
 2מופעם
• 

למפרותעתכתב

רד•קל•תומחשבה

 5 0 0 2ל Iאפר

:S-t<-1,1ce 

:~.tudJ(:,~; !.,itirarר,r 
1V1:נir1 ;ד ibra,,111 ,. . . .L, ., '·",,! J 

תר, Dשאול , Dמייזלרות , l"L1WjJל llעודדמערכתלאור jJיצחעורך
רונןיגל oעיצובלנר iJתוםמערכתרכזת L1רוזנבל'דפנה



ורתית jJביכתיבהטיפוחרמען"השכמה·:עמותתידיערלאוריוצא

 5Bם i 433795"ר lJIמעוררתוחשיבה

אריהו nרוייגור,דרנה jJברוך,מריאשכנזי,מאיהאגמי,ר nרשתורות

י,ד onרימורזכאי,אוריאןהגר,דריהת"א, jJינמט oמנהר-גרבוזארוןגפני,

מרצו,מורי , oאנדרוהוצאת-ררריערבונה, oרידפניכהן,ודרוןטרץ;דני

 oונדו jJזאהיהמני,ארי

 Eil 24םמיקוראביב,תל , 241ס 5ת.ר."השכמה":עמותתלפקורתהמחאותלמשלוחכתובת

 info@mitaam.co.ilהרואללכתובתרקירכתבי



העניינים תוכו

w רוw שיריםה שבתאיאהרן 5

ראור jJיצחמאנגרית , 1יפור 01גירוח שלחעוז 7

לאוריצחק 13 1ירים w1רפרפוהפראהבת

וייםתמר 17 1יפור 01ברית

1w שיריםי דותןשי 21

ר nרי nעראמערביתערפאת,ערפד oהה דרווישמחמוד 23

אינילאה 29 1יפור 01ר gה~

w יw שיריםה גטשפו-מוו[תלי 39

לאוריצחק i 43ה DYJIוערביםהמזרחית"וייהשנאהיהושעא.ב.

ברוךמרימערביתמרומן],tפע jJ ]יארו חיוך•אליאם 61

o יפורo שוראםזן 71 1יפור 01פציפי

באטלרגיודית i B7ה DYJIפגיעיםחיים

JW פרשירים,יtמאיjJ יתYJ יjJ פדובאהll 105 מוגטאלהאאוגיגיו

JW יjJ פעיםtהיידגרער ויטגגשטייןלודוויג 107

tפיין WJרוויtפגהתרגוםבשורי פרוידגטלוגדעוןמטרעגת 110

גרשינעמה 119 1ימה wר jJJ 1פיאידהר 1wפה 1הפר

שנטרעודד w 123וד jJהון wרביןעבריתיי:ראוהו jJשה~פמאם 11wייר

 1פית 101פירה oמ 1העבריתר wרגנארוגיהוהארמית,

ובדרךווה jJבתבר, oבבח~פא,ים 1עיו קפקאפרגץ 139

הכהןרןית 1מגרמ ,]'ב iהאמיתית





5 

שבתאיאהרן

שיריםשלושה

לאדםדומהשרון

~p ל~ןם,ה ?7יף;ר;ן

לשל;ם,יף;מההממשמשוהשל;ם
:ז ... ··:-:- ז-:

~נ;ירף:!ה ז:ור.ד??ז::ךסע,ת;ן

 1ע,ת;ן 7ה ?7יף;

למ;ריםיף;מיםהמ;ךים
-. . ' . 1 

 .לחנףךה ?7יף;ך::זחנףך
ש ry?:7א;ט;נףס ן;לז:ו?:?

~~יט י~~

::ז~ךךכ;ת, ל!:;~~זקים

 ,~ז:יי W ~~ג;:א;גיכם??לןה
מ;:;כיו:זך::ז:פ'ל

לאנשים,יף;מיםשהם
:• •• • -:-T • 

 ,'ד~ך::ז~גףס ל~ל~ז::::ז~ע,לךם,

 ז~ך~ז:: ל;~
 ת;~~;~~ םךד:~;:

האדמה,תפףחיאתנ;ךקאני
 Tז:-ז ••- '". " •-:

 ,םז::~ם ,םז::ך~ם

 .ה~ן~לבכפףח.ייף;~ים

פחימהטלי

ס~י~~דיזיט;ךים~ין

~~ל;שףך::ז;ינ:י~ים

~פךהה 9 .ע?:?

 2מטעם



אהרןשבתאי 6

לבמיגנירשל
:• : T •• 

tt לגךקיסה ?7ו;ז;ו~ n ·ר, 

לי! wךק ttר'!'אז

 ,פ:"~ w ז::י .?i~~זילא
ךר;ע;נ:ןי~רתיק;ת . . 

א;תןנ;שאהייתי
'T ' •• T 

 .ר~ך~~ל??ל;ן
tז .?iל;ס:ה~ע.ה

טמפ;ןלשםלןלהביא
 :- : T T T 'נ

ק;להא;

נ;קשיםהיימשקפינייבערב
'." •: T : '' T : T : ' 

מנשק:פשהייתי
: ."' T • • : -•• 

סדו w ·ז::~ת

W ס~לי;~ה.~~נ:וול

לטליתהילה

אזפאאם
• • T 

 ,ת;נ~~לוז:יזpלחלא

ה, ?7~חי~לי
:;~זקיר י;~לו~זpלח

ז;וחלנ:ון, י~~כ;~ת
שהתרגלילאנשיםפי

' T -: T ' .'' • : -: 

מיליטריסטיחראמלאיםלמסטינגים
: ."' : ' : ' : •• ' TT ' ' T ' : • 

לחםחציהבאת .... : :-. ... ... 

~לב,ךכ;ס

לר-א~ם~על wיל~דה
 ,ג;ז::~תפ;~;ים ?7

לרגליהםשזפז-וחת .... --:-: .. ... 

ס~ריחים,~ת??~ךקים

לינץ'של:פמשטר~ים nש
•,• -• : • : T :• • : 

ע,ז;ו Q ~ 19 ~ף 9 ?ג;:

ח~יי·ך::ז~את

 2מטעם



7 

שלחעוז

גילוח

שליהקרחת

חיתהזוארוך.שעריהיהקטן,כשהייתיבעדינות.זהאתלומראיךיודעלאאני

עלסיגריהלינפלהראשי,אתכשגילחתישעבר,בשבועוטעמה.אמישלמדיניותה

אניעמוק.נשמתיממנה.עלהריחשלקטןוענןהרצפה,עלשיערשלקטנהדיערימה

פילטר,שלכמולאאפילוגפרור,שלכמולאסיגריה,שלכמולאהזה.הריחאתאוהב

השיער,אתחרךלגולגולת,שחדרלפניעודעדין?שאהיהראוישרוף.צמרכמוקצת

אתכדורשרףלאחרת,אחתמאונהדרכואתועשההמוח,קרוםאתקרעכאשרואפילו

אמי.שלשערה

חייכה.היא .שחורשיערלההיהתמונות.לייש

ביןלקוקיות.שערהאתאספוהםשלנו;לפרובינציהחדשהמהגרתשמונה,בתהיא

מחייכת.היאהקוקיות

שניםהלא·נכתב.הלא·נקרא,הלא·מודפס,עםכאן,מאושר,קלדןאניהלילה

אלבוםבפרובינציה,אצלנוכאןמפותחהכיבז'אנרלזכרהמשהולעשותשסירבתי

הזמן.הגיעאמא,אותה.אורזאניוהנה,הזיכרון,

במיטה.לימחכהשמיכתה

אצבעותי

המרחבקוטןאתללמוד Iהארץקצהאתלראותהצופים,שלבמסעשש·עשרה,בתהיא

מחייכת.מימיה.בידהשלנו,

מסורבלת,מקלדתעלמאושר,קלדןאניהלילהמספקת?קריאהזושתהיהראויהאם

יידע,שמישהוצריךהאדמה.עלרוקעותשרגליכמוהקלידיםעלרוקעותאצבעותי

הכללמרותנוהגים),אנחנו(כךבשקטהחוצהשחמקהמחברוגםהגיבורגםכי

משוכפלים.

 2מופעם
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רכות.נראותגרעיניות,שהןאףירכיה,חאקי,בחולצתשש·עשרה,בת

בהירות.ביתרזאתלומראיךיודעלאאניקורא.בעודךמתים,אנחנו

עי~י

 .אחדארוךלקוקואסוףהשחורשיערהשלי'העריסהמעלרוכנתושש'עשריםבתהיא
היאכתפה.מעלתלוילי,שהכינהביצים,מקליפותמוביילמלחמה.בעודניצחנוכרגע

מחייכת.

יודעואינךלךלספריכולשאנימשהוישהאםיודע.כבראתהזהאתמתים,אנחנו

למקלחת,הלכתיהקומפוסט,לערימתהשיעראתהוספתיעדיין?רואהואינךעדיין?

לחדרבדרךהשוקולד.מןבהירותהאגוז,מןכהותחומות.במראה.אמיעיניאתראיתי

עפעפיה.אתסגרוהמתים

היטב.עיניךאתלעצוםחייבאתהמבין.אני

אפי

הצבעוני(הפילםאדוםבפונצ'ו·תינוקותבידיההתינוקתאחותיואחת.שלושיםבתהיא

הבאה.המלחמהלקראתלאחורהספירהאתשומעתלאאמאהגיע).

מחטטאניבחוץ.כולםבבוקר,שבתמאוחר.באלגנטיות.זאתלומראיךיודעלאאני

במגירתהישניםומשקפיהשעוניהאתשומרתשליאמאביסודיות.שלהם,השינהבחדר

לסקס.איזכוראיןאיורים,לעיסוי'הדרכהספרשלה.(והמטפחות)הגרביים

לכביסה.השלכתהלפנייוםהשמיכהאמא,שלבצדלרחרח.למיטתם,זוחלאני

ידיאתומותחגופיעלהפיקהיריעתאתמקפלאניהשמיכה.בקצהגביעלשוכבאני

אכלהאמאמהיודעעמוק,נושםשלה,בפקעתגולםומתגלגל,מתגלגלאנילצדדים.

ב~רי,כרוביתבצל,עםמטוגןעוףכבדשלה,הזיעהבמשקעמתגלגלאניהשבוע.

טורקיה,נוסחחצילמאודה,אורזופטרוזיליה.עגבניותמלפפונים,דק·דק:קצוץסלט

אכלה?אמאעודמה ...הזאתהנוספתוהחריפות

שליהרקטום

אילנה,היהששמהחברתה,המלחמה,לאחרקצרזמןלהופיע,החלשיבהכששיער

יותרתספורותלנסותהתחילההיאכךאחרבחינה.להשתמשאותהלימדהכמוה,בדיוק

תלתלים.כולושערהאתזוכראנימתוחכמות.

 2מטעם
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לימררוקטן,כשהייתיכליפה.גופיאתמברישאניאטאטלמקלחת.הולךאני

ירדה,שהכספיתערהזכוכיתשפופרתאתמנערתחיתהאמאמזכוכית.במדחוםחום

בדיוקהעכוזים,ביןבמקלחת,מנומס?שאהיהלמטה.הפניםעםבחיקהאותימשכיבה

חמש·עשרהלהזדקנות.סימןסחור.חשבתי,אמא,גולה.הרגשתיהטבעת,לפימחוץ

רומיםנהיהבקרובפעם.אימשהיינויותרבגילעכשיוקרוביםאנחנומותךאחרישנים

כספיתוכדוריהמדחוםאתכשהפלתיזוכרתאתהרבה.כל·כךעללדברנוכלמאור.

הרצפה?עלהתגלגלוזוהרים

לשוני

זוכראנילכתפיים.מעלומעלהפנימהמסתלסלמטה,נופלשערהארבעים.בתהיא

עגילה','אבוהאפנתי,התספורתשםאתבלשונהלגלגלנהנתהאיך

רוטטתהיאמלבין,מאובקברירמכוסהכיום,האמת?אתלומרעוריכולהלשוניהאם

לא?בלשונכם,דובראניעוברה:מאופקת.מאומנת,שבורה,בלועה.

לשאלות:אשיבועכשיו

כאן?זמןהרבהכבראתהעושה?אתהמהאז

כאן?לךטובאזבאמת,

שם?לגדולזהאיךאז

היה?איךלצבא?הלכת )?זא(אז

וילדים?נשיםמישהו?הרגתאז

איןמחסה,מקומותכמהמרסקאותוראיתי ,מטרטראותושמעתימקלע,(ראיתי

באמת.)לאמחסה,

וגוי

מוחזקיםילדיםמשחקים.מגרשלידעוברהפסקה),איןפעם(אףלהקלידמפסיקאני

האחרבצירה .בהןלירותשאסוראימהותעליהםשומרותספסלים,ועל ,גררמאחורי

 2מטעם
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אדיב?שאהיהמכוניות.מסלולישמונהנושמיםהמדרכהשל

אםאותי.נושאותעודוהןיציב.שאהיהכדיהרחבותרגליהכפותאתלינתנהאמא

רגלייםכפות ...להודותזהאיןבעמוד,היטבנעוצותהרגליםשתיהלילה,כאןאני

פנילקדםמשא,לשאתשנועדורגלייםכפותנווד.שלכלבים,גורשלכמוגדולות,

הפתעות.

קבוע,בקצבלנשוםאיךאותילימדהשליאמארגלי.כפותאתלהעבידאוהבאני

שמונה,שש,חמש,ממלחמה?מתעשרמיארבע,שלוש,שתיים, ,תח"'ולשנן,לצעוד

תשע."

ממנה.זכרשוםרואהולאאמישלעיניהמתוךמביטאניברחוב

ריאותי

בגינתפטוניותשותלתהכל),בסדר,להיותיכולעוד(הכלושתייםארבעיםבתהיא

מחייכת.היאלפרובינציה).הגיעו(הפרווריםהחדשביתנו

לה.שנשארוהשחורותהשערותמעטאתאהבשליאבאהתרבו.השיבהשערות

יערכרתנוהמחזורית.המלחמההכרזתלקראתאנחנושיערה.אתשתצבעביקשהוא

להרחיקהייעור,נועדכךלשםלכל,וקודםהכל,אחריאבלהפרוור,אתלבנותכדי

תוההאניהיוםעדבשבילנו.עליהלשמורהקרקע,ועיבודהצאןמרעייתהילידיםאת

חסרכן,תמונה,בכלאמיתי·קפואהואלמכני.יהפוךשלאחיוכהעלשמרההיאאיך

ביטחון.

רחבותריאותיזמן.הרבהכל·כךאותיסובלותשהןמשוםשליהריאותאתאוהבאני

יחדל,שהיריברגעאוויר:להחזיקאוכלעודכלואכתובעמוקאנשוםעכשיוומרזוחות.

ואנחנופצצות,שאינןלמליםמקוםשלנו'במיםקיצובשוםפאוזה,לדבר'זמןיהיה

עלנדבראדמה,עללדברלנושאסורוכיווןפאסיבי,עישוןעלשלכםהקטעאתנשמע

 ...מרקמשתנקהאדםכרגעאבלהאווירשלמחדשחלוקה

יושבתבגינה,עובדתבהלהתבונןיכולתיהחדש,מטבחנושלהרחביםמחלונותיו

סלע.על

שליהנימוסים

יכולשמאל,בידיציב,מזלגרקבשמאל.ומזלגימיןבידסכיןלהחזיקאותילימדהאמא

במזלגמשתמשיםילדיםשלנו,בפרובינציהעשר,בגילבנימוס.לפההאוכלאתלהגיש

השפתייםאתלנגבכדירקמשתמשיםבמפיותדבר.שוםלהפילאולטפטףבליוסכין

 2מטעם
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כדיבצלחתאצבעותיהאתלטבולאהבההיאאבלהכוס.אתאליהןשמגישיםלפני

הרוטב.אתלגמור

לאצבע,בוהןביןתרדעלהלגלגלבידי,לאכולאוהבאניואחת.שלושיםבןאני

שתהיה,ככלמיניאטוריתנייר,מפיתלהניחדורשיםנימוסי:ןברוטב.אצבעלטבול

המקריםשבשניחושבתחיתהאמאימין.בידאחוזבמזלגבאוכלפיךולמלאבחיקי;ן,

צורה.לזהאין

משיניךהמוחנקים,משיהוקיךמבגדיך,הדף,מולכשאתהמעורךקורנתהבריאות

אהובה.מעלעיתון,מעלספר,מעללאכולגםאוהבאניהמולבנות.

אנשיהזמניים,ואנחנו,עולמך,זההכל,אחריכוח.הפעלתהיאשלי;ןהסימפטיה

להתנהג.שנדעמוטבהפרובינציות,

מדףחיי

החוף.עלנשארולגבול.מעברממשוחברים,משפחהעםדרומהנסעוהםבחופשה

יליד,בידישליאמאנהרגהתיירת,שהיאחושבתשלה,השחורהיםבבגדשםניצבת

ביטחון.איש

בזה?יפהמשהוישיפה,זהאתלומראיךיודעלאאני

במתינות.זהאתלומראיךיודעלאאני

האםשלך?הביטוחוחברתברצח?משקיעשלךהבנקהאםשאלות:כמהישליגם

בחשד.בימתבונןאתה ...ההמעמדושלשורףשאתההבנזיןושלשלךהמכוניתיצרן

עםלגמורמתים,ארוןעלמכסהכמומציבה,כמוזה,אתלמקםאיךיודעלאאני

הכוח,שלהרכיםלליטופיונכנעהולדתי,מפרובינצייתרחוק(אניקורה.עדייןזהזה.

אנילאוניברסיטה.בדרכיביערכבישלאורךהולךאנימלים.במשחקימשתעשע

שהואכמהכל ,אמוןלאיבתמורהנפשילהקשיב;יכוללאאתהאבל ,לדברחופשי

שלי.)המדףאתמצאתימושעה.

אצבעותי

1 

J 

י
וארבע.ארבעיםבתהיא

כותרתעוד-(נשימתינשימתיזה.אתמקלידאניכאשרכאבעדמצטננותאצבעותי

פני,מהר.ויותרמהר.יותרנושםאניניחר.גרונישלך?),הקריאהקלותלמעזמשנה

ממש,אצבעותיקצותלשרוד.כדיסודיים,שיישארוצריךאנישלי.הפניםאתעזוב

קופאים.כךאחר ,מקורתחילהדוקריםדם,חסריבקלידים,המכיםהחלקים
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שמיכה,מקלדת,סיפוק.תעוררבזהשהקריאהרוצהלאאני ...לאיךיודעלאאני

לפלוטלקשת,זהאתלגלגלבשבילך,מליםשלסמיךגוףלבשליכולתיקרות.אצבעות

יכול.הייתיבאמתזה,אתאוהביםזמננובנישקוראיםכמובדיוקהדף,כלפניעלזהאת

שלי?עדייןיהיושלימלדתיהאם

חבורהעירומה;גבה,עלשוכבתהיאפרוע.שערהוארבע.ארבעיםבתהיאלעד

חדרמיטתעלהשרוף,בשערהמוקףראשה,עלנוסףשחורכתםבטנה,עלשחורה

אלאותימקרבהואהזה.הריחאתאוהבאניהשרוף.השיערריחאתמזההאניהמתים.

שלה.האחרוןברגעאמי

להדביקאובולמשוךשאפשרמהאתלהסירכדישבועיים,כלראשיאתמגלחאני

חרוכה.אדמהרקזיפים,רקמשאיראניברוח.להתנופףשיכולמהתווית,עליו

מהלומרהצלחתילאזה.אתלומראידיודעלאאניבאהבה?זהאתלומראפשרהאם

זה.אתתקראילאולעולםאמא:אותך,מכרתיכרגעשרציתי.

זה.אתקראתלאאתה

לאוריצחקמאנגלית:
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לאוריצחק

לפרפרהפראהבת

ממזר . 1

א;ת;ה;לרתיממזר.הזההשיר -. -... -: .. -: . 

אמרתילאאפלילאשת·איש,
: •• •~ • -: • T -: • 

~ג;י;כלים::זז~י ijן;ינ:יי, ה~,;לה
) :p ;מIJ ~:ך(. ~ r.7? גדיהי· ,;:זזקירר

חייביהה;ךים,עליאמראבחני,
:--: '' ''T --• T ' 

מאשרים).(ולאישריםטה;ךים,
: • : 'T : T '•, : ' 

נחש . 2

התנשפיתנחפזת,נשימהשקט,
."' .'' : • T ,'' : .י. •י• • : -: 

נליל;ת;ק nמרמבהילסקסזהירה,
: ' T : '." ' : -T •• -•• 

אשהשלבריריתנכילגעת,פלי
: ' T ' '.' • : ' : - - T 

לב;עלהאסירהלבעלה,מסירה
: T :-:-ז :-T : :-ז 

מחפשלאמקשקש,נ;רראיש . .. : -: .. : -.. 

ננחמהמסתפקנחמה,שים:פבר
 •:TT ••-:• TT '".:ז

השנים(מזפרחקביממה.פעם
--' TT •:•:--ז• 

נימהימה,קצתלכםחיתה
T:T '."T T: : T 

 )?ה ?7~ז

תפוח . 3

לךלזפהנחיה:הזפלאךוהתרה
: ' : T T : -  T T T-ז :-

מד"בהפ,ן'מןתגרשיהלאנקבה?
:"' T -: : : ' ' T -'' 

חיאז:ו~ןהגפ~תןגם ,ה??~~יז.tפ;ה
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ישלי;ןמתעקשת:חךהאבלנחמה,
."' T T T -: ז-' : -,"' :• : •• 

זקז:י:םךק~שךלינ;~ב;תע.י~:ם~לף
קדםךבאמתהזקנה,מעלכ;ןצ;רב;ת

: "' '•' : -' : T '." •:: ••• T -

מישלמה?אזקדם,ואםלחךה?אדם
T T : ד-: • - T T T •,• ' 

כמפשעהכצךאר'כמפרק,הרםהד
•• -y -·:דד:·- ד-- ד 

מתחתוהריקהחשךףהלבכהלמךתשלי,
--· ·ד: ז·: ··- :-: ....

הזיההרעלה,מפניךפחדמזרק:פמ;לע;ר
T : ": -- -•• : ' T T : -זז-:

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

חךה.לאאדם,לאמגדים,לאד;דים,לא
' : 'T T T ד-

לאשה."א;תישא"כבקשה,נקבה.חיתהקין
 ד•: • T:-דד ז••: ד:ד•-

הנחשילחש(אז
T •:-דד-

זמןהךאהרגעהרשע:
T TT T .'" -: -

סז.ז~~ה)

איינה . 4

הנ;ראה~;םמןהיהלךמסת;ר
' : TT ' --T 

מערהלת;ךהש;מרפנס:פמ;
:דד : ..-ד- :

מה:פלאתהק~ם,אתלבטלוכ"ח
: -:-•• ."' --y '." T -

ונערהנעררקחייבךאז ם\!שהיה,
',' TT -T T ' ---:-:-ז 

ראש;ןז~ךןאחרי:פמ;מב"חלים,
: T • : -:-•• • • 

הפשעכגללדים nפ;הכ.קרעדאנאלי, --. --... :-· ·:--:•-

 .אינס;פילאשררצ;ןנרפא,לאפצע
:• -' : T T : ."' '' נ' 

וא;מריםהקבר'הךאהרקטךםא;מרים
 . : : ......- : ·:ד . :

לאאבלנכ;ן,זהכע;לם,ישנעךרים
: ' " T T '," T y-: 

:פלם) ;מפ:(ה:פ"לע;דהספקנך
• : -: -: ••• T 

הנפילה . 5

אלתרךץ,ההליכהתלכי,אל
- T ז•-:- •:••-

אלתסתחרר'הריצהתרךצי'
T ' 'T T • : -:•• -

יקט;ףיטיל'הסחרךרתסתחררי' . : -: : . -. : -. . : 

ממית.למק;םא;תנךיט;ליקט;ל,
' : ' T : T •• ' 

:~יטמך;ק~יטמ; p:ר jp ז:;::זלב
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 15לפרפרחפראהבת

:פמ;מרטיטיפי;שלך;ך nנ
-."" T T , : -: • : 

לש;ניהמערה,נקצההפרלהבת
 . :-:זז •·:· ··--ז•:

tקיןה) jJ (~~ךז:זק~~.ריח

געגוע . 6

מאחר:פך:פלשםך;הךמי
' •• T T T T '•, : 

ךם ,~ערר w~ריז:ז?~לךלה,
מלבונךע;ךמיצער'שטףא; ...... --. . : -·· 

ש nל;אניזהמפחד?ר;עדים
:-. . --... :-. .. 
דלתשלמשק;ףעלשמךאת ... : .. --: ... ... ... 

לאמז-ורתנראית,לא . : .. ... ·~ ·~ 

לא~ר~עת,לא~לי,
י;ךעתלאנ;~עת,

 )א;ב~(לא .א;ב~~ם

.הבל 7

מךד: (:7T ~ך?תךב

~יש ת~~על א~ז::"
ל;מבטחל;ם, nנ
--: ••• : T 

הע;לםכןשהךא
.'' ."' T T 

שליה~לדהנא".
-T -•,• ,"' ."' • 

שנהנחרדיושלך,
: ."' T " : - : T •• 

~ים,ליל n;7;קים, nך

יהל;מיולחחםיךלי . -' -' -,-.. 
מתךקיםהמלךחהזעתן

'' " T : -T : ' 

הע;ךאתיסן.ןיךךלאלי,
• -: • ."' T 

~ער;םי;נכרע;ך ץ~;פז:;

;קה nהרכמטהלברך
 T :זז•-••-:

הרםאתיס:פ;ךלאוהע;ך
: T ; • '.' T -

:זקט;ףלאך::זךם 'ר; n ~ז::

נ;ק p ~לאי~ז:זי I::ז~ז:זד~ת
ן.ןמל;קלאן.ןשךקהן.ןשךקה,

: T : T ' : 
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המע~כההאהבהאבלאהבה,
 T :- ד-:-ד-7 : ז-:-

תמל;ןלאנבר
: T • : 

משפחה~י nח~ינ~על
--•• , -•• • : T T 

ס=י ,ה?~ TP ז::~ר~סה,
מהכלזהושפחה,עבד

."" ."" : • : T "." T -

מתפארתשפשאר .... : -. . : ..... 

=ה ttד ,ה?~ל~ז::
יסם JJ ;ט~ג;: ?ה?~ ry ~ז::

n ב~ת?<;לריב~;ל~ים: 
~סל;ם ;מ~~ל א~,,

לבינה,,,)יצפה
: -."' : • T 

תלדיבעצב . 8

אשהאתגבראני  T • :-י •: •: •-:

פרפרכמ;נ;שראני
:-• •• : -: T 

פרכמ;נבדהאת
-: : "' T : T 

למחרשהרת~ם
T ••-: - : T 
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וייםתמר

ברית

ותריסיםכפולותזגוגיותהעדיפוואמאאבאוילונות.היולאגדלתישבובבית

נוספתצורהגיליתיבית,עמוובניתילאיש,שנישאתילאחררקלכן,פונקציונליים.

מדומה.הריוןמלאת·ריק,תפיחהעלמתענגמתקמר,בדבוקר:שלרוחמתגלמתשבה

תיאור·שבת·בבוקר·בדיוקזהוהריבספר.כמוהנה,ולחשוב:בווילוןלהביטיכולתי

הכרתי.לאכיהלאה,שועטותבעינייםברפרוף,קוראתמדלגת,הייתישעליומשעמם

יפה.כמה-ועכשיו

בבוקר.שבת

בראי,הביטלזרועו,מתחתלרגעהניחהטליתתיקאתהכנסת.לביתהלךניתאי

ביןהתיקאתתפסמכוערת,בית''בעלארשתלומשווההזאתשהתנוחהוכשהבחין

כזהבוקר,שלנעיםשקטנשארבמיטהאצליהלך.כךאחרכנגעל.אצבעות,שתי

עדייןשלו.אתמחדשכאן,הווילוןוגםלבד,אינניישוב.ותכףהלךכשמישהושישנו

והבטתיהחלוןאלנשענתברכיים,עלהזדקפתיאמש,מלילשרידעירום,תחתוןבפלג

הולכיםשהםאחרילאנשיםקורהמהלבדוקהנואלהניסיוןהכביש.אתחוצהבניתאי

לאאוליהיה,ואםמעולם,היהלאאולילפינה.מעברונעלםהכבישאתחצהממני.

ולוראיתיולאהעונה,ירדוכברגשמיםשלושהלפחותוזקמזקי.ריקהיההרחובישוב.

השניעקבותאתטלפון.בשיחתסבתא,ליסיפרההמשמח,הראשון,עלמהם.אחד

למשמעלרגעהתעוררתיהלילותובאחדהמדרכה,עלאחדיםימיםלפניראיתי

ספוגהרחובהחוצה,מסתכלתכשאניאבלחורף,כסלו,סוףנרדמתי.ומידהשלישי,

אבלומחכה.בחלוןעומדתהייתייבוא,בדיוקמתיברדיוליאמרואילודבש.אורלגמרי

דרכם.זולקראתו.להתארגןמצליחהלאשאניכללי,משהועלרומזיםרקהם

דיסניוולטדמויותבשתירגלייםכפותלרגעומניחההמיטה,מןהחוצהמחליקהאני

הרגלייםכפותאבלשלי,הטעםהשתנהותשעלעשריםואחתעשריםגילביןמגושמות.

לעברבועטתמהן,נחלצתזאתבכלהמתאימה.במידהעדייןלעשות,מהוהנעליים,לא,

ביןדרךמפלסתאנייחפותרגלייםובכפותקמוטת·אמש,חצאיתעלימושכתהארון,

ואוספתיעהעםחוזרתהקטנה.השירותמרפסתאלהרצפה,שעלהלילהפרפריגוויות

באקסטזה,כסוגדיםחגו,אמשלאבקה.מתמסמסיםאפורים,פרפריםערימותאליו

ומתו.טעם,עודמצאולא-כיבההשבתוכששעוןהמנורה,אהילסביב
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מבטשמרימהוכאניבאסלה,אצלימטהונסחףמתעוותהעדיןבגופםמביטהאני

אותהפותחתאנימבחוץ.טיפות.מנומרתאותהמגלהאניהסמו,רהחלוןזגוגיתאל

אולי'השנה.אראהלאאוליהגשם.פסקשכבראחרישנייהשברירכנראהבמהירות,

לי.לתארממנואבקשניתאי,יחזוראם

אחדאתכשפותחיםאבלישוב.אםלקידוש,שתתאיםקלהארוחהלהכיןצריך

שבואחר,ומארוןאדירה,שאגהנשמעתקרקרים,חבילתלהוציאהמטבח,מארונות

קטנים.חמוריםשנילעומתינועריםהגבינה,למטבלהמתאימההקעריתנמצאת

בזהירותפותחתבקפידה,הארוןדלתותאתסוגרתהקערית,עלמוותרתאניעיירים.

בזריזות,אותותופסתאנימופתי.בשקטהמדפיםביןמשייטפהוסוגרפותחדג-מקרר

גבינהירקות,במהירותמוציאהלפרוסות.חותכתמתבלת,בשיש,הראשאתלודופקת

קרקרים.בליגםאפשררוחצת,מקלפת,סוגרת,הקופסה,מןישרגםלאכולאפשר

מערבבקערית,קלות,בקליקרקריםמוציאהטלית,תיקאתמניחניתאי!בדלת.מפתח

שלי.לאישישכוחכמההשביעי.יוםאתמקדשמעוך.שוםוקצתמלחבעירית,גבינה
והרצפההכנסתביתספסלעלאניהבוקרשכזה.אוניםחסרמתנודד,חלש,כמה

ונבלעתאחדלקירמתחתנובעת·נובעתלרהיטים,מתחתברכותלגלושמתחילה

כמעטהתפילה,זמןכלהרצפהגליונפלוקמוהגבריםעזרתלאורךשמולו.בזה

לאואנילשוב,אםהמחליטשאנימשוכנעתהיאנעמה.אלהיוםלחזורהצלחתיולא

עלומדברדקקרקרעלמשהולהמורחרקלהפחיד.שלאאחרת,מספרלאמכחיש,

שלה.המיתממתבצבעוניותמביכהקשתאלכסוניות,טיפות :הגשם

אלייך,חזרתישלאכמעטהזההאווירמזגבגללאומר:לאואניעוד,שואלתהיא

במלואמולימופיעהואלחמהצלביןשרקלהמסבירלאהזה.לקית nהמעונן·בגלל

איננו,הואמוחלטיםחמהאובצלהקדמונית.המתלבטיםמפלצתמרירי,קטבאימתו,

זהאתזהמצאנו-אותומצאתיאותי,מצאהיוםוהנההשאננות.תופסתמקומוואת

אתאליכיווןונלכדתי.לבין',ה'ביןנקודתהזאת,והאינסופיתהמודיקתהיחידהבנקודה

עיניים·שערות·שערות,קליפות·קליפות,עשויוהואלו,עגלראששבמצחו,האחתהקרן

מבט,הסבתימעולם.חייםלואיןאותההרואהוכלבלבולוקבועהאחתועיןעיניים.

טילטלו,הכנסתביתגליאבל

-עינינוונפגשוכמעטלעברו,בכוחראשיאתהטילו
ונמלטתי.-נמוגהואכילחושהתחלתירקהשמש,גברהרק

אנישב,לאכשהואגםאבללי.טובאניבסדר,אניאלי,לחזורמחליטכשהוא

מגידיכנגדם,לעמודמאודלושקשהעצמיאתמשכנעתלהישמט,לאמשתדלת

לסרב.שאיןלסרב,שקשהבעיניים.היעודואורהנביאיםזקניבעליהשליחות

ודחוסה,כבדהבצהריים,שבתבשנתלצדי'שרועעכשיואותותראוהכוח.בושאין

הזכויות,החובות,מותש.בציפורניים.נאחזתנגררת,בבוקר,ראשוןעדמרפהשלאכזו

פרשתעלוניאתהשולחןעלוהניחהביאהשכונתיהכנסתמביתהשליחות-הנצחית.

 2מטעם



 19ברית

מפניואזהרותהישמעאליםלאורחתממכירהיוסףלהצלתקריאותרמז.כמיןהשבוע,

סיסמאותקצת,עקומהעבריתבמטבח.אצליבערבוביהמונחותפוטיפר''אשתפיתויי

ולפענח,בעיוןלקרואפעםאצטרךשעודחידהכתבימי·ביניימי,בתחבירטלוויזיוניות

נאמנותו·עד·נשמת·אף·אתכוחו?אתממנו,בו,רוציםהםמהלי.יתבהרמשהואולי

הכל.תחתוםשזומוכןכאילוושקטה,ארוכהאחתנשףעתה,גםהנה,אחרונה?

עלי.ומה
מהשינהלהתעוררומנסהלצדי,שנרדמהנעמה,שלהמתוקראשהעלמחליקאני

נגררת,בבוקר,ראשוןעדמרפהשלאכזוודחוסה,כבדהבצהרייםשבתשנתהזאת,

המטבחמןנכנסואזפנים,שוטףהאמבטיה,לחדרעצמיאתמאלץבציפורניים.נאחזת

לנו.דומהקצתפעוט,ילד

מיומזנק:טוב.ילדמחייך.אני ',ןכ'הסגורה?'הבייגלהשלמהחבילה'מותרשואל:

עוברדם.כתםומתפשטהולךשלוהמכנסייםרוכסןסביבנוצרת.לאעודהריאתה,

קולואבלמקום.בשוםהשינה.בחדרבסלון,סגורה.הבייגלהשקיתאיננו.והואלמטבח,

בפתחנעמהסמרטוט,עםרוכןוכשאנימוכתמת.והרצפההקירות,מןאלימבעבע

ונעלם.המרצפותביןאלנקווהכשהדםלמעשי,שואלתמחייכת,מתמתחת,החדר,

השביעייוםביןלחושך,אורביןלחול,קודשביןלהבדילגםשליהאיששלובכוחו

לאאבלנרות,שנילושמחפשתוממני,מאלוהיו,עזרהקצתעםהמעשה.ימילששת

פעםשתיגמרלמקרההבדלהנרבביתשיהיהכדאיאומרת,אנילקנות,צריךמוצאת.

מחייך.ניתאישבת.איזו

אניזה?מהראיתהיוםירדגשםאיזהולהגיד,טוב,שבועלאחלמתקשרת,סבתא

עלהלוחץניתאיאחריעוקבתובינתייםמאחור,להישאררוצהלאשראיתי,משקרת

להקפיץמנסהמדייק.;גסים,מוסיףמגביר,מנמיך,מוסיקה.שיוצאתעדכפתורים,

בזמןמתאימהגלולהלוקחתפרועה. ,לונעניתאניאפילו-ומצליח ,להרקיד ,אותי

אתי,הואשישייוםצהרימאזשליטה.תחתשובהכלאיךלהרגישומתחילההמתאים,

לפנינו.הלילהאבלהמעשה,ימיששתיתחילותכףראשון,יוםמעטעודבסדר.ואני

נצחק.מסרט,זוגכמובסלוןנרקודשבת.מוצאי
וראההמיטהמעלריחףאמנםהואהפעם.גאללארע,מכלאותנוהגואלהמלאך

שעותאצבע.נקףלאאבלבסיכון,ילדיםהיטב,עצומיםזה,בצדזהשוכביםאותנו

להביטיכולהייתילאאניבבוקר.ורבעשמונהעדבער,ךהלילה,מחצות-עלינוהסתכל

בערפול-הכרהמתחילהמרתיע.כישוףהיאהשינהשהריישן.זוגהזו:בזוועהבמקומו

תהום.פיעדמוחלט,שליטהאיבודהופכתחמקמק,דקיק,וברגעמאומץ,מכוון,אישי,

עלוחמותאדמדמותלחייםמהפכתהישנה,בנעמהרגעיםלכמההבטתיורבעבשמונה

נלקחתי.כךאחרהכרית.ציפת

חייםליהיולאוכמובלבו,הקבועהבעיןפגעהעינישערות-שערות.קליפות-קליפות,

מעולם.

 2מטעם
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שעה.רבעשלבאיחורדברכלשיקפהבה,היהפגםאיזההמראה.התקלקלהבבוקר

הדבר.בידיושלאתמידהתעקשלמההבנתיולאיחזור.שלאוהבנתיוראיתי,

אולישלשום,אואתמולכברואםהמראה,התקלקלהמתימחשבה,ביעברהועוד

רוקדתבעצמי,נוגעתאותיוראהמולה,עמדתישאניאחרישעהרבעניתאיבההביט

ובוכה.בזה,מתאמנת Iליצוחקת Iלבד

תעשהקטוןומעילבקודש,ישרתאצלו,יגדלהכהן.מןאותואפדהלאיותםוכשייוולד

ודאי.לייניחואזמחסניות.וארבעבדאפודחגורנעראמו,לו

בדמייךלייאמרוולאאבינו.אברהםשלבבריתויוכנסולאיותם,שוםייוולדולא

לאטיפהאףומהודק.סגורבעוראיש.י ?:7בדולא Iבד~ישלאאח~ה •חייבדמייך Iחיי

טיפה.אףשליחות.עליהיטילויזכוה,יחייבוה,עליה,יעוטושלאממני,החוצהתגלוש

 2מטעם
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דרווישמחמוד

אותנוהפתיעשלאבכךאותנוהפתיע

1 

האישביןשאחדות-גורלנדמהאותנו.הפתיעשלאבכךאותנוהפתיעערפאתיאסר

אתהטראגימהגיבורוגזלההסיום,תמונתאתמראשכתבההחולההטקסטוביןהחולה

הטרגדיה,מאזכךהפתעות.ואיןנסאיןהפעםהגורל.אתלהונותהייחודיתיכולתו

ידידותית.בנאלית,יומיומית,הפכהנגמרת,בלתיטלוויזיהכסדרתהמצולמת

אותנוהרגילממנו,להיפרדערפאתיאסראותנולימדאט·אט,פעם,אחרפעם

אזרחימטוסשלבנפילהאוקרב,מטוסשלמתקיפה-ולא·מוכרזלא·שגרתילמוות

ובמסעחיים.עודבישרהמוות-הנסבקסםאותומשחשהגורל-אצלואבלבמדבר.

ובבתיאפשריהבלתישלבברק·יופיונוצצתמטרה,לעברלצעידההתמכרנואיתרחיינו

הדרך.כלאותנוהמלוויםהשיר

שכותבתברטוריקהוהתקרב, ...מארץ·הנושאנושא·הארץהתרחקגלות,אלמ~לות

אתומסירהזיכרון,אתומחיההרעיון,אתמעשירשהואאמרנועליובדם,סיסמאות

אבלבעצמנו.ניסחנומפרקיהכמהשאתלאגדהנזקקנולאגדי.המציאותיביןהגבולות

זוהיהמציאות?קרקעעלהמעשי'~מבחןהאגדייעמודהאםלמציאות.זקוקההאגדה

 ...פתוחהשאלהעדיין
ביןשילובתוךהגלויות,שהולידוהניגודיםאתלאלףהיהיכולערפאת,יאסרהוא,

והציבורי,האישיביןטוטאליבעירובדופן,יוצאתבדינמיותוהנסתר.הדתיהפרגמטי,

למגדלור.לסמל,היההוא-ממנהיגליותרהפךלעבודה,בהתמסרות

עודההיסטוריהמוקשים.בשדותאותןפרץאלאדרכים,סללשלאמהנדסהיההוא

אותאתאבלזה.אדם·תופעהשלסיפורובדפיסדרלהכניסשתוכלעדרבלזמןתצטרך

משתאההיאעומדתעכשיוכברעכשיו.כברלותעניקהיאההישרדותבאמנותהכבוד

כלכנגדמהפכההובילהריהואהקרח.בתוךאשהבערתהנס:שלו,ההרפתקהנוכח

ואוליהמועד,אתשאיחרהמשוםאוליזמנה,אתשהקדימהמשוםאולי-הסיכויים

או ...הנפטלשדותגפרורלקרבאחדלאףמרשיםאינםהאזורייםהכוחשמאזנימפני

 ...הישראלילביטחון

 2מטעם



דרווישמחמוד 24

עלההגנהבקרבניצחוןנחלאבלבגלות.ולאבמולדתלאהקרב,בשדותניצחלאהוא

והבינלאומית,האזוריתהפוליטית,המפהעלהפלסטיניהענייןבהצבתהלאומי,הקיום

ההיעדרות,במרחביהנשכחיםהפלסטיניםהפליטיםשלהלאומיתהזהותבעיצוב

שהמלחמההעולםאתלשכנעהצליחהואהאנושית.בתודעההפלסטיניתהאמתבחקיקת

בפלסטין.מתחילוהשלוםבפלסטין,מתחילה

המורשת,אתונשאהסמל,כמובהקפדהשהונחהערפאת,יאסרשלה:פופייההפכהכך

פלסטין.אלוהפוליטיתהמוסריתלמורת·הדרך

אבי·כמו ...מסוכנתבמידהבחיינוחיונינעשהכולם,הנושאיםשלנושאםהוא,אבל

אותנו,הרגילהואעצמם.עללסמוךיוכלואזכייגדלו,שילדיורוצהאינואשרמשפחה

בהעדרהרעיון,שלמותומפניולפ~:זדהתייתמות,מפנילפ~:זדפעם,אחרפעםלכן,

שאולילעצמווימייןהפלסטיניתת·המודעכידומהוניצל,במוותשהתגרהמרובהגוף.

המטפיסיקה.גבולותאתכמעטהאגדהחצתהוכךלעולם.ימותלאערפאת

נזקקהמיתולוגיה,עמוסתהשבההסמליתהדמותאחר.ממקוםבאוההפתעותאבל

להשתחררצריכהובונים,מנהליםצריכההארץהאגדה.מעמסתאתמעצמהלהקל

לחישה,נגיעה,בטווחנתוןכל,בפניחשוףעכשיווהואחדשות.בדרכיםמהכיבוש

אפשריים,בלתיבקרבותהאויביםאתלנצחעליוהיהגיבור:שלהרעמזלוזהשאלה.

המיתולוגית.ובדמותובו,לכרסםשעלוליםמגידוליםלהישמרובה·בעת

אבןעומרשלובסלחנותאלדיןסלאחשלומתןהמשאבתרבותחמושהוא,אבל

מקוםאיןהרי ...גמלמאחוריברגלצעדולאלבן,סוסעלרכובהגיעלא Iאלח'טאב,

הסכםעלרכובשלוהחדשההמציאותאלהגיעהואימינו.שלברטוריקהולגמליםלסוסים

הכוונות.פוללעירפתוחאופטימיות,שלמשמץריקביטחון'בסידורימלאהסכםאוסלו'

 ...המובטחתלארץהגיעלאמשהגםהריהמנחמת:המחשבהעםלארצושבהואאבל
בסוגיותשם:עדייןשפלסטיןביודעואומר,הואלמדינה,בדרךהראשוןהצעדזה

בכלהשיבה,זכותועלירושליםעלהקבע,הסדרעלומתןבמשאועומדותהתלויות

אלאבאוסלו'עוברתאינהלשםהדרךאבלסבוכות.והכל·כךהפתוחותהשאלות

 •הבינלאומיהחוקבעקרונות
כאשרובייחודאחת,מעצמהשלבעולםלחלוטיןעקריםאלהשעקרונותידעהוא

השמימיים.לציווייוהשראהולמקורקךךשהלדרגתישראלמדינתאתמרומםהלבןהבית

הנשיאותיים,הטקסיםשלמשמעותםהישראליםהפקידיםשבעיניגםידעוהוא

בהגינותוהתפרסםמוחמד.הנביאמותאחריהשני,הראשדיהח'ליפהאלח'טאב.אבןעומר . 1

אתאילץבדרךהמוסלמים.בידיכיבושהאחרילירושליםממכהשנסעעליומסופרובסובלנותו.

לרכבהמלווהשלתורוהיהירושליםלפאתיכשהגיעוהגמל.רכיבתעלבתורנותלהתחלףמלווהו

מלווהו.גבוועלהגמל,אתמובילכשהואלירושליםונכנסויתר,לאעומרהגמל.על

 2מטעם
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בפירודימעצמאותהמנ~עיםשלדעתםבהסחתמסתכמתוהדרכונים,הזהות,ותעודות

לכלאמגלותעבדשהואגםידעוהואהרעבה.הזהותאתמשביעיםשאינםסמליות,

מכלאלעבודכדילאישורזקוקושהואעצמם,בדבריםולאהדבריםבתמונותמרוהט

עזה.לכלארמאללה

 .והימנון ...אדוםשטיחגםשיהיהמזיקלאאבל

הכבולהזה,השבויהענקהדיומדואלי.פוליטילכלאנדחקוהואמצוקתו,נולדהכאן

ל"תהליךהישראליתהפרשנותאתלקבליכוללאהאכזריים,הישראלייםבתכתיבים

שמיבכךנחמהחיתהולאהסכסוך.שלהיסודעקרונותאללחזוריכולולאהשלום",

להיותשחדלהישראלי","הפרטנרהואההסכם,סעיפיאתוהפרמאוסלו,בושחזר

לעשות?עליומהפרטנר.

ביטויחיתההשנייההאינתיפאדההפלסטינים.שלההתנגדותזכותעלחולקאינואיש

שיבטיחאמיתילשלוםהתקווהאתלחייםלהחזירולנחישותהלאומיות,לשאיפותטבעי

מטרותלשרתשיוכלוהאמצעיםסביבהתעודדורבותמחלוקותאבלועצמאות.חידות

בהחושקכהששדוןהצבאיתהזידהאלהפלסטיניםאתלדרדרשעלוליםאמצעים ,אלו

הבינלאומיההקשרבתוךהצעידההפלסטיניתבישותמלחמתואתלהציבשיוכלכדי

התנגדותשביןהחדהגבולאתטישטשהמכבדזהאמריקהוהדיבטרוד.המלחמהשל

 ...טרודלבין

נסועלעונה,שאינוגודלעליהבואתלהשליךהואעדפאתיאסדבידישנותרכל

והואחדד,אחדחדדעליו,קורסתוביתו,מטהוהמוקטעה,הזמן.שללמרותוסדשאינו

הערבי.בכבודמחשמלתצמרמורתומעביד ," ...שהידשהיד,"שהיד,כמתנבא:קורא

לדברהפךעדפאתעלוהמצודלבנאלית.הופכתבחדשות,הזמןכלהטרגדיה,אבל

מקולקל,אווירשאיפתשלשניםשלושהחיים,הרעלתשלשניםשלוש ...שבשגרה

ישראלימאמץשלשניםשלוש-רלוונטי"לאכבד"הוא-אמריקאיבוזשלשניםשלוש

ליצורהפלסטיניםשליכולתםאתאבלכסמל.ומסמכותומסמכויותיועדפאתאתלנשל

לייסודינו.סמלוייסודיושלנו,למצודסמלהואשלוהמצודמהם:לקחתאפשראיסמלים

כיאותונאהבאותו.אוהביםאנחנוכיאותואוהביםאנחנווכמונו.ובתוכנו,איתנו,הוא

אויביו.אתנאהבלא

יצאהנצורפגישה.אחריהשאיןלפרידהאותנוהכיןאותנו,הפתיעלאהואהפעם

המפתיעה,הסיוםבתמונתהאגדהאתלציידוכדיבגלות,המוותאצללבקרכדימהמצוד

ההבעהכליאתימצאבתוכנואשדשהעצבכדימספקתשהותלנונתןהואהראויה.

 •ממנומשהוישמאיתנואחדבכלהפרידה.אתלצלוחבכוחנושיהיהוכדיהמתאימים,

להםהיההדי-בנםוהואהפלסטינים,שלבהיסטוריהשלםעידןאביהואוהבן:האבהוא

ביצירתו.חלק
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היסטוריהשלבשעריהנכנסיםאנחנועכשיואבלאיתר.שלנומהעברנפרדיםאנואין

דרכנועליי~רהעודמהעתידלפחודשנתחיללפניהאםהלא·נודע.אלפתוחהחדשה,

הווה?

2 

הפעם,גםאלינו,ישובהיחלצותשמרציפיתיכאחרים,אני,כימעט,אצליאיחרהעצב

שלומהכישוףהאגדהשלהשירמבתיחזקיםהחדשיםהזמניםאךחדשה.התחלהעם

הארוךהפרקהיהערפאתיאסר ...היהבפועל:תמידנפתחההספדוטקסהחול.עוף

גחליאליהנכבהמאפרשקמההחדשה,פלסטיןשלמשמותיהאחדהיהושמובחיינו,

לגיבוריםאבל ...המקרטעתהקמתהמציאותאלהמדינה,רעיוןאליההתנגדות,

מהםומונעהכניסה,דלתבפתחהאחרוןלצעדםאורבאותם,המתמרןגורלהטראגיים

אינובאדמות·בעלהזורעכיוהקרבה.קושישלשלמיםלחייםהטובהסוףאתלחגוג

הקוצר.תמיד

גבולותאתשמתחהזה,הנצחיהמנהיגשלומעשיושפעליוהיאהזה,במעמדנחמתנו

האפלההשעהאלהמדמםהפלסטיניהמסעאתהובילו Iלציבוריהאישיביןהעירוב

גםיבוא,שבואהמר,העצמאותשחרזהוהשחר.עלותשלפניהשעההלילה,שלביותר

המסעשגיבורהיא,ונחמתנומולו.גבוהותחומותהעושקיםיקימואםוגםיתמהמהאם

שלהפינהאבןאתלהניחכדיאליהשבהזאת,האכזריתבארץנולדאשרהזה,הארוך

בארץלרגלאליולעלותמקוםעודשיהיהכדיעולם,מנוחתבהלמצואכדיהעתיד,

הרגל.עולי

עםוהמציאותהמיתוס,עםמתקוטטתשההיסטוריהכפימתקוטטים,סמליםגם

במעטנאומיואתלתבלהיהצריךממנו,מציאותישאיןערפאת,יאסרכך,האגדה.

אתלמחוקכדי Iהעברעלסכסוךגםההווהעללסכסוךהוסיפוהאחריםכי Iמהנסתר

הלאומיותמזכויותיהםהפלסטיניםאתולנשלהמיתילביןההיסטוריביןהגבולות

שלעיסוקוגםהואבו.ועסוקיםההווהאתמחפשיםכולםאבלזו.בארץהלגיטימיות

מחר.אליהצופההמנהיג

האמין Iובנביאיובאלוהיםשלמהבאמונהוהאמין Iהמחראלשהשקיףפאתערויאסר

פלורליזםייחודה,אתהזאתלארץהמעניק Iותרבותידתיבפלורליזםגםשלמהבאמונה

ביקשההווה,בתוךהמחראחרהמתמידובחיפושהמסתגרת.לישראליותבמהותוהמנוגד

שלו,לחילוניותהפריעהלאאדיקותוהדת.קנאיבפניסכרוהעמידהמפגש,נקודותאת

לכולם.-והמולדתלאלוהים,-הדתהרישלו.האדיקותעלהכבידהלאוחילוניותו

כחזונו,ראייתו,הקרובה.בשיבהאמונתועוצמתנוכחמשתאהעמדלאמאיתנומי
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הלא·עבראלמביירותלהפלגהכשהתכונןבוהתבוננתישחורים.ערפיליםהבקיעה

מאיתנואישלפלסטין.מיד:השיבתלך?לאןאבנרי:אוריאותוכששאלשבמרחק.נודע

נראתהלאמעולםפלסטיןכי .השירמתוךברחהשכמוהתשובה,לשמעהאמיןלא

ההוא.מהיםשנראתהכפירחוקה

אלויצאהצלפים,ומכוונותהקרבממטוסיניצלשרון,שלמהמצוראזנחלץהוא

לפלסטין.הולךאנילומר:כדיתקופה,שלסופהאתעימדנושאאודיסיאה,

בטוניס,שלוהשינהחדרעלמפשיטהניצלהואסיפור.ובעודמסעבעודהחלושוב

הראשונה,המפרץמלחמתמהשלכותוניצלהלובי'במדברמטוסומנפילתניצלושוב

בתוכוששכנהנבואתואתוהגשיםלשלום,נובלבפרסוזכההטרוריסט,מתדמיתוניצל

 .לפלסטיןשבהמובטחת,ארצואלשבהואימיו:כל

שחזרשרוןהסוף.היהלאזהאבלהיוונית.הטרגדיהשלבחוקיהמרדהיהכזהסוף

הגדוליריבואתירדוףעודשם,עשהשלאמהעלחרטהובלבוביירותמפוכרי

וירעילחורבות,לעיימטהואתויהפוךשנים,לשלושבמצוראותווישיםברמאללה,

הרימטהו.בתוךשהידשלמוותשרצה:המוותאתממנווימנעובבידוד,במצורחייואת

בזמן,הסמלשהטביעבחותםגםנלחםהואהלאומי,ובטקסטבאישרקנלחםאינושרון

הקולקטיבי.בזיכרוןהאגדהברישומיונלחם

המודרני,העולםשלבהיסטוריהלעצמושהכיןלמקוםהיטבמודעערפאת,יאסר

להיפרדלגלותטסהואהחיה.אגדתושלהאחרוןלפרקהדרושהכאבשייוותרדאג

בגלות.מתתמידהטרגדיהגיבורכי-נשמתואתבהומסרשלום,בברכתממנה

אתלפרועתמיד,בלבושנותרהבמצרים,עברהואהמטאפורית,השיבהבמסלול

אחרוןארוךמבטשלחאחריה,גלותעודשאיןהאחרונה,ובשיבתוהרגשיים.חובותיו

בארץהתעטףוהקלהכחושהגוףונרדם. ...היםבמותניכחרבהנעוץהפלסטיניהחוףאל

חיכרעיוןאלאכאיקונה,אוזיכרוןכאנדרטתלאלקום,כדי ...ונרדםהכבדים,החלומות

בידייםייוולדעודשהשחרכדיוהחירות,המולדתלמעזלמאבקאותנושמדרבןונושם

וחכמות.אמיצות

ואזורייםבינלאומייםבחוגיםהאשליות.תעשייתעכשיומשגשגתאחרבמקום

ערפאת,שללכתולאחרשיפציעמדומה,שחרלקראתהמוקדמתהחגיגהמתקיימת

החזוןמהואבל ...שיהיההשלום.תהליךהתקדמותבפניהעיקריכמכשולהמתואר

אבלהבינלאומי,החוקעקרונותלמבחןיעמדוהמכשול,משהוסרעכשיו,החדש?

שרון'שלהלאוויםארבעתכיהעולםשיידעעדרבזמןיעבורלאהכיבוש?יוסרהאם

הםאלאהשלום,בפניביותרהגדולהמכשולרקאינםהאמריקאי'הנשיאאימץאותם

מדינהשלקיומהאפשרותאתהופכיםהםכיאפשרי,לבלתיהשלוםאתההופכים

והשליטההכיבושהמשךעםמתיישבאינוהשלוםאפשרית.לבלתיעצמאיתפלסטינית
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שללכתו-אחרימיהנצחי.עםמתיישבאינושהארעיכפיהפלסטיני,העםשלבגורלו

לנצח?זמניתמדינה"ב"כאילויסתפק-ערפאת

מאבריאברהואכיבחיינו.ענייןובכלומתן,ובמשאבמשבריםתמיר,לנויחסרהוא

כיערפאת,ללאלהתקייםיכולהאינההערפאתיותהריבמינו.יחידהואוכיחיינו,

יכוליםשאינםאישיותומאפיינינתפסת,בלתיוחריצותאנרגטיותמיוחד,כישרוןהיא

כל-אנשיםעםביחסיםאינטימיותהיאכיבה·בעת,וסדרכאוסהיאכיבירושה,לעבור

הואערפאת.עודיהיהלאערפאתואחרישהיא.למההערפאתיתהכריזמהאתעשואלה

התכתיביםלקבלתהדלתתיפתחלאובהעדרו,בחיינו.שלמהתקופהעלהדלתאתסגר

לוותר.מהעללפלסטיניםיהיהלאכברשבוהסדרהמבקשיםהמשתקים,הישראליים

לרוחוביטויאלאיחיד,אדםאינועדפאתוכאן,פועלה.אתהערפאתיותממשיכהכאן,

שלם.שלעם

חקוקהמאיתנואחדובכלונשיקה.וחיבוק,ממנו'פרטיזיכרוןמאיתנואחדבכל

ונהיהערבים,נהיהאםרקפלסטיניםנהיההעצמית:בהגדרתהמתחבטתשאינהזהות

לדיוןפתוחהואינהלבחינהניתנתאינההזאתהזהותפלסטינים.נהיהאםרקערבים

איךנדעאםרקלהיותשנרצהמהנהיהלאו.אםביןחדש,תיכוןמזרחיקוםאםבין-

גםונדעהאנושית,ומההיסטוריהשלנומההיסטוריהמההיסטוריה,היציאהאתלהפסיק

שלנו.והכישרונותהכוחותהניסיון,כלעםההיסטוריה,אללחזוראיך

ההיסטוריהקורכןמתפקידהמעבר-בהתמדהלהשיגערפאתיאסרשניסהמהוזה

ההיסטוריה.בעשייתמלאהלשותפות

הנצח.תהילתלותהא

חליחלעלאמערבית:

 2005חורף , 82גיליוןכרמל"ב"אלהתפרסם
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הפםל

הגלויהרחובותביןדרכהמשרכתבטיול,ודאיחיתהממשיכהעייפה,חיתהאילו

ישן,שלה,הפונדקשלהשחורהאווזבשלטמבחינהשחיתהעדכלואהשלהחינניים

כסרגלמתוחהקטנועים,שלהמכירהאולםומולומימינו,הנהרברוחחורק·לא·חורק

וצעירותצעיריםשעשרותהמדרכה,כללאורךצבעונייםבקטנועיםקווקוזכוכית,

היואלהומתנשקים.מתווכחיםבהתלהבות,מעייניםמתוכו,ויצאובאוחבוקים

בכיכרהספסלעללהתיישבבחרהכעתאבלוידאה.היאזיהתה.היאשלה.הסימנים

שלבטבורםגםופתאוםסביבה,והיופיהפונדק,מןהרחוקההטירהלמרגלותהקטנה,

גרונה.אתחנקהמראות,

עלכשחלפוכך,אחרמעורה.חיתהשלאכפיעצורהבהססנות,מעלההציצההיא

לינהמקוםאמשלהאירגנושםהמקומי,התיירותממשרדהעליזותהבחורותשתיפניה

כך),על(הקפידהבחדרהמקלחתעם-הלוארלגדותהציוריתבעיירהזולבפנסיון

אדוםבסוודרשזכרה,מכפיגבוההאחת-הבחורותבהן.הפתאומיתמבוכתהאתתלתה

מעלגולשישבנהמאתמול,יותרעודנמוכהוחברתההצוואר,במפתחנוישרוךבעל

הפתעהזוחיתהמשלמזועזע,לשלוםלההיבחנו-המירהעליתרשתפחכבצקירכיה

במשרדן,עצמהשהציגהכפימישראל,לספרותהמורהאתולפגושלשובבאמתעצומה

האתרשתחתזוהיפהפייה,הוורדיםבכיכר-ממששלפלא-להיושבתהיאלפתעוהנה

שלגזוזטרותשלושהלואר,מחוזשלהדוכסטירתכלואה,שלהידיעהבה"אהתיירותי

גותיות,באותיותופמפלטקדום,דמיםמאבקאיזהבשלבאשנשרפוהעליונותקומותיה

שלושיםבתשהיהודייה,אלאבלבד,זוולארבות.בוהרחיבהתיירות,משרדסמלעם

מעולםכאילולמדי'סמוקותפנים,גםמעמידהבעיניהן'חיתהנאהמאודשלאבערך'

בשיעולאותובולעתדחוק,ב"היי"אותןבירכהדווקאמצדהכשהיאבהן!פגשהלא

יפההנסיךפסלעלמבטיהאתמורחתשהיאאיךהשתייםיתפסושלאכתפה,תוךאל

וכלהוא-כזהלימוניתותיםקרםובצבעכמעט,מטריםשנילגובהמתנוססהתואר,

בגליסביבושנפרשוהאדירות,ראשוומחלפותשבתוכוהשישובשרשעליוהלטשעור

חנויותפניעלבעוברהושובשובראתהכמותןשמנות,נקניקיותמקלעתכמיןאבן,

גםוהנהאזוביים.קשסלימתוךורדרדותבשרשראותשמהנשפכותהמצויצות,הבשר
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משדרגיםשרידיוכללמראה,וחיבשרניכמוהוודדדד·צהבהב·ידקדק,המפוסל,הנסיך

שירוקתהמצויןמהחומדעשויותאון,וגדושותארוכותגפיוארבעותפוחים,היטב

מטדידנים.כצמדלעיןמתנשאהעירום,המוצק,וישבנולו,יכולהלאהגשמים

שחלפו·הממשלתיותהפקידותמזוגכלילהתעלמהמאחוריו,מעטשישבהומשום

לעבדהפוזלותשלהן,הערבארוחתבשקיקיומדשדשותמצחקקותשנית,פניהעלעבדו

אתדקקולטתקדומות,בדעותמעורבקרתנישיעמוםאלאבההיהשלאמשמעותבדוב

אתוכןלדאות,יכלהאותההימניתפיוזוויתמצדלפחותהפסל,שלהסדוקחיוכושמץ

 •הפסלהנסיך'שלגודלולביחסכלומד' ...מדיקטנהבאמתאח,הקטנה,ערוותותפיחת
הצטמררה.היא

מעליה,הטירהגםבסנוורים.לעיניהחטאממולהלנהרמעלהאדוםהשמשתפוח

מכלהקיסוסלשונותהשתלטנית.בשקיעהנמסהבפסגותיה,מפויחתהממדים,עצומת

אפודות·להבותלכדידאייתהאתששיבשוהערבייםביןדמעותבגיןזעווסדקיהפתחיה

הפסל,האיש,גםובטחהכל,אופטי.תעתועהכלזהאמיתי.לאנכון.לאזהירוקות.

בתבנותיה,שתיעםבכיכרשישבההחביבההאשהמלבדהכלבאמת,יפה,מדיהיותר

כדימנגדהספסלמעםעתהשקמובעגלה,פוניתותינוקתגלגיליותעלגפדודיתארבע

העתיקותהסמטאותלאודךהמצטופפיםהמקסימיםהבתיםלאחדבטחהביתה.ללכת

המדפסותעםהדירותלרובעעדשידחיקולהיותיכולאובגשר'החצובלשעוןשהובילו

לעיירה.מסביבהפרוורגבעותעלצעיריםלזוגותשנבנוהפסטל,גוניבכל

שניםבשלוש-חמשלפחותממנהצעידה-האמאאבלהתינוקת.גםייבבה.הארבעבת

הארבע,בתשלבקוקייהאחתפעםמשכהאפילומאוד.נחושהבצרפתיתעימדפיטפטה-

וי!וי,לתופסה,כדיהנסיךשלבברכומצחהאתנגחהוכמעטבמדי,ממנהשהתגלגלה

ז'האלדד,ומיד.לפרוש.בתכניתהשחיבלהיחידהגודםאתולהסירהספסלעללהושיבה

העצבניתהאמהיתהצרפתיתאתלעצמהתידגמהלאאפילוהיא-מדמואזלפטיטקרט,

הואהפסל.קצהאלובהתהשבהבעצלות,עיניהאתמהןמסיטהאחד,סוויט!טוטדי,ז'ה

 ...באלכסוןמפה,נו,טוב,חייך.

חודעםבעיניהניתרההשמש,ספוגהספסלמשענתעללאחוד,נפעםבלבמתרווחת

עיניהדקהקפיצה.לאאבלמעלה·מטה.מעלה·מטה.נעלהאתהקפיצהכאילונעלה,

היהיכולטובכמהשוקיו'גולפויפהכמהכתפיו'היוחטובותכמהמעלה·מטה.רצו:

(השמיניסטיםטשרניחובסקישלזה,אפולועםאחד,גוףבזרועותיו,חבוקהלהלהיות

התביישהוהיאהמאוהב,הנועז,שידועלהאדמוניהמשודדאתלהעריךידעולאפעםאף

ולהתגלגללשכבכן,אגב).כבדדךהשיראתמלמדתלבגרות,עליהםולחבבולהתאמץ

מנחושתהאפידיוןבמיטתעורק",כלעצם,"כלוידיים,רגלייםוגב,חזיתעימד,

חיתה(המקלחתהרחצהמןלחהמגבתדקאולא·כלוםלבושהבעודהבפונדק,שבחדדה
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שלההחדשיםהבושםומיבפטריות),מעוטרסגולפלסטיקבווילוןמוצנעתבחדר,פינה

 ...כולהבהםטבולהשתהא

הפונדק,במסעדתהשבתלארוחתרדתהמעמדאתמנצלת-אתמוללראשונה

הבושםממיעצמהעלהזליפה-במישלןאחדכוכבכבעלתלתדהמתה,שהתגלתה,

הטוב,במזלהלהאמיןמתקשהועדיין,המרירות,והאשכוליותהסוכריהערערבניחוח

לה,כדאיבכללאםומפקפקתהדבר'משמעותאתהמוריםבחדרתסבירכיצדתהתה

הכבושהמלפפוןבתוספתהגבינהשלהחמצמציםהכריכיםמריחותעתהכברבבחלה

המשובחתהמסעדהחיתהדחוסהאמש,אבלאח,לתנ"ך.המורהבוקרמדישהביאה

בכמהואפילומהסביבה,מצוחצחיםובכפרייםכלואהובתושבימעדניםבניחוחות

שהתגלגלובנותיהושתיהזאתהאמאכמו-ילדיהןעלהפרוורים,מןצעירות,משפחות

לידליחידהשולחןבדוחקאתמולישבהחגיגית-והיאהכיכרמןהחוצהסוף·סוף,ממנה

מי·שלהשקה .הדופןיוצאריחהאחרבמקומהשאינהכחולדהמרחרחתהכבויה,האח

תצטערי.לאתנסי,בדיוטי·פרי.ההפוכההתגיתעםהמוכרתטענהלגמרי,חדשיםטואלט

בןכיהארוחהכלמשךמשוכנעתממנה,שנדףהרענן·חריףלניחוחהתמכרהבאמתוהיא

הואהקוצניות,הכהות,ועיניוהואמנה,אחרמנהבה,נוקבחמישים,כבןכרסתןהאזור,

המורהלבדה,שם,ישבהשהיאאיךבקפידה.הגזוזושפמוהואכסחלב,העדינהורעייתו

לאנקייה,אךמטופחת,לאהמלצר),שלאוזנומעלמתלקקחרש,בירר(הואמישראל

השולחןכנגדהשמנמנות,ירכיהעםבקושי,מסתדרתצעירה,לאגםאךעדיין,מבוגרת

שדרשההבאגט,בעזרתלהספיגהתביישהלאואיךהמסולעת,לאחמדיסמוךהזעיר,

להשהוגשהביתמייןכזרתטועמתלאהסטייק.שלבחמאההקסיסרוטבאתבנימוס,

שהזמינה,במיםהארוחהאתנבער,בטמטוםשוטפת,רקפעםומדיליטר,חציבבקבוק

ניעכלשלה,לגימהכלליווההמנופחהצפרדעוןהנה,אבללשולחנה.משפחתי,בקנקן

ספוגהחיתהשכברבודדת,מגבתרקהווילוןמתלהעלבשבילה(הניחוהלחמשיערה

בריחמיםטיפותהתיזהאיךלדבר),מההיהלאבכללבסיסיפןועלהניגובבתוםכולה

נו,נו,פוררן,הר-הפונדק)(בעלתהמלצריתשלהחשופהזרועהעלסרפדיםשמפו

מהפסוקתהמגן·דודאתלשווא,בעיניו,לשלותניסהעודהכרסתןפולט;מהסהמראם,

לכלמיםנטפיהתיירתריססהעודכיהדבוקה,שמלתהבמחשוףשדיהשלהצנועה

שכמותה,מסכנהרונת 9\ממנטפה,צחורה,הלאאךהמגוהצת,השולחןמפתעלוגםעבר,

מושלם.כהעצוב,כהרטוב,כהשהואבעולםדברמלבדהאיןכאילו

והפסל.עכשיו,היא,

הישרסוף·סוףוהביטהנטושה,אכןהכיכרכימצודדבמבטמוודאתרוטטת,קמה

קטן'להנראהזאתשבכלנו' ...ובבחזהו'המלא,בחיוכוהמאובן'הנסיךשלפרצופואל

בתיקלחטטמיהרהמוטרדתקרסולו.בעצםשדבקהיוניםבלשלשתהבחינהכשלפתע
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אחתפעםרקמחתהבטרםבלשונהללחלחומדובלל,טישומשםלשלוףשלה,הקנבס

 ...כשרגלו,מעלהיבשההצואהאת
-ממשעדיהבאמטה!זינקבאחת

שרשרתמעלמדלגספורטיבי·גברי,בכיפוףשלו,האבןמבימתהישרהפסל!הוא!

כלילתשלו,השישמסתכלעלפעורותעיניה,לנגדמתמתחהשחורה·זהובה,הברזל

עיניהאתשיפשפההיאועצמות.ועורבשרודם,בשרמסתכברעכשיושהיאהיופי,

-להוצחקעמדכשהואמטונף,טישובאותו

הפסל!הוא,

בסתמיותהטילהאותהקל,מצמרהטיולשכמייתאתגמורהבטבעיותממנהמקלף

פיסתשם,נותרהוכךמהפונדק,הבוקרארוחתלאחרמידכשיצאההבוקר'כתפהעל

המפוסללנסיךאוהשיטוט,באמצעלויירואםצפוי,בלתיאפריללגשםממתינההבד,

המטולל,השישמגושלתחייהפתאוםשיקוםהשרופה,לטירהמתחתהוורדיםמכיכר

פה,מה-שבערמבטהאתהשפילההיא-למבושיוגםוכברעכוזו'סביבבה,ויתכסה

מובן?לאמסיה,אחמדמואזל

עבריתאמה.בשפתלוענתההיאנהדר.צרפתיבריסוקאנגליתאנגלית.דיברהוא

 ...אקו~הכעת,מתחילהסיפורוהנהשוטפת.צחה.ספרותדיברוהםנסערת.מעטטובה.

לחגורנחפזאותהשכמייתה,עלמרמזותהירקרקותעיניוידו'אתלההציעמרסי'-

מותניו.על

אבללפגוע.כדימפיההי:רהתשחררנה,אםקפיץ.כמובפיהחיתהלשונהאהמ,-

נשימתה.אתומאבדתהולכתבאלם,האיתנהכפתואתלחצהזאתבמקוםהיכן?במי?

שליטפהפיומהבלידו,מחוםשלו,והזעהחשוףהחזהביתממראהנדהמהכשנשם,כעת,

לבכות.והחלהבמקומה,קפואהעצרה,היאוליטפה.

ונשקאליה.באלעברה.וגחןהצרפתים.כדרךבחיבה,כנגדהרטןאו·לה·לה!-

לאאמיתי.חי.היהזהכן,שלו.הבשרמסתכלעלאליו,אותהכורךשפתיה.עללה.

המורהתחשובמהוחושני.חםנעים,כזה.שעשועמיןדווקא ...שום·כלוםולאתעתוע

עימד,תכליתכללהחיתהשלאואזרחות,להיסטוריהההומוסקסואלוהמורהלתנ"ך?

להזיןוכדיבקביעות,הקשוריםשלו,אינטרסיםבגללפעמים,כמהיחדשיצאוהגם

אתמעבדיםלאט.הכלמקבציםבספרותשהבינה.עדזמןלהלקחהרכיל.לשונותאת

להפיקמנתעלולאוהקשר.סמלמוטיב,כלמלה.כלעלמתעכביםבזהירות.הפרטים

מהלהסיק?למהלצמצם?למהובכלל,וחד·משמעית.יישומיתלמסקנהלהגיעתועלת,

-אותהמציףפשוטשעכשיוברגשבתחושות.בחוויות.דימעבדה?!פה,זה
הנשיקה.בסוףמעט.עודלדבר.שאוכלכדילרגש.התחננההיאמהלשון,תתחיל-

כיס.אחריכיסבהנוגסתממש.אותהאכלהלה,הקשיבהכאילושלוהגדולהוהלשון
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בשנית.ונשואהצה"לאלמנתשלה?הקשוחההתיכוןמנהלתתגידמהוהמנהלת?

ירחערביהפנויים·פנויות:משחקיכללחלום.לחפש.להנמאסשכברהרווקה,והיא,

בחורף,טיבטיתאמנותעלהמופרכותההרצאותהנקרה,בראשבציבורושירהמלא

מיצמצההיא-מאולצותמסיבותאותןכלוגם ,ביתומפתחיוצאלאנשוישפויכשאף

קוטג',עםזוגותשאירגנו-מידותעצומתכסוכריהמפיהנוזלתהנשיקהבדמעות,

בנקמסניףחשבונותמנהלאיזהלמענהומגרדיםשביםומשכנתאות,גבוהכולסטרול

אקזמהלושיששלו.אבאאושלו.אמאעםגרשעודכזהבע"מ,חברהמשרדיאונידח

צברה,כמהבחסכונותיה,מפשפשהואהערבוכלבישבן.גםובטחבמותנייםבצוואר,

כלכלית!להתחלקואופןפניםבשוםמוכןלאהואבגילםכיירשה,כמה

אוהטירהאתששרףזההואנסיך!בכללהואוהרי-הגברהאיש,הפסל,זה,והנה

ורגליים,ידייםוחזית,גבראש:ועדרגלמכףהנסיך,בה,מתחכךנשרפה.שבגללוזה

שחזקעדעולמה,אתמחריבממנה,מתנתקהואבאחת,כשלפתע,עורק",כלעצם,"כל

חתימותכמהעודעלייש,אבלסוריאםאיי,לפונדק?אלייךנלך-מתקרבהואומתנשף

אכפתלאאם ...באוזנייםאזובליועשהנווי,להטוטאתמול,שירדהזה,והגשםיונים,

 ...בצרפתית)(כמובן,אווידמוןלך

כךבשללאהאםבחדר?פרטיתמקלחתעלהתעקשהזהבגלללאהאםלה?!אכפת

מצדיקלאלבדשהיאזהכיהפונדק),(בעלתהחדרניתבאוזניתרעומתהבוקרהביעה

בבקשה!כרית,עודדורשתהיאהזאת,בהזדמנותוכן,אחת!מגבתרקבחדרהלהניח

כאןלשהותההשניבערבשכברעלגבהירימואםלהאיכפתלה?איכפתאזלקריאה!

להירשואם ,מותראםלבררטרחהלאשבכלללהכפתאילחדר?גברעימהמביאההיא

הואהוורדים?מכיכר ,ויהעתיק,הפסלשלכם,השאטונסיךאתפוררן'אורח,להכניס

מצדכם,בסדרזהנווי.להטוטבטח.כך,אחרנשכבגםאפשר?אצלי,להתקלחרוצה

נכון?

נתיניובשםעונהומשקלה,קומתהלמלואאליו,הנסיךאותהאוסףש~ר·ש~ר,

דילה,ומספרלפונדק,עדהדרך,כלבזרועותיו,-הופ-אותהומניףההמומים,

מטעםהתיירותעלהממונהאצלההיסטוריבפמפלטעליושכתבומהכלאתבקיצור,

קרהלאההואהדמיםממאבקדברשוםכילגמרי.אמיתיאישי,ידעומוסיףהעירייה,

שללשעברארוסהנקמתבשלהתרגשדווקאהכלכס-המלכות,כלומרירושה,בגלל

עליהם,ובאסלח,ולאשכחלאאבלמרוחק,מחוזבאיזהבסוף,בעצמו'שזכהאשתו'

אתלתבועכדיגדותיו,עלעלההלוארכשכלדצמבר,באמצעאחד,נוראיסערהבליל

ומזלםשריפה.אבקובכדוריבלפידיםמצוידיםמחייליו,בכמהמלווהוהואעלבונו,

השאטו'יסודותאתוהציללילהבאותוגאהשהנהר-כךזאתלומראפשראםהמר'-

היהשמנהגהוא,ורקהמתקדם,הריונהבגלללמטהאזשהתגוררההאהובהאשתוואת
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הוארקבמגדל,נאמניועםהפשיטה,בעתאז,שההכןועלהכוכביםעללהשקיףלו,

נשרף.לגיונוורובבאשעלוהעליונותהקומותכשכלבעשןנחנק

נולד'בנווהנה,מא·בל?כן'הלאהיה,שהיהמהמפויח,עברעבשה,היסטוריההה,

הנהר,שלהאחרמעברופזרנותה,בגלליותר,צנועהחדשה,טירהאמובשבילובנה

הריבאבן'ל Qשפ~ולמרותהארורה.השושלתתחימון·פטיט,ויניצלה,והשושלת

לבערלינאמניםלה,הריחי!וקברוהונחפזוהםאבלההוא,בלילהמתבאמתלא

מוונציה,הנהשהפליגפסליםפרחבידיבאבן,וכשח~~בקצר!שדמיונםוהיסטוריונים

לומר,איךהוא,ומאזלתמיד,השישלתוךוהסתננהוסולחת,חיוניתדווקאנשמתו,באה

דרכוזובאשרלה?כפתאישרי'מרןכמוך'ויפותבודדותלתיירותעצמומשכירקצת

כמהעדאומרת,זאתאהבה,וקינוחיטובהארוחההגונה,מקלחתלאיזולחיים,לשוב

כךואוליולמחוק,לטשטשלמחוק,מכליותרשמיטיבהדחוק,האכזר,הזמןלהםשיתיר

והכזבהבדיההשקר,ואתהבוגדנית,האמתחלקיפניעלהנאמןהערפלטובכימוטב,

-וי·ויוהגולגלות,השלדיםמוצציבפרש,המחטטיםלצבועיםדיר,מיישנשאיר,כדאי
ההולםגופהחוםאתבתאווהוסופגכצמר,אותהחופןנהדר.המתנסחהנסיך,לההיבחן

וקנתהבדיוטי·פרי'אז'שהתפתתהטובוכמה-שקנתההנפלאהבושםבשרידיכולו

פתאוםשהנצוסיפורים Iומאמץשואבהואסיפוריהכלואת-במבצעבקבוקוניםשלושה

קודם,כברמפיהלשונהצנחהלאאיךופלאבחינה.ניתרהאחתשבבתלשונה,על

הואכי-והדגמותחייםתיאוריםמלים,מרובעברלכלוהשתלשלהאדום,קסםכחוט

מלמדת,היאבובתיכוןהזה,ואזרחותלהיסטוריההמורהלמשל,הנה,לה?!לה?מספר

עללהודותאםנמוך,קצת-רעלאנראהוגםבצה"ל,מודיעיןקציןשהיהרשת,קובי

בפתיחתכשנוכחהממנו,להייצאמי·יודע·מהחשבהכברוהיא-נוראלאאבלהאמת,

מפוצץבתיכוןבגילו!רווקלהאמין!לארווק!בכללשהואבמוסדשלההראשונההשנה

מאורסותצעירות,הוראהופרחיילדים,ומחלותחמותסיפוריעםויועצות,מורותמרוב

הודמביןהאם-לבלובןבראשיתלגמרילעתים,מעצורים,חסרותותיכוניסטיותכולן,

כשאדל,מתוקתידישדולי,אבלהשלישי,לוארמוןרהשאדלשאדל,-הנסיךמעלתו,

הקפוא.אפהקצהעלקלילותאותהמנשקדיבורה,שטףאתהנסיךקטע

 ...קיצורליאיןאין,קופפרמן,יואלהלספרות,המורהלרגענשנקהיואלה,-

ואחרחושים,מסעירמזרחי,ממתקהיהכאילושמהאתבפיוהנסיךטעםיואלה,-

 1קוב·ביסדיו •הפחדןהטיצ'ךעלבסיפורהשתמשיךאותהעודד Iכולומסוקרן Iכך

הפלוץשלשמואתהגהבהמהדרךרקשתגמורחשבהוהיאסמת'ינג?קוב·בייו?דידנט

שפתיהאתוהדביקהשבהלחשובובלייונה,בכפרשלוהשוקעתהגןדירתעםהלטנטי

ממנהירווהלאכאילוצוננת,תוססת,כשמפניהאותהששתההנסיך,שלהשוקקפיואל

לעולם.לעולם.
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המשפחהאתמעט,מגומגמתבירכה,היאבה.בקושיבהם,הבחינולאבפונדק

מדרגותשלושעלשמעדהאגבבמקלט,החדשותמולהפרטיבסלוןשהסבההמנהלת

מצחיקבונסוארושובהחשוך,השומם,ללוביפרווןאומרתלגמרי,מבולבלתהעץ,

המורהרקזוהיכילראותמהמרקע,ראשםאתהסבושבאי·חשקלבעלים,וחרוך

המסך,עלישו,צולביעמה,בנימככביםאיךרואהלאשהיאוחבלמישראל.הנודניקית

חושבתאחה,אבלאומללים.פליטיםשלבתיםוהורסיםחטאו,שלאילדיםעליורים

במדרגות,חרשטסלו,אשרהאבןממדיבכלודם,בשרנסיכם,אתראואילוהמורה,

בפנים!ואותהאותו-ונועלתהמפתחאתנוטלתבעצמה,מזדרזתהיאלשםחדרה,אל

בחיזיוןללטושכדימים,עלכאילוכעת,והולכתלהאמין?!אפשרבפונדק!אשרבחדרה

עםהסגלגלהווילוןלרחצה,שיועדהחדרבקרןשאדללועומדאידממנו:מופלאשאין

ואיךהעבותות,וירכיועכוזוגבו,עלהזורמיםהמיםאתלגלותכולו,מופשלהפטרת

מגולףבשרבכללשהיאאדמדמת,שישחלקתעלמומסיםכיהלומיםהמיםקולחים

-דייהמרןהר'וזוהרת,מתוחהסמוקה,רקמהיפה,
מיןאמיתי'סיפורזההיהואלמלאמיטתה,עלמעולפתלספרותהמורהצנחה

אתהמסכנההוזהחיתהודאיקצרצרה,פסחחופשתשלאמנות,חובבאהבהבים,סיפור

שתיעלהפוסחרשת,קוביאתאובחדרה,ובעצמו,בכבודוהאשמאי,טשרניחובסקי

עלהרועש,ההתעמלותמגרשלידחיוך,בחצילו,סיפרהאכן(היאלידהכאןהסעיפים,

הקרב·נתקףשחשבה,כמואבלתגובתותהאמהלראותממתינה Iללוארהקסוםחויל

שנילודפקווגםעבודות,לבדוקהחופשכלאתשסגרכךעלמשהווקישקשחרדהבי

להתארגןבשובו,היה,חייבועודלזה,קראוקצרה,אימוניםשגרתבשכם,מילואיםימי

 ...פהכן, ...זההנהאבלהשנייה);העולםמלחמתעללבגרותתלמידיושלהחומרעם
כלמלה,כלהדוחהבאושרבקרבהבוכהולבהנעתקת,ונשימתההנסיך!ככה,ממש

מכלחפותאפילואותוכןבעלותהברותולהגותהקול,מיתרימתוךמשהולהפיקניסיון

ומטורףחושנימאוד!חיחי!לעזאזל,אבלפנטסטי,אמיתי,לאכן·כן,רק,וזהמשמעות;

המורהאומרת·הודפתרגע,ורגע,רטובות.ונשיקותובשרעורונעימות,חמימותמרוב

היאמהטוב,-מותניועלחזקהכרוכההמגבתזושכעתהלהוט,הנסיךאתלספרות

להתקלח,חייבתאניגםכישנייה,אבל-גבול!ישלפנטזיהגםקופפרמן?יואלהרוצה,

באמת,לדעת,וטובוסבון,מיםעםשיגעוןאיזהלהםישהישראליםיודע,אתהשאדל,

לאחשוב.לאפתאום?מקשקשתהיאמהמרד,אבל ...ככהזההצרפתיםאצלכם,שגם

עליתבמסעדתלשנייםאינטימימקוםמזמיןהטלפון,עםמפלרטטכברשאדלכיחשוב,

-מלכיםלארוחתבכלואה,פה,נוספת,
משהובמרתףלהםנותרעודוהאםמובחר,וייןלנהרנוףעםוי,וי,מלכים,אחה,-

בחלוףמהםשנהיהמהההם,הצעיריםהענביםוונדרפול!איזאיטהו·הו,שלו?מזמנו
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כדיעיןלהרףמסתלקכשהואכך,ואחר ...לה·נטורמז'יקסהלה,אומרהואהשנים,

לאהואעלולרגעכלכאילוהמורהנבהלתהפונדק,בעלישלמדירתםגברבגדילגנוב

עננימלואההזלפה,בשלבהיאכברשהנה,אפילו,לחשוברוצהאינהכךועללחזור,

אךהגיעה,מאזפרפומריהבשוםפהראתהלאשכמותםהמיוחדים,הטואלטממיבושם

לבושבחזרה,חמקשכברשאדל,והפסל,הריחוכמותהאמיתית,הלואהיאמשנה?זהמה

דק,מצמרתכלכל,בגולףצווארועדצדי,אבזםבעלתבוהקת,בנעלנעולהרגלמכף

הנחירייםאתנושכיםגבריים,מי·טואלטמיןמבושם.הואוגםשחורה.נאהובחליפה

מחובקיםצועדיםהפונדק,מןבלאטואוזליםושביםמתנשקים,הםושובחד,במשב

הקטנועיםשלהמכירהשאולםבליבה,המורהמצרהחבל,כמהחבל,וכמהומתנשקים,

כללאורךזוג,ועודכזוגמשתקפיםשהםזולתם,המדרכה,עלאישואיןעכשיו,סגור

מתחתהפארלמסעדתהדרךבמורדלנשימהונושקיםבשקיקהמדבריםהראווה,חלון

עצמה!שלוהטירהבחיי'לטירה.

מטילהנסיך","מסעדתהשלט,עלהשםזורםונישא,פראיצוקעלמטה·מעלה,והנה,

שאדל,צוחקאיט?איזנטלייט,גורודיאחאבדמאניפיק,סהוי,הנהר.עלאורמטבעות

לכאן,הביאכברמזדמנות,תיירותנשים,כמההערב,ברוחפתאום,להחושבתכשהיא

שברגעלמרותמאמץ'שוםובליבקלותכמהלתחייה,קםהואבזולכמההזה,ז'ואןהרון

כלמלבההמורהמוחקת-בזרועותיומתוקהגוףמתנת-אותהומניףשבהואבוהבא,

להאכילה,מתעקשכשהואגםהכל,עלהכל,עללומוחלתלחבלה,רמזכללזדון,חשד

רבהובקפדנותבערמונים,השליומןנוגסהואשבעזרתוהמזלגאתשפתיהביןמניח

הטעמים,מערבולתלתוךפנימהשלה,הלשוןיםעלהבשריפליגאשרעדממתיןהוא

מלמד(הואייןולוגםוקינוח,לחישהולטיפה,המזלג,עלפירורועודנשיקה,ושוב

לפונדקשבשובםעדעמוקות·עמוקות,נשיקותוצרורוואלה),יואלה,אח,ללגום,אותה

להצטיידמתלמידיהדורשתשהיאכעפרונותמחודדותופטמותיהלחיםתחתוניהכל

שפתיהרקוהנה,הנהר,ליטפועורהכלומזמןהרוח,גנבבושמהואתלמבחנים,בהם

לא,אבלוי?ג'נטלי'בעדינות,נמחקממש,נמעדחבוק·חבוק,ובשרהמנושקותעודן

נו,שלאהזההערבורקשאדל,אמור,מרןלי,מכאיבלאאתהמכאיב!לאהואלא!

לאב,מיייואלה,יס,למעט-קלישאהבשמץפהלחטואבכללוחבל-שאומריםכמו

 ...כברסוויט,טוטאין·אה·מינט,

פנהחלונובחדר'החשיכהצללים.מקלעתכאלשבחדרההאפיריוןלמיטתעלוהם

החשיכהרדומות,בוקיצותבכמהמתחכךחולדכפרוותסמוררעפיםגגשיפולילעבר

כלסוףמותיר;:זקושי,ללאבגדיהאתפשטהואמפנקים.רכים.בגליםסביבםקלחה

אתבחופזהליקקההיא .הנהרשבטעםבבשרוואותובלבד'החדשבושמהבשרידיסוף

המודיעיןרשתאתפרשתרקאילורשת,קוביאח, .המבחןלהצלחתמייחלת .כתפו
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המורהחשבהכך!וביןכךביןבי'מקנאהייתהלוא ...עכשיואותיוראיתלכאןעדשלך

עליה,נחתוסוף·סוףבחשק,כשגנחההכבדה,המיטהעלשאדלאותהכשהניחלספרות

היסטוריהכקורכןעליהונדנעהרותח,בשרוחמוקיובכלהמושלם,הענק,גופובמלוא

שאדל·הר,ירכיה.שלהספוגועוגותבטנהשדיה,אתלשמיוסר,זיכרוןכצלםנרדף,

רון nאחרון·אובאמת,שאדל!הר,שאדל,בוא,ברעברגליהאתמיישרתלו,צייתהשאדל,

אצבעותיו!ארבעכלעם ...אחהלתוכה,ופלש-ממששלכשל-מתחתוניהשיחורה

קורעתבאנגליתלפתעהתבלבלהפליז,כולך,אתה,בואהתאוננה.שאדל,לא,לא!

יכולמרוחקים.קצתנותרושבאמתשלה,אפולומבושילעברידהאתשולחתלב,

הואהזההזמןכלהכל,ככלותאחרימהוססים?מבוישים?העודםעכשיו?עדלהיות?

שנים,עלשניםרצון,ללאתנועה,ללאובשלגים,בסופותובשמש,בגשםשם,עומד

נערשלאבןיידויולכלונבל,קלושארשלידלכלועריצותו,הטבעתופעותלכלחשוף

להיות?יכול-משועמם

מנדנדממנה,למלטהתעקשהזמןכלשהנסיךבמקוםידהסוף·סוףמשנגעהאבל

קטן.קר.שישגושאלאידהחפנהלא-ומעליההסדיניםגבימעלואנה,אנהאגניואת

מת.אבןכדורון

מוטההתיישבברכיו,עלהנסיךקםברגעבוצעקה.אבלהתביישהצעקה.שאדל!-

וקולואמר,יואלה,וי,בידיו.החפויותופניואחת,קשתיתבירךעצמועלמכסהממנה,

מת.אניהזהבמקוםשאני.מהנשארתמידאניהזהבמקוםבאש,שנתפסוכגווילים

נגזר.ככה

תיירותהרבהכל·כך-שצברעצוםמניסיוןלה,כשהבטיחגםלועזרלאלו.עזרולא

עצובות,נשיםהרבהכל·כךשבוע,בתחלומיתלחופשהשהגיעובודדות,מקסימות,

קומפליטלייויואלה,או·להלהלהלהלהלה,-בנכראהבה,ללילשכמהומורעבות,

שרי,מרןאלדד,אמיתי.סרטנמאן,מלא,סיפוקלהלהבטיחשיטותלוישאקזג'רייט!

אמון.ביתנילה,נשבעהוא

רביןיצחקע"שבתיכוןלספרותהמורהקופפרמן,יואלהלאיואלה.לאאבלכן,

שלוהישןהמצהיבלאפולוהתגעגעהוהיאעיניה,אתפתאוםדקרודמעותבהרצליה.

אתוגבורתו,האמןלחלוחיתאתהביעבקושיהזמן,אתצלחבקושיטשרניחובסקי.

שוםבהנטעלאלפחותהואבבשרה.חקוקדפוס.היהלפחותהואאבלהמיזוג,כמיהת

קשורהיהכברזהזאת.יביןלאלעולםהזההצרפתיהנסיךולא,למלים.מעבראשליה

אתהכזב.אתיקדשלאאבלהשם,קידושעלימותהוא .היהודיהעםבגורלישירות

שאדל?לך,להסביראיךוהמסכה.האלילהפסל,

רבותכהפעמיםששמעהכפיחנוק,בקוללואמרהעכשיושתלךשמוטבחושבתאני

מרבצו,קםהנסיך ...שתעזובשכדאיחושבתאניפועות.הטלנובלותנשותאתבעבר
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בווהציצהבפיתויעמדהלאלמחרתלדלת.מבעדזול,כבושםחדש,והתגנבמושפל,

הריב?אתהי~~ההיכירנה?בכיכר.הפורחותהוורדיםלגדרמבעד

הלואסיפורו,אתלשמועשבאוגניםבילדימוקףהיהוהפסלבשיאוהיההאביב

למרגלותיודפנהזריבשלללמענםשאצרהזיכרוןיפיעללוולגמולסיפורם,הוא

לספרותהמורההגננות.שלהסלחניותאזהרותיהןחרףהמעריצים,ובליטופיהם

שוםבלילתחייהקםשהואמילא .מתמידוזרהעלובהוחשה Iבוזשלחיוךהבליעה

כפיהבטחות,גדושהחשק,אתבהוהתסיסהלבאתשטילטלמילאמוקדמת,אזהרה

פסל?רקבסוףיישארשלושהזהזה,אבל-מעודהעצמהעלהאמינהאוחשהשלא

לעולמים?!ייגמר?גםזהוככהאבן?

 .תבכיאלבבקשה, .הסיפורזהאבליואלה.מצטערת,
הלגלגניות,הממשלתיות,הפקידותשתיממולבמדרכהחלפו·עברואזובדיוק

הצדה,ראשיהןאתוהפניתיעליה,ריחמתיכבראניאבלבה.להבחיןמאודקרובות

חדשבושםשלהשקתואתבישרהבדיוקאשרקטנהתמרוקייהשלראווהחלוןלעבר

הסיפור.אתלסייםביותרהנכוןהמקוםגםשכאןהחלטתיעליה,שחסתיומשוםמפריז.

להתראות.יואלה.אורוואר,פיני.סהוזהו,
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לאוריצחק

עם"מולעםשלבעמידהמולםעומד"אני

 :לערביםהמזרחית"ו"השנאהיהושעב.א.

בישראלמיעוטיםביןגזענותשללדמותהקווים

אכזריות :הקדמה

בקרבשלהוהפופולריותגיסא,מחדיהושע,שלא.ב.בספרותהאידיאולוגיתהשקיפות

משהובאמצעותהלקרואחוזרתהזדמנותמעניקותגיסא,מאידךמסוים,קוראיםקהל

אנחנושבוהאופןעלמשהוכלומרהמדומיינים,חיינושלוהמתערפלהגדולבסבך

שאערוךקודםנמצאים".שאנחנואיפהנמצאיםשאנחנוזה"אידלעצמנומסבירים

מראיוןחלקלקרואמבקשאנימייצג,שהואומהיהושעב.א.עלמהשברתיאתמחדש

של"שליחותוספרוצאתלקראת 2004שלבאביבנערךהראיוןהסופר.עםמאוחר

אנוש":משאביעלהממונה

תחיהאםאבלאפשרי.בלתילאזההכרחי,לאזההפלסטינים.עםמלחמהשתחיהלחיותיכול

אתשנוציאשאחריכיווןימים.שישהשלמלחמהאולימאור.קצרהמלחמהתחיהזומלחמה

נפעילאנחנואחרים.יחיוהמלחמהכלליכלכיבוש,צבאלחיותשנפסיקואחריההתנחלויות

כלפיכוחנפעילאלאהזח,המסיתאוחזההמחבלאתלחפשלרוץנצטרךלאכוחנו.מלואאת

חרבהתחיההיאאחרת.לגמרימלחמהתחיהזו ...טוטאליבאופןכוחנפעילשלמה.אוכלוסיה

בעזה.החשמלאתנפסיקאנחנואשקלוןעלקסאםטילייירוחםאםלפלסטינים.קשהיותר

המצריםמולשעשינוכפיכוחנומלואאתנפעילדלק.מעזהנמנעבעזה.התקשורתאתנפסיק

בעצמםחםחמור,יותרחרבה Iאחרלגמרייחיההפלסטיניכשהסבל'ואז, 1969ב"התעלהבערי

שיפסיקו ...אחרתברירהלותחיהלאהטרור.אתיכבושעצמוהפלסטיניהעםהטרור.אתיחסלו

ולבתילחשמללדלק,אחריותשייקחמיהחמאס.אוהרשותתחיהזואםמשנחלאהירי.את

המצבחקסאם.יריאתלהפסיקכדיספוריםימיםבתוךיפעלמתפקדים,לאשחםויראההחולים

מטהרת.מלחמהבהחלטאבלרצויה,מלחמהלא ....המשחקכלליאתלחלוטיןישנההחדש

יבהירכיבושאחרישלבמצביסבלושחםהסבלריבונים.שחםלפלסטיניםשתבהירמלחמה

אניניסוגשאנחנומרגעכיריבונים.חםשכעתכיווןהאלימותאתלהפסיקחייביםשחםלחם

במצבלאכבראניאיתם.אישיתמערכתשוםרוצחלאאנישמותיהם.אתבכלללדעתרוצחלא
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ואנימדינה.מולמדינהעם.מולעםשלבעמידהמולםעומדאניאלאובצלם.ושיטורכיבוששל

אשקלוןעלידיישאםכוחי.כלאתכנגדםמציבאניאבללשמם,מלחמהפשעילבצעהולךלא

 ) 19.3.2004"הארץ",מוסףיהושע,ב.א.עםראיוןיהושע",של("הפסיוןבעזה.חשמלאין

הזה".המסיתאוהזההמחבלאתלחפשלרוץנצטרך"לאהקצרצרלמשפטרקלבשימו

אינתיפאדהפעילישלהשיטתיההרגהגיעהזה,הראיוןנערךכאשר , 2004במארס

מחנותמלאים,הסוהרובתיהמעצרבתי-יומיומיאדםצידשללממדיםבשטחים

מהבארץ".לפיגועבדרכם"מחבליםהבחנהבלאהורגוצה"למתפקעים,המעצר

בתיציבוריים,למקומותמחסליםשלכניסההיהמקרים,הרבהבכל·כךבאמת,שאירע

הלשוניתהמכבסהלמוות".ה"נידוןבסביבתשנמצאמיכלשלוהריגהמוסכים,קפה,

אליולהפנותרקאלא ,עליולעמודהמקוםכאןשלאמשהובאמתהיאיהושעשל

המוסריתההידרדרותאחרת:בפעםבולדוןשנצטרךהקשרבתוךהלב,תשומתאת

יהושע:עםבראיוןהרצחקליתהנהלרע.טובביןעודמבחיןשאינולמקוםחיינושל

החשמלמופסקקלותבאיזוהחשמל.את"להם"מפסיקים"אנחנו"קסאם,יורים"הם"

שלה.המיםבמשאבותשלה,החוליםבבתיהדלקאוזלקלותבאיזועזה,שללתינוקות

לבררמבקשאניבתוכםמלחמה.פשעילביצועלהמלצותובעיקרשלו,ל"הם"לבשימו

זחוחבראיוןסופרשלכהמלצותמלחמהולפשעיל"אנחנו""הם"ביןהקשראתמשהו,

שבוע.סוףשל

התזזיתייםבטלפוניםהאתר,גלימעללשמועאפשרהזאתהפרוורסיהאתנכון,

המטלפניםהמאזיניםלאואפילוהמציאלאיהושעהזההסאדיזםאתהמאזינים.של

צה"לבהמוניהם."בהם"להרוגאו"אותם",להפגיזאוהמים,את"להם"לנתקודורשים

החשכההקודמת,באינתיפאדההמוניתהרעבהכמוכאלה,פשעיםבעברביצעכבר

ראויהזה,בהקשרגםזאת,ובכלאזרחית.אוכלוסיהוהפצצתהתעלהובעריבביירות

שתבהירמלחמהמטהרת.מלחמהבהחלטאבלרצויה,מלחמה"לאלשיא:לבלשים

ריבונים."שהםלפלסטינים

שלההואבמקוםרקה"אנחנו".אתיהושעבונהשבוהמקוםעללעמודחשוב

כדי"אנחנו",להיותכדיל"הם",כמובןזקוקיםש"אנחנו"אלא"אני",לויש"אנחנו",

ה"אנחנו".בתוךאלא"אני",לואין"אני".להיות

המדינה.שלהאידיאולוגימהמנגנוןכחלקיהושעב.א.אתלקרואניסיתיבעבר

שלהאתניהמאפייןאתולתארההיא,ההנחהמןקצתלזוזמבקשאניהזאתבמסה

"מזרחית"שנאהשלכסימפטוםיהושעמנגנון:אותושלספציפיכחלקגזענותו,

יהושעשלמרכזיותודווקא .כמובןמודרכת,שנאהלמזרח,מזרחיתשנאהאולערבים,

יכוליםבראיונות,שלוהלשונייםהמעצוריםוהעדרישראל,שלהספרותייםבחיים

בישראל".המזרח"שנאתשלהסבוךהמנגנוןלהבנתמשהולתרום
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 45לערביםהמזרחית"ו"השנאהיהושעא.ב.

נביא"אנימםוים"במובן

הטלוויזיהשירדההשנייה,האינתיפאדהשפרצהלפניממש , 2000בספטמבר 1ב·

ליאנהמרמאללה,הפלסטיניתוהקולנועניתהסופרתלביןיהושעביןדיאלוגההולנדית

ודיברשמאלנותו",עלבארץנרדףשכמעטשלוםכ"פעילבתכניתהוצגיהושעבאדר.

בעידןהפלסטיניתהמצוקהעלשהתלוננהבאדר,נגדאדנותשלוהולכתגדולהבמידה

לה:מטיףהואכךהנהאוסלו.

יוםוכלאינתיפאדה,כאןחיתההוגנת.לאאתכיכועס,ממשאניעכשיוכועס,ממשאניעכשיו

נשלשניםשלוש-ארבעכברהזמן.כלמלחמהחיתהשנפצעו,ישראליםוהיופלסטיני,נפצע

יכולהלאאתאזפחות,אבלושם,פהאוליהפגנות,איןרגוע,הכלטרור.איןאוסלו]הסכמי

 ...שיפורישמצב.אותושזהלומר

חיהאניאני,אבלהכל,ישלכםשלכם.הביטחוןישלכםשלכם,המדינהישלכםבאדר

באוויר.ככה

 ....לאאתלא,לא,במתפרץ]יהושע

 ...הזמןכלשליהאדמהאתשודדיםומסביב Iביטחוןשוםליאיןמדינה,ליאיןבאדר

 ...אבלבעיות,לכםישבאמת.שאתםממהמסכניםיותראתםכאילותעשיאליהושע
 ...המציאותזומשפט]לסייםלשוואבמנסהבאדר

אתרואהאנילרמאללהבאכשאנישלכם,צבאמיןכברלכםישמשטרה,לכםישיהושע

אתלכםישהלאה,וכןשםיושביםהקלשניקוביםעםהפלסטינייםהשוטרים

ממשלה.ראשכמוהעולםבכלשמתקבלערפאת,

 ...הזאתבמשטרהמאמינהלאאניהזאת.במשטרהלהאמיןיכולאוליאתהבאדר

 ...תאמיניתאמיני,אותה]לקטועבמנסהיהושע

 ...הזמןכלשליהאדמהאתשודדותכשההתנחלויותבשבילי?עושההיאמהכיבאדר

 ...לאהןלא.אותה]במשתיקיהושע

ההסכםשלבחד·צדדיותלראותמהפלסטיניםיהושעדרשאוסלובתקופתבקצרה,

ארבעכמעטהקורבן.אתהאשיםה"דו·צדדיות",משנכשלהואולם,דו·צדדי,עניין

נכוןזה"אבליהושע:אמר"הארץ",למוסףבראיון , 2004במארס ,מכןלאחרשנים

אתראינוקטנה.קבוצההיינובזה.לבדהייתילאהחד·צדדיות.נביאאנימסויםשבמובן

למסקנהוהגענוהאלהההתאבדויותאתוראינודייווידבקמפהפלסטיניתההתנהגות

לאשלום,תמורתשטחיםשלהשמאל,שלהישנהשהתפיסההבנולהתנתק.שמוכרחים

 .) 19,3.2004"הארץ",(מוסףעובדת."

וכאשרהרוב,אחריהלךכאןגםה"חד·צדדיות".שללאגםפעם,אףהיהלאהואנביא

שמאלאנשישלקבוצהלאותההשתיירככזה,"נבוך",יהושעגםהיה"נבוך"היההרוב
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והםהכל,להם"הצענולפיההרשמית,הישראליתהעמדהאתלבנותשסייעהציונים,

אלאהפלסטינים,אתרקשוללהוליךלאברקאהודדייווידשבקמפהיא,האמתדחו."

תחילתעםל"הארץ"יהושעאמרכךהישראלית.השלוםתנועתפעםשחיתהמהאתגם

נשלוהאכזבה"התגובההשמאל":"מבוכתאתשייצרוהראיונותמןבאחדהאינתיפאדה,

שברוהואנדיבהחיתהברקשלוההצעהערפאת,עםישבנומובנות.הישראלי]השמאל

להישגיםלהגיעיוכלהואבינלאומיולחץבאלימותשרקמחשבהמתוךהכליםאת

עםנתניהו,אושרוןולאברקעמדמולוכיגדולה,טעותעשהוהואהאכזבהזאתגדולים.

הרשמיתהעמדהזוהי .) 20.10.2000"הארץ",(מוסףהעניין."אתלגמוררחבקונסנזוס

דאז.הממשלהראשבמשרדבקפידהנוסחההיאהיום.ועדמאזישראלשל

לליאנהיהושעשאמרלמהגמורבניגודבנובמבר,ב·וןיותר,מאוחרחודשואולם,

בעיות,לכםישבאמת.שאתםממהמסכניםיותראתםכאילותעשי("אלבאדר

ברקעמד("מולוהאינתיפאדהפרוץעם"הארץ"למוסףשאמרלמהבניגוד ,)" ...אבל

עצומהעליהושעחתםהעניין"),אתלגמוררחבקונסנזוסעםנתניהו,אושרוןולא

פירקהלאברק"ממשלתהיתר:ביןנאמר'בעצומהההידרדרות".את"עיצורשכותרתה

ההתנחלויותבפיתוחנתניהומממשלתיותרהשקיעההיאאחת.התנחלותלאאף

כלמונעתהרחבתןאוכנןעלההתנחלויותהשארת ] ... [ובהגדלתן

המעשיפירושהלפלסטין.ישראלביןהגיוניגבולקולמתוחאפשרות

עכשיו""שלוםאנשיאחראיםזהלנוסחבמקור).(ההדגשההסכסוך."הנצחתהוא

כמוהעצומה,דיברהשעליובענייןזמןמדיהרבהשתקוכיייאמרלגנותםבירושלים.

ובמשךהאמת,אתידעוכיייאמר,לזכותםעכשיו.החתימושאותםהאינטלקטואלים,

הסיפוחהמשךשלהחד·צדדיותעלמידעהרבהואספואותה,תיעדואוסלושנותכל

רקקראאםאפילואוסלו,בתקופתבשטחיםהמצבאתשהכירמיכלוהקולוניזציה.

האדמות,הפקעתהמחסומים,גיהינוםשריפה:אבקחביתחיתהשזוידע"הארץ",את

פיצולגדולים,לקנטוניםהגדהפיצולהאפרטהייד,כבישיסלילתההתנחלויות,הרחבת

החושך,להרימעברהתרחשולאהדבריםהתנחלויות.שלמובלעותבעזרתעזהרצועת

הצבאיהמנטורובאהלךברקאבלרציני.דברשוםלפלסטיניםהציעלאברקוהעיקר,

היאהשלום,למושגוגםהאמתלמושגביחסהשניים,ביןהגדולההקירבהשרון.שלו,

לעזרתהאחרונותבבחירותהתגייסעוזעמוסחלפו.שניםמספיק.בודנושטרםנושא

עםנשארהואבבחירות.מהתערבותנמנעיהושעשרון.אתתקף'שינוי',אתתקףמרצ,

בכלמה"שינוי".שלהצלחתהעלשמחההביעהבחירותאחרישלו.האפלההלאומנות

הפכההשנאהכאשרבנביא.מדוברלאכאןגםלערפאת.השנאהאצלו?אותנטיאופן

 .פיומתוךלהשתולללשנאההואגםנתןלסוחר'עוברמטבעלהיות
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ערפאת"אתשונאאניאישי"באופן

תעמולהבמסעישראליתלאסטרטגיהלערפאתהשנאההפכהלשלטון,שרוןעלהמאז

השנאההצבאי.והמודיעיןהשב"כשלמגוחכיםעמדהמניירותהניזוןמלמעלה,מאורגן

 .חירותועלהנאבקמדוכא,למיעוטשנאהאלאכמובן'פאת,לערשנאהחיתהלאהזאת
ניסיונותכדיותוךהמתחים,הפלגים,סבךעלהזה,המאבקתיאורעםלהסתבךבמקום

האשימוהסמל.אתישראלתקפהבמאבק,הפלסטיניםהמשתתפיםשלפיזילחיסול

שוטר/להיותממנוציפושניומצדשקיפות"),("איןדמוקרטלאשהואערפאתאת

אוסלו.בתקופתשעשהכמועליו,מצביעהשישראלמיכלשלמענה/שופט/סוהר

אי·יעילותו:נגדאלא"אי·שקיפותו",נגדהופנתהלאערפאתנגדהאמיתיתהטענה

ב.א.השתתףהרשמית,העמדהברוחהקוויזלינג.תפקידאתכהלכהמילאלאהוא

מעטהלאובמידהלערביםתהומיתבשנאהמצוידכשהואהזאתהשנאהבמכירתיהושע

הנצרתיהערבילעיתוןבראיוןהציבור"."כמוערפאת,אתשנאבאמתהואכנות.של

שונאאניאישיבאופןכילבבגילוי"או~ריהושע:אמר , 2002בינואראל·ערב","כל

מדינההקמתוהוא ' 6מ·ולהגשימושרצינו"החלוםלמה?ליני."ממעמקיערפאתאת

דמיון."בגדרהיוםהואישראל,לצדפלסטינית

מדינההקמתוהוא ' 6מ·ולהגשימושרצינו"החלוםבמשפטש"רצינו"אנחנומיהם

מדינהלהקמתהתנגדושתיהןהעבודה?מפלגתהליכוד?ישראל"?לצדפלסטינית

הוארק"ח?ואולי .-1967בפלסטיניתמדינהרצתהלאהיאגם ,אבוימפ"ם?פלסטינית.

השמאלשלאחריםאינטלקטואליםולכמהלעצמומתכווןיהושעלרק"ח.מתכווןלא

ישראלעםאתמייצגהואכןועלערבי,בעיתוןהערבים,אלמדברהואאבלהציוני.

רצהתמידישראלעםכילומרשמקובלמשום"רצינו",לומרבושהלואין("רצינו").

הערבים.באוזנילפחותשלום,

להמשיךערפאתשלביכולתוספקלהטילהתחלתי"לאחרונההלשון:זוהנה,

לאחרחודשיםכמהאמר,החיפאיל"כלבו"לא.לאחרונה?רקלישראל."שותףולהוות

הואאל·ערב"ל"כלזאת,ובכלאותו."סבלתילאשנהושבעשלושיםלפני"עודמכן:

שלהאינטרסעלחושבאינו"הואערפאת:עםגמר"לאחרונה"רקלמהלהסבירמוכן

פתרונותמציאתועלעזהוברצועתהמערביתבגדהביותרקשיםבדבריםהמתנסהעמו

הדרךועלשלההכלליבמובןהפלסטיניתהבעיהעלחושבהואאלאלבעיותיו,מיידיים

לעבודטוב:מנהיגלהיותרצהאילוערפאת,שלתפקידולכםהריהפליטים,"להשבת

שלרצונואתולהשביעוהרצועה,הגדהשלהביובבעיותאתלפתורהאזרחי,במינהל

היאהפלסטיניתהבעיהפלסטינית.מדינהעל , 1967מאזהאחרים,והחולמיםיהושע

לדאוגלנוהניחויקרים,פלסטיניםהציוני.הקולוניאליזםתמציתזולישראלים.עניין
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עםביחדההיסטוריה,אלכברשחזרנוהיהודים,אנחנושלכם.בהיסטוריהשיקרהלמה

אתם,שלכם.הבעיותאתגםנפתוראותה,מוחקתאואותה,שכותבתהברית,ארצות

בביוב.~~לו

אזרחי"במרילפתוחיכלו"הם

מהתחושהמשתחרריהושעאיןשלרגעמשוםסימפטומטי,הואאל·ערב"ל"כלהראיון

ישראל:מדינתכנציגהיהודי,העםכנציגמדברהואולכןהערבים,אלמדברהואכי

והייתיערפאתאתשונאשאניהעולם,בפניוצורחבוכההייתי ,פלסטיניהייתי"אילו

הםשםשלו,ברומניםגםהפלסטיניםדמויותאתבוראהואכךבדיוקכנגדו."יוצא

נעיםהיהכזההלשון).אתלהםחותךשהוא(אולומררוצהשהואמהאתאומריםאכן

"הכלהשלהערביםהקרטוןגיבוריהיוכאלוביאליק.אתציטטכאשרב"המאהב",

השתנו,לארעותיהשתניתי,לא"אני :-2002בל"כלבו"יהושעאמרכךהמשחררת".

אתלהבין,מצליחלאמבין,לאאנימודה,ואניהשתנתההמציאותלעשות,מהאבל

ויכוחניהלתילמשלהבוקראובססיבי,לגמרינעשיתיאותי,משגעזההפלסטינים.

אבלצדקההיאצורח.כל·כךשאתהלךיעזורמה ,ליאומרתואשתילצעוק,והתחלתי

דתיתשאינה 21בתבחורה ,נפץחגורתעם 17בןנער .שליבאובססיהנשארתיאני

אומרתאשתושאפילואלאבשל,כרימוןצדקמלאשהוארקלאעצמה?"!,אתומפוצצת

שגיבורכדרךממשלהבין","לאממשיךוהואאלטרואיסט,'?כזהלהיותלך'למהלו

הרצחמעשיאתלהביןאפשראיכמהעדמסבירריבלין,המזרחןהמשחררת","הכלה

עמדוהריבכיבוש.הכללתלותאפשר"איבראיון:מהגגהואכךהערבים.שלההמוניים

במרילפתוחיכלוהםקולקטיבית.התאבדותמלבדאלטרנטיבות,הפלסטיניםבפני

הרציונליותאלכברמגיעיםאנחנועכשיוגנרי."מהטמהשלבשיטותלנקוטאזרחי,

תומכיםהיינואחרת,התנהגו"אילוהישראלי.האידיאולוגיהציווישלאויהושע,של

באמת?בהם."

בתחילתההפגנותבעתמרחוקמצליפותונפצעושנהרגוהמפגיניםעשרותאתזוכרים

כדי ,ההןההתרחשויותבעתהסעמירהאתב"הארץ"לקרואהיהדיהאינתיפאדה?

שלמפיההזה,הצדקנותמנגנוןאתלדיןחנוךתיארהאמבטיה"ב"מלכתכן,לפנישניםוחמששלושים . 1

מפתיעזהיוםוכלישמור.שאלוהיםכזהצדקבימגלהואניעצמיאתבודקתאנישנה 71 "מאיר:גולדה

בןהריאחד,יוםתצדקי'אללעצמי:אומרתאניצודקת.ושובצודקת,צודקת,צודקת,מחדש.אותי

-אניו·הופס!בבוקרקמהאנילא!אבלנורמלי',זהטבעי,זהפעם,לטעותלומותראדם,בןרקזהאדם

 .) 86עמ'לציפור",אכפת("מהוגו'וצודקת."הופס!וצודקת,-הופס!צודקת.שוב

 2מטעם
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בראשיתהלא·אלימההמחאה~~ןהכמהאלימה,לאמחאהמפניצה"לחששכמהלדעת

לשבירתהכותל,מנהרתאירועמאזלפחותשגובשוהמגידהתכניותאתהאינתיפאדה

בראשב"מעדיב",כספיתבןשלהמקיףבתחקיריותר,מאוחדבדדך.הפלסטיניתהמדינה

בניסיוןצה"לשלהמתמשכתהפרובוקציהעלמפורטדוחלקרואהיהאפשר , 2002השנה

לסיכוםלנצח.סיכוילפלסטיניםאיןשבומזוין,עימותלידיההמוניתהמחאהאתלהביא

עמוס(מיל.)אלוףשגילהמהאתלקרואדי , 2000אוקטוברעלההיאהאמתשלהמקורות

כדיסתם ,ואוליאלימות.לכדיהמחאהליבויבענייןב"האדץ", 2004ביוני 11ב·מלכה

שנדרסהקודי'דייצ'לשלשמהאתלצייןראויהלא·אלימה,המחאהסיכוייאתלהזכיר

הלא·אלימותההפגנותעשרותעלנאמדומהאלימה.לאהתנגדותבעתדחפורבידילמוות

האםהללו?בהפגנותאלימיםלאבמפגיניםהיריעלנאמדמההחומה?סביב 2004באביב

הפלסטינים?שלאלימהלארעבלשביתתלהצטרףיהושעשלדעתועלעולההיה

אלימה.לאהתנגדותלביןלכיבושאלימההתנגדותביןהבחינהלאמעולםישראל

הכבושים.בשטחיםפוליטיתהתארגנותכלשניםבמשךדיכאהישראלכן,עליתד

הכיבוש.נגדפוליטילמאבקהמאבקאתלנתבפעםאףהיהלאהישראליהאתגר

למשל),הכפריים"("אגודותפעולהמשתפישלארגוניםלהקיםהיההישראליהאתגר

לקבלאפשרמזויןמאבקבעתשדקמשוםהמזוין,המאבקלעבדהמאבקאתלנתבאו

מספקים.ודומיויהושעב.שא.הסוגמןמוסדיתתמיכה

מיוחדבמקדהאלאהזה,הקטןהשבטשלקולונשמעלא 2000סתיומשךלהזכיר,ראוי

ביקודבאותוהביטחון.כוחותבידיולאעליתנצרתתושביבידינודואשדנצרתתושבישל

הפלסטיניםעםלהזדהותיצאכאשדנהרג,שבנוהשכול,לאביהושעהבטיחתנחומים

כבדלכולםנמאסכיהישראלית,לתודעהנכנסתם"עכשיו"העיד"):דיווח(כךבשטחים

ישראל,אזרחיהמפגינים, 13אתהרגומהעלהנער?מתמדועוהפלסטינים."מעדפאת

שזוכההרב"הכבודאתבארדלליאנהיהושעמכדכןלפניחודשיים ? 2000באוקטובר

אתמנצרתהשכוללאבמוכרהואעכשיווחירותה.אדמתהאוברזעלכנחמהעדפאת"לו

בשטחים.עמובניעםהזדהותבהפגנתבנומותעלכנחמהלעדפאת,הישראליםאיבת

נחמהכמילותמנצרת,שכולפלסטינילאבאומדהואמהפלסטינים",לישראלים"נמאס

בנו.על

"ישראליזציה"

לגבימגובשתעמדהכבדליהושעחיתההשכולהאבאצלהביקורלאחדוחציכשנה

לאבשאמדמהלעזאזלהתנחומים,ביקודלעזאזלההוא.באוקטוברהמפגיניםהדג

סבור,הריניאוקטוברלאירועי"בנוגעאמד: ) 2002(ינואראל·עדב"ל"כלבראיוןהאבל.
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דרישותיהםאתלהגישמחובתםזהוהיהשלהםהזובאינתיפאדהשגוישראלשערביי

מביניהם."רביםשלולמותםסדרלהפרותשהובילהבהפגנהלצאתבמקוםלממשלה

מגיעיםשםיהודים,שללהפגנותבניגודעליהם.הירילאלמותם.הובילהההפגנה

באוזנייהושע,משהו?לחקורצריךמיאור?וערתאתהיהצריךמיבשלום.הביתהבסוף

"למרבהנמשך:הראיוןהתשובה.אתומנסחיודעצבאי'מושלשלבסגנוןהערבים,

בוהנכון'חייהםלמסלוללשובשמחובתםהערביםהבינושקרה,מהלאחררקהצער'

לחיות:צריכיםשהיוכמובישראלהערביםחיוהשניםלאורךהשנים."לאורךהלכו

אוקטובר,שלההרגאחריגםשקטים.-העיקראבלמנושלים,מודרים,מופלים,

המסקנהבסדר.להיותישראלמדינתשלהערביםחזרוכוח,רקמביניםשהםכיוון

בעיהבפניניצביםבמדינהכיהודים"אנוהלשון:בזובראיוןנגזרתהקולוניאלית

שלשמחובתםסבורואניהערביםשלישראליזציהולבצעלפעולכיצדוהיאאמיתית

הדבריהיהאםגםהזוהמטרהאתלהשיגמנתעללפעולהשארוכלשמאלימיןכולם,

("ישראליזציה"),מאיתנולחלקשיהפכואובתוכנו,ערביםיהיושלאהרצוןבשלבים."

"הכלהשלהאמיתיהצירהואהזההפחדמהטרוגניות.יהושעשלהגדולבפחדמסתכם

האפרטהיידחומתהאחרונות.בשניםשנכתבביותרהגזעניהעבריהרומןהמשחררת",

מישראלהערביםהזה:ברומןאובססיביחיזוקמקבליםאלהכלעזה,מכלאתבשטחים,

כמפגרים.אוכבוגדיםחשודיםהםכפלסטינים,מתנהגיםהםכאשרפלסטינים.אינם

הציוניתהתקווהלפוליטיקה.ראשלהםשאיןשלוויםכפרכאנשיבעיקרמיוצגיםהם

שם.לחיותתנולגרר,שמעברולפלסטינים,כאן.לחיותלהםתנואומרת:אליהםביחס

תוארושבוהקולוניאליבאופןנגעלאהזההספרעלמהכותביםאישכילומר'צורךאין

האחרמהצדהערביםתוארושבוהרצחניהאופןלעומתהגדר'שלהזההצרמןהערבים

כסכנה.תוארוהצדדיםשניאבלהגדר.של

לריבליןממולכן

האבלעםעליו,נפלחסד .) 1987 ("מולנו"-לטעמיאחד,טוברומןכתביהושע

גילויעםוגםלמוצאו,הארוכההתנכרותועלהאשמהרגשעםאביו,מותעלבושאחז

 ,מולנועומדהרומןבמרכז . 1981שלהבחירותמאזהישראלית,בחברההמזרחים
לרע,טובביןלושהיוההבחנותכלהתאלמן.עתהוזהבחיפה,החימירושלים,ספרדי

(מוסיקההשלילי""המזרחילביןכמוקד),קלאסית,(מוסיקההחיובי""האירופיבין

נעמולנושופטת.אשהמעיןהאשכנזיה,הרעיהמותעםלואבדולמשל),רועשת,

אתמוצאהואואיןהמזרחית,ישראללביןוברלין),הייקי(הכרמל"אירופה"ביןונד

האשהעיניבאמצעותבעיקרלספרדיות,המחברלאיבתרבותעדויותבספרישמקומו.
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במרחקלעומתו'המשחררת""הכלהלמשל).סדירה,רחצהמולנועל(שכפתההמתה

"העצמישלקולמוספליטותהרבהלמצואאפשררע.רומןהואשנים, 1sמ·יותרשל

במקביללמשל,כך,המשחררת".ל"הכלה"מולנו"ביןהקשראתהמסגירותהמחבר"

ריבליןשלאשתוכופההספרדי'בעלהעלמולנושלנזיחכהאשאשתושכופהלרחצה

ערבי,כפרשלריחבושדבקמשוםעימד,לשכבניאותהשהיאלפנילהתרחץבעלהעל

כאמורב"מולכו",מופיעהקלאסיתהמוסיקהענייןגםהערב.בתחילתשניהםביקרובו

"העצמיכאשרהמשחררת",ב"הכלההספרדי.לגיבורזרהתרבותשלכמאפייןכבר,

לקונצרטההליכהמתוארתאירופי,כלומרגמור,אשכנזיפניכברמעמידהמספר"

שלבשמוכמובן,מצויה,העיקריתהקולמוספליטתשלו.התרבותימהתפריטכחלק

מאני,כמוה~רה·ציוני.הישן",מה"יישובספרדיירושלמישלשםהואמולנוהגיבור.

הספרדי.עברועםגםלהתמודדיהושעביקששדרכםהסמליםלעולםשייכיםשניהם

מהיישובהאשכנזיםשלביותרהטיפוסיהשםהואהמשחררת","הכלהגיבורריבלין,

עימדוביחדהגיבורשלמוצאואתלהמירהתעקשיהושע 2הפרה·ציוני,הירושלמי,הזה,

מעטעודנתעכבשעליהןשלולהצהרותגמורבניגודהמספר.העצמישלהמוצאאת

שאינהלישראליות,הגדרהאיןכי"מולנו",מאזלפחותהיטב,יודעיהושעקט,

הישראליות .הבלתי·אשכנזיאתאוהאשכנזי'אתגםבתוכהכוללת

הקודםהמוצאאתלוקחתאלאה"קודם",המוצאאתמנטרלתאינה

הקולקטיבאתלולמצואמצליחואינוהזה,הדבראתיודעיהושעמוצא.כנקודת

כתבכךהנהלזרותו.עדותכלתחסלה"ישראליות"אםאלא"אני",לויהיהשבתוכו

עלהאב,מותאחריאורשראהאביו'שלהאחרוןלספרבהקדמהלב,בגילוייהושע,

(האשכנזים)בצופיםחברותביןהמדינה,הקמתערבהחדשה,בירושליםילדותו

ברירהלוחיתהלאואליובאממנוהמקוםלבין(האשכנזית),רחביהבגימנסיהולימודים

ישראלי:להיותרצהאםלהתכחש,אלא

כל·כך.להזדהותהקוראהחלקולאמהווייתיחלקרקהיוונו',המשפחהזקניהישנים,הספרדים

ארוכותשעותאחריהםשעקבתיאחרים,גיבוריםהעמידוהמדינההקמתלקראתההכנהשנות

הם ] ... [ההסתדרותובית"תלאור"קולנועלידמסתובביםג'ורג',המלךברחובביתימחלון

פוגששהייתיירושלים,ברחובותוהתרבושהשחורהגלימתועםשהלךלסבימחובריםהיולא

ב. .א(משהו.ומתביישמתבלבלהעברית","הגימנסיהמןחבריעםבלכתיברחובלפעמים

 ,) 223עמ'זמורה·ביתן·מודן, 1990וההר","הקיריהושע,

עלבביקורתהזה,במקרההשמותהחלפתהקולמוס,פליטתשלהזהמהאיתוריהושענבוךכדרכו, . 2

כךשם.מגיבורומנעאנוש",משאביעלהממונהשל"שליחותושלו,הבאוברומןהמשחררת","הכלה

הישראלי.שלהמוצאאתלהגדירהצורךאת"עקף"
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מתחילהלערביםיהושעשלהשנאהזאת:למסהוהעקרוניתהחשובההנקודההנה

מכלרחוקאביו,מותאחרישנכתבההוא,במאמריותר.מוקדםאחר,במקום

פורשהואמתפתל,ולאגלויגםולכןדבריו-שלו,עלאפשריתביקורתשלתחושה
המודלהאשכנזית,לגלותהספרדיתהגלותביןהאנלוגיהעלשלוהפנטזיהאת

יהודיות:שלסוגלכלהציוניתהאידיאולוגיהשלהמובהק

סוףסוףבאירופה.גדולהבעירמתבולליהודיבלבושמקננתאולישחיתההמגירהאתחייתיאני

ונכונהמוסריתטובה,אידיאולוגיתמטרהחיתהוזאתישראליאלאאשכנזילהיותרציתילא

במיוחדמסוימת,נוחותגם-עצמיעםלגמריישרלהיותאם-בזהחיתהאבלהבחינות,מכל

בעיותיהם.כלעלהחמישיםשנותבראשיתשהגיעוערביהודישלהעליותמגליבהתבדלות

 .) 232עמ'(שם,

 , 2004ממארסבראיוןניסוחיו,אתהרבהלשנותבלייותר,מאוחרשנים 15כמעט

לשאלותהספרדיות.שלהזההלא·נרפאלפצעביחסניסוחיואתלעדכןיהושעמנסה

ה"רוסי",מיזהר,לדרישותממנוהדרישותביןה"אפליה"עלמתלונןהואהמראיין,

פהישכלומר .משפחתושלהרוסיהעברעלבשאלותבאלאאחדאףיזהר"ללמשל:

לבגודלאאותו.לעזובלאאמוראתהחלשלמיעוטבןאתהשאםסמויההנחהאיזו

להוויהלגמריהיהשליהליבידועצמי,אתזוכרשאנימאזזה.אתמקבללאואניבו.

שובלכתוביהושעמתעקשהזההכאבעל .) 19.3,2004"הארץ",(מוסףהישראלית."

שיכולמהעללחילופיךאונייטרלית,שורשים,נטולתישראליותעלפנטזיהושוב

ביןאוללא·יהודים,יהודיםביןהואהיחידהניגודשבהאירופיות,הגמור:כהפךלהיראות

נטולת"ישראליות"לייצרצריכיםהללוהמתחיםכלבישראל,ליהודיםבגלותיהודים

מזרחביןהחיץשלילתדרךעוברהאינטלקטואלימסלולוכלהבדלים.

ההוויהלפיההכואבת,הזאת,המופרכתהנקודהאת .דיוהיהעםהתוךבערבמל

חדשה","זהותולובשיםה"קודמת"מזהותםכולםמתפשטיםבוהמקוםהיאהישראלית

להדגישטורחזהיהושעשהרייהושע"."ייסורישלהמוצאנקודתבתורלסמןעלינו

לקבוצתבנוגעמיוחדתואחריותמיוחדתמשימהאיזושהילישישחשבתי"לאכאן:

בנוגעמיוחדת"ואחריותמיוחדת"משימהלושישסבורבהחלטהואאבלשלי",המוצא

לקבוצתבנוגעבשליחותחדוריםהציבורייםמופעיוכלהרישלו.היעד"ל"קבוצת

לבשימוה"מביך".העברעלשתכסההאשכנזיותובעצם"הישראליות",קריהיעד,

ולא·אשכנזית:לא·מזרחיתלכאורהשהיאהחדשה,ההוויהשלהבאהל"הוכחה"

דברזהכ,דעלתחשובאםמזרחי.מבטאהיהולאמיולאבימזרחי.מבטאאיןלאחותיוגםליגם

המבטאאתולאהישראלי'הכללי'המבטאאתלאמץאמורשהואקולטשנהבןילדמדהים:די

הרוב,יהיההזהותמקוראלאוהביתהמשפחהיהיהלאשלוהזהותשמקורהמזרחי.הספציפי,
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הבית.כמותהיהאלאומדעצמוהביתכאילושיש.ראשוניתהכיבדמהוזההספד.ביתהחברים,

 .)םש(ואמא.אבאכמותהיהאלבגן,הילדיםכמותהיההמודים,כמותהיה

מהמהלכיםלרגעמנותקתהיאאיןיהושע.שלהעצמיתהשנאהצומחתשבהה~יצהזוהי

המערביהמפלטאתהציוניבמפעלהמוצאהיחידאינוהואסביבו.האידיאולוגיים

את"לשכוח"הסיכויאתהערביםבשנאתהמוצאהיחידאינוהואהמזרחי'מהמוצא

שללשופרעצמואתהפךהואלאחרים,בניגודאבלהיהודים,בתוךהעוברהאתני,החיץ

ליכולתוביותרהקרובבממדמשתמשהואכאשרהזה,בציטוטאפילוההכחשה.מהלך

הספרותלשוןלעומתה"מבטא"?),מהו(כיהדיבורלשון-משהולהסבירמשהו,להבין

מהלהביןבמקוםעצמו".אתזוכרשהוא"מאזקיומו,שלב"מודרניות"מנפנףהוא-

שבומהאופןשלה,הערשמשירמלשונה,אמא,מחיקהמתרחקהמבטאמאחוריעומד

להביןבמקוםהוריהם,למרותאוהוריהם,בעזרתהוריהם,מדיבורהוגלוככלל,ילדים,

האב,משפתאבא,מביתאפילומאודרחוקמקלטשמוצאמיאצלהמתרחשמןמשהו

גםבאמתהואהישראליהדיבוראםולהביןלנסותבמקוםאחר'סימבוליאבלטובת

מפניהתכחשותתוךומתגונן,ביקורת,כליהושעהודף"לא·מזרחי",וגם"לא·אשכנזי"

ואילוהכלל,טובת'בשםיהושע,בעצםאומרלציונות,'מטיף'אנילא·מנומסת:הטרדה

לאשאנימשוםמיעוטים,שונאאניאבלהמיעוט.טובתעלמהאותישואליםאתם

הסביראמו,שלהאבודלמבטאשהגיעלפנישניםחמש·עשרהמיעוט,'להיותרוצה

יותר.משוכללבאופןהזאת,הגלותאתהללו,הדבריםאתיהושע

הספרדיםהרבניםדווקאלאונאבי]לנושהציגהגיבוריםהיווהתבגרותנוילדותנובתקופת

עבד,שםהבריטיהמנדטממשלתבמשדדיהגבוהיםהיהודייםהפקידיםאלאהעדהנכבדיאו

אלההעשרים.שנותבתחילתהתיכונייםלימודיואתסייםשםהעברית,האוניברסיטהמלומדי

 .) 232עמ'וההד",("הקירבהתרגשות.מרבדהיהשעליהםהאמיתיים,חביביוהיו

תפקידעלכלשהוהסברלנולהעניקהיכולהאוטוביוגרפי'ההסברבאכךאחרותכף

הרעיהעלמשהווגםיום·יום,להתרחץעליוהכופהזוב"מולכו",האירופיתהאשה

אומרהואכךהסקס.לפנילהתרחץבעלהעלהכופההמשחררת",ב"הכלההשופטת

רקלאשנמשכהכזאתרוסיתבאהבהשנדבקתיייפלא"לאהאוטוביוגרפי:במאמר

שלהרוסיהרקעאלמדויקברדארכמואותיכיוונהאלאהרוסיותולמוסיקהלספרות

יהודיםהרבהכל·כךשלהטראומה-יהושעשלהטראומההנה .)םש(לעתיד."אשתי

כלעוברתשלוההתכחשותשלו:הלשוני·ספרותיבכיסויעטופהכשהיא-בישראל

היהודיםבתוךישראל,בתוךהעוברתהבחנהלמערב,מזרחביןהבחנהדרךהזמן

מתוךהטראומה,עםההתמודדותלצורךוכאמור,הישראלים.החייםבתוךבישראל,
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עםעצמואתיהושעמזהההמדינה,שלהאידיאולוגייםהציווייםעםגמורההזדהות

פוסקתבלתיהתנגשותבאמצעותלמערב,להשתייךהיהודיםמכלדורשואףהמערב,

לייצרתשוקהמתוךגםאלאהערבים,מפני"התגוננות"שלכאופןרקלאהמזרח,עם

"היהודיםכלאתשתכלולובלבדהמזרח,עםבהתנגשותליהושעטובמערבית"."זהות

ואפולוגטיקה:התגוננותמתוךשובהרגיש,בעצבנוגעהואהנהבמערב.חמודונים"

זהותשלחדשהבטוןרצפתאיזולצקתחיהנכוןלהדחיק,חיהנכוןנכון.חיהשהמהלךחושבאני

ובריאלחםבריאחיההואממנו.הרוויחוחזההמהלךאתשעשושהמזדהיםחושבאניחדשה.

יכלושלאהמזדהיםזאתלעומתעמיר.אליאתפרץ,עמיראתזווילי,נסיםאתראהלתרבות.

הדתיות.למגירותלחזוראלאברירהלחםנותרהלאש"ס.שלהמרירותעםנשארולהדחיק

 ,) 19.3.2004"הארץ",(מוסף

הואעמיראליהאםההוכחה?הואפרץעמירהאםלהדחיק"?היה"נכוןבאמתהאם

איכלוםלהדחיק?צריךבכללמדועההוכחה?הואעצמויהושעב.א.האםההוכחה?

מגליציהיהודימהגרכמואוהברית,בארצותאיטלקימהגרכמומר, wוללהגראפשר

יהושעשלשההגירהמשוםהגירה,אותהכאןאיןהגירה.אותהכאןאיןלא.בישראל?

מזדהים,המוני,ולאכאןשלנוהנושאיהושעהיה,ואילומזרחילהיותהבושהאתכוללת

הוא,ענייננואבלזה,בענייןמאריךהייתילאאפשרית,בלתיעמדהבאותהתמידשהוצבו

האשכנזי,מהבוזשונהבישראל,המזדהיםבקרבשמופיעהשנאהאותהדבר,שלבסופו

להדחיקיכולסופרהאםכן,על(יתרהזאת.השנאהאתהוכחהכחובתעצמהעלמקבלת

בהרחבהשצוטטהבאכזריותאלאעצמו,אלבהתאכזרותרקלאבאכזריות,לשלםבלי

לא·אשכנזית?וגםלא·מזרחיתהיאה"ישראלית"ההוויההאםהזאת?)המסהבתחילת

עצמושיהושעהאופוזיציהמןהזההדיוקלאייותרברורמקוםאיןטעות.שזומובן

זוהאחרת,האפשרותש"ס.אוהאשכנזי,המודלעםהזדהותכלומרמודרניות,אובונה:

המזרחיותשלהפוליטיתהאפשרותכלומרהדמוקרטית,הקשתשלזואוהפנתרים,של

עולהלאכלל ,המזרחישבמצבהפוליטיעםההתמודדותשלהאפשרותהישראלית,

העליתשלניכרמחלקיותרסימפטומטיואינולבדאינויהושעכאן,גםדעתו.על

מזלה"."התמזלאשרהישראלית,

האמפטי-דאמפטי

מולדרמתימהלךלעשותצריךהיה(עוז)"עמוסיהושע:אומר 2004ממארסבראיון

הדתיים.עםבארוחייםהשואהעםואורפזהספרדיהענייןעםואניהרוויזיוניזם

עוזשעמוסנכוןגמורה.איוולתכמובןזוהעבר."זריקתשלמעשההיהכולנואצל
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היסוד","מןמקימיעםונמנהחולדהבקיבוץגדלהואאבלימנית,למשפחהנולד

שלבהקשרהעבודה,תנועתבתוךהישראלימהימיןביותרהרחוקותהקבוצותאחת

בעיקרו,קשור,הריהו"רוויזיוניסטי",משהובעוזנשאראםהמוקדמות.הששיםשנות

שלההשוואהאבלל"הדר".שלוה"ואגנרית"ולאהבהשלו,ולפאתוסשלו,לציונות

ענייןהיאה"התאשכנזות"יהושעאצלההכחשה:מעשהאתמכלטובמדגימהיהושע

מההכחשהחלקהיאהציונות,שלאחריםנציגיםאצלאוהמראיין,אצלטראומתי.

"הכלהיותר.גדולמשהולטובת"כולם"שלבוויתורמדוברכאילוההתאשכנזות,של

לזה.בסמוךזהאורראועוזעמוסשלוחושך"אהבהעלו"סיפוריהושעשלהמשחררת"

ושלבישראלהיהודיהעםשלביוגרפיהגםכמובןשחיתהאוטוביוגרפיה,מעיןכתבעוז

דרךעצמואתללטףשנהנההגדולהציבורלשמחתלו'היהוהעםלעםהיההואהציונות:

בימימפליאזהאיןכמה-הכלגדולה.התרגשותעוררהרומןהעמוס·עוזי.הנרקיסיזם

יחסםואתלשואה,היישוביחסאתאויחסם,אתשם,עצמםאתמצאו-האינתיפאדה

מסוגלהאםהמדומיין.שלהנרקיסיסטיתהמסגרתבתוךהכלועגנון,לברדיצ'בסקי,

האוטוביוגרפיהכאן.שנסקרומהסיבותבדיוקלא.כזאת?אוטוביוגרפיהלכתוביהושע

"האניבתוךמציבההיאעוזעמוסאתואילוהקיבוצי","האנימולאותומציבהשלו

מוכןהואהאםהזאת?היכולתאיבגללאחרתפואטיקהמפתחיהושעהאםהקיבוצי".

יכולאינוהואהעם"?שהוא"הסופרעםנרקיסיסטיתהזדהותמזמיןשאינומשהולכתוב

כלפיתוקפנותמתוךוכמובןהמזרחן'ליןבריבהמזרחימולנובהמרתאלאזאת,לעשות

 .הערביהמיעוט

בישראלמזרחילהיות

חיתהלאמתחילהתרבות;שלחלוקהלאשכנזיםמזרחיםביןהחלוקהחיתהלאמתחילה

והפכובארץ,הענייםהיהודיםבקרבלרובהפכושהמזרחים(אףועוניעושרשלחלוקה

היאבארץ);היהודיהפרולטריוןבקרבלרובוהפכובארץ,הפלילייםהאסיריםבקרבלרוב

מזרחיםביןהחלוקה"שחורים").הביטוי(חרףביולוגיהשלאוצבעשלחלוקהחיתהלא

חיתהאחר,דברכללפני 3"תרבותי",או"טבעי"דברשוםשלחלוקהחיתהלאלאשכנזים

הקומי,בייצוגאםביןברורים,מאפייניםלהשישבארץ,מזרחיתתרבותייצרהעצמהשהחלוקהאף . 3

אםוביןהישראלי,בקולנועמשפיל,ייצוגאםוביןקישון,אפריםאצלאוהחיוור","הגששאצלכמו

רישיוןמעין"יוונית/טורקית",מוסיקליתתערובתלמשלישראלית,מזרחיתתרבותשלבהיווצרותה

פעםאףנכנסולאהמזדהיםהיהודיםשלהערביתהמוסיקהסולמותאחרת.למוסיקהערבי,לאמזרחי,

האתנית"."המוסיקהבעירןלאגםהכולל,השידורלתחום
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לפניהזאתהחלוקהעללחשובאפשראיהמדינה.מטעםחלוקהכלומרפוליטית,חלוקהזו

התיכון.המזרחבלבזה,ארץבחבלבהגשמתההציונותלפניאוהיהודית,המדינההיווצרות

לקשריםהיהלאבארץ,אשכנזיםויהודיםספרדיםיהודיםהיוהציונותשלפנילמרות

משותפת","שפהשלאומשותף","עברשלקשרים,אותרבותי,אולאומיממדשוםביניהם

מתחילה.בעייתיהיהזהאספקטוגםכלשהם,דתייםקשריםביניהםהיוהיותרלכל

למןשאתוביתר"היישוב",שלהיווצרותומאזהמדינה,הקמתשלהממושךבתהליך

דברשוםאין 4ה"מזרחי",שלהקטיגוריה,נוצרהן 94sב·המדינהשלהרשמיתהקמתה

יהודיכלאתואפילומצרים,יהודילכלתימןיהודיכלאתהקושר"תרבותי"או"טבעי"

ביניהםשקשרההקשרזולתאיראן,ליהודילוביהודיואתעיראק,יהודילכלמצרים

מוגדרתשלהםהמדינהובהיותמוסלמיות,אוערביותמארצותיהודיםבהיותםהמדינה,

("עדותכמזרחיםשהוגדרומיהמזרח).אוהערביםנגדנלחמת(כלומריהודיתמדינה

מחברהחלקל"מזרחים",הפיכתםעדבואם,עדהיו,החדשהקולקטיבבתוךהמזרח")

בוברגע"מזרחים".לאבפירושאבלמוסלמית,חברהבתוךדתימיעוטו/אוערבית,

כלומרל"מזרחים",הפכוהםישן,קולוניאלישיחבתוךאותם,שהגדירהלמדינההגיעו

מערבמול-ואסלאםמזרחהרנסאנס:מאזהמערביבעולםהשולטתמהחלוקהחלק

היהודיםכללפניהציונותו/אוהמדינההציבהבומרגעיותר:ברורותבמלים(ונצרות).

אסיהמארצותשהגיעוהיהודיםנאלצולאומה,מדתלהפוךהלאומיות,אתגראת

מתוךואפילוברירה,מחוסראומרצון ,בפיתויאובכפייההובאואםבין-ואפריקה

לקבלכלומרל"מזרחים",להפוךאחתפעםכפולה:הגירהלהגר-משיחיתהתלהבות

חלקולהיותלמוצאםלהתכחשמהלך,באותוומיד,ותכף"לא·אשכנזי",משותףמכנה

לעברם.שיירשהיהלמהלגמרימנוגדתחדשה,זהותלקבלכלומרמה"ישראליות",

ליזהרלפולניות.נאמנותממךדורשיםלאפולניאתהאם"הרימתלונן:יהושעכאשר

הנכון,המקוםאלמגיעהואמשפחתו",שלהרוסיהעברעלבשאלותבאלאאחדאף

ממנו.בורחמידמכחישים,שלכדרכםאבל

חדש,אתראיננהכל·כךגדולהבהתלהבותמדבריהושעשעליה"הישראליות"

יצירתעלמדברשהואלהביןבליהמזרחי,היווצרותעלללבנוגעיםדבריםבראיוןיהושעאומרכך . 4

חיהלאהיאבירושלים.זרהלגמריחיתהממרוקו, 16בגילשהגיעהשלי,"ואמאהזאת:הקטגוריה

הישראלית.ההוויהתוךאלאחותיואתאותיכיוונההיאלכןהספרדי.אתולאהאשכנזיההקשראת

שלחייואתלחיותלאהדינמית.ישראלאלהחוצה,לצאתמוקדםמאודמגיללנואמרהכאילוהיא

 .) 19.3.2004"הארץ",(מוסףההגמוני."אלהרוב.אלללכתאלאהחלשהמיעוט
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הסוגמןאשכנזיתרטינהשוםאגב, 5גדולה,אשליהזוהילמוצא.אולעברקשרחסר

אתעברולאהםאמת.זואין .כאןתעזורלאזה'אתעברנואנחנוגם'אבלשלהמוכר

היתוך","כורכולללמדי,אלימההגירהעברוהאשכנזיםלכאן.שבאוהאשכנזיםזה,

לסוגלהפוךביותר,הרעבמקרהואולצו,"מודרניזציה",כוללהגלות","שלילתכולל

עברווהמוסלמיותהערביותמהארצותהיהודיםלעומתם,יהודים.שלחדש

נאלצובזמןובוכ"מזרחים",הגדרתם-מחדשלתוךהאחתהגירות:שתי

אתה"ישראליות".לטובתזיםלא·אשכנמהיותםיטראגבאופןתנערלה

מאזמוכרהואהזאתהאשליהאתגדול.בפיוטב"מולכו"יהושעניפץהזאתהאשליה

שחצנות.שלוהולכתגוברתבמידה"מולנו"

שכללמערב,מזרחביןהגבולאתלחשובבליישראלמדינתאתלחשובאפשראי

החינוך,מערכתשלההגמוניהמטעםיומיומיתבתביעהבתוכם,אותו,חייםהמזרחים

ב"פולקלוראפליה,עלמזרחיותבתלונותנפערהזההפצעהטלוויזיה.שלהרדיו,של

תרבותיותהכרעותבאלפיביותר,הגרועמהסוגאנטי·אשכנזייםבגידופיםחתרני",

בחזרה-בתשובהוהלא-בורגניות,העממיותבשכבותבעיקרלמסורת","חזרהכמו

מגדירישראל,מדינתהזה,הפצעאבלמזרחי"."מבטאעלבשמירהאומסוים,מסוג

הדבריםבגללבדיוקאלאהאוכלוסיה,בכללמספרםבגלללאכמיעוט,המזרחיםאת

משוםהחיובית":"ההדחקהאתלנמקבבואואתו,בראיוןכל·כךיפהמסבירשיהושע

קלאסית,מוסיקהגינונים,"מודרניות",-בתקן""לעמודתמידחייביםשהמזרחים

-יהושעשלהפשטניתבלשונואובלימודים,הצטיינותקרבית,ליחידההתנדבות

 .זווילינסיםאועמיר'אליאופרץ'עמירלהיות
המזרחיםלהמונילהעניקהשכילמשנאה,הניזונותאחרותמפלגותכמוהליכוד,

הגבולהעבודה:תנועתאומפא"ילהםמשהעניקויותרברורגבולהעממיותמהשכבות

עשתהמפא"ישגםמהבדיוקשזהנכוןלערבים.היהודיםביןעוברלמערבהמזרחבין

תש"ח,אחריערב,מארצותעוליםאלפישליישובםהיהלכךביותרהסמלי(הביטוי

הבא),העימותלקוובסמוךהפלסטיניםמבעליהםטוהרוזהשאךוכפריםשכונותבתוך

שהריכמזרחים,מהגדרתםכלומרהמהגרים,שלמ"מיזרוח"משוחררהליכודאבל

מפא"יה"מודרניזציה",תהליךאתביצעהכברמפא"ילכאן",אותםהביאהכבר"מפא"י

המערביתהיהודיתהמדינהבתוךלמזרחיםאותםהפכהכלומראותם,ל~.ע,ךבניסתה

מיעוט.הייתיאניתבין,זה.אתלהסבירצריךהייתימוזר.היהזהברחובהולךהיה"כשסבאיהושע: . 5

החמישים,בשנותבמיוחדהחריףזהלמשבצת.אותייכניסושלאלכךלדאוגצריךהייתימיעוטוכבן

אמיתיאיוםאיזהאזהיההאלה.החרשיםהמזדהיםכלהגיעוכאשרההמונית.העלייההגיעהכאשר
(שם)המרוקאי,"הגלבתוךשאשטף
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הימיןפיעלההיסטוריהשלהזההנוסחבתוךהליכוד,קודם.שתוארהמבניבתהליך

לשנואכלומר"ישראלים",ולהיותמהמזרחיות,לברוחאפשרותלהםהעניקהעממי,

למערב.מזרחביןהמכאיבהחתךכלומרהזה,במבנה"המדינה"חיתהמפא"יערבים.

אחד,יוםיקיםשאותההחדשה","המדינהאוישראל","עםהואהזה,במבנההליכוד,

שהליכודהמשיחזההקבוצות.משלושאומה"אליטות",אומהערבים,שייפטראחרי

אתמביןשאינומי .הסעדמדינתשלהריסתהעםביחדהאומללים,לבוחריומוכר

חיץלבנותהניסיון-להתנחלויות"ולאלשכונות"כסףהשמאליתהסיסמהכישלון

ההתנחלותמפעלהיהמשחררכמהעדמביןאינו-למזדהיםהמתנחליםביןפוליטי

ישראלארץכלומרהחדשה","המדינהשלאוישראל","עםשלבנייתומבחינת

הערביהמזרחמתרחקאל·חזור,לנקודתמעמיקהערביםעםשהסכסוךככלהשלמה.

 6מערב,בסוףעצמםאתלמצואיכוליםכולם,והיהודים,מזרחה,

על"הארץ",למוסףבראיוןשאמרהדבריםבאופירקולאהזאת,מהבחינהגם

אינהלערביםשנאתוכבר,כאמורהליכוד.מןשונהאינויהושעמעזה","ההתנתקות

מהשנאהכחלקהערביםאתשונאיםהםלערבים.האשכנזיםקוראיולשנאתדומה

זוהי,אחר.מיעוטהשונאמיעוטכבןהערביםאתשונאהואלילידים.הקולוניאלית

להפוךאנוסאשרמיעוטשלשנאהבישראל,לערביםהמזרחיתהשנאהבתמצית,

אתלרגעוחשף"מולנו",אתכתבמאזערבי",ל"לאאול"ישראלי",אומזרחי",ל"לא

הישראליבתוךהעוברהגבולאתלהעבירמאמץכליהושעעשהבווידוי'שלוהחולשה

המדומייןבעולםהמזדהיםשהיהודיםכדיאחרים,למקומותשלו,מולנוהלא·אשכנזי,

היוהיהודיםאומר:(והואכזהביולוגיסטיניסיוןהיהמאני""מר"מערביים".יהיושלו

אל"מסעמערבי);הואהסופיהתוצראבלואשכנזים,מזדהיםשלתערובת""בניתמיד

אלףלפניכברהמזרחמןהתנתקוהיהודים(האומר:"תרבותי"ניסיוןהואהאלף"תום

נבנהוכךלמוסלמים,בניגודנשים,ריבויעלהמודרניהאירופיהאיסורקבלתעםשנים,

הואכאןכישראלי.באירופה,במופעיולאומנותואתלהסוותיהושעמצליחשבוהאופןהואאחרעניין . 6

מןגדולחלקכיייאמרהשלושהשללזכותםגרוסמן.דוראועוז,עמוס-למסעמחבריושונהאינו

מתעניינתאינהזואירופיתקהילהאותם.הקולטתהקהילהבידיגםאלאבידיהם,נעשהאינוההסוואה

אףהטוב"."הישראלישלמבניתפקידכאןממלאיםהציונימהשמאלהישראליםהעברית.בספרות

מתענייניםדווקאשהאירופיםמהנושאיםאחדאףעלהללובראיונותמוצגתאינהמביכהשאלה

בשטחיםצה"לשלהמלחמהפשעיאובישראל,הערביםהאזרחיםשלהחוקתיתהאפליהכמובהם,

עלולותכאלושאלותנשאלת.אינהבסרבנים?"תומךאתה"האםכמופשוטה,שאלהאפילוהכבושים.

באטלרג'ודיתשללדבריהלבלשיםראויהשמאלי",הישראלי"הסופרשלהפונקציהאתלקלקל

 92עמ'(וראומוקצה."נותרוהאסלאםההלניזם,שלמקומואתתפסההבראיזם"שבהאירופה:על

שנטרעודדתיאראותוהחילוני,במערבאושוויץשללתפקידלטעמי,הקרקע,זוהיזו).בחוברת

ושפינוזה:אושוויץשל"המוחלטשנטר,עודד(ראו:יובלירמיהואצלמופיעשהואכמורב,בדיוק

 .) 2005ינואר , 1מטעםהלאומית",החילוניותשלהמטאפיסי·אונטולוגיהקוד
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 59לערביםהמזרחית"ו"השגאהיהושעא.ב.

המונוגמיסטיםביןבריתשלגמור,א·היסטורישווא,מצגאותופאריסשלהרקעעל

הערבים).כלומרמהמזרח,הפוליגמיסטיםמולוהיהודיםהנוצרים

לפליטותסמלהיה"ערפאתיהושע:אמר , Time Outל·בראיוןערפאת,מותאחרי

וללאמשטרהללאלמעשה,כוחללאגמנחי Iכאוטיאדםהיההואהשיבה.ולזכות

הואשאליונצחי,פליטשלכאוסרק ...הסמכותיותבתוקףששלטדיכוי,מנגנון

אתזוכריםבאדר?ליאנהעםהראיוןאתזוכרים .) 11.11.2004 (עמו."כלאתהכניס

יהושעשלהלאומנותבנשיאותו?והכרהבעולםוכבודמשטרהכבעלבערפאתהשימוש

סמכות,כבעלבבית,מרגישהואבתוכהרקהישראלית.הלאומנותשלמיצויההיא

ובמזרחה,במרכזההתשע·עשרהבמאההכירהשאירופהלאומנותזוהיקולני.כדובר

הוא '.'םד"קשרשללאומנותאלאלאדמה","קשרשלאואזרחות,שללאומיותלא

אחרימידפוסט",ל"ג'רוזלםבראיוןהציונים.רובכמוהזאת,הלאומנותשלנאמןחניך

זה[בישראל]כאןאוננות.היאהתפוצה"יהדותיהושע:הדגיש , 2003שלהבחירות

חומסקי,נועםומיהםחלוץ?דןלעומתארנדטחנההיאמיבאמת.נו,האמיתי."הדבר

הרטוריקהולמרותשלנו,לאירוניהמעברסולובייצ'יק?והרברדידה,ז'קלוי,פרימו

"הנפשעלבתחרותהגולה,יהדותעםבן·גוריוניסטיפולמוסרקיהושעאצלאיןשלו,

אצללישראל.מחוץיהודייםחייםשלרה-לגיטימציהלחוללהמבקשתהיהודית",

מהמקוםחלקיהיולכאן,יבואו'שכולםהזה,החזוןבהגשמתאדירהאנרגיהישיהושע

העםמןשמשהוהמחשבהאתלסבוליכולאינוהואהך',היינוהםואנחנואנישבוהזה

היצירתיתהאנרגיהשרובהיהודית,ההיסטוריהשלהגדולהפסיפסמןמשהוהיהודי,

להישגמחוץכלומר"בחוץ",יישארבעברית,דווקאולא"בחוץ",עדייןפועלתשלו

שלחהשאמו'ישראליות',אותהכלומרההומוגניזציה,שלההיתוך","כורשלהיד

להיסטוריהמחוץמשהושמאהפחדהיאשלוהאובססיהבה.שיתבוללכדיאליה,אותו

יצוץשובאזכייהודים",מיני"כלשלהחלוקהאתעוצמתהבמלואישאירהישראלית

במזרח,ממששליהודיתגולהאין"לא·מערביים".ויהודים"מערביים"יהודיםהאיום:

האיוםבקצרה,"הזהות".עלהאיוםוהיא·היאהמערבית","השאריתהואשנשארמה

היהודי","המערבמצדגםבאהואהערבי","המזרחמצדרקבאאינוהישראליותעל

אתשונאהואבא.שממנוהמקוםאתשונאהואבא.מניןליהושעמזכיריםשניהם

שהואאוניברסלי,שהואכללי,שהואהמערב,באמצעותהמזרחאתלחסלישהמזרח.

המוסיקהעםהאחת,הלאומיתלשוננועםאליומצטרפיםואנחנונוצרי,שהואמודרני,

 7שלו),ברומניםחוזר(מוטיבהקלאסית

מחיפהערביםרואהשאינורוחבמורתיהושעצייןהמשחררת""הכלהלקראתטלוויזיוניבראיון . 7

הפילהרמונית.התזמורתשלבקונצרטים
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שרטוטכלומר-ה"הפררה"שרקמשוםהפרדה,לגדרזקוקיהושעמכל,יותרלכן,

מיהאחידה"."הזהותנוצרתהנהשהנה,תחושהלונותנת-ו"פנים""חוץ"שלברור

עלחבוטהתזהמקשקשריבליןהמזרחןאתימצאהמשחררת"ב"הכלהלעייןשיטרח

טענתו,(לחיזוקלשונות"."בלילבגללפרצהשכביכולבאלג'יריה,האזרחיםמלחמת

עיתונאישלממשימאמרמאיזההזאתהבדויההאקדמיתהתזהאתלקחכייהושעגילה

סופיתלצאתליהושעאיפשרהזההגזעניהרומןהלשון"),ב"אחדותשעסקאלג'יראי,

עלמדברהואשבהאלימותבאותה"הסופי",למקומוהגבולאתהעבירכאןמהארון.

מולנומהמערב.וחלקישראליהואוהיהודיהפלסטיני,הואהמזרחמעזה:ההתנתקות

עוברמולנו,אתקודםשחצהמהלמזרחן).ממזרחי(והפךלריבליןמוצאואתהמיר

האוריינטליסטיתההפרדהבשםהישראלים,כלאתוכולל ,לפלסטיןישראלביןעכשיו

מפגרכמשהוהזאתהתרבותמתוארתהמשחררת"(ב"הכלההמזרח"של"התרבותבין

לביןברמאללה),מגוחכתשירהתחרותובדמותמתעלפתזמרתאיזובדמותונלעג

כלשוןשמותיהם."אתבכלללדעתרוצהלא"אניקלאסית).(מוסיקהשלנוהתרבות

החיסולים).מדיניות(אושמםיימחביותר:הנוראההיהודיתהקללה
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ח'וריאליאם

יאלו

המעשהאחריחודשיםשלושההשדרה,עמודמתוךאותהאוהבשהואלהכשאמר

ללאבאפהלמשוךנאלצהוהיאדמעותזלגושעיניהעדבצחוקגעתהבחורשה,

~ן;רבמסעדת~זההעמוסהשולחןמעללעברהורכןבוכהשהיאחשבתחילההפסק.

צוחקת.שהיאגילהכשהתקרבאבלבאלאשרפיה,
-: -: T • T 

מהבראש.כלוםאבלגבוה·גבוה,משוגע."אתהלו,אמרההיאממ,ר"צוחקת"אני

הזה?"הקשקוש

פיניש."איזאבריתינגאנדרסטנד,מאסטיי"פיניש,באנגלית:לדברהתחילההיא . . -: -::· : : ... : .. : . . : . . . 

יאלו."מיסייה ,י~י~ה 9 "בצרפתית:אמרהוהיאאנגליתמביןשאינואמרהוא

שאל. "?י~י~"מה

ענתה.הזה,""הסיפור

אמר.הוא ",ש~~לרוצהאתאותי"אז

אותי.תשחררבמנוחה,אותיתעזובלהמשיך.אפשראיככהיאלו,מיסייה"בבקשה,

לרשותך."ואנירוצה,אתהמהליתגידבוא

דולרים.חופןמשםוהוציאההתיקאתפתחההיא

לאכול?סירבהכילהשסטרלחוקראמרהלמה

הציפורים.אתלאכולסירבהכילהסטרלאהואלא.

השוחותהצלויותהציפוריםבקרירתבוההאמרה,המוזיקה?"אתלאכולאפשר"איד

והשום.הלימוןברוטב

פשע,"זהציפורים.לאכולמסוגלתלא"אני

אתטבלפיתה,בחתיכתהציפוראתעטףהואקטנה.מציפורמנהלההכיןיאלו

לפיה.וקירבברוטבהפיתה

בחייך," ,;נ ,;נ"

הפהאללאטקרבהמושטת,נשארהבפיתההלפופהבציפורשהחזיקההידאבל

והחלהפיהאתהבחורהפתחהלבסוףהקפוצות.השפתייםעלתנחתבטרםסביבווחגה

בסלידה.מתכווציםפניהשריריכלללעוס,

 .דברעודאמרהולאאכלהולאהציפוראתבלעההיא
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לבןירחכמולה,היוקטנותפניםפניה.אתולבחוןהערקמןללגוםהוסיףיאלו

גילהאיךלהלספררצההירח.עלאיתהלדבררצההואהארוך.צווארהמעלהתלוי

 ,ה~~ל~בשםבשמים,מכחוללמשיחתשדומההחלבשבילואתהכוכביםאתהירח,את

לו.שתצחקחששאבלרצה,מפריס.אליהאותוהובילשהגורלהווילהלמרגלות

חאפז."אלחליםע~ראתאוהבתלאגםובטחערבית,לרבדאוהבתלא"את
-: : T • -,"" 

מעלכאבןדמםהקטןהלבןהירחהגיבה.לאהיאדומה.משהואולה,שאמרמהזה

אתמחתהנייר,ממחטתנטלההיאמעיניה.הדמעותפרצוכךאחרהארוך,הצוואר

אלסליםע~דעללהלספרהחלאזחדלו.לאהדמעותאבלאפה.אתוקינחההדמעות

השירועלשאדיה,ועםחסניסעאדעםשלוהסיפוריםועלהשחום","הזמירחאפז,
-."' ,•' T • : ••• -T : 

אוהב.כל·כךשהוא "רא~';"

~א~י p~!ארשלהשירהאתלאהובלמדא~ז ljאלסליםע~דבזכותשרקאמר
ביותרהיפההשירהואהאהבה,באוקיינוסשטובעהאישעלהמצולות",מןוש"מכתב

לשיריו,המיליםאתכותבאלסליםע~דשלאלהאמיןשהתקשהאמרמימיו.ששמע

המגזינים.באחדזהעלכשקרארקוהשתכנע

אהבה.איתןרוקםכאילוהואסוכר,כמובפהאצלונמסותהמלים~ירין.ייאמן,"לא

שנקראספרוקניתיהלכתיהשתכנעתי.בסוףהשיר.אתכתבהואשלאייתכןאיך

שראלסליםכשע~ררקעוברתהזאתהשירהמלה.אףהבנתילאאבלבמלים','ציור

אלסלים?"ע~דאתאוהבתלאאתאותה.

אתראהויאלוועוד,עודבונוגסיםהמתכווציםהשריריםבשתיקתו,התבצרהירח

העגול.הלבןהמשטחגביעלתלויותהקטנותהעיניים

כיראה,באמתלאאבלראה,ב~ל~~הקטנות.שעיניהלבשםל;ר ttבמסעדתרק

הראייה.כוחאתממנונטלשםאותושהכריעהקטורתניחוח

האווירטובע,שאניהרגשתיאנישם,אבלהרגשת,אתמהיודעלא ...איךזוכרת"את

ליתניעכשיו,עליתסתכלידבר.שוםלראותיכולתילאוכברהקטורתבריחמלאהיה

שלך."העינייםצבעאתלראות

לידהישבהואשלה,הלבנהבגולףלכאןנסעוהםהזאת.במסעדהבחרה~יריד

~~ידשלהאנדרטהמול Iאt;כין 9בכיכרלהשיחכהביקשהבטלפון .לומרמהמצאולא

ניסהממקומו.משולאהיורדבגשםעמדחיכה.יאלואחר-הצהריים.באחתאלג'מ~ל,
: ... -... 

הקרוב.~'ייסקפהאלנמלטלאאפילוהאנדרטה,בצלהגשםממטחימחסהלמצוא

במכונית.יבחיןלאעצמושהואפחדאותו,תזההשלאפחדאותו,תמצאשלאפחד

אותהלראותבדריכותממתיןבגשם,אפואעמדהואלבנה.במכוניתשתגיעאמרההיא

החולפותהמכוניותפניעלעיניואתהשיטבה.הבחיןלאכשקרבהאבלבמכונית,

סוף·סוףבידה.לווסימנההדלתאתפתחהלידו,עצרההיאבה.הבחיןלאזאתובכל
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 63יאלו

שנשרוהמיםאגלינקווהמכוניתרצפתועלהעור,מושבעלוצנחניגשאותה,ראה

הארוך.השחורממעילו

שאלה.המעיל?"אותואתלובש"עדיין

הלילהאתלהלהזכירהזה,המעילאתלבשבשבילההרי .לומרמהמצאלאהוא

להיפרדמסוגלשאינוהיאהאמתמלה,לומרבליאפילומשקר,הואשובהנה,ההוא.

וגםלערל:ה, ttלידבמחנהבמלחמהאותוולבשבביירות,אותולבשהואמהמעיל.

אתואפילומעליו,אותולפשוטיכוללאב~לך~ה,אותולובשוהואאותו,לבשנפריס

הואבמעיל.עטוףבחורשההצידלמסעותיוצאהיהבקיץגםאבלבגללו.שנאהקיץ

האהבהעללהלספררצההואהשדרה,עמודבדעתועלהפתאוםלומר.מהמצאלא

למסעדתשהגיעועדבדממההמתיןהואדבר.אמרלאאבלהגב,חוליותאתהמפרקת

tt .בפינהשולחןמצאהלפניו,נכנסההיאירדו.והםהמכוניתאתהחנתההיאל~ר

שתיכנןכפי-מתגעגעשהואלהלומריספיקבטרםעודהתיישבו.ושניהםמבודדת

ישתה.מהאותושאלהוהיאהמלצרהגיע-למסעדהאיתרלצאתכשהסכימה

 .יאלואמד ,,"ערק,

לא.""למהבהיסוס,זקיךיןחזרה"ערק,"

אינהבכללואולילה,איכפתלאכאילונראיתזקיךיןאבל~זה,להזמיןהחליאלו

אותםתובילאיתר,לאכולשהסכימההזאת,הצהרייםשארוחתבטוחהיההואשומעת.

לז:זאז~:ה. ttבשלהביתהאלאוב~לך~ה,ביתואל

הירוק,בשמפושערואתומשחוהתקלחכשעמדהצהריים,לפניאחת·עשרהבשעה

המיםשוצפיםמעליושירין.אתראה-עיניואתעצםהחמיםהמקלחתלמיומתחת

במיםנשטפיםחייושכלמעליו,נושרשהבלהרגישהואהאהבה.שוצפתובתוכו

אליה.באאזרקנשטף.והכלדעת,בלילאונןהתחילהואמוזר.ריגושונתקףהחמים,

העניין,עםוגמרבמקלחתעמדעירום.כך,אליהובאבביתהתשוקהאתהשאיר

אהבהלעצמו'אמרלבדה,האהבההאהבה.עםאליהובאבביתהתשוקהכלאתהשאיר

יאמר.זאתובכלאותהלומראיךיודעשאינואהבהלים. ryאלע~דכמואהבה,לשם

אלחלים.עבדשללשיריםלהקשיבמפסיקלאהואשירידעםהראשונההפגישהמאז
• • -: : T • 

למעשה.אמיתידחףבוהיהלאכבראבלשלו,הצידלחגיגותלצאתהוסיףאמנם

רקאיתהשכבוהואחודשים,שישהאליה.לעלותהפסיקהואד~ןה,למאדאםואשר

היהיכולככהרקכיפורנוסרטבווידיאולשיםנאלצהפעםובכלפעמים,שלוש

איתה.לשכב

החנההואשלה.במכוניתמשםאותוותאסוףסאסיןבכיכרשתעבוראמרהזקיךין

כיכרבכיווןוצעדבגריל,עופותלאלא,מסעדתבפינתד~ןהמאדאםשלהמכוניתאת

ין. Qא 9
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ששערוההוא,המאפירהגברעםאותהכשצדמכונית.איןשלשיריךחשביאלו

המקוםמןנמלטהמאפירהגברמכונית.להשאיןחשבצווארה,חלקתעלגהרהכסוף

לוהיהלאכיהצריףאלאותהלקחיאלורועדת.לבדה,ביער,אותהונטשבמכוניתו

אחר.פתרון

לעזוב?לגברואמרהמכוניתמןשתצאדרששיאלולחוקרואמרהשיקרהלמה

אדוני!"משקרת,"היא

הרגישהואהימנית.לחיועלהידכףגיחתהברגעובומשקרת,שהיאאמר

התערפל.והכלמעיניו,נפלטיםקטנטניםלבניםשמעגלים

שם?קרהמהובאמת,

שהתרחשכפיהמעשהסיפוראתמחדשלחברמנסהבתאו,יאלויבלהארוכיםימים

וייכשל.ינסהבמדויק.

חפוזים,בצעדיםלעברםוהתקדםהקורבנותשניעלהאוראתשהטילאחרי

הגומימגפיובחריקתפסיעותיובהלמותנמלאואוזניוכלום.לשמועיכוללאכבר

ושובהטרףאלשהתקרבככלוהלךגבררגליושקשוקתמיד.שקרהמהזהבאדמה.

דבר.שמעלא

כסוף·אתראההמכוניתאלוכשהגיעהתקדם,הפנס,אוראתלעברםשיגרהוא

יאלו.מולונעמדהמכוניתמןשיצאקודםאחוז·פלצות,ראשו,אתמריםהשיער

מןלצאתפקודהחיתהלאזאתשלו.הרובהבקנהוסימןבבחורהמבטשלחיאלו

ברגעובולעברה,וצעדפניואתהפךהואויצאה.הדלתאתפתחההיאאבלהמכונית,

משםוהמריאהסתובבלאחור,במהירותאותההניעהמכונית,אלהשיערכסוףניתר

כמתכווןההדקעלאצבעהניחהמכונית,אלהרובהאתכיווןיאלוגלגלים.בנהמת

ראשואתהפנההואהבחורה.שלבכייהקולאתשמעואזנראה,זהכךלפחותלירות,

לצדה,נעמדהרובה,אתהנמיךהואבבכי.מרעידההאדמה,עלכורעתאותהוראה

ביניהם.נפלהושתיקה

בידה,אחזהואהעקב.נעליאתשתחלוץביקשקודםאבללביתו,אותהלקחהוא

עינייםתלההעקבים,עלמועדתשהיאכשהביןללכת.התחילווהםלקום,להעזר

הימניתבידההנעלייםאתלקחהשיבקש,בליאותןוחלצההבינההיאבנעליה.

כעומדתלפניםרכנההיאהארץ.עלנפלהכמעטמעדה,שובאבללצדו.וצעדה

בידהאחזהואוהזדקפה.להתייצבהצליחההיאאבלמעליה,ורכןמיהרויאלוליפול,

הלבנותמזרועותיההקטורתניחוחהיתמרבוהמקוםאלאותהוהובילהשמאלית

היפות.

ארוסז:ז?עםשחיתהואמרהלחוקרשיקרהלמה

אחריבמסעדה,שםאבלבחלב,אורזכמוהןשזרועותיהלהשאמרזוכרלאיאלו
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כיחייכה,וזpיךיןבחלב.אורזלעצמוהזמיןלאכול,סיימושכברואחרילהשסטר

בחלב.מאורזיותרטעימותשזרועותיהלהשאמרנזכרה

לושהציעהמשוםאלאלחוקר,שאמרהכפיהציפורים,בגלללהסטרלאהואלא.

ערקשלבקבוקמחציתושתהצלויותציפוריםתריסראכלכברלכסף.בזוהואכסף,

בכבודו.פגעהכילה,סטראזרק:פלדי,

רקברכיהעלנפלההיאלכרוע.להםאמרלאהואשסיפרה.מהנכוןלאזהלא.

שיושבהבחורשלה.הארוסהיהלאזהמקום,ומכלעזב.המאפירזוגהשבןאחרי

בחורשה.שםאיתהשהיההגברלאהואהחקירותבחדר

שהתכונןהרובה,אתאליהםשכיווןלכרוע,שניהםעלשפקדלחוקראמרההיא

לוהניחאזורקעליו,שיחוסשהתחננהאמרה~א::זין.~~ילארוסהאתלהרוג

לנפשו.

 .החוקרשאל "?לי~~"אתה
הבחור.השיב ",ןיז::א~~~ילאני"כן,

להוסיף?"מהלך"יש

 .לי~~ענההכל,"אמרה"זpיךין

לעינישםאותושיהרוגלפניאחרונהתפילהלומר~~ילעלשציווהאמרההיא

הרובהאתלכווןממשיךתיש,כמוהואאבלבכיתי,להתחנן,אז"התחלתיאהובתו.

אחתבבתניתרו~~יל-הכוחליבאמאיפהיודעת-לאצעקתיואזארוסי.שללראש

הזה."הנוכלשלבידייםנפלתיאניואני,לאל.תודהמשם,ברחוברח.למכונית

החוקר.שאלדניאל?"זה,עללהגידלךיש"מה

בתוךהקטנההאבןהופיעהשובהדיבור.כוחלושאבדיגמגם,שתכףהרגישהוא

לגמגם.בלילדברשילמד'כדיללשוןמתחתקטנהאבן·חצץלושמהחיתהאמאפיו.

להביטיכולאילוכותבהיהודאיכך-הגמגוםממנונשכחהדם,אתכשראהלימים,

שלהאבןאתמרגישכאן,עומדהואעכשיואבלהזמן.למראתמבעדחייואלשוב

המלים.אתמוצאולאלשונו,תחתאמא

אומר.היההמקרה?"עלמידהודיעלאשלךשהארוסייתכן"איד

היהצעיר?"בחורהואוהיוםהחמישים,בשנותמאפירגברהיההואאז"ולמה

אומר.

אומר.היהוברח?"שםאותךנטש"למה

חיתההשתיקהבשבילולענות.בוהפצירלאוהחוקרדבר.אמרלאהואאבל

הודאה.תשובה,

שאלכסף?"ממךולוקחאות,רוסוחטאלייך,נטפלועדייןאותך,שאנסהאיש"זה

החוקר.

 2מטעם



ח'וריאליאס 66

בראשה.היבחנהזקיךין

כעת.ללכתיוכלואםהחוקראתושאלבשעונוהציץ~יל 15

התחנה.לפתחאותםוליווההחוקראמרכמובן,""כמובן,

לא. ,~ל~רבמסעדתאבל

להאמראזחייכה.בחלב,אורזכשהזמיןכךאחרהשתתקה.והיאלה,סטרהוא

אותה.אוהבשהוא

אמרה.היאיאלו,"מאורסת,"אני

אמר.אות,ך"אוהב"אני

אמרה.היא"מספיק,"

לגםהואערק.כוסעודוביקשמעליואותוסילקיאלוהחשבון,אתהביאהמלצר

עיניו.אתארוך,לרגעשעצם,לפניבעיניהוהתבונןהמשקהמןלגימה

אמרה.בבקשה,"עכשיו,תירדם"אל

אלוהים."עםלדברלי"תנילה,ענה"שקט,"

עצומות.בעינייםלההקשיבויאלו ,לדברהתחילההיא

לאואנימאורסת,אנירואה,שאתהכמואבלשלך,הרגשותאתמכבדת"אני

אמרה. " ...יכולה

שאל.וברח?"בחורשהאותךשעזבלנבלה"למי,

אחר."למישהומאורסתאניעזבתי.ההואאת"לא,

הקשיב.ויאלוסיפרה,היא

באולם."היחידיהצופה"ואניאמר,הואמצרי,"סרט"כמו

מתנצלת,שהיאאותו,מכבדתשהיאלמענו,ערבייםלשיריםשתאזיןאמרההיא

כסף.לוכשהציעהברגשותיופגעהכיבצדק,להשסטראמרה

יאלו.צעק"מספיק!"

בסרטוסתםלחברסוטרש~קישפריוהסצינהאתלפניהוהציגרגליועלקםהוא
T • -• • : ••• : •• • 

אוהבתאנישלי,"פראלו:ואומרתברכיהעלנופלתהשחקניתואיךהנילוס","נערת

אותך."

הנבלותאתלאאמיתי,גברלאהובצריכה"אתאמר,הואשתהיי,"רוצהאני"ככה

שלו."אמאשלמהצלמפחדוהשנישל,דאבאלהיותיכולזקן,אחדהאלה.

איתילמדהואאותו.אוהבתאנילעשות,מה"אבלזקיךין,אמרהצודק,""אתה

אחתפעםאבלגלולותלוקחתהייתיאיתר.ושכבתיהאמריקאיתבאוניברסיטה

להתחתן,חייביםושאנחנובהריון,שאנילוכשהודעתילמה.יודעתלאשכחתי,

ואזבדיפרסיה,הייתיבעצמי.הסתדרתיאזשלו.מאמאמפחדשהואאמרברח.הוא

שכמהאמרהואבי.והתאהבהפלהלישעשהעיד, 9לדוקטוראותילקחהשליחברה
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יכולתילאלבכות,התחלתילמרפאה.אליוהגעתיבי.התאהביותרהואככהשבכיתי,

והדמעותלבכות,והתחלתיהידייםביןהראשאתשמתיהכיסא,עלהתיישבתילדבר.

זההואעלי.והסתכלוישבלבכותלינתןכלום,אמרלאוהדוקטורויורדות.יורדות

אמרכך-הדמעות''בעבורממנישהוקסםאמרוהסתכל.שישבכךאחרלישאמר

לאאותי.חיבקהואואזשאמר,מהזה-הדמעות''בעבורספרותית,בערביתלה,

נכנסתיהפנימי,'לחדרתיכנסי'קומי,לי:שאמרלפנישםבכיתיזמןכמהיודעת

 ',אל'לעמוד.והמשכתיהחצאיתאתהורדתי'תתפשטי,'ליאומראותוושמעתילחדר

אתהרגשתישלי.בחזההסתכלוהואלגמריהתפשטתיהשאר.כלעלוסימןאמר,הוא

אותוושמעתיסיכותכמובחזהליננעציםהמבטיםאתהרגשתיאיך.יודעתלאזה.

אמרוהואהרופא,'לי,'קרלואמרתימפחד,רעדתיעניתי,לאיופי,''איזהממלמל:

השתלשלווהרגלייםהגבעלשכבתיחצי·מיטה,משונה,מיטהעלנשכבתילשכב.לי

שלווהעינייםלמטהשםהסתכלהואביד,המזרקעםהתקרבההאחותהצדדים.משני

שליהלשוןאבללדבר,ניסיתיבעיה.איזהשישפחדתיבהן,היהמהיודעתלא-

לפניאבלזוכרת.לאאניכךאחרשקרהמהגומי.חתיכתכמוהפה,בתוךכבדהחיתה

והתביישתי,פחדתישמיכה,'ליתןבבקשה,לי.'קרלואמרתיההכרהאתשאיבדתי

נגמרכברהכלהעיניים,אתכשפתחתידברים.מיניכלראוכאילושלווהעיניים

לרופא."'ותיכנסיתתלבשילאל.תודה'זהו·זה.אומרת:האחותאתושמעתי

אתומחטהובכתהדיברההיאאחת,בבתהותרהלשונהוסיפרה,סיפרהשיריד

בוהבעירההחצי·מיטהבוער.בתוכוהכלובוער,ניירממחטותלהמגישיאלואפה,

האחותמראהוגםאש,בוהבעירבגדיהאתלפשוטהרופאלהשסימןוהסימןאש

אש.בוהבעירהכלורופורםמזרקאתבהשנועצת

אתהריחהואהקטנים.שדיהסביבמעגליםוציירהבגדיה,אתשפשטהאמרההיא

ומרגישמקשיבהואמדברת,היאמשותק.היההואהעירום.ריחאתהשדיים,ריח

להשהיההדםשטףעלסיפרההיאבשינה.נקשרותכמוכבדות,עיניושמורותאת

הפרטית,מרפאתואללו:זל~י ttע.יד 9דוקטוראותהלקחואיךההפלהאחרייומיים

השלישי.ביוםבוהתאהבהואיךשהבריאה,עדימיםשלושהשםשכבהאיך

איתי."שכבבאמתלאהואאבלאליו.נמשכתישלאאפילואיתילשכבלו"נתתי

לסיגריה,ורעבהבשינהנאבקתבחדרה,לבדבערב,בששהשלישי,שביוםסיפרההיא

נכנסהואהגווע.האוראתאפורלצבועהחלהכברהערבאפלוליתמגיע.אותוראתה

תודה"נגמר.ואמר:המיטהעללצדההתיישבהשיבה,שערבוהקראשועלהחדר,אל

לקום,כדיהשמיכהאתהסירההיאהביתה."לחזוריכולהאתעכשיובסדר.הכללאל

בידה.אחזואז

אותו."אוהבתשאניהרגשתיבידלישהחזיק"ברגע
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היופסנתרן,כאצבעותארוכותאצבעותיו,שלו.מהידהגיעהשהאהבהאמרההיא

האהבה.אתהרגישהואזבאצבעותיה,שלובות

התאהבתיואזהלבנות.השערותעלהחליקהשנייהובידהיד,אתלילקח"הוא

בזרועותיו.אותהשיאסוףשקיוותהבו,שהתאהבהאמרההיאבו."

דוקטור."אליך,התרגלתיללכת,רוצהלאאני-לו"אמרתי

יודעתשאינהואמרהלעברם,זחלשכברהלילהעלהערב,אותועלסיפרה~יריד

 .כךאחרקרהמה
הדבריםאתזוכרתלאפעםאףשאנייודעאתהזוכרת.לאקרה.מהיודעת"לא

זוכרת.לא~~ילעםזוכרת,לאאניאיתןכולם.עםעיד, 9הדוקטורעםרקלאהאלה.

לאאבלאיתר,ששכבתיזוכרתלידי,הדוקטוראתהחדר,אתזוכרתדווקאאניאבל

איתי?"ככהזהלמהשם.קרהבאמתמהיודעתולאהפרטיםאתזוכרת

יאלו.אמריודע,"אני"מה

אמרה.כלום,"זוכרתלאאניבאלוהים,"מוזר,

יאלו.שאלאיתי?"שכבתאיךזוכרתלאאתעכשיו"אז

כאילוהאורנים,ריחאתמריחהשאתאמרתהשנייהבפעםאיךזוכרתלא"את

החדר?"בתוךהעצים

זה?"אתאמרתי"אני

"בדיוק."

 11להיות.יכול"לא

החוליותבגבאצליאיךהרגשתיאניואני,האורנים,ריחעלדיברת"את

מתפרקות."

פחדפחדתיאיתןכשהייתילהיות.יכול"לא~יריד,אמרהכלום,"אמרתי"לא

זה."מכלנשכחבואמקרה,בכלמוות.

הכל?שכחהלמה

החדש·ישןארוסהועלעיד 9הדוקטורעל~רל ttבמסעדתלוסיפרהאיךשכחה

לחייתיותדומהמשהוהיההקטנותובעיניהזרה,אשהכמושםישבההיא .לי~~

שלושתאתלקחוהםשכח.ובאמתלשכוח,החליטשיאלויוםבאותוהבחוריםשל

שלהקברותבביתלברושים,מתחתהאדמה,עלאותםוצלבוהקברותלביתהגברים

עלולירוקבקוללקללהתחילוכךאחרבהם.שירולפניאותםצלבו~ו;ןר.~אר

כךאחרבכה,כךואחרהיוםבאותוהקיאיאלוהפחד.גרכברבעיניהםאבלהאדמה,

עיניו.אתעצםהואעכשיו.להיזכררוצהלאהואלא, ...כךואחרלביתוחזר

בשפתיו,ייפגשוששפתיהכדיצווארהאתמעטשמתחהלרופא,שנשקהאמרההיא

 .אותושאהבהאמרה
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אמרה. " ...בדיוקלאהואאבלאליו,נמשכתישלאלמרותאיתילשכבלו"נתתי

במצבה. ,עכשיולהאסוריםמלאיםמיןשיחסילהאמרהרופא

באפה.ומשכהבוכיםבקולאמרהשלי,"החזהעםשכב"הוא

 .נרעדבקוליאלושאלמתכוונת?"את"למה
כן,בעצםכלום.הרגשתילא"אנישדיה.ביןקושרטטהובאצבעהאמרה"ככה,"

החום."אתהרגשתי

שכבמשונה,קצתהיהוהואארו,רקשרהרופאעםניהלהכךשאחרסיפרההיא

ככה.""תמידאיתה

 .יאלושאלככה?""איד
שדיה.ביןדמיוניקורושמתאמרה,כאן,"כלומר"ככה,

ככה?!"הזמן"כל

שלי."הציציםאתאוהבשהואאמר"הואאמרה."כמעט,"

ככה."מדברותשנשיםיפהלא"זהאמר.יאלוהזאת,"המלהאתתגידי"אל

האמת."אתאומרתאנישאגיד?רוצהאתהמה"אז

 ".~ר ry כ;t"תגידי

שאלה.היא "?~ר ry כ;tזה"מה

המלה."אתאותךלימדתיבביתאצליכשהייתשכחת!"כבר

כלום."זוכרתלאשאנילך"אמרתי

לך."והסברתיהפירושמהאזאותי"שאלת

עכשיו."שובלי"תסביר

ההיא."במלהיותרתשתמשיאל"אבליאלו,אמר ,",אל"עכשיו

ו"בשניבגיפופיםמסתפקהיהאחת.פעםול~איתהשכבלאשהרופאסיפרההיא

שלו.במרפאהנמצאיםאנחנוכיבאמתאיתילשכבפוחדשהואאמר"תמידאלה".

היינואזנשוי.גברשהואאותו,מכיריםשכולםאמרהואלמלון.נלךבואלו:אמרתי

 " ...אותיכשאנסת ,ה~~ל~בשםוגםבמכונית,ופעםבמרפאהפעםזהאתעושים
מדברת!"אתאיךאותך?אנסתי"אני

במכונית.היינוהיוםבאותואיתי.ושכבתאליךאותיכשלקחתלהגיד,"התכוונתי

הראש."אתלהורידליאמרהוא

אותי."ראההוא"אולי

 " ...שאנירצההואאות,ךראהלאהוא"לא,

מה?"שאת"רצה

איךיודעתלאמוות.פחדפחדנוכבודו.הגיעאזובדיוקהראש,אתשאוריד"רצה

עצמו."אתלכסותהספיקהואואיךהראשאתלהריםהצלחתי
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וחמור.""טיפשיאלו.קראאני,"טיפש"איזה

תעשהאנשים.מלאההמסעדהממ,דמבקשת"אניזקיךין,אמרההקול,"את"תוריד

 ,,רם.בקולתדבראלטובה,לי

 .וחמורטיפש-ולחשקולואתהנמיךאלווי

 2002ביירות,

ברוךמלימערבית:
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שוראםף

ספציפיםיפור

לירושלים,מעפילהכביש,מן
הלוויהשיירתאתלראותאפשר
חושב:ואני

ארוכה·ארוכהבשורהגמדים

בהרפולשים
הטחובההמנהרהובסוף

הדרקון.זהב

הולכים.הםלשם

עודזמןכמהמנוולת!שפה
תחצצי

דרקוןאיזה

זהבואיזה

המתהאישואיפה

 ,כברבאדמה(עכשיו
הריחיתחיליום-יומייםעוד

לעלות)

1 

מהעבורהבצהריים,הילריםמצעקות Iהמאווררשלמהרעשהזה,החוםמןהתעייףאהרן

בחצר.

מסמריםבדפיקתאוהדקל,בעץמסמריםבדפיקתהטעםמהיורעלאכברהוא

נוערושלאדבריםישזה?כלשלגדולפירוקיהיהשלאלידויתקעמיהריבכלל.

לכןמהם.אחרהואהדקלעץאםלתהותאלאנותרלאולאהרןלזה,זהמחוזקיםלהיות

מחכהמישהונהרסים,בתיםכותבים:משהםיותרשמוחקיםשלו,אחכמוכאלה,יש

מפתחותמהוהה,פרחוניתבשמלהמסתובבתאחרתאוזוסבתאבמחסום,שעותבחום

לומהבעלה.עלבמחנההפילוהחרשאתגםשנה,חמישיםכבראוליצווארהעלהבית

יוםמתנתבשמש.דהושהצבעיםערבמרפסתשכחממילאדרוויששלהספראתולהם?

עורלקבלעדיףכבר .סופומהידועאכזרים,עלשמרחםומימחורבנת,הכיההולדת

מספיקהרע.עיןבלישלו'ההתחסדותאתלוישאלדדאבלפעם,אףישמעשלאריסק

זהביניהן,מבדילבעצמוהוא(איךשלוהרזותהבחורותאתלהביאכריהביתהיהטוב
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גדול).חזהאותושטוחה,בטןאותהחלק,חוםשיערעםכולןלדעת:רוצההיהשהואמה

עקרונותלתפוסבעיהאיןכבראבא,שלמהשולחןלאכולבליכסףלקחתרקכשאפשר

מהתחת.

ראשישלטלאי .העץבבשרהמסמרהתחפרותשלהעמוםלצלילמקשיבאהרן

עכשיורץיד'בכףאפילולכסותאי·אפשרכבררוחבושאתבגטו'כמוצפופיםמסמרים

והקבלןשלוהמסורעםעכשיואחיויבואגלים·גלים.הכתפיים.גובהעדכמעטמהקרקע

רצועהעודיגמורהזהבקצבהמצח.אתמנגבהואמזה.לותצמחתועלתכמהונראהשלו,

חוליםבביתהמיטהלידישבזהבשבילהכל.שיישרףמגרש,חציהלילה.שלהחדשותעד

בלונדיניתלעצמושמוצאמיוישחקקה,אתלנגבשנשארמיישמגרש?חצייום?כל

אתצועקתבשבילו,הרגלייםאתזאתפתחהאיךלעצמולתאריכולכברהואבגרמניה.

החייםשלהמלוכלךבחומרהמרפקעדהידייםאתשדוחףמיישבגרמנית.שלוהשם

מאחור,באהבלונדה,שלהישבניםבהררישמחזיקמיוישמהבוקר,כברמסמריםודופק

שלה.הגרמנייםהאשםרגשותועלעליהיחד,גםשלווהדוקטורטהוא

לקדםיותראנושיהגדול;לאסוןלהמתיןכברנמאסלעשן.מפסיקהיהלארקאילו

קלהבדאגהלהתבדחואזהביתה,לאהשתחזורעדוכךלמשל,במסמרים,הקטן,את

בהיסחלשחקלהלתתהטלוויזיה,מולהמיטה,עללהתפרשכךואחריומומלאכתעל

מההלילה,באמצעיתעוררואםתינוקי.כמואהובשיירדם,עדעורפובשערותהדעת

אלבחושךמבטולצודדהחצראליחףלצאתהבושה,למרבהיכול,היהעוד(פעםבכך

אומעלה·מטה,מנתרזאתשלהגדולהחזהאתלפעמיםלראותואזאלדד'שלהחלון

שלוהזיןאתיותרטובלהרגישכדיהגבאתמקמרתכשהיאלמבטיפההכימתגלה

מתחתהרבהחולאתפעםהרגישבחצרכךוגונחת.הזיעהמןכולהבורקתבתוכה,

לאבשקט,אבלשוב,בסוףכאןשישתררוהאדישהגדולהמדברעלוחשבלמרצפות,

בלעג).

שיפוצים,עלנדל"ן,עלוחושבמסמריםדופקהואבינתייםלאה.כברשתחזוררק

לעשותגםואוליהמטבחשלהקיראתלהרוסשבאוהתאומיםועזיז,ח'לילעלובעיקר

שלהם,הלבנות-לבנותבשינייםוגמישים,כהיםלפניו,עמדוהםבחצר.עבודותקצת

כברחופריםשהפליטיםהגדולההארץעלארוכותלווסיפרורבות,בהןדוברשכבר

למערותונפתחותלמחילותהזורמותמחילותלאדמה,מתחתשנהחמישיםאיזה

מתחתביעותיםארמונותשלשלמהתת-קרקעיתארץההרוסים,לבתיםמתחתענק

לעצמו.חושבהואיחד,גםמרציאנווסעדיההםשיישרפושלו.המדינהלאושיות

עיניאתנועציםשלהם:הלבנות-לבנותבשינייםהאפידרמיסאתלשניאחדשיקרעו

כמונאורהיהלאואםחושבים,הםמהעליודעהריוהואבלאה,שלהםהשחורותהלילה

שלהם,מהידייםהקרים,שלו,המיםאתאחתאדירהבסטירהומעיףמזנקהיהשהוא,
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עודהואשלוהארץאתלאדמה.מתחתשלהםהאחיםשלהראשעלשתןכמושיזלגו

ולבנוןועזהמיריחושרצותלמנהרותהכלשיתמוטטהכלשיקרוסלפניבאוויר,יבנה

יחזיק.אזיחזיקאםהדקל.בעץמסמריםדופקהואבינתייםהנה.ועד

2 

 ,ה;;נשלמראשהשנגזזובקופסה,אפורותצמותשתיבביתההיוילדה,לאהכשחיתה

אחת·בתחיתהלאה,שלאמהשרחל,בעתמותה,לפנישנתייםשלה,ציפורהסבתא

ומנוצקות.נפוחותרגליהבמיטה,בובהעשתהחייהשלהסוגרותהשניםשתיאתעשרה.

נטלהרחלהגדולהאמהלבן.בסינרלהולנדיתלאההתחפשהחודשיםושמונהחמשבת

המחופשת.לאהשלראשהאתבהןועטרהבצהוב,אותןוצבעההצמותאת

בצמותונזכרתילדותהשלפוריםבתמונותמתבוננתלאהכשחיתהכך,אחרשנים

מתוכתוכה.ששטףורךשחורנהרעלנישאותממנה,חומקותשיניההיוהרכות,

לאשהעליםכדיפעםמדילהשקותשישזעיר,ניצןכמוהואאמהעלהצער

ועדשתים·עשרהבתחיתהמאזאוהבת.אינההיסטוריים,בעיקררומנים,יסתמרטטו.

הסודאתלהסתירזה,גביעלזהתחתונים,זוגותשניעםתמידהלכהשבע·עשרהגיל

רגליה.שביןהשעיר

3 

מעבר,לאעבודה,לאבכלל.דברלשוםהיהלאזההראשונה,בפעםמשהלשםכשנסע

בפעםשם,כשהיהאבלטיול.הנחשבים.מןולאכנס,הכלבסךהשתקעות.לאבטח

האהוביםהאנשיםבשבילדבריםאחרברחובותנמשךהיהלבדו,ממשהראשונה

כוחשוםהיהלאפשוט .המלוןמןיוצאהיהלאאחרת .לחזורעמדשאליהםוהמוכרים

והואלהם.יאזיןשמישהוסיפוריםחן'ימצאושאולימקומותמתנות,חיפושרקאחר:

בראשנוטשיםהיוואהרןשהואהצעצועיםמןאחדכמוהזההריקהמשקלאחרנגרר

מזה,חוץדברשום .שבתוכוהמשקולתאחררודףבומתבונניםואזבילדות,שיפוע

נותרהיהשבלעדיוהכוחמןלבדהמוחלט,בשקטבושהתעוררהבעתהמאיזושהילבד

כפשפשיםהקב"הלפנימפזזותשמואותיותהיושאזחזרה,הנסיעהיוםעדבחדרוספון

הצורךביןנקרעריקים,כמעטהיוכשהרחובותבלילה,יצא,דווקאאחת(פעםבקרקס

כךאחרהבתים.בצללילחמוקעליושכפתההאימהלביןמלצרית,לעיניולולהיראות,

שמאלהפנההגדולברחובהמואריםהראווהחלונותאחרישבעה:כשישבובזהנזכר

הגדול.הקורלמרותוגרביוניםבמינינשים,שתיעמדוהבתיםאחדבפתחסמטה.באיזו

ביריעות·יריעותהמדרכהאתשטפוהרחובפנסיהאפורות,המדרכהאבניעלצעדיוקול

ושאלה,לוקרצהמהןאחתכימשם,לאבכללשהואניכרשהיהכנראהעכור.אורשל
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הועילוזאתבכלהאלההאופטומטריהלימודיכלאבלהכרסום?", Iפאןסאםחבטו"וונט

מצלמהקנהכמעטבוכה).אושקורצת,זוהיאהעיןבאמתשלאידעהריהואבמשהו,לו

מעיןבושעברומשוםבאוניברסיטה,שקיבלההסבריםעלמחשבהמתוך(בעיקראפילו

האפלה"),"הלשכההמליםבוועלוהעדשה,שלהאחוריהחלקעלכשחשבנעיםרטט

הדרכוניםביקורתאתעברוכברהתעופה,לשדהכשהגיערקהצליחבאמתלהירגע

להתבונןלשבת,הצליחהאלההאחרותלידייםהכלשהועבראחרי •השערלידוהמתין

בשלווה.שלווה.במעיןספרלקרואבמטוסים,

החלושהרגיש,בליכמעטמעט·מעט,מייקה.אתפגשאזאבלחשש,השנייהבפעם

שלטיפותכמוהגוף,ודמותגוףללבושאליה,להתאבךהחלהכלאליה.נודדיםחייו

המכונית.חלוןאלהנמשכותערפל

4 

בנימוס.והשתעלהקולבתיצאהשנולדלפנייוםארבעיםקשישים.זוגלמשל,נאו,

והיא,ליהנות,להנותןאינוהספקמןשאפילוכךכדיעדבהנאותיהצרהעינוהוא,

זה.בגללנעיםלאלהרגישלונותנתלאאפילוקמצנית,כזאת

אותוהשאירובחורףישן.אחד,שטיחבמרפסתשמוהםבצעירותם,שפעם,נגידאז

כשהתייבשלגמרי.ונרקבובשלוליתרבצושהשולייםגילוובקיץישן,שטיחסתםשם,

והחליטהתעצבן,אפילונחרד,והואסנטימטר,שלושיםבאורךאנכייםפסיםבובשסעו

חיבהשלבפרץוהיא,מאחורה,אותוהדביקוחזק,רחבסלוטייפקנהבזול).(אבללתקן

לנחש.אי·אפשרופשוטמצוין'ממשנראהשזהלואמרהברירה,

השטיחאתמנכדיהםאחדלקחהגדולה,הרכושחלוקתבמסגרתכך,אחרשניםאבל

גםישאבלנכמר,לביאישית,אני,הכספית).הבחינה(מןמאודגדולערכוכיוגילה

החובבניים.הדבקבפסייחדנותניםוהרסטורטורשהנכדהמזלזלהמבט

במניותמושקעהכסףאומן.מעשהמתוקןוהשטיחיד,כלאחרמושלכיםהדבקפסי

החיבהכלעכשיושוכנתאיפהאזכמובן.מתו,כברוהזקנההזקןואילויציבות,אךקרות

ההיא,]הנדירה

5 

אתלמשוךצריךהואהזמןוכלהכפכפים,בתוךלאהרןמגרדותהרגלייםאצבעות

אלאבפילנתקללאשמעולםאףפיל,שלעורלומזכירהגזעבסיסלמעלה.המכנסיים

דעתו,אתמסיחותהאלההמחשבותפיל?שלברגלמסמריםלתקועיעזמישהובמשל.

בופועםהכאבומקלל.לפיואותהתוחבואזשמאלידאצבעעלבפטישמכהוהוא

פתאומי.פחדאחוזחושב,הואלאה,כברשתחזוררקחום.שלבגלים

 2מטעס
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אתלמתוחהכיתהמןיוצאהיהאיומים:דבריםלוקרובאוניברסיטההיהכשאהרן

עלשהשאירהמעילכיסלתוךירקכשהמרצהצחקוכולםובהעדרולמשל,הרגליים,

כולםלכיתהכשחזראבלבארנק,אושלובתיקמאלהגרועיםמעשיםעשהאוהכיסא,

קרה.לאכלוםכאילומתנהגיםהיו

לכאביהסיבהגםשהואמראות,כלפיללאהשישהמוחלטהאמוןלחוסרדומהזה

מישהואםאלאעקיפה,כללפניהראשאתומסובבתנוהגתשהיאאחרישלההצוואר

בשבילמדינבוכההיאואזקטן,היהכשעודאלדדאפילוזהויהיהבאוטו,איתהנמצא

קורהלארעדברכששוםמתפלאתואפילומאודמודאגתשנימצדאבלזה,אתלעשות

דבר.שלבסופו

חושבתחיתהרק"אילואומר:היהכזה,אחדלהיותשיכולכאילוהחוץ'מןוהמשקיף

תנילמשל,לי,אמרלאשם.שלבעבותותאליואהרןאותיקשרלאשמעולםטוב'כמה

ואתמנחםאביךשםואתציפורהאמהשםואתרחלאמךשםאתליתניאו:שמך'אתלי

והיאאיל,כמולהקוראפשוטהיהאילודור'.איןעדוכךצבי·הרשללפניואביושם

טוב."היהוכךאליו,באהחיתה

שמותעלהרבהיודעשאינומשוםהןמעולם,כךעלחשבלאהואשגםאהרן,ואילו

והיההלוואיממש),אלהבמליםלאאם(גםעבותותעלמעטלאיודעשהואמשוםוהן

השניהעברמןמישהויעמודמוותהפעורההתהוםשלבלועהייבלעשכאשררוצה

אבלדבר.שללאמיתוהיהכךשלאאףחסד,שלרגעיםרקהיוחייושכלעליוויאמר

הביתתוךאלממהרוהואבשם,לולקרואשאיןהדברמפניהפחדשובבואוחזבינתיים

האדמה.בקיעתשלגדולבקולהשקופההדלתאתמאחוריווטורק

6 

לחדראחד'מוקדםלילהנכנס,כאשרבושאחזההאימהאתלעולםישכחלאאלדד

ואמו.אביושל

מנורתאורלימין.משמאלספרקוראתהמיטה,שלהמרוחקבצדהשכבהלאה

שהחרידווהןהישן,אהרןשלפניועלנשפךהאדום,העורלאהילמבעדשלה,הקריאה

פיומזוויתשנמתחהרירחוטלמחצה,הפשוקותשפתיואביו'שלהרפויותפניואותו:

כשחזרודרסשאהרןהתןכמובמקומו'קפאאלדד .אמושלבמיטתהשכבזרהכרית.אל

הדרךכלבוכההיהלבדו'נסעואילולמכה,עדבוהבחיןלא(הואשבתבמוצאיהצפוןמן

המביכההבוזתחושתאתזכרהשלאלאהשללמבוכתהונמלט,הסתובבאזהביתה).

באותולפחותוחיתה,לכן,קודםשניםבסלון,הספהעלהרפויאביהלנוכחבהשעלתה

המשתקת.האימהמןלחלוטיןשונהדבררגע,

להחליטבניסיוןהשק"םשלהראווהחלוןמולועמדאנשים,לשנישהפךחלםאהרן

 2מוכעס
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בקלותלהריםהצליחהואלרוחב.-מישלגופוואתלגובהלטפחמישלגופואת

ריחואתלזהותוניסההשני,אפואלואזאפואלזרועותיומארבעאחתכלמפליאה

חליפות.ונחתמבוכהלושהסברבדהערות,בשעותגםעליואהובשהיה

כשנמלטבושזינבההנחירהאתאו ,אביושלבעצבנותהמרטטאפואתזכרלאאלדד

נבעתמדועלומרידעולאמאוד,שאהבממישהינפרדמכןלאחרשניםאבלמשם,

המתעוותבאפהבשנתה,בהוהתבונןלצדהכששכבאחד,לילהאחריפתאוםמפניה

קלות.

7 

לנשוםשלאכדיולאטעמוקנושםוהוא ,אהרןאתאופפתמאודחלקיתהקלהתחושת

כשהעבירותיכףלמה.לוברורולאהמשתולללבואתלהאטכדיגםאבלומהר,רדוד

שעשוכמובבית,דבריםכמהלשנותלאהרצתהכברבעצמםשםלגורועברואמאאת

ולפתוחלמשל,המטבח,לביןהצרהאוכלחדרביןהחוצץהקיראתלהורידהרוזנוולטים:

העתידיתהשמחהואתשבדברההיגיוןאתהביןאמנםאהרןהשביל.אלגדולחלון

אפילושהם,כמולדבריםרגילהיהאבלפתאום,הפתוחיםוהאורהמרחבשיעוררו

 ,ימיביניימימבוךדרךהמטבחאלשהלךפעםבכלאותושתקפההפתאומיתלחולשה
משקוף.שישמזלהמשקוף.עללרגעלהישעןמודעתלאידושלח

כשהואאותומציפהמתוקהחטאתחושתיפות.פניםבסבראותומקדםהמקרראור

שלובכסףהזההבקבוקאתקנההואבעצם?לא,ולמהמהבקבוק.ישרקריםמיםשותה

זיכרוןבחינם.הםכאילוכזאת,בחירותהברזמןשיוצאיםהמיםעלאפילומשלםוהוא

שנחבטהזבובכמולאפניו,עלהעדינותבכנפיומרפרףבילדותוהזההמטבחמןחטוף

מיםבצייתנותומוזגהישןהמקררלידעומדהואהחלון.זגוגיתאלושוב,שובעכשיו,

מצליחלאהואאבל ,בוומתבוננתהכיורלידעומדתוסבתאהכוס,אלהבקבוקמן

אתתירגםאילובמושיק,עזהקנאהכעתבועולהמהמשוםעיניה.מראהאתלזכור

להתאהבשלאהעולם,רובשלכמומשה,שלהחופשהיהעיקרהלמלים,התחושה

במגע.במקרהאיתרשבאמיבכלנואשות

 ,וחיצוניומוחלטסדורהיהשלאהיחידהדברבאמת,שלואמאשלשהיההיחידהדבר

ששלחשלההיחידהדברזההגידול.כנראההיהאחד,אףשלדברלשוםדמהולא

המים,אתסוגרהבקבוק,אתממלאהואנדירהפנימיתבנחישותרצה.שרקלאןזרועות

לחדרהבקבוקעםוהולך ,שיזרמופתוח,משאירובסוףושוב,שובהמים,אתפותח

במיוחד.גורלינראההכלפתאוםשובלא.אולסגוראםותוהההדלתלידקופאהשינה,

 .בידוהנטויהבקבוקמןהזורמיםבמיםמבחיןולאהדלת,לידעומדאהרן

 2מטעם
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8 

פנימה,פעםכרסו:אתובוחןבפרופיל,הפעםהמלון,בביתהמראהמולעומרמשה

והמאפירותהמדובללותהשערותעלשנהשלושיםלפנילוסיפרואילוהחוצה.פעם

 .איכשהו ,טבעינראהזהעכשיו .מאמיןהיהלא ,פטמותיועלשיצמחו

משום·ושמאלה.ימינההאמצעקואתצולחות ,בטנועלהשערותגםטבעיות

השנימשהאתוכןמזמן·מזמן,בטירונות,האוהלברזנטאתרעתועלמעלותהןמה

ושיחקכלשהיזונהעלדיברמוסטת,שיריעתוהסמוךבאוהלגבועלששכב(מ~שון),

מזרחי).שהיהמשוםלא(אבלקנזשלבספרכמוממשכל,לעיןושמאלהימינהבאברו

שלההלילהכתונתאתפושטתהיאועכשיוהנוחיות,מןמייקהחזרה ,שהבחיןבלי

בפטמותיהמתחילזהאלמנה.להיותעכשיוכברלהמתאיםהמבוכה,למרבהמאחוריו.

ברכותהוממשיךחביבות),דווקאהן(עליההטבעכדרךשלאוהגדולותהחיוורות

הואלמהיודעאלוהיםלמטה.שםשערהשלהיגעהובהאפרתובטנהשלהבצקית

הואאשמהמרובערווה.בכינילהגותבליהראי,דרךאפילובה,להתבונןמסוגללא

שכפאר("כמיבמקצתכפוינראהודאישלובחיוךמשהואבלאליה,ומחייךמסתובב

בחזרה.לחייךשוכחתלאאבלמתבלבלת,והיא ,)"דש

אותך?מגעילהאני(בגרמנית:)-

ליבשיין?כזאת,מצחיקהמחשבהלךבאהמאיפהפתאום.מה(בגרמנית:)-

 .חייוכלהיאכיבעיקראותה.אוהבשהואמשוםכל·כךלאאותה.לחבקבאוהוא

9 

בדברעסוקכשהואאולמשל,ישן,כשהואלעולםישכחלאשאלדדהזיכרוןהולךלאן

אחר?

וצמתיםסינפסותעלמשהובפרוטרוט,לאאךבאריכותמסביר,ודאיהיהמשה

 Iמזה,צומחתחיתהלאתועלתשךםאבלעצביים,

שהיורחובותבקרעיפוסעהואבחלומואחר.בדברעסוקוגםישןגםאלדדבינתיים

דעתו).באחוריחושבהואהארנב",עםהחלוםלאזה("לפחותעצומהאחתלשדרה

 ,גדוללבןמפרשכולוהיהכאילומגבואותושהודפתגדולהרוחבדמותקםשלוהעבר
מחר.שלאלדדאלהשינהדרךמפליג

לרגליושטוחוהעתידלדעת,שצריךמהכליודעכברשהואלונדמהפנים,כלעל
הדרך.והואה~ידההואארוכה.מתנהכמו

זיכרונות,עםדבראותוולבוא.לצאתשתוכלפשפש,לפחותאומשלה,שעריהיהדמותשלכלצריך . 1

חרך).או ,הצר(;!(אפילודמויותשלזיכרונותוגם

 2מטעם



אסףשור 78

10 

"אתהתהתהלאעליה?",חושב"אתהלדעתביקשהלאשאלה.אותך?",מגעילה"אני

ילד."כשהייתחיתהאיךשל,ךאמאעללי"ספראמרהולאמתגעגע,"?

ישכאילואחרת,זהאיתראבללרגע.הפסיקולאהכל,עלדיברודווקאבמשפחתה

כאילובהם.לדושלשובצורךואיןידועים,הדבריםשהריכזה.בדיבורמהוגןלאמשהו

לטחוןלמההלאה.וכןאחתרקישאמאזאתבכל ,הטלפוןלאחרעצובשיהיהמובןלא

שבפנים.מהזהשבחוץמהאחד.אףשלעניינולאעיתון.קראבמטוסמים.

אוהבלאהואגםבסוף?חיתההיאאיךאהרןאתלשאוללעשות?יכולהואעודמה

כאלה.דבריםעללדבר

11 

כפהמוטלת,חיתההשנייהידהחולים.ביתסדיןעלאוניםאיןפשוטהחיתההאחתידה

חיתההאחרונותבשעותסרטני).גידוללאתינוק,(כאילובטנהעלמעלה,כלפיפתוחה

שנפרםבשרבלוןתכלכלה.לשפתיים,מבעדשמאלהנשמטהלשונהבכלל;הכרהבלי

המעטה.בלשוןעליה,קשהחיתההנשימהדלף.העתידוכלזוקן,מרוב

מצולקהבשרכאילומכך.להימנעמאודובכלשניסהאףאהרן,דרךזרמוהמלים

השרוכים,אתלושקשרוהידייםהןהאלההרופסותוהידיים ,שלואמאהואהזההוורידים

מעט).מתביישוהוא ,בואוחזתקלהקבס(תחושתלבית·הספרהפרוסהאתלומרחואו

בכתפיואוחזתלפניו,כורעתואמובפתח,שעומדהקטןאהרןעלחושבוהוא

עלחושבוהוא .גבועלהתרמילאתלהיטיבשתוכלכדיהדלת,אלאותוומסובבת

והואיאבד.אםהתרמיל,גבעלביתםכתובתואתשמואתורקמהישבהשבוהערב

(אלדדשנזכראלדדזההיהכאילודהוי,חוםבגונישנצבעהזיכרוןמגוחךכמהחושב

בשחור·לבן,"היהוהכלקטניםכשהייתםהרמזוריםאתלהביןידעתם"איךפעםששאל

התמוגגה).ולאה

יתאיםאולישלם.יתום"אנילעצמו,חשבהחדר,מןאותווהוציאוהרופאיםוכשבאו

זקן,"לי

אםתמההואשם,היואחריםאנשיםוגםהואילזה?בשלבבמסדרוןממתיניםאיך

מלאכתםבעתברופאיםלהציץבידיו,פניואתולכבושלשבתושוב,הלוךלצעודראוי

לעצמו.ובזאצבעותיו,אתולפכורהקירעללהישעןאושבדלת,העגולהחלוןדרך

מרשים.לאבטחהםזהאתאבלבידה,ולאחוזהחדראלשובלהיכנסלבקשיוכלאולי

12 

עברההיאניתוחיםשהרינחמה,זווגםהמוות,שלאחרבניתוחצורךהיהלאלפחות

 2מטעם
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מהרעיון,לסלודלאהרןשגורמתלפרטיותהמתכתיתהחדירהרקלאזוהרע.עיןבלי

הבשרלחשכתבאשרממנולהרפותיכולהשאינההמחשבהבעיקר,ואפילוגם,אלא

האבריםמתכווציםהפתאומיהאורלנוכחשאוליהידיעה;חוסרעלוהמחשבההפנימית,

מיטיפשתקנה.לזהאיןועכשיובתכלית,קודםשונהחיתהבכללוצורתם Iאישוןכמו

בעצמו.נוזףהואכזה,דברשחושב

כיסובל,לאשאהרןספרמאודרבזמןזהשוכבלאהשלבצדלמיטה.נכנסאהרן

בחושךשם,להסתתריכולכברמהואנטישמים.ריכוזמחנותעללחשובלוגורםהוא

שטות.איזוחתול?הפנימי?

(הואסמ"ק 185,000בערךהואוהכל,הבטןכוללאהרן,שלנפחומהיר:חישובוהנה

כמהומורידלאחור,פנים 32לרוחב, 35לגובה,ס"מ 172תיבה:היהכאילוזהאתמחשב

 18,980שהןשנים, 52חייו,במשךהלאה).וכןהשוקייםשלהיחסיתבצרותבהתחשב

פעםבממוצעכולו,אוחלקולמקום,ממקוםנעהואדקות,מיליון 70כמעטשהםימים,

מיליוןשבעהלפחותזהכלנותןזעום,נפחתפסשבילדותונזכוראםגםדקות.בעשר

הזמן.במשךבחללשוניםאהרןנפחי

עכשיומצומצםהזההעושרוכלבעולם,נתפסואהרןסמ"ק 1,295,000,000,000

זזלאוהואחזהואלמשוכותשברכיובכךבהתחשברבע,אוליזוגית,מיטהלשליש

שעה.חציכמעט

 2מתפעם,כךאחרנאנח,כךאחרמתפעם,אהרן

13 

עשו(מהמירושליםבחזרההנסיעהאתלעולםישכחלאאהרןאבלשכח,ודאימשה

זוכר).אינושם

ואהרןמעשנים,שלפניהם,במושבישבוואמואביולצדו.משההחלון,לידישבהוא

פתאוםדבר.שוםנשארלאשלמשהעדמאבאקיבלמהןהרבהשכל·כךפניו,עםישב

אני"תן,אמרה,ואמאחתול,"אבא."תראה,ואמר,הדר,ךלצדדרוסבמשהוהבחין

כאן?""קוף?אמרה,ואמאקוף",זהלא,"לאואמר,כיחכחואבאחושבת",

'ששנאאהרןלמעטהבחיןלאאישאבלהמת,הקוףעללבכותמשההתחילבינתיים

באוהנהועצוב,רגישהואגםוהרילזכור,שיכולהראשונהבפעםכל·כ,ךעכשיואותו

לעצמו.הרגישותתהילתאתוקוצרמשה

היאהאם-כןואםהדלת,מאחורילוממתינהאמואםותמההסגורהבגדיםבארוןמתבונןגםהוא . 2

שבתחילתוזערורי,זמןבפרקמורטים.הריגוריסאוהרקב,בהניכריםהאם-כןואםבגופה,זאתעושה

מהלמעשה.שהיוכפיחייהלביןלהיותשרצתהמישביןהתהוםבאחתנטרקהמתה,ובסופוחיהחיתה

לעשות.

 2מטעם
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ואמאוצחק.לעץ,"מעץקופץבג'ונגל,היהעודיומייםיוםלפניכן,"כןאמד,ואבא

מטפחת.עםאליווהסתובבהנחנק,כמעטמתנשף,משהאתפתאוםשמעה

כושים.""עםשוב,אבאצחקבאפריקה,""ג'ונגל

עכשיו."אותותדאה"אבלמשה.שלדמעותיואתמוחהאמדה,אמא ",ןכ"

1 
ו
1 
'f 

14 

ועלמירושלים,אולירושלים,הזאתהנסיעהעלחושבמשה Iבמלון Iעכשיופתאום

אזקינאכמההואזוכרובעיקרבמטפחת,וגםבבכי,נזכרהואהדרך.בצדהמתהקוף

 •קטןילדכמוהוא,דווקאוהנהבכה,ולאשהתאפק Iאותוהעריץכמעטאפילו Iבאהדן

15 

וכנפיהעולם,סוףאתשתביאהלבנההציפורכמואהדןעלהבדידותניחתתבמיטה

מתכנסהואהשמיכה.אתלהיטיבהבאהאמוחיתהכאילואותועוטפותשלההאש

סואנת,דוחחשכה,דוב,פרוות Iבולהתכרבלערסלים,רחם,חיק,חיתהמשלבבדידות

אביו.שלהשחורמעילורך,זהבשלגשם

להתקשראנשיםהמביאהזוכמוובולעניתגדולהבדידותממנו.גדולההבדידות

בדדיו.לתכניות

עדייןהזורמיםהמיםלקולומאזין Iיכולתוכמיטבלחזהוברכיואתאוסףאהדן

במטבח.

ונקמה:גבורהשלונאצליםנוראיםחזיונותדעתועלמעלההוא

שלאשמוכר.בלתיחשו,דברחובלאהאתלוכדיםערבים,ודאיכהים,גבריםחבורת

(לועו)מפיומתמלטתזעםשלגדולהצעקהלרווחה,הקרועותעיניומאחודיבוערתזעם

אביר.סוסהיהכאילוהכביש,באספלטהולמותדגליואליה,רץוהוא

אליו.קרביםאחדיםושנייםבזרועותיו,אותולוכדהמשופם,הגברים,אחדאבל

ושבדידםשלאיומהבתערובתממנופורצתונשימתוושוב,שובבבטנוהולםהאחד

ממנהנודדהימנית,עינואלומתקרבההולךבחודצופהואהרןסכין,שולףהשנישיניים.

אחת.באבחהאותהוחודדהימניתאלחוזרואזהשמאלית,אל

והםהקרקעעללאהאתהטילוהאחדיםכידואהכשהואשוב,וזועקזועק,אהדן

אליהכשחודדחצאיות).לובשתאינהלעולםהממש(בעולםחצאיתהאתמפשילים

אהדןבלאה,ואחודה,קדימהבוטש,כולווהואאהדןאלמופנההשעירועכוזו Iהראשון

ומתחילחלודמסודמאיפה,בדודלאמוציא,כשהמשופםהכרתואתמאבדואזשוב,זועק

לפרק.מעלממשאהדן,שלהשמאליתידוכףאתלנסר

אתממלאדםהכביש,עלמתההמוטלתלאהאלממהרהואלהכרהחוזרכשאהרן

 2מטעם
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אילמים.שמיםאלזועקהואחצאיתה.

אחד·אחד.אותםמוצאהואיותרמאוחר

אתוקורעאותםמבתרוהואנורא,קרסהתקיןידוגדםעלוארצות.ימיםגומאהוא

זוועה.האומרותעיניהםלנגדהחוצהמעיהם

ואכזריקרצדקמשליטהואשחור.אופנועגםמשיגהואממשיך.הנוקםאהרן

אחוזהואלזה,פנאילואיןאבלבו,מתאהבותנשיםהביתה.שבאינוולעולםברחובות,

ומתכת.וצדקמשפטשלבדיבוקכולו

עלזורמיםדםשלנהרותחזהו.אלמכונסותכשרגליובמיטהאהרןנרדםבחלומואחוז

חששהואהרטיבותזולאאבלדרך.בתוכםמפלסהשחורהאופנועוצמיגהאספלט,

לאכזהדברלהם.נשמעתושלפוחיתובאוזניו,מפכההמטבחמןהמיםקולשכןכעת,

מחלחלתבמיטה,סביבומתפשטתשתןשלחמימהשלוליתחמש.בןהיהמאזלוקרה

במזרן.ונספגתלסדיןמבעד

1 

1 

.1 

ו
1 

1 

1 

1 

1 

1 

16 

שלךשהמדינהמהכלאתולהקיאאסלהבתוךשניםשלושלשבתהולךלא"אני

הפה."לתוךלימחרבנת

כמותפקידלאלדדלסדרכדימגדרושיצאאהרן,אבלשנים,חמשלפניהיהזהכל

כליפה·יפהוהקיאצה"לבדוברשניםשלושיפהשישבואלדד,היום,עדזועםשצריך,

מתבייש.עדייןהפה,לתוךלוחירבנהשהמדינהמה

בביתשליהשולחןלידשליהאוכלאתאוכל"כשאתההאדימו.ופניוהשתנקאהרן

מהפה."לךיוצאותמליםמיןאיזהטוב·טובלבתשים"אתהאמר' ",שלי

השולחן,צדיבשניואחזנפל,כמעטהכיסאהשולחן,שבראשממקומובחטףקםהוא

שישידעהוארעדו.ידיוהאומה.מצבעלנאוםשלבעיצומואמריקאינשיאהיהכאילו

לחוצפהסוףולתמידאחתלשיםכדילומרצריךשהואמלה,רקאולימשפט,משהו,

לדברשלאלאה,עודכללאבייחודדעתו,עלעלהלאפשוטהמדויקהדבראבלהזאת,

תעזובשעכשיורוצה"אנילעמוד.הצליחלאפשרםשעלמבטיםבונועצותאמו,על

טוב·טוב.""ותחשובמזו,טובהחלופהבהעדראמרשלך,"לחדרותלךהשולחןאת

זהעמדולרגעאביו.רגלישלמזופחותהלאבתנופההתיישרואלדדשלרגליו

סמוקיםושניהםוהצלחות,הכוסותרוטטותביניהםבמצח,נוגעכמעטמצחזה,מול

לאההפילהאלמלאלטובה,ואולימתגלגל,היהזהכללאןיודעמיזעם.מרובורועדים

המזלג.את

שחש.העצומהההקלהאתלהסוותמנסההתיישב,אהרן

 2מטעם
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בליהשולחןאתתעזובלא"אתהצעקכמעט(ואהרןבסערההשולחןאתעזבאלדד

משוםויותרעצמיריסוןבזכותפחותממש,האחרוןברגעבעצמועצראבלרשותי!",

למה,שובכשתההלרגעהוסחהודעתושבחצר,בעץלחלון,מבעדרגע,באותושהבחין

שנה,כמעטכברכאןגריםוהםהזהבגיללביתכבודלאחרהועברהכברואמאהואיל

הזאת).התפלצתאתכברויכרותיגיעשמישהודואגהואאין

בגרונה.כיחכחהאהרןשלאמא

 .אהרןאתלפייסלנסותאו Iאלדדאחרילצאתאםבדעתהחככהלאה
לאכול.המשיכהדברשלבסופו

משהוהראשון:בערוץסרטולאה,הוא Iראוואזבחזרה,אמאאתהסיעכךאחר

המזוודהעםהנחמדההזקנהוביניהםהנוסעיםכלכוללבאוויר,שהתפוצץמטוסעם

לאשהיא,דבריםשלהלבתשיהיוכדירקהחייםכלקשהכל·כךשעבדההפרחונית,

שרקמילכללכולם,ומספרתשלההטובההילדהשללחתונהטסההיאוהנהלה,היו

הילדעםלבלונדיניתוגםלידה,שיושבהשחורלאישוגםלדיילותגםלהקשיב,מוכן

שמחה.היאכמהעד Iהקטן

17 

ומייקהלמעלהמשהמסעיר,מאודולאמנחםמשהולאט,אהבהעושיםומייקהמשה

אלויורדיםחיפזון,בליאבלבמהירותמתלבשיםהםכךאחרדבר.איןאבלגומרת,לא

הפגישהלפנייעלו,אוליחשבה(מייקהמוקדמתצהרייםלארוחתהמלוןשלהמסעדה

שטיחלמצואגםואוליהקברכנסייתאתלראותהעתיקה,לעירבערב,המשפחתית

הכניסה).חדרשללקירנחמד

ומביאבאנגליתאותםמברךפלסטיני,צעיר,ומלצרהשולחנות,לאחדמתיישביםהם

מולישראלי,להיותבועולהמבוכהלשניהם,להזמיןלמייקהמניחמשהתפריטים.להם

המבטא.אותויסגירשמאחוששוהוא Iהולדתובעירבמלון Iפלסטינימלצר

בהיסחמאזיןמשההמלצר.עםשיחהקושרתמייקהלאכול,מסיימיםשהםלאחר

הואלרובתיירים.""כשישהמלצר,מסבירטובה,"עבודה"זאתמחייך.אבלהדעת,

משפטים.לימודי-האוניברסיטהמןבחופשהואעכשיואבלבערבים,דווקאעובד

הואכן,""כןמחייכת.מייקהמשלי."משרדלי"יהיהלמייקה,אומרהואאחד,""יום

עורך·דין,"שדשא,"חילמיהדלת.עלשיתנוססהשלטאתבאצבעותיוומתווהאומר,

"הילמי"),באנגלית,זהאתמבטא(הואאומרהוא

לאאבלראשו,באחוריקטנהבצלקתמבחיניםהםהמטבחאלוחוזרמסתובבכשהוא

עניין.מזהעושים
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18 

שבכלהיאהידועותמןאבלדקל,עציעםגםקורההדבראותואםפעםלבדדצדיך

מעץ,חיבורבזיזידהיינוכשגם,להשתמשצדיךלדוגמה,אלון,מעץלפרגולותהנוגע

ועו~ד,שנכרתלאחרגםלחיותממשיךהעץכיבברגים,אומתכת,במסמריולא

שהבלעדשנתיים,אושנהלאטה,מתאכלתשהמתכתכךהזר,הגוףאתתוקףוהוא

מתמוטט.

אותוולשבורכאצבע,שעוביוהבורג,אתלשלוףאפשרבזמןזהאתתופסיםאם

הקלות.בשיאלארבעהאולשניים

במשפט.למליםקורהבדיוקהדברשאותוהיאהבעיה

19 

הלילהלשידתמתחתשרובצתחיההואמכליותרכמעטעדייןממנופוחדשאהרןמה

הלכווהםלבוידעם,אותםהעבירכבר(הואהגדוליםהתמונותאלבומיפעםהיושבה

בעקבושינייםותנעץמשםתזנקהכושרשעתובהזדמןהדוד),שלהפיצוץעםיחד

אהרן!".אהרן!"אהרן!ותצעק

אפילואותלחש,ורקתזנקאושיניים,לנעוץבלי"אהרן!"ותצעקתזנקמזה:גרועאו

לא.זה

i 
1 

.1 

j 

20 

המזיעהממיטתםלה,עונההואנשמע,מהאהרןאתושואלתמתקשרתכשלאה

וזיקיתיפנינינג'השלהכלאההואלהסתתר.יודעאהרןבסדר.שהבלשתן,מרוב

שהואבכךדווקאנעוצהאינהשלוהבעיהלחשוב,שאפשרלמהובניגודארצישראלית.

לאיןעצוםיצורשלהגדוליםפיותיוהןהכלל,מןיוצאללאהדלתות,כלכימאמין

כשעודבמכונית,ישבשבובאופןובעיקרהרדיו,בתחוםיותרהיאשלוהבעיהשיעור.

מפהעםשעתיים,אושעהבינעירונית,נסיעהלפניערבכלמהעבודה,כזאתלוחיתה

לתחנהמתחנהלעבורשיוכלכךהרדיו·טייפתחנותאתבקפידהוכיווןמשדרים,ולוח

לפני(הסיבובמראשידועיםדרךלסימניבהתאםהקליטה,ואזוריהתוכןמגבלותלפי

למשל).התעופה,נמל

21 

הגב,עלשוכביםהםגומריםשהםאחריפעם.עודזהאתעושיםומייקהמשהבמפתיע,

לבכותאפשרכמעטהדעת.בהיסחחזהואתמלטפתהיאשבוהאופןעלמתענגוהוא

כזה.מדבר
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ביןמייקהעםיעבורהואלבקר.יקפצוואזאהרן,אלטלפוןיריםאולימעטעוד

עלו"כאןקטנים,"כשהיינוושליאהרןשלהחדרהיהכאן"הנה,לה,ויגידהחדרים

סיפוריםועודספר,"לביתסנדוויצ'יםלנומשאירהחיתהאמאוכאן,כאןהשולחן,

ששיחקווהמשחקיםאמא,עלסיפוראפילוסוף·סוףייצאאולימזה,לצאתשיכולים

שקברהסודיתוהקופסהאבא,שלהעבודהלשולחןמתחתשלוהסודיהמקוםאובחצר,

הדקל.מןמזרחהצעדיםשלושה

 .הזמןמןלחלקלפחותאליהם.יצטרףאהרןגםאולי

כמוכולםישבוואזיהיה,אלדדגםאולילאכול.ישבוואוליתחזור,לאהבערב

פתאוםמתגעגעשהואכמהאלוהים,הישנים.התמונותבאלבומיויתבוננומשפחה

הבטןעלתצחקוהיאמייקה,שלעיניהדרךלראשונהאותןיראהוהואהאלה.לתמונות

המוןראהלאבאמתאלדדואתבחיבה,מותניהאתיחבקוהואכילד,לושחיתההקטנה

השולחןאתיחפשהואובבוקרלישון.להישאראותםתזמיןלאהאולייודע?מיזמן.

ביחד.בוקרארוחתיאכלווהםלדקל,מתחתאותוויפתחהמתקפל,

22 

ניסעאזהקטן?האלוהיםיקבלהמתיםתחייתאתאםהרטובה,במיטתואהרןחולםומה,

והמתיםברגליים,שלפוחיותכמוהקבריםיתבקעוומעלינולירושלים,העולהבכביש

המצבהנפל.פעםמדיכהלכה,עוטףאינוהבשררגל,נעדרתושםפהחסרים.מהםיצאו

בעצם?אז,תהיהזושמיםמלכותמיןאיזותקומה.לזהאיןאבלפעור,והקברנקועה

תילחוטישמייצרתחברהשלבמניותנאמר,להשקיע,עכשיוכברלהתחילכדאיאולי

טובים.אורתופדייםומסמרים

מעכוזינו,כמומעכוזו,להשתומם:מהואיןבערות.גםחושבהואדבריםמיןכאלה

מיוחדיםזהבמספריהיופעםכבלון.השניבקצהוקשורומותוכסףשלחוטנמשך

יודע.לדעתשצריךומיבשואהאותםהחביאוהנאציםאבלהחוט,אתלגזור

23 

בתכשחיתהחמש.בתבקושיחיתהוהיאקטנטןגורכשהיהלאהשללביתהגיעפ;;גי

אחיה .לחלוטיןמסובבכשראשוהאחוריתבחצרצפורשוכבאותומצאההיאשמונה

יותר,מאוחרשניםכמהולמהאיךלהלספרהתכווןבהחלטמאוד,אותושאהבמוני,

שהספיק.לפנינדרסאבל

24 

לשולחן.מתחתאוכללוהגניבבלילה,אתוישןהמטומטם.הפודלאתאהבבאמתוהוא
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הימיםשברבותכל·כך,שלוהכלבאתשאהבאישעלנוראמרגשסיפורפעםקרא

שיעשהבעצמו,זהאתלולסייםהתעקש-משותקוחציואומללחולההכלבכשהיה-

ואומלללבדיהיהשלאגדולים,ברחמיםזהאתושיעשהאותושאוהבמישהוזהאת

העצובים.הרגעיםבסוף

זריםעםלעולםאותויעזובשלאשלו.השעירהבאוזןזהאתלומבטיחהיהבלילה

להתאפק.הצליחלאכברורחמים,אהבהמרובבסוף,הלאה.וכן

25 

למשל?התאומים,במגדלימתואנשיםכמההמיטה.שלהיבשלצדהמתגלגלאהרן

שסופרים.אלהלאבאמת.מתואבל

אתניצלוודאיאלףלפחותשמאמינים.ממהפחותשהרבהלהישבעמוכןאהרן

שניםבושעבדהמשרדאתורואהלמטהברחובמסתובבאחדקודםונעלמו.ההזדמנות

בלהבות.עולההמייגעים,והילדיםהעייפההאשהתמונותעםדחוקהבקובייהשנים,על

הואהדיווחים,כשמתחיליםואז,עמוסה.הסלולרורשתכמובן,תפוס,הציבוריהטלפון

באמת.לא,למהעצמואתשואל

יזוההלבלוהשבים,העובריםממבטינמנעהיהתחילהככה.עושההיהאהרןגם

שלאכדיבטבעיות,אבלעומרם,עלשנותרוהגבוהיםהבנייניםבצלהולךבטעות.

בטלוויזיהלצפותכדיכאילולמכולתנכנסהיהבלוקיםכמהאחרילב.תשומתלמשוך

כסףחוץ.תוצרתסיגריותחפיסתקונההיהאגבכבדרךאבללקופה,משמאלהתלויה

מקבץהיהשבוע·שבועייםאולילהסתדר.אפשראבלזה,בשלבבעיהלהיותיכול

ואוכלכבודועלמוחלפניו,אתגםשיסתירובסחבותהיטבעטוףהרחוב,בפינתנדבות

זה.מעיןמשהואוטיסה,לכרטיסכסףדיחוסךשהיהעדמסעדות,שלמפחיםשאריות

בכלעבות.שפםשםומגדלואחרים,עצמייםמרחמיםפטור ,לאוזבקיסטןנוסעהיהאז

להתבודדגםאפשרתרנגולות.ולגדלקטןבכפרלגוראפשרשםהמקום.מנהגזהזאת

ברכהבעבורמצרכיםולקבלהסמוךהכפראללרדתפעםומדיקדוש,כמובמערה,

יכולהיהשניםכמהכעבורככה.להתבססאפשרודאיזמןכמהאחריימים.לאריכות

אבלוחזרהכניסהלשקולהגעגוע,אתולפרנסלחלוןמבעדשובלהציץהביתה,לחזור

פריים,באותואמוושלשלותצלוםאמנם,לו,יהיהלאכזהבמצבהאחרון.ברגעלוותר

כזה.דברישבכלללמיאבל

26 

שרכשצלקותגופועלנושא ,ילדותוברחובותאדםלומסתובבהזה.הענייןנעים,לא

ממששלסיפורפעםמדיזוכרשהואואףחדים,במכשיריםוהיתקלותעמלשלבשנים
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הביתאלהדרךכךאוכךאבלדרכו.אתמאבדפשוטהואאחר,אוזהלבנייןשקשור

אזלטלפון'ענהלאהואוממילאארוכה,להיותאמורהלאאהרןשלהואשעכשיו

לוכדיםשלךהיושפעםשהרחובותאףשנזכרים,עדלהסתובבלהמשיךאפשרבהחלט

עלחולףאתהפעםאחרפעםעקבותיך'עללחזורושובשובאותךומטיליםאותך

קפהבשולחןלפחותהמיליוןבפעםמתבונןאוטובוס,כמוממשבניינים,אותםפני

בכללתהותבכללולמההמכסעםומההביתה,אותולשלוחאפשראםותוההמתצוגה,

משהו,ולשתותקפהבביתלעצוריכולאינושאוטובוסאלאכעור,כזהלשולחןהנוגע

ושתיגבינהעםאחדסנדוויץ'קר'קפהשנימזמיניםוהםכן'דווקאומייקהומשה

אתלךליטףשתמידשואהניצולבקיוסק,המוכרעלסיפורבינתייםלימונדה.כוסות

השכונה,בכלהיחידהקמעונאיהיהודאיקנית,מהמשנהולאעצובותבעינייםהראש

כנחשים,סביבםהרחובותנכרכיםכךגםאבלבעודף.דייקשתמידהעיר'בכללאאם

הבתיםעלאופעם,בושיחקתשאוליהשדהעלשנבנוהחדשיםהבנייניםכלבגללבטח

זומזיעותהידייםוכפותאופטימית.עירוניתהתחדשותשלבפרץהרסושהבולדוזרים

 .הקיץשלהלחותאתשוכחיםמהרשכל·כךמאמיןהיהמיבזו'

 ה;י~~ iJר 1דידי,;לךשמע):לאאיש(מבחוץבשנתועצמואתשאלהקיוסקובעל

 3זהן?טורהורהפטיגהדיזידולןזהן?טורהורהפטיגהדיזידולןן? ryד.טז.ךה

27 

מלאשהמוותידועלכלשהרילשווא,השמיכהתחתמתכנסאהרןתקנה:לזהאין

חזרהדרכםאתעושיםוהםומייקה,משהאתהתישהחוםישן.אדמהתפוחכמועיניים

ויאמר:דקחיוךיחייךכובעו,אתמשהיריםואזהדרך,באמצעייפגשואוליהמלון.אל

פרזום?".אייליווינגסטון'"מיסטר

28 

שכולווכלבילדשניםכברמשחקיםעצמו,בן·הינוםבגיאכמולחצר,שמתחתבחצר

סביבסחור·סחוררציםואהרןמשהשנה,ארבעיםאולילפנישבממשות,בחצראבלצל,

ולאצהריים.ישנהאמאכיהשקטעללשמורומשתדליםומתנשפיםצוחקיםלדקל,

מסוחרריםנופליםששניהםעדוכךהאלה,במעגליםמיאחרירודףמיבדיוקברור

מןזעופהדלתטריקתכשנשמעתקופאיםהםרגענשימה.חסריכמעטשמחה,מרוב

מסתחררכולווהעולםולצחוק,לצחוקממשיכיםהםאזאבלהתעוררה),(אמאהבית

ממש.שמחהמאותהזאתעושהודאיסביבם,

האמתיות?הדלתותאתלראותתרצוגרמנית: . 3
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צורתהתהאבני·ארם,שלחברתםמ;תר ...

 ...סוגיהלכלהברירותמןתהא,אשר
לוינסעמנואל

קשריעלהאחראישלמפיולסיפורהאזנתילאחרונה,בהשהשתתפתיבפגישה

מזדהההואאםלהחליטהיהאפשראיהאוניברסיטאות.אחתמטעםהעיתונות

החדשותאתמבשרהואבעל-כורחו,שמא,אוהסיפור,שביסודהמבטנקודתעם

הדוברואילוהמאזין,בעמדתהואהיהשבהאחרת,פגישהעלנסבהסיפורהרעות.

בכתביםעודקוראאינואישכיטעןהנשיאאחת.אוניברסיטהשלנשיאהיה

להציע,דברעודאיןהרוחשלמדעימשוםהרוח,למדעיבמחלקותאורהרואים

לומרהתכווןהדובראםבטוחהאינניזמננו.לבנילהציעדברלהםאיןמוטב,או

אבלהמוסרית,סמכותםאתאיבדוהרוחמדעיכיאמרהאוניברסיטהשנשיא

ברצינות.אליהלהתייחסראויוכימישהו'שלהשקפתוזושחיתהעלהמדבריו

השקפה,באיזוהחזיקמילקבועהיהקשהמכן,לאחרשהתנהלוהדיונים,במהלך

הפכוהדיוניםכלשהי.השקפהבעללהיותבאמתמוכןהיההנוכחיםמןמישהוואם

לרלטיביזם,בנטייתםיושביםהםעליוהענףאתכרתוהרוחמדעיאםבשאלה

לרלטיביזםהמתנגדיםשלבידיהםזהענףנכרתשמאאוול,,ביקורת",לספקנות

מתחתהקרקעאתשמט-כלשהיקבוצהאוגורם-מישהוול,,ביקורת".ולספקנות

הנוכחים,מביןמישהועלגםכמוזהותו'עללהצביעאפשראיאבלהרוח,מדעי

שללטבורםנקלעתילאאםעצמיאתשאלתיזו.טענהשלבאמיתותהמאמיןאשר

באיזהמדבר,מיעודיודעאינואישבהםהרוח,מדעיאתהאופפיםוהמבוכההמבוך

האםמפיו?הבוקעותהמליםמאחורימישהועומדהאםכוונה.איזוומטעםקול

מחבר?שלדובר,שלעקבותיואחראלהמליםבאמצעותלהתחקותעדייןאפשר

בהן?המיצפןהשדרבעצם,ומהו'

לכבולעלינוכאילוכעתלטעוןמ~דיפרדוקסליזהיהיהכילציין'למותר

ושלהמחברשלמעמדםאתלשקם-וכךמחבריהם,אלברצועההמבעיםאת

רצועהשללהתרתהחלקיאתאניאףתרמתימביניכם,רביםלצדכאחת.הסמכות

הואולהידרשלשובראויאליוואשרהנוכחיבדיוןהחסרשהממדלינדמהאבלזו.

מגרונודיברמישלקולוידעתישלאאףשכזאת.בתורהפנייהשלבמבנהעיון
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הקולכיחשתיזאתבכל-אחרמישהושלקולואוקולו·שלו-אדםאותושל

אוזומזוויתללעגמ~שםהרוחמדעילכנותושנהוגדבר·מהוכיאלי,פונההזה

זומחויבותזו.לפנייהלהגיבהמחויבותאתעלינומטיליםהאלההזמניםאחרת.

היאשכאלה.בתורהסובייקטאוהמחברשלמעמדםבשיקוםבהכרחכרוכהאינה

רקהאהרשללעברושיוצאמהלךהפנייה,בעקבותתגובהשלגיבושהאתתובעת

לקבלממנידרשאובמחדל,אותיהאשיםתביעתו,אתכלפיהפנהשהאהרלאחר

שלמעמדלסובייקטהשומרבדפוסלהיטמענוחיםאינםהללוהחליפיןאחריות.

נושאשללמעמדהאהראתמרחיקבעודורפלקסיבית,לחקירההניתנתנוכחות

האחריותלזירהנכנסתכיצדלהביןכדיחשובהפנייהמבנהבו.לענותענייןלדיון,

פוניםשאנובלבדזולאכימביניםשאנומשעהמתקיימתהיאוכיצדהמוסרית

שפוניםמרגעלנוניתןכלשהי,בדרךשקיומנו,אלאמדברים,אנוכאשרלאחרים

חובתנומזו,יתרהמתמהמהת.הפנייהכאשרמתערערהזהבקיוםומשהואלינו,

שאיננוכךפניותיהם,אתבפנינוהאחריםשוטחיםבהןהדרכיםמןנגזרתהמוסרית

אותנומכוננתהזולתשלבפנייתוההינגפותלעקפן;אומהןלהתעלםעודיכולים

רצוננו.להתגבשותקודםיותר,הולםבניסוחאולרצוננו,בניגודבראש-ובראשונה

רצונואתלגבשהיחידשליכולתועםהמוסריתהסמכותאתהמזהההמחשבהכ,ד

הדרךשלבהחמצתהמסתכנתהשם,חתימתאתברצון,להטביעמאחוריוולהתייצב

התביעהשללפנייה,נתוניםאנובוהרגעשלמוסריות;תביעותעלינומוטלותבה

בדמותהנוצקתשמחויבותנוהתביעהם, wבלאאי·שםלעתיםמאי·שם,המגיעה

במשקלה.עלינוומכבידה

אינההיאלעצמי:להעניקושבכוחידבראיננההמוסריתהחובהבדברהתפיסה

מאי·שם,אלימגיעההיאהרפלקסיוויות.מחקירונכיאושליהריבוניהמעמדמןנובעת

תוכניונכי:אתלהרוסנוטההיא ,דברשללאמיתולא-מתוכננת.לא·צפויה,לא·קרואה,

חובהשללמרותהנתונהאניכיעלילהעידכדיבכךשישאפשרנהרסו,תוכניותיאם

מבעיהםאתלהכפיףשבכוחםכמינשיאיםעללחשובנוהגיםאנחנוכלשהי.מוסרית

כלשהי,אוניברסיטהשלמטעמההעיתונותקשריעלהאחראיכאשרולפיכךלרצונם,

למיאומרים,הםמהלדעתמצפיםאנומדברים,אחרת,אוניברסיטהשלנשיאהאו

כךומתוךסמכותית,לפנייהמצפיםאנוכוונה.איזוובשםדבריהםאתמכווניםהם

גדולמומחהודרושהנשיאותי,המבעשלדרכיונסתרותאלהבימיםאבלמחייבת.גם

"איוםבתוארזוכהעיראקלמשל,מדוע,צפונותיו.לחקרלרדתכדיברטוריקהממני

ואפילוקוריאה,מצפוןהמשוגריםשטיליםבשעההתרבותי"העולםשלשלומועל

אזוריים"?"ענייניםשללמעמדנדחקיםאמריקאיים,שיטכלילחטוףהניסיונות

מדועבמלחמה,האיוםאתלהסירארצות-הבריתבנשיאהפצירהעולםשלרובוואם
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שלחתחתיהלנוכחאבלזו?לפנייהמחויבעצמוחשאיננושהואהרושםמתקבל

אופניםביןהיחסשלטבעואתרצינותביתרלשקולעלינואוליהנשיאותית,הפנייה

שישהערכיםמהםלבררבאפשרותנויהיהכךמוסרית.סמכותלביןפנייהשלשונים

מוסרית.חובהשלהטלתהלשםהנחוצההשיחעמדתומהילהציע,הרוחלמדעי

כיצדלהסבירכדילדינםעמנואלשפיתחה"~נים"מושגאללהידרשמבקשתאני

תביעותמוסריות,תביעותלעברנומפניםמוסריות,טענותאלינוממעניםאחרים

עלימטילשלדינםלתביעהריקם.להשיבןחוריןבניאיננוואשרשאלנולאשמעולם

בהמשךנוספות.לתביעותלהיענותמחויבתאניאלהבימיםאבלמקדמי,מעמדשמור

האלימות.שלילתעלהנכוןיהודילמוסראפשרייםמתארקוויאחרלהתחקותאבקש

התובעותומוסראלימותבענייניאקטואליותשאלותלכמההדיוןאתאובילכךאחר

תמיההרבזמןמזהאליומושךלדינםשלה"פנים"מושגהתייחסותנו.אתבדחיפות

מוסרית,תביעהעלימטיליםה"אחר"מכנהשהואמהשלשה"פנים"נדמהביקורתית.

ולחלץהאחרשלב"פנים"לקרואניתןלאעלום.נותרזותביעהשלתוכנהזאתובכל

למרשםבמישריןמיתוגםאינואלינונושאותשהןוהציווינסתרת,משמעותמהן

הוראותיו.אחרלמלאואזהלשוןבאמצעותלהצרינושאפשר

כותב:לוינס

 en face de (לנגדיאינןהפנים ...האחריותשלביותרהיסודיתצורתההיאהפניםאלהגישה
mot (, לעיני.אותווחושףלמותומבעדמתבונןמותו,לפנימותו,לנוכחהאחרזהומעלי;אלא

אניזאתבעשותיכאילולבדו,למותלואניחשלאממנימבקששהואבשעההאחרהןהפנים

שתפסכמינחשףאנילפניםביחסתרצח.לאהפנים:ליאומרותכךבמותו.שותףהופךעצמי

בתואראותההכתירשפינוזהאשרהמהוללתהקיום""זכות •האחרשלמקומואתכדיןשלא

conatus essendt מתערערתהזוהזכותמו~נות,כלשלביסודההניצבכעיקרוןוהגדירה

עצמי,לשימורהטבעיתזכותיאתמשעההאחרשללפנייתולהגיבחובתילפנים.היחסעל·ידי

te drott vttale • מסוגלאינושהעצמיהעובדהמןנגזרלאחרבאהבההטעוןהמוסרייחסי

לחשוף ...היותו·בעולםבגבולותמשמעותלמצואמסוגלאינובלבד,בכוחותיו-שלולהתקיים

העמדהמצדשלי.האונתולוגיתהקיוםבזכותספקלהטילמשמעוהפניםשללפגיעותןעצמיאת

אשרקדימותשלי·עצמי,הקיוםזכותפניעלקדימותנודעתהזולתשלהקיוםלזכותהמוסרית,

לסכנה.יהאחרשלחייואתתפקירלאתרצח,לאהמוסרי:בציווימתמצה

 Face to Face with Levinasבתוך,לוינס".עמנואלעם"שיחהקירני,ודיצ'דדלוינסעמנואל . 1
23-24 • A[bany: SUNY Press, 1986, pp . ב"כבדזולתפיסההיסודותאתמניחלוינסTotality 

: i Exteriority, trans. Alphonso Lingis, Pittsburgh וand lnfinity: An Essay o 
187-203 • Duquesne University Press, 1969, pp . מאוחדיםחיבוריםעללהסתמךמעדיפהאני

הפנים.מושגשליותרונוקבבשלפיתוחמציגיםהםכיסבורהשאנימאחדיותר
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וכותב:מוסיףלריבם

הרצחתרצח"."לאהפסוק,עלעומדתשמשמעותומהלפחותאולרצוח,ניתןשלאמההןהפנים

כורחבחזקתאיננוהאתיהציוויהאחד;אתלהרוגיכולהאחדבנאלית:עובדהאל·נכוןהוא

טרודהשהיאככלאליהםחשופההאדםשלשאנושיותוהקודש,בכתבימופיעהוא ...אונתולוגי

בתחומה-האדםשלאנושיותועצם-האתית""הזרותשלמופעיהדבר,שללאמיתובעולם.

להחליםמצליחהההוויהאםגםמשמעות,נודעתהזהלשברשבד.בהמחולליםההוויהשל

 2ולהשתקם.

"לאלדיברמבעדנמסרתמשמעותןזאתובכלבמישרין,מדברותאינןהפניםכ,דואם

לחשובהיהניתןממש.בולנקובמבליהזההדיבראתאלינומוליכותהפניםתרצח",

דבר·אבלהפנים,שלמשמעותןעללעמודבניסיוננולנולסייעעשויהמקראישהציווי

ניתנותאינןהפניםמדבר:הפהשבובמובןמדברותאינןשה"פנים"מאחרכאן'חסרמה

נתפסותשהפניםבשעהמדבראחר,משהואואחר,מישהוללשונו.אולפהלתרגום

כורךאינולפחותאופה,שלמחללובוקעשאינודיבורזהודיבור:שלמסויםכסוג

מבהירלריבםוקרבה","שלוםושמהבמסההזה.בחללמשמעותואתומפיקמוצאואת

הואעמדתו,אתלהסבירכדי 3האנושיות,"הפניםעםבלעדיתמזוהותאינן"הפניםכי

במליםמתארהואשאותווהגורל","החיים 1וסמןגרליואסישללספרוהקוראאתמפנה

הבאות:

לנכלא]להגיעהמבקשיםוהוריהםנשותיהםפוליטיים,אסיריםשלמשפחותיהםשלסיפורם

מולמשתדךתוריקיריהם.אודותהאחרונותהחדשותאללהיוודעבניסיוןבמוסקבהלוביאנקה

ממתינהאשהחבריו.שלגבותיהםאתדקלדאותמסוגלבוהעומדיםמןאחדשכלתורהדלפק,

ולבטאכזאת,במידהכדב·הבעהלהתגלותעשויאדםשלשגבושיעדהלאמעולםבהיא]לתודה:

גבםואתצווארםאתמותחיםהאנשיםהדלפקאלבהתקרבםכל·כך.נוקבתבדדךנפשמהלכי

בוכות,הןכישדומהעדקפיציםכמונמתחותהכתפייםעצמותמזדקרות,כתפיהםמוזרה,בדדך

 .) 167(עמ'וצורחות.מתייפחות

שלמתיחתואתהגב,אתמתארותה"פנים"כקתחרזה:אפואמתפקד"פנים"המונח

קפיצים.""כמוהנמתחותהכתפייםעצמותואתהכתפייםשלהזדקרותןאתהצוואר,

פניםמוטב,אופנים,היוכאילווצורחים,ומתייפחיםבוכיםבתורם,אלה,גוףחלקי

נערכיםאינםמהםהבוקעיםההגאיםאשרוגרוןפהרקאלהשמאאווגרון,פהעם

Emmanuel Levinas, Ethics and Infinity, trans. Richard A. Cohen, Pittsburgh: .2 
.Duquesne University Press, 1985, p. 87 

Bas·ic Philosophic:al Writings, ed. Adriaan .ז ךותב ."הברקו םולש" ,םבירל לאונמע .3 
Peperzak, Simon Critchley, and Robert Bemasconi, Bloomington: Indiana 

.University Press, 1996, p. 167 
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ממשאלהאיןשובאךולצוואר,לגבמבעדמתגלותהפניםמלים.שלבתבניתן

מעונים.סובלים,קולותהםבאמצעותןאוהפניםמןאלינוהמגיעיםהקולותפנים.

שלבדמותומופיעותהןשבמהלכההתקרח,שרשרתפניעלנודדותה"פנים"כך,

המושחליםהשמותריבויולמרותמעונה.קולימבעשלכאתר ,מצדוהמתגלה,הגב

שאינולמבעשם,לושאיןלמההמוקדשבדימויאחריתההזו,השרשרתשללאורכה

באמצעותןלהביןנקראיםשאנווהמליםהפנים,שלשמןהפנים,כךבמישרין.לשוני

שלמשמעותןאתאלינונושאיםאינם-תרצח""לא-הפניםשלמשמעותןאת

ומתווההסבלשלנטול·המליםהקוליביטויונפערהשרשרתשבקצהמאחדהפנים,

במלים,משמעותןאתלהלבישנתעקשאםהפנים,התרגום.מעשהשלגבולותיואת

השפהשלקולהקול,מעיןהןהפניםלעולם;אותוהולמותאינןשהמליםמההן

תוכןכלשללהולכתוהקודמתהק;לי~תשלהרוחשתקרקעיתהממובנה,המתרוקנת

גבולותיו.אתוקובעתסמאנטי

מתגבשותשאינןהבאות,השורותאתמוסיףלריבםהזה,התיאורשלבסופו

כיקיצההשלוםהאחר.שלהמופלגתכפגיעותו"הפניםשלמים:משפטיםלכלל

מלעשותנמנעיםהללוהשקוליםהחיווייםשני ,) 167(עמ'האחר."שלפגיעותואל

כיאוהאחר,שלפגיעותוהןהפניםכי;אמדלאבאוגד.ובמיוחדבפועל,שימוש

מבנהבאמצעותמבטאיםהפסוקיםשניהזו.הפגיעותאלהיקיצהמצבהואהשלום

"האנושיותכילנואומדלריבםההוויה.סדרבפניהתחייבותלכלסירובםאתהתמורה

מבעבאמצעותההוויה,שלהשעייתהאתהזה,השבראתוממחיזבהוויה"שבדהיא

אתלהביןלפנים,להשיבבעת·ובעונה·אחת.ממנווחורגהשלםהמשפטמןהנופל

שלפגיעותםאלמוטב,אואחדיםחייםשלפגיעותםאללהקיץמשמעומשמעותן,

אללספחואזחיי·שלי,שלפגיעותםאלולהקיץלהקדיםיכולהאינניעצמם.החיים

בפגיעותוולהכירלהקדיםעליאחדים.חייםשלבפגיעותםההכרהאתהזאתההכרה

"פניוכותב,לריבםהמוסד.שללתחומוהפניםאתשמייחדהואהזההציוויהאחר.של

וקריאהלרצחפיתויבה·בעתבעבוריהןמהגנות,ומעורטלותפגיעותהאחר,של

לכת.מדחיקותהשלכותזואחרונהלהעדה .) 167(עמ'תרצח'."'לאשלשונהלשלום,

נוטעתהיאומדועלרצח?הפיתויאתבישנוטעתהיאהאחרשלפגיעותודווקאמדוע

שלפגיעותוהאםלשלום?תביעהאלימוליכהשהיאבה·בשעהלרצחהפיתויאתבי

עצםהאםאותו?לרצוחלרצותאותה,משיגשאנימשעהאותי,שמדרבנתהיאהאחר

אליהנושאותהאחר,שלפניואםלרצח?פיתויבענודינעשיתהאחרשלפגיעותו

להיכנעעליאוסרותובה·בשעהלרצחאותימפתותזו,פגיעותשלמשמעותהאת

המאבקאתומציבותמאבק,בקרבימעודדותשהפניםהיאהדברמשמעותזה,לפיתוי

באמצעותשמיוצגהואאלוהיםשלקולוכילחשובניתןהמוסד.שלבלב·לבוהזה

 2מטעם



באטלרג'ורית 92

הפניםתרצח.""לאמשה,באמצעות~מ;ךה,הואשהאלמאחרהאנושי,הקול

שאינובקולמדברותלממשהעליאוסרותובה·בשעההרצחתאוותאתביהמציתות

מוסרותהןבאחת:מבעיםכמהאפואמפיקותהפנים 4אנושי,אינוששובקולקולן,

 s.nלרצואלוהיאיסורמשמיעותהןובה·בשעהופגיעות,סבל
אירופה,שלייעודהלשאלתלריבםנדרשוקרבה","שלוםבמסהיותר,מוקדםבשלב

ביותרהמדויקבאורחמתמצהאירופיתתרבותהצירוףשלמשמעותושמאותוהה

היאהיכןאומתחילהאליה,מכווןשלריבםאירופה,היכןברורלאתרצח"."לאבציווי

אימתכללעולםשבאהאירופהזוהישמאאוגרפיים,גיאוגבולותלהישאםמסתיימת,

שמשמעותהאירופה,אירופה;שלמוזרדימויזהוכך,אוכךנמסר.אונשמעשהדיבר

בהנחלתםמותנההתרבותימעמדואשרהעברים,אלוהישללמילותיומבעדלהמתגלה

ההלניזם,שלמקומואתתפסההבראיזםשבהאירופה,המקרא;באמצעותאיסוריושל

ככלרקלשמהראויהשאירופהלנולומרמבקשלריבםאולימוקצה.נותרוהאיסלאם

נרמהמקום,מכלהחילוני.המדינהחוקפניעלהמקראיתהמורשתאתמרוממתשהיא

אפשרשכזאת.בתורהתרבותשללמשמעותההאיסורשלחיוניותואתמדגיששהוא

שחזונוכךעלהדעתאתלתתראויאבלבאירוצנטריזם,לריבםאתולהרשיעלהתפתות

אירופהאתהמכונןגופאלרצחהאיסורזהאיןאירופה.שלמזוההדגםשוםמכתיבאיננו

דרךאחרלהתחקותבניסיונומעורר.זהשאיסורוהתשוקההחרדהאלאשכזאת,בתור

לעימותיעקבנערךבול"ב,פרקבראשית,בספרנסלוימעייןהדיבר'שלפעולתו

פניואםבין-עשואחיוכיהבשורהמןמוטרד"יעקבכותב,לריבםעשו.עםהממשמש

פניאתלראותרשאיאינואישכילמשהמבהיראלוהיםשמות.בספרנפרשלכךהתיאולוגיהרקע . 4

אתלראותתוכללא"ויאמרלייצוג:ניתניםואינםלראייהנתוניםאינםהאלוהייםהפניםמשמעהאל,

אתרותי QQ1 "הפנים:שלכתחליפםהגבעלמורהאלוהיםבהמשך .) 20(לג,וחי"האדםיראנילאכיפני

הדיברותשלבדמותןהאלשלדברואתנושאמשהכאשר .) 23(לג, " 1י.ןאלאופניlי!חוןיאתוראית י<;~

פניועורקרןוהנהמשהאתישראלבניוכלאהרן"ויראכיל!?ריםאנוהברית,לוחותעלהחקוקות

לייצוג.ניתניםאינםפניו-של,גםהאלוהי,הדיבראתנושאמשהעודכל .) 3o(לד,אליו"ת rז.י; 1י-ךא 1

ן•תןאתםז,כןברמשה"ו;;ולפניו:אתלהציגיכולהואהאנושית,עמדתואתמשחזרשהואמשעהרק

ישראלבניאלךר;רר:~אצאתועדהמסוהאתיסיראתולדבריהוהלפנימשהובבואמסרה.פניועל
עדפניועלהמסוהאתמשהוהשיבמשהפניעורקרןכימשהפניאתישראלבניוראו .הן;:אשראת

אלה.לפסוקיםלביתשומתאתשהפנתהג'ונסוןלנדנדהמודהאני .) 35-33(לד, ",;ן.ן~לדברבואו

מצוויםאותי,תובעיםלי,קוראים-למוותבסמיכותם-בהבעתםאלי,הפונים"הפניםכותב,לוינס . 5

אליניבטהמוותענייני-שלי.הוא ...האחרשללפניוהאורבהלא·נראההמוותכאילולהופיע:עלי

שלמותובפני.המביטלמותי·שליהיהבטרםעודלו,נודעבטרםעודהאחרשלהעירומיםמפניו

זה,למוותהנחשףהאחרמןפניאתבהסתיריבאדישותי,כאילובפנייתו,אותישובהבי,מתנקשהאחר

בשעתולבדולהניחולאהאחר,שללמותולשעותעלייומיבאבטרםעודכאילובו:שותףנעשהאני

 Emmanuel Levinas, Alterity and Transcendence, New York :מתוךהאחרונה."
24-25 . Co\umbia University Press, 19991 pp 
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עמו.'איש'וארבע·מאותלקראתו-צועדלמלחמהמועדותהןאםוביןלשלוםמועדות

כדירש"ישלבפרשנותומסתייעלוינס '".ולו~;רמאדיעקב'וייראלנו:מגלהז'פסוק

מותו·מפניירא"ניעקב]כילמסקנהומגיע"ויצר",לבין"ויירא"ביןההבדלעללעמוד

 .) 164(עמ'אחר."שללמותולגרוםייאלץשמאלוצראבלשלו

האחרשללפגיעותוהראשוניתאוהראשונההתגובהכילוינסמניחמדועואולם,

המזדקרותהכתפייםעצמותלאלימותמישהוידרבנומדועלרצוח?התשוקההיא

אלאזאתאיןהאחר?סבלשלהקוליביטויואובמאמץ'הנמתחהצווארכקפיצים,

בעינימצטייראואותי,לרצוחמאייםעמואישמאותוארבעלקראתיהצועדשעשו

מייצגותשפניולמיביחסמוטב,אוהזה,המאייםלאחר'וביחסאותילרצוחשעתידכמי

אפשראיכימסבירשלוינסאלאבחיים.להישארכדיעצמיעללהגןעליאיום,בשבילי

אינולעולםכשלעצמוזהדחףכיעצמי,לשימורהדחףבשםהמבוצערצחלהצדיק

מציגשלוינסאפשראלימה.פעולהשלהמוסריתלהצדקתהמספיקתנאילשמשיכול

עלזועמדהלאמץבכוונתנואיןאםגםאךמוחלטת.קיצונית,פציפיסטיתעמדהכאן

בייצורהבההמוצגתהדילמהשלתפקידהאתבחשבוןלהביאעלינוקרבה,ועלכרעיה

למותולגרוםייאלץשמאלוהיהצראבלמותו·שלומפני"יראהמוסרית:החרדהשל

הללווהכוחותבאחר,אתנקששמאחרדהאניובה·בשעהלמות,פוחדתאניאחר."של

עצמו.למאבקקץלשיםכדיבזהזהנאבקיםשהםאלאאחים.כצמדבזהזהנאבקים

בוקעתהיאפנימי.שקטשלתולדהאינהבהדוגללוינסכאילושנדמהאי·האלימות

אלימותמפניהחרדהלביןנגדיהמופניתאלימותמפניהפחדביןהמתמידהמתחמן

על·ידיהמוותמפנילפחדקץלשיםיכולהאניהאחר.כנגדלהפנותעלולהשאני

אחרים,ועודעורולחסללהוסיףעלישיהיההואהדברשפירושהגםהאחר'שלחיסולו

איש,מאותארבעעודצועדיםאיוםבשביליהמייצגותהפניםבעקבותאםבמיוחד

לחרדהקץלשיםיכולהאנישתיים.אואומהעללדברשלאוחברים,משפחותשלכולם

אלימותהמצדיקהמוסרילמצעהפנייהבאמצעותלרוצחתלהיעשותעתידהאניכי

זכותועלאותועלת,חישוביעלעמדתיאתלבססיכולהאניכאלה.בתנאיםוהרג

תועלתנייםטיעוניםשימורן.למעןולפעולזכויותיועללהגןפרטכלשלהיסודית

הצדקה.תחתבאלימותלפעוללמכבירהזדמנויותלילהמציאעשוייםכאחתומוסריים

המוסראישהכלל.טובתאתמשרתתהאלימותכילטעוןעשויהתועלתניתהגישהבעל

שלעליונותועללערעראפשראלהבאמצעיםחיי.שלהמהותיערכםאתנסעליעלה

החרדה.ביקמהפניושלנוכחאיסורהרצח,עלהאיסור

הואהרירצח,להצדיקכדיעצמילשימורבדחףדיאיןלוינסשלדידולגביכיאף

הדחףהיאלרצוחהתשוקהאםהאדם.שליסודידחףהיאלרצחהתשוקהכימניח

לרסןכרילעולםבאהמוסריהצוהריהאחר,שלפגיעותולנוכחביהמתעוררהראשון
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לרצוחהתשוקהשלהפנייתההואהדברפירושפסיכואנליטיים,במונחיםזה.דחף

שלי.הקדימותתחושתאתתוקפנותי·שלי,שללרצחתשוקהלכדיותיעולהפנימה

שלגבולותיובפניניצביםאנושכעתאפשראבלנוירוזה,לייצרד fמ~כזהמהלך

אתהמחלץהואהמוסריהצודווקאלריבם,שלהשקפתופיעלהפסיכואנליטי.הדיון

ראשיצירהתוקפנותנגדהאיסורהופךשבאמצעותוהמהלךמןהאשמה,ממעגלהאדם

סופר·שלבצורתומקורהאלבחזרההתוקפנותמופניתאלהבתנאיםעצמה.לתוקפנות

ככלותהיא,שהאשמהמשוםזההרילאשמה,מעבראלחורגהמוסריהצואםנוגש.אגו

פניומתצורותיו.אחתאלאאינההיאשכךוכיווןהנרקיסיזם,שלמדויקתשלילהכל,

האהרשלפניוהזה.הנרקיסיסטיהמעגלאתוקוטעותמבחוץ,אלימגיעותהאהרשל

יותר.חשובדבר·מהלעברלנרקיסיזםמבעדלהבקיעליקוראות

כותב:לריבם

זהכוחזאת,ובכללהשתוקק.יכולאנילרצוח.להשתוקקיכולשאניהיחידהההוויההואהאחר

לרצוחהכוחשבוברגעשכזה.בתורתבוסתוהואזהכוחשלניצחונוכוח.כלשלהיפוכוהוא

הפיתוי .בהןפגשתילא ,בפניוהתבוננתילא ...מפנינמלטהאחר ,יריתחתמתגשםהאחראת

לאפירושופניםאלפניםהאחרלנוכחלהתייצבהפנים.שלנוכחותןזאת ...מוחלטתלשלילה

שיח.שללקיומוהיסודתנאיגםזהולרצוח.עורמסוגללהיות

 ...שיחשללקיומוהיסודתנאיגםזהו

זהכרוכיםוהשיח"הפניםכיבראיוןמסבירלריבםבכך.מהשלאמירהזואין ...

שלבמוצאווניצביםאפשרותואתמניחותהןובכךמדברות,הפניםלבלי·הפרד.בזה

הדיבורכינראהתרצח","לאהוא"אומרות"שהפניםשמהמאחר ,) EL , • 87 (שיח"כל

משוםמוסריתתביעהעלינומטילהשיחלרצוח.הכוחנוכחלדיבר,מבעדלעולםבא

כישאפשרבפשטותפינו.אתפוציםשאנו·עצמנולפניעודאלינומופנהשהדיבור

לפניעוד Iבלשונואלינוופונהמקדיםהאהרנס,לוישלכוונותיועםמתיישבתאינה

לשוננואלינו,פנהשהאהרמשעהרקמזאת,יתרהלשוננו·שלנו.אתמשיגיםשאנו

שלחיסולועםשיח.שללקיומוהיסודתנאיהואהאהרזהבמובןלפנינו.ערוכה

הפנייה.לצירמחוץלשרודמסוגלתאינהשהלשוןמאחרהלשון,גםאובדתהאהר

המוליכותהאחר,שלפניו-הפניםכילנושאמרהואלריבםכילזכורעלינואבל

כבר·אולשוןעדיין·לאסבל,שלקוליביטויאותוהן-המוסריתתביעתואתאלינו

בנוהמעירההפגיעותהאהר,חיישלפגיעותםאלמקיציםאנולנגדואשרלשון,לא

העדרמדועזה.לפיתוילהיכנעהאיסורואתלרצחהפיתויאתבעת·ובעונה·אחת

המוותמפניהפחדביןהמתחהאםשיח?שללקיומוהיסודתנאיהואלרצוחהיכולת

 2מטעם



 95פגיעיםחיים

כלשלביסודוהאמביוולנטיותאתהמייצרהואלרוצחתהיותימפניהחרדהלבין

לעברנו.הלשוןאתמפנההאחר-לפנייהחשופיםאנושיחכלשלביסודושיח?

ההולך·המתחאתהמייסדתהפגיעותהחיים,שלפגיעותםאתמוסרתהזוהלשון

זההאינוהשיחשלביסודושמונחמההאלימות.שלילתעלהנכוןמוסרשלונמשך

לשוןעלמיוסדהשיחלריבםבעבורלהיאמר.שניתןלמהמוטב,אושנאמר,למה

אוממש,בפועלעל·ידהנשביםשאנולא·קרואה,פנייהשלבדמותהאלינוהמגיעה

רוויהכברכשלעצמההפנייהכךערובה.כבניברשותהמוחזקיםלריבם,שלבלשונו

היקיצהאתעליווכופההסובייקטשלבשמוקוראתהיאשבההדרךבשלבאלימות

לפנייה.חשיפתושלהיסודבתנ~ישולטאינואישאחר~נ:י;:ז,שלהמכבידותלתביעות

מישלפיומוצאהיאהרצוןשלילתרצון.משולללהיותמשמעולפנייה,נתוןלהיות

לפנייה.שנתון

באירועאבלשלו.הפינהאבןהםשהשנייםמוסרימבנהמעמידהלריבםשלהגותו

אניסובייקטים.משנייותרתמידמעורביםהפוליטיהמרחבשלבגבולותיוהמתרחש

שללהצדקתהכאמצעיעצמילשימורדחפי·שליעללהסתמךשלאלהחליטעשויה

אוהבת?שאניאדםכנגדמופניתהאלימותבומקרהשלדינומהאבלאלימה,פעולה

איזהשללפגיעותואחר?באחרבאלימותנוהגכלשהושאחרבשעהלעשותעלימה

לפניעודלשעותעלימביניהםמישללפניולהתעורר?נקראתאניהאחריםמבין

כזה?במקרההצדמןלעמודעלישמאאושלי?העצמיהשימורביצרנועצתשאני

חוסרשלבעמדהלעלותעלולאחרכלשללפנייתולהיענותהניסיוןכיטועןרדידה

שואליםוהפרוידיאניםהתועלתנייםהניטשיאנים,והשפינוזיסטים,רדיקלי.אחריות

בשעההאחרשלחייואתלשמרליהקוראלציווילהישמעבכוחייש"האםאחד'פה

אתלעקוףניתןהאמנםעצמי?"לשימורזכותי·שליאתלצדילגייסמסוגלשאינני

ב'אתיקה'כותבשפינוזהלריבם?שלמדבריוהמשתמעתבדרךהעצמיהשימוריצר

ברצוןלחיות,בתשוקהבראש·ובראשונהמותניתצודקיםחייםלחיותהתשוקהכי

מאיים,הואכאשרגםהחיים,מדחפיתמידניזוןהמוסרכך,ואםולהיות.להוסיף

קל,ואפילואפשר,בטהרתו.המוותיצראתעלינולהמליךהסופר·אגו,שלבניצוחו

בתשובהסימוכיןלמצואתוכלכזוקריאהמסוחרר.כמאזוכיסטלריבםאתלקרוא

שלמצורותיהאחתזואיןהאםהפסיכואנליזה:עללדעתומשנשאללריבםשהשיב

גרפיה?נוהפור

ראשית,אלה.בימיםלריבםשללהגותוהפנייהאתמצדיקיםטעמיםשנילפחות

והומניזציה,ייצוגביןהיחסיםעללחשובנוכלשבאמצעותהדרךלנומציעלריבם

המחשבהשלבכליםישאםלחשוב.שנוטיםכפיוישיריםפשוטיםכהשאינםיחסים

הריכלפיו,להפנותואוהנוכחיהענייניםמצבאודותלאומרודבר·מההביקורתית
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מתחולליםודה·הומניזציההומניזציהשלמהלכיםשםהייצוג,שללתחומונוגעהוא

וחשבוןדיןיהודית,פילוסופיהשלמסורתבמסגרתעורך,לוינסשנית,הרף.ללא

לעברלחתירהביחסחשיבותנודעתשלהשלכותיוומוסר,אלימותביןהיחסיםאודות

בברכההמקדמיםאלהבמיוחדבינינו,רביםהאלימות.שלילתעלהנכוןיהודימוסר

לפיהזה.לניסיוןשותפיםהיהודית,במחשבהפוסט·ציונירגעשלהסתמנותואת

הפנים.שללדימוימבעדההומניזציהבעייתאללהידרשמבקשתאנישעה

כיההנחהעלמיוסדתודה·הומניזציההומניזציהשלבשאלותהמקובלתהחשיבה

אנושכבנילהיתפססיכוייהםעצמם,אתלייצגבזכותובעיקרבייצוג,שזוכיםמי

כפחותלהיתפסמ~עדיםעצמםאתלייצגההזדמנותמןשמנועיםומי ,יותרגבוהים

בפניניצביםאנוכלל.להיחשבלאאףאואנוש,מבניכפחותלהיחשבאנוש,מבני

האנושיות,הפניםעםבלעדיתמזוהותאינןאמנםהפניםכיהבהירלוינספרדוקס:

עושההתקשורתאחר,מצד 6הומניזציה,שלמהלךלכלהכרחיתנאיבגדרהןאך

אינהההאנשהשלפניהמגמתדה·הומניזציה.להשיגכדיבפניםשימושבימינו

הפניםלגירושדווקאמשמשתההאנשהלוינס,שלבמונחיוהאנושיות.בהכרח

לתפקדעלולהההאנשהלהראות,שאנסהכפיהאנושיות.אתאלינוהמוליכות

המעירותהלא·אנושיותהפניםביןלהבחיןנוכלכיצדדה·הומניזציה.שלכאתר

מבעדהמתחולליםדה·הומניזציהשלמהלכיםלביןלוינס,פיעלהאנושיאלאותנו

אנושיות?לפנים

הפניםשלהצגתןדווקאהואמהםואחדשונים,באמצעיםאלימותלחוללניתן

חוסיין.סדאםשלהפניםערפאת,יאסרשלהפניםלאדן,בןאוסאמהשלהפנים-

לשחקאותןמאלצתכךובתוך ,אותןממסגרתהיאאלה?בפניםהתקשורתעושהמה

הדיוקנאותאתמגייסתהתקשורתבהכרח.מגמתיתהתוצאההמסגרת.שללידיה

כאילו ,עצמוהטרורשלפניוהיולאדןבןשלפניוכאילוהמלחמה,שללשירותה

היוחוסייןסדאםשלפניוכאילוהמזימה,שלהערומיםפניההיוערפאתשלפניו

ממוסגריםפאואלקוליןשלפניוהללו,הפניםכנגדזמננו.בתהעריצותשלפניה

שלרקעעלמוחזתותפניםפיקאסו:שלהגרניקהשלהמכוסההבדרקעעלומופצים

התארחתישעברבחורףרעלותיהן.אתשפשטוהאפגניותהנערותשלופניהןמחיקה.

ל~דםשלו,המקררדלתעלהללוהפניםאתבגאווהשהציגפוליטיהוגהשלבביתו

לאחרימיםכמההדמוקרטיה.שללהצלחתהכאותנ~צל~,טרםאשרקנייהשוברישל

"פנים",לביןהחושים,באמצעותהנקלטותהפניםאתהמציין"קלסתר",ביןלהבחיןנוהגלוינס . 6

הפניםשל"פלסטיים"לייצוגיםגםמתייחסלוינסהחושים.לקליטתמעבראלחורגותשמירותיהן

כמוצאובהןלהתנסותאואותןלשמועיששכאלה,בתורהפניםאללהיוודעכרילמחיקתן.המביאים

קול.של
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הרעלה,שלהתרבותיתחשיבותהעלדבריםשמעתי Iהשתתפתישבובכנס Iמכן

ולהיסטוריהלשושלתלמשפחה,גםכמוולדתלקהילההשייכותאתהמסמלת

מפנילהגנהכאמצעיכאחת,וגאווהצניעותשלכביטוימעמדהעלבה:החקוקה

הביעהדובר 7 ,ובאמצעותומאחוריומתחוללתהנשיתשהריבונותכמסךהבושה,

התנגדותאותרבותי,פיגורלדיכוי,אותאלאחיתהלאכאילוהרעלה,הרסכיחשש

ובהשלטתהאסלאמיתהתרבותשלההדרגתיתבהכחדתהיעלההקידמה,לבשורת

ולייצגן.להסדירןיששבהןולדרכיםלריבונותלמיניות,באשראמריקאיותעמדות

ה"ניושלהראשוןמעמודועלתהאשרהניצחוןתרועתאתשליווהתמונותפיעל

והכרת·שחרורשלבמחווהפניהןאתהללוהצעירותהנשיםחשפוטיימס",יורק

הצופהבאחת.ה~תראשרתענוגשלהאקסטטיביטויותוךהאמריקאי,לצבאתודה

המצלמהלעיןדברשלבסופושנחשפוהאלה,הפניםאתלראותהוכשרהאמריקאי

הפניםרגעבאותואמריקאית.קדמהשלמוצלחלייצואלסמלבהבזקוהיוולמענה,

אףבמצלמותינו,אותןשלכדנובלבדזולאלבעליהן:היינוואנחנולעינינו,נחשפו

האלימות,אתדיוקנןבאמצעותלהצדיקניצחוננו,אתבארשתםללכודעליהןכפינו

טבועהיכןהאובדן?עלהאלההפניםלנומגלותמההאזרחים.הרגאתהפלישה,את

מרחיקותאומסתירותכמוהללוהמצולמותהפניםהמלחמה?שמסבההסבלבהן

הצערשלקולםאתהאלהלפניםמבעדשמענולאאליהן:כיווןשלריבםהפניםאת

החיים.שללפגיעותםכלשהיעדותבהןראינולאוהסבל,

מאנישותהללוהפניםכלמוזר,באורחאמביוולנטיות.שלמידהבפנינומסתמנת

לנשיםאנושיותפניםמעניקותהןהאחרונה:השנהבמשךשהתרחשואירועים

מובילההאמנםאךלךשע.פניםמעניקותהןלטרור:פניםמעניקותהןאפגניות:

אלמבטנואתפורצתאכןההאנשהואםהאנושי?אלהללוהמקריםבכלההאנשה

שלמהלךגםמתחוללמידהובאיזוהדברמתרחשכיצדהמקרים,במקצתהאנושי

על·שתוארבמובןפניםפוגשיםאנוהאמנםובאמצעותן?הללובפניםדה·הומניזציה

שהםלמסגרתמבעדהקובעים,כדימוייםמתפקדותהללוהפניםשמאאולריבם,ידי

;,יווה ?7ההתרבותשלבידיהכליםמשמשים Iהאנושישלגבולותיואתבה,מוצבים

שמייסדיםהםעצמםהדימוייםכילחשובניתןהאנושי?שלדמותואתלעצמה

ולחקותו,לגלמושישבצלםאותויוצקיםהאנושי,שלהוויזואליותהנורמותאת

מחוץהאנושיאתלשכןנקראיםאנוחרסייךסדאםאולאדןבןשלשבמקרהאלא

הרהוריםלמושיע?זקוקותהמוסלמיותהנשים"האמנםאבו·לאח'וד,ליילהשלמאמרהראו . 7

 American Anthropologi"vt ,בתוךאחרים,"וענייניםתרבותירלטביזםעלאנתרופולוגיים
783-790 • 104:3, pp • 
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אנועמןולאה~ג1יוותת,בקיצוניותןהאנושיותהפניםהןאלההדיוקן;למסגרת

באיכויות-במיוחדהעיניים-הללוהפניםשלהטענתןואכן,להזדהות.מתבקשים

אתלנומועידיםהללוהדימוייםהצופה.שלהזדהותובעדסוכרתמופלגרשעשל

שלוחעדשה,בשוםנלכדואינו~תמידשמבטומימיוצג,שאינוצופהשלמקומו

הנטייהבצדכך,בשדהו.הניצודהדימויאתממש,לפחלץלאאםולשעבד,ללכוד

ולחגוגהצעירותהאפגניותהנשיםשלהחשופות-לפתעפניהןאתנסעללהעלות

מגויסיםהללושהדימוייםהנרטיבמהולשאולהראוימןהמעמד'שלאנושיותואת

הפמיניזם,שלבשמונערכהלאפגניסטןהאמריקאיתהפלישהוהאמנםלשירותו,

עלינובראש-ובראשונה,מעשה.לאחרנעטפההיאפמיניסטיתאצטלהובאיזו

מטשטשיםהאלהשהדימוייםוכאב,צערשלמציאותשלעקבותיהאחרלהתחקות

שלפגיעותםאתמשעיםהללוהדימוייםשכלנדמהבממשותה.וכופריםתוויהאת

הצבאייםניצחונותיהאתמקדמיםלחלופיןאואמריקאי,ניצחוןמייצגיםהםהחיים;

הבאים.יעדיהאתאוהמלחמהשלשללהאתמציגיםהםבעתיד.הבריתארצותשל

צורבתהמלחמהשבהןהדרכיםאחתזוהישהושחתו.פניםהןהאלההפניםזה,במובן

זמנה.שלהפילוסופיתוהמחשבההייצוגפניעלחותמהאת

ל"פנים"מתייחסלוינסאפשרי.בלתיייצוגשלשוניםסוגיםביןלהבחיןחשוב

כזעקהאנושי,סבלשלכאתרהמ~~נותפניםפנים,בשוםתוםעד~תמצותשאינן

ה"פנים"זהבשימושייצוג.בשוםבמישריןמתלבשתואינההאנושיהסבלמןהעולה

אחריםאנושייםמבעיםגםלדמותניתןפנים.ממששאינולדבר·מהדימויתמידהן

הזעקהאחר.מסדרהנפלטיםהגאיםאוקולותאלאפנים,אינםשהםאףל"פנים",

הולם:בלתיצירוףעליהםאוכפתהחושים,אתמבלבלתלפניםמבעדהמיוצגת

אתלעינינולדמותיכולותשהפניםאלאקול.אינןהפניםהרילהיות,יכוללאזה

הפניםביןהכרויהפערמןנשמעהדימויזה,במובןקול.אינןשהןמשוםבדיוקהקול

בלכידתונכשלותהן-דברמייצגותאינןהפניםכ,ךלייצג.מיועדותשהןמהלבין

אותנו.~פנותהןשלעברומהשלובמסירתו

זוכההאנושיהפנים.באמצעותמיוצגאינוהאנושילוינסשלדידולגביכ,ךואם

באיהמומחשתהשבירהלייצגו,מניחהשאינהבשבירהדווקאבעקיפיןלאישור

להיכשל,הייצוגשעלבלבדזולאהאנושי,אתלמסורכדיהייצוג.שלאפשרותו

מבקשיםאנוזאתובכללייצוג,ניתןשאינודבר·מהישכישלונו.אתלהציגגםעליו

עצמו.בייצוגביטויועללבואחייבהזההפרדוקסאותו:לייצג

מהעםלזהותושאיןבמידהבהשמיוצג,מהעםהאנושיאתלזהותאיןזה,במובן

הפניםייצוג.ניסיוןכלשלהצלחתואתשמגבילמההואהאנושילייצוג;ניתןשאינו

הזה.הכישלוןשלאפשרותועלמתקיימותהןהייצוג.שלבכישלונו"נמחקות"אינן
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המתיימרהאנשהשלמהלךמשרתותהפניםכאשרבתכליתשוניםהדבריםפני

ללכודניתןלאלוינס,שללהשקפתובעליהן.שלהאנושיתמידתואת"ללכוד"

שהואאימתכלכלשהיבמידהנחסרהאנושיוממילאהייצוג,באמצעותהאנושיאת

 8 ,בדימוי"נלכד"

טוענתההאנשההפנים.באמצעותמואנשהרשעכאשרמתרחשתכזאת"לכידה"

בפניםהגלוםוהרשעהרשע,הןהפניםהפנים.לביןכביכול,הרשע,ביןלחפיפה

אתמאנישיםאנוהמוכלל.הרשע-הואבאשרהאנושיהרשעאתומקיףמתרחב

אתולמצותללכודלהוות,המיועדותפניםבאמצעותהצבאיהניצחוןאתאוהרשע

מבעדהפניםאתלשמועעודמסוגליםאיננואלה,בתנאיםמייצגות.הןאותוהרעיון

פגיעותםאלגישתנואתוחוסמותהאנושיהסבלקולותעלמכסותהפניםלפנים.

החיים.של

לאלפחותאנושיות,אינןשובהרשעשלדמותואתבעבורנוהלוכדותהפנים

הפניםעמן:מלהזדהותמנועאלהבפניםהפוגשה"אני"לוינס.כיווןשאליובמובן

רה·שלמהלךמשלימותהןככאלה,אפשרית.אינהעמושההזדהותמהאתמייצגות

לאלימות.הצופהאתומכשירותהומניזציה

ביןהאפשריותהזיקותמגווןעללעמודצורךישזובסוגיההדיוןאתלעבותכדי

ניצחוןשלמסוימיםדימוייםורה-הומניזציה.הומניזציהשלתהליכיםלביןהייצוג

למשלכמולהזדהות,נקראיםאנושעמוהאנושיהמופתאתדווקאלנולהורותיכולים

האגושללממדיוהפרטיהאגושלהאקסטטיתהרחבתואתהמדרבןהפטריוטהגיבור

ההומניזציהשלאפשרותהלביןהדימויביןהיחסיםאתלהביןאפשראיהלאומי.

ראוילהפקתם.והאמצעיםואי·ההזדהותההזדהותתנאיאתבחשבוןלהביאמבלי

וכילהכריעו,שואפתשהיאההבדלעלתמידמיוסדתשההזדהותכךעללהתעכב

לסילוקו.טוענתשהיאההבדלשלהמחודשתהמחזתועםרקיעדהאתמשיגההיא

בשעהההזדהות.שלהיסודתנאיהואלא·אניוהיותואני,איננומזדההאנישעמומי

ההזדהות,שלמותהאתמצדההקובעתזהות,לידיקורסתההזדהותמופר,זהשתנאי

ההזדהות,למערךחיוניכהבאורחהמובנההזה,ההבדל 9רוז,ג'קליןלנושמזכירהכפי

מתיימריםהניצחוןדימוייההזדהות.מהלךבעצםאי·ההזדהותשלמקומהעלמעיד

מפנהאניהאנושי,הסבללביןהתקשורתעל·ידיהמופציםהדימוייםביןהיחסיםבשאלתנרחבלדיון . 8

 Regarding the Pain of Others, Newסונטאג:סוזאןשלהפרובוקטיבילספרההקוראאת

2002 , York: Farrar, Straus, and Gtroux . 
 Jacqueltne Rose, Sexuality in theראובפסיכואנליזההנפשלתפיסתכיסודב"כישלון"לדיון . 9

91-93 . Field ofVision, London: Verso, 1986, pp . 
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אתה~נ;ינהההבדלאתלמחוקשבכוחההזדהותלהשרותהזה,ההבדלאתלהכריע

הזהההבדלאת1כ~ע.ל ?7כך,לכנותוניתןאםהביקורתי,הדימויאפשרותה-שלה.

שהואמהאתללכודבכישלוןמסתפקאינוהואהלוינסי;הדימויזאתשעושהכדרך

הזה.הכישלוןאתמציגאלאלדמות,מבקש

לדימוייםנוספים,,לדימוייםיותראמיתילדימויהתביעהשלבחשיבותהלהקלאין

הזההסבלשלמחיקתופלצותה.במלואהאנושיהסבלשלמציאותואתהמוסרים

שלנו,העולםתמונתאתמגבילהוייצוגיםדימוייםשלהפצתםמניעתבאמצעות

כילהניחטעותזותהיהאךולדעת.לראותלנוניתןשעודמהאתומצמצמתהולכת

לנותיוודעכברהמציאותוהאמיתיים,הנכוניםהדימוייםאתלמצואנשכילרקאם

מבעדרקאלאבדימוי,שמיוצגמהבאמצעותהמציאותאללהיוודעניתןלאמאליה.

 10הייצוג.בפנימציבהשהמציאותלמכשול

בזיקההדימויבאמצעותהאנושיאתהתקשורתמרוקנתבהןבדרכיםלדוןיש

ייחשבמהקובעיםמי~נותשלנורמטיבייםדפוסיםכיצד ,יותרהרחבהלשאלה

הדפוסיםלהתאבל.ראוימיתותאילוועללחיותראויחייםאילולא,ומהאנושי

עלהמתפרשיםדימוייםשלייצורםבאמצעותרקפועליםאינםהללוהנורמטיביים

האנושיתלדמותודימוייםמנפיקיםהםלעתיםיותר.אופחותהאנושי,הטווחפני

יכולפחות·מאנושישהואמהכיצדלנולהראותכדי ,פחות·מאנושישהואמהשל

האלהבפניםמזהיםאנוכילהאמיןבנולתעתעוכךאנושי,מעטהללבושזאתבכל

נוקביםאינםהאלההנורמטיבייםהדפוסיםולעתיםאחר.בן·אנוששלתוויואת

לאמעולםכאילוסיפור,שוםמגולליםואינםתמונהשוםמציגיםואינםם wבשום

מוות.היהלאומעולםחייםהיו

כרוכההאחתהנורמטיבי:הכוחשלשונותפעולהדרכישתיביןלהבחיןניתן

מהאלשגישתנוכךהלא·אנושי,לביןהפניםביןסימבוליתחפיפהשלבייצורה

לאמעולם-רדיקליתבמחיקהכרוכההשנייההדרךנחסמת.מעמדבאותושאנושי

הראשוןבמקרהרצח.התרחשלאמעולםוממילאחיים,היולאמעולםבן·אנוש,היה

במקרההעולם.תמונתאלהגיחשכברדבר·מהשלהאנושימעמדועללערעריש

הניצבתהמשימההזה.הדימוישלהדרתועל~כונהעצמההעולםתמונת ,השני

לשעותישכילואשרציבורייםוהקשבההתבוננותאורחותשלגיבושםהיאבפנינו

הזאתהזעקהאתהמגבירההעולם,מתמונתעולהשהיאכפיהאנושישלזעקתואל

משתיקהלחלופיןאורעבתנית,לאומנותלהצדיקכדימחריש·אוזנייםלשאוןעד

נוצקאינובתוכן,מתמצהשאינומההןהפנים'נראות.'אינןהפניםכילומר,"ניתןכותב,לוינס . 10

 .) El, pp . 86-87 (מזה."מעבראלאותךשנושאותהןהפניםלשאתן,יכולשאינךלפיבמחשבה;
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זכאיםאנוזהה.תוצאהדבר,שלבסופוהמשיגות,אסטרטגיותשתי-כלילאותה

הייצוגפניעלחותמהאתצורבתהמלחמהשבהןהדרכיםאחתאתזהבמצבלראות

השארביןפועלים-והכוח-שהפוליטיקהמאחרזמנה,שלהפילוסופיתוהמחשבה

להישמע.לושמותרמהלהיראות,לושניתןמהשלהגבלתובאמצעות

התאגידיםובתקיפות,בשקטמנצחים,הללוהמ~;נ~תדפוסישעללציין,למותר

ענייןאלהלגורמיםהעיקריים.התקשורתערוציעלהשליטהאתבידיהםךים p:ך ?7ה

אתהפנהבתקשורתהמלחמהסיקורהברית.ארצותשלהצבאיתעוצמתהבשימור

החוקהצעתכצפוי'בה.השליטהשלמקיפהבדה·מונופוליזציהלצורךהלבתשומת

אינההתקשורתבכליהשליטההקפיטול.בגבעתרחבהבהתנגדותנתקלהבנידון

כמציאותשלנוהעולםתמונתלתוךיתקבלמהקובעתהיאקניין:בזכויותמתמצה

במסגרתמתרחשתהאלימותאבלאלימות,לנומראיםלאלה.מחוצהייוותרומה

חייםשבאמצעותוהמנגנוןהיאהזוהאלימותלהיראות.לושניתןמהאתהגוזרת

מיוצגיםלחלופיןאוהייצוג,למסגרתמחוץנותריםמסוימותומיתותמסוימים

במקרההמלחמה.מכונתשלבקרביהנוספת)(פעםללכידתםהמביאותבדרכים

המחיקההשניבמקרההדימוי.שלחסימתובאמצעותמתחוללתהמחיקההראשון

עצמו.לייצוגמבעדמתרחשת

האיסורלביןהללוהחייםשללאובדנםשהביאההאלימותביןהקשרשלטבעומה

שלהמשכההואההתאבלותעלהמוטלהאיסורהאםבפומבי?עליהםלהתאבל

ייצורםאמצעיעלצמודפיקוחתובעההתאבלותעלהאיסורוהאםעצמה?האלימות

הייצוג,שלגבולותיואתההתאבלותעלהאיסורמכתיבכיצדומלים?דימוייםשל

ניתןמההקובעתלמסגרתמלאהבחפיפהנערכתשלנוהלאומיתשהמלנכוליהכך

כיצד-משהורואיםעודנואם-לראותנשכילהאםלהיראות?יכולמהלהיאמר,

בממשותוהכפירהלהיחשב?לושמותרמהשלגבולותיואתחוקקתהמלנכוליה

הדה·שלהפקתהמנגנוןהיא-ולמוותאנושילסבלביחסהקהות-האובדןשל

המסגרתלו.מחוצהאוהדימויבתוךאובדתאינההאובדןשלממשותוהומניזציה.

בה.שמתנקשתהיאהדימויאתהמכתרת

ארצותממשלתהציגהעיראק,נגדהמלחמהלטובתהמערכהשלפתיחתהעם

בחרווהצבאשהממשלההכינוימהממת.ויזואליתכתופעהמעלליהאתהברית

חזיון·לייצרכוונתםעלמעיד-וזעזוע""הלם-אלהצבאייםלמהלכיםלהעניק

אתהנשגב,שלמופעיובכלכמווישבית,החושים,שלפעולתםאתידביראשרראווה

האוכלוסייהשלחושיהאתרקלטרוףמיועדאינוהזההחיזיוןלחשוב.היכולתעצם

מבטחםאתהשמיםהמלחמהצרכניגםנמניםיעדיועםהמותקפת.העיראקית

כישלההטלוויזיוניהמלחמהסיקורעלוהעידהשחזרההרשתב·"פוקס",או cב·אא
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מיועדתאינהוהזעזוע""ההלםאסטרטגייתביותר"."המהימןהחדשותיהמקורהוא

הוויזואליתהאסתטיקהאתלנצלחותרתהיאאסתטיות.פניםלמלחמהלזpוותרק

ניכרחלקהיה CNNלרשתעצמה.המלחמהשללשירותהאותהלרתוםהזאת,

באיחוריצאאמנםטיימס"יורקה"ניוהזאת.הוויזואליתהאסתטיקהשלבייצורה

שלרומנטיותתמונותיוםמדיפיאר~הראשוניםעמודיואתאבלהמלחמה,נגד

המזדהרותהפצצותאוהשוקעתהשמשרקעעלהנערכיםהאמריקאייםהחילות

דרכםאתמצאולאצפוי(שבאורחבגדדשלובתיהרחובותיהמעלהלילה,בשמי

למתקפהשמורותוהזעזוע""ההלםאסטרטגייתעלהראשוניםזכויותהתמונה).אל

כולולעולםלאחרונההוכיחההבריתארצותאבלהתאומים,מגדליעלהראוותנית

משתכרתהתקשורתהרס.לזרועובנכונותהביכולתההמקורמןנופלתאינההיאכי

פעולתהאתלשבשהחובהמוטלתהמתנגדיםהקולותעלנשגב.הרסשלמחזיונות

חייםשלמקיףהרסמציגההיאכאשררגישותנואתהשודדתהחלומותמכונתשל

הצבאיתהעוצמהשללתחייתהם ?:7מר;א;ת p:וחוםחשמלמים,מקורותשלובתים,

האמריקאית.

אתגרפיבאופןשהציגותמונותלפרסםסירבוהעיקרייםהתקשורתערוצי

בתצלומיהםהדיןהואבעיראק.אמריקאייםחייליםשלהערופותגופותיהם

אתלמותם.הביאואומומיםבהםהטילוהאמריקאיותשההפצצותילדיםשל

מנקודת-תצפית Iהאווירמןתצלומיםועודעודתפסוהאלההמראותשלמקומם

גופותשלחשיפתןעםמידזאת,ובכלעליה.ופיקחהאותהייצרהשהמדינה

דרכןאתמצאוהןחוסיין,סדאםשלמשטרועל·ידילהורגשהוצאוהחיילים

שראויגופיםאלההיוהכל,ככלות-טיימס"יורקה"ניושלהראשוןלעמודו

נערכתבעודההמלחמהמכונתאתמזp~ןמותםעלהזעםעליהם.להתאבל

לכנותשנהוגממהמשמעותיבאורחנבדלאינואשרמנהל,שללהשלטתו

"כיבוש".

כיחוששתשהיאלאלימותאלימהפעולהלהקדיםמבקשתהבריתארצות

האלימותאתמולידהעצמההבריתארצותטראגי'שבאורחאלאכלפיה;תופנה

במישריןאחראיתהבריתארצותכילטעוןמבקשתאינניפוחדת.היאמפניה

המתאבדיםשלמעשיהםאתמצדיקהאיננימידהבאותהאזרחיה.עללמתקפות

רצחניותלפעולותאותםהמניעיםהאיומיםהחייםתנאילמרותהפלסטינים,

לביןנסבל,בלתיאףאוקשהדיכויתחתאיומים,בתנאיםהחייםביןאלה.

המרחקאתגמעבושהנשיאמסוים.מרחקנפ:זררצחניות,פעולותשלנקיטתן

התאבלותשלימיםעשרהמקץהאבל""תוםעלהכריזכאשרבמהירות,הזה

אמוןרגישות,פגיעות,ענווה,אותנוללמדעשויהסבלראוותנית.לאומית

 2מטעם
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להסתייענוכלהאלה,המשאביםכלאתולפטורלפתורניחפזלאאםהדדי.

אין·קץ,עדושוב,שובהמגלגלהפרנואידי,הקורבןמתפקידלהיחלץכדיבהם

שלחשיפתםתוךהרצחנייםבדחפינוהמוסריהמאבקהמלחמה.שלבהצדקותיה

ההכרהמןלהפרדהניתןאינולשכנם,קמיםאלהשדחפיםהמצמיתיםהפחדים

מידינו.עליהםבאזהסבלשבהובמידהאחריםשלבסבלם

למוותהבועריםהילדיםשלתמונותיהםאלההיווייטנאם,מלחמתבמשך

תגובותועוררוהאמריקאיהציבורבקרבלזעזועשגרמוהנפאלםהפצצותבעקבות

ובתורלראותן,אמוריםהיינושלאתמונותאלההיוואבל.חרטההתקוממות,של

שלמגבולותיושנגזרההציבוריתהזהותואתהראייהשדהאתפרעוהןשכאלה

שלההגמוניהשדהאתפרעוהןבה·במידהאךמציאות,הציגוהתמונותהזה.השדה

דבר·עלאחר,מקוםעלהורוהתמונותהגראפית,יעילותןלמרותעצמו.הייצוג

אלההיוודעותלהציגם.אפשרשאיפגיעותועלחייםעל-לעצמןשמעברמה

הקונסנזוסשללהתגבשותולבסוףשהובילההיאשהשמדנוהחייםשלפגיעותם

הפגיעותאתאלינוהנושאותלמליםבחירשותנונתמידאםאבלהמלחמה.נגד

יימצאולאהללוהחייםאםהאלה,התמונותאתלהחריםתוסיףהתקשורתאםהזו'

קריסתם,בעצםפגיעותם,במלואלעינינויופיעולאהםאםולאבל,ם wלראויים

מוסריתהתקוממותשלרוחהבנותקוםלאעומדים.אנושבובמקוםנישאראו·אז

שובכיום,השורריםהייצוגתנאיתחתאחר.שלבשמואחר,שללמענוהמוקדשת

הפנים.שללציוי~ןלזקעותאוהמעוניםשלזעקתםאתלשמועמסוגליםאיננו

שנועדהעצמה,הפניםתמונתשלהשפעתהתחתלעתיםלפנים,עורףפנינו

מכלשמנועמהאתמת,שכברמהאתאנושי,איננוששובמהאתבפנינולהציג

אתדווקאלרצוחנקראיםאנוזאתובכלאותו:לרצוחניתןלאוממילאפגיעות

באחתלנותשיבהאלההפניםשלמעילןהעולםשלפטירתוכאילוהאלה,הפנים

שלפגיעותםאללהיוודעכדיהעדרה.אתמצחנועלנ:יזpבעולאאנושיותנואת

הלשון.מןהנבדלבדבר·מהמדברותבעודןהפניםאתלשמועעלינויהיההחיים,

להכירבה,ולחושהזאתבשבריריותלהכירלנויניחתקשורתאמצעיאיזהאבל

כלשהועתידהרוחלמדעינכוןאםהנוכחי?הייצוגמשטרשלגבולואתולחוש

התרבותביקורתשלמשימתהעלעומדשהואהריתרבותביקורתשלכמוקד

לפגושמצפיםשאיננוהיכןהאנושי,אלאותנולהחזיר-חייםאנושבוהזהברגע

אחרלהתחקותעלינויהיהמובן.להיעשותיכולתושלגבולהעלפגיעותו,בכלבו,

לראות,לשמוע,לדעת,שבכוחנומהשלגבולועלהאנושישלוהיעלמוהופעתו

בפרויקטמחודשיםחייםלהפיחאותנולדרבןעשויכזהניסיוןלהבין.למשש,

והתביעותהקשייםשלהבנתםלעבראותנולקדםהביקורת,שלהאינטלקטואלי
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מרחבשלביצירתוולסייעהתנגדות,שלובהצבתהתרבויותביןבמגעהכרוכים

מוקיראלאאותם,מבטלאומוקיעאופוזיציוניים,קולותמפנייראשאינוציבורי

ממש.שלדמוקרטיהלעברלהסיתוהמזדמניםניסיונותיהםאת

וולקשטייןעודדמאנגלית:

 2מטעם
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שליקעבורהכתבה

למה,קודם'מהבשאלהאומאין','האיןכגוןבמשפטלעסוקרוציםאנוכאשר

אותם:שחיברמיעםצדקלעשותכדיעצמנו,אתשואליםאנוהשלילה?',אוהאין

הניגודעלשמדברמיאותו?לקחמנייןזה?משפטבכותבועיניולנגדעמדמה

הישעלסבור,אניכךחושב,לשלילה,ביחסכראשוניהאיןועללאין,הישבין

לתוךשמושלךמהכלחופיו.אתמלחךהאיןשלהאינסופיהיםאשראי,מיןכעל

בפעילותגםמצויזאת,עםעצמו,האיןמאוין.במימיו,ומומסמתפרקהזה,הים

אומרים:ואנוחיכו,הואקיים,הואהים;גלישללזולהשוותהשניתןאינסופית,

ניתןכיצדואולם,פעילות.למנוחהלקרואגםהיהאפשרזהבמובן ,"ן.: 5!מ"הוא

כללזאתלהראותאפשראיהנכון?המשלאכןהואזהמשלכילמישהולהראות

מהאתבכךהשגנוהרי ,ממבוכתואותוגואלהמשלאםזאת,עםויחד-וכלל

שרצינו.

אלה,כגוןלכאורהטריוויאלייםאמצעיםבעזרתכי ,מוזרלנושייראהאפשר

מסויםשבמקרהלמשל,מוזר,עמוקות.פילוסופיותממצוקותמשתחרריםאנחנו

המלהאת-אחרותבשתייםאחתמלהשלהמרתהזולתדברלעשותצורךאין

מובןבאיזההמייסרת,השאלהמןלהיפטרכדי- " 3 "·ו "="הסימניםבצמד"חיכו"

הבלבול,עמוקמהעדהואמכךלמדיםשאנחנומהשכלאלאאדום.~חיכוהשושן

ואף-העמוקהמהשאלהמישהולגאולשאפשרמוזר,בשפה.מגולםהואכאשר

סימניםכתבבעזרת ," A=A "המשפטמשמעותמה-ידועבמובןהמסתורית,

שאנחנוזהאיךלשאול,אפשרזה,איךהזה.המשפטאתלכתובמאפשרשאינו

כעלעליוומכריזיםהזההסימניםכתבאתדוחיםשאיננוזהאיךמכך?נרגעים

שהשתחררנולאלתודהחשים:כמואלאזאת,עושיםאיננוואולם,בלתי·שלם?

 , A=Aהזה,במשפטלנוהנראההדבראותושאתהרימוזר,נשמעשהדברככלמזה!

"חיבר"שהאוגדלכךמתכווןויטגנשטייןאדום",כמודבראותוהואהשושןמובן"באיזהמילולית:ן,

ובמשמעותזהותשלבמשמעותשונות:משמעויותבשתילהתפרשיכולאדום"חיבר"השושןבמשפט

לעצם.תכונהייחוסשל
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הסימניםכשמערכתומזהים,שביםאנומחשבה,כלבבסיסעמוקומונחאפריורי

בדיוקנעוצהחיתההעמוקהשהבעיהלומרניתןהלשון.מןאותומדירההחדשה

אי·הנוחות,(ותחושתהישנההביטויבצורתבנוחעצמנואתהרגשנושלאבכך

עמוקה).היאבשפה,אמוריםהדבריםכאשר

מתבונניםאנובההדרךפיעללו,לומריכוליםאנו ,"ן~5י~ ?7"האיןאומרמישהואם

ממנו,נובעמהכלומר:הזה?המשפטעםעכשיולעשותעלינוומהניחא,בדברים:

תפקידו?מהניסיון?שוםשמאאותו?לוודאלנומאפשרניסיוןאיזהנובע?הואוממה

אבןשלבמעמדהואהאםהמדע?בביתמעמדוומההמדע?ממשפטימשפטהואהאם

מצהיראניטיעון?שלבמעמדהואאוליאואחרות?בנייןאבנימונחותעליהפינה,

שתרכיבלכךהתנגדותכלליאין .מהילדעתשעליאלאהצעה,לכלמסכיםשאני

מסתובבהואהאםלדעת,מבקשאניאךריק,עלשמסתובבגלגלהשפהמכונתעל

 2אוחז?הואאחריםגלגליםבאילולא,ואםריק,על

לפעמיםהפיסיקאיקדהמכניקה,עקרונותעללספרבהקדמהכיצד,כאןנזכור

מכןולאחר-הפיסיקהיסודהואזהעיקרוןכיואומר,הסיבתיותעקרוןבפניקידה

יסודהואזהמשפטמובןבאיזההיא:שאלתנוהספר.בגוףכללמזכירוהואאין

מהםעקרונותמאותםאחדמהווהשהואבמובןלאמקום,מכלהפיסיקלי?הדיון

קלישאהבמיןכאןמדוברהאםלדעת,חפציםואנואלה.בדיוניםמסקנותגוזרים

עסקי?ומתןלמשאשניגשיםלפנישמחליפיםאלהכגוןנימוס,של

שרגילמיהבא:במשללהשתמשמבקשאניהזההדיוןמשמעותאתלהבהירכדי

כלאתמאשריותרטובהרעבמיחושאתמכירדורש,שרעבונומכפיפחותלאכול

לאכול,הרצוןבומתעוררמידבקיבה,מיחושלוישוכאשרהקיבה;מיחושייתר

אופן,באותומדי.יותראכלשכברבכךמקורוהזה,המיחושבוהחריגבמקרהגם

ואחריםכאלהמשפטיםהעמדתעל·ידיהרוחמצוקותאתלהשקיטרגיליםאנו

למצבבנוגעבהירותמאינובעתמצוקתנוכאשרברם,יותר.בסיסייםמשפטיםעל

ישן,הרגלאותובשלאחד,שמצדהריהשפה,שלמסויםבאזורהדקדוקיהעניינים

שאינהתרופהיותר,בסיסייםמשפטיםעלהעמדהשלבתרופהלהשתמשנוטיםאנו

השגרתי.במובןבבסיסצורךכאןלנושאיןחשים,אכןאנושני,ומצדכאן;הולמת

מהלכלהיסודאתלהוותשאמורבמשהוהפילוסופיהאתלהתחילמבקשיםאנחנו

פשוט"יסוד",להוותאמורהואאיןזאתעםויחדהמדעים,לכלבעקבותיו'שבא

הדיוןאתהפותחתהפסקהשהיאאפשרהטקסט,בשוליסימוןפיעלברור.אינוזופסקהשלמיקומה . 2

 .כאןמביאיםשאנו
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היהשיכוללזהדומהכאןהבלבולבבית.הלבניםשלהתחתונההשורהשלבמובן

המוצק~תאתאחרתופעםהתחתונההלבניםשורתאתאחתפעםכינינולולהיווצר,

לא·הגהבמיןהפילוסופיהאתלהתחילהצורךנוצרזומדו·משמעותהמבנה'.כ'יסוד

המשפטלא·מובחן.להגהתחליףמסוים,במובןהוא, 'ן~~??'האיןכמוומשפטמובחן.

להקדיםהצורךכזה.לא·מובחןהגההואגם 3משהו"ביודעיןלידיעתימודע"אני

בהןתקופותישמה.במובןסגנוני,צורךגםהואכאלהקלישאותאומשפטיםלעיונינו

הסיומת.אתלהדגישרוציםכאלהבתקופותבכרכובים:מסתיימיםארונות,אובתים,

תכליתיצורךכלאיןבהםבמקומותגםבגולות,מסתיימיםסוגים,מינימכלמוטות,

להדגיששלאצורךמרגישיםאחרים,במקריםכך.סתםלהיגמראמורלאהמוטבהן.

כךסביבתו.עםיתמזגשהאובייקטמבקשיםמלאכותי.באופןלצעפואלאהסיום,את

שלמשונניםשולייםלכןקודםהיובובמקוםגדילים,השולחןמפותלשוליתפרו

גווןלשולייםנותניםזאת,לעומתאחרים,בזמניםחלק.בגימורחפצולאשכןבד,

למשל,מבקשים,הזה.הטיעוןעלגםחליםממשדבריםאותםלהדגישם.כדימיוחד

מסוים,במובןדבר,מסביראינוזהכיאםהעולם,שלהתהוותובמקורבוראלהעמיד

לוס,האדריכלשלרעיונותיומסוגהואהזה(הרעיוןההתחלה.אתמדגישרקאלא

ממנו.)מושפעספקוללא

שליק}שלבביתו , 30.1 2.1929 ,שני(יוםהיידגרעל

דחףישלאדם 4ו"חרדה",ב"הוויה"היידגרמתכווןלמהלשעריכולבהחלטאני

אימשהו.שקייםכךעלהפליאהעללמשלחישבוהשפה.גבולותעללהסתער

מהכלבנמצא.תשובהבכללאיןוגםשאלהבצורתהפליאהאתלבטאאפשר

 .) Unsinn (פשרחסרתשטותרקאפריורי,להיות,יכוללומר,חפציםשהיינו
הזוההסתערותאתבהם.ומתנגשיםהשפהגבולותעלמסתעריםאנחנוזאתובכל

הפרדוקס).על(כהסתערותדומהבאופןאותהכינהאףוהואקירקגור,גםראה

חשובבוודאישזהמוצאאניהאתיקה.היאהשפהגבולותעלהזוההסתערות

הטובהאםערכים?ישהאםהכרה?ישהאם-אתיקהעלהלהגלכלקץלשים

 ich habe um mein Wissen wissendהגרמני:במקורגםשחרוחסרדקדוקיאיננוהמשפט . 3
bewu/3t etwas 

מובחןכיצדכשלעצמו.בעולםההיותהואהחרדהשל"הבפני·מה :) 1927 (וזמן""הוויההיידגר, . 4

הוויהאינוהחרדהשלהבפני·מההפחד?פוחדשמפניוהמהמןהחרדהחרדהשמפניוהמהפנומנלית
הגרמנית).במהדורה 187-186(עמודיםככזה."העולםהואהפחדשלהבפני"מה ...העולםשבתוך

 2מטעם



פרוידנטלוגדעוןמטרענת 110

במחותנוגעשאינומשחולומרמנסיםתמידאנובאתיקהונו'.להגדרה?ניתן

חטובאתהגדרתנותהאהוא:ודאיאפריורינח.לגעתיכולאינוולעולםהדבר,

אליומתכווניםבאמתשאנומהכי[לסבור]אי·חבנחזותחיהתמידתהא,אשר

ידועחיהכברזהמשחו.עלמצביעהחזו,ההסתערותהנטייה,אך 5לביטוי,תואם

שטויות?לדבררוצחאינךשכמותך,בחמהמה,אמר:כאשרהקדוש,לאוגוסטינוס

 6דבר!בכךאיןשטויות,דברדבר'

התרגוםבשולי

שמייחדמהויטגנשטיין.כתבישללקאנוןשייכיםאינםשלפנינוהטקסטיםשני

ויטגנשטייןשלהתייחסותושלתיעודישבחםהיחידים,המקומותחיותםהואאותם

לחיידגר.

בווינה. 1929בשנתשנערכושיחות,שלבתרשומותמדוברהמקריםבשני

הידמכתבלקוחשליק",עבורכ"חכתבחהידבכתבהמסומןהראשון'הקטע

השניהקטעלאנגלית.מעולםתורגםלאהקטע , 30-28עמודים , TS 302המסומן

והחוג("ויטגנשטיין Wittgenstein und der Wiener Kreisהקובץמןלקוח

מקודמו,יותרחרבהומצוטטמוכרזהקצרקטעמקגינס.בריאןבעריכתהווינאי")

שולטח.ויואכיםמקגינסבידילאנגליתתורגםמופיעהואבושהקובץמשום

כללבדרךהשתתפובחןשיחותהמתעדותוייסמך,שלרשימותיואתכוללהקובץ

הרושם,הואוייסמן .-1932ל 1929חשביםביןשליק,ומוריץוייסמןויטגנשטיין,

לו.מיוחסאכןחנ"לוהקובץ

כמקרח(לפחותאושנער,ךבטקסטמדובראיןהמקריםשבשנילכךלבלשיםיש

רחוקהמקוריהניסוחכאלה,בהקשריםכרגילויטגנשטיין.בידינכתב,אפילוהשני)

עוד-מסויםלכיווןהמתרגמיםשלהכרעהדורשוהואמסוימים,במקומותמבהירות

הרגיל.מןיותר

 G.E. Moore ,שלהידועלספרוהפניהכאןמוסיףוייסמך,שלרשימותיואתשעדךמקגינס,בריאן . 5

Principia Ethica , 14-5סעיפים • 

אצלנמצאתלאכזוציטטהיותר.מאוחרמאוגוסטינוסהציטטהאתהוסיףוייסמךמקגינס,לפי . 6

נאמר,"מה : 4סעיף"הווידויים",שלהראשוןהספרמןהמשפטאתמעטמזכירההיאאוגוסטינוס.

אבויאודותיך,עללשותקיםאבויואולםעליך?לדברהרוצהיאמרמההקדוש,מתקיחיי,אלוהי,

קליינברג).א'(תרגוםבאלם."הוכואשרלדברנים
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••• 

הגרמנישהפילוסוףלאחדשנהחמישיםבדיוקהוכתבוויטגנשטייןשלהעדותיו

"כתבבספדוהשפה.ותפיסתהלוגיקהבתולדותמהפכהחוללפרגהגוטלוב

משמעותוכרוכהבוהאופןעלהיתד,ביןפרגה,עמד ) Begrif.fsschrift (מושגים"

אותו,לגזורניתןממהאחדים:משפטיםלביןבינוההיסקבקשריהבודדהמשפטשל

הלשוןתפיסתלסילוקבדדךמכריעצעדהיוותהזוקביעהממנו.לגזורניתןמה

היאהבודדהסימןומשמעותפסיביייצוגמדיוםאלאאינההלשוןלפיההמסורתית,

משפטשללהגייתוהטעמיםעלהמושםהדגשמסמן.הואאותההמנטליתהתמונה

קשרבמקוםמופיעה.היאבוהמשפטלמשמעותהבודדתהמלהמשמעותאתכופף

שניוביןאמת,לביןמשמעותביןמורכב:קשרמתקבלייצוג,שלופשוטדואלי

עלספדבאותוהצביעאףפרגהבמערכת.המשפטשלמקומולביןאלהמושגים

ניסחכןועלהחושי,במלבושההמשפטמביעאותההמחשבה,שלהמהותיתתלותה

הקשריםשלוחידודחשיפההיאהעיקריותממטרותיואחתאשדמושגים,כתב

לבלתי·ניתנים·הפכוהטבעיתבשפהמסוימיםמשפטיםמושגים.ביןהלוגיים

רעיונותעלנשעניםשלפנינוהמתורגמיםהקטעיםהחדש.הכתבבמסגרתלניסוח

עלפרגהשלהנפלאים""כתביוהשפעתאתמאזכרויטגנשטייןואכןפרגה,שלאלה

"הטדקטטוס").(להלן:לוגי-פילוסופי""מאמרלספרובהקדמהמחשבתו,

ב·ופורסם s 191ב·נחתםאשד"הטרקטטוס",בספרויטגנשטייןשלהגדולהטענתו

 ,כלומדהשפה,ממהותהנובעפרדוקסכוללתמטפיסיקה,כלשהמטפיסיקה,היא , 192 2
הואהפילוסופיהבעיותשלשמקודןהואדברשלפירושוהשפה.שלהמטפיסיקהמן

לוגי,מבנהביסודהמציבההשפהשלמטפיסיתתפיסהשפתנו.שלהלוגיקההבנתבאי

מבנהיותר.אופחותודאסל,פרגהשלהמושגיםבכתבמוצגהאולטימטיביניסוחואשד

שלעולםמחשבה,שלדרכהשזומשוםהמחשבה,שלביטוייהגבולותאתמכתיבזה

אתלהכירלבחון,אפשרהזההמבנהאתבשפה.תמידמגולמתאלא"עירומה",איננה

כחסר-הלוגיהכתבמןשמודדמה-להםמעבדשמונחבמהגםלהכירוכךגבולותיו,

ויטגנשטייןשלתפיסתופיעלהאינפורמטיביים,הרגילים,השפהמשפטיפשר.

כוחבעולם.ענייניםמצבמציאות,לייצגכוחםבשלמשמעותייםהםב"טדקטטוס",

דבר,מייצגתאינהזאת,עםשלהם,הלוגיתהצורההלוגית.צורתםבשללהםניתןזה

הלוגיתהצורהאתמציגהמשפטהצגה:לפנינוייצוג,במקוםלייצוג.ניתנתואינה

שלשללוגיקההואהדברפירושהמציאות.שלהלוגיתהצורהאתמפגינההשפהשלו,

כוללתהיאדבר.מתאדתאינהעצמההיאאותה.לתאראפשרממנו"חוץ",איןהשפה

לשופטהאיןלפיכך"מבפנים".עצמהאתומראהבכל,נמצאתהכל,עלחלההכל,
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מטרתווכך,שלמה.כבלתילדחותהנוכללאגםולכןכלשהי,חיצוניתמציאותלמול

דו·שלומקריםלשונייםמבניםלהבהיררקאינההסימנים,כתב Iהמושגיהכתבשל

ולאשסולקמהאתגםוביהומניהלומר,שניתןמהאתלהציגבעיקראלאמשמעות,

לראותניתןהמושגיםכתבמתוךלדוגמה,רגיל.לשונילייצוגדהיינולהמשגה,ניתן

שייראינוכןועלהעולם,גבולהואהסובייקטכלום.ולאאינה(הסובייקט)שהנפש

כזהלדיבורדווקאלייחסנטייתנולמרות-מובןחסרהואעליווהדיבורלעולם,

עלמכריזותה"טרקטטוס"שלהמפורסמותהסיוםפסקאות Iואכןעמוקה.משמעות

 1פשרחסרימשפטיםכעל Iעצמוה"טרקטטוס"משפטיובכללםהמטפיסיים,המשפטים

unsinnig, nonsense -כמשמעותיים.לראותםהפיתויעללהתגברשישמשפטים

המטפיסיקהשלהפרדוקסגילויעםב"טרקטטוס",הזה,ההתגברותתהליךשלסופו

לשתוק."ישאודותיועלעליו,לדבראפשרשאיש"מהמשוםשתיקה,הואושפתה,

הכתיבאותןהיידגר,עלהקצרותולהערות 1929לשנתמגיעיםאנחנווכאן

ביןחדההבחנהקיימתכילהנחהנאמןנשארשוויטגנשטייןדומהלשליק.ויטגנשטיין

למרות-חייואורךלכלתוכן,לושאיןומהשישמהביןלפנים,חוץביןלהצגה,ייצוג

בשלביוגםאותושמלווההמודרניזםזההללו.הדיכוטומיותאתלמתןהברוררצונו

הוליךהמוקדמותהמובלעותהנחותיועללהתגברותרצוןאותוזאת,עםהמאוחרים.

הנונסנסמהותאתבתפיסתושינוילעברה"טרקטטוס",פרסוםשלאחרבשניםאותו,

כבר Iכאמורהפילוסופית.ההבנהבתהליךותפקידו Iמעמדוהפשר),חסר(המשפט

לנסחו,שאיןמהאתלנסחכדחףהפילוסופיהדחףאתויטגנשטייןזיההב"טרקטטוס"

משוםלאין,לתהום,לתסכול,רקיוליךבמליםלהביעהניסיוןשכלפליאהכהבעת

לחידההתשובהאתוהריהאין,שללעולמושייכתהחידה .) 6.5(סעיףאיננה"ש"החידה

מבקשים.אנחנו

שבאמהלכלהיסודאתלהוותשאמורבמשהוהפילוסופיהאתלהתחילמבקשיםאנחנו

השורהשלבמובןפשוט"יסוד",להוותאמורהואאיןזאתעםויחדהמרעים,לכלבעקבותיו,

אתאחתפעםכינינולו Iלהיווצרהיהשיכוללזהרומהכאןהבלבולבבית.הלבניםשלהתחתונה

הצורךנוצרזומדו-משמעותהמבנה:כ'יסודהמוצק~תאתאחרתופעםהתחתונההלבניםשורת

מסוים,במובןהוא, ' 7 ~ ?1$7'האיןכמוומשפטלא·מובחן.הגהבמיןהפילוסופיהאתלהתחיל

לא·מובחן.להגהתחליף

כניסיוןכוללתשהיאהפרדוקסמוצגהפעםבראשית.להיותמבקשתהפילוסופיה

ה"מייצגת".ה"רגילה",המושגיםלשפתרדוקציהלהלערוךמבליהראשיתאתלהמשיג

לדרךהיציאהרגעאתמאתרויטגנשטייןמשל.בעזרתכאןמוצגהזההפרדוקס

הפילוסוףנמשךאחד,מצדסתירתי.צורךהמייצרתדו·כיוונית,ערגהבמיןהפילוסופית
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מוחלטות,טענותשלשורהניסוחל ,דהיינוהתחתונה",הלבנים"שורתלהצבת

מןושונותהטענות,ליתרב"הרכבן"הדומותטענותנצחי:תוקףבעלותאולטימטיביות,

במובןליסודהפילוסוףשואףבעתבהאולםהקבוע. ,הראשוניבמעמדןרקהאחרונות

רקלאהיאהריהמבנה,יסודהיאהתחתונה)השורה(ולאה"מוצקות"אםלגמרי.אחר

המבוקשהראשיתרגעוכלל.כללטענהאיננההיאהטענות:מיתרבמעמדהשונה

באופניםאותולבטאעליו,להצביעאותו,להציגאוליאפשרכן.אםלניסוח,ניתןאינו

העצוםהפילוסופיהדחףבשלההפוך,לכיווןהמשיכהבשלזאת,ועםמילוליים.לא

קולהפילוסופיה.כבסיסקול,עלהגה,עללוותריכוליםאנואיןלהמשגה,לניסוח,

מצביעה.מביעהצעקהאוגעייה,מיןלא·מובחן,הגהלפיכך,להיות,חייבזהראשוני

כתבמותו,לפנישניםחמש , 1946ב"בשתיקה.ולאבהגה,מסתייםשלפנינוהמשל

להקשיבעליךאבלשטויות!לדברתחשושאלפןאושום"בברשימותיו:ויטגנשטיין

למסעאותנוהשולחזההפילוסופיה,בבסיסהעומדהפרדוקסעצמך."שללשטויותהיטב

רגיעה.מבקשיםאנחנומנוחתנו.אתהרףללאטורדהשפה,בגבולותמתמידהתנגשות

רגעית,היאהרגיעהכיויטגנשטייןהביןה"טרקטטוס",אתפיוסםמאזשחלפובשנים

 ,כןעליתרמחדש.פעםכלשיעלועליהםחזקההפרדוקס,לכיווןהדחףהשקט,חוסרכי

השפהשלהמטפיסיקההצגתכילדעתויטגנשטייןנוכחכאן,אליהםניכנסשלאמטעמים

הצגההיאשלו,הטהורהוהלוגיקההחדיםגבולותיועלב"טרקטטוס",ששורטטבאופן

כתבעל·ידישהוצגהמכפייותרמורכבתשפתנושלשהלוגיקהנובעזוממסקנהדוגמטית.

החורגיםהמשפטיםחסרי·המובן,משפטיםשלהזיהויכןועלוראסל,פרגהשלהמושגים

עלעוד.פשוטאינוהמטפיסית,המועקהאתויוצריםהשפהשלהדקדוקיותהאפשרויותמן

המשפטיםביןלקשריםלפנותישפעולתם,אתלבדוקהללו,הסרקמשפטיאתלאתרמנת

לשםהראויההיאאחתמתודהרקלאכלומר,האחרים.השפהמשפטילביןהנידונים

הדברשהוצגכפי-המטפיסייםהמשפטיםשלפיתוייםעלההתגברותלשםהרוגע,השגת

-אנלוגיותמשלים,"פרימיטיביות",ושפותמומצאותדוגמאותה"טרקטטוס",שלבסיומו

לשוניותגלישותעלולהצביעבהבנהמעקושיםלסילוקבדרכנולנולעזורעשוייםכולם

כ,ראםשקול,הישואיהאיןיםעלהיפההמשלהמטפיסית.הבחינהמןומטעותעקרות

ממבוכהגאולההמטפיסית,המועקהסילוקהפילוסופית:מטרתומבחינתלכתב·מושגים,

להםשאין-כתבמשפט,אמירה,הגייה,על·ידימנוחמציאת-כןועלבשפה,שמקורה

ההתחלה:אתלהדגישכדיהעולםשלהתהוותובמקורבוראהצבתכמוממשפשר.כל

אבל-אלהשניביןגדולהקירבהקיימתויטגנשטייןואצל-אסתטיתדתית,היאהמטרה

תוכנית.מטרהאין

עלב"הרצאהכמובדיוקלהביא.בחרנואותוהשניהקטעבדיוקמתקשרלכאן

כךעלעומדהואכאןגםבקיימברידג',שנהבאותהויטגנשטייןנתןאותההאתיקה"
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האתישה"פטפוט''למדע,להפוךיכולהאינהשהיאלניסוח,ניתנתאינהשהאתיקה

השפהגםהמטפיסית,השפהכמוהאמיתית.האתיתבנקודהלגעתמצליחאינוהשגור

מוחלט.משהולהביעיומרתהחוסרבשלהמתאפשרתהרגילה","השפהמןשונההאתית

עובדתיים,משפטיםהםלגראנצ'סטר")הנכונההדרך("זוהיחסייםשיפוטינוכל

הדרך("זומוחלטיםשיפוטיםלעומתם,עבורם.שנקבעהאמת·מידהעלהנשענים

עובדהשוםמביעיםאינם-טריוויאלייםאוחשוביםנשגבים,אלהיהיו-הנכונה")

"הביטויבמלים:והמובןהרגילהשימושמןחורגת-חידה-עמוקהפליאההבעתכלל.

קיוםעצםהואבשפה,משפטאףהואשאיןלמרותהעולם,שלקיומולנסבשפההנכון

מעידויטגנשטייןאולםחסר·פשר.שטותי,כן,אםהוא,לפלאיהלשוניהביטויהשפה."

דתי.אומוסרי,משהולומרהאנושיתלמשיכהעצוםכבודרוחששהואעצמועל

••• 

בפרט.שלנוובהקשרבכלל,הפילוסופיהבתולדותמעניינתשנההיא 1929שנת

בפילוסופיהדרךלציוןהיהשלימיםהווינאי","החוגרשמיבאופןכונןזובשנה

כפרופסורלכהןמפתההצעהשליקקיבלהשנהבתחילתהעשרים.המאהשל

החוגחשיבותלוהתחוורהוינה,אתלעזובהאפשרותלנוכחנון.באוניברסיטת

להישארהחליטשליקהעשרים.שנותמתחילתבווינהפעלואשרשהקים,הפילוסופי

המושתתתכקבוצהזהותםכךהתחוורהלהםשגםהאחרים,הקבוצהוחבריבווינה

עולם"תפיסתמשותף:ב"מניפסט"אותהלקבעפנווייחודיות,עקביותתפיסותעל

מנון.שובועםלשליקכמתנההגישוהםהמניפסטאתהווינאי".החוגמדעית:

מאוחדיםהיוכולםאולםהבדלים;היוהקבוצהחברישלהאישיותההשקפותבין

במונחהשתמשהמניפסטהמסורתית.לפילוסופיהובהנגדתההעקרוניתבתפיסתם

מןלהימנעביקשמהמשתתפיםחלקל'פילוסופיה':בהנגדהמדעית''תפיסת·עולם

העולםתפיסתהמסורתית.המטפיסיקהדחייתאתלהדגישכדי'פילוסופיה'המונח

טוענתלאמורופוזיטיביסטית,אמפיריסטיתהיאעמדות:בשתימתאפיינתהמדעית

ההיגדיםשלהלוגיהניתוחבשיטתדוגלתוהיאשלנו;הידעאתמרחיבהניסיוןשרק

פילוסופיים"היגדיםכלל"איןלפיה,מאוחד".ל"מדעלהגיעבמטרההמדעיים,

המדעים.שלההיגדיםהבהרתהואהפילוסופיהותפקידבנמצא,

הואשנהאותהבראשיתבמינה.מיוחדתשנהחיתה 1929שנתויטגנשטייןבשבילגם

ה"טרקטטוס".שלפרסומועםשקטעעבודהבקיימברידג',הפילוסופיתלעבודתוחזר

דברעודלחדשאפשראיוכיזה,בספרונאמרההאחרונההמלהכיאזחשבויטגנשטיין

אחדכיהסבוריםישאבלרבות,כברנכתבכךעלדעתו?אתשינהמהבפילוסופיה.
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אותההרצאהבראוור,והמתימטיקאיהפילוסוףשלהרצאתוהיההמכריעיםהאירועים

אתתיארוהשנייםהווינאי.החוגאנשיופייגל,וייסמךבחברתבווינה,ויטגנשטייזשמע

פילוסופימזגהפגינהבראוורשלתפיסתומאוד.כנסערתלהרצאהויטגנשטייזתגובת

בקיימברידג',לויטגנשטייזקרוביםשהיו'הפילוסופיםורמזיראסלשלמזהלגמריאחר

בתגובההיתר,בין(זאת,כ'בורגנית',הגדירהואשלהםהפילוסופיהתפיסתאתואשר

נשאגםתקופהבאותההבולשביקי',)'האיוםבראוורשלתורתואתרמזישללכינויו

לעיל.הזכרנואותההאתיקה,עלהמפורסמתהרצאתואתבקיימברידג'ויטגנשטיין

אחדות"הערותמעודו:שפיוסםהיחידהמאמראת-1929בפיוסםויטגנשטייז

הפרסוםזההיה .)" Some Remarks on Logicat Form "(הלוגית"הצורהעל

אותושהטרידנושאעםויטגנשטייזנאבקכיצדמראההמאמרשלו.והאחרוןהשני

לוגיתשאיננההמחשבהשלהכרחיתתבניתקיימתה"טרקטטוס":אתכשכתבעוד

אינםשוניםצבעיםשנילמשל,כ,דה"טרקטטוס",שלהמוצאלהנחתבניגוד-

אינםירוק"ו"א'צהוב" 'א"ההיגדיםואולם,משטח.באותוזמניתבולהתקייםיכולים

הדברשמוצגכשם-אםספקמעלהגםזותוצאה"ניגוד").(אלאסתירהיחדמהווים

אואמיתותואשראטומיים,ממשפטיםתמונת·עולםלבנותאפשר-ב"טרקטטוס"

האחרים.האטומייםהמשפטיםשלבזותלויהאינהמהםאחדכלשלשקריותו

בטקסטיםויטגנשטייזמתייחסאליולפילוסוףגםחשובהשנההיא 1929שנת

,השנה-1927בכברהתפרסםוזמן""הוויהספרואמנם,היידגר.מרטין-שלפנינו

 1929שלבאביבאךפרייבורג,באוניברסיטתהמנייןמןלפרופסורמונהבה

ה"ממסד"נציגקסירר,ארנסטלביןהיידגרביןפומביתמחלוקתבדאבוסהתקיימה

הרצאות,והיידגרקסיררנשאוהראשוןבשבועתיגר.היידגרקראעליוהפילוסופי

דיברהיידגרביניהם.הפומביהוויכוחשלם,בוקרבמשךהתקיים,השניובשבוע

פירושוהמטפיסיקה",יסודותהנחתשלוהמשימההטהורההתבונה"ביקורתעל

לפרק(המתייחסבמשפטלשיאהמגיעקאנטשלהטהורה"התבונהל"ביקורת

 Vemunft ats Ansatz (מוצא"כנקודתהתבונהמפוצצת"בכךהסכמטיזם):
damit gesprengt (. ,טעןוזמן","הוויהאתהיטבהכיראשרקסירר,לעומתו-

הסובלולאדם'לחיהאוליתקפים,זהשלדיוניוכי-היידגרשלבשמולנקובמבלי

היידגרשלהתרכזותוהאנושית.לתרבות ,החברתי·היסטורילאדםלאאךמאפאזיה,

בדאבוסההתמודדותקסירר.טעןבפילוסופיה,ולאבדתמקומההמוות,בסוגיית

הצעיר,המהפכןלצדנטוהצעיריםהמאזינים-היידגרשלב"ניצחונו"הסתיימה

גדולההשפעהובעלתעשירהלמשפחהבןהמכובד'הפרופסורמקסירר'והתרחקו

גילםבולנופרידריךאוטוקברט:הוצגלסיוםגרמניה.שלוהאמנותהרוחחייעל

"לפרשואמר:חזרבולנוקסירר.שלזואתלריבםעמנואלהיידגר,שלדמותואת
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במצב"אניקסירר:שלבשמואמרולוינסראשו",עלהענייןאתלהעמידפירושו

לכךרמז-לבןקמחנשרוממכנסיולוינסשחבשהבוכריתמהפיאהמפויס".רוח

הכלח.קסיררעלשאבד

בחוגהבולטיםהחבריםמןהצעיר,קרנפרורולףגםהיהבדאבוסהכנסבאיבין

בובפילוסופיה",מדומות"בעיותספר,קרנפפיוסםכברכןשלפניבשנההווינאי.

בניבהיידגרוהןבקסיררהןקרנפמצאבדאבוסבכנסאבלהיידגר.עלביקורתמתח

הכנס.במשךארוכותפרטיותשיחותניהלשניהםעםמחשבה.ומעורריקשוביםשיח

הלוגיהניתוחבאמצעותהמטפיסיקה"סילוקהמפורסםבמאמרומכן,לאחרשניםכמה

שמשפטיו-מפתחכבדוגמתבהיידגרשובבהשתמשו-קרנפהסבירהשפה",של

שלדיונואתהפותחהמשפטבפרטכלשהו.מובןמשולליפשוטזהשלהמטפיסיים

כלליאתמפרשהואמשוםפשר'כלכחסרמוצג-מא~ן""האין-כאןויטגנשטיין

לניתוקניתנתואינהמסויםלוגילמבנההשייכתמלה,ומציגהשפה,שלהלוגיהדקדוק

הלשונייםהשימושיםשניכפועל.אחרתופעםעצמאיכשם·עצםאחתפעםממנו,

כללושאיןאלאתקין,משפטכמושנראהמשהו"פסאודו·משפט":יוצריםהללו

הםלהם.לאלתחוםפורציםשהמטפיסיקאיםחיתהקרנפשלהכוללתמסקנתופשר.

תוכןבעלילמשפטיםהמתחזיםומשפטיםפילוסופיותתיאוריותבעזרתלהביעמנסים

הם"מטפיסיקאיםהאמנות.באמצעותרקלהבעהניתןשבעצםמהאתעמוקקוגניטיבי

הפילוסופיםביןמוזכרזאת,לעומתקסירר,כתב.מוסיקלי,"כישרוןללאמוסיקאים

בעיזבונוהדדית:היאזוהתייחסותהחוג.שללמניפסטבנספחהווינאילחוגה"קרובים"

גםושםהווינאיהחוגשלהפילוסופיהעםהתמודדבוספרשלכתב·ידנמצאקסיררשל

בעמדותיולאכיאםבסגנונו-קרובהואזמנובנותהפילוסופיותמהאסכולותכיקבע

דווקא.הווינאילחוג-

העשריםשנותנחתמובכךהאמריקאית.הבורסההתמוטטה 1929אוקטוברבסוף

בגרמניה,לשלטוןהנאציםעלובוהחודש- 1933אפריללעברלאחורהספירהוהחלה

השנייה.העולםבמלחמתפתחההנאציתגרמניהכאשר , 1939ספטמברלעברומשם

אחרת.מזוויתגם 1929שנתעללהתבונןמאפשרותאלהעובדות

לשעברהאויביםביןדיאלוגלעודדמטרהמתוךנוסדובדאבוסהשנתייםהכנסים

לפיוסמהמאמץחלקוהיוו-והגרמניםהצרפתים-הראשונההעולםבמלחמת

ביןגםאלא , 1929שלבכנסדובררקהיהלאקסיררשונים.לאומיםביןולהבנה

ארבעהתקיימהאשרואבוס,שלהקיץ""אוניברסיטתשלוהמארגניםהיוזמים

שלהאוניברסיטהלרקטורגםקסיררהיה 1929בשנת . 1931ועד-1928משנים,

הרפובליקניתבגרמניהשנוסדוהמעטותהחדשותהאוניברסיטאותאחת-המבורג

שהציעההיחידההאוניברסיטהזוחיתהבמקרהלאהראשונה.העולםמלחמתלאחר
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לכן'קודםשנהעשריםכברשלוהדוקטורטאתשסייםקסירר'ארנסטליהודי

אוניברסיטהשלהראשוןהיהודיהרקטורלהיותקסיררזכהן-929בפרופסור.משרת

ויימר,שלהרפובליקהלכינוןשניםעשרבמלאותזו.עובדהניצלוקסיררגרמנית;

החוקה"רעיוןחשובה:הרצאההואגםנשאשבוחגיגיעיוןביוםהאירועאתציין

'"צרפתי",זררעיוןהרפובליקאיתהדמוקרטיהשאיןהראהבהרצאתוהרפובליקאית".

שלבניהשטובירעיוןאלאאויביה,בידיכגיגיתהרהמובסתגרמניהעלשנכפה

עליו.ונלחמובוהחזיקוגרמניה

בסימןעמדהשניםאותןשלהאדומה"ב"וינההווינאיהחוגשל 1929שנתגם

חבריוהסוציאליזם.הדמוקרטיתהרפובליקהלטובתפוליטיתהתגייסותשל

הפילוסופיהשלמקומהעלברפלקסיהשלהםהמניפסטאתחתמוהווינאיהחוג

שללעלייתן"מודעיםהםשנים.באותןאירופהמרכזשלהחברתייםבחיים

החברתייםב"מאבקיםנטועהזושתופעהוסבוריםותיאולוגיות"מטפיסיותנטיות

החברתי·כלכליבסדרשמרנייםחוגים"אותםעת.אותהשלהמרים"והכלכליים

ואילוובתיאולוגיה,במטפיסיקהגםתומכיםהקייםהקפיטליסטיבסדרהתומכים

המדעים."עלהמתבססתהאמפיריסטיתולהשקפהלסוציאליזםנוטיםההמונים

ולנאורות."לדמוקרטיההנאבקיםבשורותעצמואת"מעמידהווינאיהחוג

ובראשונה,בראששלט,שלוהפוליטיתבמחשבהפוליטי.אדםהיהלאויטגנשטייז

עולמי'שלוםלמעזפעילותשלצורהכלכלפיבוזביטאאףבעטיועמוק,פסימיזם
דתיאופינשאוהפוליטיותנטיותיוראסל.ומורוידידושלהפוליטיהאקטיביזםכגון

הסובייטית.ברוסיהולהתגוררלעבורהשניםרבחלומוהיהלמשל,כזה,מה.במובן

הרחקמתאר'שהואהפשוטיםהכפרולחיילטולסטוי'נתונהחיתההגדולההערצתו

עמוקה.עוינותויטגנשטייזגילהכלפיהםאשר-ערכיםוהקידמההמדעמן

והרפובליקאיהניאו·קאנטיאניהיהודיהפילוסוףהיגרלשלטוןהנאציםעלותעם

לפניקצרזמןמתשםהברית,לארצות-ומשםלשוודיה,-משםלאנגליה,קסירר

היגרו.רובםלנאצים;התנגדוהווינאיהחוגחבריכלהשנייה.העולםמלחמתתום

 ,לאואםביןפוליטיים,מניעיםלרצחהיואםבין . 1936ביונינרצחשליקמוריץ
התקומםהגיבור""האריוהנאציים:הלאומנייםהחוגיםעל·ידיאומצוופועלוהרוצח

ובשעהיהודי).היהלאאגב,(שליק,הנשמה".משוללתהיהודית"הפילוסופיהכנגד

שללרקטורהיידגרהיהלגלות,יצאלשעברהמבורגאוניברסיטתשרקטור

פחותידועההנאצים.עםהזדההשבוהידועהנאוםאתונשאפרייבורגאוניברסיטת

הוניגסוואלד,ריכארדאחר,ניאו·קאנטיאניפילוסוףעלהיידגרשכתבהדעתחוות

היידגרכתבממנוכמצופההנאצי.המשטרבידילפיטוריוהתנגדושתומכיויהודי,

הפוליטיקהאתהקושרותוכנה,הוניגסוואלד,שלבפיטוריושתמכהדעתחוות
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אתלהזכירבלאהיידגר,אומרהניאו·קאנטיאניזם,לענייננו.חשובוהפילוסופיה,

באדמההנטועה(עממית)הפולקית"במורשתנטועאיננוהוניגסוואלד,שליהדותו

כךמשום-ול"תבונה"ל"ליברליזם"בין·לאומית",ל"תרבותמחויבתאלאובדם",

דמוקרטים,יהודים,היוהניאו·קאנטיאניםביןואמנם,הוניגסוואלד.אתלפטריש

בקרבולאומניותשמרניותאסכולותגםהיוזאת,עםרבים.סוציאליסטיםואף

העולםמלחמתבשנותעודקסיררשניהלהעיקשהמאבקוידועהניאו·קאנטיאנים,

בהתבטאויותשהכבירבאון),(ברונו Studien-Kantה-שלהעורכיםאחדנגד

הניאו·קאנטיאניםשלהפוליטיותהנטיותנגדרקיצאלאהיידגראךאנטישמיות.

במסגרתהיידגרכתב 1935בשנתהווינאי.החוגאנשינגדגםאלאהליברליים,

המתימטי·"הפוזיטיביזםעללמטפיסיקה""מבואהכותרתבעלותהרצאותיו

גםזהאיןהרוסי.הקומוניזםעםומלבדמלגוקשורש"הואמקרהזהאיןפיסיקלי":

הברית."בארצותגםניצחונואתחוגגזהמחשבהשאורחמקרה

••• 

ברורההפילוסופית-פוליטיתהחזיתחיתההשלושיםובשנותהעשריםשנותבשלהי

עמדותיהםביןההבדליםלמרותאשרוקסירר,הווינאיהחוגחבריעמדואחדבצדמאוד:

לפאשיזם;כולםהתנגדועצמם)לביןהווינאיחוגחבריבין(גםוהפוליטיותהפילוסופיות

קשורות(ואחרות)האלההפילוסופיותהעמדותאםהיאחשובהשאלההיידגר.השניובצד

שמאאוהעשרים·שלושים,בשנותנציגיהןאחזובהןהפוליטיותלעמדותתיתוהמ

שונותפוליטיותלהשקפותלחבורעשויותהןאחריםחברתיים-היסטורייםבהקשרים

זו.בשאלהביניהםחלוקיםהמתרגמים/כותביםמאוד.

פדוידנטלוגדעוןמטרענתוהעירו:תירגמו
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מהירות,ונשימותינומגשםהלחותהחלונותזגוגיותאלצמודיםפרצופינודירתנו,באפלוליתמסתתרים

מקימיםהירידשבימיהיכןהשוק,בכיכרהעומדיםבנירונים-הבאההפעםערשניצלנואנו,-צפינו

הוסיףוהגשםלצעוד.לפקודהברביעיות,מסורריםחיכו,הםשעשועים.בימותשלעליזהקטנהעיר

היוברביעיותהעומדיםכיהזקנים",כ"לילהניצוליםבזיכרוןשיישמרלילה,אותוכלחדלולאלרדת,

הרכבת,תחנתשלידהירוקהמדרוןאלכלומר,היעד,אללהגיעהתקשווראימהםורביםותשושים,זקנים

 ,) 72עמ'הסיפורים","כלפינק,(אירהבמזחלות.-לגלישהנכדיהם-ילדינואתשימששלפניםהמדרון

מסוגלתאניבעבר.ליסופרשכברמהאתשובמספרתפינקאירהאונים.חוסרמוות,אקציה,

מהכ,ךעליידעומהיתרחש,מההמסלול.שלהמשכוואתהלילהשלהמשכואתלדמיין

חופשתשלהאחרוניםהימיםאתכובלתבשקיקה,קוראתאניזאתובכליישאר.ומהיאמרו

לאידהלהישמהשואה".ב"ספרילעייפההעמוסהמדףעלאניחהקריאהשבסוףלספרהקיץ

לא"אניבאינטרנט:איחהשנערךבראיוןמפתיעהתשובהומוצאתעצמיאתשואלתאניפינק,

קשהכל·כךזהשהיה.מהכלאתהכל,מביניםהצעירים,במיוחדהקוראים,אםבטוחהלגמרי

(מהאתרשיש."חושבתאניהתעניינותאבלבכתיבה,זהאתלהעבירקשהכל·כךוגםלהבין

"עמלנט").

הרם,קשרכנראה.ההתעניינותרקפינק?אידהשלוהזיכרוןהחוויהלביןבינימחברמה

סבתי.שלהידעלה~ספרלאגםמספיק.טובהתשובהלימציעיםאינםוהציונותהלאומיות

שלזהכמואליו,ופונהברחובשנפלאחרבאדםהמתענייןהאדםשלרצונוכמוהטוב,רצוני

שותףלאאךעליהם,קורארחוקים.במחוזותהמתרחשיםואסונותבמלחמותהמתענייןהקורא

לאלעולםזהחלק.להיותתוכללאלעולםאךקרא,מוזמן:לאוהואלונגישיםלאהםלהם.

מגנימאחדידכלאחראותיהמגרשתהבוטההאמירהאלהדחייה.אלמתמגנטתאניאתה.יהיה

אותולקלועבלילסיפורשאקשיבשלה,הבקשהאלמתמגנטתאניזהותי.שלהיחידיםהעדן

חיי.שללנרטיב

שלה.בחוויההשותפותמןלדחותמבקשתהיאאותירקלאכיהרעיוןאתבימעלההקריאה

שללמגרשיותר:קטניםלמגרשיםם wהאתלחלקוה?אן.ה~םממגרשלהיחלץמבקשתהיא

נחלק:הואאףוזההבאה",הפעםעד"שניצלנושלנו,ולמגרשהאחרונה,באקציההנתפסים

ואלומהרכבת,שקפצואלושלולמגרשהעבודה,במחנהזמןבאותוששהואלושללמגרש

ולצרוחלבכותאופרחים,לשזוראוספרים,לקרואשנהגוואלוהפולני,האיכראצלשהסתתרו

מובלים.שיקיריהםבזמן
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יותר.ומרומזעדיןדברעושהפינקאידהומחלקת,המפרקתזוהיאאנימדויק.לאזה

כל·ליהמוכרהמארגאתלוקחתהיאפרימה.שללפעולהיותרקרובהשלההכתיבהמלאכת

סיפורשלהמארגאתלקרוא,כךואחרלהביןלהקשיב,שלמדתיהראשוניםהרגעיםמאזכך

שהנחתיחוטים·חוטיםממנופורמתשארגיש,מבליכמעטובזהירות,היהודי,העםשלהשואה

מהאריג.נפרדבלתיחלקשהם

רבותשניםאחריגםבעברי.תנכתביםאינםהסיפוריםלשפה.מוקדשהראשןוהחוט

לפרסםגםאלאלכתוברקולאבפולנית.ולכתובלהמשיךבוחרתהיאבישראלחייםשל

ומשאירההעברית,השפהשלוהסמוייםהמפורשיםמחוקיהמתנערתהיאבפולין.בפולנית.

למסךמבעדרקלאבהמתבוננת.אנישלילחוויהשלההחוויהביןנוספתכחציצההתרגוםאת

אינםהדימוייםפרחים,אותםאינםהפרחיםבההאחרת,לשפהמבעדגםאלאוהמקום,הזמן

אניולכןשפתם,אתדוברתאיננישלה.מאלהמאודשוניםאצליהאנשיםוגםהדימוייםאותם

פולנית.הדובריםאלוודאימקבליםיותרחדהבבואההמתרחש.שלקלושהבבואהרקמקבלת

היהודיים.וללאוםלעםהמשתייכתממנייותרלהזכאיםהםמדועתוההעצמימוצאתאני

ביןלסנכרןלי-המאפשרוהמדודהקבועהשעוניםזמןהזמן.ממושגפורמתהיאנוסףחוט

אינו-במהלכהכך·וכךאוהמלחמהמתחילתכך·וכךלמדודאוישראל,לשעוןפוליןשעון

תפיסתאותהחולקותשאנותחשביאלבפ~י:מתריעההיאהראשוןבסיפורכברשלה.הזמן

המלחמה,שלהראשונותהדקותחמש·עשרהלאחרמסתיים"הסוף",ששמוהסיפור,זמן.

וזמןהמלחמה,בתחילתקצואלשבאה"לפני"זמןזמן:שלשוניםסוגיםשניביןהחוצצות

גםהמלחמה,תוםעםהמתרחשיםאלוגםהסיפורים,כלעלהמשתלטתחום,שאינוה"אחרי"

פינקאידהעונההאחר,הזה,הזמןמהוהשאלהעלסיומה.אחרישנהעשריםהמתרחשיםאלו

השני:בסיפור

אמותלנוהיוהשלישית.לפניאוהשנייהאחריאוהראשונה,האקציהאחריקרהזהאמרנו:אנחנו ...

מקצתנואתהמביאזההשוני,בחותםתמירטבועיםתמיר,נבדליםהנבדלים,לנוזמן,שלאחרותמידה

אחתלאשאירעכדרךדיננו,ונחרץשבהשונים,אנחנורוח.שפלותלידימקצתנוואתגאווהלידי

אםכיוזריחתה,השמשבשקיעתולאבחודשיםלאנמדדשאינוהזהבזמןדיננוונחרץשבבתולדותינו,

("פיסתבדרמה.אוברומן-הספרותבתחוםלדובהמשמשמונחפעולה,תנועה,המצייןבמושגבמלה,

 .) 13עמ'זמן",

אניוהחודשים.הימיםספירתעלמבוססותשאינןאחרותזמןאמותהמלה.וזמןהפעולהזמן

גזורשזמנוהקולקטיבשלסיפורואללהצטרףה"אנחנו",אמירתדרךבהןלהיאחזמנסה

משםמושלכתאניאך"תולדותינו",המנחמתהמלהתחתלהסתופףדין,ולחריצתלמאורעות

ובפעולה.בתנועהבמלה,נחרץשזמנובמימדוברתולדותינו,בזמןמדובראיןהבא.במשפט

הנושאהאקציה,במונחמקופלותהזמן'מושגאתהמגדירותוהפעולה,התנועההמלה,

ומכתיבהמשמעותלומעניקההזמן,אתחורצתהמלהוהפעלה.קביעהאמירה,שלמשמעות
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אדוניםזמןזמניואני,הנידון.שלמשליטתוהמופקעהאדונים,זמןזהוקפיאתו.אוזרימתואת

החייםאלההנבדלים,שלזמנםאתבמלהחורץחורף,ושעוניקיץלשעונילחגים,המחולק

שלטוני.תחת

הרצףכהמשךאליולחבוראולצדולדורשלימזמנימונעפינקאידהשלהאחר""הזמן

אנישבתוכוהלאומילזמןמשייכותוגםמופקע Iממנימופקעהזההזמןקולקטיב.אותושל

ך~נים. ?iהמשלזמנםאינוהקורבנותזמןמתגוררת.

הסיבתיהעיקרוןמןגםהזמןמושגאתפורמתהיאבכ,ךמסתפקתלאפינקאידהאך

מגוריו,מעירבורחיוזףשנסגר","המעגלבסיפורליניארי.רצףעלבולהתקדםהמאפשר

אתשם,דווקאלפגוש,מנתעליחסית,הבטוחההולדתועיראליהודיה,בפניונסגרתההולכת

ההשמדהממחנההמשתחרראדםנושא",עלליליות"וריאציותבסיפורגםמותו.אתגורלו,

המונעהמעגלי,האחר,בזמןכלואהואלבחירותיו.קשרללאושוב,שובאליוחוזרעצמומוצא

להתקדם,מסקנה,לבנותהניסיוןהעתיד.אלגםאךשהיה,הזמןאלהעבר,אללהתחברממנו

לשבץהניסיוןהזה.בספרלכישלוןנידוןהמחנה,מןלהשתחרראפשרלפיוהיסודמטיעון

הציונות,היאלשואההיהודיתשהתשובההמסקנה,אלהשואפתהטיעוניםבמערכתזהטיעון

ושלי.פינקאידהשלוהזמןהשפהמושגיביןוהפערמהשברמתעלם

אםשואלתהיאהיהודי.הקולקטיבעלגםפוסחתאינהפינקאידהשלהפרימהמלאכת

פיצולםאתדברשלבסופוחשפהלאהשואהואםבקולקטיב,מדוברכילטעוןבכללניתן

אתמדגישיםהקריאהמןהעוליםוהאימההמוותהפוטנציאליים.חבריושלוחלקיקיותם

שאבוהעדרהאוהאחווהעלשהשאלותהכוחאתומפרקיםהדמויות,ביןוהזרותהשונות

לשואה.שהוצמדהלאומיותממטען

ושברירימורכבהואכימראיםסיפוריההאחווה.במושגפינקאידההופכתושובשוב

בשותפותהלאומיות,תחושתשבבסיסהאחווה,שלמקורהאםלחשוב.רוציםשהיינומכפי

אדםביןשואלת,היאגורל,שותפותקיימתהאמנםזו.גורלבשותפותגםמתעמרתהיאהגורל,

בכפר,היושבלזהבעירהיושבזהביןהבאה,הפעםעדלחמוקהמצליחלזהבאקציהשנשלח

פנאיזאתבכלומוצאתהגרמני,הכלאבביתלמותםהמחכיםהיהודיםקבוצתביןאפילואו

החדשים.בנידוניםלהתעמר

המלחמה:בתוםלאהובתונערביןבדיאלוגהשאלהמתחדדת"הקוץ"בסיפור

הואבמבוכה.הנערהשתתקזה,"עם"מספיקהנערה,כשאמרהלטייל.ויצאומאורצעיריםהיושניהם

אףלישאיןומפניהסוף.עדזהכלעללדברצריךתביני,"אבלאמר,שקטובקולחייךסליחה,ביקש

"אנימבינה?"אתמוגלה.תהיהשלאכדילהוציא,ושמוכרחיםעמוקשננעץקוץכמוזה ...ממךחוץאחד,

היכרותםכיהיססה,היא-ימים"כמהכברסוף.בליהזמן,כלזהעללדבראפשראיאבלמבינה,מבינה,

חושבאתהאםאבל ...לטובתךרקמתכוונתאניזה.עללספרמפסיקלא"אתה-בלבדשבועבתחיתה

 .) 207עמ'("הקוץ", " ...ככהשעדיף
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לאותהבהשתייכותלאגםמשותפת.קולקטיביתבזהותמותנותאינןהגורלושותפותהאחווה

ממשיכההיאהמוות.עםבמגעהמתנפצתבקולקטיבהתלויההאחווהבזוגיות.לאגםמשפחה,

בהכרחחולקיםאינםפינק,אידהאצלהמופיעיםאלו,פרטיםפרטים.ביןכאחווהרקלהתקיים

להסגירלאכדיעצמהאתהמסכנתהמשרתתילדה,למעןעצמההמקריבההאםיהודית.זהות

עושיםלאבעליו,שללמחבואהדרךאתלהובילשסירבלאחרשנתלהוהכלבהמשפחה,את

אידהשלמסיפוריהעולהכך-הלאומיתהגורלשותפותלאום.לאותושייכותםבשלזאת

הגורל,ושותפותלעצמן,נאמנותבודדות,קודם·כלהןשלההדמויותפיקטיבית.היא-פינק

ביחד'לפעולאנשיםשלהיכולתמןאלאמשותף,היסטוריממהלךנובעתאינהקיימת,זואם

עצמו.ההתרחשותברגעזה,למעןזהאו

מאפשרתבשואההיהודיםאלקולקטיביתמהתייחסותפינקאידהשלההימנעות

 •המרכזיכהסברהציונותעלנשענתואינהלאומיתשאינהפרספקטיבהלהעמידלה
השואהאתלהחזירהזרה,שלמהלךלהשליםלהמאפשרתהלאומיהנרטיבפרימת

אלנלקחה.שממנההפלנטהאלוהממוחזרת,המוסברתהמד~ןחת,המפורשת,"שלנו",

להיותמבלילמותהממשיכיםוהמתיםהשוניםהמקומותהאחרת,השפההאחר,הזמן

שנפערבמרחקישראל.מדינתנבנתהשעליההפלטפורמהאוקדושינו,בנינו,רבבות

להבחיןידעתיכשלאבעבר,החזקתיבההילדותיתהמחשבהאותימביכהלבינהביני

הניסיוןאותימביךעדשתו.עלאותןשרשםהטלסקופלביןלעינישהגיעוהתמונותבין

להקשיבהיכולתחוסראותיומעציבכאן,המתרחשעלגזרותולגזורמסקנותלהסיק

לאומית.בהכרחשאינהלאחווהפתחשפותחהזהלקולגם

שומעיםשאנולעצמנולדמותמאשרכלל,להקשיבלנסותלאעדיףאוליחושבת,אני

מתרחש.מהאתהמצדיקיםקולותמשם

והתחלה":"סוףשירהאתכךמסיימתשימבורסקהויסלבה

שידעואלה ...
ומדוע,כאןהתרחשמה

לאלהמקוםלפנותחייבים
 .מעטשיודעים

ממעט.ופחות

דבר.שוםולבסוף,

שכיסהבעשב,

והתוצאות,הסיבותאת

לולשכבחייבמישהו
שיניוביןשיבולתעם

בעננים.ולבהות

וייכרט)רפיבתרגוםוהתחלה""סוףשימבורסקה,(ויסלבה
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שכטרעודד

 lעבךית"שקךאןהןהטמא 0 [ 1"לש

העבריתשללגנאלוגיה :והארמיתהקודשלשוןבין

אי·לביןהטהוראפשרותביןהחותךהלשוניהאירועבטהרתו,הלשוניהאירוע

בהתנכלותבבל,בשםהוטבעלאחרי,הלפניביןלרבים,היחידביןהטהור,אפשרות

האירועהאירוע?לפניהשםאוהשם,לפניהאירועשפתם".שם"ונבלההלשונות,

שנותר[ה]יחידי[ה]שםזהוהאם-עצמהובבלהשפה?שלהאירועאוהשפותשל

ואולישפה?שלממותהשנולד[ה]יחיד[ה]שםאושהוכחדה,שנאסרה,משפה

השפה?שלממותה

בבל:שלהסוףהתחלתאובבל,מגדלסיפורהתחלתבהתחלה,להתחילעלינו

לבניםבלבנההבהרעהו:אלאישויאמרואחדים.ורבדיםאחתשפההארץכל"ויהי

לנוונעשהבשמיםוראשוומגדלעירלנונבנההבהויאמרו: ] ... [לשרפהונשרפה

אומר:והמדרשתמוה,הסיפור .)'ד-'אי"א,(בראשיתהארץ"כלפניעלנפוץפןשם

לאהפלגהדורמעשהנתפרש,המבולדורמעשהאחודים.דבריםאחרים,"דברים

אמרמינכתב.לאפירש?לאמיאתר).עלבחיירבנו ;'ול"חרבה(מדרשנתפרש"

הםמהנכתב.לאזאתגםהפסוק?דבריאוהבונים,רבדיאלוהאםאחדים?דברים

המעשה?אתבכלללפרשאפשרהאםאחדים"?ל"דבריםבניגוד"דברים-אחודים"

נתפרשהמבולדור"מעשהאפשרית:בלתיבבלסיפורקריאתכירומזעצמוהמדרש

נתפרש".לאהפלגהדורמעשה

זכרהיאבבל-שהיאמהאתטורדתבבלהרישמת,למהזכרהיא"בבל"אם

האלוקית,ההתערבותשלפניהלשונילאוניברסלי ,אפשרילבלתי ,שהוכחדלמה

פועלתבהיאאפשריתבלתיאפואהיאבבלאחדים". ...אחת ...הארץכל"ותהיאת

בבלאםבבל?].ואחרילפניהייצוגומה-"מייצגת"שהיאמהכלשלהלוגיקהנגר

הבלתישלזיכרוןהיאהריבבל,מגדלאחרינולדה"בבל"אםזכר,ולאזיכרוןהיא

למתרגמתובמיוחדהסיוע,ועלהחשובותההערותעלרז·קרקוצקיןולאמנוןמטרלענתמורהאנין.

מייזלס.רותהחיבורשלולעורכת
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שלאחדים","דבריםשלשפהביןהטהור'אפשרותביןחותכתבבללזכירה.אפשרי

נולדהאםביןמעתה,אמורלזו.זוונזקקותזקוקותשנטפלות,שפותלביןהארץ,כל

היאשלה·גופא,שיברונההיאבבלגוויעתה,מלפניזכרהיאאםוביןמותה,אחריבבל

שאירע,דרךכלעלבטהרתו.הלשוניהאירועהיאעצמה,שלההלוגיקהשלהיפוכה

"כמונו"בלשונותהמדבריםשלשממקומםוביה,מיניהאבללהתרחש,היהיכוללא

כזואיננהשלוהלוגיקההאםאירוע,כלאוו"אירוע",להתרחש.שלאהיהיכוללא

עומדתאיננהבבלהאםכךואםכלל?אירועהיהלאהרילהתרחשהיהיכולשאלמלי

אירוע?הואבאשראירועלכלמיוחדביחס

עצמה,בשפההואהחשדבעצם,החשד.הואאופיוכלחשוד,הזההמאמרמעיקרא,

ואנימלכתחילה.בקוראיםחושדאנילכןבכלל,ובלשוןהקודשובלשוןהטמא,בלשון

מטבעההםהחשדותהחשדות,אתלסלקאפשרשאישיאמרמייהיהחשוד?אינני

ומחשידה.חשודההיאאותה,מכיריםשאנוכמושפההיאשהשפהמרגעהשפה.של

בספרושיקראלמיהמינות".עלחשודיםהם"הריטייטלבוים,יואלשלבלשונואו

ושלהספרשלהמרכזייםהמבניםכאחדהחשדיתגלהמשה","ויואלטייטלבוים,של

היאהשפהשלההיסטוריההאחרים.והלשונותהקודשולשוןהטמאהלשוןהלשון,

מקומואתלתפוסמנסיםוהעירהמגדלשבוניהאלוקיהחשדחשדות,שלהיסטוריה

בלשוןהלשוניהחשדמתוךהחשד,מתוךושובשובשנוסחווהאיסוריםכביכול,

הלשוניהפערמשוםאלאבלשון'נאמרשהחשדמשוםלאהלשוניהחשדעצמה.

מחפשיםאנחנולכאורהונדברים.דובריםביןוהפערודבור'ודיבורדוברביןהפער-

ומהילשון.אותהדובריאנחנוהטמא,בלשוןכותביםאנחנומשותפת,שפהעכשיו

אחרים.בלשונותוגםהטמא,בלשוןאומריםסינית,"זה"בשביליהמשותפת?השפה

האלוהים"ב"עיראוגוסטינוספרידה.לפניזוגבניאומריםמשותפת,"שפהלנו"אין

לכלבוהאדםביןהקירבהבבל.מגדלשלפניהשפהבאובדןמקורןהמלחמותכיטוען

הניסיוןדאוגוסטינוס).אליבא(כךשוניםלשונותדובריאנשיםשנישביןמזוגדולה

להמציאמנסיםפוליטייםארגוניםאין·ספור-לשונותביןלקרבהואהפוליטי

הדמוקרטיהשלהכוזבתהסיסמאהיאנדבר"ו"בואונצים,לדובריםמשותפתשפה

אוניברסיטאייםמחקרמכוניאין·ספורגםשמידט.קולשהראהכפיהליברלית,

התרגום,לפטיששבהוהספרותיתהאנתרופולוגיתוהמחשבהבתרגום,עסוקים

המשותפת.לשפה

מןאולילגמרי.מתפוגגיםשהדבריםלפניהמאמראתלפתוחצריךכאןואולי

שקראוהוהטמא("לשונםהכותרתמחברעלקצרבתיאורזהמאמרלהתחילהראוי

מסאטמאר?הרב'היוייליש,ך'יואל,ך'טייטלבוים,יואלעללדברכלומרעברית"),

לאכבר-מוסגר(במאמרשבהונגריהסאטמרקהילתשלרבהטייטלבוים,יואל
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לציונות.הגדוליםמהמתנגדיםחסידי,מנהיגשם).שינוירקרומניה:אלאהונגריה,

אתהיהודיתובלאומיותכפירהבציונותראהישראל.מדינתשללחיסולההטיף

הציונית,קסטנרברכבתההשמדהלמחנותמהמשלוחעצמואתהצילהגדול.החטא

שילחזו'תקופהשלביותרהאפלהפרקשחיתהייתכןכיארנדטחנהכתבהשעליה

משפחתוואתגופואתוהצילרע,להםיאונהלאכילהםכשהודיעלמוותחסידיואת

מחדשוהקיםבווילאמסבורגהתיישבלאמריקה,היגרהציונים.המטיפיםפיעלכך-

כיליונההיאהציונותכיטעןבשואה,הציונותאתהאשיםגדולה,חסידיתקהילה

השנייםשלהצירוףואם"יהדות",ישואם"דת"ישאםהיהודית,הדתשלוחיסולה

חסידות,תורותכתבהואבספרו.להופיעיכולולאמופיעשלאצירוף-אפשרי

מאמרים:שלושהכורךהספרזה.מאמרבמוקדשיעמודמשה","ויואלספרוואת

הקודש.לשוןומאמרישראלארץיישובעלהמאמרהשבועות,שלושעלהמאמר

הקב"השהשביעהשבועות,ששאתאוהשבועות,שלושאתמבררהראשוןהמאמר

ידחקוושלאבאומותימרדושלאבחומה,יעלושלאכגוןהגויים,ואתישראלאת

אופניאתמבארא"ייישובמאמרמדי.יותרבישראלבהםישתעבדושלאהקץ,את

הקודשבלשוןלדברהאיסוראתמבארהקודשלשוןומאמרא"י'אתליישבהאיסור

זושאלההמאמר?נכתבשפהבאיזואבלישראל.לבנותהלשוןאתללמדהאיסורואת

לפרסםהחלטתועלבהתנצלותטייטלבוים.שלכתיבתותוךאלבהכרחעצמהתכפה

טייטלבוים:כותבזהספר

מדברי.תועלתלחםיחיהשכתבתיהדבריםבכלהעיוןשאחראנשיםשיימצאואקווהזהכלעם

כיכדאי,הכלמישראל,אחדאףהזאתהרעהבדעהמהמבוכהלהוציאשאזכהבידייעלהואם

מאזנייםבכףאותםוישימוהעולםבכלהנעשותהמרובותוהעבירותחדורפרצותכלניקחאם

ולעבהראשפורחהשורששהואהכל,אתתכריעהשנייה,מאזנייםבכףציוניתוהמריבהאחת,

כלאתהמטמאיםחמהוחןכולו,העולםשבכלהנזיקיןאבותשבכלהטומאהאבותאבישל

יא).עמ'(ימהעולם

מעולםאשרהביטוייםכלשלצירוףאוהנזיקין,וגםהטומאהגםהיאכןאםהציונות

שאיןנפרדות,תלמודיותקטגוריותהןהנזיקיןואבותהטומאהאבותיחדיו.חוברולא

בהצהרהדיהציוני.באירועלאחדנכרכוונזיקיןטומאהאבלדבר,וחצידברביניהן

העבירהמוסגר,[ובמאמר"העבירה"מתחוםחורגתשהציונותבכךלהכירכדיזו

המליםהרבים"],"בעוונותינוהמוסגרת,בלשונואלאהנוצרית,במשמעותהחטאולא

"המדינהמוסגר,[במאמרציוניתהמדינהאתנכוןלתאריכולותלאועבירהפירצה

מהוהציונית?המדינהולאציונית""המדינהלמההציונית.המדינהולאציונית"

בריבוי,להופיעיכולותועבירהפירצההיידוע?].כשמסולקשנוסףהנסתרהאוגד
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מעבריםבשלושהבמטאפורהנסוגהציוניתהמדינהואילוהריבוי,עלשומרותהן

ראש.פורההשורשאלהטומאה,אבותואביהטומאהלאבות Iהנזיקיןאבותבין

אלאהתחברושלאקטגוריות-לאגודהמתחברותהשונותההלכתיותהקטגוריות

החלותהרגילותההלכתיותהקטגוריותמדועמדוע?ציונית.המדינהשלבאירוע

נכתבתשפהבאיזוושוב:הציוני?האירועלתיאורתועלתחסרותוכופריםכפירהעל

הזו?האפולוגיה

השרת,למלאכיברבים,וללשונותביחידללשוןלבבל,שובלגלותעלינועתהאבל

בלשוןהתקבלשם""לעשותהביטוי "?ם Wלנו"נעשההביטויפירושמהולשאול

כדישםולעשותעירלבנותהתחבולההקודש.בלשוןשגורביטויאיננואבלהטמא,

פתורים.בלתי"אחודים",נותריםהדבריםהמדרש,כדברימבוררת.אינהלפרץלא

שם?לעשותמדועהארץכלפניעלהתפוצהאתלמנוערצואםנשאל:זאתובכל

הביטוי.משמעותעלהםגםתהוהשוניםהתרגומיםמה?שלושםשם?עושיםואיד

בראשו.אליללנוונעשהשביאורו:כרישיה",סגדולנא"ונעבדכתב:יונתןהתרגום

רבהמדרש(ראותזכירו"לאאחריםאלוהים"ושםכמוזרה,ועבודהשםואליל,שם

בלשוןאואליל,שלשםהואדבר,שלשםהואהשםשם.לעשותאפשראיאתר).על

אונקלוסתרגוםלעומתו,יונתן.תרגוםשלהפירושזהוכוכבים.עבודתשלשםחז"ל

שוםלנא"ונעבדובלשונו:נתפרש",לאהפלגהדור"מעשהלפיובעיקר,מחזיק

כלפניעלנתפזרשמאשםלנוונעשה(ובתרגום:ארעא"כלאפיעלנתבדרדילמא

שםעשייתביןהחיבוראלאנותרלאלנונותר?מהשם?עושיםאיךכן,אםהארץ).

שלתוצאההיהלאבבלמגדלחורבןשנראה,כפימבורר.הבלתיהחיבורהבנייה,לבין

כרוכיםהאירועיםשניאלאמקרא,שלמפשוטולכאורהשעולהכפיהשפה,ארנון

לבנות,בניסיוןהתחילהמודרני,החורבןהחדשה,הלאומיותגםדומה,באופןבזה.זה

ישראל.בארץומגדלעירשלהקולוניאליתבבנייה

החשדהציונות.שנולדהקודםעודנולדישראלבארץהנעשהכלפיהרבניהחשד

בארץלהתגוררשעברוומצוות,תורהשומרישמים,יראילאותםביחסכברקייםהיה

טייטלבוים:שלבלשונווכךהציוני.הרעיוןלידתלפנירבזמןישראל

שהלךבשביללא"י,יסעשלאהנ"להצדיקהגאוןאצלהקורהבעוביכ"כשהתאמץמהונדאה

טעותהיהאבלשמיםלשםכוונתושחיתהאף[קולוניות]קאלאניעסלעשותהרעיוןבאותו

ישראלגדוליכיהזהברעיוןשהלכואותןשלבמכתביהםגםשמבוארהבאתיוכבדונורא.גדול

הנדפסהארץחיבתשבספרהמכתביםמןובא'לזה,מתנגדיםהמהגדוליםהיותרוהצדיקים

מןשא'לאמודכתובושםהציוניהרעיוןשנולדקודםעודזהוהיההקאלאניסטעןרעיוןלחזק

לעשותשירצומזה,יצמחשלאשמפחדיםבשבילהואישראלגדולילזהשמתנגדיםהטעמים

אותםחושדיםשוואבעלילותכישמהוכתובלגמדיזההכחישוואזלעצמם.ומלוכהמדינה
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ע"יהמדינהלעשותהרעיוןבפדהסיאנולדכאשדאח"כושוב ...אסורשזהיודעיםהמהגםכי

לסוףהצדיקיםידדוכילמפרע][התבדרלמפרעמילתאאיגלאיתרנ"ו,בשנתהידועהטמא

שיד')(ימ,שטןמעשהזהכלוהיהמדינה,לעשותשירצודעתם

היהולמלוכה,למרינהתשוקהתייצרהקולוניותבנייתכיהחששהרבני,החשד

אךמצוות,קיוםלאפשרכריאמנםנבנוהקולוניותהציוני.הרעיוןלפניעורשם

לבטאכושלתשהשפהמצוות·עבירותמעבירות,יותרכגרועותיתבררוהןלמפרע

הטומאהאבות"אביכגוןמוזריםלצירופיםונזקקתשלה,הרגילותבקטגוריותאותן

לכאורה.רקאבלהלשוני,האירועאתלכאורהמקרימההבנייההנזיקין",אבותשבכל

הקולוניה.אתהבניין,מעשהאתיבררהמאוחרהלשוניהאירוע

המקרא,פיעללכאורהכךהמגדל.שלבבל,שלהחורבןחיתההשפותהתנכלות

לשוניתהבנהאיכאילורש"י,דבריאתרבןביתשלתלמידיםלומדיםלכאורהכך

טיט,מביאוזהל~~השואלזה-רעהושפתאישישמעולא"אשרלחורבן:שגרמההיא

האלוהים"ב"עיראוגוסטינוספיעלגםאתר).(עלמוחו"אתופוצעעליועומרוזה

שפתתכליתית,בשפההבנהחיתההלשונותהתנכלותלפניקיימתשחיתהההבנה

העיקרכזכור,אבל,בבבל.שונותלשפותשהתפלגהוהיאהבנאים,שפתהתקשורת,

גחהפלידורמעשה ) ... (אחודים"דבריםהמדרש:דבריהואהזההמאמראתשמלווה

משה":ה"ויואלשואלהמשותפתהשפהאברןועלנתפרש".לא

לשונםאתפתאוםפתעישכחואחתבפעםכולוהעולםשכלכזהנפלאלנסצורךהיהלמה

אמריכןהכיובלאווהמגדל.העירמבנייןלבטלםלמקוםדרכיםהרבההלאאחר,ללשוןוישתנו

ורוחותליליךאזנעשומהעולםוחלקנבלעושלישנשרףשלישמגדלק"ט,דףסנהדריןבגמרא

הארצותכלנכנסוולהנשאריםשם,רבהבמדרשכמבוארהיםהציףהעולםמןחלקגםונו'

אחרכןאםלמקומה,וחזרהמקומהאנשיבלעהאחתוכלהפלגהדורשםשהיוההריםבראשי

הלשון?בשינויעודמינאנפקאומאיעוד,לבנותיכלוולאהחבילהכלנפרדההאלוהנסיםכל

תכג')(ימ

לבלולמרועתמוה:המרכזיהענייןנשאר ,סנהדריןבמסכתהגמרא,פיעל ,כלומר

בחורבן,גםאלאבבנייה,רקשלאהריהאחודים","הדבריםאתנזכוראםלשונם?את

 .מבארואין ,והלשוןהמגדלנכרכו
הלשוני:האירועלשאלתשנשובקורםטייטלבוים,שלאחרלפיתולעתהנפנה

הטענההחורבן?אחרידיברולשוןובאיזובבל?חורבןקורםדיברושפהבאיזו

אליבאכךעברית.דיברובבללחורבןשקורםהיאמתבקשת,כמעטהמקובלת,

הלשוניתהגנאלוגיהעברית.חיתההיחידההשפההאלוהים,בעירראוגוסטינוס
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"כיפלג,אביעברהשםשלהטיהעבר,השםשלשיבושהיאהעבריתכימלמרת

ממשיכההעבריתהלשונות?התנכלותאחריללשוןקרהומההארץ",כפלגהבימיו

העבריםלאברהם.שםמבניבירושהשעברההלשונות,ביןאחתכלשוןלהתקיים,

עברית.ירבדואועבריתדיברואועברית,מדברים

חיתה"כאשרלטענתו,האירועים.שלמרתקתהשתלשלותמתאראוגוסטינוס

היאשכןהאנושית','הלשוןאוהאנוש','שפתזולתשםלההיהלאאחת,שפהרק

מתיואולם, .) XVI 111האלוהים",("עירהאדם"בנידיברובההיחידה,השפהחיתה

באותוזההיהדאוגוסטינוס,אליבאשמה?אתזושפהקיבלהכן,אםהתפרטותובאיזו

שעברותהליךאותובדיוקעברהזושפהשמותיהן.אתהשפותיתרקיבלושבוזמן,

הבהמציע?עצמושהואהלוגיקהאתכאןמפראוגוסטינוסהאיןאךהאחרות.השפות

קיבלהבבלמגדללחורבןעדהיחידההשפהטיעונו.שלהשלביםאחרלרגענעקוב

שנבחרהמשפחהשפה";ב"אותהולהשתמשלהמשיךשזכתההמשפחהשםאתעתה

היהתמיםצדיקש"אישנחאתמוצאיםאנוהמבולשבתקופתכפימסוימת.מסיבה

השפהבבל.בתקופתשובקרהכךהאנושות,אתלהמשיךנבחרולפיכךבדורותיו",

להיקראוזכתההאלרצוןאתשקיימהלמשפחה,ניתנהמהחוטאיםשנגזלההאחת

אוגוסטינוסשלסיפורואחרנעקובאםעבר.משפחתהיאהרימשפחה,אותהשםעל

אותהלשמש"המשיכההעבריתטייטלבוים.שללתפניתמוכניםנהיהקמעא,עוד

זושפהמדועמסבירזה ....שונותשפותעל·ידיחולקואחרותאומותכאשרמשפחה,

ממשיך:ואוגוסטינוס ) XVI , 11האלוהים",("עירעברית."ואילךרגעמאותונקראה

משום ,)םש(אברהם"השתמשבההשפה,חיתהשהעבריתמשמעותחסרזה"אין

והנביאיםהאבותבידישש~מרההשפהם wהיאו"עבריתהלאהלהתגלגלשהמשיכה

במליםמסתכמתהזההסיפורתכלית .)םש(הקודש"בכתביגםאלאבדיבורםרקלא

דרךמכןולאחרלאברהם,מעבראחתבשושלתנמשךהעברישהעםהוא"ונכון

 .)םש(גדולה"לאומההפךשישראלעדאברהם

הסברואתניקחואםחגים,אנוסביבהבבל,שלהזtפוריהאתנזכוראםואולם,

שלהלשוניבאירוענעוצהואומותלמשפחותהחלוקהלפיועצמו,אוגוסטינוסשל

נפרדתכמשפחהקיימתחיתהכברעברשמשפחתייתכןכיצדלשאולעלינובבל,

התנכלותקודםעודאפשרייםהיולאומייםוהבדליםמשפחותואםהאחרים?בקרב

זובבבל?אלוהיםשלהלשונימעשהומאחוריעומדמהלשאולעלינוהלשונות,

שלשמהאםנוסף.בממדכאןמתגלהוהאפוריהטייטלבוים.שאלאותההשאלה

הלשוןהיחידה,הלשוןחיתהכאשרהאפשרויותבאופקהתקייםלאעברית, Iזולשון

אפילושינוי?שוםעברהלאשהשפהלטעוןאוגוסטינוסיכולכיצדבלשון·יחיד,

שלבהואבשם,עצמךעללדברהיכולתבשם,עצמיתשקריאהחושביםאיננואם
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השפהעלהיהאוגוסטינוסשללתיאורשבהתאםלהודותישעדייןחיוני,התפתחות

עברית?נקראתהיאשפהבאיזויותר:עודמהותיכלשהו,שינוילעבור

שללדעתומשה"ה"ויואלשלתשובתוביןההבדלעכשיו?נכתבתהיאשפהבאיזו

שעקבמיאתיפתיעלאוהציוניתהנוצרית-מערביתלהיסטוריוגרפיהאוגוסטינוס,

לאבבלחורבןעדדיברושבההלשוןדטייטלבוים,אליבאעכשיו.עדהדבריםאחר

ומההלשונות.שלפניהשפהחיתההקודשלשון 2הקודש.לשוןאלאעברית,חיתה

בשפתהשםלהלהיותיכולהאםשם?זולשפהלהיותיכולהאםזו?שפהשלשמה

השם?היהממהלהבדיל-הלשונותהתנכלותלפנישם,לההיהואםובלשונה?

רבניים,בחיבוריםשמצויותדומותולדעותאוגוסטינוסשללדעתובניגוד

היפתאתמצטטהואהעברית.השפהשלמאודשונהגנאלוגיהמציעטייטלבוים

לשונו:וזועברית,השםמקורבעניין

וכתבדומיאהנהרעברבנישללשוןאלאהקודש,לשוןהיינולאועבריולשוןהיפתשםוכתב

וכיוןפשוטהוכוונתוגדול,כהןבפרקבסנהדריןכדמשמעהנהרעברבנישלדהיינועברי

עלעברינקראהלשוןדגםמשמעהנהר,בעברשםהדרההאומהשםעלעברינקראשהכתב

כלנתפלגוהפלגהבדורכיהקודשבלשוןדברולאבוודאיכולםוהאומותשבשם,האומהשם

בפרשתשכתבהרמב"ןדבריגםלהביןיכולתילאהטעםומזהלשון.לשבעיםאומותהשבעים

שםעלהעבריאברםהכתובקראוהיפתולדעתנמצאהקודש.בלשוןדיברושהכנעניםריגש

ת"כ)(ימ,הקודש.לשוןשאינוהלשוןאותו

לשוןאיננהשהעבריתכאפשרותמגלהעברי,השםשלהגנאלוגיהאוהשם,כןאם

הארמית.אחר'לשוןדווקאאלאהקודש

לשםאחרשםאלאאיננועבריתהשםכילמסקנההמחבראתמובילמפותלחשבון

מסובכתלארמיתהקודשלשוןביןהזיקההקודש?ללשוןהארמיתביןומהארמית.

שלבפנומנולוגיההגלות,שלבפנומנולוגיהכשנדוןבהמשךנדברועליהיותרעוד

לשאלהעכשיונחזורבחטףאבלהגדולים.הלשונייםהאירועיםובשניהקודשלשון

בהיסטוריוגרפיהזושפהשמכונהכמועברית,דיברמיאוגוסטינוס:שלהשנייה

מחדשיוהריהיהודים,שפתזוהיכיסבורכזכור'אוגוסטינוס,והציונית?הנוצרית

האם"אשכנזית"?במכונההקוידש,לושןאו"ספרדית",שמכונהבמההקודשלשון-מוסגרוכמאמר . 2

"ועכ"פקודש?לשוןאוקוידשלושןהאםעכשיו?בומדבריםשאנחנוהטמאבלשוןלדברמותר

ומטמאיםהטמאיםהציוניםהמדיחיםהמסיתיםע"ישנקבעלספרדית,מאשכנזיתהלשוןששינוי

גםחדשלשוןממשהואועכ"פ ...במנהגיהםלהחזיקמאדחמורשאיסורספקשאיןר"לנוראבאופן

(ימ,נקיות"נפשותבזהלצודד rהקודשבלשוןללה"קוקרובדמיוןבדרךשנעשהאלאהספרדים,אצל
תכ"ט).
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נשכחה,הקודשלשוןכיטועןטייטלבויםואילוכך.סברוהםגםהעבריתהלשון

ה·המקורית,הלשוןמדבריושיעלהכמואו Iדיבורשפתחיתהלאמעולםכי

Ursprache , ביןשפהכשלעצמה,שפהשלבאפודיההכרוכהאפודיהאלאאיננה

איננהזושטענהיגלהרציניהיסטורי""שמחקרכמובןרבים.בלשוןשפהאושפות,

לפידיברושניביתבתקופתבארמית.כידוענכתבוהתלמודיםלחלוטין.מופרכת

תקנותלמןיוונית,הנהניםכתבובמקדשוארמית.יווניתטייטלבויםשלטענתו

עברית,דיברמארם,קרי Iהנהרמעבראברהםכלומרהעברי","אברהםואילועזרא.

מתבקשת:לכאורההשאלהארמית. Iקרי

דורקודםהלאהקודש,בלשוןדבריוכלהשלוםעליואבינואברהםדברלאלמהטעםוצריך

אבינואברהםאבללשונם,נתבלבלשאח"כאלא ...הקודשבלשוןרקהעולםכלדברוהפלגה

 ,)'כת(ימ,אחר?בלשוןגםלדברהוצרךולמההקודש,לשוןבלשונונשארהשלוםעליו

הסופר,עזראלגביוגם

כדיבתורהקוראשהקוראמהלעםמתרגםהמתורגמןנשיהאעזראמתקנתזההיהפניםכלועל

ישראלמלכותאזנמשךשהיההחורבןעדשנהמאותמארבעיותרולאהדברים]ענייןשיבינו

הלשוןהכלשילמדועזראתיקןלאולמהלמתורגמןהזמןבכלוהוצרכואדמתםעלושדריך

שגםנשתנהומהכלשונו,ועםועםככתבהומדינהמדינהבכלשהואכמוהכליבינווממילא

זה]כללהביןטעםןוצריךכ"זלהביןנעיוטעמאהלשון,שיבינואפשרותהיהלאעזראבימי

 .)'כת ,מקוצרציטוט(ימ,

לצייןוקשהארמית,היאאבינואברהםשללשונועברית,איננההעבריתכלומר

ואולם,לשונות.ביןכלשוןשפות,ביןכשפההקודש,בלשוןדיברושבהתקופה

שלו,והחיבורבלשןאוהיסטוריוןאיננוטייטלבויםכאן.מעניינתההיסטוריהלא

מאמרבכינוילהיקראמתאיםהיהאולי Iאחרשםבעזרתאותולחללהיהצריךאם

התיאולוגיהשללאפשרותביותרהגדולהמתנגד-מוסגרבכמאמרתיאולוגי·פוליטי

ביותרמהחדשנייםתיאולוגי·פוליטיחיבורכתבעוד,להתבררשעתידכפיהפוליטית

ונשכח].נבלעשזכרולמרות

עברית?היאהשפההאםשפה?אותהדוברימיהםמשה"?ה"ויואלנכתבשפהבאיזו

אתלהביןיכולתיבות,ראשיבפיענוחעזרהמעטעםעברית,קוראכלולא.כןהיא

הטמא,הלשוןאלאאבינו,אברהםשללשונושאיננההעברית,אבלהספר,לשון

שריפה:דינהעברית,שקראוהו
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אינםחכמיםותלמידיומצוותתורהשומריאשרהעצומההתמיהמגודלבהגיגיבקרבילביוחם

לשונםאתלנעריםספרבבתיללמודשמניחיםמההואנוראכיהעוון,חומראתמרגישים

למעלה,קצתשכתבתיכמוביה,איתבנזיקיןגומאדיןאשרעברית,אותושקודאיןהטמא

וכפירהמינותהמלאיםמספריהםומקורוהמיניםע"יונתחדששנתחברהלשוןבזהשכןומכל

תכז').(ימ,העולםמןולאבדולשרפושהחיובספקשאיןליצלן],ברחמנאר"ל

הלשוןהקודש,לשון"בבל".שלפניהלשוןהקודש,לשוןלהיותיכולהאינהגםהיא

(וגםהעולםמןאבדהכינוי,דקאלאשם,להשאיןהלשוןבבל,מגדללפנישל

הלשוןהקודש,לשוןכיסבורלהלן)(שידוןסופרהחתםכאפודיה).תתברראפשרותה

נעלמה,הלשוןאבלספריםוכ"דבודדותמליםנשארולגמרי,מאיתנונשכחהעצמה,

נשכחה:

הואשגםבזהומבואר ...סופרמהחתםשהבאתיכמולגמריהלשוןמאתנושנשתכחודאיוזה

בלשוןלדברבניהםאתהראשוניםדורותהנהיגושלאזהמהועלזהמהלדעתלבואתשםז"ל

תכא').(ימבמשנה.מועטיםומליםהתנ"ךספריכ"דלגמרי.מאתנוהלשוןשנשכחעדהקודש

הלשון?נשכחהמתי-מוסגר[במאמרנשכחה.עצמההלשוןאבלללשון,זכרהםהרי

ואמנםזה,אתזהסותריםנמצאיםטייטלבויםשלדבריוזה:במאמרמדלגאניכךעל

איננהעצמוטייטלבויםשלהשפהכך,ואםשכוחה].תישארהיאאבלחשובההסתירה

עברית.המכונההטמאהלשוןולאהקודשלשוןלא

הגלותברבים,גלותאוגלות,הגלות.לשאלתקשורה-לענייננונשובאם-בבל

במקומותגלויותשהיאוגלותאחד,ובמקוםשוניםבזמניםשהןגלויותגלויות.שהיא

מקומוהואעצמוהמקוםשגםוגלותממקום,גלותשהיאגלותאחד,ובזמןשונים

לושאיןריבויהזמנים,בגללולאהמקוםבגלללאגלויות,שהיאוגלותהגלות.של

ברבים.ולאביחידלאשהיאכן,אםגלות,קצבה.לושאיןריבויתכלית,

שנייה,שאלההיאגלומהלשםהשאלהראשונה,שאלההיאגלו","למההשאלה

באופניםלהישאליכולההאחרונההשאלהגםהשלישית.השאלההיאגלואיךוהשאלה

היאכ"איךגםלהישאליכולההיאאבלגלו,לאןהגלה,מיגלו,אופןבאיזהשונים:

בבל,גלויות, 'ד"ישראל.בהןשגלושונותגלויותאחריעוקבטייטלבויםהגלות?"

ומוצאיהן.תולדותיהןלכלהגלויותכלאחרכאןנעקובלא-)'זטש(ואדום"ויוןמדי,

לדוגמא:כךהשונות,לגלויותתכליותיש

האומות,לביןישראלאתהקב"ההגלהלא :)ב"ע(פ"זפסחיםבגמראמבוארהגלויותובטעם

להכניסאלאסאהזורעאדםכלוםבארץ,ליוזרעתיהשנאמרגרים,עליהםשיתווספוכדיאלא

האמונהלפרסםדהיינוגרים,עליהםשיתווספוכדישאמרבמהפירשובמהרש"אכוריך.כמה

שטו').ימ, (כוכבים.עובדיבשארגם
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לגלות:אחרותתכליותמיסיונרית.גלותתכלית,עםגלות

מאי ,'הנאםאתכםפרשתיהשמיםרוחותכארבעכיז"לשאמרו ...ע"ב) 'ג(תעניתובגמרא

הכיאידעלמא,רוחיבארבעדבדרתניכולישראלהקב"הלהרקאמרהכיאילימאלהרקאמר

בלאלעולםא"אכךרוחותבלאלעולםשא"אכשםקאמרהכיאלאליה,מיבעיבארבעכארבע

לישראל:הואברוךהקדושלהםאמרשכךתאמראםלישראל?(הקב"ה)להםאמרנמהישראל

פירושו,כךאלאלומר.לוהיהכארבע"בארבע"כךאםהעולם.רוחותבארבעאתכםשפיזרתי

 .)םש(ישראל]בלאלעולםאפשראיכךרוחותבלאלעולםאפשרשאיכשם

שכתוב]נמהרוכתיב"מאיפסחיםבגמראכךישראל?הצלתדווקאהיאהתכליתואולי

כמבוארהאומותלביןשפיזרןישראלעםהקב"העשהצדקהבישראלפוזרנוצדקת

שטז')(שם,וחלילה".חסלכלותםיכוליןאיןזהידישעלאח"כשם

ידועיםוודאיהגלות,"צמחה"שבגללןומהסיבותמהטעמיםאתעלםהיריעהמקוצר

גלותשהןולגלויותהגלות,שלה'איך'לשאלתנחזוראבלאחרים.וסיבותטעמיםלכם

גלותזוהייחידשהיאגלותברבים.ולאביחידלאשהיאלגלותגלויות.שהיאולגלות

היאאיןאבלביחיד,שהיאוהגלותמצרים.גלותזואחד,בזמןאחרלמקוםכולםשגלו

לארץלבואהאיסורשהיאגלותהמדבר,דורגלותהיאממקום,אלאלמקוםגלות

כלתוםערבמדברכולםשיישארובפירושהגזירהשהיההמדברדור"וגזירתהקודש.

שלאבפירושנקראמבוארשנה[ארבעים]המ'אחרגםבכפסוק],נקראכמבואר ,הדור

זולת,לאס'מבןוהיתריםשנהעשריםכ'מבןוהפחותיםויהושעכלבאלאלא"ייבואו

שכב')(שם,תלחמו".ולאתעלולאבאמרובפירושעליהםונאסר

הגלויותמכלנבדלתהטמא,הלשוןשלפניהגלותהנוכחית,הגלותבבל,גלותאבל

היחיד,שלבצורההגלותאיננההיאהאחרות,

שהיוהראשונותובגאולותוגו',ותטמעותביאמוהכתובעלבשלחפרשתמשה,בישמהוכתב

שהןובשלישיתלמקום,ממקוםהעברהאלאמחוסריךהיושלאיעבורעדאמריחדמקונציך

איןוהםמהםיודעיזשאיןומדינותמקומותוישלזה,מזהכללידיעהואיןקצוותבך'מפוזרין

 .)םש(מאתנו.יורעיז

מפוזריםהםשבההגלותביחיד,שאינההגלותכלקורםכןאםהיאהשלישיתהגלות

קצוותבכללך'היאהקודשארץגםזוובגלותמקום,בכלמקומםהארץ,קצוותבד'

היאזוגלות 3למה?הזו,הגלותגזירתאתמפראיננוישראלבארץשררמיגםהארץ.

כשלעצמו,החשדשלהארץ",כלפניעלנפוץ"פןהגדולהחשששלואישושואישורו

כלמפוזריןישראלשיהיוהגזירהשהיההאחרוןהגלותבזמן"אבלשיתברר.כפי

לארץמבבלהעולהש"כלבבל,אמוראימחשובייהורא,רבקובעהבבלי,בתלמודמוסגר,במאמר . 3

בעשה".עוברישראל
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1 

1 

.1 

1 

ביחידשאיננההפיזור,גלותהיאזוגלותהמדינות'.'כלבכללא"יוגםהמדינות

בתודעתאףאלאעצמו,בפיזוררקלאמקודמותיה,שונה"זו"גלותברבים,ואיננה

במסוימות,המכירהתודעהאיננההמפוזרת,התודעהאוהפיזור,תודעתהפיזור.

היאאלאמסוים,במקוםשלאשלהיותבגלותאומסוים,במקוםלהיותשלאבגלות

באיההכרהלזה",מזהידיעהשאיןבאופןהואש"הפיזורבכךאפשריתהבלתיההכרה

אתיודעתשאינההתודעהמושאיה.כלאתלהכילהתודעהשלהעקרוניתהאפשרות

כןאםגלותלה.לעשותאפשראיוששםהארץכלפניעלנפוצושמושאיהמושאיה,

גלותעצמה,להמוכריםאינםשמושאיהגלותמסוימות,להשאיןגלותגלויות,שהיא

התודעה,שלהפיזורלעצמה.מושאיהאתלכפוףעצמה,אתלהכיריכולהשאיננה

איננוזהלהכילם.יכולהאיננהאבלהאחרים,במושאיםמכירההמפוזרת,התודעה

לעצמו,מסויםיחסמתוךאועצמו,בתוךהכללהכילשיכולהמודרניהסובייקטגם

הקאנטי:הסובייקטכדוגמת

דימויים,שלהרכבהמכילהבהסתכלותנתוןריבוישלשבאפרצפציהתמידזהותאותהשהרי

דימוייםהמלווההנסיונית,התודעהכיזו.הרכבהשלהתודעהעל·ידיאלאבאפשראיננהוהיא

שישבלבד,כךשמתוךנמצא ...הסובייקטשללזהותוזיקהלהואיןכשלעצמה,מפוזרתשונים

התודעהזהותאתשאדמהליאפשראחתתודעהבתוךנתוניםדימוייםשלריבוילקשרבידי

הדימוייםריבויאתלהשיגבידישישבלבד,כךעל·ידירקכלומר, ...עצמםאלהבדימויים

 " ...ושונהגווניםמרובהאנילייהיהכן,לאשאםשלי';'דימוייםלכולםקוראאניאחת,בתודעה
 .) B / 134הטהורה",התבונה"ביקורת(קאנט,

היאהסובייקט,שללזהותוזיקהלהשאיןכשלעצמה,המפוזרתהמפוזרת,התודעה

לקרואיכולהשאיננהאחת,תודעהבתוךריבוילקשרמסוגלתשאיננההתודעה

ותודעתהפיזור,תודעתאלאהפיזוררקאיננוכןאםהפיזור 4ולי'.'"שלילכולם

פיזורה.צורתיודעתשאיננהפיזורתודעתאלאהפיזורתודעתרקאינההפיזור

האימפריהשלההכרחעלכותבגוסטינוס-אולשפהמהמגדללשם,מהעירנחזור

שלכאינסטרומנטלשוןהשלטון.אתלאפשרכדיהכבושים,לשוןאתלשעבד

להרחיבלהםשבדו"הלשוןטייטלבויםאתגםמעסיקלשחרורשמתחזהשעבוד

חיתהכזכור,השאלה,לדברים-אחודים.לבבל,נחזורחלב').(ימ 5הציונות"גבול

תיאור,רקאלאשםלהשאיןוהלשוןהלשונות?הכללתשללנסנזקקומדוע

תמידהוא Dasetnה·היידגראצלכמוקאנט,אצלמכריעצעדהיא"שלי"לדימויםלקרואהאפשרות . 4

כאן.בכךנעסוקלאל"שלי".ביחס

שלה"הרחבה"למאפייןלרמוזאלאמתירלאהיריעהקוצרגבול:כמרחיבתלשון-גבול""להרחיב . 5

זה-הגבולאתוכמרחיקכמרחיבהלשוןקרי,טייטלבוים,משתמשבהםהדימוייםשניעלהשפה,

כ"רשת".והלשוןללשון,המשועבדיםהסובייקטיםוביןהלשוןשביןוזה-אחריםלשונותוביןשבינו
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שלפניהלשוןמהיהקודש?לשוןנקראהלמההלשונות,התנכלותשלפניהלשון

בבל?שלפניבלשוןשמותישהאםבבל?השם

השל"ה,שלבדבריודןטייטלבוים

דברימביןואיניאח"כוכתבהרמב"ןדבריוהביאהקודשלשוןנקראלמההמחקרעלשעמד

במקומההקושיאעדייןאבלהקודש,לשוןלשוננוקודיךאנולמהרקתירץלאהואכיהרמב"ן

ותמצית ...לבאראח"כוהאריךאותו.וקידשזהבלשוןיתברךהשםבחרבאמתלמהעומדת

אותמזכירהאדםובהיות ...ראשונותהםאמנםהסכמיותהקודשלשוןאותיותשאיןהדברים

 ...העולההכללוסיים ...צורותיתחרהממנוהפהוהבלההיאהרוחניותיתעוררבהכרחמהאותיות

הואהשםועצםמושאל,רקבעצםשמואינוזהבשמואחדכלשקודיךהעניניםאלולומררצונו

תלא').(ימ,שם]ניעויןיעיי"שהעליונהמהמרכבהמשתלשליםוהםבקדושהלמעלהדוקא

גםהיאבבלשלהאפוריהשאחרי?והלשוןשלפניהלשוןביןהיחסכןאםמהו

המבדלת;הזיקהשל,האפוריה,קריבבלשאחריוהלשוןשלפניהלשוןשלהאפוריה

הזיקהאתמעמידגםאבלשמבדיל ,הלשוניכאירועמועמדתבבלאם-אחרלשון

שלעיסוקוהריהגנאלוגיה,אפשרותאתביחיד,והלשוןבריבויהלשונותשל

ביחידהלשוןלומר'רוצהכאפודיה,עצמההזיקהאתמעמידהבשל"הטייטלבוים

 Urspracheה·אובבל),שאחריללשונותזיקהמתוךשלאכביכולנחשבת(כשהיא
שפהוביןכשלעצמהבינהשאיןכמימופיעההשל"הדברימתוךמבוארתכשהיא

מאפשרתבבל,שלהזיקה·המבדילהרקלענייננואוהזיקה,העמדתורקכלום,ולא

אפשרשאיכזיקהכלומרכשפה·שאחרי'כלומר'כשפה,השפה·שלפניאתלחשוב

הניסיונותכזיקה.אלאלהתממשיכולשאינווכהבדלבלבד,להבדילאלאלה

שלהעיוותאחרלהתחקותמנסיםהעשריםהמאהשלהגדוליםהפילוסופיים

המעשהשלהמוקדהואדטייטלבויםאליבאהעיוות,בלשון":דרה"ההויההלשון'

האפשר,מןשאיננומוקדשהואשוםעלדווקא(והפילוסופי),המחשבתי·לשוני

"מהבלוכך:דבריו.מתוךשמתלבנותהאפוריותמתוךמתבררתהזוהאפשרותואי

למדובר'דיבורביןהבדלבהשאיןהשפה-הקודשבלשוןצורות"יתהווההפה

המטונימיהשמות.בהשאיןהשפההריה,שלאלאהבנהשלענייןשאיננההשפה

השפהאתלומדיםאנו"היוםהטכנולוגיה;לשפתלמטאפורההפכההלשוןשל

הבנאיםשפתהגנום.מיפויפרויקטכשהסתייםקלינטוןקבעחיים",האלבראשבה

הדוברביןלדבר,הסימןביןהבדלאיןשבובמקוםייצוג,איןשבההמושלמת

המטאפורה,האםלמטאפורה,מקוםישהזובמטאפורההאםלדבר.לדבור,לדיבור

שבואחודים,הדבריםשבובלשוןהזו?במטאפורהעודאפשרייםהשם,הציטוט,

מטא·אלאמטאפורהתהיהלאהמטאפורהחזרה,יהיההציטוט"מהווה",הפההבל

כפשוטה.פורה
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להיאמריכוללאשלהשהסובייקטהשפהמשה"?ה"ויואלשלהשפהמהיהשאלהושוב

המפוזרת,התודעהלשוןלדבר?אפשרלשוןבאיזהאחר?בלשוןובשם 6בסוגרייםאלא

דבריהםכךהמשובש,הלשוןהואשיבוש,הואעצמו,בפנילשוןאיננוטייטלבוים,קובע

 ...הלשונותשיבשובכוונהאךבלע"זללועזיםבקיאיםהיוהקדמונים"גםסופר:החתם

איזהלהםלשבשאלאאחרתברירהלהםהיהלאלדבררצולאהקודששבלשוןלפי

אחרים,לשונותולאהקודשלשוןלאשאיננהזוהמשובשת,הלשוןתכ"א)(ימ,לשון"

וביןהייצוגביןשנמצאתהלשוןהמהווה",הפה"הבלממנהשניטלכוחה,שניטלהלשון

איכשלעצמה,בהלהכיראפשראילעולםאוניברסלית,איננהשלמה,שאיננהההוויה,

המובדלתהיאלפיכךדווקאואוליאופןובכלאחרים,מלשונותאותהלהבדילאפשר

המפוזרת.התודעהלשוןהיא·היאבאירופה),היידישעללדוגמאלחשוב(אםוהמבדילה

שלהגדולההכפירההיאבבל,שלפניהשפהכולה,ההוויהשפתהאוניברסלית,השפה

טייטלבוים.דןשבוהזוהרמספרקטעבקצרהאצטטהאחודים.הדבריםהיאבבל,

 ...הציטוט)אחדימידיבוא(תדגוםהקדושבזוהרשכתובמהלהעתיקדאיתיהעבידיותרולהבין

ממלליןדכדלהוןבגיןאלאאיתבלבלאמאילישנהוןתימאואיוזלה"ק:הפלגהדודעניךעל

אליןמליןתלייןדפומאוכמלולאדבעובדאבגיןסיועאלוןעבירקאלישנאההואהקודשבלשון

לאתתקפאיכלוולאלישנהוןאתבלבלראועללאוקמארבעואתרלההואסיועאעבדיוברא

ולאידעילאולעילאדחילאבגיןבעובדאאצלחולאלישנהוןדאיתחלףכיוןבלה"קדעותוהון

דילהון,תוקפאואתנוחיליהוןאיתחלשדילהוןלישנאאתבלבלוכדבלה"קבדאישתמודעי

ולישןביהואתתקפיביהידעישמיאחיליכלהרבלה"קתתאיואמדימלהוהאחזי][=תאת"ח

ויחדלומידדילהוןלישנאדאיתבלבלכיוןאיליךראועלביהאישתמודעיולאירעידלאאחדא

תכב'-(ימ,עכלה"ק"דילהון,בדעותאמידילמיעבדידעיולאחילייהואיתנווהאהעידלבנות

תכג')

ובתרגום:

'עושהלשוןאותוהקודש.בלשוןמדבריםשכולםמשוםאלאלשונם?התבלבללמהתאמרואם

לאותוהסיוע''נעשהובזההללו,הדבריםתלוייםהפהובדיבורשבמעשהמשוםסיוע,להם'

בלשוןרצונםאתלכפות/להתחזקיכלושלאלשונםהתבלבלכךובשללהקים,שרצומקום

לבדמכיריםולאיודעיםלאשהעליוניםכיוןבמעשה,הצליחולאלשונםשהוחלףכיוןהקודש

שהמליםשמהודאהבאתוקפם.ונשברכחםנחלששלהם,הלשוןוכשהתבלבלהקודש,מבלשון

אחדולשוןבהם,ומתחזקיםבהםיודעיםהשמיםחיליכלהקודשבלשוןהתחתוניםשאומדים

העיד,לבנותויחדלומידלשונם,שהתבלבלכיוןאלוכךומשוםמכירים,ולאיודעיםאינם

הקדושה.לשונוכאןעדשלהם,רצוןבאותודברלעשותידעוולאחילםנשברשהדי

שומריבלשונםנקראאדוקים"נכיבסוגריים:הטמאהלשוןמתוךעצמואתטייטלבויםמצייןאפואכך . 6

התורה]"
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ומיהומשובשת,בארמיתהמשובשת,בשפהנכתבהתלמודים,כמוהקדוש,הזוהר

צרכיואדםישאל"אלכיקובעתהגמראהבבלי.התלמודהארמית?שלהגדולהשונא

"וצריךמשה":ה"ויואלשואלכךועללו",נזקקיךהשרתמלאכישאיןארמיבלשון

בעיניהםמגונההואיהיהולמההקודשללשוןקרובזהשלשוןמבוארשהרילמהטעם

עלשאוסרהחיבור,נכתבשבההשפההתלמוד,שלהשפהלשונות?"משאריותר

לשוןדובריהשרת,מלאכיבעיניהמגונההשפההיאנכתב,בהלשוןבאותההשימוש

כךמשוםהקודשללשוןקרובשהואהטעםשמזהלי"ונראההמחבר:תשובתהקודש.

וטפירבינושכתבלמהדומהשנשתבשלשוןכמושהואלפיבעיניהם,מגונההוא

האפשריתהלשוןכלומרתכח').(ימ,הכוונה"שעוקרממהכוונהבלאעדיףנשיותו]

הלשוןהנבחרת,הלשוןהיאהמגונהוהלשוןהמגונה,הלשוןהיאהשלישיתבגלות

לשוןתמידהיאכשלעצמה,עצמה,שלהיאאיןלעולםכיעצמה,משלשםלהשאין

האחר·בשיבוש.ולעולםהאחר,של

טייטלבוים-קצרותפתיחותרקהןהמשובשתהלשוןהמפוזרת,התודעההשם,עשיית

הלשון,שלהאפשרותולאיהלשוני,להכרחלשם,העירביןלשפה,המגדלביןמדלג

ולמסקנהולאוניברסליזםללשוןהשוליים,ילמחשבתבניגודהמשובשתלשפה

הציונות.לגביבבלוממגדלהשלישיתהגלותמהבנתממנה,גזרשהואהפוליטית

כלשלהשורשהמדינה·ציונית,שמכונהמהאתלתאריכולותלאוהפרצותהעבירות

הלאומיותכולו.העולםשלהטומאההיאבלשונוהציונותמתחברות.שאינןהקטגוריות

הלשונות,התנכלותהואהראשוןהלשוניהאירועבלשון.היאוהכפירההכפירה,היא

שלהציונות,שלהגדולההכפירההלאומי·ציוני.האירועהואהנוסףהלשוניהאירוע

הלאומיות,האוניברסלית.השפהדרךבבל,מגדלדרךלעבורחייבתחיתההלאומיות,

כאן.דנולאשבההלשונית,הרשתאתמחייבתהסובייקט,לפניהסובייקטהעמדת

שלבתיאורוהלאומיותאבלהארץ",כלפניעלנפוץ"פןהיהבבלשלהגדולהחשש

לאוניברסליות.נדרשתטייטלבוים

זהוכלהקודש,בלשוןגדולותמכשולותחשששראוהטעמיםמןכמהלמעלהכתבתיהנה

שלבדורובטלכבראבלשהיהמעשהרקהפליגהדורעניךשהיההקודמיםבדורותהיה

יתמיאבןאבלהלשון,מהםניטלשפתאוםכזהגדוללנסשזכההשלום,עליואבינואברהם

אומנותותפשומינותהעולםכלשנתמלאוהאפל,השפלבדור rיתומיםבניניחומיםריתמי

תכ"ו). ,'מי(הפלגהשבדוראבותיהם

שמתבררהמשובשהלשוןשביןההבדלעללהעירמיותרזהאיןהרילהרחיב,המקוםכאןאיןאםגם . 7

השיבוששלהמעשהביןבקצרהאוהשולי,עלוהמחשבההרב-תרבותית,המחשבהוביןזהבמאמר

הרב-תרבותיות.במחשבתהמקוםשלהמאשררהמיקוםוביןהגלות,מחשבתמתוך
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השיבושהאםהאוניברסלי.אתלהחזירבבל,למגדללחזורניסיוןהיאהלאומיותכלומר,

אפשרית?המפוזרתהתודעההאםאפשרי?

פניהריבויעלבבלשלהאפוריהסביבחגותשכולןבלבדפתיחותבוישהזההחיבור

מתוךבכללהשפהואתבפרטהעבריתאתלחשוב sטייטלבויםשפתחהפתחוסביב

עברית.שאיננההעבריתשלהגנאולוגיהמחשבת

הקודשלשוןשלכשם,העבריתשלכשפה,העבריתשלהעברית:שלהגנאולוגיה

עבריתובמלהבשםהמשורשתהנוצרית·יהודיתהגנאולוגיהשל , Urspracheוה·

הלשוןמחשבתמתוךהגלותמחשבתהמשובש,הלשוןשלהקטגוריהכהיסטוריה,

מתוךהאוניברסלישלוכסובייקטסובייקטבצורתשמתלבשתהלאומיותהמשובש,

שלהסובייקטקרי,הסובייקט,שלההתרחבותתאוותהיאשצורתהלשוניתרשת

עלנסמכיםכולם-הלאומיותבצורתעצמואתומאשררעצמואתמבדילאשרהכוליות

'"במחשכיםהעברית:שלהגנאולוגיהומחשבתחשיבתאתומחייביםבבלשלהאפוריה

סנהד'בבלי,(תלמודבבל'."שלתלמודה'זהירמיה:רביאמרעולם',כמתיהושיבני

"המסורתשמכונהבמהגםמופיעותועברית·כשםהעבריתובבל·כשם,בבל .)א"עכך'

להיותיכול"עברית"הפרטיבשםהשימושכמובבל,בשםהשימושהנוצרית-יהודית".

ועדהשוניםבדורותו"גלגוליה"המלהשלמההיסטוריהשונים,למחקריםמושא

למחקריםמושאלהיותיכוליםהמיתוסמקורותאוהמיתוסגםהפונטיקה;לגלגולי

לטייטלבוים,ובהתייחסזהבחיבורהגנאולוגיהונו'.סוציולוגייםבלשניים,היסטוריים,

מתבררתבבלכפויה.כאפשרותעצמהההיסטוריההופעתאתשמגלההעבודהפירושה

במסורתמופיעיםשהםכפיהעבריתוהשפההשםשלבאפודיהשכרוכהכאפודיה

בבל,שלהאפוריהבעצםכרוכהזומסורתשלשאפשרותהעקא,ראהנוצרית-יהודית.

שלגופא,המסורתשלוהאפשרותהזוהמסורת-האחדאופנים:בשנילפחותוזאת

האירועאל,חוזרולשוןלשוןשביןבהבדלשמצויהלשוניוהגלגולהלשונות,ביןההבדל

כיסודוהרצףההמשכיותאתשמאפשרהלשוניוהגלגולההבדלהשלכאירועבבל,של

ןונקבעתהנוצרית-יהודיתהמסורתגבולותאתקובעתשהיאבאופןבבל-וכןהמסורת.

 ) Ursprache ·ה(בבלשלפניהשפהושלבבלשלהאפוריהמתוךהיאגםמאפשרתבה],
היאגםשצריכהבזיקהוהאוניברסליהפרטישביןהמתמדתהזיקהאתשאחריהוהשפות

מספרותחלקאופלפולשלחיבוראיננוהואחסידי,חיבוראוהלכתיחיבוראיננומשה""ויואל . 8

הנזכרים,מהז'אנריםאחרבכלמשתמשהואדרשנית;ספרותולאקבליחיבורלאהואה"חרושים",

תאפייןאשרוהקטלוג,האפיוןתשוקת(למרותמסויםלז'אנרכשייראותולאפייןאפשראיאבל

היסטורי·חיבורשלאוראיתיאולוגי,אופילוסופיחיבוראיננוהואכן,עליתרכאחר).אוככזהאותו

בנבכיטייטלבויםשלהמקטלגהאפיוןעלמלאויתורמתוךנכתבהזההחיבורבלשני·סוציולוגי.

הריסציפלינות.
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אוהיסטוריה,להציעמבקשתאיננהכאמור,הגנאלוגיה,גנאלוגית].מבוררתלהיות

האחר];שלנרטיבשלבמובןלאואףאחר,נרטיבשלבמובן[לאאלטרנטיביתהיסטוריה

ההיסטוריה,הופעתאתשמאפשרהמקוםהעמדתואתהמקוםאתומגלהמבררתהיא

הלוגיקהאוהסיפור,מתרחששבוהעין,מןהסמויהמקוםבכלל.הסיפורהופעתאת

עליוונסמכתכנשענתהיאגםמתגלהואשרבו,ותומכתבסיפורהשולטתהסמויה

אליבאכילצייןדיסמוי.במאבקכרוכה , ex nthttoשיצירתוכזההואהזה,המקום-

הנוצרית-יהודיתשהמסורתכפימשתלשלאיננועבריתוהמושגהשםדטייטלבוים,

בבל)שלהאפוריהמתוךנדון(כשהוא"עברית"הפרטיהשםוכיאותו,לתארמבקשת

שהואכמהלהתברריכולפרטישםאפילוכילהבחיןכדיבבל,שלהאפוריהעלנסמך

דטייטלבוים,אליבאהפוליטי.במחשבתכרוךעצמוהואקרי,"טבעית",מורשהאיננו

בפרט,היהודיתוהלאומיותבכללהלאומישלהעמדתואופןאתמסבירההגנאלוגיה

הזיקה(העמדתלעבריתזיקהמתוךהיהודיתהלאומיותאתלחשובשאיפשרההיא

ואתשלהההיסטוריהאתשמאפשרמהקרי,כ"טבעית",העבריתוביןהיהודישבין

"יהודי"למושגהמקוםאתהכשירהאוהגנאלוגיה),מתוךמתבררשלהההיסטוריות

וכמבדילהכלשון·שלו,שמופיעללשוןזיקהמתוךכסובייקט,במודרנהנטבעשהואכפי

טייטלבויםאצל[ותמידהמקוםגם .הנוצרי·יהודיהסיפורבתוךכלאוםאותוומחברת

מפתחשאותהוהגלויותהגלותשלהפנומנולוגיהאוכאי·מקום;גםמתבררהמקום

עצמו,טייטלבויםכגוןהחושבשלומקומועצמה,הגנאלוגיהמחשבתשלטייטלבוים]

העבריתשלהאפוריהבבל,שלהאפוריהאלוחוזריםהגנאלוגיהבעבודתנפקדיםאינם

בההגנאלוגיתהמחשבהכמוקדמשמשותכאפודיה,והעבריתבבלהמקום.שלוהגלות

טייטלבוים.פתח

מייזלסרותוערכה:תירגמה
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ובדרךבתקווה ,בםבלבחטא,עיונים

 )'ב(האמיתית

36 

להאמיןיכולתיאיךמביןאינניהיוםלשאלתי:תשובהמקבלאיננימדועהבנתילאפעם

שאלתי.רקהאמנתי,לאבכללהריאבללשאול.יכולשאני

37 

ובדפיקותברעדאלאהשיבלאקיים,הואאיןאךדבר·מה,לויששאוליהטענה,על

לב.

38 

במודדה.טסהואלומר'רוצהה~צח:בדרךללכתלוקלכמההתפלא,אחד

א 39

הרף.ללאזאתלעשותמנסיםאבל-לשלםאי·אפשרלרוע

שלוהנעוריםהצלחותלמרותהגדול,שאלכסנדרהדעתעללהעלותהיהאפשר

העולםלשינויהמכווניםהכוחותלמרותשהכשיר'המצויןהצבאלמרותבמלחמות,

מהעדרלא~פחד,ולאפעם:אףאותםחוצהולאבדרדנליםנשארהיהבתוכו,שחש

האדמה.שלהמשיכהמכוחאלאהרצון'מחולשתלאנחישות,

ב 39

אחדכלאותהמודדכןפיעלואףלהוסיף,ואיןממנהלגרועאיןאינסופית,היאהדרך

ישכחולאלעבור,עליךהדרךשלהזאתהאמהאתשגם"ודאישלו.הילדותיתבאמה

זה."אתלך

40 

שדה.משפטזהוהריהדין:ליוםכךלקרואלנומאפשרשלנוהזמןמושגרק

41 

בלבד.מספריתהיאהנחמה,למרבההעולם,שלהתאמהשהאינראה
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42 

החזה.עללהרכיןוהשנאההגועלמלאהראשאת

43 

הואכךכדיעדמעיניהם,נעלםאינוהטרףאבלבחצר,עדייןמשחקיםהצידכלבי

ביערות.עתהכברמתרוצץ

44 

הזה.העולםלכבודעצמךעלעטיתרתמהאיזומגוחך

45 

המסד,מןהשורקריעתלאכלומר-יותרמהרילךזהכךסוסים,יותרשתרתוםככל

והריקה.העליזההנסיעהועימההרצועותקריעתאלאאפשרית,שאינה

46 

אליו.ולהשתיירלהימצא·כאןיחד:גםהדבריםשניבגרמניתפירושה"להיות"המלה

47 

רצוהילדיםכדרךהמלכים.שליחילהיותאומלכיםלהיותהברירה,בפניהםהוצבה

לזהזהוקוראיםבעולםמתרוצציםוהםשליחים,רקישכןעלשליחים.להיותכולם

לחייהםקץשמיםהיוברצוןפשר.חסרותשהפכוההודעות,את-איןשמלכיםמפני-

השירות.שבועתבגללמעידים,הםאיןאבלהעלובים,

48 

אמונה.זוחיתהלאקידמה.התחוללהשכברבכךאמונהפירושהאיןבקיומהאמונה

49 

ע.דיו.והשמיםוירטואוזהואא'

50 * 
שאיןהדברגםאבללהרוס,שאיןבתוכובמשהותמידיאמוןבלילחיותיכולהאדםאין

שלהביטוימאפשרויותאחתתמיד.חבוייםלהישארעשוייםבוהאמוןוגםלהרוס

 •אישיבאלהאמונההיאהזההחביון

51 * 
להפוךיכולאינואבלהאדם,אתלפתותיכולהרועהנחש:שלתיווכוהיהנחוץ

לאדם.

52 * 
בעולם.;כדהעולם,לביןבינךבמאבק
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 141האמיתיתובררןבתקווהבסבל,בחטא,עיונים

53 

ניצחונו.אתהעולםמןלאגםבמרמה,דברמאישלהוציאאסור

54 

שאנוומהשברוחני,הרועהואהחושיםעולםמכניםשאנומהרוחני;עולםאלאאין

הנצחית.בהתפתחותנורגעשלכורחרקהוארועמכנים

* 
נוכחמתמצק,העולםחלשותעינייםנוכחהעולם.אתלפרקאפשרביותרהחזקבאור

לגזריםוקורעבושהנתקףהואיותרעודחלשותנוכחאגרוף,קופץהואמהןחלשות

בו.להביטהמעזאת

55 

לחפשהרגילה,במידהלהישארהמינימלית,ההונאהמידתאתלחפשרמאות:הכל

מדילהקלשרוציםבכךהטוב,אתמרמיםהראשוןבמקרההמקסימלית.המידהאת

השניבמקרהמדי.לא·מוצלחיםמאבקתנז_זילושמציביםבכךהרוע,ואתהשגתו,על

השלישיבמקרהאליו.חותריםאיןהארצייםבענייניםשאפילובכךהטוב,אתמרמים

ליטולשמקוויםבכךהרוע,ואתהאפשר'ככלממנושמתרחקיםבכךהטוב,אתמרמים

המקרהאתלהעדיףאפואהיהמוטבהמקסימלית.העצמתובאמצעותכוחואתממנו

לא.לכאורה,לפחותזה,במקרההרועואתתמיד'מרמיםהטובאתכיהשני'

56 

מטבעמהןמשוחרריםהיינואילוליעליהןלהתגבריכוליםהיינושלאשאלותיש

ברייתנו.

57 

אףאבלהרמיזה,דרךעלרקהחושיםלעולםשמחוץדברלכלבלשוןלהשתמשאפשר

היאהחושים,לעולםשבהתאםמשוםבקירובלאאפילוההשוואה,דרךעללאפעם

וביחסיו.ברכושורקאךעוסקת

58 * 
מעטהכיכשישלאשאפשר'מעטהכיכשמשקריםרקשאפשרמעטהכימשקרים

לשקר.הזדמנויותשאפשר

59 * 
שנבנהעצימשהואלאאינהלעומקהקיערוהלאשצעדיםמדרגהמבטה,מנקודת

~שיממון.
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60 

לפיכךמעולמם.גםפורשהואכיהאדם,בניכלאתלאהובמוכרחהעולםמןשפורשמי

בהנחהאותה,לאהובאלאשאי·אפשרהאדם,שלהאמיתיתבמהותלחושמתחילהוא

אליה.שמשתווים

61 * 
שאוהבממייותרקטןולאיותרגדוללאעוולעושההעולם,בתוךזולתואתשאוהבמי

 .אפשריהראשוןאםהשאלה,רקנותרתהעולם.בתוךעצמואת

62 

לנוומעניקההתקווהאתמאיתנונוטלתהרוחניהעולםמלבדדברשוםשאיןהעובדה

ודאות.

63 

אמיתי,הואהמתעוותהפרצוףעלהאורהאמת:מןמסונווריםלהיותהיאשלנוהאמנות

לא.דבר-מזהחוץ

65/64 

מנוסאיןסופי,אמנםהואהעדןמגןהגירושהגדול:בחלקונצחיהואהעדןמגןהגירוש

יכוליםשאנורקלאכיזאתבכלאפשרהתהליךנצחיותבשלאבלבעולם,החייםמן

זאתיודעיםאנואםביןתמיד'שםנמצאיםממששאנחנואלאהעדן'בגןתמידלהישאר

 .לאואםוביןכאן

66 

לפתוחבכדידיהארוכהבשרשרתקשורהואכיהארץ,שלומבוססחופשיאזרחהוא

מעבראותולקרועיוכללאדברששוםכדירקארוכהזאתובכלמרחביהכלאתלפניו

גםקשורהואכיהשמים,שלומבוססחופשיאזרחגםהואבבדבדאבללגבולותיה.

חונקתרצה, 15רוצההואאםועתה,דומה.באופןחושבשאורכההשמיםשלבשרשרת

אף·על·הארץ.שרשרתאותוחונקתהשמיימה,רוצההואואםהשמים,שרשרתאותו

לשגיאההכלמלייחסנמנעאףזאת,מרגישוהואלפניופתוחותהאפשרויותכלפי·כן

הראשונה.בכבילה
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 2במטעםהמשתתפיםעל

אורראההמשחקים",ואמןמלכה"ענק,שלה,האחרון,הרומן 1962ילידתאיני,לאה

פרופסורהיאבאטלרג·וריתהמאוחד;הקיבוץקריאה,סימןבהוצאת 2004באוקטובר

מתרגמת , 1973ילידתברוך,מליקליפודניה;בכדקלי,השוואתיתלספרותבמחלקה

אנדלוס;הוצאתבשבילשתירגמההראשוןהרומןהוא"יאלו"לעברית,ערביתספרות

באוניברסיטתבפסיכולוגיהשניתוארתלמידת , 26בתאשקלון,ילידתגרשי,כעמה

אתאבלברמאללה,חידרווישמחמורבירושלים;חי , 1969ילידרותך,שיאביב;תל

 ,בטלפוןרקהמערכתמנהלתכרמל""אלשבעריכתוהעתכתבועםאיתרהקשרים

כתב , 1964יליד ,הכהןרןלשם;לנסועאסורולנולכאןלבואלואסורובדוא"ל:בפקס

בגרמניההמקראביקורתעםחכמת·ישדאלהתמודדותעלשלוהדוקטורעבודתאת

 ,הראשוןספרהבירושלים,חיהתשל"ה,בשנתנולדהוייםתמרהתשע·עשרה;במאה

-1948בנולדח•וריאליאם ;-2002בהמאוחדהקיבוץבהוצאתאורראהמת","שטח

ספרו , 2002בשנתבביירותאורראהוהואשלו,התשיעיהרומןהוא"יאלו"בביירות,

 , 1974ילידחליחל,עלאאנדלוס;בהוצאתהואאףלעבריתתורגםאלשמס""באב

מוכטאלהאאוג•כיושלשיריושניבחיפה;אורהרואה"אל·מדינה",השבועוןעורך

 ,-1941בלראשונהונדפסונכתבו , 1975לשנתלספרותנובלפרסחתן ,) 1981-1896 (

עםיחד(שווייץ),בלוגאנולאיטליה,מחוץבקובץ,פורסמואבלהפאשיסטית,באיטליה

בחוגמלמדת , 1956ילידתמטר,ענתפוליטי;כביטוי"הסערה"לשירשצורףהמוטו

בנח"ל,שירתה , 1955ילידתפרובאכו,מיקחתל·אביב;באוניברסיטתלפילוסופיה

במכוןמלמדתש"ז,בשנתבירושליםנולדפרוירכטלגרעוןבמילאנו;מוסיקהמלמדת

לאחרונהפיוסםתל·אביב,באוניברסיטתהמדעיםשלופילוסופיהלהיסטוריהכהן

אהרןשלשיריושניקסירר;ארנסטושלמימוןשלמהשלהפילוסופיהעלמאמרים

אסף ; NRGהאינטרנטבאתרמעצרהעםפורסמופחימה,לטליהמוקדשיםשבתאי,

הראשון;הספרותיפרסומולוזהוהעיר","כלשלהספרותמבקר , 197 6ילידשור,

בסדרתשנייהמסההיאבברלין),חיתשכ"ח,ברק,בני(ילידשבטועוררשלהמסה

 , 1968ירושלים,(ילידשלחעוזשלסיפורוהעברית;שלהמטאפיזיקהשבמרכזןמסות

קולנועלומדת , 1977ילידתשפוכט,כתלי·מוןהאחרון;בחורףנכתבבפריז),חי

אובסקורה.בקאמרה
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