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צברשמעון

שיריםשני
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האדמהאל
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 :• T T • T :- •: •• •ך

;צץ nי;צאמקריןשדאיזהשם
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זעםק:ךם~ל~~ע,נביע;תד .?jר;
משחית.דבר:פלמפעפע

 •:- TT ז-••;-:

חרש nצ;מדרדרש;טראלת --.. -: -.. -...... 

זקיףע;מךאדםנבכשוננעץ
 TT •• T-:• ז:•

~ריעסאסאע,נ;תק;ל עי~~~
יחף.;ל nמנהי;ק nנבצ

• : : • T T •• 

:פך: yק;ךטי·אן·טילילהאשמות
 ז-·· ..... ז:- •::-

גר;ןמרטיביבש;ק nהנבלש;ן
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' : -TT T -•: T 
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7 

גרידיתה

וכאבתסריט

לשלםאותוולעשותבשברלגעתמהצורךמכוונת,ואצבעחלקמדףמתחילתסריט

לפעמיםתאום)אחלושישמתבעל(עלמחלוםמתחילתסריטלפעמיםיותר.או

ממגעאו(התיתכן?)אחיםממלחמתשלום)(לאמלחמהלמשל(גיהינום)מהמציאות

ללקק,להשפיל,לדחות,מהיצרולרצות.זרגברלפנימלעמודזיכרון.המעוררתיד

למוותתוכשבתואיךלוניבאשאסטרולוגעקיבארבי(עלמיניאטורימסיפורעור.

(טיק·משעוןשלי).העינייםהיה(הואמידיעההביתה)(לחזורמרעיוןחתונתה)ביום

<צ'אנסממשאלהנפרדו.)לאובמותם<בחייהםהאהבהדוות nצחוק·קשר·אהבה·טרק.)

וסופרים.מודדיםומודדים,(סופריםמקנאההשטן)את(לשרוףלנקוםמהדחףנוסף)

שיושבתאשה(עלמסיפורגיבורים")נפלו("איךממשפט(גולם)ממלהנשים?)כמה

לפעמיםמפציעה.מכלום,מגמגום,מוחלט,מחושךלפעמיםסיפורים).וכותבתבחדר

לתתהיצר-יעבודזהמבפנים,באזהשאםאומריםמדמות.מפגישה.גדולה.מתובנה

חייםבגולם

דמות

צמרתאלמטפסתהיאנולדה.ככהאינדיבידואליסטית,חמישים.כבתדי,להנקרא

ראשאלהמים,פרשתקועלרצההסדוקה,הגדרעלבטוחהרגלכףמניחההאלון,

תראהשלאיששכר'לעמקיזרעאלעמקביןלמטה,אותהלהדוףמנסיםכולם .ההר

היאהצליחו,לאהםהישנים.אתתעירשלאהכלים,אתלהםתשבורשלארחוק,כל·כך

הסתגרה.היאלשם.חזרהלאהיאהגב.אתושברהנפלהשפעםעדמצחוק.מתגלגלת

שחור.קול,בליאטום,חשוך,מחדררחוק,לראותדרךגילתההיאפנימה,מביטה

אתחיפשההיאלעולם.אותהחיברהכאבמאזישנה.שהיאפניםהעמידהכשיצאה,

הנשמה.שלה,העיניים-העולםאתראתהדרכוהשברהיהאכדרראהבה.ומצאההשבר

איחה.אותודחפהוהיאההרראשאלאותההחזירהואחיים.עשוהם

מטעם"
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לה,שייכיםאינםשכברהחייםאלהרחוב,אלמביטההיאהפסיכולוגשלמהחדר

לעצמה.אותהשומרעכשיולעולם,אותהחיברשפעםוהכאב, ,) 24.10.98 (שנשדדו

בבוקר-טראומהשלאנרגיהלהישערה.אותהמחזיקהכאבקהים.שלההחושים

היהלאזהבחיים.בחרהלבחור'צריכהחיתהכאשרלהקיא.בלילההעולם,אתלבלוע

אתסוחבתהיאעכשיולקחה.היאמוזה.חיתהזוהבא.עולםאיןגםפעם.אףאלוהים.

הוא .) 101בת(תינוקתשלהלגילשלוהגילאתצירפההיאנשימה.כלאיחה,אנדור

"יקרה."אומרהיההוא"יקר."ואמרה:צחקה·שחקההיאישראלית.היאעברית,ידעלא

צעדכללו,חיתהיהודינפש"פ·נימה."ענה:והואהקשתה,"פנים?""יפהפייה.""יפה?"

לךיש"היוםיובלים:בעודגםשיגיד,מתגעגעתהיאשנה. 3,000שלעומקעםשלו

אחד.קבורהויוםחוגגת)לאהיא(אותםהולדתימישנילהישקטנה."ילדהשלפנים

נשמתשהםילדיםשנילי"ישלומר:(צריכהאפם.נשמתשהםילדיםשנילהםיש

נושכתהיאנוכח,מספיקלאכשהכאבמקוללת.היאמקוללת.מרגישההיאאפי.")

תסריטאית.היאלעולם.אותהשמחברתהידכותבת,היאבההידשמאל,יד-הידאת

כןהיאהמבט.אתמסבההיאלים,פתוחבחדרלכניסה.הגבעםיושבתהיאהקפהבבית

בעולם.מזהיפהנוףאין-פנימהמביטההיאאנשים,שלבפניהםמביטה

לאשה.אותהשעשההנוףהשנייה,מולדתהנוףהנוף.אבדריחה)לה(קראנולדמות

מטעם"
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בולוםםרגון

הבאראלבלילהיורדתאשוראם

שיר? 15~ם~ל;םי~ה
משפחז-ןינכיאתשאלז-ןי

T -: • ,"" : •• • : -: • 

ההריסהכעירינקרז-ןי:פאשר
--: v • :-• •: • -:-T 

~לסמ;תן w2~די:ה
העדרית.שלרנ;תשניםאחרי

-:-•• T ' -:• ••ז: 

עריסתישחיתהאשיראםהיכן
'' T '' -:•ד:ז :-• T ' 

הזההע;לםמ:פלהרחבכחז;:ן
: T T T TT T ' T T -."' 

אלהי'יפניה,
T '." T ::• -

חרציז-,ריהםשאת
."' ."' •,• "T T : 

הז"אתנהלהשפעטפיעדךש;א;תשחיט;ת
: • : -."' ."' ."' : -• T -

העינים?שהתקושיעד
-."' • : -: T •• -• 

Q ס~ר,ע~ני~ל,לי,~ר
מבלההיא:פיצדהיאהיכן .אשיראםעל  ז-: ·-··'·ד··-··-

חבר,עזפניאל,לי,ר sסזמפיה,את
 '' T •• T ' • ••-ד•:-: '".

שיר. 15~ם~קיןנכני,על
הנבירהאבי;ת nאו;דתי:פינתי;ן

- : ' T ' T -: ' T T ;-ז

חיתהמאזהעיניםעציבתז;אשיר?אם
'' -:--•- ''T T'' T:T 

~לרה
העצב;נ;ת?שבעתבירת \lהיא:פישפאמרעד

-,"' •,•::• -• • : • -• : -T ,"' : 

מדנר~;תורךאנשיהבריחתעללנימספרתהיאהאם
-• • :-:•:• T -:• --:ז:• T ."'.'' •:ז• 

השיסים?רס;ת sז-1חתהילדיםעל
 .- :--- •ז:--

כאבניםא;תנירשה \lשהיא
' ,"' ••: T T T -: -' 

הקטפ;תעגבנ~;תיהאתנבני \lשאימת:פל
T '" -:•ז:- '". :-ז• '". T -:-

י~;ע.ה;ני;ע 11ל~לא~זפןהך 15
 ?ן~ז::;ךר p:ןק

הנבירה,אבי;ת nא,;דתי,אשיר,אם
'' -T " ךT " -:•ז 

מטעם"
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ס~ר ,תךך~~ז:;צ;וי;ן 9~רי

הזההע;לםמ:פלהרחבהחזהבעלת
--;-."" "o"T TTT ד•T T -:• 

חרציז-,ריהםשאתוהפנים
: -' T •: •,• •• T "." T : 

~הי~יםימ;תךש;א;ת~חיט;ת

;~יםי~ריןת

הז"אתבהלהשפעטפיעד
-,"' ."' '". : -• T -

 ...סע.י~ךםרשי icחצ:י w;ןד
::זל;להב;א

חבראז-ןי,ב;אאשיר,אםאתלי;ןואראה
: -: :• : :• " -• • T •• 

א;נ:,הר .?jל~
הבאר.אלבלילהי;ךדת:פשהיא

: •,• • ,:• ."' --: T ."' -: •• 

בסדיניהלהק;,א;ת;ת nשהריא;מרתהיא
' :•:• :• T : T • : ז:

הבאראללרדתבי;תר;קים nהרהזפק;מ;תמן
• -: T : • : •• ז:• :• :• -: •• 

ההיאהשח;,ה~;םמאזמתיה,אתילנחם
: 

00
-,"' ''."' T T" -T --

אשיר.אתאליהה;ביליעת
" • •• •,• T :• -

עיניהנגדבתכריכיםא;ת;עטפי:פאשר
- :• • :•:• " ".' T"נ-:- : : T 

 :םיק~~~~~ך~ה

~ל~י
:פעת?מלביהזההשח;,הק;ץאתי;ציאמי

' ' ."' --T •:-' ' ' T '' 

א;ת;:זשמעני
T -: ד

מהראשיני·אתוהר:פפי
: • : -."' T •• -

הלילהב;אמעז-ןה?ירימם
 ד:--יי-ד •• ·:

אז-ןיב;אאשיר,אםאתלי;ןואראה
: -: V : :• •• -• • 

חבר
T •• 

א;ת;:זלבקר
: -•• T 

:p ר~נ;:ז::~ל~ל;להי;ךןתקחיא • 

רון·גלבעגיאמערבית

מטעם"
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להבהילה

שיריםתשעה
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ילדתינימיילדתינימיל;:ןשרהאנישנהעשרים
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 nבכ·ואלטשה~הל;םאתאתל;שר·:פי;ן nא
--T •,•: :• --:---:-•• : -

ר ijךמית;: ?iל
בכ.ח;:ןאיןשסכין

."' -• •• : T 

מאכלתאינפ;:ןואש
: " '," ."' T : -."' ."' 

:כ;ל~י~פיךסע;ך

שרותאיננואנחנו

לילד;תמלאכהן;שך;ת;אינפיאבחני
:--: •• ~ T T: T • T 
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אינילאה

לבבותאיריםשלבחייהפרקים

קורה?היהזהאיך

יודעת.היאמה

פתאום.

העולםבחוץ.קרההכולכשדווקאמבפנים,עליהמשתלטאותה,תופסהיהזהפתאום

כלביןמקום,משוםזמן,מרווחלפתע,נוצראורסלילאז,נפתח-חיתהשלאאיפה-

עגולצוהרמיןמתגלה,היהחדשודבר·מהרגע,באותווזרמושהיוהאחריםהדברים

לאשמעולםמקוםאחר'במקוםשהתקייםמהאתגםולראותדרכולהציץשאפשר

כמולו;מקבילשלה,זהאלמתקשראינופעםואףישנו,היה,הואגםאבלבו,חיתה

בדירהבטרנינג,ישבהשהיאבעתחלקיה,כלעלהתקיימהלמשל,כולה,שדנמרק

פלסטיקבצעצועיבינתייםשיחקההתינוקתמאחרת.ללקוחהמחכהבלה·גרדיה,

החדר'לפינתשהושלךצעצועלעברלזחולכדיבצווחה,שנקטעובמלמוליםמרוטים,

למרפסת,ביציאההנעולההזכוכיתדלתלידבוץקפה-היאוהנהולנשוך.בולנופף

המזדנבהתחתחורבתוךיודעת,היאמהופתאום,-החולדותמוכההשסקבעץמביטה

הרועדיםהענפיםביןככה,סתםאוהשסק,נוטףהפרוותי,בחיקהאוהחולדות,אחתשל

הפניםטיסותלנוסעיההמתנהאולםאתראתהודרכונפתח:פתחהלהקה,מנדידת

-קופנהגןשלהתעופהבנמל
דקשחור,מעורהממתינים,הנוסעיםספסלועלאפור·לבן,צבועכולו,וניקלכרום

והגברתבה,לאבכללהענייןכיהיא,איננהוזורגליים,ארוכתגברתיושבתומתוח,

הממתיניםלרווחתעיתוניםעמדתיש-בעיתוןמעלעלתהיקרותהמשיגרביעם

קפהמכונתעםחופשימזנוןהכיבוד,דלפקאתמסתירמעטנעמד,גברובסמוך-

ועמדתהעצלבשעוןקצתומביט,עומדקפה,ספללקחתסייםזהאךוהאיש,משוכללת.

אופס!-ועליההמנתרות,הבחורהברגליוקצתהטיסות,בלוחקצתהעיתונים,

בשקיקה.בומתבוננתשהיאאיךתל·אביב!בלה·גרדיה,החשוכהבדירתהעליה?!

שמיאתרקורואהזמן,הורגכ,דסתםמסתכלהואטעות.אותה,רואהלאהואלא.אבל

חונים,מטוסיםזנבותההמתנה.פינתשלהזכוכיתלקירמבעדקופנהגןשלהמתכת

אחד-המטוסיםלכרסותמזוודותמעליםכתומיםבסרבליםסבליםממריאים,מטוסים

 4מטעם
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גשםמעילמישהו,פניה.עלעוברותממהרותרגלייםהעלה.אתמזהההיאקנדי,

עוברהכולואיכשהועומדת,במאפרהנתקלשלו,הנוסעיםתיקאתחוטףזרועו,על

להישמושבה.עלבאי·נוחותזעההיעןרגליעםהגברתורקנופל.לאנרעד,בשלום,

-הניקלמסערעלבעצבנותבומקישהוהיאאלגנטי,פניניםצמיד
מתנהאיזו . 2כניסה , 41מלה·גרריהבההצופהבחולמנותארוכותמחייכתאיך

יושבתכשהיאלה,בצמודאיתה,יחדהזמן'כלמתנהלעצוםעולםבה.שהתברכה

אוי! ...כש-בעיניהקללהרףמעפעפתהתינוקת,שלהברותיהמצלילנרגעתפה,

כעתנעצמותעיניהגםאבלונאטם.נקשרלחה,בלוןפייתכמוהתכווץנחתם,הסליל

ולאלכרה,איננהבקרבה:שפושטתהרווחהאתמערבלותדומעות.ממוש,רבתענוג

פנתה-העץעלהחולדותמחרוזתאתצעצועבברווזעכשיוהמשדלתהתינוקתבגלל

הדירהובעלבאו,לאעכשיועראבלבחיוב,נענתההשסק,עץאתשתכרותלעירייה

איריס!לאדמה,מתחתבביוב,שחימשהוזהחולדותלא·מאמין:בטלפוןעצמואתעושה

מדמיינתחמורל'ה.טועה,ואתארנבות,בטחזהלהיות,יכוללאאזבאור!בחוץ,לא

 ...טובהליתעשיבאמת!חולדות,וחולמת.
הזתה,לאחלמה,שלאפיעלאףהחלום,-אצלהרגישהנקורהמיןחיתהשזוובגלל

לטיסות·הנוסעיםבאולםאםלוודאאפילו!להיחקרזה!עללהישבעמוכנהראתה!אלא

אכןבוקר,באותוואםעור,ומושבימניקלכזאת,המתנהעמדתמיןישבקופנהגןפנים

ויוחיי!תחלמי,"אללה?איכפתמהפנינים.צמידעםרגלארוכתנוסעתשםחיכתה

מקטנות.סבתאלההטיפה " La vte est un reve ,יא·בינתי

עוררקחיתההחולדותעץעםהפנימיתלחצרהפונהדירתהבלה·גרריה,פה,וגם

שבומשומשת,משעווהדביקבאמת,מצחיקחלקיק,עורהארץ;כדורפניעלמקום

שלחהאילתי'מקומוןשלעותקוקיבלההזמינהשלשוםוהלקוחות.והתינוקתהיא

מסניףאותושלחהפקס,דרךהמלונות,באחרמפתה,במשרהלזכותכריחייםקורות

אי·לגמרי,אמיתייםלעולם,להשנפתחוהאלה,החלונותשעםלעשותמהכיהדואר,

אלארוחני,משהואועתירות,בחיזוימדוברלאהכול,אחריכלום.לעשותהיהאפשר

מראש,זה,אתלהזמיןיכולהלאשהיאככהבמפתיע.מולהנפערשלעולםבהווה,רק

ילדים,לבגדיחנותבעלתשלה,הקבועותהלקוחותאחתניסתהשפעםכמוביודעין,

רציני,משהולאהבוגר;בעלהאתולראותשכזה,אורסליללמענהלפתוחאותהלשדל

עםהזה,ברגעשלי,הנקניקעושהמהעכשיורואהאותךנראהלמשל,אזיודעת.את

 ...קדימהנו,למשרד!שקיבלהחרשההשרמוטה

מקבילהזמןשאלומתהואלקרותהיהשצריךוכלהפרטים,כלאתשקיבלהולמרות

מהכליתגלםבלה·גרריה,הטיפוליםחדרקירעלובתוכו,וצלול,קטןסלילתיפתח,

הנה-שנייהקומה , 54בבן·יהורהמכסלעמילותבמשרדמה,חשובלאכעת,שמתרחש
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יותר.באהשלאשלה,והלקוחההיאאז,חוותהאכזבהואיזוקרה.לאכלום

בשקט,אותהלקבלרבד.שוםהזאתהמתנהעםלעשותהיהאי·אפשרשבאמתכך

כמההעולם,הואענקכמההיריעה:מאימותולהתמוגגלהכילונפתח,באכשזהבנחת,

בשללמקומות,באין·ספורחיים,צורותמיליארדיבוחייםהזמןוכלומתרחש,פעיל

לאאפילולבד.אינםשלה,המצוקהאושלה,הלבדשגםככהושתיקות,שפותצורות,

כלבזה.לשלוטקצתניסתהמיאיר,הגירושיםלאחרהתחיל,שזהומאזאחד.רגעלרגע.

שלשוקראתהבערךחודשלפנילמשל,מופתעת.להיותלאכדישחיפשהדרכיםמיני

בפלרמו,אחתמאריכהשלבקצהמבולגנים,ודוכניםחשמליותמנורותכולוצוענים,

שםשחיתהולאסרט.שלכותרתכמובתודעתההולםהתחוור,כךאיטליה,סיציליה,

איפההלקוחות,אחתשלבית·שחידרךנגלההכול,אתפתאום,ראתה,אבלאי·פעם,

לתלושכדישתצטנן,שנייה·שתייםממתינהשעווה,שכבתשםלהמרחהבדיוקשהיא

אתמחדשלערבבבדרךחיתהכברובעצםבמקום;בהתחשבמרבית,בעדינותאותה

כמהעםלאילתלרדתשהתכוונה-מהלקוחהולבקשהמחבת,עלשרתחהשעווהגוש

שכבתלהשתמרחכדיהרגל,אתלקפל-השמיניתסוףאתלחגוגכדימחברותיה

ייאמן!לאהזה!הצועניםשוקכשלפתעהישבן,רבעעדהירךצדעליותרעבהשעווה

-מתקייםכמוה,אבלשייר,ולאממנה,רחוקכךכל

השחיביתדרךראתה,מפהאפילו-העלוביםהדוכניםאחדלידעצרתייריםזוג

אליהם,דיברהצוענימשובצות.צמריות,ביתנעליובחן-בלה·גרדיהשעווהמכוסה

אחזהאשתומחירים.והמירמחשבוןשלףבחלקו'מקופלהלבן'הכובעעםשהאישעד

בסמוךחלףמדובללכלבובה·בעת,הללו'מהצועניםאותההזהירוכברבכוח,בתיקה

נלך ,! schnell, schnellהגנב!התרמית!הנהזהו,כאילובבהלה,אותההקפיץלדוכן,

כלהנעליים,זוגותאתלהרקידהצועניהחלאזהמחשב.לבעלההאשהקראהמכאן,

אח,הוא,אףלפתעניתרהזבןבועטות.באוויר,מעופפותצמרמשבצותאחר.זוגפעם

הכלבנבהל.הואלא.משהו?להםיעוללהתיירים?בעקבותהצוענייילדבאמתזה?מה

כעתהפנהזהובגללאוי.לדוכן.שנקשראופנייםגלגלמעלרגלואתהריםהמשוטט

איריס!הלו,איריס!בחייו,-הכלבלבכלפיגידופיואתהצועני

חברהשלמאימאהנערהשקיבלהבפתקנכתבלפחותככהנכון?לה,קוראיםאיריס,

-בחצי·מחירשעווהשתיים,כניסהמלה·גרדיה,איריסשלה,

וטילטלה,הדקיקהזרועהאתניערהבכעס,הנערהפתאוםהצטחקהאיתי?אתאיריס,

עםיפהחורשה-חבלכמהזאת,ובכלהצוענים,לחזיוןההצצהפתחאתדעת,בלי

להתנתק.אולצההיאבכוח-השוקבגבספסליםעלמוטליםקבצניםומעטפסלים

שנלקחשחיהבביתלזאתלהציץשובולאשם.ולאפה,פה,ולחיותלהתאפקבבושה,

מטעם"
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השעווה,מחבתאלכלות,ברגלייםמיד,שזינקהתוךפעיל,עדייןהומה,עדייןממנה,

במכנסיה,מושכתפתאום,רעבהשלה,התינוקתעםפועה ,הסמיךהחומראתלערבב

ועםהזאת,התיכוניסטיתעםדווקאלהבאהענייןשכלמאורכועסתייללה,כברעכשיו

אתלהסירעכשיוהיהכשצריךגםממנה,מנעהשבעקשנותהשחיביתהקטן,שחיהבית

הבכייניתואתהזאתהקוסמטיקאיתאתשונאתמכאב,הנערהצרחההקרהשעווהפס

מאהעודלשלםעדיףהזה,הראשכאבאתצריךמיחד·הורית,אםתהיהלאבחייםשלה,

 ...בקושימתפרנסתאחת,גורלמוכתאיזו ...בן·ארםכמומסורר,יופילמכוןוללכתשקל,

לשוקלגמריאטומההשעווה,חותםסוףסוףמשהוסרהנערה,צעקהלי!כואבזהשיט,

וצבעו,שתפרופרחוניותובשמלותהנורותבזריזרועה,תחתהבליחשעודהצוענים

בשוק,המשוטטיםראשיומעליבשות,בלידגליםרופפים,חבליםעלגסים,צבעכתמי

ודלייאשפותהררישם:מטונףהיהבאמתכיבלי·חשק,ומשועשעיםלמראה,מוטרדים

-נובליםפרחים

חרציותשזרואשהצדו,עלמוטהקרוןהיהקופידון,פסללידמאחור,בחורשה

אניתכףטוב·טוב, ...והיניקהאליושטיפסוהמדרגותמשלושאחתעלישבהלראשה

ואתאלכוהול,קצתחכי.בזהירות,במשהו.אותךמאכילהאניתכףשוב.לךמורחת

שנייה, ...שורףכל·כךלאזהפלטת,שעתייםלפנירקכזאת,מפונקתתהייאלחדשה.

ישמה ...איתןאניושוב,פתי·בר,לילדהאוציאבינתייםואנילנו,תתקררשהשעווה

מחר,משוגעיםחייםלעשותהולכתאתבגילך!כזאתעצבניתככה?נלחצתשאתלך,

בן?שוםבליבנות?רקבאמתמה?בסוף?יורדותאתןבנותכמהאז ...באילתבסיציליה,

כלב?קטן? ,מסכןאחד?לאאפילו

בהצץישבנה,ובשיפוליירכה,גבעל ,כל·כךיקרהשקופה,שכבהלהוכשמרחה

ס~~רבכללא,למהכן,מאילת?משם,מקומוןלילשלוחדעתךמה-רעיוןפתאום

ואיבקהחייכה,,נכון?תשכחילאתזכרי? . 2כניסה , 41ללה·גרדיה,בטח,בלוניוגםיש,

אמיתי,שליחותבעלעכשיו,רץהצועניוהכלבהפתוח,כבר,החלקהשחיביתאתבטלק

מולה,שם,וישבהמיניקה,לאשהלקרון,רץ,לחורשהעדבשוק,הדוכניםרגליבין

מטומטם.למה?חיכהוחיכה.ושמאל,ימיןושמאל,ימיןהארץ,עלזנבואתמטאטא

שבהזרועה,אתקיפלהשהנערהלפניעודדעכההאורואלומתמעצמו.נפסק.זהלפתע

טיפשה-האבקהאתהעיפהוסתםנרגע,המקוםכלהרילשווא,השחיבביתונושפת

עדהנמיכה ,החומראתמחדשבבהעירידעה,והיא-בשמיםעלההטלקגםכזאת,

עבודה.הצעותעםאילתימקומוןשוםלהתשלחלאשהנערההגזיה,אשאתלמינימום

הפירוריםאתברעבתנותשםדגהעודשהתינוקתלראותהמטבח,לעברמבטזרקה

שםישבטחלה.הציעהשהנערההשנייהלירךנפנתהוהיאהרצפה,עלשפיזרההלחים

שלם,ליוםלמעוז,התינוקתאתתכניסהיאלה.שתתאיםסבירהעבודההצעתאיזו

מטעם"
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היאכוח.להישמקצועית.הסמכהלהישהעניין?מה .יותראופחותיופי'ותתקיים

אםלהם,במקבילתעבורהיאלהפך.לה.יפריעולאהאלהוהחלונותנאה.היאצעירה.

מצבים,מקומות,מיליוןפתאום.שנבקעוהיהטובאיזהכישייפתחו.והלוואיייפתחו.

שהסבומההנאהרקחיתהמזלבתמזה,להתפרנסדרךכלחיתהשלאחשובולאאנשים,

ישבההתרגשות,מלאברור,לארוגעהכול.שווהשחיתהחשאית,חייםשמחתמיןלה,

-ומחזקאותהשמתסיסחלילה,שלה,במקורולאבהתרגשות.לשלוט.

הפנהזהשאךהרב,שלהשחורהחליפתוגבועלמכלום,אחד,יוםשהחלכמוממש

יאיריאיר,ושלשלההגירושיםמסמכיעלוחתםהפתילות,מעוטרישבנואתאליהם

פאבאיזהאבלהרב,אתגםוהפחידרגליו,עלעמדבקושימנת·יתר,לקחיוםשבאותו

ובחורהבירה,ולגמושפיטפטוחסוניםבוקריםעםכבודו,מגבלפתעשנבקעטקסני

שקראועדצבעונית,מוזיקהתיבתעם ק~~~זוהרתברחבההתעסקהפסיםבחולצת

האםושנציבוקרים,כובעילשניהםלה,קראוחייכניםהוריםזוגלשולחן.בעליזותלה

כמה-עםבעשןצלויאדום,בשרנתחלה,קראושלההסטייקאתולאכולעור:ורודי

אשתדל,הרב,כבודתודה,כן,חמאה:קובייתועליוחמצמץתפוחיםרסק-משונה

 ...הילדהבשבילמה?בידיים,עצמךאתנ:ןקחיאירי,עצמך,עלתשמוראתהואתה,בטח,

לכולם,כמולה,היופינטוזיםנערה,שלמחלומותתססהסתםיודעת,סבתאזה,ולפני

עבודתה,עלגםולפעמיםוביתה,ילדיה,שלה,הגברועלתהיה,איךעלעצמה,על

 ...להזריםממש,שלמקומותבהכרה,בהקיץ,שתראהציפתהלאובחיים

לחסום.כאילוברכיהאתמרימההתיכוניסטית,רםבקולסבלהריח!מכתאיזהאוף,

זהלא·לא,הצעירה.הלקוחהנלחמההתרגלתי,הזהלריחפתאום!מההשעווה,לאלא,

הטיפולים,לחדרקרובבפרוזדור,ישבהשכברהתינוקת,לעבררמזהחיובן,מישהומפה,

הרצפה.מןמעוכיםבחלבביסקוויטפירורימאוד,עסוקאדיש,ברעבדגהועדיין

אנשים,כמותינוקות!זהככהלך,חושבתאתמהאבללהיות.יכולאיריס,חייכהכן,

שהחביאההצוענילשוקגיחכהבך.גםנטפלתכףשטויות, ...שרקמחרבנים,הם

כעת,לפתוחממנהביקשההמכוער,הפנימיהדםשטףשעםשחיה,ביתתחתהרגישה

אילתפחדנית!איזהלא?אוביקיני,הביקיני.קובשבילהרגליים,אתנו,גיבורה,כמו

ויו,צייתה.סוףכלסוףממורמרת,מתמרדת,והנערהמתקרר!זהתפתחי!אזלפנייך!

שעיריםצועניםאלףממשהקוסמטיקאית,לעצמהצחקההסתירה!שהיאשוקאיזה

בתממפשעתחוץחיזיון,שוםנפתח,לאחדשדברשוםאח,אבלשנה!התגלחושלא

שםמרחהומילא,התינוקת,כמוהצחינהוכעתבואה,טרםרחצהשלאהשמונה·עשרה,

מכונניתהזהבדפיאתנטלהכךובתוךמהארץ,הקטנהאתלחטוףורצהמהחומר,בחיפזון

 ...העיתוניםשלהטלפוןמספריאתהחלפה,אגבלחפש,בפרוזדור,הפלסטיק

מהבסדר.יהיהתדוג,שלאמה'עיתונים-הפצה',עיתונים','מערכות'עיתונים',

מטעם"
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כיאיכפת,מהוהמרכז,ראשוןשלהמקומוןשיהיהוהמרכז?ראשוןשלהמקומוןזה?

ומשהוהטיפולים,מיטתעלהמתוסכלתאתהרגיעהקצרה,כברלאילתהדרךמשם

טוק·טוק·טוק,גדולה,הזדמנותלא,למהדלת,אפילוואוליחלון'כמובטח,לה,יצוץ

מותק,הרגליים,אתתסגריאללא,ולא,הרע,עיןנגדסבתא,כמוהמיטה,בעץהקישה

תתאפקי-

לאפעם,כמומהמיטהכבריוצאתלאסבתא,להאומרת ,חיי Iתחלמיואל Iתתאפקי

בשבוע,פעם-פעמייםאליה,כשקופצת Iכןיודעת,עודאבלבשכונה,היוםכלמסתובבת

שלהשמןהגוףעלאזמשוטטתהתינוקתקניות.להלעשותסמרטוט,אצלהלהעביר

כיבמקביל.וחיהחיהעושה:שהיאמהבדיוקוזהבשוק.כמובגדים,עמוסגוףהזקנה,

לעיניהשנפתחהאורסליל-החלוןומהוהחיים,שלמבשרםבשרלאאםהחלום,מהו

בקרוב.חייה.אתלשפרבדרךאפילוהיאשהנה,עדעושרם?לאאם-

האנטי·המשחהבאמצעותאותו,מרחההמקומון,שלהטלפוןמספראתשיננה

אתניקתההימני.עלחציהשמאלי,הטוסיקפלחעלמספרחציהקטנה.עלאלרגית

התלותי,מהבעלהשתחררהשסוף·סוףנאנחהערוותה,לביבתעלהמשומנתאצבעה

שלהמתנפנפותברגליהלשלוטמנסההרעועה,המיטהמעלמכופפת,עומדת,יושבת,

מקוםהיאואילתהיא,הרחב,לעולםלעולם,ממנהלהתגלגלכברשרוצההתינוקת,

לאלהישאר'אי·אפשרפהוהריאפשרויות.מלא .וחיפתוחטוב,לא?למה .כןטוב.

המצב,זהאבלחמודל'ה,מצטער,בהם,עמדהשלאהשכירותותשלומיהחולדות,עם

 ...יודעתאתדירות,עלחםלהיותמפסיקלאוהשוק
בחינם,בלב,הוסיפהחיי,תחלמי,אללי?מבטיחהאתחיים,ותעשימותק.לך,תודה

החקרניתהתינוקתבעדרגלהבכףעצרהלמעקה,מעלגחנהכך,ואחראיכפת.מה

ובמקוםהמקומון",עלכלומר,השוק,עלגם"ותודהאתחנקהבמדרגות,מלהתגלגל

לא ...לחברותשליהטלפוןאתגםותתניהתחננה:בושהבלי-יהיהמהידעהמה-זה

 ...ביינכון?תשכחי,

חזרהשסבתההמימרהחיתהבדיוקזאתחיי.תחלמי.אללשכוח?אפשראיךבטח.

קריר,בלוביאחר·כך,חודשכשישבהחשבה,שום,שלשרשרתכמוושוב,שובעליה,

התפוזיםממיץהכתםאתלטשטשומשתדלתברוקאצבעהאתבהיחבאמלחלחת

כילפתע,למדהנפעםבאלכסוןבאוטובוס.לכן,קודםהתינוקתמבקבוקעליהשנשפך

ולפיזהובים,צלביםהטבועהעמוקהבורדושטיחעלמצוחצחותנעליואליה.קרבאיש

החצאיתעלסתםככהכברמציירתבתמימות,בריסיהעיפעפההיא-שנשאהדפדפת

חשהשנייה.עודתכף.אחה,המלון.סגלמטעםאותהלראייןשביקשמיבוודאיהיה-

עבר,מכלשצרוהכורסאותלמרותלעמוד,רגילהלאיש,מקוםולפנותלזוזצורךאיזה

מרווחשוםלההשאירלאמבפנים,אותהשניפחהעצוםההבטחהבלוןבגללואולי

מטעם"
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תפוזכקליפתסביבוונרקמההלכהמפניו,הדחוקהעצמיותהכללהפך,דווקאלנשימה.

שייפתחכלשהוחלוןלהיותלעולםתוכללאעצמההיאכאילולהיפרם,קרובהדקה,

 ...אחרמישהושללעיניו
עודהיאאבלנרטב,רקהוסר,לאהחומצהכתםבזהירות:מטה,עיפעפהזאת,ובכל

והמגורזותהמבולבלותבידיוהמבוהלתהתינוקתמראהאתמעליהלמחוקהספיקה

פה,לשבתבאהבטרם-הכפויהלמשמורתאותההשאירהשם-החניוןפועלשלמשהו

-חייתחלמי'אלבמתק.חייכהמכלום,נחמצהכמעטבגרונה,ליעלעהעתידה.מול
נצרה,בדרךוכברללחיצה,ידהאתיירטהמאוד,לינעיםלבבות,איריסכלומר,חיריס,

שעמדהאישוממילאצוענים,שםהיולאנורא.לאהשחי.ביתבחיקאותהמחפות

 ...למשרהבקשרזהבטח.שמעוני,מרבסלולארי.דיברקלילה,קרםבחולצתמעליה,
מנהלאותהניהללקום,צורךאיןכן·כן,מבט,מיןעליהפוררהשיחה,אתניתקהוא

חציקמה,זאתבכלמהמרכזכשבחורהסיפוק,איזהלחוששלאיכוללאהאדם,כוח

שמעוניהחמיץ).שניסתה,היד,לחיצת(אתלכבודולרומםשהספיקהוחינניחטובישבן

ועודשמה,בעיניוחןמצאגםכיגבתו,אתברצונושלאמכווץביובש,השליםארז,

 ...שםזהלבבותמהדפדפת.נתוניםמלקטפניהעמיד

תמידנכון?נחמד,שםמהבית.הצלבים.בכורסתונילכרפרפתזעהבחיי.אמיתי,

מנעמיעלבמיוחד,נבונהולאיתירה,בגסותמרמזתהבחורה,חייכהדלתות,ליפותח

המלון.

וידאכך'ומשום .מהרדיברשת.נתפסהואגםכילהסכים,נאלץהאדםכוחמנהל

כאלה,צעיריםנישואיםשנה.כן'קדימה.גלשההבחורהגרושה!אתהאשמה:במיןעתה

לרגעיזהרשלההבלונדקוקוראשה,אתמטהבקושי,אווירנטלהמאז,אבליודע,אתה

בביטחוןצחקהאילתית,להיותרציתיתמידלאילת!אנילדרכו.פרחאחדכל-משם

האמיתי.בדבר'חלמתי'אתהמירההאחרוןשברגעאיךעצמה,אתמעריצהנשנק.

שם,מונחתהלובי.שלהזגוגיתכפוליהענקחלונותכלאתמילאהבאמתאילת

אדמדם,עילפוןובמיןומאמינים,גוףדשנתעתיקה,כאלילהולרוחב,לאורךבחוץ,

הזה,במנהלמחוצפתבביישנותהסתכלהעתידיים.וסודותמתהוותהבטחותשדימם

עודשהיאקיוותההיאבסלולארי.דיברשובהדפים,ועלעליהוריפוףששבשמעוני,

-טובמריחה
לאבוקר,לפנותבחמשברחהממנהבלה·גרדיה,מדירתהלכאן,הארוכההדרךכל

בסמים,נשבהבצבאכבריאיר'עםקודםשחיהאיפההאחרונים,השבועייםאתשילמה

לבדה,גרהטרי),כשעודלחתוךלחתוך,אותהשיכנעה(סבתאכשהתגרשוכך,ואחר

אט·אטודמוהלכושזנחהשחייההמרווח,בלובילב,שמהבעצמה-והתינוקתהיא

מטעס"
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והתינוקתבשעווה,שיערלהסרתלקוחותמקבלתהיאמצומקת:פרילקליפתלחלום,

נטיפימיניבכלנדבקתהשכובות,הנשיםסנדליאתמוצצתהרגליים,ביןלהזוחלת

לא-הדלהשטיחוןועלעבר,לכלניערוכחלה,חלקותקמו,כשכברשהנשים,שעווה,

נהניתחייכי,במרבדשיכלה,ככלעקביה,אתלבבותאיריסעתההטביעהפה,זה,כמו

הזכוכיתדלתמולקודםנרדמהלאהילדהאם-היוםשבסוףעדהמופלא,מעוביו

בגיגיתאותהכשרחצה-הזוללותהחולדותבקרקסמתבוננתהמרפסת,שלהנעולה

כל-התינוקתשלהכאבצריחותאגבהשעווה,חותמיאתממנהקולפתבמקלחת,

נו,תכףכמרובת,שומעת,אתחיי,תחלמי,אלערש:שירכמולהשיננה-בתורהנקבה

 ...תירגעילדרך,ונצאובברך,פה,בטוסיקלךשנדבקוחתיכותכמהעודרקתשתקי,
ביןהאפלהשבילעללו,שסיגלממוקדעיוורוןבמיןשמעוניהתעכבמכול,יותר

הגחמנית,הבקשהואתמהמרכז,זאת,לושפיקססההפרטיםאתזכרהצחות.ברכיה

ילידתכתבה.מש, nעשרים·ובתבאילת,לעבודשאיפתהעלב'הערות',לצייןשטרחה

ונאה,איתנהלונראתהבאמתהיאבעיניו.נחשבכאילושור,מזלובסוגריים,מאי,

הגוף,טיפוליבחדרפה,לבצעשצריךהעבודהאתאבלגדולה,חכמהבדיוקלאנקייה,

הבסיסיברושםבטחתמידשמעוני-לעשותיכולההיאהכושר,במכוןולפעמים

הכפותבזוגהאטוםמבטואתעתהקיבע-מולוהבחורהשלוידיהאותו,שהדריך

שעווה,בדיאלפיעשרותהסירוכבר ,להפךמפונקות.נראולא-חצאיתהעלששיחק

המוזר,המראהאתברשלנותלעצמותיארשעירות,עירומות,נשיםממאותמה,או

מהנגב,תאומים,בדואים,גששיםלזוגהוצמדתחילההנדסה.בחילשירתבצבאהדוחה.

מהמקרהבושעלההחיוךאתלצמצםהשתדלהואבטוח.זה ,למדומשהו ,בזיהויאלופים

עזשלפגרמרחוחובב-המכשלות,מפקדו'לבקשתכשהתאומים,ההוא,המביך·מבדח

רחרוחלאחרוהוא,הגבול.לידהתאמנו,בובשדהמוקשלידאותווקברוגמלים,בצואת

מוקשעלאידיוט,כמועלה,אבללגמלים,העזביןבביטחוןהפרידוממושך,שקול

מוקשישלוהרכבה·מחדשלפירוקהמלאכהבסדנתחימושלקורסכן,עלנשלח,הרמה.

בחולות.קבורים-הבסיסעבודתמשגרתכחלק-שםשנמצאוישניםוקטיושותדרך

לפרקים,עשהשעודכמווהתארח,כששבהשבוע,בסוףיומיים,לפנירקוהנה,

הזקוניםובןאשתוולכבודלכבודוכבששחטווהםמערד,רחוקלאהגששים,בפחוני

-הבדלת!לעזהגמלביןאבלבעשן.מצטחקהסיפור,והוקזשבמאליו-שלהםהחיפוי

בהפקרבמיליוןעצמואתשהכפילהמתיש,מהילדסוףסוףשנפרעבצחוקאשתוגנחה

שבמכלאה,בעזיםנפשוכאוותומתעמרנמרץהעשבייה;מזוקניהמדבריים,המרחבים

שהגישוהמתובלןהתהועלהמארחים,נימוסיעליתירהבהפרזהמתענגתאשתובעוד

בשפע, ,עודשישזה,כמוסמוק-חלבילאשלה,העורמזמןכשכברהסעודה,בתוםלה,

חדרעובדתשלחולצתהשלהרוחבימחשופהעלמשתאהמבטשמעונימיסמר-לזאת
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לרטוןמיהרואי·לזאתלבבות!איריס-בדעתואומרגמרכבר-החדשההגוףטיפולי

קולטת?אתנחמדה,לאבכללפההעבודהאבל Iנחמדשםבאמתזהלבבותכנגדה:

פעם,מדילצאת,תצטרכיגםואתנון·סטופ,פיזית,עבודההרגליים,עלשעותהרבה

כוחמנהלבאחת,לפתע,כיבהשליד'והסאונותהכושרמחדרמגבותאיסוףשללסבב

בחשאי;המתמוגגתהבחורהלעברוהישירהצפצוף,באמצעשלו'הסלולאריאתהאדם

כוח·האדםמנהלעיניזוגחרףעמו,אותהרומםכברההבטחהבלוןאיךקלטהגםקלטה

סלילשוםאיךנהנתההראשונהבפעםוגםבגללן.ואוליכמשקולות,עליהשקובעו

להחסרומה,כיהמתרחב.שלה.זהזולתמבחוץ.מתעתע.פתאום.להנפתחלאאור

פה?!ועודבחיים?אי-נעימויות

בזלזול.הפרטישמהאתהמנהללקינוחהגהאיריסל'ה?מוכנה,תהייאתולזהאח,

הלובי,ממלצריתבקרחאגסיםמיץמבחינתה,גמורהובהפתעהלשניהם,מזמין

באימיםבאוזניהפירטשריאיין;הבלונדיתמהפרהמתעלמתבחשש,לעברושגיששה

עבודהשעותעשרוהדרישות:התנאיםאתתמוה,בנועםגםאךכהרגלו,חד-משמעיים,

וכניסה Iהמלוןסגלעם Iבלבדצהרייםארוחתלא,אחת Iכןאחתשבתכולליום,כלליום,

בסאונהוהשימושחינם,כושר,אוגוף,טיפוליאיןלכריכה,-ייבדקוזה-חד-שבועית

המלון,בחניוןלך,ישאםהרכב,אתלהחנותאיסורכוללהעובדים,עלאסורבג'קוזיאו

הכלליםנגדזהבלובי!אחתשנייהלאאפילול,דלחכותומשפחהחבריםהנהלהביאאו

לאשעודמביןאניכיאיריס,ממחר,תתחיליאתאזיפה.ברור?העובדים,עלשחלים

עליווחתםדףאיזהתלש-הואהזההאישורעםועכשיו,קיי.או. ...דירה?עםהתארגנת

ותסדירי Iקצוץשיערעםבחורה Iשוורץטליכוח·אדם,לפקידתתרדיאת-בטווסיות

לפניםלפתעפורשכשהואנאומו,את·אדם nכומנהלחתםהנותרים,הענייניםכלאת

ומיד.בהן.החדשההעובדתידיאתבמפגיעודורשהשחמחמות,ידיואת

במלאות,בבטחה, Iאותןמניחההבחורה,אותןהושיטה Iלתמידמכפותיהכנפרדת

ההופעהעללשמורצריכהאתהוחמר:קולואבלאותו,ריפההרחבהרךחומהבידיו.

וטוב Iבעצמועצראבל'לבבות',ואילךמעתהלומררצההואאיריס? Iברורזה Iשלך

להריםתתחילתכףוהיאפתאום,אותהיחבבשככהבכלל,הזאתהנקבהזאתמישכך.

כמעטבמגעסביר,ממרחקעליהלרפרףהחלהאחרים?עלשלההלבןהתחתאתפה

לאהפה,לניקיוןגםמתכוון,אניורחוצות.כבדותאךבמקצת,בצקיותהיוהידייםרשתי.

מה?מבינה?אתרמה,עלמלוןזההכול!לפניהםכאןוהנימוסההולםהיחסהמראה.רק

פרקיאתמצחיקבנפנוףושקלשלה,הצייצניהכןלשמעהיבחןמשהו.שתפעהדרשהוא

אתבהתרגשות,קצתופותח,חוזרלאוספן.לההתירבטרםבהן,שהלםהדופקעלידיה,

הואהטיפוליםחדרשתביני:רוצהאניכיבהסבריו,עליהלאייםהמשיךיפה,הסלולארי.

ברור?בו,המשרתתואתותפנוקים,לוקסוסשלהיכלזהשלנו!האורחותשלהמקדש

מטעס"
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עלתלונותחלילהנשמעשלאעדינה,הה?רגישה,וגםלמופת,נקייהחרוצה,מסורה,

שלה,הפקסעלטפחהוא-עליושהצהרתהזה,שהניסיוןאיריס,מרי,כואביםטיפולים

טוב,השתעל.מה?בשטח,תוקףיקבל-כוסומתכולתחציבחיישנותולגםרגעעצר

המשרדים.לאגףקומותשתירדיהקבלה,שמולזאתהימנית,המעליתאתעכשיוקחי

חדראתלךשיראותבקשי-הגרפסעלמתגברביהירות,להקרץהוא-כשתסיימי

אותך,שאלתילא-מטהמבטנומונחהדפיםלוחקם,כברהוא-אגבדרךהטיפולים.

לבבותואיריסבצלצולים,לתחייהזינקשלושהניידומשוםנכון?ילדים,לךאיןאבל

שמעוניהיהואסיר·תודה,מעוךכןאיזהשפלטהתוךשלה,הבלונדקוקואתוחיטתהשבה

לו:חסרהיהעודזהרקכיילדים,להאין ,נכוןכן'כלומר'לא.היאשהתשובהמשוכנע,

והיאהזמן,כלשחולהילד,מאיזהחוץאיש,פהלהשאיןמהמרכז,גרושהבמלוןלהעסיק

לאחריותראויהלאאפויה,לאאבל ,רצוןובעלתמעשיתצעירה,כל·כךלונראתהגם

כול,קודםשציפצפה,השיחהאתוקיבלקםבהקלה,ממנואותהשילחכן,שעלכזאת,

איךממוקדרפרוףבמיןוהביטאילת,בעירייתלמוגבליםהרווחהאגףמנהלת ,מאשתו

נעריגוףובחצימופגן,בכבודממנו,מתרחקתלעבודה,קיבלזהשאךהחדשה,האילתית

מושכתקידה,במיןכלפיו,גופהאתהבחורההטתהכי-הדשןהחזהחרף-מנשייותר

התרחקותהואתהחלביות,ירכיהעלהאלכסונית,בישיבתהשהתקמטה,החצאיתאת

בגבעמדהתפס ,לאחורכוח·אדםמנהלסבבעצמוכיראה,לאכברהחוששתהעולצת

וכךנעול.שהואמשים,בלימוודא,המצולבות,ההסבהמספותאחתלידשניצבהפסנתר

הנוספת,השיחהאתגםוקיבלהמבריק,הלכהמכסהעלאצבעותיואתמטביעשם,עמד

והואאט·אט,ממנו,נשמטההארורההזקפהאשרעדבעקבותיה,להצטלצלשהזדרזהוזאת

לראותהמוםהימנית,המעליתלעברדרכואתהואאףעושההפסנתר,אתלעזובהורשה

המסתובבות,לדלתותמבעדכשורכעתשועטתהחדשההטיפוליםחדרעובדתאיך

זהואיךאחרת,לההורהמשונה, ...החניוןבכיווןלמלון,שמחוץהשישמדרגותולעבר

שםעמדזמןהרבהכל·כךכנדרש?במלוןסידוריהכלאתלהשליםהספיקהשכברייתכן

אליו,הצטרףלפתעהעובדיםואחדנפתחה,המעליתשדלתכיווןאבלבזקפה?ונלחם

אחר·טלפוןולהריםלזה,להניחהחליטעניין,איזהבחסותפנימה,אותוהדףכמעט

 ,בחיישם,איזהלבבות.איריסהתל·אביבית,נקלטהאידלבררכוח·אדם,לפקידתכך

לבקשתומחושב,ולאנמהרבהןועונהלזהותו,העובד,עלבעיניומשוטטשמעוני,גיחך

לא,לעזאזל!שמע,לאאפילושהואמשהו,איזהבשלמתורנות,בערבמחרלהשתחרר

הנעלבותפניונוכחחיוךבהבזקכוח·אדםמנהלהתנצלעולה!לאיורד,זהאדוני,סליחה

בעודלנדיבה,אחת,קומהלרדת,וביקששעצר,מגבת,בחלוקוחמצמץשמןאורחשל

אתלעשותשתוסיףהמעליתדלתלסגירתהכפתורעלסבלנותבחוסרלוחץשמעוני

ולבבות!מוחבלבוליהיום!ככהייתכןלאזהבאמת,כיומיד,מטה,דרכה
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רגוענועםואיזהעמוקה,מיניתממשיכהחוץביניהם,שקשרהיחידהמסתוריהדבר

שארזהיה-שנפגשועתבכלומוצתה,שבהולעתיםמוצתה,כשזוביניהם,ששרר

בקומההוריו,בביתהשינהחדרמחלוןנפלחמש,בןאדם,פראהיהכאשרשמעוני,

ההיביסקוסשיחיגםטוב,דבר.לוקרהלאובנסהבניין,לחצרלמטה,השלישית,

יצאהואסדוקה,וצלעימיןבידקלמשברחוץאזסייעו.הבית,אתשגידרוהעבותים,

ריחוףאושליטה,מאיבודעליו,התגברשכברפחד,איזהוגםשברבזול,ממשמזה

בקשריותרמתקדמתאחרת,בפעםמשמעות,ובעלנוסףפרטשמעוניהוסיףיתר'

הפשוקותשפתיה-תמידכמוואיריס,החפוזה,ההתעלסותמגעששנחוובשעהשלהם,

שחיוביתאתבכוונה,לאמדגדג,פסים·פסים,הצבועהבהיר,ושערהחזהו,עלמרוחות

איחה.עכשיו.שהנו.מיועלעברועלאותוחקרה-

עליו,ידעאשרהמלון,ביתמצוותשלבדחשאי,רומןניהלוביחד.היוחודשיים

וחודששכך.וטובהסוד,מןפטוריםהיושמעונישלומכריומשפחתובנייתרוכלאשתו

למסגרתמחוץיחסיםמערכותלנהלהיום,עדמאוד,מיעטהואכילהשנשבעאחרי

במכוןמהעובדותאישורלכךקיבלהעודוהיאאצלו,הרוסיםשממילאהנישואין,

שהתברכההזאתהמתנהעללבבותאיריסלוסיפרה-המלוןשלהיופיוטיפוליהכושר

מאליהם,להשנפתחוהפלאחלונותמבעדבעולםמקומותלפעמיםלראותפעם,בה

מקומותמינילכללה,נפתחוכןחלונותאבלציחקקה,כמוהו!מתוכם,נפלהשהיאולא

להסביר?איךלגמרי,זריםוזרים,אחרים.משונים,ומצבים

היהדרכי?בי'משהולראותלפעמיםמצליחהאתמשועשע.היהכוח·אדםמנהל

במקצתשנטתהמאחראותה,יישרשלו,הזקפהאתלראווהבפניההציגאותה.שואל

בצרפת,אייפלמגדלאתלהמזכירזהאםושאלימין),אישעצמו(הואשמאללצד

היאאוליאזמוtןה),(אמרקצתעקומהשהיא,כמותהזקפהאתמשאירהואאםאו

לתוךואמרה,שפתיו,עללונשקהאיריסבאיטליה?למשל,פיזה,מגדלאתמולהרואה

ממילא,כימשנה,לאכברשזהאבלמתכוונת,היאלמהמביןלאבכללשהואהנשיקה,

אולייודעת,היאומההאלה;החלונותלעיניהלהיפתחהפסיקולאילת,הנה,שבאהמאז

בעולמהלבעוטמעשה,ולעשותלקוםאותהגירורקהמרהיביםהאורשסליליבגללזה

הכלשבההזאת,היפהבעירמקומה,שכאןבגללהנה,עדולרדתוהמגעיל'החשוךהישן

התאימהושכל·כךלעצמה,שהשיגהוהיוקרתיתהמסודרתהעבודהעםואפשרי,חופשי

התאהבהלאפעםשאףכמולאוזניים,מעלבושהתאהבהעד ...והואחיבבה,וכל·כךלה,

טיפשית,נעוריםאהבתהיהשסתםהאומלל,המסומםביאיר,לאואפילוגבר,בשום

קצהעלהקשריהבפטמתהומציירתנאומה,אתמסיימתוכשחיתהצדקו;שלהההורים

הטבעיתהאמתעלהרבההכיהתענגהלבבות,גביעללבבותשלו,לוהטהאדוםהזין

הבעייתיתהמשפחהוכלאשתו,עםאותו,היא-שהםכמותכך,זו.אתזהקיבלושבה

מטעס"
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הפתיעהשלאשלה,התינוקתעםאותה,והואוהחגים,השבתותבכלבילהעמהשלו,

ובערבים,אחר·צהריים,בכלקבע,דרךשם,חיתהופשוטבהתגלותה,אפילואותו

היהכשארזבת·מזל,חשהשאיריסהגםטרדנית.אוקודחתאזבבקרים,גםולפעמים

המלון'ממכבסתברשותו'סחבה,אותושלה,הוורודהמגבתבחלוקהמקלחתמןיוצא

התת·ה~צפהעלנקי,אבלהדהוי,השטיחעלמקוביותאוטובוסשבנתהלקטנה,מספר

מעמדתלה,הביא ...בעירהדולפיניםריףעלאושלו,הצבעונייםהדגיםשללעלימי,

.ביחד,כיוארניות,אלמוגיםשליפותתמונותמיניכלהמלון,שלבקבלההברושורות

שהושכרווהחמורים,הגמליםבחוותלאוגםשם,לבקרמהםנבצרקטנה,כמשפחה

השעשועיםבירידילשוטטשלאובטחכרכרה,אומקושטאוכףעלומבדרקטןלטיול

הקניוניםעלכמובןלדברשלאפורחות,חשמלכערוגותהמדבריתבעירשנזרעוהרבים,

אתובייחודכולם,אתבההכירווכולםקטנה,עירהיאאילתהכל,אחריהעמוסים;

"ונוס·ימית",מלוןשלכוח·אדםומנהל(במיל.),קרביתהנדסהקציןשמעוני,ארז

מלונם,אתליחצןהיהתפקידםאשרשנייםאודוברהעסיקמכובדמלוןשכלגםמה

ידיעהשלמעטכך, ...האחריםהמלונותצוותיאתספורטיביתברוחלהשמיץומנגד

אמיתי!שםעםאמיתית,(אשהלבבותאיריסעלהאילתיבמקומוןועוקצניתזעירה

כברמתל·אביב,שיאותהקיבלנועכשיושרקהבלונדה,הקוסמטיקאיתהרכילאי),עלז

(חלקותורגלמידיותרלהשישמגלות,אףהדביקותוהלשונותבעירנו,חילעושה

הידיעההרי'ונוס·ימית"',שלוהפגזיהגבוהבצוותהרכילאי),להתלוצץהוסיףלמשעי,

המלון.לגבולותיותר,אופחותכתחמה,שניהלו,והשקטהאמיתיהרומןאודות

בבתיםגרוכיואףבנעימים.יחד.להזקיןהחלוהםרציני.רומןזההיהובאמת

לנהל,קודמהלבבותאיריסהמלון.שלמפוארגגאותותחתשעות·נצחבילונפרדים,

לרקוחשהצליחהכמילפניהיצאושמהימית","ונוסשלהיופימכוןאתהשנים,ברבות

קטנהדירה-החדשבביתהותפוחים.שסקמתערובתבמיוחד'ועדינהמיוחדת,שעווה

תכשירישלעצמאיייצורקופיתחה-חדשמגוריםבמגדלהשישיתבקומהומקסימה

הפךשמעוניארזמתחביב.יותרבכךראתהלאשמעולםאףביתיים,וקוסמטיקהשעווה

תרופהנמצאהלבנולמנהל·על.ולבסוףבפועל,למנהלולאחר·מכןהמלון,מנהללסגן

בפיקודההנדסהלחילגויסכאדם,הספרביתאתשצלחולאחרבארצות·הברית,חדשנית

שמעוניהגברתהבדואים.התאומיםמןאחדשלבנועםמשרתחובש,בתפקידדרום,

ולאחראילת,עירייתשלהראשיהחינוכיהפסיכולוגעםוארוך·שניםנינוחרומןניהלה

איריסאלהגיעהלחודשאחתבעיר.הסוציאלייםהעוזריםחטיבתמנהלסגןעםמכן,

התינוקתמושלם.חברי,צחקני,היהתמידביניהןוהמפגשבמלון,מפנקיופילטיפול

מחרצןבעיר,אלוןיגאלע"שהיסודיבבית·הספראחדיוםנחנקהלבבותאיריסשל

ילדה .'גבכיתהחיתההיאכשלו.להצילההמאמציםכלבוושט.להשנתקעתפוזשל

מטעם"
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במצפהביקרהולראשונההכהה,הדקיק,בשערהלשחקשהרבתהוחולמנית,מופנמת

וסבתהסבההגיעולהלוויהוהכיתה.המורהעםשבע,בתכשחיתהרקבאילתהתת·ימי

עיתוניםחלוקתקווהפעילדתיה,לגננתמחדששנישאהמשוקם,ואביהמתל·אביב,

בתוךסמי,ךבקיץקודם,שנתייםנפטרהשלהסבתא·רבהבני·ברק-רמת·גן.באזור

סבתה,להלווייתהגיעהלאלבבותאיריסבשכונה.מיטתהעלגמלים,משיערמעיל

להנפתחנשמה,נראהבה,שכההזקנה,המכשפהבעבורכשהדליקהערב,באותואבל

הכתומה.הלהבהבתוכניאחרוןחלון

בלה·גרדיה.והמושכרתהחשוכהדירתהאתשבעולם,המקומותמכלראתה,בלהבה

בשעווהשיערהסירהעצמהוהיאומתכתי,קודראחר-צהריים,שלאורהיההאור

מקפידהמאוד,עסוקהאבלמפטפטת,נראתההיאהטיפולים.בחדרלקוחהרגלימעל

ענודהידה,אבלנראו,לאהלקוחהפניהגזיה.עלשרתחהחומראתלסירוגין,לבחוש,

עליהלמרוחאיריסרכנהכאשרהיר,ךבשראתלמתוחלהעזרהאלגנטי,פניניםצמיד

אחריהגוררתהשטיח,עלשםזחלההיאהתינוקת.אתראתהלפתעהשעווה.מקלוןאת

גםניכרוממנוקרועותפיסותמגולגל,צבעוניעיתוןעיתון,בעצםאוכלשהו,צעצוע

דלתאתופתחההברווזיות,הרזות,רגליהעלהתינוקתקמהאזוסנטרה.חולצתהעל

לבבותאיריסאיךראתהלבבותאיריסתמיד.נעולהשחיתההסלון,למרפסתהיציאה

אומשהו,אמרהאםגםזאת,ובכלאותה.הפתיעזהיתר.בנחישותבעבודתהממשיכה

החולדות.עץאלהישרוזחלההתינוקת,להשעתהלאלחזור,בצעקהלתינוקתקראה

לה:שרובלהבה,ופיצפצורטטוהלחיםהכתומיםששפמיהןכרסתניות,חולדותזוג

כחולהשסק.מבליעתהתינוקתמתהמכןלאחרשנייהחיי.חיי.יא·בינתי,תחלמי,אל

עלהארץ'מןאומחו"לאור'סלילילראותהפסיקהבאמתלבבותאיריסזה,אחריכולה.

שאךהמיוחדת,השעווה'ברקיחתבמלוןבעבודתהבדבקותוהתרכזהמתים,עלאוחיים

עלתהלשנהאחתשמעוני.ארזעםשניהלהוהקבועהנפלאברומןוכמובן,ייצרה,זה

~ילת,התינוקת.שללקברה

רקנקראהוהיאשם,לתינוקתהיהלאזהלפניכיהנה,כשהגיעורקכךלהקראההיא

הבתמצבה,בגללמאודמדוכאתחיתהלבבותכשאיריסלפעמים,אוהילדה,התינוקת,

הנידח,אילותקיבוץלידהדקלים,מוקףהקברותבביתהמסומם.שלהבתאויאיר'של

בשליטתה,שלאיורקת,לבבותאיריסחיתהאותה,רואהאינושאישמוודאתכשהיא

סבתא,פעםאותהשהנחתהכמוכמעטהמצבה,מןהרחקהצידה,חשאיותיריקותשלוש

רגעים.כמהבשתיקהשםלהועמדהפגר,אורוחשחור,בחתולשנתקליםאימתכל

מה,משוםפתחה,לרכוש,להעזרששמעוניהממוזגת,החדשה,למכוניתהשבהכךאחר

ועיניהאיריס,נסעהבחזרההקצרההדרךכלהביתה.ונהגההמוגפים,חלונותיהאת

לומר'אפשרואטום.סמיךעיסתי'חומרבמיןונחתמוהלכוהפעורות,המאופרות,

מטעם"
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הזה,הזמניהעיוורוןאותהעזבגםשםלדירתה.פגע,ללאמגיעה,חיתהרבשבמזל

התינוקת,קבראתעזיבתהעםשנה,מריעצמועלחזרשהדברומכיווןהצטללו.ועיניה

הדוקטורשלה.לרופאהמשונההתופעהעלוסיפרהמבוכתה,עלאחתפעםהתגברה

להילחץ,מהאיןמוכת·יגון,שכולה,אםשלטיפוסינפשיצערלגמרי.טבעישזהאמר

ארוךזוגיסופשבועבקרובלכשיזמיןקלה,בהנחהלזכותיוכלאםבעדינותביררואחר

מע.כשיוכברכיאםארז,אתביטחון,ליתרשתשאל,ואמרהבמתק,חייכהאיריסבמלון.

סגור.הענייןאתלראותהדוקטוריכול

מטעם"
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לאומי"ביטוחלהםישלם"ו:!1~ב:ן-מאזן

כלפיהמדינהשלביחסהוהשינויהישראליתהבורגנות

הפלסטינית""המדינה

להגדיליכלהישראלשלהקובעתהבורגניתוהשכבהנמוךהכיבושמחירהיהעודכל

ברגעלתמיכתה.הכבושיםמהשטחיםההפרדהרעיוןזכהלאהמצב,מןרווחיהאת

ואחראוסלוהסכםשלהנלהביםלתומכיםבישראלהקפיטליסטיםהיוהשתנה,שהמצב

תומכיםהתשעים,שנותתחילתמאזשלהם.האינטרסיםהבטחתתוךשרון,שלכך

עםביחדמתבצעתשהיאבתנאיההפרדה,במדיניותישראלשלהקפיטליסטים

וממנהיגישרוןבממשלתשרשהיהמיעימהם.רקהמיטיבהליברליתהניאוהמדיניות

"אניהזה:המחנהמןחלקשלה"התמתנות"אתממצהליברמן,אביגדורהקיצוני,הימין

לאומי"ביטוחדמילהםישלםשאבו·מאזןוולאג'ה;ואתמוכאברג'בלאתרוצהלא

קהללפני , 2004בדצמבר-16בהזה,הראיוןלפניחודשיםתשעה .) 2.9.2005("הארץ",

מקרי,זהאיןאתנית.להפרדהתכניתואתליברמןהציגהרצליה,בוועידתמאוד,מכובד

מאדריכליביילין,יוסיז'נבה","הסכםשלו,השלוםהצעתאתהציגמושבשבאותו

אלפונההואכימגלהליברמן,שלהרטוריקהאחרימעקבמרצ.וראשאוסלוהסכם

הקפיטליסטיםדיוקוליתרישראל,שלהכלכליתהאליטהביילין,פנהאליוקהלאותו

בתפיסתוה"תפנית"את,ב"הארץ",גלילילילי , 2005בספטמברסיכמה,כךהליברלים.

ליברמן:של

ותיקים,עולים,כולם.פשוטהואשלההמוצהרהיעדשקהלחדשה,מפלגהבונההואעכשיו

רוחהשמאלגםמעניקמדינית,יוזמהלכלכבסיסהדמוגרפיהנימוקבאימוץ ...שמאלימין,

הבעיהאתלתחוםלמהדמוגרפיה,כבראםדמוגרפיה.שכולהליברמן,שללתכניתוגבית

והיאהירוק,הקובתוךכאן,גםמצויההדמוגרפיתהסוגיההריבלבד?הכבושיםלשטחים

תכניתואתמציגכשהואליברמןבונהבדיוקזהעל '. 67לגבולותהחזרהעםגםתיפתרלא

למדינהישראלאזרחיערביםאלפימאותשלהעתקתםשעיקרהואוכלוסין,שטחיםלחילופי

לשוןבלעדיה.-חלקםאדמתם;עליועתקואל-פחם,אוםבאזורכמוחלקם,הפלשתינית.

מדינהשנקיםייתכןמחדש."לאאותוולחלקלירדןהיםשביןהמרחבכלאתלקחתאחר:

בהצהרה,ומפתיעאומרהוא,,·לאומית",למדינהתיהפךוישראלמיהודים,נקייהפלשתינית
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"כן,ביילין?יוסיכמוקבע.הסדרעללדיוןמיידיבמעברתומךהואשנוצרהמצבלנוכחכי

לגבולותלחזורשצריךחושבלאאנילבייליןבכיגור"אבלליברמןמשיבביילין",כמובהחלט

 ) 2.9.2005"הארץ",נזיז",שםנפרק,("פה ",' 67

רובעלמושגיתאחדותמכסהלליברמן'בייליןביןהגדוליםההבדליםכללמרות

אתנית,להפרדההתוכניתברצינותנשקלתאורכהלכלישראל.שלהפוליטיתהקשת

היבטרקחיתה 2005שלבקיץמעזההנסיגהשלה.ביותרהמובהקהביטויהיאוהחומה

מאזהשנים,עםתמיד.כאןהיהאומאליו,מובןשהיהמהלךזהאיןהאסטרטגיה.שלאחד

ששיקפהמושגית,טרנספורמציהישראלשלהפוליטיהמרכזעבר , 1967שלהכיבוש

בקושראוהקודמות,התפיסותבמקוםהישראלית.הבורגנותשלהרוחותהלוךאתתמיד

ישראלביןמחסוםלהקיםהתשוקהבאהאבן),אבאאותוהגדיר(כךאושוויץ""קוהירוק

לפלסטיניםישראלמדינתביןהכלכלייםביחסיםרקאעסוקזהבמאמרלפלסטינים.

אזרחישלוהפוליטיתהכלכליתאפלייתםהכיבוש.משטרנתיניכלומראזרחיה,שאינם

האםלימין.הציוניהשמאלביןהגדולההקירבהאתמדגימהדווקאהפלסטיניםישראל

אםליברמן?שלהטרנספרבהצעותתמיכהאחרלהיגרריכולאינובאמתהציוניהשמאל

ספקבישראל,הערביםאפלייתשלההיסטוריהפיעלאוהרחוק,העברפיעללשפוט

הפלסטיניםהאזרחיםעללהגןכדימבתיו,אומעורו,ייצאבאמתהציוניהשמאלאם

להטעותיכולההשאלהאבלליברמן.שלאלוכמועמדותמפניישראלמדינתשל

טיהורלבצעאינטרסישהישראליתלבורגנותהאםאחרת:להישאלצריכהשהיאמשום

שלהיחסמןהדיוןייפרדכאןאבללתנאים.בהתאםבוודאיתשתנההתשובהכזה?אתני

הכיבוש.לנתיניביחסןויתמקדהפלסטינים,ישראללאזרחיוהמדינההבורגנות

והפרדה,!ניצולהפלסטינים:כלפיממשקאופנישנירקלישראלהיו 1967מאז

ממשאבילהרוויחלהשאיפשרה"זול",הכיבושאתלשמרישראליכלהעודכל

שוםעשתהלאהיאזול,עבודהככוחהפלסטיניםאתולנצלהכבושיםהשטחים

אתישראלשינתההאמיר,הכיבוששמחיראחרירקמהשטחים.להיפרדמאמץ

ויתורפירושןאיןהיפרדות,אוהפרדה,להדגיש:ראויב"היפרדות".והחלהמדיניותה

השמאלוממשלותהימין(ממשלותישראלממשלותכלהכבושים.השטחיםעל

שלכולןאףבחלקן,שנפלהאוצרעללוותרסירובמלכודת:אותהלתוךנפלוהציוני)

אזרחותמעניקהיהסיפוחהשטחים.אתלספחתוכללאממשלהשוםכיברורהיה

יצרהההחלטהאייהודית.מדינהלהיותחדלהחיתהוישראללפלסטינים,מלאה

נהערת segregattonהאנגליהמונחלסימון'הפרדה'העבריתהמלהתשמשבולוהדיוןלאורך 1

המתרגם]
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חייםעשורים,ארבעהכמעטבתתקופהבמשךפלסטינים,מיליונישבומיוחדמצב

כיווןחוקיות.אופוליטיותחברתיות,זכויותובלאאזרחותבלאצבאי'ממשלתחת

ביןהיחסיםאתעיצבהכלכלה,אחר'כוחהתעכבה,השטחיםעתידעלשההחלטה

לפלסטינים.ישראלמדינת

מודעת,מדיניותראשית,ההחלטה"."איבעקבותהתרחשועיקרייםתהליכיםשני

אספקתישראל:שלבתשתיתמוחלטבאופןלתלוייםהכבושיםהשטחיםהפכופיהעל

שילובםשנית,ונו'.לנמליםהגישההתקשורת,מערכתהבריאות,שירותיוחשמל,מים

העשוריםבשניבשטחיםהיחסיהשקטישראל.שלהעבודהכוחבתוךהפלסטיניםשל

באופןהקהל,דעתבישראל.הזההמבנההתקבלשבהלקלותתרםלכיבושהראשונים

ואתהשטחיםאתרק"שיחורנו"לאכיהתפיסהאת'אימצהטיפוסיקולוניאליחשיבה

חייםלאורחנגישותלהםש"הענקנו"הפלסטינים,אתאףאלאהקדושים,המקומות

זכתהשבוהצלחה,סיפורבכיבושלראותהיהאפשרהזה,במובןהמערב.שלמודרני

מודרנית.ליברליתבמדינהמחייםנהנוהפלסטיניםואילוזול,עבודהבכוחישראל

שונות,שיטותבאמצעותשישראל,משוםהפלסטינית,האדמההתכווצההשנים,עם

ממש,שניםבאותןהשטחים.מקרקעותחלקיםהפקיעההעליון,המשפטביתבסיוע

להשתמשביכולתהתלויהחקלאיתחברהשלושה.פיהפלסטיניתהאוכלוסיהגדלה

הפלסטיניםשלפרנסתםואולם,טריטוריאלית.מבחינהלהתפשטואפילובקרקע,

המחסורהחקלאית.בתוצרתםולאהישראליבשוקויותריותרתלויהלהיותהפכה

לקפוץאותםדחףשלהםוהמשפטיהחוקיוהמעמדבשטחיהםלהתפרנסבהזדמנויות

שלהמיםושואביהעציםלחוטביהפכוהפלסטיניםהעבודה.בשוקהזדמנותכלעל

 2 ,הלבןהצווארוןעבודותעלעטובישראלהיהודיםהישראלית.החברה

חופשיתלישראלהכבושיםהשטחיםביןהתנועהחיתההראשונה,האינתיפאדהעד

כאשרואולם,הירוק.הקואתלמחוקמאמץכלעשתהוישראלרשמי'בלתיבאופן

משולב,עבודהכוחלהיותהפלסטיניםחדלו ,-1987בהראשונהההתקוממותפרצה

אינתיפאדההפנילהרבהכיהזה,במקוםלהזכירחשובהשתנתה.והמדיניות

שנותתחילתלמןהגדולים,הפיגועיםגלילפניגםהשנייה,

להיפרדישראלפעלהעכשיוהישראלית.המדיניותהשתנתההתשעים,

עבודה.במהגריהמירההפלסטיניםהפועליםאתמהשטחים.לאאבלמהפלסטינים,

מרגינליזציה,תהליךשלבשיאוהישראלית,החברהשוליאלדחיקתםאחרירק

הסכםאירוני,באורחמועדף.כפתרוןמדינות""שתישלההצעההשטחפניאלעלתה

השנההאתנית.ההפרדהלעידןהיה-הפיוסעידןאתההסכםצייןלכאורה-אוסלו

הישראלי",העבורהבשוקהשטחיםערביימים:ושואביעצים"חוטביאפשטיין,לויןונוחסמיונובמשה 2

 • 1987 , 4"מגמות"
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העבודהמהגרימספרשבההמפנהנקודתאתמייצגת , 1994אוסלו,הסכםשבעקבות

הפלסטינים.העובדיםמספרעלעלה

הראשונותהשניםעשריםניצול:שלתבניות

לאואוכלוסייתםהכבושיםהשטחיםעתיד , 1967מלחמתשאחריהקצרהבתקופה

ממיתוןאזשיצאהלישראל,להיכנסהפלסטיניםהורשולאתקופהבאותהברור.היה

אחרי .)-1968ו 1967(בשניםאחוזיםמעשרהליותרשהגיעהבאבטלהמל~.ךה ,כבד

אחוזים. 4.5שללשיעורירדהוהאבטלהמשמעותית,כלכליתהתאוששותבאההמיתון

-פלסטיניםבעובדיםמאסיבישימושכךאחרנעשהבהםעיקריים,סקטוריםבשלושה
הפלסטיניםהיועת,באותהעובדות.בידייםחמורמחסורנוצר-וביגודחקלאותבניין,

הפלסטיניםביןוהחינוךהחייםברמותהפערעבודה.הצעתכלעללקפוץלהוטים

רקלפלסטינים.שהוצעוה"זולים"המקצועותשלטיבםאתעיצבבישראלליהודים

ויותר)שנים(תשעעל·תיכוניחינוךבעליהיווהרצועההגדהמאוכלוסיאחוזים 17

אחוזים. 51עלהשיעורעמדבישראל :-1967ב

פועליםהבריחוישראליםקבלניםחדשה:תופעהצצההבאיםבחודשיםוכ,ר

בעיקרמעסיקים,ברור.היההפלסטיניםלהעסקתהמניעישראל.לתוךפלסטינים

"מוכן"שהיהזול,עבודהכוחעלידיהםאתלשיםיכלושמניתי,הסקטוריםמשלושת

גםקידום,ואייציבותאישלסוגכלעםלהסכיםואףמאוד,נמוךשכרתמורתלעבוד

להתארגן.אפשרותאומשפטיתהגנהכלללא

ביולימדיניותהאתשינתההיאישראל.ממשלתשלעמדתהאתשינההכלכליהלחץ

שחיתהכיווןבישראל.ולעבודלהיכנספלסטיניםשלמבוקרתלכמותוהתירה 1968

סוציאליסטית,רגישותבעלתממחויבותשנבעוההוראות,אחת"עבודה",ממשלתזו

כדיישראל.אזרחיהעובדיםשללשכרםישווההפלסטיניםשכרכילהבטיחחיתה

עכשיוגם .ממשלתיתשלומיםנהלמידרךלעבורהכסףעלהיהזותקנהלאכוף

והפועליםהישראליםהקבלניםהצדדים,שנייותר.חזקיםהכלכלייםהכוחותהיו

ממשלתי,פיקוחכלללאאלה,מולאלהעסקיהםאתלנהלהעדיפוהפלסטינים,

שליטההקבלניםקיבלוכךפיקוח.שלאחריםומסוגיםמסיםמתשלוםלהימנעכדי

שהקבלןלפניעודהפלסטיניהפועלהועסקהמקריםברובההעסקה.תהליךעלמלאה

רביםפלסטיניםפועליםהמשיכוכךעלבנוסףעבודה.לאישורבקשההגישהישראלי

חוקי.לאבאורחלעבוד

רק-1970ל 1967השניםביןמהיר.היההישראליהעבודהבשוקהפלסטיניםשילוב

הערכותפי,על-1970בכבראבללישראל.להיכנסהורשומהשטחיםעובדיםאלפיכמה
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עבדואזרחים"שאינם"ערבים ooo,20כ·לסטטיסטיקה,המרכזיתהלשכהשלרשמיות

 , 197 2עדהצמיחה,עםויחדהבאה,בשנההוכפלההזאתהכמותישראל.מדינתבתחומי

 60,000 ,-1973בהמדינה.בגבולותולעבודלהיכנספלסטיניםעובדים 50,000הורשו

בישראל.עבדוהכבושים,בשטחיםהעבודהמכוחאחוזים-30מיותרשייצגופלסטינים,

פלסטיניםו s,oooמ·יותרעבדו 1982עדהמכסה.אתהממשלהביטלהדבר,שלבסופו

היההעובדיםמספרהערכות,פיעלוברצועה.בגדההעבודהמכוחשלישבישראל,

אפשטיין).ולדיןסמיונובשלמעבודתםלקוחיםהללוהנתונים(כליותר.עודגדול

מקצועיות-למחצה,אולא-מקצועיות,עבודותידניות,בעבודותהועסקוהפלסטינים

חייהםורמתאזרחי,מעמדהעדרדיוקליתראוהאזרחי,המעמדנמוך.לשכרהזוכות

אופוליטיותזכויותשוםלהםהיושלארקלאניצולם.אתהעמיקויחסית,הנמוכה,

אתביצעובבוקר,לישראלנכנסוהםנראים.בלתיהיוהםמסויםבמובןחברתיות,

מצבהכבושים.בשטחיםוכפריהםעריהםאלשבוהחשיכה,רדתעםואז,עליהם,המוטל

ישראלשלה.הכבושיםלשטחיםהמדינהביןהגיאוגרפיתלקירבההודותהתאפשרזה

מעטלהשקיעהחליטוהישראליםהמדיניותקובעימהכיבוש.משמעותיבאורחנהנתה

בנוסףכימדגיש , 3היוהרה""מחירבספרוסבירסקי,שלמהבשטחים.האפשרככל

הושקעושלאמסיםגםמהםגבתהישראלזול,עבודהככוחהפלסטיניםשללניצולם

וכפתהבעליהםאתלפצותבליומיםאדמהכמומשאביםניצלהישראלבשטחים.מחדש

הראשונה,האינתיפאדהעדכיצד'מראהסבירסקימוצריה.אתלייבאהפלסטיניםעל

השטחיםכיהבטיחהישראלהכבושים.לשטחיםמתוצרתהאחוזים 10ישראלייצאה

מתחרה.שוקיפתחולאהכבושים

המעסיקיםשלהאינטרסיםעלשמרו"עבודה",או"ליכוד"ישראל,ממשלותכל

הפלסטינים.הפועליםשלהשכרבתנאילשיפורמדיניותשוםאכפוולאהחזקים

בפועליםהממשלותכלהשתמשוהקפיטליסטית","הקואליציהעםביחדמזאת,יתרה

שלעבודתם , 4בישראלהעובדיםשלנמוךשכרעלששמרעודף,עבודהככוחהפלסטינים

אידיאולוגיהעלנוסדהישראלהישראלית.החברהמבנהאתשינתהדווקאהפלסטינים

זה.תהליךבאמצעותשהתפוררועברית","עבודהשלואתוס

למשאבים,גישהלההותרהשלאמובןעבודה.שוםהוצעהלאהכבושהלאליטה

עבודהחיפשוהלבןהצווארוןעובדיכלשהי.יוזמהלפתחהפלסטיניםיכלובאמצעותם

ההכשרהבעלישלמרביתםאתהעסיקוהמפרץנסיכויותואיחודירדןערב.בארצות

שניםבאותןכילישראליםגםהתבררבאחרונהזו.הגירהעלבירכהישראלהמקצועית.

 • 2005מפה,היוהרה","מחירסבירסקי,שלמה 3

לדעתו,המשק.שלמחדשארגוןלבצעמסירובהישראלכלכלתסבלההארוךבטווחכיטועןסבירסקי 4

ישראל.שלהפריוןאתמגדילהחיתהומיכוןבטכנולוגיההשקעה

ע.וטעס"
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פלסטיניםשלהגירהלזירוזתוכניתהציוני)השמאל(שלישראלממשלתהפעילה

 .) 18,8.2005"הארץ",(מוסףמהרצועה.

 2000עד 1987 :הפרדהשלתבניות

ייסוריהםמרוסנת.בלתימאינפלציהישראלכלכלתסבלההשמוניםשנותבתחילת

מהםרביםשיפרומסוימת,לרמהוערזה,לשלבעריותר.גדוליםהיוהפלסטיניםשל

לאינתיפאדהנוסףמניעהיהזהכלכלימצבלמובטלים.היועכשיוהכלכלי.מצבםאת

ביןהיחסיםעלהרסניתהשפעהחיתהזולאינתיפאדה . 1987בסוףשפרצההראשונה,

העימותאתשהעמיקוהתופעותאחתהפלסטינים.לפועליםהישראליםהמעסיקים

התשעים.שנותבתחילתהסכינאותתופעתחיתהאלוהעבורהיחסיאתיותרעורוזיעזעו

סבירסקיהסגר"."עירןלכנותושאפשרמהאתישראלהנהיגההתשעיםשנותמתחילת

עלשהוטלו-291והמערביתהגרהעלשהוטלוסגרימי 1996-342ל 1993ביןמונה

אפילומיוחדיםלאישוריםהפלסטיניםנזקקוהחרשההדוקטרינהפיעלעזה.רצועת

מגוריהם.מאזורילצאתכרי

למציאותהפכהעזהורצועתהמערביתהגרהישראל,ביןהמעברשעריסגירת

אוסלו:הסכםהתבססעליוהעיקריהרעיוןוחיתההתשעים,שנותמתחילתיומיומית

המרינות,שתירעיוןוגיריםעורקרםהזהמהגרעיןהחברות.שתיביןחומההצבת

ניזוקווהפלסטינית,הישראליתהכלכלות,שתיובוש.שרוןפרס,עליושמדבריםכמו

להסתמךעוריכלולאישראליםקבלניםגדולים.זמןלפרקיהמעבריםמסגירתכתוצאה

פלסטינים.עובריםעל

כריעבורהמהגריישראלייבאהגוברת,מאבטלהסובליםהפלסטיניםבעור

הפעלתהמאזלישראלשהגיעהניאו·ליברלי,החזוןעכשיועמדבבסיסאותם.שיחליפו

"הקואליציהאתקידמההתכנית .-1984מהחרשההכלכליתההבראהתוכניתשל

הגלובלית.לכלכלהישראלאתלפתוחכריחדשותמוטיבציותועיצבההקפיטליסטית",

לישראלזרמוהעבורהמהגריהתהליך.שלאחראספקטרקהיהעבורהמהגריייבוא

והטובין.ההוןזרימתעםניחר

לישראלהגירהשלגלזרםהמזרחי,והגושהמועצותבריתמהתמוטטותכתוצאה

הפלסטיניםהעובריםאתלהחליףישראלחשהבתחילההתשעים.שנותמראשית

תמריציםלהעניקגםניסתההממשלהיהודים.היושרובםהמהגרים,באמצעות

מהשטחיםהעובריםשלבמקומםשיבואוכריצה"ל,למשוחרריבעיקרישראל,לאזרחי

העלהוזהלדיור,הביקושאתבמהירותהעלההרוסיההגירהגלואולם,הכבושים.

החרשיםהמהגריםפלסטינים.ברובםהיוזמןלאותועראשרלפועלים,הביקושאת

מטעם"
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בעלימעסיקיםמצדלחץבעקבותדבר,שלבסופובבניין.לעבודרצולאוהישראלים

והמהירהזולהפתרוןאתלקבלרביןממשלתהעדיפההקבלנים,התאחדותכמועוצמה,

עבודה.מהגרישלייבואביותר:

היההמניעהמהלך.בעיצובמשמעותיתפקידמילאההקפיטליסטית""הקואליציה

וביכולתהזרותבהשקעותפגעהפלסטיניםעםהעימותהגלובליזציה.מתהליךלהרוויח

החרםאתלסייםביקשוהישראליםהקפיטליסטיםזאת,אףזאתבחו"ל.עסקיםלנהל

חיתהזוקואליציהבעולם.המובילותמהחברותכמהשלמוצריםייבואשמנעהערבי,

הסכםשלביותרהחזקהתומךוהיההשלוםלשיחותישראלאתשדחףהמובילהכוח

כותב:פלויואב .אוסלו

דלתא"תעשיותהגדולההטקסטילחברתמנכ"ל Iלאוטמןדבהכריז ) 1992 (הבחירותלפנישבוע

המכשולכיהעסקית,בקהילהמפתחודמותישראלשלהתעשייניםהתאחדותנשיאבעברגליל",

כאשרמיד ...האזוריתהיציבותאיהואהישראליבמשקזרותהשקעותשלבדרכןהעומדהראשי

ישראלשלהעסקיםקהילתראשיפירסמו , 1993בספטמברבאוסלוההסכםעלהחדשותדלפו

 5הטובות",השניםלמעזשלום"להביאולפרסלרביןוקראו ...ב"הארץ"בתשלוםמודעה

גלויה.חיתהאוסלוהסכםאדריכליעלהקפיטליסטית""הקואליציהשלהשפעתה

העניקהואמסויםבמובןישראל.בכלכלתהפלסטיניתהתלותאתהעמיקההסכם

בר·טיעוןצדכלהיההתקנותאחתפיעללמשל,כמעט·חוקי.מעמדהזאתלתלות

 6הפועלים.שלעבודתםתנאיואת Iלתחומיוהנכנסיםהעובדיםמכסתאתמחדשלהגדיר

כוחעלמלאהשליטהזוקיבלהלישראל,נכנסופלסטיניםעובדיםשרקכיווןבפועל,

חיתההישראליהעבודהשוקסגירתפלסטינית,ראותמנקודתהפלסטיני.העבודה

דרשוהפלסטיניםותלות?כיבוששנות 25אחרילעבודיכלואיפהקיבוצי.עונש

והצליחההתעקשהישראלאבללפניהם,ישראלשלהעבודהשוקאתלפתוחלפיכך

בנוסףישראל.בידיבלעדיבאופןנשארהסחרעלהפיקוחמזו,יתרהזו.תקנהלהעביר

ישראליות.חברותבידילהיעשותהיהחייב Iאוסלוהסכםפיעלהייצוא,כלכ,רעל

אתלשחררהפלסטיניםניסו Iאוסלומדיוניכחלקן 994ב·שנערכו Iפאריזבשיחות

לקבלסירבהסופיים,גבולותהעדרעלהסתמכהישראלזה.כפוימכסמאיחודעצמם

זו.לסחטנותגםפלסטיניתהסכמהלהשיגהצליחהאףולבסוףהתביעה,את

העסקיםבפניעכשיונפתחומימוש,לידיבאלאהשלוםשתהליךהעובדהלמרות

נעוליםהיולכןקודםאשר-האסיאתיהשוקבעיקר-רביםזריםשווקיםהישראליים

5 Yoav Peled, "Profits or Glory? The Twenty-Eighth Elul of' Arik Sharon" New Left 

) 2004 ( 29 Review . 

 . 2004אביב,תלספרישלום",על"שקריםריינהרט,טניה 6

מטעם"
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שוםלמעשההושקעלא 1993לפנילישראל.הגיעהשקעותשלזרםהערבי.החרםבגלל

דולר.מיליארדשניעדמיליארד s.1ל·הזהההוןהגיע-1995בואילובישראל,זרהון

התדרדר.הכלכלימצבםהפוכה.חיתההפלסטיניםבשבילאוסלוהסכםמשמעות

פלסטינים,לפניהעבודהשוקשעריסגירתשבמרכזהההפרדה,מדיניותבעקבות

סבלוהישראלית,בתשתיתהפלסטיניםשלהגמורההתלותבעקבותלכך,ובנוסף

בנפרד.כלכלתםאתלפתחממששלאפשרויותכלבלאהמוניתמאבטלההפלסטינים

שוםעצמהעלקיבלהלאישראלבוהפרדהשלתהליךפאקטו,רהיישם,אוסלוהסכם

כעתנטשהישראלעשורים.שלושהכמעטבמשךבשטחיםשעוללהלמהביחסאחריות

הפלסטינים.את

"העוצרבמשךהישראלי.העבודהמכוחאחוזיםשבעההפלסטיניםהיוו-1987ב

ישראל.שלהעבודהמשוקאחוזים 6.5כלומר s,6oo 1ל·מספרםירד , 1993שלהגדול"

הזריםהעובדיםמכסתאת ,אוסלוהסכםשאחריהשנה , 1994ב·ישראלהעלתהמצידה

 1993ביןהתרחשהזריםהעובדיםבמספרביותרהמהירהגידול .)!( Zו , sooל· 4,3ooמ·

עובדיםישראלייבאהבעיקרממשלה.כראשיופרסרביןשלכהונתםבעת ,-1996ל

כיום,הקומוניזם.קריסתאחריהתמוטטהשכלכלתהאירופה,וממזרחהרחוקמהמזרח

 , 240,000עלבישראלהעבודהמהגרימספרעומד ,-2004לנכוניםמספריםפיעל

העבודהמהגרישאלתכיאפוא,ייפלא,לאאזרחים.ימיליוןשישהבתאוכלוסיהמתוך

במציאותאבלמספרם,אתלצמצםישראלהחלה-1996באמנם,חברתית.לבעיההפכה

אחריגםבמקומם.אחריםייבאהעובדים,מגרשתובעודהמסתובבת","דלתזוחיתה

מספרם.לעלותהמשיך 1996

בתחוםנשארו Aאזוריהפלסטיניים.השטחיםשללפיצולםהובילאוסלותהליך

אזרחיתסמכותותחתישראלית,צבאיתבשליטהנשארו Bאזוריהישראלי,השיפוט

כלשלמחדשהכיבוש(עדמלאהפלסטיניתלשליטהעברו Cאזורירקפלסטינית.

אתתיארהקורןאלינהמגן")."חומתהרשמיתהישראליתבלשוןשקרויבמההגדה

סוהרכבתיהשנייה,האינתיפאדהבעתובעיקראוסלושאחריבעידןהכבושיםהשטחים

אפריקה,דרוםבתוךלעבודהשחוריםנסעובכטוסטןשכונומהאזוריםאםגדולים.

אזוריהזאת.הזכותאפילואיןלפלסטיניםהרימגוריהם,למקומותבלילותלשובכדי

סיכויוללאהולמים,וקיוםלמחיהאמצעיםללאענקיים,סוהרלבתיהפכומגוריהם

 8ממש,שלמוסדותלבנות

7 Adriana Kamp, and Rebecca Richman. "Foreign Workers in lsrael" Information on 

) 2003 ( 13 . tic·e in l,1·rael Adva Center, vol ~ Equality and Social Ju, , 

 • 2004 , 1ו'ישראלית","סוציולוגיההגטו",מושגעלישראליות"מחשבותקורן,אלינה 8

 4מטעם
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כאן"ואנחנושם"הם

הפרדהשללמדיניותכברחיתהישראלמדיניותכאשרפרצההשנייההאינתיפאדה

קמפשיחותהתמוטטותרקלאכלכלי.כנכסעודנתפסולאשהפלסטיניםואחרי

גםאלאשנה,אותהשלבסתיואקצהאלאינתיפאדתלפרוץהביאה 2000בקיץדייוויד

הלךדייווידקמפשלהכושלהארכיטקטברק,אהודכילזכורראויהכלכליים.התנאים

ברק"מולדת".שלו,הטרנספרומפלגתזאבימרחבעםששאלסיסמהבעזרתלבחירות

הצבאית,לקצונההבורגנותביןהתחומיםלטשטושביותרהמובהקהסימפטוםאוליהוא

שהואכמוהמדינות""שתילפתרוןפלסטיניתעצמאותבין ,הציונילשמאלהימיןבין

חסרימקוטעים,שטחיםעםהפלסטינים,עלהנכפותהמגוחכותהמפותמתוךעולה

הגדולים").ההתנחלויות("גושירצף

שלהראשוניםבשבועותכברהפלסטיניםבקרבהגבוהיםההרוגיםלמספריבנוסף

התשתיתאתגםישראלהרסהחייהם,לכלהנכיםהפצועים,מספריהשנייה,האינתיפאדה

הפלסטינית,החקלאותאתחנקהעוצרבשטחים.שהתקיימווהכלכליתהפוליטית

באפשרותהיהלאהאינתיפאדה,שנותוחציארבעבמשךהמרכזי.הכלכליהסקטור

דצמברעדאחרת.חקלאיתותוצרתזיתשמןלייצאהפלסטיניםשלהחקלאיהמשק

נהרסו.מעובדתאדמהשלמ"ר ooo,3,669מ·ויותרזיתעצי 112,900נעקרו 2001

מהפלסטיניםאחוזים 53אחוזים.-57להללובשניםהגיעוהפלסטיניתהאבטלהממדי

לישראלוהגדההרצועהביןהמעברים 2000סתיומאזליום.דולרמשניפחותעלחיו

כדירביםומחסומיםמכשוליםישראלהציבההכבושיםהשטחיםבתוךאפילוסגורים.

הריטרור,מפניהתגוננותהיההזההצעדמאחוריהרציונאלאםגםתנועה.למנוע

שלוהפיכתהלישראל,משטחיהאחוזיםשמונהסיפוחתוךלגדה,מסביבהחומהבניית

השנייה.האינתיפאדהעםהחלשלאמתהליךחלקמהוותענק,למכלאתעזהרצועת

בשטחיםהפלסטיניםכלפיהישראליתהמדיניותשלתבניותשתיביןהמקשרהחוט

במחנהורבה,במידההיום,נמצאהציוניהשמאלהישראלית.הבורגנותהואהכבושים

מרצלאהציוני,השמאלתמךלא"זול"הכיבושהיהעודכלשרון.הממשלהראששל

לעובדיםחלופיפתרוןנמצאכאשררקעמים".לשנימדינות"שתיבהקמתהעבודה,ולא

מדיניותאתגםומאפייןהשתנה,שלאמההישראלית.המדיניותהשתנתההפלסטינים

מגרשלאגבול,מזיז"אניהבורגנית.הקואליציהשלהנצלניהבסיסהואההפרדה,

אפשראילעזוב.ייאלצוהםאוליהגבולאתלהזיזאפשראישבובמקוםכיאםאנשים,

לכתבתליברמןאמרקונצפטואלי",מאבקלנהלצריךטריטוריאלי;מאבקפהלנהל

לצלילירוקדהואמתון"."ימיןלאוגםקיצוני""ימיןאיננוכברליברמןגם"הארץ".

השטחים.אתכסורווחים.להםתנוישראל.שלהבורגניםאחרים,רועיםשלחליל

יוסףבןמאנגלית

מטעם"
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באוויר"המרחפים"דברים

ה)פםיכואנליזהכ(ביקורתהציונות

ידוע.במצבנמצאתכשהיאולהצמיחולקלטוהאדםדוחתוכלשלאודעזדרבדבעולםאין

 ) 1897אבות","נחלתהעם,(אחד

שעה;מדישלוהלאומיהדופקפעימתאתלמששהצורךמןפטורהיהודיישראל,בארץ

לחלוטין.בריאהואזה,במובן

 ) 1912העם,לאחדגורדון •ך .א(

שחייליולואכפתלאכימפקודיולכמהאמר ...יעלוןמשהרב·אלוףהישראלי,הרמטכ"ל

משוגעים",כמו"נראים

הנגרמותהחבלותאלאהטרור,איננוהשלוםאלבדרךהאמיתי'"המכשולמקגריל,(כריס

 ) 2003ביוני, 20שרון"',שלצבאובידי

בשנתהרצלתיאודורשכתבהרומאן"אלטנוילנד",גיבורל;אננרג,פרידריךהד"ר ... ::· 

אבל ,עורך·דיןהואבהכשרתו 1התאבדותית.נטייהבעלדיכאוניאדםהוא , 1902

"מחפשיםלמודעה:עונההואאחדיוםמיאוס.בומעורריםהחברתיתוסביבתומקצועו

נ·א;-נ;דיהשםלפילפנותבחייו.אחרוןניסוילעשותהמוכןומיואש,משכילצעיר

כרוכה-קינגסקורטמרושמוגוישליוזמתופרי-התוכנית 2מחלקת·המשלוח."אל

בארכיפלגסלעהשקט,באוקיינוסבודדלאיובעקירההאנושיתהחברהמןבפרישה

כשביקשהמיםמןשמשיתיטאהיטיובן ...אילםכושימשרתים,"שניועליוק~ק

האחרון,"כניסויהבדידותאפואלי"נשארה 3אומללה,"אהבהבשלעצמולהטביע

ללאבדידותגדולה,בדידותלהיותצריכהשזו"אלא ,לפרידריךקינגסקורטמסביר

ועללכלוכםעלהעלובים,מאבקיהםעלהאדם,בניעלמאומהעודלדעתלאתקדים.

 ...מאבקיםוללאמשאלותללאעמוקה,ממשית,אמיתית,בדידותלמצואבוגדנותם.
 4חטאם."בשללבני·האדםלהםשאבדגן·עדןאותוהיאהבדידות

כבדרךלווייתולבןמציעוקינגסקורטפלשתינה,פניעלבדרכםחולפיםהשניים

 ,מולדתךאתלראותחשקלךאיןכלום ,דוקטור ,לינא'"אמורבמקום.ביקורלערוךאגב

לטרייסט?'לשוברוצה'אתהפרידריך.תמהמולדתי?''אתהעולם?'מןניפרדבטרם

משיבכךעלפלשתינה!'"-היאלפנינומולדתך'הןקינגסקורט.צעק'חלילה!'

מטעם"
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הייתילאמימיילפלשתינה.יחסשוםליאיןבידך.טעותכוונתך?זאת ,חא"'פרידריך:

הנובעדיכאון,שלהתקףבעודשוקעפרידריךלאסון:במהירותהופךהביקור 5 '".םש

ובחלקוססגונית"),אוריינטליתב"מצוקהמלאה(יפואוריינטליסטיתמסלידהבחלקו

מעירשארצה,"'ככלבלבילפשפשאני'"יכולעמו.בנינוכחבוהמתעוררתהרתיעהמן

ולאלהליהמשותףדברבולמצואיכול'"אינניהמערבי,בכותלביקורלאחרפרידריך

 6הלאומי."'האבלשלוהמנ~ןניםהזעיריםהתעשיינים

שוב-לפלשתינההשנייםחוזריםהשומם,האיעלשנהעשריםבתשהותמקץ

פורחת,ארץומוצאים-כורחובעללהנעתרפרידריךאשרקינגסקורט,שלביוזמתו

שוניםואמונותגזעיםשבניקוסמופוליטית,חברהבעתובהליהודיםלאומיבית

אתשלנוהתפילהבתילידאצלנותמצאלדתות,'"ובאשראחת:בכפיפהבהדרים

החברהשלבניהולה 7וברהמאנים."'בודהיסטיםמוסלמים,נוצרים,שלהיראהבתי

הקרובמצעפלשתינהמציגהשיתופיים,מדגמיםהשראתהאתהשואבתהחדשה,

אבני·ביןנשחקאינוהפרט'"אצלנובלייר:טונישלהשלישית""הדרךאלברוחו

פלשתינה , 8הסוציאליסטית."'ההשוויהעל·ידינערףואינוהקפיטליזם,שלהרחיים

המפותחותשלהמצטברניסיונןלקחיעלהמיוסדתחדשה·בתכלית,ציוויליזציההיא

עלחזקהללאמדינה,ללאמתנהלתהיאהטכנולוגיים.הישגיהןועלהעולםבאומות

המנוהליםירושלים,שלהקדושיםאתריהעלחוקיתבבעלותמחזיקאינואישהקרקע:

ניתןשבההיחידההדרך- " res sacrae extra commercium "שלהעיקרוןפיעל

 9לעולמי·עד,"המאמיניםכלשלהמשותפת"נחלתםשיישארולכךלערוב

הציוני,הדמיוןעלהכללמןיוצאתעדותהמספקמסמךהוא"אלטנוילנד"הרומאן

להגשמתהרצלשלהבדיוניתכגרסתופרסומו:לובאשבזכותםהטעמיםמןדווקאלאו

שבהבתקופההרצלכתבהרומאןאתבהגשמתו.לראותעתידאינושהוא·עצמוחלום,

עםומתןהמשאנפש.מפחלוהסביהודיתמדינהשלהקמתהלעברההתקדמותהעדר

פרשה-יהודיםפליטיםבפניהאימפריהשעריאתלפתוחלשכנעושנועדהסולטן,

חזונואתאימץוהרצלשרטון,עלעלה-התורכית""התסבוכתבשםלימיםשנודעה

העבודהבנושאמאמריםסדרתשפיוסםאופנהיימרפרנץהברלינאישלהשיתופי

האבותאחדסירקין,מנחמןרעיונותיואתשאב(אופנהיימר Dte Weltב·הקיבוצית

הרומאןאתפוטריםרביםגורדון).ד.א.לצדהסוציאליסטית,הציונותשלהמייסדים

לאומיים.יהודייםבתכניםהמחסורבשלביקורתשלקיתונותספגהואבשעתובביטול.

ממזגדברשללאמיתובמיוחד.פוגעותנמצאוהמחברשלהקוסמופוליטיותעמדותיו

מתקדמת·ומחשבהמזוקקתקולוניאליסטיתפנטזיהשלשקוליםמינוניםהרומאן

עלשנסבהשאלהבפניוהצגתי ,-2002בבייליןיוסיעםשערכתיבראיוןלהפליא.

שבומעמדהרומאן:מתוךבמובאהליהשיבהואלערבים.ביחסהציונותשלעיוורונה

מטעם"



 4 7ה)פסיכואנליזהכ(ביקודתהציונותבאוויר":המדחפים"דברים

והואבברליןלמדאשרלכימיהדוקטורמוסלמי,כיי,ושידעםהספרגיבורינפגשים

מאותםאחדש'"היהכמיושידשלאביואתמתארהרצלכוריה.עלגרמניתדובר

בשגשוגנוהשתתףהואהיהודית.העלייהמןהצפויההתועלתאתמידשהבינואנשים,

10ונתעשר,'הכלכלי
ההתיישבותכיהאמונה,רווחההציוניםראשוניבקרבואכן, 11

עתידהמאדמותיהם,הארץילידישלבנישולםכרוכהשחיתהאףבפלשתינה,היהודית

לאנטישמיות-מהגריםהמרפאטמוןכאןכאחד.והערביםהיהודיםשללרווחתםלהביא

יהפכו,ההגירה)תנועתשלחלוציהיהיוהענייםכיבסברהדבק(הרצלאביוניםיהודים

העשירו'"היהודיםהמזרח.שלהמיטיביםלאדוניובהם,שיתחולל יכ;t~גלגולבזכות

אתבייליןביאר //טיפשים·מלידה,שלעם"איננו ( (עליהם?"'נכעסאפואלמה ,אותנו

אנחנוללמוד,מסוגלים"אנחנועצמית,מודעותשמץללאהערביהכימאישלדבריו

 12קיימת,"היהודיתש"המדינהכךעלמאד""שמחביילכם";להידמותיכולים

"אתהעקיבות:עלהרצלשומרלפחות,זה,בענייןקיימת.אינהמדינהששוםאלא

ה, ry ;ל~ ryה;הקיסר,עםפגישתו,ערב 1898בשנתהרצלשאלמדינה?"שםלייסדמבקש

השיביום,באותוביומנוהרישוםפיעלבאךן.שלהגדולהדוכספרידריך,שלנציגו

עוינותשלהיעדרה 13עצמנו."עללהגןוביכולתבאוטונומיה,מעוניינים"אנחנוהרצל,

דתיתאואתניתזהותשלמהיעדרהנובעהשונותהלאומיותהקבוצותביןכלשהי

ליטוואק,רדידלקינגסקורטמסבירוחברי,""אניאומה.שלמהיעדרהרבה,במידה-

ביןקלה-שבקלותהבחנהולולהבחיןנוהגים"איננוהיהודית,החברהשלהמיועדנשיאה

בן·אנוש."בהיותולנודיפלוני.שללדתואולגזעושואליםאיננולמשנהו.אחדאדם

להכירכמנהגומסרבזה,בענייןלבדואינווהואהרצל,-כהכחשהזאתלקרואאפשר

("ישלעוררעתידהשהיאהערביתהלאומיותושלהציוניתהלאומיותשלהאליםבכוחה

המרוששתהאוכלוסיהשללבהאלנתיבלפלסעלינו ...בעדינותהארץאתלהפקיע

מצד 14היהודים"),"מדינתלפנישנתיים ,-1895בביומנוהרצלכתבלגבול,"מעבר

פוסט·כבחלוםהזהוהפלורליסטיהחילוניהפתוח,ברומאןלקרואאפשרלפרקיםאחר,

ג'ונתןשלבספרוקושיללאלהשתלבהיועשוייםב"אלטנוילנד"רגעיםכמהציוני.

לפניהספר,שלהמקוריתבגרסתו-ההבדל"של"כבודובריטניה,שלהראשיהרבזקס,

שלוםיוסףהירושלמיהרבשלפסיקתובעקבותמסוימיםקטעיםממנוהשמיטשזקס

וכיכפירה,משוםבחיבורישכיהחרדי,בעולםהעליונההרבניתהסמכותאלישיב,

במוסלמיפרידריךמתבונןב"אלטנוילנד" 15יהודי,שוםשלבביתולבואראויאינוהוא

בתיאבלכולנו.עלעליוןשהואאללאותואחר,בביתמתפלל'"הואהתפילה:בשעת

תפילותינושכאשרומעולם,מאזהייתיסבורואניזה,בצדזהעומדיםשלנוהתפילה

עדבצוותא,בדרכןוממשיכותלמעלה,אי·שםמתמזגותהןלמרומים,לעלותמתחילות

כפירהמשוםראהזאת,לעומתאלישיב,הרב 16שבמרומים.'"אבינואלמגיעותשהן

 4מטעם
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אחד.מקולביותרלדברמסוגלאלוהיםכיזקס,שלבטענתו

הקוראובעקבותיו-הגיבורכילצייןראוילדיוננו,יותרעודעקרוניאחר,מכיוון

"עצםהארץ":"בנייןחזוןאתהרומאן,במהלךנקודהבשוםעיניו,לנגדמשווהאינו-

עשריםבתהיעדרותלאחרלפלשתינהשביםהשניים(כזכור,מבינתי"נבצרהשינוי

מציבהרצלואכן, 17בהכרתי,"מהלכואת"להשיגפרידריך,מקונןבכוחי,""איןשנה).

להקיפולייצגו,ניתןשלא:;כדברההכרה,שללגבולותיהמעברישראלשליצירתהאת

תאמיןלאשהיא·עצמהבכךמסתכנתאוטופיהכל .בעיןללכדואוהתבונהבאמצעות

לתיאורהרומאןשלעיקרומוקדשפרידריך,שלשובולאחרהגשמתה.באפשרות

משמשזה(אמצעיהחדשיםחייהם~~ציאותאותולשכנעהארץתושבישלמאמציהם

בדומההארוכה,הדבריםהרצאתאתהמצדיקהגסה,נרטיביתכתחבולהגםהמחברבידי

גיבורוואולם,"הסערה"),שלהמחרידההפתיחהבסצינתשייקספירשנוקטלמהלך

למוצאוהמתכחשיהודיהואכקוראים,מסענו·שלנוגםהינדשמסעו"אלטנוילנד",של

המולדתשלליצירתההן-מתנכראבדני,מדוכא,הואנרצה.אםיהודי,שאינויהודי-

ברוחנודדגרמנייהודיצעירבפשטות:כ,ךלקרואכמובן,אפשר,לעצמו.והןהחדשה

אבלפלשתינה.שלהמחודשתהולדתהבאמצעותונגאלאירופהמרכזפניעלנבאה

לפני·מתחתהציונות.שלנוקבתדיאגנוזהגםמדעת,שלאמציע,הרצלכיסבורהאני

דבר·מהרוחש-הפתיחהפרקשלהמשיחיתוההתעלותהחזון-האופורייםהשטח

כשורה).שאינודבר·מהמכרסםהחזוןשלבטבורוגםשנוכחנו,(וכפיכשורהשאינו

מרפא.להמציאעשויההיאואמנםלחגיגות:כעילהלשמשעשויהאומהשללידתה

ארוכה.להעלותהממאןייאוש,שלהעיקשברישומומצולקהנרטיבשללבואבל

הביוגרףאילון,עמוסשמצייןכפינהג,לכךבנוסףדיכאוני.היההרצלתיאודור

האיש,כיהדברפירושממנה.גדולהשאיןבאדיקותקורותיואתביומנולתעדשלו,

-חייואתשהקדישהאישהמאורגנת,הציונותשלייסודהאתלזכותולזקוףשנהוג

אחריוהניחזו,מטרהלקדםכדיבינלאומיתלדיפלומטיה-הצלחהשלמוגבלתבמידה

כותבאילוןגיסא.מאידךלנשמהואשנבגיסא,מחדריאל·פוליטיקכפולה:מורשת

ואתביותרהנשגביםחלומותיואתמבוכהשמץובליבגילוי-לבמשקף"היומןבספרו:

בהזיותהסתםמןשגובהיסטוריהרביםאישיםמחברו.שלביותרהמוזרותשאיפותיו

כזאתבנאמנותהעוקבתתעודהבנמצאעודאיןכזה.בגילויבהןהודומעטיםדומות:

ביומנו:הרצלכתבתשע·עשרה,בןבהיותו ,-1879ב 18פוליטי."מוחשלצמיחתואחר

לש~י·השמים,מתעלהאניבמצב·רוחי:תדירהמתחוללותלתמורותנרצעעבד"אני

פעםמתאניואז ...התקווהלאשלייתונתפסשבאניואזעפר,עדמדוכאאניובן·רגע

שלהתמציתלשדהואהכאב ...מעליואותידוחהעצמוהמוותאףמהרהעדאךנוספת,

הדעתעלמעלהודיכאוןהתעלותמצביביןהרצלשלהתכופההתנודדותו 19החיים,"

מטעם"



 49ה)פסיכואגליזהכ(ביקורתהציונותבאוויר":המרחפים"דברים

להארהמרדכדוךביןהואאףהסתחררשלום,גרשוםשהרגישכפי Iאשרצבישבתאיאת

(ישעיהו ";ב~pז~סלעים ת;ר;~ישכוןמרומים"הואהפסוקאתציטט(כאשרמאנית

אתחיברכימעיר,עצמוהרצל 20בפועל·ממש),באוויר,נישאהואכאילוחשטז),ל"ג,

הזה"הדברמרעתו:לצאתעומרהואכיחשהואדיבוק.שאחזוכמיהיהודים""מרינת

באותהברחובבהרצלשנתקלארם 21ההכרה,"לגבולותמעברשיור,לאיןעליהשתרר

 22נוראה,במחלהנאבקאופסיכוטימהלםסובלהואכיהנראה,ככלהתרשם,תקופה

ברמי Iלשולחןבשבתיברחוב,בררך;בלכתי Iבקומי I"בשוכביחיבורועלשקרהרצל

אנוסשאניכזאת,במירהאותיעיכלהרעיון ...מעינינדרהשהשינהבשעותהלילה,

הביטחוןלושאבראימתכל 23באהובתו,"האוהבכמנהגועניין,דברכלבולקשור

להאזיןהרצלנהגמטורפות,"מופרזות,כ"מגוחכות,מתארןעצמושהואבאמונותיו,

ימים,באותםרקבלבוקינןברעיונותיוהגלומהלאמתבאשרהספקוכך, 24לוואגנר,

כימספרים(וישואגבר.שלמיצירותיואחתפאריסשלהאופרהבביתהוצגהלאשבהם

ערבבאותווהיטלרהרצלהזרמנומראש,זאתתיאמואוכךעלשירעומבליאחת,פעם

אתהחיזיוןמןשאבהאחרואגבר;שלבאופרהשםוצפופאריס,שלהאופרהביתאל

קאמ~ף")."מייןאתבהשראתוכתבוהאחרהיהודים","מרינתלחיבורההשראה

 1902בינוארהרצל.שלהמאניתהיצירהלקרחתמוגבלאינוהציוניהדיכאוןואולם,

הרופא.אצלאתמולביקרתיהאמתלמעזלקויה."[בריאותי]מוצקין:לליאוויצמדכתב

 Ubermudung undהנשימה.באבריוחולשהחולשת·עצביםאצליאיבחןהוא
Uberreizung מהלכהולנוכחמהרצלאכזבתומתוך 25וך;שת·יתר),"(תשישות·יתר

נרפים,עצבנים,"אנחנולכן:קורםשנהלארוסתוויצמדכתבהציונות,שלהמרשרש

ספקנותבקרבנוזרעה"רגישותנוהיהודי."החזוןשללהגשמתוכשיריםבלתירופסים,

יהודית,עצמיתשנאהשלנוסףכביטויאלההערותלפטורמריקלזהיהיה 26כרונית."

iJ היולאבפרטוהרצלבכללשהציונותהגם-אנטישמייםסטריאוטיפיםשל~נמה

הכרה:שלכלשהימירהעלאלוהערותמעירותבעיניועיקר.כללזומנטייהחפים

ער·האדםרוחאתשוחקיםיתרגירויאו(התרגשותלמירהמעברהרבהחרגההתביעה

מעברהרבהואלים,רבהואהגשמהליריזהחלוםלהביאמנתעלהדרושהמעשהרק).

צבאואתהמוציא"האישמכתב;באותולארוסתוויצמדכותבמייבב,""המפקדלמירה.

מחרששכתבוהחרשיםההיסטוריוניםבקרבהבולטיםמןפפה,אילןמייבב."למלחמה

הללובמטאפורותלראותעשויהאחרון,העשורבמשךישראלשלההיסטוריהאת

שהוא-ובוכים""יוריםהנשק,""טוהר-הציוניתהמליםמכבסתשלהמבשרותאת

שלבתולדותיהזהמוקרםבשלבאךכזביה.אתלערטלבניסיוןרבעמלהשקיעעצמו

כורחםבעלכמואלה,דימוייםאלהמסתננתההכרהעללעמודמבקשתאניהציונות,

הציוניהחלוםמרי.יותרהרבהלמירה,מעברהרבהלתבועעתירההציונותיצרניהם:של

מטעונ"
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אוהשמיםבך;ם-אפשריתאינהבהםשהשהייהלמקומותמגשימיואתלקלועעתיד

ורקאךלחישולניתנתהציונותהייאוש.י;ת 1-5ב~אוההתעלותבפסגותתחתיות,בשפל

האומהשליצירתהשב"אלטנוילנד"(כדרךההכרה"לגבול"מעבראלהחורגבמצב

התודעה).שלבגבולותיהמושגתאינה

ילדיו,שלושתמביןשניים-יותרעודוטראגיאישימחירלשלםנתבעעצמוהרצל

מחסהבביתאושפזהטרודי,השלישית,ילדתולדעת;עצמםאתאיבדווהאנס,פאולינה

ובנה,בטרזינשטאטלבסוףמתההיאתיאודור;סטפןבנה,הולדתלאחרנפשלחולי

שביקרלאחרספוריםחודשים ,ן-945בבוושינגטוןהתאבדוניצל,לאנגליהשנשלח

שהלינהכפיהציונות, 27הרצל,שלחלציוכיוצאבכבוד·מלכיםוהתקבלבפלשתינה

מדי.יותרתובעתפעם,אחרפעםהרצל,שלאשתונשאןןר,ג'ולי

ביחסהסמשהאומרהזיכרון,"שללהשגתומעבראותוהדחקתיכישהאמנתי"רגש

תנועהלחלץניתןכאילו 28לתחייה,"זאתבכל"קםבקרבו,הלאומיותלהתעוררות

הסוציאליזםכיכותב;נסןסןז'ורז'תת·ההכרה.מתוכניתיוו,ךבלאכמעטלאומית,

"ארמה,שלבמונחיםהאומהאתבתפיסתוהדמוקרטיהסוציאליזםמןנבדלהציוני

"תתמפנינשמרהאירופיהסוציאליזםבעודהמתים,"אלוהיוודעותירידה-למעמקים

פעמיים,"היהודים''מדינתחיבורךאת"קראתי 29מגיפה,כמפניהקיבוצי"ההכרה

כאשרבמיוחד,אמיץמעשהשעשיתסבור"אני , 1896בפברואר,להרצלבוודאוכתב

חנה 30ההכרה,"תתמעמקיאלאותםדחקואחריםשיהודיםרגשות,שלבקיומםהודית

ההיסטוריה"שלהתת·קרקעייםלזרמיהכרויהש"אוזנוכמיהרצלאתמתארתארנדט

ליאון 3ו"משוגע"),התואראתנדיבותשלפחותהבמידהלוחולקתהיאאחר(ובמקום

ביותרהחשוביםהחיבוריםמן"א;ט;~~;ציפאציה",בספרו-1882בכותבפינסקר

שלהראשוניםצעדיוצעקה.לקוללהיערך"עלינוהפרה·הרצליאנית:הציונותשל

רכי·לבבאותםהפכושחייהםהיהודים,מרביתעל·ידילהתפרשעתידיםמאבקנו

 32מסוכנת,"במחלהלקהאשראורגניזםשלהתת·הכרתייםכפרכוסיוואכולי·ספקות,

הניצבתלמשימהיוכשר ,-1921בגורדוןד.א.כתבכךברוחו,"יוקדשהטירוף"מירק

 33בשער,

הציונותפרויד.שלהחלומות""פשרלאחרשנתייםאורראההרצלשל"אלטנוילנד"

נבדליםשהםהגםלזה,זהמשיקיםמסעותיהן-שותפ;ת·ברוחהןוהפסיכואנליזה

ומולדתלשוןאחדות,ליצור-מאיןישעצמהאתלברואעליהשהיההציונות,ביעדיהם.

אתלהכירכ,דמשוםבדיוקמיטיבה,-לכןקודםהתקייםלאמאלהדברשבובמקום

אתהחלהרצלהכול,ככלותהנפש.של~דייה p:כחלום,הרוח,כילידתדמותה·שלה

וצלבשללהופעתוועד-הראשונההפוליטיתהדמותהואשכזה(ובתורכמחזאידרכו

 "מוכעס



 51ה)פסיכואנליזהכ(ביקורתהציונותבאוויר":המרחפים"דברים

שלהמפורסמותמהגדרותיואחתפיעלזו).מעיןבהתחלהשנודעה-היחידההאוול,

שלתכניותיו • ein andere Schauplatz)34 (אחרת''סצינההיאההכרהתתפרויד,

(הקיסר,הדיפלומטיתראוותנותןתחתזואחרבזוקרסויהודיתמדינהליצורהרצל

הביןהמפואריםמכישלונותיושדווקאאפשראךתסבוכת).רדפהתסבוכת-הסולטן

להביןכדימחזאי(ונדרשלבמהנזקקההציונותגםההכרה,תתכמודבר·מה:הרצל

אודותארנדטחנהכתבהלפלשתינה,"נמלטו"הםכלחש·השבעה.פעלההציונותזאת).

מראשיתהכרוכהחיתההציונות 35הירח,"אללהימלטשמבקש"כמיהראשונים,הציונים

עם,"שלהפוליטית"דרכוההיגיון.שלותביעותיוהמציאותכנגד"התרסה"שלבמידה

שימורלמעןשנאבקהשלום''בריתמתנועתפרישתועם ,-1936ברופיןאותרוהכריז

היארציונליים;שיקוליםיסודעלמתעצבת"אינהבישראל,הערביםעםהקשרים

 36אינסטינקטיביים,"דחפיםעל·ידימוכתבת

הנפששללמעמקיהצוללהפוליטיתהזירהאלבכניסהשמסתכןמיאחרות,במלים

מהלכישללחלקםמופתשללמעמדולרע,לטובהציונות,מתעלהבכךהפוליטית.

כלאתנגייסאם"אףממשיך:רופיןהמודרנית.הלאוםמדינתשלבייסודההנפש

אתלהניעכדידיבהםיהיהלאשבעולם,הרציונלייםוהשיקוליםהכלכלייםהיתרונות

שייכתראותםשמנקודתמאחרליהודים,פלשתינהעלריבונותםאתלהניחהערבים

"הפשוטחלום.עםולתתלשאתאפשראידבר;יעלהלאהתבונהקול 37להם,"הארץ

האצולהאישעםשיחהבמהלךהרצלקובעהבריות,"שלבעולמןשמושליםהםוהפלאי

התבונהשלחלקהמועטמה ...להיווכח"מדהיםדה·הירש.מוריסבארוןהדי'הברוא

"אתלחירש,במכתבבסוגיה,להפוךמוסיףהואלי,""האמן 38הזה,"העולםבממשלת

באמצעותרקלנהלאפשר-העולםבכלהמפוזרעםבייחוד-שלםעםשלהפוליטיקה

 39באוויר,"המרחפיםדבריםשיעור,להםאיןאשרדברים

עשויהזוהכרתהעצמה.שלההתת·הכרתיהממדאתלהכיראפואמיטיבההציונות

עץמוטזה?מה'"דגל?יותר:גלויההרצל,שלזוהאחת,שונות.צורותשתיללבוש

למען ...אדםבנימוליכיםבדגלמזה.יותרהרבההואדגלאדוני,לא,בד?'פיסתועליו

למותהםמוכניםלשמוהיחידהדברזההריהאמתפיעלומתים.חייםאדםבנידגל,

פרוטו·פאשיסטייםדבריםהםאלהכיהטענה 40לזאת,"אותםמחנכיםאםבהמונים,

הגופיםשלזובהכשרההפאשיזםשלה;סיתיעילותועללעמודכדיאלאבהאין

לעומתבדמוקרטיה,לזאת."אותםמחנכיםאםבהמונים,למותהם"מוכניםוהנפשות:

שלבקבלתןשותףאינושהאזרחאףבעיראק,המלחמהבעקבותשנוכחנוכפיזאת,

לעזאזל,מדוע,מעשה:לאחרולובמנהיגיו,להטיחרשאיהואהצבאיות,ההחלטות

(ונגדלכלאהכבושיםבשטחיםהשירותסרבנינשלחיםבישראלזו?למלחמהיצאתם

מטעם"
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השהייהבעקבותמורת·רוחםאתבפומביהמבטאיםהברית,ארצותבצבאחיילים

משמעתיים).צעדיםננקטיםבעיראק,הנמשכת

הפחדאתהמגייסתהשלטת,הרטוריקהכנגדמחלוקת.מפני"חרדה"האומה

הדברהיאהמחלוקתהשתקתכילטעוןמבקשתאניזו,חרדהשללהצדקתההלגיטימי

נובר,מרטיןכמוהוגיםשלבכתביהםואולם,מכול.יותרמפניולפחודצריכהשישראל

במלואהנדרשמחשבהקוהציונות,שלאחרחוטנשזרהעםואחד ן~;פ:הנסארנדט,חנה

להבינןישאשר-המאמרשלעיקרווזה-סכנותאלה;לסכנותהאנליטיתהעמקות

אורךלכלברמהנשמעואלהאופוזיציונייםקולותכאחד.ונפשייםפוליטייםבמונחים

ישראל.במדינת-מושתקיםועודם-והושתקוהאומה,עיצובשלהמכרעתהתקופה

התגשמותןעםרלוונטייםבלתי,"הפכורז·קרקוצקיןאמנוןכותבארנדט,שלרעיונותיה

 41צדקתם,אתהוכיחהשה"מציאות"ככלמציאותיים"כ"בלתינדחוהםנבואותיה";של

נדירותלעתיםמשמשתזובאשרבמציאות,כופרתהלאומיתהתשוקהשראינו,כפי

ניתוחלהפיקהציונותשליכולתהשכך,ומכיווןהקבוצה.שלהמידהכאמתבלבד

שבגינהעוצמהזו;בתנועההאצורההעוצמהעלבעינימעידהמתוכהכזהביקורתי

שלום,גרשוםכמווכול.מכוללבטלהרשאיםאינםמבקריה,במיוחדמבקריה,אפילו

לאמביניהםשאישניצחוןהיהודית,האומהשלבניצחונהחייהםבמשךאלההוגיםצפו

משנעשהיותרעיניהם,לנגדזההישגשלבשהצורהנוכחאךבוודאות;לגבאויכולהיה

היהודילענייןממסירותםגרעלאהדברלקינות.נושאהפךהואהרוחלרוממותמקור

להחזיקהוסיפוהםואולםבפלשתינה.יהודיביתשלהקמתוברעיוןמתמיכתםאו

את-בורואהועודנה-בושראתהמזהאחרבנתיבלבחוריכלההציונותכיבאמונתם,

 ~ו~בפלשתינה.מושבםאתקבעוארנדט,חנהלמעטהללו,ההוגיםכלגורלה.תוואי

שלהאופוריהמןהנימהכמלואולולחרוגהזרם,נגדלשחותהיהקשהכמהבנפשכם

מדינת·הלאוםשללידתהאתקידמושבוהמלנכולינרטיב·הנגדשלצליליו . 1948

בינינו.מהדהדיםעודם

הקמתהלאחרשבועיים , 1948במאי, zב·ושהופיעו'ציונות"',"ציונותבמאמרו

בהמצויותהחדשההציונותשל"מראשיתהכינוברמרטיןטועןישראל,מדינתשל

 42האנושית,"ההוויהלעמקיעדויורדהנוקבניגודלזוזוהמנוגדותיסוד,מגמותשתי

אלבשיבהכרוכיםשניהםהלאומית.התחייהשלשוניםמובניםשניביןמבחיןנובר

לשון"קרקע,בעלת"נורמלית"אומהלייסדמבקששהאחדבשעהואולם,פלשתינה.

הרוח:אתולהקיםלשובכדיהפוליטילזמןמחוץאלהאחרהמובןחותר //וריבונות,

אשראלה,נטיותשתי 43בשר,"בבחינתאףבית,בבחינתהחייםאתלהתבנה"שהרוח

העםאתהמפקידההתפיסהביןהפעראתמייצגותונא",מקדמתזובצדזו"מתנהלות

לאומהלהיעשותממנה"טבעית"שאיןהמשאלהלביןהצדק,ועלהאמתעלהיהודי

מטעם"



 5 3ה)פםיכואנליזהכ(ביקורתהציונותבאוויר":המרחפים"דברים

שלביותרהנאמןביטויהאתבציונותנוברגםרואהארנדט,כמו 44האומות,ככל

כותבתבהתבוללות,"באמת·ובתמיםשרצוהיחידיםהיו"הציוניםההתבוללות.תשוקת

45העמים'),ככלעם('להיותהעםשלב'נורמליזציה'"משמעארנדט,
אורחות"מכל 11

מתגלה"[הציונות] ,-1939בנוברכתבהיהודית,"ההיסטוריהשידעהההתבוללות

העברים 46פרטית,"טמיעהמכליותרמסוכנתשהיאלאומית,התבוללותשלכצורה

ב·נוברכותב ",זובשעה"ואילונורמלית:לאומהלהיעשותהצליחולאהקדמונים

להימנעחיתהצריכההציונות 47איומה,"במידההיהודיםבידיהדבר"עולה , 1948

כזו.אומהליצורהניסיוןמןאונורמלית,אומהשלמיצירתה

חופפתהלאומיתהנורמליותלביןהחייםאתהבונההרוחביןנוברשלהבחנתוכ,ך

בידיהדברעולהזו"בשעהמזה:ועיוותאימהלביןמזה,וצדקאמתביןלהבחנה

לאלפחדכמקורלהתגלותעלוללאומיניצחוןכי(האפשרותאיומה"במידההיהודים

"היכן,"אלה).ימינושלבישראלהפרקעלעומדתאינהכלשהוחיצונימאיוםפחות

ובבהילות,בפשטותמתקומם,נובר 48המעשים?"אתואמתצדק"קובעיםנובר,מקשה

שללמעמדרובשלממעמדלהורידוייתןעם"איזהלערבים:הנגרמותהעוולותכנגד

"היכןשאלתומסובך.נפשיממדאלנפערנוברשלשטיעונואלא 49קרב?"ללאמיעוט

'כלפי"אמרתיפנים?"וכלפיחוץל"כלפימסתעפתהמעשים"אתואמתצדקקובעים

התפרעותבהכרחגוררתחוץכלפיהתפרעות"שהרימוסגר,במאמרמוסיףהואפנים',"

כלפיהמופניתהעוולהשלהמזיקותשהשלכותיהכךעלמתריענובר 50פנים,"כלפי

ישראלשליחסההחדשה.האומהבתוךגםלהתממשעתידותהערבים,כנגדחוץ'

לכרסםעתידהואחוסנה,ואתעתידהאתלהבטיחכדיבושאיןבלבדזולאלערבים,

בלבדזולאחורבן.עליהולהמיטבה·עצמה"התפרעות"לחוללהפנימית,בלכידותה

למעמדרובשלממעמדלהורידוייתןעם("איזהחיצוניתלמתקפהיעדתהאשהאומה

אתלהשחיתעתידההיאהאומותככללאומההיעשותהבעצם ,)"?ברקללאמיעוטשל

גורלה.אתולחרוץהפנימייםחייה

עתידהישראלכינוברמנבא , 1948במערכתהראשונההירייהנורתהבטרםכמעט

אתלהעתיקבניסיונהלהיכשלעתידההיאכיוכןאלימהלמתקפהכמטרהלשמש

ישראלכנגדהמופניתהביקורת-מכריעלקחכאןטמוןהחוץ.אלעד·תוםהתוקפנות

לקנןאפואתבואהאלימותאויבים.להישכיהעובדהבהכחשתבהכרחכרוכהאינה

ההשלכה.בניסיוןלהיכשלעתידההאומההפסיכואנליזה,שלבמונחיההבית.בתוך

בהלעשותהעתידיםהזרעיםאתישראלטמנה~חוץ,:פולו wאויבנוכחבהיערכותה

כותבמתוכה,"ישראלעלתיגרלקרואהאפשרותנמנעה"כךימים.לאורךשמות

נתפסמערערגורם"כלקורבנותיה".שלמבטםמנקודת"הציונותבמסהסעידאדוארד

חורבןעליהןלהמיטוחותרוהציונות,ישראלשללתחומןמחוץהשוכןכאיוםוביהמניה

 4מטעם
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קיים_הבלתינראההבלתיהמעמדחיתהזועמדהשלמתוצאותיהאחת 51מבחוץ," _

ישראל.בתוךהחייםהישראליםהפלסטיניםעלשנגזר-האזרחיתהבחינהמןלמעשה,

למחיקתולפעולישראלשלמובהקאינטרס"זהוכיאורועדתקבעה 2003בספטמבר

 52ישראל,"מדינתשלהערביםאזרחיהכנגדשננקטההאפליהכתםשל

בעצמהישראלשלבגידתהעלהמקונןהזןמןלביקורתמכוונתאיננימיד:ייאמר

הרבהרדיקליתבביקורתמדובר .) 1967שלהכיבושעםלזהותהנוהגיםשרבים(בגידה

לנו"ישהיווסדה:ביוםעודלהאבדההאומהשלנשמתהנובר,שלדידולגבייותר.

יותרעודרבהדחיפותמתוךנוברכותבאליה,"שנלווהמהוכלמדינהמלאה,ריבונות

אותהשלרוחההיאוהיכןזו?במדינההאומהשלמקומהמה"אבלמכן,שלאחרבשנה

אדרבא,להתקיים.ישראלשלזכותהאתלשלולכדיהאלהבדבריםאין 53אומה?"

הדילמהשלעומקהבמלואתתנסהאםרקלהתקייםתוסיףהאומהכימהםמשתמע

פנימיחורבןשביןהזיקהעלגרוסמןרדידכיוםעומדבשעתו,כנובראותה.המכוננת

הממוצע,הישראלידומה.תחינהעמובניבפנישוטחהואועוולה.עיוורוןביןוחיצוני,

"הרגשותמפניחרדלהתבוננות·עצמית,מסרבמירושלים,ברשימותיוגרוסמןכותב

בויציתואלהרגשותשמאחרדהואמרבצם;לעוררעלולהשזווהמערעריםהמאיימים

 54שבמעשיו,"הצדקלמידתבאשרמטרידותשאלות

הס,הרצל,שונותבדרכיםשמעידיםכפימתת·ההכרה,שואבתאמנםהציונותאם

שממדראוישם.שתישארלהמוטבכילומרקרובשנוברנדמהונורדאו,פינסקר

"הצבתצורתה.אתהחדשההקיבוציתלהוויהיעניקכאחד,ומוסרירוחנימוחש,בלתי

בעמקיתמיד,"נוגעתן-945בומוסר"ב"מדיניותנוברכותבאמיתית,"פוליטיתמטרה

איןזהמוסריממד 55וחדלונם,"עמיםהיותהקובעיםהראשוניםובכוחותההיסטוריה

הייחודיהמוסריייעודהבדברבן·גוריוןשלהמתלהמותהכרזותיועםכלוםולאלו

שובשצצהלטענה,זותפיסהמובילהביותרהגרועות(בגרסאותיהישראלמדינתשל

שגרירלשעברשובל,כזלמןדובריםמפי-2002בשערכתיהראיונותסדרתבמשךושוב

המשותףהייחודיהמוסריהאופיבגללבישראלתומכתאמריקההברית:בארצותישראל

האומות).לשתי

היחסיםאתהפוליטיהמישוראללהעלותכניסיוןנוברשלדבריואתמבינהאני

שליעדיהאתמיצהפרוידההכרה.חיילביןהתת·הכרתייםהחייםביןהשורריםהסבוכים

בתרגומו-שהתגלגלה " Wo Es war sott Ich werden '"'-הבאהבנוסחההאנליזה

 Where " 56לניסוח,פרוידכתבישלהאנגליתבמהדורהסטראצ'יג'יימסשלהמושמץ
Id was there Ego shatt be ". תרגום·נגד:הציעלאקאןז'אק" There where tt 

57 ". was so shoutd, must, I come to be . תת·אתלהעלותמבקשאינולאקאן

מטעם"



 5 5ה)פסיכואנליזהכ(ביקורתהציונותבאוויר":המרחפים"רבדים

כולו;היקוםאתברמותו·שלוהמורדהכל·יורע,האגושלהתנהלותומישוראלההכרה

הזה.היחידשלטוןניסורהמונחתהאשליהאתלחשוףניטלהפסיכואנליזהעלאדרבא,

הבלתי·ניתנים·מהלכיהנוכחשלטונועללמחוללהיכנע,מךבלאגו)ולא(אני,ה"אני"

שלתרגומוהשגתו.לטווחמחוץבההמתחולליםוהתהליכיםתת·ההכרהשללניבוי

זהות.לומפסלהנורמלית,האומהכמוהאגו,הנפש.שללנורמליזציהשואףסטראצ'י

ן-939בכתב ",ימינושלהטיפוסי"האדםמפורשת:בלשוןזוזיקהעלעומרנובר

שלו,המורחבבאני~אמונה"מחזיקהנוכחית,"המציאותבפניישראל"רוחבמאמר

שהיההציונות,רומה:טענהמשמיעכוהןהנס 58לו."שניתנתהעליונהכבמציאותבעמו,

גרוהמסוהנאיביל"אגואיזםקורכןנפלהלאומיות,שלחרשרגםלהעמידעליה

להחזיקבמקוםהנורמליות.מפנישתישמרלאומהמוטב 59המקורשת,"האמונהשל

להכריסמשמניה,עלולהתרווחלהתפטםבמקוםעצמה,עלאואחריםעלבבעלות

לעבוראנלוגיות,ביןלחמוקלעצמהשתניחלאומהלהמוטבויריעות,נכסיםבעורף

בבחינתאףבית,"בבחינתהחייםאתלבנותצריכהנובר,כותבהרוח,דימויים:בין

בשר."

היאמשיחיות,זוהיאםייסורה?תנאישאלהאומה,שלרמותהלהיותעתירהמה

הציונות 60בצלמה,מכרעתבמירהנתעצבהשהאומההמשיחיותמןרבמרחקרחוקה

ציונותחיתהזומדינית.ציונותחיתהלאנוברשלוהאנטי·אפוקליפטיתהאוטופית

"החסידות,החסידית.המסורתברוחהיומיוםחיישלולקידושםהרוחלחייהמוקרשת

אל,"מחלחלתן 920ב·גצוויינולדארכותבמזרח·אירופה,"יהדותשלהגדולהיצירתה

ביותרהבסיסיותתביעותיהםאלהיומיומיים,המעשיםשלביותרהפרוזאיתרקמתם

חזונושלום,שלרירולגבי _ושלוםנוברשלדרכיהםנפרדו(כאן 61השעה"חיישל

המשיחית).האמונהשלמרימהולהבגרסהוחטאיתר·על·המירה,ארציהיהנוברשל

ביישובההיאאףכרוכהנוברפיעלהציונותכיספקאיןרבות.השלכותזולעמדה

שלפוסקהבלתיגיוסםאתתובעתאינההיאאךערבית,קרקעשלהנרחבהיהודי

גדוליהודיםלמספרזוארץבשבילאנו"זקוקיםכך:לשםתבלכנפותמארבעיהודים

 62 "מיעוט.כנגררובלהקיםכרילאאולםכלכלית,מבחינהלקלוטהארץבכוחשישככל

להאלהיהודית,"העלייההערבים:שלהפוליטיותלזכויותיהםלהתכחשמנתעלולא

כלפורהתייחסכידוע, 63הקיימים,"המתיישביםשלהפוליטיהמעמדלהורדתלגרום

בפלשתינה,"יהודיותהבלתי"הקהילותשלוהדתיותהאזרחיותזכויותיהןאלבהצהרתו

למעןהאגורהאוהאיחור,זאתלעומתהפוליטיות.זכויותיהןאתמלהזכירונמנע

הקמתואתבמעלהראשוןכיערראהחבריה,עםנמנהשנוברערבית·יהורית,ברית

נוברשלהציונותזו,ברוחהעמים."לשנישוותפוליטיותזכויותשיעניק"שלטוןשל

הארץ,אתלכבושצריכיםאיננו"היוםהארץ:כיבושאתמטרותיהביןמנתהלאמעולם

מטעם"
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 64הארץ,"אוכלוסימצדחיינוולנוהגהרוחניתלמהותנוצפויהסכנהשאיןמפני

"ביתור"ראהשבו"הפרדה",שלפתרוןמלהציענמנענוברקונקרטיים,במונחים

עמיםשנישל"בריתשלהתרקמותהלמעזעשהזאתובמקוםהארץ,שלקריעהאו

שניהם'אבלובתרבותובחברתולעצמואדוןמהםאחדשכלשוות,זכויותבעליעצמאיים

ענייניהםשלהפדרטיביתובהנהלההמשותפתמולדתםשלפיתוחהבמפעלמאוחדים

בשותפות","העבודההואלקידושהראויהיחידהדברנוברבשביל 65המשותפים,"

תוקם(לאהמדינהעםלאהאדמה,עםלא-הערביםעםלשותפותהיאכשהכוונה

שלהאיטיתמלאכתולשםרקאלאהמדינהלשםולאהאדמהלשםלאריבונית),מדינה

החמיצהשהציונותהעובדה ,ן 94sב·ההתרחשויותאחרהעוקב ,נוברבשבילהיומיום.

היאהאומות,שארבקרבלהתקבלכדיהריבונותאתעצמהעלהמליכהזו,הזדמנות

 66ציון,"שםאתמחללתזו'"ציונות'ורוחני:פוליטיאסוןבגדר

יודעאניהתכנית.כלאת ...התוויתי"כברהרצל:שכתבדבריםהשוואה,לשםוהנה,

 ...ארגון ...להמוניםמזוןצרכיתעבורה,אמצעיכסף;ועודכסף,כסף,בה:הכרוךכלאת

אלה,לכלוקודםנהדרות.חדשות,ושכונותעריםבניין ...ראשי·מדינהעםבריתות

 67דגל." ...שיריםתמונות, ...עצומהתעמולה

כתביו:בכלרועמתלנורמליותשהתשוקהויצמד,שכתבדבריםהשוואה,לשםאו,

גאולתוהואהיהודי,העםשלהיצירתייםכוחותיובפניהניצבביותר,הגדול"האתגר

דבק ...זרותתרבויותביןמפוזרים"בהיותנוהגלות";שלנורמלייםהבלתימדפוסיה

שלושחרורנורמליותלקראתהחלטיצעד"דרושבלתי·נורמלי";יסודאיזהבחיינו

למצב"נחזוריותר";נורמליאופיאו tpךוהאומותהגזעיםשארעם"יחסינוממש";

קרובהואוכאן _זאתלעומת Iנוברבעיני 68העמים."'ככל'עםונהיהנשוב ...נורמלי

השחתהשלבמחירזאתעושהלנורמליתהנעשיתהאומה-לפסיכואנליזהמאוד

עצמית.

מאזנלהבציוניהיהנובר,שלהקרוביםוחבריותלמידיועםשנמנהכוהן,הנס

לפלשתינההגיעהוא . 1909בשנתבפראג'בר·כוכבא'הסטודנטיםלארגוןהצטרפותו

בניסיוןהציונית.התנועהמשורותפרש-1929בשפרץהערביהמרד,ובעקבותן-923ב

ענייניםלהאירכדיתמידבהםישכאלה"אירועיםכוהן,כותבהחלטתו,אתלהסביר

אזאך'נורמלים',בזמניםגםפחותלאהןשדוחקותהכרעות,כופיםוהםבהיר,באור

משמשתהיאהאמת.עלמכסההנורמליותכוהן,בשביל 69בדחיפותן,"חשיםאנואין

המותקפיםלהיותמתיימרים"אנוהמדינה-בדרך:שלמטעמההיזומהלאלימותכמסווה

יכלולאצבא,להםואיןהואילבאוגוסט.אותנותקפוהערביםכמובן,בכפנו.עווללאעל

הסיבות"אתמתעקש,הואלראות,"חייביםשאנו"אלא 70המלחמה,"חוקיאתלקיים

בארץ·נמצאיםש"אנוהעובדהאתבחשבוןלהביאכךובתוךלמרד,"יותרהעמוקות

מטעם"



 57ה)פסיכואנליזהכ(ביקודתהציונותבאוויר":המדחפים"דברים

להסכמתלשאוףכדירציניניסיוןשוםפעםאףעשינוולאשנה,שתים·עשרהישראל

אתהשוואה,לשםלהזכיר,ראויזו(בנקודהאיתר"ולתתולשאתבארץהיושבהעם

ומעדיףהסדרהשגתלשםמשא·ומתןשלהאפשרותלעצםהמסרבשרון,שלעמדתו

"בכמהקבע,כאשריותרעודחריפהלשוןנקטנובר 71חד·צדדי),באורחמעזהלסגת

אלהדבריםלסכלו."כדירבותפעלנוואנוידנו,בהישגהיההשלוםהזדמנויותוכמה

הקשורבכלבולקוהערביםשאףה"עיוורון"עלביקורתלמתוחנוברבעדמנעולא

 72לשלום,

הכוזבתהאופוריהמפניכוהןמזהירהערבי,המרדשללהדחקההתייחסותואגב

[הראשונה],העולםבמלחמתהמעצמות"כמומנצחים":של"שלוםלהנחילשעלול

בדומהאפוא,שואפיםאנוצורכנו.דיל~;י~תחזקברצוןשלוםשנעשהאנוגםהצהרנו

יעשהשבושלוםשללמצבכלומר'מנצחים,שללשלוםהעולם,במלחמתלמעצמות

להיזוןעליהיהיהכוהן.טועןאשליה,בגדרהיאזועוצמהואולם, 73רצוננו,"אתהיריב

העמוקות""הסיבותאתמשיגהאינה(היארדודההיאהפוליטיקהזה r!;lבמופמעצמה.

האומה:בלברישומהאתתחקוקקץלאיןאלימותכאחת.ואינסופיתהערבי)למרד

רב,זמןעודישראלבארץנתרחבואףשנתקייםהוא,האפשרותשבגדרבדעה"אני

בצורהלהםקוראיםשאנומשלנו,כידוניםבעזרתכךואחרהאנגלים,בעזרתתחילה

נוכללאזובדרךאךמשלנו.מדיניותלנקוטאומץלנושאיןמפניוכך'הגנה';-מבישה

במבטכוהןמסבירהששים,בשנותשנכתבה"ציונות",במסה 74כידונים,"בלילהתקיים

המדינהשלהמיליטריזםכנגדביקורתואתגורדון .דא.שלמכתביושאבכילאחור

פוליטיתהצלחהבאמצעות'להיגאל'יכולאינושעםאותנולימד"גורדוןהמתהווה:

לתחייתומבעדרקלעםמזומנתהגאולה .צבאיניצחוןבאמצעותמכךפחותועוד

משאביהאתהמשקיעהאומהכילנבא,ידעכוהן 75היחיד,"שלוהמוסריתהרוחנית

כוחה.אתלרסןתשכיללאצבאיתעוצמהשלבגיבושה

"לאומיות"),המסהאתלנוברהקדיש(כוהןהשראתואתשואבהואממנונובר,כמו

הכוכבים";רום"אלכלשונו'עת,המגלאומיותלאומיות;שלאחרלזןכוהןחותר

המדינהלצורכימתחסדת"כ"הסוואהמשמשתואינהממית""סםבגדרשאינהלאומיות

היחיד"שללחייויותר"כרויהיותר","אוהבתשהיאלאומיותהקיבוצית;ולעוצמה

בעקבותחזונואתגיבשכוהן 76ומקדם"),מאזהאנושיהמיןשלהחבויההפרטית("מהותו

"אורגיהראהבהאשרהראשונה,העולםבמלחמתאירופהעלשירדהארוךהלילה

חדשהצורהלעולםלהנחילהזדמנותבציונותראההוא 77מדינת·הלאום,שלשטנית"

מןיותראפשריותתהיינהלאשובהלאומיות"המלחמותבעיד~rזאשרלאומיות,של

ב·דומהרוחהלךביטאהודלףוירג'יניה 78הקדוש,"ברתולומיאולילשלהדתיתהקנאות

ודלף,של,הביוגרפיתליחרמיונההעולם?"מןעברהשהלאומיותרואים"אינכם : 1927

מטעם"
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וירג'יניהעתידיםהבאותהשניםארבע·עשרה"במשךהזאת:המובאהבעקבותמעירה

הנבואהשלבהתגשמותההעיכובאך 79זה,"טיעוןשלבליקוייולהיווכחוחבריהוולף

האומותכוהן,שלבעיניוביסודה.אשרהניתוחשלמתקפותוגורעאינוהאוטופית

הסמכותנית.והאלימותהטריטוריאליתההתרחבותסכנותאתהדתייםממצעיהןנטלו

עצמןמעלהאומותישילו-הארטמןדיוריואתמטריםהואוכאן-האידיאליבעתיד

תהא ...האומהשלהמקודשותזכויותיהבדברוהאמונהיום,"יבואהקד~שה:הילתאת

שלפירושהסביבמחלוקתבעקבותשהתלקחוהדמיםהתנגשויותכמומהבנתנונבצרת

 80הצלב,"שלצורתואומקראיתמלה

הניתוחשלהאירוניתעוצמתואךשנכזבו.סופןוולף,שלאלה,כמוכוהןשלתקוותיו

זעםקדושה,-המרכזייםמושגיוכלאתלהזעיקיששבהבדחיפותהשארביןניכרת

עםהןלישראל,נכוןשעודהמאבקשללבואל-דתיתקנאותמיליטריזם,אלים,

החייםאליציב,"אך"אטיבקצבהפונדמנטליזם,של(הסתננותועצמהעםוהןשכנותיה

שלביוזמתושנערךומאירופהמישראליהודיםביןעגולבשולחןבדיוןהאזרחיים).

בן·סימון,דניאלצייןצרפת,שבצפוןבקאניסי 2003בינואר'הנדיב'היהודיהארגון

בישראלהתנהלהשנייההאינתיפאדהשללפריצתהעדכיב"הארץ",בכירעיתונאי

 ,או-בעתידהארץשלהדתיתלדמותההחילוניתדמותהביןהיחסבשאלתמכריעדיון

הלשון(ולימודיכלילהזההדיוןנדםכעתקלריקאלי.לפאשיזםדמוקרטיהביןבלשונו,

הספר).בבתיהלימודיםמתכניתהוצאוהערבית

אשרמשיחיותשללצורהבחתירתונוברשללעמדותיומשיקכוהןשלחזונואם

רואהשאינומובהק,אנטי·אפוקליפטימזגגםמורועםחולקהואהעולם,"את"תגאל

אומהביןמבחיןכוהןאף Iנוברכמו 81 ,בהקרבתודווקאאלאהעצמיבמיצויייעודואת

במוצאםבזהזההקשוריםאדםבנישל"קבוצהחולקתשאותהפנימית""התנסותבתורת

שלהחיצונילעיקרוןה"כבולהמדינה,בתורתאומהלביןההיסטורית",בתעודתםאו

נתחיםועודעודקורעמרפהשאינו("חתךוהשלטון"הפוליטיקהעל·ידיהטריטוריה

בצלילהמנובריותראףלכתמרחיקכוהןאבל 82הכלכלה"),המדינה,הפוליטיקה,מן

מקורותאחרבהתחקותהמודרני,בגלגולההלאומיותשלהנפשיהממדשלמעמקיואל

בנקללהשתלבהיהעשויבמלואו,להביאושראויהבא,הקטעהמסוכנת.עוצמתה

אשליה":של"עתידהפרויד,שלבמסתו

המתנפלתוהזיקות,הדבריםשפעת Iלעדלעומתנוהלטושההחייםחידתהעצומים,הקיוםסבלות

ומטפסתעולהבמחשכים,תמידהאורבתהאפלההחיהשמות,בנוועושההנעוריםבפניהעלינו

עקרוןאותוהאמונה,לנועמדהאלמלאאלה,כלאתלשאתהיהניתןלא-נשמותינומקרקעית

ברחוקאורגותכלית,משמעותלהםומעניקאחדותלכללןא;~ךםהדבריםכלאתהמקיףחיים

 83המוכר,שלח~ג;אלזובדרךומקרבםהמיתוסשלהשניחוטאתובעל~ם

מטעם"



 5 9ה)פסיכואנליזהכ(ביקורתהציונותבאוויר":המרחפים"דברים

נוטעתול"אליל",מוחלט"ל"ערךשחיתההלאומיותהשוגה,בגרסתההלאומיות

החיים,חידתשליטה:מכלשחומקבמהלשלוטבכוחםהנה,כיהאשליהאתבנתיניה

אכזריותהטבע, י?;?י~אלהיהיופרויד(בשבילהאפלההחיהוהזיקות,הדבריםשפעת

זובגרסתההלאומיותאותךמפתההאגו,כמו 84הציוויליזציה),שמסבההסבלהגורל,

נשיאהמגבס,ליארדיהודהמספקת·לעצמה.כיחידהלהתקייםעשויאתהכי ,להאמין

והצלוליםהביקורתייםהקולותואחדבירושליםהעבריתהאוניברסיטהשלהראשון

תחת-1930באורשראהבמאמרזובעמדההגלומותהסכנותעלהתריעתקופתו,של

הצבא,המדינה, , Wttte zur Macht ·ה"העמים?":ככל"עםהמתריסההכותרת

בביתנו·לאדוניםלהיותאלאלנונותרלאכעת ...תחתינוערוכיםכולם-הגבולות

 85שלנו."

פיהןשעלהיסודהנחותכלאתגם"לכנותפרויד,מקשהמחויבים,"אנו"האין

ביותרהמסוכנותהאשליותאחת ,כוהןבשבילאשליות?"בשםמדינהסדרימתנהלים

יסודעלולהתקייםלנסותהאומהאתהמדיחהלאומית,""ריבונותבדברהאמונההיא

פרויד,שלהאחרוןהגדולחיבורו 86'שלנו',"בענייניםמעורבותמכל'הזר'של"הדרתו

עיוניו.בעקבותמצריהיההיהודיהעםשלמקימוכיבטענהידועוהמונותיאיזם""משה

ייסודהאפשרותאתהמודרניהעולםבפניהפורשכטקסטזובמסהסעידאדוארדשל

מבקריהבשושלתכבודשלמקוםלפרוידלהקצותרשאיםאנוזר'בידיאומהשל

סטייה,אלאאינוכוהן,כותבישכון,"לבדד"עםשלהחזון 87הציונךת,שלהמוקדמים

דיאלהבדבריםהגלומההרדיקליותמידתעללעמודכדי 88ממש,"חסרתרפאים"רוח

המולדתמשולליהיהודיםשבעבורופינסקר,ליארדשלעמדותיולביןבינםלהשוות

ככללאומהלהיעשותשואפים"אנול"מתים·חיים":רפאים",ל"רוחותהמשוליםהם

העולםמןהמתנתקתלאומהאורבתמכלהחמורההסכנהכוהן,בשביל 89האומות."

ליבתה·שלה:סביבחרדהברובמתלפפתתוכה·פנימה,אלומשתכללתאותההסובב

המדינהשלצבאהבמסגרתהתאחדו-1948בכידונים."בלילהתקייםנוכללאזו"בדרך

לחלוציותהמסורותהציוניותהתנועותמקרבגויסושחבריו"ההגנה",ארגוןהחדשה

שליטהלהשיגלמטרהלוששםבאופיוצבאיארגוןוהאצ"ל,שיתופית,ולהתיישבות

"הצבאבזעזוע:כךעלהגיבנוברהירדן.עברלרבותישראל,ארץחלקיבכליהודית

להזריםויסודותוהרוחנית]הגשמיתהבחינהנמךבארץהמושרשיםיסודותהישראלי,

90 ,ולהדבירלכבושכחומה,ונעמדיםבזהזהמתמזגיםהםהנהוכול,מכול
11 

הציונות",עלנוסף"מבט , 1944בשנתשהופיעהבמסהארנדטכותבתראשיתה,למן

אינןלעולםאומותאך 91אוטופית",לאומיתל"ריבונותמכוליותרהציונותשאפה

שימשהישראלמדינתמיתוס.אלאאינואמונה)(גזע,חוק·לעצמך ת;יז;::ריבוניות.

הבלתיוקריסתההאשליהשלהתגבשותה-הזההעיוועיםחזוןנגולשעליהכבמה

מטעם"
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הציונותלנומגלהבעלטה,מגששתועם·זאתנחושה,כולו.העולםלעיני-נמנעת

הארץ"כיהרצל,עלארנדטכותבתהבין,"לא"הואהלאומיות.אודותיסודידבר·מה

לאומיכגוףלהתקייםעםיכולבובעולםמקוםשאיןהתקיימה,לאמעולםחלםשעליה

אינהאומהשלהממשיתההיסטוריתהתפתחותהוכיבחזונו,זאתשראהכפיאורגני

 92ביולוגית."יישרתשלהבצורותחומותיהמאחורימתחוללת

המוטעיתהלאומיתהתפיסה"דווקאארנדט,טוענתלכאורה,"פרדוקסלי"באורח

היהודיתהלאומיתהריבונותאתשהביאההיאהאומהשלהפנימיתריבונותהבדבר

שמהשאינהלאומיות 93אחרת,"אומהשלהחומרייםבאינטרסיםמוחלטתתלותלידי

לאומיותאךלפורענויות";"מקורבוודאיהיאהאומה,"שלהגסבכוחה"אלא~~טחה

"האנטישמיותכימזהירהארנדט 94יותר,"עוד"גרועהזרה,אומהשלבכוחההתלויה

ספסריםכאותם-רווחיםשגרפובלבדזולאהיהודיםכילטעון,עתידההמחרשל

בתמרוניהם,זולמעורבותהביאואףאלאבאזור,הזרותהמעצמותשלממעורבותן-

מסכמת,היאלבדה,"~ל~ת Q"ה 95לתוצאותיה,"האחריותאתעליהםלהטילישולפיכך

מרוחקאימפריאליסטיכוחשללחסותוהמשחרתלמדיניותהשראהלשמש"יכולה

לפתחעתידהישראלואמנם, 96השכנים,"שלהטוברצונםאתמעליהמרחיקהובה·בעת

 1סאפירמדאןליאמראמריקה,"נגדנלחמיםשאנחנולנו"נדמהבאמריקה.גמורהתלות

מתוצרתהרוביםאמריקה,מתוצרת"הטנקים :-2002במראמאללההפלסטיניהמנהיג

 97אמריקה."מתוצרתהלוחמיםאמריקה,

התיכוןהמזרחאלייבאההיאשבהבדרךכרוכההציונותשלמבעיות·היסודאחת

שהעלתההשקפהזוחיתההאחרונים.פרפוריהבעצםאירופיתמרכזלאומיותתפיסת

ירידה-למעמקים"אדמה,על(אוודםמוצאעלהמיוסדתאורגנית,לאומיותנסעל

זותפיסהשלמבשריהאתהקדומיםבעבריםראההסמשההמתים").אלוהיוודעות

כמורשתהרומנטיתבלאומיותלהכירהיהודילעםלוראוי Iכךואםהאדם;ימיבדברי

המיתוסשלקורבנותיולהיותמכוליותרעתידיםעצמםהיהודיםלבנים.וסימןאבות

היהודים""מדינתפרסוםלאחרשנהשבעיםהעשרים.המאהשללאורכההזה

 1נימאצי"הס,בירושלים:העבריתהאוניברסיטהמןסלמוןיעקבההיסטוריוןכותב

ואוטופיהדתיתגאולהשלממדללאומיותבהאצילםכישיערולאודומיהם 'ץי~:י~י~

לאומיותאותה-ומדירהגזעניתללאומיותהצדקהמספקיםנמצאוסוציאליסטית,

צורותיהעללאנטישמיותואפילו-הגרמניםבקרבגילוייהאתתיעבשהסעצמה,

מפניהאשרלאומיותשלגרסהאותהבלבהחקקהישראל 98והחברתיות."הגזעניות

נפשו.עללנוסהיהודיהעםנאלץ

אךהיהודי:העםשלעתידואתלהבטיחמנתעלנוסדהישראלמדינתמזאת:יתרה

ונחשפהשביסודה,הלאומיותגרסתאלהמ~~נ;תהסכנותנתגלוהקמתהברגעכבר

מטעם"



 61ה)פסיכואנליזהכ(ביקורתהציונותבאוויר":המרחפים"רבדים

ארנדטגםכוהן,כמונוסדה.שבשמםעקרונותאותםעללהגןהעקרוניתאי·כשירותה

העולםבמלחמתשיאלממדילהגיעהעתידהזה,הכישלוןשלמקורותיואתמזהה

צורהלבשהלאמעולם"הלאומיותהראשונה:העולםמלחמתשהמיטהבאסוןהשנייה,

הלאומית,ההתאגדותעקרוןכיהתבררמאזבהשהתלבשהזוכמווקנאיתמרושעת

לעמיםממששלריבונותלהבטיחבכוחואיןשובמהפכות,שלדגלןעללפניםשנחרת

הגבולותשלהשוניםמעבריהםהעמיםביןהוגניםיחסיםלייסדאובשמוהמתקבצים

המהותניב"כלובלכודהזובצורתההלאומיותבאיירן,טרםשלבלשונו 99הלאומיים,"

הזןמןלאומיתאמונה 100לנשק,"אחיםוקהילתדגליםפולחןממושטות,זהותשל

בגללוגולמיותה,פגיעותהבגללדווקאכיבושיםותאבלוחמנימזגלפתחנוטההזה

"מתירההיאשכךמכיווןקיימים.שאינםוהנפש,הגוףגבולותמשמרעלעמידתה

הפוליטיקהלתיאורמידהבאותההיפותכוהן'הנסשליובמלותדבר",כלומתרצת

 101העדיפויות,"סדרב"ראשהטרור"נגד"המלחמהאתבימינוהמציבה

אתמצמררתבדייקנותוניבאה , 1948במאיבקולמוסאחזהארנדטגם ,נוברכמו

הממשמשת:במלחמהניצחונהלאחרהחדשהלמדינההנכוןהעתיד

מבודדיםקצה,אלמקצהעוינתערביתאוכלוסייהמכותריםכשהםיחיוה'מנצחים'"היהודים

שאדכלעללהאפילהעתידהבדרגההעצמיתבהגנתםמשוקעיםמאוימים·תדיד,בגבולות

ניסוייםיהודית;תרבותשללפיתוחהנתוניםיהיולאשובהעםשלמעייניווהמעשים.העניינים

שללתכנונםתצטמצםהפוליטיתהמחשבהמעשי;עדךבצידןשאיןלמותרותייחשבוחברתיים

 102הכלכלית,"ההתפתחותאתיכתיבולבדםהםהמלחמהוצרכיצבאיים;מהלכים

הכבושים:בשטחיםלשרתסירובואתאלהבמיליםהסביראיצקוביץ'יניבסגן

שלהסוציאל·דמוקרטיתהשלוםמפלגתמרצ,ואילומתפרקת,העבודה"מפלגת

הטעותהדממה.ראשליושבהפךהאופוזיציהראשיושב ...קולמשמיעהאינהישראל,

שלידתוחטאזהו ...ביטחוןבענייניהנמשכתהתעסקותוהיאהשמאלשלביותרהגדולה

השניםביןהישראליהשב"כבראששעמדפרי,יעקב 103המדינה,"שלבהקמתהעוד

לפתחוניצבתהיאמתמדת.בהידרדרותנתונה"ארצנומכבר:לאהעיר ,-1995ל 1988

לכוססנמשיךחרבנו,עללחיותנוסיףאםוביטחוני.חברתיפוליטי,כלכלי,אסוןשל

 104עצמנו,"אתולהשמידבבוץ

היהודיתהלאומיותהאיןכך,ואםעתידה·שלה.אתלהבטיחמסוגלתאינההאומה

לושיתירמקוםבטוח;לחושיוכלבולמקוםהיהודיהעםשלזכותומעצםמוצדקת

פעםלמששהצורךמןסוף·סוףפטוריהיהבומקוםיחד;גםומנטאליתפיזיתלהתרווח,

משנתהעםלאחדבמכתבוגורדוןשלכדבריוהלאומי,הדופקפעימתאתפעםאחר

שלבישראלבטוחיםאינםשהיהודיםאלאהזה)?המאמרשבפתחהשני(המוטו 1912

מטעונ"



ורזג'קלין 62

שלנבואתהכידומהלהתרווח.אפשרשבומקוםלהםמלשמשרחוקהישראלימינו.

שלושים·במרוצתהתגלםמחיר""בכלקיוםהגורסהאתוסבמדויק:התגשמהארנדט

עלרקלאמאייםהואוכעתבמיוחד,ברוטאליבגלגולהכיבוששלשנותיוושבע

מחלקהכסמלששירתרון·פוררלירןשפיותה.עצםעלאףאלאהאומהשלביטחונה

לפעולהאפשרותאחרי"נסחפתיהמחסום":"סינדרוםבספרניסיונועלמספרבעזה

שלנו,הכוחאתכשהרגשנו ...פיקוחובלימעונשפחדבליוראשונית,יצריתהכיבצורה

שהשירותברגעשלו.לאישיותבהתאםויותריותרהגבולאתלמתוחהתחילאחדכל

 105נורמליות,"הפכוחריגותהתנהגויותמיניכלשגרה,הפךבמחסום

שיףזאבכתב , 2004במארסיאסין,השייח'החמאסבמנהיגההתנקשותבעקבות

המדינהבנגיףנדבקהישראלשמאהחששמתגנבזו,החלטה"לנוכחב"הארץ":

106המשוגעת,
שלהאוויריתהמתקפה"מעריב",בעיתוןרפפורטאמירשלניתוחופיעל 11

באוקטוברהפלסטיניםעל·ידיקסאםטילישמונהיריבעקבותשנערכהבעזה,ישראל

ש"מדינתהמסראתלפלסטיניםלהעבירבמטרהפרופורציהמכלבמתכווןחרגה , 2003

העבודהמפלגתוחברלשעברהכנסתראשיושבבורג,אברהם 107השתגעה,"ישראל

שלסיסמאותרואהאניבירושלים,במיוחדשלנו,העריםברחובותנוסע"כשאניכותב,

גזעניות-נוראיותאמירותרואהאנילמחוק.טורחתלאכברשהעירייהלערביםמוות

המתנחליםשלהציוניתהפרוורסיהיד.כלאחראותןמקבליםשאנחנו-וכהניסטיות

בתודעהנגועלאמקוםהשאירהולאחיינורקמותלכלממאירבאופןחדרהוהימין

 10811הלאומית,

הטענהאתשונותבדרכיםמוליךוכוהןארנדטנובר,ביןהנמשךהדיאלוגיהמרחב

להישירלפוליטיקה,מבעדלהבקיעשבכוחהלאומיותליצורעשויהחיתההציונותכי

לראותאפילו,(אובתוכההיושבלגרמקוםלפנותשבקרבה,האפלההחיהאלמבט

לעצבהסיכויהציונותבפנינפתחקצרלרגעפלסטין).ערבייבתוךהיושבכגרעצמה

כוהןטוען"לאומיות"המסהבפתחאחר.דבר·מהאלאמורחב""אגותהאשלאאומה

שלתקופההמחולליםעמוקים,"ב"זעזועיםדרך·קבעמלוויםתודעה""מעתקיכי

משמעיים","רב"מעורפלים",אלהתהליכיםניתוק";בידוד,מתיחות,"אי·שקט,

מתת·הכרה;העוליםההבזקיםשלתיאורםאתהולמתזולשון 109ודאיים,""בלתי

אתלגנובתת·ההכרהמורשיתבהם-תסמיניםפה,פליטותחלומות,-רגעיםאותם

דווקאנוכחותה.עלולאותתההגנהמנגנוניאתלעקוףההכרה,שלהשמוריםגבולותיה

מסויםבמובןשהיהודיםמשום-היהודיתההיסטוריהשלהטראגילייחודההודות

שלהתייחסותואתהסףעללדחותצורך(איןהעולםימיבדבריכצלליםחלפובאמת

כתנועההציונות,שלבאפשרותההיה-רפאים")"רוחותכאלהיהודיםאלפינסקר

אלאלבכורהטוענתואינהקרבאליששהשאינהלאומיותלעצבייחודית,לאומית

מטעם"



 63ה)פסיכואנליזהכ(ביקורתהציונותבאוויר":המרחפים"וברים

לחללברוחםהקרוביםומעורפלים,ודאייםלארב·משמעיים,במרחביםמשתההדווקא

עורףלפנותבחרההציונותאבל .כוהןשלבתיאורוהמופיעהתמורותוהרההמעורר

זו.לאפשרות

חולקיםוערביםשיהודיםולאומיותחייםבדבראלהלהוגיםהמשותףהחזוןואולם,

 .כיהפחדמןבחלקונבעהשינויבישראל.הציבוריהוויכוחבלבמקוםותפסשבבצוותא
בארצם·שלהם"למיעוטלהפוך"עלוליםהיהודיםבשטחים,להחזיקישראלתוסיףאם

 IO 1שךךן);שלההתנתקותתכניתמאחךךיהיחידהמניעהואזהפחדכיסבךךים(ךבים

שתיפתרוןההתנחלויות,התפשטותלנוכחכיההכרההואזולתמורהאחרמקוראך

הפיכתההואישראלבפניהפתוחהיחידהאופקוכיליישום,ניתןאינושובהמדינות

בישראלהרחבהציבורעלמקובלאינוהדו·לאומיתהמדינהפתרוןאזרחיה.כללמדינת

בכמהועלהצץזהרעיוןאךהיהודית.המדינהשלחורבנהאתבורואיםמתנגדיו-

בפלשתינהוערביםיהודיםשבהםרגעיםלרבים;ידועיםשאינםהיסטורייםרגעים

המחנות.בשנישפשההלאומניהסחףנגדיחדוחברופעולהשיתפוהמנדטורית

ניצביםאנוכינראההיסטוריוגרפית,"מנקודת·מבטפפה:אילןכךעלעמדבאחרונה

ב·אפריקהמדרוםסמאטסיאןאלששלחבמכתב 111אלטרנטיבית."היסטוריהבפני

לגופיםאמצעיםהקצאתהיאולהפרדה]ההולמת"החלופהסמואל,הרברטכתב 1948

שלהתקיימותןהמצב:שלהיסודנתוניעלבהסתמךוהערביםהיהודיםמטעםנבחרים

אומחוזותלמדינות,גיאוגרפיתחלוקהבאמצעותביניהןלהפרידניתןשלאקהילות

גנדרן,דניאלצפויים.בלתייושרמליציהדו·לאומיותרעיוןלומוצאכיום 112קנטונים,"

בישראלאורראההמובטחת"בארץוערביםיהודיםהייאוש:שלהאחר"עברושספרו

החזוןהשקפתו,פיעלאדוק",וציוניהעבודהמפלגתכ"אישעצמואתמגדיר ,-2003ב

"המקראהעתיק:בעולם ,,ש wהאתניהריבוימןנמנעבלתיבאורחנגזרהדו·לאומי

הואהעיר:אתעמםחלקואזהיבוסיםמידיירושליםאתכבשדודשהמלךלנומספר

ולאחרהצידונים,עםקשריואתטיפחחיתי,ומצביאכנעניםשלטוןפקידימינה
הכרחים-פלשתיותיחידותשתיהרכיבהפלשתיםעםמדםעקוביםעימותיםכמה

 113בצבאו,"אותן_ושילביםוהפלית

תקווהאו(ארנדט),היהודיתהתרבותשללהתפתחותהחשששבהביעםאפשר

אלההוגיםשלעיניהםלנגדעמדה(כובד),אורגאניתתרבותיתליבהשללהתרקמותה

והיחידההאחתכהצדקההיהודיתהתרבותשימשהשבשבילוהעם,אחדשלדמותו

יר 1קו 9בגינצבורגאשר;שםנולדהעםאחדבפלשתינה.לאומיביתשללהקמתו

מכתביומבחרלישראל,מחוץלרביםמוכראינוששמואףהרוסית.שבאוקראינה

למשנתוהתוודעחומסקינועםהישראליים.הספרבבתינלמדעדייןהעםאחדשל

מטעם"
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ל"מרכזפלשתינהשללהפיכתהבקריאתובעיקרשנודעכמיבנעוריו.העםאחדשל

מכתביו,מבחרערךשאףוכוהן,נובראתהעםאחדהקדיםהעולם,יהדותבעבוררוחני"

כ"יועצואשר ,כלפורהצהרתבעקבותהמדינה.לרעיוןביחסעמוקהחשדנותבהפגנת

העם,אחדהעירבניסוחה,חלקלו·עצמוהיהויצמדשלהקרוב"

אךהיהודי;העםלמעזבפלשתינהלאומיביתשלבהקמתולסייעהבטיחהבריטניהממשלת

 114היהודי,העםשלהלאומיכביתפלשתינהעלהכריזהלאהיארבים,שללהבנתםבניגוד

בדבריולהכירכיווןכלפוראם ."לש"לבין"למען"ביןההבחנהעלמוטלהרבה

שכיווןהריבפלשתינה,לאומיביתלהםלכונןהיהודיםשלההיסטורית"ב"זכות

אתהיהודיםיחמסוזוזכותשלבכוחהכיהאפשרותאת"לשלולגם

הבלעדייםכאדוניהעצמםוישימוהנוכחייםהתושביםשלזכויותיהם

הלאומית"התנועהערבית:לאומיותשלניצניהמפניהתריעכוהן 115 ",הארץשל

השמיעזאת,לעומתהעם,אחד 116ולהתרחב,"להוסיףועתידהמתרחבתהערבית

שלהלאומיותשאיפותיהםאלשהתייחסוהספוריםהביקורתייםהקולותמןאחדאת

הם."גם-1918בלויצמןכתבהלאומי,"ביתםהיאזו"ארץחיוביים:במונחיםהערבים

שלבדיוניהם(אפילולאומי"כוחשללפיתוחומשאביהםמיטבאתלהקצותזכאים

 117בלבד),נדירותלעתיםאלאזהנושאעלהלאשלוםבריתחברי

היהודיתללאומיותשקםביותרהחריףכמבקרהעםלאחדשיצאוהמוניטין

חלום"לא : 1s91ב·בפלשתינהשערךהראשוןבביקורעודראשיתםמשורותיה-שלה

אםכישםמע;יהוכלויושביה"הארץמארץ·ישראל","אמתבמאמרו,"כתבעודלינעים

 118מכוער,"היותרהטפח-אתטפחלגלותפהאנירוצההזאתהאמתמן ...מוחשיתאמת

אחדאללהתייחסנהוגמכוערת).(היותרהאמתשלכבא·כוחהעצמומציגהעםאחד

הומניסטית-ליברלית"ציונותשלחלוצי"מופתהראשון",הציוני"ההוגהכאלהעם

הלאומיותשלהראשוןנציגההעםאחדהיהאלהכלעלנוסףאך~תמיד";שלווהו"מפר

 ,כיצד 119בפלשתינה,ליהודיםהערביםביןביחסיםהאפלהצדעלעמדאשרהיהודית,
החברהתוכל"אלטנוילנד",הרצלשלספרועלחריףביקורתבמאמרהעםאחדהקשה

להותירובה·בעתתבלקצותמכליהודיםשללקליטתםקרקעדילהקצותהחדשה

מארץ·"אמתבמאמרמהפסקאותאחתכל 120בעליהן?בידיהערביותהאדמותאת

פלשתינהכילהאמין""בחפוץלמשל,כך,להאמין";"ובחפוץבצירוףנפתחתישראל"

בהומעטיםערביםבידימיושבתמרביתהדברשלשלאמיתואלאמתושבים,ריקה

מדבריותנוודיאלאאינםהערביםכלכילהאמין"בחפוץאנואךהשוממים.השטחים

בתשובתומלאה.בהכרהזהתפקידעצמועלקיבלהעםשאחדדומה 121פראיים,"

לערבים,החלוציםשליחסםבעניין , 1913משנתסמילנסקימשההסופרשללמכתב

מטעם"



 65ה)פסיכואנליזהכ(כיקורתהציונותבאוויר":המרחפים"רבדים

עתירמהכעת,הרבדיםפניהםכך"אםערבית':'עבורהעלשהוטללחרםנדרשהוא

אםישראל?ארץשללשליטיההימים'ב'אחריתנהיהאמנםאםלאחרים,יחסנולהיות

 122בביאתו,"לחזותשלאמעריףאניה'משיח',שלרמותוזו

בפניוהאמתאתהמטיחפסיכואנליטיקן)(אונביאכמיןמעםעצמומריםהעםאחר

שלכתביופיעלשלטונה.שלבחבלי·הלירהעדייןהנתונהבמרינההכוח,שלהמוצקות

עצמה.אתקוראתעצמה,אתמאבחנתהציונותשבוהאתרזהוהעם,אחר

הדרך"זהש"לאבאמונתודבקהואהרצל:שלביותרהנוקבמבקרוהיההעםאחר

המוקרמיםממאמריולאחרשהעניקהכותרתכלשוןרגלים),מרייותרכסף,מרי(יותר

עלהלאומיותשלהרוחניגילומהאתביכרהעםשאחרכלברזולאביותר.והמשפיעים

בשיג·כרוכההלאומיותאלהדרךכיהואאףהאמיןלנובר,ברומההפוליטי;גילומהפני

משעההשגויההדרךאלסטתההציונותהנפשי.לזמןההיסטוריהזמןביןמורכבושיח

בררך·במעשיםונתגלגלהלתחייהקמהסגולה"כ"עםהיהודיםשלכמעמרםשהאמונה

הריעוהראשוניםיחדיו.ואויביםאוהביםהשתוממוהזההפלא"למראהכביכול:נס,

יעצורבן·יומורעיוןאשרהזה,הגדולכרכרהנהיהקראו:נפשובעליצותניצחוןתרועת

בטעותהנפשועליצותהניצחוןתרועתאך 123העשייה?"בעולםדרךלולכבושכוח

"כלהונאה·עצמית:שלאוהיא,מאגיתחשיבהשלצורהלעולםהטריימפאלייתיסודן.

לוואלטרבמכתבושלוםגרשוםהתבטארומהברוח 124ובמוות,"בתבוסהכרוךניצחון

היהודיתהלאומיות 125מרי,"מוקרםבשלבבחלקנונפל,"הניצחון 1931משנתבנימין

הכושרלהאברכברהדרך'להאצהוכברהמעשהעולםאללהידחקכוחהעלעמדה

העברית:הלשוןשלסגוליתתכונההואההווהצורתשלהיעדרהעצמה.להשהות

ההזדמנותאתהיהודיהעםמחמיץלעתיר,בבהלתו 126בהווה,"מעורהחיהלא"ישראל

 127בובר),קידשאותו(אשרהיומיומיהזמןשלהאיטייםבערוציולהתעכב

שהקרישהארוכההמסהאתלקרואשלאאפשראיהעם.אחרשלגיבורוהיהמשה

ובמופתיםשבאותותהוא"יורעהרצל:עלסמויהכביקורתעליוהנערץהעברילמנהיג

הואכןועל ...חרשלבלברואלאאךלשעה,התלהבותלעורראפשראלוהייםובמראות

ערלאטלאטולחנכוהזה,ההמוןשלומשאוטרחולשאתסבלנותוכוחבכלמזדיין

כישלונו:מקוררבהבמירההיאמשהשלהגדולהמעלתו 128לתעורתו,"מוכשרשיהיה

שלהמוסריתבהידרדרותולראותונאלץהמובטחת,הארץאללהיכנסזכהלאמשה

כול;שפתיעלהעתיררוממותנישאתכיום 129נאצלה,"תקווהמלבבוו"לקרועהעם

שהעםככל"נשכחה"יותרוקשהממשיעתירשלאפשרותוכיסבורהעםאחראך

השתררהזהעתירשלמקומועללו.המובטחהגורללעברמצערבחיפזוןשעטהיהודי
: T •• 

העםאחרבשבילהיאהמדיניתהציונותמצרהיהודילעםהנשקפתהסכנהנירוואנה.

אכזבהבשוםלשאתנכוןשאינועצמית,איריאליזציהשלבמיוחדאכזרילזןההתמכרות

מטעם"
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שלבמונחיה :" Witte zur Macht "·הזהומאגנםשל(במונחיוגבולותיודעואינו

ויהילפעולהקדחתנית"נחישותואוהמציאות",אלהרצלשל"תשוקתוזוהיארנדט

למוריץבמכתבוהרצלהכריזשהיות!"ובלאלאלתרלהיעשותחייב"הכול 130 ,)"המ

 131מתכניתי."חלקזה"אף ; 1s9sמ·גיד~ן

החלוציםשלציפיותיהםאתבמתכווןהרצלהעלההיהודים""מדינתבחיבורו

שיפוריבטיחשהדבר"מיאלאלפלשתינהיישלחולאכיבהטעימוהמיועדים,

היהודיםאתלמשוךמנת"עלהרצל:הסביר-1895בחירשעםשיחהבעת 132במצבם,"

אגדות.בסיפורילבםאתלקנותוגבעות,הריםלהםלהבטיחאלאברירהאיןהארץ,אל

תלמיהאתזורעהארץ,שלאדמתהאתשחורשמיכילהםלספראפשרלמשל,כך,

האמת,מןרחוקאינוזהוהריואלומה.אלומהבכלזהבלמצואעתידיבולהאתוקוצר

וגאיתהאגואיזם""שדעתידיםזהבתרחישהעםאחדשללהשקפתו 133הכול,"ככלות

המורכבותוהתרבותיותההיסטוריותהזיקותשלמקומןעללבואהפרטייםהאינטרסים

שאתאימתכללהתערערהקבוצהעתידהאלהבתנאיםהקבוצה.חבריביןיותר

הראשונותהמהגריםקבוצות(ואמנם,המציאותתתסכלחבריהשלהאישיותציפיותיהם

כלאיבדההמדיניתהציונות 134פעם),אחרפעםזהבתהליךהתנסולפלשתינהשהגיעו

ושגתה-הדורות""כלמתלכדיםבהאשרה"שלשלת"-ההיסטוריזיכרונהעםמגע

כלעלהיהודיתהבעיהשלוסופישלם"פתרוןהמידה:עליתרמופלגותבהבטחות

משחקניהואחדאחדכלבעבורתבעהכאשרשגתההמדיניתהציונות 135היבטיה,"

שלשלתבדברהרעיוןכיצדראותוצאות).רוצה(אניהכאן·ועכשיובמתעלונחלהחלק

לעתיםשימושבושנעשהדימוי-הארץאלהקשראתהמחשלתקדומיםזיכרונות

וליבההיפוכואללמעשההוביל-ישראל""ארץשלכיבושהלהצדקתכל·כךתכופות

הזיקותבידינארגתקבוצהשלחייהרקמתוהריהארץ.עללבעלותאלימהתביעה

מחויבתהיהודיתהלאומיותחבריה.-שביןנוברשלבלשונופנים,""כלפי-הפנימיות

להיסחף,האגומיעדשאיפותיו,אתלהגשיםהיתרהבלהיטותוהאגו.מןלהתבשל

היהודיתהלאומיותעתידהפרדוקסלי,באורחמדי.רבהבמהירותיעדיולעברלדהור

בערביםשליטההארץ'כיבושבדבר(כחלוםעצמהאתשתשמידבתנאירקלהיוולד

בינהלטעות(ואיןואיטיותענווהמשוםישהעםאחדשלבהצעתוכלכלי).ושגשוג

לבססדברשלבסופוהמיועדהארץ,שלההדרגתילפיתוחהויצמדשלקריאתולבין

עודלהוסיףאםהציונות,שלהקבוצתילמטפלעצמושממנהכמיעליה).הבעלותאת

ניתןכיצדשאלה:העםאחדמציגבדמותו,בתקשרושכברהנ;י~ריםלמנייןאחדתואר

ולחשוב?לרגע,ולילעצוראומהעללהשפיע

עםתמידמתיישביםשאינםמשלה,לחוקים"נשמעתכותב,הואהאדם,""נפש

"בכושרהמושליםאלה,חוקיםאחרלהתחקותלמטרהלושםהעםאחד 136ההיגיון,"

מטעם"



 67ה)פסיכואנליזהכ(ביקורתהציונותבאוויר":המרחפים"רבדים

מכירהוא 137הקיבוציים,החייםעלחותמםאתטובעיםוכךבזיכרון"ואףהשיפוט

"דבריםעל·ידימונחותאכןדרכיוההיגיון";פיעללחיותיכולאינוש"עםבכך

הנוסחהאתשהריםכמיהעםאחדעללחשובניתן 138הרצל,כדבריבאוויר,"המרחפים

למצותהשישפוליטיתהזדמנותאלאחיתהלאהרצלבשבילאשרנוסחה-ההרצליאנית

גאולהלעצמיהועידהלאשובשהציונותמשעהאךה. ry;כ.ז;ן ?7בידיננטשהבובמקום-

שעליהיהודיתעצמיותשלחלופיתגרסהאותהמהיאפוקליפטית,הגשמהאפילואו

מהופוליטית?זהותשיכונןראוימהפוליטית?זהותהמכונןמהולקראתה?לחתור

הללוהשאלותכימגליםהעםאחדשלכתביובעצמם?להאמיןקבוצהאויחידשמניע

פלשתינה.שללעתידהביחסביותרהיסודיותהפוליטיותהמחלוקותשלבלבןיוקדות

 IJר~ ryל ...לבומכווןהואהרי'אני'אומר"כשאדםהעם:אחדכותבועתיד""עברבמסה
עםהעברשלוהזיכרונותהרשמיםכלאתנסתראופןבאיזההמאחדהפנימי'הכוחאו

ה'אני' 139אורגנית."שלמה,אחתברייהיחדמכולםועושהלעתידוהתקוותהחפציםכל

-המרכזהיהדותשלהאורגנילמרכזהחופףהפרטי,האגועםלזהותואיןאשרהאורגני,

שלהנפשיתהאחדותחזוןמחודשים.לחייםלהקימועתידבפלשתינההלאומישהבית

מחקרופ;ל;:זאן.פ.ךךךיקהצרפתיהפסיכיאטרשלכתביובהשפעתהתגבשהעםאחד

אחדשללעיוניוכדגםשימשדארוויןשלהיוצרתאישיותוצמיחתאודותפולהאןשל

 140אחדות,"שלמושלמתכמעטלמדרגהשהעפילה"נפשמשה,שלבדמותוהעם

להעפילבכוחהמקוםומכלומתואם,מאוחדמכלול"היאפולהאן,כותב"הנפש,"

 141כזה,"למעמד

המוצפנתוהמורשתרישומה,אתבומותירהמחיקהשכלגיליוןגםהיאהנפשאבל

אלאבהסתלקםנמחיםאינםקודמינושלאישיותםתווילהכחדה.ניתנתאינהבקפליה

שהיומהאול~ניםשהיינומהתמידמהוויםאנו"במידת·מהנפשנו:בחביונותנרשמים

במישריןאפואשואבאורגנייהודימרכזבדברהעםאחדשלחזונו 142לפנינו,"אבותינו

אתבחובההאוצרתצללים,מרובדתבעתובהמאוחדתיישרתבנפשהרואהמתפיסה

נדרשהעבר.שרידיאתהשושלת,שלעקבותיהאתהקדמוניים,אבותינושלעכבותיהם

יסודותיואתהפנימייםהחייםשלאוהנפששלזומתפיסהלגזורכדיניכרמאמץ

אמנםמניחההעםאחדשלעמדתווהנמהר.הממהרהמסתער,הפוליטיהרצוןשל

המשכיותזוהיאך-זוהנחהיסודעלאלאלשרודיכולהאינההיהדות-המשכיות

כותב"האחדות,"מתמסרים.בלתיערפיליים,במרחביםדרכהאתהמגששתפגיעה,

הנפשגםכמו 143בלבד",אידיאלבגדרלעולם"נשארתדארווין,עלבמאמרופאולהאן

מאבקיה-שלה.בתולדותמצולקתהרמוניהלכללשהגיעה

תופעותבתוכנומתעוררותרגעמדילעולם.נחהאינההנפשפאולהאן,שללשיטתו

משחקבמעיןאחרותתופעותמעוררותכךובתוךונעלמות,מתפתחותנפשיות,

 4מטעונ
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פאולהאןכתבן 905ב·ידיעתנו.ובלאבעל·כורחנוזירהלומשמשיםאנושתכופות

אחריםחלקיםיימצאושלאאחדחלקגםולובנשמתנו"איןהאישיות":"כזביבמאמרו

אפשראיאלהבתנאים 144קיומו,"לעצםמתכחשיםאףאובו,נלחמיםעליו,החולקים

הפנימיים:בחייםויציבותדיוקאחרנחפש"לשוואהרף:ללאלעצמנולשקראלאלנו

יהודימרכז 145הים,"מגלייותראףמנוחהלאיןומיטלטלותמתנודדותהנפשא~תות

האמונהעלהמיוסדיםדומים,במהלכיםאומדינהשלבהקמתהישגהלאבאמתאורגני

והנשמה.הנפששלרחש·התמידאתלהשביתאפשרכי

פסיכואנליטיתכ~שנהלרגעיםמצטיירתהעםאחדשלהסובייקטיביותתפיסת

תרבות,בן"כלרשויות":"שתיבמסההעםאחדכתב-1892בזמנה.אתשהקדימה

אותושלבמצבוימיוכלנמצאהואהרימסודרת,חברהאיזובתוךוחיוגדלשנולד

אתהפותחתהפסקהאתלהביאראוי 146בידיעתו,"שלאאחריםלרצוןהמשועבדהאיש

בשלמותה:המסה

האדםעללהפילאפשרידועיםבתנאיםכייודעים,אנוההיפנוטיסמוסחזיונותמשנתפרסמו

זרמעשהאיזהפלוניתבשעהיקיצתולאחרלעשותאזעליווכשמצוויםמיוחד,ממיןתרדמה

זהעםשיידעמבלילו,הקבועהבשעההמצווהאתכןאחרימקייםהואהריולרצונו,לרוחו

החוקריםשמעידים(כמואלאאחר,איששלומצוותורצונופיעללכךהואאנוסכיבנפשו,

שעושהמהעושההחופשיומרצונומדעתוכישלמה,באמונהמאמיןאלו)בענייניםהבקיאים

בעיניהדברליישבכדיבדמיונו,לושבוראשוניםטעמיםמפנילעשות,לונאהגםכךוכי
 147עצמו,

יישרתכלשתלווהראויהמדיניתהציונותשללפתחההעםאחדשמציבהשאלה

התפיסהעלעירערהעםאחדבעולם.חלללההחוצבתלאומיותכלמתהווה,פוליטית

חפה·מסייגיםבאמונהבהכרחכרוכהפוליטייםוחייםעתידשליצירתםכיהגורסת

הבלעדיתבחזקתונתונהומדירה,בלעדיתהיאהזהותכיבאמונההזהות,שלבכוחה

שלמרכיביועלהבעלותגאוותאתנוטלהעםאחדמכוחה.ומדירבתוכההדרהעםשל

והמנהגים'החוקיםוהמוסרהדתוהספרות,הלשוןזה:אחרבזהאבריהאתוקורעהעצמי

 148היחיד,את"להרדים"כדילהםנזקקתשהחברהה"אמצעים"אלאאינםאלה_כל

המצוויםנסתרים,היפנוטיזוריםאלפייושביםהחברה,מאישיאחדכללב"במעמקי

כידעתמבלישומע,והוא-מעשיך!'וכךכךדעותי,ותהיינהוכך'כךבחוזקה:עליו

 14911הוא.שומע

העםאחדתיארנחת",בלא"תרבותאתפרוידשפיוסםקודםשנהלארבעיםקרוב

אלהשבסוכניםהעריציםבתת·ההכרה.סוכניואתרחםבלאהמשלחהסופר·אגואת

בניאפואהםוהציבור,היחידברוחגבולבליהמושליםהראשיים,"ההיפנוטיזורים-

מטעס"



 69ה)פסיכואנליזהכ(ביקורתהציונותבאוויר":המרחפים"דברים

אפשראיכךומשוםתת·ההכרה,במחילותאלינומגיעיםקולותיהם 150רחוק,"עבר

והרשעההסתהאתזהובכללהדורות,מורשתאתאלינונושאיםהםלהם.להשיב

היותרהעברממצוותאחתהיאלישראל"השנאהלמשל,כך,בשושלתנו.החקוקים

למרותהנתוניםשאנוהמורשת 151אירופא,"עמיבלננ;תעמוקעמוקשכשתרשהחזקות,

לנוניתןלארביםבמקריםאשרהעבר,מןקולותשלבדמותםאלינומגיעהמכוליותר

לשומעם.אפילו

שתכירמשעהביותר'הכובלתולודתית,אופוליטיתזהותשלבגורלהיעלהמה

האםאחרת?בדרךלפנותהיהעשויאשרתהלי,ךשלקונטינגנטיכתוצרבמעמדה-שלה

בהלדבוק(ואוליזאתבכלבהולדבוקההכרח,מןדברבהאיןהזהותכילדעתניתן

ראשעלהבמהמעלרעמיואתשולחלמשל,'מורטארא',הנודעשהכוהן"בשעהאחרת)?

וא~נ:יהיושןהלהוכיחמשתדלהפנימית''הכרתווממעמקיהקתוליתהאמונהמתנגדי

אמומזרועותבילדותוהקתוליםהכוהניםחטפוהולאשאילואז,לחשובצדקהלנויש-

ואחרונים,קדמוניםידועים,היפנוטיזוריםשלטוןתחתחזקהבידהביאוהוולאהיהודית

אחרים,והיפנוטיזוריםלגמרי'אחריםמיסודותעתהמורכבתהפנימיתהכרתוחיתה

בתוך·תוכם 152עצמו."החוםבאותוגרונומתוךעתהמדבריםהיומאלה,מאודמשונים

ולהונותלשקרנאלציםהםולפיכךבאמונותיהם,תוםעדמשוכנעיםאינםהאדםבני

נתבקשה 1936מאורעותבעקבותבפיהם.המרוממיםהאידיאליםבשירותעצמםאת

אתלהסביר"כיצדבנושאחיבורלכתובבבן·שמןהחקלאיתבפנימייהתלמידיםקבוצת

בית'מנהללהמןזיגפרידד"רהאחרונים?"השבועותבמרוצתבארץשהתעוררוהבעיות

לעולםידועכעתמתוק:יצאומעזלצדנו'"הצדקהתלמידים:חיבוריאתמסכםהספר'

מסלקותהמשאלותבחלום,"כמומוסיף,להמןלשלום."שפ~ינ~נכך!]לערביםוגםכולו

 153לסיכולן,"להביאהעלולהנעימההבלתילמציאותעדותכל

הפילוסוף(באמצעותקופרניקוסשללתגליתוהעםאחדאףנדרשפרוידכמו

זוהשקפהשמקצהבעלילמרכזיהבלתיהמעמדהדגשתלשםפיסקה)ג'וןהאמריקאי

לסובייקטיביות:

מרכזהארץשאיןפתאוםכשנודעהדבר,שעשההאדירהרושםאתלנולציירעלינוקשה

 154 ,העולמיהחומרשלוהאפלותהקטנותהנקודותאחתאזרחאלאהאדםואיןהבריאה

כאשרלספוג,נאלץהאגושלשההיבריסהמשולשתהמהלומהאתמתארפרויד

נפשו·שלו.במחוזותאדוןלאואףהמינים,מו~אאוהיקוםמרכזהואאיןכימגלההוא

באותההעולמי."החומרשלוהאפלותהקטנותהנקודותאחתאזרחאלאהאדם"אין

בנובלהאשרבבסון'סטילראילרובוטהעםאחדשלדבריואתלייחסהיהאפשרמידה

מן"ביוםכיבסברההפליגהייד"ומרג'קילדוקטורשלהמוזר"המקרההמפורסמת

מטעונ"
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אחתבכפיפהלדורנאלציםבתוכואשרמדיני,גוףאלאאינושהאדםלנויתחוורהימים

מתפורר.האגו 155זו,"עםזומתיישבותאינןהעצמאיותששאיפותיהםשונים,אזרחים

מעמדלעצמהמבקשתשאינהכשםאורתודוקסיתאינהאשראחרת,יהדותשלבשמה

-כמעטלאחדאחדהפסיכואנליזהשלהיסודמושגיאתהעםאחדמגייסמדינה,של
למרותוהנכפףוהסובייקטהסופר-אגושלעריצותוקטלני,שוואבמקסםהשוגההאגו

תת-ההכרה.באמצעות

ללאומיותשקםביותרהחריףהמבקרבפניפתוחיםלבדםתת-ההכרהמצריכאילו
 ··ז ••

"כפי-שקוףלמסךההיסטריתשלהאגואתהזpווהלאקאןז'אקמשורותיה.היהודית

במידהנמוךאינוההכרהאלמתת-ההכרהסף·המעבראחרמקרהבשוםפרויד,שאמר

מהתעקשותהבמישריןנובעההיסטריתשלקסמהכיוטועןמוסיףלאקאן 156כזאת."

הואקיימת."?אני"האמנםלמשל,כמו-מכולהיסודיותהשאלותאתושובשובלהציג

ספקותיהאתבאכזריותחונקתדוגמטית,ובה·בעתכאבעדשברירית-בציונותהדין

הציונית,התנועהמחלוציחיסין,חייםהמתבונן.לעיןבשקיפותאותםמסגירהובה·בעת

בעצמי:ודוחקמקשהאניאתה?''"מיברוסיה:סטודנטבהיותועוד ,-1882בביומנוכתב

 157למישהו?"'להיעשותעליניטל'האמנם

כמותםהשניים,התעקשווריטשותמרהאחרוןהמתנחליםזוגעםשערכתיבריאיון

ליהודים:אלוהיםשהבטיחהארץהיא·היאישראלכינוספים,רביםכמתנחלים

פורץ·בספר 158אומתנו."ואלתולדותינואלגורלנו,ואלעמנואללחבור"ביקשנו

המחשבהכיירושלמיחייםיוסףטוען ,-1982בלראשונהאורשראה "ר;כ!"הדרך

מתגליםהאלוהייםוהתכליתשהרצוןהאמונהאתלעולםהביאהאשרהיאהיהודית

 159המשמעות"),שלאבותיההם("היהודיםהאנושיתההיסטוריהשלבמהלכה

לאבשניםמאותבמשךהיהודיתבהיסטוריוגרפיה~זpלהאשרהרבניתהמסורת

מ~רם·שרתכליאלאומעשים,אירועיםשלונמשכתרצופהסדרהבהיסטוריהראתה

לחברהבקריאתוזומסורתכנגדיוצאהארטמןויורידעליונים.כוחותבידי~זמן

ולהיענותולשובמשמיםלההממו~יתההיסטוריהאתמאחוריהלהניחהישראלית

זאת,לעומתוריטש,הזוגבניבעבורהפוליטי.הזמןשלהאיטייםשינוייולמקצב

"בדרכיםהעבר:מורשתאתבגופםמגשימיםימינו,שלישראלימינו,שלהעולם

"התנ"ךבן-גוריון,שלכמאמרו 160רחל."אתיעקבנשאוכאןאברהם.התהלךהאלה

לפנינוהעם,אחדשתיארההיפנוטיהדורותצושלבמונחיושלנו."ייפוי·הכוחהוא

בנינדמוביותרהמשולהביםברגעיהם(דווקאנקםקריאתהמצפינהאבותנחלת

חשיםהיום"עדכיכותבגאישרנדבהעיתונאיבעל·פה).שמצטטיםכמיוריטשהזוג

לא-בפועל-ממשחייהםבשגרתשזוריםהקדומים'ש'הקולותדרוםכפרשלתושביו

אודותירושלמישללמחקרולתרוםאנויכוליםכך 161פרקי·מורשת,"אוכמטאפורות

מטעס"
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 162הללו?הדובריםאלינומדבריםמישלבקולונוספת:שאלהההיסטוריהזמן

התנגדותוהתפוצות.יהודישלמהתבוללותםהואאףהוטרדהעםאחדהציונים,ככל

להתגשםיכוליםאינםהיהודייםוהגורלשהזהותהאמונהמןנבעהלאהמדיניתלציונות

קראאשרדובנוב,שמעוןעםמתמשךפולמוסזהבענייןניהל(הואבתפוצותאלא

ואולם,ישבו).שבתוכןהאירופיותהאומותבקרבהלאומיתזהותםאתלגבשליהודים

בכתביופקת·לעצמה. 9ו~טהורהזהותשלבשמהההתבוללותמןהסתייגלאהעםאחד

הלכה·למעשהנרכשתכמו·היפנוטיים,באמצעיםהמופצתהזהות,כיוהדגיששב

אחרים.שלחיקוייםבאמצעותעצמנואתומגליםהולכיםאנומימטיים:באמצעים

הרובעלמכנים,אנו'חיקוי'"בשםכיכתב 1893משנתוהתבוללות""חיקויבמסה

בשעההפנימי"עולמוממעמקילאומרגיש,חושבועושה,אומרשאדםמהכללגנאי,

ואתהתפתחותהאתלווחבההחיקויעלקמהכולההאנושיתהחברהדברשלשלאמיתו

להתבוללות,החיקוימובילעצמיתלמחיקהגולששהואמשעהרק 163לידתה.עצם

בו:ונמחיםכביםקהילתיתוזיקהלאומיזיקוכלמוות"ואינוחיים"אינואשרלמצב

וגוףנשמה"זק.די~תבגדר(הואבו"הנמצאתהחברהשללקיומהמאדמסוכןכזה"מצב

 164קיים"),

בתפוצות.אפילולשמרהיהיהשניתןיהודיתזהותשלליצירתהחותרהעםאחד

רוחני",לאומי"מרכזלהקיםראוילשמהאשרהעיקריותהמטרותאחתזוהידידולגבי

פירושאיןכילהדגישכדימגדרויצאהעםאחד 165בפלשתינה,רוחנייהודימרכזאו

מיועדהואאלאהרוח,לענייניכל·כולויוקדשבפלשתינהלקוםהעתידשהמרכזהדבר

שכלהכרחאיןוהטעים,הוסיףכך,(ולשםהעולםיהדותבעבוררוחניכמרכזלשמש

הרבנותשלהחונקיםמתכתיביהמשוחררתתהאזוזהותלפלשתינה).יבואוהיהודים

התבוללותמעין-עצמיביטולמשוםבושישחיקוינתיניהעלהגוזרתהאורתודוקסית,

להקמתוריטשתמרהשלקריאתהלשמעבקברומתהפךודאיהעםאחדבמסווה.

מדינת·הלכה.

אותולמתןקולם,אתלרכךלאבותיושקוראכמיהעםאחדעללחשובנוטהאני

ילד).שלבנפשוהסופר·אגושלמשטרואתלמתןמבקשתשהפסיכואנליזה(כדרך

המולדתבכוראותהולצרוףלשובמוטב,אוהיהדות,אתלהצילישכיהאמיןהוא

באפס·דעתלשנןלאאךהקדמונים,האבותשלרוחםאתלספוגישכךלשםהחדשה.

מחיקהשנחטףהקתוליהכומרשלמסיפורושעולהכפיהמתים.שלפסוקיהםאת

בעצמיותונפשוכאוותלהתבצראדםיכול ,בדרשותיומרעיםוהואהיהודייהאמושל

העובדה,אתהנימהכמלואולולשנותכדיבכךאין-האתניתאוהדתיתהתרבותית,

כיאותנומלמדתהפסיכואנליזהאדם.לכלאחר,למישהולהיעשותבאפשרותושהיה

ליצורמבקשהעםאחדמכל.פחותבזהותםאיתניםבמותמעלרעמיהםאתהשולחים

מטעם"
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לעולםשהזהותלהכרהשווהמשקללהעניקובה·בעתהיהודיהעםבעבורחדשהזהות

מאדםאואחרממקוםאליועוקרתהיאשלעולםלבעליה,פשוטבאורחמשויכתאינה

היאכיעליהשייאמרזהות,התיתכןהמודרני:העידןשלהגדולההשאלהלנוהריאחר.

יחד?גםהאחריםהדבריםכלהיאובה·בעתשהיאמי

לכתמרחיקההעםאחדשלהפסיכולוגיחזונושביסודהיצירתיתהיציבותאיואולם,

שהןהדברפירוש ,והחיקויההיפנוזהדרךעלעלינונאכפותהזהויותאםמזה.יותראף

הים"),מגלייותראףמנוחהלאיןומיטלטלותמתנודדות ... "(מתמדתבתנועהנתונות

 .העברמחוזותואתההווהקהילותאתבמסעותיהןחוצותהןבאחתנודדות.הזהויות
"מגעלידיבאותשונותשחברותמשעההגבולות:משמרעללעמודנוהגאינוהחיקוי

 166ולהתערבל,לפךץהזהויותמתחילותזו,עםזוהיכרותן"אתו"מעמיקותקירבה"של

 167ולאום."חברהגבולות"עוברכלאיים,ליצירה wנעתחומו",את"מרחיבהחיקוי

לאדם",אדםביןמבחין"אינומשהלבדד.לשכוןמסוגליםאינםאומהושוםאדםשום

לאדידםשלגביובארנדט,בכוהןלהיזכרהמקוםזה 168זרים,שללעזרתםנחלץאלא

בחומותיה·הנצורההעצמאית,הריבונית,האומהשלמזויותרמסוכנתאשליהחיתה

חזון·היא'שלנו'בענייניםמגע·ומשאמכל'הזר'שללהרחקתו"השאיפהשלה:

שבינההאינטימיתבזיקהתכיראםישראל,שלדמותהתהאמה 169מסוכן,"תעתועים

צפוימה 170בשעתו,ויצמדהכריזבני·דודים,""אנחנורביםבמובניםשכנותיה?לבין

יושביםשבניוהעםלביןבינההשורריםהקשריםעלתעמודישראלאםלהתרחש

בתוכהחייםאוכביכול),הפלסטינית,המדינה(בתחומיגבולותיהעלפליטיםבמחנות

(התפוצהתבלרחביבכלרבים,כיהודיםכמותםפזורים,או(הפלסטינים-הישראלים),

בטבורהיישבו,באשריישבושבניו,העםלביןבינההשורריםהקשרים-הפלסטינית)

יושבים?הםהפוליטי) ,(הנפשי

אלאלבדה,הציונותשללא-נפשימניפסטלמעיןמצטרפיםהעםאחדשלכתביו

אללספוגעלינופתוחים.להיותמאיתנותובעהעםאחדכולו.המודרניהעידןשל

במסהלקרוא.לחקור,ללמוד,-הבנתהעללשקודובה·בעתהדורות,רוחאתקרבנו

לפניואיןהאנושיהמיןשלהרוחנייםהחיים"חוקרהעם,אחדכותבאבות""נחלת

האדם,רוחפריבעיניוהוא"הכולכי 171טיפשות,"ולאחוכמהלארע,ולאטובלא

על"נעליםאיננו 172להבינם,"בשבילבהםלהעמיקלבומושכיםיחדיוהחזיונותוכל

ערוכהמחשבתנוולהכריע.לשפוטממהריםאיננומהם."אחרים"אנחנואבותינו";

לקלטוהאדםרוחתוכלשלאורעזרדברבעולם"אין : l;להךהיכולתעצםאתלארח

אל·לדעתמסוגלאינו"אישפרויד:ושוב, 173ידוע,"במצבנמצאתכשהיאולהצמיחו

אינךשובזאת,שאמרתמשעה 174בו,"הגלומיםהרועאוהטובשלעומקםאתנכון

אישאמונה.שלכעיקרלךמשמשתאינהשובהזהותבמות.מעלרעמיךאתשולח

מטעם"
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מאמתי;תיושהרבהדורלךאיןכן"ועלהצדק,עלאוהאמתעלבמונופולמחזיקאינו
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יותרעודואוליבימינו,בעינהעומדתהיהודיתהלאומיותשללפתחההעםאחדשמניח
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השושלת,אבותשלשקולותיהםבכךתכירשהמדינהמשעהיתרחשמהלהרע?ביכולתה

מהמרותם?אתעליהואכפואותההיפנטוסמכותה,אתלשאובמתיימרתהיאמהם

שלזרועותיהמביןאי·אזשנחטפהבאפשרותתכירהיהודיתשהלאומיותמשעהיתרחש

שהיאבכךתכירישראלשמדינתמשעהיתרחשמהאחרת?אמונהשלמחיקהאחרת,אם

עליההאויב,כנגדגבולותיהאתלגדרשבמקוםארוכות?שניםמזהכסהרוריתמתנהלת

בשטחיםעושהשהיאשהמעשיםלהצלתו?נחלץמשהאשרהגרבפניאותםלפתוח

"~מערכותב:רון·פוררלירןסמלהמחר?שלמשפטומפנימחוסניםאינםהיוםהכבושים

אנחנועשיתי,אנישאומר:הזההקולאתאבלהפוליטיקאים,אתו~מעוהקורבןאת

 177שמעתי,"לאהזההקול_אתפשעיםבעצםאונכונים,לאדבריםעשינו

הרמטכ"לג'נין,העיראתצה"להחריבשבמהלכומגן,חומתלמבצעבהתייחסו

כמו'נראיםשחייליולואכפתלאכימפקודיולכמה"אמר 1יעלוןמשהרב·אלוף

במדיניותלשינויקוראהואלפרקיםבהתבטאויותיו:עקביאינויעלוזמשוגעים."'

ובהזדמנויותהטרור,אתמלבההפלסטיניםלאזרחיםיחסהכיומתריעהישראלית

אחריםארגוניםוחבריהאסלאמיהג'יהאדהחמאס,אנשיאתלדחוקממליץהואאחרות

 178בהמוניהם,בהםלטבוחואזצה"ל,כוחותעםעימותלידי

תוךאלוקורסתהולכתהמוסריבייעודהישראלשלאמונתהכיהזועקיםהקולות

טייסיהסרבניםעםנמניםכיום-הצבאשלמלב·לבובוקעיםהכיבושתחתעצמה

שירותובעקבותאצרשאוליהודה 179מטכ"ל,כסיירתמובחרותמיחידותוחייליםקרב

בחברון.צה"לבידיאדםזכויותהפרתשלמקריםשתיעדוצילומיםתערוכתבעזה

עמוקה,שריטהעםמהשטחיםחוזרשלאאחד"איןכימעידשומר·מצוות,יהודישאול,

"ברגעמספר: ,-2003בג'ניןבהרסשהשתתףדחפורנהגנסים,משה 180בראש,"דפוק
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אוהציונית,התנועהמשורותפרשאשרככוהן,שלא-ציוניבעצמולראותחדללא

החריףוהשישיםהחמישיםשנות(במשךמפליגותהסתייגויותתוךבהשצידדהארנדט,

אשר ,"רנ"הביטאוןשללאורבהוצאתומעורבוהיההביקורתיותעמדותיואתנובר

לשלחמתכוונים"באםבישראל).הערביםעלבתוקףשהיההצבאיהממשלנגדיצא

אסכים"לאנובר.כתבהגבול,"הואזה-לקרקעהקשוריםאדםבניבכפייהממולדתם

נוברגורלות."אוערכיםשקילתעל·ידיוצדקעוולכאןלהפוךשאפשרלדעהלעולם

 18511ויגיב,יתעורר_כאןעווןפוקדצדקבהיסטוריהיש"אםמוסיף,

של"טרנספרמפורשתבלשוןמכנהשהואמהאחת.ובעונהבעתושגהצדקנובר

התעוררלאכוחשוםאךהתרחש,אמנם-הפלסטיניםשלגירושם-שלמה"אוכלוסיה

הדרךעלהתרעהנוברשלבכתביוקוראתאנימבצעיו.אתולהענישהפשעאתלעצור

בעקבות-לתעותהחדשההיהודיתהאומהעתידהשבההדרךעל-תועותאומותשבה

משמשיםהםבטוחים,לקנייניםנעשיםוערכיםשייעודיםמשעהאמונות·שווא.

אתחיברנובראותם.ומשחיתהולךגדותיהםעלהעוברוהכוחהכוח.שללהכשרתו

לאשורם.ידועיםכברהיואירופהיהדותשלחורבנהממדיכאשר ,-1945במאמרו

נפרצוהאנושישגבולותבשעהדווקאגבולותלהציבקלהמשימהזוחיתהלאבוודאי

שעה.באותהזאתלעשותההכרחמןהיהכךמשוםדווקאאוליאבלשבהם.לאחרוןעד

"חרות":האצ"לביטאוןדפי,מעלנוברשלארגונו"האיחוד",הותקף 1945ביולי

בשדאנוהצופים.הדעלהיושביםהפרופסוריםשלהצופיםמוסדאתוכולמכולדוחיםאנו

המוסריםשלדוחםבנומפעמתכן,עליתדמדמם.דםאירופה],ניהודיהנטבחיםשלמבשדם

בענייניםלהכריעבבואנו ...ובעתידבהווהבעבד,-ישראלימיבדבריהשםקידושעלנפשם
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גורלוכאילומדמה,הואשבהםאלההםעםשלבתולדותיוביותרהמסוכניםהרגעים

עצמיתביקורתאופשרהשלגילויכל(ואזאחריולהרהראיןאשרצועליומטיל
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דבריםלשמוענדהמתיאכחד:לא 189אחר,"דבר·מהשללהשגתואמצעיהואהקיום

היהודיהעםשלקיומועלבשמירהלראותאפשרהכול,ככלותישראלי.שלמפיוכאלה

והרטוריקה-תולדותיהלהבנתהמפתחואתישראלמדינתשללהקמתההטעםאת

זהבמאמרשהתארחוהדמויותאךזו.מבטבנקודתדבקהאמנםבישראלהדומיננטית

דחוףואמנם,שיהיה,ככלדחוףהקיום,כיהאמינו-העםואחדארנדטכוהן,כובד,-

שללהקמתהכטעםלשמשכדיבואין , 1945בשנתאירופהיהודיבשבילייאושעד

אמצעיאלאאינוהקיוםכיהאמינו,הללוהדמויותכלקיומה.להמשךוכהצדקהמדינה

אחר.דבר·מהלהשגת

המחיריםמפניכובדהזהיר-1932בעודהפרק.עלשעומדהואהצדקעתה,כןכאז

זוהאין"אבלאפשרית":דרך"בכליעדיהאתלהשיגהנחושהציונותלגבותשעתידה

'במשפט'רקאלאאפשרית'דרך'בכללבנותהאפשרשאיציון,שלהאופייניתתכונתה

פניעלאדםזכויותלמעזהרבניםקבוצתפירסמה 2004במארס 190 "?)זכ ,'א(ישעיהו

בירושליםלדיןהועמדאשראשומן'אריקברבתמיכהמודעתב"הארץ"שלםעמוד

הרבניםחוזריםבקריאתםפלסטיניים.בתיםשלהריסתםאתלמנועניסיונובעקבות

שיבת·שלאבודה,מוקדמת,גרסהבאובומעליםאלה,בשורותלעוררשביקשתילחזון

 191הצדק,"בדרךאליהשישובומישלמידיהםרקלציוןתבוא"הגאולהציון:

העשרים·במאהיהודיתזהותאחרהחיפושמאפון:קמותופלסטין"ישראלבספרו

שלשלמההיסטוריהאודותדבריודעיםאינםרביםיהודיםכי~ליסמרקטועןואחת",

להחיותמבקשתאניבפשטות:ייאמר 192במתכוון,"נקברהאו"נשכחהאשרהתנגדות

מיטיבהשהיאאחת,מקשהמעולםחיתהלאשהציונותלהראותהזאת.ההיסטוריהאת

הקולותלצדאלההוגיםשלבכתביהםהעיוןסבורה.שהיאמכפייותרעצמהאתלדעת

הפעורהשסעעםאותךמעמתישראלומדינתהציוניתהתנועהבתוךהדומיננטיים
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ושלישליאבאשל-מרחב!אותו-המרחבחווייתשביןהתהוםרקלאאותידקרה

שהםובגלללמרותשליההוריםאתאוהבתאנישונים.שאנחנוכמההפנמתי(כבר

פתאוםהבנתיהקשיים).למרותמתנהגיםשהםאיךבגלל ,נכוןיותר-אחרמחומר

תאריכיםמספרים,שמות,קטנים:פרטיםלגביהלאומיתהתודעהאובססיביתכמהגם

בטיולים).והמוריםהמדריכיםלנאומימקשיביםלאממילאספרביתשתלמידי(מזל

להצדיקכשצריךבאמת,אבלאותי.מעצבניםקטניםפרטים ...רוחהלכימעדיפהאני

הקטגוריהאימפרטיבלגייס.שאפשרהפרטיםלכלנזקקיםשל,ךשאינובמקוםנוכחות

פרטיאתיודעשליאבאהאדמה.עלזכותךתגדלכךפרטים,יותרשתדעככלהמיוצר:

מלערבייותרהמקום,עלזכותלוישולכןוהאלו,האלובשניםוכאןכאןשהיוהקרבות

במעשים,קוניםהאדמהעלזכותהלואכן?הארץ,ידיעתיודע.יודע.שלאמהמכולת

ההיטמנותהדם,הרגליים,הגוף:דרךשתיעשהלהראוי-בהאותה,-הארץוהכרת

ברורהבעולה/גאולה","אדמההארץ","ידיעתשלבשיחובאמת,באדמה.הפטישיסטית

ברגמןאינגרידכמוגויהלאאמנםלנודעת.יודעביןלחלוקה-הבאלשלבהקפיצה

ובשקטיפהשתתיישבהיהודי,זק"כלהלמרותאבלבברכה),יתקבלושבלונדיניות(אף

אימא·אדמה·מאהבת.הזהותעל

בצבאלחלוטיןתלויהמחברותיה,יותרהרבההציונות,הלאומיות.שלהצבאיוהעיגון

"כוחעלשומרתמנצחת,כובשת,חיתהלאאםכיולתביעות;לשיחכבסיסובעוצמתו

רטרואקטיביתשינמקואנושי)(סמליקוללאומכאןפיזי,קיוםלההיהלאעמידה",

ולאעם,ליצירתתשתיתהיווהצבאייםהכיבושיםהזה,במקרהכיבכלל.קיום.זכות

שניצחנו.ומפנילאחררקומדינה,תודעהבעליעם,אנחנוההפוכה;הקלאסיתהגרסה

שהביאובסיס,מבנהללאודתיותאידיאיותפנטזיותרק-היסטוריעוגןלהאיןכי

וזהו.זמני.עובדתי·בשטח,עכשווי,מציאותיעוגןליצירת

מטעם"
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ההצמדות(מצחיק:ה·כיבוש ,·ההפרחתהגשמה,ספוגתהמדברשלהגדולההעיר

והנגבהשממהביןלשימור,ראויפגיע,דינמי,מרתק,דיפראנסמציירותדווקאהללו

כל·כךשאניהמדברעללחמוללרגע,לי,גורמותהציוניים;והכיבושההפרחהלבין

שמצביעצבאימטוסובהכיכרשכובשים.רחביםוכבישיםשמפריחקניוןאוהבת).לא

העיר).ראשהוא(עכשיומהרדיוהאלוףשלהמוזיאוןלכיוון

 .הקיבוץבשביליומטיילים

מאוד.בזהגאיםהםאתיופים.ילדיםקבוצתהספרבביתשישקודםעודליסיפרו

יודעיםלאבכללוהםגדול.ובמאמץבצדק.מאודבצדק.מהעיר.אתיופיםילדיםקידום

בכך.העוסקיםאתהזה,הרעיוןהוגיאתומעריכהמעריצהאניכמה

לזה,זהמסביריםהםהכל,אחרימסכימים.ואבאאבא)שלגרעין(בתהקיבוץחברת

מתים·וגםכמונו.בדיוקלצבא,והולכיםלכנסתמצביעיםהםגםשמונה·עשרהבגיל

ההורים?להם.לעזורוצריךגורלבריתישכמונו.בדיוק--איך?חס·וחלילה·בפיגועים

כמונו).בדיוקלאכנראה,(הם,לגמריאבודדור

אנושי,בקולאמת,בזמןמשיחותלאמהעיתונים,בעיקרהאלההמליםאתמכירהאני

לבדוקכדימבטמלכסנתהרגע.שלוהחיצוניהפנימיהמשא·ומתןלשינוייעדייןהנתון

רקלא;- ...התנשאות?קצתלפחותמתנשאת?משועשעת,-ציניותכאןאיןבאמתאם

שמונה·עשרהבגילכיגורל;בריתישכילהם,לעזורצריךקובעת:והציונותציונות.

הצר?הפוליטילקיוםמחוץלכך?ומעברכמונו.בדיוקלכנסת.ויצביעולצבאילכוהם

לגמרי.אבודכמונו"?ל"בדיוקמעבר

מביתחבריםשניבהם:הבטתישלה.בסלוןקודםישבנוהזאת.האשהמקסימה,היא

היאלדוקטורים.הפכושניהםבסיני.הנח"למהיאחזותמהצופים,מחיפה,הספר,

יהודית.להיסטוריההואישראל,ארץאזורשללארכיאולוגיה

הבסדר.אנשי

אניבמלים.להתנסחמתחילמהבוקר,ב:פ~ס,החזה,עלבגרון,לישיושבהדבר

להבין.להיזכר.מתחילה

המוכרעםהלא·מוכרשלהחיבורההפך:בדיוקאלאהלא·מוכראיננוהמאויםהרי

לחלוטיןמוכראבלעמוםארכיאולוגי,נפשישרידשלהבנאליה,בתוךהגילוי,ביותך.

כפישם,היהתמידהואאבלטרחנו,לאסתםאולגעת,לאנזהרנוהדחקנו,השכחנו,-

נגישהואבשפה;נמצאמודעשהלאכפי , DNAב·נמצאתכולההאנושיתשההיסטוריה

הפחדקידודו.אתלשנותממחבואו.לצאתמאייםהואועתהלגשת.איךנדערקאם

מעליהמתחתיה,-הדרךכללאורךאותנומלוויםאלאלעולם,חדשיםאינםוהמועקה

אנחנומתיבמלים.אליהםמודעיםהופכיםאנומתיהיאהשאלהשלה.השדרהובחוט

מטעם"
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לעמעם.שניסינובמהנזכרים

החדשה·ישנה.הרגשתי'אפשרויותאתבונהאני

השאלהסימןבליציניות,בלישוב-לצה"ל"הכבוד"כלסטיקרועליואופנייםזוגרואה

ותלירושליםכמועריםשרקאקס-טריטוריה,הזה,הירושלמיהגרפיטילידשרוסס

מרחב-הוזיםרב·מינייםשמאלנים,לאמנות,סטודנטים-כשכמותההתברכואביב

חובהבתחושתבעמידה·על·המשמר'במיפוי'בצבא,בציונות,בלאומיות,טבולשאינו

לתפוסמסוגליםיהיולאלעולםוחבריושלישאבאמהסוגמרחבוקולקטיבית:אישית

בקיבוצים.להתקייםיכולהלא-עמוקלנשוםיכולהאניבוושרק

רקהטקסטוטקסט:חזותידימויביןהיחסעלאמרבאותרולאןמהזוכרתאני(אבל

רקחיההסטיקרובאמת,ממנו'חפוליסמיגםוממנו'החזקהדימוי'אתומגבילממסגר

העיקר.)לא[מהרחם?!],האלולבעיטותכותרת

איטיות,שבילים,שקט,דשא,לא.זהסותר?לכםנשמעבורגנית.נינוחותקיבוצים:

במיטבו.ציוניגמוטלישגמוטלישזיין.צוחקים.ילדיםצמחיה,אופניים,ציפורים,

שושן:אבןמילוןמתוך

משקבאדץ·ישדאל]העובדת[בהתיישבות . 3קהל;חברה,ציבור, . 2כינוס;איסוף, . 1ק:פ~ץ:

לשםהשפתייםקיבוץשםעל ... oאו uלתנועהכינוי[בדקדוק] . 5 ; ...גדולחלוצי·שיתופי

המצביםאחדהתקבצות,[באסטרונומיה] • 6זה];עדךדאה ,ץ~נ~השםיותרדווחובימינוהגייתה

עדהזוויתיהמרחקמצטמצםשבואחדיםכוכביםאוכוכב·הלכתהירח,השמש,שלההדדיים

אסיפתגלויות,קיבוץ . 10ביחד.אסופיםקפלים[בבגדים] . 9 ...הארץ;מןבמבטלמינימום

[בדקדוק]שם·קיבוץ . 11באדץ·ישדאל.-במולדתוריכוזםהגולהארצותמכלישראלנידחי

יעד.עדר,עם,למשל:אחד,ממיןפרטיםאוסףעלהמודהשם

לעשותשאפשרלמטעמיםמודעחיהלאבאמתשאבן·שושןחייתכן ..אני?!רקשוב

 ...ההגייה!לשם ...השפתייםקיבוץעלולדברלנתחיכולהחייתיכמההאלח?מההגדרות

 ...הסימבוליבסדרלהשתלבבלשון,להשתמשהיכולתלמעז )?דלי~(השפתייםקיבוץ
צמצוםהארץ!מכדורבמבטלמינימוםעדהכוכביםביןהזוויתיהמרחקצמצוםעל

הקפליםאיסוףעל ...הבינוניתההתבוננותמנקודתהכוכבים,ביןהזוויות,המרחקים,

פרטים"אוסףעל ...היהודיםריכוזעליחד;'לחדרה?)לכיעורכסמלאוליאו ...(הפיזיים?

 ....יער"עדר'עם,"למשל: ...אחד"ממין
אבל.ישכאן,דווקאכאן,אפילואבל.

להיפוכהזהה heimlichהמלחמשמעותלעתיםאיךמתפלאשפרוידכפי

unheimlich , ה·שלחציוניתהגרסהתרצו,אםאלא,מלח,סתםלא-בקיבוץגםכך

מטעס"
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heimlich , המשמעויותעללדבר(שלאוגיווניהןמשמעויותיודקויותועלמעמדועל

כיליונה:אתגםכוללתההרגשהאיךראובשפה.הלא·מודענו~ח-עצמן)

הלומדיםלאבדכי·ישיבהכינוינב"ישיבות"] . 8רבים;מספרריבוי,ימי·הביניים]בכדקדוק . 4

דאש·הישיבה.עזרתבלאבעצמםופוסקיםתלמוד

"שלחן",במילתכגוןבאלכסון,נקודותבשלושהמסומנת uהתנועהשםק:פ~ץ:
' ' 

שהםולאהרגשתי.זומשהו.עלבנוייםוהשבילים,הדשאוהמתוקים,הקטניםהבתים

סבל.הםהאלוהציונייםבפרויקטיםשהחייםאויפה;אינהשישראלולאמתוקים;אינם

שממהאיןכך.לשםשנשללמהישנו-בנפשבמדינה,במקום,-שישמהבצדאבל

כינוס""איסוף,שלדיאלקטיקהשכבתי.רבהכליש.הכלעם.בליארץאיןבעולם.

הדחקות.דחיקות,הסתרות,שלמשחקלהתפרץ.המבקשאנרגטי"ריבוי"לעומת

שלנו,הפסולתשהרריכמולחזור,סופובולעני:שחורלחורמושלךאינווהמודחק

עלבנויהקיבוץשסביבנו.האווירמזגעלמשפיעיםממבטנו,הרחקשםאיהקיימים

משהו.

כמוני.אנשיםעל

לשביל.מתחתקולות-שומעת?אנירק-שומעתאנימשהו.מסנןמדחיק,הקיבוץ

שקטשהעולםייתכןלאהריהדשא.גבעולימביןולפרוץלחזורמבקשיםמתחזקים.

וכלהקונפליקט,גישתעלגדלתיהריכל·כך;מסודריםהאמיתייםשהחומריםכל·כ,ר

 .בסדרכל·כךוהכלנינוח.וכאןמים";"הכלואפילוומובנה,דינמיהואיש

הגוף.ריבוע

קיוםשםאיןכיאלאבצניעות.יותרשםשאתלבשמבקשיםההוריםכירקלא

כמולהרגשותשלי,כמולרצונותשלי.כמולגוףהציבורי,במרחבנוכחותפוליטי,

אחר,מסוגהממשימידבורמדברית.שטוחה,הפריפריהכנפשי.וסבוךאפללמבוךשלי.

למתן.ליישר,לסדר,צריך . 2מערוץניזונההפריפריההלואאחר:כל·כךלאובעצם

איךלדשא.מתחתבמקומו,שאינוהלכלוךאתהמוקצה,אתלהטמיןלהשתיק.להסתיר.

אתמדשניםכמוניחומריםאשרבמקוםלעצמי,אניביןהפעראתעצמי,אתמחזיקים

עונגעל·ידימדושן-עונג!מדושןהביטויפתאוםמקבלנוראיתמשמעות(איזוצמחיו

שכמותי).ושלשליהמצונזרהעונגמצונזר,

היאעירוניותמזוכיזם.וכמהכמהאחתעל-עירוניתהיאמיניתסטייהכלאםובכלל,

בסחורתם,-באחריםתלותהדדית,גומליןתלותשלמשותפתמהותלהןיש-מזוכיזם

סטיליסטיקהוגםלמסגרתם;מחוץקיוםוהעדרולייצוגים,לשיחלשפה,פטישבמבטם:

ועודטוענתאניכך ...להחרידומוקפדתמגונדרתסינתטית,תעשייתית,מודרנית,

מטעם"
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זד,מרחבבהןשיש(מאלובעירדקעירוניות.הואומזוכיזםאחרת;בהזדמנותארחיב

דקברחוב.נפשית,כמופיזיתחשופה,ללכתלעצמךלהרשותיכולהאתלציונות),זד

רוצהואנילכם,שישלרבדזקוקהאניבהתרסה:לאחדיםלומדיכולהאתכזאתבעיר

ביניהיחסיםאךאחד,רבדכלכמומענייןשיפוטכםושלום.תודהוכך.כךלישתעשו

אךוכלכליתפיזיתבכםתלויהאנייותר:הרבהגמישומתןמשאהםבעירהאחדובין

שלנוכחותםאתלשכוחאפשראישבעירמשוםדווקאאוליעצמאית.יחסית,נפשי,

בחיי.אחדים

השמאלנות, ,ינים!)מ(ההמיןהגוף,אתמסתירהולאמדחיקהלאאתבעירכי

מושתקלאאחדאףשלם.כמולהתנהגחלק,כמולהתנהגלאההזיות.האמנות,

הואלה.מחוצהמתקייםהעונגפחות:מדושנתפחות,יפההצמחייהלכןהדשא.תחת

מדינהודמוקרטית,יהודיתעיד·מדינהודמוקרטית,יהודיתמדינהבאנשים.ברחובות.

הפנימי.הדיפדאנסזהדמוקרטית:ועיריהודית

מהם.)(אחד

מעלייתההתפעלוהציוניםמשהו.עלבנויהתל·אביבגםבבקשה.שקטאחדורגע

והיאבדיוק.המיתוסאותובשלכאקס-טריטוריהאותהמאמציםואנוהחול,מןכביכול

(ולכם)ליאיןכבדלזהאבלמפורדות.ערביותשכבותתחתיהוקוברתמסתירהדווקא

לו.זדהלהיותלאמקוםצדיךעיר.צדיךכוח.

כאן.האפשריההדחקהמינימום

מטעם"
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פפהאילן

הכחולהוהקופסההירוקותהריאות

הכניסהכבישמתפתליפיע,בואכההעמק,מגדלשלהצפוניים-מזרחייםבמבואותיה

שבהרחבההחורשההקיפהמספר,חודשיםלפניעדאורנים.חורשתלתוךהעיירהאל

נבנהעזוב,עמדוהמסגדמתושביו,טוהרשהמקוםאחרישנים 57מסגד.שלשרידיונחו

להוריקאורניםשלשורותמנסותהבנייהאתרלידחורבותיו.עלחדשקניוןעכשיו

חורשותטיפוסית.ישראליתפיתוחעיירתשלוהחד-גונייםהאפוריםהשיכוניםאת

שמונה,בקרייתלמשל-מהןובכמההפיתוחמעיירותברבותלמצואאפשרכאלה

פעםשהיומהבמרכזשעמדוחרביםמסגדיםמקיפותהןגם-שאןביתאוהכרמלטירת

העיירהשלשרידיהעלנחיםוהחורשההשיכוניםהעמקבמגדלוכיסאן.טירהח'אלסה,

 ,המסגדרב,זמןמשך ,כאמור ,נותרוממנה , 1948בשנתגורשושתושביה ,מעלול

שלהצפוניגבולהאתשסימןזיתים,כרםבמקום 1949בשנתניטעהעצמההחורשה

מיונפל.כרעלשניים,נבקעמהםחלקכיעדוחלו,מכברזההשחימוהאורניםהעיירה.

רך'זיתעץלופרץכזהגזעמתוךכיצדבבירורלראותהיהיכוללאחרונהשםשביקר

שנה. 56לפניחשבונוועלבמקומושניטעההזרההצמחייהעלתיגרקרא

ה"פראי"הטבע

שנטעהארגוןזהלישראל.הקיימתהקרןבידינוצרוישראלשלהירוקות""הריאות

לעשרותדרכיםוסללהטבעיהחורשאתשיחזריערות,המדינהשלקיומהשנותבמשך

בגנימעוטריםקטנים,פיקניקשולחנותזרועיםמרגועומקומותטבעייםפארקים

הללוהנופשבמקומותהסיוראתמתחיליםהישראליםמןמעטלאלילדים.משחקים

שלםופארקהנכונההצלמיתעללחיצהקק"ל.שלהאינטרנטבאתרוירטואלימסיור

למבקרמחכההאלקטרוניהמללהנלהב.הטיילמסךעלעולהוחמדותיומסלוליועל

וליערותהלאומייםלגניםבכניסההניצביםהסברלוחותגביעלעצמו,הפיזיבאתרגם

הקק"ל.

מטעונ"
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קישורמהםודורשיםלנפוש,הבאיםמןמרפיםאינםהמבקריםאתהמלוויםהטקסטים

שולחנותשללצירםישראל,שלהנופשבאתרינמצאכךהציונית.לזהותםפוסקבלתי

לוחות"עברנו":אלאותנוהמכווניםבולטים,תמרוריםוהעצים,החניהמגרשיהפיקניק,

ובוקטןבאמפיתיאטרוןעצמובאתרהסיורמסתייםלעתיםצבעוניים.ושלטיםחרוטים

מציגהוזו-ביותרהמשוכלליםמןפעלולים,מבחרכולל-אודיו-ויזואליתתצוגה

היסטורית,גרסהזוהלאומי.הסיפוראלהאתריםאתמקשרתואףהציוניהנרטיבאת

הריקההארץעלפירכהאותהלמשלכמו-הסכסוךקורותשלמעוותייצוגהכוללת

ה"מולדת".אדמתעליהודית""לאהיסטוריהכלומסתירה-החלוציםשלבואםערב

ביתפההעבר:מןהפוכיםובשדריםאחריםבסימניםלהבחיןיכוליםמאיתנומעטים

הפורחותהשקדיותלדעת:כדאיושקד.תאנהאובודדצברשיחנטוש,בוסתןשםהרוס,

לנומשדרוהרדיוהחורףבסוףפורחותהןכאשרבר"."שקדיותאינןהכבישיםלצדי

הןרקוגורש.אותם,שתלשמישהופרי,עציהןשקדיותכילזכורראויהטבע,יפיאת

היהשםזיתים,עציאותאנהעציאושקדיותיששבומקוםבכללפרוח.כדינשארו

אחריםבכפריםאובשטחים,פליטים,במחנותעכשיויושביםהםאנשים.בוגרוכפר.

מתחתועזובות,בודדותטרסותלידהבודדים,הבוסתןעציביןלגבול.מעבראובארץ,

שלושדותיהםבתיהםטמוניםהאירופי,המחטוליערהפיקניקלשולחנותלנדנדות,

צה"ל.בידי 1948בשנתשגורשוהפלסטינים

וייץיוםיןושמואיש

קרקעותהציוניתהתנועהבשבילשקנתהלסוכנותוחיתה 1901בשנתנוסדהקק"ל

טריטוריאליתבהרחבהפקידיהעסקוהמנדטבתקופתנדל"ן.ורווחיהתיישבותלמטרות

הציוני,בשיחקק"ל,אתהפךקרקעות,ברכישתזה,עיסוקהיהודי.היישובשל

במולדת.הלאוםאדמותעלהיהודיהעםמטעםלנאמנההציונית,התנועהובמוסדות

גםהורחבוסמכויותיהכיאםהמדינה,הקמתאחריגםזהתפקידלמלאהמשיכההיא

אחרים.לתחומים

מחלקתראשאחד,באדםקשורות 1948במלחמתהקק"לשלפעולותיהרוב

וייץהכריז-1940בכברוייץ.יוסףהמובהק,הקולוניאליסטהארגון,שלההתיישבות

התמקד,הואהמקומית,!האוכלוסיהשלסילוקההואבארץלסכסוךהיחידהפתרוןכי

האדמותמןהפלסטיניםהאריסיםשלפינוייםבהאצתהמלחמה,שלפנישניםבאותן

עלהקרובים,יועציובעזרתאובעצמו,להופיעדאגוייץציונית.התנועהבידישנקנו

 • a246המרכזי,הציוניהארכיוןיד,כתב , 1940בדצמבר, 20,181עמ' , 2כרך"יומני",וייץ,יוסף . 1

מטעם"
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מאותםגםהאריסים,אתלגרשהיהודיםהבעליםאתולעודדנרכשה,עתהשזההקרקע

היהודים.למתיישביםצורךבהןהיהלאואשרשנקנו,הגדולותהאחוזותשלחלקים

מאותהללוהאדמותעל(שחיוהאריסיםלצערוכילודיווחנחמני,יוסףמיועציו,אחד

כחוכרים-19ההמאהוממחציתהעות'מאנית,המדינהשלכאריסיהתחילהשנים,

המתיישביםוכילהתפנותסירבובארץ),חילאהגדולשחלקםאפנדים,אדמות,מבעלי

אחרים,עוזריםגםכמונחמני,להישאר".להםוהתירווחידלון"מוראגילוהיהודים

מוגבלת,חיתהכאלהפעולותשלההשפעהויעיל.מוחלטיהיהשהפינוילכךדאגו

נבלמוהארץעלההשתלטותאתלהרחיבהציונייםהמאמציםדברשלשבסופומשום

מההתנגדותכתוצאהוהןאדמות,למכירתהפלסטיניתההתנגדותבגללהן , 1948עד

הנמצאתהקרקעמןאחוזיםמשישהפחותעצמן:בעדמדברותהעובדותהבריטית.

המנדט.תוםעםיהודיתבבעלותחיתהישראלבמדינתעכשיו

שנוצרהההיסטוריתההזדמנותאלוהתעניינותומרצואתוייץהעתיק 1948לקראת

וייץגםבן-גוריון,דודכמוהארץ.ירושתעלהעתידיוהמאבקהבריטיהפינוילקראת

האוכלוסיהשלומוחלטתמסודרתעקירהלאפשריכולהכזאתחדשהמציאותכיסבר

התפנובטרםעודלהשתלטישעליהםכפריםשלמפורטתרשימההכיןוייץהמקומית.

 1947פברוארביןהבריטיהפינויהחלכאשרליישמה,מאמציואתהגבירהואהבריטים.

שוכנע , 1947בחורףהבין-לאומיים,הפיוסמאמצישלהתמוטטותםעם • 1948למאי

ידידוהילידה.האוכלוסיהשלשיטתילטיהורלעבורואפשרהמגבלותכלהוסרוכיוייץ

מסויםנפשלמפחשותףהיה ,נחמנייוסףהמחלקה,איששנים,באותןביותרהנאמן

ההיסטורילרגעהתעלתהלאהשניים,סברוכךההנהגה,וייץ.שלפעולותיואתשליווה

לעשותה,"וישקדושהחובה"זוהאתני.הטיהורלפעולתכראוילהתכונןוסירבההזה

כיבוש','מלחמתהיאהערביותהאדמותעלההשתלטות"כיוהוסיף 2לנחמני,וייץכתב

מ"אנשיםמורכבתהמנהיגותכילוהשיבנחמניזאת."להביןמשכילהלאהמנהיגותאך

כלרקלכתמרחיקיצעדיםמנקיטתחששההמנהיגותאגב,רצון".וחלשירפי·רוח

סיוםשאחריליוםוכוללשיטתיגירושתיכננהבהחלטואולםבארץ,הבריטיםהיועוד

שעלולההקףרחבתפעולהלכלתתנגדכימצידההבהירההבריטיתהממשלההמנדט.

שלהקמתהעלהכרזהאוערבייםצבאותכניסתכגון-הבריטיםהכוחותאתלסכן

במקריםלהתערבהבריטיתבנכונותפיקפקוייץהפינוי.יושלםבטרם-יהודיתמדינה

האדישותמןללמודהיהשניתןכפיבכךצדקהסתם(ומןאוכלוסייהשלבכוחפינוישל

וחיפה).יפותושביגירושנוכחהבריטית

"תיקוןמוריסבנישלבספרומובאותוהןהמרכזיהציוניהארכיוןמתוךמצוטטותאלההתכתבויות . 2

 • 15-12הערות , 62עמ'טעות",

 4מטעם
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בראשלעמוד 1948בינואררשמילאבאופןמונהכאשרוייץמצאנחמהמעט

אימצה 1948במארס o 1ב· ,המלצותיוברוחבכוח.הפלסטיניםלסילוקהמבצעים

ראשוייץנותררשמיבאופןהארץ.שלהאתנילטיהורהד'תכניתאתהציוניתההנהגה

תוכניתכאשרלאחתהפכורשמית,והבלתיהרשמיתהמשרות,שתיבקק"ל.מחלקה

להיותשהפךהשטחכלעלבהשתלטותעסקההתוכניתלמעשה.הלכהיושמהד'

ומיליוןיהודים ooo,600כ·חיובו-הארץמןאחוזשמוניםכמעט-היהודיתהמדינה

השתלטות,כלאחרבעירנותעקבוייץעירוניות.ושכונותכפריםבמאותפלסטינים

אמונו.אנשיאתאליהםשלחאוהמקומותמןברביםונכחהכפריים,באזוריםבמיוחד

הכפריםאתלהעבירניסהוייץהבתים,ופיצוץהתושביםלסילוקאחראיהיהצה"ל

הקק"ל.שללידיהההרוסים

הגדולהשלל

עשתההיאהשלל.חלוקתעלאחריםבגופיםהקק"להתחרתההמלחמה,סיוםלאחר

באזורדונםמיליון 3.5עלהקק"להשתלטההכלבסךבקלות.לאאבלבהצלחהזאת

הקרןההרוסים.הכפריםשלוהשדותהבתיםאתלבעלותהוהעבירההפלסטיניהכפרי

דרישהבגללהממשלה,מטעםשיטתיתהשתלטותמדיניותשלהעדרהאתניצלה

העצרתשל 194החלטהלבתיהם.לשובלפלסטיניםלאפשרהאו"םשלקטגורית

בוועידתהאו"םשלהפיוסועדתבידי,ואושררה 1948בדצמבר 11ב·התקבלההכללית

 .תנאיללאלבתיהםלשוביוכלוהפליטיםכיקבעהההחלטה . 1949במאי ,לוזאן
מונהההמונייםהגירושמעשיעלהבינלאומיהזעםאתמעטולהפיסלנסותכדי

זהפרגמטיזםעתידם.לגביהחלטהתיפולאשרעדהחדשים,הנכסיםעלאפוטרופוס

החלטותוהתקבלו"אסטרטגית",החלטהשנפלהעדהיהוכךלמדיניות,כמובןהפך

במחירילמוכרןאוולעולים,למשל,לצה"ל,האדמותמןחלקלמסור"טקטיות"

בתיועלחמדה,אותוכפרכלכמעטלקנותהצליחההקק"לולקיבוצים.לקק"למציאה

נלקחנקנה,שלאמההקרן.שלהמוגבלתקציבהבגללנעצרהקניותמסעונחלותיו.

שביקשצה"לשלתביעותיועםלהתמודדצריכיםהיוהכל , 3הקיבוציותהתנועותבידי

מאדמותמחציתזאת,ובכללבסיסים.וקרקעאימוניםשדותועודעודלעצמולשריין

קק"ל.לאדמותהפכוהפלסטינים

שארכמוהסתפקו,לאמפ"םחבריהצעיר:השומרשלהארציהקיבוץתנועתחיתהביותרהחמדנית . 3

עליהן.גרועדייןשבעליהןאדמותגםתבעואלאנטושות,קרקעותעלבהשתלטותהקיבוצים,חברי

עמ' , 1988 ,צ'ריקוברהוצאתבמבחן",עמים"אחוותבספרו ,הארציהקיבוץאיש ,אמיתייוסיכותבכך

43 , 

מטעם"
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עלהקק"למאבקשלהמסובךהסיפורהמשךאתמלהסבירהיריעהכאןתקצר

בשנתשהתקבלהקק"ל'חוקחקיקה.באמצעותהתבצעעיקרושללה.עלהשמירה

ושורהזה,חוקהמדינה.שלמטעמהאדמותכבעלעצמאימעמדלארגוןהעניק , 1953

ישראלמקרקעימינהלוחוקישראלמקרקעיחוקכמובעקבותיו,שבאוחוקיםשל

ללא·יה~דים.אדמותלהחכירלקק"לאסורכישקבעויסודחוקיהיו , 1960משנת

אבלהקק"ל,בבעלותיהיוהמדינהמאדמותכמהסופיתקבעוהשישיםמשנותהחוקים

האחוזים-13למעברכזומדיניותליישםלקק"לשאיפשרהסבוכהמציאותהסתירוהם

מינהלשללחסותו 1960בשנתהועברוהקרקעותשאראמנםבחוק.לההוקצואשר

עליתרזה.גוףשלבדירקטריוןמרשימהמנוכחותנהנתההקק"לאבלישראל,מקרקעי

(כמעטהקק"לבידיהייעורנושאכלהופקדהחקלאותמשרדנגדקצרמאבקלאחרכן,

מינהלמולהללוהדיוניםבכללייעור).יועדהפלסטיניםמןשנלקחמהשטחחמישית

מוטלתקק"לעלרקהגופים,שמכלבכךהכלהכירוהחקלאותומשרדישראלמקרקעי

בשנתהושלםההליךהקרקע.עלהיהודיתהבעלותאתלהבטיחהיסטורית:משימה

שליהודיתבבעלותקרקעשלמשנההחכרתשאסרהחקלאיתההתיישבותבחוק , 1967

מים.מכסותהעברתעלאיסורכוללהקק"ל,

אסורפיושעלהקק"ל,תקנוןכיחיתההזההביורוקרטיהמהלךשלהסופיתהתוצאה

במרביתיושםיהודית,שבבעלותמשנההחכרותכולליהודי,שאינולמיאדמותלמכור

האזרחיםבידיקרקעותקנייתלמנועחיתהזהתקנוןשלמטרתוהמדינה.קרקעות

קרקעותיהםאתמחדשלרכושמהםלמנועמוטב,או-ישראלבמדינתהפלסטינים

שלגםולוהקמתוישראלבמדינתהפלסטינימהמיעוטנמנעהכךעמם.בניוקרקעות

לבדואיםבנגביישוביםשלושהלהקמתפרטחדשה.עיראואחדחדשכפרייישוב

יישובולוהוקםלאבכורח,מחדשיישובבעצםשחיתהבנייההשישים,שנותבתחילת

עללבנותהיהיכול-בהרבהקטןטבעיגידולקצבעם-היהודיהיישובבעודחדש,

למכביר,'חדשיםיישוביםלייעור,יועדהשלאהקרקע,

תושבים 160,000בתחומיהנותרוהגירוש,אחריישראל,מדינתשלהקמתהעם

האחוזיםמשלושתשנייםעלרקמהקרקעות.אחוזיםשלושהעלערבים,ואזרחים

עליו.לבנותלהםהיהאסורלחקלאות.נועדהנותרהאחוזהבנייה.להםהותרההללו

תפקידהואזרחים.תושבים 1,300,000היוםחייםהללוהספוריםהאחוזיםעלואולם,

ללא·יהודים,אדמותלמכורלהאסורתקנותיה,פיעלמכריע.זהבענייןהקק"לשל

מונעתבבעלותההקרקעותהפקדתיהודים.ללאאדמותמוכרתהיאאיןלפחותאו

לכלה"שוותמינהל,אדמותלמשלמדינה,אדמותאלבגישההחופשית""התחרותאת

נפש".
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המחודשהעבריהיישובאוהציוניהיער

החרבים:הכפריםייעודעלשהחליטההיהודיתבסוכנותההתיישבותמחלקתזוחיתה

מנגנוןבשטחהפעילכילממשלהוייץדיווח 1948ביוניכברציוני.יעראויהודייישוב

לצדפוצץ,טרםשהצבאבתיםפיצוץבאמצעותתושביםשלחזרתםלמניעתמסודר

יער.נטיעתאואדמותעיבודחדשים,יישוביםלבנייתהכפריםוהכנתההריסותניקוי

הטרקטוריםממראההזדעזעלאכיגםוייץהתרברבכפרים,בכמהשביקרלאחר

לציבור , 4ביומנווייץכתבההרס,"למראהאצליזעלאמאומה"התפלאתי,ההורסים.

הפרחתשלבסיסמאותלוותההיישוביםשלהקמתםאחרת:תמונההוצגההרחב

אקולוגית,כמשימהש~וקההפלסטיניםהכפריםהריסותעלהייעורפעולתהשממה.

המולדת.אתלהוריקשמטרתה

חיתהלאכיאםיער,נטיעתפניעלעליונהעדיפותכלל,בדרךקיבלה,יישובהקמת

דומההיערות.מפתאתשקבעואד·הוקהחלטותאלההיוזה,בענייןברורהמדיניות

וניתןהקמההבשילהשבהםואלהיבולים,הטובההקרקעהניבהשבהםהכפריםכי

במקומותמושב.אוקיבוץשללהקמתוכבסיסמידשימשולקציר,מידלגשתהיה

כןאבלזרענו,לאוגםחרשנו,"לאבחינתהיבול,בקצירקיבוצניקיםכברעסקורבים

ערביםיישוביםכן,עליתרהחלטה.נפלהבטרםעודובקר,עדריםובביזתקצרנו",

 1950משנתואולם,לאחרונים.סופחויהודיםליישוביםבשכנותשהיווקרקעותיהם

העתידית,האקולוגיהבשםהאפוטרופוס,מןלבקשיכלומהקק"לאקולוגיסיטיםואילך,

מאדמתחמישיתכדיעדהצעירההמדינהשלהירוקותריאותיהשטחאתלהגדיל

נאמר.שכברכפיהשלל,

באופןהנטיעות.סוגעלהחלטהחיתההקק"ליותהריאותבהתפתחותהבאהשלב

בפועלאבלהחקלאות,משרדשלהייעורמחלקתבידינתונהזוהחלטהחיתהרשמי

כחלקהטבעיהחורשבמקוםאורניםניטעווכךהמדיניות.אתהקק"לקבעהכאןגם

עץשלסדירהאספקהלהבטיחהמאמץמןוכחלקהנוףשללאירופאיזציהמניסיון

במשרדהייעורמחלקתבוטלההשישיםבשנותהבאים.לדורותותעשייתימסחרי

תוכלוהקק"לשלהאינטרנטבאתרהקק"ל.לתחומיכולהעברהוהזירההחקלאות

 10ורקטבעיחורשהםאחוז 11ביערות.העציםמקורותשלמעניינתרשימהלמצוא

מאירופה.הובאוהיתרכל ; 1948לפניקיימיםשהיוהזניםמןעציםהםאחוזים

שלכיסוייהעללוותרהיהאפשראי-חדשותבנייןריאותנולדוהיערותבתוך

המלחתבגללהיתר,ביןשנוצרו,היער,בקרחותאפילוומלטבטוןל~ת Wבהמולדת

 • 1948ביוני, 13,301עמ' ,'גברך"יומני", . 4

מופעם"
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גדולהיהיישוביםלבנותהדחףלומר:צריךאבלהאורנים.גרמולההמלחההקרקע,

בתוךיישוביםלהקמתבעזרהאחרים,במקומותוגםכאן,עסקההקק"ללייער.מהרצון

שיחיעלמקום:כלועלמקוםבכלניטעוהאורניםזאת,ובכלשייצרה.החדשהנוף

למחלתמזורלמצואעציםרופאיעמלולשוואוצצו.שחזרוהזיתיםכרמיועלהצבר

וליבלבה.חזרההחרביםהכפריםצמחייתהאורנים.

במקומותחדשיםיישוביםשלהקמתםבתהליךחשובהמשימהגםקיבלההקק"ל

אתלעב.דתחיתהשמטרתההשמותועדתאתלהקיםהתבקשההיאבבעלותה.היושלא

הוקמההוועדהחדשים.יישוביםנבנוחורבותיהםשעלהפלסטיניים,הכפריםשמות

להוכיחשעמלוארכיאולוגים,וכמובןלמקראמומחיםפילולוגים,וכללה 1949בשנת

ייתכןשהוחרבו.הערביםליישוביםקדומיםיהודיםיישוביםשלשמותביןהקשראת

הכנענית,התקופהמןכפריםשלהמשכםערביםכפריםהיומועטיםשבמקומות

רחוקכהבעברהתקיימוהיהודיםהיישוביםככלל,והביזנטית.הרומיתהעברית

בענייןמסמרותלקבועהארכיאולוגים·מטעםבידיזמןאורצוןהיהאםשספקומעורפל

באמצעותהעתיקהישראלארץמפתאתמחדשלייצרחיתההמטרהזה.

הכלומעלהגיאוגרפיההשמות,הנוף,שלשיטתיתדה·ערביזציה

הכוחזו:מטרהלמעזגויסוהאמצעיםכל .שנמחקוהכפריםשלההיסטוריה

הפוליטית.והתעמולההאקדמיהמחקר Iהצבאי

חוקריםשלאקראיתכקבוצה-1920בשמונהישןגוףלמעשההיההשמותועדת

המשימההורחבהכעתהקק"ל.בידישנקנוומקומותלאדמותיהודיםשמותשהעניקו

בידירשמיכגוףהוכרההוועדהבסיטונות.עובדתוערבייםושמותשנכבשו,למקומות

הקק"ל.שללמנגנוןכתת·מחלקהוהוכנסה 11949ביוליבן·גוריון,דוד

שמותבעלייישוביםהקמתובאמצעותייעורבעזרתנמחקההקודמתההיסטוריה

הפלסטיניים,הכפריםשמותאתהחדשיםהיישוביםשמותחיקולפעמיםרקהיסטוריים.

עיןג'בע,היאכרמלגבעגזאלה,עיןהיאאיילה(עיןהעתיקיםלשמותישירקשרבלי
בטרםהשישים,שנותבתחילתתמו.לאההתיישבותיותהמשימותחוד).עיןהיאהוד

במבצעאחרונהזועסקהלקק"ל,ישראלמקרקעימינהלביןהקרקעסופיתחולקה

בגלילהפלסטיניםמןנוספותקרקעותלהפקיעחיתההמבצעמטרתנסוף·סוף],סו"ס

ולכןמסודרתמדינהשלעתכברחיתהזופרטית.בבעלותשנותרהקרקעקמצוץ-

אלואולם,סירבו.הכפרייםיותר.ירודהאיכותבעלתחלופיתקרקעלכפרייםהוצעה

ישראל,מדינתבתחומיהערביםשבקרבהעיקשיםגםכשלוהמדינהשלעוצמתהמול

העקשניים,הכפריםכניסותלידמוצביםהקק"לאנשיהקימוהצבא,בעזרתכאשר,

כתבותמשורתב"הארץ",הקק"לעלמצוינותכתבותבשלושלאחרונהשסופרכפי

הסוגמןההשתלטותפעולתפסקהלא 1967מלחמתאחריגםכיללמודהיהניתןזו

מטעם"
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עםהדוקפעולהבשיתוףופעלהלטורןבאזורשפונוהכפריםעלהשתלטההקק"להזה.

המזרחית.ירושליםשלהאתניהטיהורבפעולתהמתנחלת"אלדד"עמותת

הקק"לשלהטקםטים

כיוצרתהקרןאתמציגהביתדףונגיש.אלגנטיהקק"לשלהרשמיהאינטרנטאתר

הציבורלמעזעליהןלשמורהארגוןמחויבותעלומצהירישראלשלהירוקותהריאות

בעזרתהירוק.עלהציבוריהאינטרסחומסיושארקבלניםישתלטולאכאןכלומרהרחב,

ממאתייםלמעלהבנוטעהוישימון,צייהטרשים,"ארץהקק"ל"הוריקה"הללוהריאות

שלידיהמעשיישראל,בארץהירוקיםהכתמיםפעילותהשנותבמשךעצים,מיליון

הנםלתפוצותיו,היהודיהעםבסיועשטופחווהפארקיםהיערותלישראל,קימתקרן

לאיכותותורמותהמשפרותירוקותוריאות Iישראלתושבילרווחתונופשבילויאתרי

הסביבה."

רכישתנוספות:מטרותלשתיהאקולוגיהמאבקביןהדוקבאופןקושרהביתדף

הפתיחהעמודבאמצעותהאתר, , 2005בשנתגםציוני.וחינוךהיהודיהעםעבורקרקע

העכשוויותהפעולותמןגדולחלקמכווןהדמוגרפיברובהעיסוקכילנומגלהשלו,

כתבמסאלחהנורהפלסטיניההיסטוריוןהגליל.לייהודבמאבקבמיוחדהקק"ל,של

הישראליבמאמץחשוב"תפקידהקק"למילאההעשריםהמאהשלהאחרוןברבעכי

הקק"לבישראל."הפלסטיניםנגדואתניתלאומיתאפליהשלמדיניותלבססהכולל

מינהלעםביחדשהיא,בכךהיהודיהעםנציגתשלהעמוםהתפקידאתממלאתעדיין

(למעלהבארץהאדמותלמרביתבישראלפלסטיניםשלגישהמונעתישראל,מקרקעי

אחוז).מתשעים

שהםכפיפארקיםבארבעהבחרתיהווירטואליבמרחבמקרובלהתבונןמנתעל

ניריה,יערהרבים:המטייליםבקרבביותרהפופולרייםגםהםכידומניבאתר.מופיעים

יער .בצפוןניריהביערוירטואליבביקורנתחילוהסטף.ירושליםיערמנשה,רמתיער

עמוקה,ניריה,זייתון'עיןהכפריםשלואדמותיהםבתיהםעלמכסהצפתשבאזורזה

שלדונם 20,000 ,בארץביותרהגדולהמלאכותיהיערזהווקדיחה.רישוםעלמא,

נטועים.עצים

ביןהשילובשמודגשאףהפלסטיניים,לכפריםזכראיןהאינטרנטשבאתרבטקסט

ויופימיוחדאופיליערהמעניקיםהייחודיםכמרכיביםהטבעונופיהאנושיתהתרבות

בתוךהאנושיתהתרבותלשרידיהרמזיםכלשכמעטברורלטקסט,מחוץ .דופןיוצא

הרמזיםאתעוקרהטקסטפלסטיניים.כפריםפעםכאןשהיולעובדהקשוריםהטבע

בהיסטוריהאוקדמוניתאנושיתבהיסטוריהאותםומציבפלסטיניהקשרמכלהללו

מטעס"
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מענייניםאתריםשלמגווןלמצואניתןגדולכהשביערפלא"איןיומין.עתיקתיהודית

וצמחייהצדיקיםקבריסיד,בורעתיק,כנסתביתמעיינות,בוסתנים,יערות,ומרתקים:

כמובן,מופיעים,הבוסתניםומצפורים'.'חניוניםולצדםטיולושבילינוףדרכיעשירה,

שבכתר,הפנינההםאלהבוסתניםלרובעצמו.ביערוגםאתר,כלשלטקסט,בכל

הקק"לית.הפלאותבארץלמצואיכולההרפתקןשהמטיילוקסומותחבויותפינות

שלומופלאאורגניכחלקמוצגיםהכפריםשלהללווהבולטיםהברוריםהשרידים

וסודותיו.הטבע

רקלאוגאה,בולטבמקוםלרוב-לטרסותהפניותנמצאהבוסתניםשללצדם

עצמיתכטפיחהגםאלאקדומות,ציוויליזציותשליומיןעתיקתלהיסטוריהכעדות

הטרסותאתמציגהאתרהקק"ל.בידיאלומדרגותשלהמוצלחשחזורןבשלהשכםעל

מןטרסותשלבמקומןנבנוהטרסותמןחלקכיייתכןהקדומה.החקלאיתהיצירהכפאר

בידישניםמאותמשךותוחזקומחדשנבנונהרסו,נבנו,הןב"דרך"אבלהרחוק,העבר

 • 1948עד-הפלסטיניםהכפריים

ההיסטוריהלתוךהפלסטינייםוהטרסותהבוסתניםהותכוהקק"ל,באתריוכ,ר

עיןהפלסטיניהכפרשללמשל,גורלו,גםכזהישראל.ארץשלוהמקראיתהתלמודית

 ...זיתיםעיןכ"חניוןמוזכרהכפרנטבחו.מגבריוורבים-1948בגורשושתושביוזיתון,
זיתון,עיןהיישובשכןבמקוםלנכים.וחניהפיקניקשולחנותבעלפעיל,נופשחניון

המלאהטקסטזהוהשמונה·עשרה."המאהראשיתועדהבינייםימימאזיהודיםישבובו

קהילההקולקטיביהזיכרוןמןהמוחקתתיירותית,הדרכהעםהיסטוריההמערבב

 • 1948עדבשנים,מאותבמקוםשחיהפלסטינית

סיורהמלווהוהנרטיבופרטניים,ארוכיםהםניריהליערבקישורההיסטוריהדפי

עלומדלגהתלמוד,לתקופתלספירה,השלישיתהמאהעדחוזראלקטרוניאוממשי

תקופתשלהאחרונותהשניםלשלושעדבפלסטיןאנושיתהיסטוריהשנותאלףפני

שניסוהיהודיות,למחתרותמסתורכמקוםהאזורשימשהללובשניםהבריטי.המנדט

הבריטים.החייליםשלהבולשותמעיניהםנשקשםלהחביא

אל·מנסי,אל·לג'ון,הכפריםאתמכסההואמנשה.רמותליערעדנדריםעכשיו

ואוםאל·סינייהבורי:פה,סבארין,אל·רוחה,ראליתחוביזה,אל·בוטימאת,אל·כופרין,

ראליתהגדולהפלסטיניהכפרחורבותמצויותהזההלאומיהפארקבמרכזאל·זינאת.

ספוריםבתים .הארציהקיבוץשלמנשהרמותקיבוץאתהיוםנמצאכאן-אל·רוחה

ישהווירטואליבאתרמנשה.יערותבתוךתילםעלנותרואל·כופרין,אחר,כפרשל

מצוייםהפארקברחביכיומוזכראנושיתלהתיישבותהטבעביןלשילובהתייחסות

הזוהנדירהההתייחסותאחד.ומושבקיבוציםלחמישהכמובןהכוונהכפרים"."שישה

הקק"ל.שלההיסטוריהמחיקוןאתמעצימהככפריםלקיבוצים

מטעם"
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הרבים,הבוסתניםובהדרו.ביופיומנשהלפארקשניאיןכיקובעקק"לשלהאתר

עמקאליורדיםשמימיהםמעיינות,בתוךיפיםערבים"בתים"שרידיגםושםופה

ייחודו.אתזהליערמעניקיםיחדכולםבמערב,החוףשפלתואלבמזרחיזרעאל

פוגעתשאינהנוחה,כבישיםמערכתבושמצויהמשוםבמיוחדאטרקטיביהפארק

כימסבירהאינטרנטאתרהיער.שמציעהשונותהחמדהשכיותלעברומוליכהבטבע,

שמותבעליכולםמקומות,ביןמקשרתוהיאהבריטיםבימינסללהזוכבישיםמערכת

עלמציעאינוהאתראלה?כבישיםה"יער"בתוךנסללומדוע •באתרהנזכריםערביים

הכפריהפיתוחמןכחלקהעשריםבשנותאלוכבישיםסללוהבריטיםובכן,תשובה.כך

ערבית.כארץהאימפריהפקידיבעינינתפסהעדייןאשרפלסטין'של

כשהואבמלואו,ההיסטוריהסיפורנמסרובו"ההגנה",ארגוןשלמוזיאוןניצבביער

מופיעיםהווירטואליבאתרגםאבלשנמחקה.ההיסטוריהחשבוןעלומועצםמחוזק

הא·היסטורייםהטקסטיםעצמו.ליערקשר,ללא 1948מלחמתעלהירואייםסיפורים

חמד","פינתהאתר,בשפתביער,להחבויהלמשלכךטפחיים.ומגליםטפחמכסים

שלהעילייםהיובליםאליורדתהדרך-כפר"עיןהאתר:מסבירכךכפר"."עיןהיאהלא

מעיינותשנינובעיםבעמקקטן.עמקעלהמשקיפהגבעהלראשומטפסתתניניםנחל

עיןחורבותהםאלה .בוסתןועציצברמשוכותובהםכפרשלחרביםשרידיםונראים

הבקראתמשמשהגדולהמעייןברגל.אליונרדהמקום,שלוותעללשמורכדיכרפדיך.

מזכיראשרמנשה,ליערהמתייחסיםמאלההיחידהטקסטזהוהשופט."עיןקיבוץשל

מןללמודניתןהמקום""שימורשלהאבסורדיותעלפלסטיני.כפרשלשםבמפורש

כניסתועלהאיסורבאמצעותשנהרסלכפרמחווהכמעטגיסא,מחדהמצוטט:הטקסט

שהיהמהכלפיגמורהזילותגיסאומאידךהמקום,שלוותאתיחרידלבלשטח,רכבשל

יוכלוכךהשכן.הקיבוץפרותשליום"ל"מעונותהבתיםהפיכתעל·ידיאנושי,יישוב

מחווייתלטעוםגםאלאאל·כופרין'שלחורבותיוביןבטבע,לפגושרקלאהעיראנשי

והרפת.הקיבוץ

שלהמערבייםמודדותיהרבתי.ירושליםבאזורנמצאיםאחריםאתריםשלושה

וייץהתלונן-1956בוייץ.יוסףשלעמלופריהואזהיערירושלים.ביערמכוסיםהעיר

שלהאינטרנטבאתרהמפורטתבשיחהאגוון,גרשוןירושלים,שלהעירראשבפני

לאאך , 1956בשנתהמורדותהיוכךאכן,צחיחים."המערביים"המורדותכיהקק"ל,

 ,-1967בכך,אחרשניםשתים·עשרהרקאותם.כיסופלסטינייםכפרים,כאשר-1948ב

האתרשבלשוןדונם, 4,500עלעציםמיליוןנטעההקק"לפרי.וייץשלמאמציונשאו

חורבותיואלשלההדרומיבקצההגיעהזוירוקהחגורהבירוק."ירושליםאת"הקיפו

היאשלההמערביבקצהמזמיל.ביתהכפרחורבותאתכיסוועציהכרם,עיןהכפרשל

הטיהורשלמאוחרבשלבגורשושתושביוהוריש,ביתהכפרחורבותעלמשתרעת

מטעם"
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דירהכפריםשלשרידיהםעלגםמכסההיערלדייק:כדאי , 1949בשנתכלומר ,האתני

אל·מוס.ואוםאל·ג'וראסטף,צובא,יאסין,

"בתחומידופן:יוצאותוחוויותאטרקציותכאןגםמבטיחהקק"לשלהאינטרנטאתר

בשטחאינטנסיבית.חקלאיתפעילותעלהמעידיםרביםשרידיםלמצואניתןהיער

עתיקותחקלאיותטרסותעלגדלואשרהענבים,נדרכוובהןבסלעשנחצבורבותגתות

המטייליםאתהאתרמכווןיותרממוקדבאופןזית)."ביתלמושב(בפנייה'שומרה'

בטרסותמדוברכאןגםהיער.שלהמערבייםבמודדותיוהחצובותטרסותשלרבלמספר

פלסטינים.כפרייםבידישנחצבו

שלמשיאיוכאחדהסטףאתהאתרמכנהבצדקירושלים.יערבתוךנמצאהסטףאת

להרחיבהקק"לניסתהכאןממנו.הנשקףולנוףלמקומוהודותירושלים,ביערהביקור

קדומה.חקלאותשלפעילשיחזורויזמההישראלית,הפנאיתרבותשלאופקיהאת

ובלשוןהלאה.וכן"קדומות",הןאףבוהחצובותוהמדרגות"קדום"לאתרהשבילגם

כפרזהוכמובן.קדום,אינוהסטףהקדום".באתרמרתקיםסיורים"לערוךאפשרהאתר,

 1אל·כופריןשלבמקרהכמוושוב, •ממנוגורשוותושביו 1948בשנתשנהרספלסטיני

הכפרשרידיעלביכורההמושבכאןנוסד-1949"ברמז:הקלידהרשלנית,ידאולי

העצמאות."במלחמתשניטשסטףהערבי

קונספציההולידושלמים,שנותרומבניםוכחמישהפלסטיניותטרסותשלהשילוב

מוצעיםוהםנשימהעוצרנוףמשלימיםבסטףהבוסתנים"בוסתנוף".חדשה:קק"לית

ולעבדתנ"כית,אףאוליקדומה,חקלאותו;ת nלהמעונייניםלירושלמיםלמכירה

כמופלסטיניות,אםכיקדומות,אינןהחקלאיותהשיטותחלקותיהם.אתשבועבסופי

עצמו.הסטףגםכמועצמם,והבוסתניםהחלקות

בעברשהיובכפרלפינותשניתנוהשמותמןחלקרקאלה-נעול""גןחתום","מעיין

שלבכתרופניניםהםאלהכלבאתר,אבלהכובסות.ופינתהבדביתהמרכזית,הכיכר

מתווהתוארכךלאאגב,שני".ביתבתקופתותפארתוגודלול"שיאשהגיע"אתר",

יישובכאןלהקיםחשבההקק"לשלההתיישבותמחלקתכאשר ,-1949בהזההנוף

מזדהיםיהודיםהובאולכאןגםקשה,חקלאיתעבודהשדרשמקוםלכלכמו .יהודי

נמסרוהשטחמעמדהחזיקולאהםאבלשגורשו.הפלסטיניםשלבמקומםלהתיישב

היחידה,פורקהכאשררקבתים.עודנהרסושבעקבותיואימונים,כאתר 101ליחידה

תיירות.לאתרהכפראתלהפוךהקק"להחליטה

שלתנ"כישםלמציאתהפאתטייםהמאמציםבולטיםשכשל,היישובסיפורבשולי

במקורותאובמקרארחוקה,לאאפילואפשרית,מקבילהשוםלסטףאיןהשמות.ועדת

לפסוקיםהכפראתשעיטרוהגפניםכרמיביןלקשורחיתההיחידההאפשרותאחרים.

הקק"ל:מספרתוכךהיין.בתעשייתהעוסקיםפסוקיםותהילים,ממשלי

 "מוכעס
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מדרוןצונחירושלים,שלהמערבייםבפאתיהאיתן,הרשלהמזרחיבצדוירושלים,הריבלב

זכר(טרסות),חקלאיותמדרגותמשקיםמתוכוהנובעיםהמעיינותשנישורק,נחלאלירוק

בניכמוממשמגדליםכאןהעולם.מןואבדהשכמעטשנים,אלפיבתנושנהעבריתלתרבות

-המעניקיםוגפןשקד-זית,השקיהדורשיםשאינםובוסתניםמושקיםירקגניבשעתםישראל

הזמןאתעצרהשכמונסתרת,חמדפינתסטף.זהוהשנה.ימותכלבמשךורענןירוקמראהלנוף

מלכת.

עלקפאהשלאכזוהיסטוריתדינמיותעלגםהאתרמדברמדועמלכת,הזמןעצראם

שמריה?

ביתימיבתקופתותפארתוגודלולשיאהגיעהאתרשנה. soo,4כ·לפניהחלהטרסותבניית

ומורדות.עליותהאתרידעוהעותומניתהצלבניתהתקופהבמרוצתהביזנטית.והתקופהשני

העצמאות.במלחמתשניטשסטףהערביהכפרשרידיעלביכורההמושבכאןנוסדן-949ב

ובעתהסיפור,שלהדינמיהצדיישכחועוגהקפהכוסעלמסעדה.במקוםניצבתכעת

הפסקהללאכאןשחיוישראלבניהםכילעצמםהמבקריםידמוהכפר'בסמטאותטיול

הזה.והיהודיהעבריבכפרגםאנו,ימינוועדהאנושותמשחר

מנוהלשהואולמרותשניטעאףקנדה.פארקנמצאירושלים,בואכהלטורן,בצומת

תיירותייםאתריםאבלכאן.המתוארהמפורטבאתרמוזכרהואאיןהקק"ל,בידי

 5"למטייל":באתרמופיעהואוכךאותומתאריםרביםישראליים

שביןבקטעאביב,ירושלים-תללכבישמצפוןדונם 7,000פניעלמשתרעאיילון-קנדהפארק

הריבמדרונותגולשותוהןאורכו,לכלהאזוראתחוצותנוףדרכילטורן.למחלףהגיאשער

טבעי,חורשבנופיעשירהפארקאיילון.עמקבואכההשפלה,שלהרכותהגבעותאליהודה

קיימיםובסביבתוהפארקבתחוםבמרחביו.הפזוריםבוסתןבעציובמיוחדאדםשנטעביערות

ושרידיצלבנימבצרמסתור,מחילותקבורה,מערותמים,אמתכמומרתקיםהיסטורייםאתרים

כנסיות.

משטחינוף,דרכיוהכשירהמשלהנטיעות'הוסיפההבוסתןעציאתטיפחהלישראלקיימתקרן

גדוליםחניוניםהוכשרוהתמריםובמעייןהמעיינות'ב'עמקרבים.וחניוניםמצפוריםחניה,

עינותובסביבותאיובבבארחניוניםהוכשרוכןכמונאה.מיםאגםוהוכשרהטבע,בחיקלבילוי

שלתרומתהובשללמרגלותיו,הנחאיילון,עמקבזכותלשמוזכהאיילון·קנדהפארקאיילון.

להקמתו.קנדהיהדות

משלטילאסוףשאפשרוהמידעכולם,היערותלגביהקק"לשלהאינטרנטבאתרהמופיעהנרטיב . 5

באנציקלופדיותפנים,לתיירותהמכוונתהענפהבספרותגםנמצאיםעצמם,הנופשבאתריההכוונה

פופולרייםהםכיורומהלבקרים,חדשותאורהרואיםובאלבומיםלמיניהםבמדריכיםהארץ,ליריעת

מתמיר.יותרהיום

מטעם"
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הקרקעותמאור.מבוקשלאזורקרםבימיכבראותוהפכואיילוןעמקשלהטבעייםהנתונים

צומתחיתהבעמקההיסטוריה.משחרעוברוהעמק,אלשהתנקזומיםמשפעשנהנוהפוריות,

חוררן.ולביתלירושליםהחוףוממישורמהשפלהשעלודרכיםעלשחלשהאסטרטגית,דרכים

במלכייהושעמלחמתהואשבהםהמפורסמיםאחרבעמק.השליטהעלניטשורביםקרבות

 ,'י(יהושעאיילון"בעמקוירחרוםבגבעון"שמשהמפורסמת:בקריאהשהסתיימההכנענים,

לפסה"נ.השנייהבמאהוהסלבקיםהחשמונאיםביןקשיםקרבותגםהתנהלואיילוןבעמק .)ב"י

כמרכזהעמקשימשלספירה,השביעיתבמאההערבים,ביריהארץכיבוששלהראשוןבשלב

חשובמבצרכלטורןוהקימואסטרטגיכנכסאיילוןעמקאתהעריכוהצלבניםגםלכוחותיהם.

צה"לכוחותביןמרםעקוביםקרבותכאןניטשוהעצמאותבמלחמתשבלייה.רהטורדןלה-

הירדני.הלגיוןוצבא

בדצמברבמקוםלסיוראונובבקעתהפתוחהספרביתילדיאתלקחמילשטייןאוריד"ר

האינטרנטאתרמדווחכך-עסקההיסטוריוןעםביחדהילדיםשלהסיור . 2004

מלכיאחריבן·נוןיהושעמרדףבאזור:שהתרחשומערכות"בשלוש 1הספרביתשל

במלחמתהתותחים''רכסוקרבהחשמונאי'המרדלאחרשנערךאמאוסקרבהצפון;

לחמובובאזורהקק"לשטיפחההבוסתניםאתלראותהתלמידיםזכווכךהעצמאות."

ולבסוףהצלבניםהקדומים,הערביםהחשמונאים,וכןהמקרא,גיבוריהמסופרפיעל

האתרכיבגאווהמודיעלמקוםהכניסהלוחעלהטקסט .-1948בוהישראליםהירדנים

לאחרמאמיניולפניישועהתגלהבוהמקוםעמאוס,הקדוםהכפרשרידיאתכולל

מאונו).הדמוקרטיםלתלמידיםולאלצליינותמיועדת(הפנייההצלבמןלתחייהשקם

ביתשלחיסורערכי-והחופש"הבחירההעצמאות,הלב,"תשומתבשםהאםאבל

שבפתחוהמצבותהקבריםבשבריהילדיםהבחינו-הספרביתבאתרכנאמרהספר,

ומדועהמוזנחות,למצבותהבוסתניםביןקשרישאםעצמםאתשאלוהאםהפארק?

ד"רהאםהקק"לי?האלגנטיהנוףעיצובעללהתעלקמתעקשיםקוצנייםצברשיחי

דעכה?הלבתשומתשמאאומציקות,שאלותעללהםהשיבמילשטיין

מציקות.שאלותשניםכמהמזהשואלעקשניםקנדיםערביםקומץבקנדה,

במדרידבפארקנתקלוהםארצם.שםעלהפארקנקראמדועתוהיםהללוהקנדים

דרךעבורהרומיתהתקופהלמןהמקום,תולדותאתומספרבקנדהלאורשהוצאמהודר

שלתרומהבעזרת , 1967בשנתהקק"לבידיהעציםלנטיעתועדהביזנטיתהתקופה

דולר.מיליון 15בסךקנדהיהודי

"למטייל"באתרהמופיעזהכמוטקסטיםכימביניםהמודאגיםהקנדיםהאזרחים

מתחתפלסטיניקיוםשלשנהאלףמוחקיםאונו,בקעתתלמידישלהסיורובתכנית

הבוסתניםביןהתקועיםהאורנים,פה,גםקנדית.בעזרההקק"לשהקימהלפארק

אחרי , 1967מאזאלא-1948מלאכאמור,מלחמה.פשעעלמכסיםהפלסטינים,

וביתיאלועמוואס,-פלסטיניםכפריםשלושהשלשרידיהםנחיםכאןהקרבות.

מטעם"
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כמהובתוךסולקו,אחדוביוםאדם,בניאלפיםעשרתכאןגרו 1967יוניעדנובא.

מעללירותחיתה"ההוראהאז:כתבקינןעמוסירוקה.ריאהלעודהקק"לזכתהשעות

והזיתים,הברושיםנעקרואחדבולדוזרבמחי-לכפרלהיכנסלאלהםולומרראשיהם

שבתוכו."המועטוהרכושהחפציםעללחורבההביתהיהדקותעשרתוך

טרישםשבוצעשהפשעמשוםאוליהקק"ל,באתרכאמורנמצאאינוקנדהפארק

מכל ? 1967מלחמתאחרישנהרסוכפריםחורבותעלשניטעמשוםאוליידוע?ויחסית

פקודת : 194sב·גורשוהרביםהכפריםשתושביבאופןבדיוקגורשותושביומקום,

איןאותושמזכיריםהרביםהתיירותבאתריבתים.ופיצוץ"נוטשים"שלשיירות ,פינוי

שלאהאתנילטיהורששיירסיפורהיווכפריהלטרדן . 1967שלהמלחמהלפשעזכר

בעמקשהתבצעולזההרחוקהאתנילטיהורהמשותףהמכנהזהו • 1948בשנתהושלם

שניםכברהמנסהדייוויס,אורישלהמחקרנושאכעתהואקנדהפארק •-1967בלטורן

אתני"טיהורכתב:דייוויסאקולוגי.צדקהכארגוןהקק"לשלדימויהאתבחו"ללמוטט

תמיכהכןועלמלחמה.פשעזהומדינהחסרילפליטיםוהפיכתםילידייםמקומותשל

עלמכסיםהקק"ליערותמלחמה.בפשעאםכיצדקה,בארגוןתמיכהאינהבקק"ל

מלחמה."פשעיעללכיסויערךשווהבעיניהואוהייעורהזההפשעמעשה

מטעס"
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ורד

חברהעםיהודהאצלביקרהכזה,דברבכללישאםטובים,בתצלע,ורדאחת,נערה

כללבדרךשתקהעיר,בדרוםהגגעלכביסהבדירתשגריהודה,רפי.ממנה,המבוגר

הסיפוריםכלהאוהבת.התיכוןתלמידתבאוזנירפישסיפרלסיפוריםהקשיבהערב,כל

אוליאמת,מדבררפילאשר:כדיפעם,מדיבראשו,שהינהןיהודה,שלבשבחועסקו

מןבסיפוריםרפיש;:זך;הככלמקום,ומכלהנרגש,החברשלמהערצתונבוךבכללהיה

זכוכיתשלקטןרסיסכלרפיהפךאוהבים,הרבהוכמוהערצתו·ליהודהגברההעבר'

המשיכהשהיאאלאורד,אלדווקאלחייווניסהלהנהןהמשיךמצידו,יהודה,ליהלום.

גיבורם,היהיהודהלאכאילוהסיפורים,מספרזוגה,בןשלבפיומבטיהאתלנעוץ

לבת·טוביםמהתשאלואםהמושחרות.ידיוואתאותואהבהכל·כךעצמו'הואאלא

אופןבכלכךולבת·טובים?מעולהלמכונאימהמטבע:באותהאשיבמעולה,ולמכונאי

עםקשריהאתשתנתקאפשריאיוםבכלעליהשאיימהלאמה,להשיבהיאהחליטה

עלהישיבהמאוחר,היהשבועיים.כיסדמילהלהעניקהישןהמנהגביטולכוללרפי,

שלידיהשתיאתבאריכות,יהודה,לחץכשנפרדו,לדרכם.פנווהשנייםהתארכה,הגג

לבקר"תבואיבעיניו:עלהמשטמהשלמוזרניצוץלה,ואמרעיניה,לתוךהביטורד,

'בכללבחיוךואמרהרפישלכתפועלנתלתהורדיבוא?"לאכבראחדאףאם'גםאצלי

לה."מרשהאותך"נראהלרפי:אמריהודהלי."ירשהרפי"אםחייכה:למהברורלא

לאהיא .בלעדיוגםיהודה,אצלולבקרללכתשלובוורדרפיהאיץערבאותומאז

אייםופתאוםהתעקשותה,עלכעסוההתחמקויות,הבקשותמשתכפוללכת.רצתה

יצאשליבולמרותטילפן,לאאיחה,דיברלאיומיים-שלושהקשר.כלאיחהלנתק

שיטלפן'חיכתהפגועה,בביתישבהנבהלה,היאגםשתיכנע.וחיכהבביתישבאליה,

בצדדיםהשונים,בחדריהםשניהםישבוימיםארבעהאיחה?יגמורבאמתאםיהיהומה

ידעווהםאחד,אףעםדיברלאבעבודההרבה,עישןהואזו,אתזהעינוהעיר,שלשונים

קורה.עצובומשהוהמוסך,אלהישרמהלימודיםבאהאינההתכלתבבגדיהנערהשהנה

גרושהלמצואלוומוטבולה,לומההזה,הקשרעםלגמורבכללרצהאולילו.לעגולא

מטעם"
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אחוזמאהתמידהואילדשלו,היהכאילושלההילדאתיאהבילד,עםאפילובגילו,

אתשמערגע,חיכהאליה,צילצלכךאחרשלו.אבאשלאחוזחמישיםשלו,אימאשל

עוד"אתלה:ואמרכוח,יותרלהשישחשבהחנוק,קולהאתנכוןלאפירששתיקתה,

רצהשלאמהבדיוקוזהשלי?"בדירהליולשתוקלהמשיךיכולאניאזנכון?מתעקשת

אכפת"מהאמראבלאש.'נוטףשליהלבהאלו,המריבותעם'דילהגידרצהלהגיד,

אומץלישהיההלוואיבצינוק,כמוחיהואהקרח,אתלותשבריקפה,איתרתשתילך?

תשאלי."אלהכלא.לפניהרבההכלא,לפניעודאותו,מכיראניזמןכמהלךלהגיד

היא •עברייןשהיהמשוםלאשאלה.לאהיאתשאלי""אללה:אמרשרפיפעםובכל

כלל.בדרךלה,שאמרמהכלעשתההיאעבריין.כעלעליוחשבהלאבכלל

בחשיבה,הדלתידיתאתלמצואניסתהבאפלה,גיששהיהודה,שללגגורדהלכהאז

רפיכאילוהגג,מעקהעלשעוןשם,עמדהואלמעלה.הדרךכלהאוראתהדליקהלא

מבטאוניצחון,שלחיוךאיזהלראותחיכתהמצידה,תבוא.שוורדבחגיגיותלוהודיע

אהבלאאדםאףשלהבחייםהביתה.לחזורכברורצתהקרות,רעות,עינייםאו Iחמדני

אותההפחידסיפורים,עליוסיפרשרפיכמהכליהודה,הזה,והאיש Iרפיכמואותה

רצתהלבן.הצבועהגגפניעלכההגלימהשירטטהגדולצלושלו.הדיכאוןבגלל

ואיןאימא,צדקת'אתבטעות,להודותהכל,לאמהלספרהביתה,ללכתמהר,לרדת,

ההשכלהכמהמבינהלאבכללאתההשכלה,לאשלו,הגיללאלא,כמה,מושגלך

אניסמרטוט,הואאותישאהבהקשוחהגבראימא,מבינה,לאשאתמשהוחשובה,לא

התלונן,לאהואפעםאףעליו,שעברהסבלכלבגללשלו,הקשיחותבגללאותואהבתי

עזבהשאשתובכלל,איתרמדברשלאבאמת,קשוחגברלפנירמשכמומתבטלוהוא

לשמורשניסיתוכמהבחזרה,לזחולרוצהאניכמהאימא,הלכתי,רחוקכמהאותו,

לתוךרועדתברגלפסעהכךאחרלי,'מדואגתיותרשאתהבנתילאאניאימא,עלי,

שובגדולכעסלהסתובב.לאזאתבכלהתעקשוהואכוונה,בליהשתעלההגג,רחבת

בהתערבות,הרוויחשרפי Iכאןשהיאולרמוזבגרונהשובלכחכחעליהבה.התעורר

הפסיד.והוא

לאחור,יהודהפנההכל,נדםשובכךואחראמבולנס,ייללבחוץארוכה,דקהאחרי

להסתובב,ממהרהיהורד,שזוידעאילומופתע,בההביטעכשיו,רקאותהשמעאולי

נבהלה.היאמוזר.חיוךפרצופו,עלעכשיומשעטהאחרבחיוךאותהמקדםגםהיהאולי

אותהבחנועיניוהזוג,בניביןמתוחקרבשהתנהלידעלאשתבוא,האמיןלאבכללהוא

שלה,רפישלהכישלוןהיאכאילוכזה,חיוךנבהלה,היאהחושך.בגללרקבקפידה

הלבנהשמלתהמתוךעצמהאתחילצהפחד.מרובבתחתוניםמשתינהשהיאמשום

הבהיקוותחתוניהשזוף,היהשלההקטןהחזהסמר,עורהעירומה,נעמדהוהארוכה,

הגג.על

מטעם"
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שלה,בגוףלהביטלאאותה,למזמזלאאפילואיחה,לשכבהתכווןלאבכלליהודה

עםשכבלאהואממך.לייעמודלאמתפשטת,אתמהככה,מתפשטתהיאולמה

ונצמדניגשהתפשט,אף·על·פי·כןומעלה.גילובנותעםרקלהפך,קטנות,ילדות

שחשבהמשוםאולימשום·מה,הרגישההיאשמוט,היהשלוהאיברבמערומיו.אליה

כל'זהלעצמהלהגידובמקוםזקופים,מאיבריםשפחדהמשוםאוליהזה,האיברעל

לאאיתרלהתנשקרק-העצבניהגיפוףעללשמוחובמקוםנבהלה,שלו,'?הסיפור

מהתחלה,הכללהתחילחשבלו,עומדשלאכשהרגישניסה,דווקאזהואתרצתה,

נפלהושובמעט,אותוהדפה-חשוקותשינייםפגשהלשונואבלאותה,לנשקניסה

נבהלה,והיאהרגלייםביןידלהדחףהואתשוקה.בליונערהגברזרועותיו.לתוך

הזקפהמעטלהפך,התקשה,לאאיברואבלמתקשה,שאיברולוהיהנדמהלרגערעדה.

אליהיתאכזרגםאוליאהבה,עליהשישפיעכמהשכלידעוהואנשמטה,לו,שחיתה

להניחלוהרשהלאהמוחזאתובכללו,אבודיתאמץ,שלאכמהכללו),נעמד(אזקצת

והסתלקהממקומהקמההכלבה-הדירהבתוךשלוהמזרןאלאותהגררוהואלה,

אותהליטףהואמשהו.בוהכמירהשלההקטנההיללהאותה.וחיבק-נרגנתבנביחה

בלישלו,הידאתמשכהוהיאבתחת,להנגעהואהזה.לליטוףדווקאנענהשלהוהגוף

לאלא.""בבקשה,בשקט:אמרהוהיאמה?"מגיבה,כןאת"אזאמר:יהודהבו.להביט

הזה,המצמיתהיופיהזה,היופיורקחי'משהוהגמורה,הפאסיביותאתלשאתהיהיכול

פרצותשוקהשלמעיינותכזה.בגוףנגעשלאבעירום,כזהגוףראהשלאשניםכמה

עלייך,פוחד"אנילה:אמרוהואמדי,מוסריאולימדי,מושחתהיהאיברואבלמידיו,

רוצה."לאאני"מאחורהרועד:דיבקולאמרהוהיאעלייך."פוחדאניכמה

ככהפעםאותה,ומשךאותההגעילתמידזרעשלו.מהזרעעצמהאתלשטוףקמה

איחה.שכבלאהואלא,ונמשכה.נבהלההזההעמילןאתשראתהפעםבכלככה,ופעם

היאהזאת.השפיכהבגלליותרעודהתבייששלה.היפההירךעלהשפירמתישהו

לרגעיםבועלתהבכלא,לאונןכשהתפתהכך,אחרלא.אולתוכהנכנסאםידעהלא

האםמשתופפת.רגל,מרימההתחתונים,אתמורידההסתיו,בקורעומדתדקה,דמותה,

לי'תאמיןאדם,"בןלרפי'שאמרמהזהכישכח,לאאיתה?לשכבהצליחשלאשכח

נפש.גועלשלה?בזיכרוןנשארומהעליה."תרחםרצתה,לאהיאוגםהצלחתי,לא

ואחרמאהובתולהינתקזומםאדםבןתדע.לךמרפי?נשארמהרפי.עםגדולהמריבה

יהודהעלוגםעליה,כעסלאהואאבלכך,עלמצטערהואחייווכלממנהמתנתקכך

גנביהודהבאוזניה.בשבחו,דיברבהןהפעמיםכלאתזכרכאשרלפעמים,רקכעס,לא

ורד.אניבשטחים.החלקיםאתלמכורבשבילאותןשחטורפימכוניות,

מטעם"
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והכהונהכהןגיטה

מכלאדםבניעםוממפגשיםחברותית,מנסיעהלבדבארצנו,נהניםהאוטובוסיםנוסעי

משודריםהחדשותיומניהאומה:מצבעלועדכנירצינימדיווחגםהאוכלוסיה,שכבות

כלעסקושעברבשבועתקנית.עבריתעללוותרובלימוסיקה,בליקולותבקולי

תבעהכהןגיטהכיהראשית,הרבנותנגדכהןגיטהשלבעתירתההחדשותמהדורות

נהנים,היוואבותיהואבי·אבי·אביהואבי·אביהשאביהמשוםככוהנת,בהלהכירמבג"ץ

בנים,העמידלאשאביהמשוםהכהונה,מהםתיגזלבנים,להיהיוואפילובנים,איןולה

וחגיםבשבתותאותהלקחאותה,פירנסלה,דאגאותה,אהבאבלהעמיד,אותהרק

הציצההידיים,לכפותמבעדשם,נשים,בעזרתאותההעמידוכשגדלה,הכנסת,לבית

המנגינהונחקקהוהקשיבה,כן,לעשותהגמורהאיסורחרףברכתם,בעתבכוהנים

השיראתשישירמייותרבאיןגעגועים,מרובהמטריףהזיכרוןנחקקאיפהאובליבה,

כוהנת.להיותמהתשוקהלהשתחררה~נ:וב,מדברימסתברפעם,אףהצליחהולאהזה,

אתמכסהוטליתלפנים,מושטותוידיוהעומדאביהאלהתגעגעהגיטהבאמתאבל

ויחונך,יכרכ,רהכוהנים,חמשתשלקולותיהםמביןאותושומעתוהיאערבקולוראשו,

קולו.אתמבדילהפניך,לךויאיר

משה·גיטה,שלהמנוחלאביהחיתהשייכתאכןהכהונהכיטענה,מצידה,המדינה,

בספרישנכתבובתנאיםלמשמרת,פיקדוןאלאחיתהלאואולם,ז"ל,כהןמוריץ

הופקדההכהונהובקיצור,זו,בהלכהלהתערברוצהאינהמצידה,והמדינה,ההלכה,

ההלכהכלומרלבעליה,אותהיחזיראולעולם,בניםשיביאבתנאיחייו,לכלבידיו

המשפטבביתהתפתחואילךמכאןנשמתו.צאתעםהראשית,הרבנותובעצםהיהודית,

הכבודמןומהפרטי,כרכושהכבודעלמשנהדיוןגםשכללירושה,בדינימרתקדיון

אוזניהםאתכרוהאוטובוסונוסעיבחכירה,רקניתןומהממש,שלפרטירכושהוא

התענגותשלאחרתצורהלשקולכהןלגיסההציעהמשפטביתופרשניו.הרדיולכתבי

בינתיים,תמותשגיסההניחאולינקבה,נולדהשבוביוםממנהנלקחאשרהכבודעל

קודםנישאהלאבכללומדועלעולם,קטןכהןיביאוויחדכהןבעלעםתתחתןואולי

לאגםעתירתה,בענייןההחלטהדחייתבגללרקלאמאוד,מרירהחיתהגיטהלכהן.

לקרוארצתהכל·כךילד,הביאהלאגםכךומתוךלהתחתן,בכוונתהשנכשלהמשום

מתחילהלההרשהשלאדינה,עורךעלהתמרמרהבעיקראביה.שםעלמשה, Hלילד

שאניחושב"אתהדעתה.לפיאותה,מייצגתאינהשהרבנותהיהודית,הדתאתלתבוע

לייצאומהתבעתי'אלוהיםאת"גםלכתב,אמרהאלוהים?"אתשתבעתייודעתלא

אתמייצגתרקלאשהרבנותמזהיוצאממש?שלכנתבעאלוהיםאתרשמנושלאמזה

בעתירהלהשיגצריכהשהייתיהאחרוןהדברוזהאלוהים,אתגםאלאהיהודית,הדת

מטעם"
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ואמרהקצת,נאנחהכךאחרהתבזה."ואלוהיםשלי,דיןהעורךפרסום,הרוויחהואשלי,

אבאזכררקעניין"ואותיהבג"ץ:שלפחדנותובענייןכעסהעללוותרבלירועד,בקול

רוצהלא ...מתוהםכיילדים,לוהיושלאאריה·לייב,זtחיו'עםעומדהיההואשלי'

יודעים'אתםכשאמרואיפה,ידענוכולנורעד,קולהבטח,"יודעיםאתםאיפה,להגיד

במוסכים,במשרדים,התנועה,שבפקקיבמכוניותבאוטובוסים,אותה,שמעוואזבטח',

הזאת,הברכהאתזכרהשניםחמישיםהמוסיקלית,מהבחינהבמדויק,הברכהאתאומרת

וכלשלום,"לךוישםאליךפניוה'יישאויחונך,אליךפניויארה'וישמרו,ה'"יכרכר

הטלוויזיהשהזמינהסקרעללדברהשדרניתעברהכךאחרהקשיב.השתתק,האוטובוס

שנוקטבצעדיםתומכיםהיהודימהציבור 73%אמש:שודרוהמפתיעותתוצאותיוואשר

ביחסדעתםאתישנוהיהודימהציבור 7 5%הכבושים.בשטחיםהפלסטיניםנגדהצבא

עמדתו.אתהצבאישנהוכאשראםבסקר,נאמרכךלצעדים,

מטעם"
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החתונהאחרי

בחומרהבוהביטהאשתולפניו.הגבריםהיומילדעתהבעלדרשהחתונהאחריתיכף

לו,שתברחפחדאוליידע.לאהואכשהכרנו?"אותישאלתלא"למהואמרה:כלשהי

פרצההחתונהשאחריביוםרקאבלשאל,כמעטתמידהאמת,ולמעזבמבוכה,השיב

 ,יותרמסובך"זהחיי,והואלך?"אברחלאשאניחושבאתה"ועכשיוהחוצה.השאלה

פחד.וראתהבעלהשלעיניולתוךהאשההביטהלא?"

ושיוןליהיהלאכיאותי,פיטרושעבדתימהקפהלאכול.מההיהלא"באמסטרדם

ולקחהאופנועניםשלכנופיההמדרכה,עלכשישבתיבדיוקשם,עברה ,למזליעבודה.

שהכרתינחמדיםבחוריםשנישלאלאשלהם,לאבעצםכולם.שלהחברההייתיאותי.

ככה.בדיוקלאשניהם.אותיאהבווהםברירהלהםחיתהלאלפאריס.מלונדוןבדרך

לאוגםמשניהם,לברוחיכולתילאכלכלהצרותובגללאחר,גםליוהיהאחרליהיה

לשניהם."ברחתיכךאחרמהם.אחדמאף

"למה?"

בהריון."הייתי"כי

מהם?"מישהועםשכבת"אז

כך?"כלחיווראתהמה ,"כן

מבוהל.ככה,יושבהואשפתאוםהצגה,לאוזובעולם,נפלאהכיהאישהיהתמיד

עםלאימוץ,אותהונתתייפהפיה,בתבת,ילדתיבכללאנינכון.לאהסיפורכל"לא,

כמוה."יפהילדהלנושתהיהרוצהכל·כךאנישעברתי.הכאבכל

בת?"כברלך"יש

בקושיאניאבלאותי,אוהבתהיאאותה.לראותבשנהפעםנוסעתאניכן.תצעק."אל

בגללליבזשליאבאכמהיודעבטחאתהטובה,לאשליהצרפתיתכיאיחה,מדברת

שלי."משפחהכאילוטובה,משפחהשם.בת·ביתאנישניומצדשלי,הצרפתית

לך."מאמיןלאאנילך,מאמיןלא"אני

נכון."לאזהכלצודק."אתה

נכון?"לא"מה

נוסעת."שאנישלי,פנטזיהרקזועליה.ויתרתינוסעת.לא"אני

ויתרת?"אומרתזאת"מה

בלוף."היההכלאגדה.חיתהזאתשאמרתי.מהכל"תשכח

עכשיו?"אוקודםלישיקרתאםאדעאני"ואיך

בסדר?"זה.עלאתיתדברלאולעולםתדע.לאשאתהזהו,"אז

מטעם"
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הואשאיןאחרים,חייםלהשישמשוםאובפח,שנפלמשוםלוכואבאםידע,לאלפעמים

בענייניהפהאתניבלוסביבוגבריםכאשראבלעליהם,משהולדעתבהם,לגעתיכול

הללו,בהתבדחויותלהשתתףיכולאינומחויך.בהיבחרןבו,שעלההכאבאתהמירסקס,

לאשתו.אהבהמרובלהשתתף,יכולאינופעםאף

מטעם"
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יצחקשלאימא

באי·הנאה',תלוי'יעקבהמשפטאתחלמהבעלה,עלחלמהנרדמה,שמעוניפרופסור

שאיןטובהקשר.בעודבחלוםהופיעה'משפט'המלהאבלבחלום,היהעודמהזכרהלא

עלכזאתמחשבהלהעלותהעזהפעםמדילה.רווחופתאוםלעצמה,אמרהילדים,לנו

כבישחצואנשים .החלוןבעדהביטהכךאחראשמה.חשהתמידאבלתודעתה,סף

מיותרת.אנישליבביתהביתה.להגיעלאכדיברחובותמסתובבתאניהרמזור.לפקודת

היו"שלום."ואמר:אליהניגשהאוטובוס,אתחצהבתחנהשעלהחיילריק.כל·כךהוא

בשפתייםבשקט,לואמרהראשו.עלכיסהגדולצבאיעבודהוכובעעדינות,פניםלו

אמרההיאנכון?"איציק,שלאימאאת"כן,הסתובבו.אנשיםאלי?"מדבר"אתהרפות:

המקום.אתלחיילפינהשכנrזאותו.לביישפחדהאוליהאנשים,מבטיבגללאולי ".ןכ"

דיברהואמצטער."באמתיצחק,עלמצטערבאמת"אניבשקט,אמרטירונות,""גמרנו

השכונהלתוךנכנסשהאוטובוסאחריהחיילשאלאצלו?"לבקרתיסעי"אתבשקט.

הקיטבגאתוגררקםהחיילהזאת?הפנייהשלהאשהלהיותהסכימהמדועהצפופה.

עודובשםבשמולואמרלרדת,"צריכיםאנחנורגע,"רקהנהג:לעברהרובהואת

אתשובגורראליה,החיילחזרכולם,לוהמתינולאוכאילועצר,האוטובוסמישהו.

בראשה.הנידההיאיורדת?"לא"אתגדול:ברעשהאוטובוס,אורךלכלוהרובההקיטבג

אוהביםשכולםבסדר,יהיהשהבלטוב,שירגישליצחקתמסריאז"בסדר,אמר:הוא

היהראשוהכובע,אתלוהפילההרוחוירד.אותו,"אוהביםשכולםלותגידיאותו,

לאאותה.הבעיתמשהוגולגולתו.שלהימניבצדהפרחהאדומהאקזמהלגמרי,קירח

הללו.המחשבותאתשנאהכמהאיחה.לשכבזמםשאולישלההמחשבותהאקזמה.

מטעם"
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מירי

ציבורי.טלפוןשלתאלתוךנכנסקצוץ-קנה,רובהנושאמדים,לבושבכיר,קצין

הרובהאתלהשעיןנאלץהארנק,מןשלוהזעירהטלפוניםפנקסאתלשלוףכדי

ואתלארנקהפנקסאתהכניסוהואנפל,הרובהאבלהתא,דופןעלמדיהקצר

והפנקס,הארנקאתהוציאושובהרובהאתהשעיןשובהתכופף,לכיס,הארנק

בתאהתאורהעליו.דרךאפילובמקומו,לשכבלוהניחהרובה,נפלכאשרוהפעם,

הקלושבאורמספר.אחריוחיפשהזעירבפנקסריפוףזאתובכלעלובה,חיתה

ומכיווןחייג,זאת,ובכל-1ל 4בין ,-3ל 8ביןלהבחיןהתקשהברורהלאידוובכתב

בהםהימיםמןעודשלו'ישנהחולשהזוחיתההמספרים,אתפהבעלזכרשלא

שתיכלשלחיוגאחרילהביטנאלץבמתימטיקה,פרטייםשיעוריםלקחתנאלץ

מכדימאוחרמאוחר'לילה,נחישות.בוחיתהוהמוכתמת.הצפופהברשימהספרות

הפעולהאתלחיותיכולתבוחיתההוא.לאמוותרים.היואחריםאנשיםלשגות.

מירי.שוםשםחיתהלא"מירי?"האחר.הצדמןעלהרדוםקולהתרחשותה.ברגע

אמור-בבוקרדודואבלעכשיו."אותההורגיםהיינוחיתה,ואםכאן.איןמירי"שום

לישוןהתכווןוהלילההיפה,לבנוןבתוךעמוקובצהרייםבצפון'כברלהיותהיה

אתלראותהתעקש-הכריתעללויחכהממתקמתוחים,סדיניםביןבמלוןלבדו

וחמות,ארוכותאצבעותזוכריםלפעמיםהתכול.שלה,הקצרהחלוקבגללמירי'

ישמוגדרלאמשהופחות,זוכריםובלשוןבפהנשיקותעיניים,זוכריםלפעמים

במקוםהטלפוןצילצלושובחייגשוברגליים.קצר,חלוקזוכריםישאבלבהן,

התכופףסגר,אתה?"זה"אורי?ענתה:אשהלבסוף,ויתר.ולאנכשלושובכלשהו,

עדוהלך-מקוםבשוםאותושכחלאהתגייס,מאזפעם,אף-רובהואתוהרים

בחשיבה.במהירות,בשקט,לרוץ,שביקשאףשקולה,אטית,הליכהלביתה,

חיפשהחשוךהמדרגותבחדרמציצים.שכניםשנאמדרגות,חדרישלאורשנא

זבל.שקיקעםירדאיששרופה.חיתהבמבואההנורההדואר.תיבתעלשמהאת

גפרור.הדליקדודולתשובה,חיכהרעד,קולובשקט,שאלמחפש?"אתהמי"את

הכל.לכםנתתיכברמהפרוטקשן.אתהכן,"כן,גיהינום.באשלרגעהוארופניו

הבריוניםאתלקחתיכול"אתהזעם:הזקןנמלאכךאחרלקחת."מהאיןיותר

אותך.הורגשאניאומפה,"תלךלישיש.השיבלאדודושלך."לתחתאותםולדחוף

דווקאאוליבמדיו,הבחיןלאאוליבקצין,לבעוטעזבולמוסהזקןנתקףמפה."תלך

התקרבחנוק,היהקולו ," ..עכשיועכשיו,אבלהאלה,החודשים"כלפחד.אבלכן,

השקיקנחבל,נפל,וכשנסוג,נסוג,כךואחרבעטמהר,נעכבדות,היורגליועוד,

אלוהים,איןלכם.יעזורלאדבר"שוםהאדמה:מןצעקאזהתפזרה.והאשפהנקרע

מטעם"
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האשפה,אתאסףהנפילה,מןכאבהעודרגלוקם,והואאני,"ישאבלמשטרה,ואין

חדרשמאחוריהזבלפחיאלמהרהלךהתבונן,ושובאסףשובדודו,אלהתבונן

צעק:כךואחרזרה,בשפהגידףנבהל,הזקןבבהלה,קפצהאחתחתולההמדרגות,

לכולם,אגידואניוהגנבים,והשוטריםהשופטיםאתכולם,אתלהביאיכול"אתה

רגלולמעלה.מיהרדודויותר."פוחדלאאדםשבןרגעישכייותר,פוחדלאשאני

כאבה.

אורי.מיהוידעלאגםענה.לאהוא"אורי?"רדומה:חצימבפנים,השיבהמירי

הקצרבחלוקחיתהפתחה.אזוהקיש.ענה,לאשובפחד.במעטאמרהשם?""מי

אורי"דודו,קינה:מיןופלטהבוהביטהתכול,לאירקרק,שדימה,כמושלה,

היהלאקצרשטניהצבועשערהאורי.לבעלהשקראוזכרעכשיורקאותי."עזב
T .י• 

בצבעאותה,דימהכךרק-חשףהירקרקוחלוקהצבע,נעדרושפתיהמסורק,

להביאהלכהכאילוהדירה,לתוךפנתההיאעבות.לבנות,רגלים-מה?אזטעה,

עצרה,מיריאחריה.פסעהואאבלבדלת,עומדבעודואליו,ולדברסיגריה,לעצמה

דברשוםדודו?עכשיו,אעשהאני"מהבפחד:ואמרהבוהביטהלאחור,הסתובבה

בהאחזהואיגון.מוכתחיתהלהסתכל.מהעללואמרהלאתסתכל."לי,נשארלא

התחתוניםלתוךרגליה,ביןימינוכףאתהכניסלאחור,בכוחאותהסובבבחוזקה,

לשאלתה,תשובתוזוהיכאילוערוותה,פתחאתחיפשואצבעותשתימלפנים,

נשךאזהגיבה.לאהיאתלקק.אושתנשוך,כדישפתיה,אלהוגשההאחרתזרועו

ממנו,רבבמרחקעמדהוכאילולהסתובב,בליוהיא,המלוח,צווארהאתברוך

יוכלאםשאלסליחה,ביקשחירפה,עצובה."כךכלאנידודו,חשק,לי"איןאמרה:

יכולאתה"מההשיב.לאהואלעשות?"יכולאתה"מהבשבילה.משהולעשות

מאוד.ישמחהואולתמיד.אחתפעםשלומהמילואיםאותולשחרראולילעשות?

הלך."אבלהזמן,כלזה,עלוהתלונןעשה.הואמילואיםהרבהכמהמושגלךאין

כתפייםלוהיולאלא,ברישול.כתפיועלנחוהשדהדרגותתת-אלוף,היהדודו

רחבות.

נדמהככהגםיותר.עודאותוירגיזזהמילואים.משוםאותותשחרראלדודו."לא,

 1לךאומרתאני .לכאןתבואשאתהכדירקלמילואיםהרבהכךכללושקראולו

 "הראש.כלעלהשתגעהוא
לזייןבשבילהאלההמילואיםכלאתלוסידרתלאאתה"דודו,לרגע.קדרופניה

איןאותך.שונאכךכל"הואהרעיון:פיתוחעלויתרהוהיאהשיב,לאדודואותי?"

רוצהאתהבגללך.עכשיושונאהואהצבאכלואתאותך.שונאשהואכמהמושגלך

לימון?"עםתה

נרדם."לאואנילהשתיןמתעורראניכךאחרמדי.מאוחר"לא,

מטעם"
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שאנימהלעצמי?עשיתיאנימהדודו.לי,יסלחלאהואלעולםפגוע,כךכל"הוא

לעצמי."עשיתי

מצטער"אניערוותה.רטיבותעודעמדהימינוידבאצבעותמולו.עמדההיא

אבלהתכוון,למהידעהלאהיאלה.שדחףלאצבעותהתכווןככה."שהתנהגתי

כזה"אתהואמרה:הרפתהאחר,חיבוקאיזהחיפשהוכאילולרגע,אותוחיבקה

 .לוהציעהלאגריה.סילעצמההדליקהמתוק."
אבניםכמהאחרילעצמיחושבתאניהזמןכלישנה.לאאנילילותשלושה"כבר

נשיםהרגוהתנ"ךשבתקופתיודעאתהההכרה.אתשמאבדיםעדקורהומהמתים,

שאמאמביניםוהםידו,עלעמדושלווהילדיםשם.עמדהבעלבאבנים?כמוני

לצדלהיותצריכיםהםגםולכןאבא,לצדושכולםלאבאמאודרעמשהועשתה

בכללשהיאלעצמוחושבמתחרט,פתאוםלשם,אותהשהביאהאבא,והוא,אבא,

אמא."כברשלולילדיםיהיולאועכשיושלוהילדיםשלהאמא

אותך."אוהב"אני

איפור,בליאניאיךתראהכבר.זקנהכךכלנראיתואנידודו.כולן,אתאוהב"אתה

תראה."

בעינייםבוהביטהושלה,בעלהשלהתצלוםאתהטלוויזיהמכשירמאצללקחההיא

פעם,אףיימחקלאמשהוכאילוההוא,בתצלוםמרגיעמשהוהיהכאילויבשות,

וספרים.רהיטיםעםביחדהרחובבפינותנזרקיםלאכאלהתצלומיםכאילו

כךאחרשעה,חציאולי ,והתרחץלמקלחתהלך ,דודו ,עליהסתכללא"הוא

שאראתלקחתשלוחברשלחולמחרת ,שאפשרמהכללתוכהזרקמזוודה,לקח

דודו?" ,נכוןלכולם.כברסיפרבטחהדברים.

כאלה."דבריםעליושיידעואוהבלאאחד"אף

 "דודו?דברים,"איזה
טיפהורקנרגע,עכשיואבלבתחתונים,קצתאברוהסתבךקודםהשיב.לאהוא

הואבחדר.עמדמדימסובךמשהואותה.לדפוקרצהלאכברשם.נשארהקטנה

נשארהלאכבראבלקצת,עודלבכותניסתהמירישקט.בחוסרהקירותאתמדד

ומצדבחזרה,שלהאוריאתרוצהוהיאאותהעזבאוריבגללובכי.טיפתאףלה

מאלמנות,טוביותרזה"לפחותתמיד.חשבהככהאשם.לאוהואכאןדודושני,

גועלכזהליישלהזדיין.ליבאשלאמצטערתאני"דודו?השיב.לאהואלא?"

שלו,הפניםלפירקשעשינו,מהכךכלנוראשזהחשבתילאבכללמעצמי.נפש

קולמיןוהשמיעהשנילחדרהלךהוארעדו,שלווהידייםהחווירו,הםפתאום

הזוועה,גודלאתלהדגיםכדיקולות,השמיעהבעלה,אתלחקותניסתההיאכזה."

לה.הצליחלאהחיקויאבל

 4מטעונ
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אניבשקט.אחדרגעלהיותמצליחהלאאנימפחד.מגעגועים,לאמשתגעת,"אני

אמרוהכיבלאושלהם.הנשיםאתמזהיותרועודשלוהחבריםאתלפגושפוחדת

 " ....באבניםלהרוגצריךכמונינשיםאיתי,להתחתןלאלו
לאהמקראית,הסקילהאלחזרהלדבר,המשיכהלדבר,להפסיקרצתהלאהיא

הפרטים.כלאתשאבהמניןברור

אותי,אוהבהואכמהליאמרלאפעםאףהואלמשל,תחשוב.שלאאשם.הוא"גם

ואתה'בטח',אומר:היהוהואאותי?'אוהב'אתהאותולשאולצריכההייתיפעם,אף

כךכלהאלה,המליםכלשוותמהאבל ...אהבהשלמליםהרבהליאמרתדווקא

אניפעם?אףליאמרלאהואלמהקל,כךכלאםאבלאהבה.שלמליםלהגידקל

דודו?"נכוןעלי,כועסלאאתהיחזור.שאורירוצהאניאותו,אוהבתכךכל

כלום,קרהלאעשתה,לאנוראדברששוםלהלהגידחשבלרגעבכתפיו,משךהוא

הילד?"עם"מהלהגיד.מהידעלאאבלאליה,יחזוראורי

זיוןלךחיפשתמדים?עםבעירמסתובבאתהפתאוםמהדודו.ילד,שוםלנו"אין

נכון?"הערב.כל

ידע?"הואככהעלינו,לוסיפרתאת"מירי,

יודעת,"אנימטומטמת,בהמהליתקראאתה"עכשיו

הללו.הטיפשותתמיד.לבעלה.לאובעיקראחדלאףלגלותלאאותההזהירכמה

כן,להזדייןהזאת?האמתעםאסוןעצמןעללהמיטמשתוקקותשהןלהןישמה

לשטוףכדיהכיוראלניגשההיאבוז.מרובאותהלהשליךרצהלרגעלא.לשקר

אובהם,והביט,עמדמישהורחוקביתשלהמוארבחלוןהפסיקה.באמצעכוס.

שלאחרבצדשטירטרבמטוסהסתכלואוליאליו'הצטרפהמישהיאחר'במקום

השמים.

שהסתכלזוכראניששכבנו.בזמןעלינוהסתכלשהואזוכראניתינוק.פההיה"הרי

עינייםלוהיושלו.מהמבטפחדתיכייכולתי,ושלאחודשים,כמהבןתינוקעלינו

צחק."ולאבכהולאדיברלאוהואלרווחהפקוחות

רעדה,ידההכוס.בשפתדבקוקפהגרגיריבכיור,כוסלתוךנפלהשלההסיגריה

נזכרהכךאחרחדשה,סיגריהוהדליקהלפחאותהזרקההסיגריה,אתשלתההיא

מישהיאצלאולייודעת.לאבאמתאנידודו.יודעת,לא"אנילו:להשיבשעליה

ליאיןשכברמזלאיזה .פחדמרובבחילה,ליישמתינוק.התעצבנתאתהאחרת

לאזהוכלועבודה.דירה,שכראגור?אניואיפהלהם.לספררץהיההואהורים.

זה."כלאתכשעשינולרגעאפילודעתיעלעלה

שלמה."קראו"לתינוק

כאן."לאדודו.כאן,"לא

מטעם"
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משהו?"צריכה"את

להתחילקרה.לאכלוםכאילויהיהושהבלשלה,אוריאתרקכמובןרצתההיא

מיןוהכלהתחלות,איןבאמתכילהתחיל,מהואיןמעייףכךכלזהמהתחלה,הכל

ערב,ימים,כאלהנגמריםאיךיודעבכללמיייגמר,ואיךהתחילהכלאיפההמש,ך

ערב. ,בוקרלילה,עדייןלילה,

איןאבלמסוגלת.אנידודו?להתאבד,מסוגלשהואחושבאתהפגוע,כךכל"הוא

דודו?"להתאבד,מסוגלהייתאתהאומץ.לי

מצטער,"אניזה.אתלועושההייתילאאותו,הכרתי"אילו

אספן?אתה?מהדודו.אותי,פיתיתאתהשאני.מלוכלכתאיזהעשיתי."ואני

נכון?עושה;שאתהמהזהמפעם.שלךהחברותכלאתומחפשבעולםלךעובר

שהואקולואיזהרעדשהואאיךיותר?לךיעמודכשלאתעשהמהיודעת.אני

 " ...השמיע
לחיה.עלאותהלנשקניגשדודובגרסתה.שלו,החרישיתהסירנהעלחזרהשוב

אפילואחריההלךלאהמפגש.מתחילתניצבשבהפינהבאותהעמדרגעלאותועד

שלההאיפורוסיגריות.כוסושטיפתוישיבהעמידהמקומותכשהחליפהאחת,פעם

לצאת.פנה ".מירי ,לישון"לכידם.כטעםהיהוטעמוהסריח

עלסיפוריםליתספרקצת.תישארמהר.הולךאתהתמידהולך?כבר"אתה

לי."סיפרתלאפעםאףבצבא?עושהבכללאתהמההמלחמה?

כדיהתקלחהלאאותה.הגעילסקסשיישאר.כדילו,להציעמהידעהלאכאילו

רואה?"אתהבוכה.לאאניקצת.עוד"תישארבעצמה.לגעתלא

אשאר."שאנילךכדאי"לא

מוקףהלבכאילוהפחד,עםביחדכזה,שקטישלבדי.להישאריכולהלאאני"אבל

שלרעשיבואותיכףנפסק,לאהשן,עלמרססשינייםשרופאכמוקרבאוויר

אבללשיר,מנסהואניהרעש,אתלגרשבשבילדיבורקולותוצריךסילון,מטוס

שלוהמליםאתיודעתלאאנישיר,שוםשלנו,מההמנוןחוץלי,יוצאלאשירשום

שלשיריםלישרתלאפעםאףצנחנים.שלשיריםליתשירתישאר.הסוף.עד

 " ...לצנוחזהאיךליספראיתי?מדברלאאתהפעםשאףיודעאתהצנחנים.
באמתואזיברח,אותי,יראהפתאום,לחזוריכולהואאשאר,שאנילךכדאי"לא

פעם."אףיחזורלאהוא

ישמעו,לאשהשכניםכדיבשקט,אמרההדלת,ידעלכשהיהכך.חשבבאמת

אפילואיומות,קללותהשמים,לבעדצעקותהשבועכלבביתכאןהיולאכאילו

,בסוףלגמריאותיתשכח"אלסוטים:שלזונהקצינים,שלזונהלה,קראהואזונה

חשהדלתמאחורינסגרהוכאשרבכתפיומשךדודוהצדדים."מכלקירחתאשאר

מטעם"
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"אוריאמרה,היאאורי""אורי,בוכה,אותהשמעהמדרגותמחדרגדולה.הקלה

אבלבאמת,לחזור,מוכןהיההואאותך,"אוהבתכךכלאניהריהביתה,בואשלי,

כבדות,היורגליואבללרוץ,ביקשפתאום?יבואשלהאוריבאמתאםיהיהמה

 •מאודרחוקלונראההמלוןקירקרה.ובטנו
שדודוחשבלאנרתע,תחילהוחיכה,התחתונההמדרגהעלישבהאמיץהזקן

לא"הילדיםמהר.הלאה,ללכתרצהבזהירות,ידועלעברדודומלמעלה.יבוא

שוםלילעשותיכוליםלאאתםמוגנים,הםאםלא.האשהגםאותם.הוצאתיבבית.

האיששלמנוסתוגםאוליאומץ,בזקןהפיחוהמליםבעורקים."פחםליישדבר.

פריחתובחצר,רעדתפוזיםעץלמדרכה,דודויצאפלדה."לייש"ובלבבמדים.

שהואהביתה,שיעלהמהזקןלבקשכדיחזרכךאחראותו,השקולאדלה,חיתה

 .פרוטקשןשוםלא
בך."בעטתיחזקבך,בעטתי"אבל

 ".ליכואבכךכללאנורא.לא"זה
לך."כואבאידועודלך"כואב

אוליהצליח,לאאבלפחד,כךכללאכברלבעוט,שובוניסההחשיכהמןהזקןקם

אמרהאישהקודמת.הבעיטהמןכאבקרסולוהכאב.מפנינרתעדודושטעה.הבין

רזה,גברהופיעהחשיכה,מתוךמשם,איאותך,"הורגשאנילפנימכאן"תלךלו:

"אתהכמובן.פחד,לאהואלפחודלומר.מהידעלאדודואורי,""אנילו:ואמר

דרך.כברתעודאחריוללכתהמשיךאוריאותוללכת.המשיךדודואותי?"מכיר

לימדתשלך.הבדיחותבגללאות,רהערצתישנים.הרבהלפנישלךחייל"הייתי

זוכר?"מולנו.העומדיםשלהנעלייםעללהשתיןאותנו

לילה."מאימוןחלקזהזה.אתלימדו"כולם

לאפעםאףמתבייש.אניוהיוםבהתלהבותזהאתעשיתיאניאבליודע.אני"כן,

שעשית?"במההתביישת

אנשיםמבין,אתהפעם.אף"לא,אחריו.הרודףהגברשלבפניוהביטהאט,דודו

הביטענה,לאאוריאחריות."עצמםעלומקבליםעושיםשהםמהיודעיםמבוגרים

עשיתי"אנידודו:אחריעוקבבעודועצמואללדברהמשיךהואאותו.מדדבדודו,

שעשיתי,"ממהמשתגעאניחשוב.כןאניאבלאותי.שפטוולאאיומים,דברים

צעקותעלבנוייםשלנוהחייםאיומים.דבריםעשינוכולנו"כולנו'לו:אמרדודו

לוהמחכההשוקולדעלחשבשלו.התשובהאתאהבמשם.הלךהואאחרים."של

המר.בבכייהכךואחרבאמונזכרמהמשוםבמלון.הכריתעל

מטעם"
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מוגדריםלאמסומנים"מקומותשבוהרווח

בתנועה"מתעוררים

בז'רנומאיהשלשירתהעל

שלהלבלתשומתבקשההכל,לפניהוא,עבהיבכרךבז'רנומאיהשלשיריהכינוס

השולייםאלהצידההוסטהכיחשה,שאולימישלמאודחשופהבקשהעכשיו,קוראיה

מצדהצורך.דיעבריתספרותעלשמעולאאשרספרותיים,בקולותהצפהשלבעידן

המיקודוחסרהכללי//ה//רעשבתוךמאליהמובנתאיננהלבטחבז'רנושלשירתהשני,

אונשים,,,//שירתלכתובתוקףבכלשמבקשותמיכיום.הישראליתהשירהבהוויית

גדולותכמשוררותבמהירותמוכתרותנשים,,,//שירתלהיותשצריכהחושבותשהןמה

תרבותימצבשלסימפטוםהיאלעניין.שוליתאיננהבהחלטכזומציאותונו:ומרגשות

//להתקבל,,,שמזדרזתכמימלהצטייררחוקהבז'רנומאיההעברית.השירהנקלעהאליו

זריעלמנוחהשלכאפשרותהעולםמןניתוקשלקלהנחמהבשיריהמציעהאינהוהיא

מןתובעיםהםכיואףכזה,מצבמתוךנכתביםשיריהזאת,למרותהיפותטיים.דפנה

שבז'רנומידהבאותה-הקףרחבבניסיוןוהשתתפותאינטלקטואליתפעילותהקורא

ה//אנישלהמצומצמיםלגבולותיוכבוליםהםאף-ידהעלשנכתבהשירמןתובעת

שהעולםמניחהשהיאמשוםאלא//אקספרימנטלית,,,משוררתשאיננהמשוםלאהשר//;

פיוטישיעבודמכללצאתמבקשבז'רנושל ,,,שחה//אניבשיר.ומלהמלהבכל//מוכל//

עצמו.עלבעיקרשלו,הנתוניםלעיבודיקיצוניתהתמסרותאותהמתוךולהצביערווח,

המילוליות,התנסויותיושלבעולםמפריעבאיןהמוגןיכול,כללבעליםהופךהוא

יוכל,שהקוראהמקומותלכלממילאאותונושאותהמיליםכימניחשהואכיווןאולי

עדיהם.להגיעיוכל,לאאו

הכוונהאיןריבוי;שלמעשהלכל,מעלהיא,בז'רנומאיהשלב//תדרים//הקריאה

בידילזו.זובערכןשוותמעלהשהיאהעשירותהפואטיותהאפשרויותכילומר

פואטיים,שיקוליםושלהעדפותשלמגוונותמערכותלהפעילהזכותנתונההקוראים

 • 2005המאוחד,הקיבוץהוצאת"תרדים",בז'רנו,מאיה . 1

מטעם"
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פרסונהשונות:שיריותלפרסונותהשייכיםקולותשלרחבלמנעדהקשבהמתוך

"לאבכתיבהגםשבחרהמי(שלנשיתפרסונהמשוודית,פרסונהאישית·לירית,

דליהאבירן,דודשלבהשפעתםגםאךספק,כלבלאוול,דיונהשלבהשפעתהנשית",

משוררתאיננהבז'רנוזאתעםיחדובו'.אידיאיתפרסונהויזלטיר),ומאיררביקוביץ

נאיביתגםהיאכידומהמסוימת.מפואטיקה"להשתחרר"כדיבגלויבשירההנאבקת

להיאבק.מכדיגדולהחשהוגם

"עלהספראתהחותםבשערהמופיעה-שלי"החברהיאהעברית"השפהבמסה

"עיבודהקובץשלבשירתההחשובמקומואתבז'רנומציינת-וכתיבתה"שירה

ביתיהיונתונים''עיבודלהםשקראתי"הטקסטים"תדרים":אתגםהפותחנתונים",

ולבשתיכמובן.שרירותימספרוזהלי,שהיההפרטיבארמוןהחדרים 1,000המנטלי,

כנקודתכך,אםלהיחשב,יכול " 1נתונים"עיבודבשירהדיון ." ...עורככותנותאותם

הקורא.מצדלדיוןמשמעותיתמוצא

 1בתרניםעיברו
הלילה.בשביסהערברףח

 ז:-- ·:• ·:·:ז-

ברדידםמרגליםיךק;תמי
 T • : • T • : •••:ז ••

 ,ת;ך~ך~סו:זש~י;ת

גם,משחיריםעבדיםוכתפי
: • : •• :-T • -: • • -

-צפ;ןלכיףףןמתקפלתאפריקהרר;ם
: -:• T '." '." - : ' ' : T 

לבל;ןמתנפחיםנ;צהועננילש;ן,צףרת
-T .. :-: T •:-:• T: 

~רחיזקים.~ר;ת~ל;ליןד. 1$

-i?י~לנ:יה~ק~לי;ןק.ת י~~t.ז
חתףליפהפה,שףעלידידתי

:' ' T T •• : • ~ T 

 .ה:~:ל~~רי~ים;:זקיר;ת I~~ןר
ףפרסרריוששאיניליברי

'T ' •• '." ' T : T ."' -ז

רגלי.ביןעקזפה
- :- •• T • ••ך

הצפףיבשלגשקט
:• :• -:• :• -T 

לחייאתמסחררוטיפףןלה;ריק
: • : -: : -:•• :• : T -

 1לנכאיל~דע,פףעי~י

ך;קךיםהזפמשלהו"אשגב;ת
--'•' : T T : • 

ק.~;,אףרףס,על ב,;;;ר~ךק;~יץ'~ע,ל~ים,

הגיעלבנבןמשיח
-··-:-:-·ז

הענין.שלבס;פ;
: ."' T: ' T 

מטעם"
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 י~"(האימאז'יםשלההרמטיותאחדמצדבשיר:פועליםלזהזהמנוגדיםכוחותשני

בזהזהמתחלפיםכשהםעצמםלביןבינםהקשרושלכרדידם"),מרגליםירק;ת
 T • : • T • : •••:ז

מרקד;ת,ן.ןחשפי;ת /כרדידםמרגליםירק;ת("מימסחררתאסוציאטיביתבמהירות
" : T • T : '•• • : • T •• --: -: 

מאפשרתאותההמיידיתהקומוניקטיביותשניומצד ,)",ם~~זקחיריםע,;ריםן:;נג;ו~י /

בסיסעלנוצרהואהרילאימאז',אימאז'ביןקשרקייםאםהשיר.שלהכבדההצליליות

כוחהעלוכן-פסבדו·ארוטיתאוארוטיתאינטנסיביות-בלבדאפשריתסיטואציה

עלמסתכלתבז'רנוהחווה:האישיותעלמאשריותרהכותבתהאישיותשלהמדמה

בעיקרסומכתהיאידיהאתמסוימת.חוויהאלעצמהאתמסגלתהיאומתוכההכתיבה

בוטותעדהכבדההצליליותלכאורה,מאפשרת,שאותההמיידיתהקומוניקטיביותעל

לביןהמליםכובדביןהמתחשלטבעואתלפענחהניסיוןכידומהלכן,השיר.של

היסודלביןהאימאז'יםשלהמקוטעההרמטיהיסודביןאו-שירשלבשורותזרימתן

הריעצמו:השירמןרחוקבמקוםדבר,שלבסופונפתר,-שבצליליותהקומוניקטיבי

מרחבעלוהצליליהמילוליהשטףבהשתלטותאלאמדובר,ממשיבמתחלאממילא,

ה"אניאתמקדםמאודהאישיהצליללביןהעולםמןההתרשמותביןהמתחלאהחוויה.

לעולם".כ"כבוללהופיעהמסרבהשירמןגדול"אני"שלהמליםזרימתאלא , 2השר"

בטוחהקוראאיןהומור,שליסודביושרהשירמרוויחכאשרשגםהיאהתוצאותאחת

-בשירהמעודנתאינטלקטואליתלחשיבהביטויכללבדרךהמהווה-זהשליסוד
הארץ,כדורפניעלהאקזוטייםהמקומותעםפנימידו·שיח(גםבשירממששלמקום

באופןכאןקייםאםספקמשיריה,בכמהרביקוביץדליהעצמהאת"שולחת"אליהם

כלשהו).מחייב

זמןציוניואולם, ."הל~לז::"ו "בך.~ס"זמן:ציונישניבולטיםבשיר,הראשונהבשורה

נעדריקונקרטייםאובייקטים-המטאפוריהמשפטבמסגרת-להיותהופכיםאלה

שהואבלילהכאשה,נתונה,מוחשית,והבלתיהאווריריתהערב,רוחבחלל:תנועה

תחושתהפועל.נעדרהשמניבמשפטשאת,ביתרמודגש,עודהתנועההעדרשביס.

מעלהכרדידם"מרגליםירק;ת"מיכשהאימאז'הבאה,השורהאלגםנמשכתהכבילות
 T ' : ' T • : '•,:ז ••

אתגםתאפייןכבילותשלשתחושההיאהמתעוררתהציפייהריקבון.שלאסוציאציה

אפריקאיבריטואלמותריםהכבליםזו:ציפייהמזימותהבאותהשורותאךההמש,ך

שטותרוחלהיותהופכתהשירתחילתאתשאיפיינההכובדותחושתומתגבר'הולך

צירת /-צפ;ןלכיייןמתקפלתאפריקה"יךר;םהקורא:לעיניעצמהעםהמשוחחת
: -:• T •:•:-:• •: T -

מתחלףשובוהעשיריתהתשיעיתבשורותוהנה,לכל;ן".מתנפחיםנ;צהועננילש;ן,
T ••:-: T •:-:• ז:

נטייתזאת,עםיחדכנקבה.אוכזבדמזדההבשירהדוברשאיןמכךנובעתהשר""האניבביטויהבחירה . 2

פאלילסמלפרסשלדימויהבשלובמיוחדכגברלהזדהותשמבקשמיהשר"ב"אנילראותהיאהלב

רגלי".בין/עקומהופרסדריוששאינילי"ברירגליו:ביןהמצוי

מטעם"
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הקורא,חשעתהליפיה."מאי:זימיםהקיך;תמסי:זר, /חתיליפהפה,שיעל"ידידתיהטון:
:• "T T ,.: '/ T T"•,: -• -:• • ד:ד:

למימושן-השירשיוצרהציפיותלמערכתהיענותמתוךהשיראתלפענחהניסיוןכי

בלתיכברהחוויהגרעיןאלהמליםמריקמתהדרךטעם:חסרניסיוןהוא-להזמתןו/או

אפשרית.

מארגנת,ארס-פואטיתתודעהבעלשר""אנישלקיומועלמוותרתבז'רנוכינראה

שאיןמסעבבחינתמגבלה,מכלמשוחררתבזרמים,המשולחתאירוטיתחוויהלטובת

מאמיתותיוהמשוחררתשירהשנושאתהערךמהוואולם,סיומו.אליגיעכירוצההיא

קורכןתמידהוא"האדםסיזיפוס":שלב"מיתוסקאמיאלכדשלבלשונואוכותבה?של

משהו."לשלםמוכרחיםמהן.להשתחרריוכללאבהן,משהכיראמיתותיו.של

עלויתורהעלבז'רנושלהדוברתמתוודה ," 43- 36נתוניםעיבודי"רצףבשיר

ך~ק' ?7 "'תודעה:מכלחףשר"ל"אניהתמסרותהועללשירתהמידהכקנההמימזיס

לספןכיצרלפרש?כיצד /טבעי;אויר-הגזים:פכלמלאמרחקתמיד /יבחלל.:פמל;ן
-• .'' TT 'T T :•,• T '' ד-:ז• :-• •:• '' -: T '' •• -:-•• 

מחר / ...מישהישל /ימותחבטהשלה:פעההפצח~ים?השעירים /השע;ת,:פיןכעס
 T '." '."' TT'.':-זז ''.-זז ••:•- ' •--ז ••--

כינראה ."] ... [ /לתהליך,קשר:פליחדשהלזמרה/מיכןק;ליכלאתואשט"ףאקים
T : '." : ": T ' T T : ' : :-ז T : ' ."' '•' --:-' 

להיותהופכתאיננההקונקרטיות,באלהולאהמילוניותבאפשרויותבז'רנושלדבקותה

נתונים""עיבודישירישלהצליליותבלבד;מקווהרטוריציווינשארתאלאריתמוס,

מהכלהרבים.אוהיחידלחיימחויבותמאשריותררםבקולחופשיכדיבוראפוא,היא,

לשיר.מחוץ-רחוקואפילו-קיוםלואיןהרגע,עכשיו,עליומדברהשירשאין

נמדדתשאינהודאישלי),(ההדגשהימות"חבטהשל"ה:פעהכאן:המובאתהדוגמה
 •,•ז:-זז ...-זז

המלים:עולםשלהשניבצידוהיותרלכלהנשאריםוהפוליטייםהחברתייםבהקשריה

ה"ס~;וה"הןלמלים.הפכהלאעדייןזוהבעהשכןכרגע,מילוליהלאהפגום,בעולם

הלשוןאלבז'רנושלשיחסהייתכןסמליים;היותרלכלאלאמימטייםאינםה"~ןת"והן

צרכיולפיהעולםאתבציוריומתארשילדכשםללשון,הקודמתסמלית,ברגישותמוזן

המישמועבתהליךהקוראתפקידאחרת,אוכךכצייר.לכישוריוהקודמיםהסמליים,

משתקףבז'רנואצלשמתחוללמהשכןאפשרי,בלתילעתים,להיות,הופךהטקסטשל

המלים.שלהמייצגבצידןחלקיתאך

פיוטילקחבשירהיעיליםמ"מוסיקאים"תפיקשבז'רנולכאורה,מתבקש,כאשרגם

יצירה""להציעהנכונותלביןהמוכרמןהזמןכללסטותהחירותביןהיחסהריכלשהו,

שירתהעלהעיקרייםהמשפיעים(ביןאבירןדודשלבשירובשיריה.כללנמדדלא

המדויקת-המלאההחריזהגודשתכוח","ייפויהמוקדמת)שירתובעיקרבז'רנו,של

 שיא;ז::"(מליםאותןעלהחזרותגםמרובותבשיר.נרחביםאזורים-והדקדוקית

כךפעמים):חמש-"לזר;ם"פעמים,שבע ,"קיר~~ w ה~"פעמים,ארבעהגדול",

מחילהואנשמטת;היאאיןהדוברשלמידיורקהשיר.שליטתלהיותהמוסיקההופכת

מטעם"
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מהמלין;החלילןכמעשהכמוהואחריה,שביללכתהקוראיםאתומביאהשירעלאותה

שלמעשהאבירן;שלהגברידוברובקוראיםעושהחסדשלמופלאשמעשהגםייתכן

הקשהבשולירצףלאפשריכולהשהיאכךהמוסיקהאתמתכנתהואלב:שוברחסד

כמהללכת".לאןנעצםלנישאין;תכת, nההפשיטה,ה"עיבדהאתלהעליםמנשוא;
 •:•:--: •:•:: T -•,••,• '' T :-נד

השר"."האניבידיהםותפקודיהשהמוסיקהכן,עלקריטי,

לדעת,נוכללאבז'רנו?של " 1נתוניםב"עיבודהרועמתהצליליותמכסהמהעל

מכלהמשוחררהצלילאלהשר""האנישלהמוחלטתהשאיפהשכן

האפשרותאתהקוראמידישומטתהממשי'בעולםאובייקטיביופדנט

אםגםכלשהי,משמעותבמיוחדמחזקאינוהריתמוסואילולממשו,

אתנקבלאםגםועוד,זאתהקורא.ומןמעצמהאותהתובעתעצמהבז'רנו

מעיןאחרת,התגלותאוהשיררוחשל 3ה"דתית"התגלותהבדברבשירשנרמזמה

באמצעותהלומרמנסהמהזו?התגלותשלמשמעותהמהי-לתהותנמשיךאירוטית,

מפזמוןבז'רנושלזהשירשונהבמהנוספת:ותהייההעולם?ועלעצמועלהשר""האני

 4מדומה?צלילילכישוף )!רה(מרצוןמראש,נכנעת,המליםמשמעותשבו

הפתיניםך:פ;תי /ות"הי":פ"היבמפורש:הדוברתאומרת ," 8נתונים"עיבודבשיר
T ---: • 

שלחפש~יתלה;לפת nושרירית./:פמדר;נ;ת;המריצהלעש~תחשיבפשרםלעניי·
 ''. •:ז T T -•-:-:-T :•-•: '."'.": T'נ •:

קמט:פלמשקה;ח~יר,נפנית nונ;פה;לכתצביעית;בנישתועת,יפסקישיבהעור
 '".'". T Tנ- •- T :-- : ''.'". •:- :---: • ••:•י.

ב"שרירות"?ורקאךהקוראאתמותירהאיננהשרירית":פמךך;נ;ת"המריצההאם ."-
-: T -• : :• 

 'השירסוףהמירוץ'סוףנקודתאלאיחהיחדלהגיעמהקוראבז'רנומצפההאמנם
מיחסת,רחשיםט;בת:פאבן /ן.ן"םעדימיבנתימק:פלתכ"חקיתאותהלראותולהצליח

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

הנתונותמלא;ת"ט;ב;ת"אבניםאותןמתוךהאחתהאבןאתלברורניתןכיצדלנצ"ץ"?
• : :-T • : •• 

הומוגנית?כהבשרירות

נעשיתהמיליםבתחוםשלההאקספרימנטיםאתלערוךבז'רנושלבחירתה

העשרים",המאהבלשוןהמדיוםעם"מו"מבמסתהבז'רנומצטטתלמשל,כך,מדעת.

דעתהאתלטענתה,המבטאים,מאריטיאן,ז'קהצרפתיהדעותהוגהשלדבריואת

אתלשחררעצמהעלקיבלההמודרנית"השירהוקולע:מדויקבאופןהרגשתהואת

בהתגלות:הקשוריםשוניםאדועיםברמז,אובגלויאירוני,להיותהנוטהבהומורמוזכריםהשירבמהלך . 3

בנבואותשני.ביתימיבתקופתבפרסששלטבמיוזכריהחגיבנבואותיהםמצייניםשאותוודיווש,מוזכר

כשפרס,לדדיוושעצמומדמההשד""האניבתשובה.ולהחזירוהעםאתלעודדוזכריהחגימבקשיםאלה

"ההדיםלפסוקרומזתכאלים"רוקדיםהממשלהראש"גבותחשודהדגלי";בין"עקומהפאלי,כסמל

מעמדכמובן,והמגחיכה,תודה,מתןבשעתהאדמהרעידתאתהמתאר ,) 4קי"ד,(תהילים,כאלים"רקדו

אומדושעליוקנטאודוסהכוכביםמעדנתעלרכובהמגיעמדקוביץ'בשםאדםהואהמשיחבנוסף,זה:

העניין".שלבסופוהגיע/לבנבן"משיחהשד":"האני

בזמןובולהפליאצליליותשורותנוצרותשבומנוד)אהוד(מילים:נקי"עם"שידבפזמוןלמשלקודהכך . 4

 '.'ן;ב~ס iJעם /ס~ב;ןע;~יםךלא /;יע;ןד;;כק ל~~ IJ /ך~:כב;ן ם:~"משמעות:חסרותגם
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החוקאליו.מתלוויםשהיוהאחריםהיסודותמןהשיראתולטהרהפיוטיתהמשמעות

כיוההגיוניים,הרציונלייםהקשריםשביןחוקעוראינוהמבעשלבמעלההראשון

חוקעצמן,לביןבינןאינטואיטיביותהתפעמויותשלהפנימייםהקשריםחוקאם

מןחיוניותןאתהמקבלותהתמונותהםתחבורתהכליאשרמושגית,הבלתיהמובנות

מושגית,לתפיסהניתןהבלתיההארההבזקאתרקמסמןהשירהפיוטית.האינטואיציה

המובנותחוקכאשרויפהטובזהכל ." ...דבריםשלמוגדרתמערכתמסמנותלאהמלים

לגמרי.מושגיתלאהבנהזותהאואפילוכלשהי,להשגהניתן

עולהכךדדוקטיבית:פרשנותחינהמאריטיאןשללדבריובז'רנושלפרשנותה

והמושגיותהצלילאחרלהיסחף " 1נתוניםב"עיבודהשר""האנישלמנכונותו

הפנימייםהקשרים"חוקשלקיומואתהמאפשרהואזהדבראחת.ובעונהבעת

בז'רנושלמדבריהעולהגםכךעצמן":לביןבינןאינטואיטיביותהתפעמויותשל

המלהלהדהודאםכיהמלים,למשמעותלא"להקשיבשלעיל:לציטוטהמתייחסים

אפשראישחשוב."מהזההקורא,בתוךמחוללתשהיאולמהעצמהבפנינוכחתכישות

במודעמחויבת,חשהאלמלאהללוהדבריםאתמפרשתבז'רנוחיתהכיצדלתהותשלא

לשאתשביקשזהצמחה,בו'עכשיו'כתב·העתאתשסבבוהרוחלהלכיבמודע,שלאאו

העברית.בספרותהסמאנטית""המהפכהדגלאת

לצליל"האםהושב,בנימיןשלתמידהאקטואלילמאמרולחזורזה,בהקשרכדאי

אולימבליטהמשמעות,לביןהצלילשביןבקשרהושבשעורךהדיוןמשמעות".יש

הבלתיהרווחאתהמקייםהואהואזהמתחבשיר.האינטלקטואליהמתחאתמכליותר

ניתנותשאינןהאפשרויותשלרושמןאתהמחזיקוהואלמשמעות,צלילביןפתור

המלה"הדהודאלהשאיפהבשלהזההחשובהמתחשלסילוקואךלמלים.לתרגום

מהאלבשאיפה-להלןמעטנרחיבכךועל-לחילופיךאועצמה"בפנינוכחתכישות

שאיננהובלשוןהמיסטי,ואתהנסתראתאפילומסלקהיטב","מנוסחלהיותשניתן

השירה.שלנשמתהאת-מאופקת

שמציינתכפי-היאהשיר(גיבורתאחרת"תלךהיאאבלשוללאותה"הוליכוהשיר

הואומרן"),ממצפהעממיתגיבורהכנפו,"ריקי-זהלשירהמשניתבכותרתבז'רנו

איןהיטב"."מנוסחיםלשיריםבז'רנושלנטייתהעלהמצביעותהדוגמאותמןאחת

שכתבה.מהבכלניכרתזושכןבשפה,בז'רנושלהשליטהליכולתאלהבמליםהכוונה

שלניגודהאת-כךלחשובניתןאםגם-מהוויםאינםהיטב",ה"מנוסחיםהשירים

עצמהשאיפהבאותהמדוברכינראהלהפ,ךעצמה;בפניישותכאלהמלהאלהשאיפה

להימסרניתןשאיננומהכלעלהמוותרתשאיפהריתמי,ובלתישתקןמוחלטלאיזה

הוא,זהויתורבשיר.ומלהמלהבכלכביכוללמצואיהיהשניתןמהלטובתבמלים

ד·פעמיים nהמחייהכנפוריקיאתהמפקיעההכותבת,הידאוזלתגם ,דברשלבסופו

 4מטעם
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מתארתבז'רנוכובלת.דתיתמנהיגותלטובתשלה,האוטוביוגרפיהבגבולותהרוחשים

כנפולהיותצריכהכךולשםהגאולה,אתלהביאומבקשלתחייההקםכישוכנפואת

;וערשהגדילה~יה n;מעריסתמהריס;תיהאשהקמהפתא'ם ;"לאמכולם:מאודשונה
' : T T T ' •• "ך."' T • -: •• -: - T '.' -T : .'' :• 

הופךגםכךאחרת".תלךהיאאבלש;ללא;ת~ה;ליכי /:פי /נהיהי:ןוילערשילדיה
 •:•:- •• •• • ז-: T T ' ' ז:•-: •:•:: T •:ד:

ומתחילעםשהואומרגישבבוקראדםקם"פתאוםשללשליחותמחויב"כנפו"השם

מ;צא".לנקי:ןתהתחלה,שלמ;פתלא;ת /הליכהשללנכפיםיאיש~"וכעסללכת":
:--•• T •:ד-• ."' :-• T : " ."' דד:-•:,,•-T 

מגיעהוהיאונושמת,חיהכתופעהכנפוריקישלמחיקהתהליךמקיימתזוכבילות

המרחקידיעתללאכמעטזו'שלמחשבותיהאתלעצמהמנכסתכשבז'רנולשיאה

 /מאשרים,משחקיםילדיםעל / :~להייפשיטים"חל;מ;תלהבדלים:כבודשמתוך
:-: ' T T -:ד•,,: •-:-: •ד• 

גאה".ועב;דההגיגית /ר'געשלימיםמלאים,:פיסים /ל;מדים,לבישיםילדים
: 'T : ' •: ' ' •••: 'T '." -•-: -:-T T'' 

מתוךוכתיבתה,שירה"עלהפרקאתהחותמתמטאפיזי",כאקט"היצירהבמסתה

החייםתעתעועיעלהתגברותשלאקטישיצירה"בכלבז'רנו:כותבתהחול"פרפרי

האסתטיתההתענגותיכולותהאמנםאמנות."שללצורההכנסתםבעצםוהכאוס,

ה"חברתי"כלפיהמחויבותתחושתאוכשלעצמה,המלהעלהדוניסטיתוהכמעט

והכאוס"?החייםתעתועיעל"התגברותשלכאקטלהיחשבחצי-פוליטיתשירהבכתיבת

שמבקשתלמיהמתחזהלכתיבההמניעהיאהאסתטיתלצורההתשוקהדווקאכינראה

לכלההכרחיהריתמוסאתנעדרתהיאשכןוהכאוס",החיים"תעתעועיעללהתגבר

לפוליטי.למציאותי,מחויבתשחשהכתיבה

כתיבהשליופייההואבטני"בטבורלגעת"אנסההקובץשליופיוזאת,לעומת

מאיהשלהסובייקטיביב"אני"טמוןאלאאסתטישאיננוזהצידוק ; 5צידוקלהשיש

"עיבודיבקובץכמושלא-בטני"בטבורלגעתב"אנסהשלה.באוטוביוגרפיה-בז'רנו

והמהווהכהומוגניתידועלהנתפסתהממשותבתוךדוהרהשר""האניאין-נתונים"

שלכל·כךהנדיבההתשוקההופכתגםכאןכלפיה:שלוהרגשיתלנייטרליותסימפטום

רביםבעודבגבולות.לצורך-מילולובאמצעותהעולםאתולהכיללנסות-בז'רנו

כישנראהנשימהאורךבעליוהםאין·מדיאס·ראסמתחיליםנתונים""עיבודימשירי

ב"אנסההדוברתשעוברתהאוטוביוגרפיתההיזכרותתהליךהרילעולם,להימשךיוכל

לטובתהלשון,זרימתשלהקצבלהאטתאותהשמחייבתהליךהואבטני",בטבורלגעת

חומריאתלברורגםלהמאפשריםאלהשיפוט;ושלמרוכזתהתבוננותשלתהליכים

השירים.תוךאלהמוכנסיםהממשות

אקראיותתמונותאינןלבטחשירא',שלהראשוןבביתהמתוארותהתמונותכך,

אחריאחתבמאמץ,שולפתשהיאתמונותאלהנוסטלגית.התרפקותלשםהמועלות

"קול".הקובץלגביגםזוקביעהלהרחיבתאפשראחרתדיוןמסגרת . 5

מטעם"
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לתהליךשתסייע"תפאורה"מעיןהואפרטכלמלאה;תמונההרגשתהשנייה,.ללא

מכתנהנמ;הת;נים n;והתהלבנה"הגיפ~הלמשל:בעיצומו.הנתוןהרגשיתההיזכרות
-" T -:זז:--:• T T ".••:ז 

מכסהלחםיפריסתמלפפ;ן /נגפהה~שןהברזנ~;רלפנימלטרצפת/עלנצרזריקים
: ' ---• : -."' ."' • : •• • -,"',"' -T T T • -: T : : -'." •: T '•• : 

 /הג;ג;איםמשקשקיםיבאזנינברמתעכליםבמערכת /חלבעםוסכרמרגרינה
-: 'T T T '•• : ' T T '." •:-: - -' : - : ' T : T : : -: -: : ' -' 

המשךלשם-שובלהזכירנצרכתכשהדוברת ."ם;י~ל~גי::ז~זק~:זק , r ~ wל wד::זג'ילים
תפקידואתסייםזהובמובןשהקימהב"תפאורה"כברשנוכחעצםהכיור,את-התיאור

 ר;~,;:ז::ן"כותבת:היאכשלעצמו.משמעותכבעלאותומייתרתהיאזיכרון",כ"מעורר

 ."ל"~ז::
הוא;נהפוךשלה.ממשותהוכלפיהעולםשלממשותוכלפינפששוותאיננההדוברת

 ת;ל;ך~ל"(החתולשלהמבוהלמבטולשוני.כמרקםרקלאבעיניהמשתקףזהעולם

הגב;הההאבן;מת nשפתלעברהמג.הלמבט;אתראיתי ;תיל nל;התלקקהנ~;ר
-• •:-•• T T "' ."' ד--: T '.',.: -: -'.''.'T :-T 

שמביטיםמבינהכשהיאעצמההדוברתשלהמבוהלמבטההשתקפותגםהוא >"יניל~:~

~~לט ה:~pזק;~א /~ריע::זזp;כ~ים:ליסךמ;ןע~~י"י~יןעירומה:באמבטרוחצתבה,
ולאא;תי."ראהכזהשמש;ןנער /שמשנא;רדווקא /וגפניםש;טריםמשחקנת;ן

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

עםהמתלכדתהתלקקותוגםאםכיבעיניה,משתקףהחתולשלהמבוהלמבטורק

 i~טי ?iז:זנ:י~ים rז"חי~יםחושניים:בכבליםלכודהיםכבתעצמהבתארהתשוקתה,

ז:ז?~ידי"·ז:זזpז:והיס~רר יר~:pז~ן::ז~ךם~נירי~יב 9ז:זנ;יל~פי
התפצלויותיוצרת-אליהוחזרההעולםאלממנה-הדוברתשלהכתיבהתנועת

איננההדוברתשלתשוקתהמאלה.אלהאותםמבדילהוהיארגשות,ושלתחושותשל

 1השמשוניהנעראלתשוקהמזו:זוהמובחנותתשוקותשלמרכזאםכיויחידה,אחת

אלהערגה ;'בבשירכמתוארהאםאלוהתשוקההמתבגר,גופהואלעצמהאלתשוקה

מאופייןלהיותשיכולרצוןאיננוגםזהולמוות;לחייםהמשולבהרצוןרקאיננההאם

ובמקרה-עודשאיננומהאלהאנושייםהכיסופיםהםאלה Iמכליותרנשי";כ"רצון

ושלולךויונהשלהכתיבהלמסורותבז'רנומתחברתאגב,דרך Iכאןהמתה.האם-זה

נשים"."שירתשלהמכעיסואפילוהמגבילמהתיוגהחורגותרביקוביץ,דליה

להבחיןהיכולתבאמצעותרקלאנוצרתזה,בקובץהמורכבתהחוויהשלכינונה

 ,'גבשירכך,ביניהן.המתחביצירתבעיקר,אלא,לתחושה,תחושהוביןלרגשרגשבין

"ן:ריולהן:מדומותגםאךהאב,שלהמכותמידיוהאםשלהמלטפותידיהמובחנות

-זמניתבו-נחהולאנחההאבשלמכתווהכי":הכיאביש~דיכמ;מלטפ;תמלטפ;ת
: -: : -: : :• :•• T • • : • 

ת w:P ~ wד~יהיק.זקי p: "בכינור:המשותפתנגינתםבשעתבביצועטעותעקבראשהעל

הרמוניתלהתמזגותהופכת,גערתו :"עיצ~~ ה~;טז::ר.אזקיעל ה~~ י~~ /דיה w ר;פי,;:ז::

נשנישלנינפגינהכןאחריהנ'לאתכסתה /יצליליתנפלאה"יבהיריתבתולביןבינו
 ••:• T '". ד•:- •• ••-:-- ''. ד:• •:•:זז •:

- 9~ת:לרהל wצכ;?ךם P:~ין 1 ת;ר;פ,;: s סי~~ל", 

מטעם"
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לנוכחותמחויבותלכל,מעלהיא,האוטוביוגרפית,לכתיבהבז'רנושלמחויבותה

המקוםגםהיאזומחויבות ,)" 9-8בת("ילדהחשובהפחותהאמפיריתהאמתהרגש;

באמצעותרקאיננהההיזכרותלמוסיקה.בז'רנושלהאמיתיתההקשבהמתחילהממנו

"~ו;ימו;הכולוהקובץואתביתא'אתהפותחותבמליםמציינתשהיאכפיאלאתמונות,

איננההלחנתו,העולם,שלהקוליהמימושבטני",כטנורלגעתאנסהנק;לא;
 ·:•-:--ז •,•--: :

המחויבותכלקודםאלאעצמה"בפנינוכחתכישותהמלהל"הדהודהמחויבותעוד

המוסיקליותהמלה.שלהנשיבמובןולא"פאסיבי",העולם,מןהמתרשםה"אני"אל

הצלילמאהבתנובעתאיננהלמשל, ,'אבשירהמפכיםהמיםקולאתלהדהדהמנסה

;נ;כפור~תדלזץמעל;ת pללח'ץ~ש w ז::·ם n:;i "האימאז':כמ,זיכרוז""מעוררתאלא ,,,בל

ההטעמהאתהמליםמבקשותגםכךכחצר".המחממ;תודפנ;תיו /הפחכאמבטהמים
 '' ".'T T'•,:-T :ד:---:-: •--

אתכשראתהבהלתהואתהחתולבהלתאתלחקותכדיוהקמוצותהפתוחותבתנועות

 ;מעלינוהגב;הההאבן;מת nשפתלעברהמב.הלמבט;את"ראיתיבה:המביטהנער
T '' ."' ז--: T •,•••: -: -'."','T :-T T'' '' 

 /וגנביםש;טריםמשחקנת;ךנמלטשפיהק;פא /פרועהשכניםילדהרמ;ןענפיובין
•• -:•• 'T •,••: •••:-T -'' :•ז-: •:-:• : ז:• ז• 

אותי".ראה:פזהשמשוןנער /שמשנאורדווקא
 ' T TT".' :•-- '".'". : ז:-:

ואפילומבליטהגםהיאהתיאורים.אתכמלווהרקמתפקדתאיננההמוסיקהאולם

כמוהנשמע-ו xהשורקהצלילמחברכךאחיזה.להםשישמשמעותמרכזייוצרת

בשירהדוברתשלתשוקתהמושאיבין-קינהכמוולחילופיךמיוחמתחיהשלבכייה

לביןהנעראלתשוקתהביןאינטנסיבי):ובאופןהללובמקומותבעיקרמופיעזה(צליל

האדרכשעריוהמיםטנוריסביבהתלפפוהתקמטו;זהבים"חוטיםלעצמה:תשוקתה
 TT •ד:• •--: •- •: :-:• :-:• ••,,: '

המשמעותכמאגראגע"האםלמגעהכמיהתהלביןהאםעלאבלהביןהכבידו";השתהו
 ד:----:-:-·: ·- ·:·-:·

למותשנוטיםה~ודעיםמבט /המגדלהמבטסביבהעגוםהשער ... /האהבה?כמאגר
 T ' '". ':--- ד:•,,- ד-- •: ".'T T ''- ז-:-ז--:-:

פעם";~ים nשקקונוכגוףהמצנעמהמקום ... ;גדוליםיסוריםשלמכפלסכוףמבט
7-T T:',, '." ' ' : ' 7-•• -,,•:ז: ,- ז-• --

נאהבה"),והוראהאמתהיוהלטוף:פמו("והמ:פהאביהשלהמכההידאלהגעגועיםוגם
 ז-:-: :T '."".': TT •- : ז--:

השרוקההסגורה,בהברההגאווה,עםוהעלבוןהמכהמתלכדיםבוהרגעאלהחותרים

לדמעות/ומנעדמצלפתוגאוהעלבוןודמע;ת"כמכאוביםהרצון:שבעתוהמוטעמת,
: -: • : T ."' : : -:-ז ,•' : :• .'' ' ---: T 

השורות:יפותכמהראו ."ן~~ס.רי ל'פ:ז:;~ת~~ב:יהו;לילות ה~ל~~ו;הירות~ז:יי iPז:י
המרפאנסגלת:פלם/כשהאמינוכשרוןנפרוסמצנעכאחוניריךהייתיקט'ןזבח ;מפ:"

: ."' -T ' ' T ' -y : T : ,•' נT •• : - : T -• •:: •,• '." : T '•, ' : ••' ---: '' 

וידיר /חרפינ'קרכשעתה:פורעותנר:פירעלשכבתי /לההחשוףלגוףהשמששל
."' -,'' ."' -."' T T ' : - T -' - : ' -: - : ' '." ' : T -7 : ' 

נאהבה.והוראהאמתהיוהלטוף:פמ;והמ:פה /וה:פוה:פואביש~די:פמומלטפותמלטפות
: -: : -: : ."' :•• • T ' • : T - - : : ' -T '." •:: : T T T -: - : 

רקהער'םנגריאותהאמצא /ואוליהגשם)מלךלהנדרסוןואפוהמלךשאומר(כמו /
- '.'T T •••: T נ''.- :

הנגיעה/וזוחלקתואתלמששלגעתרקלרא;תויכולה/איניגלמניגו-9הכתשל
."' --•• T נ'T '•• : T •: -נ',' '". "-:--ז T נ-:• T 

הגו."אותואתלעולםישירותלראותמכלי/לחוש-כמשמעות
-י- '•' :T •:• :• •: T ד:--

לטעוןהאומץהואנתונים","עיבודבשיריובעיקרבז'רנו,שלהחשובההישגכינראה

מובעם"
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 ,כמובןהיא,השאלהמלא.פעולהחופשמקרהובכלתמיראפשריהשירהבתחוםכי
בז'רנושחצתההחתחתיםלדרךלהתוודעבליההבנהחובתאתלמלאיכולהקוראאם

למשלבממשות,יתדותבז'רנוכשתוקעתשדווקא ,לכןמפתיעלאהמלים.אלבדרכה

מתעורריםמגוריםלא /מסופנים"מקומותאזאושלה,האוטוביוגרפיהבאמצעות
: : ••• • T T: ••• • • : : • 

 ."ה~~ני:נ~

מטעס"
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שז

שיריםשלושה

באוהלגרהוהילדה

נא"הלגרהוה~לרה
: --: T TT : ~ 

 #'~יפ"הם ryז" ij?7ל ij ~ lj~ת tעל
שהחינינדירוא;מריםכ"קרכלהאשפהאתמשליכים

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

ואבחנימה~לרהי;תךט;ביםאבחניניהזהלופק;םהגיעניולא
: •• T ז:--•• •• • :--: • •:--ד -:--: 

אבחניניהוי.אי.פישללאשנבישרה;לכיםאבחנילבנקנכנסיםנשאנחני
 :--:' '- •- ''. T ב''. TT T •: :--: :-- •ז:• :--:•::

מבינהלאפעםאףמבינהלאשה~לרהמהמבינים
 T ---•: T ': ז:--•:- '':

 ת;ר:~ך~ה ijלני:ש
צבעים.מינינבל

: T ' '' T : ' 

נא"הלגרהה~לרהול~לרה?
: --: T T: - -TT : .'' 

 #'~יפ"הם ryז" ij?7ל ij ~ lj~ת tעל
החשיביםהאנשיםשלהחרא

 .-:- ·ד-:ד ...-דד

 .ף;

יונהכנפימשק

;ן nסר ;,-זאהביאי;נהנכפימשק
 'T ••• ' T-:יי--

זp~ינ:יה י~;זקמ;~ה~ס.רי ה~pז~rזך.רי ל#'
אתת nש;לשלאהעיר~הרשיתשל

."' T T' 'T ."' --."' 

שליהלבחדרינת;ךס~ירלעש;תהעיר~הו"אש
 ••: ,._ ••:- : •-:- T 'ד'

הופשז-ולחתנלש;נ;ימפעפעהעיר~הו"אשל;י;שב
•• T''T :-:••-•: -•:---

איליקליירא;פליירליק;ךאיםשליהחזהאל
•,• •,• T •~ •~ • : • • : •• : •• -

ולאיפהפ~ההייתיואניקך;ליין
---:-• T" ••: '"T : 

לאלמראההגבריהעירראש
T • --:• : -: ,'' 

נרעדלאהרט·נטלראיישפמ;ירע
-:· •ד~•=- ~•דד:ד-

מטעם"
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לאוריצחק

דובדבן"לונשכחבדממה"ובחושן,

לויןחנוךשלבקומדיותהפנטזיהעל

טרץ'לדני

שירה,ספרות,ציור,מוסיקה,בעניינימגובשתדעהבעלמבקרהירשפלד,אריאל

נציגמכל,יותראבלאמיתי,משכילמעמיתיולרביםובניגודפרסים,בוועדותחבר

מפורש-ביטויהאירופילמטרופוליןעזגעגועמעיןהישראלי,הקולטוריזםשלמובהק

שהוצגהאונייגין","יבגניהאופרהעלמאמרואתסיים-שלנובתרבותעמוקלמשהו

המלים:באלואביב,בתל

הנישאתפושקיןשלהמקיפהבחוכמתומלאהאחרונה,חסצינחאחריהאולם,מןיוצאכשאתה

לגדמיךומקשיבאונייגיןעומדשבחהמקפיאה,חסצינחאחדיצ'ייקובסקי,שלחוכמתוכנפיעל

האטימותאתמולךומעמירהזחוחאושרועלבאריכותשרשלו,טטיאנחאתלאשהשנשאחזקן,

אלאבאנוש."היארוח"אכןאומר,אתהקטןלרגעאופראית;אריחברמותהמוחלטתהאנושית

באיזוקולותבקולימרכולתהעלהמכריזההאופרה,ביתשלהדיסקיםחנותאלמגיעאתהשמיד

חדלתמןיוצאאתהואזכרגע.שראיתהשבירהעולםאתרוחלכלהמנפצת"קלאסית",מוסיקח

צ'לןיושבושםשמאלח,בורחואתהטוסקח,שלהאריחאתלאוזניךהתוקעקבצן·חצוצרןופוגש

בחליליתמחללעומדושםימינהנמלטאתהוממנוג'ילדח,שלהאריחאתלאוזניךומחריק

במבואתכברהבחירות.לפניימיםשלושההרחוב,אלבורחאתהוממנוהרעות","שיראתהמנגן

סחיטהפיתוי,עינוי,שלככליחמוסיקחמתגלחשלפתחה,בכיכרכךואחרעצמה,האופרה

לךשיעזרומלחמתיים,אוזנייםאטמיעללהמליץאפואישעצמו.העולםשלכנציגה-ובלבול

אוגרייוצ'ייקובסקי'שפושקיןמחשבה,שלשלםשרידעםהעולםאלולבואהאולםמןלהיחלץ

לא("אםעילאית.חוכמחשלשעותבשלושלהקיםלךעזרופישואשרטטוייבוליסיאנסקי,

 .) 31.10.2003הארץ,אגדה",-זותרצו

(שלתיאורההאופרהמןהחדהמעברלתיאור~ע.ברהמאמר,שלהפנימיההיגיון

"ישהללו:במליםמעוגןאביבי,התלהרחובאלהוקדש),עימההאסתטיתולהתדיינות

ולבואהאולםמןלהיחלץלךשיעזרומלחמתיים,אוזנייםאטמיעללהמליץאפוא

ב"חוכמההוקםדהירשפלד,אליבאהאולם, ." ...מחשבהשלשלםשרידעםהעולםאל

צריךזההיגיוןאוזניים.אטמיבעזרתלהתמודדיששאיתרלעולם,אטוםוהואעילאית",

 .,.מטעם
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, 
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העולםבלבהמערבית,במושבהרקלאהבורגנית,האסתטיקהשלכהיגיוןלהיקרא

בכלל.באמנותצפייהשלבורגניכהיגיוןאלאתיכוני,המזרח

ה'קלאסיציזם'שלהפרובלמטיקהיופי.ערכישלכזהבניסוחבודדאינוהירשפלד

'פ;~יים'אחרים,בגילויים"אמריקה"(או"אירופה",להיותבתשוקהדווקאאיננההזה

עליה,הדיוןאוהאמנותיתהיצירהבתוך"העולם",אתלחצותהנכונותבאיאלאיותר),

מכךויותר'העולם',מןה'אולם',שלזו,הקיום·בתוך·גלותאת"האולם"מתוךלהביןכדי

אירופים,היותםאתלעצמםהמדמיםמתיישביםאואירופים,מתיישביםשלנו,הגלות

הזאתהתשוקהחטא.אוחלילה,הרע,מקוראיננההירשפלדשלהתשוקהאסיה.בלב

עלדיוןבכלהדעתאתלתתיששעליו Iממשי Iאמיתי Iאחרמשהושלתוצאההיא

אובפאריסקולטוריסטאצלכמואחתפעםפעמיים:מנוכרתהיאהעברית.התרבות

קולטוריסטאצלכמוהשנייהובפעםהאופרה;לידמתקבצןמנגןסולדהואאףבברלין,

שם.חייםמדמייןאלאשם,חישאינואירופי,

לדין.לחנוךמגיעיםאנחנוכאן

הבמה,מולבאולםהאמנותי,הדמיוןשלבגלותולהכירביותרהמובהקהסופרהואלדין

ממחזותיובאחדמדומיינת.אלאמוצגת,שאיננהזוהאחרת","הבמהמולובבמה

הז'אנריםשניאתלעמתביקשחוליו,ממיטתלעבודהחלעליו"הבכיינים",האחרונים,

העולמות.שניאתעימתגםכאןוהמיתולוגי.הקומישלו,התיאטרוןאתעשהבתוכם

התרפקותכיעור,אבק,עוני,סבל,אסיה,-לדין)(שלה"עולם"נקראאחדלעולם

"האולם",ולעומתו,מלוח);דג(לקרדה,טעימים''לאמאכליםחסרה,אשהשלבחיקה

כדיאשה).בידיגברשלמותואודות(עליווניתטרגדיהובלינו-"מערב"כלומר

המחזהשלכתימהאםביןלאולם),(שמחוץהעולםתמידנזכרהלויניבאולםלהבהיר:

ב"הבכיינים".לדיןשלההתחבטותגםמכאןהלוינית.האסתטיקהשלבסיסיכמרכיבאו

המצפההאמנותיתהתוכניתעללגוססיםהסניטרמודיעהמחזהשלמוקדםבשלב

להם:
בכלכותאוהאחיותהרופאיםצוותסניטר

בטרגדיה:זמנכםאתלהנעיםרוצה

ומותו".~וק~נ;ן 15"ייסורי

ישן.יוונימחזהעלמבוססתהיא

יווני?למהותיקגוסס

ישן?למהחרשגוסס

נוראיםרבדיםבוקוריםסניטר

מצבכם.אתלכםשיזכירו

למה?חרשגוסס

רם!יש-הוזהרתםראו,סניטר

מטעם"
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קומדיה?לכםאיןדם?למהחרשגוסס

 ...פזמון?מצחיק?מעדכון

ההתעודדות]סףנעלתשושזקן

 ...בחוץ?תחתעםרקדנית ...

הסניטר,רקאניבחרתי,אנילאסניטר

ומותו",אגממנוןב"ייסוריבחרו

לנו'שישמהזהעכשיו

ואחדים")("הבכייניםבכלכותא.המצב,פהוככה

באסיה)חייםקומיות,דמויות(הצופים,חוליואתזהבמחזהלדיןמציבושובשוב

-הםובעיקרהחולים,ביתעובדיהתרבות,נציגיהבמה,עלהטרגייםהשחקניםמול
הפחותלכלאולמות,נוטיםאינם-לצופיםבניגוד"אגממנון",העלאתעלהמופקדים

בשיאשקולות,בשורותתרבותית,כלומר"מערבית",טרגדיהמציגיםהםבריאים.הם

לרגעלחשובחלילההזה.לתיאטרוןלדיןשלאמיתיתהערצההרבהומתוךהרצינות

לדין,שלהמיתיתתפיסתואתקצרותבסצינותהממצהב"הבכיינים"חלקאותוכאילו

שלהבכאבעמקהתקווההעדראחרת:זאתלקרואישהזאת.במסורתזלזולמייצג

במוות,היאאף(העסוקההתרבותעםמעומתבכלכותא,החוליםביתכלומרהעולם,

רגעיהםתקווה,לדיןשלהחוליםמוצאיםבהםהיחידיםהרגעיםצוחקת).אינהאבל

"באמת".אדםמתגעגעלמהמונמך:הגעגועוגםהגעגוע,
בביצים.לגרדאהבתיותיקגוסס

לזין,מתחתאחד,מקוםיש

הביצים,עלמונחשהואבמקום

 ...לח!קיץבליללגרדשם,

 •משהולאכן'סניטר
החיים,אצלנו,לכם,או~רמה

בביצים,מגרדיםעניין.עושיםלא

הרגל,בהונותביןגםשעותמחטטים

עניין.עושיםלא

שעות!מחטטיםסח,אתהמהותיקגוסס

גדול.ענייןלאסניטר

להציגצריכיםהיולאאםשתוההלאחות,התשושהזקןביןבשיחהמסתייםהמחזה

שכתבהיפהפה,האהבהשיראתהתשושחזקןשראזיקומדיה.דווקאהחוליםלפני

 : 199sב·לדין

רועדת]ידלפתע,האחות,אלאליה,[מושיטתשושזקן

נפלאהשעהזו

הלב,רעדתשל

לרעוד,יכולתילורועדוהייתי

מטעם"
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באוזנייךולוחששרוהייתי

וללחוש,לשיריכולתילו

נפלאה,שעהזו

כמותה,עודתהיהלאחיתה,לא

תחתייךואני Iעליגוהרתאת

תנועה,בליקשוב

דבר·מה,רגעעודיהיהכאילו

 1ידעתילאשכמותו

תדעי'עודואת

אדע.לאואני

מעיניה]זולגותדמעותאותו,ומנשקת[מחבקתצעירהאהדת

 ...אהובי ...אהובי

ניחר][בקולתשושזקן

זנזונת,סבאל'ה,אתאוהבתאתאם

בקטן!ליותמשכיחזייהתורידי

גדולה]באהבהאותוומנשקתמחבקתובוכה,[צוחקתצעירהאהדת

סבא!אתה,ליצןאיזה

כולנו!ליצניםאיזה

[יוצאת]

(כלכותא,לעולםלירית)אהבה(אגממנון,מה"אולם"החדבמעברהמחזה,מסתייםכך

מעומתותלדיןשאצלמשוםכמובן,כל·כ,ךפשוטזהאיןאגרסיה).בביצים,גירודהודו,

מוזמניםאנחנובדרמה,בצופיםצופיםאנחנומקום,ומכלהמחזה.בתוךהללוהרמות

מתקשיםהםאבלפחות,קצתלסבולקצת,עודלחיותמשתדליםהםאותם.לאהוב

שלו.הקומדיהשלהמתוקיםבימיההלוינילגיבוראפילושהיהבמעטלזכות

רומנטינושא

בפנטזיה.לשיאההגיעהשחורות,היותרבקומדיותגםלקהלו,לדיןהציעאותההגאולה

ויטק(בימוירומנטי"נושאעל"פנטזיהלכל),(נגישסרטבאמצעותלהדגימהאנסה

שוודיה,מלכתכריסטינה,שלבדמותהמוצגתהפנטזיה .) 1977לדין,חנוךתסריטטרץ',

בירתבסטוקהולם,חיתה"היהבנאי:יוסיהמספר,אומרכךבישראל.חתןלחפשהבאה

"כריסטינהבסרט:המתרחשאתמתארהתסריטכריסטינה."ושמהמלכהשוודיה,

יורדתואט·אטופניה,כובעהנראיםתחילההשמים.רקעעלאט·אטומתקרבתמופיעה

"היאהמספר:שלקולוחוזרשובמלכותית."בשמלהדמותה,כלאתומגלההמצלמה

 4מטעונ
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בזהזהשהתחרונסיכיםלההביאוהארץקצוותמכלתבל.בנשותוהעשירההיפהחיתה

ברחבילתורכריסטינההחליטהקר.ליבהאתהותירוכולםאךובחוכמה.בעושרביופי,

 ,,ליבה.ייפתחשאליווהיחידהאחדהגבראתלהשתמצאעדהעולם
כפול.באורחכאןמוצגתהפנטזיהלהדגיש:ראויקולנועבסרטשמדוברכיוון

ף, 7ק;הסרטגיבורשלובעיקרבסרט,הגיבוריםשלהפנטזיההיאהיפהכריסטינה

כלומרקולנועי","יופיהואיופיהבסרט,הצופיםשלנו,הפנטזיהגםהיאבה·בעתאבל

מוצאתאינהכריסטינההמלכההפנטזיה.מתמוטטתמהרהעדנשי.ייופישלאידיאל

בגטקעס,גםמגוחכים,בתחתוניםהמועמדיםמושלכיםזהאחרבזהראוי.גברשום

אףהבאים,הנבחניםממתיניםשםהמסדרון,אלהחוצה,בהילטון,הבד"מ"מבחני

"המספראחרונה:הלפניבסצינהבסרט,כריסטינהסיפורמסתייםכךבתחתונים.הם

במדרידהיההיה ... "המספר:אומרוכךנפלא."שחרתמונתרקעעלסיפורואתממשיך

בהופעתהכריסטינהכמו"ושוב,מסביר:התסריטואילוחואן."ושמומלךספרדבירת

ראשונראיםתחילההעננים.עטורהאופקמתוךאט·אטומתקרבמופיעחואןהראשונה,

בנאייוסימלכותית."בחליפהדמותו'כלאתומגלההמצלמהיורדתואט·אטופניו'

ממשיך:

קצוותמכללוהביאועשרים·ואחתלגילחואןוכשהגיעתבל.בגבריוהעשירחיפהחיהחרא

כמוקר.ליבואתהשאירוכולןאךובחוכמח.בעושרביופי,בזוזושהתחרונסיכותהארץ

שאליהוהיחידההאחתחאשחאתלושימצאעדהעולם,ברחבילתורחראגםנסעכריסטינח,

הקטנה.בארצנודווקאכמקרח,שניחםנפגשועתהשרקקרחוכךליבו.ייפתח

ממשותהאלאהעיקר,הואהקיטשלאאבלאירוני.לשיאהקיטשכמובן,מגיע,כאן

הסרט.קהללגבילאאףקריצר,וידידוקולףלגבילאכלומרהמתגשמת,הפנטזיהשל

מולניצבתכריסטינהשלפמלייתהבשבילנו".לא"אבלמתגשמת,דווקאהפנטזיה

הםמלכותית.בנשיקהונפגשיםזולקראתזהבהדרצועדיםהזוגבניחואן.פמליית

אבאל'המיןלב,טובומגוחך,ננסיגברמדינה,נשיאלעברופוסעיםלזה,זהידנותנים

הפמיניסטיתהביקורתיפהפיה.גיבורהאלהשתוקקותעלמרובהבמידהבנויהקונבנציונליהקולנוע , 1

במידהנשעןהאמריקאי,הריאליזםבעיקרבקולנוע,שה"ריאליזם"לכךהלבתשומתאתלהסבהצליחה

וקהלמאוהבגיבור(שלהזאתהכפילותבתיאטרון,ונחשקת.נאהבתאשהשלהמרכזימקומהעלניכרת

המלכהליפיהצופיםשלמשיכהרקלאשבקולנוע:מזהאחראסתטימאמץדורשתהיפה)באשהמאוהב

אלאיפה,אינהכללשהאשהלהיותויכולבמהרקזוהיכיה"יריעה"שלגמורההשעיהגםאלאהשוודית,

היפהמהרמותרחוקהוהיאיוםיוםבחייהזאתהשחקניתאתמכיריםובכלליפהכאשהולבושהמאופרת

יששלוהפנטזיהשבמרכזמשוםרקלאלוין,שלהקומדיהלהבנתמשמעותיהזההענייןמגלמת.היאאותה

פאתוסברגעיאוסופה,לקראתבעיקרהלוינית,הקומדיהשלמסויםשבשלבמשוםאלאיפה,אשהתמיד

כאשרגםמההצגה,גדולמהבמה,גדולבמשהולהאמיןבמשהו,להאמיןלהאמין,נקראיםאנחנואחרים,

כלום.אין ,דברכאןשאיןיודעיםאנחנו

מטעם"
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לאירופה,אתםככה!מה?"אז .כאןדווקאחתנהאתתמצאשכריסטינהמאודהרוצה Iקטן

בזיכרון.קטנהנקודהמאיתנולךתעשימילא!מה?להקסים,הצלחנולאנשארים.אנחנו

מתרחקיםוחואןכריסטינהדרך.להםומ~נהמסתובבהנשיאחבל!"-ושובטוב,כל

המספרלשלום.להםמנופפיםויועצוהנשיאבעודבעקבותיהם,הפמליותהאופק,אל

בבוקרלמחרתהנוצצים.האורותכלכבושבאה.כלעומתהאגדהלהנמוגה"וכךאומר:

חייה."מסלולאלהארץכלשבה

 1בתיאטרוןבעיקר Iאצלונתפסוהקולנוע Iלתיאטרוןהקולנועביןלהבדלמודעלדין

הפאתוסמרגעיבאחד ,)ן-972ב(שנכתבב"קרום"הזיה.לקנותבאיםשבוכמקום

קולנוע.סרטלראותהעירבפאתיהעלובהמהשכונההחבורההולכתביותר,החזקים

אשליהשוםנוצרתשלאכך Iמולנו Iהתיאטרוןקהלמולהניצב Iאחדספסלרקישבאולם

עיווריםמעיןדבר,רואיםכשאינםהקולנועצופיאתרואיםואנחנובקולנוע,צפייהשל

יצירתשלדומהבדרךהיםשפתמולתוגתייתעווריותר(מאוחרראייהעלהמדברים

עלהוואריאציהבעזרתאותנולהרעידמצליחהוא Iאירונישהטקסטכמהכלפאתוס).

"אבינו":תפילת

הסרטמקרין

האולםאתהחשך

השני,אתאחדנראהשלא

בעיניים.לזהזהלהביטניאלץולא

ועכשיו,

סרט,לנוהראה

מרתק,שיהיה

צבע,ומלאקלויהיה

ומאושרים,יפיםאנשיםבוויהיו

היטב,לבושים

וערומות,יפותובחורות

גניםמוקפיובתים

ומהירות.מבריקותומכוניות

בחושךנשבואנחנו

 1האוראלונביט

שעתייםלמשךבוונטביע

חיינו,שלוהעלבוןהצעראת

היפים,האנשיםשאנובלבנוונדמה

והערומות,היפותהבחורותואיתנו

מטעם"
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הגניםמוקפיהבתיםהםושלנו

המהירות.המבריקותוהמכוניות

קולנוע,סרט

אור'שלרוטטפס

תקוותנו,כלתלויהבו

הסרט,מקריןוב,ד

לראשינו,מעלהיושב

לאיש,לירותעשרתמורתלנו,והנותן

אמתחיישלשעתיים

 .) 45עמ'ואחרים",גומי"סוחרי(בתוךחיינו.שלהשקרבתוך

כליושביםבוהזה,הרגעאלהלבתשומתאתלהסבדיהמונולוג.שללניתוחונניח

מהאתלהשיגומקוויםהמדומיין,באולםביידיש)("עקום"קרוםרקלאה"עקומים",

רגע,באותואבלשעתיים.בתמאשליהיותרלאכלומרישיגו,לאכייודעיםשאנחנו

לדמוע,רקלאכצופים,מוזמנים,אנחנוהבמה,עלשמתרחשלמהמאמיניםאיננושבו

מרחקהתשוקה,אתלהגשיםהסיכוילביןהממשותביןהגדולמהמרחקלהצטמרראלא

האסתטיתהגאולהמןלבדהקומדיה,שלשלבבשוםגאולהאונחמהמעניקשאינו

לרגע.ההצגהאתנוטשתשאינהבגאולה,והאמונההפאתוסשלהזאת,

פארודיהפנטזיה,בדיוקלא

הפנטזיהכך:זאתאנסחהלוינית,הקומדיהעליותרכלליאופיבעלמשהולומרכדי

אליו,שהתייחסנובסרטלמשל,-פנטזיהעלכפארודיהרקהלויניתבקומדיהמופיעה

המחזאישלאמוןאימבטאתהפרודיהבחושך"."ההולכיםאוגומי","סוחריבמחזותאו

הפעולהכלדיוקוביתרפשוטה,בשפהזאתלומראםהפנטזיה,אתלהגשיםביכולת

וגיבוריםקהל-שלהלסובייקטיםשאיןמשוםמתחילה,נכשלתהלויניתבקומדיה

נוספתכאפשרותגםתמידמופיעהפינטוזואולם,הפנטזיה.אתלהגשיםסיכוישום-

טעונההזאתהאפשרותה"מדכדך",הסיוםלצדהמפלות,כלאחרילבוא,לעתיד

להשתוקקלאואםולהשתוקק,להמשיךמהרצוןמהגעגוע,נובעהזההפאתוסבפאתוס.

פנטזיה.זוהיכייודעיםכאשרגםהסיכויעללפנטזלפחותאזכי ,סיכוילושישלמשהו

לדין,אצלהפארודיהשלמאחיזתההנמלטהיחיד,אוליביותר,המשמעותיהדברזהו

שלנשגבתאמתאותהזולתאחר,דברבכלבאמתהכופרותבידיואירונימפירוק

לצופיו:מציעשהואהיחידההגאולהעללדיןמגןהפנטזיה,עלבהגנהעצמה.הפנטזיה

איןהזהלישמתחתשבעצםלעובדהלהתנכרהאמונה,בעזרתהישעליבותעללהתגבר

מטעם"
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ומאיים.גדול~יןרקכלום,ולא

מעוררתבצורהנפרדשהנשיאאחרירומנטי":נושאעל"פנטזיהאללרגעעודנשוב

קולףהגיבורים,שנישלבשיבתםהסרטמסתייםלאירופה,שחזרהיפהפהמהזוגעליבות

בגללשהתאבדה-שש·עשרהבתולאיפה,כל·כךלא-גלוסקאשל,מהלווייתהוקריצר

קריצר/מרחוק.נראיםשאורותיההעירלעברצועדיםהשנייםלקולף.הנכזבתאהבתה

על"תסתכלהרך:בקולובשמחה,אומר ,האופטימיבאמת,המשתוקקהחבר ,קריעזי

אורות,-החלונותובתוךחלונות!חלונות, ,אוינדלקים.בחלונותהאורותקולף: ,העיר

גדולים!שדייםעםורודות,אמבטיותבתוךבחורות!בחורות,-האורותובתוךאורות!

אתלהוציאיכולאינוהזאתהשחורההקומדיהשלפתרוןשוםבאים!!"וקריצרקולף

הצופים.משמחתממששלכחלקקריצרשלהתקווה

ביןאחריחסלייצרהמדיוםפיעלואנוסבמה,עלהמוצג ,הקומיהמחזהאלנשוב

והקהלהמובסהגיבורכלומרהמשתוקקים,לביןשהתפוגגה,כבר,שאיננההפנטזיה

גיבוריושלהפנטזיהדמיונו.עםרקהגיבור,כמוהקהל,נשארכאןהתבוסה.אתהכואב

שללאעצמן:הדמויותשלמכשיראלאקומי,ביטויאופןרקאיננהלויןשלהקומיים

ושוב,-הרבהבהעוסקשלויןבדיאלקטיקהה'עבד',דמויותשלאלאהדמויות,כל

אתרקלעשותמוזמןהקהלוהעבד','האדוןשלהדיאלקטיקה-פארודיבאופןרק

מבטלתכךלשם 2לפנטז,-הקומדיהבמהלךלעשותולומדיםלויןשלש'עבדיו'מה

הדמויות.שללפנטזיההקהלשלהפנטזיהביןהגבולותאתהלויניתהקומדיה

לפנטזהפשוטהביכולתנולהאמיןמוזמניםאנחנושבולאופןביותרהיפההדוגמה

האבמאוחיו"."הזונההקומדיהשלבסיומהמצויה ,הסיכויחוסרלמרותלהירתע,ולא

הבןאוחיו:שלזהבעולם,המפוארהזונותבביתהביקורשלהפנטזיהאתחיהויביטר

הקהל,אתהבמהעלמגלםהואכלומרהלא·מאמין,שלהתפקידאתממלאהרימו

 .מאוחיוהזונהאצלמקובלאורחהואבתוכה ,שלוהפנטזיהאתחיהאבאתהרואה

ההזיה.אתלחיותעושה:ההצגה,גיבורשהאב,מהאתלעשותמוזמניםאנחנוואולם,

אמת"."חיילטובתהבןשלב"אמת"היאחזותנואתלהשעותנקראיםאנחנוכךלשם

בעיראנחנו"אבא,הקודח:לאבאומרהואכאשרצודק,שהבןיודעיםאמנםאנחנו

אנחנומידה,באותהאבל ." ...לנוחמוכרחאתהטוב,לאמרגישאתההרגיל,בזבלשלנו,

הזאת.הבולווארדיתהקומדיהשלהסנטימנטליותבעזרתעלינו,להשפיעלאבמניחים

התהוםפיעלהיששל'הסוללה ,לאקאןשלבלשונואו-האחרתהאופציהנבניתכאן

האין':של

עליו]במרעיםהריביטר

משהו,לךאומראניואםאבי,ראני

 • 4הערהלהלןוראומפנטזים,ואינםמשתוקקיםאינםה'ארונים' . 2

מטעם"



 13 9לויןחנוךשלבקומדיותהפנטזיהעל

להאמין!חייבאתה

 ...אבאעכשיו'אבלמאמין'אניהוימר
רספקט!קצתהויביטר

 ,) 177עמ'ואחרים",מאוחיו("הזונהאבא.כן,הוימר

ואהוברךאבהקהל:שלנו'הפיתוימורכבמהםבחומריםעוצמההרבהמשקיעלוין

דיןאתנח,הזיקדיןאתלקבלסירובובכל Iשלוהאימפוטנציהבכל Iרכותובכל(המוצג

הפנטזיה.במלכותפאליגיבורבתורלקבלואב,כיבודממצוותכחלקמהבן,דורשהאין)

בתוךהבן,עםיחדרגלינובשתיניצביםאנחנושהריך·קצת, nמגופאליגיבורזהו

הזונותבביתעכשיונמצאבאמתשהאבלהאמיןהיכולתאיבתוך Iהאי·אמוןמדמנת

שהבןאחרי Iעכשיואבליושבים.שאנחנואיפההאולם,בסביבת Iכאןולא Iאוחיושל

כאןנתפסתהפנטזיהלב:שימוהפנטזיה.אתהאבלומכתיבאביו'אתלכבדהסכים

הספקןלזולתו,לצרה)האחהאב,(המחזאי,האחדשלכמצווהגומי")ב"סוחרי(כמו

לצרה):האח Iהבן(הצופה,

הדשאעלעכשיועומדיםאנחנוהויביטר

מאוחיו.הזונהשלהווילהמול

אותנולגרשהכושייבואמעטעוד

גדולותציפיותבינוטעאתהאבא.כן,במתרצה]הוימר

גדולותציפיותעםלחיותחייבאדםהויביטר

אליה?ניכנסאיךהוימר

הכללים,אתמקבלשהבןמרגעממנו.רחוקיםאותנומותירהאינההבןשלהתרצותו

מרחםהואעשינו:לאעדייןשאנחנומהאתעושההואלאב,מאוחרתהצטרפותמתוך

לאבאםשלנו:ההסתייגותנבניתתחילהשלו.המשחקאתמשחקהואולפיכךהאבעל

לפנטזיה,להיענות"סיבות"איןלבןהנהגסיסה),עייפות,(מחלה,להזיה"סיבות"יש

 1להתמסראלאלציית,דווקאלאולעשותו:נקראיםשאנחנומהאתעושההואאבל

המשחק",את"משחקהבימוי,הוראותפיעלהרימו,בפנטזיה.לאמונהלהיעתרכלומר

"נתגנב?"ואומר:

אוליהויביטר

אותנו?יתפסוואםהוימר

למשחקלהיכנסלבנומאפשרהואשבוהמקום-האבשלהפנטזיהמתרכזתשבוהמקום

לשניהםלהעניקההזויההזונהשלתורהמגיעעכשיוהפנטזיה.שללב·ליבההוא-

קיימיםהםכלומראצלה,יהיוהםאליה,מתגנביםהםשלה,אורחיםהםתפקידם:את

הסובייקטשלהמעמדזהובעתיד.אצלה,מצויהוגאולתםממנהכנעדריםהבימהעל

 .'םש'היעדרותמתוךלהתקייםכלומראצלה","נעדרלהיותהלויני:

מטעם"
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מסביב.חושךהיא?איפהלי,קרהרימו

לישון.הלכהשהיאחושבאניהריביטו

ואנחנו?הרימו

פתאוםלחתחסראוליתתעורר.אוליהריביטו

רחוקה.מארץקטנהאחנהאיזו

"ביןשניהם,עםללכתהשתכנענושבומהאופןהבימתיתהפנטזיהניזונהואילך,מכאן

התיאטרוני.הישלבנייתהאיןהכחשתביןלתהום",הסוללה

חלילה.לחצותלחכותהריביטו

כביםהאורותכשכלאז

-עיניהאתועוצמתלמיטהנכנסתוהיא

לחלום.לחלהיכנס

אותנו'מכירחלאהיאאבלהרימו

עלינו?לחלוםתוכלאיך

חזה.האגוזלעץמתחתעומדיםאנחנולכןהריביטו

אגוזים,בחלוםלחיתחשקאם

בחלום,יופיעחזהוהעץ

אנחנו.גםממילאאיתרניכנס

לחצות.בשקטנחכהעכשיו

בתיאטרוןהצופיםשלתפקידםגםזהוהאב.עםבמסעבן""תפקידאתממלאהבן

איננוכברבדרמההבןשלתפקידואח.מעיןשהואאבחלש,לאבבניםלהיותהלויני:

לויןהלויני.הבןתפקידזהונהנה"."אינואשרזהשלאלאמאמין","אינואשרזהשל

להרוסלדמויותיומניחובה·בעתלבן'האבביןויכוחמתוךהזאתהסצינהאתבונה

הקהלמסתכלפעםאחרות:במליםלא·קיימת.וגםקיימתשהיאכיווןהסצינה,את

האולם""מצדופעםכזאת)איננהשהמציאותיודע(כלומרהעולם""מצדהבמהעל

לקהלו:מציעשלדיןהפטישיסטיהתענוגזהולעולם).האטומההבימתית(המציאות

שהענייןמהעובדההקהל?שלהתענוגנובעמניןמהיש.ליהנותזאתובכלשאין,לדעת

"מתאפשר".

"אניאומר:והרימוומסתרקים",לבושםאתיפהמסדרים"שניהםלהזיה.מצטרףהבן

אותה,ראינוכברהריהפטיש.מתמוטטלרגע,עכשיו,הזונה.נכנסתאו·אזאבא".מוכן

נשענתעכשיווהילד?"האבאאתם?"שובאומרת:ברונצצקימבוגרת.אביביתתלזונה

הסצינהאתמחריבההזונהלמשחק:להיכנסשלנויותרגבוההנכונותעלהפנטזיה

שבאמצעותוהסנטימנטלי'המטעןלתוכה.אותנוגוררתומידאתם,"?"שובפהבהבל

מבקשבכישלון'עליועברושחייוהמסכן'(האבהפנטזיהלתוךצופיואתלויןמכניס

אלופונההזה,האושראתלאביולהעניקהמבקשהבן,ישן:חלוםלהגשיםאחתפעםעוד

 4מטעס
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האירוניהממדאתלמוססמצליחהסנטימנטליהמטעןשלנו),הפשוטים"הבן"רגשות

ביקורבמקוםבאוחיו'זונותבביתביקוראלאאינוהאבבחייהגדולהחלוםהסצינה:של

חיבוקההשני,הצדומןהאירוניה.אומרתהגדול,האידיאלכברמהבאלבני.זונהאצל

שלחיבוקשהואמשוםהזאת,המרההאירוניהאתממוססברונצצקיהזונהשלהאוהב

הגדולההזונההיא·היאברונצצקיהזונהרגעבאותואוהבת.אשהובעיקרורעיהאם

הכחשהשלקטנהלאלמידהצריכיםאנחנוכאןגםכולם.החלומות,כלכלומרמאוחיו'

שלהסנטימנטליתמהדרמהכחלקממנה,כהפךוגםמאוחיו,כזונהכך,לקבלהכדי

אתמזהההזונהברונצצקיואכן,הקיימים".התנאים"במסגרתהגדולהאידיאלהגשמת

הרחוקהגעגועיםמחוז-והילד""האבאלזהותם:רוצההיהשהמחזאיבאופןהשניים

ביחסיםביותרהמשעשעותמהסצינותבכמהביטוילידיהבא(מחוזהזהבמחזהביותר

הזונהשלהכניסהאתבונההמתפתחבדיאלוגמשפטכלנמשכת.ההצגהלאב).הבןבין

שצריךמהוכלהצגההיאשההצגההבן'שלזוכמושלנו'ברורהידיעהמתוךלמשחק,

באולםהנשיםגםמוזמנותשבוהשלבזהלהאמין.כלומרלהכחיש,כלומרלהאמין,הוא

להזיה.להצטרף

המחזהלאורךאגרסיביתפקידשמילאהאחרילמשחק,ברונצצקיהזונהשלכניסתה

לכיבוש,הלא·ניתנתהאשההזה,הזרהאלמנטאתגםלהתיךלהצגהמאפשרתכולו,

מאפשרת-הזונהשלזוכךאחרהבן,שלזוקודם-כזאתהצטרפותכלהזר.האיום

אלאאוחיו",זוהיכילהאמין"לאבתיאטרון:המתרחשהכפולהמהלךאתלעשותלנו

בעולםשישמהכלביןפיוסשלבדרךכלומרבאוחיו",להיותכךגםשאפשר"להאמין

כאןהופכתוההזיהסקס.עלהזיהישסקס.איןואינאונות.זקנהעוני,לכלוך,-הזה

להאמיןלדין,שלהתיאטרוןמחשבתפיעללנו","שישהזההכישורבזכותלהצגה

מאותתניטר'הוישלמצבועלבסתרלהו"מסמן"ששש",לזונה:לוחשמרהויבפנטזיה.

לפניה":עצמוואתהויביטראתמציגבמשחק,להשתתףלה

ואניהויביטר,זהולך.שלוםהרימו

אבי.פשוט,לאארםהואבנו.הרימו

ידוע,הרפתקןגדולים,חלומותחולם

 ...לךרקחיכהאות,רלפגושביקשחייוכל

 .לירקברונצצקי

לראותכולכםתופתעוועודהויביטר

 ...ממנילכםמחכותעודגדולותאילו

הויביטר?עלשמעלאמייודעת.אניברונצצקי

באוחיו?באמת?עלי?שמעוהויביטר

 ] .. ,[עליך.לדברמפסיקיםלאבאוחיוברונצצקי

נשיםלוחשות"הויביטר!"

 4מטעם



לאוריצחק 142

1 
אוחיו.שלהסתיובלילות

הגעת.סוףסוףועכשיו

ממשיךלהצלחתו,האישוראתמכל,המתוקאתמקבלכשהויביטרההזיה,בפסגתוכאן,

הקומדיותשלהגדולברובשעשהכמואדיפוס",תסביךשלהרעההרוחב"גירושלדין

ליהנותהשנייםיכוליםבהכחשה,שנבראבעולםכאן,בנו.אתשוכחאינוהויביטר 3שלו,

קודם,נכשלושאצלההזונהעםביחדמכך:יותרועודזונות,ביתבאותוזונה,אותהאצל

אימהי.רוךרוך,עםאלאכמובן,סקס,ובליההזיה,לפני

הבן.הוימדצ'דליבן,כאןליישהויביטר

שמענו.עליוגםברונצצקי

עליך,גםשמעובני?הוימדשמעת,הויביטר

כולנו.עלשמעו,כולנועלהוימר

השני.עלשמעאחד

רגיש,ילדהואיפה,אליוהתייחסיהויביטר

מנוסה,כל·כךלאעודהוא

 ...החייםאליצאדק

] .. ,[ 

מתייסריםכמהלהאמיןלא

 ...אלייךשמגיעיםעד

 ...הלכלוךהאבק,אסיה,

יודעת.אניברונצצקי

אהובתי'אית,ןאניבבית,אנווהנההויביטר

איתנו,הקטןבננוהנהאשתי,

הביתה" ...הביתהחזרנו

נבוכה]הוימר

 ...אבא

בוכהשלנוהתינוקהויביטר

 ...אותולכסותעלינו

אבא!אבא!הוימר

לדין,שלבקומדיותהמרכזיה'דבר'היאשלו,התשוקהכלומרהלויני,הגיבורשלהאמת

אמנםכיבאמת.לאומרואפשראיאבלבמלים,להתנסחומבקשהמפרפרה'דבר'היא

פסגותכשמותששמותיהןיפות,נשיםאפשריות:בלתידמויותלובשהתשוקהמושא

הכל,אחריהן,אלההפנטזיהעלהזאתהפארודיהובתוךרחוקים.אייםאוהרים,של

לפזמוןבהאזנההסתפקהואהחשמל",עמודעללשנייםמקום"איןלדיןשאצלפרימנחםכתבוכאשר , 3

מקום(שאיןהזההאדיפליההיגיוןהתכתעלעומדתהלויניתהקומדיהמחשבתכלמקום,ומכלאחד,

לבן.אבביןאפילומינית",לאב"אחווהמצויוהואמקוםישההפך:לכדילשניים)

מטעונ"
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תמידמושםתהליך,שלבסופוהדגש,אבלמחו"ל,צבעונייםממגזיניםגזורותנשים

ממלאת ,המחזאישלמבחינתוהתשוקה,נשגבת.כחוויהאותןלפנטזהיכולתעצםעל

הגשמתעלהממשות,עלכוויתורכלומרכפנטזיה,מופיעההיאכאשררקתפקיד

התשוקה.

חםר""האמצע

תשוקתםאתמייצגיםעצמם,את"מפצים"הלויניתהקומדיהשלהמובסיםגיבוריהכל

הזאתהדלתתפיסתאתיותרטובמדגיםמהפנטזיה.באמצעותלדלת,מעברהנבלמת

קסום,העולם"כיאומפלה:שלדלתהמאחוריאשכנזי)בהיגוי(בושות,בישסשלמדבריו

זוהרלסרטקולנועבדהםהשמיםוכלהחזה,מלואולנשוםלגןבערבלצאתטובוכמה

ואחרים"),בחושך"ההולכיםבתוךלהיענש",("חייבהעתיד!"העתיד!מעט:עודשיוקרן

כישורהואהפנטזיהבאמצעותושימורההתשוקהשלהגשמתהעלהוויתורוכאמור,

אךהאחרות,הדמויותולפנילפנינו,מתגלהתשוקתם 4לעבדים,רקלויןאצלהשמור

הפנטזיה.שלהמילולילביטויהמבעדורק

מאוחיו""הזונהאםובנים,לאבותתרצואםלשניים,לויןאצלנחלקיםה'עבדים'אבל

הבן,להרימוהאבהויביטרביןהיחסיםכמוהגברים.זוגותביןהיחסיםטיבאתחושפת

תמידישנםוהמפנטזים,המשתוקקיםהגיבוריםלצדהאחרים,הצמדיםבמקריגםכך

לבעל·חפץביןיהושע,לאחיוגריפסולומוןביןהגדולההבדללא-מפנטזים.גיבורים

פץ'לביןבישסביןצינגרבאי,לביןספרולביןלידנטל,לביןיעקביביןאדש,בריתו

ההבדלשלביותר,הכואבואוליהעז,בציורביטוילידיבאלהיענש"),"חייב(גיבורי

הואאושר,לוישאושרו.עלבלטינית)(אשמהקולפהלזונהמספרנץלנץ.פרפרבין

נראיםאמנםשלישהימיםההנחהעלמבוססהואהפתעות.בליאחר,מסוג"אבלאומר,

מתוק.היהשהבלאביןשנים,הרבהאחריפעםבהםכשאזכראבלד·גוניים, nואפורים

בה"מרגישיםשאנחנומבלימתיקותלנושישבוודאותחיואנימחכה.אניהזהלזמן

שייראהמהאתלעצמולדמותכלליכולאינונץואחרים"),גומי"סוחריבתוך("פרפר",

ניצבנץמולהזה.הטקסטשלהאירוניהבכלישנו,האושראבלבחייו,מתוקכדברלו

לטכסהשנייםמנסיםכךהנהיותר.ישתדלפרפריותר,רוצהפרפרלסבל.זוגובןפרפר,

לפרפר.אשהלמצואכיצדעצה

הצורם,הגס,מהרישוםחלקמהפאדסה,חלקהםבהם.מתענייןהואואיןמכיד,אינולדיןהאדוניםאת . 4

אלאמשתוקקים,אינםלדיןשלהאדוניםה'עבדים.'שלסנטימנטלי,לפעמיםהאוהב,הדך,לציודניגוד

למטעמים.רעבבעיקר-אותםמספקיםוהםיצריםלהםיש-מוטבאוצורכים,

מטעם"
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וגםמאחוריההכלשעזבהמישהיליומצאהמרכזיתלתחנהלךוהבריא,היחידידידינץ,פרפר

האחרון.האוטובוסאתאיחרה

אתאיחרתוגםמאחורייךהכלאתבמקרהעזבתאוליאתגברת,"חי,רץ.כבראניבטח,כץ

בקוצרבתחנהמחכהאניועכשיולי,שקרהמהבדיוקזהאדוני,"בטחהאחרון?"האוטובוס

להבריא."שחייבמצונןמגברלהצעת-נישואיןרוח

חסומה:התשוקהלמושאהדרךהמשתוקק.בפניהנטרקתהדלתהשלילה,זוהי

ומכיריםנפגשיםזאתבכלזריםשאנשיםעובדהנץ,לדבר,איךלךאומרלאאניפרפר

קורה?זהאיךלדבר,ומתחילים

זהעלושברתיזהעלחשבתיפעמייםולאפעםלאיודע.לאשאניליתאמיןיודע.לאאניכץ

עומדלאשה,ניגשגברקרה.לאזהליקורה.זהאיךמושגליאיןעכשיוועדהראש,את

בחדר,יושביםכברכשהםהדמיון,אלי,חוזרהואכלומר,שלי.הדמיוןנגמרכאן ...ומולה,

להעלותמסוגללאכבראניזהאתבאמצע,להלהגידהיהיכולהואמהחבוקים.המיטה,על

האמצע.לי.חסרהאמצעהדעת.על

המרכזית.לתחנהללכתלנץמציעפרפרתשוקה.במושאהפנטזיהנתקלת ,בהמשך

בלילה?המרכזיתבתחנהלהשיגאפשרכברומהכץ

עיניו]נפוקחפרפר

ובחושך,הביתה,בדרכםאנשיםרבבותנסעו,האוטובוסיםכלהזדמנויות.איזהתתפלא

הדובדבן.אתרוצהאנידובדבן.לונשכחבדממה

שלהשגתודרךאתלפנטזדרךאיןהחבריםמשניאחדלאףחסר."האמצע"אבל

מוסיף:נץפרפר.המשתוקק,לחברלאוגםנץ,הלא·משתוקק,לכפיללא-האובייקט

מיד,אניבעדילעצורהולכתכברכשהבושהובדיוקמולה,נעצראניאליה,מתקרב"אני

הפארודיהשבוהמקוםזהוומחרחר."לטושותועינייםפעורבפהשוכבאותךלימדמיין

באופןמופיעההיאהפנטזיהמופיעהכאשרהחסר.האמצעתפקידאתממלאתהלוינית

אלבדבריםאותופגשנווכבריותר,חשובאחר,משהוישאבלפארודית.בדרךאירוני,

היכולתאיבפנטזיה,החורזה-חסר""האמצעביןדומהמשהוישב"קרום".המקרין

הישיבהלבין-וסוףאמצעהתחלהעםפנטזיה,של ה!~~הבאמצעותבאמתלהיגאל

כאפשרותלהצגהההליכהאתגומי"מ"סוחריבדלומתארתבכדילאהתיאטרון.באולם

התגשם:לאשעדייןבמהכלומרעתיד,בלשוןששיאהאפשרותפנטזיה,להגשמת

והקהלנדלק,לאעודהמסךעלוהאורכבהכברבאולםכשהאורבתיאטרון,הזההרגעאח,

באפלהאחתבנקודהמרוכזיםאלףשלהחלומותכלהציפיות,כלבדומיה,ומחכהבחושךיושב

הבמההמס,דייפתחותיכףבחוש,דמחכההזה,ברגעחיהאניחיישכלהרגשהלייששממול;

חייםכאןלזרוחיתחילותיכףכן,פני.מוללזרוםיתחילוססגונייםוחייםמסנוורבאורתוצף

מטעם"
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מעולם.ראינולאעודשכדוגמתםעין,מרהיבינפלאיםחייםססגוניים,

ישמתואר.אינובהצגה,שראינומהאובהצגה,ראינושלאמהחסר"."האמצעשוב

שעליומהערב,באותושקיבלנומההרגע·שלפני.עלהמתנודדממומש,לאעתידרק

הצגה,ראינולאכישאמרהדיברהבאוזנינוולעינינוברלווקבעהכיראינוהצגה

שלספיראלההלאה,וכןהצגהראינולאכיאמרהאשרכהצגה,שהוצגה

תיאטרון.שלפטישבעזרתהאמוןאיואתהאמוןאתמשעהלדיןהאין.מולעמידה

החיזיוןאתמקיםשהואתוךעצמו'התיאטרוניבחיזיוןגדולקרעקורעהזההפטיש

פרדוקסלי.קיוםלוומעניקמחדש

האחרון.ברגענעצרצינגרבאישלהקונדוםהבא:האירועיםמהלךחותםהמחזהאת

אינוהואהנישואים.הצעתעלמתחרטצינגרבאיבדלו.שלהשטיחאלגולשאינוהוא

אחריכלומרהמשגל,אחריהאשהאללהיקשרשלאומעדיףחסכונותיו,עלמוותר

פחותלונראההכלאחתבבתשלו.הרפגון"ב"כספתנאחזהואהסיפוק.אתשהגשים

מציאותומעדיףשלה,להיותהחלוםעלמוותרהואאצלו.הנשארמכספו·שלו,נחשק

-שהסקסמשוםסקס,עלמוותרהואאמיתי.ועתידבדידות,חסכונות,לויהיושבה
לשוןהיאעכשיולשונההוגשמה.שלאהפנטזיהעל(לעצמה)מדברתבדלואזרקעלוב.

הפאתוס:נובעומכאןעבר'

עודהמסךעלוהאורכבהכברבאולםכשהאורשנה,עשריםלפניבקומדיה,אזההואהרגעכמו

בנקודהמרוכזיםהחלומותכלהציפיות,כלבדומיה,וחיכינובחושךישבנוואנחנונדלק,לא

ושלושההבמה,עלעלהצהבהב·קלושאורבחריקה,ישןמסךנפתחואזשממול;באפילהאחת

שעתייםמשךלנווטחנווסמרטוטים,קרטוןעםלמעלההקרשיםעלעמדומסכניםאנשים

יודעים.לאשאנחנומשהושםישכאילו ,שלנוהחייםאתארוכות

ברגעידווקאבנועלתההזה)המרגשהפאתוס(למשל,ההצגהשלהמיסטיפיקציה

אלנישאההעצמיתשהתודעהברגעיםההצגה),(ביזויהדה·מיסטיפיקציהשלהשיא

המעברהתשוקה.אתלהגשיםיכולההיאשאיןשלה),או(שלנו,ההכרהבכוחהפנטזיה

הלויניות,הקומדיותשלהשיאברגעינעשהלאין,בחזרהומכאןליש,האיןביןהמהיר

נגמרשהבלהמחזה,בסיפורכמואחר.רגעמבכליותרהתיאטרוןאתחיהקהלכאשר

אתמחריבלדיןעיסקה),לאממש,שלמשגללאחתונה,(לאהוגשמהשהתשוקהבליבו

חסר","האמצעסיכוי,שוםשאיןברביםמודיעהואבו·בזמן.מחדשומקימההפנטזיה,

ידיעהעז,געגועקסם,הצגה,מציבגםהואובאחתמשחק,איןתפאורה,איןהצגה,אין

הישהתשוקה,אתלהגשיםהיכולתאינוכחדווקאקייםהיש 5נפלאה,הצגהשראינו

יצליחושלאבמאיםבידיהטקסטאתלהניחחששומחזותיו:אתבעצמולבייםלדיןשלהתעקשותומכאן 5
האשליהביןל"עולם",ה"אולם"ביןמאודעדיןמשקלשיוויבאותויעמדוולאמהטקסטהקסםאתלהפיק

חלילה.וחוזרלהחרבתה

מטעם"
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התהום,פיעלנמתחוהואהאין,אתלהכחישמתקשההואבהםברגעיםדווקאמזחשי

הקהל.שללתשוקהלדמעות,לצחוקים,לקולות,לתפאורה,מעברלהסתירהמתקשה

אחרת.)שאלהזוהיליבידו?נעדרילמבקריםנועדוכאלהמחזות(האם

לתאר-יכולאינושהחיובמהאתלעשותיכולההשלילהכימביניםשאנחנו ,עכשיו

לדיןנזקקמדועולהסבירלנסותיותרקל-ההתרגשותאתבנולהעלותהפנטזיה,את

אחר,קיוםלעברההפלגההשלילה.דרךשעללתיאוריםאופארודיים,לתיאורים

"סוחרישל 2בתמונההלוינית.הקומדיהשלהמרכזייםמענייניההיא ,כאןשאיננו

שמיהויתקדש"יתגדלקדיש:אומרשהואבעתאביואלספרולמדברלמשל,גומי",

והמצבמשיחיה,ויקרבפורקניהויצמחמלכותיהוימליךכרעותיהבראדיבעלמאדכא.

לחפיסהלירותמשלושיותרלתתמוכןלאמרקחתביתאףטוב,לאאבא,טוב,לא

הירושהשלבעטיהספרולשלהעסקיותמצוקותיואלמפליגהמונולוגשמונה."ששווה

שלהבלאימתיאורספרולעוברמהרהעדקונדומים).חפיסות(רבבתהלא·סחירה

קופסאותלאלמה ] .. ,[שותפותאודירהלא"למההשלילה:בדרךהפנטזיהאלהמלאי

פארודית,מילולית,הפלגהבעזרתשלו/שלנוהפנטזיהאתמרחיבהואסרדינים?"

ומשםהראשון,בלילהטירוניםלבסיסרמיזה(עםהמוותשאחריהחייםעלפנטזיה

מותו:אחרישלו,האחרונהבסצינהנשמעהואכךקייטנה).שללקונוטציות

הציפוריםהלכו.החזניםהקברנים,האלמנות,כלשלי.הראשוןהערבהקברות.ביתעליודרערב

מיטה,לידמיטהבקייטנה,ילדיםכמושוכבים,אנחנושורותשורותדומיה.שקט.ישנות.כבד

הדולר?היוםכמההוותיקים,שואליםבחוץ,נשמעמהאודות.כיבוילאחדבחושךמתלחשים

מלאבפההוותיקיםמגחכיםאין,שואל.אניעולם·הבא,חייואיךהדולר.כמהלהםמספראני

מגחכיםאין,הכרובים?מקהלותהסעודות,הלוויתן,שואל,אניוהדשאים,הפרי,ועציעפר.

יששואל,אניהמתים,ותחייתכדובים.איןדשאים,איןסעודות,איןעפר,מלאבפההוותיקים

ומחכים,שוכביםשמועות,הכלעפר,מלאבפההוותיקיםמגחכיםתאדי,ראיןתאריך?כבד

 ,] ... Jשוכביםפשוט

לחלקביותרהמובהקיםהחומרייםהענייניםגםהופכיםהמוות"אחרי"החייםבאמצעות

שכל·כולובמקוםנמצאהזההגוףעכשיוחומריים.בענייניםתמידהעוסקתמהפנטזיה,

הבמהעלבשבילנולהתקייםיכולואינומת,-לטקססהמשתוקקהגוףכלומרפנטזיה,

בהפרכתגםעסוקהלדין,שלכדרכובאחת,הזאת,התמונהאבלפנטזיה.בעזרתאלא

"הכלתאריך,איןהמתים,תחייתאיןכרובים,איןדשאים,איןסעודות,אין-הפנטזיה

באמצעותהפנטזיהאתמפריכההתמונהשוכבים".פשוטומחכים,שוכביםשמועות,

מתספרולעובדה,ובאמצעותם,המוות,אחריחייםישממנה:חזקהאחרת,פנטזיה

עלאלינומדברהיהלאאחרתמת,לאהואלהפך:ואולימותו.אחריאלינוומדבר

אשרבחיינודברשאיןיודעיםאנחנוהללו:האפשרויותמשתיחזקההאמתוישהבמה.

מטעס"
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במוותרבדאיןכייציבה,להישארלהאפשראיהזאת,האמתוגםלמוות.דומהאינו

לחיים.דומהשאינו

שחר,להשאיןאףהתקווה,כי"מבין"הלויניהקהלשבובמקוםרקחדלההזאתהתנועה

התשוקהשלהדיאלקטיקהולקוות.לשובהמתוקהבתקווההגדול,;~סתםמנגד,נמצאת

הקומדיה.דמויותפניעלכלשהוביתרוןוהמחזאיהקהלאתמשאירהלדיןאצלוהמוות

שלוהקהלאתמזמיןעצמולדיןבעיניים.לז;יןמסתכלאינולדיןשלהקומיהגיבור

הזאתההכחשהאתלקבלגםובאחת Iהאיןשלהכחשההואשהישלזכורזאת,לעשות

תיאטרון.הצגתכגאולה,

שנתלינול"אולם",ה"עולם"ביןההבחנהאלהזה,המאמרשלפתיחתואללשובעלינו

ה'אולם'ביןהתנועהשלו,באסתטיקהלדיןשלהדיאלקטיקהאתלתארכדירקלאבה,

אלהעולם"מ"זיכרוןאותנוהזורקהמחזהעצמו'המחזהבתוךהנמצאתל'עולם'

הפוליטיהלא·מודעאלהדעתאתלתתכדיאלא"האולם",אלבחזרהכלומרשינחתו,

הואפוליטית.קריאההצריךאחד,ממדהפנטזיה,בענייןלפחותיש,הלויני.שבתיאטרון

 ,"םש"תמידהמצוייםהפנטזיה,מושאיביןמעמתשהואבעימותלדיןאצלוחוזרשב

לביןחסר","אמצעבגדראינםאם-הבריתבארצותאובאירופהבמערב,-ליםמעבר

הסובייקטאחרותבמליםברעש.באבק,באסיה,כאן'תמידהנמצאהלויני'הסובייקט

 =(מערביתמאשהנעדר"אחר"אלאויפה,גדולהמאשהנעדר"אחר"רקאינוהלויני

הוליוודאוחיו,שלהיופימושאיובינם,בינינופעורהתהוםפשטות:וביתריהודיה).לא

סובייקטאיננוהלויניהסובייקטשם.הםכאן.אנחנוהם.לאאנחנוצרפת"."תרבותאו

מערבי.

 sבמטעםיתפרסםפולני",מלוחדגעלמאסיהנידחת"מחשבההמסה,שלהשניחלקה

מטעם"
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ליאיןמת,מישהו"בטחחשב,אדירים,""אלוהיםבדואר.אמיתימכתבקיבלשןלצה

רקחיתהבפניםאבלהמכתב,אתפתחנרגשלי."לכתובהיהיכולמזהחוץמימושג

צריך"גברשולצה,גברתאמרהמזלך,"אתפעם"נסההחיות.גןהגרלתשלמודעה

בזולאותולתתנוכלבאווז,נזכהלמשלאםלעצמך,תאריוזמה.קצתלושתהיה

אז?"נעשהמהבהיפופוטם,אובפילנזכהאםיהיהמה"אבל-אותו"ולאכוללשחיטה

••• 

ואנימכתב,קיבלתי"הרגעואמרה:ממולשגרהנ.רו~ר wגברתנכנסהרבועבאותו

נסיהיקרה,'גברתיכתוב:ושםהמכתב,אתפותחתאנימת.אוהתחתןשמישהוחושבת

"להשתתף-לעשות?"צריכהאנימהמושג,ליאיןבפיל,'לזכותתוכליכאןמזלך,את

כרטיס."קוניםאנחנו"גםשולצה,גברתאמרהכמובן,"בהגרלה

••• 

כמובןאנימכתב.קיבלתי"הרגעמתנשף:ואמרמלמטההצעירגלייויץמרבאאז

ובעצם,הגרלה.זואבל ,ילדלונולדאוהתארסשמישהואוחולה,שאמאליחשבתי

כלב.לילקנותרציתיותמידבכלב,לזכותיכולאנימבינים,אתםאשתתף?שלאלמה

כלעלישתירקלמה,באיזואובלילה,אותישיחנוקבנחש·ענק,דווקאאזכהלאבטח

נזכהואם"בדיוק,אמר:ובעלההשולצה,אמרהבהגרלה,"משתתפיםאנחנו"גםהזמן."

ההסקה."אתלהפעיליכוליםתמידאנחנובדוב·קוטב,

••• 

חליפת·לעצמוהזמיןכברשולצההתרגשות.מלאיהיוההגרלהמועדעדהשבועות

לבריאות,טובזהלגן·החיות,בוקרכללרכביוכליזכה,בההזברה,שעלכדירוכבים,

מכתבהגיעמדברים,הםועודשומן·אווז.להכיןכדישומן,להקנתהשולצהגברתבעוד

הריהואכי ,נולדאומתשמישהולהיותיכולשלא ,עכשיוידעשולצהחתום.רשום

כרטיס·הגרלה.קנה

 4מטעם
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••• 
"מהכלום.אמרולאבכורסתושבורהתיישבואזהמכתב,אתפתחמהתרגשותרועו

"עזבי",שלי!"מתוק"אח,-בפרס·הגדול.""זכינושולצה.גברתשאלהסבא?"איתר,

כולנו."אתיטרוףוהואהגדול,באריהזכינוכיגמורים,"אנחנושולצה,אדוןאמר

חלבאיזהשלפעמיםאואוכל,שייריהרבהכל·כךתמידהרילנוישיקירי,"אבל-

יקירתי,"אבל-האריה."יקבלזהכלאת-תפוחי·האדמהשלהקליפותוכלמחמיץ,

טועהאתהפעםחזיר·ים.לאהריהואעז?איזוכמוחמוץחלבשותהשאריהחושבתאת

שנווטו.גברתנכנסהרגעבאותולגמרי."

••• 

בבקשהלילהשאילאוליתוכלו-בהיפופוטם"זכיתיאמרה:בירה,ערייךירית·הרלת

להקריבצריכהאתכבר,"אםשולצה,אמרושלום,""חס-שלכם?"דגי·הזהבקערתאת

מזהתעשה"אל-ייכנס."לאהואשלנודגי·הזהבקערתלתוךשלך,האמבטיהאת

כבר"הוא-נכנס?"לאזאתבכלהוא"ואם-להיכנס."מוכרחהואשולצה,אדוןסיפור'

שטויות,"אח,שולצה:גברתאמרהאזנכנס?"לאזאתבכלהוא"ואם-איכשהו."ייכנס

השמיעהשנווטוגברתהגדול."באריהזכינוהראשון,הפרסאתקיבלנוהריאנחנו

יהיהמהלי,חשבתירק"אח,-כל·כך?"המוניבאופןצורחתאת"למהאימה.צווחת

אנחנוכאלה,דבריםצריךלאשלנוהאריהושלום!"חס-בעלך,"אתיבשךהואאם

לאזהואםלו.יישארותפוחי·אדמהקליפותשלשאריותקצתשצריך.כמואותונאכיל

צריכיםהיינושאנחנוהדבריםאדירים,אלוהיםמוכרח!פשוטהואאזבעיניו,חןמוצא

המלחמה,"בזמןאליהםלהתרגל

••• 

ישהרינורא,"לא-פתוחה."הדלתאת"השארתםגלייויץ:האדוןגםפנימהפרץאז

השידהאלמהירהבתנועהניתרגלייויץאדוןכלום."לנולעשותאי·אפשראריה,לנו

מראמר"ככה,"-בא."הואמחרבגן·החיות,עוד"הואהוא?""ואיפהמבוהל:ושאל

"אז-תיישים."זוגותבשני"זכיתיואמר:מלכותיפרצוףעשהלמטה,שובוקפץגלייויץ

"אנחנו-אותם."יטרוףלאשלנושהאריהכדישלך,התיישיםעלתשגיחשקצתכדאי

ההיפופוטםאתקיבלתי"ואניגלייויץ.מראמרלזו."זוהחיותאתלהרגילצריכים

בקערת"חשבתיאותו?"לשיםבכללחושבתאת"ואיפהשנווטו.גברתאמרההגדול,"

החיהאתשימילך,אומרתהייתיאנימדי:קטנהקצת"היא-השולצים."שלדגי·הזהב

הראשאתלהחזיקהחמודההחיהיכולהושםזורמים,מיםכברלךיששםבמטבח,

התחלה."בתוריספיקוזהלמים,מתחת

מטעם"
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••• 
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עלבחדר·השינהטוב"הכישולצה.גברתשאלהשלנו?"האריהאתנשיםואיפה"אמיל,

ונביאמובילביחד"שנשכורגלייויץ,מראמרמציע,""אני-המיטה."שלפניהשטיחון

מהתחלה."כברלשנייהאחתלהתרגליוכלוהןככהביחד,החיותאת

••• 

אתלבשהשולצהגברתהגיע.כשהמובילהשתוממוהאנשיםאיךאדירים,אלוהים

כשהאריההמוביל.פתחלידשחיכתההראשונהחיתההיאשלה.הכחולההמשיחליפת

ראשואתבעדינותוליטפהקשרעםיפהכחולסרטלצווארמיירלוקשרההיאיצא,

רק"אנימיטתה.שלפניהשטיחוןעלמידוהשתרעברצוןאיתהבאהואאזועורפו.

מגיעים.האחריםמתילראותכדילחלון,הלכהואזלאמיל,אמרהנקי,"שהואמקווה

••• 

כמואלגנטיבאופןהלךלאזהההיפופוטםעםהיה!זהבלגןאיזהאדירים,אלוהים

לוקראובנצי.אחיינינראה,הואכךרוחב,מטרשניאורך,מטרארבעההאריה.עם

עלההואואיךלרחוב.מהמובילבכבדותירדהואואיךנראה.הואשכךמשוםבנצי'

היפופוטםהאדוןעמד,הואושםמנוטר!כמההגותית,הביתלדלתהקטנותבמדרגות

ירדוהתיישיםגםהגותית.דלת-הכניסהבקשתתקועהנעלה,אונסהלמשפחתבן

חפים·הולכי·רגלשלבצדםונגחוזהאתזהדחפוברחוב,מסביבלהםורקדובינתיים

ברבעמאונסההאדוןאתכל·כךהמוניבאופןודחפוהשנווטריםעמדוובחוץמפשע.

להגיעהיהיכולשלאמשוםמיואש,במדרגותעמדגלייויץשמרבעודשלו,האחורי

אתשעיצבןמהשלו,הצורמניתבמשרוקיתושובשובלהםשרקהואשלו.לתיישים

עלישנותפרסותלאל,תודהלו,היואבללאחור.בעטוהואיותרעודההיפופוטם

ברוח·לחיהיבשקצתנעשהבינתיים,שחוקות.קצתכברהיווהןשלו,הסנפירים

אדוןקפץלבסוףמים.דלייכמהעליהשפכוולכןהגותית,בכניסת-הביתהפרצים

הדלתמשקוףוביןבנציהאחייןהאדוןשביןהחריץדרךלרחובהחוצהבאומץגלייויץ

הייתם-מזההתעלםהואאבללהיפופוטם.שנועדדלי·מיםבפרצוףבטעותוחטף

זרועותיו.ביןאלשלוהתיישיםארבעתאתאסףכשהואהשמחה,אתלראותצריכים

מלא·אמוןהיהשתמידמהם,ואחדידיו,אתליקקוהםביופיו.ללבנוגטמראהזההיה

זההיהאמיתיות.פניניםמחרוזתלמטהשיחרדומשםכתפיועלישרזינקבמיוחד,

"מרתענוג:מרובצרחווהילדיםזיקוקין·די·נור.כמוממשביופיו,נוגט·ללבמראה

אבא."נהיההטובגלייויץדודאבא,נהיהגלייויץ

מטעם"
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••• 

עמדהבנצי'האחייןכלומרהחיה,משהו!היהזהאדירים,אלוהיםבעל·הבית.באואז

לעשותאפילוחיתהיכולהלאשנווטווהגברתלעבור.בעל·הביתרצהשבהבדלתעדיין

מוכןהיהלאבעל·הביתוהאדוןלכולם.הגבעםעמדמאונסההאדוןכיהכרה,ביניהם

אלה!תיחמוניםמיןאיזהלדירה.הקטנההחיהאתשיכניסולהרשותואופןפניםבשום

גאיםמאודהיוהשולציםאדירים,אלוהיםרמה.עלביתהואשלושהביתאמרהוא

אבלהחיות.מביןביותרהגבוהההרמהבעלתהחיההאלגנטי,האריהנמצאשאצלם

הנוכחייםהגנת·הדיירחוקישלפימשוםכלום,לעשותממילאהיהיכוללאבעל·הבית

מקל·ההליכהשלהמוכספתבגולהחיכההואאזאבלחיות·בית.אי·אלולהחזיקמותר

עכשיוונכנסקצתהתאמץשזהההיפופוטם,שלהאחוריתחזיתועלכזובגסותשלו

שאותולמטבח,ונכנסהשלישיתהקומהעדחןברובטיפסהואאחר·כךפנימה.כולו

ארונותשנילחצרוהעיףאחתדלתממקומההוציאהואאגב·כךבשבילו.במיוחדפינו

וכמההמטבח.כלאתהחיהמילאהמזהחוץקטנים.פגמיםרקבעיניאלהאבלושידה:

כלוליקקצינור·המים,איפהמיידתפסההיפופוטםלהיות!יכולותכאלהחיותחכמות

רטוב.המטבחהיהקצרזמןותוךמוכשרות.פשוטהןחיותהזמן.

••• 

היפיםכלי·החרסיכההיוובואחד'חדררקלוהיהמרוהטת.בדירהגרגלייויץמר

שלאורגינלחיקויטרה·קוטה,שלאורגינלחיקוי~ייסד,שלאורגינלחיקויביותר.

חיקויאבלחיקוי,רקאומנםיקרי·ערך,חפציםכולםטרגון,שלאורגינלחיקויךור, 9

כלבוניםהיופינהובכלבבקשה!מנורות,שתיניצבותנור·האריחיםזיזיעלאורגינל.

יצוק.ברזל-ומנפניםמברונזה,זאתלעומתוהאחרוניםמחרסינה,הראשוניםוצבאים,

החדרבכללהםטיפסוהםהתיישים!בעיניחןמצאשזהואיךנכון?אריסטוקרטי,ממש

בנחתלולהשתרעהיהיכולמלטפס,התעייףמהםוכשאחדבזהירות.דברכלוריחרחו

גלייויץ.שלמיטתועל

••• 

מלכותיבאופןרבץהואאדירים,אלוהיםשלה.לאריהשולצהגברתלהחזרהעכשיו

אזרהדברשלבסופואבללהיכנס,העיזהלאאחדלרגעשלו!השטיחוןעלכל·כך

בורא.לנהוםהאריההחלששבשעהבויוקלחיו.אתבעדינותלאריהוליטפהאומץ

ברשותה,שהיותפוחי·האדמהקליפותכלאתמידלוונתנהמאודנבהלהשולצהגברת

השאירהמעטההחמוץהחלבשאריתאתגםבהם.נגעלאוהואלונאההיהלאזהאבל

מטעם"
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שולצהגברתשלעקרת·הביתלביותר.טובלמשהוכנראהרגילהיההואבצלחת.

קרהעוגת·תפוחיםלאריהודחפהבידייםעצמהאתלקחההיאאבלבקרבה,התחמץ

היולאלשולציםלעזאזל,לנהום.והמשיךאותהפלטהואאבללפה.ישרנהדרת

ילדים.מעולם

••• 

עוגות-תפוחים.אוכללאפשוטשהאריהצודק,שהואלהראותשובכמובןרצהושולצה

עקרונות,לייש"אניאמרה:שולצהוגברתמבין!הואחראבאוכל?גברמביןכברמהאבל

לאבחייםמצחיק,ממשר. nדבר·אשוםמקבללאוהואהאריה,אתלחנךרוציםאנחנו

יצורכאלה.תנאיםיותרלויהיולאובחייםהשטיחון,עלכאן,כמוכאלהתנאיםלוהיו

משולחןשולצהקפץשבמהלכונשואים,לזוגותאופייניריבאפילוהתרחשכפוי·טובה!"

האריה.לפנישהיה,כמותחםשלו,הבצלרוטבעםסטייק-הבקראתוהניחארוחת·הערב

אני"שמע,אמרה:שולצהוגברתהבצלים,בגללבכהרקאלאאותואכללאהואאבל

הלועאתלוהחזיקשולצהלשתייה."סודהקצתלושניתןכדאיחולה,שהואחושבת

חמישהועודפפניג,חמישהבשוויםווה·לשתיהלתוכושילשלהשולצהוגברתפתוח,

ומתעטשת,משתעלתהחיהאתלשמועצריכיםהייתםלבית-הבליעה.אנגלימלחפפניג

כזה!פרחחתפוח·האדמה.קליפותאתאכללאהאריההכללמרותאבל

••• 

לנחור,שולצההחלבמהרהסרוג.כיסוי·מיטההאריהקיבללישון,הלכוכשהשולצים

הימניתוזרועההלילה,באמצעהתעוררהסיבהמאיזושהיאךהיא.גםנרדמהולבסוף

הגרבייםאתרקמצאהאבלהמיטה,בכלאותהחיפשהשולצהגברתלה.חםרהחיתה

החסרה,הזרועאתאיתהביחדוחיפשמיד'קםהואבעלה.אתלהעירהחליטהאזשלה.

אני"שמעי,אמר:שולצהעמוקה.שינהישןהאריהאותה.למצואהיהאי·אפשראבל

מצמץרקהואאבלשיתעורר,כךהאריהאתדחפווהםעליה",שוכבשהאריהחושב

לשולצהונושךבנהמהמזנקוהאריהבפרצוף,ממשאזלובועטשולצהזז.ולאבעיניו

חוטףעצלן,לאבכללשולצה,כלב.כמוונוהםשםעומדהואואזהחדשה.בפיג'מהחור

המותן.מןבאריהויורההשידהממגרתאקדחואת

••• 

חיטטהבבוקרלמחרת .מיסתוריבאופןנעלמההחסרהוהזרועמת,היההואעכשיו

להשחיתהחבלשם.חיתהלאהיאאבלתפוחי·האדמה,קליפותכלביןשולצהגברת

אותה.זללכןהמנוחשהאריהכנראהאחת.ימניתזרוערק

מטעם"



 15 5גן·החיותהגרלת

••• 

1 • 

'וליקקלישוןחלבהשנווטושגברתבשעהבמטבח,במנוחהרבץזאתלעומתההיפופוטם

אתלספוגכריהספיקלאזהאבלסחבה,מונחתחיתההמטבחדלתלפניחמים.את

למטהנוזליםשהמיםוהתלונן'בעל·חביתעלהעכשיוהחוצה.לזרוםשהמשיכוחמים

תלונהתגיש"אזוצעקה:בפרצוףחדלתאתלוטרקהפשוטשנווטוגברתהמרתף.זנר

החודשיםבששתצמאה.להישארהקטנהלחיהלתתבגללךיכולהלאאניאותי,ותזרוק

שובנשכבהרקבבית·חמשפט."גדולגיבוראותךונראהבמטבח,נשארתהחיההבאים

למטח,חמיםלחםטפטפוכיהתחתונות,הקומותשלהדייריםכלבאווחנהבמיטה,

פשוטשחםברורשחיהכיווןלח,צחקהשנווטוגברתחזרם.אתתחליששלפחותודרשו

מים,קצתהיפופוטם.בשוםזכולאכירוגז,מרוברותחיםפשוטחםמקנאה.מתים

זה 11כשמטפטף.במיטהלהירטברוציםלאחםאםמטריח,לפתוחיכוליםחםיש!מה

מוכרחהחיתהפשוטשנווטוגברתאבלחשמן.הקטןהאישקראפטריות,"לכרוםיכול

כזו.חמודהחיהפטריות.לשוםגורםלאההיפופוטםבגן·חחיות-גדולצחוקלצחוק

לאאבלהסמוכה,בדירההירייהאתהקירדרךשמעהלאחר·מכןמידדיבורים.סתם

כלכיבמים,לכוססצריכהחיתההיאלמטבח;ישרחלבהבבוקרמדי.יותרזהעלחשבה

נפוחיםחיוהארונותבשחייה.אליההתקרבווכיסאותשולחנותמוצפת.חיתהחדירה

וקישוטי·התמונותוכלמחקירות,ונפלוהחלידוהמסמריםקרטון.כמוגלים·גלים,

המסכנההחיהרק"אםחשבה:היאהברכיים.עדלחשהגיעובמים,עכשיוחיוהקיר

נכנסתהיאאיךלעצמכםתארוואבוי.אויאבלמרוצח!"אחיהאניגםאזטוב,מרגישה

הרימההראשאתטבעה.ובטחמאודהתנפחההיאמתה.שםשוכבתוהחיהלמטבח,

ככל·חיתהוהיאיותר,גבוהיםבלי·ספקבלילהחיוחמיםאבלהגז,לנברשתמתחת

שנווטוגברתהנפוחה!החיהאתלהוציאעודועכשיולמים.מתחתזמןמדייותרהנראה

ורקלזרום.למיםלתתלהמשיךטעםשוםחיהלאעכשיוכיחמים,ברזאתישרסגרה

חריצפחחיתהירדו,וכשחמיםהדלתות,חיותפוחותכמהלראות,חיהאפשרעכשיו

שוקלנורמליהיפופוטםהחיה!שלוהמשקלבחורף.חשדותשביליכמובוצית,כל·כך

טבלאותבתרשימים,ברוחב·לבמאוירתשלישית,מחדורה:,רךר,אנציקלופידיתלפי

שטרסבורג,מינכן,קרלסרוחח,ברלין,(פרייבורג,גיוליעדז.tל~חשלישי,כרךומפות,

אשהחיתהשנווטוגברתאבלקילובורם. 2,500זנר , 576עמודוסנט·לואיס),וינה

לשאתיכלהשאותןקטנות,לפרוסותמאחורהחיהאתפשוטחתכההיאפקחית.

לפחותכךשק·חזבל.אלבדליפרוסות-פרוסותכךהחיהאתוסחבהבקלות,בעצמה

הסבל.אתלעצמהחסכה

מטעם"
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באמצעאךבמיטה.גלייויץמרשללרגליובמנוחהישנוהםבהתחלהוהתיישים?

זה,אחרזהדהרוהםהחגיגה!התחילהואזביניהם,חילוקי·דעותכנראההתגלעוהלילה

התיישיםוארבעתהמהומה.תוךאלשלוהצורמתבמשרוקיתושרקהתעוררגלייויץ

 ,שלוהאולראתלקחהואלעשות.מהידעלאגלייויץהכל.והעיפוהקירותכנגדדהרו
לעצמוחתךמתים,שםלהםשכבווכשהארבעההשני.אחריאחרלמוותאותםרוקר

כלי-החרסינהבעדלשלםהיהיכוללאבחייםכילצידם;ונשכבהוורידיםאתגלייויץ

יקרי·הערך.

בבירורלהדגיםכדיהכתבעלכזהבפירוטהדבריםאתהעלהאלהשורותכותבאזהרה:

ויש ,זודופןיוצאתסכנהבהערכתלטעותאיןגן·חיות.שבהגרלותהמיידיתהסכנהאת

להיפופוטםמוכר,לאריהלמעמדם:כראוייושביהםאתישכנוהחיותשגנילכךלדאוג

למעמדן.גםהמתאיםבחיות,אנושיטיפולייקראלזאתגבעות.-לתיישיםנהר,

אלגזיגדימגרמנית

בלומה""אנהשירוהתפרסם-1919ב .-1887בבהאנוברנולדדאדאיסט,שוויטרס,קורט

בפרוזה,טקסטיםשירים,קולאז'ים,בצדהעשרים,שנותבמשךרבתי.שערודיהוחולל

האמנותפרויקטאתשוויטרספיתחדאדאיסטיות"),("פשיטותקריאהוערביציורים

פיוסםכאן,הנדפסהטקסטאתבנורבגיה.לגלותיצא 1937וב· , Merzשלוהטוטלי

לסרטאותולהפוךקיווההוא .-1926בטאגבלאט"ב"ברלינרהראשוןבנוסחושוויטרס

 .צ'פליןלצ'רליאו ,קיטוןלבאסטרכךלשםלפנותאפילווחשב

זכר,שאנישמעאביכאשרשישמח.כדילאבי,אותיילדהאמיקטן.כילד"נולדתי

גברים.רקלוביקשחייוכלכישימחה,מרובבחדרוקיפץשמחתואתלרסןהיהיכוללא

כלומשךאחרים,שללשמחתםגדלתיכךתאום.לאשאניכךעלשמחמכליותראבל

מורילעשות.כבראפשרמהלפעמים,מתעצבניםהםואםאנשים.לשמחשאפתיחיי

אותו."גמרתיכאשרשמח,הספרביתוכללי,להפליקהיהיכולכאשרשמח,תמיד

 ) 1939(שוויטרס,

חיואניממשרתיהתפטרתי ] 1918 [הגדולההמפוארתהמהפכהפרוץעם"מיד

צורותהקודמתהתרבותמשרידילבנותניסיתיבהתחלההאמנות.למעןלגמריעתה

בצבעישהוא,חומרבכלשימושהעושיםז?רז,ציורינוצרומכאןחדשות.אמנותיות

מטעם"
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המשעשעתבצורתההמהפכהאתחוויתיכךהאשפה.מהרריבאשפהכמוממש~ליקן

שלשמץללאלהביאבידיעלהלכן .שאיננילמרותלדאדאיסט,נחשבואני ,ביותר

 ) 1926 (להולנד."הדאדאיזםאתהיסוס

א.ג.

מטעם"



 4~ם pבמהמשתתפים

אורשיראהחותם","טבעתהסיפוריםקובץמתוךלקוחאינילאהשלסיפורה

תלאוניברסיטתשלכלליתלהיסטוריהבחוגמלמדאלגזיגרי 1פרופ ;-2006ב

שרוןשלהחדששיריהספראביב;בתלחי ,) 1970 (גןרמתילידאליהו,אליאביב;

בכפר 1944בשנתנולדבולוםםרגוןאלו;בימיםאוררואההשמש","נתיניאם,

ממולדתו,-1969בגלהעיראק,בצפוןכרכובבעירגדללבגדאד,ממערבאלחבאניה

היגראלחאג',אונסיהמשוררעםיחד'שער',העתבכתבבביירותשעבדואחרי

לתסריטאות;ומורהתסריטאיתהיאגריריתההיום;עדחיהואשםפרנסיסקו,לסאן

שיריהוספרות;פילוסופיהלומדתאביב,בתלמתגוררת , 1983ילידתחירש,רוכי

נולדמחוזאייואב ; 3במטעםהתפרסמו , 1985ילידתלהב,הילהשלהראשונים

ב·נולדהפרלמןכאורםיגליורק;בניושלוהדוקטורעבודתאתכותבוהואברעננה

כחושתאיאפרתחיפה;באוניברסיטתשלההדוקטורעבודתאתכותבתוהיא , 1968

פפהאילןד"רהעברית;באוניברסיטהולומדתבירושלים,חיה , 1985ילידתהיא

לעיוניםתומאאמילמכוןויו"רחיפהבאוניברסיטתהמדינהלמדעבחוגבכירמרצה

 , 1967מלחמתאחריללונדוןגלהאביב,בתל-1926בנולדצברשמעוןפלסטיניים;

לונדון'שלמריקוויךבאוניברסיטתמלמדתורזג'קליזפרופ'היום;עדחיהואשם

באביבאורשראה , The Question of Zionבספרהנכללהכאןהמתפרסמתמסתה

,בהנובר,-1887בנולדשוויטרםקורטפרינסטון;אוניברסיטתבהוצאת 2005

אנגליה;מערבבקבול,-1948בומתלשלטון,הנאציםעלותעםממנהברחגרמניה,

האחרון.בסתיואורראה"מאולפת", ,ז~שלסיפוריהספר
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