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שבתאיאהרן

שיריםשני

הקיר

שמהקצהעדמגיעהש~רהנמהעדלרא;תמעניך
:-:•• •: -7-T T •--:•••-ד-: 

ר;ת ry ~~;;יךפ;תך~ס.ריס ,ה?~מ~ל~ר.ר;ה~להת ry ~;צ
 nלשמ;סנהא;טענהלהןאיןבשקט,י;שב;תנינז-ויים

••:-• : :.'".'' " T ."" -:-ז " T •: -

 ,להןאכפתולאש;תק;תהדבק~שלאנגניךאבניכמ;
: -: •• " : T •: : : '•, : : - : • T ."' 

נדנןע;דשמתה~הור;א;תלמטהמסן.ןנל;תהןאבל
:-T - : : - : ' •• T : .'' ' : -.י• • : T 

w ליםל~w ריס,~לי ת;~~~רק::קמ;~:קיר;ת,לא::זז.
ננקניק~;ת,מלהג;ררתמלהנהירה,מתחילהואז
 '•:-: 'T '.''." T ' ז•: T •:-:ז

להגיד,מהי;דע;תשלאמליםקירקיר,נ;צר~כבר
: T T • • • • .'' : -: -• 

כ!לר;ת ?7ש; ,ת;פ~;ט;~ ,הן~ז::נ:ו:קל;ת 9 ~::זז:קי
ונ;פלתמק;םע;דמ;צאתאינהר;נה nשהאעדמק;מן

: T -.''ז-:-T •• T •• T : ."'.'' 

נטלנ~;ת,מליםנמהע;דלאחותמתקבלת~מ~ד
" T •:•:-:• -:-: 7-'' -:ז' 

אצבע,באדמהלנע;ץיכ;ל;תלאאןלמטה,הןני
-:·:ז:-זז :· :- ז-: ..•

הפח~סו.אשהעלאחתכל;רים nהאאתלשיםאלא
."' T T ' ."' ז:--• T ---T ד-

שכנ;תיה.עםמן.ןחתלהתא~תשהזדרזהאחתשל
ד ... ··: •--· ··-:·: ז:ז:·•:-- ...

הרצאה,לשאתא;הצגה,לפניהןלהציגע;מדיםכאל~
-:זז '' T זז-•:••:• •-: •: •:

לב~,מסן.ןיר;תוע;דשק;רה,למההגבעםהןאבל
 T •:- : '". ''.-:-- • •• ז-:

טפשים,הדנהנל·נןש~שלעש;תמהשלא,ונפיח
:-•-:• --:-.'''' T T -:•• •:• 

ש;ב nוללדעתר;ציםולא;שבים nולאי;דעיםשלא
 :- :-ז- . : . : : • : ...

 ... . ... ... . : . : :- : . ... . . ··-: .מישה~שלמפהי;צא;תלקירשמתלנד;תמליםהרי

~רים,י w ~;לל w;ק n ;ע ?7 ~;;:זקיר;_ךי w ij ~~ nך~~י

:קל~ם. ע~~:לא:קל~ם, ~די~~לא-:קךב~ב זס??;~ךם
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שבתאיאהרן 6

שרון

הואב ryךהוא?;נדהוא:;כיר;ן? /o~תא;~;ים::זםל~ה

רצוף,שלם,אבלנראים,לאשפוליםעםממלא,
:.•" T • • • •:• :-זז•• T 

י;שבוכשהואמתגלגל.תמידקם,ושובקם,והוא
: T : T T " " : -: "" : :• •• 

סלש,לאהואכי~קך~עין.ף, 9 ? ,ר,;~ליו, tt~א ל·כ~::

עם ,גי~;~טרם,~לא ,הל!: P:ך;קטלאקוף, /oלא
~צ;י~ךקד,ט;ב,ר;;נץזקמוזpי, ,שי~;~ריר,לאעי;י,

:;כים. g;nג;ךר,ז:ייר, 9 ~ ר,,;;ס~לל, ryryעל~זקtיל.ט

 ה;י~~לקסת~צ:י;ג=שלאנ;לע, ,~לן tt ,ה~פ;הסהוא
תאב;ן,להשביעמלמדהט;גנים,קרט;ניעםמהשלהן
 T ""- •:-: ••-: •:- •• :- • ז:•,.-••

~ת , w ~ n ז::~תה, 9::זזpא~תל::זדי-רילר~רים,לקסת
נפ;ף,ורכיםל;נ;ת, nחרכים, nפ;תהואכיהכמ~;ת.

- • T :- • ז-:- •• • •••--

ק;טםס;גר,גםתמידאבלברזל,א;נט;ןאפלופ;רץ
 •• ••- ' T ז-: •::- "". •-: ••

 ,ה~ 9ללךק 9~זץ~ירלאל;נ~ר,~יף, vל ר,;;ז ,ת;פ~
ךס;הם;כק, 9ל Wךוול wל דע~;~~לו p::דש;לס~לא

הוא:;כי .ה;ל~~ ,תול,ע~;~~זקכון, ,ק~~~~קיר,

ל;י~ה,מ; p:;ע ,ל~ע~ ,ל;!ג~ W~י p:~ס=י ,ו=ס~
הוא:;כיר. o ~~~כז;ל;ךר nך~ם ,בנ;;ס~ ,ף~ tt ~ע;קף,

 ,לח~ךמזמןאחדוכלקמצנות,בלי~וך nהאתמחלק
 ••-: ז:••• T '".:ז ד:- •: •- '". ••-:

ידת;קעהואכירם.נדבתמעלגםהנ.ץ,נת;ךגם
-: --••-:•• -T • T _,. 

~זיז~;כקד,הוא:;כי .ב~ז::על ljט;;כ ,ק~ך~ת;קע;ג:;כיס,

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

כמזוד;ת,ניריונ;שאהואמ;ת nהמלאתכיגבול;ת.
: • ."' -• : T •• TT : : " ז:

הח~יםמסורבהןוהכ"ללט~ול.י;צאיםכאלו
 ·--' ז.-.: •:ז-: •: •: ·:

מג.חצים,ת;נים nתמקפל;ת,כחלצ;תוהמתים,
: -•• ' : ,•' : : ••' T : -• : T ' 

 ,~טור~זןןה~ךעל~זןןהט;ת. ry ~~ ,ת;~ק~~ך;גךם
ופודה,ע;ךידיתעםמצחצח,מע;ךאחתכל

T - -•• T : '•, : ' 'T : T 

כינ;צצים.ניקלוסגריאבזמיםעםנפ;ן;ת,מפרזל;ת
: ,,•: T ' -' T: -' : ' :., ' '•' : ' ' 

ב, ryך ,?;נדע;ך ה:~:לאהוא ,םל!;.: ,:.לוהוא~ם
לא ,חלקייהיההואנראים.לאשפוליםועםממלא,

: ••• T : • • • • : • • :."' ."' : • 

לאהואתמיד.יתגלגללאיקום,ושוביקוםלארצוף,
T T : T ••:-:• T ' 

: w ,ב;אלאר::זכ'לב:tt ,לאף, 9 ?לא ,ר,;~לאליו

לא ,הל!: P:ך;קטקוף, /oסלש, ה:~:הוא:;כי~קך~עין.
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 7שכישירים

לאגמיש,לאפריך,ע"בי,כליצמיג,לאאטום,
T • T • : • • T T • 

~ל~זק~לטלא~נ;י~ךקד,לאט;ב,ר;;ץלאזקמוזקי,

;סם. nלאג;דר,לאמסתיר,לאמס;כך,לאהחלל,
:• T T : •• -: • •• •• 

ל;קחלאנ;לע,לאאכלן'יהיהלאפה,יפתחלאהוא
-··-·· ז:- ·::· ...-:·

ילמד,לאהואהט;גנים.קךט;ניעםמהשלהןקציצה
:• T ••-,,•:ז • -: •• -:• :-•• 

להגדילולאדברים,לקחתולאתאב;ן,להשביעלא
 •:-: ·ז:--ז ז••-·:-:

לאהואה:פמ~;ת.אתולאהשטח,אתולאהמאסה,את
."' --T ."' -:•-:• --,,• 

יפר;ץלאנפ;ף,דרכיםלאל;נ;ת, nלאחרכים,יפתח
 : •- • T :- • ז-:- : •

l ת;פ,;::קט;םלאג;ך, 9 :לאך~ם ,ל!ך~א;~ט;ן~~לו, 

ללטאה,סדקישאירלבצר,יז:פ;ךולאלהגיף,יז:פ;ךלא
·:זז ...... ·:- ··-: :· ·ז: :·

יסת;ם,ולאספק,שללשרוולמנעד:פאלוידישלחלא
•:-T •: --• :-: '." T '' : •: 

~~ןגה.לא ,תול,ע~~;:לא:;~זק:פון,לא ,ק~ t2 ב;:לא ,ריק~;:לא

:P ךלאהואיo ~ךלא ,וo י~~~ו w ~~;לא ,ל
ולאיס;בב,יאגף,יעק;ף,לביבה,:פמ;ינועלאיעגל,

: -•• T -: • : T -:-: -•• : •• : 

כליהח~וךאתיחלקלאהואאחר.כמעגלז;ר nי
 ·: ·- ·-· ··-: ··- ז:-: :-

לאהכ"ץ'נת;ךלאלח~ך'אישיזמיןולאקמצנות,
-: T : -: • • :-•• : -

יתקעלאנ:פיס,ידיתקעלאהואדם.נדבתמעל
••-:••-T -:• T -• •:-

יזיזלאיפקד'לאהואהגב.עליטפחלאמרפק,
-:•• •:----:-•• T ' 

עץיזיזלאבתיםיזיזלארכביםיזיזלאאנשים  , •• ' T , 'T 'T , •ז: ' T '•ז-:

:פמזוד;ת,ניריומ;ת nהמלאתישאלאגבול;ת.שדה,
'." T : T ' '.' T : ' -TT : : ' נT 

לאהמתים,ולא~ים nהלאוה:פ.ל,לט~ול,י;צאים:פאלו
: . : . : . : ---. : -... 

ת;נים n:פתלאמקפל;ת,:פחלצ;תמסדריםיהיו
' : : ,•" • T : '•, : T '•, : : -: ' 

יעמדולאט;ת. n:פממלאנק~;ת,:פגרניםלאמג.הצים,
: T ' :-:-• :• :•:ז --: 

אחת:פלנטור,מזורהידעלמזורההמזוך;ת,ע;ך
-- T :•:זז-- T ז:• ז:•-

מפרזל;תופודה,ע;ךידיתעםמצחצח,מע;ך
•• : ,•' : T ' 'T : T T :•,, : 

נ;צצים.ניקלוסגריאבזמיםעםנפפ;ת,
-• • -: T • : • :" • :• : • 
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ליםבונהדפני

גונבת

לאאמיאתהגירושים,אחרישנים 13שלהם.לגטמצווהברחגגתיביאליקברחוב

צווארי,בקפלובלחותהעוראתקורעשכמעטבדופקהיאמתוכי,לגרדעדייןהצלחתי

כמעטהםלרבנות,מחוץהגירושים,שאחריבתמונהתליון.כמועונדתאניהגטאתאבל

לבןאורזהב,ועגילירקומהרוסיתבחולצההחמישית,המדרגהעלזקופההיאמאושרים.

גדולות,שינייםמבהיקים,חניכייםבחוץ,פתוח,הכלממנה.שאגנובבחיוךמפיה,יוצא

כשטיפסהראשונה,(בפגישהבכיסיםהידייםלידה,עומדהואירי.חרכיכמוועיניים

מדבר Iבארץשנהחצילאעודהואבגבעתיים,ששכרהמהחדראותהלאסוףבמדרגות

תכלתחולצהלבשמבוגרים,להוריםיחידבןמדי,רםבקולאנגלי,במבטאכבדהעברית

ומחייך,שותקהואהקטנות).כפותיואתשםהחביאמלוכלכים,הכיסיםתכלת.ומכנסי

עשרהחתונה,בתמונותצוחק.צרירחגבהלכלומתחתממנה,מטרטוב,במרחקעומד

אתמעוויםשניהםלבנה)והינומהאפורהצמרבחליפת(היאלבןשחורקודם,שנים

מביתברחהבראשוניםהשניים,הנישואיםאלההיולהצנועה,חתונהרצובחיוך.הפנים

איתרשתתחתןהאמיןלאבכללוהואחזרה,ועכשיובאמריקה,לאוניברסיטההוריה

כלאתבדיחה).אנילעצמו,אמרכךבדיחה,בזהראהושוב,שובשאלשסירבה,(אחרי

האוכלאתמשלשלהאסלה,עלבבהלהומתעוררנרדםבשירותים,בילההכלולותליל

הקטנה.החתונהשלהברזילאי

שלי,האיטלקי"הידידקליע,כמומפיהנורההראשוןהמשפטנישאו.שלאכמעט

אתלההושיטהואשמע.אםידעהלאאלי."באלישראל,חזרפונקו,המרקסיסט,

מקופסתאותוגנבסבתו,(שלכבדבודד,עגילהוציאמכיסולחבק,זרועותיו,שתי

כשתתחתניתקבליהשני"אתלאוזנה.אותולענודוביקשהוריו)בביתהתכשיטים

לאפונקואתהשני.אתלהענדהחופה,לפניעודהבטחתו,אתשכחלאהואאיתי."

גנואה.לברחראו'

רשימהמצאתי , 39היוהכלבסךגברים.שמו~הלההיוהנישואיםשלהראשונהבשנה

במגירות.וחיטטתיחברהעםלסרטכשהלכהאחדלילהכותרת,בלייד,בכתבשלה

אתאבא,(אתבודדיםהכרתיהשמות.עלכשעברתיהזיעושליוהידיים , 11בתהייתי

מליםרקהיורובםאבלכמה,עלשמעתישלה),ישניםחבריםוכמהשלנו,השינייםרופא

 5מטעס



 9גונבת

בכיתה,השמותרשימתכמואימי.שלידהבכתבדק,משובץניידעלבעיפרוןקטנות

אתלזכורניסיתיחדשה,מודהכמובמזכירות.אותהשהדפיסולפניעודהשנה,בתחילת

שכחתי'אבלהפתוחה.המגידהלידשלה,השינהחדדבשטיחנעוצותבדניהשמות,כל

מהצופיםשחזרתיביוםישראל,החברשלוהיורדהעולההתחת(אתכולםאתכמעט

פלאץ'·פלאץ'ממים,וכבדותלבנותספורטבנעליאשכח.לאהגשם,בגללבאמצע,

כמעטשםעמדתילדלת.עדאימא,שללחדדבמסדרוןפלאץ'·פלאץ'המדרגות,במעלה

כמואימא,וירד,עלהישראלשלהתחתנושמת.לאהפתוחה,הדלתמולדקות,חמש

הרטובות).לנעלייםמסביבצמחוקטנותשלוליותאבן,שליוהדגליםנהמה,חיה,

יותראיןהפרצוף.אתשמדסקתאבןכמוהיהשלהזיוןבריאות,להםהתפוצצההיא

סנטר?לחי?היו.מישכחומדם,רטוביםיחד,מעורבביםהאיבריםכלעיניים,איןאף,

הורגתים,חיתההיאלהדביקן,שאיןנקודותלמיליוןמתפזרתחיתהבשנייהדייסה.

מתיםבה,מתרסקיםהיוהםמפילה.אחתבהצלפהואזגל,אחדיגלאותםגונבתאותם,

פעםלמה).ידעהלאנשכה,כולנו(בשבילבשבילהדקלאחזק,אותםנשכהבתוכה,

העצבים.צרחתסףאתעבדהמציףהכאבמיד.אותוובלעהתנוך,למישהוהורידה

למהאותהשאללאוהל,ךהתלבשהואוסמיכה.אדומהשלוהכריתחיתהכשהתעודדו

התגעגעכמההמחודדת,בלשונהבומשחקתחיתההגדםכשהגלידהאוזן.אתירקהלא

בבטנה.שהתבשלהתנוךאל

הםכאילוסקסשעושיםולגבריםלחתולים,צהוב,מאכללצבעאלרגית"אני

ידענואנחנואצלנו.הצהרייםמארוחותבאחתרפאללחברסיפרהידיים,"שוטפים

בנואפילוהדמים.עיטושיההשינהמןאותנוהעידודניםלילותאלרגית.חיתהלמה

מתההמפגרשלואמומאוד'מסודאבתמיד'אותוהביא(הוארפאלהחברשלהמפגר

אביו.אלומיהרהדמיםמהעיטושיםאחדלילההתעודדלקטון)לפרקיכלהלאכבד,

נענועיו,אתהמשיךבסלון,לושהכינההמיטהאלחזרוהילדבאוזנו,משהולחשרפאל

כשותףלהשתלבהצליחמנכסיה,שידדהיהלומניםלמשפחתבןהיהרפאלהנוקד.עד

שותפיוסרטים.להקרנתאולמותשלובדשתגדולצבאיבסיסלידדלקבתחנתקטן

ממנונפטריםלאשהםידעדבר.שוםלהםאמדלאהואאבלבחשבוניות,אותודימו

אמו.כמוכמעטהצליאק,חולההמפגר,בנובגלל

ונחתך.רעדהואאבללהתגלחאותוללמדניסהאביואותו,כשהנדנוהיה 17בן

היההגילוחמדובלל.נעוריםזקןשעדיףרפאלהשתכנעאוזנו,אתאיבדשכמעטאחדי

ביוםהתעודה.אתשהשיגואחדיבעיקרבילד,התגאהכמהרפאל,בשבילגדולכישלון

מפגרתעודתלהוציאקשהכמהאחד,יוםלנו,להסבירהבטיחבדואראותהשקיבלו

אותוזרקההיאהמפגרהבןבגללגדולה).והתחרותאפשריים,בלתיכמעט(המבחנים

מפהתעוףמפגר'לאאומפגרלו'לחתוךצדיךלאנוסה .9שמנ"מימהבית.אחדיום
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אשהפגשתילא"מעולםלהאמרבשיניה,הביטלמשטרה."קראתישלאתודהותגיד

ראיתיתיכוןשגמרתיאחרילשכוח.הצליחלאאיחההזיוניםאתוהלך.כמוך,"ישרה

לאהפיגור,אףעלשהקפיד,למרותמאוד,שמןהיההואהבן.אתבאוטובוסאחתפעם

רפאלהחבראתהמפגר,הבןאתזכרהלאהיאאותו,שראיתילהסיפרתיבלחם.לגעת

אחתפעם(רקלחשתמידבלחישות,עסקים,המוןעשהמאוד'מצליחיהלומןזכרה,

מתנה,שהיאידעהלו,האמינההיאמתנה.שהיאלהאמרלשכנע,באוזנה,צעקכמעט

ידעה).לאאותהלאהובלתתלמיאבל

הנעראותו,העדיפוהוריהבילדותה.אותהשהפחידלוסלחהלאשנאה,אחיהאת

עליהםוגםחברים,מעטלוהיובה.הקטנותהתעללויותיועללוסלחווהחכם,השעיר

והיהלעברית,מורהלהיותשחלםלאביובז,לכולםלו.ידאגושלאהוריו,בשבילשמר

בבית,האוכלשולחןעלאותוילדההכנועה,לאמושבע,בבארהסיטונאיהשוקלמנהל

הבשר'בסכיןחתכההטבורחבלאתהחולים.לביתטלפוןשיחתמהשכניםלבקשפחדה

וקיבללאשתואפרסקיםהביאמהשוק,הביתהכשחזררקגילההודיעה,לאולבעלה

בתחילתמהרחםברחהחולים.בביתבלילה,כ,דאחרמשנתייםפחותנולדההיאבן.

גידלהאפרפרות,שערותפלומתילדותה,שיער(אתקירחתובכיינית,קטנההשמיני,

מטפלתאצלאחיהעםאותההשאירהמהר,לעבודהחזרהאמהיותר).מאוחרבגיל

אתלשרוףהשקופות,הזעירות,אצבעותיהקצותאתלגזוררצההואעיוורת.זולה,

לוסיפרהלאלחייל.בתוליהאתאיבדה 15בתכשחיתההתאפק.אבלהבהיר,שיערה

לאיותרכל·כך.קטנטנהחיתהוהיאלו,היהבקושיניסיוןידע,לאהואהראשון,שהוא

סיפרהאםידועלאבשנתיים.ממנהמבוגרשא~לי,השכנים,בןאתאהבהאיתר.דיברה

במשלחתלוונצואלהאותהלקחווהוריהעתודאי,לטכניון,עזבאחיהאהבתה.אתלו

 •החקלאיהנספחשהואאמרבארץלמשפחהחקלאי'יועץהיהאביההממשלה.של
הבגרותאתאביב.בתלהיםחוףעלוחלמההטלוויזיהמתוכניותספרדיתלמדהאימה

הבחוריםשלריחםאת(שנאהחודשיםכמהאחריהספרביתאתעזבהגמרה,לאהיא

ששאולילהכתבהמחברותיהאחתביקרה.לאאפילוחזרה,לאשבעלבארהוונצואלים).

בו.מטפלאביומהזיות,סובלאימונים,בתאונתוידרגלאיבדמהצבא,חזר

קודם(גםהגבריםכלאתושנאהחיתה 27בתגירושיה,אחריאביאתפגשההיא

התרגלה(לאבעלהאתשםהשאירהמאמריקה,חזרהזה).אתהבינהלארקשנאה,

התעופהבשדההמוניתלנהגהוריה),עםבשיחותרקבההשתמשה'בעלי',למלה

שרטהשלום.לומראליו'לקפוץחשבהמהצבא,שלההמפקדשלכתובתואתנתנה

חזרבדיוקלה,פתחבמדים,עדייןאותו.להעירופחדהמאוחרהיהחלש,הדלתאת

סמלתשלה,המחליפהשלהמחליפהעםוגרבינתיים,התגרשמהבסיס.הקטנהלדירה

להםסיפרהואמיהסמלת,שטיגנההחביתותאתאכלושלושתם,ישבונורית.המבצעים
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מתחתנוריתשלהלבנהבכפהאחזההמפקדשלידוהברית.בארצותהלימודיםעל

ההונגרייה,מסבתוהמפקדשקיבלישנה(ספהשלהםהספהעלישנהבלילהלשולחן.

לאהמפקדאבליפים,צ'קיםקיבלוהאחריםהנכדיםסיעודי.חוליםלביתכשעברה

שקנוהספהאתלזרוקהסמלתאתשינבעסבתו,בספתשמחלאהבה.כסףביןנילבל

אביב.לתלנסעהובבוקרהרצל),ברחובבשבילה

הוריואלטובהיההואאנגליות,עוגיותשלריחלוהיהבמקרה,הכירהאביאת

הנשיםכלאלכמורם,ובקוללאטאליהדיברהקטנות,בכפותיומצחהאתליטףהזקנים,

באלפי ,בקושיגירשההבדידותאתשהצליחה.ככלאותואהבהאימאאימו).(מלבד

ושעירה,גדולהתינוקתלהנתןהואבת.רצתהלפריז,איתרנסעהזעירות.אורנקודות

מטושטשתהקשה,הלידהאחרירקאותהראהתאונה.עשההפרטיהחוליםלביתבדרך

בכיסאשבועיים,אחרירקהשתחררהחריפה.עינייםמדלקתדבוקיםעפעפיהמסמים,

אתהרגישהלאהטרומבוזהבגללהסמיך.דמהאתהקרישוהלידההורמוניגלגלים,

אלשלהם,הצרפתיהדירותבביתקומותארבעענקי,לווייתןאותה,נשאוהואהרגל,

כזה),לגובההתכוננו(לאממידותיהקטןתינוקותבבגדלבושההכריות,ביןמיטתה.

נחרתמידנחר,והואעין,פקוחותשוכבותשתיהןהיובלילותכהה.תינוקתשכבה

שמן).בבגרותו ,מצונןהיה(בצעירותו

מצחיקיםמכתביםלהקרארגלה,אתעיסהאשתו,אתרחץבבית,נשארימיםחודש

למערכת.

חיתהלונדון)בצפוןמחונניםלנערים(בית·ספרהתיכוןסוףעדנעוריו.אתלהסיפר

הביתה.אותוומלווהלשערמחוץלומחכהאנגלית,דיברהשלאעבהייקיתסבתו,

גרמנית,איתהדיברבחורף),גםקצריםמכנסייםדקות,(ארבעיםברגלהארוכהבדרך

אביובולים.אוסףטיפחנרדם,לאבהםהקשים,האסטמהבלילותחייה.עלאותהשאל

בגילגבר.יהיהשבנורצהבורמה,אתהפציץבמלחמההבריטי,האווירבחילטייסהיה

סוףסוףוהנה,איך.ידעלאסיפוריו,אתאחדלאףסיפרלאמעולםלבדו.לארץעלה 24

במסעדהלארוחהאותהוהורידאשתואתהלבישאחדערבבכתה,לאהתינוקתהצליח.

לשמועשיצליחופתוח,השינהחדרחלוןאתהשאירוהקרובה.הרחובבפינתהסינית,

משהו.תבקשאםהתינוקת,גרגוריאת

לרפואתציודשלייבוא·ייצואלעסק,הואחזרהטרומבוזה,אתהמיסהכשהתרופה

-להשהביאמקלבעזרתבדירההילכהמהמיטה,קמהוהיאכיסאות),(בעיקרשיניים
חיתהמהמיטה.להוציאיכלהלאהכבדההילדהאת .הקטנטןלסלוןלמקלחת,למטבח,

ואזיצאה,לאחודשיםחמישהובורחת.לרצפהמהמיטהמתגלגלתשהקטנהחולמת

היאהחובות,בגללהושכרכבראחדחדרשהקים,החברהבמשרדכשהיהאחד,בוקר

לצאתהחליטה .מאודשמנהחיתהעדייןעלה,לאאחרדברשוםאדומה,שמלהלבשה
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במדרגות.למטהורץדםלתרומתהניידתמנגינתאתשמעכשהואהקודם,בלילהעוד

עוגיותואתהפלסטיקבצינורהמסתלסלהכהההדםאתבווריד,המחטנשיכתאתאהב

שנתיים(אחריהחלוןדרךבוהסתכלהבריצתו,קינאההיאלתורמים.שנתנוהחמאה

וחוזרת).הולכתחלונות,דרךבהשהסתכל

לעצמונתןלה,סיפרלאהקטןהצרפתיבעסקשצברהחובות(עלמהעבודהכשחזר

קרםריחשלה,הקצבהידידבושםאתבההריחיספר)יתאושש,לאאםחודשיים,עוד

עיניהלתקרה,דבוקמבטוערים,שכבווהילדההואנרדמה,ההואבלילהשקדים.

עבים.למשקפייםתזדקקהיאהגבוהה.התקרהאתלראותכדיהבשילולאעודהצעירות

אףנחירותיו,(נגדאמהשלהאוזנייםפקקיאתחדרלאהתינוקתשלהלילהאמצעבכי

התעוררלישון,הצליחבקושיהמותש,אבאהנחירות).אתלסבולהצליחהלאפעם

לייבשהקטנה,בידוחםליטוףהעבירהואשבוכה.תינוקתחיתהלאהיאמופתע,לרגע

הוריואותולקחובנעוריורעש,בכללישוןידעתינוקות.מזעםהרטוביםפניהאת

בארניות.במטוסים,ברכבות,לישוןלנסיעותיהם,למד

גרמניה,מתוצרתמיוחדתרצועהאיתםהביאוללכת,התחילהכשהילדהחזרולארץ

השינייםרופאכיסאותשניאתלקחבפריז,המשרדאתסגרהכביש.אלתרוץשלא

בבנו.להאמיןהצליחמלה,לומרבליאביועבורוכיסההחובותאתבמחסן.שנשארו

רקלמדהדברשל(בסופולאוניברסיטהלחזוררצתהואימאבהרצליה,גדולביתקנו

העסקאתפרסית).מטפלתאצלאותההפקידוהילדה,בגללעודיכלהלאאחד,סמסטר

בביצוע).טוב(היהשכירשיהיהרצתהאשתומחדש,פתחלא

עלמייללתמתחננת,כשחיתהאותו.לעזובלההרשהלאהואנכשלו.נישואיהם

לאהיאהולכת,היאלאןביררכשיצאה,בחיבוקיו.אותהמטביעהיהשנגמרו,חייה

אתעצרמהגןהביתהבדרךהילדה.שלהגננתאתזייןבה,לנקוםניסהפעםשיקרה.

באוטושחיתהבמגבתמאצבעותיוניקההשאריותאתוהקיא.שדהלידהצהובההרנו

שנהג).אהבהלאאשתוהמכונית,אתהכירלאהצמיג.ונקרעכמעטלכביש(כשחזר

אהבתהעלשמרהשניםחזר.ולאאותה,לקבורכדילאנגליהנסעהסתלק,אמו,כשמתה

לכבות.איךידעהלאועכשיורועדת,להבהעלכמוקרות,בידייםאליו

בלילהאליוצילצלההיאאיחה.לדברהסכיםלאהואהדין,מעורךמכתביםהגיעו

הכלאתשוב).התקשרה(לאניתקקולה,אתכששמעבלונדון.הוריולדירתמאוחר,

ברירה.להחיתהלאהגטאתלו,נתנהלאהילדהאתהבנק.חשבוןהרנו,הבית,לקח:

 1ללונדוןנסעשאביהידעהלה,לומרהעזהלא(אמהלילדהלספרכדילארץחזרהוא

תשתגע,שאשתוידע-רשותבלי Iהספרמביתאותהלקחפתאום.הופיעבסבא),לטפל

הציירלביתאביב,לתלאיחהנסע-הכסףבגללשינהכדוריעלחודשיםכברישנה

שפתעלאותההושיבקצפת,פחזניתבקונדיטוריהלהקנהביאליק.ברחובורביןראובן

 5מטעם



 13גונבת

אתאכלההיאמתגרשים.שהםיפה,עלולאשהנישואיםלהואמרשתלעס,חיכההכביש,

בחייה.המאושרהרגעזהשיקרו:הדביקהבמפיתשפגעוהדמעותהסוף.עדהפחזנית

 5מטעם
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ברגרג'ון

לנצחושאיןייאוש

זאתאומראניבמוות.זמנימחסורבגללחישאניחושבאניחי?עדייןשאניזהאיך

רגילים.לחייםלנורמליות,הגעגועשלהאחרצרושהואבחיוך,

הריסות.מוקףעצמךאתמוצאאתה-הכפרייםבאזוריםאפילו-בפלסטיןפינהבכל

סביבבמחסום,להריסות:מעללהריסות,מסביבלהריסות,מבערדרכךאתמפלסאתה

לכלבררךרחוב,כלשללאורכואליהן,להגיעיכולותאינןשובשהמשאיותחממות

פגישה.

משפחהלמצואקשההיומיום.חיישלחורבותיהםוכבישים.בתיםשלהריסותיהם

למצואשקשהכפיהאחרונה,המאהמחציתבמשךכלשהוממקוםהונסהשלאפלסטינית

הכיבוש.צבאשלהבולדוזריםביריררך·שגרהנהרסיםאינםשבתיהפלסטיניתעיר

עור'בהןגרהאינהמשמעותששוםמלים-מליםשלהריסותיהןאלה,לכלבנוסף

ההגנהצבאבפועל,לישראל.ההגנהצבא-צה"ללמשל,הושמדו.שמובניהןמלים

להביאמיועראינוהזה"הצבאהסרבנים:מןיאניסרג'ושכותבכפיכיבוש.לצבאהיה

פלסטינית."ארמהשלגזילתההמשךאתלהבטיחמיוערהואישראל;לאזרחיביטחון

אליהןכרויאינושאישועקרוניותצלולותמליםשלהריסותיהםאלה,לכלבנוסף

התנחלויותשלהקמתןאתגינובהאגהבינלאומיהדיןוביתהאו"םהחלטותעור.

מיליוןלחציקרובכיוםמונההמתנחלים(אוכלוסייתפלסטיניתארמהעליהודיות

היא-מטריםשמונהלגובההמתנשאתבטוןחומת-ההפרדה"ש"גררוקבעואיש)

סביבצה"לשכרךהחנקטבעתנבנית.והחומהנמשךהכיבושזאת,ובכלבלתי·חוקית.

וצבאי.אזרחיכלכלי,גיאוגרפי,הואהחנקחורש.מריומתהדקתהולכתהשטחים

בחסותהעולם,שלמרוחקתבפינהמתרחשיםאינםהדבריםלעין;גלויזהכל

אחרלאואףבנעשהצופיםהעשירותהמרינותשלהחוץמשרדיכלהקרבות.עשן

אםאומרת"בשבילנו,"הבלתי·חוקיים.למעשיםקץלשיםכריאמצעיםנוקטמביניהם

השקט"בשבילנומאחוריה,מדמיעגזירהישראלישחייללאחרבמחסום,פלסטינית

שהם"מהכדורים-המשורייןהרכבלעברבראשהנרההיא-יותר"גרועהמערבשל

עלינו."יורים
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 19לנצחושאיןייאוש

אתמלווההפוליטיתהמציאותלביןהמוצהריםהעקרונותביןשהפעראפשר

שלמידותיהמכפיגדולותהמליםקרובות,לעת.יםההיסטוריה.אורךלכלהאנושות

האירועים.מןבהרבהקטנותהמליםהנכון:הואההיפךהזהבמקוםאבלהמציאות.

אלאאיןהזהההרסוסביבאומה.ושלעםשלהשיטתיתהריסתםכאןמתרחשתבפועל

מתחמק.ושקטקטנותמלים

שפירושה ,ה;ק:~ממנה:גורשהלאשהמשמעותאחתמלהישהפלסטינים,בשביל

שלארץהיא"ארצנו .-1948בפלסטינים 700,000שללגירושםמתייחסתוהיאאסון,

חיתההנכבהדרוויש.מחמורכתבהאבן,"עלדרכיאתלסמוךליהנחדנו.דנו.מלים.

שישראלמשוםמרפה,ואינהבמשמעותהנאחזתהמלהדורות.ארבעהבפיהנישאלשם

לעבודתםבשם.לוקוראתשהיאהאתניהטיהורבמבצעהכירולאמעולםוהמערב

נודעת-פפהאילןכמוהיסטוריונים-בישראלהחרשיםההיסטוריוניםשלהחלוצית

ס~ר 7tהוהשםבפשע,רשמיתלהכרהלהובילעשויההיאזה:בהקשרמכרעתחשיבות

שתהיה.ככלטרגיתבמלה,ויתגלגלישובלזיכרון

המלים.שלהריסותיהןלרבותההריסות,סוגילכלהתוודעהזההמקום

הטרגדיה.מןלחלקהיוהןהטרגדיה;שלהגיאוגרפיותמידותיהאתלשכוחנוטים

(אפשרכרתיםמשטחיותרקטןעזהרצועתבצירוףהמערביתהגרהשלהכוללשטחה

איש,מיליוןוחצישלושההזה).האימןהואהפלסטיניםשלהפרה·היסטורישמוצאם

מריבשיטתיות,ונגרעהולךששטחוהזה,במקוםחייםכרתים,מאוכלוסייתשישהפי

ערבגדרותומכותריםהולכיםהכפרייםוהשטחיםיותר,צפופותנעשותהעריםיום.

עור.נגישיםשאינם

המיועריםמהירים,כבישיםמוקמות.חדשותהתנחלויותמתפשטות.ההתנחלויות

סתומים.למבואותישנותדרכיםהופכיםהפלסטינים,בפניוחסומיםלמתנחלים

הפלסטיניםמרביתשליכולתםאתניכרתבמירהצימצמוהוקג;זנ;תוהבדיקותהמחסומים

יכוליםאינםרביםמאדמותיהם.להםשנותרובמובלעותלנועלתכנןאפילואולנוע

כיוון.לכלקילומטרים 20שלמטווחלחרוג

בנייתה,השלמת(עםחלקותועורעורמספחתסגורות,מובלעותמקימההחומה

כפריםמבתרתהפלסטינית),האדמהשלמשריריהנוספיםאחוזיםעשרהייגזלו

אייםלתריסרכרתיםאתלרוצץנוערההחומהמאלה.אלההפלסטיניםאתומפרידה

בולדוזרים.באמצעותהאדמהעלהיורדתפטיש,מהלומתזוקטנים.

דרוויש)(מחמורלעצמה."הותירהשהשממהמהזולתבשממה,עבורנונותרלא"דבר

לעומתעמדההזהבמקוםמזיןתבוסהשלאופקללאכניעה,ללא ,פחדללאייאוש

צעירבאישלהתגלםעשויההזוהעמדהמימי.פגשתילאשכמותהעמדההעולם,
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מבעדזיכרוןשלהברותהממלמלתזקנהבאשההאסלאמי,הג'יהאדלשורותהמצטרף

הבטחתהאתועוטפתהמחייכתאחת·עשרה,בתבילדהאוהספורותשיניהביןלרווחים

 ...הייאושבסתראותהלהצפיןכדי

פועלת?היאאיך-הזהלדברלקרואאיךאוהזאת,העמדה

 ...הקשיבו

פליטים.במחנההסמטאותאחתבפינתבגולותומשחקיםכורעיםנעריםשלושה

משחקיםהנעריםשבההמיומנותחיפה.העירמןנעקרוהזהבמחנההפליטיםמביןרבים

מעידה-ניעבלאנותריםאבריהםושאראחתבוהןבאמצעותהגולהאתמקפיציםהם-

ודחוסים.קטניםחלליםשלמידותיהםאתשלמדהגוף,על

ובהחנותשוכנתמלון'בביתמסדרוןמכליותרהצרההסמטה,במורדמטריםשלושה

הגלגליםכלאחד,מתלהעלערוכיםהכידוניםכלמשומשים.אופנייםחלקינמכרים

אלמלאשלישי.מתלהעלמקובציםהמושביםאחר,ממתלהמשתלשליםהאחוריים

מסודרים,הםשבהבצורהשימוש.חסרתמתכתכפסולתנראיםהחלקיםהיוהזה,המיון

קונים.להםנמצאים

"בכלנכתב,הביתקירעלמתכת.דלתקבועהובונמוךביתניצבלחנותממול

מתגורריםהמתכתדלתשמאחוריהחדריםבשניהמחנה."מרחםמהפכהנולדתיום

שתישלכמידותיהןהיהשגודלואחר,חדרשלרצפתועלמצביעהואואחותו.מורה

אומר.הואנולדתי,בוהחדרזהקרסו.והקירותהתקרהאמבטיות.

מוזהבת,במסגרתתמונהעלמצביעהואכסלון.כיוםהמשמשלחדרחוזריםאנחנו

אבאשלתמונהזאתכאפייה.העטויערפאתשלרשמידיוקןלצדהקירעלהתלויה

לפסטרנק,דומהשהואפעםליאמרלעבודהחברבחיפה!צולמההיאבצעירותו,שלי

מתהואאותו.הרגהוהנכבהלב,חולההיההואמסכים.)(אנידעתך?מההרוסי,המשורר

שתים·עשרה.בןכשהייתינמצאים,אנחנושבובחדר

במרחקאופניים,לחלקילחנותממולהמתכת,דלתעםהביתשלהמרוחקבקצהו

חשופהאדמהשלרבועמטרנותרבגולות,הנעריםמשחקיםבההפינהמןצעדיםשמונה

לבנים.פרחיםבשנירקלהבחיןאפשרולפיכךנובמבר,בחודשאנחנויסמין.שיחגדלבו

הםמינרלים.מיםשהחזיקוריקיםפלסטיקבקבוקיתריסרפזוריםהשיחשורשסביב

הםהמחנותמובטלים.המחנהמתושביאחוזיםשישיםלפחותהסמטה.מןלשםהושלכו

עוני.משכנות

ההריסותאתולחצותהמחנהאתלעזובהזדמנותהתושביםאחדבפנינפתחתכאשר

להישאר.ולבחורזואפשרותלדחותעשויהואטובים,יותרמעטבתנאיםלהשתכןכדי

ככריתתכמוההמחנהעזיבתסוף.לושאיןבגוףאיבריםהםהמחנהתושביאצבעות,כמו
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 .לנצחושאיןהייאושפועלכך .איבר
 ...הקשיבו

 ,התחתוןצדםופרוע;סתורהעליונהה;יראסהעלהגדליםהזיתעצישלמראם
העציםשעברהבשנהמסיק.נערךשאתמולמשוםזאת .לעיןבולטהעליםשלהכסוף

העציםכימלמדהגזעיםהיקף .יותרטובהמצבהשנהדלה.חיתהוהתנובהתשושיםהיו

עתיקותבוודאיגיראבןהבנויותהטראסותשנים.ארבע·מאותאושלוש·מאותבניהללו

יותר.עוד

יישוביחדשות.התנחלויותשתיהוקמוומדרוםממערבקילומטריםשניבמרחק

בלתי·חדירים.בישראל),לעבודיוםמדייוצאים(המתנחליםעירונייםמוצקים,קבע

רוביהםעלמתנחליםשמאתייםענקיים,ג'יפיםכמעיןאלאככפרים,נראיםאינםהם

עלהוקמושתיהןחוקיות,אינןההתנחלויותשתימהם.אחדבכללהתרווחיכולים

לכפריםקוראותשתיהןמסגדים.כצריחידקיםשמירהמגדלימכותרותשתיהןגבעות,

לאט.אחורה,לךועכשיול,ךאמרתילמעלהידייםלמעלה,ידייםאותן:הסובבים

כרוכותהיואליההמובילהכביששלוסלילתוהמערביתההתנחלותשלהקמתה

מובטלים.פלסטיניםהיוהבנייהבאתרהעובדיםמרביתזית.עצימאותשלבכריתתם

לנצחו.שאיןהייאושפועלכך

חייועלהנאבקתושבים, 3,000בןמכפרהגיעולמסיקאתמולשיצאוהמשפחות

בבתיכלואיםבכפרהגבריםמןעשריםומזה.מזהעליוצרותההתנחלויותששתיבעמק

לאחרונההצטרפוהצעיריםמקרברביםיומיים.לפנישוחרראחדישראלים.סוהר

כלבינואר.להיערךשאמורותבבחירותלחמאסלהצביעעתידיםנוספיםרביםלחמאס.

ההבטחותבגורלעלהמהתוהותהצעירותהסבתותבאקדחי·צעצוע,משחקיםהילדים

משכבןעלומתהפכותולאחייניהןלכלותיהןלבניהן,באישורונדותפעםשעטפו

לנצחו.שאיןהייאושפועלכךדאגה.מרובבלילות

ענקיחורבותתלחיתהפלסטין,בירתברמאללה,ערפאתשלמפקדתוהמוקטעה,

והתותחיםהטנקיםשהטילומצורתחתבמקוםהוחזקערפאתכאשרשנים,שלושלפני

היו-ההריסותאתהפלסטיניםפינוערפאת,שלמותולאחרשנהכעת,צה"ל.של

הפנימיתהחצרוכיום-היסטוריכמונומנטבמקוםלהותירןהיההראוימןכישטענו

קברואתנזירילוחמצייןהקרקע,פניבגובההמערבי,בצדהלגמרי.עירומההמרובעת

רכבתתחנתשלרציפהעלהמסוכךהגגאתהמזכירבגגמק~.ךההקברערפאת.של

קטנה.

שניהתיל.מקלעותתחתהמצולקים,הקירותביןדרכואתלמצואיכולאחדכל

האחרונהמנוחתושמקום(מובטחת)מדינהראששוםעוד.איןהקברלצדניצביםזקיפים

הסיכויים!כלכנגדקיומו,עצםעלאלאמכריזאינוהוא-כזהבאיפוקמתייחד

 5מטעם
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במרוצת:;כשקט.לךמזחשתקרינתושקיעה,בשעתהקברלמרגלותהזדמנתאם

טהורים?הםאהוביםמנהיגיםאימתיאךמהלכת.קטסטרופההכינויבודבקהימים

האיןמחפירות?מגרעותאלאחולשות,לאבמגרעות;מלאיםשהםטבעם,זהאיןהאם

השחרורארגוןערפאת,שלהנהגתותחתאהוב?מנהיגאדםשללהיותוהתנאיזהו

ערפאתשלמגרעותיואלאךהמלים.שללהריסתןלפרקיםהואאףתרםהפלסטיני

הללוהעוולותאתלבשכךארצו.שידעההיומיומיותהעוולותלכיספתקיםכמונתחבו

ולאהטוהרלאמגרעותיו.בתוךכאב,שלביתבית,לומצאשהכאבעדאותןונשא

כדרך-פגוםדבר·מהכךלשםדרושכזאת.אלמותיתנאמנותלקנותיוכלוהשררה

לנצחו.שאיןהייאושפועלכךפגום.מאתנואחדשכל

 17בןבקטעעבריהמכלמכותרתתושבים) 50,000 (קלקיליההצפון·מערביתהעיר

לפניםשהיההראשיהרחובפתוחה.נותרהבלבדאחתיציאההחומה.מןקילומטרים

הדלה·הכלכלהמכךכתוצאהלחומה.שמסביבארץ·השממהאלמובילחייםשוקק

החורףלקראתהשתיליםביןלפיזורחולעםמריצהמובילגנןנחרבה.העירשלממילא

מכללאחוזים-95(בעובדים.שנים·עשרהעסיקהחומהשללהקמתהעדובא.הממשמש

עודמעסיקהואאיןכיוםעובדים).מחמישהפחותמועסקיםהפלסטינייםבתי·העסק

אתחופןהואהעיר.שלניתוקהבעקבותאחוזיםבתשעיםצנחההשתיליםמכירתאיש.

כבדותהגדולותידיואותם.לשמורבמקוםלרוחומשליכםחזזיתפרחימערמתהזרעים

הזה.במקוםלעשותודברלהןיימצאלאשובכיבידיעה

חיה.נפשבהאיןאשרארץחוצההיאבובמקוםהחומהמראהאתלתארקשה

אלקטרוניותמפותעלהיבחנושמידותיוביורוקרטימיזםההריסות:שלהיפוכןזהו

מדינהשלהקמתהאתלמנועמנתעלובמלטבבטוןונתמצקוטרומייםביסודותונוצקו

לאשנים,שלושלפניבהקמתה,החלומאזהפטיש.מהלומתהיאהחומהפלסטינית.

החומהמולעומדאתהההתאבדות.פיגועישלבמספרםמשמעותיתירידההסתמנה

השנהימותבכללעשןמרביםהפלסטינים(רובסיגריה.בדלשללמידותיוומתכווץ

נראיתהיאסופית;נראיתלאהחומהמוזר,באורחזאת,ובכלהרמדאן).בחודשמלבד

יותר.ולאבלתי·עביר,כמחסום

 640שאורכןחתומותפניםלאי·השוויוןיהיוהחומה,שלבנייתהכשתושלם

אי·השוויוןקילומטרים. 210פניעלאי·השוויוןשלפניונמתחותכיוםקילומטרים.

להגןבבואםלרשותםעומדהנשקתעשייתשלהאחרוניםפיתוחיהזpלל fמיביןחוצץ

מטוסימרכבה,מדגםטנקיםאפאצ'י,(מסוקישלהםכאינטרסמדמיםשהםמהעל

בדברחולקיםשהםהאמונהומןמשמותיהםלבדדברלהםשאיןמילביןונו')-16אף

לנצחו.שאיןהייאושפועלכךהצדק.שלהאקסיומטימעמדו

הרעשתםאתשגוזרהיגיוןאותוהדיכוי,שלקצר·הראימהגיונונולדהשהחומהאפשר

 5מטעם
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נמוךצולליםהקרבמטוסיכותב.בעודילילה,מדיעל-קוליים"ב"בומיםעזהתושבישל

שלמרוטת·העצביםרוחםואתהקולמהירותאתלשבורכדימהירותםבשיאהעירבשמי

יצליחו.לאהםבצדק.אמונתםבתוךומצטנפיםלמטהמשכבםעלשמתהפכיםמי

חשיבהאינטליגנטית;אסטרטגיתחשיבהכל ה~ך??כךכלמופלגתצבאיתעליונות

עליונותתחושתיריבך.שלבמקומועצמךאתלהציבביכולתכרוכהאסטרטגית

זו.יכולתמסכלתמורגלת

הרחקהמתפתלמסלולהאחרעקובהחומה;אלמטה,והתבונןה;';ליםאחדעלטפס

לעברועיוורעבההנמשךגיאומטריבקוהארץאתמבתרהואכיצדראהמתחתי,ך

ונעלמתהשמיםאתהחוצהציפור,שלנתיבהאחרפעםעקבתהאםהדרומי.האופק

בר·חלוף.הואגםנראההחומהשלנתיבהארוך,לטווחבמבטביעף?

מלאוטרםמתוכם-350לפוליטיים.אסירים 8,000כלואיםהישראליםהסוהרבבתי

שישפרק-אדםשלבחייונורמלילשלבהפכההמאסרתקופתשנים.שמונה·עשרה

למאסרלהגיעעלולאבניםהשלכתעלהעונשפעמים.כמהאואחתפעםאותולעבור

יותר.אווחצישנתייםבן

חובשהדובראוניברסיטה."שלמוזרסוגהשכלה,שלסוגהואהכלא"בשבילנו

ללמוד."איךשםלומד"אתהלערך.חמישיםבןהואעסקים.חליפתולובשמשקפיים

להיאבקאיךלומד"אתהקפה.מכונותבייבואעוסקהואאחים.חמישהמביןהצעירהוא

במידההשתפרוהתנאיםעוד.ביניכםלהפרידשאי·אפשרעדשלךהחבריםעםביחד

משביתותכתוצאהבזכותנו,השתפרוהם-האחרונותהשניםארבעיםבמהלךמסוימת

האריכויום.עשריםנמשכהבהשהשתתפתיארוכההכיהרעבשביתתשלנו.הרעב

לתקופותשנידונוהאסיריםשלבאגפיםהכלא.בחצרהיומיהטיולאתשעהברבעלנו

אנחנובתאים.אורהיהלאפעםשאףכךהחלונותאתחוסמיםהיוהםממושכות,מאסר

בשארהיומי.החיפושיםמנוהלאחדגופניחיפושהורדנואור.קצתפנימההחזרנו

כלהשניאתאחדומלמדיםקוראיםשאנחנומהעלומשוחחיםקוראיםאנחנוהזמן

אנחנוברחובותהסוהרים.מןוכמהמהחייליםחלקלהכירלומדיםאנחנושפות.מיני

ההבדלכמונו.ממשפהכלואיםהםאחרת.זה~~ניםוהאבנים.הכדוריםבשפתמדברים

במהמאמיניםלאברובםוהםלשם,אותנוששלחבמהמאמיניםשאנחנוהואבינינו

עליודעאניהכל.זהמחייתם,אתלהרוויחכדישםנמצאיםהםלשם;אותםששלח

 ,,ככה.שהתחילוחברויותכמה

לנצחו.שאיןהייאושפועלכך

חול,שלולאחולאבןשלמדברהואליריחו,ירושליםביןהמשתרעיהודה,מדבר

שלוהעזיםפראעשביהמדרונותמניביםבאביבמישורית.ולאמשופעתואדמתו

 sמטעם
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שיחישלאגודותאלאמעלהאינההאדמההשנהבהמשךעליהם.ניזונותהבדואים

אטד.

כברת·שלשמבטהעד·מהרהמגלהאתהבמבטךהזההמדבראתשוקלאתהאם

המדברהמקראי.העברעםדברלושאיןגיאולוגיענייןלשמים.כולו~ס~רהזאתהארץ

חבל.עלסדיןכמומתבדרהמדבררוח,נושבתכאשרערסל.כמולשמיםמתחתתלוי

הארץמןיותרודחוסיםדחופיםעיני,ךאתאליהםמזעיקיםהשמיםמכךכתוצאה

ובהםנביאים,שמאותמפתיעזהאיןלרגליך.ונוחתברוחנישאקיפודשלקוץעצמה.

האלה.השמיםמןחזונםאתינקוביותר,הגדולים

מזגזגכלבולצדופרדהעלרכובבדואירועהועמועזיםמאתייםשלועדרג;ועהאור .. . : : -: .. 
בעונהגרגרים.קצתועודמיםיששםהמאהל,אלבדרךערב,מדיכמנהגוההר,במורד

מהם.להיזוןוברקניםדרדריםשורשיאלאלעזיםאיןהשנהשלזו

מנגזרותיהםלהתעלםנטייתםהיאהאפוקליפטיותנבואותיהםועםנביאיםעםהבעיה

אינםהמעשיםהנביאים,שלדידםלגבישלהם.ההשלכותמןהמעשים,שלהמיידיות

להסתירהנבואותעלולותכךסמלים.למדרגתמתעליםאלאכאמצעיםמשמשים

הזמן.שלתכולתואתהאדםבנישלמעיניהם

חומתשלמשרידיההרחקלאנטושים,מבניםבשנימתגוררתהבדואיתהמשפחה

מבניה,שבעהמלובנת.אבןעלפיתותלאפותהאםנוהגתהיוםשלזובשעהאדריאנוס.

לעזובעליהכילמשפחה,צה"להודיעלאחרונההעדר.אתרועיםהזה,במקוםשנולדו

תקופתהרות.העזיםכללאט!אחורה,ועכשיולמעלה,ידייםהבא.לאביבעדהמקוםאת

פועלכךהבנים.אחדאומראותו,נעבורלגשרכשנגיעחודשים.חמישהנמשכתהריונן

לנצחו.שאיןהייאוש

והפקעתההחומההקמת-למשלהמעשים.שלהמיידיותבהשלכותיהםלהכירסירוב

הןישראל;מדינתשלביטחונהאתמבטיחותאינןפלסטיניתאדמהועודעודשל

מתאבדים.מגייסות

השלכותיואתמותם,לפניבמו·עיניהם,לראותהמתאבדיםיכלואילו-למשל

החלטתם.אתמחדששוקליםשהיואפשר ,הפיצוץשלהמיידיות

הסופי.הרגעמלבדדבררואותשאינןנבואותשלהארורעתידן

פוסט·מילוןששוםבאיכותטעונהבמינה,מיוחדתעמדהמזיןלנצחושאיןהייאוש

כדיבהשיששיתוף,דרךשלאיכותבשם.להלקרואיודעאינורווחפוליטיאומודרני

האלה?החייםאלנולדנומדועמכל,הדחופההשאלהשלעוקצהאתלהקהות

אובנחמהאובהבטחהמכלהדחופההשאלהעלמשיבהאינההזוהשיתוףדרך

כקטנים,גדוליםהמנהיגים,שלנחלתםהןהללוהרטוריותהצורות-נקםבשבועת

 5מטעם
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עוקצהאתמקההובה·בעתהשאלהעלמשיבההיאולפיכך-ההיסטוריהאתהמחוללים

החייםאלנולדיםאנחנולעולם.עומדתאךקצרה-קצרהתשובתהההיסטוריה.חרף

רגעהמהבהבההתהוותזמןרגעים:ביןלנוומתגלההשבבזמןולחלוקלשתףכדיהאלה

לנצחו.שאיןייאושעםבעימותומסתכנתשבהשההוויהלפני

וולקשטייזעודדמאנגלית

 5מטעס
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יודעיםלאשומעים.לארואים,לא

חומתשללדמותהקוויםלם;נר;מגיטאותהכבושיםהשטחים

ההפרדה

כתב:רורטיריצ'ררהאמריקאיהפילוסוף

פעולותיהם,אתלהצדיקעל·מנתמפעיליםהםשאותומליםמערךעמםנושאיםהאדםבניכל

למליםאקרא ...לאויבינוובזיםידידינואתמהלליםאנושבהןהמליםאלווחייהם.אמונותיהם

אלו,מליםשלבערכןספקמוטלשכאשרבכךסופיהואהאדם.שלהסופי"המלים"אוצראלו

אליוביותרהרחוקהמקוםהןאלומליםמעגלי.שאיננוהנמקהמקורבהןהמשתמשלאדםאין

י ...חסרת·אוניםפסיביותאלאהןאיןלומעברהשפה;אתלקחתהאדםיכול

"אירופהלפיההטענהמובאתריח,רדיקליתאינהרורטישלאמירתוכישסבורולמי

אוהסוציאליסטית,הפוליטיקההרומנטית,השירה ) idiom (ניבאתלקבלהחליטהלא

להשתמשההרגלאתבהדרגהאיבדהשאירופהאלא ...גלילאושלהמכאניקהניבאת

רורטי,לפישלי).(ההדגשותבאחרות".להשתמשהתרגלהובו·בזמןמסוימותבמלים

יכולאינוהגל)ואתייטסגלילאו,אתכדוגמהמביא(הואהמחדשאוהמהפכן,אם·כן,

אתאוהמלים,אוצראתשיצרלפנילעשות,מעונייןהואשאותוהדברבדיוקמהלומר

הסוףעדהזהההיגיוןעםנלךאםדבר.אותולעשותלוהמאפשרהמושגי,הכליםארגז

הבעיה!אתלהקדיםחייבשהפתרוןהרי

לזהותאדםיכולכיצדהביקורת.במושגהטמונההמובניתהבעיהאתמבהירזהעניין

בשבילולהצביעיכולאחראדםאםשלו?הסופיהמליםאוצרבתוךנמצאשאינודבר

אפשרכיצדאבלניחא,חלופי,מליםאוצרלספקואףבעיהשלהמדויקמקומהעל

מנסההבעיה''בעייתאתמבפנים?קיימתמערכתלבקראפשרכיצדממש?לחדש

מצטט:אנייעד'.'מערכתהמושגבאמצעותלפתורפישמנחם

Richard Rorty, Contingency, Irony, Solidarity, Cambridge University Press, 1989. 1 
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נופליםבפועלשהישגיהאימתכלבעייתיתתיחשבמערכת·יעדכייסכימודומני,הכל,

כיירע,תלויתסובייקטיביתכקטגוריהלאבעיהלהגדירניתןשכך,כיווןהמיועדים.מהישגיה

לבצעמערכת·יעדשבכוחמהביןכפערמערכות:שלואונטולוגיתאובייקטיביתכתכונהאם

יעדמערכתעלכפעילותרציונליתפעילותלהגדירהיאהצעתי ...המיועדיםביצועיהלבין

לפותרןבמטרהבעיותיהאתלחשוףכוונהמתוךדהיינו,-דמה i2לכוונהומתוךמדעתהנעשית

 2שניתן,כמהעד

כזכור(אותההאידיאההצבתללאמערכת?שליעדנגדירכיצדבעיה:טמונהכאןגםאך

גםנוכללאמראש);אליהשהגענולפנירורטי,פיעללפחותלהציב,כללאפשראי

היותבעיה,ישעובד,אינוברכבהקרבורטורכאשרממנה.חריגהאוכישלוןלהגדיר

הראשון?הקרבורטורהומצאכיצדאך-לעשותקרבורטוראמורמהיודעיםכברשאנחנו

והטכנולוגיה?הידעחידושיאת-הרציונליותטענתעלשמירהתוך-מצדיקיםכיצד

שלאמנוסחתלהיותיכולהלאמטרהמיסודו.בעייתיהיעד''מערכותפתרון

בהיקפהתמידמוגבלתאפואתהאהעצמיתוהביקורת ,הסופיהמליםאוצרבאמצעות

פתרון"זהוולומר:לאחורלהביטאפשרהשפה,מחסוםמשנפרץרקשלה.וברדיקליות

התשובהלשוני.באנכרוניזםלחטואמשמעורטרואקטיבי,באופןזאתלהחיליותר."טוב

כלליתהגדרהשזואלא-ונצחיתמובגיתאי·נחתמעיןכאןישנהלהיות:תוכלהיחידה

חייבהיעדלפגוש.מתכוונתהיעד''מערכתשאותוהיעדאתבדיוקהמחטיאהכזו ,מדי

יכולאינויותר"מהר"לנסועכלומר,כיחס.ולאכהיגדמנוסחולהיותקונקרטילהיות

האפשרויותמערכתבתוך(ולאיותר"מהרלנסועמצליחו"אינני-כיעדלהיחשב

כבעיה.להיחשביכולאינוהקיים)המליםאוצראוהטכנולוגיהבמסגרתלךהמוקנית

המערכתיעדבאמצעותהבעיהאתלהגדיראפשרטהורהלוגיתמבחינהזאת,מלבד

אתלהעדיףסיבהכלרואהואיניהבעיה,באמצעותהמערכתיעדאתלהגדיראו-

הרציונליותענייןאתלהצדיקהראשוניהצורךמתוךלמעטהשנייה,על·פניהראשונה

המושכלת.

הדבריםבםדרכהפרעההבעיה

היעדמותךהמוגדרטלאולוגימושגאינההבעיהאחרת.בצורהבעיהלהגדירמבקשאני

הפרעההמצייגסינכרונימושגהיאהבעיהפיש.שטועןכפילפתור,באההיאאותו

הופעתהמומנטלעצמה.הנחשפתזוהיא-היעדולא-הבעיההקיים.הדבריםבסדר

ולהצבעה.להגדרהביותרקשה-הבעיהשלאימננטינתוןזהואראה,שעודוכפי-

המאוחר,הקיבוץוהוצאתון·לירמכוןתורה,ותלמדורציונליותמרע,הכמה:לרעתפיש,מנחם 2

 • 1994אביב,ותלירושלים
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גם-"מלודית"טונאלית,למוסיקהלפחותאומוסיקלית,ליצירהמאזיניםכאשר

מודעתבחירהאוהנגןשלטעותחריג:צליללזהותאפשר-לנומוכרתהיאאיןכאשר

לסיבהמדויקהסברבלאגםנוחה,לאתחושהבמאזיןיוצרהחריגהצלילהמלחין.של

בעיהמזהההמאזיןזו.לחריגה"נכון"פתרוןלובאיןוגםלו,הפריעהחריגשהצליל

צעדיאתהמכוונתכלשהי'יעדמערכתשללאוודאימבוססותיסודהנחותללאגם

המערכתעלכפרפראזה-הפרעהאלאכלשהו'ליעדאי-התאמהאיננההבעיה •המלחין

הצלילשלהסינכרוניהמיקוםכלומר,הצליל:שלב"ערך"-סוסיורהשלהסמיוטית

ביצירה.האחריםלצליליםביחס

ושהיכולת-מוסיקהשמיעתשלמסוימיםהרגליםמתוךנובעהבעיהשזיהוימובן

-זאתעםיותר.ומפותחתמעודנתהמוסיקליתשהשמיעהככלגוברתבעיותלזהות

יצירהחייבתכיצדאפריוריתלקבועאפשראי-המוסיקהאתל??ר:זהניסיונותכלועם

כבעייתי.ייחשבצלילאיזהכךומתוךלהיבנות

מסוימתצרימהבעיה:מזהיםאנחנותחילהדומה.באופןנולדבעולםבעיהזיהוי

אואוזנינו,אתלחדדאותנוומחייבבמקומנואותנומקפיאדבר·מהבסדר·הדברים.

בדיוקזובסדר".לא//משהונוחות:איחשיםאנושתיהן.אוראייתנו,אתלהיטיב

נמצאאינומשהומשובש;הסדר .,,,,ס~לא//משהו-בעיהשלהראשוניתההגדרה

לפניבסדראינומשהוכייודעאנישוב:מדגישאניזאתועם-להיותעליושהיההיכן

עצמה.בעדשמדברתהיאהחריגההסדר.מהויודעשאני

שהוא(למרותהושגטרםוהפתרוןקיים)(אבלידועאינוההופעהגורםכאשרלכן,

בטרםנולדהשלאכמיאבסורדי:קיוםכבעלתהבעיהאתולהגדירלנסותאפשרקיים)

והיאתכליתחסרתתכליתיותלביןסיבהחסרתסיבתיותשביןבתווךמצויההיאנולדה,

//שלבעיהתמידהיאבעיהנכון'מעידשפישכפיזאת,עםעצמה.מתוךרקמתוקפת

אתבקיומהממשמעתוהיא-להשעתידועללהשקדםעלמעידההבעיהמערכת,,.

בזמן.בואותהומתקפתלה,קודמתלמערכת,מהותי)(באופןזרהתמידהבעיהשניהם.

עלהפרקסיסלמושגמליםכמהלהקדישמבקשאניהבעיה,בהגדרתשאמשיךלפני

מרקם:קולכותבפוירבאךעלהראשונהבתיזהמרקם.פי

נתפסים-החושיותהמציאות,שהעצם,בכ,דהוא ...כהעדמטריאליזםכלשלהחיסרוןעיקר

לאכפרקסיס,חושית,אנושיתכפעילותלאאךההסתכלות;אוהאובייקטבצורתרק

אבל-האידיאליזםפיתחלמטריאליזם,בניגודהפעילהצדשאתיצא,וכךסובייקטיבי.באורח

כפעילותתופסנפוירבאך]הואאיןעצמההאנושיתהפעילותאת ...בלבדמופשטבאורח

 3מושאית,

במקור).(הרגשות , 1957הארצי,הקיבוץהוצאתבכהרים,כתביםאנגלס,ופרירריךמרקסקול 3
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עצמיםעלמדברהמטריאליזםלסובייקט.אובייקטביןההפרדהנגרחוצץיוצאמרקס

בהם.צופהמילשאלהקשרכלללאבחוץ' ,'םש'כמצוייםכלומראובייקטיבי'באופן

הטענהלכן,חשיבתו.ממושאבמנותק-החושבבארםרקרןלעומתו,האיריאליזם,

השנייה).(התיזהבלבד""סכולאסטיתהיאמופשטבאורח'חשיבה'ישנהכאילו

הצופההאדםביןלהפרידאפשראיכלומר,מרשאית.פעילותהיאהאנושיתהפעילות

ש'בפנים'התודעהביןהמחברהמושגהנחשב.לדברהחושבתהתודעהביןהנצפה;לעצם

כלמרשאית.תמירהיאהאנושי,הפרקסיסהפעילות,לכןהפרקסיס.הואש'בחוץ'לעצם

מעשיתפעילותהיאהחושיותלכןקונקרטי.מושאכלפיהמכ~ונתפעולההיאפעולה

אניההרחהבאמצעות(אובייקט).פרח(פרקסיס)מריח(סובייקט)אניחמישית).(תיזה

פיסהמייצרפרקסיסכלמשמעות.כלחסרתהפשטהזותהאהרחה.איןלפרח.מתחבר

פרקסיס.ללאמציאותעללדבראפשרותאיןמציאות.של

יצרןבין(אולנצפהצופהביןיחסיחס:היאהמציאותשלהאטומיסטיתהיחידה

-האובייקטיפיקציהאתפוסלמרקסהפרקסיס.באמצעותומת~ןךהמיוצרלמוצר),
ללאבחוץאי·שםהמתקיימתמציאותעוראיןהמכניסטית.התפיסהשלהיסודמאבני

בכללסינגולרית.מציאותפיסתכלהופכתזועוברהאותה.לחושבאובה,לצופהקשר

ומרחב.זמןוביה,מניהמשולבים,אטומיסטיתסיטואציה

נפרשהעץלביןבינימזה.זהלהפרדהניתניםאינםהמשפטחלקיעץ".רואה"אני

האובייקטשביןבמרחבגבולקולסמןאפשראימהסיטואציה.חלקשהואמרחב

העץאתראייתיכרגע.אותורואהאנימתחת).לניצבממולהניצב(ביןלסובייקט

אוציירבוטניקאי,אניאםלמשל,הבדל,(ישנובעברשהייתיממישאני,ממימושפעת

תמירהעץ;אתרואיםרביםשאנשיםפיעלאףרבים;דבריםרואהשאניפיעלאףנגר).

לצמצום.עורניתנתאינהאשרסינגולריותשלפיסהמשתמרת

בעולם".בעיהתופס"אניהעולם:לביןהאדםביןקושרתוהיאיחס,היאגםהבעיה

יחידעצםרקתופסתאינההיאראשית,לכך.מעבראחרשלבעורהולכתהבעיהאך

פריטיםשלכרצףמורכבת,כמערכתהעולםאתתופסתאלאונו')צליל(פרח,בעולם

במשפטאםלעולם.שלישיממרמכניסההבעיהיחס.ביניהםהמקיימיםברירים

רואה"אנישבמשפטהרי-הפרחלביןבינירקיחסיםנוצרופרח"מריח"אניהבסיסי:

הפריטיםלשארהיחסימיקומוואתהפרחאתתופסאניבמקומו",איננוהזהשהפרח

יותרונכונהמורכבתבצורההעולםאתומתזמנתממוחנתהבעיה .זמןבאותוברצף

הפשוט.האטומיסטיהפרקסיסמאשר

שלהפוליטיבתפקידההעוסקתבמסהמרקוזהשלטיעוניואחררבהבמידהעוקבלהלןשיובאהניתוח 4

 .) 2005המאוחד,הקיבוץהוצאתודובב,טאוברבתרגוםהאסתטי,הממדאת(וראוהאמנות

 sמטעס
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-היאבעולםדבריםמצבמציירתרקאינהאחר,פרקסיסמכלבשונההבעיה,שנית,

להשתנות!".חייבים"הדבריםצו:בתוכהמכילההיא 4הסטאטית,התמונהעלמערערת

מציאותומייצרתאותםמנכרתהיאאךהמציאות,שלחומריםמאותםבנויההבעיה

גםאךהישנה),המערכת(אתשוללתהיאהיומיומית.מהמציאותיותרנכונהחדשה,

היאשהריהמציאות,מןיותראמיתיתהבעיהמסוימת).ובמסגרת-(פתרוןמחייבת

היאלבעיותאדישותלפיכ,ךלכן.קודםידועהיהלאאשרחדשדבר·מהחושפת

תאבואינולבעיות,שאדישמיאחרות,(במליםהמדעי.מהתחוםהאדישאתהמוציאה

מדען).להיחשביכולאינופתרונן,אתלמצוא

אתמשהההבעיהבמקומו.לקפואבהלנתקלגורמתלעיל,שנאמרכפיהבעיה,

היומיומי:שלהחזרהמחדש.המציאותאתלחשובהנתקלאתומכריחההמציאות

מרחבויצירתשלה)הבנייןאבנישימור(תוךהמציאותשלהמרחב·זמןמטריצותשינוי

למשך(לפחותלהשעיהמביאתמיד),ממנומתבדלאךלחוץ,(השייך 5הטרוטופילשוני

לחשובמאפשרתההשעיההמציאות.'נהנית'ממנוהאקסיומטיהממדשלההשהיה)

זאת.לעשותמפתהההשהיההנחווה;ואתהנראהאתמחדש

הבעיהלבלי·הפרד.יחדיו'המשולביםומאשרשליליממדים:שניתמידישנםלבעיה

שרשרתאתמאשרתהיאעצמו.עםזהותואתשוללתאךהעולם,קיוםאתמאשרת

מתבטלתהקטביםבשניבתו;כם.דיסוננסעלמצביעהאך-והמסומניםהמסמנים

כרישתצהירהיאלהפך'-בעיההבעיהתהיהלאהמאשרבקוטבהבעיה:אפשרות

מתקיימתשבועולםיישארלאגיסא,מאידךהשולל,בקוטבבעיה.שוםאיןכיגלי

יקפיאמוחלטחיובהשפה;אתותאייןתקשורתתאפשרלאמוחלטתשלילההבעיה.

שהיא.כפיהמציאותאת

עלבהעידההפתרון.אופקגםבהטמוןמוקיעה:רקהבעיהאיןהפניםכפולבקיומה

להניחחייביםאנולעתיד.התקווהאתגםוביהמניההבעיהמייצרתהבעייתיהעבר

פיששלהיעד""מערכתבמודלכילהבהירליהיהחשובלכןלפתרון.ניתנתשהבעיה

אתמגבילהזועובדהלעיל,שכאמוראלאכיחס.ולאכהיגדמנוסחלהיותהיעדחייב

ההפעלהבמערכתמובנההבעיותמקורלפיהההנחהרדיקלי.באופןהנזכרהמודל

הממדאתמעקרת-אחרתבבעיהאחתבעיהמומרתתמידוכי-האנושיהמוחשל

אניהמופשט.האידיאליזםאוהפסיכולוגיהבתחוםאותהומותירההבעיהשלהאקטיבי

בעיות:סוגיכמהביןלהבחיןמבקש

שללמתווההמתאימותהיחידותהבעיותהןאלוידוע.כברשפתרונןבעיותישנן

שונים.מרחבייםמערכיםכמהבו·זמנית,מתקיימים,שבומתוחםאתרהיאפוקר,מישללפיהטרוטופיה, 5

בלתיהםשבררך·כללבאופניםלזהזהלהתייחסבאתרהשוניםהגורמיםאתמביאההמרחב"הכפלת"

אותו.הסובבלביןהאתרביןפעריוצריםוכך-שבחוץהחברתיבמרחבאפשריים
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הקרבורטורדוגמתרורטי).שמציבהקושיעללהתגברבאמתמצליחאינוהוא(ולכןפיש

גםולרוב-לעשותקרבורטוראמורמהיודעיםכבראנחנוקלאסית:דוגמהאכןהיא

נדעתמידלאאמנםופתרונן".קרבורטור"בעיותספרהמכונאי)בידי(אובידינויהיה

כברמדוברתמידאבל-בהןנתקלנושטרםבעיותיצוצו'ולעתיםהפתרוןאלהדרךאת

הרחבתיעליוהדיסוננסבשלטורדתאינההבעיהכאןשהתקלקלה.פועלתבמערכת

מובהקתטלאולוגיתבעיהזופרקטי.יעדלייצרהמערכתשלכישלונהבשלאלאקודם,

כרגע.מענייניאינןזהמסוגבעיות-

המרווח,הדיסוננס, 6לעצמן,קיוםלהןישכאלואונטולוגיות,בעיותעומדותמולן

שלנשאיםוהם'ערך'ישלהםגםהסימנים.יתרכמובדיוקקיימיםוהשתיקהההשהיה

הצבתמעצםלהופיענתבעהואאךידועאינואלולבעיותהפתרוןופעולה.משמעות

אתחילותנייניות.ראשוניות-לשנייםמתחלקותהאונטולוגיותהבעיותגםהבעיה.

מהתנייניות:דווקא

שאינוחיבור-משניתלמערכתהתאמהמאיהנובעותבעיותהןתנייניותבעיות

סירובבישיבה:כפירההרהורלקויה:מקורותרשימתבשלאקדמימידהבקנהעומד

שישמכיווןהטלאולוגיותלבעיותברוחןקרובותאלובעיותהלאה.וכןבצבא,פקודה

מדומות,בעיותמיוצרותכידוע,פעם,לאמשניות.מערכותבאותןלפעולנכונהצורה

לשכנעמטרתםשכלבעיות,מפעליהםפרסוםמשרדיכלשהן.סחורותלמכורכדי

חדיש,מדגםסלולריבטלפוןעדייןמחזיקשאינךהעובדהכיהתאגידים,בשםאותך,

זהבשטחאי·שליטהכיבשכנוענוומשאביםלהטישקיעואחריםבעיה.היאלמשל,

-משניותמערכותייצורדרךעוברתהללוהבעיותלייצורהדרךבעיה.הואאחראו
ודתות.לאומיםועדלקוחותממועדוני

שלמהזהויותלאחתאי·התאמהמתוךנובעותשאינןאלוהןהראשוניותהבעיות

יסודיתמבעיהסובלתוהיאמשניתמערכתהיאזהותמשמעותית:נקודהזוהבעיה.בעל

מוגבלתתמידתהאתמיד,לעצמהזההמערכתכלומר'זהות',שמה.בעצםהמתגלה

זהותהזהות.שלהמשניתהמערכתביצירתמובנהחלקהיאהקשיחותמדי.וקשיחה

ותו·נכונהאחתתשובהלהיותחייבתיהודי?''מיהולשאלהחד·ערכית.התאמהמחייבת

אתיסודכהנחתהנחנובסדר·הדבריםהפרעהשלכהופעהבעיהשהגדרנומתוךלכן'לא.

להפך.אלאלעצמה,כזהההמערכתאתמראשהנחנולאההתאמה.אישלאפשרותה

ישאםהמשנית.מהמערכתלהיפלטמאפשרותתנייניותבעיותאחרת:זאתאנסח

אוגדרהעכשווית,האופנהברזימצויאיניאםכגוי:עלילהכריזיכוליםיהדותיעםבעיה

בבעלתהבעיהשלהמוצאמנקודתהיוצאתאונטולוגית,מוסרתורתאופירעדימנסחלרעלשוןבספרו 6

ולמחברו.לספררבותחבזהחיבורהמציאות.בעולםממששלקיום
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ראשוניותמבעיותהלאה.וכןדתי,כאדםאוכרלאמצוות,מקייםאיניאםכמיושן;

המוות.חיקאלרקהפליטהתהיהחולה,אורעבסובל,אדםאםלהימלט.דרךאין

ומבטלתהמשניותהמערכותשלהזהויותמסבךהאדםאתמקלפתהראשוניתהבעיה

משניות.מערכותהןחברתיותמערכותמוסרית.יחסיותשלאפשרותהאת

ומוםראתיקהשלבעיות

הללולאתיקה.מוסרביןההבדלגםהואלתנייניותהראשוניותהבעיותביןההבדל

ולומרלהבדילהמנסיםכאלוגםישנםאךסינונימיים,כמושגיםלא·פעם,נחשבים,

הפרדות:לשלושאתייחסהמלים.שתישביןהמתחבאמצעותמשהו

אחריםולאנשיםלישנכוןהחייםשלי,הראוייםאוהטוביםבחייםעוסקת"האתיקה

שיעסוק,לוראויאועוסק,המוסריהשיחהאתי,השיחמןלהבדיל ...אותםלחיותכמותי

 7אחרים."שלהרעיםבחייםאלא'שלנו'הטוביםבחייםלא

עםשלנוהקשרים ,כלליבאופןהם, ,) thick relations (צפופיםעבים,"קשרים

הזרעםשלנוהקשריםהם ,) thin relations (דליליםדקים,קשריםלנו.והיקרהקרוב

קשרינואתלכווןכיצדאותנומנחהבמונח,משתמשאניבהבדרךאתיקה,והרחוק.

 8הדקים,"קשרינואתלכווןכיצדלנומורהמוסרהעבים;

גילדותשלאתיקהמקצועית'.'אתיקהשלהיוםמקובלהכל·כךבמובןאתיקה

המוסר.נגדעצמהמציבהאינהזואתיקהפנים-מוסדיים.מוסדותבידיהנקבעתסגורות,

 .לחלוטיןאחרבמישורלכאורה,מצויה,היא

והדומיםאנילעצמה:זההסגורהלקבוצהמכוונתהמקרים,שלושתבכלהאתיקה,

ציווייםביןמבחיניםהמקריםשלושתלמקצוע.ועמיתיליוהיקריםהקרוביםלי,

החובותלביןהלאה)וכןדם t2 ~ j? ,IJ ,בז:;~(המשניתלמערכתהשיירכלפיפוזיטיביים

אלתרצח,לאשליליים:ציווייםלביןאדישותבין(הנעיםלקבוצההחיצונייםכלפי

ובעיותיה-המשניתהמערכתלהגדרותבהתאםנקבעיםהאתיקהחוקיונו').תפגע

תנייניות.תמידתהיינה

שלהמוצאמנקודתומוסראתיקהביןההבדלעלמעטלהרחיבמבקשאניעכשיו

להוויהמעבראלללכתיכולהאינהלעצמה,זההלקבוצההמיועדתהאתיקה,הבעיה.

ישנו''הישעללערערמאפשרתהראשוניתהבעיהבעודמהותה.היאשההוויהמשום

המליםאוצרבעזרתמנוסחותהתנייניותהבעיותהפנס,אורלגבולותמעברגםולחפש

ון·ליר.ומכוןעוברעםהוצאתלרע,לשוןאופירערי 7

8 . 2002 , Avishai Margalit, The Ethics (Jf Memory, Cambridge 
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ממנו.לחרוגיכולותואינןהסופי

לי).מהדומים(אומהעצמילחלקהפיכתואתמחייבתלזולתעזרההאתית,במערכת

שלכלשהוגרעיןבמציאתלידיד,בהפיכתוהאחר,שלבניכוסומתחילההאתיתהעזרה

המוסבת)הבעיהאתלזהותאף(אולעזורזאת,עםמסוגלת,אינההיאלעצמי.דומות

אינההמשניתהמערכתשלהאתיקההשקה.נקודתכלעמימקייםשאינוזהממש,לאחר

שלרדוקציהמבצעתוהיאשלה,המליםאוצרבתוךמצויותשאינןבעיותלזהותיכולה

שלהפנימיותהגדרותיהעםנמנותשאינןהבעיותכללה.המוכרתלשפההבעיותכל

נעלמות.פשוטהדתות)אוהלאומיםהמעמדות,(מלחמתהמערכת

תופעה"ישנהכיטעןלריבםעימנואלהמוחלט.לאחרגםלהישמעוחייביכולהמוסר

והיא] ...ןלנומוכרתשזוכפיההוויהבגבולותלהיכללהיותהעצםמכוחהמסרבת

עליולומריכוליםשאיננוזהלאלוהים,מובהקבאופןתמידהתייחסזהניסוח 9הזולת,"

שלהגדרתועםונחכרהמהעצמיובתמיםבאמתכחורגתהאחרותאתנקבלאםדבר.

האינסופיותלאלוהות.כתחליףהאחראתנעצב 10אפשרי"כ"עולםהאחראתדלזז'יל

הופכתנגטיבההתיאולוגיהזהבמקרהאבלעולמו.שלהאפשרותגבולותהיאשבאחר

למוסרהמחויביםעלשומההזו.המוחלטתמהחריגהלחמוקחייביםאנולמוקש.מציווי

ולולוותרבלאללא·אחריםאחריםלהפוךשלהם.הסופיהמליםאוצראתלהרחיב

מניחאנישלו.ייצוגאועצמילהיותהופכיםאינםהם(משמע,אחדותםעלאחדלרגע

לזולת.העזרהשלהפרדוקסזהולניכור).הופכתאינההזרותאךבאחדותםלאחרים

אוהטובלאידיאתלאלוהים,נזקקהואשבובמקוםנכשללי,נראהכךלריבם,

מושגמובהק.נוצריפרויקטהיאהאנושותכלעלאפריוריתאשמההטלתלאינסופי.

הופכתבכךאפריורית.אשמההנחתללאחובהשלמבנהלמצואמאפשרהבעיה

טלאולוגיהזו ." Yיקרהשלאבכדי Xלעשותחייב"אדםמשמעלטלאולוגית,החובה

הבעיהשלהמוצאמנקודתהיציאהבעיות.לפתוראולצמצםלמנוע,שמטרתהנגטיבה

לאידיאותאואפריוריתלאשמההידרשותללאמוסריתחובהלאותהלהגיעמאפשרת

רגולטיביות.

הבעיהשלההםתרה

שכתבוהמשעשעיםהמופרעיםהבידיוניהמדעמספריאחדמתוךמצוטטהבאהקטע

אדאמס:דגלם

 2004רסלינג,לריבם,עימנואלמאתוהפילוסופיהאלוהיםבתוךאפשטייז,דניאל 9

10 1995 , Gilles Deleuze, NegotiationJ' 1972-1990. Columbia University Press 
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מןמוחלטתהתעלמותתוךכדלקמן:היהשעשהמה ...למדימוזרבאופןלהתנהגהחלפורר

בתנועותידיוניפנףהרחבה,סביבנקבצואשרהקהלמןבאנשיםשעוררהנבוכיםהמבטים

אחרים,שלגבםמאחוריבזינוקהזדקףאלו,שלגבםמאחורילרגעהשתופףפניו,בגובהחדות,

אטמתקדםחרש,מתקרבהחלשתייםאודקהלאחרמצמוצים.מכבירעומדו,עלקפאואז

פחיתראהאכןאםבטוחשאינונמרכאותוריכוז,שלקודרתתמיההארשתעוטהבגבינה,אט

"דומני," ...ולוהטתחרבהערבהשלבלבהממנו,מיילחציבמרחקלמחצהמלאהחתוליםמזון

שםיש"כילחלוטין,מובןבלתימשהותמידהמקדימהכנימהזיההשאותרובנימהפורראמר

בשמ"א."יי

בשמ"א:אותומהושתההולמי

לנומניחאינושמוחנורואים,אנושאיןמשהואו ...לראותבאפשרותנושאיןמשהוזהבשמ"א

שלבעייתוהבשמ"א.שלפשרוזהאחר.מישהושלבעייתוזוהיכיסובריםשאנומשוםלראות,

לאעליה,היישרתסתכלאםעיוורון.לנקודתבדומהזה,אתמבטלפשוטהמוחאחר.מישהו

 ...עינךמזוויתבמפתיעלתפסההיאהאחתתוחלתךמהי.בדיוקיודעאתהאםאלאאותה,תראה

לפעוליכולהוא-יותרהרבהשחשובומה ...ואפקטיביפשוטהנואחרמישהושלהבעיהשדה

 .)םש( ...יחידהפנססוללתעלבשניםמאותבמשך

"בריפרנר",ליוטאר.שלהריפרנרמושגשלהומוריסטיכזיקוקלהיקראיכולהזופסקה

יכולשאינומכךכתוצאהעוולהוסובלבהיגדים,להתבטא'מבקש'"משהוכותב,הוא

כקורכן.להיחשבאפילוזוכהאינוכאשרמעוולהסובלארם 12מיר,"זאתלעשות

בקורבנותםובהכרההשיחבהרחבתמצויההאדםזכויותשיחשלביותרהגדולהחשיבותו

להם.להאזיןהיכולתאימעצםשתיקהעליהםשנכפתהלמיפהבמתןהקורבנות;של

והשיחההסתכלותמדפוסיממששלחריגהמחייבכאמור,אחרים,שלבעיותזיהוי

שלהעיןמזוויתבמפתיעהתפיסההיא·היאהביקורתיתוהפרקטיקההקונבנציונליים,

חרשה.בעיה

מאנשיםלמנועאינטרסישהדומיננטיהשיחשלהחותםלשומריכייובןמאליו

הגדרתןהבעיות,איתורפעולת-(פרובלמטיזציה)הנעי~תאחרים.קולותלשמוע

ביטוח,לחברותזוומבחינה-הקייםהסדרעלחמוראיוםמהווה-בשיחוהטבלתן

קלכיהיטביודעיםהללוולדכאו.לצמצמומשותףאינטרסישנודתולאנשילממשלות

לסלקו.מאשררבר·מהלהסתירבהרבה

בעצםלהכירסירבובהןרבותשניםלאחרזו.מבחינהחריגיםאינםהישראלים

ופשוטהחרשהדרךנמצאהפלסטינית","בעיהשלבתוקפהאופלסטיני,עםשלקיומו

 Aלשטחילהיכנסישראליםעלוהאיסורגיסא,מחרהמוחלטהסגרבשלהעלמה.-

 • 1986כתר,השאר,וכלהיקוםהחיים,אדאמס,דגלס 11

 • 1996 , 8ורת 1ובילתיאוריה"הדיפדנד", ,ליוטאדז'אן·פדנסואה 12
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האזרחיםכילומראפשרלפלסטינים.ישראליםבין"הפרדה"נשמרתגיסא,מאידך

השטחיםמרחבאתתופסיםהירוקלקוממערבהמתגורריםהיהודיםהישראלים

ש"חורהרי-ומוותהיעלמותסכנה,מסמןשחור""חורבעודלבן".כ"חורהכבושים

נצבעוהארץכדורעל·פניבלתי·ממופיםאזורים Iבעבראדישות.בעיקרמסמללבן"

למשל,כך,הרפתקנים.כמהלמעטעניין,בהםאיןאחדשלאףחיתההמשמעותבלבן.

("מדדזניח"אומשניהואהגדרשגורמתשהסבלסבוריםיהודיםשלושהמכל"שניים

 .) 9.3.2004"הארץ",השלום",

(מכיוון 443מכבישלירושליםהנכנסהעיקריים.ההסתרהמאמצעיאחדהןהחומות

גבעותפסטורלי:נוףמצוירהחומותעלחומות.צדיושמשניכבישדרךעוברמודיעין)

נוףזהוהאוריינטליסטית.התמונהאתתוחמותמצוירותאבןקשתותירוקות;רכות,

למעשה,ותושבים.בתיםישנםהחומותשמאחוריהעובדהאתהמסתיר"ארצישראלי"

המיידעיםסימןאושלטשוםאיןהחומות.שמאחוריהכפרשםאתלדעתדרךכלאין

ספוריםמטריםבמרחקיישובמקוםשלקיומולעצםאולשמוביחסבכבישהעובראת

מצוירתעדייןתישארזואך-ג'אלהביתכלאתלהרוסניתןגילהתושבימבחינתממנו.

הטיילתשלזוהיאנוספתמובהקתדוגמהמדרום.השכונהאתהתוחמתהחומהעל

קירותבידיצדיהמשניהטיילתתיתחםהתכנוןפיעלבחברון.להיבנותהמתוכננת

בסן;ה".עובריםישראל"ובני-מטריםשלושהשלבגובהבטון

אתבגופםלקייםלכאורהבאואשר-המתנחלים .מדומייןמרחבהואשנוצרמה

עיצבו-הלאהוכןשורש""להכותהשטח",את"לחיותוארצו,ישראלעםביןהקשר

סימניםשלמערכתהואבודריאר,ז'אןלפיהסימולקרום,סימולקרי.מרחבלעצמם

מקוםאתממלאתוהיאישיר,וייצוגאותנטיותמכלחפההיפר·מציאותהמייצרת

"גבעתפרויקטאתהמנתחבמאמרפביאן,ורועימונטרסקודניאלעצמו.הריאלי

החברה:שלהאינטרנטאתרמתוךהבא,הציטוטאתמביאים Iביפואנדרומדה"

ביממה.שעות 24ומאובטחתחומהמוקפתעיר",בתוך"עירלמעשההיאאנדרומדהגבעת

 ...אותנטיתישראליתצמחיהשופעיםטבעית,באבןהמרוצפותוהסמטאותהפתוחיםהחללים

רקותשמעומהיופיתיהנוהים,אלתשקיפובבית,שתשבוכךבעבורכםתוכנהאנדרומדהגבעת

קרוישהפרויקטמקרהזהואיןוהתחדשות,התעוררותשללסמלהפכהאנדרומדה ...הגליםאת

 13העתיקה,יפושלמחדשללידתהכביטויאנדרומדה","גבעת

(תנועת"אמנה"שלהאינטרנטבאתרגםלהימצאהיהיכולבדיוקכזהטקסט

אותנטיותיותרלהיותמתיימרותההתנחלויותבגדה).המתנחליםשלההתיישבות

אנדרומדה,גבעתבפרויקטוגלובליזציהג'נטדיפיקציההזהב':'"כלובפביאן,ורועימונטרסקודניאל 13

 • 1996 , 23וביקורתתיאוריהיפו",
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בהןהכלחומה);מוקפות(אךמארץ·ישראל'בלתי·נפרר'חלקהןעצמה.מהמציאות

יושבים(אבלהשקטאתרקושומעיםמהיופינהניםבהתנחלויותמפוברק);(אךאותנטי

ישראלארץשלמחרש""לידתההןההתנחלויותגםפלסטיניים);כפריםמולבמרפסת

הכותב:מתאילנדחוקרמצטטאנררסוןבכדיקטהעתיקה.

בהיסטוריה ,"םש"קייםשכנרמשהומתארתמפההמציאות:שלמדעיתכהפשטהונתפסת]מפה

עבור,מודלהיאהמפהלהפך,ולאמרחביתמציאותצפתהמפההפוכים:הםהיחסיםשתיארתי

פרוייקציות,שלקונקרטיזציהשללמכשירהפכההיא ...להציגהתיימרהשהיאמהשלמודללא

 14הקרקע,פניעל

מדומיינת.מפהגםעמםהביאוהםהגרהבשטחילהתיישבאמוניםגושצעיריבאוכאשר

 ...אפותהאל,ביתתקוע,ארבע,קרייתשילח,ענתות,נקורות:מסומנותהיוהמפהעל

מערכתהקונקרטי.לשטחהמדומיינתהמפהשלקונקרטיזציהלבצעחיתהמשימתם

העברמןמקבילהמסומניםמערכתעללשווא,להתביית,חיפשההריקההמסמנים

המסמניםייצרוכךמחרש.לייצרהעליההיהבקרקע","להיאחזמנתשעלאלאהרחוק.

המציאות.אתייצרההמפההמסומנים:את

בכך,(ואיןנצחיבסרטלצופיםלכן,לרמות,אפשרהכבושיםבשטחיםהישראליםאת

בשטחיםהישראליםלסרט).התפאורהבהקמתהכרוכהמהאלימותדבר,להפחיתכמובן

חי"לאהמטרופולין:תושבעלבכותבוממפוררלואיסשמתארלזהרומהבמצבחיים

שלבאמצעיםמסביבוהרףללאהמוקרניםצללים,שלבעולםאלא ,האמיתיבעולם

מקצועייםהוזיםשלעולםבקיצור, ...רבהבפיקחותהמכווניםואורותצלולואידנייר,

ללאמספיקה.איננההמדומייןהמרחבשיצירתאלא 15התמימים."קורבנותיהםושל

ממשותשלחדירתההמשימה.תושלםלא ,פרשנותוועלהמרחבעלהמתחריםהעלמת

בצר-נוספתסיבהזוסימולקרית.מערכתעלביותרהגדולהאיוםהיאאמיתית

וההפרדה.ההסתרהלפרויקט-הפלסטינימהסבללהתעלםהאפשרות

מתייחסיםרביםוההדרה.ההסתרהאמצעישלקצרצורניניתוחהואכעתשדרושמה

הביקורתיהשיחהנוף.פציעתושלהסגירהשלקיצוניביטויכאלההפרדהחומתאל

על·ויעיר-היאהאמתהלאה.וכןהמתפתל"הבטון"נחש"המפלצת",כאלאליהמתייחס

מהרנעלמתשהחומה-קלקיליהאתהמסתירהלחומהסמוך 6בכביששחולףמיכלכך

החומהאורבני,מרחבהחומהמפלחתשםירושלים,באזורלמעטהמתבונן.מעינימאור

הישראליםבשביל 16עיוורון,לנקורתוהופכתבנוףלחלוטיןנבלעתהאפורה·אחירה

 , 1997 , 11וביקורתתיאוריההעברית","המפהבככבשתימירוןאצלמצוטט 14

15 . 1961 , Lewis Mumtord, The City in Hi.1·tory, New York 

אנטי·לצבע("תוכניתאנטי·גרפיטי"ב"צבעבצביעתההוחללעיל,כמוסברמעמדהאתלשמרעל·מנת 16

ומועלמים-והאחידהטבעיצבעהנשמרכך .) 24.6,2004"הארץ",ירושלים".עוטףבחומתגרפיטי

כלפיה.המחאהביטויי
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בציורימקושטתהחומהשאםמובןאפורה.בחומההעולםשלהמזרחיהקצהמסתיים

"הארץ":בעיתוןהופיעהבאהקטעבהרבה.וקלהלנוחההשכחההופכתנוף

לירושלים,אדומיםמעלהביןחדרךאתמאודעדהמקצרתהמנהרהפתיחתנחגגהשלשום

בארץשחייםליהודיםחדרךאתמקצרתהיאלהגיד:נכוןיותרהארץ.למרכזהירדןבקעתבין

בגילה,שנוגעחומה,חדאתשמחבקתלירושלים,נושקתכמעטאדומיםמעלהכ,ד ...הזאת

התנחלויותוכך ...לאפרתחנושקיםונסללים,שנסללוהמחיריםלכבישיםהודותושניחם,

פקקיםללאנוחים,ידיים,רחביכבישיםשלברצףמחוברותוותיקות,חדשותכגדולות,קטנות

 ...ערביםוללא

והעריםהכפריםשמותאתרקלא-לדעתלאוכללהמערביתחגרהברחבילנסועאדםיכול

שחםהעובדהאתגםאלאיהודיות,והתנחלויותשכונותלהקיםכדינלקחושאדמותיהם

הגדהבכבישיהנוסעיהודייכול ...הדרכיםשלטיעלקיימיםלאכללרובםשמותקיימים.

 ...אותושמשמשיםהרחביםבכבישיםנוסעיםלאחםערבים:איןשכברלחשובהתנועהדלילי
 ) 22.1.2003"הארץ",ערבים'.'לראותולא"לנסועחס,(עמירה

והחומותהישראלי,ההווהשלבולטמאפייןהיאולהעלמהלהפרדההגזעניתהתשוקה

במערכתההפרדהומתמסדתהולכתשניםכמהמזההמערכת.בתוךאחדמרכיברקהן

כפריותודרכיםבלבדליהודיםונוחיםרחביםכבישים-הכבושיםבשטחיםהכבישים

לענייןהפכההתחבורהמערכתהפרדתלפלסטינים.גםלנסועמותרבהןצדדיות

תת·מעברנסלללמשל,כך,הומניטרית".כ"מחווההמוצגלדבר·מהואפילומוצהר,

כפתרוןלציבורהוצגהוהסלילהלגדה,לקלקיליהחבלההכפראתהמחברקרקעי

הרצףחודשנטען,כךכעת,ההפרדה.גדרשלממובלעותיהאחתבתוךהכפרלכליאת

מעברהנאור.הכיבושעללהתלונןזכותעודאיןולפלסטיניםבגדההטריטוריאלי

מדיניותכאןמומחשתהתחבורתי,ההפרדהמשטרבידיהנוצרותהקונקרטיותלבעיות

לשטחיהם.ולאלפלסטיניםמתייחסתההתנתקות""תוכניתההפרדה.

פלסטיניםלתושביםלהנפיקהחלהתבשרנו,כךהאזרחי,המינהלנוספת:דוגמה

הכרטיס .) 28.3.2005("הארץ",ביומטריזיהויעלהמבוססחדש,מסוגמגנטיכרטיס

ואףמגעלייתרומטרתוההפרדה,גדרלאורךמעבריםבשבעהלשימושלהיכנסאמור

המתאיםבחריץכרטיסואתלהעביריוכלהפלסטיניהתושבהחיילים:עםעיןקשר

לפלסטינים.חייליםביןהחיכוךצמצוםשמטרתוחיובי,מהלךזהולכאורה,ולעבור.

זאתבכללהזכיר,ישואולם,הללו.השעריםבשבעתעודינגנולאפלסטיניםכנרים

כמווהמידעהאזרחי,המינהלבמתקניהאישוריםאתלקבלכדיחייליםעםמגעיתקיים

מהלמרותכלומר,עצמם.הפלסטיניםמפניחסוייםתמידיישארוההחלטהנימוקיגם

להקצנהדווקאזוכיםאנחנוהחיילים,שרירותהפחתתתוךהמעבריםכמיכוןשנראה

הסיטואציה.של
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החסימהומאוישות.פיסיותבשטחים:חסימותשלעיקריותקטגוריותשתיישנן

מכשיריםבאמצעותרקלהסרההניתניםמכשוליםבאמצעותהדרכיםשלהפיסית

מהתושביםנשללתהראשוןבמקרהשכןבמחסום,חייליםמהצבתשונהמכניים

מעברבהםדחופיםבמקריםגםהחייליםעםלהידברהאפשרותלעבורהמבקשים

פחות·או·יותרמעברמאפשרבלבדפיסימחסוםגיסא,מאידךהכרחי.הואמכונית

אלובשעריםמאויש.המחסוםכאשרמתאפשרשאינומצב-רגלהולכישלחופשי

אפשרותללארגל,להולכיגםמוחלטתחסימההמחסומים:סוגישבשניהרעימוצה

לאאחראוזהאדםשלמעברלמנועשירצוהצבאכוחותהחיילים.עםומתןמשא

 .המרכזיבמחשבהכרטיסבביטוליהיהדיולהסברים.לוויכוחיםעודיידרשו
משתלבתבכךבהפרדה.מצויהכיבושכוחותבשבילזושיטהשלהעיקריהיתרוןאבל

רשותשלמסוימת,ברמהבקיומה,ואף-החומותהנפרדים,הכבישיםבהיגיוןזו

לראותבליעזהורצועתהמערביתהגדהאתלכבושמאפשריםביחדאלוכלפלסטינית.

אם"משחית".שהואבכךהכיבושבעייתעיקראתהתוליםלאלוהתשובהזוערבים.

פלסטינים,לראותבליבשטחיםלשרתבנינומיטביוכלואםלמינימום,החיכוךיופחת

הציבורלנאור,שוביהפוךהכיבושההשחתה,אתתעליםהמגעמניעתהבעיה.נפתרה

ולהתעלם.להמשיךיוכלהישראלי

סגירהשלשוניםסוגיםומוסריות.פוליטיותהשלכותישנןהסגירותשללאסתטיקה

דימוייםבמרחב,סימוניםהכוח,נראותשלבמונחיםאותםלחשובואפשראחרת,נראים

ההיסטוריהעלבספרוראזאק,אוליבייהובעולם.בארץהקהלדעתעלוהשפעתם

מחנות,לגידורהמושלםהאבזרומעולםמאזחיתהזוכיכותבהתיל,גדרשלהפוליטית

בכריכהזאת,עם 17דבר,"מותירהאינהתילגדראךעקבות,משאירהש"חומהמכיוון

חושביםאתםהאםתיל.גדרפיסתשלתקריבתצלום"דמיינוכתוב:הספרשלהאחורית

אלימותושלכליאהשלגרפילסמלהפכההתילגדר ...שלאמובןלא,שדה?שלגדרעל

אימפקטיוצרתהסרתה,לאחרעקבותמותירהשאינההתיל,גדרכלומר,פוליטית."

התילשגדרהיאלכךהסיבהטוב.מצטלמותאינןתילגדרותקיימת.היאעודכלחזק

הבעיה-הכליאהמכשיראתוגםהכלואאתגםלתפוסניתןאחדבמבטאטומה.אינה

 18ממוסגרת,היאמוסתרת:אינה

החובבנותשכזה.בעייתירושםיוצריםאינםזאת,לעומתוהתעלות,העפרמחסומי

חוסרשלתחושהיוצריםוההזנחההלכלוךהרשלנות,בנויים,הללושבההמופגנת

מקומיים"ב"חומריםהשימושכאילולא·סטרילי,משהוישהעפרבתלוליותרצינות.

17 . 2002 , Olivier Razac, Barbed Wire: A Political History, The New Press 
הרעיון.עלהנדל,רועילאחי,תרדה 18

 5מטעונ
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הכלואיםהפלסטיניםעבורקשהפחותלמעטהחוויהאתהופךתעשייתיתבגדרבמקום

ניצולהאידיאלית:לצורההופכתבשטחיםהנהוגההחסימהצורתכינראהמאחוריהן.

משמעותינזקוללא-שבפשוטותפשוטהוטכנולוגיהמקומייםחומריםשלמיטבי

שתעלותהריהמקומיים,החומריםאתרקמנצלותהעפרחסימותבעודהקהל.בדעת

הקצנהכאןישנהכנגדו.האדםצואתאתמיטביבאופןמנצלותכפרים,המכתרותהביוב,

(במובןבההמצוייםהגלםחומריניצולתוךהאדמהכיבושקולוניאלית:פרקטיקהשל

זה.כיבושלהנצחתשראינו)כפיהרחב,

אתניטיהורשלבצעדיםסרביהנקטהמדועהשאלה,אתמעלה 19רוןג'יימס

אינו(ספרובשטחיםשיטורשלפרקטיקות'רק'נוקטתישראלבעוד-בבוסניה

מרחביים:דפוסיםשניביןמבחיןהואבתשובתוהנוכחית).לאינתיפאדהמתייחס

למרחבישירותמשתייךשאינופריפריאליכאזורמגדירהואאותו ) frontter (~ר 9

וגטו,חוק;חסרתמאלימותיותרלסבולמועדהואוככזההמדינה,שלהחוקיההשפעה

מרחבבתוךזאתעםהמצויותובלתי·רצויות,מודרותאוכלוסיותשלכמאגרהמוגדר

אוכלוסיותבמשטר.כחברים-חלקייםאותןהמסווגבאופןהמדינה,שלהחוקיההשפעה

חיתהבוסניהלטענתו,בכוח.מגורשותמאשריותרממושטרותלהיותלרובנוטותגטו

ישראל.מדינתבתוךגטאותהןעזהורצועתהמערביתהגדהבעודסרביה,מולספר

ומחוץמביתקהלדעתושלגיסא,מחדמסוימתאחריותתחושתשלשילובמתוךלכן,

בבוסניהשנעשוכפיחומרהאותהבעלימעשיםבשטחיםבוצעולאגיסא,מאידך

כךישראל).מולאלספרהזמןבאותוחיתהאשרבלבנון,(אוהתשעיםשנותבראשית

שהאדםמאחרלקיומו,להתכחשיכלולאהרשויותנעלם,פלסטיני"אםכותב:הוא

בשרירות,להיהרסיכלולארכושאוכפרים[הישראלי];הפניםמשרדברישומיהופיע

 .)םש( " ...רשמיתביורוקרטיתנישהלהםשניתנהמאחר

זולספר.מגטווהופךהולךהשטחיםשמרחבמשוםעוד,קייםאינוזהשמצבמובן

זובישראל.שוניםביטחוןגורמימדבריםעליהה"לבנוניזציה"שלהאמיתיתהמשמעות

מרחב-מלחמהשללמרחבבקשיחותוממושטרמנוהלממרחבהשטחיםשלהגלישה

לכוחלאפשרכדימתבטליםוהמלההצורההחוק,שבומרחבמותר;הכלכמעטשבו

בישראל.הציבורשלהאדישותמתוךהשאר,ביןנובע,הדבר 20הסדר",את"להחזיר

לתפיסהמביאותוההסתרהההפרדהלבן",כ"חורהכבושיםהשטחיםאתראייתם

המתרחש.שלאדישה

שהימראפפראפאקס",האולטרא·מפורסם"המדען·הקוסםעלמספראדאמסדגלם

19 James Ron, Frontiers and Ghettos: State Violence in Serbia and lsrael. University of 
. 2003 , California Press 

 2004 , 152סטוריווביו-פוליטיקה",ציורעלעירומה:"אימהשיר,צבי 20

 5מטעונ
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אפפראפאקסלחלוטין.לבלתי·נראההרלהפוךשנה,בתוךיצליח,כיוטעןחייועלפעם

והציבבוורודההראתצבע"אילואבלחייו,אתמכךכתוצאהואיבדבמשימהנכשל

סביבוההר,ידעלהולכיםהבריותהיווזול,פשוטאחרמישהושלבעיהשדהעליו

בשבילהשטחים.עםקורהמסתמן,כך,לעולם."בומבחיניםהיולאופשוטעליוואף

ועזההגדהכילכולםברורכיוםקיים.שאינולמקוםהשטחיםהופכיםהישראלים

החומותהחושך.להרימעברהרחק .'םש'מצויות-'שטחים'יותרהנייטרליובשם-

זעקתעוצמה.רבאךפשוטבשמ"אשדהומקרינותמאחוריהןהמתרחשאתמסתירות

להתבטא,המבקש'משהו',אותוולהיראות.להישמעעודיכולהאינההפלסטינים

הישראלים.רובעל·ידיהנקלטבתדרמשודראינוהואעוולות.לסבולממשיך

ה"התנתקות"לאחראפילוג:

הכיבוש,לתוםבדרךראשוןכצעדולעולםלישראליםששווקהההתנתקות,תכנית

שליטהישראלשולטת 2005דצמברבאמצעהללו.הדבריםבהיגיוןהיטבמשתלבת

סגוריםשניהםקרני,הסחורותומעברארזמחסוםבאמצעותעזהברצועתאפקטיבית

תחתלתנועהרפיחמעברנפתחארוכים,חודשיםשלושהלאחראמנם,אוגוסט.מאז

ויצרהובסיכומים",בציפיותעומדים"אינםהפלסטיניםכיהבהירהכבר(וישראלפיקוח

להיכנסאסורעזהתושבשלפלסטיניאלאלכשתרצה),המעברלסגירתאליבילעצמה

לגדה.המעברעזהמתושבינמנעתשלמעשהמכאן-אלבניגשרדרךהמערביתלגדה

האקוטיהמחסורלמרותבגדה,ללמודהעזתיםהסטודנטיםעלגורףאיסורחלכמו·כן

נוספים.נדרשיםמקצועותובעלימהנדסיםברופאים,

טסיםמזל"טיםישראל.בידיאקסקלוסיביבאופןנשלטיםוהימיהאוויריהמרחב

"מבוקשים"מחסליםצה"למטוסיחיסולים.ויעדימידעמעביריםהעת,כלעזהבשמי

מפגיזהתותחניםחילהלילה.שלהקטנותבשעותעל·קולייםברמיםומייצרים

הרצועהבצפוןהכבישיםתשתיתאתבשיטתיותמשמידהערים,פאתיאתבארטילריה

שכונותלהפגיזמאייםואף-הרצועהמשארחנוןביתהעיירהאתהמנתקבאופן-

להימנע"על·מנתכיייאמרשלתושבים(לאחרקסאםרקטותליריבתגובהמיושבות

 .) 18.12.05"הארץ",להתרחק."להםמומלץמפגיעה,

עודחליםלאהרצועהעלכיטענההחיסולים,נגדלעתירהבתשובההמדינה,והנה,

כיבוש:דיני

ששררהצבאיהממשלבוטלכךועקבהרצועה,אתצה"לחייליאחרוןעזבבספטמבר 12ב·

אינםהלוחמתיתהתפיסהדינימועדמאותושהחללכךגרםזהשינוי . 1967מאזעזהברצועת

דיניהםמזויןעימותשלבמצבממוקדסיכולעלהחליםהדינים ] ... [עזהברצועתעודחלים

 ) 11.12.2005("הארץ"המלחמה.·

 5מונעם
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לפימוחלט,~ר 9להיותהבדרךהאחרוןהשלבאתעברהעזהשרצועתעולהמכאן

הזרה,מאחריות,התנערותעםיחדאפקטיביתשליטהרון:שלהגדרתו

בעיותומייצאיםמייצריםוצבאהישראלמדינת ,וכךוהעלמה.הרחקה

עלשיקלמיואין-עזהרצועתשלהשבוייםלצרכניהראשוניות

מדינתשלבעיהלהיותחדלובהוהמתרחשעזהרצועתבאשרסבלם,

מצבכיודאותשללמדיגבוההברמהלחזותניתןהצער,למרבהישראל.

לחומתממזרחשייוותרוהמערביתהגדהבחלקילהתרחשעומדדומה

ההפרדה.

לעשות-חסרת·פשרותובדחיפות-עלינוושכעתבעיה,הואקונקרטישסבלההבנה

לפרקטיקהביותרהבסיסיתהמוצאנקודתהיאזוהבנההבעיה,אתלפתורעל·מנתהכל

ציווילכןהיאסגורמליםואוצרשיחשדותמוסדות,מבנים,כלפיביקורתיותהמוסרית.

מיצמוץלהקמתן)הפרעהמוטב,(אולחומותמעברקפיצהראשונה.ממדרגהמוסרי

ההולכיםהאיסוריםאתלעקוףעיקשיםניסיונותמחסומים,מולושיפשופןעיניים

חשיפהופלסטינים,ישראליםביןאינטראקציותועלמידעזרימתעלומתרחבים

האמיתי.המוסריהצוהםאלוכל-השלטוניתלהסתרהכניגודמודעת

 2005דצמבראביב,תל

 5מוכעס
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ופוליטיקהאמתאמנות,

 2005דצמברלםפרות,נובלפרםקבלתלרגלנאום

הבאים:הדבריםאתכתבתי 1958בשנת

בהכרחאיננורבדשוםלכוזב.חאמיתיביןולאחלא·ממשי,לביןהממשיביןבדודותאבחנותאין

זמנית.בווכוזבאמיתילחיותעשויהואכוזב;אואמיתי

המציאותלחקרישימותעורןוהןמשמעות,עדייןישאלהשלקביע;תמאמיןאני

יכולאינניכאזרחאבלמאחריהן,עומדעדייןאניכסופר,ולפיכך,האמנות.באמצעות

כוזב?מהאמיתי?מהבהן.להחזיק

הואאחריההחיפושאבלאותה,מוצאאינךלעולםחמקמקה.לעולםבדרמההאמת

אתההמקריםברובמשימתך.הואהחיפושלפעולה.הדחףב~ירורהואהחיפושכפייתי.

לאמת,כתואמיםהנראיםתמונהאודימויקולטאובה,מתנגשבאפלה,~אמתנתקל

אחתאמתלמצואאיןשלעולםהיאהממשיתהאמתאבלזאת.עשיתכישתבחיןמבלי

זו,עלזותיגרקוראותהללוהאמיתותרבות.אמיתותישנןהדרמטית.באמנותויחידה

לזו.זועיוורותבזו,זומתגרותמזו,זומתעלמותבזו,זומשתקפותזו,מפניזונרתעות

אצבעותיךמביןנשמטתהיאואזבידך,רגעשל ת~~מחזיקשאתהחשאתהלעתים

ואובדת.

אףיכולאיניגםלומר.יכולאינישלי.המחזותנוצרואיךנשאלתיקרובותלעתים

שעשו.מהזהשאמרו.מהזהשקרה.מהזהכילומררקאלאאותם,לסכםפעם

המלהבעקבותמידכלל,בדרךדימוי.אומלה,שורה,מתוךנולדיםהמחזותמרבית

ובעקבותיהןמאין,ישלפתע,בישעלושורותלשתידוגמאותשתיאביאדימוי.נולד

אני.הלכתיובעקבותיודימוי,הלך

"מההיא:"הביתה"אתהפותחתהשורהשחלפו".ו"הימים"הביתה"הםהמחזות

"כהה".היא:שחלפו""הימיםשלהראשונההשורההמספריים?"עםעשית

נוסף.מידעליהיהלאהמקריםמשניאחדבכל

ממיהימצאםמקוםאתלדעתודרשמספרייםחיפשפשוטמישהוהראשוןבמקרה

הדרישההופנתהאליושהאדם ,איכשהוברור'היהליאבלאותם.גנבכיבושחשד

 5מטעם
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העניין.לצורךהשואל,עללאוגםהמספריים,על~םלאבכלל

לשאלה.בתשובהמישהי'שלשיערצבעשיער'צבעשלתיאורכמולינשמע"כהה",

חזךתי,מפלוהיהזההעניין.אחרלהתחקותעזצורךהרגשתיהמקריםמןאחדבכל

 .לא;רמצלאיטי'מעבר
:-T •• 

וג'. ,'ב ,'אכל,קודםלדמויות,קוראאנימחזה,כותבכשאניתמיד,

שאלתואתו~פנהש;מםחדר 7נכנסאדםראיתי"הביתה",להיותשהפךבמחזה

חשתיאיכשהומירוצים.שלעיתוןוקוראמכוערתספהעלהיושבממנוצעירלאדם

קצרזמןלכךאישורקיבלתיאבלהוכחה.ליחיתהלאכיאםבנו,היהוב'אבהיהשא'

אשנהאםלךאכפת"אבא,למקם):(היהלא'אומרלל~י)היהכך(שאחר'כשב'מכןלאחר

היהזהאכלנו,שקודםהזאת,הערבארוחתמשהו.אותךלשאולרוצהאניהנושא?את

אתהברצינות.כלבים.טבחהריאתהכלב?קונהלאאתהלמהלה?קוראאתהאיךשמה?

"אבא",לא'קוראשב'מכיווןובכן,כלבים."שלעדרבשבילמבשלשאתהחושבהרי

הבישולכיונראהה~:בח,הואשא'גםברורהיהובנו.אבהםכילהניחהגיונילינראה

ידעתי.לאאם?שםחיתהשלאמכךלהסיקניתןהאםגבוהה.להערכהזכהממשלאשלו

אחריתנו.אתלחזותיכולותאינןהתחלותינולעצמי,אזשאמרתיכמוואולם,

היאכך(אחרב'ו~שה,רילי>,יהיהכך(אחרא';בר,ג,,יןב.ש~יגדול.חלון"כהה".

הםמיעלהגבר.שואלרזה?"י,או"שמנהמשקה.כוסותובידיהםיושביםקייט),תהיה

בא;ראנה),תהיההיאכך(אחרג'~שה,בחלון,ניצבתרואה,אנישאזאלאמדברים?

כהה.שערהאליהם,מופנהגבהאחר'

קיךם.להןהיהלאהרגעלאותועדאשרדמויות,שלברי~תןרגעמוזר,רגעזהו

הואעלוללעתיםכיאףזךי, ryאפילובטוח,לאנ;רןךיתי,רגעהואכךאחרשבאמה

אינןהדמויותידועבמובןלמדי.~בידהיוצרשלמעמדונשלטת.בלתיל~פ;לתלהפוך

להגדרה.בלתי·ניתנותהןאיתן,לחיותקללאלו,מתנגדותהדמויותלקראתו.~ש;ת

חתולאינסופי,משחקאיתןמשחקאתהידועהבמידהלהן.להכתיבמסוגלשאינךודאי

בידייםלךישכימגלהאתהדבר,שלבסופוואולם,מחבואים.עיוורת,פרהועכבר,

שאיןמרכיביםעשוייםעצמם,~שלורגישךתרצוןבעליאדםבניבשר·ודם,אנשים

לעוותם.אובהם,לשלוטלשנותם,לאל·ידך

ב.דינהדמפ;לי~ה, tpט;ב;!נית,רב-משמעית,עסקהבגדרנותרתבאמנותהשפהוכך,

רגע.בכלהיוצר,תחתיך,להישברהעלולהקפואה

אסורלהשהותו,אסורפעם.אףעוצראינוהאמתאחרהחיפוששאמרתי,כמוואולם,

ברגע.בושם,מיד,איתר,להתעמתישלדחותו.

המתרגם],]הערתמגרר ) fat or thin (הללולתאריםאיןכמובןבמקור 1
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מחיר,בכללהימנע,ישבעיות.שללגמרישונהמערכתמציבפוליטיתיאטרון

~ t?Q ~האוויראתלנשוםלדמויותלהניחצריךאובייקטיביות.עללשמורחשוב .ה

טעמו,אתלהשביעכדיפעולתןאתלצמצםאואותןלהגבילליוצר,לו,אלשלהן.

מלאהמקשתזוויות,שלממגווןאליהןלגשתנכוןלהיותעליונטייתו.אועמדתו,או .. .. 

להותירזאתעםויחדלפעמים, Iאותןלהפתיעאוליראות,נקודותשלמעצוריםוחסרת

אינהכמובן,פוליטית,וסאטירהעובד.זהתמידלאשךרצו.לאןלפנותהח.ירותאתבידן

זהושכן Iהגמורההיפךאתעושההיאלמעשה Iהללוהכלליםמןאחדאףעלשומרת

המפוןש.תפקידה

אפשרויותשלרחבהלקשתמניחשאניסבוראניהולדת",יום"מסיבתשליבמחזה

השיענ~ד.ברירתעלמתמקדשאנילפניאפשרויות,שלעב;תיערבתוךלפעול

ומכוער.קצרברוטאלי,נותרהואפעולה.שלכזהלמגווןמתיימראינוההר""שפת

בקלות.משתעממיםשהמעניםלפעמיםשוכחיםמזה.קצתנהניםבמחזההחייליםאבל

באנוהאירועיםכמובןהיולכךעדותרוחם.אתלרומםכדיבידורלקצתזקוקיםהם

שעהלהימש,ךהיהיכולאבלדקות,עשריםרקנמשךההר""שפתבבגדאד.גןאייב

שעה.אחרשעהועוד,עודושוב,שובחוזרתמתכונתאותהועוד,ועודשעה,ועוד

טובעת,אשהלמים.מתחתמתרחשהואכאילולינראהואפר""עפר 1שנימצד

להגיעמבקשתהעין,מןונעלמתלמצ~לותשוקעתהגלים,ביןאל·עלשלוחהידה

צללים,רקמוצאתמתחתם,ולאלמים~עללאאיש,מוצאתאינהאבלהאחרים,אל

היהשד;~ההגורלמןמפלטבלי~שהטובע,בנוףאבודהדמותה~שה,~פות;בבואות,

לאחרים.רקנועדכאילו

למות.עליהגםנגזר Iמתוהםבאשראבל

מרביתם,שכןהללו,המחוזותאלמגיעהאיננההפוליטיקאים,בפיהפוליטית,השפה

כדיכוח.אותוובשימורנ:פוחאלאנאמתמעונייניםאינםשבידינוהעדויותפיעל
/ T -

גםהאמת,אי·ידיעתמתוךלחיותבאי·ידיעה,להישארהציבורחייבהכוח,אתזpר wל

אנחנוו~מנושקרים,שלענקישטיחהיאאותנושסובבמהכןעלחייו·שלו.עלהאמת

ניז;נים.

ביותרמסוכנתכמותחיתהלעיראקלפלישהההצדקהיודע,כאןאחדשכלכפי

מוכנהאףחיתהובחלקה Iחוסייןסדאםבידינמצאהאשרהמונית,להשמדהנשקשל

האמת.זוהיכילנוהובטחמחריד.לחורבןולגרוםדקות,ארבעים·וחמשבתוךלירי

בחלקנשאהוכיאל·קעידהעםקשרלעיראקהיהכילנונאמרהאמת.חיתהלאזו

זוהיכילנוהובטח . 2001בספטמבר 1ב·ןיורקבניושהתחוללהלזוועההאחריותמן

לנוהובטחהעולם.שלוםעלאיוםחיתהעיראקכילנונאמרהאמת.חיתהלאזוהאמת.

האמת.חיתהלאזוהאמת.זוהיכי
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תפקידהאתהבריתארצותרואהשבובאופןקשורההאמתלחלוטין.שונההאמת

זה.תפקידלגלםמבקשתהיאושבובעולם

החוץבמדיניותכלומרהקרוב,בעברלהתבונןמבקשאנילהווה,אשובבטרםואולם,

החובהעלינומוטלתכימאמיןאניהשנייה.העולםמלחמתאחריהבריתארצותשל

כאן.לנומניחההזמןשמסגרתמהזהכימוגבלת,עייןבמידתאפילוזותקופהלבחון

המלחמה:שלאחרבתקופהאירופהובמזרחהמועצותבבריתהתרחשמהיודעיםהכל

זהכלעצמאית.חשיבהשלהאכזריהריבויות, nהר;והזוועותהשיטתית,הברוטאליות

במלואו.ואימתת;עד

באורחאלאנודעולאתקופהבאותההבריתארצותשפשעיהיאכאןע,;תי 9.!אבל

לאמעולםהם-מזאתיתרה Iהיכרולא-מכךיותראף Iתועדולאשכןכללא Iשטחי

משמעותישושלאמתכ,רעללדברישכימאמיןאניועיקר.כללכפשעיםהוכרזו

שלקיומהבשלמסוימת,במידהנאלצהכיאףזה.ברגעהעולםשלמצבולגבירבה

מתירההיאכיהבהירוהעולםברחביהבריתארצותשלפעולותיההריהמועצות,ברית

רוחה.עלהעולהככללעשותלעצמה

השיטהחיתהלאמעולםריבוניתמדינהשלתחומיהאלישירהפלישהלמעשה,

במתחכ"קונפליקטשתיארהמהאתהעדיפהכללבדרךהברית.ארצותעלהמועדפת

שהיהמכפיאיטיבקצבמתיםאנשיםשאלפיפירושונמוךבמתחקונפליקטנמוך".

שלליבהאתלזהםיכולשאתהפירושואחת.בתקיפהפצצהעליהםלת t.9 ~ליקורה

כשתושביה .ק~~הבהתפשטותולהתבונןממאירגידוללטעתיכולשאתה Iהארץ

הגדוליםוהתאגידיםהצבאשלך,וחבריך-הבדלאין-למוותמוכיםאו-מוכנעים

זהניצחה.שהדמוקרטיהומכריזהמצלמותבפנימתייצבאתהבשלטון,ל;טחיושבים

מדבר.אניעליהןבשניםהבריתארצותשלהחוץבמדיניותשיגרתימהלךהיה

כאןעליהלדברבוחראנימאוד.משמעותיתפרשהחיתהניקרגואהשלהטרגדיה

עכשיו.גםכמואזבעולם,תפקידהעלאמריקהשללהשקפתהניצחתכדוגמה

השמונים.שנותבסוףבלונדוןהבריתארצותבשגרירותבפגישהנכחתי

לק;נטראסכסףעודלתתאםלהחליטהיהאמורהבריתארצותשלהקונגרס

אבלניקרגואה,מטעםבמשלחתחברהייתיניקרגואה.שלהמדינהנגדשלהםבמערכה

עמדהאמריקאיהגוףבראשאף. ?j~טג';ןהאבהיהמשלחתבאותהביותרהחשובהחבר

אני"אדוני,אמר:~טקאףהאבהשגריר).כךואחרלשגריר,המשנה(אזייץ Iריימונד

מרכזרפואי,מרכזספר,ביתבנושליהקהילהאנשיניקרגואה.בצפוןקהילהעלאחראי

הםהקהילה.אתהקונטראסשלכוחתקףחודשיםכמהלפניבשלום.חיינותרבות.

ביותרברוטאליבאופןהתרבות.מרכזאת Iהרפואיהמרכזאת Iהספרביתאתהכל:הרסו

מממשלתדרושאנא,פראים.כמוהתנהגוהםרופאים.טבחוומורות,אחיותאנסוהם
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הזאת.המזעזעתהטרוריסטיתבפעילותמתמיכתהשתיסוגהבריתארצות

להערכהזכההוא .מאודומתוחכםאחראירציונלי'אדםשלשםיצאזייץלדיימונד

"כבודמסוים.ראשבכובדדיבר'ואזשתק,הקשיב,הואדיפלומטיים.בחוגיםגדולה

דממהמפשע,"החפיםתמידסובליםבמלחמה,משהו.לךלומדלי"הדשהאמד,האב,"

זע.לאהואבו.התבו~נ~שם.חיתהקפואה

סובלים.תמידהחפיםאכן'

מעודדתזוועהשלקודבנותהםמפשע''חפיםהזה,במקדה"אבלאמד:מישהולבסוף

כסףעודיקציבהקונגרסאםרבות.מניאחתזוועהמממנת,שממשלתךחלחלה

אשם,איננושלךהממשלהאםלא?להתרחש,יוסיפוכאלהזוועותעודלקונטדאס,

ריבונית?"מדינהאזרחינגדהמכווניםוהדסרצחבמעשיבתמיכהלפיכך,

קביעותי,ך"הואאתמוכיחותשהוצגוכמושהעובדותמסכים"אינישלו:היהזייץ

אמד.

ממחזרתי.נהנההואכיהאמריקאיםהיועציםאחדליאמדהשגרירותמןכשיצאנו

עניתי.לא

הם"הק;ני'דאסהבאה:ההצהרהאת.דייגןהנשיאהשמיעזמןשבאותולהזכירכםעלי

שלנו."המייסדיםהאבותשלהמוסדיתהמקבילה

יותרבמשךבניקרגואהס;מך!השלהבדוטאליהרודנותבמשטרתמכההבריתארצות

 ,ן-979בהזההמשטראתהפילוהסאנדיניסטים,בהנהגתהניקדגו~~ים,שנה.מארבעים

נשימה.עוצרתעממיתבמהפכה

שחצנות,שלהגונהבמידההחזיקוהםגםמושלמים.היולאהסאנדיניסטים

נבונים,היוהםאבלסותרים.יסודותכמהכללהשלהםהפוליטיתוהפילוסופיה

פלודאליסטית.הגונה,יציבה,חברהלכונןלמטרהלהםשמוהםותרבותיים.דציונלים

אלףממאהליותרהמתים.מןחזרואביוניםאיכריםאלפימאותבוטל.המוותעונש

אודיינותמעדנתספד.בתיאלפייםנבנובאדמות.להחזיקהזכותניתנהמשפחות

הוכרזמשביעית.פחותלכדיהארץברחביהאנלאפבתיותאתצימצמהלמדימרשימה

בשליש.הצטמצמההתינוקותתמותתבחינם.רפואהשירותיהוקמוחינם.חינוךעל

כליל.ה~בסהפ;לי;

מדקסיסטית/לניניסטית.כחתרנותהאלהההישגיםאתהוקיעההבריתארצות

י~נ:ודאםמסוכנת.ד~גמההיווהשםשהתחוללמההבריתארצותשלהממשלבעיני

אתלהעלותלהיותראםוכלכלי,חברתיצדקשלבסיסיותנודמותלקייםלניקרגואה

אזכילאומי,עצמיוכבודחברתיתאחדותולהשיגוהחינוךהרפואייםהשירותיםרמת

כמובןחיתהימיםבאותםדברים.אותםויעשושאלותאותןישאלושכנותארצותגם

באל·סאלוואד;,.קוולסטאטוסעזההתנגדות
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אתלתארנהגדייגןהנשיאאותנו.המקיףשקרים""שטיחעללכןקודםדיברתי

התקשורת,עלכללבדרךמקובלהיהזהתיאורטוטליטרי",עינוייםכ"מרתףניקרגואה

לאדברשללאמיתואבלוהוגנת.מדויקתכהערההבריטית,הממשלהעלשכןכלולא

עדותכלחיתה.לאהסנדיניסטיהממשלתחתחיסוליחידותשללקיומןעדותכלחיתה

פעםאףדתאנשירשמית.אושיטתיתצבאיתלאלימותעדותכלחיתהלאלעינויים.

ישועיםכמריםשניכמרים,שלושהכיהנובממשלהלמעשהבניקרגואה.נרצחולא

מקום,בקרבתלמעשהנמצאוהטוטאליטרייםהעינוייםמרתפימאריקנ;לי.ומיסיונר

הדמוקרטיתהממשלהאתהפילההבריתארצותהשכנות.לה ?7 ~~~גובאל·סאלוואד;ך

נפלואדםבניאלףממאתייםיותרההערכהפיועל ,-1954בגואטמלהשלהנבחרת

מאז.שםשלטואשרהצבאיותהדיקטט~רותשללעריצותןקורכן

אמריקהמרכזשלבאוניברסיטהבאכזריותנרצחובעולםהישועיםמבכירישישה

ג'ורג'יה,;נינג,בפורטשאומןאלקאטל,חטיבתשלגדודבידי-1989בבסן·סאלוואדור

שאמרבעתנרצח ,;ך ?:7ך;הארכיבישוףבמיוחד,לבאמיץאדםאותוהברית.ארצות

כישהאמינומשוםהומתו?מדועמתו.אדםבני 75,000ההערכה,פיעלהמיסה.את

מידאותםהגדירההזאתהאמונהלהשיגם.ושצריךהאפשרבגדרהםיותרטוביםחיים

שלהאינסופיהנוףעלהקיים,המצבעללערערשהעזומשוםמתוהםכקומוניסטים.

היוולדם.מיוםנחלתםשהיוודיכויהשפלהמחלות, ,עוני

כמהארךזההסאנדיניסטית.הממשלהאתדברשלבסופוהפילההבריתארצות

הרוגיםאלףושלושיםמעצוריםחסרכלכלידיכויאבלממש,שלהתנגדותודרששנים

בתיעוני.ומוכיתשושיםהיוהםושובהניקרגואני.העםשלרוחואתלשבורהצליחו

העסקיםחוסלו.וחינוך·חינםבריאות·חינםשירותיבארצם.לפרוחשבוההימורים

ניצחה.ה"דמוקרטיה"שאת.ביתרלשלוטשבוהגדולים

יושמההיאאמריקה.למרכזרקפניםבשוםהוגבלהלאהזאתה"מדיניות"אבל

מעולם.התקיימהלאוכאילוסוף.לההיהלאכולו.העולםברחבי

ימניצבאירודנותמשטרכלהולידה,אףרביםובמקריםטיפחה,הבריתארצות

אורוגוואי,יוון,לאינדונזיה,מתכווןאניהשנייה.העולםמלחמתסוףמאזבעולם

צ'ילה.וכמובן ,אל·סלוואדורגואטמלה,הפיליפינים,תורכיה, ,,האיטיפרגוואיברזיל,

לטהריהיהאפשראילעולם 1973בשנתבצ'ילההבריתארצותשחוללההזוועהאת

עליה.לסלוחלאואף

המקריםבכלוהאםהתרחשו?האםהללו.בארצותהתרחשוהרגמעשיאלפימאות

ואפשרהתרחשו,הםכן,היאהתשובההברית?ארצותשלהחוץלמדיניותלייחסםאפשר

זאת.לדעתיכוליםהייתםלאאבלהברית.ארצותשלהחוץלמדיניותלייחסם
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זהקרו.לאהםקרו,שהדבריםבשעהאפילומעולם.קרהלאדברמעולם.קרהלאזה

רצופים,שיטתיים,היוהבריתארצותשלפשעיהעניין.שוםבכךהיהלאחשוב.היהלא

לאמריקה.תנוכךעלהקרדיטאתעליהם.דיברומעטיםרקאבלחמלה,חסרימרושעים,

לחילמתחזהבעורההעולםברחביכוחתימר~~ישלקליניותלןמ;תלהגיעהצליחההיא

היפנוטית.פעולהשלשנינות,מלאהמבריקה,הצלחההאוניברסלי.הטובשלהמשמר

ללאהיאבעיר.טובההכיההצגהספקללאהיאהבריתשארצותלכםאומראני

סוכנתבתורמאור.חכמהגםהיאאבלחמלה,וחסרתבוזשופעתאדישה,אלימה,ספק

שילובזהועצמית.אהבההיאשלהביותרהחמהוהסחורהבמינה,מיוחדתהיאמכירות

"העםהמליםאתמבטאיםכשהםבטלוויזיההבריתארצותנשיאילכלהקשיבומנצח.

להתפללהזמןשהגיעהאמריקאילעםאומר"אניבמשפטלמשלכמוהאמריקאי",

בנשיאאמוןלתתהאמריקאיהעםמןמבקשואניהאמריקאיהעםשלזכויותיועלולהגן

 ".האמריקאיהעםמטעםלעשותעומרשהואבפעולהשלהם
המצרים.ביןהמחשבהאתללכודכריבשפהמשתמשיםממש.מבריקהאסטרטגיה

השתרעתחשוב.אל .אמיתיוביטחוןחושניתכריתמספקותהאמריקאי""העםהמלים

שלך,הביקורתייםוהכישוריםהאינטליגנציהאתלךחונקתאוליהכריתהכרית.על

מתחתהחייםהאדםבנימיליוןארבעיםעלכמובןחלהלאהיאמאור.נוחההיאאבל

כלאבתישלהענקיבג~לאגהכלואיםונשיםגבריםשלמיליוניםשניועלהעונילקו

הברית.ארצותפניעלהפרוש

רואהאינההיאנמוך.במתחהנשמרלסכסוךחשיבותמייחסתלאכברהבריתארצות

חששבליהשולחןעלקלפיהאתמניחההיאבערמומיות.לאואפילובאיפוק,טעם

המחאהעלאוהבינלאומי'החוקעלהאו"ם,עלשמהלאפשוטהיאפנים.משואאו

משלה,טלהגםלהוישרלוונטית.וכלאאוניםכחסרתרואההיאאותההביקורתית,

והפאתטית.הכנועההגדולה,בריטניה-בחבלאחריהונשרךהפועה

המליםפשרמהפעם?איכזאתלנוחיתההאםשלנו?המוסריתלרגישותקרהמה

המצפון?-נדירותלעתיםרקהיוםבושמשתמשיםלמושגמתייחסותהןהאםהללו?

אחרים?שללמעשיהםהמשותפתהאחריותאלאשלנו,מעשינורקלאשעניינומצפון

כתבללאשםעצוריםארםבנימאותגואנטנאמו.מפרץאלהביטומת?זהכלהאם

הם-טכניתראויים;הליכיםאומשפטיייצוגללאשנים,משלושיותרכבראשמה

ז'נווה.אמנתלמרותמופעלבעליל,הבלתי·חוקיהזה,ה~יתקןלנצח.עצורים

בקושיהבינלאומית""הקהילההקרויהזושגםאלאבשקט,עוברשקיומורקלא

עצמהעלהמכריזהמרינהמבצעתהזאתהפליליתהשערורייהאתעליו.חושבת

גואנטנאמו?במפרץהיושביםאלהאתזוכריםאנחנוהאםהחופשי',העולםכ'מנהיגת

הםשש.בעמודקטן~ריט-פעםמרימופיעיםהםהתקשורת?עליהםאומרתמה
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רעב,שובתיםמהםרביםכרגעלעולם.יחזרולאהסתםמןשממנוהפקרבשטחהושמו

הזנהשלהללובהליכיםמרגיעדברשוםאיןבריטים.תושביםחלקםבכפייה,מוזנים

הגרון.לתוךישרבאףלךשתקועהשפופרתרקהרדמה.לאהרגעה,תרופותלאבכפייה.

כךעלאמרמהכלום.לאהבריטי?החוץשרכךעלאמרמה .עינויזהודם.מקיאאתה

ביקורתאמרה:הבריתשארצותמשוםלא?מדועכלום.לאהבריטי?הממשלהראש

אואיתנושאתםאוידידותית.בלתיפעולהיוצרתגואנטנאמובמפרץהתנהגותנועל

הפה.אתסותםש~ליירככהנגדנו.שאתם

הפגנתתוךנוקה,מדינהטרורשלפעולהשוד,מעשהחיתהלעיראקהפלישה

שרירותיתצבאיתפעולהחיתההפלישההבינלאומי.החוקשלבעקרונותגמורזלזול

התקשורת,שלגסוהימר~ןשקריםגביעלשקריםשלt;כדרהבהשראתשהתבצעה

האמריקאיתוהכלכליתהצבאיתהשליטהביצורשתכליתומעשההציבור;שלולפיכך

ההצדקהניסיונותשכלאחרישיחדור,של-אחרוןכמוצא-במסווההתיכוןבמזרח

להריגהבאחריותהנושאצבאי,כוחשל~לצ~תמעוררתהצהרהנכשלו.האחרים

מפשע.חפיםברבבותמוםולהטלת

חסררצחשלמעשיםאינספורמדולל,אוראניום~צןר,פצצותעינויים,הבאנו

ודמוקרטיהחירות"הבאתזאתמכניםואנחנוהעיראקי,לעםומוותהשפלהסבל,תכלית,

התיכון."למזרח

מאהמלחמה?ופושעהמוניםרוצחשללהגדרהתענהבטרםלהרוגעליךאנשיםכמה

בפנילמשפטיובאוו~ליירשנ~שהצדקמןזהיהיהכןעלאומר.הייתיוהותר,דיאלף?

 .הבינלאומיהדיןביתאת~ישדרלאהואפיקח.בוש.אבלהבינלאומיהדיןבית

בתאעצמואתימצאכלשהו,פוליטיקאיהענייןלצורךאואמריקאי,חיילאםלפיכך

 ,הדיןביתאת~ישדרבליירטוניאבלה~ארינס.אתשישגרמזהירבושהנאשמים,
הםאםכתובתו,אתהדיןלביתלגלותיכוליםאנחנולדין.אותולתבועאפשרולפיכך

לונדון. , 10מס'ךאונינגרחובמעוניינים:

מאהלפחותזניח.דברבמוותרואיםכלייךוגםבושגםרלוונטי.איננוזהבהקשרמוות

ההתקוממותהחלהבטרםעודאמריקאייםטיליםוביריבהפצצותנהרגועיראקיםאלף

אינםהםשקופים.הםקיים.אינומותםחשיבות.חסריהםאלהאנשיםהעיראקית.

סומיהאמריקאיהגנרלאמרגופות,"במנייןעוסקיםלא"אנחנוכמתים.אפילורשומים

פךאנקס.

טוניבריטיים:עיתוניםשלהשערבעמודתמונההתפרסמההפלישהלאחרקצרזמן

ימיםכמהבכיתוב.נאמרתודה,"אסיר"ילדקטן.עיראקיילדשלללחיונושקכלייך

זרועות.ללאארבע,בןאחר,ילדשלפנימי,בעמודותמונה,סיפורנדפסומכןלאחר

בחזרה?"זרועותיאתאקבל"מתיהיחיד.הניצולהיההואטיל.מפגיעתמתהמשפחתו
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ילדשוםשלגופואתלאוגםבזרועותיו,אותוחיבקלאכלייךטונינפל.הסיפורשאל.

החולצהאתמלכלךהואמלוכלך.הדםדם.שותתתגופהשוםלאוגםאחר,מוםבעל

בטלוויזיה.כןנאוםנושאכשאתהוהעניבה

הלוויותבחשיבה.קברםאלמובליםהםמבוכה.מסביםהאמריקאיםההרוגיםאלפיים

וככה,חייהם.סוףעדחלקםבמיטותיהם,נרקביםהמוםבעליבטוח.במקוםחשאיות

שונים.קבריםבתוךיחדיו,נרקביםהמוםובעליההרוגים

דברים":כמהמסביר"אני~רזךה,פאבל;מאתמפואמהקטעהנה

נשרף,זה:פלאחדזב.קר
."" ."" T T :• • : -

ש 15סלש;נ;ת~סדב.קר

ה ?7ס~ך~ן~~צן

~ךם;גיט;ךפ;ת

ש, 15~ז ?:7ן

 1מאזשרפהואבק
 ז•• ד··:--:-

ןם.~ז ?:7ן

ז:זמזךים,ךח.יל;תט;t;כים ?7ז~ךי;;ים

ור;זנ;ת,;תם nוטכע;ת·כרי;נים
• : • : -: T : : 

;ן?הי;ךקים ,; nזpי~זי.רי~ךי;;ים

ילדיםלהר·גכאןמשמים
 •ז:-:- T •-ד •

;ב;ת nכרזרםילדיםודם
: -: T • -; :ז

ילדים.רם:פמ;התרגשזתכליזרם  ·ז:- =' :-:· ·:ז-

לסם:ביזיז:ו;ים wז:ו;ים
ךךיןק ך;ש~: ש~:ק;ץ /o םי;~~

;נבע,;םז:ז;~ע w םי;;ע~~

רמ::זאתראיתיפניםאלפניםאתכם
•:•,• ' 'T -~ 'T '"T' '.' 7-

גאזת:פמ;מטפסספרדשל
 .. : ..- :ז- : ~-

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

w כ~י;ים.~~ןהל;tו

;~דלים
כ;~ן;ים:
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 ,ת~ז:;~יג:וי~תראי

;:זזpביןה;~ןד 9 ~;:ז~יטי

נ;ערתמתכתז;רמתביתמכל
 •: •: ••• ''.- •: •: •-ז •

פרחיםנמק;ם
• : : T • 

נספררכרירנקבמכל
• T .'' .'' -• : -ז

~ןד 9ה ?7 ~

עי~;םעםר;~ה-~ת:ליי~?ל
כריריםנ;לךיםפשעימכל

• T - •,• T • -• 

w ז?;אי ם;~~:::~ב;א:

לבב;תיכם.שלהש;רעיןאת
.'' •• -."' : T ., :• 

לאזpיןת;ל~הז:יזp~לי:ו~ב:ים
וע.לים,םל;מ;ת:זzלז?ד;גןת

מ;לךת;?ל w:::ז;ד;לים שzז:~ז:::.רי vו:זzל

;ב;ת nנרהרםאתלרא;תנ;אי
' : ."' -T T : 

~תלךא;תנ;אי

;ב;ת n ך~;;:זןם

אתלרא;תנ;אי
•: ... 

 .ת;ב; n ך~;;:זןם

אופןבשוםמשווהאינני~רירהשלהפואמהמןמצטטאניכאשרלגמרי:ברורשיהיה

שבכלמשום~רירהאתמצטטאניחרסייך.סדאםשללעיראקהרפובליקניתספרדאת

אזרחים.הפצצתשלכזהקרבייםחודרתיאורמצאתילאזמננובתהשירה

עלקלפיהאתמניחהכשהיאגמורלבבגילויהיוםנוהגתהבריתשארצותקודםאמרתי

כ"שליטההיוםמוגדרתשלההמוצהרתהרשמיתהמדיניותהמצב.בדיוקזההשולחן.

שליטהפירושהכלל·עולמית""שליטהשלהם.הואשלי;איננוהניסוחכלל·עולמית".

כיוםמחזיקההבריתארצותהנלווים.המשאביםובכלובחלל,באווירבים,ביבשה,

שלהמכובדהכללמןהיוצאלצדמדינות,-132בהעולם,ברחביצבאייםמתקנים 702

עובדה.שם.הםאבללשם,הגיעוהםכיצדיודעיםאיננוכמובן.שוודיה,

מתוכםאלפייםומבצעיים.פעיליםגרעינייםחץראשי 8,000מחזיקההבריתארצות

מפתחתהיאדקות. 15שלבהתרעהלשיגורזמיניםעליונה,כוננותבדרגתמצויים

הבריטים,נינקרים"."מחריבותבשםהידועותגרעינית,עוצמהשלחדשותמערכות
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מי,ה"טריךנט".שלהם,הגרעיניהטילאתלהחליףמתכווניםתמיד,פעולההמשתפים

סין?פלוני·אלמוני?אני?אתם?בן·לאדן?אוסמההכוונת?עלאצלםנמצאתוהה,אני

ההחזקה-הזההאינפנטילישהשיגעוןהואיודעיםכןשאנחנומהיודע?מיפאריס?

האמריקאיתהמדיניתהפילוסופיהלבהוא-גרעינייםנשקבכליבשימושוהאיום

כלמראהואינהקבועצבאיבמתחמצויההבריתארצותכילעצמנולהזכירעלינוכיום.

להפיגו.בכוונתהכיסימן

גועל,בבירורחשיםעצמההבריתבארצותאדםבנימיליונילאאםרבים,אלפים

מהוויםהםאיןהנוכחיהענייניםבמצבאבלשלהם,הממשלפעולותנוכחוזעםבושה

אותםהגוברים,והפחדהוודאותחוסרהחרדה,ואולם,ממש.שלפוליטיכוחעדיין

ידעכו.שלאונראההברית,בארצותיוםמדיגדליםרואים,אנחנו

רוצההייתיאבלמאוד,מוכשריםנאומיםכותביהרבהישבוששלנשיאיודעאני

האומהמוללשאתיוכלאותוהבא,הקצרהנאוםאתמציעאניבעצמי.למשימהלהתנדב

לרובכן,מנצח,רציני,בקפידה,מסורקשיערוסבר,חמוראותורואהאניבטלוויזיה.

גבר·גבר.משהו,מצ;ךדמריר,בחיוךפניומעווהלעתיםשולל,מוליך

~ן·לאךןשלהאלוהיםטוב.שליאלוהיםטוב.אלוהיםגדול.אלוהיםטוב."אלוהים

אלוהים.בכלללוהיהשלאאלארע,היהסדאםשלהאלוהיםרע.אלוהיםהוארע.

אנחנוהראש.אתאדםלבנימקצציםלאאנחנוברברים.לאאנחנוברברי.היההוא

דמוקרטיבאורחהנבחרהמנהיגאניברברי.לאאניאלוהים.גםככהבזדיר~ת.מאמינים

רחמניחשמליכיסאנותניםאנחנורחמנית.חברהאנחנואוהבת·חירות.דמוקרטיהשל

ברברים.לאאנחנורודן.הוארודן.לאאניגדולה.אומהאנחנורחמנית.רעלוזריקת

הזה?האגרוףאתרואיםמוסרית.סמכותישליכאלה.כולםהם •ברבריוהוא .ברבריהוא

זה."אתתשכחוושלאשלי.המוסריתהסמכותזאת

להתלונןצריכיםאיננועירומה.כמעטמאוד,פגיעהפעילותכולליםסופרשלחייו

רוח,לכלפרוץשאתהלומרנכוןאבלתקוע.הואזהועםהסופר,שלבחירתוזוהיזה.על

ולא~קלט,לךאיןבלימה.עלתלוילבדך,אתהמקפיאות.באמתרוחותמאותןוכמה

לומר,אפשרואז,משלך,חסותלעצמךבניתכזהובמקרה-תשקראםאלא-חסות

 .לפוליטיקאיהפכת

 ."תך.??"הקרוישלישירעכשיואצטטהערב.המוותלנושאמעטלאהתייחסתי

 ?ת~ז::ג~ף;א ?7 ;~יפה

 ?ת~ז::::זג~ף~ת א;??~י

r ת ת~ז::ג~ףס:ה~W:P ~ 7? ;א? 

 ?ת~ז::ג~ף;א ?7 ;~יו

 ?ת~ז::ג~ףס:ה~י
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~חיוא; ;ת~א;~~יוס:ה~י

כ;גנ;א; ';מ~א; ';ת; n ~א; ';ד;רא;

o/ ך;:ז~טוש? ת~ז:;;:זגוףל

ש? o/f ~~ t2ת ?:7;:זגוףס:ה ם~ז:;

;:זגוף?ש t2 ~~ ם~ז:;

 ?;ת;אש t2 ~~פ;א~י

ע? 9ל~לבושא;עיר"ם ת~ז:;גוףסס:ה

ת? ?:7 ת~ז:;;:זגוף /o::ז:;כדךבjםל~ה
זב?ת? ת~ז:;;:זגוף /o::ז:;כדךבjם ם~ז:;

 ?ת~ז:;גוף~ת::ז;כךבjם;כ~ה

זב?ת?ס:ה ת~ז:;גוף /oךדע,בjם~ייה

 . . .. ?ת~ז:;;:זגוף~תם (:l ~ד:rר ם~ז:;

עי~יו?י (:lזp~תבjם ?7 ~,ע ם~ז:;

;:זגוף?~ת~~ךבjם ם~ז:;

נטוש?א;ת;השארתםהאם
-• • : -: :• T 

 ?ת~ז:;לגוףם (:lק W ~ ם~ז:;

שנזוזדיאבלמדויקת.מולנוהתמונהכיחושביםאנחנובמראהמסתכליםכשאנו

שלאינסופיבטווחלמעשהמתבונניםאנחנותשתנה.והתמונהאחד,מילימטררק

השניהצדשמןמשום-המראהאתלנפץהס;~רחייבלפעמיםואולם,השתקפויות.

האמת.אליוניבטתהמראהשל

תקיפה,אינטלקטואליתנחישותבכך,הכרוכיםהעצומיםהקשייםשלמרותמאמיןאני

חיינו,שלהממשיתהאמתאתלהגדירכאזרחים,שלנו,ועיקשתמתפשרת,בלתי

היאלמעשהכולנו.עלהמוטלתמכרעתחובההיאחיים,אנושבתוכןהח~רותושל

הכרחית.

שכברמהאתלחדשתקווהכלאיןשלנו,הפוליטיבחזוןתתגלםלאכזונחישותאם

האדם.כבודאת-לנואבדכמעט

7.12.2005 

עוזאברהםמאנגלית
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מגעקרב

כך,ואחרקם,הראשוןבשיעורכברהצלחה.סיפורהיהגופנילחינוךהחדשהמורה

שסייםלפנילאשלנו,והתשובותהשאלותבאמצעשיעור,בכלמפתיעה,צורהבאותה

השיבבקפידה,והכיןבחראותוהמלחמות,באחתבושהשתתףהמיוחדהקרבסיפוראת

בשתיקה,קםמענה,בליהשואלאתהניחהתעלם,שלישיתומשאלהשאלות,שתיעל

האופניים,לידולמטה,במדרגות,קלהבריצהירדבכיסים,ידיוהכיתה,אתיצאושפוף

ואנחנושתיים,"'חתשתיים,'חתכאן?לאעודאתם'"חת·שתיים,ממלמללנוחיכה

פה,פעוריאותנווהותיריצאשבההראשונה,הפעםמןלעשות,עלינומהבדיוקידענו

לעשותשצריךמהוכלטובים,חייליםהםלפחות,מטיבםאדם,בניכישובוהוכיח

המדריךבעקבותללכתלמדנווכךבפניהם,שנערמומכשוליםלהסירהואטובחינוך

כאן?"לאעודאתם'חת·שתיים,כאן?לאעוד"אתםהממלמל

בחורההתייצבההמסלול,לידבחוץ,מגע,קרבבאימוןשהתחלנולפניאחד,בוקר

סביבהיטבקשורהוחולצתהכהות,עיניהוארוך,צהובשיערבעלתיפה,ורזה,גבוהה

הבניםמולהבניםמגע,לקרבבהכנותשעהבאותהעסוקיםשהיינוכיווןהמותניים.

המורהלהאמראחותה,אתאשהאחיו'אתאישלהפילמשתדליםהבנות,מולוהבנות

קרבחאקי?"ללבושרוצהבכלל"מילו:אמרהוהנערהבחאקי?"לאאת"למההנערץ:

כעסהנערה,מולעמדהמדריךהחל.לאכלומרחדל,זוגותחמישה·עשרכפולהמגע

"איפהליבו:לוניבאלאכזאתפנים,החצפתמפנישפחדכמהכלפיו,אתממרהשהיא

מדים,ללבושלהאומרהמדריךאםקורה.בדיוקמהידענולאתלמידה?"של,דהמדים

מחוספס,בקולאמרההנערהאותה.הכרנולאשני,מצדעימנו.נמניתהיאהסתםמן

בבגדיםיפות,כאלהשלך,בכיתההבנותאת"תראההיפהפה:פניהלמראהמאודמנוגד

מגוחךמשהובאמת"הםוהמשיכה:בבניםהביטהחיכתה,היאוהבנים?"כאלה.מעליבים

במדיםנראיםוהםהפנים,עלפצעוניםישלחלקלהם,התחלףלאעודהקולביותר,

עודהעליבהאבלאותנו,העליבההיאלהיות.מילצדידענולאקטנים."כל·כךהאלו

אחרישנוא,הכיהדברהיההואכינגדו'להיותצריכיםהיינוואנחנוהמורה,אתיותר
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ואף·על·פי·כןהכיתה,שלהבנותאתלזייןזהרוצהשהואמהכלכילנו,שהתברר

המשיכה,והיאמיוחדות,קרביותליחידותגיוסלנויסדרשהואולהאמיןלקוותהמשכנו

שייריו.אתוירקהאותונשכהאקליפטוס,שלזרדנטלהעקביה,עלכרעההבלונדית,

מה?בגללוהכלהחולצות,בתוךקופציםהשדייםאומללות,נראותאגב,דרך"הבנות,

מהכיעורליהנותמנסהאתהאותם,מכערשאתהבגלללא.מכוערים?שהשדייםבגלל

מה?"אוהזה

נבוךקולו,אתלהריםחששהמורהשדיים.בכלללההיולאשערה,אתהיטיבהוהיא

אוליאחרת,מכיתההיאאוליקרה,לאכלוםכאילולהמשיךחשבהשיעור,מהפסקת

ובעצמומספקת,אינההכיבלאוהכשרתו-שלוהמוניציפאלית,בקואליציהשלהאבא

הביטחזק,חזקזהאתזכרולרגעיםזה,אתשכחלרגעקרבית,ביחידהממששירתלא

אופההתגלהשדשמץבאמתהחולצות,אתכיפתרומהן,כמההבנות,בתלמידיו,שוב

להפסיק?לכםאמרמישהוממשיכים?לאאתם"למההמדריך:צעקעכשיודווקאשם.

פיסתאתניקתהלרגע,קמההנערהטעות.כמובןחיתהזולכם?"חושביםאתםמה

נער.שחיתהחשבוחלקרטובה.חיתההאדמהלעץ.מתחתהקרקע

עושה?"אתהמהתופסלאאתהלליצנים.אותםהופך"אתה

אותה?"מכיר"מישהו

"תביאהבנים,לאחדהמורהאמר"אתה,"כושל.היההשאלהניסוחענה.לאאחדאף

שלנו!"לשיעוראותה

המורה."אותה,מכירלאאני"אבל

הכרה."ביניכםאעשה"אני

עכשיונער.שהיאשחשבהמשוםבנערה,התאהבהצלע,ורדהבנות,אחתצחקנו.קצת

אמרהלסבית?אני?מהנרעשת.חשבהבבת,התאהבתיונבוכה.התלמידמדבריהופתעה

אתבפקודהשחצההסרבן;לתלמידאמרההנערהשנים.אותהשילווהבפחד,לעצמה
המיטה,עלנשכבשנינואםאבלאותי?מכירלא"אתהבאמצע:ועצרלעברה,הדרך

יעדיףהואמתחממות,הכתפייםהגב,אתמחמםהתנורלמעלה,הגבהבטן,עלערומים,

עלי?"אותךאועליךאותי

הוא?"זה"מי

לה!"תענה"אל

אתם'חת·שתיים,שלזהשיעור,כללפניקשוחטקסאותוומכלשוב,התבלבלהמורה

אחת,בבתהתפורר,הכלבפירוש,עכשיוידעזהאתדבר,שוםנשארלאכאן?,לאעוד

"האדישלושיקראוחיכהבשקט,מופגנת,באדישותדיבר,תמידצעק,לאפעםאף

תענה"אלעכשיוצעקאלמלאשבועות,כמהבתוךזהאתמשיגשהיהואפשרהקשוח",

אדםשהואמשוכנעהיההואגםלסבית,שהיאבעצמהלחשודהחלהורדרקלא ."!הל
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ממש.שללדרמהמוכןהכללכאן.בואולפנישהיהכמוהיסטרי,

החיהאתיותרטובלהכיררוצהוהואאותי,לצודאותושלחתכרגעיענה,שלא"למה

לצוד."צריךהואשאותה

הרבהשמעשריון'לסיירתלהתנדבמאודרצההואהמתולתל.לנערקרצההיפהפיה

המורהלנערה.אולמורהלצייתאםידעלאולכןשלהם,הג'יפיםעלגבורהעלילות

אחראחדכלמעדיףשהיהלהלהגידרצהמיני.אופיבעלתחיתהשלהההערהכעס.

ואף·על·פי·כןנזהר,כךמשוםואולילו,טמנהשהיאהפחבדיוקזהאבלפניה,על

עלנשכבשנינואם'אבלעיניו,לנגדלהתרוצץשירטטהשאותההתמונההמשיכה

אנורקטית,ורד,חיתהיפהכמהיפה,~ורד,למעלה,'הגבהבטן,עלערומים,המיטה,

"היאמתרעם:קצת,מבוהלרועד,בקולאמרהורדוחד,עגולתחתעגול,חזהחטובה,

שהנערההכלהבחינומהמורהחוץובאמת,מקשקשים?"כולכםאתםמהבחור'בכלל

בתוכו,שזרעההזההמראהעםתקוענשארהמורהורקנערה,חיתהלאבכללהמרגיזה

כן,וישבנים,מלמעלה,חשמלותנורמיטותשתיעלעירומיםותלמידהתלמידשל

לאמעלה,כלפישריר,עושיםכלומרשריריים,חלקיםישבניםבו,זרעהשהיאמהזה

משוחרר,חיילהכל?בסךהואמהכיסקס,עלככהחשבלאפעםאףוהואבזו,זהנוגעים

שלהקולנילוויכוחלהקשיבמצליחואינולתארה,שאי·אפשרעצבנותבוישועכשיו

וחלקנער,אונערהזואםופורנוגרפיה,מלחמהספרותשלוגיבורותגיבוריםתלמידיו,

יהיההכיתהעלשהשתלטהסדרוחוסרבכוח,אותהולהפשיטאותהלתפוסהציעואף

אתאוהבלאשאתה"תוךהלו:אמרההנערההזה.הסוףאתראהכברשלו'הקריירהסוף

מכיתהיחד,לומדיםשאנחנושניםכבראנחנו,אחיםאנשיםבו.הבטנושלך."המקצוע

סיפורילנושסיפרנודע,סיירתמפקדעםפגישהאירגןמנהיג,להיותהפךנכנס,וזה .'א

אתלעשותהיהומוכןפשוט,חיילהואגםהיההזהשהמפקדידענולאואנחנוקרבות,

בליקצת,בופגעהלבנוןשמלחמתהקרבי,המוראלאתלעודדבשבילרקהזההמצגכל

תמיד.היולקיומנוסכנותכימוצדקת,סיבה

"למהאותו:שאלושקציניו-שלוכדרךתקיפה,בנעימהשאלתועלהמורהחזראז

מראהיברחככהאולימינה,בשינויכוחואתניסההואגםהנהחאקי?"לובשלאאתה

התקרה.כלפיהמכווציםהמוצקים,החיוורים,הישבניםשני

לבדוק?"רוצה •חאקיליישלבגדים"מתחת

ונהנו.עמדוהנעריםבמכנסיה.אובמכנסיואחדכפתורהתירה)(אוהתירהוא)(אוהיא

כךואחרלכאן?"באהואמהכזה.מופרעבחור.שזה"תראואמרה:ורדציחקקו.הבנות

מגרשלאאתה"למהלו:ואמרהברעב,עליההסתכלימיםהרבהשכברלמורה,פנתה

האורחכךאחרמתכוונת."אניאותו,מגרשלאאתה"למהעצמה:אתותיקנהאותה?"

כולם.מולהתפשט
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הזה.הטריקאתמכיריםבוודאימכםחלק .זכרימיןאיברלוהיהלאלהאריך?למה

ביןומתוחחבויאיבר'שםהיהאםאברו'עלחזקסגרוירכיו .הכירלאדווקאהמורה

אתלדחוףניגשכעס,המורהגירוי.חשואולישתקו.הםאשה.ערווה.רקהירכיים,

אליהם.הסתובבהואלה.לעזוררצוהתלמידיםהרצפה.אלאותההדףהזאת,הנערה

היהיכולמהכימדולדל,התגלה,הזכריוהאיברירכיהאתפתחלזוז."תעיזו"שלא

מיןמאיבריותרצריךכזהיפהשנעראמרמיאוהירכיים,ביןכזאתמחיצהאחרילהיות

איברלהיותיכוללאכזאתיפהשלבחורהאמרומיזרע,כברהפורענותואתמדולדל,

לכתובשתיכננוומכוער,שחורכלבלעץ,קשורשנשארהמורה,שלכלבורקזכרי?מין

ויתרוהוא"ארצה!"לו:אמרוהמורהלבכותהחללרשום,מהידענוולאמשהו,גבועל

רצינולאולצבאשצייתנו.עדרעשזמןהרבהדיעשינולפחותאנחנווהתיישב.מיד

העולם.דרךלעשות.צריךשככהמשוםאלאמטומטמים,שהיינובגלללאללכת

חדששם

שם,היהעצמולאישלפרסום,חמורבאיסורהיהאסורהשב"כראששלשמוכאשרגם

ואף·על·פי·תותבת,מעיןזרות,קצתרקאדם,כלאצלכמולו,חיתהשםתחושתוגם

בכךשישמשוםשמו,אתלשמועאוהבאינוהנוכחיהשב"כראששנים.בתקירבהכן

תיבות,בראשישמו,זאת:רקכאןלומרנוכללו.אחראיעצמושהואאיסור,שלהפרה

כאןעדבדפוס.לראותאוהבהואאיןהללוהתיבותראשיאתאפילואבלד"צ,הוא

אינםהאדםבנירובאותם.אוהביםהםאיןשמות.להםישאנשים,הנורמלי.בגדרהכל

במכתביאובחוזים,למשלתיבות,בראשישמותיהםמופיעיםלפעמיםאותם.יודעים

סבלהרבהגרמההשםסודיותלמשל,רגיל.מקרהכאןשאיןתודוזאתובכלרכילות.

בשנית,משנישאהכמובן.הכללית,הספרותלתורתהחוגבוגרתיפה,אשהע"צ,לאשתו,

גםוכךשלהבת,חדש,משפחהשםולשמחתה,מיד,קיבלהמד"צ,גירושיהאחרימיד

הטלפונים.בספרשלה,הטלפוןמספרואתשלהבת,עדנהשמה,אתלפרסםהצליחה

הטלפוןבמדריךולהביטלשבתהעצומהההתרגשותנבעהומניןתאמרו,פשוט,עניין

בהיותהשלהבת,עדנהזאת:רקנאמראני?זואני,זואני,:זוולומרחדששםולראות

 •כאןלאאנירקלעצמה:ולומרטלפוןבמדריכילהביטנהגהע"צ,
שהתענוגמאודטובידעההיאאידיוטית.חיתהלאהינראאוגן)(לביתשלהבתעדנה

חלקרקהואהחדש,שמהאתהכוללהחדש,הטלפוניםבספרלהביטהזה,המופלא

הקודם,הבעליצאממנובבית,הריהוטהחלפתוהנישואים-מחדש,הגירושיםמשמחת

מסמכיםאלואינשארולאאםמדוקדקתבדיקהבדקושאנשיולפני(לאהשב"כראש
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המסחרמביתשלחואותוהחדש,הריהוטעםשלהבתגרשוןעו"דנכנסואליובביתו),

שלההואבענייןהיהזאתובכל-היתרבכלטיפלהואבחרה,היא-בעירביותרהיפה

רגעלאותועדכאילואושר,מלאמגעהדפוס,ניחוחעלהחדש,הטלפוניםספרליטוף

עםהסודייםהרעיםמפגשימקוםשאתככהגודלו,אתשיערהשלאמשהוהקריבה

כיבשמולוקראו(לאוהנהנתניתהביטחוניתמהקהילהונשותיהםבעלהשלחבריו

שלנו,המסיםדמימוצציבארצנו,ביותרהגדוליםהחינםאוכלי-כועס)שהואידעו

קולנוע,אוהבאבלגברי,פחותלכאורהאדםעםהתחתנה , 45בגילחזיריותפנסיותעם

תיאטרון,שוםלקולנוע,הלכולארץ,לחוץנסעוכאשרגםיומיות,להצגותהלכויחד

שעניינוהמשפט,מסוףלהפרידואפשרשאירקלנושא,קשורזהאיןאוליבכורות,שום

הלכוגםפחתה,השינוישמחתכבר,משועממתקצתבדירתה,לבדהישבהבהםברגעים

במזמוזהתחיל-מינהלדיני-שלהבתגרשוןעו"דלביןבינההרומן(כללקולנועפחות

ידואתשלחנבהלת,היאשאיןוכשראהבטעות,אוליבידה,נגעהואבקולנוע,משונה

לו,נענתהכךואחרצרחה,כמעטאותה,שהדהימהפתאומיתהעזהבמיןרגליה,ביןאל

התחתנו),כךאחרוטלפונים,שמותהחליפוהסרטמןבצאתםורקאחת,מלהדיברולא

אתשובשלהבתעדנהפתחההחיים,באמצעהנפלאהשינויאתלעצמהלהזכירוכדי

משמחה.ורעדהשלההטלפוןובמספרבשמהשובהביטההטלפונים,ספר

זאתובכלהראשון,בעלהלביןבינההעיקריהמחלוקתסלעהיהלאהשםעניין

החשאיבעלהממנהדרשאחדמצדהשם.ענייןבגללגםביניהםמריבותכמהפרצו

למזרחבחוגכמרצהנשאראפילוהביטחוני.לתפקידוקשרשוםבלישמו,אתלשאת

אמרכך-הביטחון)למערכתחוזריםולאבאוניברסיטהנשאריםתליינים(הרבהתיכון

עליהשכפהאףשני,ומצדשמו,אתלשאתעליהכופההיה-טובהברוחפעםלאלה

עדנההחדש,שמהאתלרשוםלההרשהלאההכרחיים,במסמכיםמשפחתושםאת

דרךלאיזוידעההרילהתווכח,מהעלבכללאיןוזהו,אסורכיהטלפונים,בספר ,'צ

ביניהםכשפרצופעם,מדיבאקדמיה.דווקאלטפסולאלשירותלחזורכשהחליטפנה,

מעיקכמהלהסבירנכשלהוהיאהסקרניות,הבנותמפחדולחשניים,זעיריםויכוחים

מהיוהגר,דינההבנות,מפניהנשמרהסודגםבחייהם,הקשורדברבכלהחיסיוןעליה

ובעיקרוהגר,דינהשלכיתתןבנותמצדהסקרניותוהשאלותאבא,שלעבודתובדיוק

שקרוילמהלחזורמבקשתשהיאלואמרהפעםמדיהטלפונים,מספרשמןהעדר

והואבתוליה,שם-הזההגסבשםהכרוכההאינטימיותבגללמביכה,קצתבעברית

בתוליה,שםאתשנאהכמהידעלאהואאפילואבלהמתה!",גופתי"עלזה:עלאמר

הינראאוגן.הזה,השםאתשנאסבהגםואוליבתוליה,שםאתאביהשנאוכמה

כיהתעצב,דווקאואביהההואמהשםלהשתחררשמחהלד"צעדנהנישאהכאשר

הנהאבלהאירופי?ומעברומאבותיולונשארעודמהאבלהשם,אתשנאאמנםהוא
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במכולתואפילותיבות,ראשיקיבלההינראאוגן,במקוםהיהודית:ההיסטוריהצחוק

לאפעםאףוהיאשמהמהלדעתרצהשהחנוונימשוםהחשבון,עללרשוםיכלהלא

לכתובת,השםביןהזיהוילבעלה,השםביןהזיהוי-סודיאינוומהבשמהסודימהידעה

צריכהחיתה ,לארץלחוץאחתלחופשהוכשנסעו-בעלהשלשמולביןבינההזיהוי

בעצםהחלובההחופשה,אתשנאהלהתבלבל,פחדההזמןוכלבדוי,בשםלהשתמש

לשירותקשרבלימישהו,עםלריבבלייכוללאבכללשהואלההתבררכיהגירושים,

הדלק,בתחנתהמתדלקעםהמלון,מנהלעםהמלצרים,עםרבהואהכללי.הביטחון

כביכולשניסהמשוםמאיורקה,רהפלמהשלבחוףאומללבקבוקיםלאוסףהרביץוגם

בה.לגעת

קריאהמשקפיובעזרתיושבתעדנהמחדש,המרוהטהסלוןאלחוזריםאנחנוושוב

השלהבותחמשביןשלהבת,עדנהקריאתו,לצלילמתרגלתהחדש,בשמהמביטההיא

ריפופהכךאחראחר.טלפוןמספרבעלתשלהבת,עדנהעודכוללמגוריהן,באזור

לבקשתה(קיבלהשמהאתשובמצאהשלה,הקריאהמשקפיאתהסירהלימין,משמאל

החדש,השםאתמילמלוושפתיההמשקפייםאתשובהרכיבהמבעלה),נפרדערך

גםלשחזרניסתהשאותוהרגעזה-אני""הנהשמחה,בקריאתפרצהכאשרובדיוק

חדשיםהיולאגםאבלהתאמללו,לאאמנםוהנישואיםהחלום,יפיכשפגכך,אחר

ספראלפעםמדישבהכןעלהקולנוע,באולםאגרופיזיוןאותוכמווריחנייםוטריים

מביתחזרוהתאומות,נכנסובדיוק-המתחדשהחדש,שלריחואתלשחזרהטלפונים

הספר.

 ,שהביאוטובציוןלא ,שלהןחדשבגדלאשמחתה.למראההתאומותהשתוממו

והגרדינהגםרצווכךלשלושתן.להן,השיירדברשוםלאגםשציירו,יפהציורלא

לאשלהבת?והגרכדינהלהירשםרצוהאם~מן.עםיחדהטלפונים,בספרלהירשם

להריוןובנוסף-הזההסבךלכלובנוסףבמפורש,מהןזאתמנעהגירושיםהסכםולא.

ודיצעירה,אבא,שלהחדשהידידתואתאהבולאגם-החדשמהבעלאימאשלהחדש

כשהןבבוקר,שוקולהןשעושהזאתעללאימאאמרוככהנעים,לאגוףריחעםיפה,

לבןקרםהפניםעלמורחתהיאובלילהההסכם,פיעלבשבועייםפעםאצלו,ישנות

להיראותרוצהלאהיאכילעשות,מהואיןהזה,מהקרםבאשלהשהריחאומר(אבא

שלהן).אימאכמושניםחמשבעוד

הרבים,סוכניוגםאםהממונה,שלבחייומרכזימקוםתפסוהבנותשתישלייסוריהן

בענייןהבנותשתיקתבגללבעיקרהתייסר,כמההבינולאולא-חנפנים,חנפנים

מהשתיים,לאחתשגרםהחדש,מהבעלאימאשלוההריוןידידתו,הנישואים,הגירושים,

היועצתעםולדברללכתצורךוהיהקשה,משבר ,משתיהןלמיפעםאףזכרממשלא

והחלושמו,עלרמזיםשירבבוהעיתוניםכאשרכך,אחרהספר.ביתשלהחינוכית
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להתירבממשלה,הצעהעלתהכלשהן,בשגיאותהמלא,שמועםקירכתובותלהופיע

לאהממשלהבראשלהפצירכדילירושליםד"צנסעהשב"כ.ראששלשמופרסוםאת

ההצעה.אתלקבל

שםובלימשפחהשםבלייותר,נכוןעובדתחיתהדמוקרטיה,בעדואניהשיטה,"כל

לראשותנבחרהמנצחתמהמפלגהמייודעיםלאגמורה!סודיותהבחירות,אחריפרטי.

חדשכבישחנךהתחבורה'שרמודיעיםבחדשות .שלוהשריםמייודעיםלאהממשלה,

חזר,ספרד,ממשלתראשעםלהיפגשנסעהחוץ'שרלנצרת',נסעהתיירות'שרבגדה',

שמותבליכינויים,בלישמות,בליחוף,איזהלצייןבליהים',חוףעללחופשהיצא

ממונהשליהשםלאהריגמורה.הטעיההםשמות .וזהושמות.עלגמוראיפולמשפחה.

מפקדעדןקדםשלהשםלאהממשלה.אתמנהלשלךהשםלאהביטחון.שירותעל

קראחושבאתהאיךהקאתולית.הכנסיהבראשעומדהאפיפיורשלהשםלאהצבא.על

אליזבת?"למלכהשהפכהלפנילבתואנגליהמלך

משוםולאבעיניו,חןמצאהלאשהבדיחהמשוםלאלצחוק,פחדהממשלהראש

האישאםבטוחהיהשלאמשוםולאשלו'הזעםבהתפרצויותאותוהפחידהזהשהאיש

בגדההמחרידהעינוייםלמשטרישירותאחראיהיהשב"כראשהיותושלפני-הזה

אלאמתבדח,הזההאישאם-הנחקרשםשלאליםבשינוישהחלובחקירותהמערבית,

לקוצר·נשימה,לוגרמווהשיעוליםלשיעולים,הממשלהלראשגרםשצחוקמשום

טרחורקואילוהשיעול,לשמעפניהםאתלעוותסביבולאנשיםגרםהנשימהוקוצר

באודםבסלידההביטועיניו,אלמבטיהםאתהישירוהםאבלממנו,פניהםאתלהסב

עודונפגענפגע,והואהשפתיים,בצדיהשיעולאחריגםשנותרוהליחהובנתזיפניו

לושקראהכמולולקרואאמוחזרהרקאילו"היורק".גבומאחורילושקראויותר

לנשוםעמוק,לנשוםלוואמרההחלוןפניעלוצהובגדולהירח,חלףבהםבלילות

עמוק.

ההיסטוריהקץ

משוםראשית,העולם.מןעברופחדיוכיבטוחהיההמועצות,בריתשנעלמהאחרי

כדוריבלילישוןהצליחשנים,אחריהראשונה,בפעםבשקט.עכשיונרדםשבאמת

שהםמרגלים,שלכדרכםשפתיים,להנידבלילעצמו,אמרמת,הקומוניזםהרגעה.

שנעשושינוייםכוללביותר,הכמוסיםסודותיהםאתומסתיריםפיותיהם,אתחותמים

ברכיהם,עלהמשחקהילד'עללדברשלאביותר'הקרובההאשהמןאפילובגופם,

ומדועהרגעה.כדוריעללוותריכולואנימת,הקומוניזםאבא.באמתמיהויודעואינו
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העריצותתחתשם,לחיותהספיקהאםהקומוניזם?חיעודכללישוןהיהיכוללא

יכוללאאפואמדועולא.לאשם?חיושלומשפחהקרוביהאםולא.לאהקומוניסטית?

עצמוהואהריאבלהזאת?הריגולפרשייתשלמסופהתמידפחדאולילהירדם?היה

ייתפס.אםלו,צפוימהגםוידעבה,בחרהואבה.בחר

כשאסףמפלגה.שוםעםהקומוניסטית,המפלגהעםקשריםשוםלוהיולאפעםאף

כלומרזרה,למדינההחומראתלהעביראיךדרכיםוחיפשחומר),אסף(תחילהחומר

לאכסף,לבקשחשבלאוגםרוסיתדיברלא-לרוסיהכלומרקומוניסטית,למדינה

אבלהשתכלל),כךאחרמצא,שרקדברכלאסף(בהתחלההצטברוהחומר-בהתחלה

כיהקומוניסטית,המפלגהעםקשרשוםעללשמורהעזלאכאמור,שנים,אותןכל

ישיבותבקקה,לשחקסתםולאלקומוניזם,הממשיהסיועהריגול,היהבשבילוהעיקר

שמקבלתמשמרתבוקר,לפנותמנומנמיםלפועליםכרוזיםחלוקתסניף,אסיפותתא,

הואהוא,ואילומסוימים,במקריםמשטרההםשגםומהאזרחים,מהמשטרהמכותתיכף

בדרגות,ועלההחומר,אתולהעבירבדרגות,לעלותותיכנןמהתחלה,תיכףלצבאהלך

בדיקותלערוךהקפידוגםנזהר,אבלאחריו,שעוקביםבחשבוןהביאשניםובמשך

סימפטיהאיזועםהעולמיתמהמלחמהשבאובאנשיםחשדבעיקרסביבו,ביטחוניות

שללסילוקווגרםבצבאהיהוגםקומוניסטשהיהמישהומצאואפילוהמועצות,לברית

רשמוובתיקומשמעת,עבירותעלבכלאקצתאותושהושיבולפנילאבזמן,מהצבאזה

להתקשר,בשבילאלאהיהלאזהוכלביטחוניות,לעבירותנטייהעלמבוססיםחשדות

שנימצדאבלמוצדקות,אוליהיוהדחיותוכלהרוסית,השגרירותעםהימים,מןביום

משתףהואאחד,מצדובינתיים,לאט,לאטעברוהחייםכיעצבנות,להרבהלוגרמו

במודיעין,משרתביותר,הקטןהספקאפילובכךלוהיהלאמאוד,רעצבאעםפעולה

הקומוניסטית,למפלגההולךלאהואשניומצדדיה,גבוההכברדרגתויוקרתית,ביחידה

מינראהלעצמואומרתומ,רהואפלגבאיזהמחליטלאהואמתפלגת,כשהיאוגם

מאודאוהבבכללהואלגמריאחרומצדהמועצות,לבריתיותרנאמןיהיהמהשניים

בבוקר,מוקדםלבסיסלבואלמשל,לו,נעיםלו,נעיםהזהבצבאמשהושלנו,הצבאאת

שירותו-במעבדותהמהנדסיםעםלשוחחשלו'הפקידותאחתעםלהתבדחלונעים

הצבאשלביותרהרגישיםמהסודותלכמהגישהלונתנהואלקטרוניתחשאיתביחידה

קצתלדברלסיבוב,לצאתכךואחרכלום,לרשוםבלילעצמו,בשקט,חומר,לאסוף-

המודיעינית,ולעבודתםלמסדרים,מתייצביםכשהםבחייליםלהתבונןהחיילים,עם

והחומראשתו'מפנישלוהסודאתשומרהואשניםכמהלעצמוחושבהואולפעמים

אחד.לאףאחד,לאףלספרלא-הריגולשלגדולהכיהתענוגזהואולימצטבר,

אחותואבלאחותו,שםעלבטאנורשומהאמנםאחרת,דירהדירה,עודלוישכבר

הכסף,עלוישמוראותהשישכירבשבילהדירהאתלווהשאירהמזמן'הארץאתעזבה
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מסמכים,בהשומרהקומוניזם,לטובתאותהשומרהדירה,אתמשכירלאהואאבל

העולמית,במלחמהשהיהיודעלאאחדאףהןהעולמית,במלחמהשלמדכמובמחבוא,

שיתחיל.הריגוללטובתמקריבהואהזאתהעובדהאתאפילו

כלעםלעשותמהלוואיןהכל,מכרהאידיוטגורבצ'ובכידוע.התפרק,הכלכךאחר

כועסהואאבלעצמו,אתלהסגירחושבהואעצמו.אתמסגירלאהואאבלהמסמכים,

אףהתאבד,לאאחדאףהמועצות,בריתמנפילתהשתגעלאקומוניסטשאףכךעל

לקומוניזםהוקדשוחייהםבשקט,אצלםעברהכלבבכי,ומיררברחובותהלךלאאחד

הפנסיהבשלום,עברשהבלשמחהואגםובעצםכלום,כאילוהתמוטט,וכשהקומוניזם

הקומוניסטיתהמפלגהלמנגנוןהמקבילההםכאןהביטחוןכוחותכילמדי,גבוההשלו

ביןהבדלוישנגמרהההיסטוריהשקורה.מהקורהטוב,חיים-המועצותבברית

פנסיה.בליאופנסיהעםשנגמרהההיסטוריה

המאוחדהקיבוץבהוצאתאלובימיםאורהרואהצלע","ורדהסיפוריםספרמתוך
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לשלווהרפיםרמזים

מפלסטיןיומןרשימות

29/3/2002 

הווילונותאתהסטתילאכישחשבתיערלחדר,אורשלחזקגללפלישתהתעוררתי

לישון.חזרתיואזבלילה,לישוןשהלכתילפני

מכןולאחרהמקלחת,דלתשלוהמבהילהעצבנילרעדנוספתפעםהתעוררתי

ותקףהחלונות,וזגוגיותהביתקירותעםטיפותיולהתנגשותהגשם,לקוללבשמתי

לישון.וחזרתיייתכן?זההאםביתי.אתיסחוףשהגשםנוראפחדאותי

כלסךאתלחשבהתחלתיומידבערך,ועשריםשמונהבשעההתעוררתילבסוף

שבעשישנתיעצמיאתלשכנעוניסיתיערה,הייתיבוהזמןבחיסורשישנתי,השעות

ביומי.ולהמשיךגופנירוגעשלבתחושהלהתעטףכרישעות,

לגמריארםאנילפעמיםכנראהמכלים.ריקשהכיורלגלותושמחתילמטבחנכנסתי

שכאשרכיווןתועלת,לומביאיםמכןשלאחרמסוימיםדבריםלעשותהיכולרע,לא

שמחהלילגרוםעתירהדברכיידעתילאהצהריים,אחראתמולהמטבחאתניקיתי

כוס?אפילואוסכיןצלחת,בשוםמאזהשתמשתישלאפירושוהאםאבלהבוקר.כזאת

כלום?מאזאכלתילאהאמנם

חשתישוב .אכלתיכן'ערב.לארוחתמוזמנתהייתיאמשכיונזכרתישבתיכךאחר

ושלווה.רוגע

בזרםקלחוהמיםהברז.אתפתחתילמקלחת.נכנסתיהכירה.עלהקפהקומקום

והרצוןנקבוביותיהם,אתלאטוםכריקריםבמיםפניאתלשטוףעליוקר.עיקשיציב,

אלקורסכיליוסיפרהבסאונהאתישישבהאחת,בגברתבעיקרקשוראותןלאטוםהזה

העור,נקבוביותלפתיחתגורמתבסאונההממושכתהשהותכימאור,מזוהמתעירהיא

הביתה.בררךלגוףהזיהוםלהסתננותוכך
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פניאתראיתיאזפני.אלוהרמתימהםמעטחפנתיקר.בשצףלזרוםהמשיכוהמים

שהשיערכמהאדירים!אלוהיםלברז.מעלהתלויהבמראהמשתקפיםהראשונה,בפעם

משולשת.בתבניתהלילהכלבמשךהונחכאילומזוויע,שלי

שחקניותשלשערןכמובקפידה,עשויאותוואמצאאתעוררלאלעולםזה.זהו

יקיצה.בשעת

בתקווהבמים,שובאותןשטפתילעיני.מתחתשחורבצלהבחנתימכןלאחר

עדדקדקניתבדיקהלאחרנשאר.הואאבלוברו,רבאיטיותאותןניגבתיואזשייעלם,

ההיא.האשהשללעיניהרפיםרמזיםבולראותוהתחלתינכנעתי,ייאוש,

23/3/2002 

פיניתועיתונאיתאניכאשרנפגשנוסלמא.שהיהייתכןאבלשמה,היהמהיודעתאינני

בלאטה.הפליטיםבמחנהביקרנו

החיותאתהלםשלאלעיניה,מתחתשחורגווןהיהבהלראותהיהשאפשרכל

רשלני.איפורשלשרידכמוונראהמגופה,פרצואשרוההתלהבות

לטפוחוהחלהנוראית,אנחהעלתהשממעמקיהמכסיםערימתלידהתיישבההיא

התלויההדולקת,המנורהגםעבר.מכלאותנואופפתהאפלהבעודהועיל,ללאעליה

לספרהחלההיאמושבנו.מקוםעלותסכולקורחשיבה,הפיצהבמסמר,התקרהמן

היהשלאבקולביתה,עלגםואזהמחנה,עלהישראליהצבאהסתערבוהלילה,על

החייליםשפערוהחוריםעלהצביעהמדברת,בעודהכלום.ולאהזההעולםלביןבינו

מתחתהשקועובעלה,נכדיהעלצעקהפעםומדי ,נפץחומרבאמצעותביתהבקירות

שואלות.אנחנומהשתביןכדישיירגעו,לערימה,

גדולהעייפותעלספק,ללארמזו,לעיניהמתחתהשחוריםוהעיגוליםצעקותיה

במושכותלהחזיקמנסהבאחריות,נוהגתהיאאפילו.בההודתהולאלהנכנעהשלא

למענו.לחיותשראוידבר·מהישעודכיולהתעקשוההרס,האין

החוריםאתלנולהראותכדילסיוראותנולקחההעיתונאית,,לבקשתקצרזמןכעבור

רימוןרסיסישלפגיעתםבעקבותבאש,עלהשהביתלאחראחריהםהשאירושהחיילים

מאחוריהםוהשאירוהחיילים,ברחואזהמרכזי.החשמלבקוופגעולתוכוהשליכואותו

החורבות.אתשאיכלהאש

עליו,הסתערשהצבאברגעונכדיהילדיהעםיחדהביתאתלפנותנאלצההיא

פנימהחשנשרף,הביתכיראהוכאשרעליו,להשגיחכדיבאזורנשארבעלהואולם,

ניזוקמוחורקמת.לאאבלוהתעלף,השתנקהואולשווא.האש,אתלכבותבניסיון

מדעתו.יצאוהואבחמצן,הממושךהמחסורבעקבות
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הלבנהוהמטפחתהשריפה,עקבותאתלנולהראותכדימולנובמדרגותעולהסלמא

אותיומנחמתומתנופפתונופלתצונחתנפשה,כמומנוח,יודעתאינהראשהעל

מוצא.ממנהשאיןזולאומללותנכנעיםשאינםונועםבמתיקות

זהאזכרןשלה.הזהותתעודתגםועימםכולם,נשרפוהאישייםמסמכיהנשרף.הכל

להאיןשכעתקולטתואינהמאמינהאינהכך,עלמדברתהיאמכל.יותראותהמפחיד

עולההזההחומריההרסכלשעבורהלעיתונאית,דבריהאתמתרגמתלאאניתעודה.

הדבראוליהדבר!חיתההתעודהסלמאבשבילאךשרופה.זהותתעודתעלבחשיבותו

אנוש.כבתבקיומהההכרהאתשנצרוהאחרוןהיחיד

ונוסקתבלאטמתרוממתהלבנהמטפחתהבעקבותיה.ואנובמדרגות,לרדתפונההיא

אניאזלרדת.תוריומגיענרגעתשהמטפחתעדמעטמתעכבתאניבגלים.ומשתפלת

אלמתגנבתהמטפחתוהנההראשונה,המדרגהעלהשמאליתרגליאתמניחהפוסעת,

עשיתי!מהאדירים,אלוהיםשוליה.אתרומסתואנילרגלימתחת

ראשהאתמושכתרגלי,תחתהנתונההלבנה,מטפחתהכיאלי,מסתובבתסלמא

במהירותרגליאתמרימהאנילומר.מהיודעתאיניואנידבר,אומרתאינההיאלאחור.

לנשקה.הפחותלכלאו ,נעלילכלוךאתמעליהלנערכדיהמטפחתאתלתפוסומנסה

והמטפחת,,סלמאשתיהןבאוויר.ומתעופפת,טופחתמאחיזתיחומקתהיאהועיל.וללא

המסורבלת.במבוכתינטועהמאחור,נשארתואניממני,מתרחקות

29/3/2002 

ועוררההפליטים,מחנהז;?א~לתהאחרוןהלובןאתבתוכהאצרהההיאהקלההמטפחת

ליאותאותיממלאבשמיםהנערמיםהענניםלובןבעודקלילותה,כמורפהתקווהבי

לסוףמייחלתהמטבח,שלהמערבילחלוןמבעדצופהשאניאימתכלהגוברתגדולה,

חום.ובליקץבלי ,ענןאחרענןלנוע,חדליםאינםהםאבלמצעדם,

25/3/2002 

הואשבואדםשלבחייויוםמגיעאבלהזאת,התחושהנשמעתתמימהכמהמשנהזהאין

למקום.ממקוםלעבורהציפוריםשלובחירותןבשמיםהזורמתהענניםבתנועתמקנא

תקועיםאנחנובההמכוניותבשורתלהתבונןושבההשמיםמןעיניאתמורידהאני

האחרשמעברואבן,מחסוםמאחוריאנשיםמצטופפיםמימינילחם.ביתמחסוםליד

ולהריםהמעילאתלפתוחאחדמכלומבקשזהותתעודותבידיוהמגלגלחיילעומד
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עללחשובומתאמצתהזה,המעמדאתלשאתאוכלשלאחוששתאניהחולצה.את

הועיל.ללאנותרו,שעודחלופיותדרכים

מאייםאינושדברגדולהבוץשלוליתעלנחותעינישמאלה.מבטיאתמפנהאניהפעם

אניהביתה,אגיעכאשרשוקולד.שלומגרהנמסהחתיכהכמונראיתהיאשלוותה.על

משתקפיםהשמיםותכלתהענניםושקדים.אגוזיםעםשוקולדלקנותאלךמחליטה,

הבתיםשלהריסותיהםמראותחוזריםולמחשבותיהמנוצנצים,המיםבפנישוב

נפשכאילוומעולם,מאזשםהיהכאילונראהההרסלחם.ביתעלמההפגזהשנפגעו

בלבדאחדחודששלפניאףאלה,בתיםשלקורתםבצלמקלטמצאהלאמעולםחיה

הביתבעלתבית,שלטעםהיהולמיםמים.ושתיתימהםאחדשלמרפסתועלישבתי

אותם.ליהגישה

28/3/2002 

עםהמגשאתשהרימהלנערהזאתלומרוהתביישתישלי'הקפהכוסאתגמרתילא

שלי!הקפההמטבח.לכיווןוהלכההקפהספלישאר

מןואחדהפיניתהעיתונאיתישבתי,עימםהאנשיםשניואלעצמיאלחזרתי

רטוב.היהעודשערוהתקלח,עתהזהאשרחמאסשלהפוליטייםהמנהיגים

שיגרהצבאבחייו.להתנקשישראלממשלתניסתהשבועותמשלושהיותרלפני

במכונית,היהלאהוארמאללה.מרחובותבאחדשנסעהמכוניתו,אלקרקע·קרקעטילי

שמעכאשרבביתוהיההספר.מביתהביתהבדרכםבה,היומילדיוושלושהאשתואבל

לשםהגיעורביםהאירוע.מקוםלעבריצאלו.נודעכךאחרבא.מניןותמהפיצוץ,קול

אבלוהתקרב.אותם,לראותרצהועוד.עודהתקרבביניהם,דרכואתפילסהואלפניו.

לאאחר.דברשוםראהלאמרוסקת.מכוניתשלפיסותאלאראהלאדבר.מצאלאהוא

גופות.לשרידיהפכוכברהםבנו.ואתבנותיושתיאתאשתו,אתראה

מדעתו.לצאתלאלהתמוטט,לאבתוכווהתפללשותק,עמד,ההםשברגעיםאמר

משם.הרחקנשאוהוהאנשים

מאחור.שנסעהבמכוניתשישבוילדיםשניגםנהרגואירועבאותו

29/3/2002 

להתרחק,מצליחהאינניאךומחשבותיו.המטבחמןהרחקשלי,הקפהעםלמיטהחזרתי

'ומביאהחושיאתואופפתשבההקהותהספלבתחתיתנאסףהקפהמשקעשבעודמשום

החולפים.הימיםזיכרונותאתבעל·כורחיעלי
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24/3/2002 

ממחנהשנצאכדיהאנשים,אחדעםשיחתהאתתסייםשהעיתונאיתומחכהעומדתאני

שעומדיםהילדיםאחדאתשואלתאניסיבה,שוםבליבינתיים,בלאטה.הפליטים

מתקרבהואפתאום"חמש!"ואומרידוכףאתלרווחהפורשהואהוא.כמהבןלידי

העשןאתנושףכשהואבאווירטבעותועושהמעשןישראליחיילראהכיואומראלי'

עימםיחדוכלאוהקודם,הפלישותגלבמהלךביתםעלגםהשתלטוהחייליםהחוצה.

והילד'עליהם,שמרההואהמעשןהחיילימים.שלושהמשךאחדבחדרמשפחותשלוש

עשן.טבעותבשרשרתלעשותיכולשהחיילממההיוםעדנעתקתנשימתו

27/3/2002 

הביאבנתניהבמלוןחמאסתנועתשלהצבאיתהזרועפעילשביצעהתאבדותפעולת

הפסח.חגבערבעשרותשלולפציעתםישראליםעשרים·ותשעהשללמותם

אבלאחד.אףעםלדבררוצהאיננילנשום.מתקשהואניחזי,עלמכבידהמועקה

הטלפוןהשניבצדלמה.יודעתלאאנילחברה.להתקשרמנסהאנידקותעשראחרי

עונה.איןמצלצל,

הפליטים,למחנותהקודםהפלישותבגלמטול·כרם.באהפעולהאתשביצעהבחור

בנימשש·מאותלמעלהועצרהמחנהמתושבילחמישיםקרובהישראליהצבאהרג

הקורבן.חגבזמןאדם,

שימושבוייעשההמחזה,שלהראשונהבמערכהאקדחמופיעשאםאומרצ'כוב

להתפשטעתידהואהדם,ריחכאןמתפשטכאשרבמציאות,אבלהשלישית.במערכה

שם.גם

הווייתנוכלאתגםאלאגופנו,אתרקכבשלאשהכיבושמבינהאניהזה,בלילהכאן,

הרצח'.ב'קלותאותהומילא

עצמם.החייםמןפחותמכועריםיהיושחלומותיאלאחולמתאינני

26/3/2002 

היוםבשאריתלעשותמהבדעתיוחככתילמלוןהעיתונאיתאתהסעתימוקדם.גמרנו

השקיעה:עדבחופשיות,לשוטטיכולתיבהןשעותלשלושקרובלרשותיעמדושלי.

האסלה.מתוךאפילוניתזיםהכדוריםהחשכה,בואעםכך,אחר

רמאללה?!

ימינה,ושובימינה,אזימינה.ושובשמאלהכךאחרימינה,ואזשמאלהאותתי

 5מטעם
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שההגהעדהגוברתבמהירותהשגחתיולאושמאלה,וימינהושמאלה,וימינה,ושמאלה,

שמוניםהואהמותרתהמהירותגבולבעודקמ"ש,וחמישיםמאהידי.ביןלרעודהחל

בכלל.תנועהאיןתנועה,משטרתשאיןרקלאברחוב:סביבימסתכלתאניקמ"ש.

 'לכאכלסולהיכנסהמחסומיםאתלעבוריכולהאנילנוע.שיכולההיחידהאפואאני

(באי·שמונפקתזמניתעיתונותתעודתברשותיישכימהן'ולצאתוטול·כרםרמאללה

אינםפלסטיניםמיליוןמשלושהיותרבעודישראלי'דרכוןבעלילפלסטיניםרצון)

נצורים.לכך.זכאים

יותר.ממשיהופךהמצורהזאת,ובשממההזהובשקט

הנגדי.בנתיבנסעתימהזמןבמשךכימגלהאנישמאלה,פונהאניכאשרפתאום,

למנוכר.המוכרנעשהכך

עכשיו?!לאן

ותאומיה.חברתיאלאולירמאללה.שלהראשיהרחובלאורךלאטנוהגתאני

נצורים,בבית,שהעבירוהימיםעללילספרמתחילההיאאליהםמגיעהשאניברגע

המצורסיפוריאתלשמועעודמסוגלתשאינניחשהואניסביבו,ערוכיםהטנקיםכאשר

סיפוריהם.נוכחוליאותאוניםחוסרהואלישישמהוכלסיפור,ישאחדלכלהללו.

החוצה.אותימלוויםובנהבתההיא,לצאת.חייבתשאניואומרתסליחהמבקשתאני

מרימיםאנחנוכךאחרלבית.מסביבהפרחיםאתובוחניםהגינהדרךעובריםאנחנו

הענניםהמצייצות.הציפוריםשלמסלוליהןאחרלהתחקותומנסיםלשמיםראשינואת

ואומרתעליהםמצביעההקטנטנהקטנים.לריבועיםמחולקיםוקלים,צמרירייםנראים

טנק.כמונראיםהםכי

לרחובבמרץאותיוהובילהמולינדחקהלי'להסבירכדיהתכוונה.למההבנתילא

באספלט.הטנקעקבותעלהקטנהבאצבעההורתהלשםכשהגענוהגינה.שערשמאחורי

נראושהענניםלכךוגרםבשמיםטנקעברבאמתכאילוהעננים.לצורתדמוהעקבות

היאלה.שישמהלעצמםומבקשיםברמאללהמקנאיםשהשמיםלהאמרתישנראו.כפי

לרגלי.ונצמדהשליהקטנהלתרמיתבביישנותצחקה

כרגיל,נדדו,עיניהלה.קרכאילוידיים,שלובתהמכונית,דלתלידעמדהחברתי

נורא."עייפה"אניואמרה:נאנחהולפתעהעצים,אלמהשמים

לעשות.יכולתיעודמהיודעתאינניונסעתי.למכוניתנכנסתי

בתחברהשלבשלומהלדרושהאחרונהבפעםלנסותבאפשרותהופכתנסעתי,

לפחות.שמונים

לאהיאנפתחו.כברהפרחיםרובבדלת.דפקתיסיגליות.בניחוחפניאתקידמההגינה

הפרחים.ביןאוהדלתעלאותולהלהשאירהתכוונתיפתק.להלכתובהתחלתיענתה.

צעירה.""עלמהקריאה:ובעקבותיומאחור,איטייםצעדיםקולשמעתיפתאום

 5מטעם
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חצאיתאופנתיים:בבגדיםלבושהומבוגרת,קטנהאשהראשי.אתוסובבתיחייכתי

אותישראתהבחיוךאמרההיאהברכיים.בגובהומגפייםלברכיים,מעלקצתהמגיעה

לביתעברהד'הגברתכילילהודיעתבואשאולילעצמהואמרההדלת,עלדופקת

אחדואףמיוםיותרהכרהמחוסרתוחיתהשנפלהמשוםמשבועיים,יותרלפניאבות

האבות.ביתכתובתאתלימסרההיאכך.עלידעלא

אתי.עלתההאחיותאחתהשלישית.בקומהד'גברת

שלאארוך'היהשערהגברות.כמהעםיחדמצריבסרטוצפתהבשקט,ישבההיא

משקפיהמאחוריהמבטאפילויותר.ומוזנחתיותרבודדהנראתהכךובשלכמנהגה,

וכניעות.בדידותעלרמז

שסיפרתיאחריהיא.היכןידעתיכיצדמידאותיושאלהממני,פחותלאהופתעההיא

להרחיקמשם,אותהלחטוףרציתיוזקן.עצובהיההכללשיחה.נושאעודנותרלאלה,

בביתהזקנותהנשיםמןאחתעודלאוהמיוחדת,היחידה ,'דזוהיהריזה.מכלאותה

האבות.

הטלוויזיה.למרקעעינייאתמיסמרתיזאתבמקום

שולחןעלשהוצבוהפלסטיקפרחיאלידהאתהנשיםאחתהושיטהזמן·מהכעבור

לאשאלה"חבלואמרה:ידהאתמשכהכךאחראותם.למששוהחלההחדר'במרכז

אמיתיים."פרחים

29/3/2002 

אוליהאוויר.מזגתחזיתאתלשמועכדיהרדיואתהדלקתיתשע.כמעטחיתההשעה

לשמש.בנוגעטובותחדשותיהיו

הקומות.באחתנצורוערפאתברמאללההמקאטעהבנייןאתכבשוטנקיםמאתיים
.•· 

החלספורותדקותכעבוראבללתחזית,לבשמתישלאנזכרתילמטבח.חזרתי

חזק.גשםלרדת

בחייםמבוקשיכלבהם.לגעתבידיעלהבטרםהשקדיותמןאפואנשרוהפרחים

ובאיזוהיכןאיך,יודעתשאיניאףמפריחתו,ליהנותהזה,באביבלהשתתףהואהללו

זכות.

לאכול,ולאלאכולשבהאליה,שנקלעתיהזאתמהאדישותלהיחלץגםייחלתי

אחדהיינו·הךהםולמותלחיותמסלולאותוולפילאהוב,ולאלאהובלדבר,ולאלדבר

קשההפכהההתמדהתחושתלי.נוגעיםאינםשובבמצורהנתוניםחבריאפילוגדול.

לוודאכדירקזאתאעשהאליהםאתקשראםממנה.וחמורהאשמה,תחושתמכליותר

מכך.יותרולאנגרע,לאשמספרם
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אניהרהור,שלרעלאזמןלאחרמהרהרת.המקרר,מולונעמדתהחלוןמןפונהאני

הכניסהסיסמתשינויהואהזאתבעתבחברילתמיכהבדעתישעולהמהכלכימגלה

איזהיודעתאינניאךל'ערפאת'.שליהאחרוןהחברשלמשמושליהאלקטרונילדואר

בה.ואיזנואשובהסיסמאאתאשכחשאםכךאודותיו,לרשוםרמז

 2002קיץביידות, , 50"אלאדאב"

דון·גלבעגיאמערבית

 5מטעם
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הכאבעל

הקטנה":הים"נערתאנדרסןכריסטיאןהנסשלסיפורונפתחכך

הז,דכבדולחבהיריםהנאים,הדגןכפרחיכחוליםשהמיםבמקוםהים,במרחביהרחקהרחק

מתחתדברכלאיןכיבנפשכם,תדמואלהים.שוכנימתגורריםשםמאוד,במאודועמוקים

ועליהםגזעיהםאשרשם,גדליםלהפליאיפיםוצמחיםאילנותהדבר.כךלאחול:מלבדלמים

כאילוביותר.הקטנהבתנועתםאפילווכהכהאותםלטלטליכוליםשהמיםעדכל·כך,קלים

שהציפוריםכשםלענפים,ומחוץלפניםמסתנניםוקטניםגדוליםודגיםרוח·חיים.בהםחיתה

אצלנו.העציםביןמנתרות

הקוראמאוד:ומוכרתעלומהבנקודהנפערהמספר,אותנולפתותמבקששאליוהעולם

אךמפוכחתוגםהוגנתבקשהזוהיאחר.לעולםבעוברושלועולמואתלזכורמתבקש

אתגבועללשאתבכוונתושאיןכךעלמצהירהמספרשכןלאחריות,דרישהזובעיקר

בקלותלהיטלטלשניתןמהאלעימדולפסועידלולהגישהיותר,לכלאלא,הקורא,

ושלהאלמןהיםמלךשלהיפהפהארמונותיאורלאחרוכך,הים.שוכנישלעולמם-

הנסיכהאתהמספרמתארלייחוס,כאותחלזונותשנים·עשרזנבהעלהנושאתאימו

הנסיכות:ששמביןהצעירה

עיניהשושנה.שלכעלהעדין,וכהרךכההיהגופהעורביותר;האהובהחיתהשבהןהצעירה

וגופהרגליים,לההיולאהאחרותהיםנערותשככלאלאהעמוקים.היםכמיכחולות,כההיו

הדגים.ליתרבדומהבזנב,הסתיים

שהופכתהמספר'באכזבתמסתייםאנדרסןשלבסיפורוהיפהפייההנסיכהשלתיאורה

הריתמיהה:גםמצטרפתהקוראלאכזבתהכל.זהזנב.הקורא:שלאכזבתוגםלהיות

ברגליים,הקטנההיםנערתזנבאתלהמיררצה,אךלוהמספר,היהיכולפה,בהבל

המשיך'ולאשעצררצה,שלאהעובדהואולםשטיח:בגדיליאפילואועץבענפי

שלו'דמיונואתהביאהמספרהכאב:אתבדיוק,הזהבמקוםכאן'בעיני'ממקמת,

אומקריתהחלטהרקאיננהזוהיהקורא.שלדמיונואתגםוכךסתום,למבויבמכוון'

אינועולמך,במקוםבאאיננוהמדומייןהעולםלקורא:ישירהפנייהאלאנרטיבית,
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אתהסבלךעםשכן,האחריות,מוטלתעליךכן,עליתרבשלם;חסראובטוב,רעממיר

ואלומתאותו,שטילטלההיאהאחרבעולםעולמךנגיעתהפנטזיה:עולםאלנכנס

ממקומו.החלקיקאתשהזיזההיאשלךהאור

שעליהןרגלייםלמעןזנבהעלהקטנההיםנערתשלויתורהכואב:כברהכלומכאן,

שוכני-הים";כלביןביותר"הנעיםקולהארכוןחרבות";של"חודןכעלמהלכתהיא

שרויהיהכש"חיוורון-מוותהמיםפניעלשיערגזוזותועלולהצילהשניסואחיותיה

הגלים.פניעללקצףגופההתפוררותוכמובןבאחרת;המאוהבהנסיךבפניהן";

למכשפהקולהעלויתרההקטנההיםנערתפעמים;עשרותשיכפלתיהזההכאבאת

לקצףוהפכההערבבארוחתהאוכלשולחןלידחרבותעלהתהלכההשירותים,בחדר

בו,לגעתבליבעולמהלצפותהחוזרהניסיוןהלילה.שנתלפניבמיטההגליםפניעל

אונכשלה.שם,עצמיואתכאןהפנטזיהאתלהניחהאפשרותבדיקתכמובן.צלח,לא

כאב.מנ:ירגליםככההצליחה;

בעת-לאםכברכשהייתיכך,אחררבותשנים-הקטנה"היםב"נערתנזכרתי

אליאסשלהאוטוביוגרפיבספרוהעכברים"מאימת"הריפויהפרקאתשקראתי

אחרהעוקביםאוטוביוגרפייםספריםשלושהמבין(הראשוןשניצלה""הלשוןקאנטי

ונערותוילדותותקופתאתהמספרמתארזהבספרכרונולוגי).שניםסדרפיעלחייו

(רושצ'וקלעירומעירלארץמארץפוסקיםבלתיבמעברים),שהתאפיינה 1921-1905 (

לאחרקצרזמןטיפנברונן).-ציריך-שויכצרשטרסה-ציריך-וינה-מנצ'סטר-

 'מעידהואכךמותו'עד .מאודקשורהיהאליואביו'נפטרלמנצ'סטר'המשפחהשעברה
היוההיאבתקופהביותרהיפותשיחותי"אולםמעורערת:בלתיהאבהשפעתחיתה

לכללומרוידעהילדיםלחדרנכנסהיהלמשרד,צאתולפניבבוקראבי.עםשיחותי

בעולם."אדםמכליותראותו"אהבתיובהמשך:מיוחדים."קולעיםמשפטיםאחד

לכן"קודםאימו:מצדמינוריתהשפעהאךעליוחיתהכיקאנטימספרזאת,לעומת

לבדי."עמההייתילאמעולםבעיני.רבהאימישלחשיבותהחיתהלאהאב]מותבלפני

האםשלנוכחותהתגיעשאליהםהענקממדיעלבמעטרקרומזותלכן""קודםהמלים

המספר.שלהמנטליבעולמו

האב,מותלפניבמנצ'סטרחיתההראשונההפעם-מאימושנפרדהשנייהבפעם

כלל:אליההתגעגעלאטען,כךואז,בריכנהל,ממחלתהלהחליםנסעהכשהאם

ממנההפרידהחיתה-לכך"מצפהשאבאהרגשתיכימתגעגע,שאניפנים"העמדתי

כךעלמעידותאבלבמפורש,כךעלמצהיראינוהואאמנם,נשוא.ללאבשבילוקשה

ביער.בסנטוריהבארוזה,אימיעשתהאלהשנתייםשלניכר"חלקאלה:מעיןאמירות

הייתיבה,וכשהירהרתיצירי,ומעלרםבגובהמרחפתאותהראיתילה,שכתבתיכפי

לרום."כורחיעלעינינושא
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בידישנוהלה'ילטה',בווילהבטיפנבדונןהמספרשהההאם,מןהפרידהבתקופת

העכברים"מאימת"הריפויהפרקהודר.העלמותכלבפיכונואשרגברותארבע

להמשךהקוראאתמכיןאינוזובפתיחהודברכאנקדוטה,נפתחזו,בתקופהשנכתב

אנקדוטלישערכופרקאוקטעאיןכיברורכברהספר,סוףלקראתזה,שבשלב(למרות

בלבד):

השוחקהרחשאתשמעהאךעשתונות.ומאברתחולשהנתקפתאימיחיתהעכברלמראה

ונמלטה-נירשהחזיקהחפץהפילהלפעמים-הכלמידיההשליכהבצעקה,פרצהוהנגרר,

מהעכבר.לחמוקכדימצחיק,עקלתוניבקוצווחת,

אתהרים Iהעכבראתמידמגרש"היה 1חיאביוהיהשעודבימיםכיצדמתארהמספר

האםשלפחדיהמרגיעות."מליםומצאילדה,כמובחדראותהנשאהרצפה,מעלאימא

גםכךמעכברים.נקיהואאםראשית,ביררה,הגיעה,אליומקוםשבכלכך,כדיהגיעו

בשנה:פעמייםב'ילטה',בנהאתלבקרבאהכאשרעשתה

שמצפונןהודר,לגברותשאלותיהעלויתרהלאוהיאהראשונה,בקומהויפהגדולחדרלהניתן

בענייןנהגולאצחקו,התחמקו,כרצונה,להלהשיבידעולאהןלגמרי.טהורהיהלאזהבעניין

והתכוונתילפגישהשמחתישעה.כמעטאותיאימאחקרהבשקטלישוןכדיראש.בכובד

הולמת.בלתיחיתהוהפתיחהעניינים,המוןעללשוחח

מאוד,ומפליאהקאנטי),(בעיניהאםעםהמעטותהפגישותשלחשיבותןאתלשערנקל

איןלמשל,(כעס,עימההמפגשיםבעתתחושתואתמצייןהואשבהה'אגביות'לפיכך,

כילהסיפרהעכברים,מפניאימתהאתלהפיגכדיהפעמים,באחתכלל).מזכירהוא

מופלא":"משהוחווה

וחגגותריסר,ודאירבים,באוהירחלאורלאסיפה.העכבריםהתכנסובעליית-הגגהקטןבחדדי

בכיווןמעגלי,היההריקודרב.היההאורפרט,כלדאיתיבמיטתי.אותםראיתיורקדו.במעגל

קשהבשיניה.כשהגוררקדהאחתואםרגליים,גרירתבמעיןאלאהרגילה,בתנועתםלאאחד,

לאהמעגלתהתנועהכיזאתאיןאךהאם.בפיחבוישחציוהגורשלהנחמדמראהואתלתאר

להפסיק,רצתהולאהריקודבקצבכבולהחיתהשהאםומכיווןלצייץ,התחילהואלו,נעמה

מאודצרהקטן.אתוהיניקההצידהסרהמהמעגל,כורחהעלהאםשיצאהעדצוויחתואתהגביר

כיעכברים,שאלהשכחתיליונק.שדחולצתהאםכל·כך,אנושישהיההמראהאתראתהשלא

היהלאבריקודגםאבלהם.שעכבריםנזכרתיהרוקדיםאלמבטיכששבהאדם.כמעשיהכל

 .מדיומאופקקצובהיהשכן Iעכברימשהו
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לאנושיים,-האםשלבראייתההרמוניים-העכבריםאתלהפוךהבןמבקשלכאורה,

הופך Iבלבדכסיפורשמתחילמהואולם,הטבעיים;לממדיהםאותםלהחזירובכך

המספרמעתיקשבאמצעותהספרותיתבטכניקהכאןמדובראיןפצע.עלסיפורלהיות

מדווחהואלהפ,רהמשל;אלהעקיף,הדיווחאלהישירמהדיווחהגדוליםרגשותיואת

אתלזכורממנהמבקשהואאיןלכך:אותהמכיןאיננוהואאבללאם;ישירותעליהם

שמושיטכפיידואתלהמושיטהואואיןהפנטזיה,עולםאלבעוברהשלהעולמה

מנותקתאיננהשהפנטזיהכשתגלהלבדהאותהמותירהואשלו;לקוראידואתאנדרסן

להפסיק-אחרבעולםאחדעולםכהמרתבלבד,כאפשרותלהמוגשתואיננהממנה

אתעליהומטילהעולמהאתמטלטלתהיאאלא-בכךלהמשיךאומעכבריםלפחוד

בנהאתעזבההאםואילוהריקודבקצבכבולהחיתההעכברהבנה.לנטישתהאחריות

איננההאםואילומכבליהוהשתחררהדברשלבסופוהתעשתההעכברהמרצונה;

נדיבותהעללאימוהבןמספראותה,פוצעשהואתוךרחמים,חסרבאומץמתעשתת;

מהאבלהעכברה;כמונוהגתשאיננהאימואתמאשיםהואהמיניקה;העכברהשל

ושתוךלמייסרת,ייסוריועלמספרשהואהעובדההיאמכל,יותראולילב,ששובר

פיזיתלקרבהמטונימיהכמעיןההנקהמעשהאתממנהמבקשגםהואפציעתהכדי

בעולמוהמספרשלעולמונפגשבוהמקוםהכאב;שלהמדויקהמקוםזהוומנטאלית.

זה.אתזהמטלטליםהםוכךהמאזינה,האםשלבעולמהזהובמקרההקורא,של

פלא;ואיןאימי,"שלהעכבריםאימתנמוגה"בכךבמלים:קאנטיחותםהפרקאת

לישאורבלה,שארבהכאבבאימתאחרת,באימההומרההאםשלהעכבריםאימת

היטב.עשוימסיפור-גבולותחסר-
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כרמליעודד

חמישיםבןגבר

ס~~ים;ן ר~;ח~ח ןי~~;:

~ין 1PW~י
לממש.ר;ן nחאהזמןשעתה

 ··-:-:-ז ז:- ז-•-.

ס~~ים;ן

;ל n ~לע,ב;ךקים םי~~~ע;ך wס!ק,
לחצנאני:פלםאתמש:פיםבחגאיך

-."" T •:-".' T"•• --:-• 

דוד.חיהצ;ת. nר;ילד;תשם
T T : -: •••:: T ' 

~מר~למ"ח,ח~ח
ירישליםעלחייתישניםהמשים

;-•• "T T '' -:ז-• 

ישראלמ;ת nמל
• : :-• : T •• 

 םי:ב;מ~;:;~יהי w חל~~~ז::·י wדא
ס~ןץt;כ:פי~י

בתמירהשנקשתיוהמעטהפשיטוחמין
 T -••: •: :• T '•,-:-ז •-:

זכיתחע;לם,על:פ"חלימקנח
-::• ' --T T : 

י;נ;ב:ייול;~יול~ר;ב
 .לטעמיחמיחדנא"פן

T ."' -:,,•ז :-:-• 

לי;ןימבטח:פיךחיה
::••• T T : '•• : 

ל;ח.ץ~ין

ונ;אשקשה
'." T : T 

 .ז?היריז?ןת

 5מטעם



נרמליעורר 84

ליליאוטובוס

מקוצרתשבתסיירים,למחנהארלוזרובמתחנת

o/:P 'ז.ז;יע;ןךז:יי::~pכ:הר"אז:; i?o/ ע.ךן;.ילח.ד~י .~ןאריעpז~
נל:פדנ~פנים,ן.ןויחלקנ~

 :-:• ' T T'' :-ז

ךפ;תפחן(קפצנ~הלילהו"גישלהאדמ;תהשנהפרשת;ת
:' : -•• T ',,-: T '•' "T -T : - -: - ' T '•' -

עק~~ים.)ן~ים .ה!;~זב~קלע,נ~ /oעד

ע.לי::ז.ז;י~ל~לנכ~ן~ז;ךים
w ר~ך;~עלס~:םשf?ד;?רפ~ס ש~;~~ ,ם:י:נ~י 
o/ ק~יעtד:~; ;ת~כנ,עז::<??לאע;ך~י::ז 

שלמים.)ה"יםא;רכתחיתה
T: T ."' ."' -' : •• ' 

התקפעז-ואחדז;עםפאד"ם~לחיים,שפתים
 ז:--:• T ',' ••:ז •-ז: •-ז:

::זז:ןיק.~יב 9::זךר;ע~ת::זדקנ:י ,ם:~J:נ P:עלו"אש
התאפס;.ןירקים.ויגיטל"יםאפסיםפשניפיהסן.ן:פלן.ן

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

אזספנז-וילעזרת~החשמל.לרשתחזרהשחפר:פמי
 T • :- • ::ד •,• :- :-- •: •::זד-:- ••• •: • :

~~ו:זי~ת ,"ע; w י~;"

 ה:~~:כ:הה ?7ב. ry;ג~ך הן?ז::ז:: ת~טpז~י;ז.ז::_ךאזקית

::זה~א ע~ך.~~~רז:יי ~ל~
 ."~~~,פ"
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המתהלאמוכותבצלאןפאול

וחמישההבן,בשירתבשואה,שנרצחההאם,שלמקומהעל

חדשיםתרגומים

פריצילימיםשדאגו,לבית(פרידריקה)פריצישלידהמונחתשלהבתצלום·נעורים

שדאגו'פריצישכןמהם.אחדודאיהלדרלין?שילד?גתה?עב·כרס:ספרעלאנצ'ל'

צווארעדמאוהבתחיתהכל·כ,ךהיהודיתטשרנוביץותושבתהחסידיתסדיגוראילידת

הקפידהאנצ'ל,ליאובעלהאחריוהלכההוריהביתאתכשעזבההגרמנית.בקלסיקה

פאוללימיםפאול,היחידולבנהחלילה:רומניתלאלמהדרין,גרמניתבביתםלהנהיג

ומטאפיזי'פיזימובןהמלה,שלעמוקהיותרבמובןשפת·אםהזאתהשפהחיתהצלאן'

ואינטלקטואלי.רגשי

ללא·אהבתוגיסאומאידךלאביו,פאולהילדשל-איבתואפילו-אדישותועל

שדמותשעהעצמם:שיריושלזוהיאשבהןהמכרעתאולירבות.עדויותישלאמו'גבול

השראהמקורלהםמשמשתהשירים,אתממלאתהאםבהם,מופיעהאינהכמעטהאב

יותרעודקרובותולעתיםמפורשת,כנמענתבהםמופיעהקרובותלעתיםנדלה,בלתי

הואבשיריד nגוף·שני·יאותווכיהנמענת,היאלאכיייתכןכיאףאפשרית,כנמענת

העבריהמתרגםאתהמביכהעובדה-ביניהם)מבחינהאינה(הגרמניתנקבהולאזכר

פתוחה.השאלהאתמשאירהשהגרמניתבמקוםלהכריעאותוומאלצת

לאםהפוניםשיריםחמישהשלובחינהלתרגוםזוברשימהאפואעצמיאתהגבלתי

כדורהגרמניםתקעוולכןלעבודהכשירהחיתהשלאזוהמתה,לאםפונים-בבירור

העיקמותווגםכן,לפניחודשיםכמהבטיפוסמתנספה,האבגםמושלג.בשדהבעורפה

אבלקטן.רושת nבבית·כשהסתתרנסים,מעשהשניצל,הבן,שלמצפונועלכעופרת

 .שירתוכלדרךהשניכחוטעוברשלה, ) Totsein (המוות""הווייתהאם,שלמותה
שלולטראומהלאםהקירבהכאןשהריהמוקדמת.שירתוכמובן,וקודם·כל,

האם,ליוםלהכתבלידינושהגיעהראשוןשירו(אתופיזיתמיידיתהיאהיעלמותה

כךשאהבה.השיריםשללמוסיקהפחותלאעמוקהזיקהמלך_ךיתוהיא ,) 18בןכשהיה

שצלאן ,) 1948 (הכדים"מן"החול ,הראשוןהקובץמתוך " Nahe der Graber "בשיר

בו:נפלואשרשגיאות·הרפוסריבויבגללהפצתואתהשעה
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הקבריםקרבת

הךך;מיהנךגמיע;דהי:פיךך
:--. .. --: . 

 ?יpז~ 'י~י~~עה fזpח ל~ז::~ת

טחנהךב;השדההיז:פר
 ז-:- ·:ז- :·-:

 ?ה~ן: ר:כ;~ל~לק;לל~ריד 1$

ל~~יםא; ת;~,;:;נע,ןב;תין 1$שךב

~חי~ים?רך f;ד ,דר.,ע~כך p:זק;ר

ע;ד~לא- ץ;~זpוpקהךל 1$ןס

 ?ת;ע;~~ן~.רד ת;ע;~על:ע,לה

 ,זן~~ז::::זזpיר~תת l$ipתי?ליןע;ד

 ?ז~~ p:ב, 1$ ;פ: 'י~??ר;רד'

מתייחסתהשירשלפתיחתוכיהאפשרותאתמעלהצלאן,עלבספרופלסטינר,ג'ון

הלימונים";פורחיםשםהארץאת"חתכיוגתהשלהמפורסםלשירואירוניבאופן

שלאוגתה,שלמיניוןשלשירהשלאם-פסטורלינוףכיברורמקום,מכלאולי.

מלחמתשלאוקראינהאימיעםכאןמתנגש-רחוקהלמולדתאחריםערגהשיריאלף

בתוךשהרינמחק;ולא-נמחקהאלה.האימיםמכוחונמחקהדרומי')('הברגהעולם

טחנתעםהשדהלהתקיים:מוסיףהואספק,בומטילותאואותו'השוללותהשאלות

שירשלהמוסיקהגםלהתקייםומוסיפההגבעות.הליבנים,הבוכיות,הערבותהרוח,

שפתוגםהשירשפת-הגרמניתלכל,מעללהתקיים,ומוסיפההנוגה.האידילי,העם

השיר.אתאיפשראשרכלאתשמחקואלה

איךעצמו.עלמטא·שיריתכהערהאותו,החותםבביתלשיר,נכנסזהאחרוןעניין

שלהבלתי·נתפסהזיווגוכואב?וגרמני-רךכשהואהנחרז""השיראתלשאתאפשר

הופךב"פוגת·מוות")גרמניכאמןהמוותאתכמובן,(וראו,ורצחנותמוסיקליתמתיקות

"עץ·יותר,קצתמאוחרשיר·עםדמויבשירלבלתי·נתפסת.הגרמניהשירמלאכתאת

ה'רכות'ערעורלקראתאחתפסיעהצלאןהולך , 2החושך"אללבניםצופיםעליךלבנה,

 ) 1994קריאה,סימןספדיהמאוחד,(הקיבוץבתרגומיפרוזה,וקטעישיריםסורג-שפה,צלאן,פאול 2

לשיריםכביגורהקברים","קרבתאת ;-1952באורשדאהוזיכרון""פרגבקובץנכללכבדזהשיד , 7עמ'

וזיכרון",ב"פרגצלאןכלללאהכדים",מן"החולמתוךאחדים
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לשפתהעזההזיקהביןהבלתי·נסבלתהפנימיתהסתירהאבלהחרוז.עלומוותרהזאת

עומדתהזאתהסתירה-האםאתשרצחוהזאתהשפהמארוניהנוראההרתיעהוביןהאם

לחמוקנואשיםניסיונותכסדרתצלאןשירתכלאתלראותאפשררבהבמירהבעינה.

המפקיעשימושהגרמנית,בשפהשכולו·שלושימושעל·יריגםהזאת,הסתירהמן

ההופכתמטאפיזיקהיצירתעל·יריוגםשלהם,הגרמניתאתהגרמניםמירילכאורה

זהלענייןאבלהאין.עללניצחון(והשירה)השפהואתחייםשללמקורהאםמותאת

אחזור.עור

היאהסתירהמןלחמוקהדרכיםאחתמקום,מכלוזיכרון","פרגהמוקרםבקובץ

 ," So bist du denn geworden "הזה,הקובץמשיריבאחרהשכחה.כלומרהפרג,

פלגי·מים:שללארץהמשורר,שלהולדתומחוזובוקובינה,למים,האםמתפוגגת

* 
ל~י~פ;אס:ית

ע,ןךן::דכזז:וי;;לא
 ל"פ:~פ;ע.םל~ר

~לגי·~ךם, זר.~;

ש;נכה~ינ;~ה~ם

 ,תי~~Jנל;~יןן~ל

;כ~ךם, ת~;;שנכר~ית

לבכר~ית.חים 7ק;ז~ךם

פת, nר;אתתרמיתנבל
: T -: • -: :• :• 

א;נ:יך,י;~ק~לג?ל

ר w ~סק '?f ~ח~~אתז;ו 15
לח~~ח.ר;;ה

יסורעםאחתהופכתהיאהשכחה.מיבמים,אבל-לפעוםמוסיףהמתההאםשללבה

לתרמית.טבעביןעל·אנושיתבינייםמהותהמעיכות,עםהמפכהנימפהמעיןהמים,

נסוגההיאהפיזי.והעכשיוהכאןמןהיעלמותהבכוחהאלמנטיםשללרוחהפכה"היא

שםקולחיםומזרקותמעינותשבארות,מקוםכלונוכחתהזיכרוןשלמעורפללממד

כולושכלמשום ...להישכח''רוצהשהמציאההמשחקהאחרית.מהותהאתומתיזים
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 ,קארודלאדריאןכותבכך //לשכחה.כולםהתורמיםזהות,והעדרתדמיתאשליה,

 ,) 1997 (צלאןשלהמוקדמיםשיריועלבספרו

המשורר,לפניהולכתכמוה:מאיןממשיתגםהיאהזאתהאווריריתהנימפהאבל

לפנישישחוכדיקדימה,הכרישיםאתמגרשתהסלעים,ביןחייוספינתאתמנווטת

אחרדפיםכמה , " Der Reisekamerad "בשירכךסכנה.מקוריהוולאושובהספינה

קובץ:באותוכך

למםעהלוויהבת

לפניי;ז.מרחפתאמי;זנשמת
• : -• : : -."" ."" : T .י• 

ש~נית-ש~נית.הלילה,אתולעק"ףלש~טע;זרתאמי;זנשמת
•:-•: ,'",' T :-:-:• --:ז • . • 

לפניי;ז.ש~שח~ככרישיםמצליפהאמי;זנשמת
•:-•: -:• T -:• • :••: :ז:• 

לאמי;ז.היאכת·חס~תז;מלה
• T -T ' : ' : 

 ·~ן 15 ·ן~ 15 ,ז;י,ע~צ;ת 15 ז;י,;ז~~ת n;7 ז;י~~~ס~ת;ת
הא;ר.פר~ראתלמצ"אנת nג;אמי;זחס~תכת

-:-• : :• ."' • : ."' •• T 

המימית·נשית·להווייתהבניגוד-זהבשירהאםשלהגברית-סמכותיתעוצמתה

מלתהמלה,שלכאפוטרופסיתבמעמדההיתרביןמקורה-הקודםבשירמתפוגגת

יצועואתאיתרחולקת ,דרכיובכלהמשורראתמלווהחסותה,בתשהיאהמלה, .השיר

הקודםבביתשהאםוכשםהקודם,בביתשונית·שוניתשנעקףהלילהכמו- 3אבן·אבן

 .האורפירוראתבחשיבהלמצואגוחנתהמלה,בת·חסותה,כךהלילה,אתלעקוףעזרה

הגרמניתהשפהעלשירדהעבותהלילהביןלמלה,אורביןצלאן,שלבמוחוהקשר,על

ב"נאוםכך,אחרשניםכמההמפורסמים,דבריויעידומתוכה,לדלותמבקששהואלאור

לאורשובשיצאההגרמניתעלמדברהואכאןלספרות".ן ?7ב.ךהעירפרסקבלתלרגל

שרויה:חיתהבההרצחניתהאפלהאחריהיום

ולצאתלעבורחיתהצריכהעתהאבלהכל.למרות ,כןאבודה,לאנותרההשפה,היא

אלףמתוךנוראה,היאלמותמתוךולצאתלעבורעצמה,שלההיעדר·התשובותמתוך

היאאבלשאירע,למהמליםלההיוולאויצאהעברההיאהממית.הדיבורשלהאפילות

'מועשרת'היום,לאורלצאתלהניתןושובויצאהעברההזאת.ההתארעותדרךעברה

 ) 126-125עמ'("סורג·שפה",זה.מכל

עולהכשהואהמשורראתהמוליכההיאהגרמנית,המלהשלכאפוטרופסיתהאם,

(מחנה·ריכוז). Konzentrationslagerעם(יצוע) Lagerהמלהאתמקשרפלסטינר 3
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אפוטרופוסשלחסותובןהאור.תקוותאלהאור,פירוראלהאור,אלהאפלהמןויוצא

וגםאחד,מצד ,ה~ , Mundהמלהאתלבעלהמעלהמלהבגרמנית, Mtindelנקרא

זוצלאן;שלביצירתומשמעותהרותמליםשתיהן-אחרמצדשקד, , Mandelאת

לאחוזרתשכזאתובתורהיהודיההאשהשלהעינייםלצורתאצלונקשרתהאחרונה

ומשמעויותצליליםשלזומובלעתסמיכותבעברית, 4לאם,המתייחסיםבשיריםאחת

לאיבוד.ללכתשלאיכולהאינה

לצאתהאפוטרופסות,מןלהשתחררהואאפוטרופוסשלבן·חסותועלשמוטלמה

ל·המתקשרתמלהזואף- mtindig(בגרמנית:הבגירלמעמדהקטיןממעמד

Mtindel (; שהשירהמשמע ,צלאןשלהריאליהללשוןזומטאפוריתלשוןניישםואם

 Ich horte "השיראתלפרשאפשרכךהממשית.האםבמקוםלבוא(מוכרחה?)מבקשת

sagen " 1955 (סף"אל"מסףהבא,הקובץמתוך (: 

אומריםשמעתי

יש:פיא;מריםשמעתי
T -: • : • • •• 

ימעגלכמיםאבן
.'' ,'' --• -: T 

~להל~:םי~על
כמעגל.האבןאתהמקיפה

--• T '." T /',"' --:ז 

חמימה,י;רדתשליהצפצפהאתראיתי
T ' • .'' --:ד:-- '".'". ''", דד 

לע"מק,נשלחתידהאתראיתי
• T • ',' TT - - : ' T ,'' 

ללילה.שמימהמתחנניםשדשיהאתראיתי
 ד:-:ד-:ד ·:-:·ד·:דד ... ··ד

כעקב;תיה,אצתילא
-: • : • : .'' T 

~רירא;ת;ע ?iך iP ז:::~ן יו:ז??רז:::ךק

ואציליתן'עיניךצירתשצירת;
.'' T -•• •-'-: -T 

ציארךמעלהאמר;תשרשרתאתהסרתי
 ..-ד-··ד:-ד ...... :- .... :-··

עליו.מיטלשהפרידהשלהן,שיליאתבהועטרתי
 T TT ••-•י. ז:•,,- •• •,• T ':-ד:

שלי.הצפצפהאתראיתילאישיב
: T ' • .'' --:דד :•• 

ב"סודג·שפה",ו"מנדודלה",השקדים"את"מניכך 4
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המתפענחתסמליםממערכת'נובעתצלאןמשירירביםשלכמוהזה,השירשלסתימותו

שלכולו'צלאןשלהסמליםלשוןבמסגרתרקאלאהזה,האחדהשירבמסגרתלא

משיריוברביםחוזריםאלהכל-פירורצפצפה,מעגל,אבן,מים,שיריו.מכלול

כגוןרשימהבמסגרתמקוםשאיןבכךההכרהומתוך-זאתעםמשמעות.רבדיוצוברים

ומעגלמיםאבן,הזה.האחדהשירבגבולותגםנרמזמשהוכידומה-מקיףלדיוןזו

שוקע,כובדהיאבמיםשהאבןומכאןושלמות;טביעהלכובד'טבעיבאופןמתקשרים

במעגל,הטבועההאבןאתמקיפהוכשהמלההשכחה,במיהמשוקעהזיכרונותכובדאו

מתפענח,השירבהמשךהנרטיבוגםמשמעות.להמעניקהאוליצורה,להווה wמהיא

והאני'שכחה,מיבאותםהשוקעת(אמו?)שלי'ה'צפצפהעצמו:מתוכולפחות,חלקית

שלהווייתהתמציתאתכלומרואצילותן",עיניךצורת"שצורתוהפירוראתהמרים

ומקיףצווארהמעלהאמרות")("שרשרתהמליםאתמסירטובעת,צפצפהאותה

רגע,ובאותובמעגל).האבןלהקפת(במקבילהווייתהתמציתשהואהפירוראתבהן

הצפצפה·האםנעלמתרגעבאותוהרה·משמעות,למעגלנפרדת,להוויההיוכשהמלים

בת·כשיר.הווייתההמילולית,הווייתהמפנילתמידנסוגההפיזיתהווייתהחזור.לבלי

שלה.האפוטרופסיתמקוםאתירשההחסות

ובת·חסות,אפוטרופסית-האםשלכפילותהלתמיד?נסוגההיאהאומנםאבל

המוזהובתההזיכרוןאלתמנמוסינהקארו'דלכדבריאולי'מילולית,ו~םפיזית~ם

שלישיוגוףצווארך)(עיניי,ךשניגוףהדקדוקי:מעמדהבכפילותכאןמתבטאת-

לפיגורטיבית,ליטראליתלשוןוביןל'היא','את'ביןהטלטוללמים).היורדת(הצפצפה

שירי.בחומרגלגולהלביןהממשיתהאםזיכרוןביןהטלטולאתממחיז

בגלללהביאושהיססתישירכאן,להביאשרציתיהאחרוןבשירחוזרזהפיצול

 Vorל"כוונתיבלעדיו.שאי·אפשרלינדמהזאתועםבהבנתו,מאודגדוליםקשיים

einer Kerze ", סף":אל"מסףמתוךהואאף

נרלנוכח

 p~חיט,וסב
 ,א~~~;ןבכיה'

שופתוכוהפמוט,אתעשיתי
T • • ".' T -.'' " 

~~ין הל?;~ליעולה;:זיא
שעות:רסיסי

: • •• T 

בת

ליה- wסיות·ז;?נ:יה
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ת·~ךןה, jpך

זpקןים,ע.י~י;נזם,~ל

נכה 1וגזר:;ניס

 ,םי~~ ?i ~~ר~.רי·ז;ינז~ה~פז~ים

הפעזר'הזהבמן,ע;להמרחפתהיא
• :-:••,• : T • ז-T ז-

ממריאה
-: • T 

העכשו.פסגתאל
."' ' : -T : - T 

כשפתים
• : T -• 

ע,טזי;ת·לךלה

הנדבה:אתא;מראני
:-' •• ."" -: T T 

W:p ה;;ל~ך_:;ם 

ע.ד!הע.ם!ה םי;~ך_:;

סך;ש;ת,~ק~ר ם:~ o/::J ~•קpז

~ W ה;;ל~ך_:;ם, tpW ע;ה.יסם~

~י~ת?ל י.ע~~~ע.ל~נ;ןנ;~צ;ת
שנן.ןה;ם,העציםשעראתמז-וירשאני

 :-.-· ·••ז-: ... ·- •-:•:

-י;תךעתיריםממיםהמעמקיםש~המזכדי
:•• :• :•::• --:-T • • -• :-• • •• ' 

W:p סראש;ןםo/ ~~ל r ,ה

o/ ~~ 9 ע.ק
לפניו'ובר;שםהיהשכברנמק;םי;ת nלה~;םכשנא

::• T -•: ז:•:-ד TT T זז:ז:

~ W כ::ם w י~o/ ;~ה;~ז ה, 
הע;רםהשלישינשם

: •• -: • • , T •• 

-נז-ור,ולבנ;תאבנים
 ·:ז-:ז "ז-:

ךך;ךלי;ןק;ראאני
:-• •• T : 

ק;לנז,אתהמחרישהאמןמן
• T T •• --:-• :• •• 

א;ת;סע;קךפ;ך p: ך_:;·ך;א~

ה~ם,;י;ן ,-rאלגב"ה•כמגרלצ;עדשהזאמק;םשם,
T T '.' •• T -:':ז '/ ז-

 ,ה~;~כ::ס~פרה,ז; w~ק;ם ,ם;;

 ת;מpזך_:;~תת 9 ~ל~
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למות:ךמזהמזה
• .'' • :• -T ,'' 

נ;נ::יךתז.tז;ינ;נ::יךת,ז.tז;ינ;נ::י.ךת,ז.tז;י

~ב:יה,ל /o ז::~~
געגיעי,ללאומקושת

: ,-. .'' •,• : T -: -

סז~ןל~קיעת 9 ך.~ ?7
האם,וברה;ליכניאליו

•• T ' ' T - : T •• 

;:זזאת~עם iJ ה't.ז /o;,די

~ד ijז:יךעד

ושךב.שךבלבגיאתהל;פתת
-:• :• :• • • T 

בתה,אלאעצמההאםאינהאמו'לזכרמדליקשהמשוררהנשמהמנרהעולההלהבה

לאם,לה,שישהקיוםאוההוויהבתשלה, ) Totsein (היות·מתה''בתאומתה",של"בתה

אתשמיילדתכמיכמוזה,האםשלנוכחותהכלומר'מותה.בכוחאוליאומותה,חרף

היאאחריםשבשיריםהמתה,האםשלבתהדמותהאם,מןנפרדתדמותלובשתשירתו'

הברכה 5אחות),לוחיתהולאיחידבןהיהכאמור,(צלאן,הדוברשלכאחותומופיעה

מעמתתהשואה,מחשכתשבאמישפתיעטויות·לילה",ב"שפתייםאותהמברךשהוא

מחרישה'א~ן'הבכי'הצעקה,התהום,המאבק,על-הנוצריהשילושאתזהמולזה

נותר,שנותר,מהעם-קתדרלהכמגדלהשחצניתוההגמוניההכפוריהאורהאוזניים,

או"לאו"הקוראתהמתה,שלבתהלשילוש):אירוניתתשובהכעיןפעמים,(שלושנותר

האם".דברהוליכני/אליוהזמןלבקיעו"מאורסתזהכלנגדחוצץיוצאת

עומד ) Mutterwort (האם""דברעליהן.שנתעכבראויאלהאחרונותשורותשתי

מביןהראשוןשלדברוכן,לפנישורותכמהשנזכר ) Wort (ל"דבר"גלויבניגודכאן

דברושםהיהשכברבמקוםלחיותהיום"כשבאש"נצטעק"האב,הנוצרי'השילוש

במקוםאנושחיי"לחיות"האבעלונגזרהאינקובציהתורכשבאכלומר,-לפניו"

הדבר",היה"בראשית(וראו:הלוגוסהאב,דברהאל,"דבר"ומעולםמאזשםהיהשכבר

אתצלאןמעמידהאב,עולםהלוגוצנטרי,העולםמוליוחנן).על·פיהבשורהבפתח

הזמן",ל"בקיעאותושמוליךוהוא-האם""דבר

השואהראשוןשבמבטונכוןלשואה.הכוונהכיסבורקארודלהזמן"?"בקיעמהו

 Schrunde der "(הזמן""בקיעאבלבשואה.שנספתההאם"ל"דברהנקשרתהיא

Zeit "( שלברגעמלכתהעומדהזמןשעניינםצלאן,אצלדומיםביטוייםמזכיר

"חוראו"קורצף",בשיר )" Zeitenschrunde "(הזמנים""נקיקכךעל·זמנית.התגלות

קארו.דלארריאןשלפירושועלמתבססאניהזההשירעלמרבדיבחלק 5
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סטפןאומרהזמן""חורעל("סורג·שפה")."~סוקשופר"בשיר )" Zeitloch "(הזמן"

ובזמןבחללזה"פסק :)" Spuren der Schrift ", 1987 (הכתוב""עקבותבספרומוזס,

פשוטהודוגמה-להתרחש"יכולהמוחלטהאחרשבומציאותשלאחרסוגתוחם

לפנותכדיהקלנדריהזמןרצףאתהקוטעהחג,הואל"פסוקשופר")במיוחד(ורלבנטית

ריקלטקסטדצלאןאליבאהפךהתנ"כיההתגלותסיפוראםאבל 6לאלוהי,מקום

) 7(Leertext , כךההתגלות"שלל"לא·כלוםעצמהוההתגלות)בעקבותמוזס,כותב

עכשיובאהמוזס,אומרבמקומם,הריקפקא),עלכךהכותבשלוםגרשםשלביטוי

עכשיוהמתרחשמוחלט""אחרכאותו )/נבפה"פנימהעצמך("שמעהשיריתההתגלות

שלהאחרוןבביתהזמנים"ב"נקיקגםמתרחשעצמוזהדברכיודומניהזמן".ב"חור

"קורצף":השיר

כ!מ"ק

ד~~ים iJ~~קיק

ל~ד
~דח iJ תד?;~

נשימה,גבישוהיאמח:פה,
: -T • : • : ' : T 

עדךנ;יי;ן

iJ ~~ lj .ת

"המללשלניגודוטהור,נשימה""גבישבאמיתותה,ניצחתעדותהשיר,שלעדותו

נר",ל"לנוכחלחזוראםלשם,הזמנים.בנקיקעמוקשוכנתה"שירשקר",שלהססגוני"

ההתגלותלאהאב,דברלאהידיעה,בה"א"הדבר"לאהאם":"דברהמשורראתהוליך

שהמתהלאחרנותרת",נותרת,ש"נותרת,ומישירתו.כמקורהאםאלאהאלוהית,

המתה,שלבתההמוזה,השירית,בת·דמותההיאצפצפה,כאותההשכחה,במיטבעה

שישנשכחת,הלאטובעת,הלאהמלאה,ההוויהבתכלומרשלה,היות·מתה""בתאו

למתים.להם

היאיולדת,שהאםהבתהיא ,הזיכרוןנר ,הנרמלהבתשעולהאפלהדמותאותה

ושובשובחוזרצלאןאםהאין.עלניצחוןמסמנתהיאשירובתורמיילדת,שהאםהשיר

המסהאתמצטטמוזס .) Erfahrung (האותנטילנסיוןמקוםלפנותכדיבנימין,ולטרשלבלשונואו, 6

לוותריכולנאינו]שלולרצףמעלהשוותיחידותיואתהמעמידזמןחישוב ... "בודלו:עלבנימיןשל

פעלםהיההכמותמדידתעםבאיכותההכרהשילובבתוכו.בולטיםבלתי·שווים,קטעיםהשארתעל

דורתר'בורלר,בנימין,ולטר-להיזכרות"ריקותמשבצותחגבימיכביכול,המ;כנים,השנה,לוחותשל

 • 119עמ' ) 1989המאוחד,פועלים/הקיבוץ(ספריתארן

'מקןאריק'.ב"סורג·שפה":בתרגומי 7
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האמיתית:כפריחההאמיתי'כמפגשהאמיתית,כהוויההאםמותשללפרדוקס
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 .שבזמןהחוראוהבקיעהואחלוף,שלבעולםועומד
הבארוקייםהקונסיטיםבאחדמדהיםביטוינותןהואהזאתהמורכבתלקונפיגורציה

האםשלמותה("סורג·שפה").הברד""בגרגרבמליםהמתחיללשירכוונתישלו.ביותר

ה~תהד.נובוהחוטממיתרהממיתהחץאתכאןיורההק~תקשת.במזלבנובמבר'היה

הנוןהשירומוות,טקסטוחץ,כתבשלזיווגשהואל"כתב·חץ",הופךהחץבלב.צדיי

בלב:הצרורהמנשמתהישר

צריריםכחיט·הלב : -.. : . 
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נץרויאל

יחדמלופפים,

"ההתיישבותבתולדותקולוניאליכסימפטוםהתילגדרעל

בארץוהביטחון"

מקוםמחקר:במכוןשהותיבעתהיהזההתיל.גדרתולדותעלמחקרשכתבתיליקרה

אתנתתיאופניים.עלוסטודנטיםמדשאות-ומסביבגדולנהראלנוףעםנעים,

ככה-אדניתיל?גדרהרבהרואיםבישראלמה,אזוהסתקרן:שקראלחבר,הטיוטה

שבדנמרקכנראהלעצמי,חשבתינכון,בלוקסמבורג:וגדלבדנמרקנולד-לוקוראים

רואים.בישראלצודק,הואוכן,גדר·תיל.כל·כךרואיםלאובלוקסמבורג

שדות·ביןטיוליםישראלי,כלעיןעלהשגוריםהמראותכמובןבזיכרוןעולים

אתורואהמעלה,מביטאני-אחרמראהאותיל,גדרותהמוקפיםשדות,לסתםאש

אחריקשכעיןערימהאלאשםחוטפהחוטלאממש,ערימה-התילגדרערימת

ואניארבע.בכלאהמעצר,לצריףשבסמוךזאתהטיולים,רחבתמעלמלופפתקציר,

דווקאגדולכלב,איומות:יבבותופתאוםצדק,בנווהבבוקר'שבתשלהליכהגםזוכר

לבית.ביתביןלחצוץמאליו,כמובןשהונחה,תילגדרשלבפתילנלכד-זאבכלב-

הארצישראליהחללבכלאותנו,שמקיפההזאתהתילבגדרה"כיבוש"אתלהאשיםקל

מסכןכלבלוכדשהואעדוהולךונלפףארבעכלאעםהשדותאתהמאחדהחללהזה,

אניסתם.ה"כיבוש"מןיותרהרבהמורכבתהיסטוריתמציאותישאבלצדק.בנווה

הרבהאליו.ואחזור-התילשדהאלבמקרהשנקלעחייצור-המסכןמהכלבמתחיל

לשם.מתלפפיםחוטים

מכתבים,הרבההגיעובאנגלית,לאור'יצאהתילגדרתולדות,עלשלישהספראחרי

עלבדבריוופליאהליהמספרמפרופסורמהודו'השארבין ,אלקטרוניבדוארבעיקר

אוניברסיטהמקיפיםפתאוםמהבה.מלמדשהואהאוניברסיטהאתהמקיפההתילגדר

אבחנההנההתיל.גדרהיסטוריוןשלדעתועלמתקבלהאמת,למעזזה,תיל?בגדר

ארצישראלאתהמחברבמשהוהארצישראלי?בחללהתילגדרמרכזיותמניןראשונה:

"המצבעלמדברוכשאניהקולוניאלי.המצבמןנובעתהתילגדרכל,קודםוהודו.

 .הבריטיהקולוניותלמשרדמתכווןאניהקולוניאלי",
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חלק,כעל-1967בהכובשתישראלעללחשובהישראלילשמאלנוחכך.אעיר

נעיםואףנוחזהאתאירופית.קולוניזציהשלההיסטוריהתהליךשלאמנם,מאוחר

ספקבריטים,ספקאירופים,קולוניאליסטיםעצמנושאנחנוהדברפירוששהרילדמיין,

-שלנולסואץמעברהחייליםאתנחזיררקשלנו,מאלג'יריהנשתחרררקצרפתים:
למאנש.תעלתסביבכבראנחנווהנה·הנהשלנו,הדה-קולוניזציהאתנעשהרקבקיצור,

מעברמצויים-כמטאפורה-לאעצמנואנחנואלג'יריה,בעצמנואנחנושלא:זהו,אבל

ישראללמטרופולין.אותךהופךלאעודכשלעצמוזהמעשהזר?עםלדכאלסואץ.

שלנוהיסודיתוהתרבותיתהחומריתהמציאותוכך,פריפריה.היאמטרופולין,אינה

קולוניזציהשלשלנו,במקרהאמנםהקצרהבתקופה,עוצבה-בפריפריהכמקובל-

אירופית.

 ...הבריטיהקולוניאליזםפינותכלשארהזאת,לאדמההלב:שברוןכאןהצער,וכאן
הקולוניות.פקידיאיתםשהביאוקומותייםאוטובוסיאיןאדומים,ציבורייםטלפוניםאין

שלבעיהמאוד'הקונקרטיבמובןשליטהשלבעיהחיתהבפניהםשעמדההבעיה

רקוכבישים,רכבותנמלי·ים,תבלפינותלארבעאיתםהביאוהםוכךבחלל.שליטה

חםהשלום,לימותמלחמה.לימותהנדרשהמקוםאלהחייליםאתבמהירותלהניעכדי

התיל.גדראתאיתםהביאו

התחוללההעשריםהמאהשלהבריטיהקולוניאליזםעבורהמעצבתהחוויה

ביותרהאיומההמלחמהחיתהזו . 1902-1899שלהבוריםבמלחמתאפריקה,בדרום

שבוהנפוליאוניותהמלחמותמאזאוליהיחידהרגעשנה,כמאהבתוךבריטניהשל

המלחמהאלחופנואדיריםמשאביםתבוסה.סףעלעומדתשבריטניהחיהדומה

ההם.הימיםבמושגינתפסבלתיעצום,סכום-שטרלינגלירותמיליון 200-הזאת

חיתההמלחמההדרום·אפריקאיים.והניסיוןהזיכרוןלפיהוכתבואילך,מאזהכל,

שניםכברשחיוה"בורים",'אוהולנדיממוצאהמתיישביםקומץקצרה:להיותאמורה

והתגלו.שהלכוהזהבמכרותאתלעצמםלשמורביקשובריטית,ספק·חסותתחת

התנהגו(הבוריםאפריקהבדרוםהאדםזכויותעלכביכול,להגן,נזעקהבריטניה

הענייניםהתקדמותחילההולנדי).ממוצאהיושלאחלבניםכלפילבבשרירות

הרכבותובנטאל;בקייפטאוןהבריטייםהחייליםאתפרקוהאניותהרגיל.במסלולם

ההתנגשויותובלומפונטיין.פרטוריההבוריםלבירותהארץ,לעומקאותםהובילו

בתולדותפעמיםעשרותכברשאירעכפיבריטי,בניצחוןמהרהעדתמוהחזיתיות

התארגנוהםבתבוסתם,להכירבמקוםהתעקשו.הבוריםאזאבלהבריטית.האימפריה

אשרסוסים,עלרכוביםרובאיםשכללו-המלה)הומצאה(כאן"קומנדו"ביחידות

נטתההכףהברזל.מסילותאתומפוצציםשביםבו,וזינבוהבריטיהמצבלחילארבו

הבורים.לצדפתאום
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 97יחדמלופפים,

אינהשהמלחמהלומרלאבוודאילסגת,לאבוודאילעשות?אימפריהיכולהומה

קודםזהב.המוןישבאמתאפריקהשבדרוםגםמה-הללוהקורבנותאתשווה

מהודו,הובלו,חייליםועודעודכוחותיה.כלאתמקבצתכזה,במצבאימפריה,כל,

מחשבהאפילואוליחדשה,צבאיתתגובהנדרשהעצמה.מבריטניהמאוסטרליה,

ל"יישומיםפנוהבריטיםובכן,הברזל:מסילותאתתקפובוריםפרשיםחדשה.צבאית

בעלימפניברזלמסילותעללהגנהוהמקובלהמוכרלכליזה,במקרה-אזרחיים"

שמאתועות,חיותמפניעצמןעללהגןצריכותהיוממילאהברזלמסילותהריחיים.

מקובלהיהזהמטעםהפסים.מןאותםיסיטוההתנגשותובמהלומתבקטריםיתנגשו

שלעבותרצועותהוקמוכעתתיל.בגדרהברזלמסילותאתלהקיףעשוריםכשנימזה

הפעםלעכב,כדי-תילגדרשלשכבותועודעודהברזל,מסילותכלסביבתילגדרות

הבורים.הפרשיםשלהסוסיםלהקותאתאלאתועותפראחיותלא

נתברראפריקה.דרוםאדמתפניעלונמתחוהלכוגדר·תילשלרצועות-רצועות

המתבצריםספוריםחיילים-זעוםמצבחילעםאפילומאודיעילותהללושהרצועות

לאחורולהדוףלעכביכוליםתיל,גדרמאחוריחצץ,ואבניפחלוחותשלמחסהבתוך

מצבחילשלבעמדותנוקדוהללוהתילגדררצועותוכךלמדי.גדול"קומנדו"גם

תוךמפתיעה:עובדהעודנתבררהוהנה .מזוזולערךקילומטרשלבמרחקיםשפוזרו

רשתצפוי.בלתיהישגהבריטייםהמהנדסיםהשיגוהברזל,מסילתעללהגןמאבקםכדי

נקודותביןהמחבריםקוויםבאמצעותבחללשליטהשלככלינוצרההברזלמסילות

בגדרכולההוקפהשהרשתש~~עהאלארכבת.לתחנתרכבתתחנתבין-שונות

מישורהמנתקיםקוויםאלוהיועתהההפוך:במובןשליטהשללכליהפכההיאתיל,

יחסית,קטנים"תאים"למעיןמשים,מבליחולקה,הדרום·אפריקאיתהערבהממישור.

תיל.בגדרעברמכלהמוקפיםרבועים,קילומטריםמאותכמהמהםאחדשבכל

החקלאי.היישובעל-פרטיזניםלוחמתכבכל-הסתמךהבוריםשלה"קומנדו"

שבהם(כפריםלכפרמכפרלרכובנהגוהבוריםהלוחמיםעימם,רבציודשיישאומבלי

כיצדהמקנה).ועדריהשחוריםהמשרתיםעםיחדכמובן-בלבדוילדיםנשיםנותרו

פתרון:הבריטיםמצאוהזאתהטקטיתלבעיהגםהללו?בבסיסיםלהיאבקהיהאפשר

עםלעשותמה-הומניטריתבעיהכאןצצהאמנםהכרויים.הכפריםאתהחריבוהם

לשכןכדיזמנייםמחנותהוקמופתרון:בנקלנמצאלזהגםאבל-והילדיםהנשים

כיצדהמקנה.מעדריחלקגםכמובן,הובלו,הללולמחנותהבורים.הפליטיםאתולהזין

הפתרוןמבשרם?וליהנותהעדרים,אתולשדודלפרוץמה"קומנדו"למנועהיהאפשר

הוקפוהשאר,ביןזה,ומטעם-התילהיהחייםבעליתנועתלעיכוב(כהיום)אזהמקובל

נוחהמלהאחרבחפשםהבריטים,הפקידיםתיל.בגדרהם,אףהללו,הפליטיםמחנות

המכנסתהפונקציהאתשתיארנייטרליבשםאותםכינוהחדשים,המחנותלתיאור
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בגררהמוקףהאנושיהיישוב-ושמהההמצאהזרוע,שלובילעולם,הגיעוכךשלהם.

ריכוז"."מחנהעלילות:להנכונושעורהזאת,והמלהתיל,

חצויההררום·אפריקאית,הערבהאדמת-מחר .הבריטיהניצחוןהתגבשהנה

המוגליםהבוריםהאזרחיםמאידך,תיל;גררהמוקפיםל"תאים"כולהומבותרת

תנועתבמעיןהבריטיםהחייליםנעוכעתתיל.גררהםאףהמוקפיםריכוז,למחנות

לירותמיליון 200הכל,ככלותתיל.גררהמוקפיםהתאיםאתומנקהההולך"מסרק"

מעיניהקומנדו.שריריהוכנעואיוםמאבקשלשניםשלושואחריניצחו,השטרלינג

לאורכהשהונחההתילגררמחירהמיליון, 200מתוךכינעלםלאהבריטיםהפקידים

התילגררבלבד.שטרלינגלירותאלףמאותכשלושהיהאפריקהדרוםשלולרוחבה

גביעלהמונחבגסות,חתוךברזלההכרחי:המינימלילביטויההאלימותשלמיצויהיא

שלו.העלות·תועלתביחסיביותרהזולהאלימותמכשירבפשטות,זהו,ברזל.רצועת

ככלילשמשהתילגררחיתהעתירההבריטיהקולוניאליזםימיובשאריתנלמדהלקח

 .מאליומובןשליטה

גררכלאתהבריטיםהביאומניןמרכזית:שאלהעלולחשוברגעלעצורכראי

חתוךברזלסביבןוללפףברזלשלרצועות·רצועותלקחתבכלללמההזאת?התיל

התילשגררלדמייןהיהנקלבמגע?עימדהבאבבשריחתוךהברזלשעוקץכךבגסות,

הריבמלחמה,ררום·אפריקהשלזוכגוןמציאותעלתחילהמחשבהמתוךהומצאה

ליישומיםזכומכןולאחרצבאיים,לצרכיםשנוצרוהמצאותעלהסיפוריםמוכרים

עלהנלחמיםצבאותבעיקרמספריםהללוהסיפוריםאת(אמנם,שוניםכלכליים

לאחרורקכלכלי'צורךמתוךנוצרותהמצאותשלרובהיאהאמתאבלתקציביהם).

הבעיההתיל.גררעםגםהיהכךמלכתחילה.נהגהשלאצבאיליישוםמגויסותהןמכן

אפשרכיצרחיתההשאלההפרות.ערריבעייתחיתהנוצרההיאשלפתרונההיסודית

עםליישובשנפתחואלההברית,ארצותמערבשלהעצומיםהמישוריםאתליישב

פרותמיליוני-עשרותעצוםמקנהזה,לצרזהבהם,ולקייםוהתאו,האינדיאניםחיסול

שהצמיחההעשבמעטעלניזונותהמישור,ברחבינדרוהפרותחיטה.גידולילצר-

זובעיהעצמה?החיטהאתגםבנדודיהן,מללחך,אותןלמנועהיהאפשרכיצרהאדמה.

לעשותמהמלכתחילה.הגדרותהומצאולפתרונהובדיוקהחקלאות,ימימשחרמוכרת

שיחיםולאגדרות,מהןלסקלשאפשראבניםאיןהבריתארצותמערבשלובמרחבים

לחטובשאפשריערותולאלשרה,שרהביןהגבולאתבעזרתםלסמןשאפשרקוצניים

אין.בהוגדרותקץ,איןמישורערבתרקיש-חומות·חיץמהםולבנותבולי·עץמהם

זולכליאחר-מרובותשהמצאותיו-האמריקאיהחקלאיחיפשמשאבים,בהעדר

קוציבמעטדימשאבים:לחסוךיכולההתברר,כךאלימות,גבול.לקביעתבמיוחד

 ,-1874בהומצאההתילגררהגרר.אללגשתממנהולמנועלפרהלהכאיבכריברזל
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עד-תילבגדרותכולומרושתהבריתארצותמערבהיהכברהשמוניםשנותובראשית

תחומות.בחוותכעתורוכזוהמישור'ברחבילנדודיותריכלולאהפרותכי

דברשלבסופוהביאההפרה,מנדודיהחיטהעללהגןכדישהומצאההתיל,גדר

היהזההטכני,במינוחמבודדות.בנקודותמרוכזותהפרותשבוחדש,גיאוגרפילמשטר

עצמה,גדראותה . ranchשלמקנהלחקלאות , rangeשלמקנהמחקלאותהמעבר

המקיםהחיטה,מגדלהאיכר(אתה,האחרמפנירכושךעללהגןכדילשמשהיכולה

מילכליאתגםלשמשיכולהשכנך)שלהפרותעדרמפניהחיטהעללגונןכדיגדר

מצומצםחללבתוךפרותיואתמכנסהפרותעדרשל(הבעליםחופשיהיהלכןשקודם

גדרגםהיאהרכושעלההגנהגדרואילך).מעתהכלואותתהיינההןשבוומוגדר,

שניתןמשוםהזה,המהלךאתלהדגישכדאיהנאורות.שלהדיאלקטיקהזוהכלא:

זוהירחבה.היסטוריתמשמעותבעלתטופולוגיתהומולוגיהבאיזושהיכאןלהבחין

בדרוםהבוריםבמלחמתמכןלאחרשיתפתחהענייניםמהלךאתהמקדימההתצורה

לגדרותמכןלאחריהפכוהברזל,מסילותעללהגןבמטרהשנמתחוהגדרות-אפריקה

מןמסויםחלקעללהגןבמטרההגדרנמתחתתחילהמורדים.של"תאים"התוחמות

ההיפוךמתחוללואזבדרום·אפריקה),הרכבתאוהברית,ארצותבמערב(החיטההמישור

קטניםקטעיםתוחמתזוכאשרהגדר,בשליטתנמצאכולוהמישורכעתהטופולוגי:

בתחילהבדרום·אפריקה).הקומנדו"תאי"אוהברית,ארצותבמערבהפרות(חוותממנו

והשליטהמתחברות,הנקודותאזאךבלבד;מסוימותבנקודותמתרכזתהשליטה

כולו.החללעללחלושמתחילה

ארצותבמערבהאדירהביקושהזה.התהליךאתהמניעהגורםהיההכלכליהצורך

התיל,גדרבתעשייתעצומהלצמיחההביא-הקפיטליסטיתהתחרותעםיחד-הברית

בגדרכולוהעולםמישוריכוסומהרהעדלים.מעברשווקיםלעצמהלחפששהחלה

ארצותמערבאתלראותישאגב,(וכך,הקולוניזציהאזוריבכלובראשונהבראשתיל,

כוסווקנדהארגנטינההאמריקאי).הקולוניזציהחללהיהזהזו:בתקופהעצמההברית

אתכעתמכלכלהחלהתילבגדרהפצועהפרותבשר-מקנהלאסמיוהפכותילגדר

ויותרליותרשהגיעוהבשרונתחהנקניקאתכלומרהאירופית,החייםברמתהצמיחה

להגןשימשההיאלעיל,כאמור-התיללגדרנוספיםשימושיםנמצאוהזמןעםצלחות.

העולםחללפניעלזובתקופההתפשטושבעצמןהברזל,מסילותעלתועותחיותמפני

הבריטיםהקולוניותפקידיהגיעוכאשרעצמה.אפריקהדרוםעלגםוכמובןכולו,

בשירותמאה,כרבעלפניכברשפותחכלילרשותםעמדהבורי,המרדאתלדכא

החיה.כלפיהאדםשלהאלימות

התיל,גדרכמוכל·כך,מובהקיםצבאייםאמצעיםשבגללההעובדהלומר:חשוב

ה"אזרחיים"החייםתנאיפשוטה:מעובדהנובעת"אזרחיים",צרכיםלשםמפותחים
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רצוןוכפייתהטבעמשאביניצולעניינםה"אזרחיים"החייםלא·שלווים.לחלוטיןהם

תמידישלאלימות,לכוח,כלומר,אלימות.נחוצהכמובן,כך,ולשםהחיה,עלהאדם

באמצעיםשימושמבטאתהתילגדרכך:לניסוחניתןהתילבגדרהחידושכלכלי.ערך

אלימותשלניצולהידיעלכולו,בחללמוחלטתשליטהלשלוטבכדיהמוני,ייצורשל

טכנולוגית.

קושיהיההבורים,מלחמתראשיתעם , 1899בשנתבדיעבד.ברוראוליזהניסוח

וחיותפרותנגדכל·כךיעילהשחיתהאלימותשאותההמפתיעההעובדהאתלהבין

כמעט.מקריהדרגתי,באופןהתגבשההזאתההבנהאדם.בנינגדלשמשתוכלאחרות

רכבושה"קומנדו"לכךהודותהבוריםבמלחמתהתילגדראומצהובראשונהבראש

אבלאדם.בנילאחיות,לעכבבמטרהתחילהנמתחוהתילגדרותבעצם,סוסים.על

 ,אותודקור .בשרמאותו ,עורמאותועשוי ,דברשלבסופוהאדם,גםפתאום:הובןאז
יכאב.והוא

לפחות ,-1902מהחלהאנושית.להיסטוריהנכנסהוכך ,צבאילכליהפכההתילגדר

זותיל.גדרותבאמצעותעממיותמרידותלדכאשניתןידעוהבריטיםהקולוניותפקידי

הגיאוגרפיותלנסיבותלהתאיםצריךהיההכלישאתמאליומובןחשובה.תגליתחיתה

גדרותשלנוחההקמהאפשרהבעיקרה,השטוחההדרום-אפריקאית,הערבההשונות.

המבותרותבגבעותכךלאומבודדות.מבוצרותעמדותמתוךעליהןאפקטיביתושליטה

הערבי.המרד 1936בשנתשפרץהיכןליהודה,עדהגלילמןהארצישראלי,הרכסשל

הדרום·השיטהלפיל"תאים",הזאתהטריטוריהאתלחלקכדיהנחוציםהמשאבים

הועלווחולף.קלכאירועהמרדנראהשבתחילהגםמהבנמצא,היולאאפריקאית,

הלוחמיםאתלהפציץלאלמשל,למה,שונים:חדשיםטקטייםרעיונותמומשוואף

שנותבסוףאוויר;חילקייםהיהלאעודהבורים(במלחמתהאוויר?מןהפלסטינים

בפועללנסותדרכיםאחרבקדחתנותחיפשואירופהמעצמותזאת,לעומתהשלושים,

ניתנההזדמנות-מההצפויות.העולמיותההתנגשויותלקראתשלהםהאווירחילותאת

יושביהםוהפיכתהערבייםהכפריםהחרבתובפלסטין).בספרדהתיכון,היםעברימשני

אוכלוסיהמולמעשיתבלתיחיתהבדרום·אפריקה,שננקטההפרקטיקהלפילפליטים,

מפעםזאת,עםכולו.הערביהתיכוןבמזרחמוקפתחיתהשזוגםמהכל·כך,מרובה

לאורך-וכד'פרדסים-החקלאיתהפריפריההחרבתשלהטקטיקהננקטהלפעם

השליטהרצועותאתשתבטיחחרוכה""אדמהמעיןליצורבמטרההתחבורה,נתיבי

המרכזיות.

הכליכאן,גםדבר,שלבסופווחיתה,המרד,דיכוילצורךזומנההתילשגדרכמובן

הערביהתיכוןבמזרחמוקפיםהיוהפלסטיניםהמורדיםכאמור,בשיתוקו.המרכזי

שנגדוהאדםמכוחמעטלאשלומקורהציודמקורהמרד,עתודתחיתהזוכולו.
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מתעוררהקושיולחסום.לפטרליחסיתקלהנגב,אתכמוהירדן'אתבריטניה.לחמה

המשכוהואהלבנון"דרוםשבובמקוםהמבותרת,הארצישראליתהרמהלאורךבדיוק

בריטימנדטביןשנקבעהזה,השרירותיהגבולאתלחסוםכיצדהעליון".הגלילשל

עבהתילגדרשלקובאמצעותהצפוןגבולאתלחסוםהתכניתנרקמהמידלצרפתי?

הרושםגםכמוהצבאית,הביורוקרטיהאיטיותעליה.החולשיםבמשלטיםהזרועה

אתעיכבואלהכלמאליו,רועדהמרדכאילועצמה,-1936בשנוצרהמוטעההראשוני

במאמץהגדרהוקמההמרד,שלהאמיתיתעוצמתומשהובררהואז,התכנית.מימוש

תיל,גדרשלצפופהרשת : 1938באביבעבודה,שלאינטנסיבייםחודשייםשלמיוחד

במשלטים.אורכהלכלהנתמכת

על·ידיהוקמהלאאפריקה,כבדרוםשלאהגדר,מכרעת.עובדהלצייןראויכאן

היההגיוני-"מיקור-חוץ"היוםשמכונהמהנקטוהבריטיםהבריטי.ההנדסהחיל

השותפיםעצמם,המקוםבנישלהכלכליות-טכנולוגיותהאפשרויותעללהסתמך

הפועליםהסתדרותשלבונה""סוללחברתבנתההצפוןגדראתהבריטית.למלחמה

בונה"ל"סוללהמכרעת:העובדהעלועומדמידעוצרואניישראל.בארץהעבריים

בארץהיהודיתשהקהילהמשוםכזה,וגידורבינוימפעללהקמתוהידעהכישוריםהיו

בניסיון-מודרניתקולוניזציהשלבמימושהדורכשנותכברעסוקהחיתהישראל

הבריתארצותבערבתשנוצרהזוכעיןחקלאותהארצישראליתהאדמהאללהעתיק

לבנותידעובונה""סוללאנשיוהניסיון,הידעמקורמכאןהתשע·עשרה.המאהבסוף

תיל.גדרותלמתוחכיצדגםידעווממילאקיבוצים,

שלצדבאותוניצבוישראלבארץהעבריוהיישובהבריטיםהזההמהותיבמובן

ושימושיו,הברזלשלההמוניהייצורעולםנציגיהמודרנה,נציגיהיושניהםהמתרס:

תכניותהגועצמםהבריטיםשהפקידיםכשםממשבמלחמה.גםאלאבחקלאות,רקלא

במלחמתעצמו.הארצישראליהיישובגםכךהבורים,מלחמתשלהניסיוןבעקבות

עלהמתבססיםלוחמיםכנגדתילגדרבאמצעותהגידורשלכוחוהתבררהבורים

ה"כנופיות"מאשריותרהרבהמאומןהיההבוריהקומנדואמנםלבדם.והרובההסוס

והרצףהחפיפהגרידאהטכנולוגית-צבאיתהבחינהמן,אבל 1939-1936שלהערביות

באמצעותיחסית,בקלותלבנותיהיהניתןכיהורההצבאי'והניסיוןלעיןניכריםביניהם

נוצרהכךהזה.הסוגמןלוחמיםבפנישיעמדועמדותברזל,שלמודרניתטכנולוגיה

החולשיםהמשלטיםשלהמשךבמהותהשחיתהומגדל","חומהשלהיישוביתהצורה

יישוביםאלוהיוהבורים.מלחמתבמהלךבריטניההקימהאותםהברזלמסילתעל

המוקףיחסית,מצומצם-חללשכליכםרצועות,במספררובפיעלתיל,גדרהמוקפים

פרימיטיביבגידורהיהדיכאמור,שליטה.עמדתובראשוחצץ,ואבניפחלוחותקורות,

הסוס.עלשהתבססולוחמיםלהכניעכדיהזההסוגמן
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ומגדלחומהיישוביהפורמלי),הליגאליבמובןגם(כמוהעבריהיישובבתודעת

לראותישלמעשהאבלהבריטי.הקולוניאליהשלטוןנגדהתרסהשלכאקטנתפסו

שהלכהמערכתהמודרנה,עלהמסתמכתבחללשליטהשלשלמהממערכתחלקבהם

לנקודותועדהצפוןמגדרהחל-הערבילמרדכמענההארצישראליבחללונפרשה

בריטי·יהודיפרויקטהיהזהגדרות.גדרותמשלטים,משלטים-בנגבהחדשותהיישוב

גדרשלמתגם-ומלטבטוןשלמתרקלאכולה,הארץאתמחדששהלבישמשותף,

הפרה·הלוחםאתהמכניעברזלשלחלל-בונה""סוללשבראההחללהיהכזהתיל.

הסוס.עלהמסתמךמודרני,

חומהיישובייצאוהערבים,המורדיםלביןכאלויישובנקודותשביןבהיתקלויות

בדרום·-במלחמהמנצחותאינןלבדןהגדרותאמנםהעליונה.עלכשידםתמידומגדל

שאותםבתאיםה"מסרק"פעולתעבורבסיסכמעיןהגדרשימשהלמשל,אפריקה,

שלובסופולפעולה,הפאסיבי·יחסיתהבסיסאפואהיאהגדרהתיל.גדרותרשתסימנה

כמובןשגוייהיהאבלה"מסרק",שלזהכמויותר,האקטיביתהפעולהמכריעהדבר

שניעליו.המתבססתה"מסרק"לפעולתטפלבסיסבגדרולראותהשניים,ביןלהפריד

ההכרחיהתנאיהיאהגדרהאחר:ללאהאחדאתלדמותואין ,יחדיופועליםהגורמים

העברייםהיישוביםגדרותגםכמו ,הצפוןגדר-הגדרות •הערביבמרדגםכךל"מסרק".

ניתןשמתוכםבסיסיםשלרשתוכוננוהערבי,המרדנגדהפעילותגבולותאתסימנו-

מערכישלהפשטנותמסוגמאוד,שטחיהיסטוריוגרפידימויישנוהמרד.אתלדכאהיה

השלושיםשנותשלבארצישראלהאירועיםמהלךאתהמתאר , 1בה"דשלקרבמורשת

סוף!סוף-מכןלאחר"הבלגה".המכונהזהוהטיפשים,הפחדניםתורהיהתחילהכך:

שצריךהסבירוואלושמם),וינגייטואורדשדה(יצחקוהחכמיםהאמיציםתורבא-

היסטוריוןכאילודומה?הדברלמהמשלגמורה!איוולתכמובןזואבלהגדר".מן"לצאת

אתומשבחכ"הבלגה",התילגדרותרשתהקמתאתמגנההיההבוריםמלחמתשל

הגדר".מן"היציאהסוףסוףחיתהזוכביכולשבעקבותיה,ה"מסרק"פעולות

אבללהערכה,ראוייםטקטיקוניםבהחלטהיווינגייטאורדוהןשדהיצחקהן

דופןיוצאתטקטיקהבשוםצורךהיהלאהערביהמרדשלהרחבההאסטרטגיתבמסגרת

טכנולוגיתשליטהשלענייןאלאחניבעליםשלענייןהיהלאזההכף.אתלהכריעכדי

הגדר",מן"לצאתכדיבפשטות:זאתלומרהמוני.ייצורעלשהסתמךכוחשלמודרנית:

לא 1בה"דשלההיסטוריוניםזהאתממנה.לצאתגדרשתהיהכלקודםהיהצריך

האסטרטגיתביותר,העמוקהברמה ? 1939-1936שלהערביהמרדאתניצחמיהבינו.

מכוחרבהיההברזלשלכוחוהמודרנה.הכריעההערביהמרדשאתלומרצריךביותר,

שלהמבוצריםהיישוביםעםיחדהצפון'גדר-גדרותשלרשתהוקמהתחילההסוס.

שלהללו,הנקודותמתוךבחלל.שליטהשלאסטרטגיכלייחדיוהיווומגדל,חומה
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שלביסודוהמרחב.שאריתאתולהכניעלצאתהיהקלהארצישראלי,במרחבשליטה

זההטופולוגי,ההיפוךתהליךראשיתאתמבטאהגדר"מן"היציאהשמכונהמהדבר,

כולה.העשריםלמאההאופייניבחללשליטהשלתהליךכך,אחרוגםקודםשאירע

המודרנהשלמצריםללאשליטהשלנקודותליצורכדיהתילגדרשימשהתחילה

פעלועצמו,המרדבמהלךאךומגדל),חומהיישוביהצפון,גדרשלהמשלטים(סדרת

מבודדותנקודותשבמקוםכךהחוצה,הללוהשליטהנקודותמתוךויותר,יותרהכוחות,

המורדיםאתולהגבילכולו,במישורלשלוטהמודרנההחלההמודרנה,שליטתשל

המרד.הוכרעכךלשחקם.קלשבהןהמבודדותלנקודותבכלל,אםהערבים,

הקהילותשתיביןהעוינות-הערביהמרדאתמלכתחילהשחוללהמשבריהמצב

העולםמלחמתדיכויו.בעקבותנעלםלא-הזאתהבריטיתהקולוניההורכבהשמהן

לקראתלאחורהספירההחלהן-945מהחלאךבמשבר,הפוגת·מהחוללההשנייה

העבריהכפריהיישובפניעלובנתה,הלכהוסללה,הלכהבונה""סוללהמלחמה.חידוש

שלבעיקרו ,ן-947ב"ההגנה"שלהרשמיתכתכניתהואושרונקבע,הלךהדגםכולו.

שלשכבות·שכבותהבורים:במלחמתשנצברהניסיוןשלתולדהחיתהעדייןזודבר,

היהלרובכעת,תיל.גדרותוסביבןחצץ,ואבניחולשקי , nלוחות·פהמוקפותעמדות

קווישלשוניםעומקיםהמסמנותתילגדרשלשונותרצועותבשלושלפחותמדובר

כלל(בדרךממשהיישובהקמתעםשהוקמההגדר-הראשונההגדרכלקודםהגנה.

בגידורסטנדרטיהיהכפולהברצועההשימושתיל:וגדרפחלוחותשלרצועותשתי

שנייהגדרמכןלאחרונורה).האויבמעוכבשבתוכוחללליצורונועדהזמן,בןצבאי

הגדרעבר.מכלתילגדרשלקונצרטינותהמכוסיםברזלמוטותשלשיפועיםשני-

הכוכבשלקודקודבכלכאשרהיישוב,אתשהקיף"כוכב"שלבצורהנמתחההזאת

גדרשביןהחללעלחלשוהללו(העמדותוכד'חולבשקימכוסהשחיתהעמדההוצבה

הפעםכאשרשכבות,משתישובשהורכבהשלישית,גדרניצבהלזהמעברלגדר).

חיתהכוונתהוכלסנטימטר)כשמוניםהכל(בסךביחסנמוכהחיתההחיצוניתהגדר

הפרושהרשת·שמיכהכמעיןנבנתההפנימיתהגדרואילוחיים,בעליחדירתלמנוע

בתוךמקסימלי.עיכובפנימההפורץאתלעכבשנועדה-רוחבהמטר 14-לרוחב

זו'מוקשים.הונחולשלישית,השנייההגדרביןפנימהיותרועמוקהזאת,הרשתרוחב

בעליחדירתלמנועכדיהנמוכה,ביותר,החיצוניתהגדרלהקמתהסיבהחיתהלמעשה,

המוקשים.שבשדותהמוקשיםאתעתבטרםיפעילושלאכדי-חיים

העבריהיישובלרשותשעמדיחסיתהרבהזמןאתביטאהזההאינטנסיביהגידור

מדובראיכותית,משמעותי.גידורודאיהיהזהכמותית,להתנגשות.להתכונןכדי

מכאןהבריטיות.הקולוניאליותבמלחמותשהתגבשזהכמוביצורשלאופיבאותועדיין

לאלצבאביחסהעברי.הכפריהיישובנקודותשלהאסטרטגיתהמשמעותהוכתבה
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הנקורות-הפלסטיניתהקהילהשלהצבאיותלאפשרויותביחסאומר,הווה-ממוכן

לכוחותביחסאומר'הווה-ממוכןלצבאביחסלהכריעם.שאיןמבצריםהיוהללו

היווהללוהנקורות-עוינותמרינותבירילהשלהעשוייםשהיויחסיתהמצומצמים

היישובבתוךפנימייםהגנהקוויאלהדרגתיתנסיגהעלהמבוססהתשהלקרבבסיס

עצמו.

סיפור-מקריתדוגמהבוחראניעצמו?זמןבאותוהערביים,ליישוביםבנוגעמה

מזיכרונותיומספרכהןמולההפלמ"חאישמובנים.בכמהמאלףאךמאור,אופייני

ועורבעורהוקפוהיהודייםשהיישוביםבעתממש- 1947בדצמברשקרהמאורעעל

והערביםהמהומותשפרצו"לאחרהתיל:גדרותונמתחוהלכושבוזמןבאותוחול,שקי

עלתגמולפעולתלבצעהחלטנוברוך.ממעיןבחוריםשנינהרגולתחבורה,התנכלו

אליו.הובילוהמרצחיםשעקבותהגושרים),קיבוץהיוםיושבבו(במקוםחסאסהכפר

'לאהזהירות,אמצעילמרות-הראשונותהפעולותאחתשחיתה-הפעולהכריתוך

וילדים.אשהגםשםנהרגושמפוצצים',לפנילפנותםלדאוגוילדים,בנשיםלפגוע

הגופותאתזיההההריסות,בפינויאיתםהשתתףלבריטים,והלךכעסהורביץנחום

שיסלקובמפגיעודרשלבן·גוריוןמיהרהואמיריות.אלאבטעות,נהרגושלאוהוכיח

כרגעמענייןאותיאבלמובנים,וכמהבכמהמאלףסיפורזהוכאמור,מהגליל."אותי

מגיעיםאיךכזאת?תגמולפעולתלבצעבכללניגשיםאיךלגמרי:מעשיאחר,עניין

כשחושך,בלילה,הולכיםפשוטה:התשובהומפוצצים?הורסיםויורים,בכפר,לבית

הכפר.לבתיערמגיעיםוככהבשקט,מאורמאור

עוברותשלשכדרכןכל·כ,ךמרכזיתמרתקת,בעוברהמבחיניםאנחנואחרות,במלים

לאפשוטכהיום,אזהערביים,הכפריםבה.שנבחיןמבלילאף""מתחתמצויהכאלו

מתכנוןכתוצאהשהוקמו-היהודייםליישוביםבניגודשיהיו?למהבגרר.מוקפיםהיו

-מלחמתיתהתנגשותשלהצפוילאתגרוגוברתהולכתלבתשומתואגבמרכזי,
הפשוטה,החקלאיתהבחינהמןאפילואורגנית.התפתחותהתפתחוהערבייםהיישובים

שרותגידורהמחייבתהאינטנסיפיקציהאתעברושלאפרה-מודרניים,יישוביםאלההיו

גררחיתהושםפהצבר'בשיחיאולימוקףפרטי'בוסתןהיהושםפהמזה.זהוהפרדתם

הסתמכוהערבייםהכפריםדבר'שלבעיקרואבללשרה.שרהביןשהפרידהנמוכהאבן

התשע·במאההמאוחרלכלאירופהבמערבשננטשהזאתהפתוח","השרהשיטתעל

אתהכירובשרההאיכריםלכפר:מחוץאלהובלוהלא·גרוליםהמקנהערריעשרה.

אישכל·כך,פרימיטיביתבחקלאותאותם.לעבורלאכיצרוירעושרותיהםגבולות

האינטנסיביהגידורשלהמובנות·מאליהולהפך:תיל.גררכמוחידושיםעלחושבאינו

מתוכננים,מודרניים,כיישוביםמאופייםיוצאפועלחיתההיהודייםביישובים

שםהיההמודרניהגידורירעמלכתחילה,שםהיוגדרותטכנולוגיה.עלהמסתמכים
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אםשוב: Iכלומרהגדרות.ונוספוהלכו Iהצורךומשעלה-הטבעיהחייםמסדרכחלק

ינצח,הטנקלאשבהלהתנגשותומכינהנגבה,סביבהנמתחתהגדראתלאחורנגלגל

(היכןהבריתארצותבמערבהחוותסביבשנמתחההגדראתבהנמצא-האדםאלא

בעולםחיתהלאהאמריקאים,האיכריםלולאמאד:פשוטהפרה).אתניצחשהאדם

בונה"."סוללשלהחקלאותאינטנסיבי,גידורשלכזאתחקלאות

ימישלאירופהשלזודוגמתהפרימיטיבית,החקלאותמכאןהמערכה.הוכנהכך Iובכן

המודרנה,פרימרכזי,תכנוןפרייישוביםומכאןרוח,לכלהפרוציםשדותשלהביניים,

כהן,מולהשללדבריולבשמיםאנחנותיל.גדרשלרצועהגביעלרצועההמוקפים

היו . 1947בסוףהדבריםפניהיואלוובאמת-לתחבורה"ש"התנכלולערביםביחס

טופולוגית,הארץ.רובפניעלפרושיםהיוהערבים-ובעיקרמיהודים,ערביםיותר

נשאהיהודיהמאבקכך,יהודיות.מבודדותנקודותזרועערבי,בעיקרוהיההמישור

המבודדות.הנקודותאתהמחבריםהקווים-עלהדרכים""עלמאבקשלאופיבראשיתו

זרעיםהיוהןהערבי.המישורשלמזהלגמרישונהאופינשאוהיהודיותשהנקודותאלא

הערביהמישורמבוצרות;היוהיהודיותהנקודותהביניים.ימישממתבתוךמודרנהשל

קודםשאירעהטופולוגיההיפוךאתבמלואולחוללהיהניתןקצרזמןתוךפרוץ.היה

למישור.הנקודותוהיוהמודרניות:שלההיסטוריהכלפניעלרבות,פעמיםכברלכן

שאכן(כפימטאטא""מבצעיבמעיןתחבורהדרכימפנותלקווים,ידייםחיברוהנקודות

הדרכיםעלששכנוערבייםכפריםכךאלון).יגאלהגהאותםהמבצעיםאחדכונה

כמומקומותבולוכדיםהמישור,אתלהקיףהקוויםנתחברומכןלאחרונהרסו.נכבשו

פלוג'ה"."כיסדוגמתוכיסיםהערביהגליל

ומעולם,מאזצבאייםמתכנניםכמו , 1947שלההגנהמתכנניכילומרמקובל

מוחלטתבלימהלבלוםנועדוהיישוביםביצורישחיתה":"למלחמהרבהבמידההתכוננו

ממוכן.צבאבפניזמןלאורךלעמודכשרותהיולאאבלסוסים,עלרכובותכנופיות

היהודיים,היישוביםאתלכבושדברשלבסופוהצליחוממוכנותיחידותרוב,פיעל

זההיהשחיתה"."המלחמהכל,קודםבאמת,חיתההעצמאותשמלחמתלומרצריךאבל

בארצישראל.הפלסטיניתהקהילהלהכנעתהמאבקהמשך-הערבי""המרדשלההמשך

לאהפלסטינית,לקהילההיהודיתהקהילהביןשהתנהלזההיההעיקריהמאבק

כברהתבצעהפלסטינית,הקהילהשהוכרעהמרגעהמרחב:מבחינתאלאהכוחמבחינת

החללשלניכרבנתחשולטיםהםשבהלעמדההגיעווהיהודיםהטופולוגיההיפוך

כזה,חלללרשותםשעמדמרגעמבודדות.בנקודותרקעודולאכולו,הארצישראלי

נגדפעםכוחםעיקראתולהשקיעפנימיים","קוויםשלאסטרטגיהלנקוטגםיכלוהם

נמתחולחינםלאכולה.במלחמהלנצחוכך Iאחרממוכןצבאנגדופעםזהממוכןצבא

היהודים.מדינתלנוניתנהשעליוהתילמגשהיוהן :-1947בהגדרות
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מסוגבעיההוגדרהיהודית,לשליטהכולוהחללשהועברמשעהמוכר:הסיפורהמשך

באופןהבעיהעללחשובמועיליהיהשוב,לחזור?הפליטיםמןלמנועכיצדאחר:

אלו-מהנקודותחלקכאשרבמישור,נקודותזולצדזועמדותחילהטופולוגי:

הערביותהנקודותיושביסולקוכעתגידור.באמצעותעצמןעלמגינות-היהודיות

לגונןצורךהיההזה,המרחבאללחזורמהםלמנועובכדיהישראלי,למרחבמחוץאל

דבר,שלובסופו-כולוהמישוראתלהקיףכדיטבעיבאופןכעתתפחההגדרעליו.

"גדרשלהמודלהערבי.המרדכנגדהבריטיםמדיניותשלהמשךאלאהיהלאזהגם

 .כולוהירוק""הקואתשהקיףעדוהורחב,הועתקהצפון"
מתחילהכוחבעלכאשרהטופולוגי:ההיפוךשלהזהבבעיקרוןונוכחיםשביםאנו

מלוקסמבורג.לאדניהתשובהוזוהמישור.עלגםשיחלושסופונקודות,עללהגן

התחדשולאחריה, 1948סביבהירוקהקובתחומישאירעומהוהתרחששבהתהליך

אותובדיוקקרה,בדיוקכךהריכעת.נוכחיםאנחנושבשיאובתהליך- 1967מאז

תפחומגודרות,ממוגנותוהופכותההולכותמבודדותמהתנחלויותטופולוגי:היפוך

לאויותריותרמתבססביטחון,ועודעודלהוסיףהבל·יגונההביטחוניהכורחבהדרגה

מבותרונעשהההולךהפלסטיני,המישורגידורעלאלאהיהודית,הנקודהגידורעל

גדרות,הארץכלמלואשבוהיטב,לנוהמוכרהענייניםמצבליצירתעד-בגדרות

הפלסטינים.יושביהמלבואחסומיםואליה

לפרוששביקשוהמודרנה,מבשריהאמריקאים,באיכריםהחלהענייניםמהלךובכן,

שלמקנהועדריאדיריםחיטהשדותספורות,שניםבתוךהברית,ארצותמערבפניעל

שמופעלהכוחאתמייעלים-התילגדראתהמציאוכךולשםפרות,מיליוניעשרות

הבוריםבמלחמתהיההמהלךהמשךותועלת.עלותשלהממוקסםליחסעדהחיהנגד

עצמו,האדםכנגדהתילגדראלימותשלכוחהבדברשהנחילה,ובלקחאפריקה,בדרום

מאליוכמובןשנקטהמודרני,היהודיהחקלאיהיישובשלסיפורוהיהמספיחיהואחד

כולה,הארצישראליתהאדמהאתדבר,שלבסופולעצמו,וניכסהתילגדרנשקאת

ותיל.ברזלונוקדהשהלכה

התילגדרמקרי.קורכןדבר,שלבסופוהיה,לאצדקבנווההתילבגדרשנלפףהכלב

הסוסים-הבריתארצותבמערבהפרותהחיה.כלפיהאדםאלימותמתוךהומצאה

שדותאתיפעילולבל , 1948שלהגדרהרחיקהאותןוהחיות-הבוריםרכבושעליהם

-אותםדקורעור.מאותועשוייםוהחיההאדםהכלל:אותומקום,בכלהמוקשים.
ויכאב.

שבטענתוהשקר,האמת,עלמשהוולומרלהוסיףהזאתהמסהבסיוםכדאיאולי

לעבדמאשריותרלאנחלה,הכלבסךהמבקששלוםשוחריישובאודותעל-הציונות

יהודייישובכאןליצורהציונות,מייסדיביקשוזאתורקזאתויציב:אמתחדשה.קרקע
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 107יחדמלופפים,

הדבריםהגיוןכאילוהמובלעת,בהנחההואהשקרהמודרנית.החקלאותעלהמושתת

החקלאותשלהמשמעותמהיכיהשלום"."שוחראלה"חקלאי"מןמוליךבאמת

בחלל,שליטהאמצעימשמעהבונה"?"סוללחברתבנתהיישוביהשאתהמודרנית,

שנוסףהחיה,כלפיהאדםשלהבראשיתיתהאלימותמתוךשהתגבשואמצעיםאותם

מבטאתהתילגדרחוזר:ואניכבר,כתבתיהמוני.בייצורהמיוצרהברזלשלכוחולהם

ידיעלבחלל,מוחלטתשליטהלשלוטבמטרההמוני,ייצורשלבאמצעיםשימוש

צורותשלבשההמודרניות-המודרנהתמציתזוהיטכנולוגית.אלימותשלניצולה

ביטאהאךהקרב,בשדהפעםבחקלאות,פעםהעשרים,המאהלאורךשוניםוגלגולים

יתרוןהבודדים,האדםאוהחיהעלההמוניהייצוריתרוןעצמן:משוואותאותןתמיד

 .הבשרעלהברזל
לטבע.האדםשביןמהיחסמתעלמיםמבקריו,גםכמוהציוני,הצידוקמצדדי

בשמשקומליםהדליםניצניובישראל.קייםאינוכמעטהסביבתיהביקורתיהדיון

לדאוג?",למהלכםאין"כברכביכול:מכריעותשגורות,טענותשלהגוערת,הקופחת,

המבטאתטעותזוהידברשלבסופואךחיים".לבעלילאאדם,לבנידואג"אניאו:

בנישלשמצבםלחשובהמלמדת-השלטתלאידיאולוגיהועיוורתתמימהכניעה

הפרות,נגדהגדרותביןמחבראחדקוהחיים.בעלישלממצבםכביכול,מנותק,האדם

הארצישראליותהגדרותלביןהתשע·עשרה,המאהשלהבריתארצותבמערבשהוקמו

הציונותאמת.בעיקרההיאהציוניתהטענהכן,אםהפלסטיני.העםנגדהמוקמות

הציוניתהטענההארצישראלית.האדמהאלשהגיעההמודרניתהחקלאותאלאאינה

האדמהעלבכוחשהונחתההמודרנהאלימות,היאהציונותשקר:בעיקרהגםהיא

שבהבנתנוהשקריבפערכלקודםיסודולאמת,שקרשביןהזה,והפערהארצישראלית.

שליחסהוא-לחיהיחסוובראשונהבראש-לטבעהאדםיחסלטבע.האדםיחסאת

סמלה.היאהתילשגדראלימותבמודרנה,התייעלותלשיאיהמגיעהאלימות

עלמחשבהכלקודםלנונחוצהשכאן'הארצישראליתהמציאותאתלהביןכדיגם

סלילשמתוךהללוביבבותההוא,הזאבבכלבונזכרשבאניהחיה.עלהטבע,עלהאדם,

אתלסלקיהיהאפשרהאםהפרד.ללאוחיה,אדםאיתר:שםמלופפיםאנחנוהתיל.גדר

ישהאדםאתרקלאכילזכורצריךלנסותרוציםאםאבלשלא.כנראההתיל?גדרות

החיה.אתגםאלאלשחרר;
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בספרי:למצואאפשרזובמסההמצוינותלעובדותמקוםמראי

Reviel Netz, Barbed Wire: An Ecology of Modernity, Wesleyan 

2004 , University Press 

הבאים:במקורותגםכמו

ישראלבארץהבריטיהצבאידיעלהערביהמרדדיכויהראשונה","האינתיפאדה

 • 1998הביטחון:משרד"מערכות":הוצאתאייל,,יגאל 1939-1936

העצמאות",מלחמתלמבחןלעמידתםועד 1941מ·בנגבהיהודייםהיישובים"ביצורי

בהדרכתאביב,תלאוניברסיטתאוניברסיטה,מוסמךלתואר(חיבורברזנועמיעד

 .) 1 988 ,וואלךיהודהפרופ'

 • 2000המאוחד,הקיבוץהוצאתכהן,מולהאישיים",זיכרונותפרקי-ולקבל"לתת

תש"ח·תש"ט:העצמאות"מלחמתבתוךקדיש,אלוןלמלחמה",מתכוננים"יישובים

 • 2004הביטחון,משרדהוצאת , 847-801עמ'קדיש),אלון(עורך:מחודש"דיון
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מתןנמרוד

בקאפם-לןקשירים

1 

TNU LI KHAYIM 

BAMILIM HA'ELE 

KIR'U KIR'U VA'HAVINU V'EHEVU 

VA'LO, IVATER BE'MISGERET MIGBELOTAY 

MEKHOLEL AKT POETI YAKHID 

LO MENUMAK, LO MUSBAR, LO MUKAR, SANOO. 

2 

KEKHU MA SHE' ATEM ROTZIM 

RAK LO SHIR ZE 

VESHIRIM AKHADIM AKHERIM 

LAV DAVKA MISHELY, 

VE'OOLAY DAVKA BIGLAL 

ZE HEM KEN SHELY 

3 

MESHORERIVRIEKHAD 

NISHBA SHE'LO YKHTOV 

0D SHIRA 
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(KATAV ROMAN GADOL 

UKHLOOM LO KARA). 

MA 0D YKRE UKHLUM LO KARA ? 

4 

MESHORER AKHER 

IVRI, 

YEKHIEL 

HAYA BEKHOL MINEY MEKOMOT 

BA' AREZ HAZOT OOVASOF 

MET KMO KULAM NIKHLAM 

5 

EINMAKOM 

LO BA'IR 

LO LO BA'IR 

SHE' ANI MAKIR TOV YOTER 

ME' ASHER PANAYYKH, UVKHOL ZOT 

MALE HAFTA'OT KOROT 

6 

LEGABEY OTO YEKHIEL -

HU LO TARAKH LEHA' AVIR 

GAKHELET KRASNISTAV VEKHOOLEY. 

LO NISH' AR KIMA'T DAVAR SHE'LO NAGOOA BEKOLO, 

AVAL NE'ELAM KIL'OOMAT SHEBA BEKHOL ZOT. 

KIL'OOMAT SHELO NE'ELAM. KHAVAL. 
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7 

MA YATZA MIKOL DAN PAGIS 

LEMASHAL? AHAVA NIKHZEVET 

LIDMOOT TA' ATOO'IM SHEL 

AV LO AV ? YOTER MIZE. MILIM 

ATZUVOTYATZA. ZE MA SHE'YATZA. 

VEKASHE LESHAKHZER. MAXIMUM LA' ASOT SHIMUSH 

KHOZER. 

8 

BEIT SEFER TIKHON. SIH'UR SIFROOT MOORKHAV. 

MIKHAL ARBEL HAYTA MORATI. 

AHAVTI EIKH-VE'ET ETZEM ZE SHE' -

HEVINA OTI. IM KI TAMID NISH' ARTI KHASOOM. 

BAME ASHEMA HASIFROOT SHE' ANI MEZAHAMA ? 

HASIFROOT HAREI LO LANOO HI. ME'EIN AVODA ZARA. 

9 

BNI BAKHEDER HASHENI 

VA' ANI KAN IM 

HAKAPSLOK. 

BIZBUZ ZMAN O SHIRA. 

KTIVA O TERAPIA. 

AHAVA LIVNI O GA' AGUA ELAV SHE'HOO BAKHEDER 

HASHENI. 
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10 

ZUG HORAY ASHER 

BYRUSHALAYM. MA OMAR 

ALEYHEM? 

HAREI AD SHE'EGMOR 

OMER LOMAR DAVAR 

YYGAMER HAKOL. 

11 

SHIR ZE HU ZE. 

ZELOZE 

ZE MASHEHOO AKHER 

HIVTIKHOO LANOO 

DVARIM AKHERIM 

VE-MA KIBALNOO - KHAZIROOT LISHMA 
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לאוריצחק

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
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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

 sמטעם
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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

 5מטעם
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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

 sמטעם
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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
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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
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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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נאמןיעל

תינוק

עצוםבמבוךכמוהשניותבמחוגנלכדתיואניהזמןנעצרבדיוקמתיזוכרתלאאני

זקוף.אדםשלמצעדיואחרחומרעשויותורכינה,לזחילהתנועותיהפכומתיממדים.

בזמןלפתעצופושקירותיוהביתשלבחדריולתעותהתחלתימתילזכוריכולהלאאני

מחרישמונוטוניברעשמתקתקשעוןלאותוושובשובהובילומבואותיווכלשונה

שנעצר.שעוןאותובחדר.שעמדמהאווירובעיקרמהצינורותלרצפה,מתחתאוזניים

התינוקהעתכלשכבמדי,גדולהאומדי,קטנהמיטהעלכמושנעצר,הזמןובתוך

ישן.אוערשלנו.

כמובביטחה,וידענוהזמן'כלאנשיםאלינובאואזכיהראשון'בשבועקרהלאזה

הזמן.כלוישןכל·כךשקטשלנושהתינוקהרבים,מבקרינוגםוציינושראו

בליוחייךבוהתבונןובעלילשני'אחדאמרנונוח,ילדממששנקראמהכנראההוא

לזכותוהזאתהשמחהאתזקףהואאבלשלנו,מהתינוקששמחבעליהיהזהאוליסוף.

ראשואתושיקעצחוק,שלנובעמעייןהואשהתינוקאמרהואעצמו.התינוקשל

ללאושאלאחת,אחתהזערוריות,אצבעותיואתפרםהתינוק,שלהקטנטנהבבטנו

והמבדח?המשמחשלוםמהאזהרף:

רחוקיםעכשיולי(שנדמיםראשוניםימיםבאותםאלינושבאההמבקרותאחתאמנם

כךעלמשהוהעירההקלה)שליקרותמאבניםצרופהמחרוזתכולםעשוייםכל·כך'

שלושה·ארבעהואחרילישון,מרביםהםשבוהעובריבשלבעדייןמצוישהתינוק

מכלהזאתההערהאתבלבידחיתיאבלהקצה.אלמהקצהלהשתנותיכולזהשבועות

וכל.

היום.לינראהזהכךאוליאוהכל.יודעתשאניחשבתירחוקיםימיםבאותם

לומרמדויקיותרשלי.הלידהועלשלנוהתינוקעללהגידמההיהאחתלכלהרי

עםשלההלידהועלתינוקהיהכשעדייןשלההילדעללספרמההיהאחתשלכל

התינוקאתביארהאחתכלשעות. 39שארכההטראומטיתאוהמהירה,אוהמלקחיים,

ואני,בעלילשני,אחד(אמרנויודעיםשכולםכמואבלילדיה.עםניסיונהפיעלשלנו

לנואחר.הואתינוקכלהמשותפים,הדבריםלמרותהאורחים),אחרוניכשהסתלקו

מזל.היה
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העידןתוםאכןשזהחשבתיבהתחלהשבועיים-שלושה.אחריכנראההשתנה.זה

שם.לושאיןמפנישזהחשבתיכךואחרהעוברי,

שעברנואחריגםהראשונים,בשבועייםלתינוק.שםעלבינינולהסכיםהצלחנולא

שמו.מאליוומובןבהיריגיחותיכףיום-יומייםעודרקמתעכבשזהחשבתיהברית,את

שמות,עליוניסיתילבד,כשהייתיבבקרים,התינוק.עלטובהתלבשלאשםאףאבל

תפסלאשםאףמתאימים.לאנושרים,ממנו,מחליקיםהיוהםשעתייםשאחריאלא

השםהיהמאירהמיוחדים.ולאהוטרדלאהחדשים,לאוהטובים,הישניםלאטוב.

שם.היהלאהזהלתינוקיומיים.אחריממנוהתקלףהואוגםהמוביל

שיצאבשעהאלינושהופנהבגבולקנאיותר,נכוןבבעלי.לקנאהתחלתיגםואז

ביתנו,בסלוןבוקרבכלמאחוריוסגרשהואלדלתמעברלעבודה.הלךאבאיומו.לעמל

אנשיםשבועולםושלם.גדולעולםמסתתרהיטב,זכרתיוהמבואות,המבוכיםמאחורי

שלהם.כבתוךבועושיםונוסעים,הולכים

מדויק.לגמרילאאונכוןלאזהואוליהפסקה.בליובכההזמןכלערהיההתינוק

לדעתהיהיכולאלוהיםורקפקוחות,בעינייםבההאוישן'הואשבהןהפוגותהיואולי

שיתעוררפחדתיישןוכשהואשיבכה.פחדתיבכה,לאכשהואגםאבלחושב.הואמהעל

נורא.משהולוקרהכימתעוררלאשהואשחששתיאוויבכה,

לאשאניהרגשתילבעלי.כגדול,קטןעניין,בכלהתקשרתיהראשוניםבשבועות

וסגירתהעגלהפתיחתהתרופות,אריזותהמים,בקבוקיעםההנקות,עםמסתדרת

אבלאחות.אורופאהאוליאחר,משהוואוליכימאי-פיזיקאי,כאןנחוץכאילוהעגלה.

ביןאתבלבלשאנימכךבמינונים,מטעויותפחדתיהזמןכלהסתדרתי.לאאני.לא

בואפגעשאנימדי.קראומדיחםשיהיהמזהמהעיתוי,השונים.התרופותבקבוקי

שלנו.הזהבתינוק

הבעיה.מהמביןלאפשוטהואלעזור'יכוללאשבעליאליחילחללאטלאט

מהעולםאיתרהביאשהואהזמןבעלי'שלהזמןהאםלמה:קדםמהיודעתלאאני

כמוביתנו'דלתאתכשפתחבעקבותיווהסתנןשנדחקהזמןהביתה,כשחזרהגדול

כךשאלה.בכלאליוונזלתיבביתנואחיזהאיבדתיאניאוליאובעליו,בעקבותכלבלב

שלנוהתינוקמוללבדכאןאניזאתשלו.בעבודההואלעזור.היהיכוללאבעליכך,או

לגמריכנראהשהואמשהומשהו,רוצההזמןשכלשלנוהתינוקמוללדבר.יודעשלא

רסיסיכמואליוחדרוושב~ממנייצאוהאינסופייםהניחושיםמקבל.שהואממהאחר

נפשיבגופי.מקוםכלהציפובעיניים,ליגירדוהגבות,הרגליים,לכפותמבעדזכוכית

שבועבספרים.ונברתילאכולהפסקתיהתינוק.אתתדביקשהיאופחדתיזרההפכה

מובןהיההכלשבהריוןאלאהספירה.אחריהספירה,לפניבהריון.כמו . 8שבוע , 7

שללטבלאותבדיוקוהמושוויתהמותאמתההתפתחותשלו,והבדיקותשבועכליותר:
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אםגםמהעין,נסתרהיהכשהבלאז,כל·כך.מרהיבנראהשעכשיודיוקאותוהנורמות,

 .בתוכימוסווהעדיין ,גופילמחוץבולט

מרפה.לאעמוקה,במבוכהבאתיבו,להתנועעוהחלהאוראלהתינוקשיצאומאז

יעשהשניצלדווקאאוליעוף?אפילואוליירקות,כברלאכוללהתחילצריךהואאולי

אותו?מבינהלאפשוטואנילו,טובואוליטוב.לו

אלהעםנעצר,שהזמןלפנילישהיומהחברותאחתאףעםיותרלדבררציתילא

עלגזים,עלשלהןהפרשנויותהלידה.ואחריההדירן,לפניעודתמיד,שדיברתי

וממוחזריםבלואיםכטלאיםמודבקותרלוונטיות,לאנשמעוכולןהנקה,עלשיניים,

ובוטחשקטבטוןאותילהלעיטממשיכותהןשרלטניותידעוניותכמופחדי.צריבתעל

שלהןהתינוקותלהן?אכפתמהובעצם,שלהן.מהתינוקותזוכרותשהןבמהבעבר,

אללאחורמבטויסבלאאישלחטט.צורךאיןשובהתינוקותומשגדליםגדולים,כבר

האימהותשלנחלתםהםהאלההפחדשדותלילד.לגדוללתינוקשגרמוהנסיםמיליוני

שערןובגרבו,בחלבמוכתמיםבגדיהןהניחושים,במרחביכנוודותבהםיתעוהחדשות.

הנתיבאתלסמןיוכלולאהוותיקות,האימהותירצואםוגםטרוטות.עיניהןפרוע,

נדיבות.חוסראועצלותאגוצנטריות,מתוךלאהחוצה.דברשלבסופואותןשהוביל

ידוע.לאעתידשלכשערובמנעולחתוםהתינוקותזמןשלהעברשער

שלאהעירוניותלגינותהטיולהתינוק.עםשליהיומיהטיולעליאייםמכליותר

לשם,מכאןדרךמקצרתאותן,לחצותאהבתיאמנםהלידה.לפניפעםאףבהןעצרתי

לינראוהןאחרת,ארץשלבסלוןכמוספסל,עלשםכשהתיישבתישפתאוםאלא

כמולינשמעואמהותיהםודיבוריהילדיםוצהלותמתקלפיםדשאיהןדהויות,עלובות,

מדברות?הןמהעלמדברות?הןמיאלחלול.בוואדיהדאחרהמתחקותצעקותאותן

שבחוץ,הגדוללעולםרמזכאיזשהומהבית,כיציאהלינדמולאכפוייםטיוליםאותם

הרגשתיהעכור.הסתור,ביתיאתלראותהעולםדריכלאתהזמנתיכאילולהיפר:אלא

איךליהזכירזהבגרוש.עלימתלבשלאהזהשהתינוקמתחזה,שאניעלירואיםשכולם

לחברהשמרתיתינוק,עלחשבתישבכלללפניתינוק,לישהיהלפנישנה,מיליוןלפני

אז.לישהיהוהחבראנילחודש,עליושנשגיחוביקשהנסעההיאשלה.הכלבעלשלי

חייתיכי .מעתידפחותלאאותישהתמיהמה .עברליהיה ,אחרחבראזליהיה

 .שנעצרבזמןעכשיו

איתר,עצרתיכשעצר,איתר.לנהוגאיךידעתילאלרחוב,הכלבעםאזכשירדתי

כלבים,קייטניכמולינראוהםכלביהם.עםהמטייליםשלהתנועותאתלחקותמנסה

פעםומדיאחרים,דבריםעלאפילולחשובמצליחיםשלהם,מהטיולונהניםהולכים

אמנםהשני.עםאחדקצריםדיבוריםמחליפיםאוהכלב,שלרצונותיובעקבותנעצרים

ספרתיאבלובליקוקים,בשמחהבוקרבכלאותנושהעירההזאתלחיהנקשרתיקצת
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הזה.הכלבאתושנאתיאליה,אותוותאסוףליםמעברתשובשחברתיעדהימיםאת

אותי.הסגירהואכיאותושנאתי

במקרהאולכלבשמחוברתהזאתשהאשההיום,רואיםשהםכמובדיוקאז,ראוכולם

בשבוע>פעםמהשקיה(חוץטיפולשוםדורשלאשבאמתקקטוסאפילולתינוק,הזה

בזמןבאדוםשעצרובאוטובוסיםהנוסעיםאפילולהבחיןיכלובזהבידיים.להמתהיה

בעליאתובירחששימחהתינוקובתוכההעגלהעםהחצייהמעבראתחציתישאני

העגלהואתאותיוייקחלתל·אביבשיבואמעין·גדיבולעןלעצמימבקשתוהייתי

האדמה.למעבהאלישמחוברת

ואיךמכוסההואאיךעללהגידמההיהזקנהשלכלוגלוישקוףהיהזהכךכדיעד

בריאיותרהרבהזהלגוף,צמודאיתרהולכתלאאנילמהשאלווהצעירותלבוש,הוא

שלהם.אימאאתלהרגישלהם

החשדנימהסוגלאאבלזקניםכללבדרך-שונהאחתאנשיםקבוצתרקחיתה

חייכוהםדבר.לכלתינוקכאלשלנוולתינוקדברלכלאימאכאלאלישהתייחסה-

לה?"קוראים"אידושאלו:אלי

להם.השבתיהוא,""זה

לו?"קוראים"איך

בוקר:אותושלהשםאתלהםאמרתישם,לואיןשעדייןלהםלהגידלבליהיהלא

מתאיםלאואמרו:מופרךעסקשזהבעצמםהבינוהםלפעמיםיהודה.עמית,חיליק,רני,

להעליב.לאבשבילכלוםאמרושלאאוחיליק.לו

הזאתהצוללתלתוךמהעבודהמגיעהיהבעליבערבלשמונהשבעביןמתישהו

בזמןייחנקשתיכףהתינוקמולהזוועה,מוללבדילאאניקצת.ליוהוקלבה,שנחנקתי

אתלולספריכולתילאאבלנורא.משהועכשיוממששמפתחהתינוקמוליונק,שהוא

עלילה.לזהחיתהלאבהעדרו,כאןשהיההרצף

 .אחרכוכבשלכבידהחוקיעםארוךאחדיוםכמוזחלוהאלההימים

••• 

והמבדחהשמחלתינוקמלאושהיוםאמרהואהולדת.יוםאילתרבעליאחתבשבת

זרלושםהואהתינוק.שלהולדתהיוםבגללבמיוחדשמחבעליהשבתכלחודשיים.

משוקולדקטנהבעוגהזעיריםנרותשניתקעכולנו,אתצילםשירים,לושרהראש,על

עלבעלינשףמסיבה,אותהבסוףקנה.הואואיפהמתימושגלישאיןקיפודשלבצורה

הקיפודית.העוגהאתכולנוואכלנוהנרותשני

חלב.בטיפתהתינוקשללחיסוןזומנתיבבוקר,וחציבעשרראשון,ביוםלמחרת,
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שלאוהענקהכעורהבדבתיקהנכוןלכיסדברכלתחבתיהדברים.כלעםתיקארזתי

מחבורהמשותפתמגביתחיתהזאתואולימתנה.אותוקיבלנוממילזכורהצלחתי

כשהמונהחלב.לטיפתבמוניתאיתרונסעתיבסל·קלהתינוקאתלקחתישהתאגדה.

שלוהשאלותהמדידותלעלבונותערוכהלאשאניהבנתישקל, 25עלכברעמד

נכנסתיבעלי.שללמשרדנסענוכיוון.לשנותמהנהגביקשתיהמנוסות-מכל.הנשים

השולחן.עלשלנוהתינוקעםהסל·קלאתוהנחתילחדרו

ישיבהלוישחלב,לטיפתאותולקחתאופןבשוםעכשיויכוללאשהואאמרבעלי

מסוגלת.לאעכשיו,יכולהלאאנישגםלואמרתיחשובה.

בכללוישלהתאווררקצתחייבתאני"אבללו,אמרתיעלילה,"בליסיפור"זה

אפילושאנילינדמהבה,תומכתבהכרחשאנילאחיסונים.נגדשלמהתיאוריה

נימוקינגד.אובעדחיסוניםעלעכשיולחשוביכולתליאיןמקרה,בכלמתנגדת.

והמדידות.השקילותלהיכליותרנכנסתלאאניזרא:עדפרגמטייםלמשרדךלבואי

נזקשום-אותולקחתשתוכלמתיאובשבוע,אובשבועיים,החיסוןאתדוחיםאם

היוםאבלשתיים.אואחתמאימאמיותרבבירורששמעתיזוכרתאניזהאתייגרם,לא

כלעםהזההתיקואתסל·קלשוםיותרלסחובהולכתלאאנילהתאוורר,חייבתאני

יותר."מאוחראחזוראניכאן,לךישהכלהדברים.

מפישיצאהלהתאוורר,שהמילהידעתיכעס.לאשגםחושבתאנילי.ענהלאהוא

לרגעעליתיכאילואותי.הצילהשאיפה,אחרינשיפהכמוצרימה,בליאךבמקריות,

היהזההעולם.כלאמהותעםקוויישרתימהפאנלים,הזדקפתיאחתבבתמהמרתפים.

להתאוורר.צריכההשפות:בכלמותרכבולצירוף

בעלילביןשםשעמדתיביניהסל·קל,בתוךהשולחןעלאותוכשהנחתיישןהתינוק

הולדתהיוםאתחוגגיםשלושתנושלהתמונהאתלקחתיהשולחן.מאחורישישב

אוליאולעצמי.חשבתיאותה,למסגרזמןלוהיהמתישולחנו.עלממוסגרתשניצבה

אמרתיאותו.שאלתילאשם?ביתאבבכלללהםישהבית.אבאומיסגרו,המזכירות

בדיוקיודעתלאאניכיהלילה,לתוךטובבידורשיעשוהמשמח.עםקצתשיתבדחלו

בתמונה.אביטאניאתגעגע,כשאניאחזור.מתי

••• 

מוחלטובניגודמראש,הודעהללאממנושהורדונטרקסבלכמומשא.ללאהביתהחזרתי
::• 

מהשכחתיבאדמה.ולאבנוףלהביטמצ~וההואופתאוםהמטעניםכלהמסלול,לתכנון

בכי'שלאיוםבלי'התקלחתיבכישלאיוםבלישינייםציחצחתיהביתה.מיהרתינוף.זה

רוצה.הואמהמושגלישאיןבזמןעלישמסתכלתינוקבלישיעריאתחפפתי
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בימיםעשיתימהלאן?לגרור.עצמיאתליהיהאבלהתינוק,שלהמשאללאהייתי

בגדרהפגנהלאיזואוקפה,לביתהלכתיבעבודה,הייתילאואםעבדתי.הריהפנויים?

עללהרצאהבגדר?להפגנהאלךאניפתאוםללכת.חשבתירקהלכתי,לאכללשבדרך

לאחתאתקשראניואםוכתוב.קרואזוכרתלאהריאניאקרא?אניהאמנות?תולדות

תינוק.עלישאיןיקלטוישרהןהחברות

שאיננירקולאלפסגה.רגילשלאמישלדלילאווירשלסחרחורתאותיתקפה

חדהבתנועהאחת,בבתוהזדקפתימשהרהבתיעכשיו,עלי.אסורהגםהיאמורגלת,

אםגםשהרימבוכים,בהלתאותהבהלה.נתקפתי-המשאלהורדתמהפאנליםמדי,

מיםשלומזרקותצבעיםבשללושושניםירוקיםשרכיםעםגןאמצאלאלצאת,אוכל

ללכת.לאןידעתילאביניהם.

שאנילואמרתישנה,מיליוןלפניהכלב,עםאזשלי,חברשהיהלזההתקשרתי

רוצהשאניחושבהזמןכלאניייאמן,לאזה"היי,אמר:הואקפה.בביתשניפגשרוצה

להפריע,"רציתילאאבלהולך,איךולשאולאלייךלהתקשר

שבועותשלושהלהיותאמורהשחיתהלהודו,שלוהנסיעהעלליסיפרהואנפגשנו.

שהאבאלוסיפרתילשלומי.ושאללחזורזמןשלוקחאמרחודשים.לשבעהוהתארכה

כך,אוכךשוכבת.לאאיתראניזהואוליהלידה,מאזאיתישוכבלאוהמבדחהשמחשל

מכירהריאתההכל.שםמתרחבהלידהשאחרי"שמעתילו:אמרתישכבנו.לאעדיין

ולבדוק?"איתילשכבמוכןאתהמקודם.אותי

לידה?"אחריבדיכאון"את

יודעת,"לאאנימזהיותרלידה.אחרי"אני

במקוםאלאשם,לאהיאהבעיהאולילא?גינקולוגית,קצתבקשהזאת"תשמעי,

אחר?"

לשיםמפנטזתלאאניעובדה,מהחלון.שלנוהתינוקאתלזרוקמחשבותלי"אין

שואל."שאתהמהזהאםכבר,שישתוקכרית,עליו

אחר."משהוזהשואל.שאנימהלא"זה

אנימכךפחותועודלשמוע,רוצהלאאנידברים.מיניכלליאומרים"כולם

פעםשהיהמהביןשתחברתעלהאיזועלהזה,הרעיוןעלחשבתילכן ,לדברמעוניינת

בעתיד."אולישייתכןמהלבין

הסבה."עשיתיעכשיו?פסיכולוגיהלומדשאניזוכרת"את

אמרתי."הדחקתי,"

צחק.לאהוא

חייב."לאממש"אתהאמרתי,משנה,"לא"טוב,

שם."ונדבראליניסעבואיהכל.זהגרוע,יותרעודשתרגישירציתי"לא
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עץעםיפהברירהעכשיוגרהואהאחרונה.בפעםאצלושהייתימאזרירהעברהוא

אנשיםתמיר.כמוחרשים,דיסקיםעםשלו,באוטושנסענובזמןאמרהואככהבחלון,

הציעהואאליוכשהגענומלחינים.ואחריםנעצרזמןשלהאלהבימיםשיריםכותבים

רציתי.לאיין.רציתי.לאתה.רציתי.לאקפה.לי

מוכראיתר,לשכבנעיםליהיהברקע.מוזיקהעםשלו,בסלוןהספהעלשכבנו

בכלל.התרחבשלאאמרהואדבר.שוםעלחשבתיולאשלוהעורלתוךשתקתיוזר.

הייתפעםאבלדבר.אותובדיוקזהמכיר.הריאניאמר:הואבטוח?אתהלו:אמרתי

הואעכשיו.גמרתילאהרימזהוחוץלפעמיםשרקלואמרתיגומרת.כשהייתבוכה

וצחק. .נכוןאח,אמר:

יפה.באמתשלוושהדירהשכןאמרתיקפה.רוצהאניאםשאלהוא

והתלבש.אמרהואמעט,"עורממשלהגיעצריכהשלי"החברה

חברה."לךשישידעתי"לא

לישישלךאומרהייתיאםבטוחלאחודשייםלפנישערהאמתשאלת.לא"כי

רקשאנחנוחשבנובהתחלהבהורו,אותהפגשתישנה.חצייחדשאנחנולמרותחברה

דווקאופתאוםשם,שוניםבמקומותבמקרהנפגשנופעם,מריזהוגםביחד,מטיילים

זה."לגמרינעשהזהבארץ

שלה.תמונהלראותביקשתי

אמרתי.יפה,""היא

 .אמרהואחכמה,"מאורגם"היא

זהמכאן,עצמיאתאגרראניטוב,מוכשרת.גם"בטחאמרתי,ביחד,"באתמיר"זה

שאשאר."לענייןלא

בטוח."אניאותך,להכירתשמחהיאמפריעה.לאממש"את

בתמונה,מאשריפהיותראפילונראתההיאהקפה.בסוףכשהייתיהגיעהשלוהחברה

נוח.איתהשמרגישיםאחתמאיימת.לאאבל

עלושאלהבענייניםחיתהאותי.להכירושמחההרבהעלישמעהשהיאאמרההיא

התינוק.

שאלההיאשם.איןעדייןשלנושלתינוקלהםאמרתיהשולחן:עלהדבריםאתשמתי

אנימלחמות.יהיולאאוליואזיגדלקצתשהואמחכהאנייודעת,לאאניאמרתי:למה.

נוספות.בשאלותאיתילהתעמתרצתהלאשהיאחושבת

משקלבליענןכמוב'אנחנו'נעוסימנים,החליפולאערב.לארוחתאותיהזמינוהם

לנוהתקינההיאאמרו.הםלהתאוורר,הזדמנותזאתלא?למהלישון.גםאותיוהזמינו

היהמאתמול.מוכןהיהמהאוכלוחלקבביתמצרכיםלההיומנות,שלושחמה,ארוחה

 .עבורימבויםלאשזהברור
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שלושתנו.אתתצלםשהיאהציעהוהיאייןשתינו

ועכשיושנהמיליוןלפנישליחברשהיהזהאמרבבצלאל,"צילוםמלמדת"היא

עריכההואשלה"התחוםהמצלמות,בתיקיחיטטהשהיאבזמןשלה,חברהיה

 ,,וקומפוזיציה.

קרניים,שליחברשהיהלזהלעשותרציתיאלינו.והצטרפההמצלמהאתכיוונההיא

לזהלצוץשיכולותתפסתיהאחרוןברגעאבלבצילומים,עושהתמידשאניכמו

אליה.שנקלעתיהזאתהאומנתבמשפחהההומוראתהכרתילאנוספות.משמעויות

ויתרתי.

כאילולטובה.מנותקתמנותקת.הרגשתישלנוהתינוקשנולדמאזהראשונהבפעם

שובהםבי.טיפלוכלום.עלחשבתילאזמן,שלבריביירהשיזוףמחצלתעלמונחתאני

אצלם.לישוןאותיהזמינו

כל·כךרציתיאבלאמרתי.כמעטלטורח,להיותפוחדתלהתארח,יודעתלאאני

להבדיל.ידעתילאהביתה.לחזורעדייןרציתישלאאולהישאר.

כלכאילותפוחות,וכריותצחוריםכותנהמצעיעםהשני'בחדרמיטהליהציעוהם

 .לבואיחיכורקהזההזמן

אתכשהכרתיאיךונזכרתיבשבילישהוכןהלבןבחדרהלבנההמיטהעלישבתי

 .ידךעלמקוםקצתליותעשיזוזי'ואומר:עלינשכבלמיטה,נכנסשהואאהבתיבעלי'
אותי.הצחיקזהלמהזכרתילאאותי.הצחיקתמידזה

התמונהאתולקחתיבעלי,שלמהמשרדשלקחתיהתמונהאתמהתיקהוצאתי

שתימולי.אותןוהנחתישלה,המשוכללהצילוםמציודבשביליוהדפיסהצילמהשהיא

ישנתישבביתםהאומנתהמשפחהשלוזאתשליהביולוגיתהמשפחהשלזאתתמונות,

ב~י~טכשהואאחרתנראהשלישהתינוקכמהחשבתישלישייה.תמונהבכלעכשיו:

גאהבעליבטחואיךכל·כך.עמוקהשלוהחןוגומתחמודבאמתהואכמהוב~ךיז,

לגמריאחרתנראהושהבלאחדיוםשזהתופסלאהואלבד.לגמריבולטפליכולשהוא

הואשאולילבד,לאשהואפחדשלקורביזחלואזמרווח.שלשנייהבלירצוףכשזה

שתישאאחתהזה,בסיפורפונדקאיתרקהייתיואנישלוחברהשחיתהלזאתהתקשר

קוטפתלשעברשלווהחברההקשיםבחודשיםאותותגדלכךואחרברחמההתינוקאת

הזונה.חפירות,כלאתעכשיו

 .אשתובטחלהיותשהולכתשלוהחברהועלשליחברשהיהזהעלחשבתיכךאחר
בגללי.לאזההשני,בחדרשםעכשיו,שוכביםלאהםאםמקיומי.שכחושהםחשבתי

שלהם,בחדרהקירעלזבובלאזבוב.כמוהייתיבגללי.לאזהשוכבים,כןהםאםוגם

השני.בחדרזבובכמוהייתישלהם.במטבחבריבהזבובלא
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מכורחכפויהפלאפל.מוכרתשלהאוטובוס,נהגשללמשל,קופאיתשליד.מגע

בכניסהמותנייםעלביטחוןאיששלהנשקאחרהחיפושאו ,הצרהמסדרוןאותשלום,

היה.לאכאילומיד,עוברהמגעלרגע,נוגעותרכות,בטעות,מרפרפותאצבעותלקניון.

לאבניסיוןלידמידקטןכסףמעביריםזרים.שניביןנבוךמבטחולףלעתיםהיה.אבל

השמןאוהזקנהשלהידממגעסלידהשלרושםייווצרשלאלגעת,כןדווקאאולגעת,

המנוזלת.או

מלאכותי,לחיוךדומיםאלהכלנשיקה.לאליטוף,לאחיבוק,לאגםלא.ידלחיצת

המגמתית,המכוונת,הנגיעהשנשקלה.לאחררקשנכתבהלמלהמחושב,לדיבור

אוהבצלבריחהאצבעות,בזיעתלטנףלאלא,ככהלגעת,לאשנגע.מיכמואנוכית

מסריחות.ידייםמאותשכוסוהאוטובוסעמודיבריחהסיגריה,

הקופהמצטער.לא,קטן?כסףהדלפק.עלשטרמניחמחייך,אומראניתודה,

הדלפק.עלמניחההיאלא.ידי?בכףהכסףאתתניחהאםנספרים,מטבעותנפתחת,

שקניתי.הסנדוויץ'אתאוכלהאוטובוס,בתחנתמתיישבאניאולי.מרגישה?בי.מציצה

השחייה.ברינתאלצהריים,אחרבכלכמונוסע,

יעבורהעורחוםבטעות.תיגענהשרגליומישהולידלשבתמקווהאניבאוטובוס

ברגליו,ביייגעהואלידי.יתיישבשאולילמשל,הזה,החיילושלשליהמכנס,בדידרך

רעדעםמעלה·מטה,נקפוץיחדכשיעצור,קדימה,מעטניטהיחדבכתפיו.גםאולי

אינטימירגענוגעים.אבלרוציםלאזה,לצדזהזרים,שנימהרצפה.העולההמנוע

יזיזירגיש,החיילפתאוםכתף.אלכתףרגל,אלרגלשלושים,בןואדםחיילמוזר,

מהירמבטלרגע,רקאולהביט,לאישתדליקום,כךאחרהכתף.אתירחיקהרגל,את

מבויש.וקצת

לפחותלרווחה.נושםאניהשחייהברינתבמלתחותמיםשלקולותשומעכשאני

חולצה,רקשלגופוזקןשלושה.שםיהיואולישלי.הרעבלמבטתמיםקורכןאחד,גוף

מהמקלחותשתיים.כך.אחרמידשיגיעושלישילהתלבש,יסייםשבדיוקשמןבחור

מעלארוכה,מראהתלויהבשורההמסודריםהמקלחתתאימולתפוסות.תהיינה

המתקלחיםכלאתכמעטרואהשמתקלחמיוילונות:איןהמקלחתולתאיהכיורים,
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להיטיבהאמצעיות,המקלחותבאחתלבחורתמירמשתדלאניבמראה.משתקפים

 .היתראתלראות

הזקן,שלהרפויהאשכיםבשקארוךמבטלשלוחשלי,הארוניתאתלסדראוכל

שיערפלומתמכוסהנמוך,ארםשניים,יתקלחוליריהמקלחת.אלולמהרלהתפשט

איברובממריגאהבמלתחות,עירוםשמשתההזהמכיר,שאניהבלונריוהנערשחור,

למקלחותגםנכנסהייתיבשמחהעירומים.אנשיםלראותאוהבאנילפניו.המתנדנד

אותוהיהלאזהאבלנודיסטים,לחוףפעםהלכתילהתגנב.האומץליהיהלוהנשים,

שהתהדרהזה,הנערכמובדיוקואגן,חזהמבליטיםגאים,הסתובבוהנודיסטיםהדבר.

שבדרךזהאתמחפש,אניהתמיםהעירוםאתבגריו.מיטבהיהכאילוהעירוםבעורו

כמורגעי,מגעבכתפינגעהוכתפולאחורצעראלי,בגבוכשהיהאחת,פעםרקאגב.

האדםמראהכמוהאוטובוס,בעמודבמקוםיריבכףבטעותשאחזההגברתשלירה

עיני.עלבטעותומרפרףמוליהמתקלחהשעיר

מבט,לנעוץלאלהביט,לאמשתדליםוזרים,עירומיםבמלתחותמסתובביםכך

להתלבשלהתנגב,לשתוק,כללבררךלשתוק,אובריחהלספרמשפט,מלה,להחליף

וללכת.

מעלהמשרדיםבנייןלמעליתנכנסאנימהמלתחות,יוצאשאניאחרילפעמים,

השקיות:עםהבחורהכמולנרם.מוטבאנשים,עורשייכנסוממתין ,ויורדעולהלכריכה,

מעלהלטפסמתחילההמעלית . 5קומהעללוחצתהיאנסגרת,הדלתלמעלית,נכנסת

אתמריחאניזו,שלנשימותיואתזהשומעיםנוגעים,כמעטקרובים,עומריםושנינו

מביטיםשותקים.הפלורוסנט.שלהבהירבאורמקרובפניהאתורואהשלההבושם

עולההצורך,מהשתיקה.האינטימימהמעמד,נבוכיםיחד'תקועיםכל·כךקרוביםסביב,

תגיע.כברהחמישיתשהקומהההמתנהמתוקףהשקט,מתוקףהמעמד,מתוקףמיד

בשתיקה,יוצאתוהיאנפתחתהדלתלרווחה.נושמתהבחורהעוצרת,המעליתלבסוף

שהזמנתינערת·הליוויזרה.שובלדרכה,ופונהטוב","יוםאו"שלום",אומרתאולי

 ...סתםתגעי ...תנסיאל ...בכוונה"לאאמרתי, " ...ככה"לאמיטתי.עלמבולבלתישבה

אבלזועפת.הלכה,לבסוףהצליחה,ולאבינגעההיא ." ...כוונהשוםבלי ...סתםפשוט

שחיפשתי.שלההמגעאתבזיכרוןפתאוםמצאתיחולצה,בליבסלון,לברכשישבתי

למגע.שמעברהמגערוצה.אנימהלהביןניסתהכאשרשלההמבולבלהמגע

גופיםעירומים.גופיםעלחושבאנייעבור,שהיוםסתםאולאוטובוס,ממתיןכשאני

תחתמזיעיםהמכוסים,במקומותלפעמיםמופיעיםפצעוניםדהויים,בחורף,לבנים

מפניהמוצנעיםהאזוריםאתתוחמיםשיזוףשלסימניםבקיץ,והצמר.הברשכבות

השחום,העוררקעעלבולטיםורכים,חיווריםנשאריםוהםהעור,אתהצורבתהשמש

כלשלהם,האינטימיותגבולותאתלפניפורציםלאט,מולימתפשטיםהםהצרוב.
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גופיה,חולצה,הזרות.והעינייםהשמשמןהמוקציםואזוריואחדכלוגבולותיו;אחד

עומדיםהםבתערוכה,כמובמקלחות,כך,אחרתחתונים.קצרים,ארוכים,מכנסיים

אתמנפחיםהכרס,אתמכניסיםבמראה,בעצמםמתבונניםומסתבנים,בשורהלפני

שקהרגליים,כפותאתלסבןכדירוכניםמסורבלים,גיחוך,מעורריגופיםהשרירים.

רחמים.ומעוררתלושנראהמדולדל,הפשוקות,הרגלייםביןמאחור,תלויהאשכים

לאשרכן.זהלצדשהתקלחזהשאלמתרומם,"חראחתיכתמסתכל,אתהמה"על

ונעמדמהמקלחתיצאשלישי,נבחשאלה,"אותךשאל"הואמבטי.אתהפניתיעניתי,

הא?מסתכל,"לאעניתי.כלום,"עלמסתכללא"אנינוספים.שנייםמאחוריומולי,

"אתהסטירה.ליהכניסשניאותי,דחףמהםאחדשלנו."בתחתהעינייםאתתוקערק

-לאונן?"מהעלכךאחרלךשיהיהכדיבאאתהיום.כלרואים?לאשאנחנוחושב

מחוץאלאותיגררוהםאותך?""מגרההזין'אתלעצמוותפסאחדצעקאותך?""מגרה

ביובעטואליהםהצטרפוהתלבשושכברשלושהעודהרצפה.עלהחלקתילמקלחת.

וחסמוספסליםשנימשכוהכניסה,דלתאלמיהרושנייםגידפו.צעקו,הכיוונים,מכל

אתליתפסומהםשנייםבתחת,"אוכלים"שונאיםצעקו,הםהומואים,""שונאיםאותה.

תפסו"תפסו,-לך?""נעיםצעק,לך?""נעיםהפנים.עלליהתיישבמהםאחדהידיים,

אותן.פישקורגלי,אתתפסושנייםבידי.שאחזמאלהאחדקראהרגליים,"אתלו

סכין?"לך"יש

סכין?""למה

עליסתכללאכברהואכךאחרלו,נחתוךשנייה,מילהבריתלונעשה"בואו

כלום."

קם,פני,עלשישבזהאמראותך,""עזובחזק.אותיתפסוהםאבללהתנגדניסיתי

עליו."להשתיןכשאפשרלהסתכן"למהבי,בעט

נהנובפראות,צחקווהםשם,כששכבתיאז,שהרגשתיכמוקייםהרגשתילאמימי

חסמוהספסליםאבללמלתחה,הכניסהדלתאתלפתוחמנסהמישהושמעתיכל·כך.

השתינומעלי,נעמדומהםשנייםחדלו.הניסיונותאותך."נהרוגתצעק"אםהדלת.את

ותפסזה,"את"אושלו,בזיןאוחזמהם,אחדצעקזה?"אתרוצה?אתהזה"אתוצחקו.

ראיתיאלימה.לאורגיהמקדיםמשחקכמונראתההשתלהבותםהצוחק.חברושלזהאת

שביקשזהעלי.ירקוכאשראותי,גידפוכאשרבי,בעטוכאשרמתעוררתזקפתםאת

המלאה.זקפתואתוחשףמכנסיואתפתאוםהסירועכשיולבוש,היהסכיןלמצוא

חבריו,צעק.הרגליים,"אתלותרימו"תרימו,איברו,אתמעליהניףרוצה?""רוצה?

אותי.שיחדרולעשות,מתכווןהואמהשהבינו

מזה."ייהנהעודהואמטורף,חתיכתאותך,"עזוב

מהםאחדאליהתקרבפעםמדימגדפים.כשהתלבשו'הרצפהעלשוכבנשארתי
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הסיטוהאסלות,אחתלתוךאותםוזרקובגדיאתלקחוכךאחר ,עליירקאוביובעט

והסתלקו.מהדלתהספסליםאת

וכשנגמרבמקררשנותרמהאתאכלתילצאת,העזתילאארוכים.ימיםבביתנשארתי

התקשיתיבבקריםיותר.דחוסיםהפכוהחדריםהימים,שחלפוככלאכלתי.לאהכל

הימיםשלהרפאיםלרוחותמכעדדרךפילסתיהלילה.שלהאיטיתהגסיסהאתלשאת

לרגעחיכיתיכמוני.מעש,חסרותוהסתובבוהקטנה,הדירהבתוךשנכלאוהקודמים,

לברוחהזדמנותחיפשתישחשתי.הפרטיותמחוסרהנורא,מהרעשאותישישחרר

כלעליושבותלשירותים,בדרכןדרכיהחולפותדמויותיאתהחוצהאתייחדולגרוף

מצאתי.לאאבלמיטתי,עלבעשרותשוכבותהבית,מכיסאותכיסא

גדוליםמלתחהלאולמותנכנסאניזרה.שחייהבכריכתשאניחלמתיאחדלילה

שורותשבתוכה.האדםואתאותהמחפשאנייחידה.מקלחתשלקולשומעאניוריקים.

המקלחתקול .בהןהתקלחועכשיורקכאילוורטובות,ריקותמקלחותשלשורותעל

יותר,ומהרמהרצועדהריקים,באולמותמסתובבאניאותה.מוצאלאאניאבלמתגבר,

ממשיךאנימהבילות.עודחלקןורטובות,ריקותכולןהןאבלהמקלחותלאורךרץ

הםפנימה,מעמיקשאניככלהשירותים,לאולמותמגיעהרעש,למקורלהתקרב

הרצפהטחב,מכוסיוניאגרותקירותעכורים,מיםמוצפותמשתנותיותר.מלוכלכים

אתעכשיושומעאנישכבות.שכבותעליהשנאגרישןמשתןמסריחהודביקה,רטובה

שירותים ,כאןהדלת,מאחוריהזאת,הפינהמאחוריהנה, ,כאןהוא ,בבירורהמיםקול

דולפים.

המוצףהמטונףהגיהינוםלתוךויותריותרעמוקחודררקאבללצאתרוצהאני

כברעכשיויורדת.חשיבהונעלם.מתרחקהמיםקול .בעברכאןשהיוהאנשיםבנוזלי

המדרגה.עלכאןאשברקבטינופת.דרכיאתאגששלאהריהיציאה.אתאמצאלא

לבד.הזה,בסירחוןהזה,בשקטעצובשיראיזהאשרוקאולי

האוגרעורמכוסיםזוהמהשקיומתבשמות,מתקלחותמטונפות,חיותהםהאדםבני

אבריםנשפך.והכלחותכיםרקוהזיעה,השתןהצואה,הקיא,אתהלכלו,ךכלאתבתוכו

ישנים,כשהםלמחצה.מעוכליםוחומריםמיציםבלילתגולשת,טינופתוורודים,לחים

מלאכביסה,אבקתשלניחוחהמדיפיםלבניםסדיניםמכוסיםהמצוחצחים,בחדריהם

פתוחפהמטומטמת,הבעהעםקפיציםמזרניעלסרוחותגופותבסירחונם,החדר

השיניים,ביןשנותרמרקיבקיבה_ומזוןריחמפיצותנחרותעמוקות,ונשימותלמחצה

חלון,לפתוחממהריםוהםמסירחוןמחניקהחדרבבוקרהקפדני.הצחצוחלמרות

עדייןשערםהספסלים,עליושביםהםבאוטובוס.אותםפוגשאניולהתבשם.להתקלח

נפוחות,העינייםאפור,העוראבלהפניםעלטריעודהאיפורוסבון,שמפוניחוחרטוב,

אותםמקיףעדייןבבוקרהחדרשלהדחוסהאווירבהם,דבקההשינהעייפה.ההבעה
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אתמעלימיםבהיחבא,מפליציםהםברחובות.מתרוצציםהטינופתשקיאותי.וחונק

כרילהסתלקוממהריםציבורייםשירותיםבתאימחרבניםבריאורורנט,הזיעהריח

בבטניהםהזבלאתלעצורמצליחהעוררקהדפנות.אתבצואהטינףמייידעושלא

אלךלאלשם.אחזורלאלעולםהשחייה.ברינתבמקלחותנשטףהעוררקהנפוחות.

אחרת.לכריכהגם

ללבושברישול,להתגלחלהסתרק.לאשפחות.כמהלהתקלחמשתדלאניעכשיו

שאניארוטייםבסרטיםצופהאנילפעמיםומשמין.זולאוכללאכולמהוהים,בגרים

והשבעים,השישיםמשנותישניםסרטיםשבת.במוצאיהגרמניתמהטלוויזיהמקליט

בקפידה,בהםצופהאניערווה.שיערוקצתשדייםישבנים,רקמראיםבהםסרטים

שערותמביןהשפתייםלרגעוהציצוחמקובהןהקטנותהצילוםטעויותאתמחפש

אניהרגיש.שהבמאיבליהמצלמהמולאלפתאוםקפצוהגברייםהמיןאבריאוהערווה,

העירומים,והצעירותהצעיריםאחריבדריכותעוקבושוב,שובהללוהסרטיםעלעובר

נראים.אבללהיראותהתכוונושלאגוףחלקיהמגלותהקטנותהטעויותאתמחפש

בעורממשכיפוחדואניהכיוונים,מכלעליסוגריםשהקירותמרגישכשאניובלילות

להתיישבאוהבאניהעיר.במרכזהבאריםלאחריוצאאניהרפאים,רוחותישובורגע

מקשיביםלמאפרה,שותפיםזה,לצרזהישוביםהבר.לאורךכמוניבורריםאנשיםלצר

אינטימיתבבועהמוקפיםזה,שלרמותואתזההעיןבזוויתרואיםמוזיקה,לאותה

אבלאלי,לפנותמאנשיםמונעשליהמראהכללבררךושותקים.אחווה.מעיןמביכה,

שיגעו'מייחלמחייךרקאושמעתישלאפניםמעמיראניזאת.בכלפוניםהםלפעמים

רקאבללבר,מתחתבזוזותגענהכשרגלינואותתנגשנה,והידייםכשנאפרבטעות,בי

לשקר.לדרוש,לבקש,לאלחטט,לאלדבר,כריולאלפתותכרילאבטעות,

הכפויים.האינטימייםומהמצביםהקטנותמהנגיעותלינמאסבהםרגעיםוישנם

לקרוערוצהאניוהמעונים.המעניםבעברי,רמהבידלשלוטמל,ךלהיותרוצהאניאז

מליםללאצלול,בקוללקלל,לאולשיר,החוצהלפרוץהטינופתלכללהניחהעור,את

אתרוצהאניהכאב.זעקותאתותחרישאותישתמלאמגרוניטהורהמוזיקהלהפיק

"להכאיב,הקול,מיתריאתלקרועלצרוח,רוצהאנימוות.ערבישתכההזוהטרףחיית

הלקוחות,אחרלצרמתיישבהבארים,לאחרממהרנרגע,אניבסוףולמות."לסבול

מקרבתי.הנבוכהגופובהילתומתחמם

אתמניעהעדינה,אשההיאהפלאפל.מוכרתאצללאכולהולךאניצהרייםמרי

לאפעםאףאנחנובחיוך.אותימקבלתאותי,מכירהכברהיאושלווה.ברכותאבריה

מכינהכשהיאבהמתבונןאניהפלאפל.אתאוכלאניאידבדיוקיודעתהיאמדברים.

אחרכלהפלאפל,כדוריאתמניחהבקפידה,החריףאתמורחתבאיטיות,המנהאת

סופרתהקופה,אתפותחתאותו,לוקחתהיאהדלפק.עלהשטראתמניחאניבמקומו.
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לרגע.נוגעותרכות,בטעות,מרפרפותאצבעותידי.בכףאותםומניחההמטבעות,את

היאנראתהשליאימאאיךלדמייןמנסהכשאניהיה.אבלהיה.לאכאילוחולףהמגע

אתשמכווץנעיםחיוךשלוות,פניםגדול,חזהמלאה,הפלאפל.למוכרתבעינידומה

לרגע,רקנוגעים,אנחנוהפלאפל.מוכרתשלהקטנהבחנותעומדאנייוםמדיעיניה.

יד.בכףאצבעות
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והחייםהםפרות

יותרנכוןחומרי·החיים.עלביטוי)(שלצורהלכפותפירושואיןשלכתובמאליומובן

ועשהשאמרכפימוגמר,הבלתישלהצורה,חסרשלממינוהיאשהספרותלטעון

לאשלעולםבמהבהתהוות,לעסוקפירושולכתוב .) Gombrowicz (גומברוביץ'

אונתוניםמחומרי·החיים,שגולשבמההיעשותו,במהלךיישארשלעולםבמהיושלם,

אואפשרייםחומרי·החיים,אתהחו;המהלך·חייםכלומרתהליך,היאכתיבהאפשריים.

מתגלגליםבאשה,מתגלגליםבכתיבהמההתהוות:נפרדתבלתיהיאהכתיבהנתונים.

ניתןהבלתישלז;,פועדבמולקולה,ומתגלגליםהולכיםבצומח,מתגלגליםאובחיה

קלזיולהשלברומןכמומסוים,קולאורךבזהזהמשחושדיםאלהגלגוליםלתפיסה.

) Le Clezio (, לז;,;ניםלשערים,בהתאםהרמות,בכלאחתובעונהבעתמתקיימיםאו

לאווקרפטשלרבת·העוצמהבעבודתוכמוכולו,העולםאתהמרכיביםולאזורים

) Lovecraft (. האדם·שכןבאדם,מתגלגליםאיןולכןהאחרבכיווןהולכתאינהההתהוות

החיהשהאשה,בעוד ,הכלעלעצמהאתלכפותהמבקשתשלטתביטויכצורתנוכחגבר

שבהיותהבושההברורה.צורתןעלהמערים ,נגוזמרכיבתמידכוללותהמולקולהאו

עליהזאתבכל-המתהווההיאכשהאשהוגםלכתיבה?מזוטובהסיבההיש-אדם

להתהוותלעצמה.לתבועשתוכלמעמדעםדברלואיןזהוגלגולבאשה,להתגלגל

השכנית,אזוראתלמצואאלאמימזיס),חיקוי,(הזדהות,צורהלהשיגפירושואין

חיה ,כלשהימאשהלהיבדלעודאי·אפשרשבוהשחרית,שלאואי·מובחנותשלאזור

במהאלא ,~כללילאואףמדויק~לאכאןמדוברואיןכלשהי:מולקולהאוכלשהי

הבלתישצורתובמהמוקדם,קיוםשלרמזיםעלנשעןשאינובמהלחיזוי,ניתןשאינו

שנוצריםבתנאידבר,כלעםשבניתאזורלכונןאפשרבמינו.יחידאותועושהמוגדרת

 .) Dhotel (דוטלאנודהאצלה.ר 9ה~שיחשלבמקרהכמולכך,הספרותייםהאמצעים

תמידהיאההתהוות.י nוהצומהחיממלכותביןהסוגים,ביןהמינים,ביןעוברמשהו

משפיעהיידועהעדרואולם,אחרות.חיותב~רבחיהנשים,ביןאשה"בקרב":או"בין"

הגורמותצורניותתכונותמשוללכשלעצמו,ומתהווה,ההולךהפרטכאשררקכוחואת

באינדיאני,מתגלגלקלזיוכשלהשלפנינו").("החיההידיעהה"אאתלולהדביקלנו

:ואד דrו9~ב תולגלגתהה לע ;Andre Dh6tel ,Terre,5 de memoire Editions Universitaires ואד: 1 

La chronique.fczbuleuse Minuit, p. 225 
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ב~צית":לבנותאוהתירסאת"להשביחיודעשאינוגמור,לאאינדיאניתמידזההרי

קפקא,אצלאופן,באותו 2הצורניות,מתכונותיועוטהמשהואיותרלשכנ~תונכנסהוא

מדובראיןאבלאתלטיות,שלמידהמחייבתכתיבהכל 3לשחות,יודעאינושחייהאלוף

אולימפי,למשחקהכתיבהאתהופכתאוהספורטעםהספרותאתהמזההבאתלטיות

מיש;,כדבריבמיטה,ספורטאיהגוף:ובבגידתכמגוזדווקאהניכרתבאתלטיותאלא

החיה-ספיריטואליסטיתקדומהלדעהובניגודמתה;כשהחיהבעיקרבחיהמתגלגלים

ד"הפיעלספרות,בואו.אתומזהההממשמשבמוותהחשההיאלמות,היודעתהיא

"רגלינוהחולד:שלבמותותחילתהקפקאפיועלהדורבן,שלמותועםמתחילהלרוכס,

כותביםאנחנו 4ורוך,"חמלהבבקשתמעלהמתוחותוהעלובות,האדומותהקטנטנות,

מעקפיםלהתוותחייבתהשפה 5מוריץ,פיליפקארלאמרבמותם,העגליםבשביל

בן·תמותה.ביצורהתגלגלותהואכזהמעקףכשכלמולקולריים,חייתיים,נשיים,

ההכרחייםהמעקפיםמכלולהואהתחבירבשפה.ולאבדבריםלאישרים,קוויםאין

שבדברים.החייםחשיפתלשםמחדשפעםכלהנוצרים

שלך,האבלורגשותאהבותיךמסעותיך,זיכרונותיך,אתלספרפירושואיןלכתוב

בהפרזהאובמציאותבהפרזהנחטאאםמשנהזהואיןשלך.והפנטזיותחלומותיך

עלהמושלךהאדיפליבמבנהנצחיים,באבא·אימאמדוברהמקריםבשניבדמיון:

זההואהאבהספרות,שלהאינפנטיליתהתפיסהלפיהמדומה.בנבכימופנםאוהממשי

בשבילכותביםאנושהריהחלום,בחיקכמוממשהמסע,לאורךמתחקיםאנושאחריו

הפסיכואנליזציהאתהזה,האינפנטיליזםאתלקצהועדדחפהרובוטמרתהאבא·אימא.

 6לאסופי,אולממזרלהפוךהברירהאלאנותרהלאהרומניםולמחברהספרות,של

שלי,"החתולמסוגאדיפליתמרדוקציהלבטחמוגנתאינהבחיהההתגלגלותאפילו

הםעלישכותביםהפשוטיםוהאנגליםג'ירפה,אני"אםלרוכס,כדברישלי",הכלב

אתם-שאניהחיהואת ....מזוזושונותהחיותלכם:הנהאזומחונכים,נחמדיםכלבים

אלאמוגדרבבלתימטפלותאינןהפנטזיותככלל, 7אינסטינקטיבי,"באורחמתעבים

,לה Le proc·es-verbalשלו,הראשוןברומן ., J.M.G. Le Clezio, Hai', Flammarion, p . 5ראו: 2

התגלגלותתוךואזבאשה,התגלגלותתוךתחילההנתפסתדמותממשמופתיבאופןמציגקלזיו

נמחקת.היאשםחדירה,בלתיהתגלגלותתוךולבסוףבחולדה,

 , 165עמ'שוקן,כרמל,אברהםתרגום:מאבק,שלתיאורכלב",של"חקירותיוקפקא,פרנץ 3

מכתביםקפקא:שלהאהרוןהמשפטקאנטי,אליאסאצל:מצוטטבדוד,למקסבמכתבקפקאפרנץ 4

 . 132עמ'עובד,עםבר·חיים,רחלתרגום:פליצה,אלקפקאשל

 J.C. Bailly, La leiende di.sper.see: antholoiie du romanti.1·me allemand Bourgeois ,ראו: 5

38 . p 

6 Marthe Robert, Oriiin:; of'the N(Jvel, Indiana UP 

 The Letter.1· (Jf D.H. Lawrence ,בתוך: 120,5,1929מאריי,מידלטוןלג'וןמכתבלרוכס,ו.ה. 7

294 . Cambridge UP, p 
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חיכהל"אבילפיכךהופךכלשהומוכה""ילדשייכות:יחסישלאוהאישישלכבמסיכה

מתחתמגלהכשהיאאלאמופיעהואינההנגדי,בכיווןהולכתהספרותאבלאותי."

הכללה,יהיהלאשלעולםמה-אישיהבלתישלעוצמתואתלעיןהנראותלדמויות

אינםושניראשוןגוף ...ילדבטן,בהמה,אשה,גבר,ביותר:הגבוההבדרגהייחודיותאלא

גוףבנונולדכאשראלאמתחילהאינההספרותהספרותי:המבעשלהאפשרותתנאי

שהדמויותנכון 8בלנשו),של(ה"נייטרלי"אנילומרהכוחאתמאיתנוהמפקיעשלישי,

כללי:אומעורפלדברבהןואיןלגמרי,אינדיווידואליבאופןמטופלותהספרותיות

אותןהנושאחיזיוןשלבמדרגותאותןמעליםכאילוהאינדיווידואלייםתוויהןכלאך

שלדמות-החיזיוןמולאחאבעבורן:מדיחזקגלגולזההיהכאילוהאי·מוגדרות,לעבר

אשה(לאהובהייחודייםתוויואדרבא:טיפוס;איננוואופןפניםבשוםהקמצןריק.מוכי

אתמוצאשהואכךכדיעדזהב,חוזההואחזיונו:אלגישהלומאפשריםונו')צעירה,

 , ...-קמצןמוגדרהבלתישלבעוצמתוזוכההואשבמהלכוכשפים,כבמעשהנגוזעצמו

פונקציית-הבדיוןברגסון,שהראהכמואבלבדיון,בליספרותאין ...זהבעוד , ...זהב

בהשגתכל,קודםעניינו,אני.שלהשלכהלבצעאולןמ;תפירושואין-הבדיון

הללו.לעוצמותהללו,לגלגוליםעדבהתעלותהללו,החזיונות

מצביםאלאמהלכי·חייםאינןהפסיכוזה,הנוירוזה,נוירוזות.בעזרתכותביםאין

עצירהאלאתהליךאיננוהחולינחסם.מסוכל,מופרע,כשהתהליךנופליםשלתוכם

רופארופא,דווקאאלאחולהאינוזה,במובןוהסופר,ניטשה."ב"מקרהכמותהליך,של

הספרותהאדם.עםמבלבלשהחוליהתסמיניםכללהואהעולםהעולם.ושלעצמושל

אותהכאן(ניכרתבריאותלשפועאמורשהסופרולאבריאות:שלכמפעלאפואמופיעה

לעמודשאיןרופפתבבריאותחמושהואהאתלטיות);שלבמקרהשראינודו·משמעות

מדיחזקים ,מדיגדוליםדבריםעםבמפגשיוושמעשראהממהנובעתוהיאבפניה,

לאשלמהשבריאותגלגוליםבוהותיראבלאותומחץשמהלכםדבריםמחניקים,עבורו,

תוףועוראדומותבעינייםהסופרחוזרושמע,שראהמהמכל 9כדוגמתם,מאפשרתחיתה

באדםנכלאושבומקוםבכלהחייםאתלשחררכדימספקתתהיהבריאותאיזומחורר.

שפינוזה,שלזוכמורופפתבריאותובאמצעותם?האורגניזמיםמי~יבתוךהאדם,ובידי

בדרכה.נפתחתהיאשלקראתוחדשחזוןעלתעיד ,מעמדמחזיקההיאעודכל

8 , art du _feu Gallimard, pp. 29-30; L'entretien infini Gallimard קMaurice Blanchot, La 

563-564 . pp נדמהאני."לומדהכוחעלויתורכאמצעותאלאלתופסושאין[לדמויות],קודה:"משהו

הראשוניםהגופיםשני-המצמידיםבגופיםהדואההלשוניתלתפיסהלהתכחשמבקשתכאןשהספרות

המבע.שלהאפשרותתנאיאת-

 Henriראו:רופפת,שבריאותםאלהאוהבריאותחסריבשבילאמנםבריאות,שלכענייןהספרותעל 9
Michaux, postface a Mes proprietes in La nuit remue, Gallimard קלזיו,לה;וכן· Hai , 'עמ

רפואה."רקאלאאמנותשאיןנדעאוליאחד"יום : 7
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שלתפקידההיאהעםהמצאתחסד.עםשלהמצאההיאככתיבה,כספרות,הבריאות

קולקטיבייעדאומקורלעשותםכדיאלאבזיכרונות,כותביםלאהבדיון.פונקציית

ישהאמריקאיתלספרותולהכחשותיו.לבגידותיומתחתקבורשעדייןעתידי,לעם

היוכאילוהפרטייםזיכרונותיהםאתלספרשבידםסופריםלייצרבמינומיוחדכוח

"פורשודלףתומסהארצות.כלממהגריהמורכבתאוניברסלית,אומהשלזיכרונותיה

דבריםנעמיד 10האחד,"האדםבחווייתעצמהאתהמוצאתכולה,אמריקהאתבכתיבתו

האחוזלנצח,קטןקטן,עםאלאכולו,בעולםלשלוטשנקראתאומהזואיןדיוקם:על

נחות,ממזר,עםהסופר,שלבאטומיםאלאקיוםכזהלעםאיןואולימהפכנית.בהתהוות

תהליך'אלאמשפחתימצבעודהוראתואין"ממזר"נשלם.טרםבהתהוות,תמידנשלט,

קפקאהסופר.שלהגלגולזהלנצח.נחותגזעבןכושי,בהמה,אניגזעים.שלסחףאו

שלאוקטן'עםשלקולקטיביכמבעספרותהציעו(באמריקה)ומלווילאירופה)(במרכז

אםגם 11ךבאמצעותך,בסופראלאביטויםאתלמצואיכלושלאהקטנים,העמיםמכלול

קולקטיביתהתקנהאלאאינההיאיחידות,פועלותנפשותאלתמידחוזרתהספרות

שאינההזיהאיןאבא·אימא:שלענייןאיננהזוהזיהאךהזיה,היאהספרותהמבע,של

האוניברסלית.ההיסטוריהאתרודפתושאינהוהשבטים,הגזעיםהעמים,דרךעוברת

היאהספרותיבשות".ושלגזעיםשל"נדידתםסיפורהיסטוריו·עולמית,היאהזיהכל

חולי,היאההזיהההזיה.קטבישניביןגורלהאתמחפשתהיאזהובתפקידההזיה,

גםבהישאךולעליונות.לטוהרהמתיימרגזעמקימההיאכאשרהידיעה,בה"אהחולי

תחתלסעורחדלשאינוומדוכא,ממזריעםבאובמעלההיאכאשרהבריאותממידת

כתהליך.הספרותבמערותולהסתמןוכולא,שמוחץמהכלנגדלהתקומםשליטיו,

אנושםוגםההתהוות;אתאוהתהליךאתיקטעחולישלשמצבסכנהיששםוגם

המתמדתהסכנהולאתלטיות,לבריאותיוחסהשכברהדו-משמעותאתומוצאיםשבים

סמויפאשיזםלעברהספרותאתותוליךהממזרותבהזייתתתערבבהשליטהשהזיית

ולהיאבקעצמהבתוךלאנחנוהמתמשךהמאמץאתותזנח-נאבקתהיאשבוהחולי-

הבריאותיצירתאתההזיהמתוךלחלץהיאהספרותשלהסופיתמטרתהעצמה.נגד

בשביללכתובחיים,אפשרותשלכלומרעם,שלהמצאההזאת,ההמצאהאתהזאת,

 .>"ם w"בויותר "םוק~~,,פחותפירושו(כש"בשביל" ...הזההחסרהעם

10 ,] Andre Bay, preface a Thomas Wolfe, De la mort au matin [From Death to Morning 

Stock 
עמ'שוקןאיזק,חייםתרגום: , 1913-1910יומניםראו"קטנה",המכונהספרותעלקפקאלמחשבת 11

 , , Herman Melville, Pierre Leyrisראו:האמריקאיתהספרותעלמלוויללמחשבת ; 163-160

237-240 . viens-tu, Hawthorne ?, Gallimard, pp גiPhillippe Jaworski D'o ; גם:ראוHerman 
·pondenc·e, Northwestern UP ~ Melville, Corre 
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פרוסט,כדבריבשפה:הספרותשמחוללתהתמורותאתלראותניטיבעכשיו

הסופר,שגילהעגהאיזואואחרתשפהשאינהזרה,שפהשלסוגבהמתווההיא

הזיהה"גדולה",השפהשל"הקטנה"עצמה,שפהאותהשלבאחרתהתגלגלותאלא

אתקפקאמדובבכךהשלטת.המערכתשלידהמהישגהחומקכישוףבה,שאוחזת

שאתםממהמלהמביןאינניזאתובכלשפתכם,אתדובראנישלו:השחייהאלוף

אומלים,שליצירהבואיןסגנון:תחביר,יצירתהואהזההלשוניהגלגולאומרים.

שהספרותכךהתפתחו.שבתוכההתחביריתלמערכתמחוץהנאמדיםתחדישים,

חדשהשפהשלהמצאהגםאבל-האםשפתשלוהרספירוקהיבטים:שנימציעה

להתקיףהיאהשפהעללהגןהיחידה."הדרךתחבירשליצירהבאמצעותהשפה,בתוך

בהזיהאחוזהשהשפהלומראפשר 12לשונו,"אתלעצמולסגלחייבסופרכל ....אותה

אינהזרהששפהמכךנובעהואהשלישי:להיבטובאשרמתלמיה.לחלצההמצליחה

צדאלאוחוץאל , ryקצאפסאלתינשאתזדעזע,כולהשהשפהבליבשפהנפערת

אינםאלהמראותשפה.שוםשלממינהעודשאינםוקולותממראותהמורכבאחר,

השפהשלהתפרבקוויושומערואהשהסופרממששלאידיאותאלאפנטזיות,

נצחכמוממנו,חלקשהןבאתנחתותאלאלתהליךבהפרעותמדובראיןובבקיעיה.

אינןהןבתנועה.אלאלעיןנראהשאינונוףכמוההתהוות,מתוךאלאמתגלהשאינו

החייםמהלךהספרות:תכליתזוושומע,כרואההסופרשלה.החוץהןלשפה,מחוץ

האידיאות.אתשמכונןהואבשפה

אוטושלהספרותאתהמתמדתבתנועתםחיים ?7הההיבטיםשלושתאלה

) Artaud (: האםשפתשלבהתפרקותההאותיותקריסת) ... R, T (; בתחבירשיקומן

ולבסוף ;)" eTReTe "(שפהיוצריתחבירי,מטעןבעליחדשיםבשמותאוחדש

לאסליך,אצלוגםכולה.השפהשואפתשאליוהא·תחביריהקצההנשיפה,מילות

שפתשלפירוקהאוהלילה"קצהאל"מסעבקצרה:אמנםזאת,לצייןשלאנוכל

אוגיניול""חבורתהשפה;בתוךכשפההחדש,התחביראובאשראי""מוותהאם;

לכתובכדינפץ.קולותעםאורקוליכחיזיוןהשפה,בגבולותהניתניםהציוויים

התחבירשיצירתבאופןאבלנסבלת,בלתיפתאוםתהיההאםששפתאוליצריך

תחביר.לכלמעברשלה,החוץאתתגלהכולהושהשפהזרה,שפהמעידבהתתווה

רחוקשעודנוהיטביודעהוא·עצמואךבכיבודים,לא·פעםזוכהאחראוזהסופר

מהשלמתרחוקרגליו,מתחתלהישמטחדלושאינולעצמושהעמידהיעדמהשגת

ששואללמיסופר.שאינומשהואחר,במשהולהתגלגלגםזהלכתובהתהוותו.

הסופרכתיבה?עלמדברבכללמיעונה:ודלףוירג'יניההכתיבה,עשויהממהאותה

 , 1הערהלעילרוטל,ראו 12
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אחרים.בענייניםטרודהואבזה;מתעסקלא

הספרותיות,הכוונותבעליהספריםעושיביןשגםנראהאלה,אמות·מידהלפי

סופרים.להיקראיכוליםמאודמעטיםהמשוגעים,בקרבואפילו

רזדפנהרגב,יואללרסקי,רעואלחייםמצרפתית

 sמטעם
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רזודפנהרגביואללוםקי,דעואלחיים

והחיים""הספרותבשולי

"ביקורתהאחרוןספרואתפותחוהואדלז,שלהפרידהמחיבוריאחדהואזהטקסט

אלקפץ·נפל(דלזמותולפנישנה ,-1993בבפריזלראשונהאורשראהוקליניקה",

בביקורתעוסקיםוקליניקה""ביקורתשלהפרקיםרוב .) 1995בנובמבר 4ב·המדרכה

והקליניקההספרותיחסיעל Iהצרפתיהפילוסוףשליותררחבפרויקטבמסגרתהספרות

הפסיכואנליזה,אוהפסיכיאטריהבביקורתרקכאןעוסקאינודלזהפסיכיאטרית.

שחיתההערההשיחהבסיכוםבעיקראלאהפילוסופיה,בביקורתאוהספרותבביקורת

בעיקראךאוטו'המחזאיועם Iנשרבלאועםפוקרעם-פריז"של"הפילוסופיםעםלו

ההבדליםשנים.לאורךביניהםהנתקלמרותרדידה,אללפתעכאןפונהדלזכינראה

בנושאלוהקרוביםקודמיםלטקסטיםהשוואתותוך Iהנוכחילטקסטמבעדהצפים

אתלהבהירומאפשרתבמרכזוהעומדתזוהכתיבה,שאלתאתדווקאמעלים,בו nוברו

לרדידה.דלזביןהשונינקודות

לאזכרןרגישותואתומגלהלכתוב?"פירושו"מההפילוסוףשואלימיו,בערוב

המאמראתהפותחתהמפורשתההצהרהמחשבתו.התהוותהשבתוכםהוודאותולחוסר

חווהאינוהפילוסוף)(אוהסופרלייצג:פירושואיןלכתובמוכרים:הדיםבנומעוררת

הסופרשבוהמקוםאיננההכתיבהסיפור:בצורתלסדרןכדישבהואשאליהןחוויות

דברשוםניתן;קיים,משהושלייצוגאינההכתיבהבאישי.ענייןכללהואיןמתבטא,

בעקבותלכתיבההמוקנההשגבעלשאלהסימןמציבדלזבה.שולטלאלה,קודםלא

פריז".של"הפילוסופיםבקרבמשותפתמוסכמה-היידגר

שתיים-דיוקליתראומוטעות,הבנותשתילשלולנועדהדלז,פיעלהכתיבה,

איננהגםהיאאךומוצק,קייםדבר·מהשלייצוגפירושהאיןהכתיבהאכן,אחת.שהן

פנייהאוהראשוני,הכאוסשלמוגדר,הבלתישלנשלטתובלתיפרועההתפרצות

חסרהטוטאליהלילהאלהחולנית,הכאוטיותאלהנפילהעלמצביעדלזלעברו.

שומעיםולאצורהשוםרואיםלאשבו Iבסיסןאתהמליםמאבדותשבוהצבעים,

שבסיסהסכנהלכתיבה,האורבותביותרהגדולותהסכנותאחתכעל-צלילשום

רון,ויורםזגורי·אורלירפאלתרגום:מינורית,ספרותלקראתקפקא:גואטרי,ופליקסדלזז'ילראו 13

 • 2005רסלינג,
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מהפרתוחלקלטרנסגרסיהביטויהיאהנעליתהכתיבהכאילוהמוטעיתבהבנה

ממשיךמכאןאוטו.עלפוקרכותביצירה","העדרהואהשיגעוןשיגעון.אוסדר

השפיותשבגילויהסכנהאלאשבשיגעון,הסכנהלאאך-סכנההיאהכתיבהדלז:

התכניםאתלקבועממשיךהנשללאךהשלטון,אתשולליםאנחנובכתיבההשופעת.

חוסרבאמצעותהמוגדראתשולליםאנחנואםנתונים.אנושבוהשדהשלוהגבולות

הבסיסיבדבראיתר,מסכימיםהמוגדרשלכלליופיעלמשחקיםאנחנו-המשמעות

אינהזושלילההמובן".שלפירושו"מהלשאלהבתשובההמשמעות,בהגדרתביותר:

שלפנינובטקסטמוצגתהזאתהמתמדתוהסכנהוהמקובע,המוגדראלמחזרהרחוקה

הספרות.נאבקתשנגדופנימי",כ"פאשיזם

ביןההבדלאתלהציבמאפשרלחוסר·משמעותמשמעותביןהדיכוטומיהפירוק

לאוטוכילימים,כדלזכמוהורדידה,הבחיןאוטועלהמוקדםבמאמרולרדידה.דלז

זאתולמרות-ה?תבהמכלמוקדמים,תכניםשלכפייהמכלמשוחררתשפה·כתיבה

של"היפוךמבצעתהכתיבהרדידה,בשביל 14גבולות,חסרתאואנרכיתשפהזואין

מעבראלאותנומשליכההכתיבההפונו·לוגו·צנטרית.המסורתשלהאפלטוניות",

זהוזו;השלכהבעקבותוללכתלהתפתותאפשרותכלמאיתנומונעתאך-לעצמה

שואבתשהכתיבהמתמדתנפילהלרגלינו,מתחתהקרקעשמיטתשלמתמידתהליך

אינטנסיביעיבוישלתהליךבאמת),ולהתרסקליפוללנולאפשר(בלילתוכהאותנו

שלמחודשתחדירהכאןהמזההדלז,השפה.בתוךהחוריםשלההעלם,נקודותשל

אבלומזדעזעת;נהרסתהשפהשבובשדההכתיבהאתהואגםמציבהטרנסצנדנטי,

"שפהמעיןשלהשתלהבאמצעותהריסתהבשפה,הנפעריםהבקיעים-הזההזעזוע

אלפנימה,אלאמע.בר,אללאדלז,מבחינתהמובילה,הדלתרקהוא-בתוכהזרה"

"האידיאותמתנוצצותשבהההזיהשלהמיוחדתהצלילותנמצאתשםהאימננטי:

עללהתגברהדלזיאניתהדרךזו-הללולאידיאותגישהלהבטיחהאמיתיות".

במשטח".ו"להחזיקהאפלטוניות

פסיכולוגיים,אבא·אימאשאינםולאםלאבאוטושלפנייתועלמדברכאן,המתורגםבטקסטרלז, 14

לדיוןשהעלההראשוןאוטו.שלהכתיבהמושגמתהווהשבוה"בריא"המקוםעללהצביעכרי

שיגעוןיחסיואתהלדרלין)של(במקרההמוקרמתהיתמותשאלתאתהאב"ב"שםהפסיכואנליטי

מקוםבדיוןתופסהלדרלין .) 1961 (האב"ושאלת"הלדרליןבספרולפלאנשז'אןאוליהיהויצירה,

"קשרלראשונהאשרזההואשכןלפלאנש,שלספרועלביקורתבמאמרפוקדכתבבמינו,מיוחד

אתהאמןמדמותמחקהואהשפה.לאובדןהאליםנפתוליביןהיצירה,להעדרהיצירהביןבמוצהר

האחדותאתהשפה.למישוראירועכלוהעלההוודאותאתביססהזמן,עםלהשנקשרוהפארתארי

הבלתיהפסגהבמדרונותהשיגעון.בתוךבכיליונו-שלובהעדר,לתמידהחליף ...בהששלטההאפית

הולכי·על·אנחנו·האחרים,לנו,שאיפשרזההואהקצה,אתמסמנתמאזואשרהגיעשאליהאפשרית

הגיבאלהדבריםהמשוררים."עלשלבפסיכולוגיהסוףבלילחטטשכמותנו,פוזיטיביסטייםארבע

אוטו.שלהננשף""הדיבורעלבטקסטרדידה
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 15 7והחיים""הספרותבשולי

אלאומוגדרותקבועותישויותאינןההפוכה""האפלטוניותשלהאידיאותנטעה:בל

למליםגורמיםהטקסט,שלמהלכואתהמכתיביםקוויםאל·אישיים,דינמייםכוחות

-הסגנוןזו.אלזולהצטרףאותןומכריחיםלמלהמלהמושכיםבדרכן,להתפרש

האירועים)סדראתמכתיבהשהיא(כשםהמליםסדראתהמכתיבההייחודיתהעקומה

למשמעות.מוגדרותביןהזיהויעללהתגברהכתיבהשלדרכהדלז,לפיהוא,הסגנון-

מע.ברבהיותהאשרעקומההסגנון,עקומתמתבטאתשבוייחודי,שדההיאהכתיבה

לסכם,אפשרכך-לקונקודהביןניגודמשמעות.כלבחובהנושאתמשמעות,לכל

להעירגם(ובכךהאפלטוניותעללהתגברהדרכיםשתיביןהזהההבדלאת ,גרפיבאופן

מגוז).נקודתולאמגוז""קו- ligne de fuiteהדלזיאניהחידושעל

כיצדהכתיבה?שלהזאתהמיוחדתהצלילותבתוךמעמדמחזיקיםכיצדואולם,

שלמוסווה"ל"פאשיזםלהתפתותבליהשטחפניעללהישארדלזמצליח-והאם-

האמנותתיאורייתוהכאוטי?האל·צורניאללנפילהאוומוגדרת,קבועהלצורהחזרה

החיבורו'או ) conjunction (ה"קוניונקציה"למושגרדיקליניסוחעלמבוססתדלזשל

המליםמשחקיחשיבותאתשהבינוולסוריאליסטים,לפרקובהמשךהמודרנית,באמנות

קרול,לואיסאצללרובהמופיעותקולב","מילות , mots portmanteauשקרויומה

חשיבותהג'ויס.ג'יימסגומברובי,'ץויטולד ,ודשאןמרסל ,) Roussel (רוסלריימון

למקוםמתוודעיםאנחנושבאמצעותההיאהקולב"ב"מילותהנוצרתהקוניונקציהשל

האפשרותלביןהאמפירית-ממשיתהחוויהעולםביןהגלגולשלהתהוותולרגעהאמצע,

האידיאלי;לגובההסכיזופרניהעומקביןהאמנות;ביצירתוביטויהבמחשבהרקהקיימת

הדברים.סדרואתהאירועיםמהלךאתמכתיבההסגנוןעקומתשממנומקום

ופילוסופיהספרותביחסיהעוסקיםבמאמריםנתמךהזההאמצעאתהבונההמהלך

שללאונטו·אונטולוגיהז'אריאלפרדשלהפאטאפיזיקהביןלקאנט,שייקספירבין

ביניהםקפקא.וכמובןפרקנו,וויליאםמלוויל,חרמןלורנס,לד"העדהלאה,וכךהיידגר

במשותףומתהוויםכנוכחיםוהספרות,הפילוסופיהשלהמישורים""אלףאתדלזעורך

כשרבוט,הנכתבחיבורזקן,פילוסוףשלטקסטכאןשמתורגםלמרות 15במחשבתך,

אחרכאןמגששהואכיהתחושהאתמעבירהואורגשנית,רגשיתבנימהמהוססת,ביד

שלו-כדיהטקסטינועאליושלו,הספרותיתהיצירהאתלגלגלרוצההיהאליוהמקום

מישורים","אלףהגדולהיצירתועםהמתכתביםרעיונותוחלקיצירופיםמופיעיםזהקצרבחיבור 15

כאןגםמופיעותלספרהמרכזיותמהתיזותשתיים .) 1980(פריז,גואטריפליקסעםבמשותףשחוברה

קבע","יושבימכניםוגואטרישדלזמהעלחזיתיתוהתקפה"ספד",למושגביחסהכתיבהמהות-

למטרותביצירהשימושוהעושותהכתיבהאתמאפשרותשאינןבישויותהנוכחיבחיבורהמתגלגלים
מטאפיזי,כאירועוחשיבותוהספרשלעליונותובדברתיזהמנוסחתמישורים"ב"אלףפאשיסטיות.

ביהדות.המקודשומעמדוספר·הספדיםשלהדימויעלבביקורתאירוני,במבעשמדוברלהניחואפשר
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 16גלגולןוהנאלם.הנעלםההבדללתוךיתקפלשלאכדיזדים,בידישברייפולשלא

דלז:תורתשלהאסטרטגיהאתבעצםמציגהכתיבהבמעשהוהדיוןהטקסטשל

ההוגיםושלהסופדיםשלכולם,שללמחשבהשלוהמחשבהשלומצ_ךףמתקיןאיחוי

יותרלגלותיופתעקפקאשלהיומניםאתשיקראמימשתמשת:שלוהשיטהשבלשונם

חושבדלזבכךי.ולאשם,מסוימיםלפרגמנטיםהנוכחיהטקסטביןמקריתמקרבה

שלווהמחשבה ,אחרמחברשלשפהבתוךעושה ,אחרמישהושלמחשבהבתוךתמיד

פועל.ומשםבו,ומתגלגלהאמצעשלהמקוםאתמזההכשהוארקבפוריותהזוכה

לשמורדלזמצליחהאם .הסגנוןעקומתנפרשתשברמקוםללאהמקוםזההאמצע:

הפנומנולוגיהמטבעתשלוהפרדוקסליתהפילוסופיהנחלצתהאםהזה?המקוםעל

איןהאםהפריזאית?המחשבהסביבבזמנושהתהדקההרומנטי,הגרמניוהאידיאליזם

נמתחבעודונהרסהאמצעאיןוכלוםהנעלמת,הנקודהתוךאלמתכווצתהעקומה

דלזשפיתחיציבההלאהמושגיםמערכתהאםמדי?לעמוקמדיהגבוהביןושרבשוב

טבעביןבעולם,קיומושלהאמתאתלהביןלאדםלעזורשאמורהמתגלגלת,מערכת-

אובבקטריהגלגולולביןאנושיבגוףהנוכחיגלגולוביןלמרות,חייםביןלהיסטוריה,

דלזאיבחןשארתההנקודה,תוךאלהתקפלותשלמחלהמאותהחומקתאכן-בענן

הנחשאתלדברהניסיוןהתממשאכןהאםהמודרניות?שלביותרהאימתניתכמחלה

שובלצייראליס,אתשבלעהחיוךאתלבטא ,זנבואתלבלועדברשלבסופושהצליח

ההפוך?בכיווןבמהירותנעיםבעודםעצמםאתהמשיגים ,רי;~שלהנעיםהאנשיםאת

עליההתשובהאםוגםדלז;עלבדיוננוביותרהחשובהאוליהיאזושאלהעלהתשובה

אותה.לשאוללנושאיפשרבכךהיאגדולתושלילית,

ואףלרעיונותרלזשלהיצמדותובגלל devenirהצרפתיהפועללתרגוםנבחר"גלגול"המונח 16

המוכרברור,למקסממכתביואחד(למשלקפקאשלובמכתביוביומניובכתביו,המופיעיםלניסוחים

הפילוסופייםבהקשריםאותםשותלבעודוגםקטנות"),בחיות"התגלגלותשעניינוהחולד",כ"מכתב

שדלזהתהליךאתוהולםותרבותשפהשלדלזיאנירצףאיתםרוקםה"גלגול"מחשבתו.שלהעמוקים

אובמכונהההתגלגלותשלו.המציאותובתפיסותבאדםהמתחוללתהמטאמורפוזהמתארים:וגואטרי

שאינוכאירועכאןמוצבתדלז,שלהפילוסופיהיוצאתשנגדהבמודרניות,האנושישלהמכניזציה

והשיטההדמוקרטית-ליברליתהמדינה-הפועלוהכוחלהשתנות,אלאברירהשאיןכיווןחד·כיווני:

עלי"האםאיננההשאלהכאחד,התנועהואתהסובייקטשיחאתעליכופים-הקפיטליסטית

ולהסיטלהסלהתנגדשינוי,עליהכופיםובכוחבתנועהלהשתמשאפשר"כיצדאלאלהשתנות,"?

עצמם?"כנגדאותם
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שירואביב,תלבאוניברסיטתוספרותלפילוסופיהסטודנט , 1983ילידאברון,כרב

אשור","אםבולום,םרגוןהעיראקיהמשוררשלשירו"אתגר"';בעיתוןהתפרסםהראשון

הנודעהאמנותוהיסטוריוןהסופררוךגלבע;גיאבתרגוםהואאף l!l ~ 14 Dב~התפרסם

הכבושיםבשטחיםמשהותורשמיואתכתבהסתכלות")"דרכיהראייה",("עלבוגרג'ון

כותבהכולאריאל ; 1995בנובמבר-4בבפאריזמתרלזז'ילהפילוסוף ;ם~ l!lמלבקשת

הירשרוכישלהראשוניםשיריהתל·אביב:באוניברסיטתשלוהדוקטורעבודתאת

צ'וסר,רבים,משורריםשלמתרגמםהואזכרבכקשמעוןפרופ' ; l!l ~ 4 Dבמהתפרסמו

בטרםמצה"לוהשתחרר , 1985בשנתנולדנרמליעוררואחרים;צלאןנובט,ייטס,

 , 1980ילידתליםבוכה,ופכי ; 3במטעםאורראולהבהילהשלהראשוניםשיריהעת:

כתבלרסקירעואלחייםד"רהראשון:פרסומהזהוב"מעריב",חדשותכעורכתעובדת

עבודתאתכותבמתןכמרורדלז;ז'ילשלהפילוסופיהביקורתעלשלוהדיסרטציהאת

בז'רנומאיהעלכאורפרלמןיסגלשלמאמרהתל·אביב:באוניברסיטתשלוהדוקטור

פרופ' ; 3ו· l!I ~ 1 D ~בחוברותוסיפורשירפירסמהכאמןיעל ; l!l ~ 4 Dב~התפרסם

עוזאברהםפרופ'ארה"ב:סטנפורד,באוניברסיטתקלאסייםלימודיםמלמדנץרויאל

לספרותנובלפרסחתןהואפיכטרהדולרחיפה;באוניברסיטתלספרותבחוגמלמד

עלבירושליםהעבריתבאוניברסיטהשלוהדוקטורעבודתאתכותברגביואל ; 2005

אתתירגמהרזופכהוברוסית;בעבריתופרוזהושירהמאמריםפיוסםהואדלז,ז'יל

 'אמ"(וורהולאבדיואתאנטיגונה")("טענתבאטלרג'ודיתהראווה"),("חברתדבורגי

התפרסםשבלי,ערכיהשלסיפורה"אבק",וורהול"),אבדישלהפילוסופיהובחזרה:לב'

 , 2005בשנת"חרגול"בהוצאתאורראה"שמש"שבתאי,אהרןשלספרו ; l!l ~ 1 Dב~
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