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שאמיעאידה

הפריחה

הרופאהפתאומית.הפריחהצצהמניןותהתהזולה,ארט·דקוכורסתה,עלישבההיא

שלהאביבשזהחושבתהיאלוקחת.שהיאדיכאוןנגדהתרופהבגללשזהחושבשלה

 •סאן·פרנסיסקו

הפכהלה,נתןשחברומתכת,זכוכיתהעשויהכתיבהשולחןעלעובדתלאכברהיא

משעממים,ספריםכמהסטודנטים,שלבחינותחשבונות,כמהסידורים.לשולחןאותו

ההיא.הקטנהוהמעטפה

עליהמבטה.אתלהסבאותהמכריחאשמהשלקצררגשבמעטפה,מביטהשהיאפעםבכל

בינואר.כברשהבטיחהכמויורק,בניולדודתהולהחזירההמעטפהתוכןאתלהעתיק

סףעלהניחשאביההזעירוהפתקהוריה.נישואישלתצלוםזההרילהחזיר?למהאבל

ידובכתבהמקוריהעותקעללשמוררוצההיאאליו.צמוד 198tב·הדודהשלדלתה

אביה,איךפעמים.מאהששמעהסיפוראותולראותו.עודאפשרשבקושיהאב,של

שעהלחכותהחליטאותה,מצאשלאמכיוון~רירה.דודתה,אצלביקרבאתונה,בביקור

לקבצןאותוחשבוושביםעובריםאיךסיפרובופתקהשאירכךאחרהדלת.לידתמימה

מטבעות.כמהלוונתנו

הראשונההפעםחיתהזואבליורק,בניופרידהמדודתהשובהזההסיפוראתשמעההיא

הפתק.אתשראתה

שעיצבהבסדרולארגנםאביהעלאחריםאדםבנישלזיכרונותלאסוףהצליחה

הוא •הספרבביתהראשוןיומהכמוסצינות,מכמהחוץהרבה,זוכרתאינהבדקדקנות.

באנגלית. ,'אכיתהשללצרפתיתלמורהפנהלכיתה,בתואתשהביאהיחידההורההיה

אביהלהקנה,אותה 1980מודלשלה,לאימוניתמתחתלהסתתרוביקשהנבוכההילדה

זוכרת.אינהאמהלבולגריה?שמאאולשוודיה.בנסיעתו

 3מופעם
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שיעדויותר,עודמבוגדטדיףנדאהבחלומהטדיף.עםבמקדהשנפגשהחלמהאתמול

פילוסופיהטדיפו,עשרים:בגיללדעתעליהשהיהמהאתבפניההציגהואארוך.היה

קלאסית.הודיתומוסיקהאנליטית,

זחלההיאהתגודד.שםביידות,שלהדרומיהפרווראתהישראליםהפציצו 1999ביוני

בגדדהיובאוניברסיטהיחסיהםנהרג.שטדיףמשוכנעתבטירוף,ובכתהחדדהפינתאל

בחלוםעשרים?בתבסטודנטיתלהתאהבלמתמטיקהפרופסוריכולאיךשערורייה:

בו.להתאהביכלההיאאיךתהתהאמשליל

האחרונההרציונליתההחלטהרציונליות.החלטותלקבלויכולהיותרבוגדתהיאעכשיו

גבוהתדידתהאתחיללהואבמסיבה.כןלפניפגשהאותוברזילאי,זדלארחחיתהשלה

הרבהעליוידעהלאהיאדע.וריחקרועהבחולצהתמימים,ימיםארבעהבמשךהתקרה

ומשועממת.בודדהחיתההיאאכפת:לההיהלאוגם

מביידות:החדשותלשמעהתעודדהוהיאפברוארחודששלצובטבוקראותוהגיעאז

היאהמכונית,"התפוצצהשבוהאזורלידגדהשלי"המשפחהבמכוניתו.התפוצץחדירי

להשדיבחיוך,האורחעונהעשירה,"בשכונהחיהמשפחתךאז"אח,המומה.לוחשת

 .אותולסלקכדיבו

לבדה.היאעכשיוכיומבינהאחריוהדלתאתנועלתהיא

משגרידותשנים,לחמשאשדהלימודים,לצורךהכניסהאשרתאתקיבלהכאשד

הפוסט·ההיסטריהמןלצאתשלהההזדמנותזוכיחשבההקודם,בקיץהברית,ארצות

כדישנאה,אותההארץאתועזבההזיכרונותאתארזהמאושרתביידות.שלמלחמתית

אהבה.לאאותהלארץלטוס

צפוי:היהבאמתהיתדכל . 1987שללביירותבחזרהאותהשלחובוקראותוחדשות

דידההמשפחה,שלהישנהבדירתההמתנפצותהזכוכיותהפיצוץ'שלהרועםקולו

זוד. Qקסאנקס.עלהודיםההלם,המתים,הטלפוןקוויהפאניקה,החמישים,משנות

בדידהזדעודשלפניואתבברכהלקדםחיתהזהעםלהתמודדשלההיחידההדרך
אפילולמצואהצליחהלאאותהבטקסס,קטנהמעידאמריקאיהיההואהתקרה.גבוהת

 ,rבמטעס



 9הפדיחה

עלולהלוםלהשתכרהחליטבוהלילהאתזהממנוזוכרתשהיאהאחרוןהדברבגוגל.

בוקר.לפנותבארבעדלתה

 •מוכרהיהזהגם

ומזוקניםחמושיםמיליציהחבריכמהשלהדלת,עלמהלומותלקולהקיצה-1986ב

האםהפצירהאחרת,"באשהאותימחליפים"אתםאמה.אתלהרוגהבינה,כךשרצו,

אותי."מחפשיםשאתםלהיותיכוללאאזנהרג,עכשיורק"בעליהדלת.מאחורי

חופשתאתאזבילתהובדיוקשבעבתחיתההיא • 1986למאי,השניבבוקרנהרגאביה

בתאונתמתאביהםאיךולאחיהלהוסיפרההגיעהאמהוסבתה.סבהשלבכפרהאביב

הבאיםהחודשיםיותר.מאוחרשניםעשררקבכתההיאאבללבכות,החלאחיהאופנוע.

לנחות.המשיכוופגזיםוישנה,ישנהאמהבבית,אותהסגרוקשים:היו

נסאןשלההזולההארט·דקובכורסתישבהבחריריההתנקשותאחריחודשיםכמה

מפורסםהיההמנחהבארצה.האזרחיםמלחמתעללבנוניבטוק·שואוצופהפרנסיסקו,

יידעשהעולםכדילמנחה,כתבהוהיאאביה,למותהשנהיוםהיהזהאבלבקלישאותיו.

עשרתכישיידעהחמישים,משנותהישנה,דירתםלידהבית,מתחתנרצחאביהכי

כמהאופנועים.עלרכבלאמעולםאביהוכיאופנוע,עלגבריםשניבידינורוהכדורים

מהמנחה:תשובהקיבלהמכןלאחרשבועות

אתאיתנושחלקתכךעלותודהמכתבךעלתודה

סיפורךאתמעריךאנירגשותייך.ואתמחשבותייך

 , downsו· upsישבחייםלליבי.נגעבאמתוהוא
המלחמהקץעלהמבשרסימןזהוכינקווהלכן

עלושמרימעמדהחזיקיאליה.שקשורמהוכל

קשר.

 3מטעם
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עללשמורושעליה , downsוה· upsמה·חלקהואאביהשלשמותויודעתהיאעכשיו

יכולהלאוהיאליוםמיוםמחמירההפריחהשלה.לפריחהבקשרלרופאתלךמחרקשר.

דיכאון.נגדהכדוריםאתלקחתלהפסיק

13.5.2005 

לאוריצחקמאנגלית

 ~מטעם



11 

קורןאלינה

וההרגהעיתוניםהצבא, :משותפיםבכוחות

בפלסטיניםמאליו'ה'מובן

נתוניואת"אמנסטי"ארגוןפיוסםהמאמר,שלזוגרסהשסיימתיבעת , 2005במאי

נדמתהבישראל,היהודיםהקוראיםמרביתשללהפתעתםכיהיהנראההשנתיים.

בידי-2004בנהרגופלסטינים 700אחר.לעידןשייכתוכאילומאוד,כרחוקה 2004

חוקיבלתי"באופןנהרגורובםילדים,היומהם 150ליום),הרוגיםשני(כמעטצה"ל

להורגבהוצאותאזרחיים,באזוריםהאווירמןובהפצצותבהפגזותאבחנה,חסרבירי

אדםבנינהרסו,חייםהארגון.כלשוןבכוח,"מופרזמשימושוכתוצאהמשפטללא

דרגיםשלהחלטותפיעלנחרבוושכונותבתיםחייהם,לכלצולקוילדיםנכים,הפכו

היוהם"אמנסטי",דיווחעליהםהאירועיםשהתרחשובעתגםואולםומדיניים.צבאיים

לישחשובמהשגרה.בתוךוהתרחשוהיהודי,הציבורמרביתמתודעתמאודרחוקים

לבחוןהואמאליו",ל"מובןהפכוהחייםשלוסבלםהמתיםבהםהאירועים,שלבתיאור

התקשורת,משתתפתשבוהאופןבעיתונות,הזהמאליו"ה"מובןנבנהשבוהאופןאת

הממשות.שלביצירתה"ימנית",אוכ"שמאלנית"מתיאורהמאודרחוק

כמשל"פארק"ומלוןכרמיראאד

הפתחתנועתראששלבחייוישראלשלהביטחוןכוחותהתנקשו 2002בינוארן 4ב·

שלשלמהלשורהגרמהקודמותיה,כמוהזאת,ההתנקשותגםכרמי.ראאדכרם,נטול

מפעילותרחוקההתנקשותקורכןשלהיותובשלכנראההפעם,טרוריסטיים.נקםמעשי

הפיגועבאובשיאויותר,עודאכזריהנקםגלהיהבכיר,פתחאישהיותובשלאוצבאית,

אפשרהזאתההתנקשותאתגם • 2002במארס 27פסח,בערבבנתניה,"פארק"במלון

 3מטעם
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כפעולתובעיקרעמנואל),(בהתנחלותלהשקדםפיגועעלצה"לשלכתגובהלתארהיה

ביותר:הנוראהההחרפהבאהפארק,במלוןלפיגועבתגובת-נגדמקום,מכלנקם.

הגנהיותרהביאהלאהיאמגן","חומתבשמההידועההפלסטיניות,לעריםהפלישה

התקשורתמאמצעיאחדאףרצחניים.יותרעודלממדיםהאינתיפאדהאתודירדרה

אףבעקבותיה.שבאולזוועותכרמיבראאדההתנקשותאתלקשורהעזלאבישראל

הבליטלאמהםאחדואףזו,להתנקשותשקדמובהתנקשויותזאתעשהלאמהםאחד

 , 2005בחורףכלומרהשנה,בתחילתמאזן,אבולפניצה"להתחייבמאזכיהעובדה,את

 2005מארסוחודשהזירה,שקטהה"חיסולים",ממדיניותלחדוללנשיא,שנבחראחרי

מאזהראשונהבפעםנמנע,שצה"לאחריישראלים,נהרגולאבוהראשוןהחודשהיה

שלו.להורגההוצאותמדיניותאתלפועלמלהוציא , 2000נובמבר

שלביקורתילתיאורפתיחהבמעיןהזאתהמדיניותעללכתובהזמןהגיע

בצמרתחשבוהאםביותר:המוכחשמהמקוםלהתחילראויכךלשםהאינתיפאדה.

שייגבוהישראליםהקורבנותמספרעלהאינתיפאדהבמשךוהמדיניתהצבאית

עלדיברוואפילוחשבוכלשהובשלבכילהניחסבירמה"חיסולים"?אחדכלבעקבות

מ"המחיר"?בצמרתהוטרדוהאםלו.התכחשהשהעיתונותהקשראתראוהרי"מחיר".

כמופיגועים,תהיהל"חיסולים"שהתגובהידעוהביטחוןבמערכתכינראהברור.לא

פריחיתהה"חיסולים"מדיניותכיגםנראההתשעים.שנותבאמצעשהתרחשואלו

ה"חיסולים"מדיניותוהעיקר:האינתיפאדה.החלהבטרםעודכזה,מוקדםתכנוןשל

למרותדמים.למרחץשחיתה:למההאינתיפאדהאת , 2000נובמברמאזשדחפה,היא

הוויכוחהאינתיפאדה.שלהמרכזיכמכניזםהזאתהמדיניותנבחנהלאמעולםזאת,

לגייסיכולשלטון,כלשלטון,סתום.למבויהטובבמקרהנקלעהמשפטי,אוהמוסרי,

על"ההגנהבחסותנבלה,מעשהכלעללהגןהיכוליםרוח,ואנשימשפטניםלעצמו

חסריפלסטיניםהמונישלחייהםאתרקלאהפקירהה"חיסולים"מדיניותאבלהחיים".

הפקירהאףהיאהיום,בחציאולילה,באישוןהיבשה,מןאוהאווירמןלתקיפותמגן

באוטובוסיםעדייןהנוסעיםהעם,פשוטיאתובעיקרהישראלים,אתנקםלפיגועי

בשווקים.לקניותוהולכים

לפיגועיםכתגובהה"חיסולים"אתלהציגהביטחוןמערכתראשישלהניסיוןדווקא

 , 2000נובמברבתחילתבירושליםבשוקטרורפיגועשלמעטמשוםאותם,מחשידה

אחריחודשיםחמישהכלומר , 2001מארסעדישראלבתוךהתאבדותפיגועיהיולא

 .הראשוןה"חיסול"
האליטהשלביכולתהחשובמרכיבהיה 2001במארסשהחלהטרורגלמפניהפחד

 3מטעם



 13בפלסטיניםמאליו'ה'מרבןוההרגהעיתוניםהצבא,משותפים:בבוחרת

אתולשכנעציבורית,תמיכהלגייסכדיאדומים,קוויםועודעודלחצותהצבאית

אתהשורש"מן"לעקורכדידופן","יוצאיופעולותאמצעיםשלבנחיצותםהציבור

פיגועישלהסנסציוניהסיקורהטרור".ב"תשתיתולתמיד""אחתולפגועהטרור

עלממיטיםשאנוהאסוןמממדיוההתעלמותכקורבנות,בישראליםהעיסוקהטרור'

וקיומיאסטרטגיכאיוםהפלסטיניהטרורולהצגתהפחדלהגברתתרמוהפלסטינים

עלהעיתונותדיווחהשבולאופןאחרות,במליםשחר.חסראיוםישראל,מדינתעל

ובנירמולהישראליתהרגישותבהקהייתחשובחלקהיהמתחילתההאינתיפאדה

הצבא,שלזוחיתההעיתוניםכלשקיבלוהראותנקודתהפלסטינים,הרגעלהדיווחים

לפרקטיקותמאליו""מובןשלמשמעותלהעניקאיפשרההעיתונות-ולענייננו

בישראל.הפוליטיהשיחבתוךאותןולבססחוץ·חוקיותצבאיות

והעיתוןהצבא

שהיהמימופז,שאולהתפאר , 2000ספטמברבסוףהפלסטינית,ההתקוממותכשפרצה

היוואמנם,לקראתה.התכונןואףתפרוץ,אכןשזומראשהעריךצה"לכיהרמטכ"ל,אז

הדמויותמיגור.למלחמתלחופנוכדיהזההשקטלאיציפהשצה"ללכךרביםסימנים

מהעצמאותמסויגותכולןהיוהממשלהובראשותהביטחוןמערכתבראששעמדו

העיתונותכינראההגנרלים,מדברישעלהלמהבניגודואולם,שבדרך.הפלסטינית

ה"מאכזב"כחלקאוכ"הפתעה", 2000בסתיובשטחיםההמוניהמריאתלקבלהעדיפה

בתוךשימושבועשורשמייםשדובריםההסבר,הפלסטינים.התנהגותעלהסיפורשל

"איננוערפאתלפיההמודיעיניתההערכהעלנשעןחוץ,כלפיבתדרוכיםגםכמוישראל,

 • 2000ביוליקמפ·דייווידפיסגתכישלוןאתלהפליאשתאמההערכהלשלום",פרטנר

ערפאתליאסרהציעברקאהודהממשלהראשכולם":"שלהגרסהנוסחהמהרהעד

אתדחהפאתער,ואילואוסלוהסכמישנותשבעמקץהסכסוךלסיוםהיסטורית""פשרה

ישראל,עםלהסדרלהגיעהתכווןשלאערפאת,הזה,התיאורפיעלהנדיבות.ההצעות

במטרהבאלימות,השימושהמשךאתלהצדיקכדיהדיפלומטיהכישלוןאתתיכנן

הפלסטינייםההמוניםאתהוציאהמהומות,גלאתיזםהואישראל.שללחיסולהלהביא

והתפתחהיטבהשתלבהזההנרטיבהטרור.ארגוניאתהפעילכךואחרהרחובותאל

נערכולאבצה"לכן,עליתרלעימות.והתכונןהופתעשלאהצבא,להיערכותבמקביל

צה"לההתפרצות.שלמהירלסיוםלהביאלאואףאלימות,שלקצרפרץעםלהתמודד

הפלסטינים.שלצבאיתהכרעהלהשיגההזדמנותלקראתוחתרלמלחמההתכונן

האינתיפאדהחודשישלהאירועיםפיעלכילומראפשרשניםחמששלממרחק

 3מטעם
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מלחמהשהצדיקומשמעויותוייצרהפלסטיניםנגדמלחמההיבנהצה"להראשונים,

היהלאהציוני,השמאלשלרוחבאנשישנעזרהישראל,ממשלתשלהגרסהפיעלזו.

המהומות.שללהתפרצותןשקדמווהתנאיםהכיבושלביןבשטחיםהתסיסהביןקשר

בספטמברהבריתבארצותהטרורהתקפותאחריבייחודפרי'נשאהזהההסברהמאמץ

ואת , 2000בסתיוההתקוממותפרוץאתפירשבמערבהקהלמדעתניכרחלק . 2001

לשלום".בשלים"אינםשהפלסטיניםלכךכעדותמכן,לאחרשבאוהאירועיםתיאור

בהתבטאויותחזרבאלימותהילידיםדבקותושלבשלות""חוסרשלהקולוניאליהדימוי

באלימות,ההחרפההאינתיפאדה,שעברההשינוייםהישראלית.המדיניותסנגורישל

לאוטרור'מזויןלמאבקהמוניות,הפגנותשלבעיקרעממית,מהתנגדותהמעברועצם

התנהלותולכלמלאבגיבויזכהצה"להישראלית.בעיתונותרציניתלהתייחסותזכו

להכניעםכדיבפלסטיניםלהכותהאש,אתללבותרשותקיבלהואהכבושים.בשטחים

מכתיבה.שהיאהסכסוךפתרוןאתויקבלוישראלשלעליונותהעםשישלימווכדי

האירועיםבתחילתוכברכמלחמה,האינתיפאדהאתמתחילההצבאהגדירכךמשום

בתחמושתהשתמשושריון'חי"רחטיבותשלגדוליםכוחותהכבושיםלשטחיםהעביר

נגדקרבומטוסימסוקיםוהפעילמגורים,בתינגדטנקיםובירימפגיניםנגדחיה

צבא,מחנותנגדכוונהלאהאשמטעים.בקתות,ספר,בתימגורים,בתימפגינים,

מיליוןהאינתיפאדהשלהראשוניםבימיםנורולכןונו',שריוןטורימבוצרים,יעדים

חלקהעלגםלדברחשובבארץ'העיתונותשלהגדולכוחהבגללדווקאכדורים.

שלהסודייםהמסמכיםאתאחדיוםיבדקוהיסטוריוניםהשלטוניות.ההגדרותבקבלת

ההיסטוריהבכתיבתלנו,ה"חיסולים".מדיניותאתספקבלישכללוהמגירה,תוכניות

הללו.התוכניותברוחהקהלדעתהוגדרהשבוהאופןאחרלעקובאלאנותרלאבהווה,

עלהדיווחכפולה:פריזמהבאמצעותהעיתונותהתנהגהשבההדרךאתלבחוןחשוב

שאזאלא , 2004בשנתמאודוהתרחבה 2000בנובמברשהחלההחיסולים","מדיניות

שבוהאופןשני,ומצדהדעת:אתעליהנתןלאשאישעדשגרתיתלכל·כךכברהפכה

בעצםמצטרפיםהללוהנושאיםשניהפלסטינים.בקרבההרגדווח)לא(ובעיקרדווח

בשטחיםעושהבעולם,מהחזקיםענק,צבאהאחרונות.השניםשלהנוראלסיפור

אדםזכויותרומסבינלאומיים,ואמנותחוקיםמפרשלו:כבתוךמגןחסריכבושים

גיסא,מאידךצמאות.עריםעלחודשיםבןמצורומטילארץ,חבליהורסבסיסיות,

בדרךמהווה,הריגתםשעצםזדוניים,לאויביםהפכוהצבאבידיהנהרגיםהפלסטינים

כדין.מוות,בנילהיותםהוכחהכלל,

אתלזכורראויהישראלי,הסבלסבלנו,עםשלנוההיכרותרקעעלדווקא

וגםדוגמה,בתורגםלאינתיפאדה,הראשוניםבחודשייםהאבירותשלהפרופורציות

 3מטעם



 15בפלסטיניםמאליו'ה'מובןוההרגהעיתוניםהצבא,משותפים:בכוחות

שלכתחילהחודשיםבאותםהכתובההעיתונותהתנהגותאתלבחוןאפשרותבתור

מיריפלסטינים 228נהרגו , 2000נובמברסוףועדהאינתיפאדהתחילתלמןתהליך.

 33נהרגוהישראליבצדמתנחלים.בעיקרישראלים,אזרחיםושלהביטחוןכוחותשל

מידתאתלהביןכדיעצמם.בשטחיםמהםאחוזתשעיםחיילים,מחציתםישראלים,

צידהשתוללבההתקופה , 2004יוניסוףעדכילזכורישהאינתיפאדה,שלהידרדרותה

הביטחוןכוחותאנשישל-ישראליתמאשפלסטינים 2,726נהרגובשטחים,האדם

ניכרוחלקחיה,מאשנפצעורביםאלפיםקטינים.מהםאחוזכעשרים-ומתנחלים

בתחומיישראלים 897נהרגו , 2004יוניסוףעדכלומרהמקבילה,בתקופהנכים.הפכו

ענייןגילואחרונות",ו"ידיעות"מעריב"הגדולים,העיתוניםשניובשטחים.ישראל

נרחב,מקוםהעיתונים,בשלושתתפס,הישראליםהרגהפלסטינים.בהרוגיםמועט

עיתונאית.בפורנוגרפהיוהדםהשכולהמוות,תיאוריגבלוהטבלואידיםובשני

הראשוניםה"חיםולים"

פלסטינים,בפעיליםהתנקשויותשלבמדיניותישראלפתחה 2000בנובמבר-9ב

החיסולים'.'"מדיניותלכינוימהרהעדזכתההמדיניותביטחוני.כסיכוןלהשנראו

תושבלחם,בביתפתחפעילעביאת,חרסייךהיהמשפטבלאלהורגהמוצאיםראשון

 .נשיםשתימכוניתו.לעברמסוקשירהטילבאמצעותלהורגהוצאהואתעאמרה.הכפר
אורחעובריכמההן.אףנהרגוה"חיסול"למקוםהסמוכההמדרכהעלשניצבו 52בנות

בחייהםישראלשלהביטחוןכוחותהתנקשו , 2001נובמברעדשנה,במשךנפצעו.

מהם 90להורג,הוצאופלסטינים 149לפחות 2004יוניסוףועדפלסטינים, 46של

אלו"חיסולים"במהלךהקרקע.מןשפעלוכוחותבאמצעות-59ךהאווירחילבאמצעות

מעשיכאמור,הולידה,המדיניותקטינים.מהםתשעיםפלסטינים,כמאהעודנהרגו

צה"לשלאכזריותגמולהתקפותגםכמוישראלים,נגדאכזריותטרורופעולותנקם

הנרטיבאתלחלוטיןקיבלוו"הארץ"הטבלואידיםשניבדיווחיהם,הפלסטינים.נגד

טרור.מעשישלממוקדים""סיכוליםהיוה"חיסולים"לפיו

מאוחרחודשיםכמהכ"נורמלית"נבנתהאיךלראותכדיההיא,הזירהאלנחזורהבה

אתחארונות""ידיעותהקדישעביאת,של"חיסולו"אחרייום 11o •-11.2000ביותר:

"ההתנקשותעללדיווח- sו· 4העמודיםאתוכן-שלוהראשוןהעמודמרבית

בהרחבהדיווחומדועאחרתמדיניות,שלראשיתהזוהיכילהםאמרמישהוהראשונה'.'

באותיותהופיעההענקיתוהכותרתששי,יוםעיתוןזההיהפלסטיני?הרגעלכזאת

 3מובעם
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הסיפור","כלאתכברסיפרההמשנהכותרתבפתח".בכיר"חוסלאדום:רקעעללבנות

-מאודגדולותבאותיותהיאגם

חרסייךשלמכוניתועלטיליםשניאתמולנודוהאווירוחילהשב"כשלמדויקבמבצעהפעולה:

הן.גםנהרגואודחעובדותושתינפצעסגנובמקום,נהרגהוא •.התנזיםממפקדיעביאת,

אתנסליםמופז.שאולשלראשואתדורשים'אנחנונקמה:מבטיחיםהפתחאנשיהאיום: •

יימלט:לאשהואבנו,לפגועשינסהמיכל'יידע.הדמטכ"ל:האינתיפאדה:

בפוזהעביאתשלגדולתצלוםמובאהמשנה,כותרתסיפורלצד Iהראשיהעמודבמרכז

אישית"אחראינאמר:לתצלוםמתחתבכיתובמקלעון.מניףכשהואמצ'ואיסטית,

שכונתעליריכוללואזרחיות,צבאיותמטרותנגדיריפיגועישלארוכהלשורה

הכותרות,הדיווח.מסגרתעלחזרהישהמוגדלהפורמאטשל-5ך 4בעמודיםגילה".

שביםהצבאיהכתבשלוהפרשנותהתצלומים Iהחדשותיהדיווחהמשנה,כותרות

שלהדיוקמידתואתישראלים,להרגעביאתחרסייךשלאחריותומידתאתומבליטים

ותומכותלגיטימיותשלממדלהתנקשותמעניקותההבלטותשתיההתנקשות.פעולת

ביהודים.שפוגעמילכלתגיעישראלשלהארוכהידהלפיוצה"ל,שלהפעולהברציונל

בעברשהרגהאיש,לב:שרירותאוטעות,מקריות,כאןאיןכילנומובטחשנימצד

אחדשאףהמנרמלתהתבניתזובחייו.שילםנוספים,ישראליםבעתידלהרוגוהתכוון

עליה.לערערביקשלאמהדיווחים

עביאתיצאכאשרבדיוקוהצדק":ה"דיוקשלהממדבסיפורבלטגיליוןאותובכל

חיתהבחייושההתנקשותאלאבלבד,זוולא"בוודאות",זוההטרור,פעולתלביצוע

חיתהגםכךומשוםתוצאות,שהניבהומדויקת,ממושכתמודיעיניתפעילותשלשיא

מאמרהבליג.עודכןלפניכלומרלהבליג,היהיכוללאכברצה"לכן,עליתרמוסרית.

ההתנקשותאתנסעלהעלה Iשקדרוני Iהעיתוןשלהצבאיהכתבשלעטופריפרשנות,

מטרהנגדפעולהאלאסתמיות,מטרותנגדפעולותעוד"לאמעלותיה:עלועמד

חכמהכירורגית,ממוקדת,]פגיעה ... [הטרורבמחולליישירותלפגועשנועדהמסומנת,

עביאתשללתמונתומתחתהרחבה".באוכלוסיהולאהטרורבמבצעירק]הפוגעת .. ,[

שלהמשנהבכותרותנזכרוהראשון,בעמודכברשהופיעההמקלעון,אתעלאלהמניף

אותועדלעביאת.יוחסהלהריגתםשהאחריותחיילים,שלושהשלשמותיהם 5עמוד

לאחראיהפךהואלהורג,הוצאשבוהרגעלמןלעביאת.דווקאיוחסלאההרגפרסום,

אתבעצמוהרגעביאתאםמהדיווחלדעתכמובןקשההחיילים.שללמותםאישית

היהבהבגזרהלהריגתםהאחריותלויוחסהבתנזים""בכירהיותושמעצםאוהחיילים,

 3מובעם



 17בפלסטיניםמאליו'ה'מובןוההרגהעיתוניםהצבא,משותפים:בכוחות

והפךהלךאחריותהטלתשלזהבסוגוהשימושמקריתחיתהלאהעמימות"בכיר".

קבוע.לדפוסהבאיםבחודשים

"צה"ל:כך:הדרמהאתניסחההראשון,העמודבאמצעב"מעריב",הראשיתהכותרת

מדיניותשלההיגיוןאתקיבל"מעריב"גםברמטכ"ל".בנקוםהתנזים:בחיסולים;נמשיך

דםידיושעלמי"כלהרמטכ"ל:דבריאת , 3בעמודבכותרתבהבלטה,וציטטצה"ל,

 ,עמודבאותומצב".ובכלזמןבכלנגדונפעל-ישראלמדינתואזרחיצה"לחיילישל

למקור(עדותעביאתשלתצלוםאותוהתפרסםמהאוויר","חיסולענקכותרתלצד

ב"חיסול",שעסקההכרוניקהלכלהיחידהמקורהםשדובריוכמובן,צה"ל,התצלום:

אשרחיילים,שלושהשלראשתצלומילוומתחתה"מחוסל"),שלבעברווכמובן

קורבנותיו".ושלושת"המחבלנאמר:בכיתובלעביאת.היאאףעכשיויוחסההריגתם

שעמדוהנשיםשתיגתהריעלהדיווחאתלהצניעהראשוןב"חיסול"כברטרח"מעריב"

הופיעלאהזההמידענוספים.אנשיםארבעהשלפציעתםואתהתקיפה,למקוםסמוך

האמינות;בדרגתלהורדהזכה(כלומר,פלסטינים"מקורות"מפיוהובאהראשון,בעמוד

נבלעהואאובייקטיבית).כאמתתמידשהתקבלההצבא,שמספקלאינפורמציהבניגוד

יתרהמשנה.בכותרתלאגםבכותרת,כלשהוציוןללאהידיעה,בתוךשםאי , 3בעמוד

שתחתהמרכז,פיקודאלוףשלתגובתוהידיעה,בגוףצורפה,זהמוצנעלמידעכן,על

העורכיםטרחוכאןבאזרחים".פגיעהעלידועלא"לצה"לההתנקשות:בוצעהפיקודו

טרחווגםכותרת,ממתןנמנעוהממשות,ארגוןעלאחרונות"מב"ידיעותיותרהרבה

דרכיםישלעיתוןכילצייןלמותרהמרכז.פיקודאלוףשלהשקריתתגובתואתלהביא

היאלהסוותה.התאמץהעיתוןאבלשקרית.אואמיתיתהיאטענהאםלבררכדירבות

לזניחה.הפכה

לעיתוןשהגיעוהאחרותהידיעותפיעלאופוריה,שלמשתנותברמותואילך,מכאן

שלהקבועהדפוסהיהזההפלסטינית,בהיררכיההיעדשלדרגתופיעלאויום,באותו

הדםהתרתוב"מעריב".אחרונות"ב"ידיעותבעיקרההתנקשות,מקריכלעלדיווח

לרצח.הטפהלהזדהות,מושאהצלחה,מסיפורלחלקהפכה

כל·רחבשטחמקדישיםהעיתוניםהיולאפלסטיני","סתםעביאתהיה,אילוכאמור

ב"הפרותנהרגופלסטיניםעשרותההתנקשות,יוםעדהריבו.הפגיעהעללדיווחכך

אישזאתובכל"חשודים",לעברצלפיםשלומיריאש","חילופי"התנגשויות",סדר",

מאלמוניהמתהפלסטיניהפךעכשיועביאת.כמוכזהמכובדמקוםקיבללאמהם

עביאת"של"מקומואודותכל·כךרחבלכיסוישזכתהכזאת,רועמתהדגשהלטרוריסט.

 5:מטעם
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שהעיתוניםאחר,משהולעבררמזההפלסטיני","הטרורשלבהיררכיהמרכזיתכדמות

 2000מנובמברהדרמתייםהדיווחיםהסכסוך.אתלהסליםהחליטצה"לכלל:ציינולא

בחשבון.נלקחהואףהחלה,כברשההסלמהבכךהצבאיהפיקודשלההכרהאתכללו

הפלסטיניםציטוטעצםכן:עליתרכך.עלמעידהבכותרתמופזשאולשלתגובתו

הטבלואיד,שלהראשוןבעמודבולטתבכותרתהזההאיוםוהדגשתנקמה,כמבטיחים

הפלסטיני'המתאתשהפכההדרמההגדולה,ב"דרמה"העיתוןאתשהזיזמיכימוכיחה

במידעהעיתוןאתשהזיןגורםאותודם,צמאלרוצחמאלמוניאינתיפאדה,ימי 40תוך

הגדול.הפיגועיםגלשהחללפניהרבהבסכסוך,הסלמהשתבואהניחגםזה,

אחריכחודשיים , 2000דצמברסוףעדהמדיניות:שלהנרמולהתרחשכךהנה

הדיווחיםעברוישראל,בתוךהגדולהפיגועיםגללפניועודהאינתיפאדה,תחילת

ללקונייםוהפכומהיומיום,כחלקאותותפסוכלומרנורמליזציה,ההתנקשויותעל

המשנהכותרתמדווחת , 15 •-12.2000בכבראחרונות",ב"ידיעותלמשל,ושגרתיים.

*מדוברהחמאסשלהצבאיתהזרועמבכיריאבו·באכר,האניחוסל"אתמול : 4בעמוד

לפנייוםב"הארץ",נובמבר".תחילתמאזפלשתיניםטרוריסטיםשלהשמיניבחיסול

אסירעודבחברוןהרג"צה"לשולי):פנימי,(עמוד 8עמודבראשהכותרתדיווחהכן,

ותחושותהזעםגאוהללוה"חיסולים"התרחשושבובמקוםשיחורה".שהרשותחמאס

להכרעה"."להביאכדיהסכסוך,אתלהסליםצה"להצליחבעזרתןהאין·אונים.

הסיפורשלחלקיםעוד

שמבין'מיבמבקר:המטיחיםהתקשורתמומחישלהטענהכללבדרךעולהזהבמקום

להיותמפסיקפיגועהאםסיפור',איננוכברחיסולוחציחודששאחרייודעגירזזהמה

מגדירמשהו,אומישהו,אירוע.שלטבעיתתכונהבגדראיננוה'ניוז'ובכן,לא.'גירז'?

הסיפור.שלאחריםמאפייניםהנההאירועים.שלהחדשותיהערךאת

רשימהפיעלמהדיווחים,בחלקשנרמזכפיתחילה,בכוונהבוצעושה"חיסולים"אף

תבניתלזהותהיהאפשרמוקדם,תכנוןדרשושהםהעובדהולמרותמראש,שהוכנה

דמיםבשרשרתוהפיגועיםה"חיסולים"השתלבובומרגעבעיקרנרטיב,שלברורה

הפלסטינים.כלומרהתחילו","הםהצבא:עםביחדהעיתוניםהכריעולההגורמיםשעל

נהרגובופיגועלמחרתאויום,באותובוצעוההתנקשויותרובהזה,הנרטיבפיעל

שלההצגהאתאיפשרותוצאותיהםהפיגועיםלכיסוישניתןהעצוםהמשקלישראלים.

 3מטעם
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בעבדההתנקשותניסיוןלמחרת ,-11.6.03בלמשל,לפיגועים.כתשובהה"חיסולים"

אנשים 16ירושלים.במרכזבאוטובוסהחמאסשלמתאבדהתפוצץרנטיסי,עזיזאל

מסוקיירומכן,לאחרשעהכחציקשה.באורח 10מהםנפצעו,-135ובפיגוע,נהרגו

אבו·וסוהילמסעודטיטוהחמאספעילישנינסעושבהמכוניתלעברטיליםצה"ל

הבהירשצה"ללמרותאורח.עוברישישהעודנהרגועימםביחדאותם.והרגונאחל,

ברשימתארוכיםחודשיםכברנכללושמםרב,זמןמזהמבוקשיםהיוש"חוסלו"מיכי

חיתהבירושליםהפיגועאחריההתנקשותשללפועלההוצאהישראל,שלהחיסולים

כילהוסיףצורךאיןמחיר.ישפיגועלכללפיהמדיניותו,אתותאמהלצה"ל"נוחה"

העיתונים,למקראהזה.הסיפוראתלגמרישירתועצמווהדיווחבעיתוןהעמודיםמבנה

שסימניככל ,יותרכבדהדמיםשמרחץככלכילפעמיםהיהנדמההטבלואידים,בעיקר

הצבא.מדיניותשמעוררתהשאלותעללכסותהעיתוניםטורחיםכךמתרבים,השאלה

מקריבים,אתםמיאתהללו:השאלותעללהשיבנדרשלאהמדיניאוהצבאימהדרגאיש

"חיסול"?לעודיוצאיםכשאתם

אחריכשבועהתבצעהנוספיםאדםבניובשבעהיאסיןאחמדבשייחההתנקשות

יותרטובלהדגיםיכולהזההאירועישראלים. 10נהרגובואשדוד,בנמלטרורפיגוע

התעלמותבאמצעותגםהמציאותבבנייתהכתובההעיתונותשמילאההחלקאת

 36צה"להרג-14.3.04באשדודבנמלהפיגועועדמארסמתחילתממנה.מחלקים

מעשהבנמלהפיגועהיה(האםאזרחיםמהםתשעהלפחותשונות,בפעולותפלסטינים

הפיגועאחריכזה?)סיפורלבנותהעיתוניםיכלוהאםהזאת?המסיביתההריגהעלגמול

ג'יהאדאנשיבשניישראלהתנקשה ,-22.3.04ביאסיןהשייחשלהריגתוועדבאשדוד

מהם(שנייםובעבסאןברפיחצה"לבפעולותנהרגופלסטינים 12ברצועה,אסלאמי

שכם.לידבלאטההפליטיםבמחנהנהרגחמושוגבריונס,בחאןנהרגהילדהאזרחים),

אשדודבנמלהפיגועאתהפךיאסיןהשייחבחייההתנקשותהוצגהשבוהאופןאבל

"מגה·המציא:הנראה,ככלשהצבא,בביטויאזהשתמשוכולםהעיתוניםלמניע,

אשדודבנמלהפיגועאללהתייחסהחליטההביטחוןמערכתכילספרוידעופיגוע",

מגה·פיגוע.כאל

ההתנקשות:לפעולותשהוענקובמשמעויותממדעודלהבנתגםחשובההרוגיםמאזן

השכולות,המשפחותשלוציטוטיםמלוויותודיווחיםפיגועמזירותזוועהתמונותאחרי

אחדאיששלהריגהמהיעדינה.כירורגיהמעיןצודקות,"מאופקות",ההתנקשויותנראו

אתלהוציאמסביב,הפלסטיניםהמתיםעשרותכלנמל?פועליעשרהשלטבחלעומת

הידיעה.מגוףגםובטבלואידיםמהכותרות,בשיטתיותנמחקוהממוקד","הסיכול

 3מטעם
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מאליוהמובןההרג

שלאורךלמרותהמובן·מאליו,מןלחלקה"חיסולים"מדיניותהפכהשניםארבעמקץ

שלמשמעותיתהרחבהוחלהל"חיסול"הלגיטימייםהיעדיםבהגדרתסחףחלהשנים

בשבתוהעליון,המשפטכשביתמשפטיתגושפנקאגםקיבלההמדיניותהמדיניות.

באוניברסיטהאחדפרופסורה"חיסולים".שלחוקיותםאיבדברעתירותשתי'דחהכבג"ץ

אםספקשלה.המוסריהבסיסעלוהתראייןוחזרלמדיניות,"פילוסופי"הכשרגםהעניק

אתעוררין,ללאהעיתונות,קיבלהשבוהאופןאלמלאכזה,למצבלהגיעהיהאפשר

שהפכוערפאת",את"לחסלהאיומיםאתלקרואגםצריךהזההרקעעלצה"ל.מדיניות

הבריונותרשמיים.ודובריםשריםמפיקבעדרךונשמעוהישראליתבעיתונותלריטואל

צה"ל.ומדיניותהעיתונותשלמהתנהגותהנפרדבלתילחלקחיתההזאתהמילולית

במסגרתפלסטיניםלהרוגישראלהחלהכאשרציבורידיוןעוררהשלאהעיתונות,

אזרחיםנהרגוהאלההפעולותבמהלךכאשרהתריעהלאממוקד","סיכולשלפעולות

לפעולותמתקתקות"ב"פצצותמפגיעהעברצה"לכאשרהיוםלסדרועברהרבים,

פלסטיניםבפעיליםשיטתיתפגיעהשלולמדיניותטרור,פיגועיעלונקמהתגמול

היוםאיןהאינתיפאדה,שלהראשוניםבחודשיםששררלמצבבניגודהדרגים.בכל

טכנולוגית,עליונותבעזרתצה"ל.שלידולהישגמחוץהנמצאפלסטיניכפראובית

כוחותאחדות,מיוחדותויחידותחי"רחטיבות"מסתערבים",יחידותמפציצים,מסוקים,

שבמרביתלמרותכבשלהם.הפלסטיניםבשטחיועושיםעשוהישראליםהביטחון

להיהרגהמשיכוהםהעיתונותפיעלהשטחים,בעומקבפלסטיניםפגעצה"להמקרים

בישראל".לפיגוע"בדרכם

 2004קיץשלהציד

כקיץנזכרהואזאתתחתאדם.צידשלכקיץבתודעהלהירשםהיהאמור 2004קיץ

"חוסלבצירוףהיהדי"חיסולים",שנותוחצישלושמקץההוא,בקיץהקייצים.ככל

אתלהפוךכדיהצבאית",הזרוע"ראשאו " 1מספר"מבוקשאובכיר"חמאספעיל

זהאיךעלשאלהאףבליגםאבלמרעישהכותרתבליצבאי",הצלחהל"סיפורההרג

הלקונייםהדיווחיםאתלבקריםחדשותקראנו 2004בקיץבכירים.הרבהכל·כךשיש

ככלאשרמפלצתי,בגוףמדוברכאילובשכם",הצבאיותהזרועותראשי"חיסולעל

חדשים.וראשיםזרועותמצמיחהואאבריואתשכורתים

 3מטעם
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"הארץ",צייןבלאטה,הפליטיםבמחנההפתחמפקדשלבחייוההתנקשותעלבדיווח

התנזיםמטעםשיצאוהפיגועניסיונותלכלאחריותלקורכןמייחסיםהביטחוןגורמיכי

העובדה,הביטחון,גורמיש"לדברינאמרעודלהריגתו.שקדמוהחודשיםבמשךבשכם

מדוברלדבריהם,החבלניים.כישוריועלמעידהאינהישראלים,להרוגהצליחלאכי

קטלנייםפיגועיםועודעודלהוציאשניסהמוטיבציה,וחדורמוכשרטרורבפעיל

רישיוןשנותוחצישלושמקץפנימי).עמוד , 15.6.04("הארץ",ישראל"מדינתלעורף

באופןלטרורש"חוסל"האדםאתקשרהזואםגםצה"ל,הודעתעללדווחהיהדילהרג

עליתרההקפדהחייבהלאלצבאהעיתוניםביןהפעולהשיתוףאווירתבלבד.מעורפל

עכשיומדווחשאמנסטימההקונקרטיות.העובדותשלובירורעיתונאיתעבודהנוהלי

עלשמעלאהוא :-2005בהעיתוניםקוראאתלהפתיעיכולבאמתשנהאותהעל

האנושות.נגדופשעיםמלחמהכפשעיהמוגדריםהללו,המעשיםשרשראות

הילדים

ושוקקנלהבבאופןהטבלואידיםספגורייטינג,משיקוליגםכמואידיאולוגיות,מסיבות

עםבטרור.למלחמתוברורבאופןהתגייסוואףצה"לשלהתגובה""נרטיבאתיותר

גרוטסקיים.לשיאיםהעיתוניםשניהגיעווכבאלי,רועשצבעשקיבלהדם,ועםהשנים

בלאאירוניה,בלא ,-12.1.03בראשית,בכותרתלמשל,דיווח,אחרונות""ידיעות

בכותרת ." 8בןמחבל"נלכדענק:ובאותיותהכותרת,אמינותעללערערבלאמדכאות,

 '."גכיתהתלמידהפיגוע:"מבצענכתב:הפצועהילדשלתמונתומעליותרקטנה

 ."-13ו 8בניילדיםהמחבלים:"צמד : 15בעמודהכותרתדיווחהיום,באותוב"מעריב",

זיהויונתפסו.נורונצרים,להתנחלותחדרועזהמרצועתילדיםשניהסיפור?היהמה

אכזריותוואתהאויבשלהרציונליות""חוסראתהעציםרקלאכטרוריסטיםהילדים

שלהמלחמהקשייאתצייראףאלא-בהתנחלויותלמלחמהקטניםילדיםלשלוח-

אתלנצלכדיהקטניםילדיואתהשולחמצפון,חסרלאויבתשובהלמצואעליוצה"ל:

הצבא.רחמנות

פניוובותקריבתצלוםאחרונות""ידיעותשלהראשוןבעמודהופיע , 26.7 •-04ב

ובכיתובבמתנ"ס""טילדיווחה:התצלוםמעלהכותרתאלונקה.עלישראליילדשל

במתנ"ספגעפלשתיניםשירוכשטילקשה,מהםאחדנפצעו,ילדים 6 "שמתחתיו:

ילדים",נגד"טילדיווחה:וחציעמודשלברוחבכותרת ,-5ו 4בעמודיםדקלים".בנווה

אמבולנס.בתוךשוכבכשהואהשערמעמודהילדשלגדולהתמונהנראתהומתחתיה

 3מטעם
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והובאוהערב,בשעותשאירעדקלים",בנווה"הפיגועעלפרטיםעודהובאובידיעה

 .וחבריוהואשעברוהאימהעלהטילים,מירישנפצעוהילדיםאחדמפיציטוטיםנח
הטילנורהממנוהמקוםלעבראשהשיבצח"לכיאחדבמשפטנזכרהידיעהבתחתית

חיהלאואולם,קל.באורחילדיםארבעהנפצעומחיריכידיווחוהפלסטיניםוכי

תקףשצח"ללאחרהתבצעההתנחלותעלהטיליםשירילכךאיזכורשוםבידיעה

להתנקשבניסיוןהצהריים,בשעותבעזהזייתוןבשכונתמגוריםבניין

עללדיווחמתחתקטנה,בתיבהמופיעחזהמהמידעחלקחמאס.פעילשלבחייו

בטרור",בלוחמהנוספת"הצלחהעלהמדווחתבידיעהההתנחלות,עלהטיליםירי

בידיעההאחרוניםהמשפטיםשניבטול·כרם".חוסלומבוקשים"חמישהכותרתה:ואשר

עזהברצועתההתנחלותלעברהיריעלהידיעהמסיקורשנמחקהאירוע,אתהזכירו

משם:קילומטריםשלרבותעשרותבמרחקבטול·כרם,הפעולהעללסיפורוהוצמד

שנורהטילמפגיעתפלשתיניםארבעהבצהרייםנפצעושבעזהזייתוןבשכונת"ואילו

בושפעלהקבעובצח"לאךריק,חיההבנייןכיטענוהפלשתיניםבניין.לעברממסוק

ממשות.נונחצובעת,מצנזרת,מכוונת,ידניכרתכאןהחמאס".שלנשקמעבדת

לפיחליברלית,ראותמנקודתרקגרועה"."עיתונאותזואיןואופןפניםבשום

בתדרוךולאבשטח,לכתביםהמתגלחאמתח"אובייקטיבית",לאמתמחויבהעיתון

לקרואישבוהאופןזהלאגרועה".ב"עיתונאותמדוברכילהניחאפשרהצבא,מטעם

בתקריביהזאת,בפורנוגרפיההושקעהגדולהחריצותהטבלואידים:התנהגותאת

מהמקוםבמחיקתןאחרת,לידיעהאחתמידיעהשלמותשורותבחתקתפצועים,ילדים

סיפוריםשניביןאלגנטיבאופןהתנועעהעיתוןנכון",ח"לאלמקוםוהצמדתןהרלוונטי

שני,(סיפורוהמסובבהפלסטיני)הטרוראחד,(סיפורחסינהביניהם:לערבבחיהשאסור

נרטיבבתוךהתבארובטבלואידיםהמדווחיםהאירועיםכלהנשק).tקחורצח"לתגובת

האירועים.שלהזמניםסדרישלחשיבותםבוטלהזה,בנרטיבובלתי·משתנח.קבוע

בישראלים,פגיעהעלהדיווחיםאחרירקהופיעהפלסטיניםלהרוגיםההתייחסות

בטרור'.'ו"מלחמתוצח"לתגובתעלהדיווחבמסגרת

חיופלסטיניםכאשרגםהישראליםבקורבנותכאמור,התרכזו,הטבלואידים

שליזומותחרגפעולותעלהדיווחיםנבנולמשל,כך,צח"ל.שלהפעילותקורבנות

אחרונות",ב"ידיעותשהתעכב.צודק'גמולחשבוןסגירתשלאישיים"כ"סיפוריםצח"ל

מיריברפיחראשוושומראבו·סיתחשלבחייוההתנקשותפעולתתוארה ,-30.7.04ב

כךחנהיחד'.'גםוהתרגשותעצבשמחה,שמשלבתמעגל,כ"סגירתממסוק,טילים

המחבלים"רבנהרגהמתנחל,לנכדמילהבריתנערכהשבחבשעההמלודרמה:רעשה

 ~מטעם
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האחריותאשרמגידיש,אוריהנימול,התינוקשלסבוהסבא".לרצחאחראישהיה

שנים 11ברצועהגן·אורבהתנחלותלמוותנדקרלאבו·סיתה,עכשיויוחסהלרציחתו

הרועשהסיפורוהנה,בחממותיו.העסיקאותםפלסטיניםפועליםשניבידילכןקודם

אוביואל,לאנורקפעםשמורשהיהכינוי"רב·מחבל",שלגודלבסדרקורכןדורש

בנישיצאולאחררקבעיתון,הדיווחלפיביקרו.חפץלאכברשצה"לבימיםלערפאת

 12"במשךאבו·סיתה:שלהריגתועלנסערקרובלהםסיפרהכנסת,מביתהמשפחה

לפיגועיםאישיבאופןאחראישהיההמחבל,מעונש.להתחמקאבו·סיתההצליחשנה

חיסול.מניסיונותפעמיםשלושניצלנוספים,ישראליםוארבעהמגידישנרצחושבהם

המזל."לונגמראתמול

הפלסטינים.בקרבההרגממדיאתלהסוותהתאמצוהטבלואידיםכאילוהיהנראה

מדוברהיהכאשרבעיקרגמורה,התעלמותדרכים:בשתיביטוילידיבאהההסוואה

אזרחיםגםובכללםוטרוריסטים,מבוקשיםשלחיסולעלדיווחאואזרחים,במות

אתלהבהירהיכולותדוגמאותכמההנה '.'שאב"חילופיבשוגג,שנפגעומפשעחפים

במיוחד:מדםעקוביםמימיםהללו,האופנים

בדרךחוליהבג'ניןחיסל"מג"באחרונות":"ידיעותדיווח 25.4.04 ,'אביום •

סוערשבועבסוףחוסלומחבליםתשעהו"בסה"כ ) 1עמודמשנה,(כותרתבחג"לפיגוע

קשה:עבדומג"ב"לוחמיכייוםבאותודיווח"מעריב" .) 9עמודגג,(כותרתבשטחים"

השב"כ,צה"ל,שלמשולבבמבצעאתמולנהרגואסלאמיוג'יהאדפתחפעיליארבעה

אבו·לימון,ד"רשלהריגתואתברמזאפילוהזכירולאהעיתוניםשני .) 5(עמודומג"ב"

יותר,שמאוחראףההרוגים,כאחדבג'ניןהערבית·אמריקאיתבאוניברסיטהמרצה

לאחר"מבוקש",שהואבטעותסברוכיאותוהרגו(חייליםהריגתועלהתנצלצה"ל

"מבוקשים"),שניאחרימרדףבעתעליוהתנפלשכלב

וחמישההפתחשלפעילפלסטינים:שישהבשטחיםנהרגו-11.6.04ל 6.6.04בין •

לאאלהכל . 13בןונערבשכלו,לוקהצעירגלגלים,כיסאעלנכהביניהםאזרחים,

אחרונות".ב"ידיעותכללנזכרו

שבמסגרתולצה"ל",הצלחותשל"יוםעל 6בעמודאחרונות"ב"ידיעותדווח 2.7 • 04 ·ב*

שלושהמה"הצלחות":חלקמדיווחיוהשמיטהעיתון"מחבלים".חמישהנהרגו

 • 11בןילדובהםשנהרגונוספיםפלסטינים

שבעתאתכללמזכיראחרונות""ידיעותאין , 4.7.04ב·ראשון,יוםשלבגיליון •

ושלושהאזרחיםשניחמושים,פעילים(שניהשבועבסוףצה"לשהרגהפלסטינים

 .) 15ו· 14 , 10בניילדים
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"הארץ"שלהמיוחדהמקרה

העיקריההבדלל"האדץ",אחרונות"ו"ידיעות"מעריב"ביןהזהבמקוםלהבחיןצדיך

לפרסםנהגולאהטבלואידיםשני"הארץ",שלאחתעקרוניתבהקפדהדווקאמצוי

חייליעםבעימותיםאוהפגנותפיזורבעתנהרגואשדפלסטינייםקודבנותשלשמות

הפךאזבחייו,התנקשואםדקהטבלואידיםבשניזpםקיבלהמתהפלסטיניצה"ל.

כמעט"הארץ",הקפידלעומתם, .צה"ליהצלחהולסיפורבכיד"טרודל"פעילבאחת

לשמדובכךהפלסטינים,ההרוגיםשמותאתלדווחהאינתיפאדה,שלהראשוןהיוםמן

הטבלואידים,לשניבניגודכאןאף Iכןעליתדהקודמת.באינתיפאדהבושהוחלנוהג

האירועיםלהשתלשלותהפלסטיניתהגרסהאתגםמסדקרובות,לעתים"הארץ",

הדעת.עלומתקבלתאמינהבצודההפלסטיניםשלותגובותעמדותעללדווחוהקפיד

עלהמעידדבר"חיסול",במונחולא"התנקשות"במונחהעיתוןהשתמשבכותרותיו

הפוליטיתבמציאות .ד·צדדי nשאינוסיקורדפוסולחפשמאוזנתבשפהלבחורהחלטה

עיתונאייםסטנדרטיםלפילפעולמתיימרשעיתוןבכךראשלהקלאיןישראל,של

כאןהסיפור.שלהצדדים""שניעלולדווחו"אובייקטיביות""איזון"שלבסיסיים

שלשטחיםלענייניהכתבתהס,עמידהשלהדופןיוצאתעבודתהאתלצייןראויגם

לדווחכדיהמערבית,בגדהלהתגודדעבדההאינתיפאדהמתחילתאשד"הארץ",

בשטחים.הפלסטיניםשלהקשההחייםמציאותעלראשוןממקור

"הארץ"שלבנכונותשהתבטאהלאובייקטיביות,המקצועיתהדרישהזאת,עםיחד

לשמור"הארץ"ביקששמשמםוהכללים,האירועים,לתיאורגרסאותשתילהביא
• : T 

אתולקלוטהצבאייםהמקורותעללהסתמךנטייתואתחיזקושלו,הנייטדליותעל

דברשלבסופותמךהסיפורשלהצדדיםשניעלומאוזןאמיןדיו~חהגדרותיהם.

קצתמדקאםגםשהדיוביקורת.חקירהבדיקה,חשבוןעלובא Iבסטטוס-קוו

הגרסאותבשוליהפלסטיניםשלמשמם"הארץ"מסדאותםהדברים

לחקור,לבדוק,להמשיךהעיתוןהיהצדיךאזכינכונים,היוצה"לשל

כללבדדךנמסרההפלסטיניםגרסתקדה.לאזהדבר .לבדדלהקשות,

וקיימתכשדידהנתפסההאמת .העיתוןשלהליברליתלעמדהכעדות

טענו".ש"הפלסטיניםמהעללדיווחקשרבלי Iהכיבלאו

לאומאוזן,אובייקטיביהוגן,דיווחשלמקצועילאתוסהנאמןכעיתוןזאת,ובכל

מספריעלגםמהימןובאופןבעקביותדיווחהעיתוןההמוני.מההרג"הארץ"התעלם

גבוהיםהיוהפלסטיניםההרוגיםמספרישבהםימיםואחדיהפלסטינים,שלהאבירות

טקסי,באורחכמעטהאירועים,עלדיווחהתווסףשנה,אוחודש,סיוםלדגלאובמיוחד,

 3מטעם
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ישראל,שלהעיתונאיתבמציאותההרוגים.שלאישייםופרטיםשמותובהתיבה,בתוך

גולןאדיהשלהתועמלנייםקולותיהםעםהבוקרויומניבטלוויזיההחדשותכששידודי

שלהפורנוגרפיהרקעעלוכמובןהרשמית,הגידסהאתמאמציםזיסוביץ'חייםאו

הרוגיםהזמן,בחלוףכאן,גםואולם,הזאת.בפרקטיקהלזלזלאסורהטבלואידים,שני

לתוךונדחפוכותרות,פחותקיבלו Iהשערבעמודיאיזכודיםלפחותזכופלסטינים

הפנימיים.העמודים

בידיבנשקשימושנעשהשבהםאירועיםלהבליטהנטייהגםגברההזמן,בחלוף

האירועיםאתולזהותהצבאעמדתאתלאמץיותרגדולהנכונותונסתמנהפלסטינים

ובאמצעיכבדבנשקשימושהמצדיקלוחמים,צדדיםשניביןמזריזכעימותבשטחים

"שנהרגוהפלסטיניםמספראתבעיתוןהכותרותמנובתחילהכבדקולקטיביים.ענישה

הרוגיםעםביחדאותםוהזכירוסימטריהכאןגםבנוקרובותולעתיםבעימותים",

 .) 19.11.2000("הארץ",בעימותים"נהרגופלסטינים-7ךצה"ל"חייללמשל,ישראלים.

אוישראלים,נפגעושבהידיתקריתאיזכודתוךבעימותים","נהרגובמונחרחבשימוש

לבדדבלישנהרגונוספיםפלסטיניםלהזכיראיפשדחמושים,פלסטיניםנהרגובואירוע

חמושים.בלתיאזרחיםהיושמרביתםהעובדהאתלהצניעאוהריגתם,נסיבותאת

פניעלופוזרוב"האדץ"משניתחשיבותהפלסטיניםההרוגיםקיבלוההסלמה,עם

ו"פעילים"חמושים""מחבלים","מבוקשים",נהרגושבהםמקדיםשונים.עמודים

ואילוובכותרות,הראשיבעמודבהבלטהלזכותנטוהשוניםהארגוניםשלבכירים"

אחדות""בתקריותאוצה"ל"תגובת"במהלך"בהתנגשויות","בעימותים",שנהרגואלה

פרטיםהוסיפההסעמידהשלכתבותיהשלמדוקדקתקריאההפנימיים.לעמודיםנדחקו

וציידה"בהתנגשויות",שנהרגופלסטיניםעלהמעורפלותלהכללותתוכןיצקהרבים,

הישראליתהגרסהעםאחדבקנהעלהלארביםשבמקדיםחיוני,במידעהקוראאת

הידיעות,בתוךהוצנעהזההמידעמרביתזאת,ובכלהאירועים.מהלךלגביהרשמית

המידעמרביתהכותרות.ואלהראשוניםהעמודיםאלהגיעולאהפנימיים,בעמודים

הממשות.אתהישראליםחיושבוהאופןעלתיגרקראלאהזה

אחדאםוספקהפלסטינים,עםהעימותהתרחבאינתיפאדהשנותחמשמקץ

העיתוניםמכלשעלהמההאירועים.עלכוללמבטלהציעמסוגלהיההעיתונים

שניסביברבד,שלבסופוהתארגנו,הדיווחיםבמצוד"."מדינהעלסיפורבעצםהיה

והפעילותהטרוד,איומיתחתבישראל,אובהתנחלויותהנצורים,הישראליםנושאים:

בכלתוארוהפלסטיניםההרוגיםהמצוד.שלכפריצהשתוארהצה"ל,שלהפולשנית

שלקודבנותיותמידהיוהישראליםההרוגיםבעודהפריצה,ממהלךכחלקהעיתונים

הידקהשטחים,ברחביההתקפיותהפעולותאתהרחיבשצה"להעובדההזה.המצוד

 iז:מטעם
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הארגוניםפעיליעם"ההיתקלויות"אתוהסליםהפלסטיניתההנהגהעלהמצוראת

האחרונותהשניםבחמששנבנהשזהכפיהישראלים,שלמעולמםנעלמההפלסטינים

 .שלנובעיתונות

27.5.2005 

 3מובעם
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מקודמו.רעהחדשהיוםהיהרוב,פיעלחדשות.גזירותשלנובהרמוןהתקבלויוםכל

תמיד.לאאבל

האהוב.מאדוננויומייםבאי·מייליםהתקבלוההודעות

נוספות.בצורותאיתנומתקשראדוננוהיהמהאי·מייליםלבד

המאוחר).אתמקדימהאניכאןהגזירות,הידרדרותתיאורכברבעצםזה(אבל

לכךאיןכיאםטוענות,יש .מדבראףחלקןועםשוכב,אדוננוהיההחדשותעם

שהמלהטוענותהןלראיה,דורונות.ממנוקיבלושאףאחדותהיוכיהוכחות,שום

שלו.היאדורונות

כילראותדעתברכלהיהיכוללמעשה,הלכהראיות,אותןלהציגמשנתבקשואך

אוספריםאלההיולהאמין.מאודקשהמאדוננו?התקבלוהאםסימנים.שוםבהןאין

מגוריו.למקוםהקרובהסטימצקיבחנותלרכושיכולאחדשכלמתנותדיסקים,

הודעותמחליףאובטלפוןדיברחלקןעםשוכב,בתחילההיהכולןעם Iכךאוכך

SMS .חיתהמתי,לדעתיכולנולאלעולםשבועות,אוימיםכמהלאחרספורות

זמנית.ניתוקהודעתממנומגיעה

עלינוניחתותשלוהניתוקהודעותהיוהתכוננו,ואףיהיה,כךכישידענולמרות

ואזחלושה,ענותקוללומר,יותרנכוןזעקה,קולהרמנובתחילהבהיר.ביוםכרעם

יותר.טובשיהיהבתקווההבאליוםוחיכינוהחדש,למצבנוהתרגלנו

אדוננו.אתאהבנוהמפתח.מלתחיתההסתגלותפתוח.שהבלכךזמני,הריהניתוק

שכןקיבלנו.הבנו.לאהמדויקת.המלהאיננההבנונכון,אמנם,ולבעיותיו.ללבוהבנו

חמתו.אתיבעירמהידענולאמעולםאךלהתלקח,מהירהיהאדוננולהבין.אפשראיד

התפלאנוכהלכןוחיוכים.חןשפעבתחילה,להכירושהיטבנושסברנוכפיאדוננו'

אתלהעבירמאיתנושמנעהבשרתתקלהלמשל,בשל,עלינוהתכעסלפתעכאשר

זמנית.ניתוקהודעתנשלחתחיתהושובבאי·מייל.היומיתתשובתנו

ועודבורייןעללשונות 17ידעשמים,גרמיחקרהואלרוב.בכישרונותחונןאדוננו

שיחהלנהלהיהיכולכלאדינוואףחדישות,לשונותעתיקות,לשונותניבים.-23כ

פשוטה.

ב\מטעס
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תואריפהאישהיהאדוננומתיאורינו.כהעדנפקדשהעיקרנדמהזאת,כלועם

מסנוורהיהוכךהכי'בלאוהמצודדתהופעתועלהיהמקפידלמופת.משפחהואיש

דברהמקסימה.ואשתוהיפיםילדיוזוהריםככוכביםסביםכשמסביבווראיו,כלאת

לאדוננו.חסרלא

וליל.יומםאותוחסרנואותו.חסרנואנחנו

משפטיםבכמהלומרשישמהכלאתסיכמתיכמעטהמוקדם,אתאיחרתיכאן

 .ההרמוןעלמלהאמרתילאועדיין
היא·היאכימאיתנואחתכלחשבהבתחילהטלאים·טלאים.נוצרשלנוההרמון

עללדברשלאהשנייה.עלאחתלאאבלכמובן,כולנו,ידענואשתועלהיחידה.

והעשירית.השלישית

אחתכלניסתה-שנגלהפעםובכלמקרים,צירופיבעקבותנודעהיההדבר

הולכתחיתהשערה,מכלחלקהמתחרתהכיהאחתראתהלמשל,לאחרת.להידמות

מגופה,שערהכללהורידומקפידההחדשניהלייזרטיפולאתומבקשתלמורטת

גבוהותורזות,לשמנותביחסהדיןאותושעירה.הרביעיתכימתגלההיהשאזאלא

כמנהגישפתרתיבעתההרמוןשלקיומועללינודעאחר,מקריםבצירוףונמוכות.

לפעמיםאדוננו,שלשמומופיעהתשובותשבכללראותמאודנדהמתיתמים.תשחץ

שעיניכרגיל,חשבתי,בתחילהמעורבב.ולעתיםהפוךלפעמיםהנכון,האותיותבסדר

מכלבדברשהפכתיאחריאבלשאלה,לכלבתשובהשמואתהמשלימותהןהאוהבות

שלנו.בהרמוןהיאגםשבויההתשבץכותבתמאליו:המובןאתהבנתיצדדיו,

היהלאשמאאובהרמונו.לאדוננודרוששהיההמשותףלמכנהלהגיעיכולתילא

מהביןתדירוהיטלטלתימעולםלנסחוהצלחתילאאךהיה,שלבטחידעתיכזה?

ירצה.כישסברתי

אדוננושכןהדבר,קל(לכאורה,הסתגלותנאמר,שכברכפיחיתה,המפתחמלת

גוף(כלומר,הרביםגוףרב.בכאבלוותהההסתגלותאךשאנחנו).כמותבנוחפץ

אדוננו.רצונותאתעלילקבללישעזרוהדבריםאחדהואכאןלישסיגלתיהרבות)

הואחלקהאושעירהרזה,אושמנהלאהריכיחיצוני.רקולאפשוטדברזהאין

שלי,רצונותיאךמאיתנו.אחתלכלואינדיווידואליחשובחשוב,זהכיאםהעיקר,

אםתוההשאניעדכל·כ,ךרחוקיםלינדמיםלאדוננו,רלוונטייםהיולאשמעולם

מכברזההטפלאתהסטתיהכל.זהעצמי,עםשליבעיהבנוסטלגיה,רקמדוברלא

מענהממניקיבלוהםרצונותי,לרגעשצפופעםבכללבו.תשומתבעיקר,והתרכזתי

לזכורמאודליקשה .לעצמילהזכירנהגתיבלבד'שליבעיהזואיןוהרירבות,בלשון

הרבות.גוףאתלישסיגלתיולפניההרמוןחוקיכלילעלישהשתלטולפניהיהמה

שנפשיזהאםלבררהואשליעתיקמנהגלשרוף:ממשיךשכאבהאחתדוגמהרקאתן

 iז:מופעו::ו
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רבות.הבנותלאיבעברהדברגרםוכברימני.אושמאליהואבנפשוונקשרתהולכת

אותישהאשימואושמאל,אוימיןידלכתבמתכוונתשאניחשבואנשיםלמשל,

בשלי,אניאבלועליזה.אהודאתאוורפולעפרהאתושנינהלמשלהביאובגזענות,

שכחתיכיליכודניקעםאחתפעםששכבתיומאז .בצונניןנזהרברותחיןשנכווהמי

מניעה.אמצעילפני.מבררתהייתילשאול,

קודםמהלדעתקשהלעולםאבלנפש,למגעדומהגוףמגעאיןלכאורהאמנם

(כשעדייןרחוקהכההיוםשנראיתשאלתי'עלליענהכשאדוננושמחתיכהלכןלמה.

אוימני-נוספים)כאביםהרבהכל·כךשישידעתיוכשלאההרמוןעלידעתילא

לא-והעיקרגבול,ישמלמלואףמאוד,,,//שמאליומהירה:ישירהבתשובהשמאלי?

 .שאלתיעלכללהתפלא
ברוראבלמאוהב,כאןלומר(רציתיביגאההואכיוסברתיעוזכשהרהבתיאמנם

ובענייןרענונו.עלדעתיאתואמרתיהמשכתיהזאת,השאלהבשלמופרך),זהשעניין

שהואאלא ,'אאונע'שמואתלכתובאםהרגילים,אלהלאבקיעים,התגלעואכןזה

כיטענתינגדשלוהמלהחיתהש//פשטני//לינדמהפשוט.כהאינוהענייןכיסבר

נטיתיפירש,שלאהיותפירש.ולאהתכעסומידויושר,תוםשלמעשהעשהואברנו

לקולא.

דבריםכמהבכךמצאתיואףלבטח,הייתיסבורהההרמון,ענייןליכשנודע

באהובה),רבותנשיםעםלהתחלקאשהעלשנגזרמאליוהמובןהכאב(לצדיפים

יחצה.לאהואגבולותכמהאךומגוונות,רבותנשיםלאדוננו,לו,דרושותשאמנם

אמונהאניכיליהיהשנדמהאףולכן,גבול,,,//ישאזמילמלהואכיכךסברתיאולי

דברשוםהיהלאבכךשגםגיליתיכאשרמוכנה,בלתינתפסתישיגיונותיו,כלעל

שלבכנסהדוברותאחתכאשרבמקרההדברנגלהושובמראש,לצפותיכולתיאותו

עליה.העדיףהמועמדעםמוחלטתהזדהותוהביעהמיקרופוןחטפהשינוימפלגת

אדוננו.שלהמפורשבשמוהבמהמעלקראהפריצקי,שלבשמולנקובשבמקוםאלא

ושמואחר,אוזהדברעללדברכשבאנוכולנו,נחלתאמנםהיואלהמעיןפהפליטות

התדהמהאךהאוויר,לחללליבנומתוךדילגכאילומהפה,לנוקופץהיהאדוננושל

מצידינגמר.הסיפורהפעםכיחשבתיאשרעדגדולה,כהחיתהזהברגעעלישנפלה

לוגםבחזרה.אליוזוחלתעצמימצאתיהקודמים,המקריםבכלכמושוב,אךנגמר.זה

טובהכיכיהסבירהואאךבהתחזות,אותושהאשמתיאחריטעןכךמאוד,הדברחרה

זאת.לעשותובכוחומבפנים,להשפיע

אדוננו.אתריצהלאדבראבלהרבות,לגוףחזרתיואףאותיריצההסברו

מאיתנולאחדותששימשהפתחאתלתארשכחתימכל.החשובאתלספרשכחתי

אחת,ידכףעלאותםלספורשאפשרבודדים,במקריםועתיד:לתקווהממששלשער
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ואדוננונתפסתבלתילדרגהמאיתנואחתלפתעמועליתחיתהמשתנה,בתדירות

הואאדוננו,עםישריםלהיותאםאיחה.להיותועובראשתואתעוזבהואכילהאמר

שלקוגניטיביתפערהשלמתאךאיחה","להיותעוברשהואבמפורשאמרלאאמנם

שאיןמשוםאשתואתעוזבהואכילהאמרשכןהעבודה,אתכאןעשתהישרשכל

בשקר.לחיותיכולהוא

שלנו,~טה pללפתעשהודחהאשתואתאדוננועזבאכןבודדיםמקריםבאותם

פשמינה,כרדידבדימיונהאותועטתההה;ךיתאשתולהיותשזכתההנבחרתואילו

מכל:האסוראתעשתהואף ,בהקיץבחלומותיהיהלומיםמשובץכצמידאותוענדה

רוחהבעינירואההנוכחיים,לילדיואםלהיותוחולמתילדיה,עלזיוואתמאהילה

האוכלכששולחןסטנגה,אפילואובמונופול,בביתוהשטיחעלמשחקיםהםכיצד

לילדיהםביולוגיתאםלהיותהחלוםכמובןחיתההכותרתגולתכשער.להםמשמש

שלאמנתעלובגלויבמפורשהכריזאדוננוומיד:לציין,חשובשיבואו.המשותפים

כאשרכיסברנונשים,שלכדרכןזאת,ובכלנוספים.בילדיםחפץאינוכילהשלותנו

היההגיליםבענייןגםכיהחולמת.שלבגילהתלויזה.מרעיוןלהזיזונוכלהיום,יגיע

דברבשלאדוננואהבכולןאת . 60עד zsמ·נעההרמוןנשותוגילתפיסה,רחבאדוננו

נשים".אוהב"אניאומר:היהשלו,במלותיולהשתמשאםאואחר,אוזה

אדוננושלתמידהכניםדבריוולפיבחלומותיהההוריתאשתומלכה·לרגע,אותה

ולאלמלכה.הפכהשבורגעבאותומודחתלמעשההלכהחיתהבחלומותיו,גם

שנההכתראתתעבירבחירתהמטבעאשריופי'מלכתשללכולנוהמוכרתבחוקיות

ביסודחיתהיותר,הרבהאכזריתאחרת,חוקיותאלאהבאה,לנבחרתיותרמאוחר

מכךוגרועאיחהבאמתהיהלאמעולםאדוננושכןמודחת,חיתההמלכההדבר:

ומוצאבנפשו,חשבוןעושההיהימיםעשרהעדשבועאחרישכןלעד,אותההחריב

ותושוואמקסםחיתהמלכה·לרגעאותהואילואשתואתאמתאהבתאוהבהואכי

לא.

עםלדברלאונשבעוהאמיץהמתבקשהמעשהאתעושהאדוננוהיהרגעבאותו

שנבחרה,בכךוהודחהשנבחרהמלכהאותהתמיד.עמדזוונמלתולעולם.ההורית

אדוננושכןבינינו,ההתקשרויותלשארדמתהשלא , SMSהודעתמאדוננוקיבלה

פתוחניסוחלהפ,ךלחכות.לנולתתנועדשלאפתוחניסוחהפתוח.הניסוחאמןהיה

אךשקרי.ניסוחהואסגורניסוחולפיכךפתוחשהעולםבכךהמכיראמת,איששל

מעבידשלרבבאומץזאתעושההיהחד·משמעיתלאמתנצרךשהיהמקריםבאותם

שהיו SMSה·הודעותמעליו.ומסלקולמעמסהלפתעהפךאשרעובדבפניהעומד

לילכתובולאצורהבשוםאלילהתקשרלא"אבקשךכך:נראומודחותאותןמקבלות

נגמר".בינינוהסיפורלי.לכתובחדלי"אנאאו:יותר".
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נטולותהיושכן ,להאמיןהתפתולכןואולי ,בהרמוננומהחדשותתמירהיוההוויות

הרבהנבונותהיינואנחנוההרמון.שלקיומועלמיריעהחפותאףולפעמיםניסיון

יסולקואוסולקו ,מאדוננויתרלמנתזכואשראלהדווקאכיהיטבשידענוהיות .יותר

עללשמורוהקפדנולהשיגונוכללאשלעולםמהאתלנוביקשנולאעז,בקורלנצח

הכללים.כל

שהארכתיכשם(בדיוקשהתכוונתיממהיותרהרבהכאןשהארכתיאףכילינדמה

עםמתקשרותהיינוכיצדלהסבירהצלחתילאלאדוננו),האהבהבמכתביתמיד

לדרושלאפעםאףכי(אםלכתובתמידמותרלנושהיהלאי·מייליםבנוסף .אדוננו

העובדהאתבהבנה,לפחותאובאהבה,ולקבלבסבלנותלהןלחכותאלאתשובות,

(שהיו SMSה·להודעותובנוסףהרבים);עיסוקיובשללנולענותיוכלתמידלאכי

היינושבהןרבותסתריםשפותאותנולימדאדוננובהתחלה),רקלרובמותרות

שנפגושלמקרההחירשים·אילמיםשלהסימניםשפתמורס,איתר:לתקשריכולות

היינומיוחדיםבמקריםשבעזרתההימאיםשלהדגליםשפתאוברחוב,לפתעאותו

שפותבאותןאיתרלתקשרהאפשרותנקבע.שהדברבתנאיהגגות,מןאיתרמתקשרות

הואנכוןכךכייחשובשאדוננולמקרהבלבד,מיוחדותלהזדמנויותשמורהחיתה

טעמים.מינימכלהדבר

תקווהלנונתנהקודםהכרנושלאהחדשההשפהאדוננו,עםהתקשרותבכלכמו

פתוחכשהבלעכשיו,ואילולתקשר,היהאפשראיקודםשונה.יהיההכלשמעכשיו

הקצה.אלהקצהמןלהשתנותעומדיםהדבריםמאפשרת,והשפה

 : Kבדגלבציפייהומנופפותאדוננושלדרכואלהצופיםגגותתופסותהיינו

K - 1 wish to communicate with you 

 : Fב·לרובלנועונההיההואאך

~ F - 1 am disabled; communicate with me 

בתקווה,אותנומציפהחיתהאליולדברשנמשיךציפייתועצםשכןמחכות,היינו

לנו:עונההיהדגל,שינינוכאשראך

~ D - Keep clear of me; 1 am maneuvering with 
difficulty 
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ב·א:הושחהשלאהשיחהאתחותםפשוטאו

~ N - No (Negative, or The significance of the previous 

group should be read in the negative) 

עזרהבהחלט,חיוביותאחרות,תשובותגםישכיוהידיעההאפשרותעצםזאת,ובכל

שפיותינו.עללשמורלנו

יגיעשלאכדיהסיפוראתלמשוךאחד,לדברנדמה,כךנועד,כאןשסיפרתימהכל

ואחרי.ללפניכמשמעו,פשוטוחיינו,אתשחתכוהפסקאותהאחרונות,פסקאותיואל

עלוהבהבאחתבמלההגיעהמסרלפצח.השכלנולאמכלהחשובהההודעהאתשכן

 : SMSכ·והןכאי·מיילהןצגינו,כל

silence 

כאשרמרגל,כלאצלהשגורההזאת,ההודעהאתלשנןהיינואמורותנכון,אמנם,

על·ידיכשנאמרלזה,דווקאזכרנו.לאהאמתברגעאבלחירום,במצבלפתענלכדהוא

הכללחתוךיצטרךבולמצבתמידשנתכונןכךעלכשדיברבהדגשה,ונאמראדוננו,

סודיות,מלחמהבקריאותמתורגלותהיינושלאמשוםאולילב.שמנולאבפתאומיות,

שפותשלואותיותסימניםואלפיבמאותמקוםאפסעדסתוםהיהשמוחנומשוםאולי

ליעדם,הגיעו(חלקםאלהבשפותהעתכללושכתבנוובמכתביםשתירגלנו,חדשות

לא ,שניטבעלנושהפכהההסתגלותכלשעםמשוםואוליידינו),עלנהגורקוחלקם

המוחלט.הסוףלרעיוןפניםבשוםלהתרגליכולנו

מעודד:כסימןדווקאאותהפירשנומסכינו,על- sitence-מלהאותהכשקראנו

אחתעליו.העיקמצידנושהשתררהשקטאולילשיחה:בקשהמקודד;אהבהמכתב

ניסיוני.הייקומעיןהאחתהמלהבתבהודעהשראתהיותרמאוחרסיפרהמאיתנו

אחתכלמענה.ללאלעדלהישארחיתהשאמורהלהודעהענינוגםענינוכך,אוכך

כשרגלינובביתה,אחתכלישבנומריוםבאותומיד.הגיבהוכישוריהיכולותיהלפי

לתשובהגופינוכלעלפתאוםשהשתלטהמיוחלברוגעסוף·סוףוחיכינוהשולחן,על

שלבסוףעדבוששה,איחרה,כךאחרהתשובה,התעכבהבהתחלהבמהרה.תגיעשבטח

מקצועיתעזרהשלבסיועאוחברותיהבעזרתאםלבדה,אם-מאיתנואחתכלהבינה

העבר.נחלתוהואנגמרסיפור,לולקרואניתןבכללאםשהסיפור,-
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אחרי~"זבני~ 1ואמאבי~הזאניהקץ,את"אהב
 "'.-;- •: T . : : T . • •·- "".-:.יי

לעוצמהרצוןלביןלאותנטיתשוקהביןאבידןדודשלשירתו

,;עדת.נידרעך;אתמודדאדם
T T '' ••• -: -T: ."" ."" 

;רע.יךה. tiל~ט ה~~ ה~~
מו"לות.קטנה:ירשהישלגבןלגבןלנין

"' : ' : '' :,•' T T - : ."' ."' 

מסמךלדהיו"תר:קטנהוירשה
•,•' T :-ז:• '' ד: '' T 

ר' r·n ;ך~~ש;ךיו n ~ ?:7 ל;~
זרחנייםגב~לו"תשניניןתח~מה

: T :- : '' : '' T '' , 

שא;חו"לשת.חלש;תיועלוהיא
: • -••• : T •,• •,• 

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

לגברנבתאחתה;פךוה~א
: .. : : -: --: ...... 

נלכדהערזכר;נ;עםוצף
: T ' : ' T .. ' : -

הקבר'לביןההתחלהקונין
 ......- ·•: דד:--- ..

 .צדאלמצדמתהפךה~אושם
: T • : -•• • -.._ -

 ) 1960ביניים,סיכוםרצון",("כוח

מעשהבמוותהכפייתיבעיסוקורואהאבירןלשירתביחסמקובלתטענה

שבמוות,והאבסורדיותהטעםחוסרמולאללפיוסארטר'אה·להאקזיסטנציאליסטי

למשל-הצהירעצמוהמשוררמשמעות.כלהחייםמאבדיםהמוחלטת,ודאותוונוכח

יכולהטובהספרותית"יצירהכי- 1963בשנתסאמטגדעוןאיתרשערךבראיון

המודעתהמחאהלהיותצריכהזו .אחרדברכלנגדולאהמוותנגדרקמחאהלהיות

היחידה."י

החיים,קוטבשבוחיים·מוות,הצירעלאבירןשירתאתלהעמידהפיתויגדול

פיעלהמוות.קוטבעםותשוקהאימהשליחסיםמקייםוייאוש,במצוקההמתאפיין

 , 1999 , 66"עכשיו"אבירן",דודעםראיון-שידיתכאידיאולוגיההמוותנגד"המחאהסאמט,גדעון . 1

 .) 1963"רמזור",הסטודנטיםבביטאוןלראשונה(התפרסם
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להשתחררגבולותיו,אתלחצותהאנישלהסיכויהיותרלכלהואהמוותזאת,חלוקה

לטעוןמבקשתאניכל.חובקתאנונימיתטוטליותאלולהיקטףהספציפיתהאישיותמן

לזכותהיחידהכאפשרותדווקאהמוותאתמנסחתאבירןשלהפואטיקהההפך:כאן

עלתגוקוראאינואבירןהכל.להיותולאהאחרמןלהתבדלבספציפי,באותנטי,

לעצמוהמנכס-היהודי ,הישראלי- 2הגרול""האחרעלהיותרלכלאלאהמוות,

אתהיירגרניסחשבובאופןייעזרהזההמהלךתיאורהאני.מיריומפקיעיהמוותאת

למוות.יחסוואתשלוהאקזיסטנציאליזם

אתהמאפייןחשיפת·מוות,שלפרויקטכעיןמאמץ,עלכאןלהצביעמבקשתאני

אחת.מגובשתכפואטיקהאותהלבחוןומאפשרוהמאוחרתהמוקרמתאבירןשירת

 ,האנישל-הסובייקטשלביסודומונחשהמוותהתפיסהמצויההזההמאמץבבסיס
הלאקאניאנית.במשמעותוהגדול",ה"אחרעל·יריממנומופקעשהואאלא

המוותחווייתאתלעצמוהמנכסככזההגדול""האחראתמניחהאבירןשלשירתו

אתהמכונןוככזההמוות,עםבלתי·אמצעימגעמכלאותוהמרחיקככזההאני,של

הואלוהמוות,מןופוחדהכוחמנגנונישלההרואיותאתהמעריץמבוית,כאזרחהאני

געגועלמחוזאבירןבשירתהמוותאתהופכיםאלוכלהאותנטי.קיומולצורךנדרש

להתבונןמקורו,אתהמוות,אתלעצמולהחזירהאנישלניסיונוהאני.שלאוטופי

-להסתירהמציאותחוקימבקשיםשאותו-לאקאןשלבלשונו-הממשי"ב"כתם
אומרעצמושהואכפיאואבירן.שירתשלהגדולהמחאתהגלומהלרעתי,זה,בניסיון

עצמורואהיוצרארםכלכי-חברתיתמחאההיאשירה"כלסאמט:עםראיוןבאותו

מכפיאחרתבצורההמציאותאתלראותושואףהקדמוןביוצרכמתחרהמסוימתבמידה

קודמיו."על·ירישתוכננה

"מוות",המושגשלמובניםשנימעמירהמאמר,בפתיחתהמצוטטרצון","כוחהשיר

המוותשלהמקובלתהתפיסהביןמפרידאבירןלאבירן:אופייניתתפיסהמציגהואובכך

חייםעוברתהואזו,עמדהפיעלהמסיים,הסופי,המוותארצחושך.לביןסיום,כנקורת

גםמאפיינת-ההתהפכותהרעידה,-החייםתנועתהחיים.שלהזמןלצירהשייכת

ארצחושךלעומתו,המציאות.למרחבהסופיהמוותקשורחיים,עוברתבהיותואותו.

לא·בהיותהואחריהם.החייםלפניבאינסופיותוהמתקייםהנצחחיים,שאינוהזמןהיא

"מוות".להגדרהארצחושךגםנעניתחיים,

ובתרגומים , Autreלוקראלאקאןשז'אקמהאתלעבריתלתרגםניסיוןהואגדול""אחרהמונח . 2

שחיצונימהכלמתכונן,הואובתוכוהסובייקטנולדלתוכםהסדר,המקום, : Otherנקראלאנגלית

והמענההנמעןהמוסר,החוק,השפה,הואהגדול""האחרלגביו:מכרעתפונקציהבעלאבללסובייקט

הואושבתוכהלסובייקטשקורמתהרדיקליתהאחרותהואהסובייקט,שלולתביעותלתשוקות

שבוי.

 3מטעם
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לאאומודעבאופןכארצחושך?המתוארהמוותשלהפואטייםהמאפייניםהםמה

תת·שכבהמעיןיציב, Iנמוךכיסודהמוותאתאבירןשלהפואטיקהמעמידהמודע,

מוקדם""אתגרבשיר ,ב,,הא,מ,ס~רו?ה", ן~;~;:~נ:ידח.שהי w ~"חבויה:קרקעית

הארץ:פל/אתגסיסהשלרגעלמשךלךא;ת/משמע-"למית ,) 1962לחץ",("שירי
T T : -: ' '." '." : - •,• ••• • : T •: T T T '". 

 ,> 1954שפתיים",ערופי<"ברזיםטווח"ארוכת"שנאהבשירנאמר ,"J;ייו:נ~י:ז~ W ה~:ז::
 ;למטה,לחזר ,לחזרמטרפהתקוהנבמין ;המת;תידיי;Jתא"ם s;ת n,;s ;לשוא"ואז

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

 ..-:-:- .)םש(ילדתו"לחזר
מקבילותמשמעויותנושאגיאולוגית,שכבהכמעיןארצחוש,רשלהפואטיהעיצוב

-ובזמןבמרחב-שקדםכמההמוותאתמעמידההמטאפורהוהזמן:המרחבמתחום

אבירןבשירתהאניגםזה,לרעיוןבהתאמהלמטה".לחזור"לחזור,הנוכחית:למציאות

קדומה:חשיבהמתוךשעולהכמהארכיאולוגית,שכבהמתוךשצומחכמהעצמותופס

 :) 1964מישהו",בשביל("משהוארוכה""נסיעהבשירלמשל

נפתחהשלא/תקיפהנבע"מק:פן,:פלרנביםך;ך;תנבמשךא;תיש:פסה /העפר"היכן
'' T TT'.' T''," '."'.":' •-T T '.": T: ."' •::ז 

נפתחהשלאתקופהלאותהקדומה,שכבהלאותהעצמואתמשיירהאניננעלה."?ולא
: • : :-T 

למציאות:הקודםזמן·מרחבלאותוננעלה,ולא

 ,,;;ז wיף 1;. ~

נבראעצמ;את
•,• -: • : T 

ז;הךנבצלם
: ..... . .. 

נ;ךאיברעש
: --T 

למיםמיםנבין .. -. : -. 

לא;,א;ך~ין

 ם:~~ל~על
לז:פרנ:י~יד

 ljלזק:פ;~אב:יז.זיד

 J;י~;עז5ת

 lj ;פ:ז:; ן;ת~;:

נבחשכה
-:-•• T 

הי;תלפני . : .. :•,• 

ה i ז::::זך;ר

ךו:ז~;ת~ךם

ה;!הימ"ו:ז

מלוויין"תשדורותקיומי',כהיפוכונדרהיהודיהקיבוציהאניעלבפו"ם('הרצאה

 .) 1978ריגול",

 ,3מטעם
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ציוויבבחינתהואהזה","הדברהיותלפניבחשיבה,תמידעצמךאתלזכורהציווי

עצמך.אתלשכוחבאתאיךוזכורבאת,איךזכורעצמו:עלהאנימצווהאותוכפול,

בטוח',('מרחקמדי"ה"מתויקהעולםמולאלהאנישלהמורשתהואהערהזיכרון

הגדול":"האחרשמעמידהמציאותקירמולאלנולד,הואלתוכוביניים"),"סיכום

הקיר,דרךלעבורעליובמוות,בחשיבה,ולגעתהעפראתלהסירהאנימבקשכאשר

("ספרלהוריד"הזמן"הגיעהשירמתוךלצטטאם-הבנייניםדרךהאבנים,סידורדרך

המק;מ;תאתהה;פכיםאנשים,/שמבליםשנים,אר:פי"בנינים :) 1985האפשרויות",
 :- •: •:- •ז:- •-:•: ' T •••,.-: •ז:•

מנטל;·ארכיא;ל;גי."לקבר
: _., ,'' ."' : T -: •• • 

הואהמוותהגדול""האחרעבורארצחושך,שללמוותעצמומשיירהאנישאםאלא

 /יבניני,מסור/נקצבנ;פלה:פ"ל"ואזהמציאות:קורסתשלתוכושחורחורהממשי,
: T -•• : ••• ."' נ••" T T: ' ' 

הכבדיםהקירותמכאןביניים"),"סיכוםפשרה',('הצעתהערפל."אלת;ךלצלל,מבלי
• : • • : ."' : T :-ז :• 

למבוא""מבוא"פתאום",לאט",ממריאים"הרחובותכמובשיריםבשתיקה,שנופלים

פרסומת""לוחשלההרוסיםהקירותמכאןביניים"),"סיכוםשפתיים",ערופי("ברזים

כשכבההמוותעיצובפרידה"."שירשלהחורבןאבנימכאןשפתיים"),ערופי("ברזים

גםאלאלחיים,קודםהמוותהיותאתרקלאאירוני,באופןכן,אםמשרת,קרקעיתתת

אלהאנישלהשתוקקותואתזאתובעקבותלהעלימו,הגדול""האחרשלהניסיוןאת

ממנו.המוסתרהחלק

עליהם,חולשאבלחייםשאיננוקדום,נמוך,בזמן·מרחבהמשתרעהמוות,כך,

וכזמן·הגדול"ל"אחרמתחתהקבוראדכיאולוגי,כזמן·מרחבאחתובעונהבעתמשמש

;תתע;רר.וההתע;ררית;עצמ;.ואלעצמ;עליחזרל;ם n"וההאני:שלאוטופימרחב
:--: -:---: ::· -: :-·: : •: .. 

"ספרמישהו");בשביל"משהוארוכה',('נסיעהאחר"נסדרמחדש/תסתורנהוהאבנים
T 00' :-ז:

 :"••• TT '':ז •:-
00

--:• 

בנאדם,הקץ,את]אהב .. [לדתי;~.לפנישהייתמה/אתלעצמי;~ספרבנאדם,לעצמי;~,
: -: : ."' : T T '.' -; ; - ; ".' -T 'T '.' " ; ' T'• : נ."' -."' -•• •,• : T T 

שם).כלים",("כיווןאחריי;~"יבניי;~ואמי;~ /אביי;~היא:פיהקץ,/אתאהב
::• -."' -" ' ' T : ' : T .'' --::• 

מתחתתדירשרוחשכמהאותומעמידואוטופיארכיאולוגיכזמן·מרחבהמוותניסוח

שלהמת·החיממוטיבאבירןבשירתהמוותיונקארכיאולוגי,כזמן·מרחבהשטח:לפני

לושאיןכמהלהיקבר.שמסרבמת·חיכמעידכאןמשמשעצמוהמוותאלתרמן:נתן

מקורהזהואליו.הפוךביחסהמציאותלמרחבמתחתהמוותמרחףממש,שלוזמןמקום

זו.בשירהתדירהמופעלתהאירוניהשלהראשון

להופיעמאודממעטשהעבראלאשהיה.למהלעבר'שייראבירןבשירתהאנושי

 ;;ק nןז;,ר;ןלי"ס:ה :> 1962לחץ",<"שירישהיה""מההשירנפתחכך .זובשירה
הרמוני,מתוק,הואהעבר-לגך;ל;ת"שנ;עדיקטניםוגיס/לידמתיקיםנמיםשנמס

 :•-: ."' •-: " T-: • : •-:-ז•:

נשנהלשק"עאפשר"עכשוההווה:בחווייתמידמומרוחד,קצרשהואאלאקונקרטי,
 ז••-- : . ז:•-. ז:-

הרגלי,מתמשך,הווה-ההווה .)םש(הקביע"/ימןהמשתנהמן/המתנזרתהחדשה,
-•.--.- Tךד- : • -• • -•,• - : • T --
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 רר.;ו;ז.: יח~~//אירוני: ,אינטלקטואלי ,פורמליתמירההווה,הלםתמידהוא-סטטי

ל"אחרשייכיםועתידוההווההשיר.מסתייםאלובמלים-חדש"בבורג /בנקך;ב
: T '•' '.": TT 

הפותח)לשירלחזור(אםהמולדתאתתדירהמעדיפיםל"דרגים",הישראלי,הגדול",

ההולדה.פניעל-הישראליתהלשוןשלמפתחכמושגמולדת-

:ק;ךים~ךםל~ת;ת

צחאוירחיללנש"ם . : .. :-. -

ימ;~ךים~ףיםללבנש
המנצחאתלנצח

: -•• -:• -: ••• T 

ה~ריד;ת~י nללרדת
 . :- ••- : ... ·:ז

נשיקהב~נסיקתלעל;ת
-:-• : • -; • T 

אביד;תאבך;תלאבנד
: -.. -: .. -: 

בנמנהכלןאתולמצ"א
; ' : '•' ,•' T T - : 

נ;זליםלאבנדולא
: : -.. : . 

רםא;כסףלתר;םולא
; • : ."' .'' T 

נ;כליםהע;לםנלני
' T T T : • 

בבעדםלאואתה
 ז:-- ז-:

לע.ג:וירנ;ת r:~ל ל~~
לרוחה;ת nפקיבנעינים

: •• -' : • : T T 

ורדאבירןעכשו
 •דדי:-ד:-

ה ryזק~ע~מ;עלג;ך.ר

מחדשבנעצמ;ונזכר
; '; TT '' : - : T 

שנהאלפיםבנע;,
: -: -' T T 

חלשהזפותמן,ע;לה
: V ' '."T -T -

משנהדביק;תבנעינים
: •• -• : • .. T 

~קי;~ים~ךםךש;נ:;וה

;ק nרציחלל,נ;שם
: '' ' T T T 

ךםשי;~ים םי~;:ךך;~ה

n סדרללא~ים, n ק·
-• : •• ,"' T 

אתםמחליףהיאואז
: T -ד' • T 

בנשפתם"ד;ת nאמלים
' ' :-T T T : ' 

ריגול").מלוויין"תשדורותקרב',('מנת

 ~מובעם
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אומר:הוא ,-1960ב"עכשיו"העתבכתבשהתפרסם Iאבירןעםבראיון

הןבאנאליות","אנטישלביותראישיסוגאלאאינושירה"כ"אנטילמישהםשנראהמה

חוקיותהבתוקףהכופהוהפעלות,תחושותכמערכתובעיקר,והן,אסתטיתעולםכהשקפת

אתלטהרהצליחושלאמילולי,צירוףאושורהמלה,בכלפוסקתבלתיהתנקשותהפנימית

לתפוסיכולשאינומילגביבנאליות.שלחשדמכללאחריו,אוהכתיבהתהליךאגבעצמם,

אלימות,שלאסוציאציותמכלהמשוחררתוהמופשטת,הרחבהבמהותו"התנקשות"המושגאת

יותריהלוםאףאוליזהשנימושג"התנכלות".יותרהניטרליהמושגאתכתחליףלהציעאוכל

לעיל:המתוארתההימנעותלהפעלתהאינטלקטואלי·שיריהאמצעישלהמיוחדתמהותואת

 .) 242,עמ' 1960 , 6-5עכשיואבירן",דודעםראיון-עצמםלבין("בינוהאירוניה.

שלבבנאליהשקשורמהלכלהתנכלות Iכןאםהוא,קרב","מנתהשירשלהראשוןחציו

מציאותשלטת:בדיוניתכמציאותוחשיפתופירוקוהישראלי,המקומי,הגדול""האחר

תרומתמוערים;שללבושהםמדיםצח;אווירהואהמנוצח,אתהמנצח Iאווירחילשבה

"האחרשלהנוכלותמןלהשתחררכהבטחה Iשהעתידאלאונו',ולהפך'כסףהיאדם

חסרתשהיאההתחלה,נקודתאלהעבר,אלבחזרההואהעתידבעתיד.אינוהגדול",

והעמדתההמתויקת,המציאותלאיתחולהיחידההאפשרותגלומהובהוחוק,סדר

אירוני,באופןכאן,-קושרדוד""אבירןכרגיל-הפורמליההווה,האניחשופים.כחיים

אלפייםעצמועלוגוזרהיהודי,הגדול""האחרשלבפוליטיקהארצחושךשלהמוותאת

שהואלפני-זהביטוישלוהפוליטיותההיסטוריותההשתמעויותכלעם-גלותשנות

אלהכרחיתבחזרהכרוכההשינויייתכנותכאן,גםחדש.חלללנשוםחלשעולה

תמידהוא ) 1962לחץ",("שירי " 1962"קיץהשירמןלצטטאם Iוהציווי Iארצחושך

הזפשחק", /כלליאתתמיד,וללאאחתמחדש,ולשכ"ח"לחז"ך
 ד:•- '' :T '." T' :-- זז••-:•:-:-

הגדול""האחרלפניהיותשלהאוטופיהאלהדוברשתשוקתלכךלבלשיםחשוב

מציגהלאקאן,אומרהפנטזיה,הפנטזיה:אתלאקאןמתארשבוהאופןאתתואמת

מותו.ו;אוהסובייקטשלהולדתותמידשהואלייצוג,ניתןהבלתיהאיקסאתבמהותה

להיווצרותולעדהסובייקטאתההופך Iהבלתי·אפשריהמבטהואהפנטזיהשלהאובייקט

שהואהממשי,מןמבטנואתמסיטהשהשפהמשוםבלתי·אפשריהמבטשלו.למותואו

הקונסיסטנטי,אופייהאתמשיגההמציאותלייצוג.ניתןבלתיוהואלמשל,המוות,

אבירן:שלובלשונובמרכזה,פוערתשהיאהשחור"ה"חורבאמצעותרקלאקאן'אומר

להתיך;,;א;:פיקטיביתאפשר~ת/שאין:פשך;ך,;עצמי;ןאתשרכת:פישר~ר,:פבר"אתה
-T T : T ' -ז: T •,• : : -: ' " '•' T : '." :."' : • ' : -• 

לאהנפילה;אבלהגד;לה.;לנפילה:פ;ת nלנתןואז ;.;ר; nעםיחדא;ת;לחתךאפשר
."': T -:---' T: T' -: •:-T :-T ךT •:-T 

אלכבולהאני .) 1985האפשרויות","ספר('סונטה', ".ה;~ר~חיא~ם:קילב;א,ר;;ה

האנישלמקורואת-המוותאתרקלאלהסתירהמבקשהגדול","האחרשלהמציאות

 ~מובעונ
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לפניי;זהורךבינתים,"לכן,-"סונטה"השירשלסיומושלו.ההעדרחוראתגםאלא-
•• T •• • - : •: ": -T : :• 

מניחשהואמשוםלעילא,אירוניסיוםהואלאיש·סגלה",א;תי;זשה;פךמהוזהפתיחה./
: T •,•: -'.' "' : • : T ••• : 

להיאמר",שיכול"מהשלהמוגבלהמרחבהיאהאניבשבילהיחידההפתוחההדרךכי

שחייבמהסביבהמאורגניםטראומטיים,חלליםבידיתמידה"מעוקמת"מציאותבתוך

 .מדוברלאלהישאר
תכליתושכלכוחני,כאמצעיהשפהאתתופסתבעליל,הניטשיאניתזו,עמדה

ן.ן.הי jJ~ת"לג:ו~ןקאבירן:אתלצטטאם ,אומוסכמת,מציאותהאדםעללהשליט

האפשרויות")."ספרבחיים',('הטפלחי"היה:פאליהמת,אתי;ת nול ] ... Jבאמצעי·סדר
: ."' : : '' •• .'' : ' : .'' -•• : ' T T -

אבירןשלבשירהשחוזרישראלימושג-ה"עניינים"נניחהגדול","האחרשלה"דיבור"

('קיץ "ת; nפתיס:פנ;תעלבנחתהפרישהמקסימה,הסואה"רשתכמוהוא-ושובשוב
 :-ז---: T :- ז•:- זז:-'".'".

,אלאובשבילוהאנישלברשותושנמצאכמהנתפסתאינההשפהלחץ")."שירי ,' 1962

ולהרדימו.להקסימוהגדול""האחרמבקששבאמצעותוש nש·נ nכל

הסובייקטאתמעמידז'יז'ק,סלבויאומרהשפה,באמצעותהנרטיביהמרחב"עיקום"

למוות-לאיקסכציפייהבנוייםלעולםמיסודם,ומנועיםחסומיםחייושלעולםכמי

עלהוא,היות·תמיד·לקראת·המוות,שלכזה,קיוםשדווקאאלא 3שלו,לזיכרוןו/או

מקורי,שכולואירועהמוות,נוכחהאותנטי:הקיוםהיידגר,שלהאקזיסטנציאליזםפי

"האחרמןכבדלותואתייחודו,אתהאדםמגלהלבדו,הספציפיהאדםשלשכולו

"מןהגאולה":"כוכבספרובפתחרוזנצוויגפרנץמנסחלזהדומהרעיון 4הגדול",

אינואלו,תפיסותלפיהמוות, 5המכלול",הכרתכלמתחילההמוות,מאימתהמוות,

לקיום.מוצאנקודתאלאהדרך,סוף

בניסוחו-לתמידמעצמוהאבודהחלקאתהמוות,אתלעצמומבקשאבירןאצלהאני

"הממסד"שהואהגדול","האחרבידישהולאםהמקורי'הפרטי'המקוראתלאקאן'של
-• : T 

ומחוצהבקולנועאנשים'עלהמחזורמתוךנבחרות',('שטויותשעה"לפי"המותשהוא
-'.' T ' : T T 

היות·תמיד·לקראת·שלבאופןאבירןבשירתמתקייםזהאניהאפשרויות")."ספרלו',

שלדמותובןתמידשהואבהווה,מתמדתהתנקשותהיאבפועלשמשמעותומוות,

הגדול"."האחר

הסתגרותאיננהלבולעו,המבקשהגדול""האחרמןלהתבדלזושמוטיבציהאלא

לביצורימתחתהממשיחשיפתהמוות,שירתלהצטייר.שעשויכפי-אמותבדלת

עמ' , 2004אביב,תלרסלינג,הוצאתירוד),רוני(תרגום:היצ'קוק",עם"לאקאןז'יז'ק,סלבוי . 3

70-69 • 
4 , M. Heidegger (1962). Being and Time, (trans. John Macquarrie & Edward 

296-311 • Robinson), Oxford, Basil Blackwell, pp 
 , 1970ירושלים,ביאליק,מוסדעמיר),י.(תרגום:הגאולה","כוכברוזנצוויג,פרנץ . 5

 3מטעם



אלרואיפרנקלטל 44

בתוקףחברתית:אחריותבעלפוליטימעשהלהיותמבקשתלכאורההמציאות,

נבואי,כקולבאל·זמןמקומואתהאנימבקשהזיכרון,כנושאעצמועלשנטלהשליחות

א;תםהשאירשהעתידלאלה,/מאד,אר:פהאר:פה,נשימה"ורישהבמחנה:המזנב
: T ' : T T -.,-: T ',,-: : '.' •• : ' T '." '." ' : ' T 

למטר;ת;מלים,ריח:פהןילהפיחיבש;תעצמ;ת ;ללקט:פלתימג:פל,לזמן;ריו nמא
":-T •:-•:•,ז-: ••- •:ז-•ז: ••:--: ••-: ז:-י 

תחת'שיריםהמחזורמתוךלעצמי',תזכורות('שבע ",)ת 1ביסודי(לשכתבתידענהשע;ך
 . . .. :- ' T :ז- • •,•

מישהו"),בשביל"משהולחץ',

שלהחברתילאקזיסטנציאליזםלהיענותיכולהחיתהאבירןשירתבובמקום

שוליתהכאילוהמטא·פואטית,ההערהנוספת:אירוניהלהעמידמעדיפההיאסארטר,

אתמפרקתמוקטן,ובגופןבסוגרייםהשיר,בסוףהמופיעה-ביסודיות""לשכתב-

עלמבטעודומציעההיבשות,העצמותחזוןאתגםואיתר-לשכתנודורשת-הטקסט

הגדול":"האחרעםהאנישלהיחסים

ז·ר nישה:פ·ללאחר
:--.-·--:-

 / iהשחהחם,הצבעאל
''. -:•-."' T y-

תה sיתהלחוהעמק
: T .. ,'' --• : -."' 

למטה,מחדשלצ~ת
:-•• '' TT --,-• 

 1הא;ראלירויוהמים
: --• ••: :• T 

 ,;ר nלאש ,תא.מי sנ;זל:פמ;
: •• • : • T 

ש sיחמב~שונמר
: T .. : ,-.ד : -•• 

-האשאתסדיקסלע:פת;ן
: .'' -T '.' T " 

ממר;ם,מר:פבהתרדאז
T '' •• T T : '." T ' 

 ,ם; nךלאלאק;רלא;;ע

 ר!ז::סועדת t:5ךג:ו~ןה

 1לאמ:פראדניתי:פמלמיל
: • : -: • ••• T 

 שר.~:לא ר~~ך::זןם
יירש".לאאשרהדםהיא

-y '." -: T' " 

מישהו").בשביל"משהוהאחרון',אחרי('רגע

למות,ראולהיווצרותךעדלהיותהזר,הרעדמןלהיוושעארצחושך,אללחזורהפנטזיה

דםאין Iאניאיןבומתקיים,אינוהאניבוהמקוםעםהמפגשמןכחרדהגםנחשפת

התשוקהאבירן:בשירתהאירוניהשלהשנימקורהזהושייוורש.אניואיןשייקרש

ורקאךה~;דל:הגדול","האחרשלגבולותיומתוךורקאךלהתקייםיכולהלארצחושך

שפה,שלקיומהעםרקאפשרימוותלקראתקיום-ז'יז'קאומרכך-ואכןהשפה.מתוך
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 45לעוצמהרצוןלביןלאותנטיתשוקהביןאבירןדודשלשירתו

יכולאבירןבשירתהאניאותו.ומנסחתלאדםקודמת-להיידגרלחזוראם-והשפה

הגדול","האחרהשפה,עודכלרקלהתבטל,אולהתנבאלזכור,להשתוקק,להתקיים,

זוהינשמר.-לחץ")"שיריהרציני',הנמר('שירשלנו"המוגןהאנישלהנוכחי"המבנה

ראיוןבאותו-אבירןמתארשבהןבמליםלהשתמשאםיזומה",חברתית"סכיזופרניה

מבחינהמוגן"להיותלוהמאפשריםהסביבה,עםהחד·סטרייםיחסיואת-סאמטעם

היומיומית".המציאותמפנימסוימת

לפוליטיקההפוךנתיבהןהאנישלהתלותיבקיומווההודאההגדול"ב"אחרההכרה

סדרשלהציניההיפוךהמוות.פניעל"חוק·האב"העדפתכה:עדשהוצגההחתרנית

כיסודהמוותאלהתשוקהאתממיר-ההולדהפניעלהמולדתביכור-ההעדפות

את("אהבהאל-זמניהנצחשלפאשיסטיתבהאדרהבנאדם"),הקץ'את("אהבאותנטי
 ~-·:: זז:·: ··- ...-·::

('חלוםוקפךא"מעקםי;ן 1נח" /העלי;ןהא;ך"אלבסגידה-ואופ';ן)אביי;ןהךא:פיהקץ,
00

-' 'T :•: '." T :•."T •: T"•.: T: 

שפתיים"),ערופי"ברזיםרע',

היאהכוח,מנגנונישללביטחוןהתשוקהלביןלאותנטיהתשוקהביןהאניתנועת

האניביןהאזרח,שללאומניפוטנטיותהאדםשלהאימפוטנטיותביןדיאלקטיתתנועה

את ;;רי nמאמשאיר 1הע;לםנבלה"י;רההאנילביןהשטן"ת 1מלכשלי:זיסניכ"ו;לט
 '".--:•• •:- T T T : '".-זד :- '". •:';

'נסיעההמחזורמתוךקטלוגי',פריט('עודלהי;ת"פעםש"כ"לן.ןיהופפלאהע;לם:פל
T T T -,,•:ז .'' T :• --•: 

אובאפשרות,הואאבירןשלבפואטיקהביטויהריגול").מלוויך"תשדורותבעיר',

ז-רהך jJת is"לב:ו~ךקהדרישהלמשל,כך,בזמן.בווכרציניכאירונימבעכללקרואבהצעה,

האפשרויות">,"ספרבחיים',('טפלחי"היה 1:פאלהופת,אתי;ת nול ] ... Jנאמצעי·סדר
::•::" •••~ :•: •~ -•• :• TT -

השפה,שלהכוחניתלמניפולטיביותביחסהניטשיאניתלעמדהאירוניביטויהיא

אתבאמצעותוולארגןלמת,לסגודהפאשיסטילצוליטראליביטויגםבזמןבואך

לאבירןמאפשרתכזודיאלקטיקהמוכר.ממלכתי·ישראלימנגנוןשלהפעלה-התוהו

שללגנטיקההשפה,שללפאשיזםלסגוד-מזהפחותלאאךהממלכתי,אתלבקר

ההפקהימילששת /:פפקי:ןת·מבצעיםהארכאיתהבריאהאת"ששופשההעברית,השפה
:-דד 00- : ·:··: •ד:•-•,.:• •ז:-ד ד·:- ... ד:••,•

גנטייבואהיא('היהדותהאנ;שית"הסופךןהיסט;ריתלאדי;ןדניםעקר;נ"יםלופסרים
 . ·::ז ·--: : .... : ·- .. :·: ·ד:·

האחרון"),"המפרץטראנסגאלאקטי',

כנתוןכולושלוהשירהקורפוסאתמעמידהאבירןשלבפואטיקההמוותחשיפת

המקוריביןלעוצמה:הרצוןלביןלאותנטיהתשוקהביןמתמדת,דיאלקטית,בתנועה

הציוויביןהסופות;שמחתלביןהשריפותזיכרוןביןהנמרים;הערצתלביןוהאישי

לביןהקאראטיסט,של"הפ1'ונת•:פ"ח"ביןהצו;עלהמוחלטהוויתורלביןבאתאיךלזכור
-: T --

שהיה"מישל-אפשריים")בלתי("שיריםהנצחיהאסטמהחולהשלמסךגחר""חלשה
••• : T ' •• -• T T '." 

"שירים ,'בכלים('כיוון!!,מיחד"הופפלצן.ן";תמtפע";תיה /ואחתמפלאי·הנריאה/אחד
."" T ••:•• •:-T --: T' ,•' .'' ד-•:-:• -:--

אפשריים"):בלתי
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 ,ה;ז:וי7iע;~י~ת ר?;;ז י~~

האבן'מז-וק~פתבנאוהמז~ן
 ·:·:ז- :• ז-:ז•,.:

 ה;~ע;~י~ת ר?;;ז י~~ 1

ז-ובן'העלמדקדקתבנתב~נה
• : T :-.• : ,._ •,• --:• .'' 

 ת~ר.~~~ר~ינ~ת?iיע~ן י~~ 1

 ,םי~ר,.t~ז::ן::ז;ד;לים::ז;~רים

ס~~ת~ת הסיi?~ג;:רם P יi? י~~ 1
והצפע;נים,;רים nהשהפחשים

-: T • -: • : -• : • 

ר~רים,לע,ש;ת ן~_כ;י:צ~ י~~ 1
 'י~~ללע,ש;תז;רחלאזp~יש

~~רים י~;רי7i ן~ר~יi? י~~ 1
ידידילכלוכהיםבבהירים

: • • : •• • : T :• -' 

 ,ב;טז:;ל~.ךתi7יו:ז;ה י~~ 1
אחר,למק;םעלפנילף nש~

 ··-:ז-ז:--:-•.•

הר"באת nש;כפכרואני
 T '".-••:ז •-:-

 .ר?;;ז י~;י~::ז~עטן~ת

מישהו"),בשביל"משהו('פרהיסטריה',
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לאוריצחק

מנינגיטים

אדםצלהשומרים.מגוריאתלחברזנטכמוכיסהחושךהצבא.מפקדתעלירדלילה

בנוחווהטרידנמוגגדולה,ציפורכמוהביטחון,משרדשלהעליונההקומהמחלוןנפל

חגור'שעטהבעתפסוריאזיסאמרלפינה,מעבררוצחכמו .יאיראתרקובהיעלמו

הללושהרגעיםבשבילמאודהרבהנותןוהיהרגשותיו,אתלהסתירידעיאירבחשיבה.

בארץ,מקומותמינימכלגילו,בניהצבא,מןהחדשיםחבריואתאהבכיייגמרו,לא

ארבעהאסטמתים,שלושהגםאפילפטי,בחוראפילוביניהםהיהליקוי.סעיפימיניכל

ושמרואחרתאוזומסיבהגויסוכולםנפשי.מדיכאוןשסבלוושנייםאולקוס,חולי

אתזהבתוךכולליםלאאםהמדינה,שלביותרהרגישהמוחעלאחרתאוזומסיבה

איתםלשבתנהנהיאירהמארינס.שלחייליםשמרושעליההברית,ארצותשגרירות

אתעליושכפהלאביו,סולחהיהובוודאילילה,לשמירתשהתכוננובעתבחדריהם,

ויתיידדהעולםאלקצתלושייצאבראש,לאביושהיהמהבכללזהאוליכיהזה,הגיוס

אתאפילולדעתולאליליזוחלכמובביתלהצטנףאפשראיהריחדשים,אנשיםעם

ידע),שלאאמרלאביורקידע,איךועודידע,הואידע,(הואבכיתההילדיםשמות

אללאיבתוכרגעאותוהמציףהאושרביןקשרשוםאיןהרילאביו.יסלחלאזאתובכל

כיברורהידיעהפחד'לאנראית,לאאווירמכתכמוהחולףהפחדהחלון'מןהנופלהצל

התאבדות.אוגערן'שיאורצח,הדין'גזראתישנהלאדברשוםלפחוד'ואסורנגזר'דינו
אףהתאבדות,לאבגללו.כאןואבאאבאבגללכאןהואכאן.גםעליוומשגיחיושבאבא

הזאת.הדרמהאתשוויםאינםוחייורגיש,עורויתאבד,לאפעם

עללעצמםקראועצמם,עלשליגלגומשוםבעיקרליחידה,חבריואתאהבהוא

האמיתי,בשמושנקראבמחלקההיחידהאישהיההואאבלשלהם,הליקויסעיפישם

אבלכ,רלושיקראוביקשכמעטהעז,לארצה,הואשגםאףהוריו,לושנתנוזהכלומר

שאביואלאמבזים,בשמותכמוהםלהיקרארצהמאודכמהכן,לעשותמהםמנעמשהו

כזההומורשעםהאמיןהזה,ההומורחושאתאהבלאעצמו,עלללגלגלוהרשהלא

כךישראלי'מדיפחותמדי'יהודיהואהזהההומורשחושהאמיןלעולם,הבןיבריאלא

כאןשגםלספרהעזלאובעיקרחבריומנהגיעלדברלאביוסיפרלאשהרייאיר'הניח

היהמסוגלאותם,אוהבהואגדולהאהבהאותם,אוהבהואכאןשני,ומצדבחוץ,זר,הוא

כולם.אתולחבקלעמוד
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עברומיד'התפזרובקבוצה,הלכואפילודרכם,עלצבאקציןראוכאשרביום,

ממושךזמןבמשךקצין,לאותובנפרדהצדיעמהםאחדוכלארוך,בטורלהליכה

שכתובכמומתוח,ובגושרירית,בזרועברצינות,ולהצדיע,להפסיקלוהניחולא

משוםכךנהגווהםמצדיע,חייללכלהצדעהלהחזירהקציןעלחובהמטכ"ל,בפקודות

זיכרוןשלתרבותיחידה,גאוותטיפחוזאתובכלמובהקיםאינדיבידואליסטיםשהיו

פסוריאזיסצבעים".בליהוותיקן'"משמרקראולעצמם .ההומורלחוש'בנוסףקולקטיבי

איתרויחדברונכיטיס,גרהשכןבחדרגסטריטיס.קראולחדרולחברוהתורן,החניךהיה

בקבוצהשמדוברחשבמחלותעלדברשוםידעשלאמיוסקלירוזיס.פסיכוזיסגםגרו

מודרנית,יווניתשירהעלדברשוםידעשלאומימודרנית,יווניתשירהחובבישל

למרותכולנו,מורשתהיאקלאסיתיווניתשירהקלאסית.יווניתבשירהמדוברכיחשב

בה.התפארהיטלרשגם

החייליםאבוקה.דולקתהמשמרמגוריובחזיתברונשטייןלאריההזיכרוןיוםהיום

לגמרי.חדשיםודבריםשמעושכברדבריםעליוומספריםהתמונה,לידברחבהיושבים

ברונשטיין,שלמוגדלתצלוםתלויהמשמרחדרשלהזיכרוןבפינתרציניים.הם

תאריךבגדולרשוםלתמונהמעלנשמה.נרדולקהתצלוםתחתמנינגיטיס.ש:פ~~ה

תפקידו,במילויברונשטיין·מנינגיטיסמתהכלבסךעשריםבןפטירה,ותאריךלידה

שמתחילהלונודעכאשרבתלייה,התאבד(ובאמתרשמיבאופןהמוח,קרוםמדלקת

במרץטיפחוברונשטייןלטוראיהזיכרוןפינתאתיהודי).היהשלאמשוםרקגויסלא

רשמית,מחלהשום-קלטורןנסיםסמלהישיר,ומפקדםכמובן,הפנאי,בשעותרקרב

ובפרחיהאדומההגרניוםבגינתהתגאה , Border Lineלוקראוסודותבסודיאבל

מדיגדול.זיכרוןספרגםנחלתצלוםמתחתלבדו.כמעטלטענתו,שטיפח,הנזירכובע

בקציניםמפציריםואףברונשטיין,שללזכרודבריםהמשמרחיילישםכותביםפעם

לאהמדינהלביטחוןתרומתםרגילה,לאבצורהחשוביםחלקם-במקוםהחולפים

כמוחשובמשהוכלומרכך,כדיעדישראל,ביטחוןבפרסזכואףחלקםבפז,תסולא

עצומהמעיןלחתום,-יותרסודיאבלסוציאלית,לעבודהאולספרות,ישראלפרס

לחיילשבחדברירשמובכיריםקציניםמאודהרבהברונשטיין.שללזכרושנתית

העיקש.

שבועיים,מדיבתחתלומלקקיםומשורריהישראלשסופרי-זלזלמןהאלוףגם

 ," 4"יחזקאלהטנקשלחדשתדמיתבסרטלצפותואץ·מיהרחתם,-בלשכתוממש

השריוןלמלחמתכברשספדומיכלשלוחמתםאפםעלבאחרונה,רקפיתחאותו

צניחה,עלמוותריםלאאתםזאת"ובכלזל,אלוףהפטירצריך,"לאצניחות"גםהבאה.

לאזלשזלמןומכיווןועוד."ועודעודכן,טנקים?ועודעודשבוניםלכםאכפתמהאז

המשמרמחייליאחדלשירותועמדלמד,לאגםהווידיאו,מכשיראתלהפעילידע
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כל·כךנוראהיהלאגםלליבו,הבינווחבריולשם,לעלותרצהלאהואיאיר,לא-

בלשכההחשוביםהאנשיםכלאתולראותזול,שוקולדממולאותעוגיותשםלשנורר

הזpלט,בעזרתלהקפיא,היההתורןהחיילתפקירובכן'צבאיים.סוררתלזהזהמספרים

מעל"יחזקאל"שלגחונומתרומםשבורגעבאותובדיוקהמרקע,עלהתמונהאת

עמוק.מיםמכשול

שואגהואצפייהמדיהצהריים.בהפסקותוגםבסרט,זלהאלוףצופהערבערב

תניןכגחוןמתגלהוגחונומתרומם,עוצר,הטנקכאשרבדיוקעכשיו","עכשיו,בתענוג

המלקקיםהסופריםאחדזהאתתיאראיךאוארוכה,חורףשנתאחרילטרף,רעבענק

עלחדשסרטמגיעשנהבכלהם.וגםפילוסופיה,למדהריזלכיבתחת,זללזלמן

המניףבטנקוצופיםיושביםישראלסופרישגםמובןכה,עדשנאמרממה"יחזקאל".

והגשתההקפאהפעולותאתוכאמור,ונציה.בפיאצההלבניםהשישסוסיכמוגחונואת

"איפהזל:צועקכאשרהמשמר.מחייליאחדתמידעושהולצייריםלסופריםהעוגיות

"כאן'ואומר:לדלת,מעברבמסדרוןהמחכההמשמר'חיילמידנכנסהקליקער?"

המפקד!"

כאן?מהכאן?מי-

המפקד.כאן,הקליקער-

הואבלילותמאוד,מורכבעדין,איש-זלזלמןזוכרלביקור,מגיעיאירשלכשאבא

מחרוזילחבריולצטטצלע,ורדסגןשלו,ברל"שיתמפצירובבקריםטנקים,ממציא

מצטטתאכןךןרדאלתרמן,נתןפעם,איהצבאיתלקצונהשקםביותרהגדולהמשורר

ולפעמיםומבוצרים",זריםציפורבלי/שמיםהולדתשלרגעישנושןלמראה"גם

להתגרותאוהבתאבלגדולה,פחדניתאוליהיאצלע(ורדבמתכווןבחריזה,טועההיא

לפעמיםאומרתהיא"מבוצרים"ובמקוםאותה,מגרההאמתלמעזהסכנה,בסכנות,

והמשקל)החרוזהואשקובעמהכימשנה,לאבכללזהאבל"מחזירים",או"מחווירים",

יאירגםכיככה,להתבדחלאזלהאלוף'זוכרלביקורמגיעיאירשלכשאבא'רקובכן-

אצלאבאבהתערבותרקזהוגםלו,שאיפשרוהמקסימוםזההרמטכ"ל,במשמרשירת

אלוף·משנהאצלהאחרהאלוףוהתערבותאחראלוףאצלהאלוףוהתערבותהאלוף

לאכאב.לאביוגורםיאירשלהמוגבלשירותו . Border Ltneלסמלעדלמטהומשם

אינםהקרבייםהחייליםרובשני,מצדתפקידו.במילוינופלבנואתלראותרוצהשהיה

ביותר?הרעעלתמידלחשובצריךולמהתפקידםבמילוינופלים

תכשירשלריח(המדיפהצמרשמיכתמכוסהקוצנימזרןעלעליושביאירערב.

שכחהסמוךבחדרלשמירה.מתכונניםבעודםבהם,ומביטלח),צמרושלפשפשיםנגד

הכל,מחדשיפשוטאיךמצחוק,התפקעווהכלהחמים,תחתוניואתללבושמישהו

אתלכבותהסכימוחפץבלבהגטקעס.אתללבושבשבילרק Iהחגוראתגםבחושך'

ב,מטעם
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בדיקתאתאפילובחשיבה,עשוההכנותכלאתלשמירה,היציאהלפניערב,מדיהאור

משוםרקלאאותו,אוהביםבשבילו,הזאת,ההקרבהבגללאותםאהבויאירהמחסניות,

אפהכןעלחברים,לושיהיורצהכל·כך(אביומהחופשותממתקיםהרבהאיתרשהביא

לבשמושחבריולהיותיכולשוקולד).מאודהרבהלוקנהואףלמכבירעוגיותבעצמו

נקלה,עלצחקהואעצמו.אתלדחוףבליבעדינות,עליהם,להתחבביאירשללמאמציו

ועכשיורציניים,לאאדםבניראהלאפעםאףכאילוצחוק,בועוררשלהםדיבורכל

הואתואריפהלהצחיק.יודעאינובעצמומאוד.אותוהצחיקהרציניתלאהתבטאותכל

לשמוע,נדחקלאהסתודדו,ואםמשינה.שהתעוררילדכמואותומדמיעוהצחוקיאיר,

עליהםלכעוסהעזלאאולימיכולתו.רחוקיםבענייניםשמדוברהניחנפגע,לאגם

מלמעלה.תמידעליהםהשקיפובגללוהרילהם.שחבמשום

הריםלאמעולםמדי.בוטותשאלותאותוששאלואימתכלפניו,עלנשפךתימהון

וחתוךיחד,האופניםשניאותלוי,אוראש,מר~צץעצמועלחשבלפעמיםקולו.את

למעלה.מהחלוןהאבתצפיותבגללבחושך?הכלעשולמהכן,אחורידים.

בפקודה,ויציצו,חונותלמכוניותיגשרהגדרות,סביבשעותארבעבןשיטוטאחרי

בגדיםילבשומדיהם,אתיפשטוהבאה,המשמרתאתלהעיריבואוכךאחרלתוכן,

העיראלהבסיס,מןרשות,בליייצאו,הבאה,המשמרתעםקשריהםובעזרתאזרחיים,

איתם,באלאיאיר-בבאריחדהםיושביםאקזמה.כמוססגוניותחשמליהשפריחות

מיעוטכמובשקט,מדברים-קולנועאולספרותמרצהאיזועםאביואתלפגושפוחד

והימים,הלילותעליהםעובריםכךהמלצרית.באוזניעצמםעלמלגלגיםלאומי,

שומרים.ושובישניםושובבעירמטייליםישנים,שומרים,

אסורההשמירהכישאמראדום,כתובפתק ,ר;ט~לוהיהבשמירות.השתתףלאיאיר

האםמפקד.ושיחתשבועימיפקדכללוחובותיווהערפיח.והערפלהלילהבגללעליו,

היואותם).אהבכךמשום(גםלא.אופןבשוםשמר?שלאמכךנפגעולמשמרחבריו

בניהםאתלגייסהשתדלוהוריםהרבהכל·כךשהרילמכביר,משמרחייליביחידתם

משוםעליוכעסולאאוליכלשהם.קשריםבזכותלכאןהגיעמהםאחדוכלהחולים,

אחיותיולשתיהודותלובאהעדינותוחרישי.דיבורוחיוור,יפהפה,חמדנערשהיה

לאביו.זקוניםבןאם,ללאגדליאיר-אותושפינקוהמבוגרות

הילדצעקותאתשמעכאשרהשירות,עללבןויתרכמעט Iנכמרהאבשלליבו

המעלההואחלומו·שלואםידעלאבחלחלה,לעצמואמרהיער,"שרלא"אניבלילה.

נפלההדממה,מתוךהבוקר,בארוחותזאת,ובכלהילד,שלחלומותיואוהצעקות,את

אופןבכלכךבנו,למעןזאתעושהשהואידעהאבכיערלה,אוזןעלהנערשלתחינתו

זלזלמןלאלוףגםזל,ולזלמןלהתווכח,העזושלאהבנותולשתיולבן,לעצמו,אמר

ואחרהגיוס,ללשכתבןללוותרצהחייוכלהאב.שלללבולהביןאפשרכן.כך,אמר
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לטקסולבואהטירונות,סיוםלטקסלבואורצהוהמיון'הקליטהבסיסאלללוותוכך

ויתרהשתפרה,לאהילדכשבריאותאט,אטקצינים.קורסולסיוםמ"כים,קורססיום

יכוללאויתר'לאאפור'שירותזוהר'לאצבאישירותעלאבלהללו'החלומותעלהאב

לוותר.היה

לצבאיילדשלאהבןהצהרתכאילובחיוך,הללוהדבריםאתליאיראמרתחילה

כל-לאומיתדמותהאבשללהיותוקשרשוםכמובןלכךאיןבדיחה.מעיןחיתה

חשובלאאבות:הןהלאומיותהדמויותכללהפך,אולילאומיות,דמויותהםהאבות

ממנודרשלאהכיבלאוכיצרכיה,ועלהאומהעלאחתמלהאףלואמרלאגם-

בני,לוקראבני,מדובר,אבללמשל,צנחנים,קציניצריכה,שהאומהמהאתלעשות

הזה,העצובהחיוךאתשנאובנולאב,עצוב,חיוךלוהיה-מפניומשלאהעצובחיוכו

כלכמוולהיותתחלואיךעללהתגברעליךהמוטלתבחובהבני,מדובר,-פוטוגניחיוך

תהיה'כשלאלהגיד:רצההבןלך?ידאגאזומיבעולם,אהיהלאאחדיום'הריאחראחד

זאתיידעלאהאבמאביו:פחד(מאודזהירותנהגאבלמאוד',יפהלעצמיאדאגבעולם,

ולאבהבנההיבחןאביולצבא."הולכיםלאערבים"גםהאבות):עלנגזרכךכיפעם,אף

מתוךשלאאחדדברהביןלאבו.למרודהבןשללצרכיועמוקההבנהבוחיתההשיב.

האב.כבןאלאהביןלאהבןואתהבן'~ב fעצמו'
לשיחהזלהאלוףשללשכתואלהאבאותולקחלהתגייס,בסירובויאירעמדכאשר

האבייסוריעלמעטאךזלזלמןידעיוםלאותועדלאב.קשהרגעהיהזהמסכמת.

עלידעהאלוףהבנות.עלרקתמידהבן,עלפעםאףדיברלאהאבהריהבן.בעניין

והעדיפולדברמיעטועליהןגםאבלהשנייה,שלהדוקטורטועלהבכורההבתנישואי

סוציאליתעבודהישראל,חכמתעברית,ספרותישראל,לפרסחתניםבמינוילעסוק

בעיר,היפהשהטיולידעלאמצידו,יאיר,האומה.לביטחוןהיוקרתיהפרסוכמובן

חודשיים.בתוךישרתבוהמשמר,מגוריעלהמשקיפהבלשכהיסתייםחופיה,ולאורך

אחרלסרט,הלכובשבילו.זמןהרבהכל·כךלאבאהיהלאפעםאףכיף.יוםהיהבאמת

נחמדהיהלאבכללאבאאבא,אלניגשואנשיםמינישכלואףקפה,בביתישבוכך

תפוזיםלקנותוהלכובגדים,לחנויותהלכוכךאחריאיר.עםרקלשבתוהתעקשאליהם

ובקצרה,שם,העוגנותהספינותלאחתלהתגנבניסוגםלנמל,והלכובשוק,ריחניים

מקוםלכלהלךואבאלעשותם,נבוךשהאבדבריםלעשותאביואתלהכריחניסהיאיר

המוניברשתהשהעלתהאחת,דיגספינתלידעצרוהםטוב.אבאהיהכיהובילו,שיאיר

היהלאכשרים,אינםגםאלאמבחילים,רקאינםשהתמנוניםוכיווןמבחילים,תמנונים

לסחובממנויבקששלאבתנאיאחד,לוקנהאביותמנון.שרצהמיאירחוץקונה,להם

איתרלצאתנאלץאבאלו:שקנוהכלבבענייןשאירעכמושעה,רבעמקץהשקיקאת

התמנוןאתובחרהבטיחיאירובכן,האורחים.לידבסלון,ולאבחוץשיחרבןכדיערבכל
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הולךהאבפלסטיק,בשקיקענקתמנוןנושאהבןברחובות,השנייםהלכווכךגדול,הכי

שנייםביןמריבהשניהם.אחרירודפיםהעירכלביואילוממבוכה,אולימלפנים,קצת

יזכהמהםאחדורקהתמנון,אתיאירישליךשבקרובניחשוכאילו-החלההכלביםמן

אוליהכלבים.אחריהשתרכוואנשיםזה.אתזהנשכוכמעטוהתארכה,והתארכה-בו

רחובתיאטרוןמיןזהוכישחשבואורחעובריאלההיואוליהכלבים,בעליאלההיו

גררועכשיוהאב,אתהכירומקאברהואבסממשתתפיחלקמשהו.אוהולביין,כזה,

העיר,ברחובותזה,אתזהנושכיםשנייםכלבים,ועשרהמסריחתמנוןעםבנואותו

קטןכלבכינפסקה,הגדוליםהשנייםמריבתלכלבים,התמנוןאתזרקשיאירומשום

הרבסט,מנפרדעלמשהואמראבאנמלט.בפיו,השקיקאתוהלאהמשםנשאאחד

הרבסט?"מנפרדזהמייודע"אתהלאן.הבחיןשליבובליהוליכוהושרגליו

איזהעודיש ...כמעטענייןלכלובקשרפעמיםהרבהכל·כךזהאתליאמרתכבר-

מכיר?שאתהספר

במקרהוכאילוהגופני.כושרואתלשפרמבקששהואבאביווחשדעייףהיהיאיר

אתלבדוקבלילחצותלאבנתנוהשעראתזל.זלמןאלוףשללשכתועדהגיעו

מהאבלשכתב,דברשוםקראולאממשוהחייליםשם,קבועטרחןהיהתעודותיו'

לורדקראכשהגיעו,בדיוקשלו,הווידיאומכשירמולכמובן,ישב,זללהם.אכפת

שסומנוהקלטות,לספרייתהקלטתאתלהחזירהמכשיר'אתלסגורממנהביקשצלע,

להתחילאיךידעלאהאבובו'. ," 3"יחזקאל ," 2"יחזקאל ," 1"יחזקאלבתיבותכולן

בהם,דבקהתמנוןשריחחשבנבוך,אוליכביכול,במקרה,לכאןהגיעוהריהמפגש,את

שהיאלמרותלצבא,להתגייסנכדתועלציווהעצמוהואכיאמרחיכה,לאזלאבל

גרוע("יותרלגבריםובעיקרלסמיםמכורההראש,כלעללכולם,כידועמשוגעת,

בכללנכדתולעזורורדעלציווהביטחוןוליתרגברים"),מכיראנילי,תאמיןמסמים,

חשבוןסידוראוהנהיגה,ושיוןחידושכמואיתם,מסתדרתהיאשאיןענייניםמיני

כמובןיהיהיאירגםגדולה,אחתמשפחהכולנופהכיהחשמל,חשבוןתשלוםאוהבנק,

ורדובעיקרפקידותיו,שלמסירותןבסיפוריהפליגזלוזלמןהזאת,מהמשפחהחלק

ראתהכמובןוהיאומשקל,חרוזיםלומצטטתהיאלכןנכדותיו,אתכמואהבאותהצלע,

שלו.מהפקידותאחתאףדפקלאברור,שיהיהזל,זלמןאלוףכאן.בשירותהגדולכבוד

שמרושהבנותעדדאג,הרבהוכל·כךזכרים,מיניכלאותןיטרידושלאדאגהואלהפך.

שמפסידהמימשוגעתכיקצינים,מיניכלעםשלהן,אהבהפרשיותמיניכלעלבסוד

כלובאמתהאלוף,אמראחת,משפחהכולםהיווכאןבצבא,קצתלהזדייןהסיכויאת

טלפוןשיחתלכללהקשיבהיוחייביםאלופיםסגנישללדרגהעדוהפקידיםהפקידות

כךעלהאלוף.שלהרחבהלהיותשלהם,מהתרבותחלקובשלוחות,במגבר'האלוף,של

שתיהן.אוהתענגותם,אוגאוותם,חיתה
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אבלמשכנעים,יותרטיעוניםכמהיהיווהנערץהזקןשלידידוחשביאירשלאבא

שוםעללעם,העם.ולבןלעם Iהצבאילשירותשישבחשיבותהסתכמוזלשלהסבריו

להיותצריךהעםשבןשוםעלמה?שוםעלהעם,לבןצבא.צריךשהעםשוםעלמה?

יאירהללוהטיעוניםכלאתובכן,החיים.כללאאםבחיים,אחתתקופהלפחותחייל

כאן,ששותיםהנמס,הקפהחשד:מזמןגמר.לאזלזלמןאלוףזאת,ובכלהכיר,כבר

החייםכלבטנקשיושבמיהפלצות.עםבעיותלוהיולאהפליץ.לכןגזים,לועושה

יאירולפלוט.האחורייםשלאחדצדלהריםזהשצריךמהכללהתבייש.לאלומד Iשלו

כלמפליץהואגםכאילופנים,העמידאבאאבלאביו,עיניאתחיפשהואהמום.היה

לא.-בביתאבלמפליץ.באמתהואכאןואוליכזאת,לפליטההואשנצרךאימת

לא?אונכוןהעתיד.שלהכוחהםשהצנחניםחושבבטחאתה-

היפהיאיראתרחצושעיניהצלע,ורדסגןלעברהביטרם,בקולדיברהאלוף

במרירותוהאלוף,יאיר.אתגםיאיר.כמונעריםורדאהבהכמההה,אור.שלבסילונות

אוליאולאלוף,הערצהשטוףהיהוהאבבאביו,הביטוהבןדיבר,ותיק,שריונאישל

שטויות,""שטויות,מפניו.סרלאוהמפורסםהעגוםחיוכומקרה,ובכלמבוכה,נשטף

כאמור,אבל,דגולה,משננתחיתההיא-אחריושתחזורצלעלורדוחיכההאלוף,קרא

ממנו.עיניהאתלהתיקיכלהלאממנו,מבוגרתואפילומיאיר,גבוההשחיתהכמהכל

טנקיםזה.אתמביןאחדכלבשריון.שריוןמלחמתתהיההבאההמלחמהשטויות,-

שלנהגיםכמוידהרושלנווהשריונאיםכוויית,עדמכאןהמדבריות,פניעלישעטו

Formula Uno , הקליקער?איפההמסך.אתתראה ," 4"יחזקאלהחדש,בטנקבייחוד

המסך,אתהקפיאנכנס,והקליקערסיני,דיפלומטכמוהאב,מפנימשלאהחיוך

לנחותלאמאייםענק,צבכמוהמתרומם,בטנקצפוהכלכךבשקט,ויצאעוגיהלקח

 • 3או , 4"יחזקאל"קפאלנצח,שוב

אניאותי.מרשימהלאהזאתהצניחההצניחה?בגלללצנחנים?להתנדבלךלמה-

אתההמוח.בלבולבגלללא.מפחד,לארציתי.לאפשוטצניחה.קורסלעבורסירבתי

מבין?

לתוךכוחותיושלהאיטיתבחדירההבחיןלמצביא,כיאההמשיך,זלהיבחן.יאיר

ומחכיםומחכיםיושביםשלהם?המפורסמותבסיירותעושיםהם"מההנער:נפש

עכשיוקווקז?"בהריטיליםבסיסילתקוףיוכלושבוליוםמחכים?הםלמהומחכים.

הםמהבינתייםשואל,אני"ובינתיים,המשיך:זלאבלמשהו,לומרשניסההאב,אלפנה

בביירות.בטוניס,באקדחים,אובסכינים,מקרוב,אדםבניהורגיםהםבינתייםעושים?

קומנדו?"מלחמתתהיהאחדשיוםבגללרקשלם?צבאלהחזיקזהובשביל

היוםכלשהבל,לעצמויאיראמר-מלהלהםלומרהעזהלאורד-משםכשיצאו

אהבתוהיום.כלשוללהךלךהאלוף.אצללשיחהלהכניסוכדירקנועדהזה,הנפלא
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כלאביו.אתשנאהואצורב.חונק,מר,גדול,חרצןובתוכופרי,בלעהלאביוהגדולה

ממה,לנוברורלאנפגע,האבלבכות.הרצוןאותוחנקבמוניתדיברו.לאהביתההדרך

שיכלומהוכלשעות,משך-לילדיוסיוט-כךעלדיברולאהאבנפגעפעםמדיאבל

אביך.שלילדותזיכרונותעםתתעסקלךאבא.נפגעממהלנחשהיהלעשות

הרבההכניעה?לביןבמוניתלבכותהרצוןביןעליועברמהנכנע.הבןכךאחר

אביומגיעומאזללשכה,מתחתלמטה,לשרתלוהובטחדבר,שלבסופואבלמאוד.

אומרוהאלוף Iהחלוןאלהאבקםפעםמדיהגבוה.החלוןמןאחריולעקובכדייוםיום

עיניווהאב,גבר."להיותכברלותןטוב.לאזהבו.מביטאותךיראההואשב,"שב,לו:

לא"הואלהסתובב:בליאומרבקפידה,מלרחיואתבוררכאילומעצמן,מצטמצמות

"מההחופשות:באחתלואמרהריהבןיודע.שהבןכמובןיודעהאבכאן."שאנייודע

כללומר'רצהיותר'הרבהלומררצהאחרי?"לבלושלשם?הרבהכל·כךבאבכללאתה

אלים,למשהווהיהותפח,ותפחשתפחמשהולומררצהבעיר'הטיולמאזרצה,לילה

השמןהאלוףאתאוהבשאתהכמואימאאתאוהבשהיית'הלוואיכמומעליב,מזלזל,

כמואותיאוהבשהייתהלוואיאותו'אוהבשאתהכמואותנואוהבשהייתהלוואיהזה,

מאוהבאתההוא,זהשהואבגללבומאוהבלאבכללאתהאבלעצמך,אתאוהבשאתה

אתהמההאחר.האלוףאלתרכבהופ,אחר,אלוףוכשתמצאאלוף,שהואבגללבו

כל·כ,ךחולהאניזהבגללאלוף,אהיהאנישגםרוצהאתהבטחאלופים?אוהבכל·כך

אחתפעםאבלהללו,ההבליםכלאתאמרלאאלוף.'אהיהשאנירציתשתמידבגלל

פיו.דרךומשתיןלוע,פעורתאבןבמזרקתכמובומחזיקדרכו,משתיןשאביוחלם

מלמעלהאותויראהשאביובאור,המשמר,במגוריעצמואתלתלותחשבלפעמים

אחתפעםגווייה.מהתקרה,להורידורקיוכליאחר'אבל Iאותולהצילוימהרמפרפר'

שלו.מהפרצוףהעצירותחיוךאתאמחקאחתפעםמגדרו,אבאייצא

הזה,הזיכרוןיוםאתמכבדיםהכלז"ל.ברונשטייןלאריההזיכרון'יוםכזכור'והיום,נו

הבסיסשלאירועכלומרמטכ"לי'לאירועהפךכברלעצומה,הודותשעברה,ומהשנה

 Borderשסמלהבסיסית,היוםבפקודתממושך,הסברתימאמץאחרישלנו.הזה,
Line הנר.לידדוםעומדיםמשמרחייליושניאותו,מזכיריםהשעם,בלוחותנועץ

הזיכרוןבספרמליםכמהלכתובאופרח,להניחושביםהעובריםמןמבקשאחדתורן

הלקוי.הבריאותימצבוחרףיגייסו,שהצבאכדיכל·כךארוכהמערכהשניהללחייל

חיילת,עםמדבר,הואככהכירם,בקולמשוחחהאידיוטי,מוטיאחד,אלוףעברוהנה

מוטיאלוףעםמדברתאותהישמעושכולםכדיגדול,בקולהיאגםשדיברהמעריצה,

האלוףעםלהישארלאנזהרתהיאכמהלוכשאמרהאתמול,בהנזףאביההאידיוטי.

אףשלך.ההזיותאתאוהבלא"אניאביה.הזאת,מההערהמאודנעלבבחדר.לבדהמוטי

אחדיוםאיתן.מתחיליםכולםאותך,זוכרשאנימאזשלך.ההזיותאתאהבתילאפעם
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יכולהאתבצה"ל.אלוףהואמוטיאבללא?במודה.עכשיוזהעלי.זהאתתספריגם

מלוכלכות."רמיזותלרמוזולאאדםבןכמולהתנהג

להתנהגמעונותיהםלידהעובריםמןהמשמרחיילידרשוהיוםכלשמשךומכיוון

השתדלמיד,התנצלכיייאמר,האלוףולזכותמוטי,אלגםמהםאחדניגשבהתאם,

ומתחהחזהאתהבליטהצדיע,ופתאוםלרגע,דוםעמדהמרושלת,חולצתואתלמתוח

ללוותומוטישלמההזמנהמאודהתרגשההיאשאיתר,והחיילתבכוח,הרקהאלכפואת

בחזייההמעוכיםשדיהשניביןבדיוקאחד,וכפתורהצדיעה,היאוגםלשכתו,אלשוב

אליוניגשלהצדיע,יגמורמוטישהאלוףעדחיכהמצידוגסטריטיסנקרע.חדה,

כנראהיש-הצדיעשובדום,עמדלאחור'מדודיםצעדיםשניהלךהצדיע,בזהירות,

דעתועלהעלהלאהנוהל,אתהכירלאהואאבלמוטיהאלוףלוחשבכזה,סדראיזה

בשקט:גסטריטיסאמרכךאחר-בו?שמהתליםבדעתומעלהמיכאן,בושמהתלים

לדבר."רשותמבקשהאלוף,"כבוד

-p ~עסוק.אני ,ר

עזרה.צריכיםאנחנומקצר:אניהאלוף,-

פרסלקבועמשתדלשהמשמרלו'סיפרגסטריטיסאבלעזרה,בקשותשנאהאלוף

למרותרוח,קצרהיההאלוףז"ל.ברונשטייןאריהחברם,שםעלהצבאמטעם

רקעירומה,בחדר,וחזורהלוךהולכתרוחובעיניאותהראהכברחיכתה.שהחיילת

הזה?"ברונשטייןהאריהזה"מילרגליה.הלבנותוגרביההשחורותהצבאיותנעליה

מערכהניהללהתגייס,התעקשבריאות,בעיותבגללגויסלאהואאקצר.אני-

חבריועםיחדלגיוסו,הציבוריתבמערכההשתתפוהצבא,לרשויותפנוהוריוציבורית,

בכלכמולוחמת,עיתונותלנוישבמערכה.השתתפההעיתונותגםהתיכון.הספרלבית

להתחילשצריךהסרבנות,נגדהמאבקעלדיברונלהביםמערכתומאמרידמוקרטיה,

כשהיהבהשלקהרגישותולמרותהצבאנכנעדברשלבסופומהשלילי.לאמהחיובי,

למפקדפנינומזמןלאהשמירה.בעתבמדיו,מתהואהמשמר.ביחידתשירתילד,

פניותינואריה.שלשמועלהמצטייןהחולהלחיילפרסלקבועממנווביקשנוהבסיס

הועילו.לא

זה?אתניצלולאלהשתמטהיהשיכוללמיפרסלתתצריךלמהאבל-

חיים.אותםלאהחייםשאחרתמשום-

אצלכמתוכנןעובדהיההכללעזור.והבטיחהחייל,שלהעצובותבעיניוהאלוףהביט

מצעדאולישהבטיח,הבטחותלשכוחהאלוףנהגאלמלאהרציניים,המשמרחיילי

מבחינההיה.שכךומזלנוההבטחה,אתממנוהשכיחבלשכתוהחיילתשלהעירום

ומצביאיםמנהיגיםירבולוכולו.העםלתקוותמקורהואאלוףשלהלקויזיכרונוזו,

האמתהתבררהאילולכולנו,נגרמתחיתהגדולהמבוכהמקום,ומכלכאלה.שכחנים
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לאהואכימת,לאהואכי ,זיכרוןיוםלוהיהלא •ברונשטייןאריהשלומותוחייועל

אותוהמצאנויחידתנו:שלהשירותלבהיההואכי .ברונשטייןשוםהיהלאכי ,נולד

באמצעותו.העולםלכלללעוגוכדילקדשוכדי

התבקשמוזר,סיפוקלנווגרםאחד,אףענייןשלאהזה,המהתלבסודיאירכששותף

שנתנומאודהתגאהלהפך.מהבקשה.נעלבלאהואלאביו.הסודאתלגלותלאבמפורש

החיילשלהזההיפההסיפורבעזרתועודבאבא,לבגודהרעיוןבאבא.לבגודצ'אנסלו

יאירהמנוח.שלחייוסיפוראתלספרהתנדבוהוא ,אותוהלהיבנברא,ולאהיהשלא

הכתיבהאתאהבלאאביואבלכלשהם,להישגיםמגיעהיהאביו,אלמלאיפה.כתב

היהיאירמאתברונשטיין""זיכרונותבנו.שהואמשוםרקמחמאותלושיתנופחדשלו,

שהנערהאמיןלאאישזעם.מתוךשנכתבמשוםבאנתולוגיה,ללבביותרהנוגעהפרק

להשתמשמהססיםשאינםאנשיםאצלאמיתימהנדעלאלעולםהזה.הסיפוראתבדה

בלשונם.

היהלאכבריאיראבלהחלון,אלקםהאבהשומרים.במגוריעלוהאורותירד.ערב

גדול,עצבחשסיפוק,לחושובמקוםהחשיכה,בחסותהסתלקאביו,אתסידרשובשם.

ללכתחשבלפעמיםהשער.לכיווןהלךכךאחרורידים,וחתוךתלויעצמואתראהשוב

לשערמחוץ .שלוכהצלחהזהאתיקבלשאביופחדאבלהחברים,עםיחדלשמירה

יאירחייל?"הולך,אתה"לאןושאל:האידיוטי,מוטיאחד,אלוףלמכוניתואותואסף

אםבודק"אתהבו:פגשנושטרםבמקומותלוהאופייניתבחוצפהואמרבכתפיומשך

שאתהוחשבתיהעירלצפוןנוסעפשוטאנילא,"לא,אמר:האלוףמה?"אופס,לייש

הים,מחוףהרחקלאלרדת,התכווןכאשרדווקאופתאום,איתר,נסעיאירטרמפ."רוצה

יודע"אתהואמר:בוהביטהאלוףאותך?"משעמםלאבאמתהזההצבא"תגיד,אמר:

אמר:יאירלא?"אותנו,צריכיםאבלכן.שכן,חושבאניאותי,שואלשאתהעכשיומה?

מתבדח,שיאירהניחכךואחראחד,רגעלעצמוחשבהאלוףשלא."חושבאני"לא,

איתהולוקחתפורחתענקיתציפורלראותודימהובאורות,הגדולבלילההביטיאיר

כולה.העיראתלמעלה
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ח'דרחםן

זהותחרדת

.1 

לארביםשימיםבהתנסותזכיתיהתיכוןהספרביתשלהראשונהלכיתהשנכנסתיביום

ראשיתםשתמימותהקיומיתוהחשיבותבדםההורמוניםלמהפכתהודותזכרה,אתימחו

הרבהועםכישרון,במעטכך.עללחזורקשהרגשיות.התנסויותעלמאצילההחייםשל

דברלבי.יצאאליההבתשלמשפחהקרובהואלכיתהמחברישאחדאזגיליתיטוב,מזל

געגועיםלתרץהיכוליםהידידותקשרישללחיזוקםנוספיםמאמציםדרשבזמנו,זה,

שהיהבביתו,הביקוריםואתהחופש,ובימיהלימודיםשאחריבשעותרעהואלחברשל

לביתה.דבוק

בובמקוםמרכזה),אוהעיר,(כלומר,הכפרלביןנמצאתי,בוהמחנה,ביןהמרחק

דקותעשריםמפרידותכיצדאזידעתילאהליכה.דקותכעשריםבןהיהנמצאה,

להרגל,בכפרצרהסמטהבאותהביקוריהפכוכאשררקזאתהבנתיזהויות.שתיבין

ולקרואהביתלעברלרוץברחוב,משחקםאתלהפסיקחברישלהקטניםלאחיושגרם

הפליט.חברולקראתשייצאלאחיהם

לאחר~תכללמודעיםלהיותבליגדול,בקולאמרוהגיע,"שלךהפליט"החבר

'גבוה',כמואחרים,תאריםשללרשימהזואחרותנכנסהבעיניהםזו.באמירההמונחת

ההוויה.שלקבועבמנגנוןנתוןעודהכלבסך'שחור',או'לבן''נמוך',

ותיאטרליות.סנסציוניותשלכזאתבמידהלאמקום,מכלצפויה.בלתיחיתהזומלה

 ,להתאייןרצוןאוכעס,כמותחושותזאת,למרותמסוים.להלםגרמהאףהיאתחילה

מכךפחותולאאליהן,שהתלוותהקנאהלתחושתממשימרחבהימים,בחלוףפינו,

בעורקים.מתחיצרו

להפוךהרצוןדיוקוליתרלהתאיין,התשוקהכיבוודאותהבנתימכןשלאחרבשנים
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האחרים,בזהויותלהתמזגיוקדתאינסטינקטיביתתשוקהמבטאתבלתי·נראה,ליצור

אתלחזקניסיוןכללכ,דבנוסףזכויות·יתר.בעלותאויציבות,אלהכאשרבמיוחד

יהאאשריהא Iקיצוניבאורחשונותזהויותביןההבדליםאתלקבועכלומרהאחר~ת,

והכואביםהעצוביםשרידיואתלהסתיריצליחלאהניסיון,תובעאותוהקבועהגרעין

קולקטיב.אובודדאדםהואאםביןהמיעוט,צדעםלהתמזגהכושלהרצוןשל

אורגנילחלקהפכהברחובהילדיםשהקימוההמולהכילומרדיכרגעזאת,למרות

לחלון.מבעדותשקיףהקולאתתשמעהיאאולירגשית:הרפתקהשלמסויםמסוג

הוסיפההימיםבחלוףלחדת·שמיעה.אותההפכוהחוזריםשהביקוריםהיאהאמת

ככלותאחריהמשפחה.קרובשלבביתוהנעיםביקורהאתלחלוןמבעדפניהלגילוי

מספיקתמידיש•לאוהביםשלנולזוהמקבילהבכיתהלומדתוהיא Iגילנובתהיא Iהכל

מלים.מדיומעטתירוצים,

שנותאתהולדתי.בכפרמגוריממשךאזעדקצרהיההפליטיםבמחנהמגרדימשך

קיבלשמישהוזוכראינניההיא.מהסמטהמאודמרוחקשאינובמקוםביליתיילדותי

בכיווןהדקותעשריםמחסוםאתשחציתילפניכפליטאותילתארהעולאתעצמועל

עוררהשש,בןהייתילפליטים,הספרבביתא'לכיתהשכניסתיגםזוכראינניהנגדי.

שמןוכדוריבבוקרהחםהחלבבגללהספרביתאתשנאתימספקת.אחר~תשלתחושה

מלאהאףולעתיםהבוחנת,עינותחתבוקרמדילקחתאותנוהכריחואותםהקיק,

ביחסו~ך·אללה 15 ~לו:זא:;כם 15תפקידאתלמלאנהנהאשרמורה,של Iסדיסטיבעונג

באבריהם.שלטהבוקרוקורעליהםגברשהפחדלילדים

וכדוריחםחלבשלמריחמתמדתבחילהולשמרלבחורמסוגלשהזיכרוןמסתבר

ידעתישלאאירועממעמקיםלהעלותגםמסוגלשהואמסתברבמידהבהקיק.שמן

עשורים.משלושהיותראחריממנו,שיצאעדבזיכרוןשחורחורלתוךנפלכי

שאמרכמו Iפלסטיןאתלראותכדי Iלימודילטיולהלכנוהשישיםשנותבאמצע

פלסטיניתאדמהעלנולדנו-קרובהלהיכרותתורםשהגיעהילדים-שאנואףהמורה.

הקולקטיביבדמיוננוהצטמצמו'מולדת'כמומליםהנהמתגוררים,אנחנוובתחומיה

לתיל,שמעברמקוםלכדיהחברתיים,הגומליןומקשריהספרמביתשנשאבובידע

המעבר'.'ארץאו'הגולה',בהוראתהסתפקוהמגוריםההולדתמקוםבעוד

שביתהקנהלאיוםאותומאורעידברבעזה.אר 9 ~~ל 15לאזורהלכנולמעשה,

טורבניהםהכהות,פניהם , UNEFמה·ההודיםהחייליםמראהלמעטבזיכרון,

למרותבקפידה.העשוייםוזקניהםעל,אלהמזדקריםהארוכים,שפמיהםהצבעוניים,

ובעריצותוסובלנותובחוסרנודע ,) 1021-996 (אלמנצורהשישי,הפאטמיהח'ליפהשלבינויו . 1

המתרגם].[הערת
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לגמרינוספים,פרטיםהשיבהתשעיםשנותבאמצעלהסבירושקשהשינויזאת,

התמונה,מחזיתההוריםאתשסילקופרטיםחושניים,אפילואוליוחושיים,ויזואליים

שלה.האפלהרקעאלאותםוהסיגו

אחריהמכונית,לחלוןמבערפסטורליהכמעטובמראההחולבגבעותהתבוננתי

חולתלוליתהורסדחפורראיתיכאשרלרמאללה,מעזהבדרךארזמחסוםחציית

שלפעולתוהתגלתהאחת,משנייהיותרלאאולירגע,~ןלקרקע.אותהלשטחכדי

להגן'צורךביעלתהמשונההרגשהאישית.נגדימכוונתאלימותשלכסוגהדחפור

תקפההפתע,משוטטותהתעוררתיכאשרהסילוק.קלוןמפניהטבעיתהגבעהעל

הגבעה,עללהגןיכולאיניכיעל-בושהומבוכה.בושהשלמסוימתמידהאותי

המדיניות.העובדותכלאתמשבשהקיומישהכאבמשוםומבוכה

להשיגה,אפשראימושגת.בלתיועודנה,חיתה,שליוהאישיתהפרטיתפלסטין

למרותהולדת.אומגוריםמקוםאיננווהואאחר'במקוםתמידנמצאתשהיאכיוון

מנוגדותתחושותבנפשלהציףהיכולתהרילרעיון,רקפלסטיןהפכההימיםשבחלוף

הדמיוןאתשמילאולמקומותההתקרבותבעצםהטמונהיכולתוארנון,הרגלשל

להתקיים.ממשיכההחיים,שלמוקדםבשלב

מביןזוגבעהכך,שעשתהדימיינתיאולילעזרה.אלישזעקההגבעהזוחיתהאולי

ההיכרותבטיולהילדים,אותנו,שהקסימוהכמו·פסטורליהמראהופרטיהגבעות,

צונחאפרכמווהאובדן,ההרגלתחושותשככוכאשרההוא.הרחוקביוםהלימודי,

שהבטחנו,ההבטחותהפזמונים,לאלמנטאר,הדרך-הקטניםהפרטיםחזרולקרקע,

הםכיכןלפנילנושאמרוהילדיםעםבקטטהאפילונזכרתי-המורהשלהרצאתו

מבינים:שהםבשפהמהםיבקשורקאם UNEFמחייליוממתקיםכסףלקבליכולים

Give me one Piaster, ptease , 

2 . 

ייתכןהפליטים.קרוביוביןלחיותהרצוןאביעלהשתלטכאשרבמחנהלחיותעברנו

חייועלשעברווהנפשיים,הרגשייםהפנימיים,השינוייםהקףאתלאמודיכולשאינני

התנהגותואתשאיפיינוהחיצונייםהשינוייםעלהדיבוראולימאורע:אותובזכות

הפרטיים.מניעיואתלהבהירלסייעיוכלהמעבראחרי

זההיהאבלהבית,מספראתכעתזוכראינני-הפליטיםלמחנהשעברנומרגע

הפךאבישלהפלאחיההיגוי-במחנהההםבימיםהנהוגההחלוקהלפי , Gבבלוק

התלהבותוגםהגזמה.שלמסוימתמידהבושישחשדכדיעדמובהק,ויותרליותר

אצלנולבקראותםלהזמיןאצלם,לבקרהמבוגרים,השכניםעםקשריםליצורהברורה
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טרם-השתייראליוהדורממנהגילגמרישונהחיתהבמחיצתם,ארוךזמןולבלות

שהורגלנוהוותיקיםהחבריםמסוגלגמרישונהוגם-שניםשלושים-וחמשלומלאו

בביתנו.לראות

המחנהאתלשנואסיברתיהמחנה,אתלאהובברורותסיבותלאביהיואםגם

המעבר,נגדמחאתיאתחיזקתיבאמצעותםשהטיעונים,אףברורות.פחותהיולא

כעבורגםנכונים,היוהםכיעיקשתתחושהלהסתיריכולאינידבר,שלבסופונכשלו

להיפרדוהקושיהבית,לידספריהשלקיומהכמובעובדותהתמקדתיעשורים.ארבעה

חדשות.חברויותוליצורמהחברים

שהעניקונוספיםנימוקיםמצאתיהכושלתמחאתיאחריספורותשניםכך,אוכך

נפילתנואחריבחודשיםראש.בולהקלשקשהתוקף,משנההאישיתלהסתייגותי

שהיה Iספרבאמצעותלמרקסיזםהתקרבתי 11967בשנתהישראליהכיבושתחת

השחורה:עטיפתוואתהספרשםאתזוכרעודאנימפניו.האדםבניאתלהזהיראמור

לאורהוצאתוכיהתבררמכןלאחרבביירות.הוצאהבביתשיצאהקומוניסטי','המילון

 • CIAה·בידימומנה

והמושגיםהמינוחשלביקורתיניתוחלמעשההיהמאנגלית,שתורגםהספר

'המאבקהייצור',אמצעיעלההמונים'בעלותהפועלים','מעמדכגוןהמרקסיסטיים,

והגזלנייםהשלילייםההיבטיםאתלחשוףביקשוכותביובאלה.וכיוצאהמעמדי'

 1למזליהפשוט.האישאתלהונותלמרקסיסטיםהמאפשריםוהמושגיםהמונחיםשל

למזלי,אלי.הנוגעבכללפחותהללו,הגזלנייםההיבטיםאתלחשוףהצליחולאהם

עודהפשוטיםהאנשיםשלוהבלתי·נראיתהארוכהלרשימהלהצטרףגםהחלטתי

הספר.שלהאחרוניםלעמודיםשהגעתילפני

'דאוההוצאהביתשלהרוסייםבפרסומיםבעיקרהמרובה,הקריאההעיקר,

וסיפוריםהמרקסיזםאבותשלמכתביהםנבחריםבקטעיםכלומר,-אלתקדם' ... 

בעולם,שוניםובמקומותבזמניםאחריםאנשיםאצלכמואצלי,יצרה-סובייטיים

חברתיותלתופעותלהתייחסהמאפשרבהקףמרקסיסטיידערכישתשלאשליה

אינטימיות.שלומפורשתברורהבמידהופוליטיות

הפליטיםכללתיאורטית.כבעיהמחשבתילחזיתעבר'פליט'הביטויזה,בהקשר

ידעשלמוכןקורפוסעלבהסתמךעליולשוחחשאפשרחברתימעמדמהוויםאינם

העניין,אתלמשל.הפועלים,מעמדעלאוהבורגנותעלשמדבריםכשםואבחנות,

כלפיהאורתודוקסיהמרקסיזםשלהחשדנותהחמירהכמובן,התיאורטיבמובנו

 .החקלאיומהמגזרמהכפריםבאוהפליטיםשלהגדולשהרובוהעובדההפלאחים,
מעשית.לבעיהתיאורטיתמבעיההפכההפליטיםשסוגייתעדרבזמןעברלא

האפשרותאתלבדוקעלינוהיה Iהכלליהתיכוןהספרביתשלהבחינותסיוםאחרי
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יותרשלמילוידרשזהענייןהסוציאליסטי.הגושבמדינותללימודיםמלגהלקבל

קורותכתיבתספק,איןחיים.קורותשלאחדמטופסיותרולכתובאחד,בקשהמטופס

מטופש,רעיוןכמוכעתנראיתהשמונה·עשדהשנתואתעבדשטרםאדםבידיחיים

בקורותשאםלנואמדופגשנואותםשהאנשיםכיווןרבה,חשיבותלהחיתהאזאבל

ההתקבלות.סיכוייגדליםפועלים,ממשפחתמוצאעלהמצביעדברמופיעהחיים

זהבענייןפועלי.מוצאאחדיבחשיבותהשנייהנחשבההחקלאותהדברים,מטבע

בהיסטוריהפועלייםלשורשיםמינימלישרידלמצואקושי-סבוכהבבעיהנתקלתי

אתשאיבדהפליטיםמשפחתבתיאורהטמוןהקושיעללדברשלאהמשפחתית,

כמודה.עבודתומתוקףלזעיד·בודגנותהשתייראשדהאב,כלומדשלה,המפרנס

מכובד'מחבר"תיאודטית"עצהשקיבלתיאחדיזו'ממכשלהלהיחלץאמנםהצלחתי

במלגתזכיתילאואולם,פלאחי.ממוצאפליטיםלמשפחתלהסתפחשעיקרה

אלהלרבותבה,זכהלאמעמיתיאחדאףשגםחיתההנחמההמיוחלת.הלימודים

מובהקים.פועלייםשורשיםבעלישהיו

שללזהותובנוגעתיאודטימפגםיסבולשלאייצוגלמצואהבעיהזאת,למרות

השישיםשנותבסוףמסוים,לרגעהנוגעבכלמכדעתאויסודיתבעיהחיתהלאהפליט

פלסטיניתזהותשלבגיבושהמכריערגעשחיתהתקופההשבעים,שנותוראשית

שלטיהורולדדךהסכסוךאתהפכואשדותרבותיים,פוליטייםקיומיים,גילוייםבעלת

קיומהאתמתמדתבתחושהפגשההיאזאת,מבחינההפליטות.מהשפלתהפלסטיני

והמגורים,ההולדתלמקום'זמני'התוארהענקתתוךהתיל,חוטימאחודיהמולדתשל

פליטים.מחנההיהעצמה,בפלסטיןלרבותשונים,ובמקומותרביםשבמקדים

השישיםשנותבסוףלהשמיעהירכהמקהירפלסטין'ש'קולזוכרעודניזה,בהקשר

שאונד"אהמזוןפנקסיכלומד,המנות,פנקסיאתלקרועהצורךעלשדיברשיד

עצמהקריאהאותהעלחודש.כלבתחילתמזוןמוצרילפליטיםלספקכדיהנפיק

רציניתבצודההשישיםשנותסוףמאזשונותבווריאציותהפלסטיניתהספרותחזרה

ו'משתוקקכנפאני,ע'סאןמאתסעד''אםכגוןשיצירותספקאיןיותר.וסוגסטיבית

עלומוחלטמתמידדושםהותירודדויש,מחמוד תאמ)~~~~(פלסטין'אל

פלסטינים.שלאחדמדודיותרבקרבלהיות,צדיךשהעצמימהעלאוהעצמי,

לו,שחיתהההוא,המכונןהרגעאתמחדשלתאראפשרשניםאותןכלאחדי

האישית-הפלסטיניםשלהזהויותשתיעלומוחלטתמכדעתהשפעהרבים,במקדים

חדשהאמונהולקולקטיבליחידיםנתןהואכילמשל,לומד,ניתןשכן,והקולקטיבית.

שלהדרושותהפעולותאתולקייםהעצמי,אתמחדשלברואבאפשרותבסיסוחסרת

לחלוטין.ותכליתירצוניבאופןוהדחקהבחידהלקייםהיינו,זו,זהותהנדסת
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אנשיםשניםבאותןשכןהפרט,שלמפעלבגדרהיההקולקטיביהמפעלזו,מבחינה

למסגרתמחוץפרטיתאישיתתוחלתלמצואבקושינתקלובתוכם,ואנימספור,רבים

ומאוחרהפלסטינית,לפוליטיקה'ההתגייסותמכך.כתוצאההכלליהקולקטיביהמפעל

כפלסטינים.זהותםשלהטבעיתהכותרתגולתהיואש"ף,לשורותההצטרפותיותר

.3 

כך,תמידאיננוהענייןברם,קבוע.נתוןכאללזהותםמתייחסיםאנשיםרבותפעמים

יכולאניזה,במובןופוליטית.חברתיתבדינמיותהמתאפייניםתנאיםבצלבמיוחד

דברכפייה,בתנאיזהותהנדסתנעשתהשבואישי,לגמרימסוים,רגעעללחשוב

הכיל.שהואוהסמליהרגשילמטעןהודותמכוננתמשמעותרגעלאותושהעניק

בהתנסותכעתאותישמענייןמהלכלא.נכנסתיהכיבוש,אחרי,שנתיים 1969בשנת

הקציןכאשרלשם,שהגעתיאחרידקותמספרשהתרחשבאירועביטוילידיבאהזאת

"מאיפהקלוקלת:בערביתאותיושאלהחדש,האסירפרטיאתלכתובהתחילהאחראי

אתה?"

האחרונה,ההברהאתלבטאשגמרתילפניועודפלסטיני","אניתומי:לפיעניתי

פלסטין!"איןפלסטין!כזהדבר"איןבכעס:וצעקבחוזקהליסטרהוא

משוםמפתיעה,כהבצורהאותוהרגיזמההיום,עדיודעשאיניכשםאז,ידעתילא

מחושבתתשובהמאשרפהפליטתיותרחיתהזושלי.בתשובההתגרותשוםחיתהשלא

אבלכוכבים,שרואיםאומריםלמהשהבנתיעדחזקהכל·כךחיתההסטירההיטב.

עדהכרתישלאחשיבותמידתהפשוטהתשובתיעלהאצילההמפתיעההתרתחותו

אז.

שלהמילוליבמובןכללה,שהיאוהנפשהגוףעינוייעלהכלא,שחווייתייתכן

הזהותכינוןאומחדש,הזהותובריאתזהותמבחנישלגבוההלדרגהמשתייכתהביטוי,

חולף,אורעכאלזולחוויהלהתייחסיכולאיננישכןרצוניים,חדשים,יסודותעל

מאשרבמיתולוגיההמעברלטקסייותרדומההיאיחד.גםורגשיתמעשיתמבחינה

ג'וזףשנתןהפרשנותעלכמובן'כאן'חושב(אניהכלא.אלאדםהמובילרעלמזל

האפשרותבמידה,בההקדומים).היוונייםבמיתוסיםהגיבורשעוברלשלביםקמפבל

נגדם,מתקוממתאישית,יצירהכמעטשהזהות,נתעבים,דבריםעלולהבליגלסבול

 .מתמשךהטבלהטקסהם
הממשית,פלסטיןלזהות.ביתאומנוףהיהלאכברהפליטיםמחנהזומבחינה

הזהותלביתהפכהאחת,גיאוגרפיתליחידההפכהשהכיבושהמוחשית,היומיומית,

הודותהכיבוש.עםיומיומיבמאבקנתונהחיתההזהותזאת,למרותמגוריה.ולמקום
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הנסיעהודרישותהאזרחייםהענייניםהלימודים,תכניותעלהכובשיםשללשליטתם

שעיקרםסמלייםהישגיםולהשיגדמיונייםבסבביםלנצחלפעמיםהצליחוהםלחו"ל,

מוגדרת.זהותחסריאנשיםכאלאלינולהתייחס-

משלטונותשקיבלתיירוק Laissez passer ,מעבררישיוןברשותיעדייןיש

בצרפתית,ידבכתבכתבמישהולחו"ל.לנסועכדיהשבעים,שנותבראשיתהכיבוש

מוגדרת"."בלתי'אזרחות':המלהמול

משנילמעלהשלהיעדרותאחרי , 1994בשנתלעזהשבתיכאשרזאת,לעומת

כתבותוניסיה,שלטונותעל·ידיבמהירותשהונפקמעבר,אישורבעזרתכןגםעשורים,

עצמהמלהאותהעלוחזרו"פלסטינית",נטויות:שחורותבאותיותהאזרחות,סעיףמול

למןבלבד,לחודשבתוקףהיההאישוראין.כתבו:המקצועבסעיףהכתובת.סעיףמול

 .לקהירלנסיעהרקיפההיהוכוחו , 1994בספטמבר s 1ל·ועד 1994באוגוסט-19ה
נכתבוהפרטיםיתראבלהשם,גםוכךוצרפתית,בערביתכתובהחיתה'קהיר'המלה

הערבית.בשפה

במדינותעשוריםמשנילמעלהבתחוויהלתמצתניתןלזהות,נוגעשהדברבמידה

במובןרקלאהללו,האישוריםשניביןכתנועהאש"ףובשורותשונותערביות

העבריםשניביןהמקשרמסוים,סיכוםכאןישאםהקונקרטי.גםאלאהמטאפורי,
:-T • 

אלאאישית,יצירהרקאיננהשהזהותבעובדהביטוילידיבאהואהריהמנוגדים,

להםהמקנהשלטוןבידיהםישאםבמיוחדרוצים,אורואים,שהאחריםמהגםשהיא

עלמהיבטיהאחדאתלבחוראינטרסלהםישאםבזהות,החוקיתההכרהעלמונופול

לגזענות,פתחהפותחותמהותניותעמדותלאמץ-וכמהכמהאחתועלהאחרים,פני

כאלה.חוקיםאףמסוימיםובמקרים

להשיגוניסיונםהכיבוששלטונותמצדמהותניתעמדהאימוץכגוןדבריםאם

הרימאליהם,מובניםכמעטהםהפלסטיניםשלבזהותםהחוקיתההכרהעלמונופול

במקרהצפויהבלתיהפתעההיההערביבעולםהמדינותמצדדומותעמדותאימוץ

הטוב.

שנייםעםהגעתיכאשרהשבעים,שנותבאמצעאחדיוםהחלהההיאההפתעה

התקווהאתכבראיבדנולאוניברסיטה.להיכנסכדיבקהירהתעופהלשדהמעמיתי

לאוניברסיטאותהתקבלנוזאתועםהסוציאליסטיות,במדינותלימודיםמלגתלהשיג

אליה ,עמאןדרךלקהירהגענוהבגרות.תעודתאתשקיבלנואחרישנהבמצרים,

בקשריםשעמדגוףעזה,ברצועתמקומיגוףשהנפיקמעבראישורבאמצעותנכנסנו

איןלפיוהכיבוש,רשויותמטעםיציאהאישורלנוהיהלכך,בנוסףירדן.עםמיוחדים

תאבדהשיבהוזכותחודשים,שישהיעברובטרםהכבושיםהשטחיםאללשובזכותלנו

האישור.אתשחידשנומבליאחת,שנהעלתעלההיעדרותנואםלנו
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שגרירותשלוחותמתתמונותינושמותינו,ובומסמךעםהתעופהלשדההגענו

תמימות.שעותמששלמעלהבילינושםמרוחק,באגףאותנושמומידבעמאן.מצרים

שעה.מרבעפחותשנמשכוהליכיםאחריהתעופה,משדהיצאנומכןלאחר

מבוססיםהיובאוניברסיטהוהעמיתיםברחובהאנשיםהשכנים,עםשהיחסיםאף

זריםכאלרקהסטודנטיםאלהתייחסולאהמדינהשלטונותוהדדיים,כניםרגשותעל

בשםשמודיעזוכראניזהבהקשרחשדנות.שלניכרתמידהגםהוסיפואלאונוברים,

שמענוהפלסטינים.הסטודנטיםשלהכלליתבהתאחדותתמידכמעטנמצארי iJל~'ן 15

בשמם,הפלסטיניםהסטודנטיםכלאתלהכירכמעטהאגדיתיכולתועלסיפורים

הפוליטיות.ונטיותיהםכתובתםפרצופם,

ביןגםשכןהמדינה,בידיהיחידיהמודיעיניהכליהיהלאשאלג'והריברור

אפילויתרה.בהתלהבותהזההתפקידאתשמילאמיהיהעצמםהפלסטיניםהסטודנטים

אדםלמצואקשההיהלאהפלסטיניםהסטודנטיםובהתאחדותאש"ףלשכתעובדיבין

הביטחון.מנגנוניבשבילממששעבדויותר,אואחד,

סטודנטיםאלפיוכמונישאני,האמת,אתלגלותקשההיהלאכזה,מצבשלבצילו

וזכויות,מהגנהלפחותאומינימליות,אזרחמזכויותאוהחוק,מהגנתנהנהלאאחרים,

להתערביכולותששגרירויותיהםהאחרות,מהארצותהזריםהסטודנטיםנהניםמהן

בכך.צורךישאם

רבזמןעברלא , 1977בשנתבירושלים,סאדאתשלביקורואחריהצער,למרבה

נובמברבחודשמכאיב.ובאופןבמישריןלמעשה,הלכהלנונודעההזאתשהאמתעד

הארץמןאותםוגירשופלסטיניםסטודנטיםמאותמצריםשלטונותעצרושנהבאותה

אףרביםובמקריםמשפט,בליאישום,כתבלהגישבלישונות,מעצרתקופותאחרי

חקירה.ללא

גרועואולם,משפט.אואישוםללאשגורשומאלהאחדגםהייתימהם.אחדהייתי

לאמור,לעיראק,גירושנוהיהלנו,אבדההחוקשהגנתמהתחושהאףוגרועמכך,

לארצנו.השיבהזכותלמעשה,מאיתנו,נשללה

התענייןבמיוחד,ולחוץטיפששהיה , 2מלאזםבדרגתהחוקר,כיזכורניזהבעניין

בהצגתמאשררגל,עלרגלששילבתיבכךמולו,הכיסאעלישבתיבובאופןיותר

מעשהשלהמשמעותובבחינתמהארץ'והרחקתופלונישלמעצרשמצדיקותשאלות

למולדתו.שלוהשיבהזכותאתלחסלועלולאדםשלהאישיעתידועלהמאייםכזה,

החוקמהגנתנהנינושלאכךעלנוסףעובדה:עודחשףלעיראקבואימקום,מכל

במעונותמגוריםכמומסוימות,זכויותהשגתגםהערבי'בעולםאזרחמזכויותאו

המתרגם].[הערתלפקדאולסגןהמקבילהדרגה . 2
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השלטתלמפלגהבהתחנפותמותניתחיתהללימודים,מלגהקבלתאוסטודנטים,

כלבעינילהגשמהניתניםוכבלתיכמגוניםנתפשואלהדבריםבשירותה.ולפעולה

מדיניות.לאותההודותרבד,שלבסופולביירות,הגיעהגדולדובםהמגורשים.

.4 

לחללשנפלוחייהם,בתחילתאנשיםכמונו'לאנשיםהטבעיהמקלטחיתהביידות

ממנולצאתוביקשוכלל,שהואוהפרדוקסיםשבוהשקדסתמיותו,בכלהשחורהערבי

אוהתעופהשדהדדךלביירותשהכניסהגםמהשלו.האפשריהתחליףאלשלילתו,אל

המתאימים.הקשריםהתקיימואםקשה,חיתהלאהגבולדדך

אש"ףלהשפעתנתוןשהיהלאזורכלומראלפאכהאני',של'דפובליקתספקאין

ומגודשיםגוליםפליטים,בעינימיוחדקסםהיהביידות,במערבהלבנוניםבריתוובעלי

ענייןהיהלאאחרונהכחומהביידותעלהמטאפודיהדיבור .הערביבעולםדבים·מספור

הגיעההזהותכישרמזומיוחדיםלרגשותהתוסףזהקסםלפלסטינים,הנוגעובכלנדיר,

תקדים.להןהיושלאולמלאותלשלמותזהבמקום

ואוכל.סיגריותלקנותלחנותללכתרצההכרתישלאאדםבביירות,הראשוןביומי

ואמד:הכסף,אתלקבלסירבהואואולםסיגריות,קופסתלישיקנהכדיכסףהוצאתי

בשבועון.כעודךעבדתיכבדכךאחרספוריםימיםלמהפכנים.-המהפכהשלכספה

לפלסטיניכתוארשנכתבהאימתכלערביהמלהאתלמחוקנטייהבתוכיגיליתי

הפלסטיני'),הערבי'העםלמשל,נכתב,(כאשד

הזהותשלמלאותהבדברהמדומההתחושהשלהמופלאשסקפהסבוראניכעת

היציאהאחדיוהולךגוברבאורחנפגםוהואבביירות,בחייםבעיקרהיהכרוךושלמותה

חיתהלאביידותבגלות.החייםניסיוןכמוחדשים,גודמיםלתוכופרצוכאשדמביידות,

כן.-תוניסיהואילוגלות,בשבילי

שללמשדד 1986שנתבסוףאחדיוםהלכתימדועמסבירההזאתשהעובדהנדמה

בתעודהשרשוםכפי , 61בנאתבאבברחובבתוניסיה,פליטיםלענייניהאו"םנציג

ממוצאפליטשאניכךעלהמעידמסמךלהשיגכדיכעת,למולידואהאניאותה

הלידהתעודתכמורישומיםשהגשתיאחדיהזההמסמךאתהשגתיאכןפלסטיני.

שמחה,נשטפתיהמקוריים.כפריהםועלהודישלהמפלטמקוםעלומידעהמקורית

באו"ם.הפלסטיניםלפליטיםהנוגעיםברישומיםמתועדהזהשהמידעגיליתיכאשד

להשיגכךאחדניסיתיהללו,המסמכיםבהשגתמעשיתתועלתשוםחיתהשלאאף

 , 27503415מס' UNRWA Registration Card-מיוחדרישוםכרטיסבהצלחה

מאז.שמדתיאותו

 3מטעס
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רומנטיותמשמעויותבעלתכזהותהפליטותאחרהאישיתהלהיטותזאת,למרות

הפליטים,למחנהלגעגועיםקשורותמשחןיותרבגלותבחייםהקשורותותרבותיות,

ביןלמולדת,ושיבתיהפלסטיניתהרשותהקמתעם , 1994בשנתדרכהלסוףהגיעה

אחרים.שביםאלפי

הגעגועיםשלתוצרשהיאזהותאזרח,שלבזהותאלאפליט,שלבזהותחזרתילא

בימיםבמולדת.החייםשלטבעיתתוצאהשחיתהלפניעודהגלות,יצרהאשר

נחחשתישלאחירות,שלומוחלטתמדהימהתחושהבישררההשיבהאחריהראשונים

בביירות.שהותיבזמןלמעטהערבי'בעולםאחרמקוםבשום

תהיהבהשחותיתקופתי.באופןשליהשחייהאשרתאתלחדשאידרשלאבמולדת

מקום.לשוםאסעלאבפלסטין.חיואניפלסטיניאניטבעי.במקוםשחותטבעית,

שבזמןמהמחר'אפחדשלאמגורי'למקוםלשובאוכלשלאתחושהישהראשבאחורי

להובילעשוישהזמןכיווןכלשהו,משטרמפניעצמיאתלצנזראצטרךלאשאכתוב,

התעופהבשדהבמטוסאנחתאםאפילו'אובפניייסגרוהדרכיםאםבכפייח,אליואותי

שלו.

יפלושמאלחשושמבליולתחושותי,למחשבותידרוראקראבחםזיכרונותאכתוב

ישתנו:רביםדבריםלאחר.אחדממקוםמעברבעתאומגוריבארץהמודיעיןבידי

עםיחסיאפילוארוכות.שניםאיתישיחיוהספריםביתי,רהיטישלי,הרגשקשרי

במצבמצויאניכאילומכל,לגרועלצפותהנפשאתלהכיןאצטרךלאישתנו.עצמי

 .נצחיקיומיחירום

מקומחאתרב.זמןנמשכהלאוהמוחלטתהמדהימההחירותתחושתכן'פיעלאף

הערבית,הגולהשלמידהבקנהגםתקדים,וחסרמוחלטחירותאוברזשלתחושהתפסח

צפויים.ובלתיחדשיםתנאיםעקבשנוצרהגוברתאכזבהלצד

משטריםלארבעהנתינותשלתוצאהחיתההחירותארנוןשלהמוחלטתהתחושה

תנועה,בחופשמדוברהיהאםביןמפניהם,להישמרחיהאפשרתמידלאבו·זמנית.

המקומותשברובכיווןבעולם,במינויחידמצבזהוהביטוי.בחופשאוהחוק,בהגנת

לארבעהנתינותנכפיתהפלסטיניעלאבלאחד.משטרשלנתיןהואאדםהאחרים

הרשותומשטרהישראלי,הכיבושמשטרהירדני,המשטרהמצרי,המשטרמשטרים:

הפלסטינית.

האמיתיות,הערבויותובדיקתזהותמבחןשלקיצונימצבמייצרותונסיעותהואיל

בגדההפלסטיניםשלפניהםאתהחוקמקדםכיצדלגלותכדיאחתבנסיעהדיהרי

הגנהלפרושכדיכוחדיאיןהפלסטיניתהרשותבידיעזה.וברצועתהמערבית

שולטיםעליהםהגבול,במעברינמצאיםשחםבעתלהםלעזוראואזרחיה,עלחוקית

אזרחיהשמקבליםהיחסאתלהפוךמספקענייןאורצוןאיןלרשותבעת,נחהישראלים.

 3מובעם
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המדינייםבקשריהלבחינהראויהלסוגיההגבולמעבדישלהמצריובצדהירדניבצד

 .והסמליהרטוריבמישורגםולוהללו'המדינותשתיעםוהדיפלומטיים
בדרכינסיעהשלמפרכותשעותלחו"להנסיעהגוזלתרבותפעמיםלכל,מעל

בהישגשאינןעתקעלויותעללדברשלאלגשר,שמגיעיםלפניהמערביתבגדהעפר

עזה,וברצועתהמערביתבגדהאדםכנימיליוןשלושהמתוךרבים.אנשיםשלידם

הרשותשלוהביטחונייםהפוליטייםבמנגנוניםבכירותמשרותבעליאנשיםמאהאולי

לאמור,בעולם,בני·אדםמיליונינוסעיםשבהלזההדומהבתדירותנוסעיםהפלסטינית

במעבריהמתנהבאולמותהמבוזבזזמןובפחותוהמוראלי'החומריבמובןתלאותבפחות

התעופה.ובשדותהגבול

המובניםכלאתממציםכאןשצוינושההיבטיםלומרקשהזאת,למרות

השלטונותבעינינדמית,בעזהשנולדתיהעובדההנסיעה.חווייתשלהסוריאליסטיים

מעזההוחלףמגורימקוםאםגםלשינוי,ניתןובלתיטבועגנטילחותםהירדניים,

מגורימקוםאתששינוהכיבוששלטונותבהסכמתוחוקי,לגיטימיבאופןלרמאללה

עלהחדשהכתובתיאתשרשמההפלסטיניתהרשותובאישורהחדשה,הזהותבתעודת

הדרכון.גבי

התנועהעלמוחלטמונופולישהכיבושלשלטונותכאן'שנאמרוהדבריםלכלמעבר

יכוליםשהםפרטירכושהזמן'עלגםמונופוללהםישלתחבורה.שקשורמהכלועל

במקריםהחירות.שלילתשלנוסףגילויהיאזמןגזילתכידוע,נפשם.כאוותבולנהוג

ויצירתי.תמידיצפוי,לביזויראוימועמדהואאחר,דברכלכמוהזמן,רבים

גלאידרךלמעברהחגורה,להורדתהנעליים,לחליצתבנוסףזאת,לכלבנוסף

אינךואתהאותך,שרואהשאדםכדיעץבמגירתדרכונךאתמניחההשוטרתמתכות,

(השליטההחלוןאלמבטלהישירממךמבקשתהיארבותפעמיםבו.יעייןאותו,רואה

שאפשרסמלהיאאותו,רואהאינךואתהאותךהרואהבאדםהמגולמתנראית,הבלתי

הרשותהקמתמאזהכיבוש,תחתהפלסטינייםהחייםכלאתלנתחכדיבולהשתמש

היאאלאישראל,שלהיצירתיכוחהאתמוכיחהשהיארקלאהיום.ועדהפלסטינית

עצמם).אתלרמותהפלסטינימהצדוהנותניםהנושאיםשלכישרונםאתמוכיחהגם

בסוףשעות.לשששעהביןשתמתיןאפשר .להמתיןממךמבקשתהשוטרתכן'עליתר

כלמשךאותךלעכבלהםגרםמהכלללהסבירבליהדרכוןאתלךלהחזירעשוייםהם

מדבר'אינוערבישאףבערבית,שעהחציבמשךאותךיחקוראולימישהוהזה.הזמן

קפקא,ואוליאולי,האוריינט,עלדימיוניבסיפורמוצאשאתהלזאתהדומהובהתנהלות

 •הוליוודיקפקאאבל

צעירהאחד'יוםמלאהשחיתהזהותשחורה.קומדיהמשוםבהםשיששינויים

הורהשבעברשהסבל,כשםאותה,להכילמכדיהצריםבביטוייםכעתמתמצהופורצת,

 ~מטעם
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תוחלת.חסר ,סתמיכעתנראהלה, ffPOשלמתמשךמצבעל

אחרונה?סופית,תבוסהזוהאם

הזהות.חרדתואתמבוכתי,אתלבטאמסכיםאניאבלזאת.לקבליכולאינני

 2005אפרילרמאללה,

רון·גלבועגיאמערבית

 3מובעם



69 

קידראלטמןרונן
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רז-קרקוצקיןאמנון

הארץ"אתלנוהבטיחהואאבלאלוהים,"אין

החברהלתיאורהמקובלותהדרכיםאחתהיא"דתיים"לבין"חילונים"ביןהאבחנה

ציביליזציותשתיביןכמאבקאחתלאמוצגתזוהבחנההישראלית.והתרבותהישראלית

כ"חילוני"המוגדרבשיחכן,עליתר"תיאוקרטיה'.'לבין"דמוקרטיה"ביןאומנוגדות,

"מחנהביןלוויכוחזההאפילואוכמקבילהזוהבחנהרבותפעמיםמוצגתו"שמאלי"

מהקבוצותרבותהשבעים,שנותמאזשבעיקרנכוןהלאומי'.'"המחנהלביןהשלום"

מפעלבחזיתעמדולאומניורג·דתיותשקבוצותונכוןימני,קובהדרגהאימצוהדתיות

המציאותאתמתארתמשהיאיותרזאת,הבחנהואולםהכבושים.בשטחיםההתנחלות

המנחההאוריינטליזםשלמובהקביטויאידיאולוגי,מבנההיאהסבר,להמספקתאו

הישראלית:החברהתיאורלשםברגילהנהוגותה"שסעים")(אוהדיכוטומיותכלאת

בהערכתלהמעיטמקוםאיןחילונים-דתיים.גםכמואשכנזים·מזרחיםיהודים·ערבים,

מהדת"כ"נובעיםאלההיבטיםלהסבירהניסיוןאבלהמתנחל,בימיןהגלומותהסכנות

אדרבא,"חילוני'.'הקטיגוריהמאחרישעומדמהשלבירורמו~עוהואשחר,חסרהוא

בתוךהגלומההתודעההואהלאומנית-דתיתהפרשנותשלעלייתהאתשאיפשרמה

חילוניםהמציבהבהגדרהושובשובמחדשומיוצרתכ"חילוניות",המוגדרתהמסגרת

שלהמובהקתהנציגהשבובמצבבוודאיתמוההחילונים-דתייםההנגדהדתיים.מול

היאהלאומנים·ימנים,ערכיהשחרףהיאעובדהאבל"שינוי",תנועתהיאהחילוניות

כ"שמאל'.'רבותפעמיםמוצגת

הקולקטיביותגבולותאתמגדיריםבישראלהחילוני-דתי""הוויכוחשלהמושגיםעצם

נמצאיםהםהמדינה.שלהערביםאזרחיהשלהדרתםאתומנציחיםבלבד,כיהודית

לבין"דתיים"ביןהוויכוחשבהןוההזדמנויותהביטוייםבכל"חילוניות'.'עללדיוןמחוץ

המשתתפיםונו'),במדיהבאקדמיה,הפוליטית,(במערכתומשוכפלמיוצר"חילונים"

אפילומהדיון'חלקמהוויםאינםערביםאשכנזים.ובעיקריהודים,בלעדיבאופןהם

הקטגוריותערבים.ענייניעלרקלדבראמוריםהםסקולריות.בגישותאוחזיםהםאם

חילוניםערביםביןהאבחנהזו.אתזוהמוציאותכקטגוריותנתפסותו."חילוני""ערבי"

 3מטעם
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לאהשליטה,משיחחלקהיאיותר),ומסוכנים(רעיםדתייםערביםלביןרעים)(פחות

כךומתוךהערבי,שלילתעלמבוססה"חילוני"שלהכינוןאקטהציבורי.מהשיחחלק

חילוניאתהשונות.קבוצותלבנימשותףמרחבכיצירתחילוןאפשרותכלשלשלילה

"חילוני"המושגשלחולשתומכאןערבי.אינךמשמעיהודי,אתהמשמעדתי,או

ואחרים.ערביםיהודים,הכוללכזה Iאזרחילחזוןמכ~ןןאיננוהואהישראלית:בחברה

מאייםאיננוהזהשהוויכוחרקלאיהודית.לאומיותאלאסקולריזםאיננו Iכןאםהנושא,

ומגדיראותהמייצרדווקאהזההוויכוחאותנו,ומזהיריםששביםכמוהאומה,אתלפורר

נוצרתה"אומה"-אחדותינרטיבאומונוליטיגוףאיננההריה"אומה"גבולותיה.את

למובניםהגבולותאתההופךויכוחשלה,שוניםדימוייםביןהוויכוחסביבומדומיינת

שימשוהואמראשיתה,הציונותאתמלווהלדתייםחילוניםביןהוויכוחמאליהם.

ועודנוהיההוויכוחומדיניותה.מטרותיהבהגדרתחשובגורםשלוהשוניםבשלבים

כיהודייםוהציבוריהגיאוגרפיהמרחביםולדימי~ןישראל,שלהגדרתהלתהליךמרכזי

שלמקומהלעיצובביחסמשמעותיותלשאלותתמידנגעהוויכוח .אקסקלוסיביבאופן

שמקבילותשאלותוכןכשרות,שמיטה,שבת,היהודי:הציבוריבמרחבהיהודיתהמסורת

חברהשלחזונותבשנימדוברבפועלאישות.דיניכמואחרות,בחברותגםנמצאלהן

 .לאומי·דתיחזוןמולאזרחיבחזוןלאבוודאייהודית,
בגדרבעצמההיאכחילונית,המזוהההלאומית·היסטורית,התודעהכילזכורחשוב

הציוניתההתיישבותראייתעלמבוססתהיאהיהודי·נוצרי.התיאולוגילמיתוספרשנות

היהודיתההיסטוריהשלכהשלמתהלארצם,היהודיםכשיבתהארץעלוהריבונות

ניתוקעלמבוססתחיתהלאהלאומיתהתודעהלגאולה.היהודיותהתפילותוהגשמת

מיתוסשלהאקסקלוסיביתכפרשנותהלאומיותראייתעלאלאהתיאולוגית,מהתפיסה

קראהאמנםהחילוניתהציונותהאמיתיים.תכניואתהממחישההתגלותשלכסוגזה,

שהוגדרמהכלשלנחרצתשלילהבסיסעלעצמהוהגדירההיהודית,המסורתכנגדתיגר

האולטימטיביתכפרשנותעצמההלאומיותראייתתוךזאתעשתההיאאבלכ"דת",

מוטיביםהיהדות.שלהתנ"כייםהמקורותאלחזרהעלהמבוססתהדתי,המיתוסשל

יסודימאפייןהיאגםגאולהשלותפיסהרבות,לאומיותבתנועותקיימיםדתיים

המוגדרתהציוניתהתודעההקולוניאליים.גםכמוהלאומיים,המיתוסיםרובשל

אלאדתיים,בסמליםרוויהנותרההלאומיתשהתרבותבכךמתייחדתאינהכ"חילונית"

היהודי·התיאולוגיהמיתוסשלישירהפרשנותבגדרהואעצמוהלאומישהמיתוסבכך

המסורתמןהמנותקתתודעהביצירתביטוילידיבאלאכ"חילון"שהוגדרמהנוצרי.

שלובעיקרהדתיתהתפיסהשלפרשנותאלאלדת,תחליףאינהוהלאומיותהדתית,

הואאבלאלוהים,כ"איןהחילוניתהציוניתהתודעהאתלסכםניתןבוטהבאופןהתנ"ך.

אלוהיםכיקבעהאשרהדתיתמהציונותאותהשהבדילמהזההארץ".אתלנוהבטיח
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שללמיתוסבהתאםדומיינההארץהמקרים,בשניהארץ".אתלנוהבטיחו"גםקייםאכן

החינוךמערכותבשתיעצמה.משלתרבותנטולתעצמה,משלהיסטוריהכנטולתהארץ,

הארץ.עללזכותכעדותהמכפלהמערתרכישתנלמדתהממלכתיות

היהודיתהמחשבהאתממשיכההחילוניתהלאומיתשהתודעההדברפירושאין

ובכיווניההציונותבתוךשהתפתחושונותתופעותמסוימיםבמובניםה"מסורתית".

העקרוניבמישוראבללכן,קודםביהדותשהתפתחוזרמיםוהמשיכוניזונוהמרכזיים

המלהשלהמודרניבמובןטריטוריאליתכלאומיותהיהודיתהתודעהשלניסוחה-

הפרוטסטנטיתלתפיסההיהודיתהתפיסההתאמתעלהמבוססמהותי,מפנהמשקפת

מוקדשהיההקשרלאותוהתייחסההציוניתבתפיסההיהודיםשלה"שיבה"היסודית:

 ,הנוצריישושלתקופתו ,שניביתבתקופתהקודשארץ-הפרוטסטנטיהאידיאל

תוךהתנ"ך,אלהציוניתהפנייהגםהאירופית.הרומנטיקהשפתמונחים,באותםונוסחה

שלהפרוטסטנטיהעיקרוןבעקבותהולכתהבתר·מקראית,היהודיתהספרותשלילת

נוסעים,דימויבעקבותהלךהציוניתבתרבותהארץשלדימיךנהלבדם".הקודש"כתבי

החליפההקדומההכנסייהשלהדימוימקוםאתנוצרים.וארכיאולוגיםמקראחוקרי

עלתוארהזואבלהמקרא,תקופתשלהריבוניתהיהודיתהקהיליההציוניתבספרות

לתרבותהמפורשתהנגדתהותוך-המערבתרבותשלכמקורדימויים,אותםבסיס

הערבית·מוסלמית.

כמיתוסטריטוריאלית,כלאומיתהיהודיתהתודעהשלשניסוחההיאהחשובההנקורה

נוצריותמגישותנבדלתהציוניתההשקפהזה.למודלפנייהמשמעותהרומנטי,פוליטי

דוחהשהיאבכךהברית),בארצותמרכזייםחוגיםלהנחות(הממשיכותאלהרדיקליות

היהודיאמורהציונית·חילוניתבהשקפהגםואולם,היהודים.להתנצרותהתקווהאת

חזוןבשםההלכהבמעמדולכפורמערביחדש"ל"יהודילהפוךטרנספורמציה,לעבור

היסטוריתותפיסהדימוייםמערכתאימוץפירושוכ"חילון"שמוגדרמהאוניברסלי.

מובהקת.נוצרית

שנועדכמכשירנתפסההמדינההמשיחי.החזוןכמימושמוגדרתעצמההמדינה

החילוןהארץ.שלוהלאמתההיהודיםהלאמתשלמתמדתפעילותהגאולה,אתלממש

מבטאיםהדגל,ובפרטהמדינה,סמליהמדינה.שלבt,;כ~ןליזציהביטוילידיבאלכאורה

המובהקהסמלהטלית,עלמבוססהדגללחילון:שמייחסיםממההמוחלטההיפוךאת

עולם.בוראלפניבעומרוהמאמיןעצמועוטףבההטליתביהדות,האישיהממדשל

ביןלחול,קודשביןלהפרדהבסיסכלשלילתמשמעותהלדגלהטליתשלהפיכתה

מבטאהשבות""חוקעצמה.למדינההמיוחסתהקדושההדגשתתוךמדינה,לביןדת

ההגירהזכותאתהמעניקהזוהיאהמדינהלאכיקובעהואבאשרזועמדהבמפורש

זו.זכותלהגשמתמכשיררקהיאאלאליהודים,
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עליהודיתושליטהיהודיתריבונותשלובהקשרזומסגרתשבתוךמפתיעזהאין

לאומנית-משיחיתעמדהוחוללורדיקליתבצורההופיעומסורתייםמושגיםהארץ,

שלהמושגיםמערכת(כלומר"דתי"הואאלהמושגיםשלמקורםאםגםאקטיביסטית.

כחילוניהמוגדרהציוני,המסגרתסיפורהואעלייתםאתשאיפשרמהוגאולה),גלות

שלואפקטעצמם,מושגיםאותםעלהנשעןהחילוניהשיחשלהגיוניתמסקנה-

והיחסגאולה,שלבמושגיםההווההגדרתבשללאפשריותהפכואלהפרשנויותעצמו.

היאהדתיתהרדיקליותהחילונית.הציוניתבמחשבהמשיחיותכלפיהאמביוולנטי

הציוני.השיחשלאפקט

התיאולוגילמיתוסאיןשובציוני",כ"פוסטהמוגדרההקשרבתוךכיום,כיאפשר

איננהשובהעכשוויתהישראליתהחילוניותהחילוני.שלבעיצובומרכזימקוםאותו

שלכביטוימוצגתהיאאחתלאמהם.מתנערתואףוהגאולה,השיבהבמיתוסעסוקה

ה"חילוניות"איןשובאםגםאבלונאורה.אינדיבידואליתקוסמופוליטית,אזרחית,זהות

לאוההתנערותהשתנו,לאהשיחגבולותהריהציוניים,המיתוסיםאלצמודההעכשווית

זהותשלכמסמןתפיסתואתחיזקהאףהחילונישלזוהגדרהאדרבא,חדשה.עמדההציבה

שתל·מהעובדהיותרטובזאתהממחישדבראיןוה"מזרח".ה"דת"אלמערביתיהודית

ערבים,בהשאיןבמערבהיחידההעירהיאהישראלית,החילוניותעםהמזוהההעיראביב,

מוגבלת.-החילוניותשלשוניםבהיבטיםשותפותםואשרמיפו,גורשושלאאלהלמעט

אזרחיערביםונערותנעריםשלדמיונםבאופקמצויהאיננהאפילוהנאורהתל·אביב

הפלסטיניםהפועליםאפילובמרחב.היחידההגדולהבעירעתידעלהחולמיםהמדינה

השלום""תהליךעםממנהנעלמוהכיבוש,בתקופתמחפיריםבתנאיםבעירשהתגוררו

לעירכ"ראויה"קוסמופוליטי",הצביוןאתהמעניקיםדחויים,זריםבפועליםוהוחלפו

החוגגתהחילוניותהתל·אביביים.המקומוניםאותוחוגגיםפעםשמדיוכמובמערב",

ובונהוהפרדה,הרחקהשלכמנגנוןבעיקרמשמשתמערביםריקבמרחבנאורותהאת

מהמכלה"חילוניות"אתמבחינותזו,מסגרתשמייצרתמהדיכויאותההמפרידותחומות

הגזעניתבשנאהמוצאתהיאהמלאביטויהואתכאחד,ויהודיםערביםכמזרח,שמוגדר

חודעיןהכפריםמסגדינותרוה"חילוניות"שלהמובהקיםהסמליםביןבזמן,בולש"ס.

גםבהםמדבריםובוודאיאלכוהול,ושותיםחזיראוכליםבהןלמסעדותשהפכווקיסריה,

שאיפהפוליטי,כעיקרוןנתפסאינוהחילוניותעםהמזוההה"שלום"דתית.כפייהנגד

יהיהשניתןכדימהשטחים,להיפטרמגמהשלכביטויאלאהעמים,ביןושותפותלפיוס

עלהאחריותהעברתנתפסהכיצדלהסביראפשרכךרקהנאור.העצמיהדימויאללשוב

הסכסוך".כ"סוףפלסטיניתרשותלידיבגדההערים

תרבותית.כזהותמהגדרתואותולהפקיעישחילוןלמושגמשמעותלהעניקכדי

מהלכלתנאיזהודו·לאומית.תפיסהשלבסיסעלרקלהתבצעיכולממששלחילון

 zמובעונ
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שלהדימוילביןהארץביןהבחנהליצורהדרךזוהיבאשרכחילון,להגדירושניתן

זהבמובןהערבים.בזכויותומכירהוערבים,יהודיםהכוללתהתייחסותתוך-הארץ

דווקאשחרורההיהודית,הזהותשלדה·קולוניזציהשלתהליךאלאזהותאיננוחילון

משמעותהענקתמחייבתממילאכזומסגרתה"חילוניות".אתשמגדיריםמהיסודות

יהודית·עבריתתרבותשלקיומהעובדתאתמבטלאינוזהכלהדתיים.למושגיםאחרת

ההלכהעלמבוססתאיננההיאשלהרביםשבהיבטיםמכיווןכחילונית,להגדירהשניתן

מגישותבמפורשניזוןואףזו,תרבותשלבתחומיהנשארהנוכחיהדיוןגםהיהודית.

זו.הוויהשלבתחומיהשהתפתחו

וגםהציונותכנגדגםהציונות,רקעעלשהתפתחההדתיתבהגותשדווקאדומה

ביןהבחנהדהיינו-כחילוןלהגדירושניתןמהעלממשידיוןהתפתחהציונות,בתוך

הציונותשלהתיאולוגיותלהשלכותהמודעותהמשיחיות.לביןהציוניתההתיישבות

הגאולה,מסיפורהבחנתותוךיהודיקיוםלהגדירלנסותוזרמיםהוגיםכמההובילה

אצלנמצאזוגישהשלחריףביטויהלאומית.הציוניתבגרסתוהגאולהסיפורבוודאי

הציונותי.שלביותרהמעמיקיםהמבקריםאחדמסאטמר,הרביטייטלבוים,משהיואל

בכתביוגםמצוייםאלההיבטיםדתיים.ציוניםלהוגיםביחסגםהדברנכוןאחרבאופן

ברוךכמוהוגיםשלבכתביםוגם-מממשיכיווחלקהמזרחימייסדריינס,הרבשל

להזכירחשובזאתבכלאבלנפרד,לדיוןראוימהםאחדכלליבוביץ.וישעיהוקורצוויל

שלמהפוליטיזציההנגזרותלהשלכותרגישותשלקיומהעובדתאתלהדגישכדיאותם

ימיו:בערובשןהרבשאמרבדבריםממשהרבהישהתיאולוגי.

עמםלחיותהיינוויכוליםשנאהשללמצבהערביםעםלהגיעצדיךהיהלאולדרכנולשיטתנו

אבלדודות.מדודיאבותינובאחוזתלהתיישבאלאכלום,ולאמהםלקחתבאנולאכיבשלום,

דברמהםשלקחובזאתהערביםעםשנאהשלמצביצרוהםלכבוש,שבאומשום[הציונים]הם

בדרכיםעמםלהתמודדאלאבדידהלהםנותרהלאולכןשלהםשהואבצדק,הדגישו,שהערבים

הרגילות.הפוליטיות

 .) 126עמ'שן",הרבפיעלהחרדיתהאידיאולוגיהההשקפה:"אישחיים,בןאצל(מצוטט

השאלותאתסימנההיאאבלמספקת,אלטרנטיבההציבהלאהאורתודוקסיתההגות

הקולקטיביתהזהותביןשמבחיןכקוחילון-חילוןעלדיוןלכלהתביעותואתהעקרוניות

הגותהחילונית,הגאולהלתפיסתההתנגדותמתוךלאזרחי.הלאומיביןהמדינה,לבין

וחורבןמטחשלארץ"בניןסורצקין,דודגםוכן , 2ב"מטעם"שנטר,עודדאצלשלמאמרואתראו , 1

"ארץ 1עורךוביצקיא'בתוך:הרדיקלית"האורתודוקסיתוהאסכולהמסאטמדחרבימעלה:שלארץ
 • 167-133עמ'תשס"ח,ירושליםהעשרים",במאההיהודיתבהגותישראל
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העובדהאתממחישהגםהיאכךזו.כפולההתייחסותשלהמקוםאתמסמנתדתית

מתוךדווקאמשמעותמקבלתהיאאלאלדת,המנוגדתזהותאיננושחילוןהיסודית

להנותנתלאשהחילוניותהפרדהלחול,קודשביןההפרדהמתוךבמושגיה,ואףהדת,

להגדרתלדה·קולוניזציה,האפשרותצומחתהתיאולוגיתהביקורתמתוךדווקאמקום.

בהקשרהשאלההערבים'.'עםשנאהשל"מצבוליצורלכבושבאהשאיננהיהודיקיום

הפרדתהואהמדינהשללחילונההתנאימהמדינה.הדתלהפרדתבאשראיננהזה

היאגםזוהפרדהמהלאומית.האזרחיתהזהותהפרדתבזמןובו-מהמדינההלאומיות

תיאולוגי.אקט

הדו·לאומיהרעיוןאתהעלואשראלהמביןניכרשחלקמקרהזהאיןכידומהלכן

בשניהועלההרעיוןחילונים'.'כ"לאלהגדירםניתןהתפתחותושלהראשוניםבשלבים

המכריערובםואינטלקטואלים,אקדמאיםשלקטנהקבוצההיההראשוןהמעגלמעגלים.

פעלואשרנוסדה,שרקהעבריתבאוניברסיטהמרציםמהםרביםהגרמני,המרחביוצאי

בארץלהקיםההצעהאתוהעלתה 1926בשנתשקמהשלום""בריתתנועתבמסגרת

העמדהעלביקורתתוךאזרחי'שוויוןועללאומישוויוןעלהמבוססתמשותפתמדינה

בתנועהפעלואשרהבולטותהדמויותשלהמאפייניםאחדהציונות.שלהקולוניאלית

הוגרסימון,ארנסטעקיבאכמואישים-בעקבותיהשעלואחרותבתנועותוגםזו,קטנה

כלתיאולוגיות,בשאלותעיסוקםהיה-נוברומרטיןבנימיןר'שלום,גרשוםברגמן,

מהםחלקשהובילההדו·לאומית,לעמדתםהיחידהמקורזההיהלאבדרכו·שלו.אחד

גםהשלכותיה.מפניולהזהירהחלוקהלתכניתלהתנגד-וסימוןנוברמאגנם,ביניהם-

השתנהכתבובושההקשרלעובדהמעברמספקת,"אלטרנטיבה"הציבולאאלהאישים

המגמהעםמהםאחדיםשביטאוהרומנטיתהלאומיותהתיישבהתמידלאלחלוטין.

מבוססתהשניםבמשךאלהאישיםהציגואותההביקורתיתהעמדהאבלמלא.לשוויון

החילוניתהציונותבתוךהגלומההמשיחיתלסכנהמודעותעלרבהבמידהחיתה

דווקא.

ספרדיםאינטלקטואליםדומה:כיווןבעלתשחיתההשנייהלקבוצהבנוגעגםנכוןזה

גם(שכללהזוקבוצהשלהמטרהמזרחה'.'"קדמהאגודתאתהשלושיםבשנותשהקימו

ובשותפותבזיקהיתפתחאשריהודית,לאומיותשלאידיאללהציבחיתהאשכנזים)

שלהמושגיתהמסגרתבתוךפעלולאבוודאיהקבוצהאנשיהערבית.ללאומיות

רחביםתרבותוחיימסורתעלשמירההשתלבושבהמסגרתבתוךאלאחילונים-דתיים,

משמעותאין-האחדבקצרה:כאןשהוצגוההיבטיםשניאתמסמניםהםגםבזה.זה

יכולהכזומגמה-השניוערבים;יהודיםהכוללתאחת,במסגרתאלאחילוןעללדיבור

שדיוןבכךומהכרהלדתיים,חילוניםביןלדיכוטומיההתנגדותבסיסעלרקלצמוח

בנוגעגםהדתית,ההגותאלהתייחסותמתוךדווקאלצמוחעשויאלהבשאלותמשותף

ההלכה.מרותאתעצמםעללקבליכוליםשאינםלאלה
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אהבתיאתחיקרו

כאלהתמיד(לאהנצרותשלמסוימיםבגילוייםמאוהבאניעצמי'אתזוכרשאנימאז

מתיימרלא(ואניילדבהיותימקבלים).אפילואואוהבים,בעצמםהיוהנוצריםשחברי

המזמוראתבטלוויזיהשרפורראדניטנסיכאשרדמעותעדהתרגשתיכמה),בןלזכור

ה"סיסי",הקדוש,פרנציסקוסהיהמשונה,מגדריתזהותבעלבן·עשרהבשביל"הגן".

והארכיטקטורההאמנותאלההיויותרמאוחריתואר.שלאבאופןמלהיבהגברדמות

ויעקבאקהרטמייסטרשלהרוחניותאירופה,שלהקתדרלותהביניים,ימישלהנוצריות

המורחקים(וה"אחרים"הכנסייהאבותשלכתביהםאלההיויותרעודמאוחרבהם.

קרובעולםתוךאלאותימושכיםמכל,יותראותישריתקוהנוצרים),הכופריםשלהם,

דיושלאוקיינוסיםשבועולםכל·כך,זרגםבזמןובוהאהובים,רבנישללזהכל·כך

היישויותביןהמדויקיםהיחסיםפרטיכהגדרתשאלותעלנשפכיםדם)של(ונהרות

בחרוונשיםגבריםשלעצוםמספרשבועולםוגםמורכבת,אלוהותשלהמו~חות

מוצאאנימשפחה.והנאותמיןתענוגותנטוליחייםלחיותהחופשימרצונםבהתלהבות

בעשורבעיני.ביותרהביזארייםבהיבטיוגםדי,בליעדומושךמרגשהזההעולםאת

משהוולהבנתלשונותיהםללימודומרוחימזמנימאודנכבדחלקהקדשתיהאחרון

כאלהטקסטיםשכתבומוקדמיםונוצריותנוצריםאותםשלוהחיצוניהפנימימעולמם

כאלה.חייםוחיו

אוהאישית,ההיסטוריההפסיכולוגיה,שהגורל,נדמה,כךמסוימים,יהודיםישנם

יהודים.מאותםאחדאניכילהתוודותעלילנצרותי.שיימשכוגזריהיה,שלאמה

לעתיםהיאתשוקהזו;תשוקהשלהבעייתייםמההיבטיםלהתעלםכמובן,יכול,איני

מאודרחוקיםבדורותכברחלהמסוימים""יהודיםשלזושקטגוריההריבכלל,סבירותקריאותייאם . 1

ראו:בהיסטוריה.

Boyarin, Daniel, Dying for God: Martyrdom and the Making of Christiantiy 
and Judaism. The Lancaster / Yamton Lectures in Judaism and Other 

1999 , Religions for 1998, 26-41. Stanford: Stanford University Press . 
שמקשיבמילכלזהבשלבכברמובנתאליעזר,ר'עםאולי,המסוכנתהאישית,הזדהותיכילהניחיש

בעיון.
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גמוריםכמנווליםהתנהגו ,כמובןנוצרים,לשליטה.ניתנתובלתיבעייתיתקרובות

ניתנהאךכאשרויהודים,שלנו,מההיסטוריותמאודגדולחלקלאורךיהודיםכלפי

מזכירההזאתהתשוקהנוצרים.כלפינבזיתבהתנהגותכןגםהחזירוההזדמנות,להם

קיימת.היאכן,פיעלואףבזה.זההמתעלליםזוגבניביןהמחברתה"אהבה"אתלעתים

איזורקלאבעייתית,בתשוקהלעשותניתןיצירתישימושאיזההיאכן,אםהשאלה,

לעולם?להביאיכולההיאתועלתאיזוגםאלאלהסביכולההיאהנאה

דתםאתלהמירלהםגורמתשחיבתםעדלנצרותכל·כךהנמשכיםיהודיםישנם

חזקהליבידינליתמחויבותמתוקףמכךמנועאניעמם.נמנהאינילנוצרים.ולהפוך

היהדותשלולליטורגיקהלספרותהשופעת,להיסטוריהלזיכרונות,לדת,יותרעוד

להשתמשבמקום ,אולישנה.אלפייםכמעטבמשךבגולההתקיימהשהיאכפיהרבנית

ביןלהבחיןעלי ,הללוהתחושותאתלתארכדייותר"ו"חלשהיותר""חזקהבמונחים

שלהסובייקטשונה,ל"אחר"תשוקהלבין-הגולהבןרבנייהודי-שאנילמיאהבה

הנצרות.

ליהדותהפטריסטיתהנצרותביןהקידבהעלהאחרוןבעשורמחקריבמסגרת

עלהרציתיכאשראחד,במקרהשונים.במקומותמעבודתיחלקיםהצגתיהתלמודית,

לדעת:ודרשביותרנסעדסטודנטבקהלנעמדיהודית,כדרשהיוחנןפיעלהבשורה

קבוצתאחד,במקדהשלנו?הבשורהספראתמאיתנולגזולמנסהאתהומדועאתהמי

לתנועהאותילמשוךבניסיון(לאמשיחייהודיאיננימדועאותישאלונוצריםכמרים

בירושלים,רושםדבבאירועאחרת,ובפעםכזה).איננימדועלהביןכןבניסיוןאלאזו

בהשלכותלהדהדגושן·גוטשטיין,אלוןד"רהכנס,מארגןבידימפורשותהתבקשתי

עםמהתמודדותהתחמקתיהללו,המקריםבכלוהעתיד.ההווהעלזועבודתישל

מנסההכלבסך"אניהאקדמי:הנבלשלהאחרוןלמפלטוופניתילפנישהוצגוהשאלות

מהנהכפרישההזההמחקראתחוויתי ,יותרמתמשךבמובןקדה!"באמתמהלהבין

(כךחיפשתישינוילשםכל·כך.דבזמןמעורבהייתיבהןהתרבותממלחמותושלווה

ולנתח.לתארפשוטאלאלהתפלמס,אולהתנצללתקוף,אולהגןלאלעצמי)חשבתי

למבויהגעתיבמחקר.להמשיךממניומנעכוחיאתהחלישמשהולי;הציקמשהואבל

שהציבווהקשותהטובותמהשאלותעודלהתחמקיכולאיניכיהבנתיבין·לילהסתום.

הינדהזהשהמחקרכמובן,מתבדר,וגושן·גוטשטיין.כמדים,אותםבגדינל,הסטודנטלי

בימישעשיתיאחדדברמכלהאישית,מבחינתיטעון,פחותולאפוליטי,פחותלא

אישי,באופןפוחד,אניאשדכלשהוקואוליכאן,אותימפחידמשהוכינדמהחיי.

לשוליים,ואדחקכזהקושחצהכמיאתפסשמאפחדאוליאולחצות,עלולאנישאותו

אפשראיאבללהשתייך.בלהטמשתוקקעדייןאניאליהלקהילהמחוץאלאוצאאו

פנים.אלפניםעמהלהתמודדוצריךמהשאלה,עודלהתחמק
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מדועהמחקרית?בעבודתילהמשיךכדימהארון""לצאתהנפשבידוחקתמדוע

יהודישלאהבתובשם,להלקרואמעזאיניש(כמעט)אהבתי,עללספרצורךאניחש

מרובה,בהססנות(אךלשאוליכול'אנייותרגרנדיוזיכניסוחלנצרות?זהאורתודוקסי

למשיכהלהיותעשויתפקידאיזהאותה),שואלבעודיהשאלהביטולתוךכמעט

מכניםשאנומהביןהקשרבהןלדרכיםלהקשיבלישאיפשרההיאזואוליזו?מוזרה

שלאהחוקרים,שרובמכפייותרהרבהמורכבנצרותמכניםשאנומהלביןיהדות

בעלתהיאמורכבותאותהכיולהביןלעצמם,מתאריםההדיוטות,רובעללדבר

הואכמחקרישגיליתיהעולםוקשרים.זהויותעלמשהוללמדנובעולם,תפקיד

ומושגיכה,עדלנושהצטי~רומכפיפחותהרבהודאיותהיוהזהויותשבועולם

אותההתרחשהשלארקלאועיבוד.עיצובשלבתהליכיםמצוייםהיועצמםהזהות

וגבולותיה,זהותהבקביעתעסוקהחיתהשהנצרותאלאמהוללת,דרכים""היפרדות

שתיצורהזהותסוגתהיה,שהיאהיישותסוגשלורועשקדחתניבבירורואפילו

ה~לוסיהיהמהעכשיו)אפילו(אוזהבשלבלקבועדרךשוםחיתהלאלעצמה.

חשובהקבוצהובמיוחדלא·נוצרים,יהודיםגםעסוקיםהיובינתייםהסיפור.של

אתלקבועכיצדלמצואקשהעמליםדומה,במשימהיהודיות,דתיותאליטותשל

ברעשדרמתיבאופןלפתעשהשתנהדיסקורסיביעולםבתוךגבולותיהם-שלהם

ו"כופרים".אמיתיים""יהודיםחדשים","ישראליםשלקולותהנוצרים,שעשו

רקמתכווןאיניובכךדורש,לכלפתוחההיאגםחיתה-אנכרוניזם-"היהדות"

אלא"יהדויות",אםכינורמטיבית,אחת,יהדותחיתהלאכיהיוםהמקובלתלתפיסה

מהילעצמהלקבועבמאמץסוקה 3זחיתההרבניתהיהדותאפילולכך.מעברלמשהו

ההגדרותאליה.-שיירלאאו-כשיירמוגדרלהיותיכוללפיכך'ומי'"היהדות"

אויהודים-נוצרים,כלאייםכבניככופרים,אנשיםשלסימוןבאמצעותיושמוהללו

מפלצות.הגדרה,לאףמתאימיםשאינםיצורים"מינים",להםקראושהרבניםכפי

"בפנים"אינםכלשהושכאופןנוצריםולהגדירלסווגלנתח,רגילהבלתיהצורך

אינטגרליתהנצרות?'.תהיהדברמין'איזהלשאלהמהתשובהאינטגרליכחלקנדמה

בניסוחאו,לנוצרים,להיותשסירבוליהודיםהתגובהגםחיתהזולשאלהפחותלא

יסייע"יהדות"תכנהשהנצרותמהעםגבולשרטוטכיצדלשאלהתשובהיותר'טוב

תשובהשלחיוני,אפילוחשוב,כחלקכ"דת".הנצרותשלהחדשההעצמיתלהגדרה

כופריםשלזןלייצרלחמישיתהשנייההמאהביןהנוצריהשיחהמשיראלה,לשאלות

שלבלשונולהשתמשאם"מפלצות",אוכלאיים,בניו"מתייהדים","יהודים"שנקראו

עללדבר"מפלצתימאנטיוכיה:איגנטיוסביותר,המוקדמיםהנוצריםהכותביםאחד

להופיעהוסיפואלהמפלצות .) Magnesians 10:3 (היהדות"אתולקייםהמשיחישו

בכפירהראותמידשכמעטהשמרנים,הנוצריםהכותביםאצלהכופרשלכאתרים
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לעומתוהאותנטיהטהורשלשיחביצירתדומה,באופןהגיבוהתקופהרבניהידרה.

ה"מין",הכלאיים,בןהמזוהם,טהור,הבלתי

זאת?לעשותליישזכותאיזומדוע?אבלהמפלצות.בשםאפוא, Iכאןמרבדאני

מנקודתולאהאורתודוקסיתהנצרותשלהמבטמנקודת-לאכופרהכול,ככלותאינני,

כללמרות ,)"ןימ"(נוצרייהודיולאמתייהדנוצרילאהאורתודוקסית,היהודיתהמבט

יהודימשיחי,יהודישהיא,צודהבכללהיות,בוחראיניולנוצרים.לנצרותמשיכתי

ליהרשוהדוח.ולפיהבשרלפייהודי,פשוטאלאההוא,מהסוגרבדשוםאוישו,למעז

שלבנושישו,מאמיןאינניוהמוחלט:הברורהפשוט,מאליו,המובןאתכאןלהצהיר

הכדיסטולוגיבכבודמאמיןשאיניכךעללרבדשלאהמשיח,חיבר)(אוהיהמנצרתיוסף

ישו,נגדיהודי-אניסבורכך-אינניהאלוהים".כ"בןלוהמיוחסיותר,עודהנעלה

בסתרמחפשאינניישו.למעןליהודילהיחשביכולאנישבוסבירמובןכלגםאיןאך

שלדתואתאודתיאתלהמירבגלוי,אולפעמים),עושיםישולמעןשיהודים(כפי

שיהודיםאוהאמיתית,היהדותהיאשהנצרותטועןאיניוכןלנצרות,אחדיהודיכל

כאמת.יוחנןשלהבשורהאתלקבלצריכים

לפחותאו-"אורתודוקסית"לתבניתנאמןאניאחד,מצדבעיה.כן,אםלנו,יש

אנישנימצדואולם,יהודיים,חייםואודחאמונהזהות,של-למדיקונבנציונאלית

אותהשלהמושגיםעצםאתבספקהמטילההיסטוריהלכתובמיגעעצמיאתמוצא

הכופר,עמדתהמפלצת,עמדתליקורצתבחינהמאיזולהביןעליאורתודוקסית.זהות

אתקוראשאניחושבאניבשבילי.למחקרישישהמשמעותאתלגלותשאוכלכדי

שאנימשוםלאהכופרים,שלהכלאיים,בנישלמבטםמנקודתכלשהו,במובןהעבד,

אםוביןיהודי·נוצדילונקראאםביןשלהם,המסויםהדתיהאוןחאתלהחיותמבקש

קרובה"מפלצות"אותןעמדתשבוכלשהומובןשישנומשוםאלא Iאחדשםלונמצא

ההתנצלותשלי.כמקוםעמה,להזדהותאליה,אותילמשוךכדילעמדתי·שלידיה

 •יותרעמוקהאחרת,להתנצלותדדךלפנותנדמה,כךצריכה,שליהראשונהלכאודה

כיוםנמצאאניאורתודוקסי'כיהודיהעצמיתשבהגדרתיהקונבנציונאליותלמרות

לימסבהקרובותשלעתיםשוליךתבעמדתלקהילתי,רציניתאי·התאמהשלבעמדה

תמיכהכוללתשהיאכךהאורתודוקסיתהיהדותמחדשהוגדרההזאתבעתעמוק.כאב

עצםגםהצבאיות.הרפתקאותיהובכלישראל,מדינתפוליטית,ביישותסייגללא

בתקופהכותבאנישכןבעיני,לחשודהכעתהופכתמתפאראנישבהלנצרותה"אהבה"

מוצאיםשנים,אלףבניאויביםרבים,עוצמהבעליונוצריםרביםיהודיםשבה ) 2003 (

הטיהורמלחמתהמוסלמים.נגדבמלחמה/מלחמותשותפיםמוזרה,בבריתלפתעעצמם

ומסעפונדמנטליסטים,מנוצריםלתשואותזוכהבפלסטיניםשדוןאריאלשלהאתני

בשםהיהודיםדובמצדנלהבתלתמיכהזוכהבוש,ג'ודג'הברית,ארצותנשיאשלהצלב
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במסעותכמובדיוקבמקדה,לאאךהאירוניה,(למרבהמוסלמים.טרוריסטיםנגדהמאבק

הןהמלחמתי'בשיחלמוסלמיםהנוצריםהערבים"מומרים"כאןגםהראשונים,הצלב

אזהרותרינונים,שומעאניעכשיוכבר 2האמריקאים),הנוצריםשלוהןהיהודיםשל

יצירתשלעבירהלדברסיוע-זובדיוקהיאמחקרימשמעותלפיהןמבשרות·רע,

אינההחוטאתשאהבתיכןאםייתכןהמוסלמים.כנגדונוצריםיהודיםשלחדשהזהות

אלאכלל,חוטאתאינההנוכחי,הפוליטי·חברתיבאקליםאפילו,ואולידיה,חוטאת

מסוכנת.יחסיםמערכתשללפחות,פוטנציאליתלפועל,הוצאההיא

ההיסטוריהאתגםמקיףאינומחקרימדועהאחרונהבשנהרבותפעמיםנשאלתי

גםבנצרות.עוסקהואשבואופןבאותוהיהדות,שלמההיסטוריהכחלקהאסלאםשל

יכולאינימחקרי.תקופתבמסגרתזהאיןהקלה:בדרךעתהעדבחרתיזו,שאלהלגבי

לפחותשישנומקווהאניאבלזו,משברבתקופתהקשהמהשאלהולהתחמקלחמשיר

יכולהיסטורימחקרשלזהסוגכלשהו,במובןאכן,עצמו.במחקרתשובהשלגרעין

מתכווןאנישמאאו-שלואלגוריתקריאהבאמצעותרקכעתבעינימוצדקלהיות

בנוצריםעוסקשליהמחקרשלההיסטוריהמובןכישאףחושבאני , 3אנגוגיתקריאה

במקוםפרדוקסליבאופןמונחתשלוהמוסריתהמשמעותהעתיקה,העתבשלהיויהודים

לביןהיהודיםרובביןאנובימינוהנכרתותוהאיומותהקלותהבריתותשלבבחינהאחר'

המוסלמים.כנגדרבים,נוצרים

היהודית·נוצריתהבריתעלהמקובלתמהגרסההסוטהיהודי)כל(ובמיוחדאדםכל

מוסלמיםטרוריסטיםכולםלאדןבןואוסמהחרסייךסדאםהפלסטינים,לפיההחדשה,

יהודי.כאנטישמינוצרים,בידיוהןיהודיםבידיהןכיום,מוגדרשלהם,בדמ;ני~תזהים

ונוצריםנוצרים,שהיויהודיםהגדיררבותמאותשלפניג'רום,אתמאודמזכירזהלי

מסרבתהדעתנוצרים".ולאיהודים"לאהםכיבביטחוןוהכריזככופרים,יהודים,שהיו

הבפטיסטיםהמטיפיםהפרוטסטנטים,הנשיאיםכיצדלראותמתחלחלוהדמיוןלתפוס

היהודיוהנשיאהיהודים)ידידיבדיוקלא(היסטורית,הפונדמנטליסטיםהדרומיים

הגרסהמידיסבלהתמידהמזרחית"הנצרותאישי:במסדליכותבמוהאוויאיבדהיםפדופ'עמיתי . 2

גםישנהגרידא:מזרחיתמנצרותיותרמשהוגםישנואכלהצלב.מסעיימימאזאוליהמערבית,

יווניתמזרחית,(אורתודוקסיתערבית-בספדך)עוסקאתהשבהשמיתנצרות(אותהשמיתנצרות

בנצרותמסוימותקבוצותביןהבריתאחדות.תולדותוכמהכשדיתמרונית),קופטית,קתולית,

עללולהודותמבקשאניכמוני,"נוצריםערביםנגדבדיתגםבזמןבוהיאהציונותלביןהאמריקאית

מאוד.משמעותיתאטימותשלבסכנההייתיזו.מאודחשובההעדה

הנוצרים.הבינייםימיפרשנישפיתחוהקודשכתבילקריאתשיטותמארבעאחתהיאאנגוגיה . 3

ירושליםאלגוריתבקריאההגשמית;העידהיאירושליםההיסטורי,אוהמילולי,באופןלדוגמה:

השמיימיתירושליםזוהיאנגוגיתובקריאההמאמינה;הנפשהיאטדופולוגיתבקריאההכנסייה:היא

המתרגמת).(העדת
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"ממוריאל"כנסייתשל(הנוצרית)הבימהגבימעלחובריםהרווארד,אוניברסיטתשל

כשהםמשותפת,מטרהנגדכיהודים),תמיכהשלאתרכדיוקלא(היסטורית,בהרווארד

כמהלפלסטינים.והיחסהישראליתהמדיניותעלהחולקיםאלהלכלדמוניזציהעורכים

ואחריםביהודיםזו,ביגזהמעלדווקא"אנטישמים",התוארבהטחתטמונהמרהאירוניה

באפרטהייד.הנגועהישראלאתלהחריםלאוניברסיטאותהקוראתעצומהעלשחתמו

ככופרים.מוגדריםישראל,במדינתהיהודיתלתמיכההמתנגדיםאחרים,ויהודיםאני

מוטבכילינאמרהאחרון,השנהבראשבכדקלי,שלי,הכנסתביתמדרגותעל

בידיביהודיםיוםמדימוטחיםגסים,פחותמעטאולידומים,דבריםבמסגד.שאתפלל

מכאוביהסובל:הואאנילאמצבי.סביברומנטיזציהליצורמבקשאיניאחרים.יהודים

יותררבכאביתרונות.גםישולכךבשוליים,החייםאלהשלמכאונםהואהיחידהאישי

הקדשתילהשלי'היהדותשלהמסורת,שלהמוסריתבהתפוררותהצפייהלימסבה

שליהיהדותכישייתכןישמור,אלוקיםחושש,אניעיני.לנגדהמתרחשתחיי,כלאת

שהפעולותייתכן , 4(חברון)חלילובאלאל)(ביתבנתיןכדהיישה,בנבלוס,גוססת

גופניתלשרודיהודיםלכמהלסייעעשויותהעצמיתההגנהבשםהננקטותהאלימות

מהקיוםמשמעותכללשלולמאיימותהןאבלרגעי),זמני,מפוקפק,כאופןרקזאת(וגם

איןאםהרוב.בתוךלהיטמעותולהובילהתנגדות,שנותאלפייםמתוכןלרוקןהיהודי'

אנו?מהלעצמנו,כשאנואכלמשיב:ואנילנו?מיאחרים,יהודיםליאומריםלנו,אנו

שלניסיונותיוליהודים.מאודרעיםתמידהיוצלבמסעיהיסטורית,מבחינה

יהודי'דםשלארוךשובלאחריהםהותירוכולוהעולםעללהשתלטהנוצריהשלטון

פרוטסטנטייםכוחותכאשרעתה,ואולםהאנושות.תולדותבכלבזוועתוהשני

מנסיםאחרים,ממקורותוכוחבכסףגםהנתמכיםהברית,בארצותפונדמנטליסטיים

בנימוצאיםוהמלחמה,האלימותמזוועותהתעלמותתוךזו,מעיןשליטהלהשיגשוב

יחזקוהללוהזוועותכימהמשוםומדמייניםזה,חדשצלבכמסעמשותפתמטרהעמי

קולוניאליסטייםמניעיםהםלעיראקלפלישההמניעיםנטעה,כלעלינו.ויגנואותנו

הנפטברור:כלכלימניעישנוהחילוני'כמישורכהיסטוריה.פלישהכככלקלאסיים,

יותרעודלהעשירכדיהאמריקאיים,הכלכלייםהאינטרסיםלמעזמובטחלהיותחייב

לאסלאםכרזאותותפקידכאןממלאהדתי,כמישורואולםוידידיו.כושג'ורג'את

מקוויםהכריתכארצותעוצמהרכידתייםכוחותשנים.מאותכמשךהנוצריםאתשהניע

ואולם,לסתור.בעצםמבקששספריהמהותיתמהמלכודתלחמוקמקווהאנישלי""היהדותבכותבי . 4

תקיןתקינהלחלוטיןדברהיא"שלי"היהדותשאפילוטועןאניכאילומובןשיובןלהיותרוצהאיני

כללהלאמעולםזויהדותשלגרסהשוםאבליבלותיה,כלעלהרבנית,היהדותזוהילגמרי;פוליטית

טועהשאנימאודמקווהואני-לישנדמהיהודי,שאינומיכלשלולגופםלחייהםכזהטוטאליבוז

כיהודים.כיוםעצמםהמגדיריםשלהאריהחלקאתמאפייןהואכי-
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לכנסיות,מסגדיםלהפוךעיראק,ב"שיקום"לסייעבכטל,תאגידלצדשםלהיות

והמוצדקיםהאמיתייםהפחדיםעםקדושה,בלתיבבריתעתהניצביםאלהוכוחות

שלהםהדתית/לאומיתוהמגלמוניההיהודיםשלהפראנויהעםגםכמויהודים,של

בעליליהודיםקוראאניהעולם.בכלמדמוניזציההסובליםוהמוסלמים,האסלאםנגד

דברשלובסופומוסרית,כליהרקלהביאיכולהזושדרךלראותטובותוכוונותתבונה

להיאבקטובותוכוונותתבונהבעלילנוצריםקוראואניהיהודים,עלפיזית,כליהגם

כולוהעולםאתלהפוךשוב,המבקשים,הדתיתהנוצריתבקהילהכוחותאותםנגד

השלוםנסיךשלדרכוואינהשלום,נתיבותיהשכלהתורה,שלדרכהאינהזולנוצרי.

עשורלפנישאךיהודים,אותםכילהאמיןקשההתורה.אתלהגשיםלדבריו,שבא,

עתהרואיםהיהודים,כלאתלנצרהדו·ומיתהבפטיסטיתהכנסייהשלרצונהנגרמחו

ישראליםמנהיגיםוכיהאסלאם,כנגדבריתםכעליאתדתיותוקבוצותדמויותבאותן

יראהשאישמבליפולוול,ג'ריכמואנשיםבחברתקרובותלעתיםסועריםויהודים

הדימייןשלהמיועדתהתוצאהולאשביקשנו'הפיוסאינוזה .מסוכןאומוזרדברבכך

העתיקה.בעתלנצרותיהדותביןהיחסיםאתשלנוהמחודשההיסטורי

היהדותביןהגבולותשורטטוהיסטוריתמבחינהכיטוען,אניהאקדמיבמחקרי

ממשית),אלימותגםמדיקרובות(ולעתיםדיסקורסיבייםאלימותמעשימתוךלנצרות

אתשלנו,שבמהויותהיציבותחוסראתהמגלמיםכופרים,נגדאלימותמעשיבמיוחד

תשוקותינואתלהפוךיכוליםאם"איננותוההאניזה.לתוךזהשלנוהמפחידהדימום

היוצרתפנימית,פוביהשלמרגעהמוחרמת,לאחריתהמוחרם,ל"אח.ד"האסורות

הדומהלמשהוטוהר,עלולהתעקשהתשוקהאתלדכאיותרעודאלימיםניסיונות

מחפשהאחדבוחברתי),האלגורי,(ובמקדהנפשי-למצבביותרהטובהסוגמןלאהבה

התהליךבחינתהאםשלו.לעצמיביחסוביטחוןאוטונומיהמתוךשבאחדהטובאת

שלמחרשכתיבהלאפשריכולה"עצמי")שני(בעצם,העצמינוצרשבוההיסטורי

ואוליגם,אלאלזהביחסזהדקלא-הנוצריוהעצמיהיהודיהעצמיסיפור-הסיפור

פרדוקסלי,באופןחדשים?באחדיםנתקליםיחדוהשנייםלחודאחדכלכאשדבעיקר,

לאבהחלטכי(אםכל·כךרביםונוצריםיהודיםשלטהורהבלתיבדיתמאותהסטייתי

לפחות,בחלקהשצמחה,סטייה-הנוצרים)כלשלאוודאיהנוצריות,הקבוצותכל

המטושטשתהזהותשלההיסטוריתבתקופהשליומהענייןלנצרותממשיכתידווקא

שלי.והכפירההמפלצתיותמקורהיא-

בשלהינוצרושבאמצעותןהמצטלבותהדרכיםובתשוקה,שבזהותהמורכבויותהבנת

במעט,לסייע,עשויהוהיהדות,הנצרותדברשלובסופויישויות,זהויות,העתיקההעת

מהזהעניין,של(ובסיכומויהודיםבפניזהברגעהניצבתביותרהבוערתבמשימה

אתלהקריבמבליוהדתי'התרבותיזיכרוננועלקיומנו'עלשובלשמוראותי):שמעסיק

 i!מופעם



בריאריןדניאל 84

מבלים·הם, nמזבעלזיכרון'ואותוהמשכיותאותהשלקיום,אותושלהמשמעויותעצם

עצםאתלדעתי,השולל,אתניטיהורשללפועלבהוצאהגבולותשלפטישיזציהליצור

שאניבשעהאנו?מהלעצמנו,רקהיינואםימינו·אנו.עדהיהודיתההישרדותמשמעות

כדימחושמלותוגדרותתילחוטישלפיזייםגבולותמוקמיםהכבושהבפלסטיןכותב,

אני(וכאןשלנוזהויותינועלהשמירהבמהלךלמשנהו.אחד"עם"ביןבאלימותלהפריד

בדקהולהימנעהעברמלקחיללמודיכוליםאנוהאםלמוסלמים),ואףלנוצרים,פונה

ונוצריםיהודיםיותר?אלימותואףחדשותבכפירההאשמותשלבדרךמלפסועהתשעים

השוואהשוםביניהןלעשותמבלישלנו,הקשותמההיסטוריותללמודזהברגענקראים

שונה.משהועתהולעשות-מוסריתאופנומנולוגית

מייזלסרותמאנגלית
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היםמולגדולבית

לשלםשנוכלכדילעבודהנוסעתהיאבוקרבכלהים.מולגדולבביתמתגוררותאנחנו

בעינייםהמטבח,אלמהשטיחהשטיח,אלמהמיטהעצמיאתמגלגלתאנימשכבתא.

בוחנתאניהכחול.אלהמשקיפההמרפסתעלומתיישבתקפהלעצמימכינהאפורות

אתשותהאנירציתי.פעםשאימהכלליישבולמקוםהגעתיהיטב:הזההרגעאת

בתוכי.בשקטנחהמדי,חמהלפעמיםחמה,גדולה,שמשפנימה:ומציצהבזהירותהקפה

אושר.עלמדבריםכאשרמתכווניםלכךאולימזמן.התעגלוכברהחדותהפינותכל

בגללמתאפקת,אבללעשןרוצהאניההיות.בתוךלשהותהיכולתאיטיפשית.מלה

יחדגרותכברכשאנחנועכשיו,לחלותיהיהחבלעליה.לשמורצריךבגיליהבריאות.

רציתי.שתמידהביתהים,מולגדולבבית

מטרבחציגבוהההמרפסתבה.ארגישלאכמעטאדמה,רעידתעכשיותתחוללאם

כאןנהיהכשלאהבאים,בדורותתתפורראוליויציבה.קשהזואבלהכורכר,אדמתמעל

הילדים.שליהיהכךואחרמשכבתאשנותעשרעודיישאר.הביתמקוםומכליותר,

שזהחושבתאניכרגעבית.להםנשאירמכאן.שנלךאחריאותםתחמםצהובהשמש

מאוד.הרבה

אתימלאהזה,הגןמכיסאאותייתלושאלי,עדיגיעהאםהים,מןגדולגליבואואם

יהיהלאלשאול?מבליאיתראותייסחוףמלאות,מרובשתתנפץעדהריקההקפהכוס

כל·כךמפה.אותיייקחפשוטהואפינות.לעגלפנימה,להביטבדבר,להרהררגעלי

אדוותקלה.רוחבינתיים.שקט.היםמפה.אותיוייקחיבואשמישהורציתישניםהרבה

הזו.המלאותכלבתוךהיםמוליושבתאנידרורים.בודד.שחףלבנות.

מההבית.אתלנקותמגיעהרוביבבוקר.תשעבדלת.המפתחותקרקושאתשומעתאני

למטבח.נכנסתרוביבכיור.הריקההכוסאתלהניחוממהרתקמהאניבעצמי.אעשה
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בורותבתוךשקועותהעינייםעצובות,פניהלחייך.מנסהאנילי.אומרתהיאהלו,

אלימבטהאתרבבכוחמרימהרוביבאנגלית.אותהשואלתאניקרה,מהכהים.

שאלתילאמעולםסיק.איזסאןמייאומרת,היאסאן,מיימעיניה.פורצותוהדמעות

צעירהשלושים·ושתיים,בתרוביואחותה.אמהעםמאחורשנשארבנה,עלרוביאת

כברבישראלנמצאתרוביגדול.ילדארבע·עשרה,בןבנהבדיוק,שנהבעשריםממני

אותו.ראתהלאומאזברישיון,שנתיים,

מצליחהאנילבכות.מפסיקהואינהבאפהמושכתרובישואלת.אנילו,ישמה

החליטוכלום,מוצאיםלאימים,שבועכברגבוה,חוםלוישיודעים,ממששלאלהבין

היאאבלאיתר,ואחותהאמהיותר.מקיפותבדיקותולעשותחוליםבביתאותולאשפז

מוכרחהאניבוערות.עינייםזוגאלימרימההיאועכשיומוכרחה.אליו,לנסוערוצה

רוצהבטח.בטח,ואומרת,מהנהנתואניבאנגלית,ושובשובאומרתהיאאליו,לנסוע

הנסיעותלמשרדמחייגתאנילטלפון.ניגשותואנחנולימודהרוביטיסה?לךשנזמין

ותחזורשתבדוקמבטיחההסוכנתלפיליפינים.ביותרהקרובההטיסהמתיושואלת

מיד.אלי

ואומרתעלימסתכלתוהיא Iקופיסאםיומייקאיי ,לדוביאומרתאניקאם,קאם,

תודה.באמתתודה,אלינה,תודה,שלה,השבורהבאנגלית

אלהכלונושאתעוגיותמוציאהסוכר,ובליחלבבלישחור,קפה.להמכינהאני

אומרת,אניבואי,בבהלה.סביבהומביטהבסלוןהספהקצהעליושבתהיאהמרפסת.

רובישקטות.אדוותיולפנינו,פרושהיםבמרפסת,מתיישבותאנחנואחרי.יוצאתורובי

ניקתהלאהיאהפאנלים.עלהפינות,עלהרצפה,עלמביטהלאחור.להישעןמסרבת

מזמן.הזוהמרפסתאת

אתותבקריטיסהלךנמצאתירגעי,תשתי,באנגלית.אומרתאנירובי,בסדר,יהיה

יעבור.זהאליושתגיעיעדוירוס,רקבטחזהשל,ךהבן

שלה.הקפהלכוסרועדתידשולחתרובי

עוגייה.תאכלי

הכהות.הבשרניות,שפתיהאלאותהומקרבתהקפהכוסאתלוקחתלחייך,מנסההיא

רע,כל·כךאוטובכל·כךשהקפהמשוםעיניים.ועוצמתקצתשותההיא

התחלתיאלינה.ליקוראתהיאשנהכבראותה.מתקנתלאאניאומרת.היאאלינה,

זה.אתלחבב

לפנירקחושבת:אניבידה.קופאתהכוסשותקת.היאמאני.נוהאבאייאלינה,

משכורת.להשילמנושבוע

באנגלית.שואלתאניהאחרים,מהבתיםמשכורתקיבלתלא
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דונטאייבאונוי.מייטוסבראייאיגף.איזנואיטבאטמי,פייבודיאברידיר.איי

אלינה? Iדואיידודואטטיקט.פורהאב

איךהמלאה.הכוסאתמחבקותועדינות,דקות Iרובישלידיההים.אלמביטהאני

פורעתהיאמתגברת.הרוחהאלו?הניקיונותכלעםככהעליהןלשמורמצליחההיא

ומבריק.כההשלה,השיערמאוד,דקמאחור.היטבאסוףשהואלמרותשערה,את

הים.אתרואהאינהאבלקדימה,מביטההיאמתוח.צווארה

הנסיעותסוכנתקמה.אנימצלצל.הטלפוןזזה.ולאבעבריתאומרתאניבסדר,יהיה

איחהמדברתאניהערב.ביותרהקרובההטיסההאפשרויות.אתבאוזנימפרטתהקו,על

לידיהמחכותמקומטות,הכריותארבערבב.ללאשלנו,הלבנהבספהועינימהסלון

אותי.רואהאינההיאבבהלה.אליפונותעיניהאליה,מביטהאנירובי.שלהעדינות

הרוחאבלתמיד,כמובקפידה,שערהאתלאסוףמנסההפאנלים,אתולאהיםאתלא

הנוחיםהקונקשןעםהקרובה,לטיסהמקוםלהזמיןלסוכנתאומרתאנילה.מניחהלא

מכירהעלי,סומכתהיאלאשר.כדידקותכמהתוךלהתקשרלהומבטיחהביותר,

היטב.אותנו

אייקמה,עונה,לאהיארובי.אתשואלתאנימשהו?לאכולרוצהלמרפסת.שבהאני

שתתה.לאכמעטשלה.הקפהכוסאתואוספתאומרת,אניים,קלין.סטארטטוהאב

בבגדיםתעבודלאלעולםנקייה.מאודהיאבגדים.להחליףוניגשתפנימהנכנסתהיא

שלנוהגדולהביתאלדקותעשריםבתובהליכההאוטובוסיםבשנימגיעההיאאיתם

אוליאני.אוליהיא.אוליבעדי.עוצרמשהואבללעשות,עלימהיודעתאניהים.מול

בערב.אתמולנשענועליהםהדחוסים,המקומטים,הכריםעליטפחורגעעודידיה,

יודעת.כבראניחיים.בהםתפיחרובי

הזמןזהלנקות.ומתחילהלמטבחניגשתלבנה,וטי·שירטכחולבטרנינגיוצאתהיא

החוף.עלשליהיומיתלהליכהלצאתכדישלי,הטרנינגאתללבושניגשתאנישבו

בנהכאן.איננהשהיאיודעתאניאךבקפידה.בזריזות,נעותידיהבבית.משתדרשקט

מדאיגלהיותיכולזהמדוע.יודעאינוואיששבועבמשךגבוהחוםבמנילה.אושפז

כמוה.אשהאהיהולאהייתילאמעולםבמקומה.עצמיאתלשיםיכולהאיננימאוד.

מקומטות.מזמןכברידי Iקצרשערישונה,שליהשפה

בהונתקלתהחדראתיוצאתמעט,מתאפרתשלי,הלבןהטרנינגאתלובשתאני

 •עכשיוכאןעושההיאמה .במסדרון
פליז.אומרת,היאאלינה,

תחזור.לאולעולםשלה,הטיסהכרטיסבשבילהלוואהתבקשהיאתכףיודעת.אני
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ואומרתנחושמבטאליהמישירהאניחוזרת.הייתילאלעולםחוזרת.הייתילאאניגם

רוצהאניכיוהאמבטיההשינהחדראתאזעדלסייםועליהשעה,תוךשאחזורלה

ניד.אייוואטנואריואלינה,פליז,שוב,מנסהרובילהתקלח.

אלאותוומפנהמבטהאתשומטתרוביכשאחזור.לה,אומרתאניכך,אחרנדבר

לדבר.טעםעודהיהאוליראתהאילואותי.רואהאינההיאשובשמאחורי.החלון

מתקרבתאניהחול.עלנוחתותרגליהים.אלויורדתאותועוקפתהבית,אתעוזבתאני

לגדרעדדרומה,הולכתאניללכת.אפשרשםומהודק,קשההחולשםהמים,אל

לחשוב.לאמנסהאחידה,קצבית,מהירה,הליכהבוקר,בכלכמוההיא.הרחוקההאבנים

נעלי.אתשוטףכמעטאחדגללהיזהר.צריךלגלים.מזמןהפכוהאדוותגוברת.הרוח

מרגישהאניקצב.עללשמוריותרקשההעמוקבחולאבלהמים,מןקצתמתרחקתאני

טוב.זהככה .ירכישריריאת

שלושים·בתרקמדי,רזהלאוחטוב.חזקגופהגופנית.לפעילותזקוקהלארובי

לאכמעטהלידהכךמשוםשמונה·עשרה.בתכשחיתהילדהשלההבןאתושתיים.

כך.עלהרצאהשמעתיפעםגופה.אתשינתה

אותימרטיב ,אליעדבזהירותשהתקרבהגלואתאותימפתיעבמיוחדחזקרוחמשב

אתהיטבמכירהאנילי.קרהלאמעולםכזהדברנעצרת.אנימקרסולי.למעלהעד

לצפותיודעתאניכללבדרךהזאת.הרוחאתהבוקר,שעותאתהים,אתהזה,החוף

עלילגמרי.רטובותנעליעכשיוהחול.עומקאתהרוח,חוזקאתהגלים,גובהאתהיטב

מיד.לחזור

במכנסיהעמוק,בחולהקצבאתלהאיץאפשרשאיאמרמימהר.משםהולכתאני

שלהאחוריתלגדרמעללדלגכמעטיכולהשאינניאמרמיורטובים,כבדיםטרנינג

אתלפתוחודביק,רטוביםחולעקבותמאחורילהותירהדשא,עללמהרהגדול,הבית

שלי.הביתסלוןלתוךהזההחולכלעםולנחותהכניסהדלת

ללאבהירה,הספהלחיים,שבוהכריותהסלון.אתלשטוףהספיקהכברזריזה.רובי

 ,לפניורובירטובות,חולפסיעותכמהמאחורי ,הנקיהסלוןבמרכזעומדתאנירבב.
לשמורמצליחההיאככהאזהיטב.סחוטרצפהוסמרטוטידיה,עלגומיכפפותיוצאת,

הידיים.עורעל

בעיניה.ננעצותועיניאומרתאניסורי,אותי.רואההיאעכשיוקוראת.היאאלינה,

כברכשאנילדברמפסיקההיאאליה.מתקרבתכשאניבשקטשואלתהיאהאפנד,וואט
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הרצפה.אתמלכלכותורטובות,כבדותודגלימולהעומדתאליה,מאודקרובה

שעדהלעבדמהדנשלחותאצבעותיכימספיקה,אינהאבלמשהו,להגידמנסהדובי

שאנילינדמהנוע,בליעומדתאותה,דואהדקאניעושה.אנימהיודעתלאאניהאסוף.

כךאחדכתפיה.עלוהמבריקהחלקשעדהאתומפזרתבעדינותהגומייהאתמסידה

מזמןכבדהמגולגלהרצפהסמרטוטהגומי.כפפותאתמידיהמקלפתשאנילינדמה

בתוךשפנ:וישוקעותהכנה,כלללאמדי,מהדמתה.טבועה,חיהכמוהרצפהאלנשמט

אבלמתקשה,החזקגופהקשה.דוביקודה..זהאבלרוצה.שהייתיכמולאדובי,שלפיה

ברגעכיצד.אפילויודעתואינניוממים,מחולהכבדותדגליאתלהדיםמצליחהאני

הסלוןרצפתועלהתפוחים,הכדיםעלהלבנה,הספהעלמוטלותאנחנואחדמהיד

אני,לאזונדנד.עודבטוחהאינניידי,ביןידיהשפתי,ביןשפתיההעקבות.נותרות

הספהבתוךההיטמעותכזו.כניעהפגשתילאמעולםנכנעת.דוביבטוחה.אינניאו

עודדואהאינניומסנוורת.חזקהלבנה.שמש .אחדבאודאותיממלאתהמלאיםוהכדים

דבר.

נותנתאניהערב.הטיסהעםקודהמהשואלתהיאהסוכנת.זוהטלפון.מצלצלכךאחד

תלויותדגליההלבנה,הספהעלשוכבתדובישלי.האשראיכרטיסמספראתלה

מקשיבהשהיאיודעתאניפניה.עלמכסההכההשעדהנוע.ללאהשטיח,מעלבאוויר,

מלה.כלמבינהאבלעברית,יודעתלאהיאהטיסה.פרטיאתרושמתכשאנילשיחה

מקומה,עלקפואהדובישעדה.אלשובנשלחתידיהשיחה,אתמנתקתשאניאחדי

פינהאחרת,לפינהנמלטותעיניהאבלמפניה,השיעדאתלהסיטמבקשתאניזזה.לא

אותךאקחאנימפה,אותךאקחאנילה.אומדתאנישתתקלחי,כדאילי.מוכרתשאינה

להספיקרוצהאתאםלמהרצדיךמוסיפה:אניכךאחדהתעופה,לשדהכךואחדהביתה

היאפעור.נשארוהואנפתח,שפיהלינדמהבפניה,זעלאשרידשוםהערב.לטיסה

מכנסיאתכךואחדתחתוניהאתלאטלובשתהיאקצת.לזוזצריכהאנילקום,מנסה

שעדהאתלאסוףכדיידיהאתשולחתהחולצה,אתומיישרתקמההכחול,הטדנינג

רועדות.שהןדואהאני .השחור

דואההיאבי.ננעצותעיניהדב.בכוחאלימתרוממותעיניהדובי.אומדת.אנידובי,

שהיאנדמהולרגעבקפידה,שעדהאתלקשורמצליחההיאאחרוןבמאמץהיטב.אותי

נע.פיהאתדואהאנילרגע,נפסקותשפתיהקודם.כמושובנראית

עובדתהיאביוםשעותעשרהעבודה.מןהיאתחזורשעהבעודהביתה.חוזרתאניבערב

הסלוןרצפתעלהים.מולשקנינוהזההביתבשבילהמשכנתאאתלשלםשנוכלכדי

מקומטת,בסלוןהספההבית.אתניקהלאאישנודד.חולשליבשיםאגמיםמונחים
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מנסהאותן,להריםניגשתאניהשטיח.עלמפוזרותחלקןהרצפה,עלחלקן-הכריות

החוצה,נודדותעיניהספה.בדואתאותןמיישרתרובי,שעושהכמובידיעליהןלטפוח

אניזמןכמהיודעתאינניהמרווח.הסלוןלחלוןמעברנוהםהואוגדולשחורהים.אל

שכברהספה,אלעיניאתמחזירהאנילבסוףהים.מולהגדול,הביתבתוךככה,עומדת

 .יותרלבנהאיננה

:זם uמם
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משענידרור

"המעברה"אללחזורהמזרחיםצריכיםלמה

העבריתבספרותהמזרחי""הקולשלההיסטוריוגרפיהעלמחשבות

וממשיךשמתמשעני,רפאללסבי,

בתוכיבקולולחיות

שמעוןהסופרפיוסםלישראל,מעיראקשהגיעלאחרשנה,שלוש·עשרה 1964בשנת

מעברתתושבישלסיפורםאתהמספר"המעברה",בעברית,הראשוןספרואתבלס

נקראפירסומו,מאזשחלפוהשניםארבעיםבמשךבגדאד.יוצאיככולםרובםאוריה,

"פוסט·לאומית",המכונהוזוהלאומיתזוהעברית,הספרותבביקורתהספרוסומן

בתרבותמזרחיתלשוןשלביותרהקדומותההתנסחויותאחתיסודי'מזרחיכטקסט

ההיסטוריהמזרחית.כתיבהשלמאזהנמשכתבהיסטוריהראשיתירגעהישראלית,

עבורוסימנהשפתחהזורביםבמובניםהיאבה,והקריאות"המעברה",שלהזאת

שהביקורתמהיצא"המעברה"מןבישראל:הספרותבתוךהדיבורחלליאתהמזרחיות

לקולשירטטומאזבוקראהשהיאוהקריאותהעברית",בספרותהמזרחי"הקולמכנה

להישמע.יכולהואשבתוכםהמרחביםאתלוסימנוגבולות,הזההמזרחי

אללשובבחובההכירקולוניאלי,האנטיהמאבקשלהראשוןההוגהפאנון,פרנץ

דיבורמרחבילהווהלפתוחכדימחדש,קריאהבאמצעותבהולהתערבההיסטוריה

שמזכירותבשורותנפתחהאדמה","ארוריבספרוהיפיםהפרקיםאחדחדשים.

אליההשיבהשלהמכונןהאופיואתההיסטוריהשלתפקידהאתהשחורלאינטלקטואל

לשונו:עלהשחורהאינטלקטואלשלהמאבקבמסגרת

לעבורההתנגדוהקורמיםהרודותבה.לבגוראואותהלמלאשלו,המשימהאתלגלותחייבדורכל

כשאנחנועכשיו,המאבק.שלהנוכחיהשלבאתהכינובזמןובוהקולוניאליזם,עליהםשכפההמחלידה

פניםלהעמידאואבותינו,שעשומהשלבחשיבותלהמעיטלחדולעלינוהמאבק,שלבלבונמצאים

שתיקתם.אתאושלהם,הפאסיביותאתמביניםשאיננו

להתערבכדיהעברית,בספרותהמזרחי""הקולשלההיסטוריהראשיתאלשאשובלפני

המתארקוויאתלשרטטעודעלידיבור,שלחדשיםחלליםבתוכהלפתוחולנסותבה

אלשליהחזרהמסלולאתשמתוותהבעיותעללהצביעלפחותאוהזו,השיבהשל

"המעברה".
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שלבהיסטוריהיסודיכטקסט"המעברה"אלהשיבהשמציבההיסודיתהבעיה

נתעלםה"מזרחי'.'המסמןלביןבינההזיהויעצםהיאהעברית"בספרותהמזרחי"הקול

שנכפתה"מזרחי",האתניתבקטגוריההשימוששלהאינהרנטיתהבעייתיותמןלרגע

האנכרוניזםמןגםלרגענתעלםאפריקה;וצפוןערבמארצותלישראלהמהגריםעל

 ,הספרפורסםכאשר ,-1964ב"מזרחי":כטקסט"המעברה"שלבסימוןהכרוךההיסטורי

שעמוהסימוןגםוזהוהמזרח",עדותכ"בניאוכ"ספרדים"המהגריםעדייןסומנו

אתבלסשללטקסטמעניקבעצםמההשאלה:עםנישארזאתובכלהטקסט.מתמודד

אוליאובלס,שלמוצאוכלומרמחברו,שלהאתניתההשתייכותזוהיהאם"מזרחיותו"?

הטקסט?שלפנימיתתכונה

יהושע,א.ב.שלהראשוןספרואורראה"המעברה",פרסוםלפנישנתיים ,-1962ב

נקראלאספרדי,ולאבממרוקולישראלשהיגרהלאםבןהואשיהושעאףהזקן";"מות

הרצףבתוךהיוםגםאותולכלולחושבאינוואיש"מזרחי",כטקסטשלוהסיפוריםאוסף

יהושעשלהמקרההעברית.בספרותהמזרחיהקולאוהמזרחיתהכתיבהשלההיסטורי

ההשתייכותלאכימוכיחמזרחית?)סופרתהיאמסלוןרוניתהאםאחרים:מקרים(כמו

שלהם,אחרתתכונהאלאמזרחיותם,אתשלהםלטקסטיםמעניקההמחבריםשלהאתנית

פחות.והרבהיותרהרבהמאותרתאחתובעונהבעת

התרבותבתוךמזרחיותואתלטקסטשמעניקמהכיכמובן,לטעון,גםאפשראי

האובייקטיםהםהמזרחיותאויםשהמזרחהעובדהכלומר ,מושאיוהואהישראלית

שלספרושפורסםלפניעשורהקודמת,המאהשלהחמישיםבשנותשלו;העיקריים

במעברות,ערבמארצותהמהגריםשלחייהםאתשתיארואחדיםרומאניםאורראובלס,

בהריםחדשים"אנשיםבספרו(שבא),שוורץשלמהמזרחיים:לטקסטיםשהפכומבלי

כברלמשל, ,) 1954 (לאחד"כנפיים"ששבספרוברטוב,וחנוך ,) 1953 (הגבוהים"

המתהווההתרבותיהסימוןמערכתאלהמזרח"מ"עדותהחדשיםהמהגריםאת"קלטו"

עסקוהבאיםבעשוריםגם"מזרחי".שקולןכיצירותהובנולאיצירותיהםאךבישראל,

(ב"התגנבותקנזויהושע )] 1987 [שחורה"ב"קופסא(למשלעוזעמוסכמוסופרים

מקוםקיבלולאשלהםהטקסטיםאבלוהמזרחיות,המזרחיםבכתיבת )] 1986 [יחידים"

המזרחיים.הטקסטיםשלההיסטוריהרצףעל

מזרחיותוכישוחט,ואלהשנהביהודהשהציעוהפתרוןברוח ,לטעוןאוליאפשר

מביניםשאנומסוימתפוליטיתבתודעההשתתפותוסמךעללומוענקתטקסטשל

ביקורתשיצרהההבחנותאתהולםאיננוהזההפתרוןגםאבלמזרחית";כ"תודעה

הסופרשלספריומזרחיים:שאינםוטקסטיםמזרחייםטקסטיםביןהעבריתהספרות

שמעוןשלספריועםמשותפתפוליטיתתודעהחולקיםאינםבוודאילמשל,עמיר,אלי

מזרחית.כתיבהשלהרצףבתוךהוצבוזאתובכלבלס,
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הופךבעצםמהמזרחי"?"טקסטהואבעבריתספרותיטקסטמתיאפואנדעכיצד

ללאעתהלעתהזאתהשאלהאתלהשאירמבקשאנימזרחי"?ל"קולסופרשלקול

התרבותבתוךטקסטהגדרתשלהיסודיתהבעייתיותעלבאמצעותהולהצביעפתרון,

שהופכתהמחברשלהאתניתהשייכותזואיןכיראינומזרחי":כ"טקסטהישראלית

מושאיולאכלומרלו,פנימיתכלשהי,טקסטואליתתכונהלאגםאבלל"מזרחי",אותו

שלו.הפוליטיתההזדהותאושלוהפואטיותהאסטרטגיותלאוגםהטקסט,של

מכירההטקסטשלתכונותבאילונתון?טקסטבתוךכמזרחימסומןכןאםמה

כמזרחייםומסומניםמזוהיםטקסטואלייםאתריםאילומזרחיות?כתכונותהביקורת

לענותכדיהזו?המזרחיותאתלכתובמנתעלרקנמחקיםטקסטואלייםאתריםואילו

המזרחיותאתהספרותביקורתחשבהשבוהאופןאתלבחוןאנסההאלה,השאלותעל

"מזרחיותו".לרומןהוענקהכיצדכלומר"המעברה",של

בישראלהתרבותיהחללבתוךנקראהואבלס,שלהרומןהתפרסםכאשר ,-1964ב

כמעיןכך,היסטורי;כמסמךשלולפונקציהמשניותהספרותיותשאיכויותיוכטקסט

"עםהוצאתהגישהגםהמזרחעדותשלחייהםאתספרותיתבלשוןהמתעדדוקומנט

הכריכה:עלבכיתוב ,לקוראיוהספראתעובד"

ישבאשדעיראקמיוצאיצעירעבדיסופדעל·ידיבראשונהכאןמסופדוהאמיתיהמקוריהמעבדהסיפור

בהםממש,שלאחיזהלהםמצאולאועדייןממקומםשנעקדואדםבנישלצבעוניעולםבעצמו.במעבדה

זרוע,ובעליבדיוניםכבוד,ורודפישאפתניםוגםהחדשהבמולדתלהיקלטהשואפיםנלהביםצעירים

נפקדלאבותוססעולם-הקוראבפנינחשףחשיש,ובעישוןבשכרותפורקןלהםהמבקשיםנפשומדי

עין.כהרףוחלפהשנולדהאכזריתמציאותשלנאמןותיאורמרתקתעלילההאהבה.שלמקומהגם

איכויותיועלעולותהיסטוריכמסמךשאיכויותיולמחצה,ספרותיכטקסטהרומןהצגת

ההיסטוריוגרפיההבאות:בשניםגםהרומןשלההתקבלותאתכיוונההספרותיות,

אתכתבה ,שקדגרשוןשלבספריובעיקרשנרשמההעברית,הספרותשלהלאומית

הדיבוראתהניחהכבראבלהעברית,בספרותמזרחידיבורשלכראשיתו"המעברה"

"העדותשלאפשריים:הישמעותמרחביבשניהספרותית,המערכתבשוליהזה

שקד:כותב"המחאה".שלאוחלף)שכברמה(עלההיסטורית"

הדומןהאמנותי:ההישגמןיותרהחברתיתהמגמהב'המעבדה'חשובהחברתי,דומןשלכדרכו

מגמותגםלושישמכיווןאותנטי.חברתילמודלהספרותיהמודלאתלהתאיםניסיוןהוא

המצבקודבנותשלמצבםבתיאורמסוימתבמידהלהגזיםהמחברנוטהדידקטיות,חברתיות

העברית("הסיפורתהעדתי.הקיפוחנגדלפעולההנמעניםקהלאתלעודדכדיהחברתי,

 .) 168עמ'הזמן","בחבלי :'ךכדך ," 1980-1880
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חטוף:סיכוםבמעין Iובהמשך

בדומהאבלהספרותיים:החייםבשוליהעומדתקאנוניתלאריאליסטיתסיפורתזודבר:שלכללו

הסיפורתמכלוללהבנתחשובהתופעההיאחברתית.שליחותהיאגםממלאתהטריוויאלית,לסיפורת

 ,) 187(עמ'אלה.בשניםהריאליסטית

שלה,הדיבורמרחבאתולהתוותהטקסטבתוךהמזרחיותגבולותאתכךלסמןכדי

המנהללביןהמעברהתושביביןהמאבקמתוארשבהםברומןהעמודיםאתשקדהבליט

עושהשהואהשימושואתהשליט"),המעמדנגדהחברתי("המאבקשלההאשכנזי

ערביים".ב"ברבריזמים

מרחביבתוךדיברושלאבכלל,בלסשלביצירתואוברומן,הרגעיםזאת,לעומת

סומנואוהטקסט,מןהזאתהלאומיתבקריאהנמחקו"המחאה",אוההיסטורית""העדות

כספרשקדתיאר"התבהרות",בלס,שליותרהמאוחרספרואתמזרחיים";"לאכרגעים

איננושהואמפניפשוטמזרחים,נשארושלוהראשיוהגיבורשמחברואףמזרחי,לא

"המחאה":שלהדיבורמרחבבתוךמתרחש

מאשתוהמתנתקקיומי'תלוששלרמותונזר]בנובלהתפסההחברתיתהזעקהשלמקומהאת

שלהעיקריותהחוויותואחתזה]בנספרלחלוטיןרלוונטיבלתיהואהערתיהגורםומסביבתו.

 .) 177(עמ'בטהובןשלהשמיניתהסימפוניהדווקאהיאהגיבור

מהלשאלההתשובהאלאותנומקרבתשקדשלהטיפוסיתהקולוניאליתהפיסקה

מתרחשהואאםמזרחיהואטקסטהישראלית:בתרבותמזרחיותםאתלטקסטיםמעניק

וגיבורומחברואםגםממנו,יוצאהואכאשרמזרחילהיותחדלאבל"המחאה",בתחום

פואטיתאתנית,קטגוריהאיננו"מזרחי"טקסטשלהמסמןמזרחים.להיותממשיכים

לקולומשרטטובתוכם,טקסטיםלאורךהרץגבולקומעיןאלאפוליטית,לאואפילו

הואהדבריםמןחלקרקאבלהכל,לומרכמובןיכולהואשלו:הדיבורמרחבאתהמזרחי

הםמוצאם,פיעלמזרחיםוהגיבורהמחבראםגםאחרות:במליםארכמזרחי;לומריכול

לבטהובן.מקשיביםשהםברגעכאלהלהיותמפסיקים

שלבעבודותיולמשלשהתנסחהכפילארמית","פוסטכאןלהשאקראהביקורת

"המעברה",לרומןהלאומיתהביקורתשעשתה ) exclusion (נ::זךןההבחינהחבר,חנן

בלסואתהרומןאתגאלהגםהיאלמחצה;ספרותיכטקסטשלוהסימוןעלוהצביעה

חדשיםדיבורמרחבילושפתחהמשוםלאאבלהספרותי,המרחבבשוליממקומו

אותרלקרואשהמשיכהמפנידווקאאלאחדשות,ספרותיותאיבריותבתרנוומצאה

רגעיםאותםאלחוזרותברומןחברשלהקריאותמחאה".כ"ספררתרק

הקטגוריהאתממירותורקמזרחיים,כרגעיםהבליטששקדבטקסט

שבחיםמלאותאמנםהןאידיאולוגית"."התנגדותבקטגוריה"מחאה"
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נכתבהואכאשררקאותולקרואממשיכותאבלהטקסט,שלהאידיאולוגיתלהתנגדות

גביעלכשקףנכתבאיננוהמזרחיהטקסטכאשרנגדה;אוהציוניתהעלעלילתמול

להתקיים.חדלפשוטהואהציוניתהעלעלילת

בתוך"המעברה"שלהמחודשתלהוצאהשכתבדברבאחריתחברגםנדרשכךהנה

והואשקד,אתהפחידושכל·כךהערביים"ל"ברבריזמיםמזרח",אביב"תלהטרילוגיה

הללו:השניםשלהקאנונית""הסיפורתמולרק(שוב)אותולקרואיכול

מןכבדבלס,מסמןבכךבערבית.הןבלסשמעוןמאתמזרח'אביב'תלהטרילוגיהאתהפותחותהמלים

עצמומעמידבכך ...הדומןנכתבשממנהוהפוליטיתהאישיתהזהותכלפישלוהעמדהאתההתחלה,

 .) 517(עמ'הישראליתהספרותשלהקאנוןמולאלהזההדומן

מזרחיכקול"המעברה"אתמסמנותלאומית",וה"פוסטהלאומיתהקריאות,,שתיכןאם

אבלגבולותיה,בתוךשוניםמקומותלומקצותהןהישראלית.הספרותבתולדותיסודי

הקולאתלשמועכלומרהזה,הקולשמותחלגבולעדרקלולהקשיבמוכנותשתיהן

כ"התנגדות-מולואוכ"מחאה",הציוניהסיפורבתוךמתנסחכשהוארקהמזרחי

אידיאולוגית".

כפיהישראליתובתרבותבספרותהמזרחיותשלהדיבורמרחברבהבמידהנקבעכך

תחומיאוו"המחאה",ההיסטורית""העדותתחומילההוקצוכךכיום:לנומוכרשהוא

הציוני;הסיפורלידהתנסחההיאכאשררקאותהשמעוהאידיאולוגית"."ההתנגדות

סיפורואתכתבובכךהתנגד,אומחהכאשרהמזרחי:הקולשלתולדותיונכתבוגםוכך

מתחוםיצאהוא ,התנגדלאאומחהלאכאשרמזרחי;קולהיההוא ,הציוניהסיפורמול

מןשיצאהמזרחילקולב"מעברה"הקריאותשאיפשרוהחוויותמנעדזהוהמזרחיות.

ההיסטוריה.אלונמשךהרומן

שבועותבמשך"אוריה"מעברתמתושביכמהשלסיפורםאתמגולל"המעברה"

בוודאימושפעתמאודהחופשיתהעלילהמסגרתהחמישים.שנותבאמצעאחדים

ועוסקתזולא),אמילשלמ"ז'רמינל"(למשלהנטורליסטיהצרפתיהרומןממסורת

מולזכויותיהםאתלתבועכדיפוליטיתהתארגנותלנהלתושביםשלבניסיונות

זו.בהתארגנותהשליטהעלההנהגהבתוךהפנימייםבמאבקיםוכןהמדינה,רשויות

השני.החלקאתהפותחיםהעמודיםבשניכאןאתרכזואניחלקים,שלושהלרומן

בשבילנכתבתהמעברהבלבד;המעברהבגבולותמתרחשהרומןשלהראשוןחלקו

מדבריםהמעברהבתוךותרבותיים.לשונייםבגבולותהתחוםסגור,כחללהספרגיבורי

מרחבמובהק,מזרחימרחבהיאהמעברהוזרויות:זריםשלנוכחותבהואיןערביתרק

אלהכל-האשכנזיהממסדהציונית,העלעלילתהציוני,הסיפורלמזרחיות.שהוקצה

בלתיבוודאיאךאולירואיםההיסטוריה,שלרפאיםרוחכמעידרקבמעברהנוכחים

נ1מטעונ
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הדמויותבעיניהחולש"יידיש",העלבסימןמסומניםכשמועה,רקמוכריםנראים,

 .התרבותי"החוץ"שלהביטוייםכלעלכמעט
מחוץאל"המעברה"מתחומילצאתשלאהטקסטנזהרהראשוןהחלקבעמודי

הביקורתתאהבכיצדמראשידעכאילובתוכה,למזרחיםהישראליותשהקצתהלמרחב

הסגורהמחאהמרחבשביןהגבולנקודתעלהמעברה,גדרעלכסיפוראותו:לקרוא

לו.מחוץנמצאכברשתמידהישראליותשלהתרבותיהחלללביןלמזרחיותשהוכשר

אתשפותחיםהעמודיםהמזרחית,הקלסטרופוביהחווייתבגללכ,דמשוםאולי

רשתי,שאוליוצאאלהבעמודיםוביופיים.בעוצמתםמפעימיםהרומןשלהשניהחלק

בביתשהתפרעולאחרשנכלאוחבריואתלבקרכדיהמעברה,מןהספר,מגיבוריאחד

או"מחאה"שלנוספתסצינהזוהיהמזרחי:למרחבעדייןשיירהמעצרבית •המעצר

אתלהוכיחכדילצטטידעלאומי")וה"פוסט(הלאומיהספרותישהממסד"התנגדות",

המזרחישלקולואתעדייןמגבילהזוסצינהפוליטית".ל"ביקורתשלהההיפתחות

הכלא,לביתוכאןהישראלי'במרחבלשלוחותיהאול"מעברה"לו'שהוקצהלמרחב

השוטרשגםמקרהזה(ואיןשלהבספרותוגםבישראלביותרהמזרחייםהמרחביםאחד

מבגדאד).כיתתובןעיראקי,הואהכלאבביתרשתישאולפוגשאותו

חסרשלוהביקוראביב:לתללנסועשאולמחליטהמעצרבביתהביקורשאחריאלא

מתיישבהואסרט.לראותכדיאוליאלאלהתנגד,אולמחותכדינוסעאינוהואתכלית:

אביב,בתלרוטשילדבשדרותהישראלי'החללשלליבובלבספסלעלקלהלשעה

אתהרומןמןכאןלצטטמבקשאנישמעליו.ובענניםבוובעובריםברחובומתבונן

הכתיבהשנה,ארבעיםלפנינולדה,שבוכרגעאותודווקאולסמןבמלואו,הזההרגע

להקשיברוצהאניהעברית:בספרותהמזרחיהקולשלכראשיתוכלומרהמזרחית,

המוקצהלמרחבמחוץהזההקולהראשונהבפעםמתנסחשבוהרגעזהוכילו,דווקא

אללהישמע,לומותרבו"המחאה"לתחוםמעבראלגולש"המעברה",שללמזרחיות

נשלחאינוהמזרחיהמבטבוהראשוןהרגעזהוהישראליות.שלהתרבותיהחללתוך

השמים:אלאלאהציוני,הסיפוראלשוב

טירטרבמרחקונער.ראשושירבבלעגלהרתוםקטןחמורפניו.עלביעףחלפוידייםרחביירקשדות

כהלכה.שליחותואתמילאלאהואעצמו.כלפירוחלמורתמקוםופינונתפזרומחשבותיוטרקטור.

אבלהעצורים.עםפגישהמתיריםאיןמדועמפיושישמעכדיהקצין,בפנישיביאוהולדרושעליוהיה

במעיןנתכנסהנפשועליו.השתררואוניםוחוסרעצלותמעיןהוא.זראדםכאילוהכל,עםהשליםהוא

מפניבאוטובוס,היושביםכלמפניסלדעולם.אורולראותאנושקולותלשמועבהאיןורצוןאטוםשק

מצאלאשפרצופומיככלזעמולכלותמוכןהיהוהואבלבובערהנקםתאוותכולו.העולםהזאת,הארץ

והוא"תמר",קולנועאלהביאוהורגליוברחובות.ושוטטמהמכוניתירדאביבלתלכשהגיעבעיניו.חן

לרוחבמולהניצבארוךותורסגורהחיתההקופהאךדיכאונו.אתקמעהולהפיגבסרטלחזותהתאווה

עלעצמוהטילרוטשילד.לשדרותועלההפסד'אתיצאאדם.לבנייתרהמקירבהנפשוסלדהשובהפסז.'

 3מטעם
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הסתכלומהםנחפזים.מהםלאיטם,מהםבשדרה.התהלכורביםאנשיםלפניו.דגליוופשטהספסליםאחד

וניחוחיתבשיליםריחותאפואלהביאהורוחבעליהםקירקשוהפיקוסעצימבט.בוהעיפולאומהםבו

אישהסתיו.בראשיתהחידקלכפניורגועשקטהעולםגבר.ודיכאונווכהכההביטהואקלויה.קהוה

אשפהחביותמרוקניםניקיוןפועליניירותיהם.עלרכוניםשממולבבנקפקידיםלעיסוקיו.הולךאיש

ילדיםבסיעותנוהגותצעירותגננותכדרכם.מסתודידםבורסהואנשיעסקיםאנשיהמכונית.לתוך

קשישיםעולליהן.עגלותמגלגלותמלאכהידעולאשידיהןנשיםומכרכרים.המצייציםונקיים,יפים

ידעהלאאביבתלורוגע.שקטבכלהעבותות.לגבותיהםמבעדהעולםאלמביטיםמקלותיהםעלרכונים

מנחלתםעקרתםזועדתו.בניידעוהסערהאתעליהם.טובהורוחםהחמיםבבתיהםיושביםאנשיהסערה.

בתוךשרוייםעיראקעוליהשנייה.בבלגלותזוהיעיני:צודקקודרים.חייםשלעומקםלתוךוהטילתם

נסוכהפניהםעלמדבר.בלבפורחכבנווהבשדרהמהלכיםאלהאביבייםתלואילומצרים.ללאסערה

מיוםתלאותיוכלחלפורוחועיניולנגדהספסלמסעדאלראשוסמךלאיד.שמחהכמעיןרוח,קורת

מציאות!אוהואחלוםהאםקצר?כהזמןבפרקבאוחואלהכלהאמנםמחזה.רודףמחזהעלייתו.

גופואתשטפוחוםגליחג.כביוםומפזזמנצנץהתחילהכלהעולם.פניאתלפתעשטפהגדולהאורה

לתוכולספוגוביקשעיניועצםהשמימית,הלהבהמולאלפניוכיווןהנסערת.רוחואתכלשהווהרגיעו

בעדןטוביםלימיםגעגועיםתוגתליבואתמילאהשירתהמקרוב.הגיעחרמיהיונהקולחומה.את

שנשתכח:שירשלצלילובתודעתועלההזיכרוןמנבכיהילדות.

בקרבתיההומי,יונה'הוי

צרתי'ידעתלושכנה,הוי,

בהמהרהרהואעודבמזמורה.להמשיךאחרלענףהתעופפההיאבאוויר.ספקווכנפייםנשתתקהקול

בשדרה.שרדהצוננתורוחכבדים,בענניםלוטההשמשחיתהכברכשהקיץעליו.נפלהותנומהובהמייתה

 ,) 76-7 5,עמ' 1964 ,עובדעם("המעברה",מהספסל.עצמוהתיקרבובמאמץרגליואסף

כראשיתוהמעברה,מןיצאשכבררגעברומן,הזההרגעאתדווקאלסמןבוחראני

והשיחותהפוליטיהמאבקסצינותאתולא-העבריתבספרותהמזרחיהקולשל

אלגולששהואמפניבדיוק-הביקורתהבליטהאותןהמעברה,בתוךהאידיאולוגיות

העברית;הספרותובביקורתהישראליתבתרבותלמזרחיותשהוכשרולתחומיםמחוץ

שהואמפניאלאהפוליטית,ההתנגדותאוהחברתית,המחאהעלמוותרשהואמפנילא

והתנסחותחוויהשלחלליםאלועוברשלהם,התרבותיתהמעברהגדרותמתוךפורץ

הישראליות.שלהחללבתוך ,יותרהרבהרחבהמזרחית

לעצמוומניחהישראלי,הנוףאלמזרחימבטהטקסטשולחברומןהזהברגערק

הגדוליםהנוסעיםשלמבטםשהתפשטכפיבדיוקוככתיבה,כמבטבתוכולהתפשט

הראשוניםהעברייםשהסופריםכפיאוהמזרח,נופיעלהאירופיהאימפריאליזםשל

 .ישראליהארץהמרחבאתבמבטםהפנימו
גםאבלהגיאוגרפיים,מהגבולותהמזרחיהקולמשתחררברומןהזהברגערק

פיזייםמרחביםבתוךחירותמתוךונעהישראלית,בתרבותלושהוגדרוהנפשיים,

 \!:מטעונ
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הנמשכת:הדה·קולוניזציהשלהאמיתיהרגעזהועצמו.ובתוךהעולםבתוךונפשיים,

עללאכבראבלמזרחי,כקולבלסשמעוןושלרשתישאולשלקולםמתנסחשבוהרגע

ומתנסחהציוניהסיפורלידקולואתלשכפלמפסיקהואשבוהרגעהמעברה;שלהגדר

מדוכאלביקורת,ומניחמבקרשלו,הדיבורמנעדאתקץאיןעדמרחיבהעולם,בתוך

והמטאפיזיהפוליטיהאישי,שלההתמזגותאתהרףבליחווהמטאפיזי,אושרוחווה

מזרחי.סובייקטבתוךלגמרי,חדשהיישרתבתוך

הישראליהנוףעלבמבטמתחילההיאבסצינה:המזרחיהקולהתפתחותאתנקרא

אדם("כאילוהעצמימןניכורשלחוויהאלנמשכתוטרקטור),ירוקים(שדותהמדומיין

התהוםאל(התרסקעליוהחברתיהמבטאתואיבדהמחאהאתש"שכח"עלהוא")זר

אגרסיבילמבט·נגדשמתפתחתחוויהעצמו),עלשלולמבטעליוהאחרשלמבטושבין

זעמולכלותמוכןהיהוהואבלבובערהנקם("תאוותבומתבוננתשכךהחברהעל

אותומשנההישראלי,הנוףאלהמבטחוזראזבעיניו");חןמצאלאשפרצופומיבכל

שלהפסטורליתהאידיליהבאמצעותמשכךאולי Iמבגדאדהזיכרוןתמונתבאמצעות

הנובעתמזרחיתפוליטיתטענהמנסחהמרחב,לושמחזירהאליםהמבטאתהחידקל

העבר.ארנוןשלהמלנכוליהבתוךשובשוקעואז-היחידשלהחוויהמתוך

שלוותשלמטאפיזיתלחוויהלפתעהופכתהיאכאן:להסתייםמסרבתהסצינהאבל

מבלימנצנץ"),התחילהכלהעולם.פניאתשטפהגדולה("אורההעולםעםההתמזגות

התרבותשמאפשרתההתנסחותגבולותאתהכירהלאכאילומזרחיותה,אתלאבד

המחאהמרחבבתוךעבורושהתוותההמקוםאתשכחהכאילו Iהמזרחילקולהישראלית

הלהבהשלההיספגותמןהזאת,המטאפיזיתהחוויהומן"המעברה";שלההתנגדותאו

מזרחי"קולנולדשנשתכח","השירנולדהכתיבה,נולדתהאני,בתוךהשמיימית

העברית".בספרות

מנסחהואאידיאולוגיה:רקשהואמזרחיקולכאןמנסחאיננוהיטב,קיראובלס,

מזרחיהיותשלהחוויהשבוהרגעאתכלומרמזרחי,סובייקטשלהתהוותורגעאת

כלעלונפרשתנפתחתאלאתרבותיתמעברהבתוךעודמצטמצמתאיננהבישראל

מחוץאללמעברה,מחוץאלהדרךאתלנומסמןהואהחללים.ובכלוהרמותהמישורים

ראשיתההעברית,בספרותהמזרחיהקולשלראשיתוהואהביקורת.לוששמהלגדרות

המזרחית.הכתיבהשל

שלהעולם-11964ב"המעברה"שלגבועללאורההוצאהמערכתשכתבהכפי

מןחלקזאת,עםעין";כהרףוחלפהשנולדהאכזרית"מציאותאמנםהואהמעברות

שלהפיזיתהגיאוגרפיהקבע.מגורישללשכונותאולעיירותמאזהפכוהמעברות

האםומשתנה.הולכתעדייןוהיאמאז,השתנתהלמזרחיותהמוכשריםהמרחבים

בתוכנו?המזרחיותשלהפנימייםהחלליםגםמשתנים

 3מטעם
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גרינבאוםאלישבע

שיריםשני

 1807פברוארהקרב,בשדהחייליואתמבקרנפוליאון

גרוז'אןאנטואןשלציורע"פ

Napoleon Sur Le Champs de 

• Bataille D'eylau 
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גרשיבעמה

מרינהמרינה,

ביותרהיפיםהמכתבים.עלהשירים,עללאצבטייבה.מרינהעללכתוברוצהאני

והמכתביםפסטרנקלבוריםשלההמכתביםעלשאקרא.ביותרהיפיםאולישקראתי,

צבטייבהנשוויץ,וילקההמהפכה,אחריבמוסקבה,פסטרנק • 11926קיץלרילקה,שלה

נפריס.

בקולםמדברתחיה,צבעונית,פויסלאבאוב.אותהלהעלותמנסהאנימרינה,מרינה,

רוגעים.שמשיים,ז'ילסנטחופילאגלות.שלפויסעוינת,אפורה,פויסמשוררים.של

לחברה.להפוךרצתהלאמרינהאטומים.סוערים,קודרים,מרינהשלהאוקיינוסחופי

לשינוייםהנתונהרוסיה,שללאבעקבותיה,שהשתנתההחברהשללאהמהפכה,שללא

לפראג,ממנהלגרמניה,מוסקבהאתעזבה 1921בשנתוגובר.הולךולדיכויקיצוניים

מצבהלשיפורבתקווהלפריםעברהמפראגהלבן.הצבאבשורותשלחםבעלהבעקבות

הגולים,קהילתפנים.לההאירהלאפויסאבלהגולים.בקהילתולהשתלבותהכלכלי

לקבלה.סירבהשיריה,אתלפרסםאסרושםברוסיה,הקוראיםקהלכמו

תביעותיוביןהמתרוצץפסטרנקביןזו.בנקודהמתחילההמשולשתההתכתבות

ממחלה,הגוססוילקההספרותי,קיומועלנאבקהמהפכה,שללתביעותיהמעצמושלו

קוראים.קהלללאקבוע,פרנסהמקורללאגולהמשוררתומרינה,

כמוךכותבואנילקריאה,הנהדרושותפךאתאותי,הפעמתאיךמרגישהאתהאםמשוררת,

שהתקרותבמקוםהסוגריים,שלהבינייםקומתאלהמשפטמתוךהספורותבמדרגותויורד

נכנסתיאיךמרינה,לעולם.חולפיםשאינםמלפניםורדיםשלריחשםועומדכל·כךנמוכות

הוכרזהשכברלאחרמלתהשלהקובייהכאשרפליאה,ואיזובו.להתגוררמכתבךתוךאל

הואקרובות(שלעתיםהסופיהמשלים,המספראתוהראתהאחתמדרגהבעודנפלההזריקה,

 .) 85עמ'לצבטייבה,(וילקהיותר).עודגדול

גולה?שירהבאמתתיתכןהאםגולה?משוררמיהו

ירושלים,כרמל,הוצאתמדקרן,דינהמרוסיתתדגוםבדודסקי,עדהמגרמניתתדגום ," 1926"קיץ . 1

2004 • 
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במכתביהקריאהשירה.מהיגלות,מהיהאחרות,בשאלותכמובן,תלויה,התשובה

שלהעדרםהיאהגלותהגלות.אתמגדירההשירהנוספת.אפשרותמעלהצבטייבהשל

המרחבשלהעדרו Iהחמצןשלהעדרוהיאהשירה.שלקיומהאתהמאפשריםתנאים

העדרוהיאגלותרדידה,אומרהיהאוליכךאולומר,אוליניתןהשיר.להיכתביכולבו

 2להיחקק,השיריכולבוהמרחבשל

בגללגולההיארוסיה.לגבולותמחוץהיותהבגללגולהמשוררתאינהצבטייבה

לאמובנת,לאהיותהבגללגולההיאובצרפת.ברוסיהקוראיה,לקהלחיצוניתהיותה

המרחבשלהעדרו .השיריקולהמופנהאליובמרחבנחקקתולאקריאהלאשימושית,

לשפתהמשוררביןהלשוני.המרחבשלהעדרוגםהואלקוראיו,המשוררביןהבין·אישי,

אותההדובריםלאנשיםעצמהאתמתאימהמשתנה,מתפתחת,השפה, .שלוהכתיבה

אחרות.משמעויותמלרחיהאתוטוענתמליםמקבלתמלים,מאבדתבה,ודוברים

אוזנךמשמעיות.דוכברשהן Iעיוותוכברשהחייםממליםשלךהפחדאתמבינהאניכמה

 ) 110עמ'לפסטרנק,(צבטייבהבוריס!אותה,אוהבתאניכמה-הכרויה

פסטרנק,החדשה.במשמעותןחמקמקותהחיים.בידימחוללותפאסיביות.המלים

אינהחיצונית,צבטייבההחדש.לקולןעצמואתלהתאיםמנסהמאזין,הקשוב,הזהיר,

חדש:פשרלהןמעניקההיאפוחדת.

סוס,שהואגיאורגסנטתמצאשםאמנות,ספר,לידךיגיעדיינו,האדמה.מתוךשצמחהסוס

שלך!הפרשבשם.מהםאחדאףמכנהלאואניביניהםמבחינהלאאניפרש,כמעטשהואוסוס

רוכבלאקודם,היהשלאמשהוחדשה,דמותיחד,שניהםהואפרששרוכב,זהאיננושלךהפרש

 ) 91עמ'(צבטייבה,פרש.וסוס=רוכב:רוכב=סוס,סוס.ולא

תפקידיםמחליפותוהןהיאידן.עלוברכבתבהןרוכבתהמלים,עלרוכבתהיא

יומיוםשפתביןהפרדהללאתקני,תחבירללאשונה.צבטייבהשלשפתהושימושים.

אללפנייהלידידפנייהביןולארגשי,לדיבורשכלתנידיבורביןלאשירית,לשפה

מנסה"איניהשפה",עלבעלותרוכשת"איניבשם",מהםאחדאףמכנהלא"אניאהוב.

משמעית".לחדאותהלהפוךמנסה"איניאותה",לביית

מרינה=שפה.אומרינה=שירה,אחרת,משוואהעלמצביעהסוס=רוכב,המשוואה

מופניתולכןשירית.תהיהשהתשובה"מוכתבכותב:שירה""מהילשאלהתשובתובתחילתורירה . 2

מופץ,סורושדה,עירשביןבאלמוניותאבודהישותכאלאבלביחידות,אליךמישהו,אלבהכרח

כדר,רמוטלחייםבעלזה,ולאזהלאומבית,ומחוץמחוללחלוטין,וזהזהכאחד,ופרטיציבורי

 ,) 1990 , 9מס'גיליוןחדרים,גוברין,מיכל(תרגוםלעצמו,"קרובלפקעת,מקופדיחידי,מוחלט,

 3מטעס
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המרחבשפות.ושלמרינותשלשימושים,שלאפשרויות,שלחדשמרחבפותחתהיא

וילקהכתיבתה.בידינכבשנפעם, ,הראשוןמכתבהאחריכברוילקה,אתמותירהזה

הביניים","קומתאלבעקבותיהיורדיםהםמכתביה.בתוךלהתגוררנכנסיםופסטרנק

עצמםאתמצרפיםהםבמכתבו.וילקהשלכתיאורוהשפה",שלהסוגרייםמרחב"אל

קומתאליורדיםהםבפניהם.פותחתשצבטייבהשירהמרינה:מרחבתוךאלבכתיבתם

הביניים:

שווישלךבאמצעיםלתוכךעצמיאתלדברכמו,רלכתוברוצהאניל,דכותבשאניאימתכל

שהיאשעהכוכב,שלבבואתוכמוהיאמרינה,אמירת,ךכל·כך.רגשעתיריזאתועםהנפש

מופרעת,-הנוזלילילםעל·ידיהמים,שלחייהםעל·ידיהמים,על·ידיומופרעתבמיםמתגלה

כאילוהגאות,לתוךיותרעורעמוקאזטובלתוהיאלהופיע,נקראתושובמבוטלתמופסקת,

עורומעמיקההיעלמותכלאחריומופיעהחוזרתהזה,ההשתקפותבעולםכברזהבביתחיתה

 ) 193עמ'לצבטייבה,(וילקה ...מצולותיולתוךועור

צבטייבה.שלהכתיבהלמרחבבשפה,קייםשאינולמרחבשםלתתמצליחוילקה

זהולסירוגין.ונעלמתמופיעהבמים,כוכבשלהשתקפותכאותהכמוההביניים,קומת

השפהוהנאמרת,הנכתבתהשפהעםהאינטימית,האישית,השפהשלהמפגשמקום

התקניתהכלליתהשפהשאינוחדשמרחבמכונןזהמפגשהחוקים.בעלתהכללית

מרחבשלתחימתוכמוהסוגריים,מרינה.שלהפראיהעוצמתי,הרגשמבועגםואינו

השני,הצדמןמלהתפרק.מלהציף,זהרגשמבועעלשומריםהמבואה,על·ידיהביניים

מהשפהושונהאישיבאופןלהתבטאחופשלומאפשריםהבינייםומרחבהסוגריים

-לתרגםפירושו"לשוררלרילקה:כותבתצבטייבהוהשגורה.לכלהמוכרתהמדוברת,

שפתאיננהשפהשוםמשנה.לאזהלגרמנית,אולצרפתיתאחרת,שפהאלהאםמשפת

הנמכתההתרגום.שלקומתוהיאהבינייםקומת ) 170עמ'לרילקה,(צבטייבהאם."

הביניים,קומתשלהנמוכהתקרתההפרטית.האםשפתאלהשפהשלכיפופהאו

הפיסוק,חוקיעללוותרמנתעלהנחוצההגמישותאתלשפהמאפשרותואפלוליותה,

העולםלתרגוםלהתמסרלשפהמאפשרותהןהצרוף.וההיגיוןהפנייההכבוד,חוקי

הפנימי.

וילקהשללירידתםזקוקהזההמרחבאךהזה.המרחבאתבכתיבתהיוצרתצבטייבה

מישהושנזרקה.בקובייההתוצאהאתלראותצריךמישהולהתקיים.כדיאליוופסטרנק

 ,"יקירהראשונים:ממכתביהבאחדלרילקהכותבתהיאהמשלים.המספרלהיותצריך

משהוהזמן.הגיעלאעודדבריםהרבהבשבילאבל-אליממך-יודעתכבראניהכל

 ,) 95עמ'לרילקה,(צבטייבהאלי,"להתרגלצריךעודבך

כדיאליושיתרגללאדםזקוקומלאותו,עושרולמרותהשירי,הלשוני,המרחב

 3מטעם
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קומתביןהדלתאתשיפתחבלב,אותושיחקוקלקהל,לושיהיהלאדםלהתקיים.

להתנדף.לולהניחשיידעה"ורדים·מלפנים",ריחאתלהריחשיוכללמבואה,הביניים

נוכחותםאליהשמכניסההחמצןבעזרתמתקיימיםורדיה,צבטייבה,שלהבינייםקומת

המכותביםהמכתבים,הופכיםהגדולה,בדחייההקוראים,קהלבהעדרהקוראים.של

לכתיבה.לטעםולשדה,לעירההשתוקקות,למרחבהשירי,לקהלורילקה,פסטרנק

אחריוםבקדחתנו.תהרף.בליכותבתהיאלמכתב.ממכתבחיהצבטייבה , 1926בקיץ

עלוילקהשללאיתותיולבלשיםבליפסטרנק,שללתשובותיולהמתיןבלייום,

היחידיכבמרחבכבחמצן,בהםנאחזתאהבה,כחולתקדחת,כאחוזתכותבתהיאחוליו.

באמת.חיההיאבושקרית",ולא"עצמההיאבו

עולםשלכלליואתמכבדיםופסטרנקוילקהעודכלנמשכתהסוערתההתכתבות

להתחפרלהולאפשרצבטייבהשלכתיבתהבתוךלהתחפרתוכו,אתלבואמתפתיםזה,

החומריםהםמחדשאיחודאומפגשעלפנטזיותאהבה,ספרות,שירה,שלהם.בכתיבה

מאודמעטוברוסיה,באירופההמתרחשעלמליםמאודמעטהעולם.אתהמרכיבים

כשפסטרנקהשירה.עםשלההמפגשבנקודתרקמתקיימתהמציאותהמהפכה.עלמלים

מבקשתגעגועים,כמושאאלאלשירה,כמכשוללאאשתו,אתלמרינהבמכתבומזכיר

במכתביולהלרמוזאולכתובמנסהכשרילקהההתכתבות.אתלהפסיקצבטייבהממנו

ייפגשובוהאופןאתלתכנןצבטייבהממשיכההגופני'סבלוועלהממארתמחלתועל

בעתיד.שניהם

ומהונדה,-שעהלפימקום.בשוםעודחיהשאינניהרגשהעכשיוליישניפגש?איפהבוריס

נמצאתאיננישכללאלאבו,חיהשאיננירקלאההווה,מהצטמקותסובלתאניבכלל,הלאה?

 ) 157עמ'לפסטרנק,(צבטייבהבו.

ומצטמק,הולךהקהל,אלהחיה,השפהאלהחוץ,אלפתיחהללאהעתיד,ללאההווה

המכתבים.כתיבתשללהווהשלהההווהאתמצמצמתצבטייבה .מחיותוומאבדהולך

תאריךאתשולחת,היאאותוהמכתב,עלרושמתהיאוילקהעםהתכתבותהבתחילת

ופעריהמקוםפעריללאמשותפתנוכחותמתמשך.הווההמכתב.אליויגיעבוהיום

ועםוילקהעםההתכתבותדעיכתלכתיבתה.שותףוילקהאתהופכתהיאהזמן.

ללאצבטייבהשלהשיריתשפתההביניים,קומתזה.הווהומצמצמתהולכתפסטרנק

אתומאבדתהולכת Iחמצןומאבדתהולכתלבינם,בינההמרחבללאהחקיקה,מען

 .ועל·זמניגוףחסרהופךצבטייבהשלהשירה"קיפוד"המציאות.לביןבינההקשר
עלחוזרתמלוהטת,מאנית.לכתיבההופכתחמצן,חסרתצבטייבה,שלכתיבתה

יותרמתכנסתהיאחיים.סימןלכלהקשבה,שלאותלכלנתפסתבמעגלים,עצמה

לחדולברצוןוילקה,עםלאיחודבתשוקההעתיד,עלבפנטזיותשלה,בעולמהויותר
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 105מרינהמרינה,

 1926בסוףוילקהשלמותוהשירי.לעולמההממשייםחייהביןמערבבתגוף,להיות

ההתכתבותאתממשיכהצבטייבהשניהם.ביןוהמפגשהאיחודעלהפנטזיהאתחותם

במותוהאגירה,בגודלהרףללאעוסקתאיתר,מדברתעליו,חולמתהיאבלעדיו.איתר

בעתיד.ביניהםהמחודשובמפגש

עכשיודיינו,-עכשיומסוגלשאתהיודעתאניאהוב,מותך?עם(ונגמרת)מתחילההשנה

איןמת,אתהאםיקיר,כותבת.שאנילפניעודאותילקרואעכשיומסוגלשאתה-בוכהאני

וקןדיינו,איפה?מתי?-בסכריההקטנההעירעוד?מהשהם).חייםכל(אוכללמוותשום

 ) 210עמ'מותו,אחרילרילקה,(צבטייבה ...השינה?

מגמישותו'מחיותומאבדצבטייבהשלהשיריקולהיותר'עודנדחסהמצומצםההווה

לביןמרינהביןלדיאלוגוהופךמרינה=שפה,במשוואההמגולםהדיאלוגאתמאבד

בתחילתמכתביהאתשאפיינווהעושרהריבויסתום.מאוד,רגשיפראי,עצמה,

במכתביהחד·סטרית.כמעטמאוד,צרהלדרךהופכתשלה,הרחובכתיבתההתכתבות,

עדייןהואאםלדעתשקשהעדכל·כךמכווץשלההשירהקיפודלפסטרנק,האחרונים

התאונה.מפניעליושיגןאותו,שיריםמישהולמצואשקשהעדקיפוד,

וילקה:שלמותואחרישנתייםלפסטרנק,כותבתהיא

לתמיד.אחרון-ומהםשניפגש,עד-מהםאחרון,מכתבהואשלנומכתבכלבוריס,

אבלהחיים,מןניזונההנפשמחדש.פעםשכלמפנינדירים,שמכתבינומפניאולי

בדצמבר 31לפסטרנק,(צבטייבהחוסר·מוצא. ,עצמנוזלילתמנפש,ניזונהנפשכאן

 ) 227עמ' , 1929

המשורר.אוליישאללומר,"?רצית"מה

פוחדת.אני

בלילהישארפוחדתאניהביניים.לקומתהמבואהביןהדלתמסגירתפוחדתאני

חמצן.

שסביבתיעיתוניםאותםאתקוראתאיניומצטמצם.הולךכאןעולמיכיפוחדת,אני

אותםקוראתאיניחדשות,לאותןמקשיבהאיניטלוויזיה,אותהאתרואהאיניקוראת,

ספרים.

הרדיובתל·אביב,לאוטובוס,כשעליתיאתמול,להבין.יותרלהצליחלאפוחדתאני

ליושביו:נאםהנהגשל

נגדהאלימותמעשיכלאתיפסיקושהפלסטיניםהסכמנועבאס,היו"רעםבפגישתיהיום,

בכלהפלסטיניםנגדשלההצבאיתהפעילותאתתפסיקישראלובמקבילמקום,בכלישראלים

והאלימותהטרורשבירתרק ...ותקווהשקטשלחדשהתקופהתחלשמהיוםמקוויםאנומקום.
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לרוחלתתלנואסורכיהזאתההזדמנותאתלהחמיץמתכווןאינניאניהשלום.אתתבנה

פנינו.עללחלוףלעמנו,תקווההנותנתהחרשה,

השפהשלי,היולאהמליםלהבין.הצלחתילאכזרה,שהקשיבובנוסעיםהבטתיאני

אותיממלאתלאלרגש,מצליחהלאדו·משמעית,אחרים,מקומותעםמתכתבתאחרת,

בשפה.שליהאחיזהאתלאבדפוחדתאניבתקווה.

יכולהלאהגלו.תשלמפניהלמהפכה,מבעדלרוסית,מבעדאותי,מזהירהצבטייבה

אליההמציאותעםהקשראיבודהיאשיגעון,מאביה,היאגלותמשוררים.גלותלהיות

מוצא.חסרתהיאבלבד,מעצמההניזונההנפשהיאביתי,שהיאהמציאותשייכת,אני

החמצןאתכאןהמשורריקבלמנייןשייכתבו?החדשיםהדבריםאתבלביחקוקמי

לכתיבה?כל·כךהנחוץ ,לכפרהעירביןהזה,המרחבאת ,לכתיבתו

אומרהגדולשהרובבעת"לא"האומר ,המתנגד ,הייחודיהקולעללשמוראפשראיך

חמצן?מקורכאןלושיהיההאפשרותעללוותרמבלי ,לולוותרמבלי ,כןרק

הכרחית,היאכאלו"."אנחנוכזו","אניההצבעה,היאלעצמי,חושבתאנירדיקליות,

קושרתלשפה,אותםמחזירהבשמם,הדבריםקריאתהמלה,אמירתשההצבעה,מפני

בתוכה.המתקיימיםהאחריםלחלקיםאותם

בקצה.מוחלף,הניתוק

לבקר!"בואוהביניים,בקומתעכשיוגרהאני ,"חילהכריז:ליעוזרתהרדיקליות

כזו.ובשרירותיותלשירכךקראולאמעולםלאיבוד,הולךאתה-

אתמבכה"מהי" ,"? ..."מהיהשאלה:אתזוכרתלהוכיח.היהשצריךמהאתעכשיו.זאתאמרת

אתמבשרתהשאלה Iשהנוכמותשהנומהעלבהורותהנוספת.קטסטרופה-השירארנון

שירה")"מהי(רדידה,הפרוזה.הולדת
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פארהניקנור

שיריםשלושה
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פנסיה

האביבשלהראש;ניםהשימפט;מיםעםיחד
 • Tד •,• •ד• • : : •- •--

הפנסי;נריםמגיעים -. . -... : : :·· 

צ'ילהרה:פסנטיאג;הג:פ;ריםלכנר
: • --• • : -: : T ."' • .'' 

ה:פרזלספסליעל~מתישבים
·:-:• --::·· --::· 

ן;ל:זל.ך;ל
,ק~ף [i~ס~דירלסנ;ת
אפ"ך;ת.י;ניםשלגשםן.ןחת --... ... ... . :-
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:פבטניםא;תןמכ:פדיםהם
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ןr.זז

f ם~י~ים;ק~ךים

שפיהם.מ:פין:פשרשיריש;לפ;ת
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ל~;ניםהפנסי;נרים
-_.. : : v • -• 

לזפלאכים.שהז-רפיניםמה  יד:--··--·-.-

ניצןטלמספרדית
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מטרענת

בשר"מולבשרעכשיו"נשארנו

 1המוותבתרבותהנשגבעלמוחלט':באופןהגדול'משהו

קבריעלכשתעמודהיקר,אבי

 ,עריריומאודועייףזקן

בעפרגופיאתטומניםאיךותראה

 ,אבי ,מעליעומרואתה
כל·כך,גאהאזתעמודאל

 ,אביראש,ךאתתזקוףואל

בשרמולבשרעכשיונשארנו

אבי.לבכות,הזמןוזהו

עיני,עללבכותלעיניךתןאז

 ,כבודילמעזתחרישואל

מכבורחשובשחיהרבר·מח

אבי,לרגלי,ךעכשיומוטל

קורכן,שהקרבתתאמרואל

אני,חייתישהקריבמיכי

גבוהותמליםעורתדברואל

 .אבי ,נמוךמאורכבראניכי

קבריעלכשתעמודהיקר,אבי

 ,עריריומאורועייףזקן

בעפרגופיאתטומניםאיךותראה

אבי.סליחה,ממניאזבקש

אמבטיה")"מלכתלוין,(חנוך

השוואה"לכלמעל"גדוללחלוטין","גדולשהואבטבעזההנשגב:אתכותבקאנט

הוא",קטןהשארכלאליושבהשוואה"מהאשרזה , 2 ) 7 5עמ'השיפוט",כוח("ביקורת

החושים"שלקנה·מידהכלעלהעולהכושר·נפש,מוכיחהלחשבוהאפשרותשעצם"מה

החשובות.הערותיהםעלשנטרולעוררטאוברלצבימורהאני .ן

אחרת.מצויןאםאלאקאנט,מאתהשיפוט"כוחל"ביקורתמכוונותבסוגרייםהסתמיותההפניותכל . 2

 . The Truth in Paintingלספרוהןורירהמרבדיההפניותוכל
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הואהנשגבאמנם,כבוד".אוהערצה,הוא"כל·עיקרהממנוהנחתהפקתואשר ) 77 (

אינסופיותו",שלהאידיאהכרוכהבהןשבהסתכלותשלו,התופעותאותן"בכלהטבע,

מאמצישלאי·ההתאמהעל·ידיאלאמתרחשתכזוהסתכלותש"איןמשוםדווקאאבל

שמעידממהיותרכ,דמשוםדווקאהמושא",שלהגודללהערכת ...שלנוהמדמההכוח

כבוד.לולרחוששלנוכמוסהיכולתאותהעלעלינו,מעידהואהטבע,עלהנשגב

על·ייעודזהו .) 83 (אנו"לייעודנורחישת·כבודאפואהואבטבעהנשגבשל"הרגש

"כרוךהנשגבאלרגשיתפנייהאותהוהנה,התבונה.שללאידיאותשאיפהחושני,

חושיתתפיסהמכלהחורגמשהו ,) 83 (מוחלט"באופןהגדולמשהואליחסבה

ההערכהאלהאסתטיתבהערכת-הגודלהמדמה"הכוחשלאי·התאמהויוצראפשרית,

אי·בדיוקאולםאי·תענוג",שלרגשאפואהואהנשגבאל"הרגשהתבונה".על·ידי

בעלי"שאנוהרגש, ,) 83 (העל-חושני"ייעודנושלהרגש"אתבנומעוררזהתענוג

כבודלרחושהכמוסהיכולתנואתלנושמזכירהרגש ,) 84 (עצמאית"טהורהתבונה

תענוג.גםחשבון,שלבסופוהוא,אי·תענוגאותוכןועלאנו,לייעודנו

בכינוימשתמשיםאנו"למהלמשל,שואל,הואהקאנטיאני.הנשגבאתקורארדידה

למהכמות?עודשאיננומהלציוןמוחלט'באופן'הגדולאו ) magnitude (גדול''היות

מוחלט'באופן'הגדולדווקאהואהנשגבמדוע ...בחלל?למידהעדיין,מתייחסים,אנחנו

לושאיןברורכאשר- ) The Truth in Painting , 136 (מוחלט'?"באופן'הקטןולא

ההתאמה"חוסרכלל;להצגהניתןהואשאיןבכךהנשגבשלייחודוהרימידה!אמת

ההתאמהחוסרבדיוקהואשמוצגמהבוכזה,מצב .) 131 (שמוצג"הואהצגהכלשל

הפילוסופיתהספרותמןרקולאכמובן'היטב,מכיריםאנחנוהמבוקשת,ההצגהשל

אלאאיננוהמספריםאינסוףאתלהציגניסיוןכלהעכשווית.וממשיכתההרומנטית

מייצגואינומספר,איננו 00הסימןאותו.להציגאי·האפשרותכלפיסימבוליתמחווה

לסמל,אי·יכולתועלשמצביעסימןהוא"גדול":מספרמייצגשאינווודאיוודאימספר,

ניתנתשאינהזוהמתמדת,החריגהאתהואלסמלמבקששהואשמהמשוםלייצג,

לפחות)דומה,(במובןבזאת 3סמל,להיותשמתנגדסימןהוא ooולסיכום.למדידה

ללאהיטב,לנוהמוכרחוליןשלהקשרבאותומשנזכרנועתה,עצמו.קאנטגםמכיר

אתלאבדאמורים(גדול)הפחותאו(גדול)"היותררדידה:שללשאלתונחזורגדולה,

ואולם,גדול.ההיותמוחלט,באופןהגדוללמראהשלהם,הרלוונטיותאתמשמעותם,

שההערכהמשוםקורה),שבאמתמהאתכאןמתאר(והואמשמעותלכךישקאנט,טוען

.קאנטהבינוני'אוהקטןלכיווןולאמוחלט,באופןהגדולאוהגבוהלכיווןנעההחיובית

רקולאלאינסוף,סמללהיותהמבקשסימן ,.אקנטור,המתמטיקאישהמציאהסימןבמושלא . 3

לייצוגביחסקנטור,שלהמסוימותיומרתביןקשרישלטעמי,אותו.לסמלהאפשרותלחוסרסמל

כאן.המרכזיתטענתילביןהאינסוף,
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 111בשר"מולבשרעכשיו"נשארנו

 ,) 137 (מקום"להשאיןאומרהואבובמקוםהשוואההציג

ביןממנה:להתעלםשאיןמהותיתהבחנהעלמרמזתרדידהשלהמיתממתשאלתו

אי·היכולתאתשמציגלמההפנייההבנתביןשלה;מיסטיפיקציהלביןבחריגותהכרה

חשובה?הזאתההבחנהלמהמוחלט".באופןהגדולכ"משהודווקאתפיסתולביןלהציגו

ואילופוליטית,בחשיבהמקוםלקבליכולההראשונההאופציהכזה,צמדשבכלמשום

אחדבקנהעולהשנראה,כפיהשנייה,האופציההפוליטי.שלאסתטיזציהיוצרתהשנייה

הקורבן.שלמאודופופולריתמאודבעייתיתתפיסהעם

רגשהיא ...שבטבעהנשגבמן"הפקת·הנחתקאנט:שובהנהולקורכן?לנשגבמה

·המדמה nהכוזוכהכךעל·ידי ...עצמועל·ידיהכוח·המדמהשלהחירותשלילתשל

הכוח·מןכמוסנשארלכךהטעםאךשהקריב;ממהגדולותשהןובעוצמה,בהרחבה

שהואהסיבהאתובאחת Iההעדראתאובןהקוראתרגישמהואזהותמורתהמדמה,

והצמרמורתהזוועהבהלה,עםהגובל"התימהוןאתחשהואכאשרכך .) 93 (לה"משועבד

בנשגב.בחזותוהקדושה",

הקורבןאת-הזוהנשגבבתפיסתהכרוכההאלימותאתבהטעמהקורארדידה

עצמו.אתמסרס,אומעקר,כשהואעצמו,נגדמופנהכשהואלשלם,הדמיוןשצריך

"ביקורתקאנט,שלזהבספרוהקורבןמושגשלמרכזיותורדידה,אומרבולטת,כאן

וגם-רדידהושלקאנטשלההתעניינותמוקדהואהנשגב,ולאהקורבן,השיפוט".כוח

שהנשגבמשוםהקורבן,הואבנשגב,שמהותי,מהשחשוב,מהדיוק:ליתרכאן.שלנו

אתלהציגכדיבטבעלהשתמשהמבקשיםתבוניים,כיצוריםשלנו,פרויקציהאלאאינו

זרלחוקעצמוכופףהדמיוןישירות.להציג,אולתפוס,יכוליםאיננואותהסופיותנו,

זהלקורכןבתמורהאולםהטבעית,לתכליתובניגודלו,מחוצהאותושמגביללחוקלו,

עלמפצהזועוצמה • excess, extenstonביתרעוצמה,ביתרזוכההואמקריבשהוא

הזה.לפיצוינשובעודהקורבן.

ראייהזוויתמתוךגםלהתבונןניתןלקורכןהנשגבביןהאינטימיהקשרעלאבל

הקורבןעלבהצבעהדי.איןהקורבןשלההכרחיתשגיבותועלהעומדתהפוכה,

כיבטבורם;כרוכיםהללוהמושגיםשניכילראותחשובהנשגב.מושגשלליבתוכעל

הקורבן.שלגילומוגםהיא- ) 84 (קאנטפיעלהנשגבשלהמועדףהגילום-התהום

הערצה,שליחסמזמיןהואואףהשוואה",לכלמעל"גדולהואכנשגב,ממשהקורבן,

לנוומזכירהעלח-ושני",ייעודנושלהרגש"אתבנומעוררהואשאףמשוםכבוד,או

הגדול"משהולעברלחרוגהמסוגלתוהעצמאית,הטהורההתבונית,אנושיותנואת

גבוהות.".מליםחלטומפןאוב

עודנכוןכלכלה.איןהמקריםבשנייותר:נכוןהקורבן.לכלכלתזהההנשגבכלכלת

שהטעםאסורהנשגבעלטהור"משפטכלכלה.שתהיהאסורהמקריםבשנייותר:

ג,מטעם
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עםמעורבבולאאסתטישיהיהמבקשיםאנואםהמושא,שלהתכליתיהיהאותוהקובע

"במותםשאמנם"ההולכים",קדושתזוהיאכן .) 79 (התבונה"אוהשכלשלכלשהומשפט

ואוליכלכליים.במונחיםמותםעללדברמסרביםאנחנוזאתועםהחיים",אתלנוציוו

דקמכידהלשווא",היהש"לאלכךלדאוגישתמידאשדקודבנם,שגינותיותר:נכון

אתדקיאפשרהקודבן"שילם"אותושה"מחיד"בכךדהיינואנטי·כלכלית,בכלכלה

להלןהקודבן.שלהאנטי·כלכליהמעמדאתלהנציחכדינוספים,קודבנותשלקיומם

דווקאמחפהוהנשגבהקודבןשליחסי·החוץנדמתכלכלהשלזהנחרץשהעדרנדאה

אותוהחוטאלשובנחזורכן,לפניאבלשלהם.האפשרותכתנאיהחזקהנוכחותהעל

ביןההבדלהצבתאלהגודל,מדידתעלרדידהשלהתמימהשאלתועםקודם,זנחנו

כ"משהודווקאזהשלתפיסתולביןלהציגוהיכולתאיאתשמציגלמהחוליןשלפנייה

לפוליטי.אסתטיזציהמזריקרדידה,בעקבותטענתיהנשגב,מוחלט".באופןהגדול

בקונקרטי.להיזכראלאלנואיןהזו,הטענההבנתלשם

פקדהזה,מאמרמבוססעליהההרצאהניתנהבובזמןבעדךאחדים,חודשיםלפני

מדינתשלהווייתהשלמסוימיםמהיבטיםשנבעוזעזועיםסדרתהתקשורתאמצעיאת

הישראליתוהחברההפאניקה,שככהאלהשורותפרסוםעםכובשת.כמדינהישראל

העמוק,ההדוק,לקשרהדעתאתלתתחשובכדרכה.הכבוש,העםאתושכחהשבה

אוהאלה,הזעזועיםשלשמקודםהעובדהלביןורגיעההיסטריהשלזותנועהבין

הציבוריתבחלחלהלמשל,ניזכר, 4פוליטי,ולאאסתטיהיההגדול,דובםשללפחות

שהםזהפלסטינים.בגופותצה"לחיילישלהתעללותםעלהגילויעםשהתעודדה

שנשגב.הואהמוותבנשגב.נגיעהלהאיןל"חיים":שייכתזותופעהבחיים,מתעללים

מובןיסולח.שלאזההואהנשגבאלהמבזההיחסהנשגב.אלהיחסהואאליוהיחס

זעקותכמהבמחסום.הכינורנגןשלהמפורסםסיפורואתזולדוגמהלצדףשישמאליו

כלומדהשואה",אתש"מזכידדימויאותועל Iנכתבוומכתביםמאמריםכמה Iנזעקו

גםלצדףאפשראלהנשגבותלפרדיגמותמוחלט.באופןהגדוליםמכלהגדולאת

השלוש·עשדהבתאל·המאסאיימןשלגופתהלתוךהמחסניתמריקוןהחלחלהאת

ילדים 290שלהריגתםעללדברשלאהריגתה,מעצםהובעהפחותהחלחלה(אבל

תחושותהזה?).הנתוןאתיודעבכללמיהאינתיפאדה:תחילתמאז 1 4גיללתחתמ

הכובשתההוויהמהבנתנובעותאינןהןאסתטיות:הןהללוהמקדיםבכלהאי·נוחות

אתמעודדותהןאיןכןעלרגעי.נקודתי,מגועל·נפשאלא-ויעדעצים-לאשורה

ההרגמעשילעודדשצריכים-הפוליטיהמעשהאתובעקבותיו,-הפוליטיהזעם

עידןשלמאמרואתלמשל,ראו,אחדים.פובליציסטייםבמאמריםאזכברהועלתהדומהנקודה . 4

 htm\.3007 438,00"http://www.ynet.eo.il/artic\es/0,7 340,L ,לנרו
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לביןבינןאיןשדבר-חייםהשל-ממשחוליןשלזוועותאותןעללדברשלאעצמם,

מניעתהפוליטית,ההוויההמשפחה,קשריהחינוך,הפרנסה,התנועה,מניעתהנשגב:

בדרכיםבחמסין,אובבוץקילומטריםשלההליכהבני·אדם;מיליוןמשלושהמחיהשטח

יעבירשברצותוהחיילבגחמנותהיומיומיתהתלותהספר;ולביתלמרפאהלא·דרכים,

הנוףהעקור,הפרדסלנמנם;יישארברצותוהפשפש,אתיפתחברצותויחזיר,וברצותו

קטינים,מאותמתוכםוהעצירים,האסיריםאלפיהאטום;השוקההרוס,הביתהחשוף,

זוטות,עליוניה.עדמתחתוניהוצייתניתאוטומטיתמשפטמערכתשלבכפההנתונים

שלבעוצמתובדונו 5שגב.אוקורכן'כמוהדעתאתמרחיבותלאגבוהות,מליםלא

בנו:הגלומההאנושיותאתמרוממתדווקאאלאמשפילההיאשאיןקאנטאומרהעצום,

אלאפחד,מעוררשהואמפניכנשגבנחשבהאסתטיבשיפוטנוהטבעאיןזה"באופן

מודאגיםשאנומהאתרואיםשאנועדטבע>,(שאינוכוחנואתבנומעלהשהואמפני

אתאישיותנוולגבילגבינורואיםאנואיןולכןכזוטא,חיים)בריאות,(נכסים,בגללו

עלכשנתוניםלה,להיכנעחייביםאנואשרכזו,אלימה)כשליטה ... (הטבעשלעוצמתו

הדבריםלאחרפלא,מה .) 87 (נטישתם"אווהחזקתםהעליוניםעיקרינוהמאזנייםכף

המופשטיםדבריואתלהדגיםעמוד,אותובהמשךעצמו,קאנטשלשניסיונוהאלה,

כשהםשיתווכחו,ככלאדםבני"יתווכחוהנחרצת:באמירהמסתייםהקונקרטי,במישור

האסתטיהמשפט-כבודליותרראוימשניהםמיהמצביא,אלהמדינאיאתמשווים

היהשלאוודאימעולם,קניגסברגאתעזבלאכידוע,קאנט,המצביא."לטובתיכריע

החוצה.דרכואתהחוסםחיילשללגחמנותונתון

שלהבחנתוהואההקשרהגוף.מופיעהקאנטיאניבנשגברדידהשלדיונובהמשך

גודללהעריךשנוכלמנתעלהנדרשותהפעולותכשתירואהשהואמהביןקאנט

הערכת- ) apprehenston (התפישההיאהאחת(ההסתכלות).האינטואיציהבדרך

הליכודהיאהאחרתאינסוף";"עדלהימשךויכולההמתמטי'באופןהמתבצעתהמידה

) comprehenston (-זה,שבמקרהמשוםהאסתטי,הנשגבמבחינתהחשובהזווהיא

השגבתשלניצולהביןהדוקקשרישאולם , sacrificeבמובןבקודכןעוסקהנוכחיהמאמר . 5

הקודבןשיחלנשגב. victimבמובןהקודבןשלהפיכתוהמקביל:התהליךלביןזהבמובןהקורבן

שלניצולםובראשונה,בראששמעירים,כפיפחות,לאומסוכניםרומיםמחולייםסובל victimכ·

העובדהאתבפרטכאןלצייןליחשובלקורבנות.אחריםהפיכתלצורךוגיוסםהשואהקורבנות

אותההיומיומיתבהשפלהההתמקדותעצמו.הקורבןעםאףמיטיבהאינההקורבןשהשגבת

אסתטיאופישמאלי,להיותהאמורבשיחמדי,קרובותלעתיםנושאתלעבורהפלסטיניםנאלצים

של(כלשונםהפלסטיני"בסבלו"הכרהחמלהשלנוחהעמדהאימוץמאפשרתובבךהשגנה,של

הסמלית,ברמהמתרכזתכזועמדהכבר).לאזהשפרסמובעצומהוקולנוענינו,מוסיקאינוסרפדינו,

והבנהידעעלנשענתהאנליזהבו'שיחפוליטיהואהשיחכאשרהנדרשתהביקורתיתהעמדהבמקום

בהתנגדות.ממשית,בפעולהומסתיימתממששל

 5:מטעס
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"מעוררקאנט,לדבריוהוא,ביותר",גדולויש"ישהמתמטי,האינסוףשללזהבניגוד

לגרוםיכולהאינהמספריםעל·ידיהגדליםשלמתמטיתהערכהששוםכמירהאותה

הגוףבעזרתרדידה,מעירמתאפשרת,הליכודפעולתשלזומס~ימ~ת .) 78 (אותה"

הממוצע-האתרהואהאדםגוףלנשגב.המידהאמתהיאזקיפותוראשוני.כאובייקט

גוף:אלגוףביחסילעמודצריכים"הדבריםהנשגב.חווייתאתהמאפשר-במידותיו

שהמידהכדימספיק,רחוקלהיותצריךהשגב)תחושתאתשמעורר(זהה'נשגב'הגוף

ו'יתלכד'ייראהשהואכדימספיק,קרובזאתועםמוחשת,ותישארתופיעהמקסימלית

) comprehended (, המתמטית"באי·המסוימותיאבדולא) בןהקורגם,כך).ואכן 141, 

אותהשתיווצרכדיואכן,גופה.ללאכלומר,גוף,ללאקורכןאיןבעפר.הנטמןהגוף

לאאבלמספיק,רחוקהלהיותהגופהצריכההקורבן,שללשגיבותוהכרחיתכמירה

עםהחברים,עםהעבר,מןקפואיםצילומיםבסדרתאואולי.ארון,בתוךמדי.יותר

נשגבת,גופהמולגוףשללאאחרת,העמדהדורשהקורבןשלסילוקוהאהוב.הכלב

יצחקמדברלמשל,כ,ךבשר".מול"בשרשלקברו,עלהעומדלאביוהבןכדבריאלא,

פתחנו:בוהשיראתאמבטיה"ב"מלכתהמקדים"העקירה",במערכוןאברהםאל

שליהעיניים ...פרהשלרםכמולאדמההחוצהויותזיפרוץשהדםעדהגרוןאתליתבתק

הצעקהעםהחוצהותשתרבבכחולהתהיהשליוהלשוןמחוריהןייצאווכמעטלרווחהייפקחו

("מה ...אחרוניםגסיסהפרפוריומפרפרהמזבחעלברגלייםמקרטע ...שליהאחרונההמרוסקת

לציפור").אכפת

שאינםהפרטיםעלהבשר,עלהדיבורהיאכקורכןלשמשלסרביצחקשלדרכו

הםאיןכאשר-הפרטיםשלטבעםלנשגב.הדרושהאסתטיהליכודאתעודמאפשרים

מקטיניםשהםהוא-מוחלטבאופןגדולשהואמהגילוםשלהנכבדבתפקידנושאים

אבלכקורכן,לשמשמסרביצחקלפירורו.עדהזוטר,באופייםאותומדביקיםאותו,

לך"אומריםהשגב:אתלסלקהו.אמאביומבקששהואכללרצח.מתנגדאינוהוא

בדםשלךהידייםאתלשטוףשלך,השושלתהמשךאתידיךבמולנתקאותי,לשחוט

תשחט."אבא,תשחט,בבקשה,מוכן,-אניעצמך

סינופובשלקורכן,הקרבתשלהעונגממנוניטלכאשראברהם,כךעלמגיבוכיצד

קורכן."אניקורכן.להיותנולדתילעשות,אפשרמהזה.ככהכן,"כןבפרטים?

מולבעצמושניצבמיחייו,עלשנלחםמיקאנט.מאשרבדבריו,צדקישואכן,

יכולאינושמתיירא"מיקאנט,שקובעוכפימפחד,משקשקשהואעליוחזקההמוות,

אינהאמרנו,כברוכלכלה,אינטרסים,חדורהואשהרישבטבע",השגבעלכלללשפוט

המקריבההקרבה:חווייתשלהאסתטיאופייהבדיוקזהוהשגב.עםאחדבקנהעולה

אוהארון,מולבדיעבד,בשקט,הניצב,זהשלחווייתודווקאלכןצופה.להיותחייב
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להעריךבבואנו"אםהנשגב:לחווייתקאנטשלתיאורואתהתואמתהיאהזיכרון,לוח

לגמריתהיההתבגרותוכללו,להתנגדכביכולשנרצהבלבד,זהמקרהעלנחשובאותו

 .) 86 (לשווא"

ביןהניגודהואשובכאןשעולהמהלשווא.לגמריתהיההתנגדותכלאם

השאלהנשאלתמידאולםבקורכן.לטיפולהאסתטיתהדרךלביןהפוליטיתהדרך

ביןהחיבורדרךבכךלדוןלהתחילניתןהמוסרית?-השלישיתהדרךוהיכןהטבעית:

זוהקאנטיאנית,המוסרתורתלביןעסקנו'בוהספרקאנט,שלהשיפוט"כוח"ביקורת

כירדידה,ועםעצמו,קאנטעםציינו,כברהמעשית".התבונהב"ביקורתהמשורטטת

לביןהנשגבביןההדוקהקשרוכיהתבונה,שללאידיאותשואףבטבעהנשגבשלהרגש

המבקשיםתבוניים,כיצוריםשלנו,פרויקציהאלאאינושהנשגבבכךמתחילהקורבן

ישירותלהציג,אולתפוס,יכוליםאיננואותהסופיותנו,אתלהציגכדיבטבעלהשתמש

מחוויית-השליליהתענוגאו-אי-התענוגסופיות.מאותהלחרוגזו,הצגהובעזרת-

תורתאתהמכתיבההיאהתבונהוהריהתבונה,בשלבדיוקמוסריאופינושאהנשגב

עצמו'לתכליתהואתבוני)ישכל(ועמוהאדםתכליות,של"בסדרקאנט.שלהמוסר

בלאבלבד'כבאמצעיאלוהים)לא(אפילומישהובושישתמשאסורלעולםכלומר

תהיהכאיששבי·עצמישיותואבהזהבאופןוכיתכלית,גםעצמוהואכאחתשיהא

שלכןועלסריומחוקלששאובהואשהאדםכיווןעצמנו'לנוקדושהבהכרח

בחינתרצונושלהאוטונומיהעלמתבססזהמוסריחוקכי ...קדושלעצמושהואחוק

השיפוט",כוח"ביקורתבמונחי .) 125עמ'המעשית",התבונה("ביקורת " ...חופשירצון

תבונה,בעלהיותובשלעצמו'האדםהמעשית,התבונהביקורתתפיסתעלחליםכשהם

לייצוג.דהיינולרדוקציה,ניתןשאינומשהומוחלט",באופןהגדולכ"משהועתהמוצג

לאי·האפשרותסמלמשמשת-דלעילבניסוחהבוודאי-הקאנטיאניתהמוסרתפיסת

התנגדות-ובראשונהבראשואולי-גםפירושהלרדוקציהההתנגדותאולםהזו.

דברלהכתיביכולאינוהאינטרסיםועולםהתועלתניבמגרשמשחקיםאיננולכלכלה.

בןהקורשלהאפשרותכתנאיבכלכלההמובטחלדיוןכן'אםחזרנו'התכליות.בממלכת

הזה.לדיוןלורמותשתיוהנשגב.

שלאאמורבנםוקורהמחיר",אתש"שילמואלההם"ההולכים"כזכור'ראשית,

לאשאםכלשהי,תמורהזהלקורכןלהיותאמורההריכך,אםשווא"."קורכןלהיות

שיהיהככלנשגב-בןהקורשמושגדומהלכאורה"לשווא"?היהשלאפירושמהכן'

העיקרוןאשריחסיים,שיקוליםשלכלכליתמערכתבתוךוביהמניההאדםאתמציב-

לעצמה,כשהיאתכליתכאללאדםלהתייחסליכולתנוגבולשישהואבבסיסםהעומד

כולוכלאתלהקריבמתבקשהואאםלהדגיש,ישבלבד,אמצעי-אמצעיכאלולא

מתוךלאדם,יחסובצדלקורכןקאנטשלביחסוהתבוננותהעליונים"."עיקרינולטובת

 \!:מטעונ
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המתח ה~ב;:~מקאנטשלהמוסרתורתשבתוךכךעלמצביעה ,המחירוןפרספקטיבת

הואלאמצעים,לרדוקציההמתנגדתלעצמה,כשהיאכתכליתהאדם,גיסא,מחדהבא:

ברוחהעליונים".מ"עיקרינוגםגדולולפיכךמוחלט",באופןהגדול"משהומיןעצמו

 /מכבודחשובשהיהמה"דברקברו:עלהעומדלאביו,הבןשלדבריונאמריםאכןזו
מנוגדהאדםמושגעיקרון.מכלעליונההקדושההאנושיותאבי",לרגליך,עתהמוטל

הקורבןשמושגימכיווןגיסא,מאידךאולםקורכן.להיותצריךאינואדםהקורבן.למושג

הקורבןשלבהקשרמחירעלהזההדיבורכלממהותם,אנטי·כלכלייםהםאףוהנשגב

שלבעורמתואובעורמתה,-התבונהשהרי 6ממש,פיגולמחשבתאסור,דיבורהוא

אתמגלםאומשקף,שהקורבןכ,ךהעליוניםעקרונותיהאתלחוקקמשכילה-קאנט

משיגה"וכשהיאהעליון;המעשיייעודהשהואהטובהרצוןאתהרצון,שלהאוטונומיה

מתוךלסיפוקהיינושלה,דרכהפיעללסיפוקאלאעלולההיאאיןזו,תכליתהאת

מילויבאותוכרוךאםואפילוהתבונה,על·ידירקהיאאףהנקבעתמטרהאיזומילוי

למשל.י ,צעיראיששלחייואוברזכמוהנטייה",למטרותידועהפסד

ביןההבחנההנשגב.הקורבןשפתשלהגלויהרובדמןבהצלחההכלכלהמסולקתכך

האדם"מ"כבודחלקמעברמאפשרתהתבונהשלהאוטונומיהלביןההטרונומיהרצון

ולהאלהה,ללגיטימציה,המרחקקצרומשםהאדם",שלל"ייעודוכמובן)(ו"חירותו",

אנחנוהתבונהשלוהחופשייםהעליוניםעקרונותיהאתבכבדנורקהקורבן.של

לטנפםבליבקורכן,הכרוךהנשגבואתנשגב,שהואהקורבןשלהצבתואתמאפשרים

"ומכיווןבעוצמתו":המוסריב"חוקדןכשהואקאנט,מסכםואכן,יחסיים.בחישובים

נסתכלשאםיוצא ...מעשי·הקרבהעל·ידירקאסתטיתמבחינהניכרתזושעוצמה

מןאךלחפץ·עניין,מנוגדתהיינושלילית,הריהי ...האסתטיהצדמןזובהפקת·נחת

שהואהשכלי,(המוסרי)הטובנמצא,חפץ·עניין.עםוקשורהחיוביתהריהיהשכליהצד

 8 .) 95 (כנשגב"אלאכיפה,לאמוצגלהיותאסתטיתבהערכהצריךתכליתי,לעצמו

האנטי·כלכלה,שלההכרחיות,גםולמעשההאפשרות,תנאיהיאהאוטונומיתהתבונה

,כלכליכלכליאינוזהאחרון"חפץ·עניין"האמנםואולם,הקורבן·נשגב.אתהמאפשרת

האוטונומיתהתבונההופכתבו-המודחקאו-הסמוילרובדמגיעיםאנחנוכאןממש?

לשוןבתוךעמוקהכלכלהמצויהבולרובדהאנטי·כלכלה,של·אפשרותהאילתנאי

התחוםהזמןמבחינתהקורבןכלכלתאתתואמתשאינהההקרבהמחשבתשלהתוצרהואפיגול , 6

איסורשלאחתמצורהמוחלףהואכאשרהקורבן,אתמפגלתהשוחטשלהמחשבהבו.והאמורלו

בהקרבה.אסורוהואאחרתאיסורלצורת(קורכן)

 , 25עמ'המידות",שללמטאפיסיקהיסוד"הנחתקאנט, , 7

למוסריותסמלהואהיופיהמוסרי:לטובכללבדרךשמשולהואהנשגב,ולאהיפה,קאנט,במחשבת , 8

הרצוןשמעוררבעוצמההשגב,ברגשמדוברכאןואילו .) 59סעיףהשיפוט",כוח"ביקורת(ראו

זו.מעוצמהשלנובהתפעמותהתבוני,החופשי

 3מטעם



 11 7בשד"מולבשדעכשיו"נשארנו

גדולקורכןנעדיףברירה,ישאם"קורכן.ניטשה:חתוםהזההרובדעלהקורבן·הנשגב.

בהערצה·עצמית,הגדולבןהקורעלעצמנואתמפציםאנחנוכי ,קטןקורכןעל·פני

 , 620סעיףמדי",אנושי"אנושי,(ניטשה,קטן."הואהקורבןאםמתאפשרלאזהודבר

שלי)התרגום

ערךאתומפרשניטשהמחציןשםולרוע",לטובב"מעברמופיעיותרמנומקניסוח

פותחניטשהקאנט.מפיששמענוהאחרונותהשורותמביןאלינושהציץהחליפין

יכולתבאדם,הגילאשרהחדשההיכולת"גילויעםלעצמוייחסשקאנטהערךבביטול

המצאהאלאאינהניטשה,לפיקאנט,שלתגליתוא·פריורי".המרכיביםהמשפטים

מולאלעשתונותאיבדוהאנשיםואולם,עצמית.חשיבותוחדורתממששלתוכןחסרת

גילויהוסיףקאנטכאשרלשיאההגיעההאושרותרועתהזאת,החדשהה'יכולת'פני

מוסרייםהגרמניםההיאבעתשהרי-המוסריתהיכולתאתבאדםומצאגילוייועל

זווראשונהובראש ...'יכולת'מחפשיםכולם ...'ריאלפוליטיק'איםלאבכללועדייןהיו

בכךוכיווןאינטלקטואלית,התבוננותשם:להנתןשלינגשמעל·למוחש':'למההיכולת

 ,) 11 'ס(ביסודןחסודותתשוקותשלו,הגרמניםשלביותרהנלבבותלתשוקותיהם

 ,הקורבןמןהנשגב,מןהנרקיסיסטיתההתענגותאלמורעלחץשולחניטשה

שהקרבתםתאמרו"אלהזה.התשלוםעלולהתענגהמחיר"את"לשלםמיכולתנו

נחזוראםלשפוטנוכלניטשה,שלתיאורוקולעכמהעדבאוזנינו.מטעיםהואקורכן",

"שניכך:קאנטחותםהמעשית"התבונהב"ביקורתהמובאתהמוסרתורתאתקאנט.אל

והחוקשמעליה:פכוביםהשמים : ...וביראת·כבודבהפלאההנפשאתממלאיםדברים

עלינובשניהםולפיכךכנשגבים,לראותיששניהםאת .) 153(עמ'שבתוכי"המוסרי

המכונניםהשמיםשלהמראהאתמכניםאנו"אםהמזהמים:הפרטיםמןלהתעלם

ביצוריםמאוכלסיםעולמותעלמושגיםשלנוההערכהביסודלהניחלנואסורנשגב,

תכליתיבאורח ...שמעלינוהחללאתהממלאותהבהירות,הנקודותאתולפרשתבוניים

תלוייםשאינםחייםלימגלההמוסרי"החוקואילו .) 94השיפוט",כוח("ביקורתמאוד"

היעודמתוךללמודשאפשרכמהעדלמצער ,כולועולם-החושיםבכללאואףבבהמיות

חייםשלולמגבלותלתנאיםמצומצםשאינויעודזה,חוקעל·ידיקיומישלהתכליתי

הסמויההכלכלהזוהי .) 153המעשית",התבונה("ביקורתהאין·סוף"עלנסמךאלאאלה,

נשכילרקאםהקורבן·הנשגב.שלללוגיקההמהותיהאנטי·כלכליהדימויבבסיסהעומדת

הרגשאזיהבהמית,הבשרלשוןעלעינויים,כיבוש,מחלות,עוני,כמוזוטותעללוותר

ורוחניים.נפלאיםאלאבהמיים,איננוכמהעדלנויזכירהנשגב,אלהרגשאי·תענוג,של

עצמו,הקורבןשלמנת·חלקואיננוזהרגשלתענוג.אי·תענוגשלרגשאותויהפוךאז

והופךקורבנו,אתשמשגיבהואהקורבן;מקריבשלחווייתוהיאהנשגבחווייתכזכור.

האםגמורה,ובהשלמהאירוניהללאוכזוהי,לדין,חנוךשלאברהםהואכזהלתענוג.אותו

נ;מובעס
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1

. 

' 

בפזמונונשגבת),בהתרגשותהשרלציבורהפזמוןאתהמשמיעההמדינה(אוהשכולה

"הכותל":גמזו,יוסישלהמפורסם

הכותלמולכשחרדיםעמדה

חחי"ד.מןאחדשלאמר

חןהדולקותנערי"עינילי:אמרח

שבקיר".הנדותולא

רושמת"איננילי:אמדה

סדקיו.ביןלטמוןפתקשרם

אמש,דקלכותלשנתתימהכי

ומכתב.ממליםגדול

נגדבהתבטאויותיהקאנטשלהמוסרתורתשמשלמתהשפתייםמסלמרותהנה,

מלכות·(שלחושניותלאובכל·זאתממשיותהסתכלויות"המגניבה"מיסטיציזמוס",

המופלג"אלומרקיעהמוסרייםהמושגיםשללהחלתםהעין)מןסמויהאלוהים

קאנט,שלהמוסרלתורתהמוזרקהנשגב,מושג ,) 70המעשית",התבונה("ביקורת

המתנגדת.הפוליטיתהמחשבהמןוהרחקהמיסטיתהאסתטיזציהלכיווןאותהמושך

לנומאפשרתכקורכן,בשבתובפרטהנשגב,שלהאנטי·כלכלהאידיאולוגייתכך,

 9הקורבנות,זרםלהפסקתאצבעשננקוףמבליממוסריותנולהתבשם

שאניזוהחריגות,שלהמיסטיפיקציהלביןבחריגותהכרהביןההבדלעלרמזתירבדיבראשית . 9

לאדיאלוגעמהלנהלבחריגות,להכירכיצרהגדולה,השאלההקורבן.השגבתעםכאןקושרת

הכרחית,היאזאתועםלכישלון,מוערתהסתם,מןשכלכלתו,דיאלוגדדוקטיבי,לאגםאךמשגיב

הדיוניםעלעציוניואורינירתדהראופיר,לעריתורתיאליה.לשובובכוונתיכאן,מטופלתאינה

זו.בשאריתהמאלפים

 3מטעם
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ובדרךבתקווה ,בםבלבחטא,עיונים

 }'ג(האמיתית

67 

שאסור.היכןכך,עלבנוסףהמתאמן,טירון,גולשכמוהעובדותאחרירודףהוא

68 

בית!בז,tלהאמונהמןיותרעליזמה

69 

לחתורולאבתוכך,להרוסשאיןבמהלהאמיןמוחלט:לאושראפשרותישתיאורטית,

אליו.

71/70 

הקשרומכאןלכל,משותףהואבבדובדבנפרד,אדםכלהואהוא;אחדלהרוס,שאיןמה

כדוגמתו.שאיןהאדם,בניביןהבלתי·ניתק

72 

כךאחד:לאובייקטמתייחסותהןהגמורהשונ~תןשלמרותהכרות,ישעצמואדםבאותו

אחד.באדםשוניםסובייקטיםבדברהמסקנהמןמנוסאיןששוב

73 

מכולם,יותרש;עאמנםהואכךמשוםמשולחנו-שלו:הנופליםהשייריםאתזוללהוא

ליפול.השייריםגםמפסיקיםכךומשוםלשולחן;מעלאוכליםאיךשוכחאבל

74 

במיוחד:חשובזההיהלאלהרוס,היהאפשרהעדןבגןליהרסהיהשצריךמהאתאם

מוטעית.באמונהאנוחייםאזכילהורסו,אפשרהיהלאאםאבל

 3מובעם
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75 * 

אמונה.-במאמיןספקות,מפיחההיאבספקןהאנושות.על·פיעצמךאתבחן

76 

המבולאתגםתכף·ומידסביבךולהרגישעוגן",מטילאיני"כאןהזאת:ההרגשהאת

מעלה·מטה.ומתנחשלאותךהנושא

* 
מחפשתסביב·סביב,השאלהאתהתשובהמקיפהבתקווה,בחשש,לטרף,כאורבתמהפך.

שבהןבאלהכלומר ,ביותרהמופרכותבדרכיםאחריהעוקבתהחתומות,בפניהנואשת

 .תוכלשרקככלבבטחההשאלהצועדת

77 

עצמית.להתבוננותשוללמוליךהבריותעםומשאמגע

78 

משען.להיותחדלההיאכאשררקהרוחנעשיתחופשית

79 

מפניאבליכולה,חיתהלאלבדההשמיימית:מזוהדעתאתמסיחההחושניתהאהבה

יכולה.היאהשמיימית,האהבהיסודאתבתוכהאוצרתהיאמודעשבלא

80 

להכירה,שרוצהמיעצמה:אתלהכיריכולהאינהכןועללחלוקה,ניתנתאינההאמת

 .שקרלהיותחייב

81 

שכךנראהזאתבכלאםחשבון.שלבסופולושמזיקמהאללהתאוותיכולאינואיש

בתוךמישהוכיהואההסברהרי-תמידנראהאוליזהוכך-אחראוזהאדםאצלהדבר

שני,למישהומאודמזיקאבלמישהו,לאותומועילשאמנםלמשהומתאווההאדם

השיפוט,בעתרקולאמלכתחילה,האדםהתייצבאילובסוגיה.לשפוטכביכול,שנקרא

עימו.והאידוי-נמחק,הראשוןהמישהוהיהאזכיהשני,המישהולצד

82 

עץבגללאלאהעדן,מגןגורשנובגללולאהקדמון?החטאעלמקונניםאנחנומדוע

מפריו.נאכלשלאכדיהחיים,

 ,5נמטעם
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83 

אכלנולאשעדייןמשוםגםאלאהדעת,מעץשאכלנומשוםרקלאחוטאים,אנחנו

לאשמה.קשרשוםבליבו,נמצאיםשאנוהמצבהואחטאהחיים.מעץ

84 

נ~מרלאהשתנה;שלנוהייעודאותנו.לשרתנועדהעדןגןהעדן,בגןלחיותנבראנו

העדן.גןשללייעודוגםקרהשכך

85 

עולםלאלמעשה,מסוימות.מעברבתנוחותהאנושיתהתודעהשמקרינהמההואהרוע

החושים.עולםאתבעינינואמנםהיוצרשלו,הרועאלאעין,מראיתהואהחושים

86 

אנוכןפיעלאףורע:טובלדעתביכולתדברשלבעיקרושוויםאנוהקדמוןהחטאמאז

מתחילהזולידיעהמעבררקואולם,המיוחדים.יתרונותינואתבכךדווקאמחפשים

להסתפקיכולאינואישהבא:הדבריוצרההפוכההעיןמראיתאתהאמיתית.השונזת

לוניתןלאלכךאבללה.בהתאםלפעולכדילשאוףמוכרחהואאלאבלבד,בידיעה

הכוחאתישיגלאבכךשאפילוהסכנהחרףעצמו,אתלהרוסמוכרחהואכןועלהכוח,

במוותהאיוםשלטעמוגם(זהוהזה.האחרוןהניסיוןמלבדדברלונותרלאאךהנחוץ'

מןהטבעי.)המוותשלהמקוריטעמוגםזהואוליהדעת;עץמפריהאכילהשבאיסור

"החטא(הביטוי:והרע:הטובדעתאתולבטללשובמעדיףהואמתיירא;הואהזההניסיון

זאתלמטרהלהעכיר.רקאלאלהשיב,איןהנעשהאתאבלהזה),בפחדמקורוהקדמון"

שלשאיפהאלאאינואוליכולוהנראההעולםבהן'מלאהעולםכלהשאיפות.נוצרות

היריעהאתתחילהלהפוךהידיעה,עובדתאתלזייףניסיוןקט.רגעלנוחהרוצההאדם

ליעד.

87 

קלה.כל·כךכבדה,כל·כך~ער~ת,כמואמונה

88 

על·פיבכיתה.הקירעלאלכסנדרקרבשלתמונהכמובערךלפנינותלויהמוות

תימחק.אפילואוהתמונהתכהההזה,בעולםעודמעשינו'

89 

האלה;בחייםכשרצהחופשיהיההואראשיתאופנים:ובשלושהחופשי,רצוןלאדםיש

 \!:מטעס
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במידהאלאבשעתו'זאתשרצההאדםאינוכברזאת,להפוךאמנםיכולהואאיןעכשיו

חי.שהואבכךמאז,רצונואתמממששהוא

האלה.החייםשלודרכםמהלכםאתלבחוריכולשהואבכךחופשיהואשנית

הרצוןלוישפעם,ולהיותלשובעתידשהואמישבהיותובכךחופשיהואשלישית

אמנםהניתנתבדרךוזאתלעצמו,לבואוכךתנאיבכלהחייםדרךלעבורלעצמולתת

בו.נוגעתשאינהחייושלפירורשאיןכל·כךמב;כיתהיאאבללבחירה,

שלוביסודואחדות,גםהואבו·זמניבהיותואבלהחופשי,הרצוןשלהשילושזהו

ופשי. nלא·ולאחופשילאלרצון'מקוםבושאיןעדאחדותכל·כךהואדבר

90 * 
סיום,היאהראשונהכזה.להיותאוקץ'איןעדעצמךאתלצמצםאפשרויות:שתי

עשייה.כלומרהתחלה,היאהשנייהאי·עשייה,כלומר

91 * 

היטב·תחילהלהישמרחייבפעיל,באופןליהרסשצריךמהבמלה:שגיאהלמנועכדי

ליהרס.יכולאינואךמתפורר'-שמתפוררמההיטב;

92 

פחדבוקשוראבלהעצמים,מפניפחדבוודאיחיתההראשונההאליליםעבודת

נראתהאימתניתכהלעצמים.האחריותמפניפחדקשורובוהעצמים,שלמהכרחיותם

תיווכהגםכיאחד,לא·אנושימשהועלאותהלכפותאפילוהעזושלאהזאת,האחריות

עםהתקשורתמספקת,במידההאנושיתהאחריותאתמקלהיהלאיחידהישותשל

עצםלכלניתנהכןעלבאחריות,מוכתמתמדייותרזאתבכלחיתהבלבדאחתישות

לאדם.יחסיתאחריותגםניתנההללולעצמיםמזו'יתרהלעצמו'האחריות

93 * 
פסיכולוגיה!האחרונהבפעם

94 

ושובשובולבחוןשל,דהמעגלאתועודעודלצמצםהחיים:ראשיתשלמשימותשתי

שלך.למעגלמחוץהיכן·שהואעצמךאתקלעתלאאםמחדש

95 

רוצים,אםואפשר'לא·מזוהה,אומזוההעבודה,כליכמובידלפעמיםנמצאהרוע

התנגדות.ללאבצדלהניחו

 3מטעם
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96 

גבוהיםלחייםהעלייהמפנישלנוהפחדהןאלאשלהם,אינןהללוהחייםשלהשז?חות

אותובגללהעצמייםייסורינוהםאלאשלהם,אינםהללוהחייםשלהייסוריםיותר;

פחד.

97 

הסבלבגללאחרבמקוםירזממוכאןשהסובליםזהבמובןלאסבל.הואהסבלכאןרק

משוחרררקאלאשינויכלללאאחר,בעולםהזה,בעולםסבלשנקראשמהאלאהזה,

 .אושרהואמהיפוכו'

98 * 
גבולקצהעדערבובשלתוצאההואהיקוםשלהאינסופייםוהמלאותהגודלדימוי

 .חופשיעצמיוקיבועמאומצתבריאהשלהאפשר

99 

השיכנועאפילומדכאשלנו,הנוכחיהחטאבמצבהבלתי·מעורערהשכנועמןיותרהרבה

השניהשיכנועבנשיאתהכוחרקזמניותנו.שלמני·אזהנצחיתבהצדקתהביותרהחלש

האמונה.מידתהואהראשון,אתלגמריבתוכוכוללשבטהרתוהזה,

* 
ומקרהמקרהבכלמאורגנתהגדולההקדמוניתההונאהלצדכישמניחים,כאלהיש

מלבדהבמה,עלהתעלסותמציגיםשכאשרלמשל,בשבילם;מיוחדתקטנההונאהגם

המסוים·לצופהמיוחדמיתמםחיוךגםהשחקניתאצלשמורלאהובההכוזבהחיוך

מדי.רחוקללכתשנקראמהזההאחרון.ביציעמאוד

100 

הקיימתמזושטניותיותרכיבו,אמונהלאאבללהיות,יכולההשטניעל·אודותידיעה

~ךן.

101 

שורשיועלהולךהואומיד.תיכףבחושיםאותולתפוסואפשרבגלוי,תמידבאהחטא

 •אותולנכשצורךואין

102 

והיאצמיחה,אלאגוףלאישלכולנולסבול.אנחנוגםחייביםסביבנוהסבלכלאת

 ,3מובעם
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שלביכלדדךמתפתחשהילדכפיאחרת.אוזובצודההייסודים,כלדדךאותנומוליכה

מתוךלקודמו,להשגהבלתי·ניתןבעיקרונדאהשלב(וכלולמוותלזקנהעדהחיים

מאשדפחותלאעמוקלאנושות(קשוריםאנחנומתפתחיםכךפחד),מתוךאוכיסופים

ד ljל~לאגםאבלזה,בהקשרמקוםאיןלצדקהזה.העולםסבלותכלדדךלעצמנו)

כגמול.הסבלשללפירושאוהסבל,מפני

103 

אבלשלך;הטבעאתהולמתוהיאבידךהבדידההעולם;מסבלותלהתנזריכולאתה

למנוע.הייתשיכולהיחידהסבלהיאהזאתההימנעותשדווקאאפשר

105 

חדפרוזדור,דקהואהזהשהעולםלכךהערובהואותהזה,העולםשלהפיתויאמצעי

מהאבלהאמת.אתהולםוהדבראותנו'לפתותהזההעולםיכולכךדקכיבצדק,הם.

הטובאותנופיתהבעצםוכךהערובה,אתשוכחיםאנומוצלחפיתוישאחריהואשרע

המיטה.אלהאישהשלמבטההרע,אל

106 

וזאתלזולתו,ביותרהחזקהיחסאתהבודד,למיואשאפילואחד,לכלמעניקההענווה

שהיאמפנילכךמסוגלתהיאוממושכת.מלאהענווהשלבמקדהלפחותתיכף·ומיד,

הואלזולתהיחסביותר.הדוקוקשרהערצההיאבבדובדהתפילה,שלהאמיתיתהשפה

למות.הכוחנשאבהתפילהמןהמיתה;יחסהואלעצמךהיחסהתפילה,יחס

* 

לנציבתהיהפןשתביט,אסורההונאהנהרסתאםההונאה?זולתמשהולהכירהחובל

מלח.

107 

ביליארדמשחקעלבזהירותלשמורשמנסיםכמובעדך ,'אאלמאודחביביםכולם

היטב·המתבונןהגדול,השחקןשלבואועדוזאת,טובים,שחקניםמפניאפילומעולה

לשחק,מתחילעצמוכשהואאז,אבלקודמת,שגיאהשוםלסבוליכולאינובלוח,היטב

חשבון.שוםבלימשתוללהוא

108 

שללא·בדודמשפעלנוהמוכרתהעדהזאתדבר."אירעלאכאילולעבודתושב"ואז

מהם.אחדבאףמופיעההיאאיןשאוליפיעלאףישנים,סיפורים

 3מטעונ
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109 

בלתי·היאחיינושלהפשוטההעובדהאפילואמונה.לנושחסרהלומר"אי·אפשר

האמוני."בערכהנדלית

לחיות!"שלאאי·אפשרהריאמוני?ערךיש"בכך

היאהזאתבשלילההאמונה;שלהמטריףכוחהנעוץהזהאי·אפשר'ב'הרי"בדיוק

צורה."לובשת

* 
רקאפילו,תקשיבאלוהקשב.שלךהשולחןלידהישארהבית.מןשתצאצורךאין

שתחשוףכדילפניךיתייצבהעולםולבד.שקטלגמדיסייחאפילו,תמתיןאלהמתן.

לפניך.יתפתלבהתלהבותאחרת,יכולהואאיןפרצופו,את

הכהןרןמגרמנית:

 .) 2ו" 1ם c1,1. ~~בהתפרסמוזויצירהשלהקודמיםהחלקים(שני

 5:מטעם
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 3במטעםהמשתתפיםעל

רניאלהפתוחה;באוניברסיטהלמתימטיקהמרצה , 197 2יליד ,אלטמן·קירררונן

שירובקליפורניה;בדקליבאוניברסיטתלתלמודפרופסורוהוא-1946בנולדבריארין

"תראישלה,והרומן ,-1967בנולדהגליללילך ;-1941בנכתבברכטברטרלטשל

 1965-גרינבארם,אלישבעשלשיריהשני"גוונים";בהוצאתאשתקדאורראהאותי",

ודוברהצעירהשומרבוגרתאשקלון,ילידת , 26בתגרשי,נעמההעיזבון;מןהם , 2004

פוליטית""תיאולוגיהשמיט,קולשלספרואתבאחרונהתירגםהכהןרןד"רצה"ל;

"אלהעתכתבאתומנהלברמאללהחיהואבעזה,-1953בנולדח•ררחסן(רסלינג);

ראשוןפרסוםהםזובחוברתושיריהיעקב,בזיכרון-1985בנולדהלהבהילהכרמל";

האחרוןבדצמברשניתנההרצאהשלעיבודהואמטרענתד"רשלמאמרהשלה;

יעלשלשירהאביב;בתלחיוהוא s 191ב·נולדמשעניררררתל·אביב;באוניברסיטת

פארה,ניקנררהצ'ילאני,המשוררשלשיריו ; 1 ם~~~באורראהאש""כתובתנאמן

לספרותבמחלקהמלמדת , 1967ילידתאלרראי,פרנקלטלד"ר ;-1973בהתפרסמו

אילן;ברבאוניברסיטתמלמדתקררןאלינהד"רגוריון;בןבאוניברסיטתעברית

אתערכהניצןטלניו·יורק;באוניברסיטתתרגוםמלמדת , 1973ילידתקרארס,רונית

לומד , 1982ילידרון-גלבוע,גיא(חרגול);ברזל""בעטפוליטיתלשירההאנתולוגיה

רז·קרקרצקיןאמנוןד"ר ;ם~~ממערכתוחברהעבריתבאוניברסיטהערביתספרות

סופרתשלשם·עטהואזא~יע.~ירהגוריון;בןבאוניברסיטתיהודיתהיסטוריהמלמד

 .ם~~~לבקשתנכתבסיפורההברית,בארצותהלומדתלבנונית,

 3מטעם
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בעברית,הנכתבתהשירהממיטבלקרואתוכלום u~טשלהקרוביםבגיליונות
ובעיקראחרות,ושפותאיטלקיתצרפתית,מערבית,ומתורגמתמקוריתפרוזה

אותן.המדפיסהאחרתבמהשאיןמסות

הכיבוש,עלהגדלאריאללוין,חנוךעללאוריצחקפרות, oהעל lל l"ל Jהיתרבין
פרגציסקהאיני,לאהאורלב,איתמרמאתיפורים oיכואנליזה, oופציונותעלרוזזיקלין

הירשרונילאור,יצחקמאתשיריםשוויטרס;קורטגרסטגברג,

וחופשי!עצמאירדיקליתומחשבהלםפרותעתכתבלאורלהוציאלנועזרו




