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פולני"מלוחדגעלמאסיהנידחת"מחשבה

 1יכונית n-nהמזרהציונותשלהאירופיתוהפנטזיהוויוחנוך

חיינו',מולמראהמעמיר'לויןבנוסחביקורותעליוקוראתכשאני ... "

להשפילהוארצונהשכלבחברהחייםאנחנוהאםנוחות.איחשהאני

שלגילוייםלנואיןמשמעות?חסרכהשבתוכנוהמוותהאםהזולת?את

מקום,נטוליהאנשיםזוועתי.לויןאצלוהעולםאמפתיה?ושלסולידריות

בבל.כלבתא,אוחיו,אבסורד:כדיעדמרוחקיםבמקומותנמצאיםאו

ומשמעויותעיצוריםגודשבעליאומשונים,אבלפרטיים,שמותיש

אומום;בעלתאבןשזוקריפלשטיין'עקום;שזהקרום,כמומגוחכות

 ,, ...משולשפיפישזהדרייפיש,

המלוכלכתהלשוןעל

ולידנטל"ו"יעקובי"חפץ"גריפ","סולומון-לדיןשלהראשונותהקומדיותבשלוש

ישביניהן,הגדוליםההבדליםחרףבשלושתן,כך.אחרשבאולקומדיותמצענפרש-

שלה:הפארודיהממדאתהלויניתלקומדיהואילךמכאןהמעניקהאחת,מרכזיתנעימה

חלקנבנההראשוניםבמחזות 2כילדים,ומתנהגיםמבוגריםתפקידיממלאיםמבוגרים

הראשונהבתמונההדמויות.לשוןבאמצעות(מבוגרים-ילדים)הזאתהמטאפורהמןגדול

פרציפלוכאאתושואל(המאהב)נרמלידוקטורלחדרנכנס ) 1969 (גריפ""סולומוןשל

תיכףהאחרון?"הביקורמאזמשהועליאמר"הואשלו):(המטופלסולומוןבעלהעל

שואל,הואזה?""מייהושע.סולומון,שלבאחיוהרופאמבחיןמכןלאחר

 • 2005דצמבר , 4במטעםהתפרסםזהחיבורשלהראשוןהחלק 1

ז"ל.קרייםיוסישערךהאחרונההחוברת ,) 1988 ( 102-101בפרוזהבהרחבההזההענייןעלכתבתי 2
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 .בעלישלאחיופרציפלוכא

בחוץ.תחכהמאוד,יפהברמלי

עשיתי?מהיהושע

 ] ...ן

שלך.הקונציםעםעכשיותתחילאליהושע,פרצי

ואחרים")."חפץבתוךולידנטל",("יעקביהחוצה]ניוצאמי?!קונציםעושהמייהושע

שלהצידעלמתרחשת)שהיאמשום(פאדודית,פעולההיאמהחרדיהושעשלהוצאתו

שלפעולהזוהייותר,כלליבאופןמבוגדים.שלושהביןמתרחשתשבאמתהודה·ילד,

 ,החרדאתיוצאשהואלפנייהושע,שלהמחאהמשפטסמכות.חסדמולסמכותבעל
(אףנעימהתחביר,מלים,אוצר-הילדיםלשוןשלההקשראתהדיאלוגלתוךמייבא

בביצועהילריתה'נעימה'אחדינגררולאפעםאףלדין,שלבהדרכתוהשחקנים,כי

ולמאהבה:הבוגדניתלאשהוהצטרפותובאחיובגידתואתיהושעמסבירכךהמשפט).

יכוליםשהיוכדודיםלקחתרצהולאילדכמוהתנהגשהואבזהלואשםלאאחד"אף

הביטויהואזהבמשפטהילריתהקונוטציהאתמכליותרשקובעמהעליו."להקלדק

"ככה?!אחיו:אליהושעמרבדוכךאחדים.משדותלקוחהיתדלו",אשםלאאחד"אף

סולומון."אותי,שקיללתתזכורבעלבונות?!

מוקדמת:בהופעהכאןהלוינית,הלשוןשללייחודהביותרהחשובהעיקרוןזהו

כייבואאלאהמחבר,לשוןכזה,דבראיןהמחבר.מלשוןפעםאףמורכבאינוההיגד

בפי(אוהדמויותאחתבפישםהואאותוהמשפטלתוךאחדיםלשונייםהקשריםשל

הלשוניהעירובטכניקתטהורה"."לשוןלואיןלבטח"משלו",לשוןאיןלמחברהמספר).

עלבעיקרמתבססהניתוחתיאודטיות,הרחבותעלכאןלפסוחמבקשאני-לדיןשל

צדיךכךלשםדבר.לכלמטאפודימעשהלטעמי,היא,-באחטיןמיכאילשלכתביו

בזהזהמסכסךהלויניההיגדהמטאפודה.הגדרתאתבמשהו,לשנותאולהרחיב,כמובן

נבדלים.שונים,נפרדים,לשונייםשדות

ילדית.איננהשנוכחותהגדיפ"ב"סולומוןהיחידההיאפדציפלוכא,והרעיה,האם

ותדעסולומון,מאוד,דע"זההמחנך:המוסד,מטיףהמנוגד,תפקידאתממלאתהיא

זומלחמה?"עושהאתהמינגד ,ומרן"סולובהמשך:להימשך":יכוללאזהשככהלך

באמצעותאדיפוסשלהנרטיבאתדחההואכאןלדין.שלהראשונההקומדיהחיתה

אתעוזבת(פדציפלוכאהמלך""אדיפוסועל"המלט"עלאואדיפוס,עלפאדודיה

משוםמתהואאבללבן,סולומוןאתומאמצתנרמלי,דוקטורלמאהב,נישאתסולומון,

שלושבתוךאימהי).מחיבוקביותרלזכותשניסהאחדילמות,עליומצווהשבדמלי

יותרמאוחדולידנטל".ב"יעקביתחילהלדין,שלהפדה·אדיפאליהעולםהתפתחשנים

ומכלהילרית.במטאפודיקההשימושעללוותרחיתהיכולהוהלשון ,מוכןהמצעהיה
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להכנתמעבדהמעיןההודיתהלשוןמולהילריתהלשוןחיתהגריפ"ב"סולומוןמקום,

המשוכללת.הלשון

כאןגםמתנגשים.הקשריםשלזיגזגיםמרובהדיאלוגקדח ) 1971 (ב"חפץ"

משדהבמהירותעברוודמויותיומיובא,היגדבתוךפעםאףלהתעכבלאלדיןהקפיד

השימושבדיאלוג.מדוברכאשרהבא,במשפטאושבמונולוג,המשפטבתוךלשדה,

כעימות-עשוישהמחזהכדרךעשויחפץשללדמותוהנוגעבכלהילריתבמטאפוריקה

מבוגר,שלמילדיותעשויחפץהאכזריים.לאלמנטיםהקומייםהאלמנטיםביןמתמיד

שלחפציםאוצעצועים,שלכעולםהעולםעלהכואבנאומואת .זקןשלאפילואולי

הלקוחבנוסחשואלהואאותי?"ימצא"מיכדור:לכדיבהתעגלותמסייםהואילד,

לשאלה.שקדםלטקסטבניגודמאוד,קטניםילדיםשלהמשחקמתחום

במועדוןשלהוהארוספוגרהעםמבליםוכלמנסעסיגלךהיהיהי,"היהיהי,בין

והדירהכאן,חיתהעודשפוגרהזמן"היהלביןהרהיטים,"עםבביתנשארתיואניהלילה,

הזה.המונולוגחלקימובאיםשמהםהקשריםשלהבדלישוחום,"תנועהמלאהחיתה

כלמנסע,ביןקצרדיאלוגקטעהנהיותר.חריפהבצורההדבריםמתבצעיםבדיאלוגים

'כפיל',אוצעיר,אחאוחפץ,שלבודדידידאדש,לביןהאם/הרעיה

בהערכהתמידאליךודיברנוומנומסעדיןלאדםאותךחשבנוהיוםעדכלמנסע

מעכשיו?אלישלכםהיחסיהיהמהועכשיו?אומרת!אתמהארש

שעשית.השטותאחריכמובןהתנפצהשלנוההערכהכלכלמנסע

ואחרים"),("חפץאותי!שהסיתהואהרילא!בבקשה,לא!ארש

ואדקורלואכאיב"אנייעקבי:ולידנטל".ב"יעקביגםחוזרתהילריהטקסטתחבולת

במונולוגגםוכךלעין,"אצבעלומכניס"הייתיאו:לו"ואכאיבאותואדקוראניאותו.

הבא:הפארסאי

השיממון :הככליהיהעצמי.עםיותריכוללאשאניהרגשתיורבעבשמונהלירנטל

עצמיאתשהשפלתיההשפלההצער,עלהכאבהשיממון,עלהצערשלי,הרגיל

(שם;ההשפלות"כלעלהבושהבפניהם,עצמיאתאשפילשעודההשפלהבפניהם,

הילדים.)מלשוןההיגדמיובאבובמקוםשלי,ההדגשה

לפעמים,מדברת,פרציפלוכא,כמוהאם/אשה/אהובה,שחש,רותהשני,הצדמן

מכלאחרת.סמכותיתבלשוןשימושעושההיאאחריםובמקומותילדים"אל"כמו

אתםהלואשניכם!החוצה"עכשיוולידנטל:יעקבימהצמדנפטרתהיאכךמקום,

אחד,מצדחיש!"הרגליים,בהונותעלהחוצהבמנוחה.לעבודצריךשהמקרררואים

אתם'הלוא ,'שיח'('ספרותי'בגילוידווקאגוערת','אםשלמהשיחמיובאהיגד

אתמעבירהמקררבמנוחתהשימושעצםשניומצדלעבוד'),צריךשהמקרררואים
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 3 •אחרהקשרלתוכומייבאאואחר'להקשרהזההמשפט

הואשלוההיגדלתוךהקשריםלדיןמייבאמהםביותרהמובהקיםהשדותאחד

לשכנע,הצורךמןהמשוחררזהה'אדון',בפיתמידמופיעההקלישאההקלישאה.שדה

הואאיןפעםאףצורך,רקלדיןאצל(האדוןלהשתוקקאפילואולהתחנן,לפתות,

"סמטוכה"במערכוןקיים'.אניכיקיים'אניהואהאדוןשלהיחידההיגיוןמשתוקק).

העובדהפלסטיניבפועלושביםהעובריםהתעמרותנוכחהאמבטיה"),"מלכת(ברוריו

למתעללים:יופי'להאומרתשלה,הקפהבבית

אללהגיד:מוסמכתאנישואהלניצוליוכבתקרבי,חיילמהםשאחרילדיםלשלושהכאם

ילדים,לשלושהכאםלכםאומרתאניזאתבמטבח.מלוכלכיםספליםהרבהישבערבי,תפגעו

ואחרים").האמבטיה("מלכתשואה.לניצוליוכבתקרביחיילמהםשאחר

בסמלילהצליףאמוריםהאמנותיתהעשייהחומריכלומרסאטירי,משפטזהו

ראויאבלשלה.והצדקניתהסחטניתברטוריקהזהובמקרההשלטת,האידיאולוגיה

בתוךבקלישאותהתכוףולשימושהמופרכתללשוןהלוגי,התוכןלהעדרלבלשים

וגם ' ...לכבת , ...ל'כאםבזו:זוכביכול,מתנגשות,הקלישאותהזה.האחדהמשפט

בעודמשובצתהזאתהקלישאהכן,עליתרמתוכן.ריקותשהןכיווןמתנגשות,אינן

שנאמרמהעלחזרהשהיאהארוך,המשפטשלהשנייההמחציתלמשל,ייבוא.מיני

הצהרה,ניסוחשלהמשפטימהשדהלשוןמייבאתבתור')אומרתאני('זאתלכןקודם

מייבאותשממנומובהקשדההואהמשפטיהלשוניההקשר Iאכןבמשטרה.עדותאו

לפעמיםהסמכותי,ההקשרעלואריאציהזוהילפעמיםהיגד.חלקילדיןשלדמויותיו

'אימהית':בקלישאהעצמהאתממצהב"חפץ"כלמנסעסמכות.נגדמחאהשלהקשר-

כמובן,יופי'לה,שלההיגיוןזהואימא."אניוכאימאאימא,זושאימאלךאמרתי"הרי

 .ריקותומיצויתוך

הקומדיות,בכלללעג.מושםאינוהסמכותיהשיחשבהלדיןשלקומדיהאףאין

הכיבוש,עלהלשוניהייצוגשלפארודיזציהבאמצעותעקרהפעולההיאהפעולה

חפץמדברהתלתלעלבקרבהלאה.וכןהחיזור,המשא·ומתן,הפיתוי,הלקיחה,

הילרי:מהשיחכךאחרורקהמשפטימהשיחלקוחהולשונובמספריו)משקשק(בעודו

מחזה,באותושוקרא, ; 4שיק·שיק·שיק"בשמי:לךולענותלייצגלמספריים"תרשה

שלולאאדם,שלמעמדמקבלשהמקררכיווןהזה,ההיגדאתמטלטלתהמקרר'שלבמנוחה'עבודתו 3

גמורה.ה 1 ך<;שלממדהסמכותיותמקבלתכאןחפץ.

ופרפר,גריפסולומוןכמוחפץ,וגרוטסקי;פארורימרדחפץ,שלהמרדהיאכלמנסעשלהתלתלגזיזת 4

משלושלבדה'מאמציס',אבותיהםבידימומתיםשלושתםהלוינית,בקומדיההיחידיםהמודריםהם

אולמרוד,צורךאיןשבוהפרה-אדיפליהמבנהאתכאמור,מעדיף,לדיןאלה,אדיפליותקומדיות

האשה/אם.אצללהתקבלאלאאב,נגדלהילחם

 5מטעם



 11 7המזרח·תיכוניתהציונותשלהאירופיתוהפנטזיהלדיןחנוך

אתטישטשתםכמוהם?!ומתנהגנראהאומללכלאםמאושרים,להיות ..."למהאומר:

רוצההייתיכאלה,דבריםמאשרתהממשלהולמההטוב!הסדראתהרסתםהתחומים,

אניכן"ועלפוליטי:שדהמאותוייבואאותושלוהמשכואומללה!",ממשלהלדעת!

טיגלךביןבעימותמקומכם!".אתתיפסובפרט:וחפץבכללאומלליםאליכם,פונה

כאלאליועודלהתייחסלאה'הורים'לאיוםבתשובההאחרון,מסייםלאדשוכלמנסע

הנאשם/אסיר'שלמצידו(ענישה/אכיפה),המשפטמתחוםבמטאפורהרציני'אדם

שליש?"לישתורידוסיכויגם"ישכמובן:

רווייהבחפץלהילחםגלךטישלשבועתוב"חפץ":לריבילייבואדוגמאותשללהנה

שיהמנוצחחפץאתלךאביאאניהניצחון!עדבעדילעצור"לאצבאיות:בקונוטאציות

טבלואיד:שלכותרתבלשוןבתושלהתעללותהאתמתארגלךטיפוגרה!";שללחתונה

התייצבותואתמסבירגלךטיבמכנסיים";אםלעיניכלולותיה,ביוםבתובידיהוכה"אב

לפוגרה"לערוק-בחרה"הקידמההיסטוריוניים:במונחיםהאםנגדבקרבבתולצד

ואוצרעיתונאיתפרסומתשלהזה,המעורבלסגנוןמעניק'לערוק'הפועל(ואולם,

החשובה'אהבהעלפארודיתהצהרהמעין'שלילי','סנסציוני',ממדהיסטוריוני,מלים

האב,חפץ";בוא,חסותי.אתמקבל"חפץלחפץ:יחסהאתמתארתפוגרהמהחוק');

עלאומרתצ'ירליץ'חנהכלמנסע":~יאו ...אוטונומיכלמנסע"אניעצמו:עלטיגלך

לארוסה:פוגרהדמוקרטית";מדינהבנינוכךלשםהקירות.אללצעוק"שימשיךחפץ:

 ,,ומתמדת.מיידיתבכוננותאצלי'זהאיךיודעאתהאזל~הוב, ם~"
המיועד:לחותנואומרצ'רכסהמסחר.מתחוםה'זר'הלשוניהשיחמיובאב"שיץ"

מאוחרמה?" ...אוהבתוהיאלקרדהאוהבאניכמה.תתפלאמתאימים.ואניבתך"שיץ'

חדריםשלושהשלדירההאבאיתן"ולפיכךחוזית:בלשוןהעיסקהאתהחתןמנסחיותר

מאתייםפלוסמכוניתפלוסלעירמחוץחדריםשלושהשלדירהלחילופיך,אובעיר,

לעיר."מחוץביןבעירביןבמזומן,אלףוחמישים

מאוחיו"):("הזונההמקחעלעומדיםשהםבעתברונצצקי'לזונההויביטראומרוכך

יישאר,לנצחבחצר'שקל'מאההזההנוראהמשפטרקחלום:כמונחלוףואת"אני

לדברעוברתמידאבלכמורה/מהנדסת,לומשיבההזונהתהום!";פניעלחושך

ואלשלוםתגידסבא,מפגש,נקודת"איןחנות:כמנהלתובהמשךתנועה,כשוטרת

"שמעהמקח:עלשעומדוכמיכנביאמדברתהיאכךאחרהלקוחות."לתנועתתפריע

מאה."הואהתעריףהאלוהים:דבראת

(כמוקומייםאירועיםמאודהרבהשלמתיאורשונהאיננוהללומהדבריםדברשום

בתוםלדיןשעושהמהואולם,העתקים").בשלושהאהבה"מכתבעלהידועהבפרפראזה

השימושלשיח,שיחביןהתרוצצותואחרים,משדותהיגדיםשלוהייבוא-ההיגד

הזאתהלשוןאתהופך-הפוליטיתמהסאטירהההימנעותובו·בזמןהפוליטי,בשיח
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("הג'יגולוהחיים"התהוותעלאשה"הרהוריבסיפורלקרואראויכל·כך.למיוחדת

מעירובבנוייםוהמשפטיםהאם,בקולשימושעושההמחברקולואחרים"),מקונגו

עירובלהקשר,הקשרביןדקיםממעבריםלשוניים,הקשריםשלמאוד,עדיןזהיר,

מדעישללשונייםהקשריםלתוכומייבאוזהאימא',של'קולהעלכלקודםהנשען

חי-ועשריםמאהעד-"ויענק'להה'יידי':אוה'יהודי',ההקשרהפילוסופיה,החיים,

הואאבלמתה,מזמןכבראנימת,וכשהוא-לטעמימדימעט-שנהשמוניםאוששים

שלהאגבלברכתלבשימוושלמה'לה."משה'להוילדיודינה'להאשתושליענק'לה

היהודית.המדוברת,העבריתכאןנשתלתאחתבבתועשרים'.'מאה"עד

עברושלווהקומדיותלוין,שלהלשונייםהאמצעיםהתגוונוכאמור,הזמן,עם

לשונועוצמתמלואעללעמודאפשראיכיטועניםישלפרוזה.ושובשקולות,לשורות

לעברית.שמתחתהיידישאתלקרואבלילויןשל

לויןשלהםובייקטמיהוובכן,

יהודיות,עיירותשתיביןהכלל',מן'יוצאבאופןהפעולה,מתרחשתופופצ'ה"ב"יאקיש

ליבן.השדכן,שםמתרוצץבעיקרופלאצ'ינקי.פלאצ'קי-אירופהבמזרחפארודי;ת,

הרכבתלתחנתנרוץ"בינתייםיאקיש:שלאביובדברימסתיימתראשונהתמונה

במהירותמכן,לאחרתיכףהשנייה,בתמונהגםחדש."שדכןלעיירהבאאםלראות

גםוהגיעחצות,רכבתהגיעה"הנהוקורא:הרכבתבתחנתאבאותוניצבפיידו,אה·לה

הורדתבשמים,השמשאתעצרתלשניים,סוףיםאתביקעתאתהאלוהים,לנס:הזמן

יםואחרים"):החיים"מלאכת(בתוךשדכן"איזהגםפעםשלח-מתיםהקמתמבול,

העירובאתמעניקיםלתפילה,כתשובההשדכןשלהמיידיובואואלוהיםוהשבעתסוף,

מרמתהמחזה,עיצובגםההיגדים,לייבואמעברשכאן,אלאכה.עדעסקנושבוהלשוני

ממזרחיהודיתדרמהעלכפארודיהנראההתלבושות,שלהאחרוןהפרטעדהלשון

לילדיםעליכםשלוםדרךמ"הדיבוק",העברי'בתיאטרוןשהוצגהכדרךאירופה,

בסקס.מתרכזזהבמחזהשהעיסוקאלאלמל"."קוניהסרטועדברקוביץ',בתרגום

לקייםיכוליםהםשאיןכךכדיעדמכועריםזוגבנישלבנישואיהםעוסקהמחזהסיפור

יפהפיה,צרפתיהנסיכהמגיעהדבר,שלובסופולהם,עוזרלאדברשוםמיני.מגע

העירובפופצ'ה.כלפיחובתואתלקייםמצליחוהואהתשוקה,אתביאקישהמעוררת

יאקיש:אומרכךפארודיה.כולו-בועסקנושכברהלשוני

ליואיןהיסודעדמכועראניכיאשהליאיןנשרף,אנימשתגע,אניאומלל,אניבודד,אני

בריא,בחוראניהמזללרועאבלהכל,עללוותרכברליאכפתהיהלאהכיעור,עלשיכסהכסף

נוחרים!ואתםבוערשלכםהילרואימא!אבא ...בריא
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הפארודיהמכליותרבולטתאבלקצרצרים.מיובאיםמהיגדיםעשויכולוהזההמשפט

(אברהםחוקריםכמהכתבושכברלמהבניגודואולם, 5בוערת",העיירה"אחים,השירעל

כנגדהגלותי''היהודילטובת"הכרעהלטעמי,כאן,איןנגיד),חייםבדאון,אריאלהעוז,

שלו:הפוליטיתבסאטירההחדש"ה"יהודילסמלילועגלדיןכי(אףהחדש"''היהודי

לטעמיחשובב"הפטריוט"),עשתלהבהמתנחלאואמבטיה",ב"מלכתהנועזבועזלמשל,

החדש'היהודי'דחייתשלהתיאורשלו.הסאטירהמןבנפרדהלויניתהקומדיהאתלקרוא

ישכאילופעולה,איתרמשתףלפחותאוהציוני,הנרטיבאתמקבלהלויניתבקומדיה

חיתההזאתהלאומניתהתביעהכאילוחדש','יהודיכזה,דברפעםאיהיהאוכזה,דבר

התביעהשלההגשמהמידתעלהסוציולוגילדיוןמעברבחיינו.ממששלנוכחותלה

הלויניתהקומדיה 6כזה,דברשוםהתרחשלאהלויניבעולםחדש','יהודילברואהזאת,

מזרחי'חלקוהארץ'ילידהגדולחלקועברית,דוברקהללפניבארץ'בעברית,הוצגה

הבמה''עלל'גלותיים'לאהגיבורים,אתהופכיםאחרים,כמוכאן,המצוטטיםוהקטעים

הצרפתיה.הנסיכהמול-ובקהלהבמהעל-ליהודיםאלאבקהל,'צברים'לעומת

"פנטזיהאתכךלקרואביקשתיכאשרהחיבור,שלהראשוןבחלקהזההענייןעלעמדתי

חיינולעומתלים,מעברוגדולהיפהאשההפנטזיה:טיבאתכלומררומנטי",נושאעל

בנקודהבדיוקלבמההקהלביןהזדהותמייצרותהקומדיותכן,עליתרכיהודים.כאן,

 ...יכולאני"איךואומר:הצרפתיההנסיכהאתרואהיאקיששם.והיופיכאן,אנחנוזו:

 ...אניעלובכמההואלחושיכולשאנימהוכל ...כל·כךיפהואת ...כל·כךנפלאהכלכאן

אךעולם,ישאימא,"אבא,אומר:הואבעיניו,וכשדמעותהוריו,אלפונההואאזעלוב."

אפילוהזה,הניגודשלולאזכוריםלציטוטיםסוףאיןהבושה."-ולנולאחרים,שייךהוא

מאוד.המוקדםב"קרום"

הלשוןריקוןבעזרתלדין,אצלהסמכותעלהעירעוראתשמניתיאחריובכן,

בענייןלדיןשלעמדתוהשני:הפוליטיהממדאתלהדגישמבקשאנימתוכן,הסמכותית

בולט(כאןבאירופהנמצא'באמת'שהיופימשוםלאמובהקת,פוליטיתהיאהסובייקט

בגללדווקאאלאהריאלי),הייצוגי,מתוכנוהדימויריקוןשלהפארודיהממדמאוד

פרויד.שלהחלומותבפשרהבוערהילדחלוםעלגםואולי 5
דתיים·לשעבר,מנקודת·ראותם,כביכולה'דוס',הישן',ה'יהודיעלההומורמןהמתפרנסיםסופריםיש 6

ברדיצ'בסקי'ואתכרכראת'להמשיךזהניסיוןהמודרניות.שלהגדול'ל'אחרמנחתםאתמגישיםאבל

שייכיםאנחנועכשיוהיהודי,הפיגורשלהמחסום'את'עברנולפיוה'מערבי',בשיחשימושעושה

'היהודיאתלושהמציאהציוני,ה'עצמי'לאישורמאמץעושהזוספרותלמערב.כלומרלמודרכים,

ההריגה""בעירשלהמחודשתהקריאהטובה).דוגמההיאבארחייםשל(הפרוזההמערביהחדש',

ההתגייסותעלביקורתמתוךייקראווברדיצ'בסקיכרכרגםלבאות:סימןהיאמירון)חבר,(גלוזמן,

של'נוצרי')-(ובעצםה'אוניברסלי'הדגםלאימוץובעיקרהישן''היהודילשנאתהאידיאולוגית

ונו'.עולמות""שניביןאולנפש",גוףבין"היקרעות
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 1כאמוד Iזושזרותומשוםההיא,האשהאצל ,'"םש'זדים"אנחנושלהעיקשהדימוי

לחיותכדיאותועוזבאינואםבמערב,זדהיהודיהציונית:באידיאולוגיהמוכחשת

גדלהבמידההזאתהזרותעלוחוזרשבלדיןמהמערב.חלקשובהואשאזאלאבמזרח,

חריפות.שלוהולכת

אינהאחדותוהסובייקט.שאלתלדיןאצלהתרחבהבעבודתו,מסויםמשלבובכן,

מערבית.אשהאלא-להתגשםסיכויאיןאליהשלהשתוקקות-יפה''אשהסתם

שודעלהמתיםעםושיחתוספדולשלה'קדיש'בין-הזההניגודממלאגומי"ב"סוחדי

באמצעותהמוגדרהגבר,ביןהמתחמרכזי.תפקיד-טקסםשלבכריכהג'ייןלביןהבד,

מהבשבילהניצבתהבמה,אתכלומדהמקום,אתבונהאפשרית,בלתימערביתיפהפיה

לפתעבחושך","ההולכיםמןסצינהאצטטבמערב.לאהמערב,מןדחוק'כאן',שמצוי

בקיצור:מצבתועלשרשוםמהאת"מצטט"מתכלהבמה.אלהמתיםפורצים
וכך.כךשנתעדוכךכךמשנתוכך.כךעייףמת

וכך.כךבןוכך.כךלארץחזרתיוכ,דלכךלארץבחוץשיניתימהבית,וכךכךהורץמת

וכך.כךבתוכך.כךמהביתאשתו.מרירהמתה

] ... [ 

במנוחה!פהולחלוםלשכבפהאפשרשאיפהזהמהוכך"!וכךוכךוכךוכך"כךנו,רתהןמת

תחלום?!מהעלמרירהמתה

ומשיח!לקרדהנשים,-חולמים?מהעלרתהןמת

לך?נשארהעודולשון"נשים"!גסמת

 rדרעקעססיפור!אותותמידרבים,תמידשטות,אי'מיואשמת

וכך'צ'יק.כך •ילדזאטוטמת

] ... [ 

לחלום!קצתשקט!קצתמספיק!אמרתםלהגיד,דירבותי,די,רתהןמת

לכולם!הפהאתסותםתמידאתה,לךישומהגסמת

מוות!עלאלאטחוריםעלפהשוכבשלאאדוני,לי,שישמהליישרתהןמת

אדוני!מוות,עלמאושפזיםכולםזהפהיבלת!עללאפהאניגםמרירהמתה

 ] ...ן

תבנה!לךקברותביתאלהעםתבנהלךמנוחה!יתנולאדרעקעס,אי,מיואשמת

שקט?!פהלבקשצריךפעמיםכמהרתהןמת

 rפפפפצצצץגסמת

 rדרעקעסאי'מיואשמת

לך!נראהכברפה,תבואגסמת

] ... [ 

אסיאתים!עםתתפגרלךנפלתי!לאןדרעקעס!אי,מיואשמת

] ... [ 

בווינה!להיקברצריךהייתימיואשמת
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פפפפצצצץ!מאד!רגישקלאסי,מוסיקאיכאןחבר'ה,טובה,תעשוגסמת

וטרקטוריםואלמנות,חזנים,יום·יוםהרעש!והרעש,מטנפים!תמידמטנפים!מיואשמת

מזמזם-הטרקטורמתרחקהטרקטור,מטרטר-האלמנהמשתתקתוקבלנים;

נמאסהכמהנמאס,כמהאוי, ! ...האלחוטיהטלפוןמצלצל-המטוסנעלםמטוס,

אבק!קצתעלמהומהוכמהורעש!זבוביםאבק,הזאת,המקוללתהאסיהעלינו

"נדאה-פה!"אתה"תבוא-למטה:ההורימתחיללמעלה,השוקנסגרובלילה

מנוחההמוותאחדילנוהבטחתאתהאדירים,אלוהים ...פה!"אתהתבואאות,ר

בווינה!!להיקברצדיךהייתידדעקעס,הנכונה?!ואיפההמנוחהאיפהנכונה;

ואחדים).בחושך"("ההולכים

הרלוונטיהדיוןעלואפילוהזהבדיאלוגהנפלאיםה'ייבוא'סוגיפירוטעלמדלגאני

בחוץשיניתימהבית,וכך"כךשלהכואבהפיוטעלוגםוכך','כךהתלמודיבאידיום

הדחיסהטכניקתעלפרוידאצלשנאמרמה(כלוכך",כךלארץחזרתיוכך,לכךלארץ

להצביעמבקשאניהזאת).השירהלשוןשללתיאורגםיפהבדיחה,שלאחדכמודל

ההתנגשותאתמחדשבאמצעותהולהגדיר"אסיה",לעומת"וינה"האופוזיציהעלרק

נכתבהזוספרותהמדינה','דורשקרוימהבתחומיהישראליתהספרותשלהמסורתעם

לעומתישן'('יהודיהציוניהאידיאולוגילמתחלתתכוונהמתוךאידיאולוגי,כפרויקט

הלאומניתהמיתולוגיהבהמצאתלהשתתףכלומרבשר·ודם,שלגילוםחדש')'יהודי

החינוך.מערכתשלהלימודספרילתוךההיאהספרותנכתבהכאילוהזאת,

נורמליזציהכזהדברישכאילוהזאת:לספרותחשובהכיבדברכופרלדין

קנהסתירה,מתוךלכאורהבגולה").יהודיתל"אנומליהתגובההציונית,(באידיאולוגיה

השמאליות,החילוניות,הליברליות,בגרסאותיהודווקאהזאת,באידיאולוגיההמידה

בפאריזהפארודית,בטקססהפארודית,באוחיולדין,(ואצלב'מערב'דווקאמצוי

עםהחלהלאה'אוניברסלי',אלאוה'אירופי',אלהיהודיתההשתוקקותהפארודית).

כלומרבמזרח,התיישבותשלהפרויקטבתוךאבלההשכלה,עםכבראלאהציונות,

המערב,אדוןמטעםהמזרח,אדוןשלהפונקציהמילויבאמצעותה"נורמליזציה"הגשמת

הפרוזהמכחישההזההמסלולאתבדיוקחדשות.משמעויותהזאתההשתוקקותקיבלה

ניסיוןמעיןהיהיהושעא"במאתהאלף"תוךאל"מסעשלה.המרכזיבזרםהעברית

האיסור ...בזכותמהמערב,חלקהםהיהודיםאחרת:"היסטוריה"להציעבמיוחדגס

האירופיות,העינייםנוכחעוזאצלהחדש''הישראליתיאורואולם,כן.מונוגמיה,על

עלדעתיאתכתבתיוכברהזאת.לתנועהמענייןנופךמוסיפותהגרמניות,ובעיקר

בעמדהלשלבשלוהצורךבגלליותר,בוטהיהושעא"בשלשהגזענותלכךהסיבה

.י nלמזרשנאהשלנימהה'נורמליות'שלהזאת

 . 2כמוכעסלמזרחושנאתויהושעא"בעלמאמריאתוראו 7
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בנייתבאמצעותהישראלית,הספרותשלהמרכזיהזרםעםלדיןשלההתנגשות

בהכחשהלהשתמשהסירובמןבדיוקנובעתמטקסם',לאמפאריז'כ'לאשלוהסובייקט

'כןאנחנוב.כאן';זרים'לאאנחנוא.בישראל:הדומיננטיתהאידיאולוגיהשלהכפולה

היהודים",ב"מדינתהרצל,אצלכברלקרואאפשרהזההפרויקטאתמאירופה'.חלק

"הברבריםמולכחומההיהודיםמדינתאתלבנותולמערבליהודיםהבטיחכאשר

מצדלחרדים,אוהמזרחית',ל'עדתיותהגדולההאיבהאתלהסביראפשראימאסיה".

'המחנהשללב·ליבוהיאהזאתההכחשהכילהביןבליהציוני,והשמאלהליברלים,

הלא·מערב.שנאתכוללמערבי",מ"היותשואבהואהנאורותדימוייאתהנאור'.

לארץ"בחוץהצלחתילא"אימא,

מפילדין,חנוךמאתמונולוגזהאיןלא,המאמר.שלבמוטוהמצחיקלציטוטהזמןבא

בחברהחייםאנחנו"האםקלישאות:שלשורהבאמצעותהנישאאחת·מן·האדונים,

משמעות?"חסרכהשבתוכנוהמוות"האםוגם:הזולת?"אתלהשפילהוארצונהשכל

שלושלפניהתפרסםהראיוןאמפתיה?".ושלסולידריותשלגילוייםלנו"איןוגם:

חיתהשמטרתהכתבהבתוךהשנייה,האינתיפאדהשלהרצחניבשיאהשנים,וחצי

העיתון:במחאתהסתכםהכתבהשלעיקרהשהוא',מהאיננולדין'חנוךכי'להוכיח'

אףעוררלאבארץמעמדולביןבחו"ללדין]נשלתדמיתוביןוהלךשהתרחב"הפער

בדברים.סדרלעשותהכתבהבאהכןועלהישראלי,"התיאטרוןבחוגירצינידיון

בכתבה 8יהושע,רבקההפסיכואנליטיקאיתהופיעההמרואייניםברשימתאחרונה

אתמוציאהוהיאהפסיכולוגי,מההיבטלדיןשלמחזותיואת"חקרהיהושעכינאמר

שלקוראיוכילקוראיו,גילהלא"מעריב"למעשיו."מודעותחוסרמחמתזכאילדין

ראתההחוברתשכןה"מחקר",אתלקרואזכוכברשלו' 7בחוברת"מקרוב",העתכתב

העלתהלאההרחבהכיללמדיכולב"מקרוב"יהושעשלבמאמרעיון . 2001בסוףאור

לדבר:ליהושעלתתראויואילךמכאןהורידה.ולא

הםבחו"ל,מוצגיםכשמחזותיואבלותעוזה.דמיוןרבמקורי,פורה,יוצרהואלדין

שללשונולכאורהכימוזר,זהסיבה.ללאופרובוקטיבייםגסיםילדותיים,נראים

בחומריםהמחסורולמרותחזקה,הטראגיותאוניברסליות,אצלוהבעיותפשוטה,לדין

את("לשחוטהמקומי.לקונטקסטמעברלתקשרמצליחהלאיצירתובחו"ל,חדשים

 9 .) 9.8.2002"מעריב",סופשבוע,השוחט",

שלו,ה"תיזה"מהימהכתבשמעתיכאשרכתבה,לאותהלהתראייןסירבתיכיאומרה'שקיפות',למעז 8

העיתון.מצרהצלפותכמהספגתיכךועל

 5מוכעס
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הלשוןכיברורבאריכות·מה.עמדתיכךעלפשוטה.אינהכמובן,לדין,שללשונו

אתהמתתיאורעםמתרגםלעשותלמשליכול(מהלדיןלתרגוםגדולמכשולהיא

חזרתיוכך,לכךלארץבחוץשיניתימהבית,וכך"כךכזאת:מציבהבלשוןעצמו

שלהאידיאולוגיבממדמצויהעיקרהעיקר.איננוזהאבל .)?"ךכוכךבןוכך.כךלארץ

לתקשרמצליחהלא"יצירתווכןאומרת,היאאוניברסליות,"אצלו"הבעיותיהושע:

תמידהואהאוניברסליקולוניאלית:חניכותשלדימויזהוהמקומי".לקונטקסטמעבר

איננו'מערב'שאיננומה ,'םש'הואהאוניברסלילהצלחתהמידהקנהבמערב; ,'םש'

כל·חוזרלאוניברסליהפרטיקולריביןהמתח'פרטיקולרי'.'מקומי',אלא Iאוניברסלי

בצורההופךהואיהושע,אצל Iשכאןאלאהעברית,הספרותבביקורתפעמיםהרבהכך

לכנותשאפשר(כמוהאוניברסלי'ל'פוטנציאללאהמידה,קנהלהיותביותרהוולגרית

גיבורוקרוםשלבלשונוהתוצאה.למבחןאלאלמשל),שקד,גרשוןשלההבחנותאת

לארץ."בחוץהצלחתילא"אימאלדין:של

קוראת"כשאניעצמה.עלמעידההיאאותי,"העסיקהזה"הפעריהושע:אלנשוב

אנחנוהאםנוחות.איחשהאניחיינו',מולמראהמעמיד'לדיןבנוסחביקורותעליו

המשךאתלקרואאפשרעכשיוהזולת?"אתלהשפילהוארצונהשכלבחברהחיים

מלאךמוכןלחיות'רוצים.'כולם"בהצגהיהושע:מוסיפהכךאחרלמעלה.במוטוהמלל

ועכשיו 10אצלו."שחוזרמוטיבוזהאחר,שלבמותופוזנאשלמותואתלהחליףהמוות

המונולוג:שלשיאו-

התחנךהואגילו,לפיהשואה.בחווייתמודעלאבאופןעסקשלדיןהיאשליההנחהלכן,

דאייהזוויתדדךאבללשואה,להיפתחהחלהכשהישראליותהמאוחדות,החמישיםבשנות

אותוהפךהואשלו,המודעותחוסרבגללאבללנושא,התגייסמודעות,בלילדין,סולדת.

לדיןהזהבמובןחיינו:כ'דאילונדאהזהמודע,לאהקהלכשגםמורכב.ולאלסטדיאוטיפי

לדיןשללשונומוזר-לכאורה"וזהכמקרוב:שהופיעהמאמרמןציטוטהנהבהמש,ךושטחזמןלחסוךכדי 9

המקשיםלמשל,עגנוןשלאלה(כמומיוחדיםתרבותייםופדנטיםחסרתגמישה,יומיומית,פשוטה,היא

ההומוראוניברסליות,הבעיותאישיות,הסיטואציותאנושיים,החומריםבתרגום).יצירותיואתלהעביר

למרותזאת,ובכלולכקט).לאוריפידסאותושמשוויםישהישראלי(בקונטקסטחזקההטרגיותנוקב,

לקונטקסטמעברלתקשרמצליחהלדיןשליצירתואיןבחו"ל,חדשתיאטרליבחומרוהצורךהרעב

אינההעתבכתבההרחבההטקסטים.בשנימשווהחיטוטעללוותרכדיזובדוגמהדיכידומניהמקומי."

מהקשרם',דבריםב"הוצאתלהאשיםחיתהיכולההעיתוןאתהרייהושע.עםחסדעושה

הידעעליהושעסמכהאילמלאאוריפידס.שלאלקסטיספיעלנכתבלדיןמאתלחיות"רוצים"כולם 10

חוזרתוזואוריפידס,שלהמצאההיאולבקשתו,בעלה,במקוםלמותהאשהנכונותכימגלהחיתהשלה,

בכולןהמפורסמות,אתרקלצייןאם-והנדללוליגלוק,שלרבות,"אוניברסליות"באופרותאפילו

השואה.לפנינכתבואגב,כולן,הבעל,למען ) Alcest (אלקסטיס;אלצסטהאשה,מתה

 5מטעם



לאוריצחק 124

בליעידון,בלילמותן,דקשהולכותועלובותמשונותלמוטציותנהיוהאדםבנינתקע.

 ! !מוסרית,התמודדותובליקונפליקט

דווקאיהושערבקהשלהם.הבעיהזוהשואה,לחווייתמודעיםאינםוקהלולדיןובכן,

הזאתהתנועהדומה(כמהמודעלהיותהפךלאשלדיןהואאותהשמפליאמהמודעת.

תפסלדיןשני'מצדואחרים"),האמבטיה"מלכתראושוסטר;המורהשללדמותה

השואה.חווייתאליו:מודעתכפסיכואנליטיקאיתשיהושעמהאתמודע''לאבאופן

כבת·ביתאלאלניצולים,כבתאוכניצולה,דווקאלשואה''מודעתאינהשהיאנדמה

ענייןשהיאזהאיך'מקומי'?ענייןלאהיאשהשואהזהאיךכיהאוניברסלית.בתרבות

המאוחרות,החמישים"בשנותפירושומההשואה?דווקאלמהכלומר''אוניברסלי'?

השואה,הללו:השאלותעללהשיבפשוטדילשואה"?להיפתחהחלהכשהישראליות

אתשפותבבלילבלילההצועקהשכןשלזושלנו","השואהאיננהיהושע,אצלגם

בידהקטנות,בדירותלילדיהם,ניצוליםסיפוריאיננההשואהביום;שותקשהואמה

שכתבו'פרטיקולרי','מקומי',ענייןאותואיננההיאבקריות;אוחולון,אואליהו,

ספרותבאותהאלאלשואה",להיפתחשהחלה"הישראליותבתחומידווקאלאועליו

עלמדברתיהושעלא.וכללכללהחמישים.שנותבסוףאזאיניצולים,שלמצומצמת

המאוחרותהשמוניםשנותמאזפופולריתמערביתתימהאוניברסלי",כעניין"השואה

המוגבלים).באמצעיואחדכלהזה,הגלעלשנסקושמותשנירקהםוגרוסמן(ספילברג

לחימהשהפכהאחריורקהשמונים,בשנותרקהעבריתלספרותהשואהנכנסהמדוע

בחיבוראיננומקומןאבלבאמת,המעניינותהשאלותאלההאוניברסלי"?ב"מערב

ביהושע,מפציר"מעריב"כתבמקום,מכלראויה.תשובהעדייןלהןניתנהולאזה

תשובהכמובןישיהושעולפסיכואנליטיקאיתלגאון"נחשבלדין"למהלושתסביר

רקכלים,לוישעמוק.משהוקלטהוא"כיהטיפולית):הנעימהאתלהחמיץלא(ראוי

עכשיו:מגיעהעיקרהתפתח."לאולכןמודעהיהלאשהוא

לאוהיאאותהעיבדלאשהוארקהשואה.חווייתאתתפסהואגאון.הואשלובאינטואיציה

מוטציותאלומראה.לאזולי.צורםמאודזהחיינו,אתמשקףשהואכשאומריםלכן,מורכבת.

הפעראתשיצרמהזהתקוע.הואכימשמעותיתתובנהמשוללשלווהחומרטראומה,שעברו

כשראיתיאבליותר.הצליחוהצגותיושואה,לחוויותיותרדרוכיםשםבפולין,חו"ל.וביןבינו

ולארגרסיביאינפנטילי,נראהזהרוצה.הואמהלהביןהצליחלאהקהלבאיטליה,שלומחזה

 .קומוניקטיבי

שלשפסיכואנליזהל"מעריב",בראיוןמובלעשרקמהאתיהושעמרחיבהבמאמרכילהוסיףגםראוי 11

לחברה.גםכךלא·מודע,שלליחידמהכלים.לאותםזקוקיםיחידושלחברה

 5מטעם
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יהושעשגםהחוויהזוכזכור,השואה.חווייתאתתפסשהואמשוםלדין,גאון,הואובכן,

אחריהרבה'כלומרמזמן'ודיאינטואיטיביהיהזהשאצלומשוםגאוןשהואאלאתפסה,

מופיעהכןאםהיכןהאוניברסלי.ובמערבבספרותבהשדוברלפניהרבהאבלהשואה,

//חווייתבעצםהואלושהיהמהכלכימופיעה,לאשהיאזהואזלדין?אצלהשואהחוויית

שמדוברמשוםהשואה?עלמדברהואאיןמדועובכן'מודעת.חיתהלאוזושואה//

נבדקת?היאשבוהמקוםמהוהמוטציה?נבחנתכיצדטראומה,,,שעברוב//מוטציות

ישאחדמבחןרקוגורמיו?הסימפטוםנבדקיםשבההאחרת','הסצינהאוהסצינה,מהי

תודעתישיהושע,יודעתבפולין,כלומר, ,,,ל,,וחוביןבינו//הפערלדין:בשבילליהושע

לדין(אגב,כמובןאוניברסלית,איננהפוליןאבוי,אבל,שם.הצליחלדיןולכןשואה,

מהמערכוןהמורה(בסגנוןהאולטימטיוויתההוכחהמגיעהכןעלשם),'הצליח'לאכלל

הואמהלהביןהצליחלאהקהלבאיטליה,שלומחזה//כשראיתיאיטליה:-//שוסטר//)

שהיהואפשרבעיתונות?הביקורתבעינירקהאםההצגות?בכלמסוימת?בהצגהרוצה,,,

לחםהציעהכלוםבשיחה?יהושעהשתתפהשמאהקפה?בביתההצגהאחריבשיחהזה

אינפנטילי,נראה//זהמקום:מכללדווח?כדיוהקשיבהשתקהבכללאוליגרסתה?את

לזה.נניחאבלנראה?זהלמיקומוניקטיבי."ולארגרסיבי

היחסיתושהצלחתןיהושע,א//בהסופרשלרעייתוהיאיהושעשרבקהלומרראוי

שרבקהלהניחכמובןאיןזה.לראיוןיותראופחותהקבילהבאיטליה,הבעלמכירותשל

אלהלפחותיהושע,שלמטופליהכילקוותישבעלה.במקוםזהבראיוןמדברתיהושע

לטיפול,באובגללההטראומהכינקלהעלמשתכנעיםאינםשואה,ניצולישאינם

חייואפילוהכבושים,בשטחיםכקלגסשירותאואם,מותאואב,מותבשואה.קשורה

יקר.כל·כךהריוהטיפולקשים,דילהיותיכוליםנישואים,

ומשיח"לקרדה"נשים,מתרגמיםאיך

כהעדשתורגמוהכרכיםארבעתאתשיקראמיאבלכמובן'קשה,לדיןשלהתרגום

המכשולאתלעקוףאפשרכילהיווכחיוכלסנדרוביץ',לוראנסשלבידיהלצרפתית

שאינםמחזותישנםכן,עליתרכן.לעשותמאודקשהאםגםלדין,חנוךשלהמטאפורי

למשל,ה'אוניברסלית',הזירהלביןבינםתרבותשלתהוםישזאתובכל'מקומיים',

לעצמו,יאמרהזההמחזהשלהמערבישהצופהכמהכלחולם".ב"הילדהמשיחביאת

יהודי'חילונימחזאי'זהואוחסידיים',במונחיםגאולהעלהמדבריהודי'שלמחזה'זה

תהיהבהצגההאוניברסלי''הצופהשלצפייתויהודיים',במונחיםכפירהעלהמדבר

נגזרהזה,במחזהוהכפירההגאולהמושגיכילצייןלמותר'מבחוץ',הבאכבמשהו

כךהאוניברסלי.כלומרהאירופי,החילוניהצופהשלהרליגיוזיבידעלהתנגשעליהם
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שללבואובציפיהבתכריכים,המתיםהילריםערימתלידבעומרוהחוזה''הילדאומר

המשיח:

תופסים?אינכםקצרי·רוח,טיפשיםאבל

-מתהזמןהזמן!אתקוברמשיח

עומדגדולדבכמובא:הנצח

לפנינו!הנצחניצבאחתרגלעל

 ,לולמה ,ממהרלאבאמתומשיח
בשרשרת,מובלמאחוריוהנצחהרי

אלינובאמשיחקצת,משחקמשיח

ועכשיוההפתעות,הפתעתעם

יחדאיתנולהתענגרוצההוא

האחרונים!הרגעיםשלהציפייהמתקעל

ואחרים").החיים"מלאכתבתוךחולם",("הילד

מדקלמים:והם-המחזאיבהוראותיוכותב-להתעודד""מנסיםבערימההילרים

קצת!עודלנונתענגכן,

כשהמשיחלמותנעים

לפינה!מעבר

ולתחייתלולחכותיפסיקוהאם ,בראשונורהמבריח)בכלל(הואה'משיח'וכאשר

ישבנצרותשגםמשוםאוניברסליהואהאם'אוניברסלי'?מחזהלדיןכתבהאםהמתים?

מושגתה'אוניברסליות'האםמשיח?שלומוותהמשיח,שלשנייהושיבהמתיםתחיית

מה'אוניברסליות'מיןריםדתותאילובני,חילוניםכןאםדתיים?דימוייםבאמצעותכאן

המודלאתמקבלתשאיננה'אוניברסלית',תרבותכזהדברשאיןברורלאהאםהזאת?

באחת ,חסידיבפולקלורכמוהזאתהמוצגתבסצינהיצפוהאםהמערב?שלהנוצרי

במבטאבגרמנית,עםואגדותכליזמריםעםהיום,שלהברלינאיותההורימהצגות

עלאוהחסידותעלנוברו/אושלוםגרשםאתבתוכניהיצטטואוליאוכאילו·יידישאי?

תלבורגניםאשכנזיםאפילוחילונים,יהודיםכאן,האם,והעיקר:היהודים?שלהמשיח

למושגיםכזאת,בהצגהצפייהבעתנזקקים,הםהאםהשמונים,שנותילידיאביבים,

ענייןהיאהמשיחלבואהציפיההאםהיהודים'?שלהחסידות'מושגיעלמתווכים

'מקומי'?ענייןהיאהאםפולקלוריסטי?ענייןהיאהאםתרבותי?ענייןהיאהאםלשוני?
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ב'הרחבההענייןמתחומייוצאמעבריתלתרגוםהיחסהאם'אוניברסלי'?אוליאו

במזרח'?שםאיהמערבשלהמערבית

שלטכניתשאלהזואין'אוניברסלי'?או'מקומי'הואספרולשמואלשלהקדישהאם

"יתגדלשלה:הצמצוםולאהיהודית,העבריתשליותרהמלאבהקשרהשימושתרגום

ויקרבפורקניהויצמחמלכותיהוימליךכרעותיהבראדיבעלמאובא.שמיהויתקדש

משלושיותרלתתמוכןלאמרקחתביתאףטוב,לאאבא,טוב,לאוהמצבמשיחיה,

הואהאמתעולםאלבבואוספרולשלהמונולוגוכלוםשמונה."ששווהלחפיסהלירות

שואליםבחוץ,נשמעמהבחוץנשמע"מהאומר:הואוכאשראוניברסלי?או'מקומי'

אניעולם·הבא,חייואיך .הדולרכמהלהםמספראניהדולר?היוםכמההוותיקים,

חושביםהםהאםהצופים?חושביםמהעפר,"מלאבפההוותיקיםמגחכיםאין,שואל.

דמותנו,בנילדין,שלהדמויותהישראלי,הקהלמולובכן,אנטישמי?בדימוישמדובר

מטקסס,ג'ייןמולאלהסצינותאדם.בנישלתפקידממלאותספרול,שמואלכולל

הקהלומולנו,מפה.אלאמ'שם',איננו'אדם'יודעים:שאנחנומהאתלנומזכירות

משעשעשיחדולמשמעחושביםהםמהלא·יהודים,בספרולצופיםכאשרהאירופי?

אומטקסס,וג'יין'יהודי'?שלאו'אדם'?שלשם?ספרולממלאתפקידאיזהכזה?

מיניתפנטזיההאירופי?הצופהשלהמיניתבפנטזיהתפקידהמההצרפתיה,הנסיכה

עלטקסטזהואםהמונולוג?לשמעלצחוקיכולים ,'םש'הם,והאםמפה)?(כלומרמ'שם'

משוםמיד,מפניו,להתגונןשצריךטקסטזהוהאוניברסליבמערבשם,אזכייהודים,

אנטישמי.טקסטאיננוזהואבליהודי.שלוהסובייקטכיאנטישמי',בכללהואש'אולי

שלנו,התרבותימהמטעןחלקהםהקייטנהודימוייהכרוביםוהדולר,המתיםתחיית

ל'נפש:'גוף'ביןכל·כך)(הנוצריתלחלוקההגלויהלעגכוללהלשוני,העירובכולל

לביןוצופיובינוהפעורההתהוםאתלהסבירכדיהזהבמונולוגדיזה.אתיודעלדין

האוניברסלי.'המערב'

בכל·כךחוזרתשהיאמשוםיהושע,שלשאלתהאתמחדשלנסחמבקשאניעכשיו

אומר"לכאורה,"כאן.אותו,חייםשאנחנוהקולוניאליזםיציריכולםהיגדים,הרבה

חזקה,הטראגיותאוניברסליות,אצלוהבעיותפשוטה,לדיןשל"לשונומגרונה,הנתין

לקונטקסטמעברלתקשרמצליחהלא'יצירתובחו"לחדשיםבחומריםהמחסורולמרות

אוניברסליים,נושאיםפשוטה,לשוןתרגום:המאפשריםהדבריםאלוכלומר,המקומי."

ומאחרונו:אחרות)ממושבותוקקאוקפהכמו(ממששםבחומריםמחסורטרגיות,

תרגום,בטרםעוד'כאן',בטקסטמשהולהיותמוכרחלעבוד',צריך'לכאורהשהבל

יהושעאצלמועתקתהתרגוםבעייתכלומרהמקומי.'ל'הקשראפילודיו,טובשאיננו

המושגיםובעלייהושע,'תרבות:שללענייןחברתיוסדרשפהשלמענייןודומיה

איןסוכנים,(איןמעצמו''עובדהסדרכימניחים ,)'?ל"וחבהצליחלאהוא('למההללו
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בחומרים'המחסורוגםתרבותיות,נספחויותאיןספרות,לתרגומימכוןאיןשגרירות,

סוגשלולאלדעתו',לכווןש'ישאוניברסלי'תרבותי'צורךשלענייןפשוטהואשם'

ונו').השלום',מ'מחנהסופרלמשלמערבי'כלהיטשואהלמשלצריכה:שלמסוים

השאלהאתלשאולהיהצריךואולם,'לעצמה',קיימתפשוטהזאתבהנחההתרבות

מכירות?בקידוםלזכותאיכשהו'הצליחו'ישראליםשסופריםזהאיךאחרת:בצורה

השלוםלמען(שנאבקיםישראלים'כ'סופריםרקאואוניברסליים'כ'סופריםהוכרוהאם

הצטנפואיךהכחישו?מהבכתיבתם?ויתרומהעלונו')?הפלסטינים,עםוהדו·קיום

לאכמובןלדיןבנפרד.בולעסוקוישכבד,ענייןזהוהחדש'?'היהודיאלהתשוקהלתוך

אתביצירתוהכחישלאמעולםשהואאלאבחו"ל,להתפרסםהרצוןעלפעםאףויתר

בחושך":ב"ההולכיםהדמויותאחתכדבריל'שם:'כאן'ביןההבדל

שכחו.מלוחהדגואת

צרפת,לתרבותלחדוראזכהלאלעולם

בן·בית,אצלםאהיהלאלעולם

כלות,בעינייםהסףמןאציץרק

שאני:מהלהיותלארצי·מכורתי,ואשובאסתובב

פולני.מלוחדגעלמאסיהנידחתמחשבה

18,12,2005 
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