרים iזמאותעםעוברתאניולכןידידים,להיותוהפסקנו

החום,אתהמגבירהמשמעותמקבלדברכלמאוד.חםהזההמעבריבקיץ

המגדילאפור,אבקתחתקבורותהאדמה,עלהזרוקותהפלסטיקשקיותבמיוחד

אלוששקיותהמחשבהאפילולעצמו.לתאריכוללאשאישבמידההדכדוךאת

אפשרית.לבלתיהופכתחטיפים,אוממתקים,בעברהכילו

בכעליהולךלאכברשאישבאדמה,ממושכתבהייהתוךילהבחיןאפשרעוד

המקובלתהאופכהעםלאטוב,הולכיםאיכםפתוחה,כעלאוגבוה,עקב .קיץ

תשקעשהרגלייתכןכיספורט,כעלימעדיפיםוהרובהנסיבות,עםולאבמחסום,

אםכותנה.עלכחיתהשללזודומהתחושהבגוףהמותירההאבקבשכבתלגמרי

שללצעקותיובנוסףתשמע,עודהזה,בשבילללכתולאהאבקמןלחמוקתכסה

הצועקחיילגםשקליבעשרגרבייםעשרומוכרהדרךבאמצעהעומדהצעיר

לעברך.

איכםשהםולמרותחיילים,ארבעהאושלושהכללבדרךניצביםבמחסום

הקהלשכןכאלה.אכןהםקלכדיא","בימתעלשחקניםכאללעצמםמתייחסים

בטלפוןמדברמימיןשלמעלהזהוטבעי.ספונטניבאופןלשםכאסףוהוארב,

והרירבה,באיטיותזאתעושהניירותהבודקזהאבלשלו,החברהעםאוליהנייד,

בהיסחעליוושומרלידוהיושבאחדעודוישימהתפקידלוכמאסכילהניחסביר

להשתין,ומתחילגבואתפתאוםמפכההכביש,שלשמאלבצדהרביעי,הדעת.

שלליאותהכיבשעותיבביתוהפרטיהשירותיםבחדרהואכאילובידויעיתותיו

עדרק ;מכנסיואתלכפתרומתחילהקהללכיווןפוכההואכךאחרהצהריים.

לוונותןלעבורילמכוניותומרשהניירות,הבודקהחיילאליוניגשאזהאמצע.

לשתות.מים

 1מטעם
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. . . 
 .בהמפורסםשהאזורהרוחעםהסתיווחזרהקיץ'שלהיהגיעואשרעד

לכיווןהולכתאניביותרהניטרליתבהליכה ;הסתיואתאותו'רואהאנימרחוק

באבקמלווהכסופה,מנשבתשהתחילההרוחאתאותה,ורואההביקורתנקודת

עלימהלעשות.עלימהיודעתלאעודעוצרת.אניהפלסטיק.ושקיותהדרך

האםרגילה,שאניכפיאלךואםלעמוד?להמשיךיותר?מהרללכתלעשות?

יגעושהםבליהאבקחלקיקיביןלעבוראצליחהאם ?שמאלהאוימינהלפנות

בי?

אבלמוצא,ואיןהשמיםרוחותכלומולומולימולםעומדתאניאוניםחסרת

אותי.ולופתיםלפי,וחודריםארכהלימעניקיםלאהאבקחלקיקי

בדרכיםההולכיםאלהאתגםכולם,אתללפותהאסוןהצליחכךהאבק.

 .ביותרהניטרליות
עליהם.מכבידיםוהייאושהאבקכולם,ובגדי,וידיופנישערותי

iJ הואאםגםהמכוניות,טורסוףעדברגלהמחסוםאתלעבורעליגוזרתחלטתי

הולכתאניולכןממתינות,מכוניותלראותכוחיותרליאיןברמאללה.מסתיים

בטור.האחרונההמכוניתסוגמהלגלותבמטרהכאילובטוח,בצעד

שניביןלימינו.ואשתוהארבעים,בשנותגברבהנוהגארוכה,לבנהסובארו

שלפניה.המכוניותבטורומסתכלתקטנה,ילדההילדים,כדרךניצבת,מושביהם

שירות.למוניתוממתינהנעמדתאנילידם

אינושהנהגאומרשזהמכיווןראשית,לעברי'תצפורשלאמוניתרקאעצור

המסוגלנעדברכללמראהבצפירהשליהפנימיתהשלווהאתיערערולאטרחן

שצריכהזואנילמהאזמאחרים,תמידשליהידידיםמזה,וחוץנסיעה.דמילשלם

ולמקוםלשעהבאשרהוודאותחוסרואתההמתנהאתולסבולבזמןתמידלהגיע

ולבהירות.וליום

ואנשימירושליםהיאכיצהובה,זיהוילוחיתבעלתבמוניתגםאסעלא

במוניתאסעלאוגםשהיא,הכנסהלכליותרדחוףבאופןזקוקיםרמאללה

ונהגיהןישןממודלהןהללוהשירותמוניותכינוסעים,שבעהמרצדס,שאיננה

צעירים.פרחחיםהםהחדישותהמוניותנהגיואילומבוגרים,

 1מטעונ
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סופותרבותומההמתנה,דקותחמש-עשרהצורכתהזאתהאידיאולוגיהכל

עלי.להצטבראלאברירהלהןשאיןהאבק

אתלקרועויכולהמטונפתאניאבל ;לומשלמתואנימגיעהאידיאליהנהג

עצמי.שלהמגעאתלסבוליכולהלאאניכךכדיעדעצמי,

אוליאומרתאנילהתקלח.ליומציעהשליבטינופתמשגיחהידידתימגיעה.אני

השיער.אתרק

לונראהשהדברמכיווןלחפוף,לילעזורכדילאמבטיהאותילוקחהקטןבנה

מתחתראשיאתשמהאניילדים.משחקזהוכישחשבכךכדיעדשגרתיבלתי

צועקתאניהבקבוק.מחציתאתכמעטידו,כףעלהשמפואתשופךוהואלברז,

 ?מטומטם ?אתהמהמכאן'עוף .לוסוטרתכמעטעליו'

 :כוחיבכללואומרתאני
שמפו.הרבהכל-כךלשפוךאפשראיחמודי,-

אחותולפחותלמים.מתחתלנפשיליויניחייבהלשהואכדיהזהבמשפטדי

השיער.אתלילסרקכדיבחוץלימחכהעוד

 .שיעריאתסירקשמישהומאזעברזמןכמה

ידידים.עודלבקרצריכהאניכיסיפורלקרואזמןאין

ברשימה,קיצוציםכמהשהכנסתילאחרידידים,שלושההיותר,לכללי,נותרו

כמההמחסוםאתלעבורכדיגיחה,באותהבשבועפעםמבקרתאניואותם

אתלקטועהתחלתי .הזמןנגדלמורץשליהביקוריםהפכוכךפעמים.שפחות

רק ;הסוףעדנושאאףהמשפט.לסיומילהקשיבוהפסקתיבאמצע,דבריהם

שעהלזוז.עליוחצישעהמדיערופי-ראש.פרקיםכמהמתוכםפרקים,ראשי

לבית.ביתביןלדרךשעהחציאחת.שעהלפחותביקור,לכלאחת

למה :התהייהשובביעולההידידיםאחדשלביתואתעוזבתשאניפעםבכל

נגדוהתרסהחובותמילוישללמסגרתנכנסוהללוהביקוריםבאתי.בכלל

 ?לתוכיכברחדרוהאלההמחסומיםאםנגדו'להתריסעודנותרמההמחסומים.

אםאוהאלה,בביקוריםמעונייניםעדייןשליהידידיםאםיודעתלאאפילואני

להרגיש.הפסקתיאישית,אני,אותי.אוהביםעדייןהם

 1מטעם
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לו.סטרתישכמעטהקטןאלבמיוחדהבא.בשבועאשובארגיש.עודאניאבל

אותה.לראותיחדנלךהשקיעהלפניאגיעהבאהבפעםאם

. . . 
 .האבקאתגםמעליולשאתרוצהלאאניאבלהסבלאתלשאתיכולהאניאולי

מהאבק.להימנעכדיכובעעםאסתובבוהלאהמהיום :חדשההחלטה

אתלעבורמחליטהאבלהכובע,אתאותו'לחבושמתביישתאניבתחילה

המחסום.לידאותואוציא ;שליבתיקאותוושמההבושהמחסום

לחו"ל,אותהלשלוחרציתיקופסה.נושאתהדואר,לסניףנכנסתאניבדרך

וצלצוליוקז;יןהטלפוןחשבוןהזמן'עם .הטלפוןחשבוןאתלשלםגםורציתי

פחתו.

צריכהאניזמןכמהיותרליאכפתלא .ארוךלאבטורעומדתאניבדואר

חיים.לסגנוןהפכהההמתנהלעמוד,

מסביב.הפרסומותכלאתקוראתבשתיקה,מתעטפתואנילפגיבתורשלושה

לפעםמפעםבושה.בליביומביטה~מהשלהכחולהבשמלהנתליתקטנהילדה

שהמציאהשירלעצמהשרהכאילופיהאתומנענעתאחתרגלעלנעמדתהיא

לוחשתאמהובקופסה.ביומביטהשפתיהאתמדובבתרק ;קולבליאבלכרגע,

יהיואזכי ;בטורעומדתזוגםאםיודעתלאואנילידה,אחרתאשהשלבאוזנה

חוזרתכךואחרולכאןלכאןבמקוםשמתהלכתובתו,גברלפניהםלפני.ארבעה

אביה.שלבאוזנומשהוולוחשת

אלינו.מצטרפתאשהעודזמן-מהאחרי

בראשהעומדזההואהיחידהישראליפלסטינים.הםבתורהעומדיםרוב

מתלחשים.היתרכלכבד.אמריקאיבמבטאבעברית,החללאתממלאקולוהתור,

בלחישה.דבריםעלומעיריםסביבמביטים

אתלדמייןמנסהאנישלי?הקולייצאאיךלפקידה,כשאגיעאדבראםואני,

שלום,אגידהאםאנגלית.אדברשלי.הראשבתוךשלוהטוניםאתמשחזרתקולי,

 ?לענייןמידאגשאו
הןאליהן.לחייךרוצהלאאנילמה,יודעתלאבי,מביטותהילדותשתי

בחזרה,ארוךמבטבהנועצתואנישלפני,זובמיוחדבי,להביטממשיכות

דמעות.מתמלאותעיניבעיניה,חרדהקצתרואהשאניליוכשנדמה

הרגליים.ביןהרצפהאלמהאףלינושרתאחתוטיפהמבטיאתמשפילהאני

 .בילהביטממשיכההקטנה

 1מובעם
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בעבריתוחרישי,רהוטבקולואומרניגשהילדהעםהאישעוזב.הישראלי

הפקידה .בחשבונושישמהכלאתלמשוךרוצהשהואשאפשר'מהוכלוערבית

והיאמביןלאהואבקופה.כסףדילהשאיןוניטרליתברורהבעבריתאומרת

הנשיםשתיאתשואלהואושותק.עומדשם,נשארהואמשפט.אותועלחוזרת

אוליאומרת,מהןאחתעברית.יודעותשאינןאומרותוהןאומרת,היאמהלפגי

קצת,יודעתשהיאאומרתההיאשמאחורי.זועלומצביעהההיא,האשה

אמרה.מההפקידהעםלבררמנסההיאובלחישהובאיטיותבמאמץומתקדמת.

אבלטובהשליהעבריתאלי.פנולאכילהם,עוזרתלאאניאלי.פוניםלאהם

לשתוק.וממשיכהכולםשללמאמציםמקשיבהשותקת.אנילהם.עוזרתלאאני

להם.מתכחשת

חוששתאניחוששת.אניאבלגזענית,שהפקידהאחוזבמאהבטוחהלאאני

ותשכחאותה,תזניחהיאערביה.אניכיבזמן'ליעדהתגיעשלאשלילקופסה

אחרתקופסהכללהשזוכההלבבתשומתתזכהלאהיא ;שבועותבמשךממנה

לשתוק.ממשיכהואנילא-ערביה.

אפריקאית,הייתיואילוקופסה.בגיןכן'אםשלי'הערביותאתמסתירהאני

 ?עוריאתמסתירההייתיהיכן

שאישבכךזהאתמתרצתפה.פוצהלאשתיקתי,מאחורימסתתרתאניעכשיו

אחריו,עוקבתאניהמתרחש.מןמבטיאתלהרחיקמצליחהלאאבלאלי,פנהלא

שלהם,המהוססות-נלחשותהמליםאחרעוקבתשלהם,המאמציםאחרעוקבת

שלי.הבגידהאחרעוקבת

 ?עכשיובהשבגדתיאחריבערביתולהשתמשלשובאוכלאיך

אניאבלשניות.כמהלפנימדברתשהייתיהלוואייותר.אדברשלאהלוואי

והלסתות.השינייםאתהיטבמרגישהשותקת,

. . . 
עומדיםכולםמאנשים,התרוקןשהמעברלבשמהאניפתאום.שקטהמחסום

ללכת.מתחילהאניאזחסין-אבק,כובעחובשתאניאבליריות,יהיורחוק.

עוברתואניאבנים,בידיהםמחזיקיםהמכוניות,מאחורימסתתריםכברהילדים

אותי."תעזוב"לא,לו:אומרתאניתסתכלי.""תסתכלי,לי:לוחשאחדלידם.

 ?אלישמכווןחיילעלשאסתכל'רוצההואמהעלהחיילים.לכיווןמצביעהוא

 1מובעם
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שיהרוגהכדורשריקתאתלשמועפוחדתהאוזניים,אלהידייםאתמצמידהאני

מקסימום-אוכללאואםהכדורים,ביןללכתאוכלאולילעצמיאומרתאותי,

אמות.

שצופרותבמכוניותנוסעתלאאניאבללי'צופרותמכוניותכמההולכת,אני

מצפצף.""ואתהבתוכיאומרתואנילמות,עלולהשאניבידומאותתאחדנהגלי.

טורהסתיים.המכוניותטורהמיטיב.השקטאלישחוזרעדוהולכתהולכתאני

לבנה.אלפא-סודחיתהבטורהאחרונההמכוניתארוך.

ילדמרחוק.האווירעללהכבידממשיכיםהיריוקולותומחכה,עומדתאני

בשמוסליחהמבקשיםילדיםכמהבי.פוגעוכמעטאבנים,בזריקתלידימתאמן

 .פוזלשהואומסבירים
רמאללה,שלזיהוילוחיתבעלתישנהשירותמוניתמרחוקמופיעהלבסוף

לפניעודלנהגמאותתתאנילחיים.הדרגתיתבחזרהמהולשקטאחריהגוררת

לצפצף.אפילוחושבשהוא

נכנסוגברעוצר,הואזהאחריקצתלאט.מכוניתואתנוהגמבוגר.איש

למכונית.

אחתועודלפנינוונעצרתמגיעהמכוניתסולר.וממלאדלקלתחנתנכנסהנהג

יודעתלאאיתי'בשיחהלהתחילמנסהמלפניםהנוסע .לזוזאפשראיאחרינו'-

 ?אלימדברהיהאזגםראש'בכיסויהייתיאילו ?כובעחובשתשאנימשוםלמה'

בגסות.לועונהאני

מיעונה.לאואניבנזין,שבשאיפתהנזקעלמדברבשיחה,להמשיךמנסההוא

ואניהמחסום,עלאותישואלהוא ?איתילדבררוצהשהואשאני'חושבהוא

שומעתלאאפילואניטינהומרובמשהועודאומרהואיריות"."היואומרת

אותו.

 ?ישמהמפני,ניגרדםמה,המתדלק.עלימסתכלבתחנה,

כתב.אשרזהשלכתב-ידויפהכמה .הקירעלהגרפיטיעללהסתכלמנסהאני

זמןאחרילכביש.חוזריםואנחנועוזבת,מאחורינושהמכוניתאחריחוזרהנהג

ברחוב.אחדאףאיןלמה,מבינהולאסביבמסתכלתאניעוצר.הואמה

 .בכללאחדאףאין
לקראתנו.לאיטןמהלכותהןמרחוק,נשיםשתירואהאנינמרציםמבטיםאחרי

מחכיםשאנחנוייתכןולאממהרותלאהןמחכים.אנחנושלהןבטוחהלאאני

להן.

מחמודאחמדשמושמו.אתמחפשתאני ?משוגעהוא,מההזה,הנהג

חמדאללה.

 fמטעם
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 ?בדיחה ?זהמה
לתוךהמושבאתודוחפותמגיעות,הןלבסוףהנשים.שתימהלכות,הןלאיטן

שלי.הגב

כולכם.אתלהרוגמסוגלתאני

לאט.לנסועשבים

אחרילהםחייבכבראתהמההבריות.בחייתשחק •אחמדיאתשחקתשחק,

לך.ששילמו

הולךאבלאחת,מחנותיוצאאישהנהלא,ברחוב.אחדאףאיןעוצר.הואשוב

ונוסע.המנוע,אתמפעילהדלת,אתפותחפרטית,מכוניתלכיוון

למי?אבלמחכים.עדייןואנחנו

 ?אותהראהאיךסמטה.מתוךמופיעהמה,זמןאחריאחת,אשה
העיקרייםהגורמיםאחדיהיההואאשתגע,אניאם ;חמדאללהמחמודאחמד

שלי.לשיגעוןשהביאו

ונהג ILעםצהובהזיהוילוחיתבעלתחדשהבמוניתנוסעתאניחזרהבדרך

 .עצמיאתשונאתשאנילהצהירכדיפרחח'
טוריאתלעבורכדיוהמוסר,התנועהחוקיכלעלעוברתהזאתהשירותמונית

כלום."מרגישהלא"אניכאב:מרובאומרתבתוכה,ואניהארוכים,המכוניות

פתאוםשואלתבמחסום,עומדיםשאנחנותוךבמכונית,איתנוהנוסעתילדה

 "?כאןעומדיםאנחנו"למה :מפונקבקול
משוםבה,מקנאתשנייהבמחשבהאבללמה,להמסבירהשאנימדמיינתאני

 .עדייןההיא,הדעתדרךאתעברהלאשהיא

. . . 
שאניכשה:;~תבבשקט,עומדתאניואזלתרגם,הואלעשותלישנותרמהכל

מתכונניםאנחנוהאדמה.עלזרוקהשחיתהקולהבפחיתנתקלמלווהלפעמים

פעולה.בשיתוףנאשםשלמשפטואתלכסותכדיהמשפטביתלבנייןלהיכנס

אותיגםיאשימושאוליהמחשבהבראשיפתאוםחלפההישיבה,תחילתלפני

ידיהםאתלחצתיואניידיאתולחצוניגשועיתונאיםכמהאבלפעולה,בשיתוף

הרוח.שלוותאליחזרהואז;כה, 1שזמישלבחום

 1מובעם
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הנרצח,משפחתבניביןדמיוןמחפשתלקיר,לחוצהמלפנים,עומדתאני

הדמיוןקרובם.לחיסולשהביאמידעהישראלילמודיעיןמסרהנאשםכיהטוענים

אמו.לביןבינומהדמיוןיותררבאחיותיולביןהנרצחבין

אותי.שישחררובסבלנותמחכהאני

מוות.דיןפסק

שונות."המידה"אמרתכילועונהואניהמשפט,אמינותעלאותישואלהכתב

כמהלראייןכדיפעולה,בשיתוףהנאשםשללביתועובריםאנחנוכךאחר

הנאשם,אביולביןהנערביןהדמיוןאתלחפשפעםעודישבתימשפחתו.מבני

הבן'דמעותלמראהלעשותיכולהשאנימהכלזההמשפט.ממהלךשזכרתיכפי

בן ;טובשוטשמחפשמישלבאובייקטיביותאליוהפנהשהכתבלשאלההעונה

שלו.לאבאעוולועשומאוד,קשהמהביתאביוהיעדרותכיאומרהשחים-עשרה

. . . 

ממנידורשיםלאכברהחייםאדישות.אלאעודביואיןלשגרההפךהאחריםמות

עצמי.הרסמאשריותר

מאהובי.לשיחהלחכותהואלישנותרמהוכלהביתהחוזרתאני

 .הטלפוןלצלצולונדמההניקוזבפתחהזורמיםהמיםקולהולךמחכה,ובעודי

. . . 
פותחתואניבבית,אבקשלנוראיותצ:רמרותמעלהביותר,הקלהגםולותזוזה,כל

 .טוטאליניקיוןבמבצע
גדוללתיקמכניסהלרגע,ולובגופי,שנגעמהכלאתלוקחתאניאחר-כך

הרופא-עור.עםפגישהגםקבעתיברמאללה.לכביסההכלומביאה

דעותיועלבפתיח~תאיתימדבראינוישן'ידידהרופא-עור'כימרגישהאני

אומרהואהתנגדותו.למרותמשחהמבקשתאניבי?חושדהואהאםהפוליטיות.

ספרות.בעניינילדברמתחיליםואנחנומוותרת,אנידבר.משוםסובלתשאינני

לאואניבכבישנעוצותשליהעינייםיציב.בצעדברחובהולכתיוצאת,אני

אתמרגישהאני jושביםהעובריםשליריקותיהםבעקבותלהבחיןשלאיכולה

אותומצודדתיכולה,שאניככלהראשאתמרימהלהקיא,עומדתפי,בתוךרוקי

בחזהחורופוערטיליורהמטוס :אחתבחנותתלויהגדולהתמונהורואהמעט,

ילד.של
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. . . 
 .זכהלהרגישליוגורםהשירותבמוניתנודףהכביסהריחחזרה,בדרך

מכאכלס.היאבמקורהידידה,עתהזהלישאמרהבמהנזכרתאנישוב

בגללאותם,לראותלנסועיכולהאינהאבלשם,למשפחתהמתגעגעת

מדי.יותראליהםלהתגעגעלעצמהמרשהאינהולכןהמחסומים,

מרגישהמדי,יותרחושבתשאנימשוםאולי ?זהמכלליאיכפתמהאני,אבל

 ?לעדאותואיבדתישמאאולד''שובאחזורמתי .מדייותר .מדייותר

. . . 
שהיה.כפיעודנוהעולם jשקלבעשרגרבייםעשר

לעשרהעכשיומגיעעוביוהמעבר.באבקושקעתיהמחסוםאתעברתי

הרגליים.ל~דרךורךקטיפתיסנטימטרים,

והולכתהביתהחוזרתאניכיבו,התגריתי-להפךמהאבק,ליאכפתלאהפעם

 ?לאומללותבאשרמהאבללהתקלח.

זהאתלהגשיםוכדיבטבעיות,המחסוםאתולעבורממנהלהתעלםחושבתאני

לזמן-מה.רקאליהםלהתכחש jמעברכדיתוךרגשותיכלאתלהקפיארקעלי

לאמטרים,כמהאחריהמחסום,אתשאעבורשאחריפוחדתפוחדת.אניאבל

מחדש.להרגישהיכולתאתלעצמילהשיבאצליח

 ?לישנותרוהרגשותכלאתאאבדאםמה

אתלחיותמנתעליוםמדיעצמיאתואעודדשאדרבןכדימספיקמהםלינותר

מתוךלגייסיכולהשאנימהכלזהסופו,ועדהיוםמראשיתשהתחלתי;היום

לחיים.התשוקה

. . . 
מחששנמנעת,אבלהשירות,במוניתהנסיעהכדיתוךמשהולכתוברוצהאני

להביטחוזרתאניעליהם.להלשיןכדיפרטיםרושמתאניכייחשדושהנוסעים

 .שליבנעליים
מהרהביתהלחזוררוצהאנימאובקות.מטונפות.שלישהנעלייםרואהאני

 .אותןלנקותכדיהאפשרככל

 1מטעם
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הסיבות,כלבעצםסיבות,ישלאבקהפתעה.שוםאיןאבלומאוד.מטונף,הכל

כמהאותולסבולצריכהואניכולם,כמובמחסוםשעברתילכךההוכחההוא

לעשות.יכולהשאניהמעטזהשאפשרי

. . . 
אבו-שלאחותוהיאקייס, ו;z~ג;:סמראאיצאה"ואחר-כך :ואמראל-בייהקיסיפר

ביתובניועלעליוהנביא,אותהניחםועליהםבניה,שניאתששכלהחאזם,

רואהשאניאל-~קעהןאלוהים,חייאחריךכאפסהואאסון'כל :אמרההרחמים.

משכולי'."הואכבדפניךעל

אבק.פירושובמקורות,שנמסרכפיואל-נקע,

ומהאבקהקודםמיעדומבטיאתלהסיטכדיכלשהוספרוןשובמוציאהאני

כמהבומדפדפתאניאצלנו.התרבותפעילויותאתמפרטהספרוןעליו.שנחת

שלהטלפוןלמספרהימיםבאחדאזדקקאולילתיק,אותוומחזירהפעמים

הפרסומות.באחתשהוזכרהקפה,מטחנת

 .ביותרהמרוחקכרגילישהוא,לביתייומהמכונית
צעירים,שלחבורהרואהאניבי.מביטותעינייםמדייותרהשוק.אתחוצהאני

הולךהואכימרגישהואניבידו,אחרצעירלושסימןלאחרפתאום,קםמהםאחד

בי.לירות

אנידרכי,אתחוסםקם,אחרצעירבדרכו.וממשיךפניעלחולףהואאבל

אותי.הורגלאהואבמחאה.מביטה

כמותעםרגיל,שליששרוףשליששניקפה,קילורבעלקנותכדימתעכבתאני

אתלימחזירוכשהואהמוכר,שלפניועלמוזרבחיוךמבחינהואנינוספת,הל

אינובכוונההאםבידי.לגעתלהמניחואינובאווירידואתמגביההואהעודף,

 ! ?נגעלהוא?כאילומחלהבידבקהכאילושלי,בידלגעתרוצה

לרוץ,צריכהלאאניהבית.עדארוכהוהדרךבהליכה,דרכיאתממשיכהאני

אתבתוכיהופכתאנילאדמה,דבוקותעיניראש.כובדעללשמורצריכהאני

מעבירהאנילמניחהממניחהעליה,הפזורותהזכוכיתמכיתותשלההשתקפויות

עיני.את

אחרת.דרךלמצואחייבתאניהשוק.אתשובלעבורלאחייבתאני

 1ם uמו:ו
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אניהבית.מןלצאתאצטרךבהןהבאותהפעמיםאתסופרתאניהדרך'סוףעד

שוב.אצאאיךמושגליואיןיודעתלא

פעולה.משתפתהייתילאכאילוניטרלית,בהליכהלהמשיךמנסהאני

זהו.פעולה.משתפתאני

עלעודלהסתכליכולהאינני ;החדררצפתעלומסתכלתבמיטהיושבתאני

התקרה.

אנילשוק.ללכתחייבתאני ;מאכלדברשוםבביתאיןריק.והמקררעוברהזמן

ואנייום-יום,לשוקלרדתאותידחפושפעםישנותתכונותכמהאצלימחפשת

ויוצאת.נעלייםנועלתניטרליות.רקמוצאת

לאןשואלותאותי'רואותלאכברשהןאומרותוהןשכנות,בכמהנתקלת

 .אותןלסבולמסוגלתלאכברשאניומגלהאיתן'לדבררוצהלאאניאבלנעלמתי'
שוקאתחוצהאנידבר.שוםלאכולרצוןביאיןלקנות.מהיודעתלאאני

לאמנסהאניבסחורה.ולהביטהעינייםאתלהריםאומץדיליואיןהקצבים,

למקום,זרהאינניכאילוצנועה,בחורהכמוללכתמנסהמשקל,שיווילאבד

קצב.לאותוהולכתולכןפמיליאריותלהפגיןמנסה

בראשימזוגגותעינייםלשונות,טלפיים,עגל,שלאדומהירךעבר.מכלבשרים

לנוחותי'מעלזהבבשר'לחתוךכדיכוחליאיןיכולה.לאאניכרותים.כבשים

הביתה.וחוזרתהשוקאתחוצהאני

מהמבינהלאואנימאצבעו,ביויורהנערפניעלחולףהליכה,כדיותוך

לו.עשיתי

מפני.ניגרתזיעההביתה,חוזרת

לרמאללה.באהאנימתישואלתבמשיבון,הודעהליהשאירהידידה

רואהואיננימביטהאניאותי,מקללבשמי,קוראמישהוהשוק,אתחוצהאנישוב

הביתה.חוזרת .אחדאף
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בכיתי.שלאלמרותבכי,אחריכמומרגישה

מתרכזתאימהאותי,וחונקתמציפההאימהמביתי.לצאתאםמתלבטתאני

אניהאימה,אתלהסירהיחידההאפשרותבגרון.ומחנקבאף,בעיניים,במצח,

ראשי.אתלכרותתהיהמהרהרת,

דרכוןנושאתאנילמהאותישואלאחדחיילאותי.עוצריםחייליםכמהלילה.

ואניהשאלהעלחוזרהואחופשייה.אניכי :משיבהאניזהות.תעודתבמקום

אניכיחופשייהאניכיחופשייהאניכיחופשייהאניכיחופשייהאניכי :עונה

חופשייה.אניכיככה.חופשייה.

מהליאיןככה.וצועקת.וצועקתצועקתאניבצד.לעמודממנימבקשהוא

פעולה.משתפתלאאניכיצועקתמטורפת,כמוצועקתמלצעוק.חוץלעשות

אותי,לעצורמספקתסיבהמוצאשאינולאחרהדרכוןאתליומחזירמגיעהקצין

לעזוב.בנימוסממנימבקשוהואלצעוקממשיכהאניאבל

אתויראהיעבורמישהואםמהבנימוס,אלימדברהואלמהיודעתלאואני

הבאהבפעםבנימוס,אליידברשובקציןאותואםומהבנימוס,אלימדברהקצין

עםיחדהולכתבעודיבשמי,ויקראהפרטישמיאתיזכוראםומהאותי,שיראה

 !היוםשלומימהאותיישאל ;אנשיםמאות

משתפתשאנישיגידוובמקוםלצעוק,שובאתחיל !שםשיעבורלמיאגידמה

מטורפת.שאנייגידופעולה,

• • • 

 .בוכהכלביםגורשללקולוהתעוררתי
לעזרתו,לבואכדיאחריו,לחפשויצאתירגילה,לאבקלילותקמתיממשכבי

הבכי.באמניןלגלותהצלחתילאאבלהבוכה.הגור

 iמונעם
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וברכה'ברכהעדייןוהואלמוצאו'כדיואוזניעיניאתוסובבתיגגות,לעליתי

כמקרמי.כאילו

היהודי.מהרובעהנשקפיםהבתיםאחדגגאליוצאתאשהראיתיפתאום

היאאבלהקול,אתשומעתהיאאםבאנגליתארתהושאלתילעברהנופפתי

ממני.התעלמה

עצב.והרגשתי

אתלאתרניסיתירקבירתה,שאל-קורסעצמאיתמדינהממנהביקשתילאאני

הברכה.הכלב

ראשיאתועוטפתחוזרתשלופוסקתהבלתישהיבבהותרןלמשכבי'חזרתי

אתופותחתאחתעוצמתהחדר,ברצפתעינייםנעצתיבכיר,במלחאותרוצורבת

והשולחן.הכיסאברגלימשחקתהשנייה,

 2001דצמבר

 2002 , 71-70חוברתב'אל-כרמל,'פורסם

שמאסאנטון :מערבית
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מחיקות

הגלות","שלילת :היוםעדהישראליתהתרבותאתמכונניםמיתוסיםשלושה

התרללאסבוכיםשלושתםלהיסטוריה".ו"השיבהישראל",לארץ"השיבה

ולאןהלוםעדהגענו"כיצדלהסבירתפקידואשרהציונות,שלבסיפור-העל

שלקדוםעברביןהמשכיותקשרמכוננתהגלותשלילתמכאן."ללכתעלינו

שלמחודשביישובאותההמחדשהווה,לביןישראלארץעליהודיתריבונות

אוכזומידהאינסופית.בינייםתקופתאלאמשתרעתלאהשתייםבין .פלסטין

אםהציונים,לכלהמשותףהמכנההיאהגלותתקופתערךהפחתתשלאחרת

היאעולמם,תפישתפישעלממהנגזרתהיאקשיחות.שלשונותבמידותגם

אומההיהודיםהיווומתמידמאזולפיהעליה,לערערשאיןמוקדמתהנחה

שלםלאנורמלי'לאבהכרחהואלא-טריטוריאלישקיוםמכאן'טריטוריאלית.

אםגםמשמעות.מכלריקההיסטורי'כניסיוןכשלעצמה,הגל~ת .אותנטיולא

להוותיכלהלאהגדרתהמעצםהרירגעיים,תרבותייםהישגיםהצמיחה

נידונווקהילות,כיחידיםהיהודים,עודכלהאומה"."רוחשלמלאההגשמה

שתביאלגאולהבציפייהוחולף,חלקיקיוםלנהלהיותרלכליכלוהםלגלות,

שלייעודהלהתגשםיכולבוהיחידהמקוםלארץ-ישראל,מחודשתל"עלייה"

חייםתמידהגלותייםהיהודיםניהלוהזאתהמיתיתהמסגרתבתוךהאומה.

לארץ"לשוב"יוצאשליבםכפרוטו-ציונים,אופוטנציאלייםכציוניםארעיים,

הציוני'המושגיםבעולם .הראשוןאתמשליםהשניהמכונןהמיתוס ].ישראל

שלהמהלךלשחזורהיהודי.לקיוםנורמליזציהיבטיחהעםבידיהביתשיקום

שקיבלההפירושפיעלהתנ"כי,הסיפורשלהטריטוריההוקצתהשמותספר

האידיאולוגיהוהתשע-עשרה.השמונה-עשרהבמאותהפרוטסטנטיתבתרבות

שלהמחקריםעלנשעןוהואקריטי'ספקללאהואהמכונניםהמיתוסיםאתמגדיראנישבוהאופן . 1

 David ; 1995מולדת',אותךכותבים'אנולאור,יצחק , 1988דביר,הלאומי,''החשבוןעבורן,בועז

; 1995 , Myers, Re-lnventing the Jewish Past, Oxford ריבונותמתוך•גלות ,רז-קרקוצקיןאמנון-
 , 56-23עמ' , 1993 , 4וביקורת''תיאוריהחלקים,שניהישראלית,'בתרבותהגלות""שלילתלביקורת

 ' Domestic Orientalism', Britishבמאמריגם;ראו 132-113עמ' , 1994 , 5וביקורת'ו'תיאוריה

125-45 . Journal of Midd/e Eastern Studies 23, 1996, pp 
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מנהיגישלבורותמסגירהאינהזוהגדרהכריקה.הארץאתהגדירההציונית

עיקשתהתעלמותאובפלסטין'ערביםלקיוםביחסהמתיישביםושלהציונות

נידונההארץשגםמשוםיותר,עמוקבמובן'ריקה'חיתהישראלמקיומם.

אומשמעותיתהיסטוריהשום :יהודיתריבונותבההוקמהלאעודכללגלות

עםשתבואלגאולהממתינהבעודהבתחומיה,להתקייםיכלהלאאותנטית

ללאלעםעםללא"ארץביותר,המפורסמתהציוניתהאימרההיהודים.שיבת

היהודיםשלזה :רבדיםבשניההיסטוריהעברהכחשתאתביטאהארץ",

ריקהחיתהלאשהארץוהעובדהיהודית.ריבונותבלאפלסטיןשלוזהבגלות

שוות-ערךהירארכיהשלוייסודהשיקומהאתכמובןדרשההמילולי'במובן

המבטיחהמקראיתסמכותעלשעונההירארכיההקולוניאלית,לזו

לאחרולהפריעבמקוםלהישארהעלוליםגורמיםעלהיסטוריתאפוטרופסות

שמקורןבלעדיותמזכויותליהנותהיואמוריםהיהודיםהמתיישביםהשיבה.

הטבעית.הסביבהמןחלקכאלהפלסטיניםהערביםאלולהתייחסבתורה,

אתולדעתהתנ"כיבמובןאשהלדעתהמודרנית,העבריתהמאצ'ובתרבות

המתיישביםבעלות.שליחסהמבטאיםהמרהבנימושגיםשניחינםהארץ

הפכוהארץילידיוהפלסטיניםסובייקטים,שלפעיללקולקטיבהיוהיהודים

סבילים.לאובייקטים

אתמכליותרמגלהלהיסטוריה","השיבההשלישי'המכונןהמיתוס

הגרמניוההיסטוריציזםהרומנטיתהלאומיותצמיחתעלהציונותשלהישענותה

האומהכיקובעתהמיתוסשלהיסודהנחתהתשע-עשרה.המאהשלבאירופה

מתאגדיםההיסטוריהמשחרהאנושית.ההתקבצותשלהטבעיתהיסודצורתהיא

קבוצותאוחיצונייםכוחותמופיעיםושםפהכיואףכאלו,ליחידותעמים

ביטוילעצמןלמצואמוכרחותהןדברשלבסופואותן'המחלישיםפנימיות

 parההיסטוריהאוטונומיהסובייקטהיאהאומהריבוניות.לאוםבמדינותפוליטי

excellence , היעדהיאוהמדינה) telos ( פיעלעצמית.הגשמהלעברמצעד;:זשל

משכנןלהיסטוריה,מחוץקהילההיהודיםנשארובגולה,חיועודכלזה,היגיון

אדמתאתהכובשותאומותרקהזה,ההיגיוןפיעלהאירופיות.האומותשל

ולהיכנסגורלןאתלעצביכולותפוליטיתריבונותעליהומכוננותמולדתן

עלוהתגברותהישראל,לארץהיהודיתהאומהשלשיבתהרקלהיסטוריה.

העמיםשלההיסטוריהלחיקלשובלהיאפשרוהגלות,שלהכנועההסבילות

המתורבתים.
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פלסטיןטיהור

אםכיצדבערבים.חיתהמיושבתולמעשהריקה,חיתהפלסטיןמטפוריבאופןרק

פרץניכר,ובאיחורלאחרונה, ?ישראלמדינתשלהקמתהלצורך"רוקנה"כן

שללמחקריהםהודותהנוכחית,המדינהשלמקורותיהשאלתסביבויכוח

התפתחותהמכוננים.למיתוסיםמחויביםעצמםראולאאשרהיסטוריונים,

אתשאפפההמיסטיתהקדושהמןגדוליםחלקיםלפזרהצליחהזומבורכת

חיתהאכןאםמדי,צרהבשאלהיתמקדשהוויכוחסכנהישואולם,הנושא.

2במבתיהםהפלסטיניםהערביםשלכולללגירושתכנית-אבלישראל
.1948-

אךלכבוד,וראוילגמרימובןהזאתהאובססיביתהשאלהבבסיסהמוסריהלחץ

מ;בצעישלהפעולהמסגרתחשובהכיההנחהעלנשעןהואהאמתלמען

באמתחיתהאםשהשאלה,ספקאיןהקורבנות.שלהמבטנקודתולאהפשעים,

בעיותמציבהמלחמה,שלבמסווהאתניטיהורלבצעמפורשתציוניתכוונה

אתשאיבדוהפלסטיניםמבחינתואולם, .איתןלהתמודדצריכיםשהישראלים

ניחתהאסוןאםלשאלהרבהמשמעותאיןוזהותם,זכויותיהםרכושם,בתיהם,

פיענוחבעקבותבמקום,קיבלוופקידיםצבאשקצינימהחלטות,כתוצאהעליהם

שהתייחסומעורפלות,ואידיאולוגיהאווירהמתוךאוהציונית,ההנהגהשלרמזיה

מבחינתהללו.האפשרויותשלאחרצירוףכלאורצוי,דברכאלהמונילגירוש

לטיהורטקסיםלפליטים.והיותםנישולםהואשחשובמההמגורשים,הערבים

לעצמו'להרשותםיכולהמנצחשרקלמותרותלהפוךעלוליםבדיעבדהמצפון

התוצאות.עםולחיותלהמשיךהנאלציםהקורבנות,חייעלהשלכותבלי

ההתיישבותתהליךשלאינהרנטיחלקהיווהההמונישהגירושהיאהאמת

השלושים,שנותבסוףכבר .-1948בהמלחמהפרוץלפניהרבה ,בפלסטיןהציונית

אוכלוסיהשל'טרנספר'לבצעהאפשרותהפסיקהפיל,ועדתדוחפרסוםלאחר

מבחינותדבר,שלבסופוכיבאבחנתו,שטרנהלזאבצודקמופשט.רעיוןלהיות

אירופהמרכזשלה'אורגנית'ללאומיותטיפוסיתדוגמהחיתההציונותרבות,

Ibrahim Abu-Lughod, ed., The : ואר תוניינעמ תואמגודל .הז ןיינעכ הבחר תורפס שי .2 

Transformation of Palestine, Evanston, 1971; Christopher Hitchens and Edward Said, eds, 

םיניטסלפה 1947-1949', םיטילפה תייעב לש התדיל' ,סירומ ינכ; Blaming the Victims, Verso, 1988 

,'תודוקפה 1990 יאלממ' ,םליע לאגי; Benny Moחis, 1948 and After, Oxford 1990; 1997 , דבוע םע

Nur Masalha, Expu/sion of the Palestinians: The Concept of 'Transfer' in Zionist ; 31-53 מע' , 
Po/itical Thought 1882-1948, Washington, DC 1992, 'A Critique of Benny Moחis', in Ilan 

Pappe, ed., The lsrael/Pa/estine Question, London, 1999, pp. 211-20. 
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בתביעתהאכזריתלאומיותזוחיתהה'אזרחית'.'הלאומיותלדגםבניגוד-ומזרחה

התנועהתסכיםלפיהאפשרות,כלמראשיתהשללהוהיאאתנית,להומוגניות

בפלסטיןהדמוגרפיהמצבפיעל .בפלסטין,,-לאומיתמדינהשללהקמתההציונית

פלסטיניםשלסילוקמשמעיחדבאופןתבעהיהודיתמדינהשלהקמתה , 194 7של

היהאמוראוכלוסין''טרנספרשאותוהצורהמקום,מכלויישוביהם.מאדמותיהם

לתכניות(בניגודהישראליתהממשלהשלמוקדמתגירושתכניתתבעהלאללבוש

עונמלדרשההמכרעתההחלטהביורוקרטיות).ורשויותבודדיםפקידיםשל

בהןלנסיבותקשרבלאבתיהם,ליםערבהשיבתאתמחירלכב

שלובעיצומהמאיוםכתוצאהזמנימהלךרקב"עזיבה"ראואםולשאלה"עזבו",

ומזעזעתמפורסמתדוגמה .המוניגירוששלמכווניםמעשיםכמובןהיו .מלחמה

בלודטבח , 1948ביולי-14ל-10הביןשכלל,דני","מבצעשלזוהיאאחת

-המכרעתההחלטהואולם,לירדן.·ולודרמלהאוכלוסייתכלשלוטרנספר-בכוח
תחתהפלסטינית,החברההתמוטטותכילהבטיחנועדה-לגמריומפורשתמודעת

בלתי-הפיכה.תהיההערביות,למדינותישראלביןהכוללתהמלחמהלחצי

שערכההמצויןהמחקרמןללמודאפשרבהמשךשהתרחשוהדבריםעל

נפלה 1948באפרילבן-גוריון.'מאוניברסיטתבומבג'י-סספורטסחיהלאחרונה

הישראליםשליקירם-שרתמשההחוץ'שרישראלית.מתקפהתחתחיפה

 :הבאיםבדבריםלעמיתיוביוניפנה-היוםעדה'מתונים'

זהישראלארץשלבתולדותיה .הערביהיישובהתרוקנות :ביותרהמפתיעהדברזהובעיני
שלהעצומההחשיבותאתלהסבירצורךיהיה ...העבריתהמדינההקמתמאשרמפתיעיותר

בפתרוןהמדינהשלהמבנהשלהאיתנותומבחינתוהביטחוןההתיישבותמבחינתהזההשינוי
דברהמדינה.עתידכלעלצלןאתשהטילומאודחמורותומדיניותחיוניותסוציאליותבעיות

ואז-עצמםהערביםשלמנוסהומתוךעלינוהכריזהערבישהעםמלחמהזעזועיתוךקרהזה
כמולקדמותה,חוזרתאינהההיסטוריהאחריהםאשרהמהפכנייםהשינוייםמאותםבאחד

הקרקעבעדלשלםמוכניםלהיותעלינוויוון.תורכיהמלחמתאחרילקדמותהחזרהלאשהיא
אנחנוממלכתי.ומתןמשאשלשאלהלהיותצריכהזוואחד.אחדמכלנקנהשאנחנולא

םהלבאאחרות.בארצותהערביםשללהתיישבותםישמשוזהוקרקע,נכסיםמקבלים
זרים.·וחאינםהם :נולשמדיניותהזוו .זריםוחאינם

3 . 3-47 . Zeev Stemhell, The Founding Myths of /srael, Princeton, 1998, pp 

 . 283-272עמ'הפליטים',בעייתשל'לידתהמורים, . 4

הפליטים"בעייתשלהשיחהבניית :מושתקמישלקולונשמע;מישל'קולובומבג'י-סספורטס,חיה . 5

מקרבתודהאסיראני . 2000פורסמה,שלאמ.א.עבודת ,' 1952 , 1948הישראליבממסדהפלסטינים"

המסמכים.אתלרשותישהעמידהעללמחברתלב

שלי.;ההדגשות 31עמ'הפקודות','ממלאיעילם, . 6
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ריקוןאתשרתהגדירהיהודית,בסוכנותבכירלגורםבמכתבלכן'קודםיום

אףנהדרמסויםובמובןהארץ'בתולדותנהדרכ"דברהערביםמתושביההארץ

ישראל."'מדינתשלמהקמתהיותר

בדיעבד''טרנספר

המייצרותמיוחדות,ביטויוצורותחשיבהדרכימפתחיםבאשר-הםביורוקרטים

וייץ'יוסףמספקלכךמצוינתדוגמה .מצמררבאופןמדויקיםמונחיםלעתים

הנמרציםמהתומכיםואחדלישראלהקיימתהקרןשלהקרקעותמחלקתמנהל

ועדתבראשעמדכאשר , 1948במאי-28בכברהטרנספר.ברעיוןביותר

עםפגישהביומנווייץהזכירחברים,שלושהשמנתההרשמית-למחצה,הטרנספר

מסודרת,פעולהלנקוטישלדעתואםשרת,אתוייץשאלהזדמנותבאותהשרת.

ותיארהפיכה,בלתיעובדהתהיההמלחמהמאזוריהערביםבריחתכיתוודאאשר

כן.'אמר:שרתבדיעבד'.כ'טרנספרהזאתהפעולהמטרהאת

ממשלאנשיביןשהתנהלהחשאי'השיחביסודעמדוייץהשתמששבוהמונח

מאזיותראופחות , 1948סתיובמשךימים.באותםישראליםופוליטיקאים

מערביםר:וקנוואכזריות,עוצמהשלוגדלההולכתובמידהחיפה,עלההתקפה

בשוםצורךהיהולאהישראלים,הכוחותבידישנכבשוהפלסטיניים,השטחים

 :ערבים'ל'נטולתהארץאתלהפוךכדישימשורבותדרכיםלסילוקם.תכנית-אב
איוםתחתנתוניםשהיוהאזוריםמןאזרחיםשלזמניתבריחה :העשיריםמנוסת

הצבאשלותעמולהטרוראלימות,בעזרתהפאניקהליבוי :כבדיםקרבותשל

וקרהשקולהכוונהמוכיחנרחבתיעודהמלה.·מובןבמלואוגירושהישראלי,

חיתהזו .הללומהמהלכיםשנבעהבדיעבד""טרנספרשלמדיניותלהפעיל

בשנותוהתחיקתיתהביורוקרטיתהמערכתמצדגיבוישקיבלהבסיסיתהחלטה

כאחד,והיהודיםהפלסטיניםחייאתמכרעתבמידהעיצבווהשלכותיההחמישים,

מדינתשלאופייהאתמבניבאופןשמגדירמההיום,עדלה.ומחוצהבישראל

 . 43עמ'הפקודות','ממלאיעילם, . 7

 Moח is, 1948 and After, pp . 89-144ראו . 8
במפות,מידעלאסוףהצליחשלגביוומקרהמקרהכללסווגמוריסשלהזהירהניסיוןאתבמיוחדראו . 9

הפלסטינים',הפליטיםבעייתשל'לידתהמוריס,אצלראובפז,יסולאשלאמפותובמפתחבנספחים

 • 596-587עמ'
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הדינמיקהנעלמהאילו .לפלסטיןהערביםואי-שיבתהיהודיםשיבתהואישראל

זהותה.אתהציוניתהמדינהמאבדתחיתהשיבה/אי-שיבה,שלהזאת

רשמייםנרטיבים

בתקופתביטוי'לידיבאהאי-השיבהמדיניותשלהפיזיהיישוםמשמעות

שכונותשלגםמקריםובכמהכבושים,כפריםשלברוטאליבהרסהמלחמה,

נקיים-מערבים.במקומותיהודיםוביישובורכוש,אדמותבהחרמתעירוניות,

הפליטיםעלשהוחלהחקיקה,באמצעותהחמישיםבשנותהושלמוהתוצאות

מדרגהכאזרחיםאותםהגדירהאשרהמדינה,בשטחהפליטיםועללישראלמחוץ

גםהתקייםוהואפיזי,רקהיהלאמפלסטיןהערביהקיוםמחיקתואולם,שנייה.

שנחשבורשמיים,גורמיםהופקדוהמבצעשלהזהההיבטעלהשיח.ברמת

לשניהתחלקואלהמומחיםהערבית"."השאלהבענייןמקצועיתמומחיותלבעלי

אוהיהודית,הסוכנותשלהמדיניתהמחלקהדרךהגיעוהראשוניםסוגים.

דיברוהםהמדינה.קוםשלפניבתקופה )י"ש(ההגנהשלהידיעותמשירות

ונודעוהשטח,עםבהיכרותםהתגאוערבים,עםבמגעיהםניסיוןצברוערבית,

אוניברסיטאותשליותרהמשכיליםתוצריהןהיוהאחריםהנציגיםכערביסטים.

ונודעובירושלים,העבריתהאוניברסיטהשלאו-ברובןגרמניות-אירופיות

רחבההבנהלהםישכיוהאמינוסז:זה) 1(פספרותיתבערביתשלטוהםכמזרחנים.

הוקמהכאשרמהשטח.באואשרעמיתיהםשלמזוהאויבשליותרועמוקה

התיכוןהמזרחלחקרובמחלקותהמודיעיניבמנגנוןמt?,ירותקיבלורובםהמדינה,

 10הממשלה.ראששלערבים""לענייניכיועציושימשואו Jהחוץמשרדשל

הפליטיםמצוקתאתעקרוניבאופןלהגדירהזההמנגנוןהזדרזהמלחמהלאחר

לסכסוךכוללפתרוןבמציאתבהכרחהכרוכה'הומניטרית',כסוגיההפלסטינים

בומבג'י-באופק.נראהאינוכזהשפתרוןברורהידיעהמתוךהישראלי-ערבי,

אתלבטלהניסיוןאתשירתהזואסטרטגיהכיבצדק,טוענת,סספורטס

מזהותם,התעלמההיאהישראלית:ההתפשטותקורבנותשלהסובייקטיביות

מאזשהתקבלהגורדי,הקשרשלמכוונתיצירהלטובתושאיפותיהםזיכרונם

 Joel Beinin, 'Know Thy Enemy, Know ; 22-17עמ'נשמע,'מישל'קולובומבג'י-סספורטס,ראו . 10

,' Thy Ally ; ההיסטורי,'המחקרעלחדשמבט :המנדטבתקופתויהודים'ערבים(עורך),פפהאילן

 , 3וביקורת''תיאוריהבישראל','המזרחניהשיח :ומערבמזרח"בין ,אילגיל ; 201-179עמ' , 1995

 . 1998והפלסטינים,''אנתרופולוגיהרבינוביץ:;דני 55-39,עמ' 1993
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גםכאחד.!!וביקורתיתמתונהבישראל,המשכילההשכבהבקרבקיימתכעובדה

-27המןהתזכיראתבדרכו.בכךהבחיןהישראלי,החוץבמשרדפקידגורן,אשר

בינההקשרעלושובשובוהצביעהפליטיםבעייתאתסיכםבו , 1948בספטמבר

[בקרבהפשרה"מחפשי :במליםסייםהואערב,מדינותעםהכוללהסכסוךלבין

המלחמהמחרחרילבתיהם].הפליטיםנשלשיבהרוציםהערבים]המדינאים

 12אותם."שואלאינוגםאחדואףידועאינוהפליטיםשלרצונםלה.מתנגדים

את 1948בנובמברמסרה ,וייץעמדבראשההרשמית-למחצה,הטרנספרועדת

לגרסהלהפוךיותר,מאוחרבשלבהיה,שעתידמהאתשניסחשלה,הדוח

היההוועדהשלהמרכזיהתפקידהפליטים".(!"בעייתבענייןהרשמיתהישראלית

שכונותשלומחיקהשיטתיהרסבאמצעותאי-השיבהמדיניותאתלפועללהוציא

ורכושאדמהשלהשיטתיתההחרמהעלגםולפקחפלסטיניים,וכפרים

הפלסטיניםבנושאמפורטמידעשכללעב-כרס,מסמךהיההדוחפלסטיניים.

סמכותיתבנעימהלכפותחיתההטקסטואליתמטרתוהוועדה.ופעולות

היאהפליטיםבעייתאתלפתורהיחידההדרךלפיההמסקנה,אתואובייקטיבית

הראשוניהטקסטאתהזהבדוחלראותניתןבדיעבדערב.בארצותמחדשיישובם

'אלהשלגורלםעל-פוליטיביורוקרטי,אקדמי,-כולוהישראליהשיחשל

השמוניםבשנותמורים,בנישלהמחקריםשפורסמועדלפחותשעזבו',

ההיסטוריהשלהתקניתלגרסהשהפךהתיאור,אתסיפקזהדוחוהתשעים.

 .חוץומדיניותתעמולהלצורכי
עמדהבמרכזו 14במתכוון.שקריהיהכילהאמיןיסודויששקרי,היההנרטיב

נושאיםערב,במדינותבריתםובעלימנהיגיהםעצמם,הפלסטיניםכיהטענה

אמיןחג'ירושלים,שלהמופתיהפליטים'.'בעייתליצירתהבלעדיתבאחריות

ערבצבאותעםיחדלחזורכדיבתיהםאתלעזובלפלסטיניםיעץוסייני, nאל-

היהודיםשלזהאתגםאלארכושם-שלהם,אתרקלאולתבועהמנצחים,

אתליישבלדאוגהאחריותמוטלתהערביותהמדינותעללפיכךהמובסים.

 . 33-31עמ'נשמע,'מישל'קולובומבג'י-סספורטס, . 11

 :להלן . 6עמ' 11כרך 2444-19והמנכ"להשרתעודות ,החוץמשרדתעודתהמדינה,גנזך . 12
ג"מ/מ"ח/תש"מ.

שלהדוחאתהכוללים , 1948מאוגוסט-נובמברמסמכיםמכילזהקובץ . 3/2445ג"מ/מ"ח/תש"מ . 13

 .וייץשלשמועלשנקראההטרנספר'ועדת

תרמיתשלאפשרותעלבתוקףמעידההתקופהשלהחסוייםלמסמכיםהרשמיהנרטיבביןהשוואה . 14

הוכנההשקרית""הגרסהכי-1989בהודהההוא,בזמןבכירתפקידבעל ,שמעונייעקב ;מכוונת

 . 49-48עמ' 17הערההפקודות','ממלאיעילם,ראו .מועדמבעוד
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זושחיתהמשוםגםאלאלעקירתם,שהסיתומשוםרקלא-בתחומיהןהפליטים

אלה,לאנשיםהיחידהראויהביתכעתהןהערביותשהחברותמדעית""עובדה

שלבקליטתםעבודהעמוסותישראלשלוידיהשינויעברהפלסטיןשמפתמאחר

 .הערביהעולםמןגורשואשריהודיםפליטים

מדניסשייח'שלהיעלמותו

פועלחיתההכבושההאדמהמעלפלסטינילעברזכרכללמחיקתהעיקשתהמערכה

אפשרבפועלזומדיניותיושמהבהלדרךמאלפתדוגמהזו.מיתארתכניתשליוצא

ממייסדירומית,להיסטוריהפרופסור-אמריטוסייעבץצבישפיוסםכממוארלמצוא

שלושהמשךהרוחלמדעיבפקולטהוכוחרב-השפעהואדםתל-אביבאוניברסיטת

פוליטיקאיםאקדמיה,אנשיעםשניהלהראשוניםהדיוניםמןבזיכרונותעשורים.

להזיזההחלטההתקבלהכיצדיעבץמתארהאוניברסיטה,להקמתביחסוביורוקרטים

שלהשטחאלתל-אביבבלבבנייניםבכמההזמניממשכנוהמתפתחהקמפוסאת

אתהיאגםהזכירהימים)באותם(מאירסוןמאירוגולדההמקרהרצהמוניס.'ישייח'

דבריםשנשאהבעת-חיפהנפילתלאחרמיד- 1948מאיבתחילתמדניסשייח'

המקומותעםלעשותמההשאלהאתלהציבוביקשהימפא"ישלהמרכזיהוועדבפני

לכפרים'עוינים'כפריםביןלעמיתיה,אמרהילהבחיןישלנטולי-ערבים.שהפכו

ידידיםעל-ידיקרבבלי ] ... [שנעזבובכפריםעושיםאנחנו"מה'ידידותיים'.

שתושביהםמנתעלהאלההכפריםעללשמורמוכנים"אנחנושאלה.היא "?נערכים]

שלתשובתה 16 "?מקוםבאיזהכפרשהיהזכרכללמחוקרוציםאנחנואולשוב,יוכלו

מדניס",שייח'"כמושכפריםדעתהעלהתקבללאחד-משמעית.חיתהמאיר

כפריםכמויחסלאותויזכוהיישוב,נגדלהילחםרצושלאכיווןברחו,שתושביהם

בדיעבד'.'טרנספרשלמדיניותנגדםשיפעילוכלומר-עוינים

מארססוףעדכ"ידידותיים".מסיווגםהרבההשיגולאמדניסשייח'תושביאבל

שלכניסתםאתלתל-אביב,מצפוןששכןזה,גדולכפרשלמנהיגיומנעו 1948

שאזאלאההגנה.עםרופףפעולהשיתוףקיימוואפילוילתחומוערביםלוחמים

כולו,הכפראוכלוסייתאתשהבריחהפעולההכפר,מנכבדיחמישההאצ"לחטף

לאחרחודשיםשלושהאישורה,אתשקיבלההיעלמותנעלם,פשוטמדניסושייח'

שגולדהלכאורה,הנוקבת,השאלהאחרות,במליםצה"ל.שלמהמודיעיןמכן,

 . 129-101 , 1995 , 11'אלפיים'זיכרונות", :אביבתלאוניברסיטתשלהראשוניםימיה"על. ,יעבץצבי 15

 . 185עמ'הפלסטינים,'הפליטיםבעייתשל'לידתהמוריס,בניראו . 16
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הפסיקשהכפרברורהידיעהמתוךנשאלהמאיחודשבתחילתהעלתהמאיר

דמעות :הציוניתהעבודהלתנועתטיפוסינפשחשבון-מארסבסוףכברלהתקיים

בצפוןאמידהמשכונהלחלקהפךמדניסשייח'שהיהמהמוגמרת.עובדהעלתנין

עלתל-אביבאוניברסיטתנבנתההשישיםבשנותרמת-אביב.בשםתל-אביב

יעבץ'מדניס.שייח'הכפרעמד-לכןקודםשנהמעשריםפחות-שבוהמקום

הענייןאתמזכיראינומכובד'היסטוריוןלומרשלא"שמאלי",תש"חכלוחםהידוע

אבלהוזכר.לאשנהשלושיםובמשךשם,היהלאכברמדניסשייח'במלה.אפילו

התשעים,בשנותמעוות.אחדקולוניאליהכללמןיוצארקהיהדבר,שלבסופו

יוקרתיאח"מיםמועדוןבקמפוסהוקםוהתעשרה,התרחבההאוניברסיטהכאשר

ישראליתגרסההואזהמבנהשלהאדריכליהעיצובהירוק"."הביתושמו

ביתפעםעמדעליההגבעה,עלנמצאוהואערבי',מידות'ביתשלאוריינטליסטית

עלהמידעאתאח"מים).מועדוןזהוהכל,ככלות(אחרימדניסשיח'שלהמוכתר

הירוק.הביתבתפריטילמצואאפשרובעליוהמקוםשלעברו

למחוקישומדועהזיכרוןמשמעותאתבישראלממשלפקידיהבינומתחילה

להקמתבדרךנעשודבריםאיזהלהדחיקצריכיםהיועצמםהיהודים .אותו

נחבאשמאיהפלסטינים.זיכרוןאתמשורשלעקוריותרעודחשובוהיההמדינה,

בעלנחבא,זו.רשמיתמערכהשלביותרהמדהימיםהמסמכיםאחדאתחיבר

 1953-בשניםשרתשלודיפלומטיאישימזכירהיההחוץ,במשרדבכירתפקיד

מבצע'תיקבשםהידועהעצוםהביורוקרטיהארכיוןבייצורוסייע , 1954

מחלקתאתבפועלשניהל ,לדיברןהצעהניסחהוא 1951במארס-7ב 1הפליטים'.'

 :תזכירבאותונחבאכתבכך .החוץבמשרדהתיכוןהמזרח

לישראלחזרהעלמאשליותאותםלפנהבמגמההפליטיםבקרבתעמולה
שאיןביותרמוחשיבאופןלהםשיראובצילומיםתעמולהעל-ירייעילבאופןלהיעזרתוכל
ואיןבמקומםעומדיםוכליהםרהיטיהםשבתיהםכליכםמדמיםהפליטיםלחזור.להיכןלהם
אבדרכושםנהרסו,שבתיהםלראותעיניהםאתלפקוחישבהם.ולהתיישבלחזוראלאלהם

להגישאפשרזאתכלעליהם.לוותרכללמוכניםשאינםיהודיםבירינתפסוומקומותיהם
שהיאכמותהמציאותאתתראהאךהנקמהיצראתלצורךשלאתגרהשלאעקיפהבצורה

ואכזרית.מרהשהיאאף

בישראלשתתפרסםתצלומיםמלווהמאמריםסדרתאוחוברת :כזהחומרלהחרדתדרכים
עיתונאיםלידיתתגלגלאךהלא-ערבי,בעולםגליםתכהשלאמצומצמתבתפוצהבחו"ל,או

דרךהפליטים.שללידיעתםשבתוכההמתאיםהחומראתיעבירוכימראששיובטחערביים

--163ו , 119 , 100עמ'נשמע,'מישל'קולובומבג'י-סספורט, :ראוכהנאשמאיעלנוספיםלפרטים . 17

168 • 
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בחוברתהקובעות!)הן(והכותרותמתאימותכותרותבלווייתהצילומיםאתלהדפיס :אחרת

הערביות.הארצותבאחתכביכולהוצאהאשר

כיוםמראיהםלביןבעברהערבייםהיישוביםביןהשוואהלעשותצריךהצילומיםחומר
יצטרכואלהצילומיםהנטושים.ביישוביםהיהודיםהתיישבותולאחרהמלחמהלאחר

מקומותבהחייאתרבהעבודהוהשקיעוהרוסהכלמצאוהיהודיםהמתיישביםכילהוכיח

נכוניםואינםעליהםשומריםאלה,במקומותעתידםכלאתקושריםהםכיהנטושים.היישוב
עליהם.לוותרכלל

היטבלחשובוכדאימהנזקמרובהשבהשהתועלתלינדמהאךמסויםסיכוןבהישזוהצעה
 18יעילה.בצורהלבצעהכיצד

בממסדהרחמיםחסרהרוחותהלוךאתנאמןבאורחמדגיםנחבאשלהמזכר

זהמסמךקורבנותיו.שלובזיכרוןבתודעההשינויאתלחוללהחלאשרהישראלי,

הפליטים,''בעייתשלאפשריהיבטלכלביחסהמקיףלדוחכמבואלהיקראיכול

הפיוסועדתשללפעילותהפזילהתוךשנה,באותהיותר,מאוחרנחבאחיבראותו

מכמהלציוןראויהזההמסמך 19בפאריס.ארגנהאותוולכנסהאו"םמטעם

בפלסטיןהערביתהמורשתהפכהשבההמהירותעלמעידהוא :בחינות

עכשיוהוצגההפליטיםשלשיבהכלוכיצדהרשמית,בתודעהחולפתלאפיזודה

שהמדינהכאפשרותולאאובייקטיבית,מבחינהלחלוטיןאפשריבלתיכעניין

הערביםלפיההמוכרת,התזהאתלאששבבואומחיר.בכללחסוםנחושהעצמה

אזכברלגביופלסטיןחיתהכמהעדנחבאגילהבנישולם-שלהם,האשמיםהם

בישראלהערביהמיעוטגידול"יפריעכתב, ,,לאומית,"מבחינהערבים.נטולת

המולדת,אלשיבה ,,הומוגנית.לאומיתכמדינהישראלמדינתשללהתפתחותה

 :עצמםהפליטיםעלאסוןתמיטאלטרואיסטית,בנימהמוסיףהוא

החברתיבמשטרהשונהבארץעצמםמוצאיםהיולישראלחוזריםהפליטיםהיואילו

בידיבינתייםיושבוהנטושיםהערביםהכפריםורובהעריםשעזבוה.מזווהמדיניהכלכלי

למציאותחוזריםהפליטיםהיואילו ] ... [המלאחותמםאתעליהםהמטביעיםיהודים
למצואמתחבטיםהיובייחודאליה,להסתגלמאודהיושמתקשיםודאיבישראלשנתפתחה

ללחוםנאלציםשהיוופקידיםסוחריםחופשייםמקצועותבעליהעירונייםמקומםאת
יהודים.בידיתפוסותבוהמפתחעמדותשכללאומימשקבתוךנואשתקיוםמלחמת

אדמותיהם.אלרביםבמקריםלשוביכוליםהיולאלישראלחוזריםהיואםפלאחים-פליטים

,של 1949במארס-16המןיותר,מוקדםבדוחשהופיעהטיעוןעלנחבאחזרכאן

ההםהימיםבעצםהוקמהאשרהפיוס,ועדתעמדהעיניולנגדשגםהחוץ'משרד

קומיי,מיכאלהנראה,ככלהיו,הדוחמחברי . 194האו"םעצרתהחלטתבעקבות

 . 18/2402תש"מ tג"מ/מ"ח . 18

 • 18/2406תש"מ t.ג"מ/מ"ח 19
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ויועצוהטרנספרבוועדתחברבעברשהיהמיליפשיץ'וזלמןהחוץ'במשרדבכיר

הפליטים"בעייתהכותרתתחתאנגלית,כתובקרקעות.לענייניבן-גוריוןשל

גםמדגישהרי-המציאות-כבר-השתנתה,שלמרוחקרטוריברגיסטרהערבים",

המסמךמקום,מכלפלסטינית."''ריפטריאציה'כלשלאי-אפשרותהאתזהמסמך

שלתוצרחיתהכאילוהפליטיםמצוקתמתוארתבנרטיבטרגי.סיגרוגםמוסיף

למדינההפיכות.ובלתינמנעותבלתיאבלמעציבותתוצאותיואשרטבעאסון

שוםחיתהלאמחבריו,שירתוואותההדוחנכתבבשמההגירוש,אתשביצעה

 :סבילובלשוןסתמיבגוףלשימושלבשימו .לענייןנגיעה

נעלמו. ] ... [וניידינכסישלהם.הכלכליהבסיסהתמוטטהערבים,ויציאתהמלחמהבמהלך
כדיאוהקרבותבמהלךכהדסוובכפרנעידמגוריםמקומותאלפינמכרו.אונשחטוהבהמות
ראוייםשנשארומביניהםואלה ] ... [סדיריםלאאוסדיריםאויבכוחותבידישימושלמנוע

חיתהאםאפילואבל ] ... [ביהודים]למהגריםארעייםכשיכוניםברובםמשמשים-למגורים
היגיוןישהאם ?פוליטיתמבחינהרצויההיאהאםכלכלית,מבחינהאפשריתלמולדתשיבה

עדרב,כהזמןמשךפלסטיןאתייסרהאשרלאומית,דוחברהאותהשלמחודשתביצירה

וחסרמורכבמצבביותר'השמחותבנסיבותגם ?גלויהלמלחמהדברשלבסופושהובילה
גזע,בעליעמיםשלושהאושנייםביןלהתחלקנאלצתאחתמדינהשבובמקוםנוצרודאות

שונים.ותרבותשפהדת,

נפקדיםנוכחים

סיפוראתמוסרבדיעבד','טרנספרטבע,שוייץלהחרידהמדויקהמינהליהמונח

אשרהחיצוניים,שהפליטיםלמדינהפלסטיןאתלהפוךהישראליתהחתירה

אואליהלשוביכוליםאינםאחריה,אוהמלחמהבמהלךבתיהםאתאיבדו

המוסריומטענווהתחיקתיותהמינהליותשהשלכותיואחר,מונחבה.להיזכר

ונודעוהמדינה,שטחיבתוךששהוהפנימייםהפליטיםלתיאורנבחרדומים,

בהרחבה,מדגימהשבומבג'י-סספורטסכפינפקדים'."כ'נוכחיםמעתה

הממסדהחלטתאתהםגםכמובןמסמניםזהבהקשרו'פנימי''חיצוני'המונחים

השימושולנשלם."בהםלשלוטהפליטים,שלאנושיותםאתלהכחישהישראלי

הפליטיםבעייתשל'לידתהמודים,דאוהמחבריםלזיהוי : II 1914222כדךתש"מ 1ג"מ/מ"ח . 20

 . 148עמ'נשמע',מישל'קולו;בומבג'י-סספודטס, 340עמ'הפלסטינים',

הישראליםבנושאלספרובקוראודייקוהואזה,מושגשלהמטרידלטבעודעתונתןגדוסמןרדידגם . 21

 .) 1992 (נפקדים''נוכחיםבשםהפלסטינים

מדעית",לחקירהכאובייקטהפליטיםוהצבתהידעגוף"בנייתעלשלההדיוןאתבמיוחדדאו . 22

 . 99-44עמ'נשמע',מישל'קולוהפליטים",שלו"הקטגודיזציה
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מכסים.הםשעליההמציאותאתלחשוףבמטרהכאןנעשהאלהבמונחים

כ-שלוהעקירההנישולשלההיסטוריהאתמצייןנפקדים''נוכחיםהמונח

השניםביןישראלמדינתשטחבתוךעצמםמצאואשרפלסטינים, 160,000

עדישראלמדינתאתהמגדיריםהאפרטהיידציריאתמתווההוא ,-1952ל 1948

לביןכאזרחיםבפלסטיניםהרשמיתההכרהביןהגומליןמשחקאת :היום

דיאלקטיקההמדינה.במסגרתשוויוניותמזכויותשלהםהמבניתההדרה

רבותמבחינותאךנוכחת,היארשמישבאופןאוכלוסיה,דיכוישלזומיוחדת

שלהחוקית-מינהליתההגדרהאתההופכתהיאנפקד'מקומהומכריעות

 .כל-כךלמדויקתאלהפלסטינים
אשרהפליטיםאתשתיארמשפטימונחחיתה'נפקדים'הקטגוריהבמקור,

שביתתבהסכמישנקבעכפיהמדינה,גבולותבתוך'נכחו'אךמבתיהם'נפקדו'

לשובהורשולאכךשסווגוהפלסטיניםמביןמוחלטרוב . 1949שלהנשק

"חוקאתהמדינהניסחה-1950בפיצוי.לדרושאורכושם,אתלתבועלבתיהם,

התבצעההערביהרכושביזתהרכוש.לגדילתחוקיתוקףשהעניקנפקדים",נכסי

מוסווהרשמיגוףעצמה.עםביצעהשהמדינהענקית,אדמותעסקתשלבמסווה

נפקדיםאדמותלמכורהוסמךנפקדים"לנכסי"האפוטרופוסהשםתחתבקושי

שנוצרממשלתיגוףהפיתוח",ל"סוכנותבחוק) )ב( 1בסעיףנקבעה(שהגדרתן

ל"קרןהפעםהאדמות,אתשובמכרהסוכנותאותההרכישה.לצורךבמיוחד

כך(לשםבלבדליהודיםאלהאדמותהוחכרוהשרשרתבסוףלישראל".הקיימת

כיאףרה-פקטר,פרטילרכושהקרקעותהפכולבסוףקק"ל).חיתהנחוצה

 23המדינה.ברשותנותרוהןחוקיתמבחינה

תרבותיתהכחדה

לחלוטיןהדיאלקטיהמושגאתאבלנפקדות,שלהחוקיהמעמדתוצאתחיתהזו

אחרבכירפקידדרתן'אלכסנדריותרמפורשבאופןהגהנפקדים''נוכחיםשל

בינלאומיים",למוסדותב"מחלקהעבדהוא 1952קיץבתחילת .החוץבמשרד

לפליטיםהאחריותאתוהעבירבארץבפעילותמאסאונר"אארגוןכאשר

להעדותהכנסת.תחיקתשלרשמיאוסףבכלאותולמצואניתןאךלמדי,ארוךהזההחוקשלהטקסט . 23

 1948- (הצבאי'הממשלבתקופהבישראלהערבי'המיעוט ,קודןאלינה :דאוהחוקעלביקורתיות

 : 1949 'שגב,תום ; 96-91עמ' , 1997בירושלים,העבריתהאוניברסיטהדוקטורט,עבודת ,) 1966

 • 95-93עמ' , 1984דומינו,הראשונים',הישראלים
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וליו"רבין-משרדילמתאםדרתןמונהביולי .ישראלממשלתלידיה'פנימיים'

מזכריםשלשורהחיברקצר,מחקרלאחרהפליטים".בנושאהמייעצת"הוועדה

מןהראשון'המסמך .לפתרוןהצעותוהעלוהפליטים'ל'בעייתהרקעאתשהציגו

אךישראל,מדינתבשטחשנותרולפליטיםבעיקרוהוקדש , 1952בנובמבר-9ה

פלסטינייםוכפריםבעריםהתגוררומהםרבים-לבתיהםלחזורהורשולא

-לראשונהכנראה-אותםוהגדירהללוהאנשיםאתאיתרדרתןאחרים.
אמפתיהטרגית,נימהמדהימים.המזכרשלהלשוןמאפייני 24נפקדים'.כ'נוכחים

אתריאליסטי""באופןלתארכדייחדכולםחובריםאנתרופולוגיוניתוקמזויפת

העבר:אתהנפקדים''הנוכחיםיזכרוהנראה,ככלשבו,האופן

למעשההקרקע.בעייתהיאהממשלה,במדיניותכולההמותניתהפליט,שלהיסודיתהבעיה

הואהמרחקהנטושים.וכפרולקרקעותיוהסמוךבכפרתצפית,כבמקוםבגליל,הפליטיושב

קרקעותיהםאתהמקריםברובלעבדמסוגליםהיווהפליטיםבלבדמספרקילומטריםלרוב
ההרוס.הנטושהכפראלשיבהללאגםהדבר,להםניתןאילוהנוכחי,יישובםממקום
ומייחלמקווהכשהואבאדמתו,המתהווהאחרהפליטעוקבהנוכחיומקלטותצפיתוממקום

החוכריםאתרואהאובקרקע,להיאחזהמנסיםהחדשיםהעוליםאתרואהאליה,לשוב
מפנילעיניוומתנווניםההולכיםהמטעיםאתרואהשהואאוהאפוטרופוס,מידישחכורה

במקרהממנה,חלקאלולואדמתואללשובשואףהפליט ] ... [אותםמעבדאיששאין
אצללחכורכללבדרךמבקשהואולפיכךיהודים,על-ידיברובהכברמיושבתשהיא

לו.ניתןשאינודברשלו,המקוריתמאדמתוהאפוטרופוס

מבחינהאפשריתאיננהאלהתנאיםשלהארכהכיבדעתונחושהיהדרתן

אתלהשיבצריךכילמסקנהאותוהביאהלאזוהערכהואולםופוליטית,תרבותית

אמיתית.אזרחותביניהם,ל"פנימיים"לפחותלפליטים,ולהעניקהרכוש

עללהעלותמאפשרים,אינםועדייןאיפשרו,לאהציונותשלהמכונניםהמיתוסים

רעיוןהיהלרדתן'פלסטינים'.או'ערבים''שיבה',המליםביןחיבורשוםהדעת

היהודיתובחברהבמדינהאלהפלסטיניםשלמקפתלהתבוללותלהביא :אחר

במתכווןהשתמשדרתןותרבותם.זהותםזיכרונם,הכחדתבאמצעותבישראל

ההתבוללות :הציוניתהתנועהשלהעצמיתההצדקהכצירששימשמושגבאותו

העםשלההיעלמותלמניעת-ישראלמדינתהוקמהמניעתושלצורךהאסוןהיא

בנדיבותלהנחילכעתביקששאותוהעתידזהבגולה.התבוללותדרךהיהודי

כידרתןהזהיר , 1952בנובמבר-12המןשני,במזכרישראל.בשטחלערבים

לאומי"מיעוטהםכיהתחושהאתבפלסטיניםלעוררעלולההנוכחיתהמדיניות

.(a-948 II) 212445 מ"שת1ח"מ1מ"ג .24 
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אסטרטגיההציעזו,סכנהלמנועכדי 25הערבית."האומהעםהמזדההונרדףגולה

שקושריםכךעל-ידיבמדינההערביםלשילובגיסאמחדלשאוף"הצריכהחדשה,

החדשההמדיניותצריכהגיסאומאידךההתבוללות,שעריאתלפניהםופותחים

למדינהלהסתגלמסוגליםאינםאורוציםשאינםבאלהתקיפהלמלחמהלשאוף

להןוהשיבלעורר,עלולהזושמדיניותלהתנגדויותמודעהיהדרתן[היהודית]."

זהדבריתבוללו.שהערביםסיכויישאםבצדק,לשאול,גם"אפשרישירה.בצורה

מןשווהגזירהללמודרוציםאםאולםהניסיוןמתוךרקכמובןללמודאפשר

התיכוןבמזרחביותרשכיחתהליךהיאההתבוללותכילומראפשרההיסטוריה

דכא."מקדמת

מרתקת,בבהירותדרתןניסחזותפישהשלהקולוניאליההיגיוןאת

הזהותשלחוזרתבלתילהכחדהלהביאאפשרכיצדוהסבירכשהמשיך

 :הפלסטינית

מצדהןהערביהמיעוטעלכלליתהסתערותמחייבתכזוחדשהמדיניותשלהגשמתה ] ... [
הקמתלהיותיכולהשלהחשובמכשירכיונדמהבארץהיהודיהציבורמצדוהןהמדינה
והקידמההיהודיהעםכשליחלפעולהמיסיוןמתפקידחילוני.יהודיתרבותימיסיון

אובמסגרתומפלגתיתפעילותלהרשותאיןפניםובשוםהערביבכפרהישראלית

בנפדיםשיפעלויהודיםמדריכיםמיוחדיםבסמינריוניםיכשירזהמיסיון .באמצעותו

לחותשמהדוגמתוהחדשהובהתיישבותבמעבדותהמדריכיםדוגמתהערבים

הפליטים,עםיחדלנפדיםיחדדואלהמדריכים 26במכסיקו.האינדיאניםלנפדים

די .] ... [המחודשתלהתיישבותםהראשוןמהיוםהפליטיםאתוילווביישובםשיתחילו

שינוייםבהםשיפעילונפדים, 30-20שללשודהומדריכותמדריכים 3-2שלבמשלחות

והדרכתהספדבביתהעבריתבהודאתעוסקתבכפר,היושבתכזומשלחת ] ... [אגרריים

מתווךהמשמשתחברתית,והדרכהוסוציאליתרפואיתבעזרהחקלאית,בהדרכההנועד,
ובסביבהבכפרהמתהווהכלאתוהיודעתהעברי'והיישובוהשלטונותהכפרביןטבעי

הכפרענייניכלעלההשפעהאתלמעשהלהלרכושעלולהכזומשלחת-הביטחוןמבחינת
מספר.שניםשלבתקופהשינויתכליתולשנותו

שלהרחמיםוחסרהחזקיועצויפלמרןג'וששלחמתואתעוררהדרתןשלההצעה

הדכאניתהצבאיתהמדיניותבהמשךתמךפלמרןערבים.לענייניבן-גוריון

כלומר-בדיעבד'ה'טרנספרתהליךאתתמשיךזוכיתקווהמתוךהמוכרת,

אתוהשמיעשבדרתןואולם,ה'פנימיים'.הפליטיםשלגםפקטררהלגירוש

מפנימזהיר , 1952בנובמבר-23המןשלו,הבאהדוחלהירתע.מבליעמדתו

המיעוטבשםתרבותית''אוטונומיהלתבועלנסותהעלוליםחיצונייםכוחות

 .) a-948 II ( 2/2445תש"מ iמ"ח iג"מ . 25

שלי.ההדגשה . 26

 1מטעס



 43מחיקות

להעלותקשהערבית.להתבוללותתכניתואתלדחוףוהמשיךבישראל,הפלסטיני

הערביתפלסטיןזכראתלמחוקמכווןלניסיוןיותרמוחשיתדוגמההדעתעל

כתבכךשלו.המפוארהאסימילציהבמבנההניחשדרתןהאחרונה,הל:;ננהמאשר

 :החוץלשר

מקומותשמותושעבורעתיקיםגיאוגרפייםשמותשלהשחזורהחשתהואחשובאמצעי

בשמותהמעשיהשימושאתכהלכהלהפיץביותרהחשובזהבמקרהערביים.ממקומות

כיאם"ג'בליה",השםעדייןשכיח(ביפויהודיםאצלגםבקשייםהנתקלתהליךהמחודשים,

אתאשרל"עג'מי",עברישםעדייןנמצאלאזאתלעומתאותו.ויורשהולךעלייה""גבעת

או"גיטו"האוזןאתהמשקרבשםחדשיםעוליםכמהמכניםעדייןשבההערביתהשכונה

"ראמי"תושביאתלהרגילאפשרמתאימהוהסברהרשמיתהקפדהעל-ידיהערבי").ה"גיטו

תושביאתלהרגילאונפתלי),(רמת"הרמה"בשםובעל-פהבכתבלכפרםלקרואהערביים

כברהערבי,השם"שפעמו",תושבימפיהכרם"."ביתלכפרםלקרואאלכרום""מג'ז

"שפרעם"."השםאתשמעתי

הפליטיםלבעייתהסופי"הפתרוןבמליםשלוהשניהמזכראתתיארדרתן

השורשיםנטועיםכאןמזעזעת.היאזהבמונחהשתמששבההקלותבישראל".

סירובהשיבה,זכותאתלפלסטיניםלהעניקהאובססיביהסירובשלההיסטוריים

ביותרהרחבהקונסנזוסבסיסאת-ירושליםאחדותעלמהשאלהיותר-המניח

-והמחוצפת-האמיתיתלאמונהההסברטמוןכאןהיום.הישראליתבפוליטיקה
פשרהפירושםההתנחלויותופירוק-1967בשנכבשוהשטחיםמןנסיגהכאילו

כואבת.

 New Left Review 10 ,-2001בפורסם

דוזנבליטדפנה :מאנגלית

היאלאודשלהביקורתיתהעבודה . 132עמ'מולדת,'אותךכותבים'אנולאוד,יצחקאצלמצוטט . 27

לכתובכדיישראלמדינתעל-ידיהתמנההספרותיהממסדכיצדלהראותכהעדביותרהדגישהניסיון

כוחותשלהמין"חייבעיקר:דאוהפלסטינים.שלזיכרונותיהםאתמחקאשדההגמוניהתסריטאת

מולדת",אותךכותביםו"אנועוז",עמוסאצלוהביטחוניהיפההישראלישלגופניותועל :הביטחון

 . 171-115 , 105-76עמ'

 1מובעם
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קרויצרסונטת

חרדות.מלא"אני :לרעייתואמרהרמטכ"ל .מוכןהכלהיהבבוקרהחמישיביום

חושבאנייכןפיעלואףחרדות.נובעותממהלדעתאפשרשאייודעאני

מסתיימתכרמטכ"לשירותישתקופתמהידיעהבעיקרןנובעותשלישהחרדות

זהבשבילאבלממשלה.ראשלהיותליהוצעלעשות.הולךאנימהמושגליואין

שכתיבתאלאהנאומים,אתלוכתבהאשתומדי."הרבההרבה,לנאוםצריך

הבלגןכלוהחלנהרג 1ד 1כשדעכשיו,בדיוקמחייה.רבותשעותלקחהנאומיו

גולתהבאה.בשנהבאושוויץ,בעלהשיישאהנאוםעלעבדהלווייתו,שלהזה

 :המשפטיהיהנאומושלהכותרתגולתבמדים.הופעתותהיההטקסשלהכותרת
ייותרריקיםהיושחייהםוככלאותה,העריץהוא ,, .גזמןלכאןהגענורק"אילו

הואאיןובאמתלהשיגה.יכולאינוכאילואליה,הערצתוגברהיותר,שותקים

אוהבים.ככהלהשיגו.יכולהאינהוהיאלהשיגהיכול

המסתירהרחבה,גדולה,וחולצהמכנסייםהשחורים,בגדיהאתלבשהאשתו

מהעצמואתשאלוהואהאחרונות,בשנתייםפתאום,להעוללשהטבעמהאת

אהבהואהעלמין.לבית 1ד 1דאתמלווההואשבוהזה,הארורביוםעליו,מעיק

אתקולו,אתישמעשלאלכךעדייןלהתרגלהצליחלאעזה,אהבה 1ד 1דאת

אדםשבוהזההרגעאוהעבר,אוהעתיד,אחר,משהוואוליהקולניות,בדיחותיו

כאבזהענייןילדים,להםהיולא-לעשותמהיודעואינובסלוןלזולתומחכה

אילונרדמים.אימותיהם,צווארעלנתליםילדיםלראותשאהבמשוםלוכאבלו,

כתפיואללעבוררוצהאינושהילדרגעאותוושוב,שובמציירהיהלצייר,ידע

אינההאםעיניו,נעצמותהתעקשותאותהאחריורגעאביו,שליותרהחזקות

ואזי"אותוליתניעכשיונרדם,"הוא :להואומרמביטהאבאבלילראותןיכולה

לצייר,ידעואילומכל,יותרעליואהובזה,מראהלכתף,מכתףמועברהילד

העיניים.שלהיעצמותןרגעאתמציירהיהכאמור,

שאניבגללפתאום,אותיתגרשלא"אתה :בבהלהאשתולואמרהלפעמים

חברתווהיאחבריהפקירלאמעולם ?אותהיעזובהוא ?פתאוםמה "?נכוןעקרה.

מחדרה,לבסוףוכשיצאהמכירה,היאסודותיוכלאתכמעטביותר,הקרובה

אמרה:והיא "? 1ד 1דאתלקבור"נלךשלנו:הרמטכ"ללהאמרשחורים,לבושה

אחריואין."נגמרהכלמעטשעודיודעיםהלוויה.שלהבוקרנורא.כל-כך"זה

 1מובעם
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והיא "?זמןעודלנו"יש :שלנוהרמטכ"לאמר •החלוןדרךוהביטזמן-מהששתק

ערבסקות,עםיפהשעוןמביירות,פעםלהשהביאמזכרתבשעונה,הביטה

לידשלנוהרמטכ"לשלרעייתו?"התיישבהקצתשננגןרוצהיש.:"דווקאואמרה

השמנותאצבעותיוהקשת,אתבדקהתיבה,מתוךהכינוראתלקחהואהפסנתר,

קולופוניום,"לקנות"צריךהקשת,שלוהמתוחהדקהשיערפניעלבעדינותחלפו

המיתרים,ארבעתאתכיווןוהואשלהם,מהפסנתרלהלושנתנהואחריאמר,

גםהמכונה , 47אופוס , 9מס'הסונטהשל(פוסטר)הסיוםפרקאתביחדניגנו

הפסנתרביןהנלהבתבשיחההשניים,צליליהיונאיםכמהקרויצר"."סונטת

אחריורדפהוהיאהנושאאתהואניגןפעםוהתאמה,התעלמותמיןלכינור,

מוצלח,טוילועשהוכאשרהתפקידים,התחלפוופעםהזריזות,באצבעותיה

היונאיםכמההזאת.הזריזותאתאותולימדההיאכאילובראשה,אשתוהיבחנה

ממהאחרמשהורואיםמנגניםשבובחללומצטלביםהתוויםמןהעוליםמבטיהם

מנגנים.אינםכאשררואיםשהם

.נכנס,רה-שרוןעזריאלהקשיש,והאלוףהדלת,פעמוןצילצלמנגנים,הםועוד

המעוטרהירוקהפוףעלהתיישבכינורו,עםבאהבוציות,נעליואתהיטבניקה

בטהובן,לומרהתקשההואהפוסטר.אתשיגמרועדוחיכהזהבשלבערבסקות

ואחרחיתה,רגששמלאהחיתה,שיפהנגינתם,עללהםהחמיאאףבטו'בן,אמר

הצבאמןסולקלנסרו;.פחדבעצמו ,,ללוויה.נוסעים"אתם :בצערכאילוצייןכך

נגדו,העידשלנוהרמטכ"לגםנגדו.הצעיריםהאלופיםרובשלעדויותבעקבות

לכללנטוריכולאינוהריאדםוהבליג.ידעאוליכך.עלידעלארה-שרוןאבל

להםלנטורהואשיכוללאלוהעויניםהאנשיםאתלחלקעליוושומההעולם,

 •כךנוהגתשלנוהמדינהגםלהם.לנטורלעצמולהרשותיכולשאינוולאלו
לו:אמרשלנוהרמטכ"לאחרים.לנאציםוסולחתמובהקים,נאציםמחרימה

וכאילושם",אותירוצים"לא :אמררדה-שרון "?עזריאל •איתנובא"אתה

את;:זשקהשםשלו,הווילהמחצרמנגניםאותםשמעבאמתהריאבלבמקרה,

כעיןכההבחוםמבריקמשובח,כינורלוהיהכינורו,תיבתאתפתחהכריזנטמות,

ניגנו,והםהאויב,לקווימעברמוצלחתפשיטהאחריבמתנהאותוקיבלקוניאק,

התזמורת,בתפקידשימשהפסנתר •באךשלהכפולהקונצ'רטואתשלושתם,

כךאחרהעיתונים.בסלסלתלמכביר,בסלון,ולאשתו,שלנולרמטכ"להיותווים

שלנגינתםכמושלו,שנגינתוכמהוכל-לנגןאהבכמה-לביתורה-שרוןחזר

להרביץולאלדייקישמקלע,איננוהריכינורדיוקים,אימלאהחיתהשכניו,שני

כמההכלים,אתשטףלמטבח,ניגשוהואבו,ניעורהחייםרוחהנהעבר,לכל

ירקות,מרקבישלשם,שהצטברמהלכלוךהכיוראתניקה •אצלונערמוכלים

 1מובעם
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אמרוהרמטכ"ללסיים.הצליחלאפעםואףמזמןשהתחילברומןלקרואוחזר

עלתחשוב"אל :אמרהוהיא ".לוייוודעאחד"יום :רה-שרוןשהלךאחרילאשתו

כולםמשתתפיה,גםאלאהלוויה,סיפוראתלדחותמנסיםאנורקולאזה.ניסע?"

אתהרגע,אתלדחותרוציםשניומצדצריך'באמתצריך'כיזה,עםלגמוררוצים

לאדמה.אדםהולךהנהואומרים,החוצה,מהחלון,מביטיםשבוהמר,הרגע

צדיקיםבכללאיןכיאפשר,איצדיקים,ביןישמחששםולהאמיןאין.נחמהושום

 .בכללכבראיןואוליבצבא

 1מטעונ
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מדרוםבמארבלשכבפיקדעליההכיתהנשלחהרב-טוראי,רותםדףדףהיהכאשר

מןמרוצההיהלאמאודקטן,לאשמדקעשרים,בןצעיראז,המ"כ,המלח.לים

הזהבמיקוםאיןכילוהיהוברורהבכיר,הפיקודבידיבשבילםשנבחרהמיקום

שלאמובןלתפוס.שצריךמיאתלתפוססיכוישוםאסטרטגית,תבונהמשום

מחבורתחלקאזכברעצמוראההבכירים,המפקדיםטיפשותעלחייליועםדיבר

צעיריםחייליו,נוכחבעיקרהיה,גדולששתקןאףזאת,ובכלהצבא,עלהפיקוד

הראשון,הלילהמןכברהתשע-עשרה,לבניוהורהיוזמהנקטבשנה,בערךממנו

שבוהמקוםמןמרוחקאחר,במקוםולהישכבלנועלהוראות,גמורבניגודלזוז,

אויבושוםמסתנןשוםלכדולאהראשוןשבלילהוכיווןאותם.להשכיבהצטווה

בלילההמארבמקוםאתשינהבאלו,אלוהמסתבכותהעפרבדרכיבכללנראהלא

ארבעתעלהקומנדקר,מןירדו :המארבהחלכךלילה.מדי-ושובושובהבא,

אחד,קשרמכשיראחת,מדגמהיותר,עודכבדאחד,מקלעוןהכבדים,רוביהם

שלההואבשלבלאתפנוקים,אהבשלאדודו,שלרוחולמורתלמכביר,שמיכות

מהןמסתור,נקודותחיפשהסביבה,אתזהירל ?i?'Jiכמובחןעצמווהואחייו,

באותהמותנו,עלנחההשמאליתידוחייליו,אשבאמצעותבאויבלהכותיוכל

הממשלה,ראשלידהידוע,בתצלוםכאלוף,יותרמאוחראותושפירסמהעמידה

ומיד'תיכףהבאה,לתנועהמוכןכאילוהבטן'עלימיןידפרקינסון'שלמה
ידממנויישארלאיגיע,וכאשרשולל,האויבאתלהוליךכדיהכלוהשניכם,

לישוןיכולמיכיהעייפות,בגללבעיקרבשתיקה,לוהקשיבוחייליוחמשתושם.

הלילה.כלערולהיותהצהריים,אחרי

ממקוםיסתלקהכבדשהקומנדקרעדהשישהחיכושבועיים,משךערב,ערב

מתכונניםפניהעמידולהם,הועידהסניליהבכירשהפיקודזההרשמי,המארב

גמורבניגודאחר,למקוםהעשריםבןשלפקודהפיעלעברוואזלמארב,

 ,ן??י1rלהוראותלהפראהברב"ט,בהיותורותם,דודושאלוףמשוםלאלהוראות,

המתה.לשונהאתולאהפקודהרוחאתלהביןשהיטיבמשוםאלא

אליהן'נסחףדודושאפילוחגיגיות,מסיבותשם,לשהותםהאחרוןבלילה

העליון'הפיקודאנשילהםשהועידובמקוםעצמו'הואכוללהמארב,חיילישכבו

דיברועישנו,הקפידו,לאאחריםכלליםעלגם-מופקרתסיוםמסיבתכמין

בתל-אביבלהםשצפוימהשלבהדמיהרעהו'עלאישקפצו-התבדחובקול'

בלילהדווקאבהששכבובנקודהחלפה,לילהבאותוודווקאהמחרת,מערב
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מבניעלמיםבארותשלושזו,אחרבזוופוצצה,האויב,שלמחלקההקודם,

החייליםראורבצםממקוםהחקלאית.בחווהשלםמחסןכךואחרשלהן'הבטון

כל-כך'מרהיבלמראהלישוןאפשראיךאבלמעייפות,צרבועיניהםהמופתעים,

מתפזריםכךואחראש,שלמזרקותכמומעלה,עפיםהמחסןואתהבארותאת

העשןוריחהשתרר,שקטדבר,שוםקרהלאכאילובאפילה,וטובעיםבאוויר

וגםדבר,לעשותיכלושלאמובןונהדרת.חריפהקטורתכמוהנחיריים,אתמילא

בכנסיה.אובקולנועכמווהריחו'והביטובשקטשכבודבר'עשולא

שותקים,אנשיםתחושה.אותהחשוכולםאםוספקכזכור,שישה,היוהם

רזות,אושמנותנשיםמעדיפיםהםאםלהחליטעליהםשבובשלבגבריםאפילו

הםאפילובוגרות,נשיםאונעריםמסורות,פוריטניותאוסוערות,מזדיינות

כבד'בוודאיהיההגוףאבללבוא,לעתידזיכרוןבתודעהולצרובלשתוקיכולים

עלממושכתשכיבהבגללהמיןאיברהתקשהמהםאחדאצלולפחותעייף,המוח

ודאיחלקםמפחד.אולימעלה-מטה,השמיכה,גביעלעצבניתותזוזההגחון,

דודו,השתקן,הכיתהמפקדלאגםממקומם.זזוולארחוקיםשהיואףפחדו,

כזכור.אלוף,לימים

מפקדהגיעלגבול,מעבראלנסוגההמפוצצתשהמחלקהאחריבבוקר,השכם

-הגששיםשהעלוממההסתברכךהאויב,שלהם.באוהללr:יחקרםכדיהגזרה,
האויב,שהשאירקטןצדתרמיללעצמולגנובמנסהכשהואנתפסמהםאחד

חומריאתהוליךוגמללוחמים, 21מנההאויב-כמובןבדואי,היה;הואוהוכה

ברוביהאויבמחבלימצוידיםהיוהתחקירשלידיעתולמיטבשלהם.החבלה

החייליםלששתביחסעצוםאשכוחובקיצורלרוב,רססורימוניהדףרימוניסער,

בסיפורילמסופרבניגודוכך'ושלמים.בריאיםאונים,חסרימרחוק,ששכבו

לקבלהסיפור,אתלספרכדינשאראחדורקנהרגים,הכלכאשרשלנו,המלחמות

מאוחרהחשאיים,בטקסיםישראלביטחוןפרסגםאוליבדרגה,ולעלותצל"ש

לפקודות.הציותבזכותהשישהכלשלחייהםניצלושלו,החיוניתבקריירהיותר

חייכוהשנייםהגזרה.מפקדבעיניחןמצארךךי;, gגדיטוראימהחיילים,מישהו

נשאלגדימקוםומכל-כענייןעדייןידועהחיתהלאהומוסקסואליותלזה,זה

הםאםהוריו'למוצאבחיוךנשאלכךואחרהשיב,אףובחיוךבחיוך'לשמו

בזכותאוליואילך'מכאןמסייגה,דווקאשהיוומכיווןגנואה,אומפאדובה,

אתלנצללפניופתוחההדרךחיתההמקסים,חיוכובזכותאולטוסקנה,האהבה

בטרוניה,לברר,כדיהגזרה,מפקדשלתשוקתוואתהאקזוטי-משהו,מוצאו

השכיבמדוע-ממששלהערצהדודואתהעריץסוכריו-כמובןדודו,ומטעם

חיתהלאהריכיהחווה,מחסניועלהבארותעללהגןיכלולאשבובמקוםאותם
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נשארהאשוחזיוןנשרט,לאנפגע,לאמהםואישבחייםשנשארואשמתם,זו

 .הדרובכלבהםחרות
 ?נכוןבעברית,עובדיהזהסוכריו

 ...שאלתיאניאבלהמפקד,כן
עללשמוראמוריםהייתםלאבכללהריאתם :שתביןיקיריייסוכריו

לכם.מדרומהדברשוםעלולאהחווהשלהמחסןעלולאהבארות

אתהמצפון,רחוק,שם,למפעל,הדרךעללשמורהיהשלכםהתפקיד

ממשהייתםלכם.הודותבמפעליפגעלאאחדאף ...עשיתםזהאת ?רואה

 ?כןיאשמהרגשישוםבסדרי

מפעליעלשהצביעיהקציןשלהעבהאצבעואחריעקבוהחייליםמבטי

אישהארץ.כדורמפתמעלונגרעההולךהמוות,יםשללחופיומצפונם,האשלג

אףנתנהלאולולהרבה(נתנהצלעורדהפלוגתית,הפקידהאתאהבהיה,מגוחך

ייללאיחה,אוקציניו,חברעםגםדיבור,כדיתוךלה).באלאסתם,פעם,

המארבחייליגםהיוצריכיםולפיכךלהצחיק,השתדלחתוליכמולפעמים

לאהםאבלהאשלג.למפעלהדרךעללשמורהיטיבוכיששמעואחרילשמוח,

אולמשל,החווה,עללשמורהצליחושלאעלאותם,ייסרלאמצפונםשמחו.

שלהם,הכיתהמפקדעלזעםאותם,מילאזעםבאויב.להרוגהצליחושלאמשום

יבזמןרימוניהםאתהטילואילוגםממוות.ר~בבםאתהצילבקרבכישלונם .דודו

לתנאיקשרבלישנקנוהחצי-אוטומטיים,הבלגיים FNה-רוביתיפקדואילוגם

אילוגםהחול,בגללממעצוריםהרוביםסבלואלמלאגםוהגיאוגרפיה,האקלים

אתמידלהשליךממנהומנעושלה,הגמלואתהאויבמחלקתאתהפתיעו

אחריבראשונה,לאאםהשנייההאש,במכתכולםמתיםהיואזגםרימוניה,

משךלילות,באותםלמעשיהםאויבים.ארבעהאושלושהבגבורהשהרגו

משמעות.שוםבאמתחיתהלאשבועיים,

הוא,אבלהחווה,אוהבארותבגללאותוייסרלאהכיתהמפקדשלמצפונוגם

התרשלותובגללמהידיים,לושברחקרבהצטער,דווקאהקרב,החמצתעל

הסגירולאאבלגדייאפילובכעס,בוהביטוהחיילים,שתקו .האחרוןבלילה

שכחוולבטחלילה,לילהשכבובאמתהיכןהגזרהלמפקדלומרהעזולאאותו,

אתלחיקושלחוהצבא,אתהעריצוילדים,גידלוהשנים,ברבותההואהמארבאת

עדמאזטיפסאשרדודו,שלהראשונים~קוךיושהיוהתגאוובעיקרילדיהם,

לאיןהישביןשהגבולבחייהם,הנקודותכלאתמתודעתםסילקווגםאלוף,דרגת

שנה,מקץאחר,בקרבנהרגמהםאחדהעורקים.אביעלמתוחעורכמודקהיה

גדוליםפתחיםשנילופערהחשיכהמןחוליהשזרקהרימוןלו,קראועודד

 1מובעם



לאוריצחק 50

"תקחי :היושלוהאחרונותוהמליםדם,נמלאונעליולמפשעה,מתחתבירכיו'

שעלופעםבכלהתייפחואביושתקה,אמוטובה,בשיבהמתוהוריומכאן".אותי

א'כיתותתלמידיהחללים,לכלהזיכרוןביוםשנהמדיעוליםגםלשםקברו,אל

דודו,כוללהאחרים,החמישהוכלהישנים,האורןממחטיאותומנקיםבשכונתנו,

בתקשורתבכירלגורםכךואחרצבאי,לכתבהיהסוכריוגדילחיות,המשיכו

כברנשכחששמםאחרים,ושנייםתיירים,למדריךהיהאלוןהאלקטרונית,

זיהומיתדלקתבגללשלושבגילהתחרשאורן,מהם,אחדילדים,גידלומאיתנו,

אחת,פעםמת.כאלוףכךואחרכאלוףהתפרסםדודוהמ"כורקהמוח,קרוםשל

אהבהגזרהשמפקדהפלוגתית,הפקידהההיא,צלעורדעםשכבכאשרדווקא

שנאתאותהשנאוילדיהממורמרת,גרושהכברחיתהףכרדהואיל,ללאמאוד,

נזכרואותו,הבחילאותו,הבהילהמלא,החריף,הניחוחי,חיקהובצדק,מוות,

קשר.?שוםההואללילההפתאומיתפגישתםביןהקשרמהההוא.בלילהשניהם

אותוללטףניסתהכאשרוהתעצבןהפסיכולוגיתורדבזרועותשכבדודואלוף

ירושלמיקפהבביתלכן'קודםאחתשעהנפגשו .לולהניחבמקוםהמשגל'אחרי

הספל.מתחתיתקצףבכפיתלחךהואמתורגם,רומןקראההיאממלונו.הרחקלא

מעצמוועשהאותה,שאהבאחדגזרהמפקדעלרדומהבלשוןלוסיפרהבמיטה

אותהשאהבמיאתפעםאףאהבהלאהתוודתה,כךהיא,כיאהבה,מרובצחוק

אותוזכרהורדאםספקמשם.אותהזכרדודואםספקאותו.אהבהמשהיאיותר

דווקאלאוחייו,אתלספררצהשיחה,שיתחילמשהולבדותניסההואמשם.

זאתלהתחילהיהיכולולכןאותולדגדגוהפסיקהשםחיתההיאאבלבאוזניה,

אתשהקיףבעצבבמיטה,רגע,באותוראשיתלהםחיתהלאחייו,לאוזניה.דווקא

דיברההוא.מהמארבדווקאחייוסיפוראתהחללכןביניהם.והפרידשניהם

כמפקדשהיה,חשבדודונרדמה.כךאחרורד'שמחהתחילההפסיק.ולאודיבר

שבועהזוטרים.ממפקדיוחכםהיהבוגרוכמפקדהבוגרים,ממפקדיוחכםצעיר,

סיפוראתשמרהצלעורדדרכים.בתאונתנהרגבמקרה,לגמרימכן,לאחר

מאזהבכירהקציןשלגרסתואתדודו.אותושסיפרכמובדיוקלעצמה,המארב

אבלשכחה,הקציןשלגופוריחאתגםזכרה.כילדודושאמרהאףזכרה,לא

עםשכבהבנעוריהדיסקרטית.אשהחיתההיאמוזר.ריחלושהיהלפחותזכרה

כמוהתבגרה,כךאחרלגמרי.פרטיכענייןסקסעלחשבהמאהבה,רקגברים

ובכתהבאשתוהתבוננהלהלוויה,הלכהנהרג,שדודוואחרימדי,מאוחרכולם,

קצת.
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: :• :-' T •• : T T : • :-,,• : • 

ממאמץ.לבנותהןלתוכךנאה:פשאני
::•:-• TT : •• •• רד:ד-•

העלבון.מחמתבכפחמיםאשוניךמשחיריםעוזבת,:פשאני
 :.-•ד--:·· ·ז·:: ·- . ··:- ...... •-:•י.:

חוזרת:פשאניחוזרת,ןכשאני
: ... :-. .--.· : ... :-. ...... 

 .י~~~;: ר.ע;~~מד~קןף,ן ?3 ~;

13 
ילד:שאוהבים:פמואותיאוהבתאr-ו -: ... ... . : •,• :-. ... ... 

 .נצרךבחמלה,נכעס,
: -.. : .'' : T : ,'' 
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אזפאשא;הבים:פמ;א;תךא;הבתאני
:-' ."' ."' T : '." ' -: T ' 

:פמשאל;ת.נ~פחד':פשנאה,
: ' : T - - : ' : T : 

:p ע,צ~מ;ת.ע.י~:ם

 ,ז: 157 ש,: ,י~~ה~~או,ינ:י p: ת;ך.~~~;ריע.ה
נ~יחר.ה~שואתהאיןאתלשאתעליוכי
--: ··- ·:: •-ז ... ··-ד- ·:

ג;רלונחרצישםחסריתא;מים
: • -:•• •• : ."' : : •• T 

14 
ה~ג;ןאתמזפפיהע;קרתאת,

-: T :• :• • .'' • :• -ד

~ים, lj ף.:.עז::ג~;גי p:~~עיןה

ה~מיםמן:פי;םאעז"בא;תךגם
-T •:: '," : ' T -' 

י;תרודאיי;תר,מ~חשימותלט;בת
: -'."T T • •• ז-• ., 

~ lj קר~;,ים~יםt

 ז.ע~~.די 91J םי~~כ;:~ ,ת;נ;;;סב;ת 15
עיפהשגרה

 T ••-::ז •

דלתי.מפתןעלי;םי;םש;תתת ...... -. : --: . 

15 
~לו::ז~ךע.הע.י~יעםז;ו, 15ך

~י nאתלאנגוליהניחי
:-. . . : -.. ... --

חפציםמאפריםילדים:פמ;
- : ' T' :נ : T -: ' 

16 
נ~קרים.קרעית;ךאלמקיצהאניי;םמדי

' •• :-• : ' T .'' ' : •• נT ' 

:פצעדיהאדיראת:פ;צעתאנימפחד,~סמ~קהמק;רר;עדת
"/.'' • : T •--:-• --."' -:-• •:ז-

:פשערי.:פקרס~לי:פעינינתליםקרסים  ·ז=·'- =-='-··: ·:· ·ז:

17 
תרעבילאאם:פיללכת"המשיכי

-: • • T .'' ד' • • • : :-• ' 

ך iמצאלמ;ניתיחפה,תמ~תיתשפעי,ולא
 '". ' ' :- T "נ ' T ' :נ ' :

ע;ר,:פמ;שגיא;תע;טה
T : • : 

f ח~ו~י~
מעצמך"ית;מה

: T •• -: •• 
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18 
לי.מגחךגלמיירחנ:פ;כבים.שמךאתהשמיםמנקדיםערבלעת

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

נתורבצבת:פשאינךלגמריעק"םהחלבשביל
:• ."' TT T :-:•• ::••• •• '."'."' -ז:• 

ל~לדית,נגעגיעמ:פלןהגך;להלדנהמישטתוידי
 :----:-: •,•"T T :- ד•,,- ''.'". 'ד:

האבדןונסייגלייהגד;ל,למפץשקדמי~ים nל
:ז TT ': '-ד ד-- :די". •--

הקדיםאשרזהפעם,איאגיעאליוני;תךהמשכנע
-: -:"'-: •• '' T -• -•• --:• :-:• •:• 

א;נ:יי·;ם

19 
נחשנה.מבריק;תועיניךיש

 ד··-:- ·:- ·- ": ..

כשפתיררברבניםק;טפתהיער;ת,נשפתכקיאה
 ·-ז:· •ד::•, ....... ד:--:· ד·:

 .ך~;ש 7לו;יr:י~~ריםלו,~ע,~יםך;:זם
החתירקרשעלערמה:פמ;תם,

: T T ',,-: -.'' .'' -• 

פרדהנישתבצעישניםלךהמתנתי
' : -: ' T ' T , ' : : ' '." ' T ••: 

 .ך~~;~ ןיק:,;~ל W::זל;ן ק:::זנ~;

20 
ך;אה.איניאמיעיניאתאבל

:-T '." •• •• ' ' •• ' T 

ילדיתישהיאילדית;:זשנ;תתחת
--: -: T :•• -: • 

יתמיתישהיאיתמית;:זישנ;ת
: -: T :• • -: • 

מזרן.תחתסדין:פמ;המלים,נתחבי
• : :--• • : T • --• ז:

ניניניהפצנוהמרחקואתשע;ברהזמןאתק;ךאתאני
 •• •• ד:•- T :•,•- •:: •• '". ז:- '". •• •-:

ר;ן iזקי.די ,סי~~ג;:קיקים r ז:: םי~??~~;
נמק;מ;:זז;כךים

:• • : T 

ל~י;ת,ל ig ~:!לי W יב;:~ ש~~
ל~י;ת
נמק;מ;:זולמית

: T : ' T 

21 
הערב.נ;אעדאמיחיתההיא

' T : T ' ' -T ,"' ."' 

הלויתניםלגנ;תהחמה:פשפשקה
 יז::·--: ז-- ד:ז•::

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

נשמ;:ז.קראתיל;:זלתה;םנשמטתנחרדי,נרדמתישלי.נדמע;תירחצתי
•: - T : •: -''." ' : - :• ':-: '." '.": ' : -T TT ' T: ' 

חנית.לחצרהרחקנמלטהעמי,א;ת;:זלקחתנקשתי:פאלי
:• •-:• --7 T •• •::יז---:--:יי ד 
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שתקז.והדגיםדאזהצפרים
 : T •ז-: T •ז:•-

שלי.ננדמע;תיוחצז-רי
T -: • : • : -•,• • 

22 
ואשאג:רגליםקלתארזץלביתמנבית

" "T 'T: T ---;-• ;:•:-

אב?"לימיאםלי"מי
• • •• ' • • T 

זמנחמת.חמהידן.ןפז-ריעלעז-רים
 •,••:-:-ז-ז ·:- ··:

זמקפיא.שחר;ק nצהשאלהחללאתיבז-רקלעז-רים
 •:- T : ז••:- ד-: '". ••-: ••:

אבקש.שניהםאת
•,• : .. •,• :--.. 

23 
אמי;ןאהיהאחריםננח~ים : -. :-.. . ... : .. . . .. 

 .ן;י~ז~~ךלא
; IJ ח.דים~ים~l-5 T;ז:י~:י י• 

24 
אמא,שנים,עלשניםהתפערז-רי
 'T -"T T' •:-ד:•

מ;ת nהידיי;ן;ת sפז-רחתוגדלז-ריגדלז-רי
' : - T T : -: ' ----ד' --

הפעלים.מפלזבלבק"עמתעקשתרגלהשפףילדה,פמ;
 ·--:-- :·- :· .-•·י.-:· ד:--·-. ד:- :

 ,ה':~י.ע;ע.י~י זפ~ו:r~ז::ל~ס;ף
 ה':~~; יי:ז~;ז:: /oס.ריק~ר~יה ?7 י~;~~יט;ת

 ה':~~י
W דזק 9:ש

25 
גזפי;ןאתממפישגזלזהמלקחים

-.'' : ' - T T ',' ; ' •,• ' •,• •• 

;~לדזג:ןי.~לקז:יי /oלזר;ע;תסיז
 ז:~עדב, rךלרז:לאךיהע.מ·ק,~ןוpם
הרחמים.פלחיקלבטני;ן,ואשזב

; T '' : ' : •• T T : T ' 

26 
רגלי.ן.ןחתלצעקהאדמהנפערתאיני;ן,פשאז-ר

- :---- : T T T ד-: ''.',':' •• •• :- '', :

י w א·,~עלת lj ~ל~ק~הה;~~ים ם:~~
~ש;ן , IJ ר.:ז::ך~ךלה;לי;ן ם;;ת;
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עצימ;תעיניולע;לםאשרזהשלהלילה
ך T •• T : •••-: "". '•' ז:--

~קיז:ז·ן~ך;נ;~יה

27 
 .כשנת;נ;הם;ב nהרככ.קר'שנת
 ז:. ..ז: •,•--ד

 · l:~ע,גי iJ:עירלאא;ת;
ל;םט;ת iJ~ןןכ;ת iJלזק;נת~~זיזר·אזקי,~ת~ר~יז~םאילי,

 .ה~~~ז;ו??נ:יידע 5!

28 
נכשי~י.ךלא
ע.ז~ז;ו, /o::זראש;~ה םrג~~:ק~רםלא
~~עיל,ת w~קי~לפ;ז,ת ?Jזpרי

::זןט"ב;ב n;ךי;זע.ד:יה

שעיר:לrזשאיןנוי:דאיתידעז-ןי
 ' T •• '," T- : ' :ז-

לשיב.לי;ןאניחלאמעז-רה,
 Tז•-ז ז-'"

29 
 .י~;ך~ןד;דמינ;רי;ן~ת ת~ל~~ י~~~ליל;ת

W ךי;ןrגiJ ך~ב~ה·בrדן~י.~ג:יג;

~~ז:זיל;תמיק;ת, 9לס:י
ציארי.עלס;גך;תאצנע;תיי;ןנע;ד

 .-ז- : •,• : : •,• :

ל~ת. l:~נ;ר י~~ /o:ק~םסרלי~י;ן 15
:פבד;ת,ננשימ;תצ;ךכתאניא;ת;האדירזהלאידען.ן,:פמ;ני

 •• : • : • •,• •: •-: •-:- ''. T :ז- •-

~ה zע.t;כיזי;גית

~ם~נ:יי,~~דך~ת~ת~ג;ללת

30 
מצפצפת.הטלויזיהמהבהב.המחשבחיפה.ודקה,עשר

',' V :-ז "' T ••:--••:-: ••:•:-T: :-::•.י• 

לצי:די.ישןשכלילההגיףאתלציד;ב;ת nלראצאמעטע;ד
- :T '." -Tז: •• ••- : - '." T •• : ' ' 

המת;קהנשרעד:פסים;תכצפוניםאדמ;ת,נעיניםמפרפר,נחזה
: '.' T '' : - : '' : ' -',,-: ' - : T ' : : -T T -T -

:פשאמצא, .צליאתאחפש
:--'' '•' ' ' ; T : 't V 

לעז.ב.אניגםאדע .. --:-• -:-
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31 
את

-' 
שליר;ן nהאחסכייהיית

 . ...-:-ז ·-ז·

א;תןמשלמדתיר;ת nאמליםלבשםהעזתאין
•• •• -: : • : • • :-•• • :• • -: • T 

 י~·ש;ע.י~י~תל~צ-ע.גי;כה~היאגי~ו,ע.ז o~יד
להילר,העזתאיך

•• •• -: : : • T •• 

רד. sלה
: • T '' 

32 
ישיב.שיבנאהיב;תימתגלגלתומיתר

 T--:- •י.•::-:• •• :

אלימניט;תנין sאת,ר;אהנליל;תמקיצהאני
:-' : ' T •• -: T '." T -• -' •• -

שבה.ואהיבתינעלמתאתמעפעפת,אניוישנ;ת.קר;ת
T ' •• '-: '." •: : - : : -'/ '.' •::•: -: -' T T T 

ימתרחק,הה;לןנגנימבטןאתאשאלע;לם
: T T'.' ."' -ז•' :-• -•• •:-" 

הכריתכרחמןא;תיתשאילע;לם
: T • • : ' - : " : T -

33 
שלי;ןהזעהנריחספיגהז~ה nנ;תר?מה

T -:-•נ דT :•• --••ז /' : 

ה~רןנפניםשחיםא;צלקת
 ••ד- • : • •- : ......-

מפזר;ת.תמינ;תעשר;ת
-: : : ••• T 

;א;ט;ניס,א;צ:יי;ןד~ינ:יי ז??ד~לא
n השהר;בהעיף~לn נידיי;ןמפח;ר
-T •• T T ' '.' T -T '•, T : ."" 

קברן.שלניריוגיפהכמ;
: T TT : '," T: -

א;תיר;דףאתהל;מ;ת nנרקחדתי. sלא
 ...-ז-:-- ·:-ד

גחלים.ש;ת nר;ועיניי;ן
: •• ."' :-.'' T • 

34 
נגר;ני.עמ;קתחיב;תע;דןאצנע;תיי;ןאהיבי,

:-' '•' : : .'' T : T ' נ' 

עקב;תיי;ן.אתמכילשעילכלנשימה,כל
T נ' T T ' •• ' .'' ' נ."' 

כשערי.מ;שןכעיני.מtפילאתהכ"ץ
 ·:-· ..- ··: ·--ז

טביגזאתהשנהשליחלקהע;ךקרחת,ע;ךחבירה,ע;ך
:-T נ'".--ז T ''," T'.' ד-T -

אחרת.מסת;רמגזרתא;שנהמכלי;תרמ"ק 17:
T •• T' T'' :ז-' : -•,•:• 
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35 
ארפה.לאלעולם.אפרדלא

/' .,T : T -: ."" 

ה. ?7~זקי~אוףה דנ;~~ 1אז:וז

 :ריז::~:פ'ה,ס~קיךיס:הלא~עולם

תו. ?7ךיתוסעולם;נע,לת ה:~~ע:ן~סןף

36 
ה"ער.בחללמרחפותאביעיני
--- ד-:--:-: •-: ....

 .:פאבישעדנשימה.איןעדהעביםהעציםביןרציםאבחני
:--: 'T '' '''T T'.' ' -•• :•ז -•• :•• 

לבי;ן,עלאד'םטלאיאתפ'ראבא,צלעותיי;ן,אתאבשר
 :•- T-: :•:-ז '". :- •: ••--:

גיר. 9לב~תיו:ז

37 

ל;סוף,

~קן~י. םז:::~;רי

מאשמה.סטריל"ות:פפפות,עוטותגיפי'בתוךידיהם
:•• •• : ' : T ''.' : ' - '' T : 

חטייבחמרימשחזותס:פיניםשלי.ה"לוחפניעלמשכה
 . ··:ד::ז .... ·- .... ד:-- ":- ז··-

החלה,שרקבמלחמההנשק:פליצחציחבעיניהם.משתקפות
' : -: : '' " ."' ' : -: '' -."' .'' : ' : T T .י•-" " T 

גיף.נגדנפש ..... . ...... 

38 

 .ריע;ז::: (:IJT ג~ז::: י~~~ת~ד,יז:ה, 15ך

ר'אשי,מעלהדבורהעיניאתהזפבריקות,משקפיועדשותאת
:• -: • : TT •:--•: •• •• :-T ••-• 

אמית,מעטעודישקטות.שחורותמנורות
: : : •• : -T 

ואתה,ה"לדים,בחלקתמקומי;ןאתאקח
 ד-: ·ד:--:·:: : : ...-•:

 .ה~ז:::;נ;נ:ת םי,:נpץז:::ת pל ry ~~קו~י~תז:יטול

39 
 .ה~ 9;עלקי ry~ת~לאנ:יילא

 .י;:רי י~~~:ז~ים~פורות
ס~רי:;כים.מו p:אונ:,יעוtק~ים;ריקיםסליקים
חיה"היארואים?"אתםואומרבלחייצובטמישהי

' .'' •• ': -7 : '' -."' ' ' TT 

 .ת~עוךי;ןן~.זכה;נו:ז~ים י~~לז:יי. W ~~;; ה~י~~ י~~ 1
:פפרה.-ואילןמ:פאן

' T '' : T TT -
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40 
~ה wלל~ר·א:דע.ז:יי~לא p:~ליל;ת,

 .נסל;ןהרעההאשהעלוספרההדקהנזר;עיאחזה
-T "T TTT T- ז:•: ז-- • :•ז:-ז

אש;ניה.אתהא;רהלביןהתריסחר:פיורך
."' ."' :--•• -: ' ' : ' T ••• ' '." T 

-:דע.ז:יי~ר p:ז:זר w ז:::~ל;תעד
מאחרים.רחמיהאתהפקיעהא;תי,ש"לוחהאשהז;

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

41 
נטרקהברזלשער

 ד:· ·::----

נצער.מתלכסנ;תשליה"לוחעיני
--: ::-:· .... ז:-- ....

 .נכ;ני p:על ת~~~ז:::~ך~נ;יןח.ק, ן;י~~
הפחד.ניל;פתהגעג~ע,ז nי·אנטרם

::·:· ---:--... ---
נבריח.אנגחי n ;פ:נבל ,אר~ץר:פ~זמת;י;ן

• • T זי-:•: •:ז--

ראש;נה.צלקתימין,צדמצח,
:•-T T ' -•,•.יי ' T 

42 
 ,'ג:פתהשלואינס;פישמןבלילה

: -: T •• T •• : : ' '/ T ' 

נגמר~לדקלםש"דעתיהשירים:פש:פל
; :• T -• • •,• -ד: • : -: •• • : : 

עיניאתאפקחההבנה.א;תיה:פישה
• • T • T דד-:•,• : -."' •• -

:פת"םשאראהעדחזקא;תןאעצ.םלפעמיםשם.תהיילאואת
:-: •:• T די:•:•:."" T TT -',':',''.' T 

 .ת; nלהזפתסרביאת
-: : : T ' T ' : 

43 
נסבלנ~ת.ממתיןשנים,צ~אריסביבמתפתללבןנחש

T T T T '' - : ' ' : • 7-'T ' : -T : - : 

:פאס;ן,נאוירהזפתפשטלזמןי:ןר~כהבמטחי,ישןזר,ג~ףלצדמתע;ררתאני
;-• •: •,••,• :-T T " 'נ'T : T -:נ •:-- "-:•- דT 

מכ~רהאניל;הסםה"לד~ת,ארסזה~
 T : •-:-ד :-- '','/ ''.

הנא;ת,מידיעתמשתקתה:פרהלת;י;ןמהיר;תנפעימ;תמתקדם
' : -•• ' : ' : ' : -TT '." '." '•, : ' ' -T -

מתע:פב.אינ;לע;לםאשרזה
,'' :-."' : T " • : -•• 

44 
ק;נ::וי, 7 ;~~ןמ;תח:ךף~די

 .ה~~ז:::~ת ה,ע~~ז::: f~ל P ??ךג~;ני
מלה.לכח"כיכ;להאינניב;ה.ןמןזה

.'' -: T •• ''." : T ; ' T ' 

ע;ר:פמ;שנתיאתע;טהאני
 : ' : T '." Tך'
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אותי;ן:פשאהבז-,יאחד,אביבפתא"ם,שהשלז-רי
:••-:• •: T " :•ז•:: ד-:• T 

לומות. r ~ י~~ l:~ת~ז:יי w ,;:ל~ךדךת,~ק~יל iJס~סיל~ין~;~ךז:יי

45 
קשהשנהמז-,וי;ןנושפתאניאותי,"להעיד"נראי

 T TT "" ''".'". •-: ' •ז:'
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שחוריויערהישראליתמי

כתיבה''אזורהיגייני"אצלי
' 

העבריתהפנאישירתעל

אליאלי

הבוגנוויליהתועפותלעולםייגמרושלא

 )""זרותלירסק(ריקי

אלהערגההכר.ללאכ:ןוצהלעולם"ייגמרשלאאלי"אליסנש,חנהשלתפילתה

כאןמתכנסתעצמית,הקרבהשללמיתוסהמקומיתבמיתולוגיההנקשרתהעולם,

אלהאדם"מ"תפילתהארוכההדרךהפרטית.הגינהאלהבוגנוויליה,משוכתאל

סללההעבריתשהשירההבעייתיותהדרכיםאחתהיאהבוגנוויליה""תועפות

קהללעצמושבנהזרםהתשעים,שנותבתחילתשראשיתובזרםמדוברלעצמה.

הזאתהשירהאתנכנהואילךמכאןוממשיכים.תלמידיםקוראים,שלנאמן

לפשטות.מתחזההיוקרהבוונעימים,פנאישלעולםהואעולמההפנאי"."שירת

זולתלדבר,מתחייבתשאינהשירה , life styleחיים","סגנוןשלשירהזוהי

יוקרה.חפציבאמצעותהמיוצגעולםהעולם,עלהבעלות

 (ובלןתורסטיןוהסוציולוגהכלכלןהגדירהתשע-עשרההמאהבסוף
1929-1857 ,Thorstein Veblen ( הבעלותשלנלווהכתוצרהפנאי""מעמדאת

לא-יצרנילשימושאלאלרוגע,אולעצלותמתקשראינולדבריו,הפנאי,הפרטית.

זוברשימה .בישראלהשיריהפנאי"ל"מעמדגםתקפיםובלןשלטיעוניו .בזמן

איננהשלההפואטיקהבידיה.שעיתותיההבית,בעלתשלהשירהאלרקנתייחס

עלאכן,לאורחים".ש"שרהכמיעצמהעלמצהירההיאדומסטית.אלאאדנותית

בזכותהג'נטלמןשלהפנאימןשונהלווייתהובני"הגבירהשלהפנאייובלןפי

עין."ילמראיתמאמץשלאופיבעלעיסוקהואשהפנאיבכךעצמו,
שלפואטיקהזוהיבית.בעל:ןתשלהפואטיקהאתלקרואנבקששבוהמקוםזה

וייצורכתיבהמנוחה,חללתיירותי,חללהואהזאתהשירהשל;עולמהוקנייןשפע

שלכלכלימחקרהפנאי':'בעלימעמדשלהתיאוריהלראווה:"'פנאי .] 1953 [ 2000תורסטין,ובלן, . 1

בישראל'.ופנאיתקשורת'תרבות,(עורכים).ינוביצקייצחק •נץאליהואבתוךמוסדות'.'

 . 77עמודתל-אביב, :הפתוחההאוניברסיטה
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הופךהואוכךהדוברת,בידילרכישהתמידניתןבשירהמרחבנחת.עםתרבותשל

אני ?כאןלימה ?בערבחביתהוריחשכניםהמולתבלילגוראפשר"איךלשלה.

על("הזיכרון")מרשימותיהבאחתקפלןליאתהמשוררתמספרתהבית."אתקונה

שלכמוטיבגםמופיעהמרחבעלהבעלותנקלה.עלשנפתרתנדל"ניתהתלבטות

היאלבעלותהתשוקהמתעוררתשבעטיההמוטיבציהקפלן'שלאחרבשירחלום.

בהריובודדישןביתבחלוםקניתי"בלילההריח.בגללרקוגחמנית:אסתטית

קורנית :הריחבגללבו.לגורועברתיבתל-אביבהכל /נטשתיכורחיעליהודה.

עצמהרואההפנאיבשירתהדוברתכאורחת,אפילוהציפור').('צלואזוב."לחה

כאתרנתפסבית-נזירותאפילומסגסכינהאצל .ומתמידמאזטבעית,כבעלת-בית

המנזראתבונהרטיסבון /-חיילפנישנים"מאה :וצרכיההמשוררתלמעןשנבנה

כמוהבעלותתחושתהרכישה,פעולתללאגםאךמנזר').('ימיאושרי."את/לשכן

בשיר'אובייקטיםמאודהרבהגםכמוגן'בית,מרחב, :שליהכלמאליה.מובנת

שלי",ת 1"המש;ררשלי",כולהזו"ידשלי",השטות"רוח :ומטאפיזייםמוחשיים

הןאלהכלשלי",היפהפה"החתולשלי",האפרסק"מטעישלי",ההדחה"מכלי

אתמדגימהקפלןליאתשלמוקדםשירכותרתהזה.מהז'אנרהלקוחותדוגמאות

הכלבמטבח').כך,('בדיוקפואטיקה"שלי:"עכשיוזו:שירהשואפתאליוהאתוס

פרטי.והכלהדוברת,נחלתהוא

מצטמצםהעולםשלהן'עלרקלשירמשתוקקותהפנאיבשירתהדוברותכאשר

מרוכזשיהיה,ככלעשירה"ז,נבדד",מבודד.מקוםלמעיןוהשירפרטי,לרכושוהופך

עםבראיון .הציבורישלוהטורדהכעורעולואתמעליוודוחהאחת,'אני'סביבתמיד

מקוםליהיה"לאמספרת:היאהפנאי,שירתאתהמובילההמשוררתמשעול,אגי

כל-ביתליכשישהיום,אפילומקום.ליאיןעדייןמקוםיותרלישישככלהיוםועד

עכשיושעשיתיהדבריםואחדמקום,לעשותצורךמרגישהאניעבודה,וחדרגדולכך

ז,נבדדמיןבחצרלילהקיםכדיריקותמכולותהספר,בעקבותבמתנה,לישקנינוזה

לייהיהושירותים.ומקלחתכתיבהושולחןגדולהומיטהומזגןמטבחוןבויהיהכזה.

 .) 5.8.03("הארץ",התאנה."לידכאן,יעמודוהואעצמימשלבית

תהיה"הדירהחול').ואשת('הזראסשרוןכותבתפנאי,"איןוליפנאיהוא"החלל

כוסשוםבריאות.יזרום /אחרותמנשימותוטהורריק"אווירקפלן'מכריזהפרטית"

אניאני, :הסימטריבביתיאצור /פינותשלוש / ...הונחה./שבוהמקוםמןתזוזלא

חלל,בבנייתרקמסתכמתאינהומופרד,פרטיעולםהתוחמתכזאת,בעלותואני."

שאינוזההואהחללהאםואולם,זרות.מנשימותהאוויראתלטהרשואפתהיא

עלהמועצמתבפנטזיה ?אותוהמצמצמתהיאהזולתשלנוכחותושמאאומספיק,

בלתי-נסבלת.היאכלשהו,מישהו,שלנוכחותומשלך,חדר
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למקוםכשיםשללצורךכביטויודלףוידג'יכיהשטבעהמוכחהואמשלך''חדד

עליהןהמוטלותהמשימותמןלהתפנותלהןשיאפשרוכלכלית,ולעצמאותמשלהן

מעיןהואהפרטיכיכרןששידטטה,במהלךלכתוב.שיוכלוכדיהפרטית,בס~דה

משוםמשלהן,מקוםצריכותכשיםמבחינתה,הציבורית.הס~דהאלפתחמדרגה,

המהפכהשלבהצלחהחשובתפקידלדולף .הדומןפכיאתלשכותיכולותשהן

מה :פוליטיהואוהאישיציבורי'הואהפרטיכיבמערב,רבותללמדהפמיניסטית

אךוחברתיים.כלכלייםתנאיםשליותרגדולממערךחלקהואאמותבדל"תשקורה

מןאותהלבודדמקירותיומבקשתובעצמההזה,החדרתוךאלמתכנסתהפנאישירת

בוגכוויליה,שלבגדרהעולםאלהצוהראתומכסההתריסיםאתמגיפההיאהעולם.

מציבהקפלן .כקימסודר'מטופח'-בצלמהאותובוראתאוהחוץ'אתהמסתירה
זחלים,איןחרקים,אין :כתיבהאזורהיגייני'://אצלילכתיבהכתנאיהסטריליותאת

במטבח').כך'('בדיוק 11עובש.אועשכמלים,גלמים,שרצים,פרפרים,אין /

שלהמחזורפמיכיכית.שירהאלאפמיניסטית,שירהזואין :אחרותבמלים

ת 1החבראבלכשים",שלי,"לחברותאמכםמוקדשחפירות""בשבחיקפלן

 :מלבדהלאישמקוםבושאיןלגמרי,הפרטיהתענוגמפכיכשכחתשבהקדשה
הניחי /קטע.קטע,לאט.קראיחמים./במקוםעירומהחי /o / :קריאה"המלצות

 .)םש( 11אחדים.שלקיומםאת/שכחיפעם.מדיעיניים./עצמיבךלגעתלאוויר

היפרשלפואטיקה

מיניכללעצמולקנותיכולהרוחניעולמואתלהעשירשרוצהמי"אולי

היאזאתעםויחדהומור,נטולתאיכנהזואמירהמשעול.אגיאומרתאובייקטים,"

משעול,בחדהבכדילאכולה.הפנאילשירתגםכמולשירתה,סימפטומטית

"אחוזה",ההומוריסטיהשיראתלהזכירשירה,אתכחלהמכיןכשאלהכאשר

ליארכוש"וגם :לפואטיקהמהותיתכחוויהרכושקנייתשלהמעשהאתהמציג

לך /כמולגמריחדשיםמשפטיםלהגיד /היכולתבשבילאותוארכוש /חזיר

עלה." /החזירמחיר /אוהחזירעםמהתבדוק

בפואטיקהומוגדריםשביםהםאךממשיים,כנסיםאמכםהםוחצרחזירבית,

לחפצים,מותמריםהרוחחיי ;האובייקטיםשירתכןאםזוהישירה".כ"חומריזו

ה"דבדיות"מןלהבדילהשירי.המרקםלתוךנבלעיםוהםמהםכעדרהמחירשתג

כאן ) Die Neue Sachlichkeitהחדשה","הדבריות(ובעקבותיה,שבמודרניזם

שרה.היאעליהםהדבריםעםממששלהתמודדותמציעהאיכההחפציםשירת

עליהםמואצלתכאןלשידיים,שידיים""לאדבריםהפכהבמודרניזםהרכויותאם
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אומפרקתאינההשירתוךאלהאובייקטיםחטיפתהאני.אלשייכותשלהילה

האוהבה"אני",שלהרחבהלהיותהופךהחפץ .החפץשלחומריותואתמפרטת

ביןממששלגומליןיחסינוצריםולאמחפציו'התפעלותובאמצעותעצמו'את

אתמרפדיםהםוהבעלות.השייכותבזיקתמתמקדיםהיחסיםלדוממים.הדוברת

כותבת,"אני :בולעניכאניהמתגלהלאני'שייכיםהדוממיםהמצומצם.השירנוף

חולפתרוחמלבלבת,מוריקה,פיקוס,יודעתאניעליו,כמואניבעץ,מתבוננתאני

המביטהחתול,ובפרוותביבפיקוס,נושבתרוחפרוותי,אתומשירהבעלוותי

הדוברתמצליחהאחדשיריבהרף(קפלן).החתול."מבטאנילחלון.מבעד

שלממשיתהצלחהזוהיהאמנםותודעה.גוףמצביבתריסרלהתגלגל

ההיפראקטיבית,התנועהובכן' ?לשוניתהיפרבולהזוהישמאאומטמורפוזה,

האני ;אופייניתתנועההיאהחתוללפרוותהפיקוסעלוותביןהממשות,חסרת

מצבים,חפצים,ועודעודצורךאלאמאוים,ואינומתהווהאינודבר,מאבדאינו

בתחומישהתרחשלמהמקבילמהלךמייצרתהשירהומלואו.עולםרגש,שיאי

בסלוןלרהיטהפךושערודיההתרסהשסימןהמודרניסטי,הפיסולכאשרהעיצוב,

כולוהעולםתודה,והכרת /יופימרובבוכהלביטהורים,"צלילים :הבורגני

 .) 39'הליקון'נצר,(רותחסר."אינו/דברבתוכי,

תופעותקראהבאמצעותומושגמאירוביץדוריתהתוותהמעשור,יותרלפני

מפעילהאיילון .) 10('חדרים'האילונית"המגה"פואטיקתאיילון:לאהבשירי

התודעה,הרגש,החוויה,ה'אני',-"הכל :הקוד"מלתהיא"מגהשבהפואטיקה,

מתוךאוטוטאלי,הכלהניסיוןמתוךונמסרנפרש-הממשעולםופרטיה'אתה'

חיפושאותואםגםוהקיצוני'המוחלטאחרהחיפושמונחשביסודוחשיפהניסיון

מעצםמאודומוגבליחסיהואשלוובחוויההשירישבסובייקטהמוחלטאחר

מצטיינתזופואטיקההפנאי.לשירתגםיפיםאלהדבריםלכאורה,טבעו."

נמצאיםהסובייקטוחווייתה"אני"כאןוגםומלואו","עולםכלפיברעבתנות

מקייםהאניאיילון'אצל :עקרוניהואההבדלכאןואולם,השירית.החוויהבמרכז

ברקע.עומדוהרסניאליםוממדבטוחאינודברהעולם,עםטרנסגרסיבייםיחסים

הרחבה,היפר:שלפואטיקהמציבההפנאישירתהמגה,פואטיקתלעומת

מספרת"הארץ"למוסףבראיוןבעולם-הדברים.חמדניתוהתבוננותהפרזה

ההוויהמהותשזאתחושבתאניבדברים.נטמעתיממשלאפעם"אף :משעול

בולע,אלאנוגע,אינוהאניהפנאי'בשירת ,,להיטמע.מבלילהתבונן-רדיתמשוה

להיותהופךאינוהואהעולם.שלהמאייםטבעובגלללהיטמאשלאומתאמץ

ככלכינדמההשירי.האנישלרכושוכהרחבתאותוחומדאלאכעולם,מעורב

"אני :הפואטיעולמויגדלכךאליו'ישויכוהעולםשליותרגדוליםשחלקים

 1מטעם



 67העבריתהפנאישירתעל :כתיבה"אזור ,היגייני"אצלי

עלואף /האינסופיתבאהבהעצמיאתלאהוביודעתאני /פידרךלהרותיודעת

מספיקהאניהאדמה')בוא'עדאמיר'(דנהמסוימים."לעצמיםלהזדקקכןפי

נזקקאדםשבהםדבריםאותם-הפריהלצורכיוגםאהבהלצורכיגםלעצמו,

מסוימים"."עצמיםסימפטומטיבאופןאלאכאן,חסרהזולתלאלזולתו.

אתומבטאתההיפרשוק","משוררתעצמהאתמשעולמכנההשיריםבאחד

שתושיט"עד :השירכתיבתלביןהמנייןמןכצרכניתחווייתהביןהמרחקצמצום

וחדשים').('מבחרשירי."של /ומודפסתסופיתגרסה /הקופה-רושמתלי

וקורנפלקס.קפואיםעופותכרוביות,לפחות,כולל,משעולשלהקניות""שירשימת

פירותאחרכללבדרךהנוהההפנאי,בשירתחריגוהואפרוזאיקניותסלזהו

א-פך-סק.רימונים,תאנים,וגםתותים,דובדבנים,ליצ'י'אוכמניות, :אקזוטיים

מתוקלמחוזגופהאתגםהופךהדוברת,אתהמזיןוהיקר,העסיסיהפריבשר

(גליתורוד"בסרטגניחהשלמתנותנחליף /ערוותיסוכר"אטעימך :ומרוחק

סוףכענביו"גופךחם,"זהבעסיסירכיביןמגירותדבורים"מאה jסקוטלסקי)

(השונההפירותיתהארוטיקהאמיר)(דנהמתיקותו"אתמלא /האדומיםהקיץ

מסויםמענףתמיכהמעיןמסויםבהקשרמקבלתאיילון),אצלמהארוטיקהכל-כך

ודברשהיו,כפיקשיחיםהאניגבולותהפנאי,בשירתכאן,ואולם, . 2הפמיניזםשל

הנשיאתומדברתפיפיותכחרבמתפקדתהפנאיפואטיקהבאמת.מתמוססאינו

שובאותההאופפיםוחפירותהפרחיםדימוייכמוחוזרים,דפוסיםבאמצעות

היא .בעץמטפסתאנההנזירה .בגןיושבת"אניעוצמה.עליהומאציליםושוב,

לגזעמסביבהסגוליםתהילת-הבוקרפרחיאתשקופים /משיחהבחוטיקושרת

כסופיםבנתזיםהבוקראתהמרססיםזיתועציאדומיםגרגירם /פרחיביןתמר.

חול').ואשת'הזראס,(שרוןקפה."שותהאני /ורודים,

כדרמתימתגלההיום-יום .החוליןשלמיתיזציהלעשותנוהגתהפנאישירת

עםשיחותכביסה,באטבינתלהמלאךומיתולוגי.מופלא-הדומסטיוקסום,

לכינוןגםמגויסתהמיתולוגיהיודעת.כברעכשיוופרספונהשגרתי,ענייןהןסירוניות

 "-פגסוסגםהתחילכךאולי / ... /.עדיןזכוכיתפסיפס /-,,גופי :כפלאיהעצמי
שיחמצטרףהמיתולוגיותהדמויותללקסיקוןמטמורפוזה').-'הליקוןנדלו,(מי-טל

הפרדסאלוהכניסהמדיטציהמוריבהשראתנכתביםשיריםוקבלה.רוחניותשל

השחורההיבשתהואהזאת,בתפיסההגוף, ;כנפרדהנשילגוףמקוםלתתקראהצרפתיהפמיניזם . 2

וטענההנשיות,להרחבתקראהלמשל, ,) Helene Cixous (סיקסוהלןלצאת.הכתיבהצריכהשמתוכה

זהולאכאמור, .) The Laugh ofthe Medusa , 1975 (אחידבאופןהאשהמיניותעללדבראפשראיכי

 .שלפנינוהמקרה

 1מטעם
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ורזיהםמורכבותםעלהאמוניםלמשורריםבניגוד . 3זראעדלשבלוניתהופכת

הפנאישירתיומיומי,כעיסוקאותםחייםאואלה,עולמותשלהאינטלקטואליים

 ,ן!ביןמאופקהלאהמפגשדווקאכינדמהוקישוטי.אקלקטישימושבהםעושה

ביןהשילובזו.שירהשלחניכיהעלביותרוהמשפיעהסוחףהואהזוהרוספראיקרוס

הרחקתשעיקרהא-פוליטית,אוא-היסטוריתתמונהלייצרמתעקשלמיתיהעכשווי

"האשהאו"איקרוס",(למשללמיתולוגיהופוניםשביםששיריהגלוברמן,יעלעדות.

שירכרגעתכתבי"ואולי :אמיץפיקחוןשלברגעכותבתהסירוניות"),אלשקפצה

לך/יש ... /סאפפושלהפטמות/מאחוריומרטטחלקמתייצבת,את/שובישר?

על :תכתבי /מתגרדים.שניכם /לגןהולךשהואמאז /בתל-אביב.חמשבןילד

'אליבי'). ,(גלוברמןכינים."ומסרקשירהספר /עכשיומונחיםהשולחן

ברוחפעמונים

נופיהדימוייה,זו,שירהשלהקודמילותאתריק.בחללנכתבתאינההפנאישירת

שבובמקוםלשירה,מחוץבקלותלמצואאפשרשלההשכיחיםהנפשומצבי

במגזיני :'יופי'באמצעותמכירהשיווק,שלויחידהאחתלפונקציהמגויסתהשפה

עולםהמניחבשיחמשתתפיםאלהכליוקרה.ובחנויותצבעכתבותכרומו,

אחתהמחולק"שמנת",במגזיןקיים.אכןהואכימתעקשיםשדובריובדוי,תענוגות

העונג"עד :כגוןבכותרותבאקראילהיתקלאפשר"הארץ",לקוראילחודשיים

רוסיתשוקולדאמבטיית ,בגלילבוטיקומלוןאירופאיתבריאותסוויטת :הבא

נינוחישן-חדשתיכוןומזרחבכנרתקסמיםמערתבכרמל,ירחלאורארוחהבאילת,

סממןמכלמעוקרתהזאתהארץמפתעליהם."לוותרשקשהתענוגותבירושלים.

(ספטמבר-גיליוןבאותוופיתויים.חוויותשללמצגתוהופכתפוליטיאוממשי

בריח"שקיעההפנאישיריאתהבישולמדורכותרתמהדהדת ,) 2004אוקטובר,

כמושתרגישו"רצינו :גליליצימרבעלימכריזיםבאינטרנט,אחר,במקוםתאנים".

שירתמתוךשורותמזכירחלומותביתאותותיאורחלומות",בביתאךבבית

מלאה."ופרטיותנפרדתכניסהעםומפנקתיפהאירוח"יחידת :הפנאי

מקטעיבתצוגה,רךופמיניזםנשיםשירתספרימציבותואופנהעיצובחנויות

רקונתפסתהקנייהחווייתאלנלוויתהשירההבגדים.תוויותאלתפוריםשיר

לחברתפואטיתפרסומתזכתההאופנהמחנויותבאחתוהרמונית.רכהכנעימה,

עםשיחודומהרצאהקטע"תרגוםהוא Sitting Duck Meditationדינשטייןתלמהשלשירהלמשל . 3

'ויפאסאנה"'.למדיטצייתמורה

 1מובעם



 69העבריתהפנאישידת:עלכתיבה"אזורהיגייני,"אצלי

מרמותסופרימינאן"פיירבידינכתבהמפרסםדבר .כבודשללמקוםקוסמטיקה

להשיגמצליחה"היא :הפנאיעולםשלהכלכליהרציונלנפרשכךפרובאנס".

שלמתיקותהאתאדמהעובדישאינםלאלהמציעההיא .מאודמיוחדמשהו

רקבשדות.ברכיהםעלהכורעיםלאלוכללבדרךהשמורהמתיקותהאדמה,

ההיגיוןזהו ".אדמותינושלביותרהעלומיםבריחותלהבחיןניתןהזהבמחיר

אומתוק,לדימויהעבודהאתלהפוךהצעה :שירתוושלהפנאיעולםשלהפנימי

מאפייניהבאמצעותרקלצרכניההעוברתמתיקותלרכישה,הניתןאחר,סמל

שביתותלאריחו,לאהבצל,מחירלאהעמל,לאביותר.והנעימיםהיפים

המחירתוויתהמתאים.במחיררקהמושגתהאדמה,שלמתיקותהאלאחקלאים,

עושראלאנוצץ,עושראיננוזהותוסתר.לעולם-הנפשיהמחיראפילו-

באשהמתגלםהנחשקהדימויתרבותי.במעטהמתהדרעצמו,אתהמסווה

מתחכךיפהפהחתולבעודלחם,ואופהמעוצבכפריבמטבחיחפההניצבת

ספרהאתהפותחבשירמעוצבת.פשטותמעודנת,ארוטיותאומרתכולהיבסמוך

 :הארוטיתהחוויהאתהטוביםהחייםמייצריםבמטבח',יכך'בדיוקקפלןשל

מאחודאלייך,לבוארוצהאניבמטבח,כך,בדיוק
עירום.עץרצפתעלושבירחשוףבמגע

] ... [ 
מתפוצציםרימוניםתאניםענבים :מטבחשלבסבךכך'בדיוק
גדושותאוכמניותהלאות,הקערותמןעברלכל
לחים,כדיםב~תניאצוריםיינותק;מפ;ט,כתמי
לאטמניחותדשנותנשים
וכרים,כורסותעלהצבעוניבשרןאת

שרים,המתיםעוברינו

נכתב.זהגםלשוא.אךהחלונותכלמבעדמזדקרתניד-יורק
מריםשקדיםוריחקוקוסשמניקומפ;ר,שיקוימוק.~תאת

ובמרחקקטיפהשלוליתאנחנונרגע.ואינומתאבךאותיותשלאד
 · Jfאניבמטבח,כך,בדיוק

למופעיובדומהפופולארי,לוואיהואהנאפההלחםגםהגלויים,המותרותלצד

מצדלהתפעלותזוכההאדמה,לריחבדומההלחם,ריחטובים"."חייםשלבמגזינים

לכאורה,טבעי,חייםמסגנוןחלקהיאהאפייהבשבילה,לפרנסתה.אופהשאינהזו

י(קפלןבתנור"תופחלחם /הביתהבדרךלוהט /צהוב"שלף :מאמצתהיאשאותו

עלהשמחהה"שלי".חגיגתשלמקומהנפקדאיןפשטותשלבמקומותגם .)'הז'זה

 /אורח"אין :שלהרקשלה,המשוררת,שלקניינהמהיותומתעצמתהשחורהלחם
 ,,השחורה.הכיכר /שלךכולה /רעבכלבאין /הלבאתלסעוד

 1מטעם
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רכושכבעלתעצמהכלפיחשהשהדוברתהנוחותאיכאילונדמהלעתים

 /העמק.פניהצופה /החדשחדרי"הידד :ההתנזרותבאהבתמומרתחומרי
בשירמנזר',ב'ימימסגסכינהכותבתמסורג",חלוןמול /הצרהמיטתיהידד,

המצפותהאפרורי,הקיוםשלהמטלותרשימתאתהחדש".חדרי"הידד,הקרוי

"הדבריםמנייתכגוןפיוטיותמשימותרשימתמחליפההבינוני,המעמדלבת

"יומןמנהלתהיא jסתםמהרהרתאינהגםהמשוררתצמרמורת."לישגורמים

שלאריגהלמעשהמדומההמעשחוסראחר,במקוםהרהורים.שכולועבודה"

מתיקותהיא"העבודהלומרקללעבודה,מתחזההתענוגוכאשריפני,אמן

בעיניהגםלהיתפס,לאמשתדלתשלה,הפנאימןהמתפעלתהדוברת,גדולה".

חיימנהלתאינההיאועמלני,עמוסיומהסדרמעש.חסרתקנייןכבעלתשלה,

מחייבקוד"תחת :ובלןתורסטיןכתבכך .ממששלתעסוקהחייאלאריקיםפנאי

לראווה.פנאילביצועכולםמקודשיםלהיותצריכיםוהמאמץהזמןמהוגנות,של

המוקדשתתשומת-הלבוכלשהמשימהפרטיותבשיחותמצהיריםאנשיםאותם

ההסברזהנמנעות."בלתיגםאךמאודמייגעותהראווהצריכתולשארללבוש

ההפכיםמקבליםפעםלאסטייל".ה"לייףבעולםוההדוניזםההתנזרותלעירוב

 :החווה""האנימהגדרתלחלקהופכתהחוויההדוברת.לזהותמכונןמעמדהללו
 .)'הז'זהי(קפלןואנ'י'בוהני /זואתזומכירות /אמבט,,קצף

יוכה"אתאהבוהאנשים"כל

באופןמשעולהתייחסהשירי',אתנחלתי'מאיןבאסופהשהופיעהברשימתה,

אדםשבוהמדהים"הרגעכאלדולךיונהשלגריזילית""דובההשיראלמפורש

רגעיאכן ".שלוהאישיתהביוגרפיהמןיותרהרבהרחבממדבומתקייםכימגלה

שלתוצאהאינההמשורריתההוויה"עצם :משעולאצלגםהתרחשכזה

כמואבלזאת,להוכיחקשהאחר.גודלמסדרגנטיהכנ:זתשלסוגהיאהביוגרפיה.

עצםאבל ] ... [קובעתאמנםהביוגרפיהכיעמוקבאופןמרגישהאניגםידולךיונה

הפנאישירתשלהבולעניתחמדנותהכך,אחר."ממקורנובעתהמשורריתהמהות

"דובה .דולךיונהאת-ביותרהחריףניגודהאתאפילומלעכלנרתעתאינה

הפתיחהשורותאלההעיקרי".מזוניהיהכוכביםחלב /אותיגידלהגריזילית

עצמהאתומקדישהעצמהאתמכוננתהיאבשירדולך.שלהנודעלשירה

היאעליו,מכריזהדולךכאשרחד-פעמי.רגעהואהולדתהרגעכמשוררת.

(מישיריתבהקדשהעצמםאתהבוראיםמשוררים,שלארוכהלמסורתמצטרפת

שלהמלאך"ישאלו"ואםשירי"אתנחלתי"מאיןאת"שירתי",אתמכיראינו

 iמו:ועם
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אםספקוללמידה.להזדהותפיתוישלמודלהיאכזאתהולדתכל •אכןביאליק).

בלשוןלשינויםגםכמו •הוולכיהלידהלרגעהתוודעהשלאעבריתמשוררתיש

פונדקאיתכאםאומצההגריזיליתשהדובהדומה . 4בשירתהייסדהשדולןובשירה
כרגעלשמשכדימשוכפלדולךשלהאניבריאתשלהכוחרבהרגעהפנאי.לשירת

 .דולךמשירתמאודשונהלשירהקולקטיבימיתולוגי
 :למשוררותהעצמיתההקדשהשלהשיריהרגעאתמשכפלותהפנאימשוררות

פעורחור / •אותיגידלאחדחרובעץ / :אשיבאותיגידלמיאותיתשאל"אם

השירואולם,דומם)צומח,חי,-'הליקוןסמולסקי,(טלמזוני."היהבגזעו

רקאיננוהואוקיומו,היבראושלהעצמי,שלחגיגהרקאינוגריזילית""דובה

בכלאשבויגםהואאלאכוח,רבתברייההמולידהקדשה,שלקסוםרגע

היה /זוכרשאניכוונתי /חייבימישראיתיהראשון"הדבר :זהותושלהמעגליות

לאו,ותווהעצמהחופששלכמניפסטהשירקריאתלשכוח".אוכלאיךאני

כל-כךלנוחההופךבאופןבוטומנתשדולןהמיוסר,הנוסף,הרובדאתמחמיצה

בידיהמאוששתההקדשהזוכמשוררת,ההקדשהאתהחומדתהפנאי,בשירת

ונבחרת.מיתולוגיתלברייההמשוררתאתוהופכתשמים,גרמי

השירים .דולךאלבפנותןאלהלמשוררותאופייניתהדדוקטיביתהקריאה

שיגעון- •מיןשלחוזרלנוסחוהופכיםומעיצובםהקשיםמתככיהםמופשטים

שירתהאתהדנים •דולךבקריאתשגוייםבנוסחיםהבחיןחירשאלי .ויופילכאורה

לפחותאו •הללוהנוסחיםאתלמצוא"ניתן :אלהבנושאיםרקכביכוללעסוק

חיקויהואהעיקרישסימנוהנפוץהגראפומניהבדפוסשלהם,ומשליםלהםרמזים

 :"הארץ"למוסףבראיוןאומרתכשמשעול .) 8('חדרים' ".דולךשלשירתה
משוררותבשבילהגדרעלשכבהשהיאחושבתואנידולךיונהאתמאוד"אהבתי

חיילהמתארתהבנאליתהצבאיתהמטאפורהאתמפעילהרקלאהיאמסוגי"

אלאגופו,עללעבורהחייליםלשארלאפשרמנתעלהתילגדרעלהנשכב

קיבלהשדולןבסיכוניםלהסתכןמבלי •לוולךשהיהמהאתמודלךלקחתמבקשת

הביוגרפיה").שלתוצאהאיננההמשוררית("ההוויהעצמהעל

נוטיםגיסא,מאידךוהאובייקטים,גיסא,מחדהצרפתי,הפמיניזםששיחכפי

המאומצתהגינאולוגיהגםכךהפנאי,שירתשלבכרסהמבוקרלאבאופןלהיבלע

בשירתניכרתהוולכילטירוףחיבההשטח.פניעלבעיקרניכרתואחריםדולךדרך

שבומהמקוםלקרואצריךהנשית''השירהאתעברית.שירהלקריאתהפתיחהפרקהיאדולך"יונה . 4

 :בלעדיו)לחיות(חייבתבלעדיוגםיכולהשירהאשר •משהושלהעדראוחוק''העדר
 . 67עמ' , 2002בבללהם;יפה(לא)שהשתיקה'דבריםלאור,יצחקאל." 1סדר 1חוק 1אב
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מב:וךד,אובודד,אואכזריאיכנוהשיגעוןפה. z:pתמידנתפסהטירוףאךהפנאי,

לוטהשוודי"במפתח :לוטהעלכתבהדולךכאשרגרידא.אמנותיאמצעיאלא

מסתוריןשלשוכרת /הרגשותכגדכדוריםלוקחת /קפיציםשערותיה /מסתרקת

לךשישהאמת /במקוםקולטתשלוטה /מהלהויוצאת /קוריםשמלתלובשת /

היאועכשיו /כדוריםלקחהלוטהאבל /מלחמהמקטרתלךלמהאז /כפלאגוף

שכתבההצעירההמשוררתבשבילהגדר'על'שכבההיאהאםמלים",רקמביכה

ואולי ,בגלל / .יותרלהילחםלאהחליטהמטרויה"הלכה ?"הלכה"השיראת

הלכה /המפוזרים.הכדוריםכלאתאוספתהיא /האנטרופיההתפשטותלמרות

אחדאותםבולעתהיא / .שמוליהעירומההלכהאיכנה /המראהשמולהעירומה

 .)' 2004חדשהשירה-'הליקון ,קפמן(דפנהמושלם."סדרגוףהופכת /אחד /

התקבלהדולךשלההשפעהואולם,דולך.לשירתחובכבעלתזוהתהאיילוןגם

להתבדלכאבקתאיילון ,כןעליתרעצמאי-משלה.מילוןליצורכהזמנהאצלה

יידעושלא /תהשהואאומרתשאני /-777ה /אלמתקרבתיוכה"כשרק :מודלך

(לאהכמוכי,"שירהמידת /לושישמישהועודאין /שלי,המשיכהגודלאת

הפנאי.משירתבהעדרהבולטתאיילוןשמפעילההבקרה),אך 4'הליקון' ,איילון

כיסופים""מחסום

העולם,לסגירותרקלאקשורההפנאיבעולםהדוברתמרכזיותדבר,שלבסופו

 /וחושבתזיתביתבדרךנוסעת"אניהעולם.במרכזלמיקומהאףאלאלצרותיו,
הדוברתהציפור').('צלקפלןכותבתאותי", /לראותמסרבתאתתמידאיך ,איך

כעכהכולוהעולםאיןמדועבשאלהעסוקההפנאישירתשלהטיפוסית

בדרךגםכךשלה.המראותחדרהיהכאילונוהגהואאיןומדועלנוכחותה,

הבית,בעלתהדוברת,חשהחוריש,הכפרחורבותעלהיושבתזית,ביתהטעונה

עצמה.היאזהשמודחקמהכי

הקודומילותפוליטי,לשיחמקוםישכביכולמתעתע.הפואטיהמילון

ל"שלוםהליברליהשמאלביןהמשתרעהספקטרוםאתשהולםבאופןמתוזמרות

לסוגיותלרוב,כרתמות,אלהאבל .גבול ,השכחה ,בגידה ,גירוש :עכשיו"

כאילוכדמהאםגםמאותתות.הןשאליו ,הפוליטימהשדההמעוקרותאסתטיות

מתערער.איכנוודברהמהלךכבלם-להתגלותהעומדהפצעאלהולךהשיר

מאמציםמשקיעההנחתתרבותמקרי.איכנווהחברתיהפוליטישלטשטושו

שרקמטרידזבובכמוחודרהפוליטיומיג:ןכ;.האישיבתוךבהתחפרותומשאבים

הדעת.אתעליוכרתכיםסילוקובעת

 1מובעם
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עלעבריתכותביםלא"מדוע :המשוררתתהתההיפה""אלקפלןשלבשירה

אפשרותעלתרבותיבדיוןואהובתההדוברתמשתעשעותבשיר, ."?היפה

מנותקפוליטי'אירועצףובתווךהעברית,בשפהוהיפההארוסשלההתגלמות

 /הבורקמואסהגירושעלדיברנוכך"אחר :במפגיעא-היסטוריהקשר'מכל
ברוקהבואסהרצחהאוכלת."הארץאת /לנטושסופסוף,נוכל,אםושאלנו

כ"גירוש".אצלההנתפסותהמצטמצמות,הנופשולאפשרויותלדוברת,מנוכס

הארץמהילצייןמסוגלאינוהפסוודו-פוליטיוהשיחהטבחמזרעוכךבתוך

באנינחתםהדיוןנוטשים.מהאתנוטש,מילסיני.נטישהענייןומההאוכלת

בתשוקהשובונטרפת /כותבתאניכעת,"לבדי :המדומייןטירופואתהחוגג

היפה."אלנשכחת

שלעיניהןכך'מתוקף .יחידכאידיאלביפהלהיאחזנוטההפנאישירת

היפהאלהחיפויהכישרוןואולם,דבר.בכלהיופיאתלזהותמיומנותהמשוררות

עולםתמונתמציירוהואהאחרים,הדבריםמרביתאתמלראותאותןמסמא

כפיוהנצחי.המיתולוגישלהנשגביםלערכיםכביכולהקשורהמפודרת,

('הזרחזירויות."מינילכלמסוגליםביופישחפצים"שניים :לרגעאסשמבחינה

האסתטיציסטי.האתוסבצלמתחנכיםזושירהשלתלמידיהגםחול').ואשת

מציג , 2004שלהעברית-ערביתהשירהכיתתבמסגרתשנכתבמשירציטוט

העולםמתוךהישרלקוחההתשובה "?לבגידההשקטהפך"מתי :חשובהשאלה

ממנייקרעו /קטניםשועלים"ושועלים :היערחיותעדיפות-לעדבוהיפה,של

אהבתך."את

בחזיתנמצאתהמכוערלהווהמעברדבר-מהשלכביטויוהאסתטיהעדפת

מאשריותרנמוךמשהוישלפוליטיקהשמגויסת"בשירה :משעולזו.שירה

אניועכשיו.כאןהיאהפוליטיתהשירהלתמיד.שנכוניםאוניברסלייםבשירים

יודלביץ'מירבעםראיון(מתוך ,, .ענייןבהליאיןכיאותיתעזובשהיאמקווה

"כופה"הפוליטיתהשירהכאשרכן,אם .) 5.11.2003לסרב","אומץשלבאתר

("בגללפוליטישירלכתובנאלצתוהיאלרצונה,בניגודמשעולעלעצמה

טבעיבאופןמבטהאתהמפנותהמוזות,אתמעליהלסלקחייבתהיאהמצב"),

בשפהמתחפרתאני"אז :וחדשים')('מבחראימוח"ורדארמון-ענן"אל

זהלעשותיכולהשאניומההמלים,שלהאטוםבחדרשלי,הביתשהיאהעברית,

והןסיסמוגרףכמוהןהשירהשלהאנטנותכיהשיריםבתוךהדבריםאתלנעוץ

יודלביץ').עם(ראיון ,,התנודות.אתקולטות

המקוםאךלעצמה.להקיםזופואטיקהמבקשתמשעול,פיעל"הו?בדד",את

היטב,מסונןעולםהואאליושחודרמהאטום.חדרדברשלבסופוהואהמבודד
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זעומה.היאמפיקהההיפרששירתהאמפתיהיכולתבמקביל'והיגייני.ממוזג

"וגם :היטבמתועדיםאםגםמעטים,הבוגנוויליהלמשוכותמבעדהבלחתהרגעי

 /ממנולייהיהלאלעולם /הניסוייםקוףשלפניואת /לשכוחמצליחהאיני
אללחזורשצריךהיאהסופיתהמסקנהשיר".עליואכתובלא / .אמנותימרחק

רחוקהכי /האורןעץעםחזקמתחבקת"אנימבוית:טבערקהכוללהז,נבדד,

וחדשים').('מבחרהאדם."בני /מגזעשאפשר

ענייןאלאהחמלהאין"שהידה",משעול,שלה"שערורייתי"בשירהגם

לאהשיר,אתכתבתילא"אנימצלולי:שעשועהואלכתיבתווהמניעאנתרופולגי,

כלקודםהאנושית.התודעהמטעםאלאהערבים,מטעםולאהיהודים,מטעם

שהיאוהעובדהפצצהתקתוקכמושנשמעתקאטקה,ענדליבשלה,השם

אנשיםהיואבלהזה,הסיפורכלאותיענייןזה .בהריוןלאשההתחפשה

 .) 5.8.2003("הארץ",פוליטי."משהוכאללזהשהתייחסו

מפההארץ,שלנקייהמפההבטיחאוסלו,חלוםחדש,תיכוןמזרחעלהחלום

הותירהאוסלוהתנפצותותרבותית.כלכליתמעצמההיאישראלשבהרחבה,

התגלגלהצורבהכישלוןאצבעותיו.מביןברחהנורמליותשחזוןשלם,מעמד

שלוהמגזיניםהפואטיקהמציעיםאותהופנאי'תענוגותשלאסקפיסטיתלמפה

מיתחםהיאוירושליםומוכחש,הכיבוששבזובמפההטובים"."החיים

מתוךכותבתהיאלצרכיה,המציאותאתמשכתבתהפנאישירתונינוח.אוריינטלי

עוטףושלווהנוחותשלמעטהבדברים.ונוגעתבעולםמצויההיאכאילוהז,נבדד,

שמרפדיםפלאלחופיהופכתהדיבור-מטעםולשוןבגוףנבלעתהמפה .הארץאת

-כיסופים''"מחסום :שירי')אתנחלתי('מאיןמשעולשכותבתכפיהנפש,את
 "?בחזהוכזהמקוםמכיראינומי
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פפהאילן

המובטחת"ל"ארץריקה"מ"ארץ

הרצלזאבבנימיןשללמותושניםמאהבמלאות'אלטנוילנד',בעקבות

מאת'אלטנוילנד'האוטופיהרומןשלבקסמונשביתיבילדותילהודות,עלי

הזה,המוזרהסיפורשלקסמופשרליהתחוורבאחרונהרקאבלהרצל,תיאודור

חונכתי.ועליהצמחתיבתוכההישראליות,מןדורשנותלכאורה,היה,רחוקאשר

רבותתמונותבומצאתיביוגרפי.לספרהזההעתידניהספרליהיהפתאום

עלשם,החמישים.שנותשלבחיפהייקיבית-ביתיומנוףילדותיממחוזות

שוחחוזובבועהגרמנית.מובלעתולתרבותלעלייהוחבריהםהוריבנוהכרמל,

-הרצליאניתארכדיהאותהשלאזרחיהעםנמנוכאילוזה,עםזההאנשים
הארץחופיאתשפקדוזרים,תייריםזוגשליעדםהיאאלטנוילנדבספר,אלטנוילנד.

המדינה-מופתחברתבהמצאוהשניבביקורםשנה.עשריםבמשךפעמיים

בציוןגםכך-ביתנוסלוןשלהמוגנתהחממהבתוךכמוהחדשה.היהודית

לכלליבקפדנותהכלצייתו-הקודמתבמאההעשריםשנותראשיתשלהאוטופית

רבהבעליזותוניהלוהיבשתמןקלאסיתמוסיקהניגנוהמרכז-אירופיים,הנימוס

 Ach, die Natur !-הטבע""אלהאחרוןהטיולעלומשעממותארכניותשיחות

עסוקים-צפונהבדרךהזיקוקבתיפניעלחלפנובטרםעודבהתפעלות,אביקרא

אלבמסעהטבע",אלושלמהמלאה"שיבהכינו'אלטנוילנד'שגיבוריבמה

מתאים).ייקי(במבטאמאושרים"להיותאנחנויכוליםבהשלנו."הארץ

כיולדמותבחוץ'האסיאתיתהמציאותאתלשכוחהיהקלזואווירהבתוך

שסימנההדלילה,האורניםשורתלההפכהוכךדמינו.ולגרמניההיינובאירופה

החורשהקרחתבתוךהדלוחהוהשלוליתהשחור","היערלפאתיחצרנוגבולאת

וגלים,נדרכלח,נחלישלהמפגשלמקוםהרחקנואםוכחול.זךלאגםחיתה

עכבר :ה"אירופי"היערבמעבהשכייהחמדותגילינוהקטנה",ל"שוויץכלומר

היההחורףבסוףשגאוהגביםמןמיםשלדלילקילוחוכללסנאי,היההשדה

לכאןשהגיעוהגרמנים,היהודיםהצליחוהזההחיזיוןבתוךיובליו.עללדיין

לקבלזכוכאשרברווחה,לחיותאףיותרומאוחרלשרוד,השלושים,בשנות

שדמתהפלסטינההםבנודעת,בליהפוסט-נאצית.מגרמניהנדיביםפיצויים

מקומיים,ראולאהםאףגיבוריווכמו-בספרוהרצלרקםאותהלאלטנוילנד,

 .חיושבוהתיכוןהמזרחאתאוים'מזרח
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הובאוהביתבחצרהאורניםהכל,אחריכל-כך.הזויהיהלאהתעתועמןחלק

קבורשםהרצל,הראתגםמכסיםכאלהעציםיהודים.מתיישביםבידימאירופה,

הואקברושנים.מאהלפנישמתהציוניתהתנועהמייסדהאוסטרו-הונגרי,היהודי

המקוםאתמזהיםהפלסטיניםההר.פסגתעלהישראליהפנתיאוןשלהיסודאבן

מיתמרהואירושלים.שלהדרומייםמבואותיהאלהנשקף""ההר _כ~ה wכג':;נל

צעיריהמזמיל.וביתכרם,עין 1948ביוליגורשושתושביהםציוריים,כפריםשנימעל

יודעיםהםאיןלסקרים,נאמיןאםאבלההר,נמצאהיכןיודעיםירושליםשלהיהודים

רחובותשלטיעלהשםאתמזהיםהםפועלו.היהומהשםהקבורהאישהיהמי

אתהנושאיםהמקומותעלמעט.אךהםיודעיםעצמוהאישעלעיר.בכלראשיים

אתהנושאתהעבריתלעירמתחתכייודעיםמהםכמהפחות.עודהםיודעיםשמו

פלסטיניים.כפריםשלהריסותיהםנחבאותהקברים,הרבשיפוליכמושמו,

 .הארץשלההיסטוריהמןהמדינהחוזהשלוחזונופועלונותקלאחרונהעד
בחריפות,חלקלבקרו,חששוהכלולאבהאלהתו,עסקוהכללאחייובימי

עודוחריפיםרביםהיומבקריוהאמת,למעןדורסנית.בציניותאפילוולעתים

במזרחהדתיתוהאורתודוקסיהלו'לעגהאירופהבמערבהיהודיתהאליטה :בחייו

הרצלנתקל ,-1897בייסדאותההציונית,התנועהבתוך .אותותיעבהאירופה

מנהיגותומותו.אתהחישההתקופהמבנימעטיםלאלדעתאשרבהתנגדות,

נתפסהשפלסטיןאחריבאוגנדה,הציונותאתליישבהציעכאשרהתערערה,

פעולהשיתףעימםרוסיה,יהדותבקרבמרכזייםפעיליםלהשגה.כבלתי-ניתנת

מכןלאחרשנתייםבציונות.כבגידהלארץחלופהאחרחיפושיואתגינובעבר,

אתנלעגבאופןובחו"לבארץשלוהביוגרפיםתיארומותו'לאחרגםנפטר.

ישעיהועםמסכימיםהכלכידומהואולם,הפראיות.שאיפותיוואתמוזרויותיו

אמת:כנביאשהתגלהמטורף,היההרצל-ברלין

ההופכתשלו,הפעילההמעורבותהואגדולאדםשלהבולטיםהמאפייניםאחדכיאמרתי

מדינתשלבהקמתהלשיאםשהגיעוהמעשיםכילהכחישאיןלמציאות.אפשריהבלתיאת
שכזאת.מופלאהפעולההיוישראל
אדםבני ...ואפשרירצוימעשההיאמודרניתיהודיתמדינהשלהקמתהכיהרצלטעןכאשר

שפויי.לאכאלאליוהתייחסותכניותיו,עלששמעוכלא-יהודים,יהודיםהגיוניים,

השתבחות.שלסוגכמעיןרבים,ישראליםכאמור,מקבלים,הזההתיאוראת

מהרקעשינו"אילולנימוקזוכותהמדינהקברניטישלרבותרציונליותלאהחלטות

Isaiah Berlin, Personal lmpressions, London: The Hogarth Press, 1980. p. 33 .1 
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להולדתשכהמאה-1960בישראלחגגהכאשרמדינה."קמהחיתהלאשהגיוני,

שכהבאותהמציאות.להגשיםשהצליחהמטורףתיאורעלמעטיםרקערערוהרצל

 :אמריקאילחבר •ברברמרטין •אחרגרמנייהודיכתב

מובנת.הבלתיוהשנאההרצחניתהחולניותמןעמנואתלרפאבכוחהישפנימיתמהפכהרק
כמהעדבארצנווהזקניםהצעיריםיבינוכזאת,מהפכהתבואאםרקאסון.עלינוימיטואלה

יהודיםבנו wיישבעריהםהאומללים,הערביםהפליטיםשללגורלםאחריותנוחיתהגדולה
בעריהםוהנה jקוטפיםאנחנווכרמיהםגניהםבוסתניהם,פירזתאתואשררחוקות,מארצות

ומתרברביםמברבריםאנוובתוכםותפילהרווחהאולפנא,בתימקימיםאנובזזנו,אשר

לגויים".'ו"אורהספר""עםבהיותנו

הרצלעלהביקורתכידומההרצל.שללמותושכהמאהישראלציינה 2004ביולי

בין-ככסהאקדמיהערכהכראוי,ברבר.שלהמחמירדינומפסקדורשכרתרחוקה

כלתל-אביב.אוניברסיטתשלהציונותלחקרהמכוןבחסותמפואראוניברסיטאי

ז'בוטיכסקיביאליק,עםויחסיוהאיששלבמנהיגותועסקוהמלומדותההרצאות

באנגליתניתכהאחתהרצאהרקבעברית.נישאוהרצאותכעשריםבאלו.וכיוצא

בר-אילןאוניברסיטתהערבית".ל"שאלההרצלשלביחסועסקההיאורק

 28שכללומושביםשבעהכערכובככסהרצל.למורשתנוסףמדעיככסהקדישה

הערבית.העיתונותבראיבציונותעסקהאחתרקהרצאות.

בכמהלמצואהיהניתןהאקדמיהדיוןשלתמצית •ובכן ?עסקוכןבמה

שכיםמאהבמלאותהסיפור, . 2004ביולי,-2בב"הארץ"שלגיאירשערךראיונות

אבלאנטישמיות,-מחלהככרןשאיתרכרופאכבחןהרצל :כזהבערךהואלמותו

כדידיבההיהלאהציונות,כלומרהאפשרית,היחידהשחיתהלמרות-התרופה

ואחריםפורתדינהגלבר'יואביהושע,בא.וייסטרייך'רובוטהמחלה.אתלרפא

בקרבלמקובללחופנוקרי •היהודיהעםאתלכרמלביקשהרצלכימסבירים

כידוןשהפרויקטכךעלמעידהליהודיםהשנאה ?לעשותמהאבלהעולם,אומות

שללמעשיהישראל,עלבעולםהקהללדעתמועטהחשיבותישמכאןלכישלון.

הציונות.עלבסיסיתביקורתלכלאוהפלסטינים,כלפיישראל

במקצת,גםולוהרצל,מורשתאתהללוהנכבדיםההוגיםבדקואילוואולם,

המדיציניהדימוייםבעולםכותרוואפילוהפלסטיני'הקורבןשלהמבטמנקודת

אכןשהמחלהלמסקנהמגיעיםאוליהיוותרופות,מחלותשלעליהםהאהוב

Alfred Lilienthal, The Zionist Connection: What Price Peace, New Y ork: Dodd, Mead .2 

1978, p. 168 
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לאכטיפולאלאכמזור,לאהתבררה-הציונות-התרופהאךאנטישמיות,חיתה

לחיסולה.אולהכלתהבמאוםתרםולאהמחלה,אתהעציםשרקמוצלח,

אם •הדיוןהתמצהכאןהפופולרית.בעיתונותגםביטוילידיבאשכזהיוםסדר

למדנושלאב"דבריםאחרונות"ב"ידיעותמלמדאריאנהשלרשימתהאתלצטט

גרסהצאצאיו.וגורלבריאותוהאיש,שלהאהבהחיי ?הדבריםמהםהרצל".על

סנסציוניתרכילותדרךהרצלעלהמבטאתלחדשהניסיוןשליותרעודוולגרית

היובל.לחגיגותהשניהערוץשהקדישהארוךהשידוריםביוםכצפוי,הופיעה,

אינואושש,אינואשרזההצברי,השמאליותר.מסודרדיוןלנהלניסה"מעריב"

שלבעזרתודברואתאמר , 1967למלחמתשקדמהבהיסטוריהלעסוקמסוגל,

שאל "?הזקןעםהזההאישאתצריךבכלל"מיברעם.נירבשםצעירעיתונאי

הרצלובכן,נורמלית.מדינהלהקיםשביקשמשוםנכשל,הרצלכיוהוסיףברעם

הערבי.העולםשלליבולבאלמרכז-אירופיתלאומניתרפובליקהלהעתיקביקש

ייצגהפלורסהיים,אלהאחרת,עיתונאית ?שלובתכניותחיתהנורמליזציהאיזו

שהביןמשוםהרצל,עלבחוםהגנההיא"מעריב".שלבדיוןהפוליטיהימיןאת

כלומרהלא-נורמליות,שלשימורההיאלאומיותכןועללא-נורמלי,עםאנוכי

שלמניתוחהעולהכך-אשרהזה,העםשלהמופלאותהתכונותשימור

משוםהרצל,שלמותולאחרשנהמאהמלאביטוילידיבאולא-פלורסהיים

שלבסיסעלמדינהלבנותשואפיםשעדייןכאלהיש •ליצלןרחמנא •שבתוכנו

שתילהשמידו.המבקשיםהזההעםלאויבימסייעיםובכךאוניברסלייםערכים

ההרצליאני.המסרמןמאודרחוקותהללוהרדוקציות

ביותרהמשעשעהביטויאתקיבלופועלוהאישלגביההיסטוריהעיוות

תהיההבאההשנהכיהכריזהוועד :יוםמאותוהציוניהפועלהוועדבהחלטת

גרמנית,ידברוהיהודיתשבמדינהדרשכידוע,הרצל,העברית".השפה"שנת

הגדולההישגדווקאוהנה,ואנכרוניסטית.פרימיטיביתהיהדותתיוותראחרת

השפההחייאת-במחלוקתשנוישאינוהיחידלפחותאוהציונות,שלביותר

לזכותו.נזקףהואודווקאשלו,לאוטופיהשייךאינו-העברית

חדשה,חוקבהצעתביטוילידיבאזההרצל.עלהקונסנזוסנמצאהקצוותבין

המעוז"שלם",במכוןהוכנהההצעההחקיקה.שלביכלאתבמהירותשעברה

הוגשהההצעהליברלי-ימני.אינטלקטואליזםמעיןשלוהניאו-שמרניהניאו-ציוני

בדיוןכידיווח"מעריב"שלגי.וח"כ"שינוי"אירופיתהמרכזהמפלגהבידי

ערבים.ח"כיםבליפשוטה,בעבריתהפוליטית.הקשתגוניכלהשתתפוהחגיגי

רקלאלעסוקישלהישאל.צריכותחדשותשאלותהמאה,יובללרגל

בתמרוניובאירופה,להיטמעבשאיפותיוכמחזאי,הרצלשלבכישלונותיו
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הרצלשלחייו .שלוהמאניה-דפרסיהובתעתועיהעולםבימתעלהתיאטרליים

שלחלומונהפךכיצדנוספות.מזוויותלהידוןצריכיםעצמה,הציונותכמווחזונו,

אירופימשכילשלזריםשנאתנגדשמאבקקרהכיצד ?הפלסטינילסיוטהרצל

והתקוותהשאיפותנגדהרסניתלמערכההיההי"טהמאהסוףשלבווינהצעיר

אחר?עםשל

חלופותהופיעוגםאזכמדינאי.הרצלהופיעשבהבתקופהלהתחילאפשר

רביםבאירופה.הישארותחיתהפחותהמוצלחתהחלופההיהודיים.לחייםאחרות

אתעזבוהםואוסטרליה.הבריתארצותבריטניה,לעברפעמיהםשמומיהודיה

טובעולםבבנייתאחריםבמקומותוהשתתפוהגרמניהעולםואתאירופהמזרח

היההואאבלמושלם,עולםזההיהלאבפרט.וליהודיםככלללאנושות,יותר

עולם.מלחמותשתיביןאירופהשלבמרכזהשהתפתחמזהמוניםעשרותאנושי

 :אחריםהרסעלשנבנולחברותיהודיםהגיעוהעולםברחבירביםבמקומות
הושמדואבוריג'יניםכעבדים,ונמכרונשבואפריקאיםילידים,הושמדובאמריקה

היוהללובחברותיהודיםכילצייןמעניין .זילנדבניונבזזוומאוריםבאוסטרליה

המעשהשלהקורבנותעםפיוסבמאמציאחרת,קבוצהמכליותראולימעורבים,

לאאחדבמקוםרקיותר.טובעתידלבנותכדיהעברפצעיובריפויהקולוניאלי

 .פלסטין :כאלהנטיותיהודיםגילו
-אוניברסליותמידהאמותפיעלפתרונותהציעלאמעולםעצמוהרצל
לאומיותאידיאולוגיות:שתישלבקסמןנשבההואסוציאליסטיות.אוליברליות

באירופהוהשתלבותהתבוללותמפניהיהודיםאתשהזהיררקלאוקולוניאליזם.

בשםללאום,אותםלהפוךביקששהואאלאאפשריות,אינןשאלהמשום

היהיכולהזה,האידיאולוגיההקשרבתוךאפילווהנה,הלאומית.האידיאולוגיה

המחשבהשלהספריםארון .חזונולהגשמתאחתמדרךיותרלעצמולבחורהרצל

גםכמוסוציאליזם,ליברליזם, :התשע-עשרההמאהבסוףמגווןהיההלאומית

אלבעיקרנמשךהרצלודתית.אתניתוהתנשאותהסתגרותשלקיצוניתנטיות

אשרצעירים,אוסטריםאותםבקרבדווקאבווינהשהשתוללההרומנטיתהלאומיות

והברזל",הדם"קנצלרביסמרק,היהנעוריוגיבורמשלהם.כאחדלראותוסירבו

גזעשללאומיותזוחיתהאותו.אכזבההגרמניףתכאשרגםכזה,נותרוהוא

הטריטוריהכלעללשלוטעליהתצלח,שאומהכדי :הרצלאתשמשכהושורשים

כבשרמדעיבאורחהמוגדריםאלהעמה,בניאתבהולכלולשלהההיסטורית

מןיצמחנפלאיםיהודיםשלגזעכיאנוכימאמין"לכן :הרצלכתבכךמבשרה.

הבודדיםהמאמריםבאחדהיהודים").("מדינתלתחייה"יקומוהמכביםהאדמה.

לואגנרהרצלשלהערצתואתחנניאביחשףחדש,אורלהטילשטרחוהיובללרגל
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לואגנרהרצלשלהערצתוכילשכנע,כמובן,ביקש,חנני .) 9.7.2004("הארץ",

היהואגברכילהזכירראויזאת,ובכל .עמוהצדקהיההסתםומןאמנותית,חיתה

חברהיההצעירהרצלהגרמנית.הלאומנותשלתיאורטיקןגםאלאמוסיקאירקלא

לאהתיאורטיקן,ואגבראתשהעריצהוהלאומניתהפאן-גרמניתהאגודהב"אלביה",

אבלמגרמניה,הרצלאתהרחיקהואגברושלהאגודהשלהאנטישמיותהמוסיקאי.

שלהלאומיותמושגיביןלקשרלהתכחשאפשראיכללי.באופןהלאומנותמןלא

משיחייםזרעיםזרעהזולאומיותכילזכורראויאבלהנאצית.התועבהלביןפיכטה

השנים.עםוהחמירהשהלכהמשיחיות-ויורשיהםרביםציוניםשלבליבותיהם

המערכתבתוךשוניםבמינוניםנמצאיםזומשיחיותשלביותרהקנאייםהיורשים

הרצלשלכמיהתואתלממשעדייןמבקשיםשבהםהבוטיםהישראלית.השלטונית

ב'אלטנוילנד.'רבהבאריכותהמופיעחזון-התנ"כיתשלמהממלכתאתלהחיות

בתוספתשלמה,המלךמימיהמבנהשלמושלםכחיקויהמקדשביתמתוארבספר

זכוהרצלשלהבדויהיהודיהקודשבהיכלגםילדותי,בביתכמו :קטנהאחת

עדייןיושביםלאהישראליתבממשלהמוכרים.גרמנייםללחניםהיהודיותהתפילות

כאשרהמקדש,בביתמיידילשימושערכהכברהכינהאשרהכותל","ישיבתנציגי

בביתאדם.ידימעשהחבלהמטעןבעזרתאוהאלבידיהביתמהרהמסגדיםיסולקו

פופ-חסידיתמוסיקהשםותשלוטבאך,שלקנטטותהסתם,מןינגנו,לאזהמקדש

מסר,אותוהואהמסראבלהחדשים,הקנאיםמןרביםשלמוצאםמקוםמברוקלין,

נינוחהבגרסהאותולשמועואפשר'אלטנוילנד',שלהחמישיהפרקאתהמלווהזה

נס,היאהציונות :העתיקהבעירהיהודיברובעהממשלתיהתיירותבמשרדיותר

וכיפתאל-אקצאמסגדשלבמקומםשלישיביתשלהקמתואתכוללשמימושו

שנהאלפייםבמשך .ניצללאהיהודיהעםבמלואו'החזוןמומשלאעודכלהסלע.

כצורתהגלותאתהמגדירקדוםגרמנירעיון ,) Elland (ב"אל-לנד"היהודיםהיו

לפסגתהיהודיםקרוביםהיהודי,ברובעוכעת,ביותר.העלובההאנושיתהקיום

מפעלרקאינההישראלים,מןמעטלאובשבילהרצל,בשבילהציונותהעולם.

הגלותמתחתיתהיהודיםאתשיעלהריפויתהליךאלאלנרדפים,מקלטלבניית

מחברכתבביאליק,אתמהדהדכשהואהמאה,יובללכבודהגאולה.לפסגת

הביתהראלשעלייתוהממשלהראשזהשרון'אריאלהממשלהראששלהנאומים

היהודיהעםאתלקומםיצליחאשרהאיש"היכן :הנוכחיתהאינתיפדהאתהציתה

 "?האומללהעםאתיעורראשרהאישהיכןוהנרפה,הרמוס

הואכללית.לאידיאולוגיההאישיחלומואתשהפךרומנטיקןרקהיהלאהרצל

כישלונותיועללכפרביותרהטובההדרךזוחיתהומוצהר.גאהקולוניאליסטהיה

הפוליטיקהשלהאמיתיתבבמההאמנותיהתיאטרוןאתהמירהוא :כמחזאי
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שכבשוחדשים,אזוריםאותם:כללפעולהרחביםשולייםהיוזולבמההעולמית.

ליישבהרצלביקשלפיכךהתשע-עשרה.המאהבמשךהאירופיותהמעצמות

מןנואשכאשרבמושבות.אלאבאירופהלאמודרנית,כאומההיהודיםאתמחדש

ביבשת:האימפריאליסטיללהטהיטבעצמוהתאיםאירופה,אתלשנותהסיכוי

ואףמקובלכמובןהיההקולוניאליזםבימיו' .אירופישאיננומיכלאתלשנות

בתכנית-האבהקולוניאליהמושגיםבעולםלפרקיםהשתמשעצמוהואמכובד.

וכיבוש.קולוניותהתיישבות, :הציונותבשבילשלו

הקולוניאליזם .פועלושלהזההצדעלמכסההרצלעלהרטרוספקטיביהמבט

התיאורלפיכךוהרס.גירושדיכוי,עםמזוההוהואשלוהציבוריחסיאתכבראיבד

בעיקרככפירההיוםשלבישראלנתפסכקולוניאליזםהציונותשלההיסטוריוגרפי

ההיסטורית"."האמתמןסטייהעללדברשלאמסוכנת,אידיאולוגיתוכהטיה

שלביחסםלעסוקכללאפשראיהקולוניאליסטית,הפרדיגמהבלאואולם,

כזאתזוויתגיסא,מאידךבפרט.ולפלסטיניםבכלללערביםהציונותושלהרצל

שם.ישמהרקולאהציונות,אבותשלובהגותבכתביםאיןמהלגלותמאפשרת

נחפשאנטי-קולוניאלית,מאהשלבתחילתהשנכתב'אלטנוילנד',כללאורך

המופת.בארץהמקומיתהאוכלוסיהשללגורלהבאשררמזשלקצהואחרלשווא

עםרומנטיתלאומיותמשלביםכאשרכיהיוםמביניםאנחנולאחורבמבט

זהכמואתני'טיהורהיאנמנעתהבלתיהתוצאהארץ'אדמתעלקולוניאליזם

אותהעדלהחריד.עדהגיוניאםכימסתורי,איננוהעיתויגם .-1948בשהתרחש

ה"יישוב"-הבריטיהמנדטשלשליטתותחתנתונההציוניתהתנועהחיתהשנה,

ביחסתכניותיואתלממשיכולתבלאזו,בריטיתמושבהבתוךמיעוטהיה

מתבררבדיעבדמזאת,יתרההמתינו.היישובמנהיגיואולם,המקומיים.לתושבים

הציונותגורלאתקשרוכאשרצדקובאירופה,התנועהאבותקודמיהם,כי

זומטריחותחתהמליץ),הרצלשאכן(כפיהתיכוןבמזרחהבריטיתבאימפריה

כאשרהמקומית.החברהשלהריסתהבתכנוןולאהמדינה-בדרךבבנייתעסקו

להמלצהברצינותנענוהםכידומההאסטרטגיה.השתנתהקצו,אלהמנדטהגיע

ביומנובציון.המקומייםהתושביםשלהאפשריהעתידלגביהרצלשלנדירה

דיברבפומביובעקיפין".ו"בדיסקרטיות"בחשאי"יגורשוהילידיםכיהציע

ענייןלכםהנההילידית"."האוכלוסיהשלהאינטרסיםאתלקדםהרצוןעלהרצל

הכפולהשיחהנחהאחרמאפייןמכליותרהרצל.אצלכברמופיעשהואכמוזה

עלבקולמצהיריםבעודם . 1948בשנתוהישראליתהציוניתהפעולהאתהזה

סילוקםעלהיישובמנהיגיהורוהארץ'תושביכלשללצרכיהםלדאוגשאיפתם

בעקיפיןלאגםומרביתםבחשאי'כמובן'גורשו'לאהפלסטיניםהפלסטינים.של

 1מובעם



פפהאילן 86

בתחילתלהיוותראמורותהיו'אלטנוילנד'האוטופיברומןהרצל.שהמליץכפי

אשרערבים,נכבדיםשלמשפחותכמהרקהקודמתהמאהשלהעשריםשנות

"יצורפאטמה,ואשתובייושידעמדבראשםהחיפאית.האופרהלידהתגוררו

איש"יכולהחדשהשבחברהמשוםמביתה,לצאתנהגהשלאומשכיל",חביב

וזושבתכניתזוהיהודים,מדינתשלבירושליםדרכו".פיעלאושרואתלמצוא

לרפואה.אחדערבינותרלאשבאוטופיה,

ומדועהחילונית,המודרניתהיהדותשלהנובעלמעיינההרצלדווקאהיהמדוע

המאהסוףשלאירופהשלבמרכזה ?היהודיםמדינתשלהרעיונילמסדחזונוהפך

מזהנפלולאחזונםואופקאמונתםשלהטאחרים,יהודיםופעלוכתבוהתגוררו,

להומניזםממנויותרמחויביםהםהיוכהרצל,שלאאךהמדינה.חוזהשל

שלידהומקוצרהאנטישמיותשלמעלייתהכמוהוהוטרדואםגםאוניברסלי'

(הםבפלסטיןמדינהשבנוליהודיםמודלאולציוניהפךלאמהםאישההתבוללות.

המאהשלהמובילהפלסטיניהאינטלקטואלשלבכתביואירוני,כמהכיום,חיים

 3הישראלים).עמיתיובקרבתחפשוםלשווא ;סעידאדוארדהעשרים,

זושלבמיוחדהלאומיות,שלוהפופולריתהרגשיתלעוצמתההתשובה

הנכוןלכיווןרמזמספקת.בלתינותרהזאתובכלרביםמחקריםהזינההרומנטית,

בבואואנדרסון'בכדיקטפיעלהלאומיות,שלוהמרגיזהשלישיבפרדוקסמצוי

ועמימותהדלותהלעומתהלאומיותשלהפוליטי"הכוח :המונחאתלהמשיג

הוציאהלאמעולםהלאומיותאחרות,אידיאולוגיותכמושלאהפילוסופיים.

וברים".ולאמרקסיםלאטוקווילים,ולאהרכסים,להאין :גדוליםהוגיםמקרבה

גישהמכליותראףיתרחקומשביליהבקולוניאליזם,נגועהלאומיותכאשר

ליברלית.אוסוציאליסטית-הומניסטית

זאתיעשוהאיש,שללמותוהמאתייםשנתתצויןכאשרכילקוותרקנותר

רחוקההאדם,ורווחתאנושיותשלאוניברסלייםלעקרונותיותרנאמנהבמדינה

שהיותקופהשלכסמלאזייזכרהרצלדתיים.אולאומייםבערכיםקנאיתמדבקות

כך,אוכךההיסטוריה.לדפילהיכנסהואזכאיבעטייםאשרגדולים,הישגיםבה

רה-גובינואותרווג'וזףהקולוניאליסט,דרדסססילשללצדםגםייזכרהרצל

השניים.שלמתונהגרסהמעיןהיההמדינהחוזהאםגםהלאומן,

 Humanism andספריו.בשניאירופהבמרכזיהודיותודמויותפרוידזיגמונדשלהחוגעלכתבסעיד . 3

Democratic Criticism, New York: Columbia University Press, 2002. Freud and the 

2004 Non-European, London: Verso . 
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זהאתאמרתיבחשבון.הזאתהאפשרותאתלקחתילאאותי.עוזבתלארותי

הבין.שהואחושבתלאאניאבללפעמים,קורהשזהאמרוהואהמדריךלעמיר

כשהיאבבוקר,להאומרתאניעכשיו,הזמןלאזהרותי,אותי.עוזבתלאהיא

כלאתכאןלסדרצריכהואניהיוםלבדאנילהתעורר,בשבילסוכרמבקשת

הבוקרכשבטלנימשהו,ומהמהמתבפינהמתיישבתהיאוהכיסאות.השולחנות

השדרה.מןפנימהלהזדחלמתחילים

היום.לבדאני

שלוש.עדלפחות

ידיים,ארבעליוישהשדרהשלהקוסמתאניהריבעיה,לאזאתכללבדרך

אומרתהייתירותי' .מסוכןנעשהכברוזהומתחזקהולךשלהההמהוםהיום,אבל

ברעשנבלעשכמעטהזה,לבכימלים,לזהאיןעדייןאבל ?שרהאתמהלה,

שמתקרבככלבעדינותומתמשךנבלעלאזאתבכלאבלוהאוכלים,השותים

 .האסוןשקורהעדאליולבשמהלאאניוממילאהצהריים,שלהלחץ
רקדניתכמוהמקוםבאמצעעומדתואניוחרסינותזכוכיותמנצנצתהרצפה

אותהרואהמגב,להביאלמטבחנסוגההקוסמת,אני,מלא.אולםמולשהחליקה

והאצבעותשומעתלאהיאאבללוחשת,אניתיזהרי,רותיהלכלוך.בתוךזוחלת

בטלניואתהשבריםואתאותהאוספתאניובירה.ודםלכלוךמתמלאותשלה

מגישהלעבודה,לחזורוצריכיםהצהרייםשלבאלהבינתייםשהתחלפוהבוקר

פנים.מולפניםמולהלשבתזמןליישוסוף-סוףשקט,שנהיהעדוקפהחשבונות

 ?רותילךישמה
איתן?מה

אפשראישוב,ומהמהמתמתקפלתלי,לענותרוצהלאכאילומתקפלתהיא

הפתח.אלמסמנתהיאאותה.להבין

באהשלי,הילדהלילי,והדמעות.והאורהעליםמתוךבאה,ליליהפתחמן

שאנילהלהגידשכחתיהקוסמת,אני'לקחת,להלהזכירששכחתימפתחלבקש

לאלילי.ירושלים.ליוםלבנהחולצהלהלשיםגםשכחתישלוש.עדהיוםלבד

ביפוהיחידההשדרהירושלים, •

 1מטעם



זכאיאוריאן 88

ההמהוםבטקס.הבמהעלשרהלאהיאובגלליהביתהללכתרוצהלאכול,רוצה

אתלהמלטפתהיאלילי.אתלחבקקמהכשהיאלמנגינה,ורומההולךרותישל

לגשתרוצהאניזאת,שלבידיהזאתמתחבאותשםעומדותשהןוכמוהשערות,

לשיםלמטבחהולכתאניזהבמקום .הדרךבאמצעמיותרתעוצרתאבלאליהן'

וצ'יפס.סלטבקופסה

והןהשולחןעלהןחוזרת,כשאניחוזרת.כשאניבזוזומכורבלותלאכברהן

שממלאפעמונים,בקולוליליהמלים,אתמבלבלתונמוך,צרודבקולרותישרות,

והכליםהאוכלשאריותובשבילבשבילימקוםנשארשלאעדהחללכלאת

אנייריחובדרךאבלאור,ושלזהבשלהיאבעצמהליליהמשומנים.והשולחנות

לכילה,אומרתאנילעבוד,צריכהאנילילי,סוף.לזהלשיםחייבתשאנימרגישה

 .השולחןמןיורדותושתיהןלההורסתכשאניתמידכמובימסתכלתהיאהביתה.
עלנשענתאותיומשאירהמנשיקה,מתחמקתהשדרה,אלשוביוצאתהיא

עלמבינהלאהיא ?רותישלי'לילדהעושהאתמה .ניגבתילאשעודהפורמייקה

שנולדהשלי,הילדהבשבילטובהמספיקלאשאניחושבתהיאמדברת.אנימה

שלך,לפינהתחזרילבנה.חולצהלהלשיםששכחתיאניזאתהכל,ואחרילשיר,

שאנחנומאיפהבאתלאאתשלי.הילדהוביןביניתתערביואללה,אומרתאני

שאנייודעתהיאכימתכווצתרותיזה.אתישנולאלבנותחולצותואלףבאנו

ונותנתלפעמים,דברים,שוכחתשאניכמהיודעת.היאממניטוביותרצודקת,

הילדהבשבילטובהמספיקאניחד-פעמית,בקופסהוצ'יפססלטלצהרייםללילי

שלי.

בשדרה.ולהסתכלסיגריהלעשןכדיהדלתסףאלויוצאתממנהמתרחקתאני

יושבתהספסליםעלבשדרה.ומסתכלתמעשנתאניהזאת,בשעהבערךיום,כל

מחייכתמזלמלוכלכים.ובדיבוריםבשתייההיוםאתמעבירהמזל'שלהחבורה

לכיבחינם.קפהלהלהוציאאותילשדלכרגיל,ומנסה,וצהובענקיחיוךאלי

גםוהואצוחקתהיאאותך.לשמועכברנמאסמהבורקס,באסללהצועקלעבוד,

מודהאניהזאת,בשעהבערךיום,כלהשדרה.עללאלוהיםמודהאניצוחק.

בה.שישמהכלועלהשדרהעללאלוהים

איןמטיילת,לאאני ?שלךבמחשבותמטיילתאתאיפהבאסל,שואלקוסמת,

הואבאסלמקום.לשוםללכתרוצהלאאניבשדרהשאנימאזלטייל'לאןלי

אוהבתאתמהעליה.מלגלגוהואשליהאהבהעלממניששמעבשדרההיחיד

האנשיםאתאוברוח,העליםשלהשקטאתהמתוק,האוויראתקוסמת,יותר,

היאהשדרהבעולי-ציון,הדלקתחנתלפניעודכאןשהיהבשבילו,האלגנטיים?
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מלאישלי,החדשיםהחייםהיאבשביליאבללברוח,אפשראיממנהמולדת

כמוה.לבורוחבזוהמה

נכנסתאניאזהצהריים,שלהקופהאתלספורצריכהאנימגיע,שנתןלפני

לרותימודיעהאנייאותךאהרוגאניבספירהאותיתבלבלישאםלךתדעיפנימה.

חושבתהיאלפעמיםקודם.שקרהמהעלומתנצלותנבוכותעיניהטובה.ברוח

שוכחתדברים,שוכחתהריאניכיממני,יותראפילואולימדי,יותריודעתשהיא

מאתייםמאתיים,וחמישים,מאהמאה,חמישים,מאתמול,יותריוםוכלהזמןכל

שש-חמש-מאות,ארבע-מאות,שלוש-מאות-חמישים,שלוש-מאות,וחמישים,

ושלושיםשבע-מאותועשרים,שבע-מאותועשר,שבע-מאותשבע-מאות,מאות,

כשיבוא.לנתןיהיהלאכברטוברוחמצבעלובה.הקופהשבע.שש,וחמש,

בואי, ?מכשפהאת,איפהקוסמת,כלים.עושהכשאנינכנסאותושומעתאני

שלי,השמןהפרצוףשבלירקהקופה,עלדברשוםאומרלאהואאותך.צריךאני

במטבח.להתחבאואפסיקטובזהאתאזכורושאניכלום,שווהלאשלוהיום

בדולר",מ"הכלטמפלרומשההואלאכול.ומשהוקרסיה,אספרסו,לנותביאי

החזהעלבכוונהמביטיםהמחורבנים,העסקיםעלולדברשלוםלהגידשנכנס

ליהיולאאםלהעושהשהייתימההקפה.אתלהםמביאהשאניבזמןשלי

נשפכת.לאטיפהכששוםתמיד,כמונתן,אומרילדים,

אפילוכדאילאבלעדיואיתיקורהשהיהמהעלהכל.עללנתןסולחתאניאבל

 .במיוחדמהביליםימיםשלבסופםזהאתלימזכירהואולפעמיםלדבר'
נתן,כלום,הייתיבלעדיךכלום,בלעדי?ה wעוהייתמהלי,אומרהואקרסיה,

 .בחושךדברשוםהייתיעונה'אני
חשבתיחשוכה.חיתהוהיאלדירהחזרתישנה.לפנירקבחושךדברשוםהייתי

החשמל.אתשניתקו

עוד .הזמןלאזה .לרותיאומרתאניעכשיו'האלההדבריםאתלהזכירטובלא

זה.לפחותמתעקשת,לארותינמצא,כשנתןכאן.נמצאונתןאפילו,שטפתילא

קוסמת,ידיו.כפותביןשלוהראשאתמשעיןנתןהולך,טמפלרשמשהאחרי

מיםעםדלימילאתיכבראניאבלידי.עלשביבואירעה,תהייאלאומר,הוא

אומרת.אנישאשטוף,אחריהיום.מוקדםללכתצריכהשאנייודעהוא .וסבון

שאחריבבוקרישןלאשהואיודעתאנישלוהקוללפילך,אכפתמהעכשיו,בואי

לפזראוהבתאניהרצפה.עלמיםלפזרמתחילהאנישאשטוף.אחריהלילה.

לא.היוםמסיימת.שאניעדבשדרהלשבתהולךהואאחריםבימיםמים.הרבה

במעבר,חוזרתכשאניורקבקצףטובעותשלוהסוליותזז.לאכמעטהואהיום

אתהנתן,דיהגומי.ועלהסמרטוטעלדורךהרגל,עםשליהמגבאתעוצרהוא
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שהואימיםמאותםמבינה,אניאצלו,ימיםמאותםאחדזהחבל.זה,אתתשבור

משדלת,אנינתן' .להמשיךלילתתולאלעזובולאהמגבבמקללהחזיקמסוגל

שיהיההערב.לפנינקיפהשיהיהוצריךהיוםמוקדםהולכתשאנייודעאתה

שליהאצבעותאתלוחצותשלוהאצבעותמלוכלך.שיישארחורק,הואמלוכלך,

עודכלהזה,הזמןכלבינינוניצבתרותי .לךאמרתיקצת,לידישביהמקל'אל

בכלהממולאהסמרטוטאתמרימההיאאזורקעוזב,כשהואגםמחזיק,הוא

החם.מצחואתבוומרטיבההיוםשלהטינופת

שלהחושךתוךאלשובטובעתאנינתןשלפניועלשנוזלתשחורהטיפהבכל

שהיאמהלאוזהשהיהמהלאזהאבלהחשמל.אתשניתקוכשחשבתיהדירה,

אתלעצמימחזירהאניהזמן.לאכשזהעכשיו,עכשיו.להזכירכל-כךמתאמצת

אנילכם.יעזורלאלהם,אומרתאניהרצפה,אתלשטוףאגמוראניהסמרטוט.

הערב.לפנינקיכאןשיהיהוצריךהיוםמוקדםללכתצריכה

ליאומרלאהואהולכת.שאנילואומרתואנינתן'אתמנשקתהיאכשנקיי

אצאשאניהסכיםוהואזה,עלדיברנושכבראפילוככה,זהשלישייוםכלשלום.

נעלבהואשלישייוםבכלזאת,ובכללבד.בבוקרפותחתשאניבתנאימוקדם,

אניתמידמחאה.ללאהחושךעל-ידישנכבשתהשדרה,אליוצאתכשאניילדכמו

היםלכיווןהסמטאותדרךנמשכתשאנילפניהימית,יהודהעדקצתבההולכת

השכונה,אלימינההפנייהעדקצתבשבילהמצטערתאניתמידוהמתנ"ס.

מהערב.המפחדותובשבילייבשבילה

. . . 
 :שייקראשלנוהערבמתחילככה

מדברות

היהודי-הערביהמתנ"סשלהתיאטרוןקבוצת

נשייםמונולוגיםבערב

 .מתחילזהככה
אומרתאחתוכלבשורה,עומדותכולנושבההפתיחה,תמונתעלעולההאור

כלבמעגל,מתיישבותואנחנויורדהאורכךאחרשלה.הסיפורמתוךאחדמשפט

שמדברת.זומאיתנו,אחתעלרקשוב,עולההאורואזשלה,במקוםאחת

 .אוריחושךאוריאומריעמיראזואוריחושךלנואיןהחזרותבאולם
אור.

 .לרותיאומרתאני .הזמןזהעכשיו
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נסבלת.ובלתיפשוטהמחשבההיאאי-האפשרות :רותי

 .חושךישהשורהבסוף
בעצמנושהמצאנווהסיפוריםהנשיםמתוךהערבאתכתבהמדריךעמיד

ומשפחות.חבריםשלקהללפנינופיעבקרוב .מוכןכמעטכבדזהעכשיובחזרות.

 .הזמןזהעכשיו .אוד

אתניתקוששובוחשבתיחשוכהחיתהוהיאלרירהכשחזרתיבערבשקדהמהזה :רותי
שהיה.מהלאזהאבלהחשמל.

מהנוקד.אצלוהתחילשזההואשהיהמה

טקסאיזההיהכירצתה,שהיאלמרותהספד,לביתאותהלקחלאוהואלקוםרצהלאהוא
אבלהבמה.עללשיראמורהחיתהוהיאלזכור,היהיכוללאאופןבשוםשהואמשהולכבור

לונרמההיהלסלוןהחרדביןוהגבולהמיטהמןעצמואתלהדיםמסוגלהיהלאאפילוהוא
חומה.כמו

בתוךהחרד,בתוךשלה,הלבנההחולצהעםשםעומדתכשהיאעליה,לכעוסרוצהלאהוא
תלכידק,לויוצאאבלעליה,לכעוסרוצהלאהואעיניים.פוקחהואאותו.מטלטלתהמיטה,
מבקשתוכשהיאאצלווהמפתחנעולההדלתאבלבדגל,ללכת,דווקארוצהוהיאימכאן
עונה.לאהואהמפתח,אתממנו

אחדממנה,תתאכזבלמוזיקהשהמודהיודעתהיאכיבעיקרקצת,דקבוכהמוותרת,היאאז
היאאצלה,רגילבלתילאזהלה.אכפתלאוכבדאותהמצחיקותבטלוויזיההתכניותכך

המחשבותלשיר.רצתהדווקאחבל,היוםאבלמפריע,לאזהכללברדךהדנה,מחסידה
לשנותכבדאפשרואיחושב,הואכאב,כוליישן.לאבמיטהשוכבכשהואלובאותהאלה
נסבלת.ובלתיפשוטהמחשבההיאאי-האפשרותזה.את

יודעת.היאהמחשבה.אתלגרשכרילהקוראהואהחרד.מןלהקוראאותושומעתהיאאז
בקצהיושבתהיאתה.כוסרוצהלאהואשיתחמם.כריתהכוסלולהכיןרוצההיאלו.קד

המיטה.

ומים.בסוף,נוהםהואמהמגרה,שליהכדוריםאתליתביאי

לילי.לאאפילולו,עוזרלאכבדרבדשוםגמור,זהזה,זהו

עםבעצמהלמחשבההפכההיאזהבמקוםאבלהמחשבה,אתתגדששהיאחשבהוא

שהיאזהאתלשמוע,רוצהלאשהואמהאתבדיוקלושאומדוהחיוךשלההלבנההחולצה
לבר.להיותיכוללאהואשובכילה,נותןלאשובשהואזהואתהספדלביתללכתרוצה

כלאתרוצההואכולם.אתרוצה.הואאיזהיודעתלאוהיאצבעיםמינימכלהדנהשםיש
אתצבעאיזהאליה,מחייךהואלפניו.אותםמניחהוהיאבמיטהיושבהואעכשיוהצבעים.

אומדיהואיהראשוניםהכחוליםכלאתנפתחבואי .כחולאוהבתלילימכולם.אוהבתהכי
ודודים.הדנהאיןודור.גםאוהבתליליבשורות.אותםומסדריםאותםמקלפיםוהם

כתוםגםאוהבתליליחולה.כשהיאגרון,כאבנגרלהשנותניםאלהשלה,הםהוורודים

 1מטעם
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את,אחדאני,אחדבמתק,אומרהואפה,ממתקיםבחנותכמוממשפחות.הכילבןוצהוב.
כברוהיאוכתוםוצהובוכדודכחולאוהבתליליאוהבת.הכיאתצבעאיזהמתחילה.את

אותה,עוזבלאשלוהמבטעודוכלאותהעוזבלאשלוהמבטאבלבסדר,לאשזהיודעת
להיותיכוללאהואהיא.אחדהוא,אחדאומר,שהואמהאתלעשותלהמשיךחייבתהיא
זה,אתלהעבירעוזריםהלבניםלשרוף.מתחילהכשהבטןאומר,הואתשתי,תשתי,לבד.
אומר.הוא

כשחזרתי.חשוכהחיתההיאזהבגללבדירה,האוראתהדליקלאאחדאף

חושך.

כפיים.מחיאות

 .אחר-כךאותןאגידואניהערותכתבתייעמיראומררע,היהלאזה
אור.

נעלמתי.אני

מופיעה.אחרתמישהי

 1מטעם
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גרפיטי

טפייסלאנטוני

אותןשיעשעהסתםמןמשחק,כמוומסתיימיםמתחיליםדבריםהרבהכל-כך

שלגחמהאומקרהסתםשזהשיערסשלן'הציורלצדהזההציוראתלמצוא

לאט,בולהתבונןהתחלתואזמכףוןשזהלבשמתהשנייהבפעםורקמישהו,

 :הקבועיםהזהירותאמצעיאתנוקטשוב,בולהסתכליותרמאוחרחזרתאפילו
ואףבאדישותלהתקרבהקרובים,בצמתיםניידתשוםברחוב,שומםהכיהרגע

באלכסון'אושממולמהמדרכהרקאלאהגרפיטיאלמבטלהישירלאלרגע

מיד.ולהסתלקהסמוךהראווהבחלוןמתענייןשאתהפניםלהעמיד

מחאהבאמתחיתהלאזושיעמום,מתוךהתחילזאת,לעומתשלך'המשחק

אומודעותהדבקתעלהמאייםהאיסורנגדהעוצר'נגדבעיר'הדבריםמצבנגד

אהבת(לאצבעונייםבגיריםציוריםלעשותנהניתפשוטהקירות.עלכתיבהעל

לפעםמפעםולבואאמנות)למבקריכל-כךאופיינימונחגרפיטי'המונחאת

העירייהשלהניקיוןמשאיתעםיחדלהגיעאפילומזלקצתועםבהםלצפות

אתמוחקיםשהםתוךהפועליםשלחסרי-התועלתגידופיהםאתולשמוע

ולוגורף,היההאיסורלא,אופוליטייםהציוריםאםלהםהיההךהיינוהציורים.

ואיומים.קללותאגבמוחקיםהיוזהאתגםכלב,אוביתלציירכלשהוילדהעז

נהניתכךמשוםאוליבאמת.הפחדשוכןצדבאיזהלדעתיכלולאכברבעיר

ההולמיםהשעהואתהמקוםאתלבחורלזמן-מהואחתשלךהפחדעללהתגבר

לציור.

עדשחלףובזמןהיטב,לבחורידעתכיבסכנהנתוןממשהייתלאפעםאף

להכיליכולשכמעטיותרנקיחללכעיןבשבילךנפתחהניקיוןמשאיותשהגיעו

מזוויתבומציציםאנשיםלראותיכולתמרחוקשלךבציורכשצפיתהתקווה.את

שלעתיםהציור,עלהביטוכולםאבלכמובן,נעצרלאאישהליכה,כדיתוךהעין

ציפורשלצדודיתלעתיםצבעים,בשנימהירהמופשטתקומפוזיציההיה

גםשחור:בגירמשפט,כתבתאחתפעםרקבזו.זושזורותדמויותשתיולפעמים

ובעצמהבכבודההמשטרהוהפעםשעתיים,אפילושרדלאהזההציורכואב.לי

בלבד.בציוריםהסתפקתזהאחריאותו.העלימה

 1מטעם
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גדלההסכנהפתאוםנבהלת,כמעטשלךציורךלצדוהופיעצץהשניכשהציור

ואםיותר,נוראמשהואוהכלאסףעללהשתעשעכמוך,העז,מישהושתיים,פי

לעצמך,זאתלהוכיחיכולתלאעצמךאתה~שה.היההזההמישהובכך,דילא

גיריםלנטייהמסוים,קו :ניצחתמהוכחהיותרוטוביםשוניםסימניםהיואבל

 .כפיצויאותה'לךדימיינתלבדשהייתמכיווןאולי .הילהכעיןחמימים'בצבעים
עצמךאתהסגרתכמעטהיחידה,הפעםשזאתקיוויתלה,חששתאותה,הערצת

כאילוהציוריםשנימולשםלהישארלצחוק,חשקבךהתעוררשוב,קרהכשזה

מפגרים.אועיווריםהשוטרים

הייתאחת.ובעונהבעתיותרומאיימתיפהיותר,זהירהחדשה,תקופהנפתחה

לציוריךבחרתאותה,להפתיעבתקווהרגעכלמהעבודהויוצאבמשרתךמתרשל

רדתעםשחר,עםלשםחזרתמהיר,אחדבנתיבבהםלעבורשיכולתהרחובותאת

האכזבהמנשוא,קשהפנימיתסתירהשלתקופהחיתהזובבוקר.בשלושהערב,

מצאתמשלאהאכזבהריק,והרחובמציוריךאחדלצדשלהחדשציורמשמצאת

צוירשלאהראשוןציורהאתראיתאחדלילהיותר.עודריקוהרחובכלום

מוסך'שלדלתעלוכחוליםאדומיםבגיריםאותוציירההיא .שלךאחדבעקבות

חיתהמאי-פעםיותרהמסמרים.וראשיהרקוביםהקרשיםשלהמרקםניצולתוך

אובקשהמבטאהזהשהציורהרגשתזהמלבדאבלהצבעים,הקו,עצמה,היא

התנדפושהפטרוליםאחריהזריחה,בשעתלשםחזרתלך.לקרואדרךשאלה,

גלים.ושוברימפרשיםעםמהירנוףציירתהדלתשארועלהחרישית,בנסיעתם

בלילהבו.להתבונןתדעהיאאבלמקרי,שרבוטסתםבולראותניתןשטחיבמבט

אחרכוסג'ין'שתיתבדירהאחר-כךשוטרים,צמדוביןבינךהיהנפסעההוא

נמלעודכמובקול,ציורכמומפיך,שיצאמהכללהאמרתאליה,ודיברתכוס,

שפתייםלהבחרתושתקנית,שחרחורתדמיונךבעיניאותהראיתמפרשים,עם

קצת.בהחשקתושדיים,

שאתהכפיציורהאלשתשובתשובה,תחפששהיאבדעתךעלהמידוכמעט

ניסיונותאחריהחמירהשהסכנהואףשלך'ציוריךאלעכשיולשובהתחלת

אינספורלשתותהבלוק,אתלהקיףהמוסך,אללהתקרבהעזתבשוקההתנקשות

נעצרתחיתהלאהיאשהריאבסורדיהיהזהשבפינה.הקפהבביתקפהכוסות

למחרתהיא.להיותיכלהשםהעוברותהרבותמהנשיםאחתכלציורך'למראה

עליםכמוכתמיםמוקףלבןמשולשוציירתאפורה;מה nבחרתהשחרעלותעם

ניקוכברהמוסךדלת(אתבחומהלצפותיכולתפינתיקפהביתמאותו .אלוןשל

בחרתאבלמעטהתרחקתבערבושוב),הלוךבזעם,שםפיטרלהמשטרהויחידת

לעוררשלאכדיבחנויותזוטותקונהלמקום,ממקוםעוברשונות,מבטנקודותלך

 1מובעם
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לידעיניך.אתשטףהפנסיםואורהסירנהאתכששמעתירדכברהלילהחשד.

ניצלת,כמקרחורקהיגיוןלכלבניגודלשםרצתנסערת,התקהלותנוצרההחומה

אותךוהסתירההניידתלמראהובלמהלרחובפנתהמכוניתשאיזומשוםרק

כפפות,עטויותבידייםנמשךשחורשיערהמאבק,אתראיתומשםמאחוריה,

לניידתאותהשהשליכולפניכחוליםמכנסייםשלמקוטעמראהוצרחות,בעיטות

אותה.ולקחו

קרהשזהלחשובנוראכמהככה,לרעודהיהנורא(כמהארוכהשעהאחרי

והצלחתושביםבעובריםהתערבתהאפורה)החומהעלשלךהציורבאשמת

ראיתפיה,כמואוזקמהכמושהיההזהבכתוםקוויםכמהבכחול,שרטוטלראות

היהדישנשארמהאותה.שלקחולפנימרחושהשוטריםהזההקטועבציוראותה

אוליאובעיגולאחרת,בצורהשלךהמשולשעללהשיבביקשהשהיאלהביןבו

עכשיו.אותמידאוכןכמומשהוויפה,מלאהבצורהבספירלה,

לראותוהותרדיזמןלךהיההמשטרה,במטהעכשיוקורהמהמאודטובידעת

לאןידעואנשיםלאט-לאט,לעירהסתננוהאלההדבריםהפרטים.כלאתבדמיונך

שלאמעדיפיםהיומהם,אחדולראותלשובזכולעתמעתואםהעצירים,נלקחים

כלאתהיטבידעתלהפר.העזלאשאישהזאתבדממהרובםכמושיאבדלראותו,

אתולרמוסידיךאתלנשוךלךמשעזריותרלךעזרלאהג'יןההואבלילהזה,

 .ובבכיבשכרותששקעתעדהצבעונייםהגירים
התחלתשובאחרת.בדרךלחיותידעתלאכברואתהחלפוהימיםאבליכן

שהיאובדלתותבקירותבחשאילהציץברחובות,ולשוטטמהעבודהלהסתלק

שציירפרחלאאפילודבר,שוםחלק,הכלנקי,הכלפעם.עליהםציירתםואתה

לאאתהגםבו.להשתמשבפיתויעמדולאגירשגנבספרביתתלמידבתמימותו

שללרחובוחזרתהזריחהלפניהשכמתחודשוכעבורבפיתוי,לעמודיכולת

בזהירותבךהציץחתול .למשעינקייםהיוהקירותפטרולים,שוםהיולא .המוסך

ציורהאתאזבוהשאירהשהיאמקוםובאותוהגיריםאתכשהוצאתכניסהמאיזו

והקפתאהבה,ושלהכרהשלאדומהבלחכהירוקה,בצעקההקרשיםאתמילאת

מעברשנשמעוהצעדיםוהתקווה.פיהוגםפיךשחיתהסגלגלהבצורהציורךאת

ריקים.ארגזיםערימתמאחורילהסתתרחרישיתבריצהאותךהבריחולפינה

 .הציורלרגליפניועלונפלבחתוללבעוטניסהפיזום,תוךהתקרבמתנדנדשיכור
זמןזהישנתשלאכפיוישנתנרדמתראשוןאורועםפחד,בלילאט,משםהלכת

רב.

לא :בצהרייםחזרתאותו.מחקולאעוד :מרחוקהסתכלתבוקרבאותוכבר

אתהרחיקוהחדשות)את(שמעתבפרווריםהמהומותשם.עודנויייאמן

 1מטעם
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כמואותו'ראיתשובבערבהשגרתיות.ממשימותיהםהעירונייםהפטרולים

היההרחובלשם,וחדרתבבוקרשלושעדחיכיתהיום.במשךאותושראוהרבים

כל-כךלראותו'יכולהייתאתהרקהשני'הציוראתגיליתמרחוקעודוריק.שחור

אתוראיתיחד,גםואימהצמאמלאהתקרבתשלך.לציורמשמאלוגבוהקטן

נפוח,פרצוףזינקכמושמתוכםהסגוליםהכתמיםואתבכתוםהסגלגלההצורה

יכולתיעודמהאבליודעת,אנייודעת,אניבאגרופים.כלילשרוסקפהתלויה,עין

להיפרדצריכההייתיאיכשהו ?אחרמסרבכלעכשיוהיהטעםאידה ?לךלצייר

לפנילךלהשאירצריכההייתימשהושתמשיך.ממךלבקשזהעםויחדממך

עדבולהסתתרחוררקראי'שוםעודבוהיהלאשעכשיושלילמחבואשאשוב

שראיתיכמוולפעמים,דבריםהרבהכל-כךבולזכורחשוך'הכיהחושךשלסופו

לציירבלילותיוצאשאתהציורים,עודמציירשאתהלילדמותבדמיוני,חייךאת

ציורים.עוד

ניצןטל :מספרדית

חוליומסיפורימבחראחרים,''שמיםמתוךהתרגום ; ) 1980 (נדה'גלאתאוהביםכל-כך'אנחנומתוך

המאוחד.הקיבוץ'לטיבו',בסדרתאורשיראהקורטאסר,

 1מטעם



97 

שנטרעודד

ושפינוזה:אושוויץשלהמוחלט

 1הלאומיתהחילוניותשלי·אונטולוגי oהמטאפיהקוד

תרבותיתהיזרקותזוחיתה"לפעמים

זוחיתהדורלפניאחת,ופעם ;בלבד

 ...המשרפותתוךאלהיישרהיזרקות
מיכאלבןשפינוזה,ברוךהוא,'גםואכן

 ,, .באושוויץנשרףהיהוחנה-דבורה,
 2יובלירמיהו

המלך"בטבעת"ונחתום :מיליןאקדמות

רבאירועספקללאהואלעברית,שפינוזהשלה'אתיקה'תרגוםשלהאירוע

אודותהשתיקהלא- 3יובלשלתרגומונוכחהשתיקהודווקאמשמעויות,
היסודהנחתאתהמקבלתביקורתבאותהביטויהמוצאתשתיקהאלאהתרגום,

ומצייתתעצמוהתרגוםמבחינתהתרגוםמיותרותאתמקבלתכלומרהתרגום,של

הדיוקלמידתלענותצריךהתרגוםשיפוטפיועלוהתרגום,המתרגםשללצו

להשכחהמצייתתהיסודהנחתלומר,רוצהאליו,ולנאמנותהלטינילחיבור

בהקדמהיובלשמציעכפיוהקורא,המתרגםהמתורגם,התרגום,שלהמוחלטת

העצההיאהאש',אלתרגומיאתוהשלכתלטיניתלמדיקר,'"קורא :לתרגום

ומעולם"מאזתרגומיםלקוראישניתנהביותרהמעשיתלאאםגםביותר,הנבונה

תרגוםשלהאירוענעשהכךשוםעלדווקא- ) 58עמ'יובל,תרגום('אתיקה'

צלםיובל,שלהתרגוםכריכתעלהחרותה~לםיותר.למשמעותיה'אתיקה'

יובל],תרגוםפייעל["בזהירות" cauteהמלהחקוקהעליהשפינוזהשלטבעתו

שמכנהמהאתלשכפלצייתניתקריאהעלהמצווהלגלופה,המתרגםבידינעשה

סתר.ולשאולררזנבליטלדפנהאלטשרלר,לגליתמטר,לענתמודהאני . 1

'כופרים.'להלן , 197,עמ' 1988פועלים,ספרייתאחרים:וכופרים'שפינוזה ,ירכלירמיהו . 2

הדיבורמבחינתלהלןיידונועליו'והדיבורשהואקלצקין'שללתרגומוביחסמהדיבורבשונה . 3

אשרהחשדניםהמאמריםוסדרתתרגומושעוררהדירן,מבחינתלאאבלירכל,תרגוםשלהמשתיק

קלצקיןתרגוםשלהמיוחדתבחשיברתרשהכירררזנצרריג,שלמאמרוביניהםהופעתו,אחריפורסמו

שפינוזה.ולהבנתלעברית
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שלהדמיוני-ממשי"הכאן"קרי'האימננטיות",של"הפילוסופיהיובל'

(כפיוהלאומיהחילוניהליברליזםשלוהמכוננתהנסתרתכהוויההקומונסנס

לצובהתייחסותכן'אםלהלן'שיוצעמהיובל).שללתרגומוביחסקוpן 7שיתברר

שלה'אתיקה'ולתרגוםלתרגום,כלומררלוונטי",ל"לאבעיקרויתייחסהקריאה,

הנחהומתוךהתרגום,בדיוקוהודאהמוחלטתקבלהמתוךלעברית,שפינוזה

מתוךיומי,עיתוןכלשלמזונופלותאינןהעבריתלקוראוהבהירותשהמובנות

א-ככבשןשיתברר,כבשן ;יובלשמציעהאש","כבשןאתעברשהתרגוםהנחה

הבחנותבשתיההיסטוריהאלחוזרכשהואבטהרתו,היהודיייצאממנוהיסטורי,

עלשנמנהמילביןהחילונישביןוזוהגוי,לביןהיהודישביןזומבדילות,

הטפלה"."האמונה

התרגוםאתלאגםהתרגום,שלדיוקואתלבחוןכן,אםהכוונה,איןזהבמאמר

ברקעבעברית.כשהואהתרגוםמולבלטיניתכשהואהמקוראתאולמקור,ביחס

יובל.ותרגוםקלצקיןתרגוםביןהיחסקרי,התרגומים,ביןהיחסעומדזהחיבור

עצמוהיחסאתמעמידהשאינהכמיבראשונהמופיעהתרגומיםביןהיחסבחינת

זולתועלהאחדוהעדפתלמקורביחסהתרגומיםשניעומדיםכביכול, ;לבחינה

ביןהיחסמתגבשכןאםכךהמתורגם.המקורפיעלהנקבעתהעדפהתהיה

בחינתאחר,לשוןההעדפה.מוכרעתמתוקפואשרבמקור,שמתמצעהתרגומים,

התרגומיםביןהיחסאבל ;השוואההעמדתשלאופןהואהתרגומיםביןהיחס

ודווקארהיטותו'אודיוקוהתרגום,איכותאתלהשוואהיעמידלאזהבחיבור

שלתרגוםהואיובלתרגוםעצמה.היחסלבחינתזרשאיננוכמייתבררגופוהיחס

במותוהכרוךהמוות :אופניםבכמהקלצקיןתרגוםשלמיתתומשתתפתבויחס,

בגרסת 4האימננטיות"של"הפילוסופיהשללהעמדתההכרחיקלצקיןתרגוםשל

שדהשלהעמדתואופןאתהמעמידההחילוניות,שלהפילוסופיהאויובל'

בתרגוםהמגולמתהאפשרותשלכשתכליתהביחס),(תמידעצמןהאפשרויות

שבוסטית,זיפינוסופית-שופילחינהבמתקףההיחיד"האופן :היא

במסגרתהואהמודרני'בעידןעצמםבלוטשלולהוסיףהיהודיםיכולים

המשפטכלמודגשיובלאצל , 224('כופרים',משית"מיהודיתמדינה

האונטולוגי-הבסיסהיאמעתה,אמורשפינוזה,שלה'אתיקה'שבכאן).המצוטט

יובל),זאתשמכנהכפיבאוויר""התלויזה(ולאהממשי"ל"קיוםמטאפיסי

יובלשלדבריולבחינתהכוונהתהיההאימננטיות",של"הפילוסופיהענייןכשיוזכרואילך'מכאן . 4

זה.במונחשהשתמשואחדיםמפילוסופיםובהתעלםבלבד,

 1מטעם
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ליהודיםשיתברר:וכפיליהודים,ממשיתיהודיתמדינהויובל,אליבאשמשמעו

"מצבשלויובלאליבא Aufuebungה-היאהנכספתהיהודיתהמדינה-בלבד

מתוךהללוהאופניםאתהמודרנית.והאמנציפציההטרום-מודרני,הגטו"

זה.חיבוריבחןיובל,שלביחס""התרגום

הראשונה, :צורותבשתיקלצקיןבתרגוםהקלקלהמאופיינתלתרגוםבהקדמתו

יןבהלניתןשעבריתלשוןלתורגמוהאחריםשפינוזהכתביכל"כמעט

תרגוםשלישןהשובלבנשארההעיקרי'ספרוה'אתיקה',ורקזמננו'ב

(בהםשפינוזהלומדישלדורותוכמהרב,חןלפעמיםבויששאמנםקלצקין'

דיוקים;אימעטולאפיוטיחופשבוישאבלעליו,גדלומטה)החתום

עלמתלונניםואחרים,סטודנטיםזמננו,בניהקוראיםרובובעיקר,

 , 9יובל,תרגום('אתיקה',קלצקין"שלהעבריהטקסטבהבנתקשיים

המתרגם,שלתפקידו .')ש.עאחרת,צויןאםאלאשלי,ההדגשותכלואילךמכאן

וקוראיםהסטודנטיםשללבורותםשתתאיםכךה'אתיקה'אתלהתאיםהואכןאם

זמננו","בנישלללשונםשפינוזהשלהמרתו 6.זמננובנילקוראיםובעיקראחרים,

שלאופיהלגביאלאהשפה,שלרמתהלגביהמתרגםשלבהחלטהמתמצהאיננה

חשובהלמשימהעצמהאתלהתאיםועליהלמבחן'עומדתעצמההשפההשפה.

שלמצבהקלצקין,לשוןשלהמיושנותכנגדהמתרגם.עומדשעליהפחות,לא

עלומתווכחיםכותביםמדברים,,,אנחנו :יובלשמעידכפיאחר,היוםהעברית

בליוספרותית,יומיומיתחיה,לשוןהמוקפתחדשה,בעבריתפילוסופיה

דיוניםבושמתנהליםחי'שיחגוףונוצרהולך ...ביניהןגדולותמחיצות

יובלמנגידקלצקיןעבריתשלהמיושנותאת .) 59(שם,חיבורים."בוונכתבים

"חיים",בתוארמסתכםאותוההולםשהתיאורהנוכחי,המצבאחר,קיומילמצב

מצויכן,אםהמתרגם,שלתפקידולביאור.זקוקשאינוברור,ל"אנחנו"השייך

שואףהנדוןשהתרגוםהחייםמרחבוהאנחנו,החייםשלהזההקיוםבמרחב

צורתואבלהאנחנו,בשבילקייםאמנםהשפהשלהחייםמרחבולעגן.לאשרר

תיקבעואיך ?הזההחייםמרחבאתלקבועהזכותלמידיה.קבועהאיננהעדיין

בריבוימצויהחיההחייםלשוןשלהגדולהמאיים ?החייםלשוןאוהחיה,השפה

שביןולניתוקבכלל,למליםברורההיקבעותבהעדרהמלה,שלהמשמעויות

האמנציפציהשלהאופןאםהציבורי.השיחוביןהפילוסופיתהחיההעברית

 .יובלתדגוםמשמעוהתרגום,אוהמתרגםתדגום,סתםואילך'מכאן . 5
שלמחדששבתרגומםב"צודך"לפקפקבאלאיובל,שלהמחודשבתרגוםהדיוןלהלן,שיתבדרכפי . 6

קלצקין.תדגוםוביןיובלתדגוםשביןהמיוחדביחסאלאבעבד,כבדשתודגמוספרים
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הרייובל'אצלכאמורממשית",יהודיתבמדינהעצמית,"בשליטההואהיהודית

שלהשלטוןממוסדותלתבועובראשונה,בראשהוא,הפילוסוףשלתפקידו

הפילוסופיהמילוןואתהמושגים,משמעותאתחד-משמעיבאופןלקבועהמדינה

מונחיםשלמסוכםמילוןעדייןקייםש"לאבכךהטמונההסכנהלשימוש.המותר

מתרגמיםביןאחידותחוסרישכברשני,ו"מצדמחד,בפילוסופיה"עבריים

בתביעההשלטונותאללפנותהמחבראתמביאהפילוסופיות",מליםלגבישונים

ללשוןלאקדמיהשפנייתילקוות"עלי :ברשויותיוחלטכזהפילוסופישמילון

הטכניקהלמונחישהקדישהלבתשומתאותהלפילוסופיהשתקדישהעברית,

(שם,הקרובות."בשניםפריתישאולמתמטיקה,לפסיכולוגיהגםאווהתעשייה

 .) 9עמ'

הפילוסופיהגםתובעתלטכניקה,התעשייהביןלמתמטיקה,הפסיכולוגיהבין

כחלקתפקידושלהעצמיתההבנהמתוךהפילוסוףתובעובעיקרשפינוזה,של

כוחואתלמסורהממשית,במדינההמודרני""היהודישלהעצמית"מ"השליטה

אפיונהעלאותה.תעצבמסוימתשאחידותכדיהעברית,עלולהשתלטלשלטון'

כייובלקובעלתרגוםההקדמהבתחילתכבראבללהלן'נדוןהזוהאחידותשל

במילוןלשוניתאחידותשתיצורכזוחלילא,להיות,אמורהאיננהבשפהזושליטה

שהמלים-יותרשחשוב"מהאלאהמדינה,לשלטונותשנמסרהעברי,הפילוסופי

לעיל'כמתוארשמתקיימים,ושפהחברהאותה :הציבורי"בשיחייקלטושייבחרו

 .השלטוןעל-ידישייקבעבמילוןשלובותלהיותאמורותהאורגנית,אפורהבמט
שלהשלטוןצורותכלעלאיוםויובלאליבאהיוותהשפינוזה,שלהפילוסופיה

בשפהלכתובשנאלץומוחרם,מנודהטראגיגיבורהואיובלשלושפינוזהזמנו,

ההמוןשלזווביןהתבונהשלהפילוסופיתהלשוןביןחיץהמטילהכפולה,

האנחנו-השלטוני,שלהפילוסוףיובל,ירמיהושפינוזה,שלממשיכוהריוהשלטון,

השפהלהמון.השלטוןשביןהמעשיתהתבונהשלומסורפקיד-בכירלהיותמבקש

שמורהשיתברר'כפיאלאהשלטון'על-ידישייקבעלמילוןשתזכהרקלאהעברית,

במימושוהמחשבההלשוןשלבהכרעתהמכרעתתרומההפילוסוף,שלבסיועולה,

הממשית.במדינההעצמיהשלטוןלמעןמתמדתלשונית-חברתיתהכרעה

זמננולבןמובןשאינוהפיוטיהחופשכלומרקלצקין'תרגוםשלהראשוןהאפיון

בעלהסופרקלצקין,יעקבבעקבותהלכתי"לאהשניהאפיוןכמוהמפוקפק,והדיוק

 ) 5(שם,הביניים."'ימישלהפילוסופיתהעבריתעללהישעןשנטה'ההשכלה',רוח

גם ;ובראשונה"בראשלהישעןנכוןלינראהשעליו ...החיהשיחמ"גוףהרחוקה

 .להלןיתבארהביניים,ימישלהפילוסופיתהעבריתעלכנשעןקלצקיןשללשונושלזהאפיון . 7

 iמטעונ
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עליהםהאירופיות,לשפותשפינוזהשלהחשוביםהתרגומיםלגבייובלשלדבריו

שהואיקלצקין"תרגוםכיבקביעההמסתיימיםדבריםללמודיישומהםינסמךהוא

נכוןשראיתיביטויצורותכמה(בעיקרמעטרקליתרםממדעיייותרומליציספרותי

ואולם,התרגום.מתוךיידחהקלצקיןשתרגוםלמסקנהמובילים ,) 10(שם,לשמר)"

"הפילוסופיהלהעמדתשיעורלאיןחשובקלצקיןתרגוםשלתפקידושיתבאר,כפי

המת,התרגוםשלבשלילה-מחייבתהחיה,בשפההחי,והתרגוםהאימננטיות",של

הלאומית.החילוניותלהשלטתהנדרשתהמטאפיסיקהביצירתמטלתואתימלא

ישיובליבגרסתהאימננטיות",של"הפילוסופיהשלמשמעותהאתשנבחןקודם

תתבררהתרגוםגבולותשלהמשמעותיתהבחינההתרגום.שלגבולותיואתלבחון

התרגוםשגבולותלהעירישכןלפניאבלהתרגומים.ביןהיחסכשיתברריותר,

וכופרים'שפינוזהיובלשלהקודםספרואתגםויובלאליבאכולליםהגלויים

ה'אתיקה'אתלכרוךיובלמבקשבהקדמה,כמולתרגום,ההערותבאפרטאחרים'.

הערותמעטלאכמולתרגום,מההערותהרבההגלוי,באופןהמוקדם.בספרו

אחר,ובאופןהעניין.הבנתלצורךיובל,שללספרוהקוראאתמפנותבהקדמה,

ביןוהיחסקלצקיןלתרגוםביחסקרי,האחרים,לגבולותיוביחסעצמו,התרגום

לספרונוסףכמץקליםמשמשהואגםהאימננטיות",של"הפילוסופיהלביןהתרגום

השינויאתכבריובלמכיןההואבספרכן,עליתראחרים'.וכופרים'שפינוזה

 .להלןעלינוייכפהשלאלואפשרשאישינוי-ב'אתיקה'המשפטיםלסדרהנדרש
בלבושהה'אתיקה'וביןאחרים'וכופרים'שפינוזהביןהגדולההקרבהבגלל

הפילוסופילמפעלהכנהכאללספרלהתייחסמתחייב,אףואוליאפשרהחדש,

כןאםייקראויובלישלהפילוסופיוספרוה'אתיקה'בתרגום.ומתמצהשמתגלה

חשיבות.כרביתגלההכריכותביןההבדלשגםלמרותיחד,כרוכיםהיוכאילוכאן,

שלספריוביןוהמפרידההמשותפתבכריכהשנדוןלפניאםהקוראימחלאבלי

בהמשךותידוןשתשובאחרתמבחינההתרגוםגבולותעלשובנתעכביובל,

המאמר.

דבריומרמזיםיובל,שלהתרגום ?התרגוםמכווןלמהאו ?התרגוםמכווןלמי

שאינםלאלוונוצר",שהולךהחיהשיח"גוףעללנמניםמכווןלעיל,שצוטטו

קהלהיום".שלנומהשיחחלקאינהדו"כייקלצקיןשללשונואתעודמבינים

של"היום"שאותואףעלהדברים,מכווניםאליולכאורה,ברורהמיועדהקוראים

המתרגם'זאתשמנסחכפיאוהעתידי,ההווהגםהואכיבונרמזהקוראים,קהל

שלמתרגומובשונה ) 9(שם,ואחת."העשריםבמאהעבריתלקוראיש"יתאים

ההווה"בת-זמננו",העבריתדוברקרי,החי,השיחגוףהואמושאואשריובל,
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ראויהה'אתיקה'תרגוםלגביוהשקפתו-שלוקלצקיןתרגוםהריהעתיד,כלפי

 :לקמןשיופיעוהדבריםלצורךבעיקראבלעצמה,בפנילציטוט

שפינוזהשלשטחועלהשקפותכמהמתבדותהעבריהתרגוםידישעללאמו,חוששאיני
סבורני,אףלטובתה.שלאהמרות""תורתגביעלשנערמוהפרשנים,מספריכמהובטלים

התרגוםעםהשואהבליהמערבללשונותזהספרשובלתרגםשאין
ףוגהלסחביםגןושרארוקמעיןמהשנעאוהידועהשבבחינהי'רבעה

צדדיםמכמהזהלספרמכוונתשהיאהעתיקה,העבריתלהלשוןיתרהמעלהמי.עכ"פרוה
 ) XX ,קלצקין(תרגום .תרגומולמלאכתביותרומוכשרת

זהבחיבוראליווהפנייהרבים,מטעמיםמדוקדקתלקריאהראויהמתקלצקיןתרגום

לקורארקלאמיועדקלצקיןתרגוםהחי.התרגוםעללהצביעכדיאלאבאהלא

העתידי.ההווהכלפיהמופנההחיהגוףאלמתייחסהואואיןזמננו","בןהעברית

הנראה,כפילמעטהיא,באשרהתרגוםומחשבתשפינוזהלמחשבתמיועדהוא

אתבקשודוחההסמכות,מקורכאלהמערבללשונותהפונהיובל'שלמחשבתו

ישלעבריתכיקלצקיןשלטענתושבתרגומו.החשיבותאודותקלצקיןשליומרתו

כדיעדהרומית,מןה'אתיקה'בתרגוםהאמורככלהאירופיות,ללשונותביחסבכורה

לשונות-תרגום,וביןבכלל,תרגומיםביןוהיחסהתרגום,וביןהמקורביןהסדרשינוי

החיבגוףהמסוללהמתרגםשלטענתולחורףאחר.במקוםמיעל-ידישתידוןאפשר

נתייחסהיא,הבינייםימישלהפילוסופיהלשוןקלצקיןשללשונוכילכל,והמוכר

מןכמהולפתוחלהקדיםכדימקלצקיןזהבציטוטדיואולם,בקצרה.בהמשך

המתהבשפהלשימושונשניתחוזרתבפנייהבהמשך'הדיוןבמוקדשיעמדוהסוגיות

להלשוןהפונהמקלצקיןשהציטוטהריהקודמים,לדבריםנשובאםקלצקין.של

לתרגוםמכ~כנ~תמתוךהתרגוםאתומציבהמערב,ללשונותגםפונההעתיקה,

מהעללהצביענועדזהציטוט :המקורקרי'הראשוני'התרגוםכוללבכלל'שפינוזה

מהלשונותהעבריתאתשמבדילכמיוצורתו,פעולתומבחינתכךאחרשיתברר

 .בהמשךנדוןבהןההפרדות,באישושמכריעתפקידבעלוכתרגוםהאחרות,

היווניתבלשוןבשורתואתחיבריוחנן"אמנם

וחמש")שבעיםאגדת(שפינוזה,עברית"אותהכתבכןפיעלאף

יובל(תרגוםהדברים"כלשלהטרנזיטיביתולאהאימננטיתסיבתםהוא"אלוהים

ה'אתיקה',שלהמפתחמשפטימשניאחדהואזהמשפטויובלאליבא- ) 18 :א

 . 1963ירושלים,ביאליק,מוסדשמראלי,אפריםתרגם'אגדות',שפינוזה, . 8
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בכלל,המודרניותושלשפינוזהשללפילוסופיההשםאתמעניקשהואולמרות

האחר,במשפטמותנההואהאימננטיות,שלהפילוסופיהלומר,רוצה

לתרגום,בהקדמהלהלן.שיידוןהיהודים,משפטאוהאנוסיםמשפט

 :אבמשפטאומר"שפינוזה :יובלכותב
9
כלשלאימננטיתסיבההואשאלוהים , 15

ומהווהבושוכןאלאהעולםאתבוראאינושאלוהיםהדבר,פירושהדברים.

הואהאימננטיות",של"הפילוסופיהיסודהואויובל,אליבאזה,משפטאותו".

המערב.עלהבינייםבימישהשתלטהיהודי-נוצרי'הדואליזםשלשלילתו

שלהפילוסופיהשלעיקרהליניארית,איננההפילוסופיהשלההיסטוריה

שלהיסודעקרונות(אמנםהפילוסופיהבראשיתכברבעצםמצויהאימננטיות

"הכלשאמרתאלסלמןמתוחכמיםסו)ולאתמימיםהםהזוהיווניתהפילוסופיה

"הפילוסופיהואולםמוגדר".ייבלתיאחד"שהבלטעןאשרפרמנידסועדמים",

אפלטוןשלהטרנסצנדנטיהדואליזםבידיונוצחההתעוותההאימננטיות"של

עולמות,לשנימחולקטרנסצנדנטי,דיוקןהמחודשת][לפילוסופיהלה"שהעניק

ונקלטבהמשךנתקבעזהדיוקןוחולף.נצחיומדומה,אמיתיותחתון'עליון

 .) 20(שם,המערב."תרבותעלהבינייםבימיוהשתלט ,היהודי-נוצריבדואליזם

של"הפילוסופיהבכלל,הפילוסופיהשלתחילתהאלהחזרהאוחידושה,

בידיהתחוללה-בתמימות"ולאשיטתי"בתחכוםהפעם-האימננטיות"

ומסוגלבזמנו,הרוחאנשימכליותרברוחו"חופשיהיהשהלהמשוםשפינוזה,

סילוק .) 21-20(שם,תקופתו"לחידושיוארציחילוניפירושלתתיותר

שלכמשמעהארציות,כוחילוניותכמידמתבארהיהודי-נוצריהדואליזם

שלהיסודלעיקריהחזרהאםנדוןלאהאימננטיות".של"הפילוסופיה

ההיסטוריתובמחשבההחילוניות,אלשיבהגםפירושההיוונית,הפילוסופיה

משוםופרמנידס,תאלסלימיהחילוניותתופעתאתלהשליךהמסוגלתהתמוהה,

של"הפילוסופיהמכריעהלדידנו,והתרגום.שפינוזההואהמאמרשמוקד

 ;יובלשלוהתרגוםהקריאהמתוךהחילוניותאתוקובעתכמבססתהאימננטיות"
 .) 21(שם,התפלספות"שלאופןאלאמסוימת,פרטיתתורה"אינהזו,פילוסופיה

שמסוכמיםדברים,שלושהעלעומדתהאימננטיות"של"הפילוסופיה

 :יובלשלבהקדמהרבהבבהירות

 . 18למשפטמכווןושיובלמוטעיתבהקדמהשההפניהנראה . 9

 . 21עמ'הקרמהראו . 10

.שם. 11

 1מו:נעס
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עלמשמעותידיוןכלשלהכוללוהאופקהיש,כלמרחבהואשבכאן,הזה,העולם . 1
חסרתאשליההואמזה,שמעברעולםטרנסצנדנטי,עולםשלהדימויואילוהקיום,
עליו.להעיבאוהאחד,העולםבעניינילהתערבלהלהרשותשאיןביסוס,

משפטית,מוסרית,-תוקףבעלתכורמהלכלהיחידהמקורגםהואהזההעולם . 2
לתמוךהאמוריםכפייה,בכוחאובסמכותשימושולכל-דתיתואפילופוליטית
המעשה.בחייזובכורמה

האדם,לבכיהאפשרית-"גאולה"ואולי-אמנציפציההתעלות,שחרור,שלמידהכל . 3
 .) 21(שם,בתוכורקולהתממשהזההעולםמתוךלבואהיאגםצריכה

אמורמהםאחדשכלברורהעיקרים,שלושתביןהמבחיןלהבדללהיכנסמבלי

המעשית,לתבונההשנילמטאפיסיקה,פונההראשון :אחרלתחוםלפנות

פיעלהחלוקהכינדמהמה(במובןהאדםלגאולתוהשלישיוכיו"ב,המוסרית

הנוצרית-פונדמנטליסטיתהטקסונומיהאתלחלוטיןמקבלתאלהעיקרים

להוויה).

בלתיפרימיטיבימושגכמעיןיובלשלבספרומשמששבכאן",הזה"העולם

אםכך,נדונה.האימננטיות"שלש"הפילוסופיהאימתכלועולההשבמבורר,

הזה""העולםצורתכינגלהמרכזי),תפקיד(להןהתרגוםשבשולילהערותנפנה

באופןשפינוזהאתלפרשהקוראעלולכאילוקל,חשדשישאימתכלועולהשבה

ביחס :גמאלדוהאימננטיות".של"הפילוסופיהעםאחדבקנהעולהשאינו

שהםנראההאדם,בניביןהרווחתהדעהאתנבחן"אםכישפינוזה,שללדבריו

"הםיובל,מעירהתמדה,"עםאותהמבלבליםאבלנפשם,לנצחיותאמנםמודעים

מושגתמיתיתהאנצחיותהואילו ...זמןבכלקיוםעםהנצחאתמזהים

עודנתייחסבהמשך ) 1הערה 394 ,.ת(הזה."ובעולםהאלהבחיים

הנצחיות-שלובשתהכפולהלצורהובעיקרשפינוזהאצלהנצחלסוגייתבקצרה

של"הפילוסופיהשלהמאפייןהאימננטיות".שלב"פילוסופיההאמיתית

צורתוהיאכאן'כברהעולהמאפייןשבכאן'הזההעולםשלאוהאימננטיות",

מופיעהעולם-הזה-שבכאן :כזההואהדבריםפירושהמשלשת.ואוליהכפולה

אשליההואאחרדברכלהאשליה.שלהטרנסצנדנטי,העולםכשלילתתמיד

הואלעיל,שהזכרנוהראשוןבעיקרכברכילהבחיןמענייןואולם,ביסוס.חסרת

המעשיתהתבונהשלהעיקריםשיופיעוטרםועודהמטאפיסי-אונטולוגי,העיקר

להרשות"איןצו-התבונה,ציווי'בצורתגםהעולם-הזה-שבכאןמופיעוהגאולה,

העולםבעניינילהתערבמזה]שמעברעולםשלהביסוסחסרת[לאשליהלה

בעולם-הזה-נתליתכשהיאהאימננטיות",של"הפילוסופיהשלהצורה ,,הזה.

העולהשהשלילהבכךמעניינתמבורר,ובלתיראשוניפרימיטיבי,כמושגשבכאן
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שאיננההאפשרותשלילתמתוךרקלאעולההראשוני,למושגבצמודבקביע:ות

תמידמופיעההעולם-הזה-שבכאןהופעתהאין.שלילתאפשרותקרי,אפשרות,

צורתאבל ;הביסוסחסרתהאשליהעולםהעולם-שמעבר,לשלילתבצמוד

היאאלאכשלילה,מופיעהשהיארקלאשבכאן,העולם-הזהשלההופעה

שלבהופעתוכרוךהיש"כל"מרחבשלהופעתוכלומר:~ווה,-?7כשלילהמופיעה

שלילהשאיננו,מהשלמושגיתשלילהמתוךהעולם-הזה-שבכאן-ושבעכשיו

הפילוסופיהבשבילוכציווימעשיתכשלילהמלכתחילהכברהמופיעהמושגית

האחדהעולםבעניינילהתערבלהלהרשות"שאין :הקובעציוויהאימננטיות,של

המבנהשיתברר,וכפיועיקר,כללפשוטאיננוזהציוויגםאבלעליו".להעיבאו

-לספרהתרגוםשביןהכולל"וב"אופקהתרגוםבתוךהלאהגםיעלההציווישל
מבקשאלאשמעבר,העולםשלהאשליהאתלהפריךדורשאיננוזהציווישכן

אוהאחד,העולםבעניינילהתערבלולהרשות"שאיןכזהבאופןאותולכפוף

חסרתכאשליהשלוהזיהויולמרותכשלעצמו,לאמסולקהואעליו".להעיב

שלילתהאתמחייבהאשליה,שלסילוקהאתמחייבשאיננוהציווי,הריביסוס,

אתמקדימיםאנחנובכךאבלהצו.שלשליטתותחתהנמצאתיחוםשלבאופן

ההופכתשלילהוהמשלשת,הכפולההשלילהשלהזההמענייןוהמבנההמאוחר,

עליו,לאסורכדיקיומו,אתמחייבלצווהופךהנשללשלקיומואתמחייבלצו

בתרגום.נוספתקריאהמתוךיתברר

לעבריתהימיביניימית,העבריתשלבסילוקהפניועלמחויבכאמור,התרגום,

ב'אתיקה'הראשונההאקסיומהשבכאן.העתידיההווהההווה,שלהחיה

 ) 76 ,.ת(זולתו."בתוךאועצמובתוךאונמצאשנמצא,מה"כלכך:מתורגמת

אובעצמואוישנוהיש'כל-קלצקיןשל"תרגומו :כךיובלמבארבהערה

לשוןאתמבטאאינוהיש''כלהביטוי . 12פחותמדויקאךיותריפה _בזולתו'

בישמדוברמלכתחילהכברכאילוישמעהלעשויובהבחרששפינוזההרבים

המדויקהתרגוםהאחתהפסוק,בתרגוםבעיותשתיכןאםמזההיובלכולל."אחד

בשמיעתומשיםהואהדיוקאיואתרבים,לשוןמבטאאינוהיש""כלשכןפחות,

קלצקיןבוחרשבההלשוניתהצורה ?הפסוקאתכךשיקראהקוראמיהקורא.של

שכמהדודהמצעד ,אופןבכל .יובלתדגוםשלבאיכותולדוןזהקצרחיבורשלמעניינוכללזהאין . 12

איננויובלמכאוב".יוסףדעת"ויוסףהציטוטכדוגמתאי-דיוקיםנפלוזה,ממיןומהורדתמדעית

בדתותהמאמיניםד"ל,הטפלה","האמונהעלהנמניםאלו,שלמטעמיםפסוקיםשלבסירוסםחשוד

היהאלמליובדי, ;זומטעותלהימלטכדיצה"ליתתנ"ךמהדורתבכללהביטהיהדיההיסטוריות.

הגדסאעלעומדהיהבקל-לדחותמנתעלומשיביובל'דוחהאותו-קלצקיןשלבתרגומומביט

יותר.המתוקנת
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להפליא,מדויקתהיאאלאפחות,מדויקתהיאשאיןרקלאהכימות,אתלבטא

שיובלזוקלצקין'נסמךעליהןעברית,השונותללערלהאיננהשאוזנולמי

הרבים,צורתבדיוקזוהיההשכלה".אישבפיהבינייםימישל"העבריתמכנה

בשםכשהואוהןפועלהואכשהאמורהןמשמשתוהיאיובל'מבקששאותה

חמין",שלקומקוםעליומטילאניממנה,ליודליהאומר"כללדוגמא,כךעצם.

וכלבו'מעכבתבילהאין-לכילההראוי"כלנקרי",מידרחברחבהאומר"כל

וכיו"בכלום",אמרלאכירושליםהאומר"כלמעכבת",בילה-לכילהראוישאין

רקלאאבל ;והאחרוניםהראשוניםבדבריחז"ל,בספרותבגמרא,ספורלאין

קרי,היהודית,הפרוטסטנטיתהלאומיותבידישאומץ-בתנ"ךאפילובהם,

תחיון"הבתוכלתשליכוהוהיאורההילודהבן"כלמופיע-החילוניתהציונות

לבן-זמננוביחסהתרגוםשלערכורקלא :ולמדצאוגו'".יצחקהשומע"כלוכן

שלגופאה'דיוק'אףאלאהשומע,שלהערלהלאוזנוביחסיובל,פיעלנשפט

התרגוםאתיובלמאפייןכזכור,זה.שלאוזנופיעלונקבענאמדקלצקיןתרגום

פיוטית.ועבריתהבינייםימישלפילוסופיתעבריתזוחיתהכאילוקלצקין'של

ליהיהעקרדבר:של"קצורוואומר:האחרוןאתמכחישעצמו,קלצקיןאמנם,

אמנם, .) XVI(קלצקין,לשון."שליפיולאובצורתה,בתכנהמחשבה,שלדיוקה

המונחיםמןבכמהלהשתמשקלצקיןמציעהימיביניימית,העבריתלגבי

שלוהדקדוקיהתחביריהמבנהאתוכלמכלדוחהאבלאז,שחודשוהפילוסופים

כימוסרתלתרגומובהקדמהשלועדותוהביניים.ימישלהפילוסופיתהספרות

עצמווטעוןתרגוםכולוהואהפילוסופית,ספרותנושלסגנונההשלישי,"הסגנון

עצמושהואהעבריות,בריבויקלצקיןשלשימושיו .) XX(שם,תרגום"

במבניםמדויקבאופןמשתמשהוא .עצמובפנילמחקרראויביניהן'מבחין

בעלישלזוובעיקראשכנזחכמיוספרותחז"לספרותהגמרא,מלשוןלשוניים

שלהעבריותהמקבילותשלהשונותבצורותבעיקרודקמבחיןהתוספות,

לצורתאףמתייחסוהואהאחידה,בעבריתשנדחווהסוביינקטיב,הקוניונקטיב

הואהחי,בלשוןהמתקלצקיןתרגוםלעברית.הדרושההמיוחדתהפיסוק

נכנעוולאאשכנז,חכמילשוןאתכללועברית,שנכתבוהיחידותמהיצירות

והמשיךהאירופיתהיהודיתבנאורותשהחלהלשוני'הניקיוןשללאידיאולוגיה

כלעלבאיחודה.הלשוןעלהפרוטסטנטיתהיהודיתהלאומיותשהביאהבכיליון

תוךומתרפקאשכנז,חכמילשוןקלצקין,שלללשונו"פיוט"שמייחסמיפנים,

שלהפרוגרמהתחתאלאזאתלעשותיכוללאשבלשונו'"החן"עלדחייה

כלשוןקלצקיןשללשונועיקראתשרואהומיהאימננטיות",של"הפילוסופיה

מימיהמודרניותשלהקרעהבנייתלוזרהשלאסבירהפילוסופית,הבינייםימי
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יסודותעם[ה'אתיקה']שיצרה"הקרע :הבאבנוסחמתמציתשהיאכפיהביניים,

כמהשלחידושםבאמצעותניכרת,במידההתרחש,הבינייםימישלהתרבות

תורת ...העתיקהוהרומיתהיווניתהפילוסופיהשלרוחוהלכייסודרעיונות

ששלטההנוצרית,ובעיקרהיהודיתהדתית,המסורתעלתגובכךקוראתשפינוזה

 ) 17 ,.ת(ימיו."עדבמערב

אבלהאימננטיות",של"הפילוסופיהשלמספיקלאפיוןהגענולאעדייןאמנם,

והמשלשתהכפולההלוגיקהלאורובמיוחדהקודמות,מההערותכמהלאור

שלהעשירבאפרטיובלשלמהערותיוכמהבחלקיותלבחוןאפשרלעיל,שנדונה

הקוראאתלהצילנועדובספרהמפוזרותיותרהפשוטותההערות .הערותיו

ובלתיטפלהאמונהלווייחסשפינוזה,בכוונתחלילאיטעהשלאכדימתקלה,

ההערותלדוגמאכךהראשון".החילוני"היהודישהיהלפילוסוףהולמת

 :הבאותהחינוכיות
מתוךהרימתי,בוואיןבנצח,ומאוחרמוקדםואין"ומאחרשפינוזהטענתעל

היהלאומעולםאחרת,לצוותיכולאינושאלוהיםנובע,לבדהאלוהיםשלמות

להיותיכולואינוצוויולפנימצויהיהלאשאלוהיםאוכן'לעשותיכול

הפילוסופימהוויכוחהתעלמותמתוךיובל,אומר ,) 112 ,.ת(בלעדיהם"

מתייחס'מצוות')או('צווים'הדתיתבמטאפורה"השימושאליו,מכווןששפינוזה

בהתייחס .) 3הע'(שם,ופועל"קייםהואשלפיהםהאל,חוקישהםהטבע,לחוקי

יחסלולהיותיכולולאזמןעל-ידימוגדראינו"הנצחכישפינוזה,שללדבריו

שאומרדברים-נצחיים"שהננובניסיוננווחוויםחשיםאנוזאת,ובכל .לזמן

אתלהוכיחמנסההואכילהשתמע,עלולממנולמשפט,בהוכחהשפינוזה

נשאראלאהגוף,עםלחלוטיןלהיהרסיכולהאינההאדם"נפשהנפש,הישארות

אתומפיקזמננו,בןהקוראלצונילתקןיובלנחפז-נצחי"שהואמהדברממנה

חוויות-לוגית''חוויהלולקרואשניתןכאן'הנדון"הניסיון :הבאהההערה

לנצחיותכהוכחהמוצגאינו-אלזמניובכךלוגילעולםהשייכות

המשךרקהאדם.לבנימשותףחווייתימצבבדברטענהרקזושעהלפי ;נפשה

 386 ,.ת(לכך"הוכחהויציעבסיסזולחוויהלהיותיכולמובןבאיזהיסבירהדיון

זהממיןחרדתיותשהערות(למרותאלהבהערותאסתפקשעה","לפי .) 2הערה

אחרים'),וכופריםב'שפינוזהוהןלתרגוםההערותבאפרטהןלמכבירמצויות

שלשה'אתיקה'כדידרושותעצמןהללוההערותכילהביןכדיבהןשדימשום

 ;תפקידהאתתמלאלחילוניות,ק 1כטקסט-נלשמשהאמורהזושפינוזה,
"הפילוסופיהשמעמידההאפשרויותשדהעלללמודהיאיותרהחשובההמלאכה
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המתהתרגוםשלחשיבותועללעמודיהיהגםאפשרכךומתוךהאימננטיות",של

 .לזמניהאבמובנוהנצחשלתפקידועלגםכמוהחיבגוף

 ?שפינוזה'של'לשונואפואחיתה"מה

יובל)כירמיהו ,, •לשוןלוחיתהלאאחתבמלה

שנדוןהאימננטיותבמשפטדילאהאימננטיותשלהפילוסופיהאתלהביןכדי

האנוסים"."משפטהואה'אתיקה',שלהחשובהשניהמשפטבקצרה.לעיל

בצורתההאימננטיותשלהפילוסופיהשלהלוגיקהאתיעמידהאנוסיםמשפט

צורה-לוומעבר •שבעולם-הזה-שבכאןההוויהוכלפיהתרגוםכלפיהמוגמרת

שלשהציוויבתנאירקשהושלםכמהאלאשהושלם,ה ?7 ק.:פירושהאיןמוגמרת

למשפטקודםהוא ;ובתוכוהעתידכלפיופועלמופנהלהיותממשיךהחילוניות

הפילוסופיהלהבנתכתנאיהיסטורי,כתנאי-לוקודםלו,ומאוחרהאימננטיות

שלהלוגיקהשלהממשיתהתולדהשהואכיוון-לוומאוחרשפינוזה,של

האימננטיות.

ב'אתיקה'יובלמוצאהתבונה",של"האנוסאואנוסים,בןשפינוזהלהיותרמז

 :ג)חלק , 46(במשפטעצמה

משלו,שונהלאומהאושונהלמעמדהשייךאדםעל-ידיעצבאושמחהלושנגרמומי
הכלליהשםתחת[בהופיעה]אדםאותושלהאידיאהכסיבתם,נלוותה,לעצבאוולשמחה

כלפיאלאאדם,אותוכלפירקלאשנאהאואהבהלידייבואאומה,אותהאומעמדאותושל

אליהם.שיירשהואהאומהאוהמעמדכלל

העוסקבספרהיחידהמשפטכמעט"זה :טוענתלקוראהמכוונתההערה

אתמבטאשהמשפטלשערוניתןקבוצה,נגדקדומיםמשפטיםשלבפסיכולוגיה

לבחוןמבלי .) 1הערה 239 ,.ת(מתוכם"באששפינוזהוהאנוסים,היהודיםניסיון

שבוובהקשרבמשפטכלשהובסיסלהישבכלל,וליהודיםלאנוסיםהאלוזיהאם

הפילוסופיהאתלהביןכדיהריה'אתיקה',שלהמשפטיםבסדרהמשפטמופיע

ביחסכלומרלאנוסים,האלוזיהבדבריובלשלפירושואתנקבלהאימננטיותשל

הרקעמתוכם.באששפינוזההחשובהלעובדהוביחסהאנוסים,ניסיוןשללביטוי

בספרויובלשלהמרכזיתהתיזהאתאופניםבכמהמשמששפינוזהשלהאנוסי

ובתרגום.

פנים.כמהלושגםהפסיכולוגי,ההקשרהואהאגרסיות,שלהראשוןההקשר

בפילוסופיהביטוילידישבאהמסוימים,לנושאיםשפינוזהשלהרגישותראשית,

כייובל,טועןלתרגוםבהקדמהכךשלו,האנוסיברקעמוסברתלהיותיכולהשלו,
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התבונה,שלהאנוסושפינוזה,לאינקוויזיציה,ותודעתיקיומיבניגודעמד"האנוס

ביטוי,וחופשמחשבהחירותדרשכאשרפילוסופיביטוילכךנתן

שללהוגהנעשהבכךהאנושית.החשיבהבפנימיותלשלוטאפשראיכיוהדגיש

בשםכינוהומאוחריםשדורותהזרםשלולאב-מייסדסובלנות,

הפסיכולוגיה ,כלומרבמקור).הראשונהההדגשה , 49-48 ,.ת( ,,,יזם'ליברל

האבהואשפינוזהאשרהליברליזםשלעלייתולאפשרותההסברהיאהאנוסשל

השונות,מהמסורותהריחוקעםהאנוסשלהמצב .זמנו"טרםשלו'המייסד

שלמהחיתהלאליהדותש"שיבתם"כפיהגוייםמביןנדחושהאנוסיםהעובדה

שחלקלכךלגרוםכדימספקתתלישותיצרדחוי,מעמדםהיההיהודיםביןוגם

העולם-זההעולםהבענייניוהתרכזובכללבדתמרכזיעניין"איבדומהם

 .) 48 ,.ת(מסוימת)"מבחינהיצרו,שאותו(מושגהפרטייםובחיים-האימננטי

ובחייםהאימננטיבעולםקרי,הזה,בעולםוההתרכזותבדתהענייןאיבוד

הפסיכולוגית-סוציולוגיתהקרקעאתויובל,אליבאבעצמם,מהוויםהפרטיים,

איפשרהמארניהמצבש"באחת,משוםכהוגה,עצמושפינוזהשללצמיחתו

היהלאכמעטהמסורתיתבדתהנטועשאדםדברים,ולהשיגלראותלשפינוזה

המצב-אתביטוילידילהביאיכולהיהה"חושב,·,שפינוזהלהם".מסוגל

המיוחדהרקעמתוךיצא"שפינוזה :יובלזאתמסכםוכךהאנוס,שלהאימננטי

הפילוסופיהבריעיוןבעיקרשלו,בפילוסופיהעוצמהרבשיטתיביטוילוונתןהזה

ל"חושב"איפשרויובל,אליבאהאנוס,שלהמצב .)םש(האימננטיות"של

המסורתכבלישלסילוקםבזכותהןהאימננטיות"שלל"פילוסוףלהיעשות

זמננובןכליברל-סוציאליסטשפינוזהשלהדימויעללהגןיובלממהרבתרגום,שוניםבמקומות . 13

חייםובעלילנשיםביחסכךהקורא.שלבאזנולהותירהמפורשיםדבריושעלוליםהרושםאתולתקן

נשלעמדתוזאת"בכל :"האמיתית"השפינוציסטיתהעמדהוביןשפינוזהשלעמדתוביןיובלמבדיל

דוחאתמבטאשפינוזהנשים,עלבהעדותיוכמוזובשאלהחיים.לבעליאמפתיהחסרתשפינוזה]

היאגםשעלולהשפינוזהשללטענהביחס .) 1העדה 316 ,.ת(הגותו"יסודותשאדאחדומפגרזמנו

מתקןרעים",הםבמדינהוריבפירודלידיהמובילים"דבריםכיהליברל,שלבאוזניודעלהישמע

לריבאלארגילים,אינטרסיםלניגודיאולמחלוקתאיננה"הכוונה :ומבארההקשראתמידיובל

אתהדוחהשפינוזהשלהמרכזיתלטענתוביחס .) 2העדה 320 ,.ת(החברתי"הקשרעצםאתהמפורד

 :יובלמבאדרעים",הםהרחמיםהתבונה,בהדרכתהחי"באדםכיבטענההרחמיםשלהאתיקה
הליברליזםאבידקלאהיהלאשפינוזה .) 1העדה 327 ,.ת( " ...בזהירותלקרואישזהמפורסם"משפט

שיש"נדאהלקורא,יובלמבאדוכךהליברל-סוציאליזם,שלהקייםהמצבמבשדאףאלאזמנוקודם

המיועדותאלו,ממיןהעדות .) 5העדה 356 ,.ת(אוניברסלית"סעדמדינתשלהרעיוןהתחלתכאן

הלאומית,החילוניותשלמכונןלטקסטשפינוזהשלהטקסטאתשהופךלמימתאימותלקורא,

מתוךהמבוקשהקייםהמצבאתושובשובכמאשררתחוקה,שלשונותלפרשנויותבעיקרןודומות

מקודש.לטקסטנצחית""אלזמניתאוא-היסטודיתפנייה
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העולםבעניינילעסוקנטושהאנוסיםבעובדההןהדתיות,המסורותאוהדתית,

והנוצריתהיהודיתלחברההחיצונימצבובזכותוהןהאימננטי,העולםהזה,

החברה.כלפי"ביקורתי"מבטלפתחלושאיפשרכאחת,

 ,החופשיהגיבורשללצמיחתוהפסיכולוגים-חברתייםמהתנאיםחלקהםאלה
שלגיבורהואואולי-טראגיגיבורגםהואיובל'שלהגיבורשפינוזה,אבל

כמיןבתחכום,אלאבתמימותלאאבלהיווני,הגיבוראתשמחזירהמודרניות,

האחרונהשלזואלאהאנוס,במצבנעוצהשלוהטראגיותשגםמעו:;~רת,יוליסס

כדיהאימננטיות".של"הפילוסופיהשלההבניהעללכתמרחיקותהשלכות

 .וזמנומקומומבחינתב'אתיקה'האנוסים""משפטאללשובישזו'תיזהלהבין
הגיאומטרילסדרבניגודיובל.טועןמקום,בלימשפטהואהאנוסים""משפט

"משפטאחרים,למשפטיםביחסמתקייםמשפטכלבוה'אתיקה',מבוססתעליו

הלוגית""החוויהיובל,שלבביטוילהשתמשואםממקומו,תלושהאנוסים"

בכלל.האימננטיות"של"הפילוסופיהשליסודמשפטמעיןמהווהמבטאשהוא

להיווכחכדייובל'שלמהניתוחיםכמהבאריכותלצטטמיותרזהיהיהלא

 :"משפט-האנוסים"שלבחשיבותו

חיבורוהמיד,ת,•י''תורתמשפטיביןומפתיעבולטהדישהאנוסים]נפרשתזולפרשה
ולאאישית,בפסיכולוגיהשפינוזהעוסקהדיוןכללאורך ...שפינוזהשלהשיטתי

וכר',ותקווהפחדושנאה,אהבהוצער,שמחההואעניינוחברתית-קיבוצית.בפסיכולוגיה

בתופעתהדיוןבעתקדמת,ומכנההלאלפתע'לוהנההפרט.נפששלבמישורכולם
בפסיכולוגיההעוסקומוזר,מיוחדמשפטזהפינושלשעטוממתפרץ ] ... [השנאה
ניעכמהויבש,מדעימשפטהספר,חלקישארכמוזה,סגנונומבחינתדווקא.חברתית

כיהמנדרגעיםלאוהגיאומטרית,הלשוןשלעולהתחתרגשותלשצםוע
 ) 210"נייטרלי"('כופרים',מדעיסרבולמרובמתפוצץכברהוא

רגשות,שלעוצםהמכניעשפינוזה,שלמעטוהמתפרץהאנוסים""משפט

שצוטטהאנוסים","משפטאלאאיננו-מתפוצץכברהואכינדמהשלרגעים

אומהבןאואחרת,חברהבןכלפימופניתלהיותהיכולהלשנאהומתייחסלעיל

הסוציולוגיים,ההסבריםלתחוםגולשהמשפטכייובלקובעראשיתאחרת.

במשפטיםב'אתיקה',(המעייןב'אתיקה'דוגמתוושאיןהחברתית,לפסיכולוגיה

המשפטציטוטאחריהמשפט).הקשראתאחרתלהביןעשוילו,הסמוכים

יובל,מוסיף , natioהלאטיניתהמלהובתוספתקלים,בשינוייםקלצקין,מתרגום

תחוםאללפתעשפינוזהדילגומדועכיצדתמיהה.מעוררמוזר,"משפט

ה'אתיקה'אלחזרההטרנספורמציהאתשעברהלפני ,קלצקיןשלבלשונוה'אתיקה'נקראתכך . 14

 .יובלבתרגום
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 " ..אחרי-כן?אולפני-כןנוספתדוגמהשוםלכךכשאיןהסוציולוגיים,ההסברים
לילכרהאוכלהואזהמשפטשלתוכנו"גםמתעצמת,עודהתמיהה .)םש(

מתחתאך ...אומה'או'קבוצהכלעלבשווהשיחולמכיווןביותר,

הטקסט,בתוךשלההדופןיציאתומתוךהיבשה,המדעית-סוציולוגיתלהכללה

בניאלההאנוסים'עדתשלובתוכוישראל'עםלשוגורלבמיוחדמתפרץ

סבלכמותםעודמיאשרכל,בפישנקראוכפי ) na9ao natio ("האומה"

השתמששבוהלשוניהמבנהאתפסלכזכור,יובל, 15קיבוצית."משנאהוסובל

"משפט--הכלעלשחלהריבויאתמבטאאיננוכיהחששמפניקלצקין'

הכלעלשחלותוכזהבאופןאבלהכל,עלהחלמשפטהואלעומתו,האנוסים",

המלהביןהזיהויחלה.היאשעליוהריבוי'בתוךמיוחסליחידומפנהמרמזת

איננובכלל",ישראלעםשלל"גורלוכךומתוךהאנוסים,ובין natioהלטינית

יובל.שלבמטאפיסיקההמשפטשלהכלליתחלותואתשנראה,כפימבטל,

היהודיאתתמידהמחזירהמבטלגביסארטר,שלעמדתואתמאמץיובל

שפינוזהשל'אומתו'גםהיאהכללית-פרטית]זו"[האומה, :ומוסיףליהודיותו,

לאחראףליהודים,המזומנתהשנאהמןלסבולמוסיףהואגםובשלהעצמו,

אתהכללי'".'השםבאותועמםיחדכלולשהואמפניורקהקהילה,מןשפרש

 :להחליףיובלמציעהאנוסים"ל"משפטההוכחה

המזעזעגםזאתועםהיבש,הקצר,המופתאתבדמיונולהשליםיוכלשומעתאוזןלושישמי
 :כךאותוולכתובבפשטותווהנוקב

מופת

והאנוסים.היהודיםתולדותמופתומתבררמתוךמשפטט"ז,חלקזה-ומכל

טורחאףוהואשפינוזהשלט"זלמשפטשהוסיףמהאתלהסבירממהרויובל

 :והאנוסים"היהודיםתולדות"ומכללהדגישו'

 ?עטומעלריחפהכילהכחישיוכלמיאך-ממשבפועלהסיפאאתכתבלאשפינוזה

 .) 211('כופרים',

ליהודיםיובלאצלמתייחדזאתועםבשווה,כולםעלשחלהזה,הכלליהמופת

כפיוהאנוסים".היהודיםתולדות"כלמתוךלוגיגיאומטריבאופןמוכחבלבד,

כבן-חורין'שפינוזהשלבפסיכולוגיהחשובתפקידלאנוסיםלעיל'שהוברר

שיתבררכפייותר,עודגדולההאימננטיות"שלל"פילוסופיהחשיבותםואולם

היהודיםועלבפרטהאנוסיםעלמשליךשיובלהנוצריהסבלמודלבאימוץלדוןהמקוםכאןאין . 15

אושוויץ.שאחריהיהודית-נוצריתבסינתזהחלקיובלנוטלזה,לו-במובןדומהשאיןסבלבכלל,
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קרי,כפולה,התפרצותמבטאשהוארקלאיובל,קובעהאנוסים","משפטלקמן.

אלאבכלל,ישראל"עםשלגורלובמיוחד"מתפרץממנושפינוזה,שלמעטוזו

הואב'אתיקה'שמקומוזהבמובןמיוחד,מעמדלוישבכללה'אתיקה'שלגבי

אגב''הערתמעיןלפנינוכישמעיד"מהמקום,בכלהואולכןמקוםהעדר

אחר."מקוםבכלגםלהשתבץשיכלהשיטתית

יובל)(ירמיהוהחילוניות"מושגיהיההדיוניםכללאתהמחבר"הבריח

של"הפילוסופיהשלצמיחתהלהבנתהמפתחמשפטהאנוסים","משפט

האנוסיםשלמקומםכמוומקומו,ב'אתיקה'מסויםמקוםלושאיןהאימננטיות",

המבשרהמשפט ;להלןשיתבררכפיאלזמני'אויזמןובכלמקוםבכלהואעצמם,

ומהאמונהההיסטוריתמהדתהניתוקאתהביקורתית,החילוניותעלייתאת

"הפילוסופיהמתוךהמודרניותשללהבנתהאחרתמכרעתתרומהתורםהטפלה,

כדיבאנוסיםבחריובליטועןשפינוזה,התבונה,שלהאנוסהאימננטיות".של

מוסיףהגויים][שנאתהחיצוני"הגורםהיהודים.שלהמתמשךקיומםאתלהסביר

הסיבהכנראהזוהשפעתו.אתאיבדהפנימיהגורםכאשרגםפעולתואתלפעול

ובמעשיהםבאמונתםלגמריהיהודים ,נולוח,יאםגםכיסבור,ששפינוזה

-קבוצתיבאופןזה)בשם(ולהיקראכיהודיםלהתקייםיוסיפועדייןכפרטים,
יובל ,כאמור .) 215('כופרים',נצח"לאותםתקייםהגוייםשנאתזוומבחינה

מיוחד.גווןלומעניקאךבספרו,סארטרשלעמדתואתבמפורשמאמץ

שפינוזה-של-אצלדבקההדתות,שלההיסטוריהכמסל.ןושפינוזההחילוניות,

לשנאתמצטרףהאלזמניות,קרי,המיוחדת,הלוגיתבצורתוכשהנצח,בנצח,יובל

כךואחרהגויים,לשנאתהנצחיותמצטרפתכיצדלהבהירכדיהגויים.

עודלעבורישוהנצח,החילוניותביןמהאולחילוניות,ובמקביללאנטישמיות

האימננטיות".של"הפילוסופיהעםגלגוליםכמה

בגללרקולאבמקרהלאבכללהיהודיאתלייצגשפינוזהעל-ידינבחרוהאנוסים

 :זאתמנסחשיובלוכפייעצמושפינוזהשלהחברתיות-פסיכולוגיותהסיבות

יהודיםבולאבקונברסוס,בחרכאשרשפינוזהשלמצידוחדתיומרקהבהזוחיתהלכן

שניםמאותוכמהישראל,בתולדותהראשונהבפעםהאנוסים,שלו.התיזהלהדגמתתקניים,ה

לדתלאההתנגדותפרישהיאאנטישמיות,שלמיוחדממיןסבלו-תרנידומההאנטישמיותלפני

אתשנטשהקונוורסו ...אקסיסטנציאליתאנטישמיות-דיוהיהיוםקהםצעלאלאהיהודית

-לרעהאותולהפלותהוסיפהזוכימצאהנוצרית,בחברהבכנותלהתבוללוניסההיהודיתהדת
דעתותובלאהתלויגורםיסודעלכלומר,-ודמומוצאוסמךעלאלאדתו,סמךעלעודלא

 ) 216קיומו.('כופרים,'עצםשלאובייקטיביבמרכיבאלאהסובייקטיבית
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סתםלאמותניתזו'לנצחיותהאפשרותאוישראל'עםשלהנצחיקיומו

עודתלויהשאיננה-אובייקטיבית-ומיוחדתחדשהבצורהאלאבאנטישמיות,

ולאהקונוורסוס,שלהבלתי-כנההלבבכוונתלאסובייקטיבי,ממדבשום

שהתפשטזההחילוניות,מבשרהקונוורסוס,היהודית.הטפלהבאמונהבדבקותו

שלאובייקטיבימרכיבסמךעלמובדלהעולם-הזה,בןכשלעצמו,אדםמדתו,

היהודי,שלהקיום""עצםמהואו ?הזההאובייקטיביהמרכיבמהוקיומו.עצם

כאן'כברברוראבלבהמשך'כךעל ?דתמכלומופשטחילוניהואאם

הבדלכלללאלעצמו,כשהואביהודיכרוכהשפינוזהשלהמיוחדת"ש"ההברקה

 .כאחדומודרני"נצחי"באופןמובחןזאתובכלמבחין

סוף,איןעדהמוגדלהאידיאליהאבדיוקןהינדהאלכיהטענה,נכונה"ואם
נולד')שלאלילד'קדיש(קדטש, ".אושוויץכדמותליהתגלהשהאלהרי

אצלשפינוזהשלהסובייקטיבית""הכרתוענייןמה ?ולשפינוזהלאושוויץמה

החילוניותאושוויץ'אצלהקונברסוסענייןמה ?המשרפות"לתוךהישר"היזרקות

"לאלומראפשרלכאורה, ?בבית""ההיותענייןאצלוהלשוןהתרגום,אצל

בספרוהכרוכההתרגוםמעשהקריאתמתוךשיתבררכפיאו"הכל",אוכלום"

אושוויץשלשהמוחלטכדיאבלכאחת.כלום"ולא"הכליובל,של

עודלהתעכבצריךלתרגום,ביחסגםיתבררוהאימננטיות"שלו"הפילוסופיה

בבית"."ההיותואצלהלשוןאצלהתבונה,שלהאנוסאצל

האובייקטיבי,וביןהסובייקטיביביןעומדיובל,שלבניתוחשפינוזה","מקרה

זהובמובןולחקירה,לדיוןמושאהסובייקטיבית""הכרתומשמשתלעתים

האמיתית"אמונתולגביהאינקוויזיציהמחקירותשניצלהאנוסים,בןשפינוזה

בידיהמתגלהוהגלויההנסתרתהכרתואתשמלוותמהחקירותניצללאוהכנה",

ציונישפינוזההיה"האםהמנחותובשאלותבספר,שוניםבפרקיםכתביוביןיובל

אחיזהלכךהיש ?בהכרתויהודישפינוזהנשארמידה"באיזואו "?בסתר

 16סובייקטיבית"
"מרחפתהאינקוויזיציהשרוחשאלות- ) 220('כופרים,' ?

מעניין .) 220 (וגו'"'חילוני'קדםיהודימנוכר,יהודיכופר,"יהודישפינוזה:עליובלכותבזהבהקשר . 16

ביודעיןאםביןבלבד.המקראמןלפסוקיםהשמורב'וגו",'ונו"המוכרהסימןאתלהחליףבוחרשיובל

ביןמוזרהסינתזההיאהמקראמןלפסוקיםלהפניהיובלמשתמשבההסימוןשיטתיודעין,בלאאםובין

 . > 18 :<אבנוסחהפניההיאוהתוצאהנוצרים,עלמקובלתשחיתהוזויהודיםעלמקובלתשחיתהזו
לנוכחאבלבלבד,זוטאקלצקין.נקטבהמהצורהבשונהה'אתיקה'למשפטיגםמפנההואדומהבאופן

האימננטיות".שלה"פילוסופיהשלללוגיקהזדהאיננהזוזוטאגםשיתבדרמהולאודכבדהאמור
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וצבמכלפיהאובייקטיבי'כלפימוטהשפינוזה""מקרהעומדלעתיםעליהן".

מבשר.ששפינוזההיהודי"של"הסוגאובמקרה,בוהמתגלםבכלל,היהודישל

קרעיהאובייקטיביוביןהסובייקטיביביןשפינוזהבמקרהמונחקרעיובליפיעל

כפיהאימננטיות",של"הפילוסופיהוקובעתמסמנתשלוהאפשרויותשדהשאת

לאובייקטיביהסובייקטיביביןהרובצתהזו,התהוםאתאותה.קובעשהוא

רקדברישלובסופוהיסטורייםפיתוליםאחריתוכלישפינוזה",ב"מקרה

מולסופי.ואוליממשיפתרוןלפתורהעצמי""השלטוןשלהיהודיתהלאומיות

וכךבאוויר","התלוישלהמקרההואשפינוזהמקרהבהמשך,שיתוארהממשי,

 :יובלכותב

שלאההם,בימיםידועהלאתופעהדתי'לאיהודיחדש'סוגמדיוהיהיהשפינוזהאבל
היהלאעדייןכזהוציבורלו'הדומיםאחריםיהודיםשלציבורבליממשלקיימהניתן
שהציגבעיהלפתרוןבליאוויר'בויתלהיהודיהיהשפינוזהלכן .בזמנוקיים

בונשארולאמעמוממשפרששלאאובד,יהודיתקנה,חסריהודינשארהוא ...שלוהמקרה
 ) 49 ,.ת(ממש.

יובל)(ירמיהו "?הראשוןהחילוניהיהודי :עמוובני"שפינוזה

לאש"עדייןהבעיהאובאוויר,התלוילאובייקטיבי,הסובייקטיביביןשלהביטוי

אחת,לשוןלשפינוזהחיתהאםברורלא"כלל .הלשוןמןגםנחסרלאנפתרה"

 ?שפינוזה"של"לשונואפואחיתהמה ...חייוולתנהההבשדומיננטית,

בלירבים,יהודיםכמנהגפוליגלוט,היההוא .לשוןולתהיהלא :אחתבמלה

אתותעצבשתשלוטלשוןיבית""בשממיהיהשבהאחתלשוןלושתהיה

 .) 197('כופרים',לו."חיתהלאאורגניתחברהגםחייו.מרחבכל

מריבויאףאלאשפינוזה,סבלילשוןהעדרשפירושןלשונות,מריבוירקלא

פניםכלעלכךדבורה",וחנהמיכאלבן"ברוךמכונההואלפעמים-סבלשמות

ברוךאחדשל"זכרומתעוררהיהודי"ב"רחובולפעמיםיבאושוויץמוטבלהוא

מועמדמשותף",ל"שםפרטישםבין .) 229('כופרים',רה-שפינוזה"בנדיקטוס

השםמשותף.כשםומכאןפרטי,שםכהעדרהלשונות,ריבויכמוהשמות,ריבוי

עדייןשלויהמקרהשהציגהפתרוןאתחסרעדייןהשמות,ריבויאוהמשותף,

לוחיתהולאחייו,מרחבבכלשישלטולשוןולאשםלוהיהשלאלומראפשר

הלשונותריבויאתכורךיובל .שמואתשיקבעוחיילשוןאואורגנית,חברה
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ההיות-"בממש"בולהתממששיוכלכדיבבית"."ההיותעםלשון'העדרשהוא

לו"דומיםיהודיםשל"ציבורעםיחדמעצבתלשוןללשון-אחת,זקוקהואבבית,

אולמוסלמים,לנוצרים,להצטרףהיהיכוללאשפינוזה !דייקאיהודים-

אותושמכנה(כפיואבי-הליברליזםליהודים,דווקאאלאלו","דומיםלאחרים

ת, 1ך;מהואשלושהמאפייןבמרחב-חיים,להתקייםמכל,יותרזקוק,יובל),

אחתובלשוןב"בית"היהודי,שלברמיותובראשונהבראשכאמורהמתאפיינת

חי ,כמבשר .אירופי Heimatמעין ,~לוחייםהרחבמלכאתהמעצבת

"אחת"לשוןבליפוליגלוט-כמנהג-יהודים-רבים,תלוי-באוויר,כשהואשפינוזה

היהודי,שלהעצמיהשלטוןבצורתהקיוםלפני"העדיין",בשלבעדייןהתקיים,

לו"שתקדישהעברית,ללשוןלאקדמיהלפנותהאפשרותבפניופתוחהחיתהולא

בענייןותכריעוהתעשייה,"הטכניקהלמונחישהקדישהלבתשומתאותהאת

ותעצבשלו,הלשונותריבויאתולתמידאחתתסלקשמו,שלהאחידותחוסר

אחת.ללשוןאותה

אליבא-היאזוטרתאמילתאלאוהאנוסים",שב"משפטהמשותף"ה"שם

מחליטהמשותף,השםבכלל.אומותשללקיומןההסברגםוהואייתכןויובל,

חוקיבתוךלמשמעותיתההופכתלקטגוריה,ללא-ממשיהממשישביןמהאת

ישיםרקשפינוזה,שלהאונטולוגיה"לפיאמנםמחדהזה.העולםשלהטבע

 ,, .בךלב ,,שםאוממשחסרותהפשטותרקהם'כוללים'ממשיים.הםפרטיים

סיבות,שלרשתיצרוהטבעשחוקימונע,אינוזה"נומינליזםשמאידך'אלא

ישתנוימתמסויםךיחיקבוצתלשהחייםונסיבותהגורל'הדימוי'שבגללן

אךממשי,אינדיווידואלבעצמויהיהלאככזה'העם' ...הדדיאומקבילבאופן

לצורךרחי'כהאףומשמעותי'יהיה ,עם,הקטגורייתבשימושה

הערה 508('כופרים',גורלם"ויםךיחיהלשצבםמשלמדעי-טבעיהסבר

11 (. 

יובל)(ירמיהושפינוזה"שלהאונטולגיה"לפי

א-מוחלטותאוהיסטוריתממשות ?משותףשםאובלבדשם-ו"אושוויץ"

האומותשל"קיומןנחלתאומסוימת"יחידים"לקבוצתשייכת ?היסטורית

לומר'ישזהירות,ב ?הכרחית"ואףמשמעותית"קטגוריהאומושג ?בכלל"

זקוקיםוהמשותףהפרטיהשםאוהקטגוריההמושג,אושוויץ'שלשהמוחלט

גםכךיובל,פיעלהאימננטיות"שלב"פילוסופיהמדיוןיותרנרחבלדיוןוראויים

במקרהלהםנזקקיםאנחנוכאןאבל ;שפינוזהשלהפילוסופיהוודאיהחילוניות,
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רשתופורשבזו,זוהתלויותהסוגיותאתבחדא-לישנאבתוכוהמאחדמיוחד,

הדברים.מכףכניןואליה-אחתאונטולוגית

הזה,העולםחיובעלשראינו,כפימבוססת,האימננטיות"של"הפילוסופיה

האמונהאוההיסטוריותהדתותשלילתקרי,האשליה,שלילתמתוךשבכאן,

עליהואוסרהדתית,האשליהאתהתוחםצושלבצורהמופיעהוהיאהטפלה,

מתוךהשפהמסולקתבוהצו,שלהחילוניהביטויהזה.העולםבעניינילהתערב

חוזרתהחיה,לשפההמתהקלצקיןשפתביןהתרגום,אורךלכלמופיעשיבה,

שפינוזה,שללדבריוביחסוכך,ולהיתחם.לשובלהישלל,כדיהמתה,השפה

ישותואתלשמרחותראדםכלשבההתשוקהאתמכנהאניהרוחאיתנות"בשם

 :יובלמעירלבדה",התבונהצווימתוך

dictamina , סמכותי,דתירמזשללכיווןהמובןאתמטההתבונה","מצוותקלצקין,תרגום
הדתצוויאתשפינוזהאצלהמחליפיםהתבונה,בצוויבחרתיאנילשפינוזה.מתאיםשאינו

 ) 3הערה 255 ,.ת(הסמכותית.

לשפהושובשוביובלחוזרהאימננטיות,שלהפילוסופיהשלהשלילהכמצוות

מושבלהיותנידוןקלצקיןתרגוםאותה.לטהרכדיאותהמשיבשפה,שאיננה

יובלמצייתובכךשלילה,מתוךתיחומואתלהדגישכדייובל,שלהתרגוםלתוך

בחינתשהיאהלשוןאלזמננובנימלשוןהאימננטיות",שלל"פילוסופיה

החילוניותאתלהעמידכדיהדת,שלילתאלשבחזרהלהכרחציות-"עדיין,,'י

שפתשלילתשלהלוגיקהאתלהביןכדיואולם,"העדיין".שפתלאשהיאבשפה

אושוויץ.שלולמוחלטהאנוסים"ל"משפטלתלוי-באוויר,לחזוריש"העדיין"

בחרכאשרשפינוזה,שלמיוחדתהברקהזוחיתהיובל,טועןכזכור,

הקונברסוס-אחדשהםפנים,שניזולהברקהשלו.התיזהלהדגמתבקונברסוס

הבדלבלאמדתו,מופשטכשהואהיהודי",הקיום"עצםאובטהרתו,היהודיהוא

באימננטיותאוהנוצרית,הדתאתהכנהבקבלתו-הגויוביןבינומבחין

מופיעהאזודווקא-שפינוזהבמקרהכמו ,שבכאןהזה,העולםשלהחילונית

מצב"העדיין".במצבהפתרון,חסראךהמלא,במובנההמובחנתיהדותו

אתכדוכלאלמנותמקוםכאןאין .האמורבאופןיובלחוזרקלצקיןשלהמתה"העדיין"שפתאל . 17

יובלשלהארוכההעדתודאולדוגמא,הזו.הלוגיקהאתבעצמולחוותמוזמןהקוראהשונות,החזרות

התבוניתהדתיות"שהואמשוםביותר",בושהתלבטתיהביטוי"הוא pietasהמלהתדגוםבעניין

רומזתזומלהבימינואבלקלצקין,כמו'חסידות'לתרגםיכולתי ...ההתגלותדתאתהמחליפה

כלומד'צדיקים;בסמכותואמונהמיסטיתוכןעלהמבוססתהבעש"ט,שלמיסודוהחסידותלתנועת

 .) 67 .ת(חסידות'".'מידתבביטויבחרתיכךעלבהסתמך ...שפינוזהכוונתהיפוךעל
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הואשביהדותו,הטפלכלאתהיהודיהשילבוהמצבכןאםהוא"העדיין",

אלאהסובייקטיביתבתודעתולאהתלויגורם,יסוד"עלטהורכיהודיאזמתגלה

ומנוכר'"אובדבמצבשהואמפניועדיין'קיומו",עצםשלאובייקטיביבמרכיב

החילוניתהיהדותאתשעשתהחברתיתמציאותחיתהלאעדייןשמפני

שפינוזהשלוההברקההאנוסיםבענייןהמובאהאת .) 225('כופרים',לאפשרית"

 :הבאבמעבריובלחותם

לשיאוהגיעה-והעשריםהתשע-עשרהבמאותוהופיעהחזרהזוקיומיתאנטישמיות

שלזהמסוגירהישמסקנההיאאושוויץ ] ... [אושוויץרפותשמבביטויה

עלאלאלמחקואפשרותאיןהריהיהודי'שלהקיוםבעצםדבקהכתםאםשכן' :אנטישמיות
האנוסיםתולדותעלבהשקיפושפינוזה ] ... [הפיסיתהשמדתו-עצמוהקיוםמחיקתידי

ראההוא :שםמיואלציץמהדיוהיהקיוםהלשעומקבנהמראהדווקא,

מושגיביטויזולעובדהלתתעדייןהצליחלאכיאםהיהודית,הדתמןרחבהיהודיהקיוםכי
 ) 216עמ'(שם,ברור.

הגויוביןהיהודיביןהמבחיןההבדלכלומרהיהודי'הקיוםעצםשלהעומקמבנה

"שמציץמה p:רקלשפינוזהשהופיעמהאבל .באושוויץהתמצההבדל'כלבלא

שלהמוחלטמתוךאואושוויץ'מתוךמלאבאופןיובלאצליופיעמשם",אליו

הסובייקטיבית,הכרתווביןהאובייקטיבימצבוביןומפרידהכמחברתאושוויץ'

שיתברר:כפי

החילוני,-המודרניהיהודישלמצבואתומבשרמדגיםשפינוזה

אלפים,מאות,מאלה.אחדמובהק,באופןהיה,עצמושהואבליהלאומי,אוהמתבולל
הדתמןלצאתניסוהחילונייםדומה.במצבעצמםאתמצאוהבאותבמאותיהודיםרבבות

נזרקואלהכמוואלה-הגוייםעמיאלהעםמןלצאתניסוהמתבוללים ;הלאוםאוהעםאל
תוךאלבימינו),זאתכינהשסארטר(כפישלהםב"מבט"אוהגוייםבתודעתחזרה,פעםכל

וחברתיתתרבותיתהיזרקותזוחיתהלפעמיםלברוח.ניסושממנוהקיומיהיהודיהמצב
המשרפות.תוךאלהיישרהיזרקותזוחיתהדור,לפניאחת,ופעםבלבד;

ברורפתרוןלושהיהבליממצבו,לברוחהיהודישלהיכולתחוסראתחזהעצמושפינוזה
רףשנהיהרה'ודב-חנהואלכמיבןזה'פינושרוךבהוא,גםואכן .לכך
אויהודי,הואהסובייקטיביתתודעתולפיאםאותולשאוליטרחשמישהו'בליאושוויץב
 ) 197(שם,הדת.מצוותאתמקייםהואאם

אושוויץאבלהמשרפות,תוךאלהישרנזרקודור,לפניאחת,פעםהיהודים,

אלבפוליןהעשריםמהמאהאלזמני,אוא-היסטורי,באופןומושלכתנזרקת

האימננטיות"של"הפילוסופיהחלילה.וחוזרבאמסטרדם,השבע-עשרההמאה

זרבבית"שה"היותהשפה,חסרהיהודישלמצבותיאורבעזרתכןאםמושלמת

שלההבדליבאושוויץשמועמדההבדלהזה.ובעולםבכאןשמופיעבמוחלטלו,

קיוםונשארהחיצוני,סממןמכלוטוהרהשהתנקתההחילוניותשלאנוס-התבונה,
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בכללהופיעשיכולהמשפט-האנוסיםבמשפטמובדלתאנושיות,שלטהור

החילוניותשלהאימננטיותמשפטעםומושלםמשלים-ב'אתיקה'מקום

הגויוביןהיהודיוביןכחילוני'עצמווביןהיהודיביןבהבדל-כשלעצמו'ומסתכם

ביאור.לעודזקוקזהענייןהמוחלט.מתוך

וגו'לכם"יהיהאחד"משפט

עללהעירהראוימןאוליאבלשפינוזה,אצלהנצחלענייןכאןלהיכנסאפשראי

שלוב"פילוסופיההמחנך'בתרגוםיובלאצלשפינוזהשלהנצחעניין

 ;האימננטיותשלהכפולהבלוגיקהמשמששפינוזה,אצלהנצח,האימננטיות".
הביטויבעזרתמתוקןוהנצחדתי'בנצחשמדוברלחשוביטעהלבלמוזהרהקורא

שבכאןהזה"העולםלומר,רוצההאימננטיות",של"הפילוסופיהשלהראשוני

שהיאהשכליתאלוהיםאהבתבענייןשפינוזהשלדבריועלוכךובעכשיו",

בתוךהמושגהנצחלרעיוןמפורשביטויכאן"ישיובל:מעירנצחית,

(והקושי)הרעיוןשהוא-ןמבזדתלנוהנצחהחווייתאו-זמןה

שפינוזה:שלדבריואתגםוכך ,) 1הערה 393 ,.ת(ה'אתיקה'."שלהסיוםבחלק

ממנהנשארכןוהשלישי,השניההכרהבסוגדבריםיותרמכירהשהנפש"ככל

זהפינוש'נשאר',"באומרו :חילוניביאורלבאריובלממהריותר",גדולחלק

 . 31ה:למשפטבעיוןשהנהיגהארעיתהבדיהבלשוןלדברממשיך

נצחיותמאידיאותאזמורכבהנפשמןיותרגדולשחלקלומר,כוונתולמעשה

מימוששלברעיוןהקייםהפרדוקסמןנובעבדיוניתבלשוןהצורך(על-זמניות).

ה'אתיקה'.שלהאחרוןבחלקשפינוזהשלתורתויסודשהואהזמן,בתוךהנצח

להגיעאועל-זמני'למצבחיינובעבורלאמוריםשאנובכך'הואהפרדוקס

הזה."ובעולםאלהבחייםאותוולממשבזמן,תהליךשלכתוצאהאליו

האופןאותוומבטאהנצחמושגמתממש ,מהתיקוןלבדאבל .) 2הערה 397 ,.ת(

האלזמניהא-היסטוריהמוחלטכלומר,האימננטיות",של"הפילוסופיהשלהלוגי

היחידשהתוכןהמוחלטהאלה.ובחייםהזהבעולםהיאשממשותוהעל-זמני,או

העולםשלונשניתהחוזרתהשלילההיאיובלשלבהערותיומבטאהואאותו

שהואוההבדל,ההבדל,הואכולושכלהא-היסטורי,המוחלטכלומרהאשלייתי,

מתוךהדתאתראשיתהמטהרהמטהר,ההבדלגםהואהיחידה,משמעותו

כדיהשפה,ואתקלצקין,תרגוםאתהמטהרהתרגוםבפרויקטכמוהיהדות,

שובהמבטאתהספר,תרגוםשלהאחרונהלהערהעדושוב,שובקיומואתלאשש

שהואכפיוהא-היסטוריהאלזמניהמוחלטשלהעיקרוןהנצח,כלומרזה,עניין
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ההבדלשלהעיקרהואהאימננטיות"של"הפילוסופיהבתוךומתפרסמתפרש

לתרגום,האחרונהבהערתויובלגורסוכךהזה,ובעולםבכאןהממומשהמוחלט,

לנומזומנתחיתההנפשגאולתל~"הרי :ה'אתיקה'אתהחותםלמשפטביחס

 ?אותהזנחוהכלשכמעטלקרותהיהיכולאיךרב,עמלבליאותהלמצואויכולנו

 :יובלמאירוזאתנדיר".שהנוכשםקשה,הואמעולהדברכלאבל

salus , ושיאו),הספרסוף :ביותרהבולטים(וגםהחשוביםאבלהיחידים,המקומותאחדזה

להציעכאןמטרתושכן' .ובמתכווןהנפש;'גאולתזו'דתיתבמטאפורהמשתמשששפינוזה
הדתושלהנצרות,שלהנפשגאולתלמושגואימננטי,ארציפילוסופי,תחליף

 ) 2הערה 403 ,.ת(בכלל.הטרנסצנדנטית

הטהרניתוהחילוניותאושוויץשלהמוחלטכלומר-שפינוזהשלהאונטולוגיה

האימננטיות"שלב"פילוסופיהבזוזהסלוליםשנמצאושלילה,מתוךווה 1הזק

-הבדלבושאיןמהאתמוחלטבאופןכמבדילהאלזמניהמוחלטאתוקובעים
לאואכן,ובעולם-הזה-שבכאן.ההיסטוריהבתוךמשמעותגםלהםשתהיהחייבת

כךיובל'בדבריהזהלעולםוהמעשייםלשפינוזההפרשנייםהאיזכוריםמעטים

 :לשפינוזהבפרשנותעצמווביןהיהודיביןהגוי'וביןהיהודישביןההבדלגמאלדו

לוהיהלאברור,חילונימסרלשפינוזההיהכלליתהרהחבהשבילבשבעודאך

היחידיםשלהחילוניותעלנאבקשפינוזהזאת.ככהיהדותשבילבברורפתרוןעדיין

דיוהיאוםללשמודרניהמושגהאלהגיעטרםאךהמדינות,ושל
 ) 227('כופרים',הדת).ומןהפוליטיתהזהותמןנפרדתישותשל(במובןניוחיל

יובלאצלשמגיעההאימננטיות"של"הפילוסופיהנמצאתופרחכפתורואכן

שלההבדלומתוךאושוויץשלהמוחלטשאחריהפתרוןאתומוצאתלשיאה

 :הבאבאופןהחילוניות,

שבוסטית,זיפינוסופית-שופילחינהבמתקףההיחידהאופןאחרות,במלים

מדינהבמסגרתהואהמודרני'בעידןעצמםבלוטשלולהוסיףהיהודיםיכולים
 ) 224('כופרים', .משיתמתיךוהי

מוצאתהיאשבמוחלט,בהבדל,אבלהיא,אחתעצמושפינוזהשלהפילוסופיה

 :לגוייםובפילוסופיהליהודיםבפילוסופיהביטויהאת

כללית,האירופיתהחילוניותהאתגםהדברים,שניאתבגופומבשרשפינוזה

ולחילוניות ;שתיהןלהיווצרותתורםהואכן'עליתריהדות.הלשחילונהאתוגם
חילוןעלהשפעתודרך-בעקיפיןמזהיותראלאבמישריןרקלאתורםהואהיהודית
לרחובגםרביםדורותלאחרחדרזהאחרוןתהליךכאשרוכך'בכלל.האירופיתהתרבות
יהודי-רה-שפינוזהבנדיקטוסברוךאחדשלזכרואתבצדקשםעוררהיהודי,

הבאיםבדורותעמובניגורלאתמגלםהאישישגורלויהודי,זאתובכלומנוכראובדכופר,
 ) 229('כופרים:ממנשריה.היהשהואהמודרניותעםהתמודדושבהןהאפשרויותגיווןואת
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הגוי,וביןהיהודיביןשמבדילותשפינוזהלפרשנותההשלכותמןכמההןאלה

האונטולוגיהאוהמטאפיסיקהיסודותאתהניחאחרים'וכופרים'שפינוזההספר

הגוי,וביןהיהודיביןהמכריעבהבדל-מחליטביטוילידישיבואושפינוזה,של

מדינהבמסגרת-ליהודיםשפינוזההליברלית,החילוניות-לגוייםשפינוזה

בפרשיהמרתקהדגםמוצאיםהאלההמעשייםההבדליםאבלממשית,יהודית

אתמחתאבחראושכוללתישראל,במדינתשהתרחשהפוליטיתמשפטית

הממשיבתוךמזולתו,היהודיואתמעצמוהיהודיאתהמבדילהאלזמני,המוחלט

יסודותכלמתמציםובהדניאלהאחהמשומדלפרשתהכוונהההיסטורי.

 :זועגומהפרשהיובלמבארוכךהאימננטיות",של"הפילוסופיה

-בגללהדווקא-חשזאתועםהנאציתהשואהבזמןשהתנצריהודידופאייזון,דניאלהאח,
עצמועלהצהירלישראל,עלההמלחמהלאחדהנרדפים.עמוניבעםעמוקהסולידריות

הדיןבפסקדווקא.השבותחוקמכוחישראליתאזרחותלקבלודרשקתוליתדתבעלכיהודי
שישהזרותמידתכי .לכששוםבזמךנישראלשלהעליוןהמשפטביתשהוציא
('כופרים',זמנה.בתהתודעהולמצבההיסטורילמצביחסיתהיאזובתביעה

511 ( 

שלשרידיההיהודי'העםשלהעצמיהשלטוןרשויותרקויובל'אליבא

לבצעיכולותהיומההבדל,סבל"כמוהם"שמיהאנוסיםכלומרה"אומה",

באוויר'כתלוייםולאהממשייםובמקוםבזמןבו-זמנית,כזו'משובחתהפרדה

בהיסטוריה,המתגשםמוחלטשלהבדלההבלתי-נבדלים,ביןאחתהבדלה

לעצמוהיהודיביןהפרדהזמנה,בתהתודעהולמצבההיסטורילמצבבהתאם

זמנית.ואלמוחלטתהפרדה-לזולתוהיהודיובין

שפינוזהמקרהלומר'אפשריובל'שלהפיוטיתבלשונולסייםאם

מיכאלבןברוךהשםביןהלשונות,ביןמרחפותהאימננטיות"שלו"הפילוסופיה

שפינוזהשלהיהודיהשםבאושוויץ'שפינוזהזכהבוהשםשהואדבורה,וחנה

שםוש"עוררהיהודיהרחובעל-ידילושהוענקהשםוביןהגויים,בידישמסור

רה-שפינוזה".בנדיקטוסברוךאחדשלזכרואתבצדק

לפ"קתשס"החיי-שרה,מוצש"קברלין,
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