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לויפרימו

שמע

~ט~חים::זו:ז:ים~בjם

::זס~י~ים~;נ:רי?ם

כערב:פש~בכםהמ;צאיםאתם
-."' -: • : : ."' T :• :• 

יריד~ת~;ת:~פניםחםמז;ן
T -T ' :' ' 

~ךםסדה~חזpב~:

 ץ"פ:~סע;~ר

~ל;םי;ךעך~ינ;

ם ryלס;יעל ק;~~ז::
לא.~~ללא;;כן~~לל ת~~

אשההז;היחשב~:
• : :-• • T 

שם~בלישערכלי
: • •• T : • •• 

לזכ;רע;ךכ"ו:ז~לי

הרחם.וקרהעיניםריק;ת
•• •• T • -- : T .'' ."' 

מצ~כםאנ"כיאשרהאלהחובריםוחי~
 •::-: • T •:-: •:••ז •ז:-:ז

 ם?~~לעלסק~קים
כורך~בלכתכם:פ:פיתכשבתכם

: . : : _.. --. : _.. : : ... -... _.. 

~בק~מכם.כשכבכם
: T : : :• : : ."' 

לבניכםא;תםושפגתם
: • -: _.. T • : •• :• 

~מחלההכית,ש~מ;טא;
 ז-:- ·-- ....

ע,לי?ם,ז:יפ;ל
מכם.פניהםאתיסב~וצאצאיכם

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

10.1.1946 
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לויפרימו 6

ןקום

חלמנוחפראהיםבליל;ת
 :- T ••ז:- ••-

n ואלימיםצפופיםל;מ;ת
:-: . : -. . 

;~למו:ו~גוף ש~;~
לספר.לאכ;ל;ז;ר; nל -: :· :·~ : -.. 

ורנהקצרהשצלצלה,ער
 ז-::זז ד::··:-

השחר:פקוח
: -·· ----
" Wstawac " 

בחזה.חלבאתוסרקה
: T : T "." •• -T "." :• 

חביתה,חזרנועכשו
-: T :- T T : - -

ת, 9קלגזבזק;נו
לtו~ר.;~ךנו

 ע~pז~שובר;ב ?i ג;:ך~ן.~ש

סךח:ס~~ךחת 1$

" Wstawac " 

11.1.1946 

w stawac -'בפולנית'לקום

לאוריצחקמאיטלקית
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אלמאע'וטמחמד

העתידםפריית

באחד , 195 7בשנתאלח'אליוסףשלבביתובקרלסטייקהתוודעתיהראשונהבפעם

החשוביםאחדגםמבחינתישהיה ,"ר~ק,ז"השבועוןשלביותרהיפיםהשירהמערבי

להציגכדיהוקדששכולומשוםראשית,ופוליטית.הגותיתפואטית,מבחינהביותר,

משוםושניתהשממה","ארץאליוט,שלהמפורסמתהפואמהאתלראשונהלפנינו

למטבח.הקרובבסלון,שנערך

הרצפה,על-שהוסכםכפימקום,מאיתנואחדכלתפסבואנו,עםמידהגיעו.כולם

חצהאלח'אל,יוסףהישיבה,יו"רודרוכים.כנועיםחיכינו ...השולחנותעלהכיסאות,על

לקראתולהכינהלתרגמהגמרזהשאךהפואמהדפיאתמסדרושוב,הלוךהסלון,את

העולמיתהגאונותאלאליוט,אלאליו,נישאוהעינייםכללנצח.שייחקקהזההערב

בשלהמטבח,לעברהופנועינינו-ויפקחופואראניאבלוהידע.היצירהבשמישדרכה

ה'צעד·צעד',מדיניותאתלהסבירנדרשהייתילהסבירןהתפניתישאילונסיבות

שהיהמכלוהקיפאוןהחייםהסתלקווכברהפואמהאתלקרואיוסףהחלאךהעיקר,

הערביתהלבנונית,המציאותמןאורשנותאלףשלמרחקחצווהנוכחיםהואסביבו.

אניחיכינולו,שקדמובערביםכמוהזה,בערבהזה.העולםהבליומשארוהבין-לאומית,

המציאות.מןהאחריםייפרדושבוזהלרגעלוהטותגחליםעלופואר

אחדושאףהתקרהאלנשואותהעינייםשכללעילפון,נכנסושכולםוידאנוכאשר

הבאמכלמהמקררובמהירותבזריזותובלסנולמטבחפרצנואלינו,ליבולשיםיוכללא

פאונך.עזראואתאליוטאתמשאהבנויותראהבנועתשבאותהחומוס,במיוחדליד,

מבטינואנחנוגםנשאנוכמוהםהנוכחים,בקרבלמקומותינובזריזותחזרנומכןלאחר

ולהקשיב.ללעוסממשיכיםבעודנוהתקרה,לעבר

שירהזולתדברלטעוםבלייומייםעלינועברושכבראחריהשירה,מערביבאחד

לבדדברבוהשארנולאהקרח.קוביותאתגםהמקרר,תכולתכלאתסקרנוודיונים,

 .המסחריוסמלההחברהמשם
'מדהים','מופלא',-להעירהפסיקולאוהנוכחיםהפואמה,אתלקרואהמשיךיוסף

לקטעהגיעשיוסףעד ,מוזרקטעאויפהדימויכלאחרי-בזהוכיוצאהכלל'מן'יוצא

נכתב:בו
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אלמאע'וטמחמר 8

בחודשים,האכזרהואאפריל

ולסלעים.לעציםמתחתזוכר)לאככראניקולקאס,(אופטריותמצמיח

השכונתיהחנווניזההיה .מלכדילכךלבשםלאאחדאףהדלת.פעמוןצילצלאז

אפריל.חודשעלחשבוניתזוחיתה-מוזרמקריםצירוףהחודשית.החובחשבוניתועמו

לדפיאותהוצירףממני'יוסףאותהלקחכה,להביטבליליוסף.ונחתיהממנולקחתיה

הוסיפוולכןהפואמה,המשךהואשומעיםשהםמהכיחשבומהנוכחיםכמההשיר.

נתפס'.'בלתי'נפלא','מדהים',ולומר:להתפעל

כיצדעודידעלאהואונסער.התרגזהתבלבל,בי,שאחזהכמבוכהיוסףהבחיןכאשר

כדימהמטבחהזדרזתיהחוב.אתולתבועשםלעמודשהמשיךבחנווניאוכנוכחיםלנהוג

אותוהאשמתיהחנווני.עלחמתימלואאתלשפוךוהתחלתיהמצב,אתלתקןלסייע,

לעולםהשונה,שלהעולםאליוט,שלמעולמואותנושהחזירכיווןכפיגור,בבורות,

בפיך?"מהתגזים.אלאותו."עזוביוסף:ליאמראזוההסברים.הבננותהעגבנייה,

"ממולאים."אמר:בפיך?"מה"אתה,אותו:ושאללפראויוסףפנה"חומוס."אמרתי:

אתהמודרנית,השירהסוגייתאתקדימהונצעידהעולםאתנשנהכך"נהדר.אמר:

אתםהאמת,למעזכתפינו.עלהרובצותהגורליותהסוגיותשארואתפלסטיןסוגיית

העתיד.אלוהמבטהחשיבהעומקמבחינתהזההחנוונימןבהרבהשוניםאינכםשניכם

אתשבועמדיבפניכםלהציגכדיוכתרגוםבמחקרבדיון,ומתעניםסובליםאנחנו

מולמתמדתככוננותשניכםואתםבעולם,ביותרהחדישיםהספרותייםהניסיונות

העתיד."ספרייתהוא"כן.לו:אמרתיספריה?"הואהאםאותו,אהרוסאניהמקרר.

אבו·השיבהמשוררהסוגיות",ואביהמשוררים"זקןאלהתוודעתימכןלאחרעשור

השישיםבשנותהגישושםבדמשק,אלמרג'הככיכרמהנא''ממתקיבמסעדתסלמא, .. · : 

עסקנוובשיחתנוזו,במסעדהבביקורינוהתמדנוביותר.טעימיםשהיובבשר~~ירים

התבדלות,אחדות,מודרנית,שירהעתיקה,שירה-הערביתבזירהשעלוהסוגיותבכל

חודשלמשךפתאוםלינעלםהיהסלמאאבופלסטין.-הסוגיותסוגייתובמיוחד
.•· 

מברכוהייתימסעדה.באותהבמקרהנפגשיםהיינוחוזר.מכןולאחרחודשיים,או

ושואל:

היית?איפה-

הסוגיה.למעזבמצרים,-

אותו:ושואלחוזרהייתישלושהאוחודשייםמקץ

היית?איפה-

הסוגיה.למעזבאבו·דאביבבגדאד.הסוגיה.למעןבאלג'יר,-

אודותיושמעתיולאממנוזכרראיתיולאארוכהתקופהלמשךנעלםאחתפעם

 6מטעם



 9העתידספריית

סאדאתמת.עבד·אלנאצרפרצה.יונימלחמתרחוב.אוקפהביתמסעדה,בשוםדבר

הוזמנתיהשארביןמופלאות,התפתחויותהיוהופיעו.פניםנעלמו.פניםלשלטון.עלה

שלהאחרוןביוםהערבים.הסופריםהתאחדותשלמשלחתבמסגרתהמועצותלברית

מאסיה,המשלחותבמאותמתבונן'רוסיה',מלוןשלהרחבבלוביניצבבעודיהביקור,

מסתובבוהואסמל,בחזהונעוץחברלכלואנה,אנהמתנועעותבעודןואירופה,אפריקה

ברחבימסתובבבעודומרחוק,סלמאאבואתראיתישםהאולם,ברחביוסוגייתוותיקו

"פלסטין,מהיותו:הופתעתישכןבהתרגשות,אליוצעקתיוסוגייתו.תיקועםהאולם

ולאאותישמעלאהואמתוקן."מאבקמזוין,מאבקעתיקה,שירהמודרנית,שירה

שפתיואתמלקקבעודומידאליהסתובבוהנהבבשר!""פטיריםצעקתי:אזאלי.פנה

 .להביןומבקש

אבו·סלמא!"בבשר'"פטיריםלו:ואמרתיידואתללחוץהושטתי

בבשר."פטירים ..."כןואמר:בעיניו,דמעותצלראשו,אתהניעהוא

רון·גלבעגיאמערבית

 6ענטעם
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להבהילה

אלכימיה

ראי,הנני.

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

חלילניתלהי;תיכ"לתיבנמצא.
: " : T T " : : " • -: T • 

אינניאבלות;אמיםסדיריםח~יםלילהי;תיכלי
 .. ._ .. ד-: ·-: : . : ·- . :·ז:

 ם;ק~~ תא~??~ י~~ w~ר~ה:די.~ת ה!~מ;~את
ע;מדהחדראליו.למע;דר;צהשאינני

."" •• :•" T : " T •• -."" ."" •• 

ברקמד"בלנפ;למטיםהקיר;תיתד;ת.כעל
: -:•• -" • T : • •• TT 

ק;מ; ?7על· ל"כז:::

למלכהר·ז;ת nמר;ן nליכ;להאני
:-• : T -: -: :-:ז 

 ti~כ~ר!לך;ד~ז:יי טע??~~עם
ן;כרתואינניללכתכשעמדתהאימה,

""T T ::•ז : :- ד:•:• :•• :•• :•:• 

תחתיהא;חולתסףעלהייתאם
" T •:: - "." •:- - - • T 

הזו~;תעדיניםהכליםממש
-T • •• --: • T -" 

ראיאנ;שית,להי;תיכ;להאנינכ;נ;ת
: :-• : T • : ::• • : • 

:::r ה~ז:::ש;ט :p ה:~:,סךף·עךן 

לסליל

הערה:

 טע??~רעת r·nipry::: ~~~ךז:יי טע??~ .א; ?7 ~~ י~~

 ·ר;נ~לי~יןסליל vל~עט .ד:·ג wry ~~~רז:יי
יכשאבערמלדתיע;דחמצן

-: T • ••ד • : :• ,"" : -

;ת nרין p Jז:ם \'lא;נ:ןי ה~ל?? ה~~י~ריס~ף

 6מטעם



 11אלכימיה

:P ~;!כים :ית~~~ ט;tזז;ירי::

כבתיש~עמד~נדרןמגפיםע;מדים
: • ••• • T '." •:: : - - "." T : •• 

סע,למ;ת

חרשות, flו

::ז~ד;לה::זזכ~תךחיא~שךש~ת o ז::

:p ל;::ז~גר~תי;הר

 ה?~~א o ז:: ;ז?ן~ה p ~; .ן;~ל
ששתקתמהכלאתנגניגנןעלרוקא
 ::-ד•:- T •: •:- ••-- ז:-

אתגםש;תקתהייתיכ.לת,ל~ואת,נ·ה;עד
-:-: T :: T " :•:• -."" 

;,זחידהר~הר~יש~נ:יה . ,;w ~ i ~ rט Z; ~ז::
היאמכ~נתכשהיאוככלל,שנאזנים

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

חרשיםכל;הע;לםכלהלאהצליל.עלעדיפה
:-• T -" : --: T T T ••• ••: ' 

ליל ry:p םי;~~~ז::רך~א

את

שלח~טכצליל.כןשפ;בעתהתיפח~תמין
• • : -: :• --T • : • :• 

~ז;י /o )';גךנ; rp : ם~~~ ם~(לא·זקמ~זקי~ריר

לינ~ש.מנכיהרטביםהכבסיםאתכ;ת;לה
T "." • T : -T : ••• • • ."" • : • 

ל::זקזקיב~ל:ן.ךת: ry ~י;ת ryלס:ה:כ;ל

והוא,

~מבקשש;טניר~שהקבל .גמ~ראידי;ט
" : T •• ' • T : -•• 

כ; י;~~י;ז /oא;נ:ין
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להבהילה 12

אשר-אהבת

 .ר~?כלאז ?7ך iJ:;ג?ל•ז"את
יז.פחהכשתגדל

: :• • : -' • T ."' 

לאה~אאבלאמת.הנ"ל.
-::• ."' :-T 

~ןל.

 .הס??~ה~ w ~·את r ·ל?~;:
(קשהסליחהא;מפניהתו

T "."T • T ": T T ."" 

 )ה;ק:( לג;~~ /o ה~~;:לדעת).

 ,ה?~ר~כ!לנכהלא:;ג?ל•ז"את

 .~;ער;ער~לחים

;נ:יז /o~ה .ר~?כלאז ?7ך iJ:;ג?ל•ז"את
ןפ~.:די~ר) ?:7 ~ז:;(ך~נ:ין,ע;~ר

ע;~ר~נ:יז /o~ה .הך~? ~י:r?כי~pז
מ;סיףאתהאכלכברהשה

 •-ד T "•,:ז •:-

~ב;ער

החלקהלוח

וגםכךגםהחלקהל~חישב;הריאבל
-: T- זז•:-- :•: '"-: ז-:

להחרטא~לילהחרץממתיניםהחריצים
-:-• • -: • ' : " "T -T " : '" 

נחלקהשמחהאינהשנתה;מ;תהעמקהואף
:-T'•,-:T :-•,• T •• :••ז:•:: ז 

ת /o~?נכהיאע;ך?ל

·את rר ?:7א;ה~ w ~ .ך;ז:?סה /o י~~·את r ל?~;:

פניךאתראיתילאמע;לםכפניך.
 •- T ''T '." y •• •-ד:

סלק vל~ו:ז iJ~ם .ם;~ iJ~רtזז /o:קר.ךך
לך w ~זקירלזקיר ,~~חי ,~??ז:ויז

 6מטעונ
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המיםרקלא

הישנהאניהנההמים.רקלא
 ז••:- ·-: ... ·---

יודעתאינימטחיגדתעל
-:-• T • •• • --

ל~ר~שוב:וי ב~~ז.tנ:יה~ם
~תלזקמור;אנ:י~םאו.רב

הישנהאניהנהחלומי.
:-• • •• :-• -: •• T 

לשחוקבכ"חדהרםגםיחידה.
: • T -T -: • : 

נושבתריחאםיודעתאיניסלעים.
: T • •• • --• -:• :• 

המחשבה,עצםגםבאמת.
 זז:-- ......- ·:·::·:

העתיד

א.

~~ינ:יילדל::זנךרסשע.נ:ייד W~ה
בלבדז"אתולאהלילה,במרכזועודהלילה,

-: . : ז:--- :·:: : ז:--

מכהשהריחאלא
."' T T'." -ז-

ביןה 9 ~;נינ:ייי gבגךךי

(הריחלקבירהה~אהמישורשםש~שנו
."'."' : T ' -ד:• • : T ד-

לכבלה.מבקשתואנילהקנומבקשת
:ד:ד ·:·:-: ·-:- ••ד·: ·:·:-:

~~;קרת ינ~~~ 1~ש?ו
~זסר, Wעד

והריחלהקנוהמבקשתאני
-:ד ··ד·: ·-··:-:- ·-:

::זיא .ה; t p.זל W;ע,בותות~יאיס!ת
ערה.לצרי.נשארת

• : ."' ."' : • • •• T 

שנקשרהמדמההיאלעתים
: ' ' ' : -T T: : ' '." 

~~ w י~~~ o/ .ע~ ה??ה. w לריסה
ביקרה).חפץשהח"שן

."' -."" •• T • T T 

מבקשתאנישהכריעניהעולםאתלא
:• T T :••:•ד•:-• :-:•:• 

הפעוטהחדש,העולםאתכיליאש,
-ד:•דד T T '". ' ·•ד:

בחבלי·הנולד
-T : -: •• 

ע,ה /o ~ל;ךארוג;ול:ה
W לקים.ע.לי
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אינפיאןלכת;בר;צהאינפי
•• :• • T • : -•• :• • 

אתנימעירהאניצ;ת nובנורמת,
 .... ז•: ·-:-:- ~··::·

וצ;בטתהתינ;קתנפשי -: . -. ... : ·.· :· 

שתבנהא;תה
T :• • : :• 

ב.

סג!היר

בררםמ~לרתיצעירלהתרחש  ז:•' •ז:-· •ז' ··-:·:

נאחזולב;נמטתה
: • T T • : T •::•: 

 ;ך~ק~;כץpת ז::יר?~

שמיאתכותבתאני

 ,יpז"ק~~נו:ה י~~ ת;ב~pןז:;~ין;;;רלז:ייף 15על
אתירשתיהבהטה"סךפניעלן;לים.מחמרים

 .... :ז---- ... ··:- . •דז:··

 .םי~~.עז::;~נות IJךז;ב 15 ז:;ךלילות
השםא;ת~;תאתלכת;בגדלתי

 ..- . ... : . . :ז-

בית·אלשתב;אהשמשאתיכתבואחריםהמלא.
 .. ·: ז•: ·:·:- ... ::· ···-: ··ז-

ש~וכלוהשמיםאת .העלמין
 : ... •-ז- ...זז:·

 ת;מ~~ז::~תל~ל;ט
פניעלושובשובשמיאתנ;תבתאניהע;ל;ת.

T ' : '." '." '." • -: T -: •• 

ולאהבהטלינמצאלאעדיןהתחוחה.האדמה
 :--- • ז:• •--: T :-ז:-זז

מצ~רתאני , nלשנ;שלאנינתים,החלקה.מספרה
 •:•:- : •-:- : • '". •- : •• T : '".-:ז : •••

 ';נר;רכיםשאנשיםנמק;םגופיאת
:• • : T -: •: T ' : ' 

לזpמ;ךךי p:~ז:זליל ת~;~~ י~~
המק;םאתלעצמי

: -: • :• -T 

במנגינהנדחקתיכברה~;םהקינ;ת;לצדבשמים
 ד·:-: ·:-:•:ד- ·--: ·-ד-

לי,~ר pמr;וז ?7 ןז::;; ה~י~~ י~~~אר;קית:

והרםהנשראתאב;תיעצמ;תעלהמ;סיפהאני
:-• -' T -: --: -'." T T -:-ד 

עליבותאתעליהןלה;סיףהזקנה;חןאתמהןלמרק
 ·-: ...... ··-: . : ד:•- .. ~- ..... ··ז:

המרהאתמלשרןלמ;ץהגיל,
-• T •:-דד-•: ד 
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ס~.ךזעל~.רר /oל;להא;ב:יהלגז,ש;תסע.רדת,;:זזpחךה,
המיםפניעלשן.ךרחףר~ח·חרבן

-•••: T _.. : -•• -:•• --• 

2 • 

~~tיךלת י~~ךש W ~ע~~י~תל~ב;ע ם;ק~~
 ,םיך~~ז:;~ין;ה~רי·נ;ךר .ת;ב~~- n ~;ךל~י;תלה;~;,יף

י~רהן.ךתחשרהבאבמב~ל •נהרל;ישאםהנסחףדבר·מה
:-T -•:ז • •• TT --T-••-:• T 

לכו;תשלאמשז-רולתאניא;תהמגירהע;רפימהשמים.שחרה
: T ••-ז•- ••: •-ד T :-• ":-:•:• :• •: 

;~ליל;:זז-רול;תנ:וי i ע~~~ת i~צ~ת
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אלרואיפרנקלטל

הלכה-באה

הרווחתהקריאהועלרביקוביץדליהאצלהאירוניהעל

מגונן""הורהכקריאתביצירתה

רביקוביץ'דליהשלהאחרוןהסיפוריםקובץאתהפותחיםהסיפוריםשנישלתוכנם

הגירתדרכים,בתאונתהאבמותאוטוביוגרפי:הוא ,) 2005(מורן,והלכה""באה

האוטוביוגרפיהרושםאומנות,!משפחותביןהבתשלגלגוליההקיבוץ,אלהמשפחה

אלכל","יודעתחיצונית,מבטמנקודתכמספרתגלישותיהבשלגםלהתחזקעשוי

חיתהשושנה·ציפורה,ואמה,חקלאיהיה"אביהמאוד.ופרטיתאישיתמבטנקודת

סבתאאתכשהכרתיירכיה.עלחובטתשחיתהשמנתצנצנתבנענועחמאהחובצת

מיכל",תולדות("קיצורקרות."בשרבקציצותבמיוחדהצטיינההיאשושנה·ציפורה

 .) 13עמ'

האישי·המנוסה,לביןהאובייקטיבי·לכאורה,המרוחק,ביןהחדהשהתנועהאלא

ביןלנועיכולהכזורטוריקההיטב:מתוכננתרטוריקהבעלכבידידןהסיפוראתמנסחת

מבטנקודתלתוךפרספקטיבותכמהלהרכיבאובו·זמנית,מנמקותפרספקטיבותכמה

מהימנה,ובלתיסמכותיתופנימית,חיצוניתדיאלקטית,רב·משמעית,מפוצלת,אחת,

עלהרב·משמעותהעדפתמהימן.ד·משמעי nדיווחפניעלהספקתנועתאתהמבכרת

מןאותההמרחיקההמספרת,שלתחבולההיאהמהימן'המבטשלהחד·משמעותפני

בלבד.חווייתיתמוצאלנקודתאותווהופכתהצר,האוטוביוגרפיההקשר

שעניינםבמקומותבמיוחדמעניינתרביקוביץביצירתפרספקטיבותביןהתנועה

למשל,כךהמבט.נקודותביןהפעראתושובשובלנסחדורשתשהיאמשוםתלות,יחסי

הכביש",על"עומדבשירים(כמווהוריוילדביןביחסיםהעוסקיםרביקוביץבשירי

התפקידים:ביןהמבלבלתזהותמייצרתהיא"החתול")דופן",יוצא"סתיומוות","פחד

ערעורמעליו.להתעלותשנדרשילדמולנעדר·סמכותהורהמעמידיםאלושירים

מקורשלמתמדתבתזוזההטקסטאתטועניםההוריתבסמכותהספקוהטלתהגבולות

שהעניקהבראיוןבעבר,כברשפורסםכפירביקוביץ,שלחייהלסיפורהללוהסיפוריםאתלהשוותדי 1

 •-2004בלסלאמירה,ובראיון 1999ב"נגבשלבספרכךאחרוהתפרסם 1996ב"נגבלאילת
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 17הלכה-באה

אליה,התשוקהלביןהסמכותהעדרביןהפעראחרבתעייההעדרו,שלאוהסמכות

כזותנועהשלהמובהקהרטוריביטויהלנוכח.נעדרביןמתמידבמתחהפשטה:וביתר

האירוניה.באמצעותהוא-כזהשקטחוסרשל-

לגביו"ציפיותלי"היו

המונסוןלפכישעהחצי

הןנ;נסוןלפנישעהחצי
:-' T T •• : • T : 

;~חידיוט t2דלא~ע.;לה , w ;נז~:; ר;ש~:;
ה~לדאתהעליתיעצמיואני -:-. -: . ... ::· .. . :· -... _.. 

לגניוצפ~;תליש~של;ואמרז-וי
: : - T • •• '." ' • • T - : 

 nלטר·צוירהואנינתיםאבל
- :• " T •-: •• ז-:

כלנוכמ;
: ••• T 

לנהמהמספ;אולהביא
: • T : " T •• : -

 ח~pז~~ד o :~;ךחוך~~ין~זpז:יי

קטןעסקעלחשבז-ויואני
 TT •י.••- •:-ז •-:-

מזכר;תא;נדיםלצביעת
• : • --• -: T 

 ע~;~~~ו;זז;ו?ה~ה t2ךז:זiץלנכ:רים.
נחצומפחשהיהמנוזל

 '" "."T T '••:יזז •::-•

ך ?:7ךע;ם ljס:הךס~ריר

ות, nל~י·נ;כ!רך:זהפוג 9ןז:ז;;ד
הזנ;נסוןוהגיעענניםהתקבצוופתא.ם

 : T- ••: •ז-: :-:• :•

הנ.ץנזרםנשטפהוהקטנה
- ·.-:: ז::· זז:-:

קשה,ענויהיהוהחנקהעכור,
."' T •:•:-: TT • T ."' 

לאךאולי ל~~אוליו~~י

:p ז;ונו:זה~הידהואי

ההיא.נעתאן.ןנוהיהלאוגם
:-TT T' T '' -• 

לגניו.צפ~;תליהיו
T • ' " T - : 

המונסון")לפנישעה("חצי

השיריםקובץ-המונסון"לפנישעה"חצישמו,אתונושאהספראתהפותחהשיר

חוויהבומתוארתביוגרפית:סיטואציהמלהציגרחוק-רביקוביץדליהשלהאחרון

שלההיכרותרמתלמעשה,ממנה.עולהרחוקהאוריינטליתתרבותשלשריחקשה,
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כל·כךמפותחת-לעילאומוחשיקונקרטיבתיאורהמתבטאת-הסיטואציהעםהדובר

הגולה.הזר,הואהקוראאלאהמקוםלאכאילותחושהשנוצרתעד

שלבשיריהלרובנתפסתמרחקים,שלניחוחותמדיףאקזוטי,לעולםהפנייה

זנדבנק,שמעון(למשלהכאב"ל"עמעוםכמענהפנטזיה,אלכפנייהרביקוביץ

 ,) 1974מ"רביקוביץעלבספרהברוך(מיריבריחה""מקוםאחרכחיפוש ,) 4ב"המעורר"

בבחינתהואשמותיהםאיזכורשאפילוורחוקים,נחלמיםהזויים,חפץ"מחוזותאחר

קאמרון,זנזיבר,צ'אד,מנצ'וריה,הונג·קונג,הסבל.ספוגתהמציאותלמצוקת ...פיצוי

המפיקיםואתריםמקומותאותםהםועודאלהכל ...אפריקהמדגסקר'אוטרליה,סין'

המיוסרתהדוברתבהםומפתים,מסתורייםקסומים,מרחקיםשלניחוחותומדיפים

 .) 206גיליון ," 77"עיתוןמזור,(יאירומקלט."מחסהמחפשת

נחוציםהפנטסטיאוהאקזוטילאשכאן:לעולםנכוניםאינםכמובןאלותיאורים

"עולםשלסממניםהבוררהאיום,הריאליזםדווקאאלאהכאב,עמעוםלאלשיר,

בעגלה,המושךהשורהעבודה,בנטלהשותףהילדיחדיו,שגרההחמולהשלישי":

המאייםבצילומתמשךכקיוםהחייםכולם:ומעלהעזובה,הכבד,החוםהמוזנחת,החצר

 2הפקר,-ותושביהןאזרחיהןשחייבארצותנמנעובלתימחזוריטבעאסוןשל

הרחקת-ובראשןמאוד,בעייתיותהכרעותבאמצעותמובנההדוברשלסיפורו

המספוא,היומיום:שוליעלניכרתהתעכבותלטובתהילדיםשלהמזוויעהגורל

הציפיותהדגשתובשולי,ביומיומיההתרכזותשנחתכה.האצבעהקטן,העסקהמטבח,

יוצראותהוההאחדההלאקוניתהדיווחנעימתעםיחדהחד,הכאבפניעלההיפותטיות

והקטנה /המונסוןוהגיעענניםהתקבצו("ופתאוםהחיבורב·ו'האינטנסיביהשימוש

הוא/כילאואוליניצלאולי,/ובניקשהעינויהיהוהחנק/העכור,הבוץבזרםנשטפה

בשיקולהאמוןאתמערעריםאלוכל-ההיא")בעתאיתנוהיהלא/וגםתנועהמהיר

האב.שלקולוזה,בשירשהוא,הדובר'הקולשלהסבירדעתו

מןהציפיותעלהמתעקשפרטים,עלהמקפידהיבש,הלאקוני,הטוןביןהפער

מןהעולההמתחאתהאירוניה,אתמעמידבשיר,המתוארתהאיומההחוויהלביןהילד,

ביןהפערזההטקסט.מןהקוראשמסיקמהלביןלמסורהדוברשמבקשמהביןהעימות

לביןלאשורם,הדבריםאתלהביןיכולאינואולהבין,רוצהאינואומבין,אינושאולימי

הנופלתבלתי·מהימנה,כפרסונההדובר,שלהפרספקטיבהביןהיטב:אותםשמביןמי

בשיעוריהבדליםבגללבעיקרשנה,חצימדיכיוונהאתהמשנהטרופיתרוחותמערכתהואהמונסון 2

צייןהמונחבמקורוובסין.אסיהמזרחבדרוםבהודו,בעיקרשכיחההיאוהיבשה.היםשלההתחממות

אתמצייןהואכיוםהשנה).עונתהיא"מוסס"(בערביתהערביביםהנושבותהעונתיותהרוחותאת

עדמאפרילהיורדיםאסיה,בדרוםהעזיםהגשמיםאתובעיקרהרוח,כיווןשינוייאתהמלוויםהגשמים

דרומית.הרוחשבהתקופהספטמבר,
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לצרכיה:זהלפערהזקוקההמשתמעת,המחברתשלזולביןיריעתה,בלאלפער,קורכן

אקזיסטנציאלית,לעמדהכמנוףמטונימי,כייצוגכסמל,כאןמנוצלהשלישי"ה"עולם

שבומצבמגוננת,אואחראיתסמכותנטולביטחה,חסרמצבהואבכללהקיוםלפיה

וחסרמוגבלמהימן,ובלתייציבבלתיהואכךומשוםאסוןלהתרחשעשוירגעבכל

עתיר.

טווחאתמרחיב-סותרותפרספקטיבותשלהכפול"ה"ריבור-האירוניהמבטכפל

שבמקביל,אלאמפרטיותו.הסיפוראתומפקיעהטקסט,מןהמשתמעותהמשמעויות

הטבע,בכוחותאיננוזהבשירהאסוןמוצאהפרטי:אלה~יוםאתמחזירהגםהאירוניה

רמותשלבהעדרההואיחד,גםותוצאתהסיבתההזוועה,שלמקורהבגורל.אובכורח

הניסיוניהגילי,-יתרונהשבשלרמותומגוננת:חמהומהימנה,אחראיתכסמכותאב

אינסטנקטיביבאופןאורעתבשיקול-שתפעלממנהלצפותיהיהאפשר-והגנאלוגי

צאצאיה.עללהגןמנתעל-

הפעולהברמתלאהמונסון",לפנישעה"חציבשירהאב·הרובראתמאפייןאינוזהכל

הואהילר,דווקאאירוניבאופןהוא:נהפוךהסופה".על"הסיפורבזמןולאהסופה","בעת

עתירמוטליםשעליוזההואלגביו"),ציפיותלי("היוהציפיותמופנותכלפיואשרזה

סבירבלתיכהיפוךהמקומיהתפקידיםבהיפוךלאמצויההאירוניהופרנסתה.המשפחה

אתההבטחה,אתבילדהרואהשגורה,נורמהשלבהחצנתה-להפךאלאדופן,יוצאאו

הילרואםהלא·ממומשות.ציפיותיהםאתולהגשיםהוריומעללהתעלותשעתירמי

העכור,הבוץבזרםשנשטפתהילדה,הריהתפקידים,שבחלוקתהאבסורדאתממחיש

לאמשפחתו,לבנילעזורביכולתושאיןהאב,שלהאימפוטנציהעמדתאתמעצימה

לאחריו.לאוגםלפניולאהמבול,במהלךלאבהצלה,ולאבפרנסה

טרגי.העררהואומהימנה,חר·משמעיתומגוננת,משייכתהוריתסמכותשלהעדרה

הלא·הריווחביןמתחשלתוצראירוני,אופיהזאתהטרגיותלובשתרביקוביץביצירת

וגםלנו.הידועיםהאוטוביוגרפייםהפרטיםלביןבסיפור,אובשירהכרוישלמהימן

לביןבאמת',בחייםלאבשיר,קורה'כךהכרוי,שלהמובניתהפרספקטיבהביןלהפך:

עצמה,לרביקוביץקרהשבעצםיודעיםשאנחנו('מההאוטוביוגרפישלהנעדרהנרטיב

בעיתון'),קראנוהרי

נרמהאוטוביוגרפית,סיטואציהמלתאררחוקהמונסון"לפנישעהש"חציאףעל

השיריםלקורפוסלצרפומאפשראוהבת,מגוננת,כסמכותאברמותשלשהעדרה

ל"יריעותבראיוןעצמהעלשהעירהכפיבפוליגרף,להיבחןרביקוביץיכלהשעליו

אינואירוניים,באמצעיםכאןהמנוסחהזה,שהחסראלא .) 1996נגב,(אילתאחרונות"

כ"תגובהוירוי;כמעשהתמיר,כמעטרביקוביץ,שירתאתהרואההמחקר, rלענורונענה

ברוך;מיריאתלצטטאםמתנכר",עולםעםמגעעלביותרואישיתאמצעיתבלתי

 6מופעם
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 3במציאות,הדיבוראתבמדויקלחקות'המבקשפאתטימימטי'כטקסט

דביקוביץ,לשידתייחודייםאינםהאירוניהממדמןההתעלמותאוההבחנהחוסר

עמיחייהודהזך,נתןכדוגמתדודה,בנימשודדיםלעומתבמיוחד:בהבולטיםאבל

שידתאחרת,אוזובמידהלהנדהזכהבשידתםהגורףהאירונישהממדאבירן'ודוד

אואמהיתעמדהמתוךגמורה,וברצינותליטדאליבאופןתמידנקראהדביקוביץ

שחזרו(ביטוייםוה"פגועה"ה"נעלבת"הילדהעללגונןהמבקשהחוקד/ת,שלאבהית

נרטיבאתלהנציחמבקשהואכאילובתל·אביב),שידתהעלהכנסבעתושובשוב

קופאים","בצפון(מתוךמסוימת"בדדךוכריבוןכ"אבקודצוויל,ברוךשכונןהקריאה

דביקוביץ).לושהקדישה

דורשת-יצירתהראשיתמאזעוד-שלהרביםטקסטיםהמאפיינתשהאירוניה,אלא

הסיפורשלפאתטי,אמצעי,בלתיתדגוםזובשידההדואהלעמדהלהתנגדהחוקרמן

האירוניתהרטוריקהמציעהאמצעי,הבלתיהווידויבמקוםהטראומטי.האוטוביוגרפי

ואלהריבוד,דמותשתיביןהמובנההפעראלהאמצעי,אלהלבתשומתאתלהפנות

טיבויציבה;אחתסמכותשל-יציבהאחתמשמעותשלכהעדרכחסד,טיבוטיבו:

והדחקה,קירובשלמתמדתכתנועהטיבויציבה;משמעותאחדוכחיפושכתעייה

ולאמידה.לעמדהוהופכתהצדהאוטוביוגרפיההקשראתהפורצת

חוסר-החסדאתבמרכזהמעמידההאירוניתהרטוריקההמהימן'הווידויבמקום

ושלמהימנותשלייתכנותןלגביהספקואתהמהימן;אחדהחיפושאתהמהימנות;

הגרוטסקי.אתהגיחו,ךאתמציעההיארגשות,שלישירביטויבמקוםבכלל.סמכות

נמצאשאיננומהאלהתשוקהאתמציבההיאוחד·משמעיותנכוחותתשובותבמקום

דביקוביץבשידתמעמידיםוהתשוקההגיחוךהספק,התנועה,החיפוש,ייתכן.ולא

"נעלם"לביןכאן"נמצאשאינו"מיביןקבועמתחהמקיימתתנועה,שלפואטיקה

 .)"הכעדהשירים"כלבתוךהטבע",דדך("על

 ,) 2005(דצמברתל·אביבבאוניברסיטתרביקוביץ,דליהשירתעלבכנסזהענייןעלהרצאתיבתום 3

אכןש'כךמשוםהמונסון",לפנישעה"חציבשיראירוניהשוםאיןלדעתהכיחסיןז'ולייטד"רהעירה

משוםסמכות,חסרהורהכעלהרובדעללהכריזניתןלאאמרה,בנוסף,טראומה',עבראשרארםמרבד

כתיעודוידויי;כמסמךהשירתפיסתעלמעידיםאלודבריםהמונסון',לפניהתנהגאיךלרעתש'אין

חיצוניתמחברתשלמבטבנקורתתלוישאינופוסט·טראומטיכביטוילטקסט;מחוץגםהמתקיים

לפנישעה"חציהשירהוצגבהכנס,באותואחרתבהרצאהגםהושמעוכזוברוחרבדיםאותו.המדבררת

לאכאןגםהדובר".שלעורולתוךש"נכנסהכמיוהמחברתלקריאה","קשה"מדמם",כטקסטהמונסון"

אירונית.לקריאהאפשרותהרעתעלעלתה

 6מטעם
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םמכותכהעדרביוגרפיחםר

לביתויכניסשיחזורלאבאבהמתנהכולנוכאילוחסר,שלהרגשהוהעיקרבביתהזנחה"חיתה

 ) 2004(ראיון,סדר."

רביקוביץ,(ליאו)לויאביה,אתדרסשש,בתילדהרביקוביץדליה,כשחיתהן-942ב

שחלהולדתה,ליוםואושפז.נפצעאביהכינאמרהששבתלילדהשיכור.בריטיחייל

גילתהשנתייםכעבוררקוקלמר.ילקוטבמתנהממנוקיבלהמכן,לאחרשבועיים

מתוארנגב,אילתשלבספרהשנמסרזה,מאורעמת.שאביהחושבתהיאכילחברה

והלכה":"באההספראתהפותחמיכל",תולדות"קיצורבסיפורלפרטיו

ציוניוהיהמסין,לארץשהגיעשירהאוהבמהנדס(ליאו),ללוינשואהמיכלחיתהשניםשבע

לידגן,ברמתז'בוטינסקיברחובמכוניתבושפגעהעדהזמןעםפחתהלאאהבתוובנפש.בלב

וחשבההביתההגיעההששבתהתעלף.כךעלשמעדודכשסבאבמקום.נהרגוהואהכנסת,בית

לחוץ·לארץשנסעלהאמרושנתיים.במשךכלוםידעהלאאביהעלממכונית.נפגעשסבא

 ) 15(עמ'המשפחה.התרסקהלוישנהרגמרגעלהתרפא.

שמתורגם;,מההטראומטיהאוטוביוגרפיבסיפורמבחיןרביקוביץבשירתהדיון

בשירתמכונןכאלמנטהביוגרפיהחסראתמזההזנדבנקהיצירה.בעולםקבועלחסר

שעל"עולםתדירשהואפואטיעולםלעיצובלטענתו,מתורגם,זהחסררביקוביץ.

קטסטרופאליתמחיקההיאכל·כך,טוטאליתהיאכזאת"היעלמותההיעלמות":דרך

משהולבנותכדיהקטנההילדהמןנדרשיםענקייםשכוחותומלואו,עולםשלכל·כך

ועםפוצעעולםעםפצועאנישלהקונקרטיתההתמודדותאתשנעלם."מהבמקום

וריאציותבאמצעותהכאבאתלעמעםהניסיונותואתעולם,אותוכלפיהנוראהזעם

רביקוביץ:שלשירתהאורךלכלמזהההואלשווא,המיוחלתהשיבהועלההיעלמותעל

אבללגמרי,נושרלפעמיםאחרים,בפילטריםמוחלףמשתנה,הפילטרהימים"ברבות

תמיד."בלבםשהיההפצעהואהשיריםבלבהפצע

כפיקטנה","ילדהשלפואטיקהבאמתאינהרביקוביץשלשהפואטיקהאלא

ברוך,מיריאותהשמכנהכפי"משוררת·ילדה",שללאוגםזנדכנק,אותהשמתאר

נאיביתתמימה,"תפיסהבאמצעותמאוד",אישיתכ"חוויההאבמותאתהמתארת

ליצורכדימתוחכמת,ברטוריקההמשתמשתמפוכחת,מחברתזוהיאמונה."ומלאת

המודעת,האירונית,הפואטיקהלה:לייחסשנהוגממנהיותרמורכבותופרוזהשירה

 ..."למחוקולאובאין,בריקלשלוטבהיעלמות,לשלוטמבקשתרביקוביץ,שמעמידה
זנדבנק,מזההאותןההיעלמות",עלה"וריאציותזנדבנק.שמציעכפיההיעלמות",את
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באמצעותלהפך,אלאההיעלמות,אתולהעליםהכאבאתלעמעםמבקשותאינן

ושוב.שובאותהמכניחרתהןהאירוניה

דופןיוצאםתיו

כברירלימצט~רלאטלאט
: -: -. : -.. . : .. 

פ"ה,~ל~רז:יי~ייה

~ w כ.כ.רi? ,רw זקמירים.ליל~קץ~~ריתלןה

סע:ן.נ:יניחר w ~.כפ;רחים~~י~ים

~ני:הה ?iסל~ל ת;ש~~~רי~ים ת;ש,;:

~~קים, iJך

כ;לט~~~ציםס~צי:יםכ.:ת iJי~לי
 םי~~~לןה wדס

מכחיץ.ע;להמרצהכלתיפע;טשלךק;ל;
: :• T • : • :••• :• :• • -

הנדנדה.אתל;לקחי
T : :• --: ••ז 

~שיטזכקל~י~~ליע;ךרהי /o~י
o/ ~~~זקמ;,~ת יי:ז

 >אלי?:? ?יי:ז~~pז(
~;ךר~ה i?!PiJ~נ;רת i;~ךקציב;ת,~קיש;ת

פ"הימטפחיםמגרפיםהנ"ל
 . :- : .ד: :-

ךס~ל;ךה.ס~אי;ה~ת
jJ יםpסךכ.ה,ס;ךג;ת~ם~ז

~ראשע;~ךתפ"ה ם:~~ע,ב;ךת

החשיבית.סלם
•• • T -:-• 

ת;עלתלהביאוהדחףהזאתהחריצית
 ...... ·ד:---:- ·ד·:

אידיליה.שלמומהרשםי;צרים
:• :• :••• :• :• • . : T 

סע,ב;ןהז;וניעת~ר~יל /oמ;ך~ם~ל??לא
בלעי•~ים nרעהיאתאיש

• ."" •• •• -• T : 

ימים.שלשהכברישריםשנתישנהאמי
 " T T: : T T" :-: ז••: ""

יבשלוה.כשקטישנהסבתאלער;:אמרתי
 ז:-: ·:·:: ז··: ז:- ·: ·:-ד
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ע;למים?שנתז"אתא~ליאמר:רעך;
ד•-:-ז- ·:

lj וסלילה,ס~s 'רז:יי~
ע;ל~ים.זק~תלא

לןה. wרקט Wדק
םןןה, i;לךר~;ליז"את,עם

 ,תך.??;אל~;מי~ני
 .מכלןהט;בההיאע;למיםששנת

:•:-"T • -T T"••• 

ילד")עם("אמא

לאטמצטיירתהדוברתשלהמהימנותבעייתכאן,גםהמונסון",לפנישעהב"חציכמו

כפריבמקוםאובקיבוץמתמשךפיהוקכעיןבתחילההנראיתהסיטואציה,בבירור:אך

ל"ריבוררמזיםאבלדופן").יוצא("סתיווטרגידרמטיכאירועהשירבסוף'נחשפתאחר

לכאורההשלווהביןהפעראירוניה:היוצריםוהםהשיר,מתחילתכברמצוייםכפול"

הכפרית"ה"שלווהובין"נלכדתי",כמושלילימטעןבעלתפועלבמלתהבחירהלבין

תיאור-פנויה"חלקה"כלהמכסותהאריג,פיסותלה;שקרםהשימורים""ליללבין

הצפויהמוותאתומתריםקבר,חלקתשלאסוציאציההמעוררגרוטסקי,היפרבולי,

ה"שלווהלביןבחוץמרוצההבלתיהפעוטשלקולוביןהמנוגדתההסמכהבהמשך;

סולםבראשהעומדתכפיים",כ"עבורת-המוצגתהבטלנותסמל-הסריגההפנימית";

העבורה,תנועתוערכיאידיליה";שלמרומה"רושםשמייצרתהחריצות,החשיבות;

העין.מראיתאתמלהפרהאנשיםנמנעיםמהםמוראמתוךורקשאך

אתהדוברתמטשטשתדופן"יוצאב"סתיוגםהמונסון",לפנישעה"חציבשירכמו

חושכאןוגםזניחים,יומיוםפרטיעלהתעכבותבאמצעותהחשיבויות"של"ההיררכיה

שנתאוישריםשנת-המליםמשחקהאם:שלמזהבהרבהמפותחהילרשלהמציאות

ומעלההמשמעויותביןמגשרהילרהשניים:ביןהאירוניהפעראתמרגיש-עולמים

ההבחנהאתלטשטשמבקשתהאםבעורהסבתא,שלמצבהלגביסבירהספקולציה

מתוךהילר,עלהמגוננתפניםהעמדתאינההאםעמדתבקיפאונו.המצבאתולהשאיר

שנתישנה("אמיפנימישכנועשלמסכתאלאהבשורה,רועאתבשבילולרכךרצון

אומרת,לעצמי/אניחררה,לזרוע("מבליהפרטיתהחררהאתלהרחיקוניסיוןישרים")

מכולן").הטובההיאעולמיםששנת /

לאמה.וילדהלילדאםהיאמשפחתיים:תפקידיםשנינושאתזהבשירהדוברת

ילרית,מבטנקורתבתוךומתאחריםמצטמצמיםהתפקידיםשניכישנרמהאלא

הוריםביןמהופכים,תלותיחסיומב;הרביקוביץ,בשירתרווחתכזודינמיקהמוגבלת.

מחויבתהכביש"על"עומרבשירלמשל,כך,הוריים:ילדיםלביןכילדיםהמתפקרים
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מפניהפאסיבי,אביהשללמקומו""לי.רדמת,לאבנצחיתילדהכעיןשהיאהדוברת,

נזיפהבאמצעותמתנשאת,היאתמונה"עםוב"שיחהשלו",הבכורה"הבתחיתהשהיא

אהובשאבא /דברשום"עושהשאינולאב,מעל ,)"?םראבןמשתדל,לאאתה("למה

("חציגבר"נערו"ילרילד")עם("אמא"החתול"כמואחרים,בשיריםגםעושה".היה

("פועליםהמציאותלפרטיהערהואהילרהאם,היאהדוברתבהםהמונסון"),לפנישעה

בשוליעסוקההאםבעורקצרה",/בררךלגברוהופךה"גרלזההואבחוץ"),עוברים

הקרובהאומרת,זאתשליהציפור("וזאתבציפוראוחיי"),אתהציל("החתולבחתול-

לשירתברוךמירימשייכת),שאותו 1961 (רשעה"יד"כףבשיראפילוציפור").מכללי

חריצתעלהאבאתהשופטתהילדה,עמדתהעלבון,בצרניכרת,המקופחת","הילדה

 4שלו,האימפולסיביתהדין

,המומחשאונטולוגיביטחוןלחוסר ,רביקוביץביצירתמיתוגם,"הורה"שלהעדרו

ילד,מעיןהואהמבוגראםביןמהימנות:לאמנמקותבפרספקטיבותבחירהבאמצעות

"זיכרונותרשעה",יד("כףניכרזמןממרחקגםאותה,שופטאוהסמכותאתהמחפש

להצגה",("בתורילדועלהנסמךילדותי,הורההואאםובין"פורטרט"),"הבגד",חמים",

נתפסהואגבר"),נער"ילדהמונסון",לפנישעה"חצי"החתול",דופן",יוצא"סתיו

מגוננתמערכת·עלשלהעדרההגנות.וחסרמוגבלכארם-עצמובעיניגם-תמיר

"עלפעמיים",הורגיםלא("תינוקרביקוביץשלהפוליטיתהשירהלבאתגםמזיז

ערש")."שיר ," Stones "מלחמה",בעיתותלילדיםהיחס

המיתממתבזואםוביןהילרשלהתמימההמבטבנקורתבוחרתרביקוביץאםבין

קיוםלתחושתבסיסי,לספקביטוימהוותהאפשרויותשתימהימן,הלאהמבוגרשל-

נתפסהמפקירההורהשגםאלאומופקרת.מפקירהסביבהבתוךהגנה,חוסרשליסודית

("אהבהמוות""פחדבשירלמשלבו:הצופההדוברובעיניעצמובעיניהורה,חסרכילד

ספקתינוקתספקאונים,חסרתזעירה,כרמותמבוגרתאשהמתוארתבואמיתית"),

מוצגתבוהמונסון"),לפנישעה("חצייודעת"ממשלא"היאבשיראותשושה:זקנה

המונסון",לפנישעה"חציבשירהילרכמו-הנדרשתומוגבלת,קטנהילדהכמיןהאם

היאועור,/זאת /הציפיותכלאתמילאה /מיכלשלי,"ואמאהציפיות:אחרלמלא

אוכל/ואכלהלכסאהמיטהמןעברהשנים/שבעבחלל/ובהתהגלגליםבכסאישבה

זהבספרמופיעהבסביבתו,מוחלטבאופןהתלויאונים,וחסרמוגבלכיצורס~םקל".

אתלמות").ומנסהעכשיושוכבתשלי("אמאהבאים"בימיםהבאה,"בשנהבשירגם

תגובההאבבמעשההרואהתפיסהעלמעידיםהביוגרפיהמקרהעלרביקוביץשלדבריהגם 4

הילדהאתהכיתנזעק:אבאהקטנה.בתםעםוהתקוטטתיידידים,אצלהתארחנו"פעםאימפולסיבית:

שיר,זהעלכתבתיידי.כפותשתיעלהכהוהואזוכרת,לאאמרתי:זה?אתעשיתידבאיזוהמארחת?!

נגב).אילת(אצלשדה"דיןביתליעשהשהואהרגשתירשעה'.'יד"כף
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מנסחתוהמבוגר,הילדביןההבחנהאתהמבטלתמשותפת,קיוםכתחושתהאוניםחוסר

העורזה"אוליאמיתית"):("אהבההבנה"בינינו"חיתהבשירסבתה,אלהפונההדוברת,

הגנה".ללא/אניהגנהללא/אתבינינוהמאחדהשקוף

רביקוביץשלבדבריהניכרתוסכנה,הגנהשל'בהקשרמבוגר-ילדהתפקידים,השוואת

אחרונות":ב"ידיעות-2004בשהתפרסםבראיוןבחייה,היתמות"תפקיד"על

כשנולד,שלי.הבןזהאותישהצילמימסוימת,במידהאבלמהתפקיד.נפרדתישלאחושבתאני

הבןשגםידעתיהילדים,אתעוזבלאשאבאכמואותי.יעזובלאפעםשאףאדםשהואידעתי

 5שיחזור,שלילאבאמחכהאניהיוםעד ...להישארבשבילבאשלי

המשוואהבאמצעותכאןמנוסחתהבתשללזוהאםשלהמבטנקודתביןהסימביוזה

אתעוזבש"לאכ"אבא"יעזוב",לאפעםש"אףכמיכ"אדם",נתפסהילדאב":הוא"בן

שיחזור.לאבא"מחכההיום"עדאשרילדהנצחית,בתהיאלעומתו,האם,הילדים".

ההורותאתקושרת-לאבוילדהלילד-אםהדוברתדופן",יוצא"סתיובשירכמו

היאהתוצאההתפקידים.ואתההבחנותאתומבטלתזה,עלזהאותםכופהבצאצאות,

אלאדם,קשרימייצגתשאינהסמכות,העדרשלרפלקסיהלטובתהסמכותאיבוד

שם.ולאכאןלאבתוו,ךתמידעצמואתשתופסמישלהישרדותימאמץ

ההעדרשלהרטוריקה

"ידיעות(רביקוביץ,אקטיבי"לתהליךאוניםחוסרשלמעיקמצבהופכתאניכותבת"כשאני

 ) 1996אחרונות",

מעמידהרקלאאשרפואטיקהמעצבתמהימןלאדוברשלמודעתברטוריקההבחירה

סמכותוכוללבכלל,סמכותלגבישאלהסימנימציבהאלאסמכות,כנעדרההורהאת

בשירתזנדבנקמזההאותוהמוחלט,החסראללחזוראםבשיר.דוברשלהעקרונית

שלהצרהעדרוולא"סמכות·אב",שלחסרונהזהוובראשונהבראשהרירביקוביץ,

מדומה,קיוםשנותשנעלםלאב"להוסיףזנדבנק,מצביעעליוהאדירהרצוןהאב.

מודערצוןהואמדומה",הלאההיעלמותאתהמדומה,הקיוםשנותידיעלולמחוק,

הנעדר.אתלהשיבעקרניסיוןולאבהעדר,לשלוט

עכשיוהוארבה"במידהבנה:לגביכזותפיסהדביקוביץמנסחתבברהזההראיוןלפנישניםשמונה 5

 .) 1996(נגב,שלי."המיגוןהואקיומושלי.הכוחמקור
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אתלהעליםמבקשותאינןרביקוביץשלההיעלמות"עלשה"וריאציותאלא

מנגנוןמעיןזהוושוב.שובלהנכיחה-להפךאלאזנדבנק,שטועןכפיההיעלמות,

Fort-Da6 , פרוידטבעכזכור, :) 1920העונג",לעקרון("מעברפרוידאותושניסחכפי

סלילשלהשלכתובאמצעותבחדר.לבדונשאראשרבנכדו,שצפהלאחרהמושגאת

האם,שלעזיבתהאתסימבוליבאופןהילדייצג ,! Da-והחזרתו- ! Fort-חוטים

החרדה,עלמתגברהילדפרויד,אומרהאם,שלהעדרהטראומתתחתהחדר.מןשיצאה

חוטים,בסלילאמוהחלפתבאמצעותהמצב:שלסימבוליזציהבעזרתבשליטהוזוכה

והיעלמותה.הופעתהשלהבמהמנהללהיותעצמוהילדהפך

מאפשראלאהאם,שלמקומהאתלמלאמבקשאינופרויד,אומרההעדר,סימול

לאבילדמעוררתרפטטיביבאופןוהשיבהההיעלמותהמחזתבחרדה.לשלוטלכאורה

גםאלאהטבע")דרך("עלתהום"פניעלה"חושךאתרקלאהכאובה,החוויהאתרק

המעשה,בזמןסבילשהיהשהילד,משוםאלאנעימה,שההסתלקותמשוםלאעונג:

ההיעלמות.אתמעליםאינוהואהחוויה.עלושובשובבחזרתופעיל,תפקידכעתנוטל

הטבע").דרך("עלההיעלמות"דרךעל"עולםמכונןהוא

גברנערילד

:לד' ~~;ס~;::ה ry ~~ה
בס;פי?יהיה~מה -. : ... : . 

~עשזכר~יעל ~נ~ W :~~יםזp;גע
~~ךית.~דיזpל ן;,עג;:
ילד ,~י~ nעלהמלטר~ץ,

• T •• --": :• :• 

tp יכ;~~על~ס pזij כים;
א;מרתאני)(ז"אתשל~אמא

• T ."' : :-• ."' •,• 

בעשבכים nל;~בקרצ·אןעדרי
:• : •• T T ' -: T •• ."' 

 םי,;~;ע~.ךזקף י~~~

~~ךךתת ij ~זקירך~פ;ר

~ק;רךלא?;;כךםלא

 .ר;פ~ ל?~ליז:ז~ר;~ה ,תך.??;אז"אתזpליז:ז;פ;רךז"את

איזק.חייםשלבתרגומוהנה",-"הלאה 6
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ךא~א:ליו:לי א~~
 הןןt~ז::ז::~ןt;נפ~ר

לגברוה;פי;ןגדלילד
 ·: ·: : •• :זי• ......

 .;ןה ';:i~.ךךיה
המונסון")לפנישעה("חצי

המחשההואהשלישיהעולםשלהאקזוטיהקיוםהמונסון",לפנישעהב"חציכמו

גופרית,אדישלבענןגעש,הרפיעלהסכנהחייההורי:האוניםחוסרשלמטונימית

ציפיותלי"היולמשפטמקבילהשמשמעותו(מעשהחייועתידאלהילדושילוח

האוטוביוגרפיבהקשראירוניתמשמעותבעליהםהמונסון"),לפנישעהב"חצילגביו",

והיאילד,לגידולכשיריםכבלתינשפטיםבמחיצתהשהחייםאם,השיר:מרמזשעליו

בזאתשלך("אמאמרצוןגירושהמנסחהמבדה,ביןהפערמעליה.דאותולשלחמצווה ' . 

מציב-משפטביתשלכפייהמתוךהילדשילוח-האוטוביוגרפילביןאומרת")אני]

אתמאמצתהדוברת-האםהמשתמעת,המחברתמןבשונההשיר:שלהאירוניהאת

כמעשההמאולצתהפרידהאתומנסחת Iהילדחייעלאיוםבההרואההפרספקטיבה

שחפים".כנפיעל/טפסילדחייך,עלהימלט"רוץ,הצלה:

מעשההואהאימהי",ל"אינסטינקטהמתנכרתהמשפטית,הפרספקטיבהאימוץ

הסמכותכשלבאמצעותהיעדרלהמחישנוספתאפשרותלרביקוביץהמזמןאירוני,

מנגנוןהואאםגם-ציפורעלסתוםדיבוראללילדהציווימןהמעברההורית:

הניתוקעמדתהאם.שלהמציאותחושלגבישקטחוסרמעורר-הכאבלטשטוש

"זאתהציפור","זאתאני)","(זאת'זאת':במילההשימושבאמצעותגםמתחזקתשלה

זאת.אלאאנילאפיצול:שלתחושהמעיןהמייצרתאומרת",

להמאפשרהקונפליקט,מחווייתהאםנמנעתשבאמצעותוהריחוק,הפיצול,

אתקליד.חייםלאב,תינתןרביקוכיץשלבנהעלהחזקהכיפורת,חייםהמחוזיהשופטקבע 1990ב· 7

והרחיקוילד,חטפוילד.לישחטפו"הרגשתיאחרונות:לידיעותבראיוןרביקוביץתיארהההחלטה

עלרמה,האם,אומרת ,) 1997 (מנדלה"וינישלהכדורגל"קבוצתבסיפורהטבעית."אמוממני,אותו

אותי?לפסולצריךהיהלמה ...מבפניםנאכלתאניהזמןכל"אבלבתה:אתממנהלהרחיקההחלטה

באופןפורתהשופטמתוארפורז"י.ח.השופטנעלם"לאןבסיפורבכוח."אותהלוקחתהייתילאהרי

הואמשפחה.לענייניהמשפטבביתיחידכרןבשבתורעההרבהעשהפורזי.ח."השופטסרקסטי:

הצדדים,אחדנגרפוסקכשהיה ...זעומיםמזונותדמילאמהותשפסקאומאמותיהם,ילדיםהפריד

הספקבעלחרוץכאישידועהיהפורזי.ח.השופטשני,מצראותה.מעליבגםהיההאם,זאתחיתהולרוב

תסדירהביקוריםשאתוקובעאמומחסותילדמוציאורבעשעהובתוךמוקרם,לעבורמתחילמרשים.

(רביקוביץ,חודשיים,"אחרירקלמשפחהשהגיעהעמוסהכל·כךחיתההסערפקידתהסער.פקידת

והלכה")."באה
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שלובסימול-להיעלםשנירון-הילראתלהמיר- Fort-Daה·במנגנוןכמו-

-f :ה·מנגנוןמקור".ולאכנפיים/לאנעדרתאחתשיר"ציפורציפורa -סFort אינו

מנגנון .הלךהילרכאןהלכה.אמאפרוידאצלנוכח.שאיןמשוםבנוכחלשלוטיכול

הציפור,הערר-ההעדרבהעדרו.לשלוטמנתעלהנעדראתמסמל Fortס- aה·

שחפים.כנפיעלשיטפסהילר,ולאהנוכח,המובחן,הדברהוא-המקורהכנפיים,

 : 1992ילד",עם"אמאמתוךזמן""לכלבשיר(כמונשלטבלתיבאופןוילךיבואהילר

שעה/אוליוםעוריחזוראוליבהווה/מתחילותשנהמאהשנה/למאההלך"והילר

נשלט.העררהואההורות,הילרןת,האב,העררכמוהעדרו,אבלמזה"),יותרלאאבל

שלספרהכשםאולי'אובוא",-"לךהנה",-"הלאה-להחזירואולהשליכואפשר

והלכה"."באהרביקוביץ'

מתגרהויתוראונקם,רחףשללסיפוקביטויהואאםבין-הילרהשלכתבמעשה

שחרורמשוםיש-(פרויד)בעצמי"אותךמשלחתאנילך,זקוקה"איננישמשמעותו

מכל,הקרובלדברהעדרובשלדווקאהופךהנעדר,המורחק,הילרעונג:ואפילו

ציפור".מכלליהקרובהאומרת,זאתשליהציפור"וזאתהנעדרת:הציפורכמובדיוק

שלה.התשוקהמושאהואהנעדרהפנטזיה,היאההיעלמות

כמינתפסהנעדרהילרהפנטזיה:מעגלבתוךהנעזבאתמקבעתשהתשוקהאלא

משוםאותנועהמהירשהואמשוםאוומתבגרצומחשהואמשום"הלאה",שממשיך'

כנרטיבההפטרה"מןב"סיפורב"הנה",ב"כאן",שבויהנעזבההורהלעומתו'מת.שהוא

הילראתזה,חשבוןעלזהלחילופיך'וחושףהמעליםמוצא,חסראירוני'רפלקסיבי'

שלהמערערתהתנועההורה.האיןואתילדהאיןאת-דיוקליתראוההורה,ואת

נכוןורע,טובדיןחריצתאפשרותלגביספקכנו:עלהספקאתרקמותירההאירוניה

ונוכח.נפקדוילד'גרמבומהימן'ולאמהימןנכון'ולא

אינהכזורטוריקהרביקוביץ.אתשמשרתתהאירוניתהרטוריקהביסודהואזהספק

ואפילוהסוקרטית,האירוניהכמנהג-אחרתרעהחשבוןעלאחתאמתלהנציחמבקשת

הרומנטית.האירוניהשלכדרכה-החייםשליציבההבלתיהדינמיקהאתלחקותלא

אתהמוגבלות,אתהרעד,אתלהנכיחמבקשרביקוביץבשירתהכפולשהדיבורנרמה

כתלות,ההעדראתוהאין,הריק-אתלכלומעלסמכות,ולהקיםלהכריעהיכולתחוסר

האפשרויות.בכלהשליטהעלהוויתורחרדתמתוך

שנהוגו"עלבון","קיפוח"התאריםעםמתיישבתאינהכזוומורכבתדינמיתעמדה

שלאמצעיבלתיוירויאינהזושירהרביקוביץ.שירתשלהנפשיתלאווירהלייחס

המבחיןמתוח,אמביוולנטי,קולי,רבדיבורשלתמירמורעמעמדאלאמקופחת,ילדה

עליה:האחריותלקיחתלביןהטראומהבין
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הופכתאניכותבתוכשאניישע,חסרכקורכןחייואתהחלטובהלאילדותלושחיתהארםכל

עבירות,עלהתיישנותשישכמומסוים,בשלבאבלאקטיבי.לתהליךאוניםחוסרשלמעיקמצב

תירוץ".לשמשיכולהלאוהטראומהלמעשיו,אחראיארםואזטראומות.עלהתיישנותיש

 .) 1996אחרונות","יריעות(רביקוביץ,

מאפשרתונפקדים,נוכחיםקולותביןותנועהמתחשעיקרהכרטוריקההאירוניה,

הרובדמןהתעלמותכהתאוות.אלאכקיבעוןלאהטראומהאתלנסחלרביקוביץ

במיוחדודומיננטימראשיתה,החלביצירההמצוירובד-רביקוביץביצירתהאירוני

ככתובתרביקוביץשירתאתמעמידותבלבד,הווידוייבפןוההתמקדות-באחריתה

אדםשלאקטיבילתהליךהאוניםחוסרשללהפיכתוומתכחשותולרחמים,לחסד

באחריות.הנושא
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לאוריצחק

דהייה
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המעלותשיר

אםגםנ;קפים,ורגעיםלזמן,רמותאין
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ועורשקוףלמותהמעל;תשיר
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נאמןיעל

עקרות

לנו.היולאילדים

שלום.כאן.אותוימצאלאטוב,סוףשמחפשמי

1 . 

חיתהזאתלהפסיד.הולכיםשאנחנוידענוהרופאים,שלהזההמסלולעלשעלינואיד

לחימה.רוחנעדרנותבוסתנים,היינושלנו'הבעיה

היההאמת,רופאהצהריים,אחרבארבע·וארבעיםיצאנושמלשכתוהפרופסור,

ברופאמדוברכיאחדפהשהעידוהמלצותהצלבתבעקבותהגענואליוגם .החמישי

מאלהבאמתלושאכפתאדםבןגםהוארק,לאאבלמחלקה,וראשפרופסורגםשהוא

ההבנה,שנחוצהוככלפסיכולוגלאהריהואכי-חשובשהכימהואולימולו.היושבים

הצלחותרשימתעםברופאמדובר-יותרהרבהאםכיפחות,לאחשובותהתוצאות

הישיריםהעדיםחתמויקר,"זמןמבזבזיםאתםאותו,ראיתםלאעוד"כלמפוארת.

אודותיו.עלהשיחותאתלהצלחותיווהעקיפים

לאוזןמפהעברוהןבמספרים.אובגראפיםסומנולאהפריוןרופאישלהצלחותיהם

שלבקליניקותהתמונותבחדריבענווהשהונצחוהוכחותגםהיואבלעם,כסיפורי

גזוריםמעצביםבמכנסיבשמלות,ובנות,בניםתינוקות.ומאותעשרותרופאים:אותם

המצלמה,מולהתינוקיותבמחשבותיהםבוהיםמחייכים,תואמות,וחולצותהיטב

סרטברובם,חומיםוגדולים,קטניםדוביםאובלבן·שחור,מנומריםכלבלביםולצידם

הוצמדותמידקמט,ללאבקפידה,הודבקואומוסגרוהתמונותלצווארם.ענודאדום

(אוליולעתיםנולד.רקכשהתינוקהתמונהצולמהלעתיםממתכת.קטןמתלהאליהן

חודשים.כמהכעבורהרע>עיןנגד

לעולם.באהיהלאילדאותושבלעדיולרופאהקדשהנכתבההתמונהבתחתית

אתלהביעייחודיאופןהיהאחדלכלזאתולמרותזהה,לכאורההיהההקדשותתוכן

הלכנו)שאליהםחמישהמני(אחדפרופסורלאותוומיועדיםהלבמןהיוצאיםהדברים
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כאיששלכולוהמרפאה,לצוותגםההקרשהמוענהלפעמיםחלום.להגשיםלזוגשעזר

תורה.אסירותשלבעבותותהזוגנקשראחר

פנימהובלבנולנונולדושלאילדיםהיוכולםאיבה.אליהםפיתחנומההתחלה

אולישנאתנו,אתמסוימתבמירהלרכךכרילפעמים,ייוולדו.לאשגםהיטבידענו

מדוברשלאהסברהאתלהעלותניסינואשם,רגשותאוחשש,אוקנאה,זאתחיתה

רופאים,אותםכלאוליפריון.רופאיקליניקותשלבתפאורהאלאאמיתיים,בילדים

הרגל.אתשפשטבאלבניפוטו·שופאיזהשלבמבצעהתמונותאתקנואחר,כאיש

היהאפשרמתוארכות.בבהירות,שםנכתבובהןלטעותאפשרשאיהקרשותלא.אבל

המקסיםהתינוקשםוגםההורים,שמותהרופא,שםנוספים:מזהיםבפרטיםגםלהבחין

פחותנולדו(שלישיותהתאומיםלגביגםכךלעולם.באהיהלאפרופסוראותושלולא

לייצר).שהצליחוהעובריםשפעאתלדללהרופאיםהצליחומאזופחות

••• 

אנחנוהרריים.לגמריהיולאהללוהיחסיםאבלשלנו","הרופאלהגירנהגואנשים

רופאיםאצלזהככהנוספים.רביםושלשלנוהיההואאךהרופא,שלאמנםהיינו

לא("זהטובההרגשהלממתיניםלתתרופאיםאותםדאגוזאתובכלהראשונה.מהליגה

מהם).אחרלנוהסביראמון,"יחסיאלאלכסף,תמורהשלעניין

קבלהפקידתאקווריומים,מעודכנים,מגזיניםהיוהקליניקותשלההמתנהבחדרי

היהשאפשרשטוחפלזמהמסךניצבובכולםהגברים,שלזמנםלהנעמתמצוררת

בשחור·שועטות~ר;ת .rבהםערוציםאחרים,לערוציםלהעבירוגםחדשות,בולראות

תכול·יםשלנידחלבןחוףעלביציםמטיליםצביםאוצהובות,סוואנותבתוךלבן

האקטואליות.מהצרותלהתרחקדווקאירצושהמחכיםלמקרהכחול,

שללבםאתריככוכאילוהתמונותהתינוקות.שללתמונותרמולאאלהכלאבל

לזה,זהאםכילתמונותנתונהחיתהלאהפציינטיםשלמשטמתםכללבררךכיהבאים.

האחרים.לזוגותכלומר,

עלבאאחרהריוןאיןלכאורה,הללו.בחדריםהעתכלהתחוללהעיןמןסמויקרב

מעורבתסטטיסטיקהזאת,ובכלבשני.תקווהתפיחהאחרשמחתאדרבה,השני.חשבון

טבעיאךולכןאחוזים,העתכלבנוהטיחוהאינטרנטמןומידעספריםרופאים,כאן.

בחשבוןמדוברחשבונו.עלבאיםבהחלטאלהשכלויביןסביבויסתכלאחרשכלהיה

המתמטיקה.שלחורגענףהיאשהסטטיסטיקההיטבידועאםגםפשוט,מתמטי

זוגותמאור.מבוקשיםכאמור,היו,פקדנומרפאותיהםשאתהרופאיםחמשתכל

כאילולחכות.חייביםטובשלדברבהשלמהאםכיבזעף,לאלתורם.שםהמתינורבים
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רביםוזוגותההמתנה.בחדרהאקווריוםכמומההוויה,חלקמהנוף,חלקהיאהציפייה

ערבשםבילינותמירהמתנו.שאנחנובעתוהצטרפובדלתהעתכלצילצלונוספים

פנים.הסבירולנודווקאזה,אתזהמחבביםאינםכישנראההאחרים,הזוגותוכלשלם,

הבנו.לאלסימנים,התכחשנושבהתחלהאלאמחשידים,סימניםהיושאלהכמובן

היינוהללוהקליניקותבכללהבין.היטבנוכברארוכיםהמתנהערביכמהכעבור

בתוספתבשמחה,למחלקהיורוואזלעולםילדיביאובתורםכולםבווינרים,מוקפים

מוקרשתתינוקתמונתאותהאתישלחוהמהלךולהשלמתשם,נהוגהשחיתהמתנה

לרופא.תורההכרתברגשי

להבחיןכברידענולהיכנס,לתורנומחכיםבעורנוהזוגות,עםבשבתנובמרפאות,

שניאלהכי .השביעיהסיבובערלהתמיריוכלומיראשון'בטיפוליצליחמהםמי

לנסחהשקשהחמקמקהתכונה-וינריותלטיפולים:מירהבאותהחשוביםפרמטרים

אוהראשוןבסיבובשיצליחו(אלהחיובי""יחסבמיליםלהמירהנהגווהרופאיםבמדויק,

שיידרש).כמהכלוהלאה,השביעי,לסיבובערשיתמירו(אלהונחישותוהתמרההשני);

שנוצרהאחתתכונהלפריון,פרופסוריםאותםאצלאחתתכונההיאונחישותהתמרה

אםלבואיכולהאינהממנואחתש~להכבולצירוףלשניים.והתפצלהביציתמאותה

כאןמדוברלאהריכמותה,מאיןומדויקתקולעתזווהגדרהלשנייה.מאוזקתאינה

הקשיים.לנוכחבנחישותאלאפאסיבית,בהתמרה

אותםפגשנואותנו.עקפוכולםהתחתונה.עלידנוחיתההללוהתכונותבכל

בטיפוליםעדייןאנחנואחרות,במחלקותאחרים,רופאיםאצלאחרים,במסדרונות

הגרלהורמוןאותוה:;בנכא,ערכילספירותנשלחיםכברהםשלנו,והעקריםהמהוססים

וקצתההדירן,שקאתהמזההאולטרסאונרהאשה,ברחםהביציתנקלטתמאזומוכפל

תינוקכריערהמתפתחחיעוברשלדופקבבירורלשמועאףאפשר-יותרמאוחר

אחרים.בתורותמאחוראותנוהשאירוהזוגותכלשלם.

ניסינומהטיפולים)בנפקדות(אובטיפוליםהיינושבהםוהשניםהחורשיםבנקוף

לזוגותשנולדוילדיםפקדנואותןהחרשותשבקליניקותבתמונותישאםלזהות

התאומיםזוגכילרגע,לנו,היהנרמהלפעמיםהמשותפים.העבררופאיאצלשהכרנו

זוגלאותומיםטיפותשלושכמורומיםשבתמונותהטרייההחרשההשלישייהאו

השני.אוהראשוןהרופאשלההמתנהבחדרשראינו

••• 

 .גמלונייםמסורבלים.הם.אףעקריםהיוהמעטיםניסיונותינולהורות:הזמןזה
,ולעתיםהפרופסורעםהתנשקואףחלקםמעוררים,מהדלת,בתורם,יצאו,הווינרים
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זהוככההרופאים,כלאצלהיהזהככהתורנו.מגיעהיהאזהפרטי.בשמואותוכינואף

קודמיו,ארבעתכמוהוא,גםשלנו.האמתרופאאתשפגשנוהראשונהבפעםגםהיה

הפרטי.מהטיפולחלקהיהזההאדם.גוףאטלסמיןהכל,לנולהסבירכדיספרפתח

וגםשנשאלוכאלהשאלות,עלעוניםכאןעובדות,עלמדבריםכאןממהרים,לאכאן

למהמעברהרחקראופרופסוריםאותםהריבמלים.לנסחןעדייןידענושלאכאלה

ידעמאותוהמזלג,קצהעלול~עלינו,להאציללנכוןמצאוזאתובכלמשגת,שידיעתנו

אחתובעונהבעתומסתוריפשוטשנראהמהעל-לנושמצפהמהעלומרגשנשגב

לעולם.ילדיםבאיםכיצד-

טירונים.היינולאכבראנחנוגםאבלמאוד,מנוסההיהשלנוהחמישיהרופאאמנם

הסקרןהמבטסוגאתהרופאשלעיניומולהנחתיאנישלו.התפקידאתשיחקאחדכל

עלבשקטלישטהאנישמאחוריומבטמבין,מכך,ויותרמקשיב,שנראהמבטשלי,

להסיקאפשר'אםהספרותיטעמוועלהרופאשלהמוזרהזקןעלחושבתאחרים,דברים

יצחקשלשירות""פנקסמאחוריו,המהגוניבכונניתשזיהיתיהקריאהמספריאותו

וחושך"אהבהעל"סיפורוכמובןנכואשכולמאתוגעגוע"בתים"ארבעהלצדרבין,

אםאלאלרפואה,פרופסורוגםספרקוראאופקים,רחבאישבהחלטעוז.עמוסמאת

בו.תלוייםעתידםשחיימהזוגותכשיספריםאותםלוהוענקו

וצינורהשחלותהחצוצרות,עםהשקופותהתמונותהאדם.גוףאתמבינהלאאני

שניטיבכדילעברנואותווסובבלבינינו,שבינוהשולחןעלפתחשהואבאטלסהזרע

האלה,הפנימייםהחלקיםאתממציאיםלאשהםבטוחהלאאניאותי.מפחידותלראות,

להתעמתרציתילאלשיחה.כנושאואולישנים,שבעבתלימודיםמתכניתכחלקאולי

(בהנחהאנטומיהללמודלהתחיללאוגםבדיון)שזה(בהנחהובדיוןאמתשלבסוגיה

בעליהחשדנית.עמדתיאתלהסגירלאהעדפתיאבלהחמישית.בפעםאמת)שזו

שלהאנציקלופדיותאתלוהזכירוהןאוליהאלה.באטלסיםהתמונותאתאהבדווקא

מאיפההביצית,יורדתאיךושובשובלשמועאהבהואילדים,אגדתכמוילדותו.ימי

אחרים,מיליוניעשרותעלשגברהמנצח,האחדלזרענכנעתהביוץ,בזמןיורדתשהיא

נקלטים.שהםהיכןנקלטיםהםויחד

אותנוויאייןהאדם,גוףפרקאחרישלנו,החמישיהרופאעםראשונהשיחהבאותה

בטיפולישלנוהאישיתההיסטוריהועלבמשפחהמחלותשלההיסטוריהעלהפרופסור

לאהרימקצועותינו.עלושאלוהמשיךלו,שקדמוהרופאיםאצלעברנוומהההדירן,

מלאאדםכלקודםשהואמולך,שיושבהפציינטאתלהכירצריךאמר.חשוב,הגוףרק

פציינט.הואממנוקטןחלקורק

קיווינורגשניים,מעטהפכנותמידמאיתנו.נשמטניסיוננוהיההזהבשלב

שונהאחר,יהיה-החמישי-הזהובמקרההרביעי,השני,הזה,המסויםשהפרופסור
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עברפניהםעלקודמיהם,שלהטיפולתכניתעלבראשםקצתנרותמירהםמקודמיו.

פעולהלעשותמעריפיםהיושהםלהביןהיהניתןאבלהשמיצולאמעולםוהסתלק,ענן

ושטפניהםאתלרגעשכיסההענןאתהראש,מנוראתפירשנוכך(אולגמריאחרת

ניסיוננואתלמחוקכריהספיקוחולף,ענןאחר,ראשמנורכך,אוכךאחר).למקום

אלמהקצהלהשתנותהולךהכלועכשיושכאןסימניםראינובאלהדווקאהעשיר,

והלאה.מעכשיולהתחוללשאמורלמהרומהאינוקורםשהכרנומההקצה.

 .קודמיוכלשנתנולזוזההבריקותרשימתפרופסוראותועכשיורשםזאת,ולמרות

לחזורישהתיישנו.והןתוקפןפגותמיררבים,במאמציםעשינושכברבריקותאותן

בינתייםזאתובכלמיושן,קצתכברהכואבהרחםצילוםואפילובפסקנות.אמרועליהן,

גםלהיותיכולשהבל-אמונהשלזעיררגעאותוקודמיו,אצלכמועליו.לנויוותר

הזהות.הבדיקותרישוםעםהתרסק-אחרת

קיימות.בכללאםמצומצמות,הווריאציותלזה.זהזהיםהפוריותטיפולילהבין:יש

מרעיבגראףלציירואולישקשהחושאותובשלכורעתרופאשלתהילתוזאת,ובכל

לייצרחושאותועקרות),(כלומר,פוריותשלנו,במקרהתוצאות:מניבהואאךבהיר,

ובמקורםלארץפעםמריצולליםראשינו'מעלרופאיםאותםראוכחסידות .מאיןיש

תינוק.שלהתחלה

רוחעללשמורשצריךמעולים,שסיכויינואמרהבדיקות,אתרשםהפרופסור

ולחזורבמהירותהבדיקותתוצאותעםאליולשובכרגיל,לנסותלהמשיךחיובית,

לטיפולים.

מצליח."שמתמיר'מי"כללנו:אמרהוא

הצליח?"ולאשניסהמישהומכירים"אתםשאל:הוא

'להתוודות:עצמנואתלהסגירהצורךאתלכאורהרטוריתשאלהאותההציתהובשנינו

הספרים,בכונניתבאטלס,עינינואתכבשנואבלנצליח.'ולאהצלחנולאאנחנו'אנחנו.

התבוסתנייםשהדיבוריםוידענושלנוהחמישיהיההוארם.בקולענינולאבשולחן.

אותם.מעצבניםשלנו

התבלבלנו.מלכורת:לאותהזהבשלבתמירנפלנושלנוהראשוניםהרופאיםעם

השניברופאניסיון.לנוהיהלאעורהתגלשנו.מרי,הצירהכלומרמרי,רחוקהלכנו

ראשינו,.אתסיחררההפרטיים-לכאורההשיחהרגעישלפמיליאריותאותהשלנו,

לשאולרוצה"אנילו:ולומרעוזלהרהיבלישגרמההיפר·ונטילציהאכןזוחיתהואולי

מס~וגיםאנחנובתיקאצלכםבעורחיוביות,דורשיםאתםמאיתנולמהפרופסור,אותך,

משנית'?"'עקרותהערךתחת

יחסהחרשלזוגלהעניקעצמועלגזרשבהןרקותבאותןעצמומטעםשבויהיההוא

 .מביןלפחותאוהד'לאואםואוהד'פרטי
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אמר.הואבהריון,"שהייתםבגלל"זה

לרחם."מחוץהיהוזההייתי,"אני

חצוצרהוגםהזרעבספירתבעיותשישלמרותולכן,מבעלך.היהזהאבל"כן,

משנית."עקרותזאתלכןבהריון.הייתםאחד,צדונשארשאיננה,

הולכיםאםמשנית,עקרותלזהלקרוא"למהאמרתי,התכוונתי,"בדיוקלזה"אבל

כמובהריון,היינוזאתבכלמשנית:'פוריותלמשללומריפהיותרהרבהחיובי.על

אמרת."בעצמךשאתה

כמיםטבעיהיה"ההדירןלרופא.בעליסיפרמאושרים,"שבועותכמהלנו"היו

יהיהשהבלעדכלוםנגידשלאסיכמנוכל·כך.פשוטהיההכלכעץ,כגשם,צלולים,

בהריון.שאשתיסיפרתישלנולירקןאפילומאושר,הייתילכולם,סיפרתיאבלבטוח,

לו."סיפרתילמהיודעלא

אחרילרופא"הלכנובעלי,שלתיאוריואחרנסחפתימדומה,"הריוןהיהלא"וזה

ללאגםאישרכךחיובית.בהחלטאךכהה,כחוליצאהלאשאמנםהביתיתהבדיקה

שםוהתוצאותבתא,בדיקותדם,ספירתלנולקחושבועותאותםובמשךהרופא.ספק

לעצמך."תארהריון,שקראהאפילוההואהפרטיהרופאעלו.

במרירות.בעליאמרשק,"שראה"חשב

הוספתי.דופק,"לא"אבל

מקום,לשוםמוביליםלאשהםהביןהואשלנו,המונולוגיםאתעצרמולנוהרופא

במשהוצודקיםאתםאוליבעבר.עוסקיםלא"אנחנואמר:הואאחורה.הולכיםכלומר,

בשבילנו."למחשבהנקודהבהחלטזאתמשנית,ופוריותמשניתלעקרותבקשר

העקרות.אתשמיגרנולומר"אפשרבהדגשה:ואמוהיטב,לושנקשיבביקשהוא

שאנחנווטובפעם,היושלאדרכיםהיום,לילדלהגיעדרכיםהרבהכל·כךיש

שישראלידעתםבילדים.משאביםהרבהכל·כךשמשקיעהובמדינהכזאתבתקופה

לךנורידהריאנחנולנו.שאכפת('כאילומבחנה?"בהפריותראשוןבמקוםנמצאת

וענההתאפקלאבעלישלו).בדרכומאיתנואחדכלחשבההצלחות,'סטטיסטיקתאת

אילפנו.לומריותרמדויקכמעטהיטב,עצמנואתשחינכנוכמובלב,ולאבקול,לו

עצמנואתלהרגיזולאאותםלעצבןלאצריך,שלאאיפהלדברלאעצמנואתאילפנו

כאןמדבריםכבר"ואםאמר:בעליזאתובכלשדיברנו,כךעללהתחרטואזלחינם,

באנשיםיותרקצתתשקיעהזאתשהמדינההיהעדיףאוליומדינות,סטטיסטיקותעל

לאדברכאילוהפרופסור,בחן,מזההתעלםהואאבלבמעבדות."רקולאכברשחיים

אתם"עכשיוהפרופסור:המשיההואנסער.שהפציינטמשוםזההרינאמר,ואםנאמר,

עדייןאתםמעולים,סיכוייכםבהריון'בעברשהייתםובגללהטיפוליםלשלבנכנסים

מתקדמיםבגיליםגםלהריוןשנכנסולנשיםדוגמאותאינספוריש . 35בנירקצעירים,
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יותר."הרבה

הייתיכאילוהרבים,מלשוןבודדלרגעאותיפרםהואשבמצבך,"לומר"אפשר

מנסה."מספיקלארקישעקרה,"איןהמחרוזת,כלאתשמסכסךהחרוז

להיותחייביםאתם"אבללרבים.חזרשתצליחו,"ספקאיןבהתמדה,תנסו"אם

ונמשיך,"הבדיקותעםאליתחזרוחיוביים.

••• 

נהפוךהראויה.בהתמדהשניסינולטעוןנכוןזהיהיהלאהאמת:אתלומרהמקוםכאן

משורתערקתיאפילואחתפעםהססניים.גמלוניים,התור,בסוףתמידנשרכנוהוא.

אוליאוהשני,הרופאשלחוליםביתבאותוהפריוןבמחלקתהבוקראולטרסאונד

בכללהגיעשהתבקשונשיםשלארוךתורהשתרךבוקרבכלהשלישי.כברזההיה

המקווהההדירןהתפתחותאחרלעקובכדילא),יוםכן,(יוםהטיפוליםשלשנייום

כדיהחוליםבביתהתייצבתיובבקריםההורמוניםאתבעליליהזריקבערבים .בגופן

אותובדיוקעברונשיםעשרותגופי.בתוךהורמוניםאותםשלההתנהגותאחרלעקוב

שבההאחיותחדרחיתההראשונההתחנהחולים.ביתבאותוטיפולי,סיבובבכלדבר,

עולההיאהאםההורמונים:רמתאתלבדוקמנתעלדםלקחתכדיהזרועאתדקרו

אתהמחדירהרופאהמתיןשםנוסף,לחדרמופתי,בסדרכולנו,עברנוומשםכמקווה?

בשחלות.הזקיקיםהתפתחותאתלבדוקכדילוואגינה,האולטרסאונד

אתלהורידלילד,שחיכההארוךהנשיםטורהתבקשהבדיקות,זמןאתלייעלכדי

ולהישארההורמונים,רמתאתובדקהמהזרועשנלקחההדםבדיקתלאחרהתחתונים

הוואגינאלי.באולטרסאונדזמןלחסוךכדיבלבד,בחולצות

תחתונים,בליבלבד,בחולצהבתורמעמידהענייןלעשותנכוןזהשאיןהיטבידעתי

ללאעצמנועלב;ונו wהכולנולעולם.ילדיםלהביארוצותוכולןנשים,הריכאןכולן

בטבעיותיצאנוכאילוהאדם,גוףאטלסאותושלהחוקיםאתלעיןנראהקושיכל

ונורידלדקירהשרווליםנפשילשחרועםערב,בגדינלבשהחמהרדתעםדפיו.מתוך

זאת,ובכלבעדנו.-להפךנגדנו.אישידברבשוםמדוברלאלרופא.בתורתחתונים

בטור.משתלבתלאשאניהרגשתי

מרדותהזאתהשורהעלהשלכתיורקבו'השתלבתישלאאחרטורזההיהאולי

תמיד,כמואמרו,אותי.סידרוכאילוהרגשתיאבלרלוונטיים,לאלגמריומכאובים

הניסיוןחוסרובגללניצבתשלתפקידקיבלתיוכאןהתפשטות,מצדיקטובשתפקיד

כולן.לעשותשהשכילוכמוארוך,טי·שירטעםבאתילא

לחדרוחזרתיפתאוםהסתובבתימדיוחדהרצוניתלאבתנועהמהשורה.ערקתי
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המחלקהאתגםהפסדנו.הזהבסיבובוברחתי.התלבשתיתחתונינו.אתהשארנושבו

שהחמיצהפקידהקשיים.נחשבושלאקשייםבגללהחמצנונוספיםסיבוביםוהרופא.

אחרחתימה,שחסרהואמרההחוליםבקופת 17טופסלקחתבבואנוושובשובפניםלנו

הפרגונל,שאזלשאמרהרוקחאוונחזור.הנוספתהחתימהאתשנשיגחתימה,עודכך

"אנחנומלאי.בושנותרחושבשהואמרקחתביתישאונונקריתהמסחריבמרכזאבל

בעיה."לאממשזאתתספיקו,עודעכשיוממשתיסעו"אםאמרנו.היום,"זהאתחייבים

ומוותרים.-רםבקוללפעמיםבלבנו,לפעמיםאומריםהיינובשבילך,"אוליבעיה"לא

נסוגים.

דילוגואםמעליה,שמדלגיםכזאת-בלבדטכניתמשוכהבוראושאחריםמהכל

האדם,בניבכולנו,שישלכלידוע(הריהעבודהאתתעשהנחשוניתקפיצהיספיק,לא

חולשתנואתחשף-בקשיים)נתקליםשאנחנועדדברעליהםיודעיםשאיננוכוחות

המכשול.אתלעבורוהנחישות,ההתמדהתכונתביטוילידיבאהבדיוקכאןבזינוק.

חשמלית.גדרהיוכאילוכגדולות,קטנותהאלה,המשוכותמולנעצרנואנחנואבל

הנחוץ.הניתוראתחסרים

כאחרוניםנראינואזוגםטיפולים,שלשלםסיבובלהקיףהצלחנופעמייםרק

תוצאותעםהמטרהלקואחרוניםהגענוצוננים,לאבעלילמתנשפים,מזיעים,במירוץ.

שהגיעוהזקיקיםומספרמהרצוי,מיליוניםעשרותבכמהנמוכההזרעספירתגרועות.

באחדאובשניים,אצליהסתכםהאחרות,אצלעשרה,אושמונה,אולשבעה,בקלות

איןהזקיקים,מדי,קטניםהםאםגודל.שלענייןגםאלא?מותי,רקלאזהכיוחצי.

אותם.לשאובטעם

לביציתואזלביצית,להפוךשיכולזקיקכלעלנלחמו(הםאותםשאבוכןהם

עללמלחמהביחסשוויםולבםפיהםלתינוק,ואזלעובר,כלומרבזרע,מופרית

הזקיקאתגםהנמוכים,הסיכוייםלמרותלגופי,מחוץאותם::ז~רוכןהםחיובי~ת),

אבללהפרות,הצליחוהנביטו,עירבנו,במקביל,הזרעאתהשביחוזקיק.לחצישנחשב

חצישהיהיותר'החלשאחיוואתהגדולהעובראתהראויה,בזהירותשהחזירו'אחרי

נקלט.לאאצלי,שםצמחלאכלוםזקיק,

••• 

ושלושיםבארבעסיכוםשיחתלאותההובילוהללווהעצליםהנגרריםהניסיונות

בגללאלאחלילה,התנהגותנו,עלכעונשלאשלנו.האמתרופאעםהצהריים,אחר

האמתרופאמגומגמים.טיפוליםשלשניםחמששעבר'הקריטי'הרב,והזמןהתוצאות

חדשים,לאכהיסטוריונים,עצמםראולאהפריוןרופאיבהאשמות.טעםמצאלאשלנו
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בן·דודובעתיד,לאגם(אגב,בעברהאנזינולאפשוטהםשמרניים.ולאקלאסייםלא

רופאים).הםידעונים,אינםוהםידוע,לאזמןהעבר,שלהמגונדר

האמת.שעתחיתהזאתבישירות.הפרופסורזאתניסחעוד,"לנסותטעם"אין

השיחההרופא.שלמזכירתובידימראשאיתנותואמווהמקוםהשיחהמועד

כלומרשלנו.הרופאגםשהיהכולה,המחלקהמנהלהפרופסור,שלבלשכתוהתקיימה

למחלקה.הגענובטרםפרטיבאופןאליושהלכנוהרופא

ולמדשלנוהתיקעלעברשהואהרגשנועסוקים.רופאיםשלכדרכםאיחרלאהוא

שנתןהאדםגוףשיעורעלחשבאוליאנחנו,מינזכר)(אוזכרהואפרטיו,עלאותו

הבטנואנחנוגםשדיבר.בזמןעינינואלמבטוהישירהואלא.ואוליפרטי,באופןלנו

אחרים.דבריםדרכושראיתיחושבתאניאבלבעיניו,

טעםאיןהאמת:אתלומרישכימאמיןהואכאלהשבמצביםאמרהפרופסור

שהיוםלחשובטועיםאנשיםאמנםלכם.יהיולאמשלכםילדיםבטיפולים.להמשיך

מחוץהריוןואחרי 40בתאתאבלאמר,הואגיל,ובכלמצבבכלילדיםלהביאאפשר

עלעוליםהסיכוניםכזהבמצבלאחת,אחתמנהאותןנוספות,רבותובעיותלרחם

להמשיך.טעםאיןהסיכויים.

מצריכותרופאיםעםשיחותאמר.הואמהזוכרתשאניבטוחהלאאניואילךמכאן

השאלותאתלשכוחלאאיפוק.לצדוענייניותריכוזמיוחד.מךןנפשיתקואורדינציה

לאכל·כך,אינטימייםדבריםשמדברהזההזראתבלבלקלללאתום,עדלהקשיבוגם

במדויק.למסוריכולהאניהכלשלאכךלעזור.שבאבפרופסורבו,לחשוד

הדבריםשקעו)שמא(אוצפובעלי'וביןביניוירדושעלובשיחותיותר'מאוחר

פסוק."סוףלאפניםבשוםאךסיכום,"שיחתכינהשהואבמההרופאשאמר

פסוק",סוףב"לאכיווןהואולכךאפשרויות,אינספורעודשישאזאמרהפרופסור

יוםלמחרתלושיועדהפגישההדגיש:רבות,מניאחתאחת,דוגמהעללנווסיפר

ביציתתרומתמקבליםהםבמחלקה.כאןהיההואשגםזוגעםבקפריסיןשיחתנו

טעמיםמינימכללנומומלץממשלאכזהטיפולאמנםמהארץ.זרעותרומתמרומניה

טובהאפשרותאימוץ,שלאפשרותגםישהעיקר,וזהאבל,בעייתנו,אתשאיפיינו

הזאת,למחלקהקשורלאכבראמנםזהכלאימוץ.עלגםלחשובהזמןזהפחות.לא

אותנולשתףלילדים,וכאבאדםכבןכרופא,מתפקידוחלקבכךראההואזאת,ובכל

זוגותהרבהמכירהואמתוכך.נולדיםלאהםאםגםלעולם,ילדיםבאיםבאיךשוב

מאושרים.הםוהיוםלאמץ.והחליטובדיוקהזאתהשיחהאתהזהבחדרכאןשעברו

לחשובכדאיאבליותר,הרבהמסובכתאפשרות,גםוישמוצלחים.הכיהילדיםאלה

במצב,תלוילא,אוליזרע,גםאוליביצית,תרומתבצירוףאוליפונדקאית.-עליהגם

עםשלנוהחלטהזאתאבלעכשיו.המאוחראתלהקדיםטעםאיןבתוצאות,תלוי

 6עוטעס



 41ת 1עקר

בוער.לארבדשוםשלנו,הזמןאתשניקחהמליץעצמנו,

סינוורמהמחלקהאותנווסילקהשולחןעלהאמתאתשםהואשבובאופןמשהו

כל·כךהאופייניתבאסתטיותזהרההאמתלו.להתכחששקשהיופיבזההיהאותנו.

ואםללא.אולכןאלאלאמת,כללקשורהחיתהלאאסתטיותאותהובעצםלאמת.

המשעוליםסוףבאיןלהמשיךפירושוה'כן'הריכיל'לא'.בעיקר-הסוףערלדייק

שלצורהיששל'לא'הרגשנובודדרגעבאותולהפסיק.פירושווה'לא'האפשריים

אמת.

רבה.בכנותאבלבאדיבותלרופאהודינודקות,עשרבתשיחהאותהכשנגמרה

.2 

והיההצהריים,אחרבארבע·וחציהרופאעםשיחהלאותהכשנכנסנורךחורפיאורהיה

מואר.שעדייןחושךאור·חושך.יותר.מאוחרדקותעשרמחדרוכשיצאנורךחורפיאור

זהה.כמעטמאוד,דומההיההאוראבלממקומם,זזוענניםכמהאולי

תמידהמהשבבקריםבמסדרוןעברנוהאחרונהובפעםמאחורינוהדלתאתסגרנו

מבעדסיכויים.עלאועוברים,עלאוזקיקים,עללתשובותשחיכוומזוגותמנשים

המסדרוןאבלחשוך·מואר,חורפיאורכשהיה,נשאראור,אותומבחוץחדרלחלונות

שוממים.לגמרי,ריקיםהיווהחדרים

ולאולטרסאונדההורמונליותהדםלבדיקותהמיועדותהבוקרשעותהיולאאלה

להחזרתן.אוהביציות,לשאיבותהמוקדשותהצהרייםשעותולאהזקיקים,

האמת.שיחותשעתהצהריים,אחרוארבעיםארבעחיתההשעה

••• 

ממטופלים,ריקשהיההמסדרון,לסוףהגענושכמעטאחריושתיים,ארבעיםבארבע

המעלית.ידעלשלנו·לשעברהחמישיהרופאשלגבואתראינווטיפולים,מטפלים

בדרכוהיהועכשיוהחוליםבביתעבודתויוםסוףכנראהחיתהשלנוהסיכוםשיחת

תהליךשלבסופושיביאוחדשיםפרטייםמטופליםלקבללביתו,הצמודהלקליניקה

הצלחנולאשלו.החופשיהיוםהיהזהואולילעולם,ילדיםועודעודפורהאךארוך

להיכנסמקפידהואמקרה,שבכלידענובקליניקה.שלוהחופשיהיוםמתילהיזכר

שלבשעהפעםלנוסיפר(כךמרקלאכולכדילביתוהחוליםבביתעבודהיוםכלבסוף

בשיעורים.להםלעזוראודומם",צומח,"חי'הילדיםעםלשחקגםובטחטוב),רצון
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בואיבמעלית,עכשיואיתרלהיתקערוצהלאאנייירו,שהוא"נחכהאמר:בעלי

התינוקותשלהתמונותאתשנשאוהקירותאתכינינוכךההנצחה."לפינתלרגענלך

לנו.יהיושלא

במחלקהתלוייםשהיווהתינוקותרבים,תינוקותהיולקודמיו,כמוהאמת,לרופא

לשלושתכללקשוריםהיולאהםוכמובן,הפרטית.שבקליניקהתינוקותאותםהיולא

בביתו.לושחיכוהביולוגיים,ילדיו

הרפים,הניסיונותשנותחמשבמהלךלנושפיתחנומהתחביבלהיפרדרצינואולי

המצלמה.לפניוהעמדתםהלבשתםאופןאתולבקרהתינוקותבתמונותבשנאהלהביט

שלמבוכהאותהעםזיכרון'ביוםכמושםעומדיםפשוטשאנחנולינדמההיהבהתחלה

החללים.בתמונותומביטיםהצפירהריקנות

התמונותאתוקיללצעקהואמאוד.מעשיתרעה,רוחפתאוםירדהבעלישעלאלא

ועלשלכםההוריםעלקצתלכםואספרבואוקטנים.מלאכיםרגע,"רגע,הרופא:ואת

מופרים.קטנטניםעובריםכשהייתםבמבחנותשםשהיההמקפיא,הגדול,הקורהקור,

שלאוהרופא,שלילדיואבא,אותושלילדיוכולכםאבלשונות,אמהותלכםישאולי

הזרע."אתשםמשביחיםהםכיצדלדעתיכולמיהסניטר,

ומוכסףהדורמיתקןבתוךהאחיות,שולחןעלשניצבוטושיםשניבעלילקחאז

אדום.ואחדשחוראחדמאושר),מזוג(מתנה

קצתקישקשבתחילהלבודדים.עברואזובשלישיותבתאומיםתחילההתמקדהוא

להיפטררצהכךאחרלילדים.שחורותוצמותלילדותאדומיםשפמיםהטושיםעם

ניתץהזכוכיתבמסגרתהתמונותאתהאלה.התמונותבכלליותריהיושלאלגמרי.מהם

שלהתכלכליםהבגדיםאתהיכההשחורטושהחלון.לידהמקובעהחירוםפטישבמכות

שנתפרוהווילאותאתהרסהלבנות,השמלותאתפיחםהבנות,שלוהוורודיםהבנים

שנקנו.החדשיםהילדיםבחדריבמיוחד

האדום,הטושאתלינתןהואאותו.לעצוררציתיולאאותולעצורניסיתילא

לילדיםהורהחייוכליהיהילדיםלושאיןמיבמחלקה.כאןעליהםתרחמי"אלואמר:

הסכמתישלאמשוםלאעניתי.לאעכשיו."תרחמיעלינוזה.אתתדעיזה,ככהמתים.

טושאותועברעליהןגםכאילוקהות,היושמהשברתיאלאאיתר,הסכמתידווקאאיתר,

השחור,הטושעםהואמוחלט.בתיאוםיחד,איתרעבדתיזאת,ובכלאדום.אושחור,

האדום.עםאני

אתליכלכנוהוורודים,הסרטיםכלאתפרמנווהשלישיות,התאומיםכלביןהפרדנו

התינוקותשללעיניהםבעליעבראזוהכלבלבים.הדובוניםאתחיובנוהחג,בגדיכל

העינייםאתעקרניקב,חורר,צבע.לאקישקש,לאהטוש,חודעםאותןועקר

מארובותיהן.
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כולן.אתטבחנושלמה.תמונהאףהשארנולא

ובתמונותזכוכיתבשבריכוסוהאחיותושולחןמקיר·אל·קירהירוקיםהשטיחים

מיניכלאפים,ומנותציעינייםעקוריגפיים,גרועיאומשופמים,תינוקותשלקרועות

יגיעותיכףשאולינסתלק,שעכשיוחשבתיובחירור.בציורשםיצרשבעלימוטציות

המוןשהקמנולינדמההיהמסוכן.כברוזהאחר,כונןאותורן,רופאאיזהאוהמנקות,

רעש.

האמתלפרופסורלוהיולאקווריומים.עברהואלהפך.הפסיק,לאהואאבל

ענקייםאקווריומיםוגדולים.קטניםהחולים.בביתוגםהפרטיתבקליניקהאקווריומים

קטן,אחדואקווריוםזהב,דגישלאקווריוםקרב.דגשלואקווריוםמיםצמחישל

בעציץששחוהדגיםלצמחים.הדגיםביןמרהיבהבצורההמשלבאקווריום·עציץ,

מהצמח.ניזונוהשקוף

בעצםהואהאקווריוםאםעצמנו,לביןבינינותמיד,תהינוהרבותההמתנהבשעות

כמושותק,בינייםבשלבחייםלבעליגידולביתאוליומרגיע,זזתצלום,שלאחר!ן

הבודד.הקרבדגעםהקטןמהאקווריוםהתחלנוהשליה.במיהשוחיםעוברים

התגלגלהנפץקולאחת.בהטחההשולחן,עלאותווריסקהאקווריוםאתהניףבעלי

תמונותוקרעיולשבריהירוקיםלמרבדיםכל·כךרביםזכוכיתשבריוהוסיףרעם,כמו

התמונות.ביןשחההקרבדגכבר.המחוסליםהתינוקות

איאבללנתץ.זכוכיתשלשפעשםהיהליטר. 200הגדול,לאקווריוםעברנואז

המטרייהחודלאגםאותה,גירדלאהחירוםפטישהזכוכית,אתלשבורהיהאפשר

פעםבכלנבלמההזעםתנופתהכוח.בכלבוהטיחשבעליהכיסאותולאשלנוהענקית

ולהפוךהכבדהאקווריוםאתלהטותכדיכוחנוכלאתגייסנוהזכוכית.באדישותמחדש

היואלהאבלאותנו.מפלילהיההואדם,היהזהאםעלינו.הותזומהמיםחלקאותו.

מים.המוןמים,רקמים.

קטניםשיחיםכיהלומים,המיםבתוךנוצציםמקום,בכלפזוריםהיוזכוכיתרסיסי

חשבואוליהאקווריום,למימחוץצבעיםבשללפירפרודגיםבזרם,שטווירוקים

לא,אבלשמחה.פרפוריאלההיואוליהביתה,בחזרהנהרפניעלשטיםוהםששוחררו

ששטוהמתותלתמונות~ח~רודקות,כמהעודיפרפרואםגםימותו'הםנחרץ'דינם

המים.בתוךטרופותרפסודותכמו

ניתרשלםטבעערוץלקליניקה.צפויבלתייופיוהוסיפוהוצפו,הירוקיםהשטיחים

מותואתהזהב,דגימותאתבישרוהירוקיםהאחומרבדיעלשזרמוהמיםהחוצה.מהמסך

שעמדולב·נוטף,סטרהדגיהגדול:האקווריוםתושבישלמותםאתהבודד,הקרבדגשל

כשלמעלהכלפימופנהפיהםורועדים,עומדיםלזוז,מבליבאקווריוםבמקומםתמיד

הקורידורוסאתואדומים:שמחיםדגיםהאדומה,הקשתיתדגיזוגותאתבוקסר:כלב
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מטרתהאתהבנושלאבאקווריום,חפירהבתוךהשותקיםחייואתשהעבירהנחושתי,

אתבחריצותשניקוהנקאיםאתהעלים;פניעלגבועלשרועממלאכתו,נחשלפתעעד

עםצהבהביםגדולים,הכיהיוהםהמרהיבים,הדבשגורמיזוגאתהאקווריום;דפנות

העולם.שימותמצידם,האקווריום.צמחיאתמלחכיםארוך'ושפםנקודות

מיש.איןאו .מאיןישבמחלקה.מלאכותיגנגסיצרנו

השאירוצמחים,דגיםשלבונזאיהקטנה,ההכלאהאקווריום·העציץ'אתדווקא

בו.נגעלאשלם.בעלי

~לעד.
לוהצמידדגל,שלמשולשתלצורהאותוגזרהאחיות,משולחןבריסטולנטלהוא

בעליהןמזרעהנשיםברחםהביציותלהזרעותהרופאיםאתששימשמקלאותומקל,

בעציץ·דגלותקעהחוץ·גופיות),ההפריותלפניכולנושעברנוואלגנטימנומס(שלב

ילד"נקמתדפוס:באותיותשחורטוששלכיתובעםלבןבריסטול-הננסיהאקווריום

אתייקוםומינולדו,שלאילדיםשלנקמתםאתייקוםמיאבלוגו',השטןבראלאקטן

אנדרטהזאתתהיה~לדו?שלאנשיםשלריקנותןואתהולידושלאגבריםשלעלבונם

לעקרות!"שותקת·עד

••• 

ועמדכנראה,קרב,שדהשלרוחקורמוזר'רוחבקורבעליאמר ,,נשלמה,"מלאכתנו

ידינו.במעשהקצתעודלהתבונן

משם.אותוניערתיאותו.זירזתישניתפס.פחדתילברוח.רציתי

המולתדרךנסענוומשםלחניון,הכפתורעלאחתבלחיצהירדנולמעלית,הלכנו

הביתה.הרחוב

הדלת?עליקישושוטריםהאםלצפות.למהידענולאבביתנו.התכנסנומבוהלים

זאתואוליאותנו,שיסגירהואהכיתובעםהתבוסהדגלאולייתקשר?מישהוהאם

מאיתנו.מנוסיםיותרהרבההריהםשלהם.הראשונההפעםלאבכלל

הרדיאטור.עללייבושתלינוהקליניקהבהצפתשנרטבוהמכנסייםאת

חרטה.הבענולאהצטערנו.לאאבלשעשינו,ממההופתענולהירדם.יכולנולא

אכלנו.הלילהוכלפועלים,שלתיאבוןאותנו,תקףשובעללאתיאבון

הראשית.האחותחיתהזאתהטלפון.צילצלבבוקרבשמונה

אתכיסהבעליהשפופרת.אתשהריםלבעלי,אמרהשניכם,"עםלדבררוצה"אני

עלינו."עלוהשני,הטלפוןאת"תרימילי:ולחשבידו,השפופרת

הלם.ליבנו

 6מטעס



 45ת 1עקר

ביטחוןבאותואמרההיאגםאישי,באופןמאיתנולהיפרדרצתהרקהיאלא.אבל

אתגםשנפגושהמליצהמאודהיאפסוק.סוףזהאיןכישלנו·לשעברהאמתרופאשל

סיכוםהטיפולים,שלשלבעודאיתהשיחותבכמהלראותכדאיהסוציאלית.העובדת

(לעכלהאלההדבריםאתלעבדצריךנוסף,עתידאחר'לעתידפתחובעיקרהעבר'של

אתהנמיכההמחלקה,בסודותבשקטאותנועירבהאףהיאשלה).ה~להחיתהאולי

והםחוטקצהעדייןלהםאיןבלילה,אתמולקרהמאודמוזרשמשהווסיפרהקולה

ושברהתינוקותשלהתמונותאתהשמידשמישהוגילוהםנבוקרנסערים.מאודכולם

הפרופסור.שלללבוכל·כךהיקריםהאקווריומיםאת

אמרהוארצה.לאהפרופסור"אבלאמרה,המשטרה,"אתלערבחשבנו"בהתחלה

אוליבזהבעבר.להתעסקכדאיושלאחדשות,לתמונותמקוםלפנותהזדמנותשזאת

והקירות,החדראתמסיידיםבאמתאנחנופעםמדיהריכיהפרופסור'צדק,הוא

הואזאת,לעומתקרה.מהלדעתצריךלאאחדואףחדשותלתמונותמקוםומפנים

תינוק,לושאיןכךעלכעסמישהואולינורא.באמתוזההאקווריומים.עלמאודהצר

לנוועשולקבלשהסכמנומופרעזוגאיזהלהיות,יכולזהמיחשדבהחלטלנוויש

רע?להםעשוהדגיםבאקווריומים.לפגועצריכיםהיוהםלמהאבלסוף,בליצרות

עלשאיינוההלבנותהנקודותמחלתעלהפרופסורהתגברסוףכשסוףעכשיו,דווקא

הזה."הנוראהוונדליזםהתרחששלו'הגדולהאקווריום

להיות?"יכולזהמיחושדים,אתםבמי"למה,שאל:בעלישתקתי.אני

מרקעלשםבאיםכולםשלאראיתםהמחלקה,אתטובמכיריםהרי"אתםאמרה:והיא

עולםאסירמטופל,לנוהיהלהפלות.ולאבכולםלטפלמשתדליםאנחנושלנו,כמו

הצליחולאוהםאשתו,עםלהתייחדלוהותריודעת,בדיוקלאאנישוד,אורצח,על

אלהלטיפולים.אלינואותםהפנומדי.טובהמדי,טובהשלנוהמדינהלהריון.להיכנס

כישלונם."עלאחריותלקבליודעיםשלאהאנשיםסוג

אתתיקנההיאכישלנו,בכישלוננונזכרהמאיתנו,נעיםלאלההיהפתאוםאולי

מתחילזה ...אחריותיודעת,לאאניאוהתמדה,שלאלאכישלון,שלעניין"לאעצמה:

שמתחשק."מהכלשבורונגמרסעדבקצבת

תיגמר.הזאתשהשיחהרקרציתיהסוגים."מכלאנשים"ישאמרתי. ",ןכ"

משוניםדבריםהרבהלנוהיואבלראה.לאאחדאףכיבלילה,כנראההיה"זה

כאילואמרה.היאקשר,"עלתשמרוהטיפולים.פשוטים,דבריםלאאלהבמחלקה,

במתנ"ס.מדובר

חשדהלאשכנראההקלהמרובלזה,התכוונוכמעטולרגעשנינו,אמרנו"בטח,"

נראינוכךטובים.מקצועותועםואדיבמנומסאבלתבוסתני,היהשאמנםבזוגבנו,

תמיד.להם
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שלנו?"המקסימההסוציאליתהעובדתשלהביקורכרטיסאתלכםישבטוח"אז

המשיכה.היא

עניתי. ",שי"

שלי?""ואת

לאחרים."גםלתתכדיכמה,לנו"ישאמרתי,"בטח,"

.3 

איתרוהביאבאביבהתחלףהחורףשלווה.עלינוירדההטבחאחריהראשוניםבחודשים

יותרלנסותצריכיםלאאנחנולא.שללא.אוכןשלאמיצה,החלטהשלמבורךשקט

חיים.פשוטאנחנודבר'שום

הסוציאלית,והעובדתאחיותיהרופאיה,עלהמחלקה,שלהביקורכרטיסיכלאת

אחרים.בענייניםהיינוקטנים.תזכורתלפתקיאולפילטרים,מזמןכברהסבנו

עםלגמרישהשלמנוהיהשנדמהאחרילבואו),קשרכל(ללאהקיץבואשעםאלא

להתגנבהחלשבדבר,היתרונותאתלראותהתחלנוואפילוילדים,לנויהיושלאכך

ביתנו,לתריסימבעדוצלכאורחמקמק, ,ל~~ההואבתחילההאימוץ.רעיוןלשיחותינו

ארוחתבזמןכללבדרךיום,מדיכמעטעלהולבסוףלמרפסת,מהמרזבשנפלכעלה

הירוקלשולחןהזוגית,הקטנה,משפחתנושלוהישיבהוהבאגטהסלטאוליהערב.

מוביילכמוחזר.זאתובכללגמרי.מאיתנוהסתלקכאילושנדמהמשהובנועוררו

אחוזיםלהיותרצינובקרקע,נוגעותאינןרגלינוביתנו,מתקרתשנינוהשתלשלנו

אתומילאהשינהולחדרלסלוןהאוכלמשולחןזלגאגב,כהערותשהחלמהבחיים.

הבית.כל

ילדנואתבמחשבותינואימצנוכשכברהאימוץ'רעיוןכלילאותנוומשכבש

מידייםבעולם,זרממקוםשייקטףילדכיחששנולפחד.התחלנואזדווקאהמאומץ,

הואאותו.נביןלאואנחנואותנויביןלאאותו,חיבקולאאואותו,שחיבקואחרות,

אנחנו.רקאנחנו.יהיהמבטו,אתאלינוכשישיבשימצאומהחייוכלהוריואתיחפש

אותומחפשיםאונוטשיםמאוד,רעיםאומאוד(טוביםדמיונייםתמידיישארוהוריו

צבעיםבאלפיאותםתצבערוחובהעדרם.נוצציםשעה·שעה,נוכחיםאךבמחשבותיו),

וגוונים.

ענן,אושמשומעליהםבית,ומאחוריהםילד,וביניהםואימא,אבאיציירוכשהוא

שהואהשמשאםנדעלאשלו.הכיסופיםהוריאואנחנוהםבציורההוריםאםנדעלא

הקטנה,ילדותובשולילעדשנצרבהרומניתאואוקראיניתאוליאוישראליתהיאצבע
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מאחורימסתתרמהנדעלאהכל.קולטהמוחהחוקרים,אומריםכךשבהם,בחודשים

לאוהואאותונכירלאשבציוריו.ידיתבליהחומהוהדלתהמוגפיםהירוקיםהתריסים

הוריו.אתיכיר

בסירתנחתורואנחנולבינובינינותמידיפרידשאלותשלושחורעמוקרחב,נהר

בליאותולשכנעמנסיםובחזרה,אליומאיתנוהגדות,שתיביןהלוך·ושובהמשוטים

הנהרשלהשנייהבגדהרביםבמאמציםשחצבנוטובכלהמלאיםשהסליםמלים

הואוגםזה.אתלולהגידלנויהיהאסוראבלזקם.לוהיהשלאמהביתיותרעשירים

אשאר.'ויתוםהייתייתוםלמי.אולאן,יודעלאאבלמתגעגע'אנילנו:להגידיוכללא

חתומהדלתכאותהמיטיביו.כלפיבגרונוייתקעוהמליםאבלהקטן,בלבוירגישכך

 .רוחנואתלהעכירלאכדיפיואתיסכורבציוריו
אוהמגומגמותהקטנות,ומשאלותיובחייםממילאהרופפתמאחיזתנוחששנו

במבוכהזקם.עלמוצאו,הוריו,עלאיתר,יחדויגדלושיילכדבתעוזתן,המפתיעות

תהום.כאלפנימהאליהןנישאבשאלותיו,שירבווככלמבטינו,אתראשומעלנסב

כברשיהיורגליוכפותבעקבותונצאמביתנואותנוזpכ~ Z;ךאותנו,י.ו;ילשושאלותיו

במחלהכחוליםהוריו.אחרבחיפושהעולם,בארצותנדודיםלמסעמשלי,יותרגדולות

אנחנואואותנואימץהואאםלהבחיןנוכללאחיפושיו,בעקשנותנדבקמסתורית,

אםגם-נקווהאוליעדיף,שאיתנובטוחיםלהיותאנשים,אותםלהכירנרצהאותו.-

שנרגישכדילשלושתנומקוםקצתשתפנהמספיקגדולהמשפחהלמצוא-נודהלא

הביתה.סוף·סוףשהגענו

הטיפולים,מימיגמלוניותאותהעלינווהשתלטהחזרהבדבר,להפוךשהוספנווככל

אתראינוכאילועקרות.אותהבביתנו.הרהיטיםכמונוכחתשהפכההססנותאותה

אתלראותכדיעמו,יושביםואנחנוובודד,עקורקטן,מולנו,עומדהמאומץילדנו

עלטוברוחששכולובמאזןמתנהליםשלושתנווחייגובה.באותולהיותמקרוב,עיניו

שאלותיוכאילוהיום.לאורגםמפריעבאיןבורועותמפלצות·לילהאבלהאדמה,פני

כל·כך.צפופהנעשתההקטנה,השכורה,ודירתנוכדיירים.בביתנולגורעברו

לוותר.החלטנושובהותשנו,שבועותכמהכעבור

ההדירןבימיבנושנזרעההחיים,תחושתכלומרהעתיד,תחושתזאת,כלועם

הרפתהלאפחדינו,כלאתילד,לגביהיסוסינוכלאתמחקושכאילוימיםהקצרים,

מאיתנו.

אושרשלזכראותוזאת,ובכללרחם,מחוץדווקאהואגםנזרעהריוןאותואמנם

אתהעתכלנילבלמשנית)עקרותיותרמאוחרהרופאיםשכינו(מההריוןכמעטשל

לוותר.לנוהיהקשההחלטותינו.

ילד.בליהוריםזוגכמוהרגשנו
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לא.אוכןהילד.בשאלתלדוןחזרנושובהסתיו,בואעםשבועות,כמהאחריוכך,

ללבנו.שונותרוחותגםעמםהביאוהעונותחילופיכאילו

הצלחנולאפונדקאית.עלהרופא,שלפיסקהאומלה,אומשפט,לאותוחזרבעלי

הרופא.בדיוק,אמרהואמהלהיזכר

כמשהוגואל,כרעיוןהפונדקאיתרעיוןלנונדאהרצופותיממותשלושבמשך

שובהכהות.מחשבותינולתוךנפרצהעליםוירוקתדשה rודרךכאילולעשותו.שניתן

שמחהלחיינוויביאמתוכנו,לאאםגםייוולד,שרקקטןתינוקעינינו,לנגדילדראינו

עשייה.ותנופתרבה

שנרקבירוקאבוקדוכמוכל·כך'מהרהשחירההפונדקאיתילדעלמחשבהאותהאך

הטבעי,ההדירןבימיאז,להשתבששהחלחיינו),(כלומר,עתידנוכאילוהלילה.במשך

בביתגםהסדריםשיבוששלהחיים,מחזורשלטבע,שיבושישלשרשרתאיזוגלגיל

עליהכשחשבנוהדרוש,הכסףאתונגייסמתאימהפונדקאיתנמצאאםגםהריפנימה.

לפחדינו.שלנו,ההווהלצינוקהוטחנוושובמצמית,שיתוקעלינוירדהתינוקעלולא

קטנהאחותאותהפילגש,אותהשתיבחר,צעירהאשהבאותהקינאנושחורהקנאה

מחשבותינוימיאתשחתםלילה,אותווכלהעתידי.לתינוקנופונדקיהיהשרחמה

הפונדקאית.עלדיברנוהבוקר'בואעםשהרקיבלילהאותוהפונדקאית,עלהקצרים

תתבעאליו,תיקשרהיאחודשיםתשעהאחריאותו.תרצההיאשבסוףהיטבידענו

בתחילההסוף.עדחשבהלאידעה,לאהיאסרט.אוליסידרה,עליהיעשואותנו'

במראותלעמודיוכלמילצידנו,מיעוטרקייוותרכךאחרלשניים,המדינהתתפלג

עצמנואתנשאלאנחנו(גםובצדקישאלו,וכולםתינוקה,אתממנהשחוטפיםאםשל

סבלנו?כסף?שילמנו-לעולםהביאהשהיאהזההתינוקבשבילשנינועשינומהאיתם),

יפהתהיההיאענייה.בטחוהיאחודשים,תשעהברחמהאותוגידלהאותו,הרתההיא

שניצלנונדגישנעים,לאנרגישכמובןואנחנופוטוגנית.יותר,צעירהמאיתנו,יותר

רביםשבועותמשךשדיברנומהמכלמפחידיותרבה iהמאימוץ.גרועיותרזהאותה.

תרומתאולישלנו,ממשיהיהלאילדנובחטיפה.וגםבאימוץמדוברכיהאימוץ,על

ובסופוהרופא,אזלהדגיששהקפיד'כמוברורלאעדייןזהכלזרע,תרומתאוליביצית,

ההדירן.בזמןאליותיקשרשהיאאחריממנה,אותולחטוףנצטרךעודהתהליךשל

יצדדווהשופטיםדין,עורכישלסוללהונעסיקמשפט,לביתהענייןיגיעאםוגם

הדילמה,עלידברוזאתבכלהםלידינו,התינוקשלהמוצדקתבהעברתודברשלבסופו

מלווהיפה,בשפהרועד,בקולהרביםמדפיהםיקראושלהם,הקריאהמשקפיאתירכיבו

לעצמםרואיםהם(לטובתנו)דינםפסקשלמרותמהמקורות,לבמרטיטיבציטוטים

מדוברלא"אוליכיהיתר'ביןשכתב,השופטשלהמיעוטדעתאתגםלהקריאחובה

עדייןהיבששהחוקואחת,העשריםהמאהשלמוסריותבדילמותאלאמשפטי'בעניין
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טיעוניו:עםנזדהההמיעוט,שופטשללצידומידנערוקואנחנובהן."לפסוקערוךלא

לשם,הישראותםטיווחכאילולבנואתישרטודבריומשפט.וביתחוקשלשאלהזואין

דיננו.לעורכיאולאוזנינוולא

נוותר.אצלה.אותוונשאירעליהשנרחםברור

ההתחלה,לנקודתסלעים,במפולתקטנותחצץכאבנינסחפנושובהבוקרבואועם

להיעקרפחדנושבהנקודהלאותההעקרות,כלומרהאפס,כלומרהאמצע,כלומר

משאלותיוהפחדים,רוחותבתוכנולנשבחזרוושובבחיים,הרופפת·ממילאמאחיזתנו

לנוהיהולאלאמץאומץלנוהיהשלאזההפונדקאי,אווהאהוב,המאומץילדנושל

מסוגליםאנחנומאשריותרלליבואותנויאמץשאולי(זהאחרתאשהדרךלהרותאומץ

עצמנו).אתלאמץמסוגליםמשאנחנויותראותו,לאמץ

••• 

אוליהשמש,זרחהאוליתינוק.עללדברהפסקנובההעונהעללהצביעיכולהאינני

הופלוהיו,אםאודותיו,החדשותהמחשבותגםכאילועליו.לדברחדלנואבלברד.ירד

נקשרנוואולימהחלון.יצאולתקרה,עפואוהרצפהעלהתפזרולדיבורים,הופרובטרם

מוחשי,אחעםבולבגודרצינולאאולינולד.כאילואותואהבנונולד,שלאלתינוקנו

ושלאהיהשלאתינוקעללדברעודהוספנולא-כךאוכךלבגוד.רצינולאבנוואולי

ישאללאאווישאלוחמודקטןלילדשיהיההמקסים,התינוקהיה,כלאשהיהיהיה,

כמפלצות· Iקוימושלאמשאלותכמו Iנשאלושלאהשאלותשם:רע~זאתובכל Iדבר

היום.באורלילה
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משתזפת.פרא,הצומחהדשאבתוךנועללאשרועההיא

מררהמהחניה,יוצאתשלהכשאימאאומרתהיאאחר,"בעוראותךעוטף"השיזוף

ב·שוליים. nרקשוכובעדקיקיםעקבבסנדליהשבילעל

בליאותיממיסהמדי.חריפהכאן"השמשאמה.אומרתיותר,"בזהעומדתלא"אני

איךמבינהלא"אניבצל.אותהשוטפיםכובעהשולימעליה,ממשעוצרתהיארחמים."

הביתה?"תיכנסיאוליהזה.הג'ונגלבתוךלשכביכולהאת

רוצהדווקאואניזברה,כמולהיראותעלולהאניהשמש.אתלימסתירה"את

אתיודעתלאשאני"מישהילעצמה,כאילומוסיפהואזאחרת."מישהיכמולהיראות

שמה."

שלההפניםעורהכובע.אתמסירהאמהמזעזע,"זההפנים.אתתסתירי"לפחות

קרם?""מרחתבוהק.

כברחביתה.לימזכירזהמלח.שלריחהזהלקרםישים.שלריחהזהלקרם"יש

ביצים?"אוכלתלאשאנישכחת

הבית.בתוךונעלמתהאםנאנחתנמחקים,"שלאזיכרונות"יש

בגדאתמסדרתבטנה,עלמתהפכתהיאמטרטר.כברהמזגןמנועכך,אחרשניותכמה

עז.הדשאריחלדשא,קרובאפהזרועה.עלהסנטראתמניחהישבנה,עלהירוקהים

שבועייםכברברינה.בקרוביבנוהשכןבביתגבה.עלקופחתמעליה,בדיוקהשמש

זהמטרשלושיםאורך.מטרשלושיםעלומדבריםבאדמהעמוקחופריםשעובדים,

שוחהשלהםהבןשעבר.בקיץכברהשטחעלהשתלטושלאמצטעריםהםרציני.

הואמטר?שלושיםשלבכריכהתנועת·הפרפרעללחזורצריךהואפעמיםכמהפרפר.

כמורחבחזהשלו.החזהאתלראותיכולההיאהלבנה,הגדרלידעומדכשהואגבוה.

פרפרים.שלחזה

עיניה.אתעוצמתהיא

הבית.בפתחאמrזמשהו?""אכלת
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דשא.גבעולימגרדותאצבעותיהרגליה,אתמותחתהיאחזה?"יש"לפרפרים

אכלת?"משהו.להםיש"בטחאמה,אומרתיודעת,"לא"אני

גבה.עלמתהפכתהיאכחולות,"אוכמניות-ברריבתשלכפיות"שתי

האם.שללקולהמחלחלשובהייאושמאוויר,"חיותפיות"רק

חוזרכביכוללאדמה,רוכןמטה,כלפינוטהשגזעואורןעץנטועהחצרבפינת

חיתההיאפעםלראשה.מעלבדיוקנגמרהדשאעלמטילשהואהצללשורשים.

וסירבהגזעועלטיפסההיאהעץ,אתלגדועביקשכשאביההאורן.למחטיאלרגית

החשמליהמסוראתהחזירשאביהעדונוטף,אדוםאפהיומיים,שםנשארהלרדת.

נעלמה.שלההאלרגיההכתומה.הקופסהלתוך

חזה,"כןד. nד·א nאהנוקשיםקשקשיואתושוברתמהדשא,אצטרובלמרימההיא

חזה."לאחזה,כןחזה,לא

אורזשלגרגריםבהשרוחשיםלבנה,קרמיקהקעריתעםמופיעהשלהאימא

ושקדים.

מעברומביטהמזדקפת,לפניה,הקעריתאתמניחההיאמשהו,"לאכולצריכה"את

מרגעלצהריים.חוזרלאאחיךלמהמבינהלא"אנילמשהו.מחכההרחוב,אללגדר

בכל"אוליבה.מביטההיאשובבזה."עומדתשאניבטוחהלאאני ...לחופששיצאתם

משהו?"תמרחיזאת

הקערית.אתמעליהמרחיקההיאהביתה,נכנסתכשאמה

כמעטורדרד,עוריהשיזוף.פסאתבודקתהשמים,כלפיאחתרגלמרימה(אני

כבראבלצלוליטיס,איןלי,אמרוכךבגילי,צלוליטיס.שקעיאחרמחפשתאנישקוף.

כמולהיראותלו'גורמתהעוראתמכווצתאניהזה.הדבראתמחברותיכמהאצלראיתי

שריריהשנייה.הרגלאתגםמרימהאנימשחררת.אחתובבתצפופה,אדומהמניפה

רקעעלהשתאות:זמנית,רגיעהבתוכימשליטהכאבמרפה,לאאניאבלצורבים,

הנחירייםאתוסוגרתלריאותיאווירשואפתאניממשיות.נראותלארגליהשמים

החולפות).השניותאתסופרתואנינעלםנשימתיצלילבאצבעותי.

רוחשותהקערית,סביבעמלותהן .אחרעולםמתוךכמוהאדמה,מתוךצצותנמלים

תנועההדשא.עלמתנועעאורזגרגרישלשבילכעתחוקיה.עלאמונותהןשרקעבודה

במהירות.מתיישבתהיאאותה.מקפיצהקלה

שלוהשיערחזהו.עלמתוחהאדומהגופייהלגדר,מעברעומדהואפסס,""פסם,

אליו.וקרבהמתרוממתהיאלמצחו.ודבוקרטוב

אומר.הואבשנה,"ארוךהכיהיוםזה"היום

עורי."אתאשילבלילההיום.שרופה"אני

כלחיה.ונוגעלגדרמעברידושולחהואנחש,"לאאתאותו,להשיליכולהלא"את
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לוהטת.""אתלאחוד.נרתעתידו

משהו?"שהרסתיחושב"אתה

אתמצמידהואהגדר.אלאותהומושךצווארהאתמחבקהואאותי,"הורסת"את

גומד,וכשהואעיניו,אתמגלגלפיה,לתוךשלוהלשוןאתומחדירשפתיהאלשפתיו

עליה.נותרדוקשלפסהעירומה.בזרועושפתיואתמוחההוא

הזמן."כלעלייךחושב"אני

בוערות.פניהאומדת,היאלזמן,"תאמין"אל

 ,,הלב.אתלישורפת"את

"אניאומד,הואאותך,"ללטףרוצה"אנישלה.החזהעלמתעכבגופה.אתבוחןהוא

הפיטמה."אתלךללקקרוצה

ביתו.שלהאחוריתלחצרלכתפומעבדמציצהמסתירה.גופה,עלידיהמשלבתהיא

סינית.מדבריםאותםשומעתהיאפנים·הבדיכה.אתמלטשיםהםעובדים.הפועלים

אתשימלאוהמיםפכפוךאתכבדשומעתהיאאומדים.שהםממהדברמבינהלאהיא

לעזרה.קריאותשומעתהיאהמים.עלשתתפשטנההאדוותאתשומעתהיאהנדיבה.

לשמוע.יכולההיאכאןעד

אותו."לךלמעוךרוצה"אניאומד.הואשלך,"הקטןהחזהאתללטףרוצה"אני

אותה.בולמתהיאאבללגדר,מעבדידואתשולחהוא

אומדהואהקדושה,"הבתולהאת"עכשיוצווארה.סביבאדוםצלופןניידקושרהוא

שלי."הקדושה"הבתולהוצוחק.

גבה.מאחודימדשדשהצלופןניידהבית.תוךאלורצהאותועוזבתהיא

מסתובבתאמ::זמצטמרר.גופהדגליה.לכפותהלםגלישולחהצוננתהרצפהעםהמגע

ואפשרהדוקההשמלהשחודה.בסיכהאסוףשעדהאדומה,כתפיותבשמלתבחדד

הולכות.""אנחנואמ::ז.אומדת ",משהו"תלבשי .בבטןהשומןשיפוליאתדרכהלדאות

דלתו'אתפותחת .האדוןאלדרכהמפלסתבחדדה,הבגדיםערימתעלדורכתהיא

מוצאתהיאעיניה,אתפוקחתכשהיאבגד.לאסוףכדיידמושיטהעצומותובעיניים

לבנה.טריקוחולצתבידה

נמשיםמדי,ארוךישר,אףחומות.עינייםבעצמה.ומביטההמראהמולעומדתהיא

סמוקעודההלחיים.עצמותאתגםכעתומנקדיםהתפשטוהנמשיםעליו.זרועים

לאהיאהטבור.גובהאתמשוותהמראה,מולעומדותהןחברותיה,עםכשהיאמהשמש.

אחרתומישהימשלה,יותרארוכותרגלייםעםמישהיישתמידמפסידה.ולאמנצחת

יותר.קצרותרגלייםעם

גבעוליהחוצה.מהחלוןמביטההיאשחיה.ביתאתומרחרחתאחתידמרימההיא
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שם,חולףקלושמשהונרעדים.האורןענפיסמויה.רוחשלתנועתהלקצבנעיםהדשא

אתלובשתהיאאותה.מקפיץמכוניתשלצופרקולמה.לתפוסמצליחהלאהיאמהיר.

ויוצאת.הערימהמןג'ינסמכנסיזוגמרימההים,בגדעלהחולצה

עצמך."אתשוכחת"אתבאצבעותיה.עליומתופפתההגה,לידיושבתאמה

ומשרוקית.כחולבכובעאימאקברניט,היאשליאימאהכביש.עלשטה(המכונית

המכוניתהאוויר.אתממלאיםפרפריםנפלאה.הראותכמצוין.מוגדרהאווירמזג

במפרשיםבעדינותחובטתהרוחאותה.מניעיםהגליםשמאלה.ומחליקהמאיטה

ועוצמתהכיסאמשענתאתמנמיכהאניהדממה.תוךאלמשהואומרהקברניטהלבנים.

שוטפיםגליםבמפרשים.הופכתמתחזקת,הרוחהלילה.תוךאלשטותאנחנועיני.את

בי).נוגעמשהוונמוג.הולךהקברניטשלקולוסערה.הסיפון.את

אמה.אומרת"הגענו,"

חצאיתלבושהבחיוך.פניהןאתמקדמתוגבוההצרהאשההמרפאה,אלנכנסותכשהן

כשהיאגםמחייכתהיאצווארה.עלענודזהבותכשיטבהירהחולצהוהדוקה,שחורה

ארוכותאצבעותשולחתהיאורבין."גברתמעט,עודאותךיקבל"הרופאאומרת,

חולצתה.מחשוףאתומסדרת

מרמקולבוקעתחרישיתמוזיקהלבן.עורהמרופדותהכורסאותעלמתיישבותהן

בו.ומדפדפתהעיתוניםמסלסלתז'ורנללוקחתאמההחדר.בפינתקטןשחור

עבבספרמבטהנתקללפתעבקירות.סדקיםמגלהמשועממת,סביבה,מביטההיא

ניחוחשלאדמגלההיאהגדול".הפלסטיקה"ספרעליו:חרוטותזהבשאותיותכרס

הירוקותעיניהאמה.אלמציצההיאנשיים.ריחותומגלהעמוקנושמתהיאסיגריה.

עפעפיה.מעלמדויקתבקשתמשוכותגבותיההז'ורנל.דפילעברמטהמושפלות

עתידמשהולזו:זובחוזקהצמודותשפתותיההימנית.לחיהעלצלמטילהישראפה

לקרות.

בבקשה."להיכנס,יכולה"אתלעברן.מתקרבתהגבוהההאשה

אתי?"באהאוכאןמחכה"אתהשולחן.עלהז'ורנלאתמניחהאמה

בעקבותיה.והולכתאומרת,היאלי,"משנה"לא

עדרכוסיםחולצתוכפתורינמוך,הואקור.שלענןבתוךפניהןאתמקבלהרופא

שונותדיפלומותמתנוססותארוך'שולחןמאחורי ,הקירעללעיסה.גומילועס ,צווארו

הוא.זהשהואהמעידות

ומחייך.אומרהואנפלא,"נפלא,הקטנה?את"אזבה.ומביטהלעיסהאתמפסיקהוא

יותר."בהירהבגרסהרקהאימא.מיםטיפות"שתי

שואלת.היאחזה?"יש"לפרפרים
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להשישמה"זההרופא.אלפונהכךואחראומרת,שלהאימאזה,"עםתתחילי"אל

מבין?"אתההיום,כלבראש

זה.עללחשובצריךאני"אולימצחקק.הואפרפרים,"שלחזהניתחתילאפעם"אף

נפלא."לפרפרים.סיליקון

קטן.ארגזמשםומוציאהארוןדלתאתפותחהחדר,לפינתניגשהוא

אליו.קרבההיאמבריקה.קטנהשקיתמהארגזומוציאאליה,פונההואתראי,""בואי

היאקר.חלק,השתליקר.אוצרכמוהשתל,אתבתוכהומניחידהכףאתפותחהוא

עולהובחילה Iאותומלטפתהיאברכות.נענהוהשתלאצבעותיהביןמעטאותולוחצת

מתוכה.

לעוףיצליחו"פרפריםיותר.חזקהלעיסתומרוצה.נראההואאומרת?"אתמה"נו,

זה?"עם

קמטיה.לתוךבוטוקסמזריקוהואהטיפוליםכיסאעלאמrזיושבתמכןלאחררגע

ממלמלהואבחיי,"הגועשיםהמיםאתשלי,התשוקהפרחאתשלי,החלום"את

שלי."התשוקהפרח"אתפניה.אלושובשובהמחטאתמחדירשהואבעת

שלזוגותזוגותשבתוכוהארגזלתוךמציצההטיפולים,לכיסאבגבהעומדתהיא

מהרומכניסההרופאלעברמבטמגניבהבו,ומשתעשעתאחדזוגמרימההיאשתלים.

מסתובבתוהיאבגבה,נעוץמבטואתחשההיאלרגעאמה.שלהתיקלתוךהזוגאת

מחייכת. Iלעברו

תראיחכילא?שנים,בעשרצעירהנפלא.נפלא,שלך?אימאעלאומרתאתמה"נו,

שש·עשרה.';בתילדהכמוחלקהשבועיים.בעודאותה
כואבת.אליה,לחייךמנסהשלהאימא

אבטיח.חותךבמטבח,עומדאחיהארוכה.אנחהמשחררתואמrזהביתהנכנסותהן

עלניגראדוםמיץשחורים.גרעיניםמתוכושולףהפרי,בבשרהסכיןעםמחטטהוא

השולחן.

גרעינים?"בליאבטיחקניתלא"למה

היום?"כלהיית"איפה

לא?"גרעינים,עםאבטיחשונאשאנייודעת"את

היית?""איפה

כשהואמהמטבח.ויוצאהשולחןאתמנגבהואשכחת?"בחופש,אניחברים."עם

נראית."אתאיךתראיעצמך?אתשרפתפעם"עודמפטיר:הואאותה,רואה

אומרת.היאיותר,"בזהעומדתלא"אניאחריו.הולכתאמה

בתוךלימטייללאלפחות"הואעונה.הואאבא,"אצללגורלעבוריכול"אני
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הנשמה."

מושכתהחולצה,אתמעליהפושטתהדלת,אתסוגרתהאמבטיה,לחדרנכנסתהיא

ומתלבשת.ושבהשדיה,אלהסיליקוןשתליאתמצמידההים,בגדכתפיותאתמטה

אחיה.אומרעכשיו,"לילבכותתתחילי"אל

מהבית.בשקטיוצאתהיא

עציםכמונראיםהדשאגבעולייותר.מחניקנעשהוהחוםהכלשוטףדמדומיםאור

בצעדיםביניהםדרכהמפלסתהיאעליהם.השתלטונמליםשחור:מנוקדיםקטנים

אחת,רגלמרימההיאפותח.הואהחלון.עלדופקתהשכנים,לביתועוברתמהירים,

חדרו.בתוךהיאעכשיוהשנייה.אתגםומרימההחלוןלאדןמעבראותהמעבירה

 .אומרהואכולם?"כמולהיכנסיכולהלא"את

עכשיו?"עובדאתהמה"עלהמיטה.עלמתיישבתהיאכולם,"לא"אני

יעבוד."זהשהפעםחושבאנישלי.היםלבגדחסין·מיםפרופלורמחבר"אני

הואכריש.שלצורהלמנורהודגים.שחייניםשלבתצלומיםעמוסיםהחדרקירות

שותקים.הםירכה.עלמונחתידולידה,מתיישב

אומר.הואחמה,""אתאותה.מלטףהוא

לבטנה,מרגליהידואתמעבירהואמפליגה.עיניה,אתעוצמתוהיאמסתחרר,ראשה

האחרתבידוחופןהמיטה,עלאותהמשכיבהימני,שדהאתמלטףלפיה,פיואתמצמיד

השמאליהשדאתמועכתידואוזנה.עלצווארה,עלפיואתמחליקהשמאלי,שדהאת

שדה,עלמשוטטתידולמיטה.נופלהסיליקוןשתלשלה.הבגדכתפייתאתמורידוהוא

בריצהויוצאבשתלמסתכלבבעתה,קופץהואמגלה.הואאזורקלירכה,לבטנה,יורדת

מהחדר.

ויוצאתהשתלאתאוספתהיאגונח.אותושומעתבאמבטיה,אותושומעתהיא

פוסעתמתרחקת,היאברגליו.אותהלופתכמעטהקיר,עלרובץעכבישהחלון.דרך

ואדיםמוזר,בוהק,באורמוארהלילהשחורים.פירותלבשושהעציםלגלותכדילאחור

עולהנחשוללאחור:פניהמסובבתוהיאאותהמקפיץחזקרעשקולמהאדמה.עולים

נשמטת.המשקל,שיוויאתמאבדתהיאאליה.בדרכוהחצראתשוטףמהכריכה,

שלי,""תינוקתבזרועותיה.אותהאוספתנסערת,מקום,משוםמופיעהשלהאימא

שלי."התינוקת"אתבמותניה.אותהמחזיקהאומרת,היא

אמה.כתפיעלראשהאתמניחההיא

אותך."לשאתאוכללאאניללכת,"נסי

 " ...מבטיחה"אניממלמלת.היא ", ..."מחר

מהתחלה."הכללהתחילנצטרך"מחראומרת.שלהאימאיודעת,""אני
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שטרנברגליאור

שיריםשמונה

למרב

בגופךממנירחוק

~ז;ו~גך~י;ן י~pז~;ק nן

ת;י;ן ל~~נריה tp ~~לכ!ת ?jש;
הפחהלילהעתהא;תי;ןע;טףמהפחד.

--T '" T ז ז:---ז-

לצוי;ןמקפלהפ~רכי.הלילהו;ברמהכחררי;ן,
: -: •• -•• --: T " -ז-: ••" T : • •• 

;:ז~טךעיםןיו 9 ~ד' ;t ~~ג:י::זלים
חךך;תי.ת;י;ןאלו;ברים

: . ... ... : -
געגךעיםמרחק,;ת nשיהפכךשלבךששיערבי
 . :- ד:·: .ז: ד·: .. ••:-

:פבשרמהךליםוחררה
 : T : • T T ז-:-

קר;בחלביךח;ק,כשרי;ןוחלב.
 T "'T : T • : '." Tד :

לעצמיא;מרשאניובריםוחמךץ.
: T • T : i• :-• •• : -: • 

נדומתכיהקים yצ;עתה
-T : • T • : ."' ."' 

פחדיםת;י;ןאלמהךלהקשה,
T T : T '." T : ' 

מטהסדיני:פבת;י;ן
• : : • •• • T 

איתילישוןבואי

;:ז~ךן;:זח;רף,~חךץ~ז:וי.ליש;ןכ;~י

המךזיקהכ:פ;ס.חרש
TT --T ' 

מל;תיוספר.השלהןעלט;בה.
T --,,•דנ ''.'' • T 

האימה:פלע;לם:נ;קב;ת
: T T •• T T 

הזההשיראבלוהפשע.הרשעוהtפמטךם,
: -" : '."T -- '." - : T -: -" -•~ 
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גן;כיהןאזה iJזקיר jJלך:הןא

ךזזגן;כי;ןל~ימן~ח
~ ry ,י .תך~~ךר;pז

ס~ע.ןת:קריגן;כינן:;,יקןאןלי~ז:וי'

 ,ת; n ~אןלי ,תז:~~ט iJלנןןת

 ך~~אי;ר~ןלןקאןלי

 ?ש~~הך~~שןת.ב l;ךןק'ך~ין

הנהר

לה /iJ ~~ o~ןה 9ם /o~הדן~ים /oת; jJת ?j~צןע.ללי~ךת Q ~~ז;ו
אלפיםשלשתהפחד'אתסכרהושןבשןבהפחד'את

."" -TT T ז:ד."" -TT : ."" :-ד• 

;פיו nת;שביואתהפחד'אתסכרהפעםןמאתים
T • -- -T ז:.'" -T T ".": ••: T 

jJ לה 9;י~;l ך~ן'~ןם,קש;ת ,ת;ל;ד;רים
שפפלןמאדרביםגםהין

T -• -: T •: : 

י;תרהלכןלאהאדירים,הזפיםלכלמתחת
 ..ז: . ·-ז ·--:ז--·

ןע.לאט;ב,לאק;ם, ?7שן 7

ירנןטביעתקטפ;ת.:פ'היריבןראי
 .. T- • :- : ••ז ' • :

~צןק;ת~ל~ים /o~בן 1'ך? .ם~;~ 1' ??לזע.יןה
i? ל ,ה~~~סי;נרר:ל;ת?OiJ ים~

שמחתהעב;ךה,סביבכן,מתר;צציםאשר
:-:• •: :• :••• -:-T •:-

iJ ,ל.בiJ ~i:א;ך 'דז
יחד.עלינןמהלקטן

TT •••• T '' --

הזה.התקןןאתנש:פחלא . : -:· -. -... 

הנמלההחזיר,

 .ת; n ·פ:שרימתג;ששיםשאניהפמלהשאניהחזיר
 ··: ·: =·'·-:·: דד:-'·-:·: ·-:-

ן~יק iJ r ·ב~;~ךת nך::זיא ה;~ע.ל~ךתיא '?fלסך.ךו~יןלה ?7ל~

 .ד~;~י!ה .י;~~םזיר iJ .י;~~לה ?iJ ~ 7םזיר. iJד;לי~ין
ל~לפ;ן.ע;;יםלה ?7 ~;ת nךס~םזיר~רןק .ם;~ iJ~ז:ויז;וד~רי~ל
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 י.ן;~;ל q;Wע.י~י;ת W ~~מיל:רו~ת יכ;t~ז::י;זך~ל
להמלטלא~לה,עצמךאתשתהפכימיטב

T :•--:• .'" -:•• דד-::" T " 

אt;ייר Qד;ליע.לןץ::זר~י;ןי p: ,ה;~~~ז:;ע,~י~ין~ל
~;~ע;נ:ייו:ק;רל::ז~יג,~חיוזpע.יר;ת,

 ,הן,ע~ז:;::ז~לךה,~תמ;ט rpל ,ו~~~לל;ת ?i ~~י;נ~
השחיכצחת;ךאלשאת,האשהאת

:• T"T .י•-: .'' •--:• 

היקרה,והנמלהשמניואתהחזירמרטיטשם
T ':-•-:-•,• TT"•, :-:זז זז:-

ולךליע;שה ,י;תרומטהמטה;תרת nהחשאית,
:ז • T ••ז-ז-7 •,••: •ד-:-

נהורזבליקבר
.'' .'' • : • .'' : T 

להתפללמיאל

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

;ת n;:ז~שי ת;ב~~~ז:;::ז~לים,~נ:ילי ל?~
מזהביםאט;מיםשלכקירנסלר;צץז;אתז;הר;דפ;ת

T : '." : '' : T : '." -: ' T: '•, ' 

ה ?i::זרה ?iך;:זזpנ:וירעינ:יח,ו"אש~ת~ז:זת

 י;ז~~~ W:ק~םי p:יפה? ttגןןה 9~ע.ילסז:זת
גד;להסליחהלשק;ט.יכ"לתילאבטניעלולחיו

: ."' :•• -' : ' T ' : ' : ' : T : T 

 י;~- י,;:;ת~;ת 9ס~ 9 ~ז:: ש~~ז::ם w ~~~קש י;~
כת;ךהמתפצפץהא;ראניהק;ל,הראי,
 : ··:-:•- ז·-:- •:ז

כרחי ,כרחי-הריקהאג;זשלת;כ;
."' T י.י:T '' • : • • : • 

;ד;לסלבא;ריו ttלזנ;ראי~ל ם~ז:;לה, ?iה, ?i~תי~:לה
אחדוע;ד ,גיפרמת;ךההיאכ~;םעלה

TT --' '' : T'.' 

ס~ם;ה:קל;~ר

מהשיריםלצאת

מהשירים.לצאתא;תיילמדישהשירים
."' -• • : -: • T •• •• -• • 

;ב;ת nכריפיםכ.ה;לפים nהכאנשיםאביט
ד: ' T •:- •ז-:ז •-

החדשה.אהיבתישמך,ת;ךאלאצעדשמשיכמ;
 T ז-:- ' T-: •• : '",-נ '". ''. '". :

ס~ע.ןהרה, ?i :!ה~סדי;םרה, ?i :!הךה, ?i :!ה
מ;ת nלילהעיניהיאקיטשאםניכקיטש.לת nכ;שאיננה

.'' •• ."' T : - •• '" : • • • : • : '.' '," T -, 
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כבקשה!אזהערב,אתכנצרההד;ךןשער
"" T -•• :•:ד •: ז:•:• T זז-:

 !םי~;~~::~תלחי w ,ת;ר;;צ p ~ז:ו~עי
נעצב,לכפ;ךהחליטאחדאידי;ט

' : •,• T • : "." : • T ."" ."" 

י;ם.שלכתמיםנמשיםשלכנזידעצמ;מכר
 ... ·· .. : •ז: ... ·ז: :-ז-

מהשירים.לצאתא;תיילמדישהשירים
:• -• • : -: • T •• •• -• • 

ל~י;ת.

שלוחיםשירים

שיבנכנעשליחים,שיריםלכן.ן;בן.ןיכלהאם
-• -• : • • : • • : T 

צלליםהאביב,ה;ךמ;נישלהמת;קלטך;ך
 ' :TT T' •• : '".-ז •:-

 ן~ז::: ת~ר.;ל~ד?ה WP ~זpר;תי;;כךךע.ים;שי~ים
זpליחים,זקיךיםל!קירני~ל ם~ז::::::ז~ניךי.

 ,ת;קיש~ז:::ס~דב~יל;ת~יד~לל:::זזקליוני wג~
פריד;ת-אדםראי:כנשימה.אוריר~יםנשריםנין

•• : 'T •:-'' ': • T : TT : 

גיפ;'מצבתאלגזיראביב,והשישישל
:•-: '' 'T T ••• -••-

:::זגיף,~ךל;ת~~~יעי ,ת;לי.לז:::~ךקיעי~ם~ם
הלילהכרכתן.ן;ןאלש;טפ;תיבשר'דםכבד;ת

•: T TT : ."' :••---:ז 

;ת nלשער;תנניעהצפרדעים,הלימת
:---: -: : • :• -: T -

~ס 9יwל;ע'ז

האהבהכל

הע;לםאתלאה;בהסתירה:הפה
• •• -: ' T •:: •: '." -T 

האדםכנימכלמיכינשירים.אליוילדנו
:-•• "' T • •: • • T' ": TTT י

;~רים ,ת;ל;~~על~!קים
חדשוע;ךטריק;חלצ;תכדיר'משחקים

:-:-• -,,•: :• : TT 

ל:;גים p:~~אךק,~:;גיבי;םנ'ק,ריwל
עפיפ;ניםזים nהא;וילדיםזנבמכשכשי

: -: : '' T 'T ' TT :-• :-' ' י

י;צא.לני .שליאחדשירגםולייקרא
' : T '." • - : T .'' • ' ' •• 

~ר p:ס:יב:רי 1?17 ~ ,~נ:י~~זpז:וי~ל??לא
נז~יפיושר'זר;ע;תפ;רש

•• : : T : • -
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 ,ל~;:שיב י~~ ל;~ .ם;~~:;~תק;_רע

:פ;בכב ,ר· n ~ךע.טס ?i ~~א;ח.ז

;:זע;לםריזכ~ל~ליםן;,ךהל~י'
נשמשמהבהביםוילדים:פלבים(עפיפ;נים,

 •:•:- •-::-: " T • •ז: • •-:

 )-האהבה:פל
T ז-:-ז 
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אםוליןיאיר

אריםהכפלורנטינו

לחולשמורדאסחבפדמינחמלהגותחדללאאריסה"פלודנטינו

החודשיםותשעתחשביםחמישים·ואחתכלעולםואהבתנצחאמוני

אותו"שדחתהמזמןשעבדוהימיםוארבעת

מאדקס)גאדסיחכולרה",בימי("אחכה

אריסהנפל;רנטינ;והייתילראי
: -: "T • : • • : "." • T T 

בחרית;ימימןאחתלא;תהלב;הש;מר
-•• • : T --• :•• -:-

ןר;תנשיםבחברתמשתגל
• : -•• : ."' : -' T T 

 ה~י:ב~ז::ז::ז~ן:ק~~ז:ייק

אפ·רגשםבמעילאדםכרמית-הצער
---•: TT •:• '."'." T 

~ולנ:י~ריב tp~יב.ה~אךק,ס
לפניע;להפל;רנטינ;תמיכתאין

•• : -: :• : ' T T : -

אריסהנפל;רנטינ;והייתילראי
: -: • T • : ' ' : '." 'T T 

 yש;קאנינאשרנעת
T "' -:-:• :-• ••-

אשרפרע.הבתואין
: .. --: :-... 

הזה,חוםנהרמןתמשכי
 ...--ז- : . . .. : .

ש;נהמשמעיתמקבליםוחפציםיש
 T ז:- •:-: •ז-:- ••

מחלה.לימיתקוההפהמכ;ניתנעת
 ז-:- ••• ז:• T ' •: ••ז

דאסהפרמינהשלקסמהוידעתילראי
: -: -7 : ' • : T "." ' : •: T -T 

בחליפההפ;אףהר;פאאשת
"."' T " -•• •-:-T 

ה 9~ריינ; tp ~ן;ל~לה::ז~ז:יין~ויע
איש?הי;ת;ימינלמשך

:• :• T : •• ::• • 
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!הם 9ק:ד~ז:וילו
לג~ז;;יז;ירו~המ;~אס:יג:ויאולי

ןמוג:וי~תלזקצ;אע.ליה t~ Wי5ד
ללו. J:ס~~זקים~ין

ר w ~~רע.ה;תך1י5~ה

ה? J:כ:כןם~:כר~ז~י wז:וזק

*** 
~זpטותסךב:יהר W ~ םי~:;

,כרר"אשעל ב;~ס:יג:וי

ל~גי~~נכחיםג::זפ;םע,די w ~~~יט
אדמים,שקיעהחבלינדמות

• : -: •• : • T :-•• • • 

ל~גי,ע;להסךב:יהה w ~ורמות

~זpטותסךב:יהר W ~ םי~:;

 ;כ~רם~ב::זקיז

הוא,ךהוךי:;כי;גע~ים:ןדעל~עז

ל~גיע;להה w ~רמותר?עת
לסהו~tקליתס~ים~ךםע,רת ?iו~:ןה

כתכריכים.להת:פש;תשעתי;זהגיעהנכי:פא;מךת
: :• :• : • , • • T T : : : • : -: -:• • 
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גליללילן

חםרמישהותמיד

בודד,איעלחיינושתינובציפור.הבטתיאניבי.הביטההציפור •הציפורפתיחה,

אתוטבעחזרהשאר,אתבלעהיםמורדילו.אצלכמואחד,דקלהאוקיינוס.במרחבי

רקעלי,תשמורמדי.מהירהיהמעופההחול.אלמהדקלניתרההציפורשלו.עלשלו

ברוח,נעוהדקלנעלמה.בטחהיאזימים,ללאהכחול.אלוצללהכנפייםפרשההיאזה.

טובה.עושה

הבית

ילדיקני.זהאיןבביתה.ספונהאפורהקוקיההכל.עלסוגרתחשיבהבבוקר.חמש

רחוב.פנסשלצהובבאורמוארבוקר,כבכלהגדול,הפיקוסעומדבחלוןעמי.אינם

לילה?עודבשבילוזהמהשנה.שמוניםכברכאןהואממתינים.בשקט,נעיםעלעליו

תזוזהשורשים.בימכההשינויאתמרגישהאניהלילהלילה?עודבשביליזהמה

ליישכיאנושה,לאהיאהמכה.אתהיטבמרגישהאניחורקות.'העצמותבגופינשמעת

נשמעיםפתאוםהשחר.עולהפתאוםהממטרות.נפתחותפתאוםהנה,להמתין.היכולת

הפנס.כבהפתאוםהשרקרקים.

יושבתאנימאלוהים.יותרזקניםהשמים.עלמכסיםענקשקמיהחדשבביתשכים.

וישצעיר.שדקדקבונזאי,פיקוספילדנדרום,-לדבריםשםנותנתומורה,במרפסת

אנישגםמשוםאוליסבלנות.ליישוהפעםאותם,להכירלומדתאניאחרים.רביםעוד

יקרות,חןאבניכמוהנושריםהעליםייערמושליובביתיתןמיפעם.מאייותרזקנה

משובח.לקומפוסטיהפכוולאהבוציתהאדמהעםיתמזגולא

אפשרהגוף,שלהפנימיהעורקרוםאתהמרפדתהזוהמלאותשיש.מהכלזהזה.

אניכביכול,אמת.שהואלמהכביכולאותימקרבת-ואדומהרירית-לראותהממש
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אניואחרון.יחידשתפקידןוהמלים,המתייפה,השפהאמת.שהבלמשוםאומרת,

נמתחגוףשלוחלולות,ריקותרכות,הפרשותאלומזדקנת.הפנימיתהריריתעייפה.

 ,ליויקראיבואמישהואםסדרם.וזהוהדבריםפניהםאלומתקמט.כךואחרונרפה,

אינני.ואדע:אענה

אנייוםאחריוםאותה.שוכחתואנילי.מחכההחבלעלהתלויההכביסהשכחה.

בוגדהזיכרוןלהינחם.ממאנתהבית,חדריביןעוברתאניועצורהזרהאותה.שוכחת

כמהסבלם.עלומתרפקתאחרים,שליומןקטעי ,בכתבימפשפשתאניספק.בלי ,בי

זוהיעוד.תהומיתאיננההבדידותיפה.לא-תהומיתבדידותלומרלבד.לאשאניטוב

התהום.רק

הזוההבטחה .יותרשיהיההבטיחמישהושיש.מהאתידייםבשתילחפון •ואפסיאני

יום.אחריוםשנה,אחרשנההשתרכנוהזוהמלאותעםבגעגוע.בציפייה,טמונהחיתה

אתלשחזרולנסותפתאוםלהקיץכמויודעת.לאאני-האלוהימיםכלעברואיך

דבר.ממנהנותרלאלמעשה,נשכחת.ההרגשהאבלההתרחשות,סדרהפרטים,החלום:

קופחתוהשמשוהאבנים,העציםמולבשבתיהבוקר,אותיהמקיפההיחידהההרגשהוזו

להגידשוכחתוחופנת,ידייםמושיטהאנישיש.מהכלזהיפה"):אביביום("איזהמעל

 .למיזוכרתלא .למיתודה.

רקזהמשתנה.לאודבראחרתנראההעולםדקותתוךראה, .לאורישכוחאיזה •האור

מעולםהריק,בחללתלוייםאלאשאיננוהמחשבהצירו.עללאטשמסתובבהארץכדור

נופלים.הזמןכלהזמן,כלאנחנואיךעכשיו,כמואותיהצמיתהלא

הראשונהלאואניהנהר,קרקעיתעללאיבודשהלכתיהראשונהלאאניעור.לאוי,

אתמעצבתלאחר,אחדמיצורהופכתמשתנה,אנירגעבכלהריאחרת.ממנושאצא

אתהמתה,סבתיפניאתרואהאניהנה,בזקנתי.שאהיההמפלצתשלהמדויקיםתוויה

בתי,שלבפניהומביטהקודמותיאלנצמדתאניגםכאן.עברוכולןהיפה.אמיפני

לעצמה.להלהיותשיכולההאהבהכלאתבתוכןחופנותמרבב,נקיות

זאת.אומרלאלעולםנואש,אומראםגםנואש.אומרלאלעולםווי.אחרשירעור

ינניהחידלוןאםגםכמוני.לאנשיםמקלטואיןהמלים,אלאשוב(בהיחבא)כמוכה

אתהפךמשכבי,עלאסובבלילה.שנתיאתתפרעהאימהאםגםשחור,יוםשלבבוקרו

יבוא.בואיתמהמה,אםגםכיואמתין.לי,יתנושרקהכדוריםכלאתאבלעגבי,על
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הגן

מעזה.איניאבללכתוב,רוצהאנישאגיע.ליחיכיתהאםהיית.היכןאלחכררה,הר,

גבוהיםעציםכאןישלכאן.ובאתיקמתי,גן.ישקרקעיתבכללך:כתבהאולגהוהרי

מוצאתאניבלילותלפעמיםשמותיהן.אתלומדתשאניציפוריםהרבהרענן,ודשא

גן.ישקרקעיתבכלכאן.ממשמתה,אותי

משתרךוחלק,ארוךהשיער'הנההקרקעית.אלכעופרתשוקעתאניהנההשקט.הכה

הפעורות.העינייםהנההכחולים.הפניםהנהמופלא.בדיוקמטההמכווןהגוף.הנהמעלי

הגן.קרקעיתהיאהנההשני.העברמןביתביטהיאקטמעטעודההכרה.הנה

מנסותעדייןבחייםשנותרואלוהאחרות.כלגםוכךמתה.היאבתוכימתה.יונהיוכה.

והילדיםייקראוהשיריםשווא.ניסיונותאלוילדים.בגידולאושיריםבכתיבתכוחן

יירקבוהצמחיםהכל,יכסוהמיםעוד.משנהזהאיןהדרך.בצדתיזרקהנפשורקיגדלו

מדבר.דברייוותרלאבוהיוםיהיהזהלמים.מתחת

המים.בגללעליו.תגברתמידהשכחהכל·כך.זמנישהואהזיכרוןמלכר

חיי.אתלתארממניכשביקשתשחיפשתיהמלהזותרה.אניתרה.

בוקר,בכלקורהזהכל·כך.כהיםהיודקותכמהלפנימכחילים.השמיםארכון.

ראיתיאתמולזה.אתלראותכדיתמידכאןהייתילאואניומעולם,מאזבעדינות,

אראהלאשלעולםהידיעהזואפור.געגועביקםלחייך.אתזרועותייך,אתפניי,ךאת

ולשםלחיים.מעבראללזרועותייך,לפנייך,מעבראלדבקהנשמתיוהרישוב.אותך

מתגעגעת.אני

לחשיבה,מקום.איןשבורכתריסנחבטהעפעףושוב.שובונפקחות,נעצמות.עיניעי;י

הועיל.ללאכוחי,בכלאותןטורקתאנישאולה,באימההמרצדלצלרק

תצרובמקריתהכיהנגיעהעכשיוהחשוף.המוחרוטט.הכלעכשיוהכל.עכשיו

ותצמית.

מעוף.חסרהוא.אילםהפעור.לועוהיטב.אותונבחןהבההבור.עלנדברהבההכור.

ישנה.אניבבורהגן.אחרתרהאניבקרקעיתהקרקעית;הואאיןאך
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לאטעכשיו

לפניבקלות.למים,מעלגופתיאתנושאתאניבעדינות.ובזהירות.לאטלאט,עכשיו

שלי.הקרקעיתצמחהמכאןמבינה:אניבלילותנרדמתשאני

השאר.כלהיאהשכחההכול.הואהזיכרוןהזיכרון.מנבכיכלומר,מכאן,

לעולם.לייניחושלאהשאר,וכלהזה.הרוטטהמוחיהרגשאלאנותרלא

העיט

המעורערת.השבירה,מיכולתינשגבותהןשכמותן.ואתאותןמבינהאינניהעוולות,

מאיתנו.לאישלעזוראוכללאלעולם

גדולהאחתמשפחהלומר:ישעתהמסובך.עסקהיאהוריבביתכתיבהקיפאון.

שלאחתפיסההעוברות.כמוממשהיטשטשה,הזוהתמונההשנים,עםומאושרת.

חיתהשברקעהשניםכלראיתילאאיךהולדתי.שנתשישים·ושבע,שמחתבתוךרגע

השכחה.לתוךהישרלטושמבטהההיא,הגופהנוח,כיסאעלהזמן'כלמונחת

קלפים.כבנייןיקרוסשהבלייתכןמחרש.שובהכללהתחילשניאלץייתכןייתכן.

ייתכןעמוק.לדיכאוןוניפולשנתייאשייתכןהפיכחון.אלפעם,כמושנתרסק,ייתכן

אומלליםלעצמנו,כל·כך,קרוביםעצמנואתנמצאששובייתכןממנו.נצאשלא

יסתיים.זהכלשבכךייתכןמתמיר.

שהבללישמזכירמהיוני.באמצעסתיושלרוחותהבוקר.שובעולההנהזאת,ובכל

 .אפשריעדיין

אחדלרגע

ומעללה.היורביםאוצרותועורהים.קרקעיתחיתהלהגםהשבי"·בצדהעולם"ועל

משהוחופנתאניהנהמה.דברמצאתיכילינרמהאחרלרגעהתפילה.להחיתהלכל

מעלהרבהעיניאתוהרמתיונתמלאה.נשימתינעתקהאחרלרגעכוונה.אושםחסר
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מלה.אושירביפגעואחדלרגעלאדמה.

נדהמתי.שלי.החלוןאדןהיהשלההחלוןאדן , 11אחרתלמהותלעבור"כשאמות.

שהוורדכשםנגעה.הנהעובדה.אחרת.במהותלרגע,ולותיגע,אחתשנפשייתכןכיצד

שולחני.עללשרודשיתמידלהאמיןביהיתלהננסי

ייצאלאדברשוםישנה.ודורכתישנהדורכת.אניעצמיעלדורכת.אנישכתיומתוך

עוד.מתוקהשאיננימשוםכבעבר.עסיסומלאתבשלהשאיננימשוםמזה.

כל-כךרחוקהאתיהייתאלמלא

אוליעץ.תחתאותנוהושיבובשמששולחןביקשנובצלשולחןביקשנובוקר.ארוחת

טעםללאהלחםאתלעסופיומזהמזהוצבעההשמשהסתננהדרכהצפצפהזוחיתה

הזההזמןובכלכוונהכלללאביהביטוופנייךהריקהרחובאתמראותשבעולאועיני

עולץ.עולץ,לביהיה

בבית.פינהלכלעמיהולךהזההרגעכאן.עודנוהזההביתמעתה.חיימתנהליםכך

לאכאילותמידי.שקטבחפציםומניחהבכלשורהארעיותמעתה.חיימתנהליםכך

הבא.הרגעלעולםיגיע

חורטת,אניפחםבגושאותי.מצחיקהאתפרגמנט.לךשאציירמבקשתאתפרגמנט.

נצמיחשבובמקוםבדיוקשלי'עלאיברייךאתמניחהאתכךאחררועדת.והרצפה

להתאושש.שמסרבשולחנישעלהננסיהוורדזהאךשושנה.

המלהקול

גופי,אתמניחההייתיהיכןאתן.אלמלאביעושההייתימהוהשפה.שליהקרקעית

וזועקהזועקאפלכלועפעורה-יופייהזהואךאותה,לתחוםמנסהאניעצמותי.את

לעולם.נשמעואיננו
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לושאיןמטאפיסי,ולאביולוגיהסברלושאיןהלבבקרוםרקרטטכאותוהמלהקול

תיעלם.פןלבטאה,שאיןשם,ללאהוויהאלאכללהסבר

הזה.הרטטמןלאאםעזרי,יבראומאין

הרבהונחלשת.הולכתהשמיעהקולי.אתעורמזההאינניאני.מיעורבטרחהאינני

הילדהשזוהיייתכןלאהזו.ההבעהמישלבמראה.פניאתעורמזההואינניעברו,שנים

השתנה.לאשדברייתכןלאההיא.

ראתהלמשל,היום,שאינם.ובאלושישנם,באלוהאחרים,בחייההוגההיאשיש.מהזה

אחררקאחר.כלבעםהמשתעשעבכלבהצופהביתה,לשערמחוץעומדתעצמהאת

חייהם.עלנלחמיםאלאהםאיןכיהבינהכך

להפתעתי,להתבונן.ניתןשררנוסרקאלאדברמותירשאינוהרגע,החסר.הזמן.תמיר

מופניתשאינהבבוקר,השרקרקשלקריאתואתהאבנים,ואתהעציםאתשומעתאני

אלי.אפילו

הביתעללשמור

יכולהאנימסביב.שקטמזה.יותרלאבגרב.קרעבמכנסיים.חורותופרתיושבתאני

דרך.כברתשעשינוחושבתאנישאיעלם.לחשושמבלילי,שיערומהלהיותלחזור

לאאנילירי.ותישןאהובתיתבואכךאחרבתקרה.ואבההלמיטהאכנסכשאתעייף,

הבית.עלאשמוראניאישן.

התרנגולותלוליהנוף.אלמשקיפהבמרפסת,הכורסהעלמתיישבתשליהנוכחות

מרי.יותריורעהזיכרוןאבללשמוע,לאיכולהאניהבית.שלהאחרבצרוהגוססות

עלי.ועולהקםוהכלכותבת,אניכךאחר

ולשמורבביתילהישארעליאוויר.צריכהאניאוויר.ליאיןעיני.אתמכסהרבקהל

בביתי.להישארעליאעשה,שלאמהאותו.ולהרוסבביתילהישארעליעליו.
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הארץקצהעדנוסעתהייתיפעםעלי.שבאוחדשיםימיםאלולשתוק.למדתישיח.

מישהו.עםלדברכדי

••• 

החולאבלבאדמה.עמוקנטועותהיורגליאני,הציפור.אתשכחהיםהציפור.סיום,

הציפורעירומה.נותרתימשם.אותווהעיפהגדולהרוחהגיעהים.חולמדי,רךהיה

הספינה?תגיעמתיבצל.שתינוישבנוהאדמה.אתביקשההיאזימים,ללאועלתה.קמה

אותיהשיאהנודדשהחולאני,לאבוודאיכך.בהירצהמיהיחידה.בעינההבטתי

 .בתוכילטבועשובאייםשהיםכבד'כמשאצלואתהפילשהדקלאיומים,למחוזות
לנועשהלאהואהדקל.בצלנותרנוואניהציפורהמוות.לאגםקרובה.איננהההצלה

מנוחה.ביקשנוואניהציפורלשכוח.ביקשרקטובה.
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הפלסטיניםשלהגטואיזציהעל

מונעתישראלעצומים.-עזהברצועתאחריהישראלשהותירהוהחורבןההרסממרי

במצרכיונמשךחמורמחסורשלבמצבאותהושומרתוממנהלרצועהסחורותמעבר

המלווההמעצוריםחוסרוההרג.ההרסבפעולותממשיכיםוהארטילריההאווירחיליסור.

פוליטיתמבחינהלתאר,הקושיואולם,אימה.מעוררבגרהההפרדה""חומתבנייתאת

קייםהקושימידע.מהעדרנובעאינוהכבושיםבשטחיםהמתרחשאתהיסטורית,או

עלבינתיים,המתבדים,התסריטיםמושגי.ידקוצרשלרקעעלובעיקרהמידע,למרות

להסכמה-שבשתיקהגםהזה.הידמקוצרחלקהם"גירוש",אתני","טיהור"טרנספר",

הקייםכבד'ערפלבאותוחלקישה"הפרדה"שלהכלליהקועםהציוניהשמאלשל

הכיבוש"כיבוש".הסתמיבכינויעודלהסתפקאפשראיכךמשוםדווקאהמידע.למרות

השמותוגםסופחו,לאהשטחים .-1985בוגםן-977בוגם-1968בוהתקייםהתרחש

מילוליים.דחליליםלהיותממשיכיםשהםאףמטעים,דוהר""סיפוחאוזוחל""סיפוח

ישמהשם?המתרחשתהדינמיקהמהיהכבושים?בשטחיםמתרחשמהזאת,ובכל

חורבןישראלממיטהכיצדסוציולוגי?אופוליטילתיאורזוכהשאינוהכבושיםבשטחים

הפלסטינית?החברהעל

לגטוכלאבין

שלדימוייםובעזרתחופששלילתשלבמונחיםהכיבוששלהנוכחיהשלבעלהחשיבה

גדול,בכלאלחייםהושווההפלסטיניםשלמצבםמחקרית.לבלתשומתכברזכתהכלא

הפלסטיני,בעםהשליטהשלהדינמיהתהליךאתלתארכדיואולם,כלא.בתיבכמהאו

היוואוסלוהסכמיגטואיזציה.שללתהליךכליאהביןהקשראתלבחוןמציעהאני

הכוללתדומיננטית,פיקוחכצורתהגטואיזציהנוצרהוהלאהממנהמפנה,נקודת

בשימושהירידהרקעעלבשטחים,ליישוביהםהפלסטיניםוהגבלתמרחביתיחום

 ,אכןיעילה.שליטהלהבטיחהמוניתכליאהשלואי-יכולתההישראלייםהסוהרבבתי

במעבריםשולטתוישראלומגודרת,סגורהעזהרצועתסוהר:לבתידומיםהשטחים

 6מטעם
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המערביתהגדהביןהמעבריםלמצרים.הרצועהביןהגבולובמעברילישראלממנה

פלסטיניםעלהמוטלתנועההגבלותשלומשטר , 2000שנתבסוףנסגרוישראללבין

קבעמחסומימזו.זוהמנותקותמובלעותלעשרותאותהפוררהמערביתהגדהבתוך

קשרילמנועכדיהוקמושוניםמסוגיםפיזיותחסימותומאותניידיםפתעומחסומי

ראשייםלכבישיםפלסטיניםמיישוביםיציאותמאותהגדה.חלקיביןישיריםתחבורה

ולמספרמשנייםלכבישיםמנותבתשנוצרוהמובלעותביןהתחבורהחסומות.ואזוריים

ישראלית.צבאיתשבשליטהבקבוק"ב"צוואריהעובריםראשייםתנועהצירישלקטן

הירוקלקוהגדרשביןולמובלעותהפלסטיניתירושליםלמזרח Iהירדןלבקעתהכניסה

תושבים""לאשלכניסההאזור.כתושביהרשומיםמאלהחוץהפלסטינים,לכלאסורה

ביןפרטיברכבנסיעהנאסרההפלסטיניםעלמיוחד.היתרמחייבתאזוריםלאותם

לשכםברכבהנסיעהגםלירושלים.שממזרחריסאבומחסוםדרךלדרומההגדהצפון

לנושאירקמוגבללירושליםשמצפוןקלנדיהמחסוםדרךברכבהמעבראסורה.וממנה

בתעלהחסומהיריחוישראלי.רישוימספרבעלותבמכוניותירושלמיות,זהותתעודות

היתר,!בקבלתמותניתצפונהממנהוהיציאה

לחלקיההגדהמצפוןתנועהעלאיסורמשתנותולתקופותלסירוגיןמנהיגצה"ל

מחוזותתושביאדם,בניאלף sooכ·"בידול":בשםבצה"למכונהזומדיניותהאחרים.

לביתורבנוסףודרומה.רמאללהלכיווןלנסוערשאיםאינםוג'נין,שכםכרם,טול

פינוילפניעזהברצועתלעשותישראלשנהגהלמהובדומהחלקים,לשלושההגדה

פלסטיניתלתנועהראשייםציריםוסוגרישיריםתנועהקשריצה"למנתקכוחותיה,

התנחלויותהמחבריםכבישיםלאורךהנמצאיםכפריםומחסומים.ברזלשעריבאמצעות

היציאותהמטעים.דרךגםיציאההמונעותבגדרות,חסומיםהמתנחלים,אתומשמשים

בקוביותחסומותפלסטיניםלנסיעתוהאסוריםהתנחלויותביןהמחבריםלכבישים

 2ברזל,ושעריעפרתלוליותבטון,

כלאתלהקיףמתוכנןוהואההפרדה","מחסוםונבנההולך 2003אוגוסטמתחילת

ממכשולאחוז-35כשלהבנייההושלמה 2005דצמברסוףעדהמערבית.הגדהשטח

ניידיםמחסומיםכשמונהמאוישים,צבאייםמחסומים 50כוללותישראלשהטילההתנועההגבלות 1

ככישיםלאורךגדרותשלקילומטריםעשרותשונים,מסוגיםפיזיותחסימות 420כ"יום,מדיבממוצע

ראותצפית.מגדלי soוכ·נאסרה,אוהוגבלהבהםהפלסטיניםשתנועתורוחבאורךכבישי 13ראשיים,

 • 2006במארס, 24"הארץ",הס,עמירה

הסלעים,עללטפסלחצותו,רקלהםמותרבו.להשתמשרשאיםאינםכזהכבישלידהגריםפלסטינים 2

שערדרךלעבורעליהםלעתים,סמוך.לכפרולהגיעהאסורהכבישאתלעקוףהוואדי,דרךלגלוש

אישורלקבלזהות,תעודתבאמצעותלהזדהותעליהםאזמביתם.ספוריםמטריםבמרחקהנמצאברזל

ולאלהימנעשמנסיםמיישלהמשיך.להםיאפשרושהחייליםעדולחכותברגל,הכבישאתלחצותכדי

שלעיקוףהמעדיפיםישבגדיהם.כלאתלפשוטהחייליםמדרישתלהתחמקהברזל,שערדרךלעבור

 • 2006בינואר, 13"הארץ",הס,עמירהראועבודתם.למקוםלהגיעכדיק"מ 70 " 60

 6מוכעס
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בשלבינמצאיםמהתוואיאחוז 25ועור-מתוכנניםק"מ 7 59מתוךק"מ 27 5-ההפרדה

בנייתכיהעריךמשיח,נצחהביטחון,במשרדהביטחוניתהגררמינהלתראשהקמה.

וערשאןביתבעמקצביטירתקיבוץמאזור , 2006סוףערתושלםההפרדהגררכל

מעבריםמוקמיםההפרדהמכשולילאורך 3יהורה,במדברהמלחיםשפתעלגרילעין

כברנשלמהשבהםבאזוריםמיוחדים.היתריםנדרשיםדרכםלעבורוכריושערים,

גררתוואיהמתוכננים.המעברים 39מתוך 11רקשלבנייתםהושלמההגרר,בניית

באופןמשבש Iלישראלמשטחה 10%כ·ומצרףהמערביתהגרהבתוךהעובר-ההפרדה

לפחות.מובלעותלשלושהגרהאתומבתרפלסטיניםמיליוןכחצישלחייהםאתחמור

משאראותםמנתקיםפלסטיניים,יישוביםמכתריםהמשניותוהחסימותהמכשולים

פיעלואףמזו.זוהמנותקותפנימיותמובלעותבתוךחלקםאתותוחמיםהאוכלוסיה

לכיבושמעניקאינוכליאהמיתקניכמהאוגדולכליאהתקןכמיהשטחיםתיאור Iכן

דינמיקה.מתרחשתבשטחיםאבלשלו,הדינמיהתיאוראת

שלמשפחהלאותהשייכים-ואקאןלריקהסוציולוגכותב-והגטוהסוהרבית

שהאיוםכךנתונה,חברתיתקטגוריהבניאנשיםשלכליאהעלהמופקריםמוסרות,

הגטואתוקאןשלניתוחו 4מנוטרל,סביבםהחברהלגבי-ממשיולאממשי-שלהם

רובבמשךבמטרופוליןהאפרו·אמריקאיהגטואתהביניים,ימישלבאירופההיהודי

הקירבהאתמאיראסיה,במזרחהאתנייםהמנודיםשלגטאותיהםואתהעשריםהמאה

פיקוחשלכמכניזםהגטושלהניתוח 5סוהר,לביתגטוביןוהפונקציונליתהמבנית

מועיליםלהיותיכוליםסוהרלביתגטוביןהעמוקהוהקירבהאתנו·גזעיתוסגירה

במשךהתשעים,שנותתחילתערבישראל.אתניתשליטהשלבדפוסיםדניםכאשר

מילאהסוהרביתהישראלית.הכליאהמערכתמאורהתרחבהעשורים,משנייותר

נוספיםמנגנוניםעםנמנהוהואהפלסטיניתהאוכלוסיהעלבשליטהחשובתפקיר

ועבריינים,פושעיםעלדווקאלאופיקוחחיתהמטרתםאשרמרחבית,סגירהשל

ונכלאונשפטופלסטיניםאלפיהאוכלוסיה.שלבחייהאחריםרביםהיבטיםעלאלא

 6תנועותיהם,עלהוטלואשרהגבלותושלצבאיותתקנותשלהפרהבגיןשנהמרי

ועראוסלוהסכמיעלהחתימהמאזאוסלו.בתהליךכתפניתהחלההנוכחיתהדינמיקה

 • 2005בדצמבר, 8"הארץ",אלון,גרעון 3

4 . Loic Wacquant, "Deadly Symbiosis: When Ghetto and Prison Meet and Mesh", in D 
, nment: Social Cau,5es and Consequence, London, Sage 1 ·)ג , Garland (ed.) Mass lmpri 

82-120 . 2001, pp • 
 . 162-151 :) 1 ( 6ישראליתסוציולוגיהסוציולוגי",מושגשלבנייהגטו?"מהווקאן,לואיק 5

בישראל.האסיריםאוכלוסייתכלמסךאחוז-45כהפלסטיניםהיוהכיבוששלהראשונותבשניםואמנם, 6

שלושהעדשנייםפיגבוהשיעורפלסטינים,נתיניםאלף 100לכל 250עלזובתקופהעלהשיעורם

ישראלים.שלהכליאהמשיעורי

 6מטעם
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 7ישראל.בידיהמוחזקיםהפלסטיניםהאסיריםמספרמאודירדהתשעיםשנותסוף

בתיחומםלוותהבישראלהכלאבבתיהפלסטיניםשלכליאתםבשיעוריהירידה

(שם)הגטואיזציהמובלעותיהם.בתוךההדרגתיתובסגירתםבשטחיםמגוריהםלאזורי

(כאן).הכליאהאתהחליפה

שילובשלמדיניותישראלנקטה ,ואילך 197מ·ושאתוביתר ,-1967בהכיבושלמן

ובתקנותחירוםבחקיקתשימושהכבושים.בשטחיםדמוגרפיתוהפרדהטריטוריאלי

ולהעבירןפלסטיניותאדמותלהפקיעוברצועהבגדההצבאילממשלאיפשרצבאיות

הפלסטיניםשלוהמשפטייםהכלכלייםהאזרחיים,ענייניהםישראלים.מתנחליםלידי

אתוהגבירוהפלסטיניתהכלכלהאתשחנקוצבאיים,וצוויםחוקיםבאמצעותהוסדרו

עלהגבלותוהטלתרישיונותשלמשטרהנהגתבתוכה.הכללתהואתבישראלתלותה

לתועלתההפלסטיניהעבודהכוחאתלנצלהישראלילמשקאיפשרההתושביםתנועת

בטוח,במרחקהפלסטיניםשלהפיזיתנוכחותםעלשמירהתוךהיהודית,החברהשל

כךיחסית,פתוחים,לשטחיםישראלביןהגבולותנשארוהללובשניםהשטחים.בתוך

מהתוצרמרבעיותרוהניבבישראלאזהועסקהפלסטיניהעבודהמכוחמשליששיותר

השטחים.שלהגולמיהמקומי

אזהחלבמדיניותהמשמעותיהאסטרטגיהשינוימפנה.נקודתהיהאוסלותהליך

גבולותאתלקבועבניסיוןשרוןשהובילצדדייםהחדוהמהלכיםהחומהבנייתעם(ולא

מהפלסטינים,להיפרדחשובהאסטרטגיתלהחלטהישראלהגיעהבאוסלוהקבע).

כמעצמהמחובתהולסגתאדם,בנימיליונישלושהשללגורלםמאחריותהלהתנער

אףזו,החלטההפלסטינית.האוכלוסיהשלאחזקתהבנטללשאתהצריכהכובשת

פיצויאודותמחשבהשוםכללהלאהציוני'השמאלשלהפוליטיקאיםאותהשקיבלו

לתלויההפלסטיניתהכלכלהשללהפיכתהתחליףושוםוניצול,שליטהשלעשוריםעל

לפלסטיניםלהעניקכללהתכוונהלאישראלמזה:חמורהישראלית.בכלכלהלגמרי

בהסכמימזהויותראוסלו,בהסכמיעיוןעצמאית.מדינהלעצמםלבנותהזכותאת

להעניקהאפשרותברצינותנשקלהלאשלב'בשוםשנימצדזאת.להבהיריכולפאריס,

דו·לאומית.למדינהישראלשלבהפיכתהולהסתכןאזרחיותזכויותלפלסטינים

אתהולידוהישראליתהחברהלגבולותמחוץאלוהוצאתםהפלסטיניםשלייתורם

ביססואלהכלהגטואיזצה.אתההפרדה,גדראתהנפרדים,הכבישיםאתהחסימות,

לוותרישראלהחליטהבאוסלווגידים.עורשקרםהישראליהאפרטהיידמשטראת

כאשרהציוניהשמאלנכנסלתוכההמלכודתאדמותיהם.עללאאךהפלסטיניםעל

אסירים 68פעם:אישנרשמהביותרהנמוכהלרמהפלסטיניםשלהכליאהשיעורהגיע 2000בינואר 7

לאחרנבלמהזומגמהישראלים).שלהכליאהמשיעור(כמחציתפלסטיניםתושביםאלף 100לכל

בישראל.הסוהרבבתיהפלסטיניםהאסיריםשלשיעורםועלהשבמאזאל·אקצה,אינתיפאדתפרוץ

 6מטעם
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סיסמתהאחרונות:בבחירותגםאותותיהאתנתנההכיבוש"ב"סיוםהכלחזותאתתלה

כביכולעוניםהגבולשלהחד·צדדיתלקביעהוהמהלכיםאולמרט,שלה"התכנסות"

הגטואיזציה.שלהאצהמהוויםובעצםהכיבוש","מצוקתעל

הראשון,מיומםהללולהסכמיםשנלווהדו·משמעותמשייריאוסלואתלנערחשוב

עליולהגןהציוני,השמאלרקולאהגדול,ברובוהשמאל,שלהלהטבגללבעיקר

ישראלמתפנהשבוהדרגתילתהליךאוסלוהסכמיהיובפועלהכיבוש"."חיסולכעל

ראשון,בשלבהפלסטינית.הרשותלידיאותםומעבירהענייןבהםלהשאיןמשטחים

בהמשךריבונות.נטולישטחיםניהלהמלאות,שלטוןסמכויותללאהפלסטינית,הרשות

שלהמשוחרריםהשטחיםעלריבונותהאתהמשליטהלממשלה,להפוךחיתהצריכה

אוסלוהסכמילפנות.הואילהשישראלשטחיםאותםהפלסטינית,הלאום""מדינת

יותר.מאוחר-והיתרהגדהמשטחי ) 4% (אחוזיםארבעה"ישוחררו"קודםכיהניחו

האפשרותאתישראלניצלה.בפועלשחרורשלמתהליךכחלקאולינתפסהזוהדרגתיות

הרחבתאדמות,הפקעתבאמצעותהפלסטינייםהקנטוניםגבולותאתלקבועכדיהזאת

ועדרביןממשלתמאזישראל,ממשלותכלעוקפים"."כבישיםובנייתהתנחלויות

עלהשליטהאופנילשכלולכתחבולהההדרגתיותאתניצלוואולמרט,שרוןממשלות

להבטיחבמטרהתנועתםחופשעלומחמירותהולכותהגבלותבאמצעותהפלסטינים

פלסטינים".שפחות"מההכוללהאפשר,ככלרחבשטחעלשליטה

והםפראוםלו

שינויוגררהחברהלשולימהמרכזהפלסטיניםשלדחיקתםאתסימןאוסלותהליך

הפיכתםאתתיארואחרים,ובעקבותיוקימרלינג,ברוךבשטחים.השליטהבדפוסי

במובנוהתיישבותי~ר 9להכיפורים)יוםמלחמתמאז(בייחודהכבושיםהשטחיםשל

חופשיתקרקעשלעצוםכמאגרשנתפסאינסופי'לכאורהפתוח,מרחבהאמריקאי:

למושגיםכברשהפכומטאפורייםבמונחיםהשימושלנכסה.שאפשרבעליםונטולת

הישראלי'המצבשלהפוליטיתלהבנהבהכרחתורםאינוהמערבשלבהיסטוריה

שלוהפיכתםהקרקעותשלהשיטתיהגזלחרףהנה,הפלסטיני.המצבשלמוטבאו

עדהשטחיםשולבומובניםבהרבהישראל",שלהפרועל"מערבהללוהשטחים

הכוחמערכתמבחינתמה"מרכז",כחלקונבנוהישראליתבחברההתשעיםשנות

תהליךבעקבותהתשעים,שנותמאזל"ספר"הפכושהשטחיםגםנכוןהישראלית.

שהסכמיאחרי ,-2000בהאינתיפאדהתחילתלאחריותרמובהקובאופןאוסלו

וסימנוהכמו·אוטונומיותהמובלעותבדמותהשטחיםשלהפיצולאתהיתרואוסלו
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החוקיתהמערכתשללשליטהמחוץאלהחוצה,הפלסטיניםשלדחיקתםמסלולאת

 8הישראלית,

שלהשפעתובתחומימשולבשאינופריפריאלי,אזורכ"ספר"מגדיררוןג'יימס

החוקיתהס~ןהשלהשפעתהבתחומישנכללל"גטו"בניגודהמרינה,שלהחוקיהסדר

יכלוולכןלסרביהביחסל"ספר"-1992בהפכהבוסניהכיטועןהוא 9הרומיננטית,

רון,טועןלכ,דבניגודאתני.טיהורשלחוקיותבלתיפעולותבחשאי,לנקוט,הסרבים

לפיכך,והשמונים.השבעיםבשנותכברלישראלביחסל"גטו"הפכוהכבושיםהשטחים

אךקשים,שיטוראמצעיישראלנקטה , 1987בסוףהראשונההאינתיפאדהכשפרצה

אתני.וטיהורגירושכמורדיקלייםבאמצעיםמשימושנמנעה

הצבאיתהאלימותבהפעלתהרדיקליהשינוימכבר.זההשתנהזהמצבכיספקאין

שישראלמשעהרקהתאפשרמושעה,למרחבהשטחיםשלבהפיכתםוהשלטונית,

כלאחרת:לשוןמהפלסטינים.ההפרדהגבולאתוהבנתהגבולותיהאתלסמןפעלה

כללהאחריות),משפט,(כלכלה,הישראליתהחברהגבולותבתוךהשטחיםה~כלועור

סררהפרותלדיכויהמשמשיםשיטורואמצעיפיקוחשיטותבפלסטיניםהשליטה

באמצעיםהשימוששלהדומיננטיותמקומית"."אוכלוסיהשלשקטבאיולטיפול

התרחשהאויב"),ב"טריטורייתהתקוממותלדיכויושיטותבטרור(לחימהצבאיים

מןחייםהםבהםהשטחיםשללגלישתםובמקבילהפלסטינים,שלהדרתםעםניחר

אתלתארנוערזהבמאמרגטואיזציהבמונחעושהשאניהשימושלפריפריה.המרכז

ל"ספר"ומהפיכתםלשולייםמדחיקתםכתוצאהבשטחיםהמתפתחהשליטהאופן

הישראלית.הכוחלמערכתביחס

האדמותםחיטת

שלהפיכתםבאמצעותעזה,ורצועתהמערביתהגרהלריסוקהובילואוסלוהסכמי

כלכליתמבחינהעצמןאתנושאותשאינןמפוצלות,אוכלוסיהלשמורותהשטחים

באמצעותהזה.לפיצולהמפתחהיוההתנחלויותפוליטית.מבחינהריבוניותואינן

החוקיבסדרנכללוהםהתיישבותי","ספרבגררלכאורההשטחיםהיובהןשנים,באותןדווקא 8

עליהםהשאירהעליון,המשפטביתשלפסיקותיובאמצעותהישראלי,המשפטישראל.שלהדומיננטי

השלטוניותהפעולותעלהשיפוטיתביקורתואתבג"ץצימצםהנוכחית,האינתיפאדהלמןחותמם.את

"הומניטריים".למקריםהתערבותואתוהגבילבשטחים,

9 :, lenL·e in Serbia and I,·rael, Berkeley נJames Ron, Frontiers and Ghettos: State Vir 
2003 , University ot' California Press . 
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התנחלויותגושיוארבעהההסכמים,עםמידלהיסללשהחלועוקפיםכבישיםמערכת

יותר'קטנותאוכלוסיהלשמורותופוצלהחלקיםלשלושההגדהחולקהעיקריים,

סגרשלקפדנימשטרהנהגתעזה.רצועתשלהגמורולגידורהלפיצולהבמקביל

ו~יפשרההישראליבמשקעבודהככוחהפלסטיניםלייתורשימשהן-990בורישיונות

וגורמיהמתנחליםשללשיקוליהםבהתאםהפלסטיניתהאוכלוסיהתנועתעללפקח

גטואיזציה,בשםלכנותומעדיפהשאניהגיאו·פוליטיהשינויבאמצעותהביטחון.

ופוררהיהודיטריטוריאליברצףהמוקפותחנוקותלמובלעותהגדהאתישראלריסקה

מנותקות.לקהילותהפלסטיניהעםאת

הללו,התהליכיםבהגברתרבמשקלישהשנייההאינתיפאדהשלאירועימובן

אורומתןהתוך·ישראלי,הוויכוחשלגמורמזעורתוךהפלסטיניםעלהמצורבהידוק

האחרונות,השניםוחציבחמשוכ,רהבין·לאומית.הקהילהמצדהללולמעשיםירוק

בגדההפלסטיניםשלהתנועהחופשלמינימוםעדהוגבלבטרור","המלחמהבחסות

מאותסגורים,כבישיםמחסומים,עשרותשלשילובבאמצעותכבר'כאמורהמערבית,

הצבאי.בז'רגוןשטח""תאי-למובלעותהגדהאתשחילקונעוליםושעריםחסימות

צה"לבהם.מתגורריםשאינםמיעלאסורההללוהשטח"ל"תאיהכניסהרבים,במקרים

לגודלובהתאםכזה,שטח""תאלכליהיושתייםאואחתכניסהרקכילהבטיחדאג

שבוכלשהומסוגמחסוםמוצבכניסהבכלבסביבתו.והמאחזיםההתנחלויותולמספר

 , cבשטחימוקפיםהשטח""תאימוגבל.בלתילזמןהעובריםאתלעכבחייליםרשאים
שליטהעלישראל,שומרתאוסלומתהליךחלקכלומר ,ן-995מטאבההסכםלפיאשר

הפלסטיניםמעלישראלמקלפתהגטואיזציהבאמצעות 10בהם,מלאהוצבאיתאזרחית

שלגביהםומצטמצמים,ההולכיםשטח"ל"תאיאותםומגבילהאדמות,ועודעוד

מ~;אותשמםעלבטאנורשומותשאינןאדמותהפרטית.בעלותםאתלהוכיחעליהם

מופרדיםמאוד'רביםאחרים,במקריםוהמתנחלים.המדינהלידיועוברותמידיהם

שלדונםאלפימובלעות.לתוךדחיסתםבאמצעותשבבעלותםמאדמותהפלסטינים

להתנחלויות.מסביבחיץואזוריחומותגדרות,מאחוריהםאףכלואיםומטעיםזיתעצי

בהזנחתםממרחקלצפותיכוליםהםאליהם.מלהגיעמנועיםבעליהםהשנהימותברוב

ובהברייתם.

 ." Cכ·"שטחמוגדריםהגדהמשטחי 60%כ"היוהשנייה,האינתיפאדהפרוץערב , 2000בספטמבר 10

בשליטהשטחדהיינו , Aלשטח 1999מאיעדלהפוךנועדבהתנחלויות,הבנויהשטחלמעט ," C"שטח

מלאה.פלסטינית
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וגטאותבנטוםטנים

אתלכנות-כאלהמעטיםוהיו-השמאלבתוךאוסלוהסכמיממתנגדיכמהנהגובעבר

הסגירההעמקתבעקבותיותר,מאוחרכ'בנטוסטניזציה',הירוקלקומעברשקורהמה

במינוחלהשתמשאחריםפוליטייםוכותביםחוקריםכמהאףהחלוהשטחים,של

במונחיםהכיבושלתיאורגדולהחשיבותשישכמהכלהתהליך.אתלתארכדיזה,

איננובנטוסטניזציהשכונהלמהגטואיזציהביןההבדלכילהדגישחשובדינאמיים,

כדיאפריקה,בדרוםהאפרטהיידמשטרבידישטופחולבנטוסטנים,בניגודסמנטי.

(ולכךתושביהםשלהעבודהכוחאתלנצלאפשרשיהיהוכדיבנפרדלהתקייםשיוכלו

המובלעותיותרדומותבישראל),השמאלילשיחהזההמונחאתשייבאואלהכיוונו

שללאחסוןכמכליםומשמשותמפוצלות,יותר,קטנותהןהקלאסי.לגטוהפלסטיניות

בליתשתית,חסרימרוששים,גדרות,מאחורילכודיםתושביהןמיותרת.אוכלוסיה

עבודהמקומותחקלאית,אדמהכמוחיונייםממקורותומנותקיםציבוריים,שירותים

השטחיםעללשמורנועדוהפלסטינייםהגטאותרפואי.לטיפולומרכזים

למתיישביםש~יפשרולבנטוסטנים,בניגודלאוכלוסיה.קיוםאמצעילתתבלי

הרישיונותמשטרהפרדתה,אגבהמקומית,באוכלוסיהולשלוטבשטחלהחזיקהלבנים

אפריקה,לדרוםבניגודהזול.הפלסטיניהעבודהלכוחהעורףפנייתעםהחלישראלשל

שנותתחילתמאזשהוחלףהפלסטיני'העבודהלכוחופחותפחותזקוקהישראל

 2so,oooכ·בידיכךואחרלשעבר,המועצותמבריתהעוליםבידיתחילההתשעים,
נפרדתאינההטרורנגדהמלחמהאירופה.ומזרחאפריקהמאסיה,מהגריםעובדים

הטרור.לפניעודשראשיתוהזה,הרחבמהתהליךלרגע

היכוליםאוטונומיים,מוסדותשלבינויהצמיחהלאהכבושיםבשטחיםהגטואיזציה

להרסהובילההיאצרכיה.אתולספקהישראליהשלטוןמפניהאוכלוסיהעלגונןל

אינםכברשהפלסטיניםמשעהלבנות.ניסתההפלסטיניתשהחברהוהארגוניםהמבנים

אתהחברתינידוייםהכריעמתוכנה,רוקנהעבודתםכוחניצולשלוהפונקציהנחוצים

מייצגתאינהסגירתםופירוק.פיצולריסוק,שלבכיווןהכלתםמסלולאתוהכתיבהכף

אורבנימרחבבתוךאחדבגטוכליאתםאתאוהיהודית,מהאוכלוסיההפרדתםאת

וחלקםקטניםחלקםגטאות,שלמערכתבתוךאותםתוחםהגטואיזציהתהליךיהודי.

המרחבאתמפצלזהתהליךבאלה.אלהקשוריםוחלקםנפרדיםחלקםיותר,גדולים

באמצעותבולשלוטומאפשראותו,מרסקהפלסטינית,החברהשלוהסמליהממשי

"בפנים",חינםהפלסטיניםקרובותלעתיםל"חוץ","פנים"ביןחדשיםיחסיםיצירת

"בחוץ";הנמצאיםמאדמתם,אואחריםמאזוריםמופרדיםהמתוחמות,המובלעותבתוך

בתוכו;לכודהאדמתםואילוהמגודר'לשטחממערב"בחוץ",נמצאיםהםלעתים

כיווניםמשלושהוחסימותגדרותעל·ידיהמוקףמבודד,בשטחכלואיםהםלעתים
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הביטחון,שירותעםיחדהישראלי,הצבאואילו"חוץ".ואינו"פנים"שאינומרחב-

מקום.בכלנמצאיםהמדינה,שלאחרותוזרועותהמתנחלים,

לפרקהמוכרת,מסביבתםאנשיםלנתקהחותריםמבניםלאותםשייכתהגטואיזציה

לאזוריםהגדהאתמחלקצה"לחדשים.מרחבייםיחסיםולהכתיבהמרחב,ארגוןאת

מקהילותומונע Iפרנסתןומקוראדמותיהןלביןבינןמפרידאוכלוסיות,מפצלנפרדים,

כפריםמכפרים,מנותקותעריםאלה.קשריםמלקייםחייהןהיבטיבכלהקשורות

עלגוזרהצבאמעוכב.היישוביםשלהטבעיהתפתחותםתהליךמשכניהם.מנותקים

ומעניקההנרטיביתהמסגרתאתמספקתהגטואיזציהוכליה.ריקוןשלמיםאזורים

שישהדברפירושאיןוהשערים.המעבריםהחסימות,שלהסבוךלמערךמשמעות

משפילמתיש,ובשעריםבמחסומיםהמעברלהפך.המחסומים.בשיטתוהיגיוןסדר

מלצאתולהרתיעםהפלסטינים,שלהמחיהמרחבאתלצמצמםנועדוהואושרירותי

לעירהכניסהמותרתמסוימיםאזוריםלתושביהגדה.ברחביולנועמגוריהםמאזור

עשרותכמהולנועעיקוףלבצעעליהםכךולשםמרוחק,אחדמחסוםדרךרקהקרובה

רבזמןאורכתבמכוניתסמוךלכפרנסיעהוארוכות.משניותבדרכיםקילומטרים

ארוךהנסיעהמשךלמוניות,ונזקקמכוניתשאיןולמיופקוקות,צרותכפריות,בדרכים

ונמנעשונותבשעותהגבלותמוטלותמהמחסומיםבחלקגבוהה.ועלותויותרעוד

שלרשימהמצויהבמחסומיםהחייליםבידישונות.גילקבוצותמבניבמחסומיםמעבר

המחסוםדרךלעבורשרשאיםוכאלההכיוונים,בשנילעבוררשאיםשתושביהםכפרים

להיותיכוליםאינםלעולםבבוקרהמחסוםדרךלעבורהמורשיםאלה .אחדבכיווןרק

בתקווהאחרות,דרכיםלחפששייאלצואובצהרייםדרכולשוביורשוכיבטוחים

 .אחרמחסוםדרךלעבורשיורשו

החוקוהשעייתחירוםמצב

החוק"שלטוןמ"התדרדרותכחלקבשטחיםהאדםזכויותשלהפרתןמתוארתלעתים

האוניםחוסרעלהביקורת(למשל,דיין"ואיןדין"איןשבומצבאנרכיה,שלכמצבשם,

וברכושם).בפלסטיניםמתנחליםשלהנמשכתהפגיעהלנוכחהחוקאכיפתגורמישל

יותרוקרובמאנרכיהרחוקהכבושיםבשטחיםהשוררהמצבכילזכורחשובואולם,

פועליםפלסטיןבשטחיהמדינה.כוחשלגבולללאהפעלההרצף:שלהשנילצד

כלכמעטלהם:אסורומהמותרמההיטביודעיםהפלסטיניםעובדה,ברורים.כללים

למשל,ואישורים.לרשיונותהיזקקותבאמצעותומוסדרלהגבלהנתוןחייהםשלהיבט

אישור,ללאלמזרח·ירושלים,"מסתננים"והםבגדה,רשומהשכתובתםפלסטינים

 6מטעס



 79הפלסטיניםשלהגטואיזציהעל

ירושליםמזרחתושבילהסתתר.נוהגיםוכמובןבמחסוםלהיעצרלאמאודנזהרים

התחבורהאמצעי-המיניבוסיםנהגיאותם.מסיעיםואינםבהעסקתם,מסתכניםאינם

מסיעיםכשהםנתפסיםהםאםמוחרם,ורכבםהמשטרהבידינעצרים-בגדההעיקרי

מכוניתשלנהגגםלו.שהוקצהמהשטחהחורגפלסטיניכלומרחוקי",בלתי"שוהה

רישיון.בלאשטחיםתושבמסיעכשהואלהיתפסשלאנזהרפרטית

קובעאותוהחוקזולתחוק,מכלהכבושיםהשטחיםנותקוהאינתיפאדהשנותבחמש

מערכה".ב"שדהאואויב"ב"שטחמדוברכאילולפעוללעצמהמרשההמדינההצבא.

ומותםחייהםעלשמחליטומיהחוקשללהגנהעודזוכיםאינםהפלסטיניםהתושבים

חדלהלאמעולםישראלשלוהמשפטיתהחוקיתהמערכתשני,מצדהצבא.אנשיהם

הגיעהזוהסתירהשלמאודמובהקביטויהעוצמה.במלואהכבושיםבשטחיםלפעול

 • 2004במאירפיחשלהמאסיביתההרסבפעולתהעליוןהמשפטביתבמעורבותלשיאו

הלחימה,מפעולותוכחלקצבאיתפעולהבמהלךאלאבתים,להרוסאיןכיאזפסקבג"ץ

מ"הלחימהכחלקהוכרזההבתיםוהריסתוהורחבה,נמשכההצבאיתהפעולהלכן

אלפישלההרספעולותכדיתוךהברברית,הפעולהבמהלךמכן,לאחרבטרור".

ליברלי,עקרוני,דיןפסקבג"ץנתןאזרחית,באוכלוסיההמאסיביתוהפגיעהבתים,

ליברליתפרשנותלהעניקעליהםכיהסבוריםהמשפטיים,שהפרשניםאקטיביסטי,

חייבבג"ץחשוב":כ"תקדיםלראותומיהרוהעליון'המשפטביתשלהבעייתילתפקיד

לאפשרכלומר-האוכלוסיהלצורכיגםאלאהחיילים,לשלוםרקלאלדאוגהצבאאת

שלקבורתםאתלאפשרבפצועים,לטפללאמבולנסיםלאפשרהומניטרי'סיועהגשת

המתים.

שלמהותיתפרקטיקההיאחירוםמצבשלרצוניתיצירהכיכותבאגמכןג'ורג'ו

מצב 1לחוקי,!הפוליטיביןהפקרשטחלכונןמאפשרתהיאוכיזמננובנותדמוקרטיות

שמבחינהמשוםאנרכיה,אוכאוסשלמצבאיננומהכללהוצאהשלמצבאוחירום

שבומצבהואמהכללהוצאהיורידי.איננועצמוהזההסדראםגםסדר,בוקייםיורידית

הבלתיכליאתםכיכותבתבטלוג'ודיתחוקי.הקשרבתוךמתרחשתהחוקהשעיית

אשררגיל,ובלתיחריגמצב-החירוםממצבכחלקנתפסתגואנטנמואסירישלמוגבלת

זהומהכלל.יוצאותנסיבותמסמנתאינהזוכליאהואולם, 12ובמרחב,בזמןמוגבלאינו

שדרכוהאמצעיהיאמוגבלתבלתיכליאהכנורמה.מכו;ןהיוצא·דופןשדרכוהאמצעי

הפוליטיים.החייםשלקבועהכצורההמדינהשלהחוץ·חוקיהכוחהפעלתמופיעה

מכליאה.יותרבהישאבלכליאה,שלצורהאכןהיאהפלסטיניםשלהגטואיזציה

Giorgio Agamben, Etat d'exception, Paris: Editions du Seuil, 2003 11 

Judith Butler, Precariou,v Life, London, Verso, 2004 12 
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בעונש.שנקצבהזמןפרקלאחרממנומשתחררשהאסירומסומןמוגדרמקוםהואהכלא

אתומטשטשתבכליאה,הקשורותומקוםזמןשלהאבחנותאתמבטלתהגטואיזציה

גטואיזציהסוהר,בביתכמובזמן,בול"חוץ","פנים"ביןהכלאמסמןאותםהגבולות

מערכתבאמצעותמושגתהשליטהונורמליזציה. !; ?:7מ~שכוחשלהפעלהמערבת

ממלאהחוקחוץ·חוקיים.ועונשיםחיזוקיםובעזרתהתנהגות,המסדיריםכלליםשל

המ~ך~לות.למערכותמוכפףוהואמשניתפקיד

שהמלחמהאלאלטרור'בתגובהביטחוניכצורךמוצדקותבשטחיםצה"לפעולות

מגבלותללאלפעוללהומאפשרתלחוקממחויבותאותהמשחררתבטרורישראלשל

בזכויותהפגיעהאתלהרחיבהמאפשרהתנאיהיאזומלחמההעצמית.להגנתהחוקיות

חוץ·חוקית.בס~רהבשטחיםהישראליתהשליטהאתולעגןהפלסטיניםשלהאדם

החוץ·חוקיהכוחלהפעלתהתנאיםאתמספקתהפלסטיניםשלהמתמשכתכליאתם

בשםבשטחיםהחוקשלטוןאתלנטרלשנועדהיותררחבהמטקטיקהחלקמהווהוהיא

הביטחון.

ההומניטריוהםיועהכיבוש

הפרדהתהליכישליותרהרחבבהקשרפלסטיןשלהגטואיזציהאתלתארגםראוי

באומןזיגמונטהפליטים.מחנותשלהפרדיגמהשלוצמיחתההכלל·עולמיתברמה

כחורמתחילהותוכננושנהגוהפליטים,מחנותשלהמובניתהארעיותעלכותב

במרחביםרצויותלאאוכלוסיותעללשמורהמאפשרבאופןואורגנוובמרחב,בזמן

באזוריםהמחנהשלבמתכונתהמאסיביהשימושכיטועןאז'יה 13ומבודדים,מנותקים

לאפשרנועדאשרגלובלימרחבשלהתהוותועלמצביעהעולםשלמנושליםהכי

עלנחשבותפחותוהכירצויותהבלתיהאוכלוסיותשלה"הומניטרי"ניהולןאת

מלחמהשלהתלכדותןעל·ידישנוצרהחברתיהמצבסימולהםהמחנות 14הפלנטה,

הכיבאופןזוהתלכדותנבניתשבוהאתרגםבזמןובוהומניטארית,פעולהעם

שלהגטואיזציההרגיל.והחברתיהפוליטימהעולםבמרחקהמוחזקיםכחייםמשוכלל

ביןממזגתוהיאהטריטוריאלי,השיוךניטרולתוךבאוכלוסיהלשלוטנועדהפלסטין

היאזה.אתזהומשלימיםבזהזהקשוריםשלמעשהסותרים,לכאורהתהליכיםשני

Zygmaunt Bauman, "In the Lowly Nowherevilles ot' Liquid Modernity: Comments on 13 

and around Agier", Ethn(Jgraphy 3(3): 343-349, 2002 

Michel Agier, "Between War and City: Towards an Urban Anthropology of Refugee 14 
camps", Ethn(Jgraphy 3(3): 317-341, 2002 
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הביולוגיהקיוםבהםביו-פוליטיקה,שלומשטריםמוסרותשלקבוצהלאותהשייכת

הפלסטינים,החייםשלפיצולםהפוליטי.הכוחהפעלתשלהמושאלהיותהופך

הבסיסייםהצרכיםוסיפוקלקיוםשהדאגהלכךגורמיםשלהםוהברוטליזציהפירוקם

הפלסטיניםעלהכופההזה,הצבאהסיוע.גורמיושלהפיקוחגורמישלהמוקדהם

לטפלהסיועלארגוניהמאפשרהואוחסימות,גדרותמאחוריתת·אנושייםחיים

זריםשטח,עוברילעבורמורשיםהברזלשערידרךלמשל,כךהומניטריים".ב"מקרים

ונציגיהאדום,הצלבגבולות,ללארופאיםבינלאומיות,סיועסוכנויותשלופלסטינים,

OCHA המתאםהואהאדוםהצלבהומניטריים).לענייניםהאו"םשלהתיאום(משרד

 15מהם,ויציאההסגוריםלשטחיםפלסטינייםאמבולנסיםשלכניסה

מכתיבהישראלאינהרנטית:היאבסכסוךבינלאומייםסיועגורמישלמעורבותם

הסיועאתומעניקהמממנתהבין·לאומיתוהקהילההמהלכים,אתצרריחדבאורח

"האסוןואתהאוכלוסיהשלהגמורההתרוששותהאתלמנועכריהנלווה.ההומניטרי

"המרינותתקציביבאמצעותהבינלאומית,הקהילהממשיכה ,הצפויההומניטרי"

הזאתהדואגתהקהילהממשיכההזהבסיועהפלסטינית.לרשותלסייעהתורמות",

שתיביןלמיזוגגרוטסקיביטויהישראלי.הכיבושאתועקיףישירבאופןלממן

ההומניטריהסיועלביןהפלסטיניםחיישלוהברוטליזציהההרסביןהללו,הפונקציות

כלילהרסשצה"להדיוריחידות 530מתוךהבא:בסיפורלראותאפשרלהם,המוענק

דירות 100שלבנייתןכברהושלמה , 2002באביבג'ניןהפליטיםלמחנהבפלישה

המקורימשטחם 15%הפחיתמחרש,המחנהאתהמקיםאונר"א,ארגוןהמחנה.במרכז

בשיפולישהוקמהחרשה,לשכונהנשלחומשפחות oo 1וכ·שנהרסוהפליטיםבתישל

מטריםעשרהערשמונהשלברוחברחובותנסלליםהצרותהסמטאותבמקוםהמחנה.

הישראליים.הטנקיםלמידותבמיוחדשהותאםבאופן

לגטואיזציה?מעברההוא,המקוםשםמה

ורירכןבאלימותההסלמהאתצה"ליזם , 2000בספטמברהאינתיפאדה,תחילתלמן

אתצפתהבישראלוהצבאיתהפוליטיתהמנהיגותהעימות.שלהמיליטריזציהאת

בעוצמהישראלהגיבה , 2000בספטמברפרצה,זוכאשראליה.והתכוננההאינתיפאדה

ביריהשימושאתהרחיבהצבאצבאית.הכרעהלקראתוחתרלמלחמהנערךצה"לרבה.

במחסוםהחייליםאתהמנחההחטיבה,מפקדתאתמנחהוזההאזרחי,למינהלמתקשרהאדוםהצלב 15
קילומטרלנסועהברזל,שערדרךלהיכנסמסויםונהגמסויםרישוימספרבעללאמבולנסלאפשר

 • 2006בינואר, 13"הארץ",הס,עמירהראוחולה.ולאסוףאחד,
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קרב.ומטוסיבטנקיםשימושכוללבשטחים,מאסיביכוחהפעילמפגינים,נגרצלפים
האינתיפאדה,לדיכויהמרכזיתכאסטרטגיהשנבחרהצה"ל,שלההתנקשויותמדיניות

החיסולים""מדיניותמרם.עקובלסכסוךשהפכהעראותהוהובילההאלימותאתליבתה

בתכנוןהקשוריםבכירים","מבוקשיםשלטרור,פעילישלבהריגתםמתמצהאינה

זומדיניותאורח.ובעובריבאזרחיםנלוויתובפגיעהבהן,ומעורבותטרורפעולותשל

אתומשרטטתהפלסטיניםשלהפעולהדרכיאת~בנההיאכוח:שלכמערכתפועלת

 16ובאכזריותם,באלימותםהעלייהואתהטרור,ארגונישלההסלמהמסלול

שחצתהזווחיתהאקסקלוסיביותעלישראלשמרההפלסטיניהטרורלהתגברותער

בתוךהמתאבדיםטרורהשכנות.המרינותשללתחומןעיניהכראותוחררהגבולות

ההפרדהוחומתהגררבנייתמסוים,במובןפגיעותנו.אתהמחישבישראלהעריםמרכזי

בנייתואולם,ישראל.לתחומיחרירהלמנוענוערהוהיאזולפגיעותהתשובההיא

הםהקבעגבולותואתהביטחוןאתלבצרלכאורה,שנוערו'והמהלכיםההפרדה""גרר

עורלהטילחיץ'אזוריעורלכונןבטרור'ולהילחםלהמשיךהצורךאתהמבססיםאלה

להם.המוקציםהשטח""תאיאתולצמצםהפלסטינית,האוכלוסיהתנועתעלהגבלות

היומיתהעיתונותהפוליטי,הקונסנזוסבגיבויהצבא,לעצמומשאירכךלשםבדיוק

זוכימתבשריםאנחנופעםשמריהחיסולים","מדיניותאתהמשפטית,והמערכת

חריגה.ופעילותהרגשלמתמירמתחמובטחכךרק"התחרשה".

טרוריסטיםשלרשימותעורהמבטיחהאמצעיאלאהמטרהאיננהבטרור""המלחמה

לחקירה.מבוקשיםועורטרורמעשיבתכנוןחשודיםעורלהורג,להוצאההראויים

שלהגטאותבתוךגםהטרוריסטיםאתולרדוףלהמשיךמחייבתבטרור""המלחמה

לייצורמחרטותעורלהפציץטרוריסטים,עורלהרוגמבוקשים,עורלעצורפלסטין:

להברחתמנהרותועורבתיםעורלהרוסקסאם,טילישלשיגוראזוריעורלהפגיזנשק,

מעשיטרור,פיגועישלסדירהזרימהמצירןמבטיחותהאלההפעולותלחימה.אמצעי

הבאות.בפעולותאדומיםקוויםעורשלוחצייהנקמה,עלנקמה

ישראלשלהזמניםלוחאתמשרתותהעימותשלוהמיליטריזציהבאלימותההסלמה

זמניםבלוחדופן""יוצאימהלכיםולהשליםמדיניותואתלקרםלצה"לומאפשרות

הצבאשהכתיבלצעדיםהלגיטימציהואתהתוכןאתהטרורפיגועיסיפקוכךיותר.קצר

רצועתפינוילפניעור , 2004במשךעזה.רצועתלסגירתהתוכניתהשלמתלקראת

נוסףלגלכזכורהובילה , 2002בינוארכארם,נטולהתנזיםמפקדכרמי,ראאדשלבחייוההתנקשות 16

ההתאבדותבפיגוע 2002מארס·אפרילבחודשיםלשיאהשהגיעהההרג,כממדיולהסלמהאלימותשל

הביטחוןמתקניכלאתישראלהפציצהמאזמגן").("חומתלגדהצה"לובפלישתבנתניהפארקבמלון

(וממשיכהופגעההפלסטיניות,בעריםהמוקטעהבנייניאתהחריבהמוסדותיה,אתהרסההרשות,של

 . 5:במ~~סמאמריאתראולהרחבה,מדים.ולובשנשקנושאבכללפגוע)
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וכבישים,מבניםהרסנרחבים,אזוריםתפסלרצועה,צה"לפלש("התנתקות"),עזה

פילרלפיצירולאורךיונסמחאןבחלקיםהרצועה),(צפוןחנוןביתבאזורשטחיםויישר

נכנסוצה"לחייליהתבנית:שזומשוםלזכור,ראויהעוברות?נשכחוכברכלוםברפיח.

חמישהוהרגוחמושיםפעיליםעםעימותיםיזמועזה,העירבדרוםזייתוןלשכונת

תמונותשררות.עלהיריהמשךאתצה"לפעולתהבטיחהאזצלפים.באמצעותמהם

הצבאייםמהלכיואתלהשליםלצה"ללאפשרכריהיונחוציםהציבורי"ו"הזעםהרם

פילרלפי.באזורברפיחבתיםמאותעורשלבהרסומשפטיתציבוריתתמיכהולגייס

התנקשויותצה"ל:לתכניותבהתאםברצועההלחימהמתנהלתכוחותיו,פינוילאחרגם

ויריהרצועה,בצפוןחיץ""אזוריאכיפתקסאם,בחוליותפגיעהקסאם,יריאוויריות,

באוגוסטמהרצועהה"התנתקות"מאזשחלפההשנהבחצילגדרות.שמתקרבמיבכל

צה"לכוחותמירינהרגו- 2006מארסתחילתוער 2005ספטמברמתחילת- 2005

לפעולותבתגובהקסאם,טיליירי 17קטינים, 15מהםפלסטינים, 64עזהברצועת

באמצעילנקוטואףלהרחיבההלחימה,אתלהמשיךלצה"למאפשרההתנקשות,

תמירמתוארותצה"לפעולותהאוכלוסיה.בכללהפוגעיםקולקטיביים,ענישה

להרחיבתנועה,צירילהבטיחביטחוניים:בנימוקיםמוצדקותוהןאר·הוקכתגובה

גררואתמחסומים,עורתצפית,מגדלילבנותחיץ'אזוריליצורהראייה,שרהאת

פלסטיניות,אדמותעורשלבפועללגזילהמובילותהללושהפעולותאלאההפרדה.

שמירהישראל:שלהמדיניותבתכניותהתומכיםאמצעיםשללשורהמצטרפותוהן

מערכתוביסוסהפרדהגררבנייתיהודי,התיישבותרצףכינוןההתנחלויות,גושיעל

הפלסטינים.שלגטואיזציהופלסטינים:לישראליםנפרדתכבישים

כמדיניות,לאר·צררי, nבאופןלפעולואיומיההסכםלשוםמחויבתאינהישראל

יותרבפועלמספחתישראלשווא.מצגהםאחרון","כמוצאברירה,בליתכביכולאלא

הגטואיזציהר·צררית. nוההכוחניתממדיניותהמעולםחדלהלאוהיאהגרה,ממחצית

הקנטונים,משטראתולקבעלהמשיךלהמאפשרתהיאישראל.במדיניותמשתלבת

ר·צררי nוכמהלךכ"התכנסות"בשטחיםהשליטההמשךאתולהסוותבמעבריםלשלוט

המזון,כמותאתלווסתהמאפשררינאמי,שליטהאופןזהוהקבע.גבולותקביעתשל

הפלסטינים.שלמחסורםדרגתאתולקבועלשטחים,שייכנסוהגלםוחומריהתרופות

והמרינותהבינלאומיתהקהילהאתומאלץרעבסףעלהשטחיםאתלשמורמאפשרהוא

חירום.סיועלהעבירלהמשיךהתורמות

החליףמאזןכשאבויחסהאתשינתהולאפרטנרבערפאתלראותסירבהישראל

בידיפלסטינים 122הכבושיםהשטחיםבכלנהרגו 2006מארסתחילתועד 2005ספטמברמתחילת 17

 .) http://www.btselem.org ("בצלם"באתרהמתפרסמיםנתוניםראוישראל.שלהביטחוןכוחות
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"המלחמהשלהגדולהבתכניתהשתלבשלאכיווןרלוונטילבלתיהפךהואאותו.

מתקשהש"היאלזמן",זקוקהש"היאחלשה","הרשותלפיהןה"יונים",טענותבטרור".

הללוהטענותברצועה",פלסטיניותלאברותלגרוםממשיךשצה"לבשעהלפעול

האינתיפאדהמראשיתטנטוג'ורג'זיניאבחונישליחויותשלזמנןעבר:לזמןשייכות

חמאסניצחוןזה,בהקשרבטרור".המלחמה"זמןאחר,זמןלפיפועליםבצה"להשנייה.

החר·צרריתהאסטרטגיהאתומזיןהישראליהאינטרסאתתואם 2006בינוארבבחירות

חסרתעוינתאוכלוסיהעםהסכמיםלכרותאפשראיפרטנר"."איןלפיהישראלשל

מהםשרביםריבונות,חסרמרחבתושביעםומתןמשאלנהלניתןולאפוליטי,מעמד

אולוחמיםהםאםלהבחיןעורניתןולאהרדיקלי,האסלאםועםחמאסעםמזוהים

כללנקוטישראלרשאיתלהשמדתה,ומטיףבישראלמכיראינושחמאסמאחרלא.

ההתנקשויותמדיניותוחידושכלכלימצורהטלתכוללבטרור","להילחםכריאמצעי

הפלסטיניםעלהמצורהכברתההתקפית.ממדיניותופעםאיחדלצה"לכאילו-

אתולהחישהרשותשללקריסתהלהובילעשוייםלפתח,חמאסביןהמחריףוהעימות

תהליךהאו"ם.שלפרוטקטוראטאובינלאומיחסותלהסדרהשטחיםשלהכפפתם

אוכלוסיהשללדרגההפלסטיניהקיוםאתויצמצםהשטחיםשלריסוקםאתיאיץזה

הבסיסיים.הקיוםצורכיסיפוקעלוהנאבקתליום,מיוםליטרלית,החיה,

הצבאשמבחינתמשוםמשמעות,כלהזאתלשאלהאיןהצבאמבחינתמתי?ער

עלעומרמבחינתנוהבאה.המלחמהשלבמונחיםאלאמוגדרתאיננההסופיתהמטרה

מביאשהצבאאבירות,מאורוהרבההרריתרמיםשפיכותרקלאגדול:אסוןהפרק

ונהנהלהתרחשהעומריותר'נוראמשהואלאמהלכיו'אתמתכנןהואכאשרבחשבון'

אבלעליה,מדבריםאיןהזה?למושגמעברהזוועהשםמהומשתיקה.מהכחשהבינתיים

להתרחש.להמניחים
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חומםקינועם

אמריקאי"בםיםכמעטהיאכרגע"ישראל

ראיון

פלסטיניםירידיםנוטיםפעםמריבוושינגטון?ישראלשלהאמיתיכוחהמהו :~י!י~ס

המדיניותאתלהסבירהתיכוןבמזרחהאמריקאיתהמדיניותשלאחריםומתנגדיםשלנו

לפעמיםנשמעזההישראלי"."הלוביאוהיהודי","הלובישלהכוחבאמצעותהזאת

היהודים".של"כוחםכמוקצת

ביותרוהחשובהעיקריהמרכיבהישראלי.הלובימהותחילהנבהירבואוחומםקי:נועם

קשרלהוישחרשהתופעהזוהיאבלהשפעה,בעליספקבליאוונגליים,נוצריםהםשלו

המעמדותהםהלובישלביותרההשפעהרביהמרכיביםלרעתי,התיכון.למזרחקלוש

שימושהמאזישראלעםממששלאהבהסיפורישלהםהפוליטיים·אינטלקטואליים,

שכמהאחרים,במקומותדנתיבהןסיבות,מגווןובגלל , 196ב·ובכוחמאורהמוצלח

הסכסוךשלהתפיסותבעיצובהשפעתםאמריקאית.הפניםלזירהבלעדיתקשורותמהן

סילופיםקיצוניים,עיוותיםלהראותמאורקלעצומה.כמובןהיאהישראלי-פלסטיני

אתכותבבעורימהיום.הבוקרעיתונילמשל,גמורה.כגזענותרקלתארשאפשרומה

מסגרתבמארס. zsב·בישראלהבחירותעלהעיתוניםמרווחיםלשאלתכם,התשובה

למרותהמערבית,מהגרהנסיגהבערהצביעושהישראליםהיאמקוםבכלהסיפור

מחויביםהפלסטיניםאבלאדמתם,ואתבתיהםאתלעזובשייאלצוהיהודים"ייסורי"

המציאותהזאת.הנדיבהלמחווהכראויייענולאהנראה,ככל Iולפיכךלאלימות,מצירם

אפילולמצואאפשראיהנמוכות.השכבותעלהגזעניותלהנחותבהתאםלגמרינמחקת

בענייןשפויהמלהעללדברשלאה"נסיגה",שלפירושהמהשתדגיםפשוטהמפה

בתקיפותהתבססהמאזעשורים,מזהלגמריטיפוסיתהתנהגותזוהיעצמה.ההיסטוריה

 •-1967בישראלשלניצחונותיהאחריהאמריקאית-ישראלית,הברית

נמשיךואםכללי.באופןהעליתשלמהסקטוריםהלוביאתלהפרידקשהזובנקורה

התיכון,למזרחביחסבעיקרמבית,ביותרהמשפיעשהכוחבכךספקלהטילאיןזה,בקו

מהוויםהםהאםההיי·טק).מתעשייתגדולים(חלקיםהנשקותעשייתהנפטחברותהן
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הללו,שהכוחותהנסאתנסביראיךלאו,אםמסתיים.כולוהריוןכן,אםהלובי?מןחלק

כל·כךהםהקודמים,הממשליםכלעלגםובעצםבוש,ממשלעלספקבליהחולשים

בכוחממנוחזקיםיותרהרבהשהםכךעלחולקשאיןלמרותהלובי,נוכחאוניםחסרי

ופוליטי?פיננסי

איךהלובי,שלכוחואתלהעריךכיצדונשאלבצד,הללוהפקפוקיםאתנניחהבה

שכמהמסכימיםהכללמדי.סבוכהשהשאלהלכךלבשימותחילה,אותו.נתחוםשלא

האינטרסיםהואאחדמכריעגורםהמדיניות.שלבהגדרתהזהעלזהמשפיעיםגורמים

והמדינההתאגידיםשלמאוד,המחובריםהכוח,מרכזישלהאסטרטגיים-כלכליים

שדולותכמההואאחרמכריעגורםהלאומי")."האינטרסטכניים,במונחים(הנקראים,

בעיקרהללו,הגורמיםשנישמציביםהיחסיתההשפעהאתלהבהירקללאמבית.

התיכון.המזרחשלבמקרהנכוןהיהכללשבדרךכמואחד,בקנהעוליםשניהםכאשר

לעתיםשנעשולסין,ישראליותהיי·טקמכירותלמשלאחד.בקנהעלולאהםלפעמים

להפסיקהבריתארצותציוותהכאשרכאלה,במקריםהברית.ארצותלעמדתבניגוד

שעברה,בשנהושוב ,-2000בהפאלקוןטכנולוגיותעםקרהכךנפסקו.הןהמכירות,את

לאישראל,שלבכיסהמצוייםשלכאורהאלהוושינגטון,שלה"ניאו·שמרנים"כאשר

בדרךזאתלעשותמאמץכלעשואףאלאלתכניותיה,קץלשיםישראלעלשכפורק

כלכלל,בדרךעושה,שהואכמושקט,עלשמרהמפורסםהלוביבמיוחד.משפילה

בעלהואהלוביכירואיםאנואחריםבמקריםגםמבית.כוחעםלהתעמתשעליואימת

(אםופחותהאסטרטגיים-כלכליים,האינטרסיםעםבהסכמהמצויהואכאשרהשפעה

אינטרסים.ניגודישכאשרבכלל)

ישראל:שלבהיסטוריהביותרהגדולהפשעהואכישאפשרמהאתלמשלקחו

(קריאותפוליטילהסדרקריאותיואתולחסלאש"ףאתלהרוסבמטרהללבנון,הפלישה

ממשלמארוני.חסותמשטרלכפותובמטרהישראל),בעבורלמביכותוהיושהלכו

באוגוסטאבלשלה,ביותרהנוראיותהזוועותבזמןגםהזאת,בפלישהמאודתמךדיגן

לחדולישראלעלדיגןציווההלאומי",ל"אינטרסלהזיקהחלוהפשעיםכאשר ,) 1982 (

תוצאהמלבנון,אש"ףסילוקאתלהשליםכדיהבריתארצותנכנסהואזמהמתקפה,

לכלהכלליתהתנגדותהאתשתאמההברית,ארצותשלמבחינתהמאודמבורכת

לה,ציפוהברית-ישראלשארצותמהלגמריחיתהלאהתוצאהעצמאית.לאומיות

תאמוכאשרובזוועות,בתוקפנותתמכודיגןשאנשיהיאלנוהרלוונטיתהתובנהאבל

(ואזהשתנתההערכתםכאשרלהפסיקןציווהםהלאומי","האינטרסאתמבחינתם

הבדללמצואקשהלמעשה,למדי.רגילזההעיקרית).העבודהאתלהשליםכדינכנסו

אחריםבאזוריםמדיניותהלביןישראל-פלסטיןכלפיהבריתארצותמדיניותביןגדול

לובי.איןשםבעולם,
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שנתאתקחוהלובי.שלכוחועלייתאתנבחןאםהזההענייןעליותרעודנלמד

שלושהשנהבאותהזיההאייזנהאוארממשלהעולמית.בפוליטיקהמכרעת,שנה 1958

יצרניכולם-ואינדונזיהאפריקהצפוןהתיכון,המזרחבעולם:הבריתלארצותאתגרים

באינדונזיהפורמלית.אלג'יראיתעצמאותטיפלהאפריקהבצפוןמוסלמים.כולםנפט,

החילוניתהלאומיותוהרס ) 1965 (סוהארטושלהרצחניהטבחטיפלוהתיכוןובמזרח

ולעריציהבריתלארצותאדירשירותזההיה .) 1967 ,(נאצרישראלבידיהערבית

מלחמהשלבמצבכמעטחיתההסעודיתערבאיךזיכרוהנפט;יצרנישלהמשטרים

הבריתאתכוננוהתיכוןבמזרחישראלשלשירותיהככלל,עת.באותהמצריםעם

-1958מהאמריקאיהמודיעיןשלההערכהאתואישרוההדוקההאמריקאית-ישראלית

חילוניתלאומיות(שפירושההרדיקלית"ל"לאומיותמהתנגדותלוגית""מסקנהכי

(לצדבאזורהבריתארצותשלהיחידהאמיןכבסיסבישראל","תמיכהחינהעצמאית)

עוררסוהארטושלהפוטששנה).באותהישראלעםקרוביםביחסיםשהחלהטורקיה,

עדאותו),כינהקלינטוןשממשל(כפימשלנו""אחדנשארוהואבמערב,אופוריה

סדאםשללאלהלהשוותאפשרזוועותיושאתשלטוןאחרי ,-1998בכוחואתשאיבד

מה .) 199ב·סלפקודותלצייתהפסיקאשרעדמשלנו","בחורהיהסדאם(אףחרסייך.

כללגבילשאולאפשרזושאלהסדאם?שלהלוביהיהמהאז?אינדונזיהשלהלוביהיה

לובי.בליאועםעקבית,דילהיותנוטההמדיניותהעולם.

להוכיחצריךמשמעותי,באופןהנורמהמןחורגהישראלי"שה"לובילטעוןכדי

החוזרתהטענהזוהיואכן,הברית.ארצותשלהלאומיים"ל"אינטרסיםהזיקשהוא

במזרחהבריתארצותבמדיניותשולטהזההלוביכיהמאמיניםאלהמצדונשנית

ששיםבמשךכישלוןהבריתארצותמדיניותחיתהמילגבינכון?זההאםהתיכון.

(אםהבצע"לחלומותמעבר"רווחיםעשוהןלא.ממשהדלק?חברותהאחרונות?השנים

השבעים),בשנותהתעשייהעלהממשל,מטעםהחשוב,במחקרוכלייך,ג'וןאתלצטט

הןונו')?בנייה,חברות(נשק,אחרותאמריקאיותתעשיותלהרוויח.ממשיכותוהן

המדיניותהאםבאזור.העריציםעםהבריתארצותשלמהבריתמופלגעושרהפיקו

שמחלקתמהעלהתבססהאשרהברית,ארצותשלהגדולהלאסטרטגיההזיקההזאת

מזרחדלקשלאסטרטגי",כוחשלמדהיםכ"מקורשנהששיםלפניתיארההמדינה

עלשמרההבריתארצותלא.ממשלו?שנישאיןחומרי""פרסענקי,ועושרתיכוני

היולאהשאה,הדחתכמושספגה,משמעותיותונסיגות-התיכוןבמזרחכוחהרוב

להתגברנאלצואלוהכללמןיוצאותהצלחות ,כןעליתר .הלובייוזמותשלתוצאות

בכלוכמורדיקלית"."לאומיותעלבעולם,מקוםבכלכמוראשית,רבים:מכשוליםעל

בריתנגד"הגנהשלבמונחיםהללוהדאגותאתלנסחנוחזההיהבעולם,אחרמקום

בכלכמוהתיכוןבמזרחמהירה,בבדיקהמתמוטטכללבדרךזהתירוץאבלהמועצות",

 6מטעס
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לאחרקצרזמןרשמי,באופןהזאת,מהטענהנסוגההבריתארצותלמעשה,אחר.מקום

(האב)בוששללאומילביטחוןהמועצהשלהאסטרטגיהכאשרבברלין,החומהנפילת

בכךהכרהעםיחדהתיכון,למזרחשכוונוהפרישהכוחותאתולהחזיקלשמורקראה

לפתחולהניחאפשר"איזהבאזורשלנו"האינטרסיםעלהחמורים"האיומיםשאת

טקטיים,בשינוייםקודם,כמונמשכההמדיניותאבלאבד,התירוץהקרמלין."של

שלהצלחתהוכאמור,בעולם.אחרמקוםבכלגםהדברהיהכךלנסיבות.שהותאמו

ביחסימכרעתמפנהנקודתחיתה-1967בהרדיקלית""הלאומיותאיוםבחיסולישראל

בשניםאופןבאותובערךנמשךהסיפורהלובי.שלכוחוראשיתהברית-ישראל,ארצות

למימשלסייעהכאשרלמשללספק,ישראלשהחלהמשנהשירותיעםביחדהבאות,

אתלעקוףאואמריקהבמרכזהמונילטרורולסייעהקונגרסהגבלותאתלעקוףדיגן

הדרומית.באפריקהגזענייםמשטריםעלהאמברגו

זהאבלבטרור",ל"מלחמההזיקהבישראלהאמריקאיתהתמיכהכילטעוןאפשר

גבוההבעדיפותמצויאיננוהטרוראיוםכילהיווכחשקלמשוםביותר,משכנעאיננו

בעריצויותהבריתארצותתמיכתלגבינכוןזהדברכילומרגםאפשרהממשל.בתוכניות

כילאומילביטחוןהמועצההסבירההמאה,מחציתלפני .הערביבעולםהשליטות

זיהו(שהםה"אבחנה"עלמבוססהערביבעולםהברית"ארצותנגדהשנאה"קמפיין

דמוקרטיהומסכלתואכזרייםדכאנייםבמשטריםתומכתהבריתארצותכיכמדויקת)

בקושיאבלרטוריים,עדכוניםכמהרקישכרגעלעשות.ממשיכהגםהיאוכךופיתוח,

היה,הפוליטיים·אינטלקטואליים)המעמדות(בעיקרשהלובילמרותובכן,מכך.יותר

המתמקדיםאלההנורמה.מןשונההזההמקרהכילטעוןקשהביותר'יעילספק,ללא

ואינטרסיםניסיוןאבלמכוחו,מופתעיםלהיותעשוייםהישראליהלובישלבמקרהרק

ייחוד.הרבהבושאיןמגליםיותררחבים

~ l!I ~ D : כלשהימשמעותישהאםישראל"?עםיהודית"סולידריותכזהדברישהאם

אפשרכמהעדהישראלי?המדינהממנגנוןחלקמהיותםחוץהיהודיים,לארגונים

הפרו·ישראלית?מהמעורבותהבריתבארצותהיהודייםהחייםאתלהפריד

כמובביטוייםמשתמשיםאנחנוכאשרהססניםלהיותלנומוטבכל,קודםחומסקי:

בעמדהתמיכהעל·ידימופגניםאלההאםבישראל".ו"תמיכהישראל"עם"סולידריות

ישראלשלבהשתלטותתמיכהכלומרהאמריקאית,התקשורתלשבחיהזוכהה"מתונה",

לפלסטיניםהמותירההשתלטותהמערבית,בגדהערךיקריומשאביםאדמותעל

לטעוןאפשרמזה?זהומנותקיםישראלבידילגמריהשבוייםקיום,בנישאינםקנטונים

ניוונהתומכיבעצםחינםישראל""תומכיהםכיבלהטעצמםעלהמכריזיםאלהכי

 .האפשריהסופיוחורבנהוהמוסרי'החברתי
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מהחייםגדולחלקכיספקאיןזו,למדי)(ורציניתמסוימתבהסתייגותואולם,

עברהזותופעהשוב,ישראליים.כאינטרסיםשנראהלמהקשוריםזמננובניהיהודיים

קשייםאותםמציבהזושאלההזאת?התופעהתתמידכמה . 1967לאחראיכותישינוי

ארצותשלבכוחהתמיכהגםהיאבישראלתמיכה , 1967מאזהקודמת.השאלהכמו

ארגוןחיתהרבותשניםלפניאשרהשמצה",נגד"הליגההחלהכךמשוםהברית.

ההגנהבתקציבכ"צליפההאמיתית""האנטישמיותאתלהגדיראותנטי'אדםזכויות

למלחמהרעשםה"מוציאיםוייטנאם",מבצירהשלום"עושיבאמצעותהאמריקאי",

זוועות(במציאות,הבריתארצותפעולותעלומוחיםלשלום",מדיאוהדתותקשורת

מגלההשמצה",נגד"הליגהפיעלכזאת,עמדהובניקרגואה.סלוודורבאלמחרידות)

התבטאויותלמצואאפשרבחריפות.להלהתנגדוישהיהודים"לאינטרסים"אדישות

שאםמשעראניהלובי.שלאחריםובמרכיביםריפבליק"ה"ניוכמועתבכתבידומות

תואמתאינהבישראל""תמיכהכי-להחליטעשויוהוא-האמריקאיהממשליחליט

הבריתארצותבעקבותיילכדהללוהקבוצותאזיהלאומיים","האינטרסיםאתעוד

לשאולאםהפרו·ישראלית",הפוליטיתמהמעורבותל"נפרדיםיהפכוהיהודייםוהחיים

שלכם.הניסוחאת

קיצונייםביטוייםכמההאחרונותבשניםלההמוצאתהשואה","תרבותהאם : ס~~~

האמריקאית·"הידידותשלהאידיאולוגיתבמסגרתגםתפקידממלאתבאירופה,

ישראלית"?

מוזיאונימיתי:סטאטוסהשואהקיבלהמאז,מכרעת.שנההיא 1967שוב,חומסקי:

פשעיםלהצדיקכדיקרובות(לעתיםהשואהשלמתמידאזכורמקום,בכלשואה

שיתמוךעליולסמוךשניתן(כאדםנוחלאומילסמלהופךויזלאליישראליים),

 •כןלפנילאונו'.הברית)ארצותממשלתשלבפשעיה
הראשונותבשנים .-1967לשקדמההתקופהעםהשוואהתוךזהאתלבחוןאפשר

אפשרהעקורים.במחנותמחרידיםבתנאיםחיושואהניצולימאודהרבההמלחמה,אחרי

רובםכילהניחסבירמהם,שרביםספקכמעטאיןלהם.לעזורכדימשהולעשותהיה

חלקלמעשה-להםהתאפשראילוהברית,בארצותולחיותלבוארוציםהיוהגדול,

הלא·הזה.בענייןחמקמקהחיתההיהודיתהקהילהההזדמנות.עלקופץהיהמהםגדול

(במספריםהבריתלארצותניצוליםשלבכניסתםבתמיכהביותרהפעיליםהיוציונים

דו-משמעיים.היו-זמןבאותויותרהרבהקטנהקבוצה-הציוניםומכמירים).קטנים

רצו.עצמםשהניצוליםלמהקשרשוםבלי-ה"עלייה"עםיתנגשזהשמאחששוהם

ישראל.שלכךואחרהיישוב,שלוהפעולותהעמדהעלאפילולהגיבצורךאין

 6מטעם
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באסטרטגיהתפקירממלאיםשםהאנושיוהאסוןבעיראקהמלחמההאם : ס~I!י~

מילאשרוןכאשרההרגשהחיתהלפחות(זוהתיכון?במזרחהבריתארצותשלחרשה

אמריקאיתלאסטרטגיהסיכויישהאם"ההתנתקות")שלבפארסהתפקירו·שלואת

חרשה?

במזרחהבריתארצותשלהאסטרטגיהעברההאחרונותהשניםששיםבמשךחומםקי:

לעיראקפלשההבריתארצותלנסיבות.הסתגלות-טקטייםשינוייםבעיקרהתיכון

שלעצומיםמשאביםלהשישמרינהלסמוך,יכולההיאעליהחסותמרינתלכונןכרי

"מקורנשארהתיכוןהמזרחלעין.הנראהבעתירהעולמיתלאנרגיההמקורעיקרנפט,

אחרהבצע".לחלומותמעברל"רווחיםמקורהיותועלנוסףאסטרטגי",כוחשלמדהים

צפהבז'ז'ינסקי,זביגנייבהאמריקאית,החוץמדיניותשלהאליטהשבחבריהחריפים

התעשייתיותיריבותיהעלקריטי""מנוףהבריתלארצותתספקבעיראקשליטהכי

המתכנניםאחרקינן,ג'ורג'שלתפיסתועלבעצםבכךוחזרובאסיה,באירופה

עלשליטהכישטעןהשנייה,העולםמלחמתשאחריבתקופהביותרהמשפיעים

(למעשה,יפןנגרוטו""כוחהבריתלארצותתספקהתיכוןהמזרחשלהאנרגיהמקורות

התעשייתיות).החברותכלנגר

ביותרהאיומיםהצבאייםהאסונותאחרכנראהחיתהלעיראקהאמריקאיתהפלישה

מתכנניהלמעשה,להשגה.אפשריותמטרותיהאםכעתברורלאכללבהיסטוריה.

שלהם:האולטימטיביהסיוטבבחינתשהואבמהמהרהריםכברכנראההבריתבארצות

תחבורהשיעית,איראןעםקשריהאתשתחזקדמוקרטית,יותראוופחותריבוניתעיראק

הסעודי.הנפטרובנמצאבמקרהשםהסעודי,לגבולמעברהשיעיתלאוכלוסיהאולי

העיקרייםהאנרגיהבמקורותשישלוטרופףשיעילמערךלהובילאפילועשויזה

קשריואתלחזקעשויהמערךמזה,גרועבוושינגטון.תלוישאינומערךהעולם,של

כאשראירופה:אתלהפחידיכולההבריתארצותסין.עםהצבאייםגםואוליהכלכליים

אבלמאיראן.נסוגותרבותאירופיותכלכליותחברותבאגרופה,מנופפתהבריתארצות

מסיבותלסין.ביחסוושינגטוןשללדאגתההבסיסיתהסיבהזוהילהיבהל.מסרבתסין

יודעיםשהםאףמעיראק,לנסיגהכלשהוזמניםלוחלשקולוכלייךבושמסרביםאלו

לוחדורשיםמדהים,אחוזמהציבור, 87%כישלהם·עצמם,הסקריםפיעלהיטב,

אלהבקרבלדמוקרטיההסטנדרטיתלשנאהרקכזהסירובלייחסאפשראיכזה.זמנים

דיבוריםמוצקות.אסטרטגיות-כלכליותסיבותלכךישהדמוקרטיה.לאהבתהמטיפים

מתמודדיםאםאלאמשמעות,מאורמעטלהםישמעיראקיציאה""אסטרטגיותעל

לאגם ,ברורלאמאור-הללוהבעיותעםוושינגטוןתתמודדאיך .זומציאותעם

כמעטכרגעשהיאישראל,תמלאתפקיראיזהגםברורלאמניח.אניעצמם,למתכננים

 .אזוריהיי·טקומרכזאמריקאיבסיס
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תפקיר?כלהמיוחדים""היחסיםעורימלאולאהיכן :~י!י~ס

אמיתיותדילמותלפניניצבתוושינגטוןזה.אתלצפותשאפשרחושבלאאניחומסקי:

רציניבאופןשנפגעואסטרטגיותהתיכון,במזרחשלההוותיקותהאסטרטגיותבהגשמת

הרבהמגיעהלאומי"ל"אינטרסהנזקבוש.ממשלשלהצבאיתמהתוקפנותכתוצאה

הלטינית,אמריקהכמוהאמריקאי,הכוחשלמסורתייםלאזוריםאפילורחוק,יותר

לנסותיכולואינניאחריםבמקומותכךעלכתבתילשליטתה.מחוץויותריותרהיוצאת

הטרוראיוםאתמגבירהרקלאבושממשלמדיניותכללי,באופןכאן.עצמיעלולחזור

הזאתשהמדיניותאלאסביבתי,לאסוןהסכנהאתמגבירהרקולאהגרעינית,והמלחמה

אםלפנינו,עומדותסכנותהרבהמייצגים.הםאותםמבית,הצריםלסקטוריםמזיקה

כיוון.וישנוייבלמולאהללוהמגמות

יוסףבןמאנגלית

 6מטעם
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ג.מבהאשיל .. . .. 

~קרופוליטיקה

באבןכף·רגלוטביעתאתהותירהוא

הלאההמשיךעצמוהוא

זאמביהלמנה,פתגם

יחיהמילפסוקהיכולתהואהריבונותשלביותרהקיצוניהביטויכימניחזהחיבור

הריבונותגבולותאתמגדירהבחייםלהותיראולהרוגהיכולתלמות,!נגזרמיועל

בתמותהלשלוטהיכולתאתלהפגיןפירושוריבונותלהפגיןהבסיסיות:תכונותיהואת

כוח.שלוביטויכפרישההחייםאתולהגדיר

ביו·כוח:בשםניסחפוקרשמישללמההתייחסותמתוךהאמוראתלסכםאפשר

לידיבאהמעשייםתנאיםבאילוואולם, 2בו,שולטשהכוחהחייםשלתחוםאותו

אומרומהזו?בזכותמחזיקמילמוות?לחשוףאולחיותלהתיר-להרוגהזכותביטוי

דיהאםלרוצחו?זהאדםשביןלעוינותשהומת,לאדםבאשרזו,זכותשליישומהלנו

מלחמה,שלבמסווההפוליטי'בהןהנוכחיותהדרכיםאתלהסבירכדיהביו·כוחבמושג

אחריוהמוחלטת?הראשוניתלמטרתוהאויברצחאתהופךבטרורלוחמהאוהתנגדות

הזכותלהפגנתאמצעימאשרריבונותלהשגתאמצעיפחותלאהיאהמלחמההכל,

הניתןהמקוםמהולשאול:עלינומלחמה,שלסוגהיאשהפוליטיקהנניחאםלהרוג.

אלונחרתיםואיךלגוף·המת)?אוהפצועלגוף(ובפרטהאנושיולגוףלמוותלחיים,

הכוח?בסדר

המתהווה"ו"הםובייקטהמוות,מלאכתפוליטיקה,

אתובוחןהביו·כוח,מושגעלשלפנינוהחיבורנשעןאלהשאלותעללהשיבכדי

 6מטעם
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ניתוח 3ומצב·החריג, ) impertum (ריבונותשלתפיסותלביןזהמושגבידהיחסים

כידוע,בקצרה.לבחוןברצונישאותןופילוסופיותאמפיריותשאלותכמהמעלהזהמסוג

הטוטליטאריהשלטוןשלהנאציזם,שלבהקשרלרובמתנהלמצב·החריגבמושגהדיון

כמטאפורהלחילופיךהוגיםפירשובפרטהמוותמחנותאתהריכוז/השמדה.ומחנות

השלילי.שלהמוחלטלכוחוהמובהקוכסמלוהרסנית,ריבוניתלאלימותהמרכזית

אינולעולםהדמיוןכוחהריכוז.במחנותלחייםמקבילהכל"איןארנדט:חנהאומרת

מחוץהואאלהחייםשמקוםמשוםבדיוקשלהם,הזוועהאתבמלואהלחבוקמסוגל

הוגבלשקיומםכיווןהמחנה,מתושבינשללהפוליטישמעמדםכיוון 4ולמוות,"לחיים

למציאותהפךשבומקום"אותואגמכן,ג'ורג'ובשבילהוא,המחנההחשופים,לחיים

שלהפוליטי·יורידיבמערך 5מעולם,"שנראהביותרהמוחלט condicio humanaה·

מצב·החוק.שלזמניתהשהיהבגדרמצב·החריגאיןשובאגמכן,מוסיףהמחנה,

שימושבהלעשותאוהשואהשלבייחודיותהלדוןאינהזהחיבורשלמטרתו

וכמהכמהשלבשורשםנעוצההמודרניותלפיוהרעיוןמןמתחילאני 6כבדךגמה,

הביקורתזה,בריבוילהתחשבמבליהביו·פוליטי.שלגםולפיכך-ריבונותמושגי

למצער,יתירה,חשיבותלהעניקנוטההמודרני·המאוחרהעידןשלהפוליטית

מןלאחדהתבונהמושגאתהפכהגםזוביקורתדמוקרטיה.שלנורמטיביותלתיאוריות

מזווית 7הריבונות. ) topos (אתרשלוהןהמודרניהמפעלשלהןהחשובים,המרכיבים

המורכב(הרמוס)גוףעל·ידיכלליותנורמותהפקתהואלריבונותהמוחלטהביטויזו'

במלואכסובייקטיםנתפסיםאלהונשיםגבריםושווי·זכויות.בני·חוריןונשיםמגברים

לפוליטיקה,ייצוג·עצמי.ויכולתתודעה·עצמית,הבנה·עצמית,בעליהמלה,מובן

ציבורשלבמסגרתהסכםשלוכהשגהאוטונומיה,שלכפרויקטכפולה:הגדרהלפיכך,

מןהפוליטיקהאתהמפרידהדבר-לנומסביריםכך-זהווהכרה.תקשורתבאמצעות

 8המלחמה,

 ) unreason (לחוסר·תבונהתבונהביןזואבחנהבסיסעלבדיוקאחרות,במלים

הפוליטי,שלמסויםרעיוןהמאוחרהמודרניהעידןשלהביקורתמנסחתפנטזיה)(יצר,

טיבםאתזוביקורתמנסחתכךיותר'מהותיבאופןאוהסובייקט.ושלהקהילהשל

הופךשבוהאופןאתגםובמקביללהגשימם,ניתןשבוהאופןאתהטובים,החייםשל

הסובייקט,שלהאמתהיאהתבונהזו,פרדיגמהבמסגרתמלא.מוסרילסוכןהאדם

כיישוםכמוההתבונהיישוםהציבורי.במרחבהתבונהשליישוםהיאוהפוליטיקה

זה,במקרההריבונות,שלהרומאנסהאישית.לאוטונומיהחיונימרכיבשהיאהחירות,

שלה.אושלובמשמעותהשולטוהמחברהאדוןהואשהסובייקטהאמונהעלמושתתת

עצמי(קיבועוהגבלה·עצמיתמיסוד·עצמישלכפולכתהליךלפיכךמוגדרתהריבונות

אתלברואהחברהשלביכולתהמהותהלחילופיך'ריבונות,הפגנתהעצמי).גבולותשל
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 9אחרים,אוכאלהודמיונייםחברתייםבסימוליםשמקורםמוסדותניצולתוךעצמה

רבות,לביקורותזכתההריבונותשלהפוליטיקהאתזומובהקתנורמטיביתקריאה

שמפעלןריבונותשלתבניותבאותןלהתמקדברצוני 10כאן,אפרטלאטיעוניהןשאת

הקיוםשלהכוללתהאינסטרומנטליזציהאםכילאוטונומיההמאבקאיננוהמרכזי

אינןאלהריבוניותתבניותאוכלוסיות.ושלהאדםגוףשלהחומריתוההשמדההאנושי

הגוףשלואינטרסיםדחפיםשביןלקרעביטויאוקיצונייםטירוףתוצריאופןבשום

מהותהןהמוות,כמחנותאלה,תבניותהוא,נהפוךגיסא.מאידךהנפשושלגיסאמחד

העכשוויתהחוויהכך,עלנוסףהיום.גםחייםאנובואשרהפוליטי,המרחבשלהנומוס

ושלהריבונותשלהפוליטיקה,שלקריאהלפתחאפשרכימעידהאנושהשמדתשל

להניחבמקוםהמודרניות.שלהפילוסופיהשיחמןשירשנומזושונהקריאההסובייקט,

פחותמופשטותמסדקטגוריותלבחוןאפשרהסובייקט,שלהאמתהיאהתבונהכי

והמוות.החייםכגון ,יותרומוחשיות

לביןהמוותשביןביחסים ל;~שללדיוןישזהמסוגלפרויקטמיוחדתחשיבות

ראשית,השלילה.שלדו·פלגיבמושגמתמקדתהגלשלגרסתוהמתהווה"."הסובייקט

הטבעאתלהגבילהאנוששלבמאמציומוחצנתזו(שלילההטבעאתהאנושישולל

המרכיבשלטיבואתמשניםהיאאוהואכךאחרלצרכיה-שלה).אולצרכיו-שלו

ואולם,העולם.אתהאדםיוצרזהמהפךבאמצעותוהמאבק.העבודהבאמצעותהנשלל

האנושמותההגליאנית,בפרדיגמהשלה).(אושלולשלילהגםנחשףהואזהבתהליך

פיעלהסובייקט.בידיבמודענלקחואשרסיכוניםשלתוצרבמהותו,ך;ל~נטאריהוא

שלהטבעיתמהותושהיאה"חיה",מובסתסיכוניםלקיחתשלפעולהבאותההגל,

 .האנושיהסובייקט
באמצעות-החיהמן,בנפרדכלומר-ממששללסובייקטהופךהאדםאחרות,במלים

כאלימותזהמאבקלהבין(ישהמוותעםמתמודדהואשבאמצעותהובעבודהמאבקו

פוסקתהבלתיהתנודהתוךאלהאדםמוטלהמוותעםזהעימותבאמצעותהשלילה.

אישושהמוות.שלמלאכתואישושמניחהכסובייקטההתהוותלפיכך,ההיסטוריה.של

לדבריו,הרוח,חייהרוח.חייאתהגלמגדירשבוהאופןבדיוקהואהמוותמלאכתשלזה

הלוקחיםהחייםאלאהרס,מפניהנשמריםחייםהמוות,מןפחדשלחייםאותםאינם

מוצאתהיאכאשרורקאךשלההאמתאתמשיגההרוחאיתר.וחייםהמוות,אתבחשבון

גםזוהי ,אנושחייהחיהמוותהיא Iלפיכךהפוליטיקה, 11 ,לחלוטיןמבותרתעצמהאת

 .חייוכללאתמסכןהאדםכאשרוריבונות:מוחלטידעשלההגדרה
~בנהשבולאופןבאשרביקורתיותהארותמציעהואאף ) Bataille (באטאיז'ורז'

התפיסהאתמסיטבאטאיהסובייקט.ואת ,הפוליטיאתהריבונות,רעיוןאתהמוות

ראשית,לפחות.דרכיםבשלושוהסובייקטהריבונות,המוות,ביןהקשרשלההגליאנית
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להשתמשאםאו-ושפע·יתרחליפיןשלכהתקףוהריבונותהמוותאתמפרשהוא

בהםמחזיקהמוותכאשררקפגומיםהחייםבאטאי,עבור:גכר,פשוטשלו,במינוח

טועןהוא 12המוךת,עםובחלופהבהבזקיםורקאךקיימיםעצמםהחייםכבני·ערובה.

אחתובעונהבעתשהוארעריחאותוהחיים,שלה;ךיסרח~תתהליךהואהמוותכי

היואשרהרבדיםאתהורסשהמוותפיעלאףלפיכ,ךהדוחה.והווייתםהחייםמקור

הפרטאתללא·כלוםוהופךלהיות,להמשיךהיהשאמורמהאתמוחקלהיות,עתידים

במהותוהואהמוותאדרבה,ההוויה.שלמוחלטבביטולמתמצהאינוהואממנו,הנוטל

שפעשלחייםכלומרביותר,ההדורהחייםאופןהואלכך,ובנוסףעצמית,תודעה

אלהמוותאתמסיטבאטאיאפילו'יותרעודרדיקליבמובןהתעצמות.שלכוחוחדווה:

אינודברבשבילואשרלהגל,מובהקבניגודעומדזהאקטהמשמעות.למרחבמחוץ

וכאמצעירבהסימוליכולתכבעלהמוותאתרואההגלאדרבה,במוות.בוודאותאובד

האמת.להשגת

האחר(המאפייןהמוחלטתההוצאהבתחוםבוודאותהמוותאתמעגןבאטאישנית,

מוחלטידעשלכלכלהבמסגרתהמוותעללשמורמנסההגלולעומתוהריבונות),של

כך,אמנםאםהריבונות.תחוםהםבאטאי,אומרלתועלת,שמעברהחייםומשמעות.

וכהבלתי·הפיכהכההוצאההםוהקורבןהדיכויההרס,שבההנקודההואהמוותהרי

הואהמוותכשלילה.להגדירםאפשראיששוב-מעצוריםללאהוצאה-רדיקלית

שלבמטאפורהבאטאישעושההשימושמכאן .כלכלת·נגד-עצמוה:גכרעקרוןלפיכך

המוות.שלההדוראופיוושלההידור

המיניותוהמיניות.הריבונותהמוות,ביןקורלציהיוצרבאטאיהשלישית:הנקודה

הדחפיםבאמצעותוהעצמיהגוףגבולותולפריצתלאלימותהדוקקשרקשורה

צורותבשתימתרכזהמיניותשלעניינהזה,במובןההפרשתיים.האורגיאסטיים

חטאנובמשטרגםכמו-והקליטהההפרשה-מקוטביםאנושדחפישלמרכזיות

בחווייתשוכניםהקטלניותותכונותיוהמיןשלהאמת 13הללך,הדחפיםאתהמקיף

שבפנטזיה.ואובייקטיםאירועים,מציאות,ביןהמפרידיםהגבולותארנון

הריבונותדבר,שלבסופוואולם,רבות.פניםלפיכךישלריבונותבאטאי,בשביל

העולםהסובייקט.עללכפותשואפתהמוותשחרדתהגבולותאתלקבלהסירובהיא

נוכחהמוותמלהתקיים.המוותגבולחדלשבוהעולם"הואבאטאי,טועןהריבוני,

הואנמצא,שהמוותלמרותואולםאלימות,שלעולםאותומגדירהונוכחותובעולם,

"הואבאטאי,מסכם"הריבון,"אחרת."מטרהלשוםולאלהישלל,כדיורקאךקיים

שאינוכשםהזהות,לגבולותמתייחסאינוהריבון ...קייםהמוותאיןכאילואשר,זה

כלשלהפריצההואהריבוןזהים.אלהגבולותלומר,מוטבאו,המוות,לגבולותמתייחס

אחריםואיסוריםמוותכוללאיסוריםשלהטבעישהתחוםמכיווןזה."מסוגהגבולות
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מהאיסורלהתעלםהכוחאת"מחייבתהריבונותהפרשות),זוהמה,מיניות,(למשל

מנהגיםשמכתיביםתנאיםבמסגרתקייםזהמצבכיהואשנכוןפיעלאףלהמית,

מןלהתרחקלצורךובניגודאחר,אוזהבכורחשמקורהלכפיפותבניגודמקובלים."

 14בריבונות,מדוברכאשרבוודאותמתבקשתמירשבמוותהסיכוןהמוות,

שאלתאתבשניתבאטאיפותחאיסורים,עלעבירהכאלהריבונותאלבהתייחסו

התבונהשלהדיאלקטיתתנועתהאיננהזהבמקרההפוליטיקההפוליטי.שלגבולותיו

כאותוסלילית,כעבירהורקאך,לאפייןזותפיסהפיעלאפשר'הפוליטיקהאתקדימה.

היאהפוליטיקהיותר,ספציפיובאופןהגבול.רעיוןעצםאתומבלבלהמסיטהבדל

 15הטאבך,עלבעבירהשמקורוההבדל

העוינותויחםביו-כוח

לריבונות,עתהפונהאניהמוותשלכמלאכתוהפוליטיקהשלפירוששהצגתילאחר

הביו·כוחרעיוןביןקושראניהטיעוןלמטרותלהרוג.הזכותהואהמובהקשביטויה

התוואיאתלבחוןבכוונתי 16ומצב·המצור.מצב-החריגנוספים:מושגיםלשניפרקושל

הזכותשלהנורמטיבילבסיסהפכוכיצרולשאולהעוינות,ויחסימצב-החריגשעברו

לחריג,הרףללאפונההמרינה)שלכוחהבהכרח(לאכוחזה,מסוגבמקריםלהרוג.

אותםליצורבמטרהמאמציםמשקיעגםהכוחהאויב.שלכרויולדימויהחירום,למצב

היחסמההיא:השאלהאחרות,.במליםהכרויוהאויבהחירום,מצבהחריג,שלמרכיבים

חירום?במצבורקאךלפעולהמסוגלותמערכותבאותןהמוותלביןהפוליטיקהבין

לחיות,שדינםלאלההאדםבניאתמחלקזהכוחלביו·כוח,פרקושלניסוחופיעל

הביו·כוחעצמומגדירלמתים,החייםשביןהפיצולעלבהתבססומיתה.שדינםואלה

אתמניחהזושליטהבו.ומשתכןזהמרחבעלמשתלטהוא-ביולוגילמרחבביחס

לקבוצות·משנה,אוכלוסיותשלחלוקת·משנהלקבוצות,האנושיהמיןשלחלוקתו

מכנהשפרקוהתופעהזוהילאחרת.אחתקבוצהביןביולוגי(צזורה)מיפסקשלומיסודו

 1גזענות.דראשון)ממבטמוכר(הנראהבשם

לגזענות)אף(ואמנםלגזעכל·כךרבהחשיבותלהעניקכמובן,לחלוטין,מוצדק

המגדירה(האיריאולוגיההמעמדממחשבתיותרגזע,הכל,אחריהביו·כוח.בתחשיב

ובפעילותבמחשבהמתמירצלמעיןהואמעמדות),ביןכלכליכמאבקההיסטוריהאת

אוהתת·אנושי,המעמדאתבדמיוננובוחניםאנוכאשרבפרטהמערב,שלהפוליטית

הגזעשלזומתמדתלנוכחותהןבהתייחסהארנרט,חנהזרים.עמיםעלהשלטוןאת

ההרסניתבחוויההללוהתופעותשורשיאתמציבהקיים,הואשבוהרפאיםלעולםוהן
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לפוליטיקהדבר'שלבסופוקשורה,הגזעשלהפוליטיקהכיטוענתהיאהאחר~ת.של

טכנולוגיהובראשונהבראשהיאהגזענותפוקר,שלבמונחיוואמנם,המוות.אושל

 19המוות."שלקמאיתריבוניתזכות"אותהבביו·כוח,השימושאתלאפשרשמטרתה

תפקודיהאתולאפשרהמוותתפוצתאתלווסתהואהגזענותתפקידהביו·כוח,בכלכלת

למתקבלתההמתהאתההופך"התנאיהיאפרקו,אומרהגזענות,המדינה.שלהרצחניים

 2הדעת."()על

שלהמכניזמיםוכי ) droit de glaive (החרבזכותלריבוןכיבבהירותמצייןפוקר

לראותניתןאכן, 21המודרניות,המדינותכלפועלותשבו;אופןחרותיםהביו·כוח

פוקר,פיעלהמודרני.בעידןהמדינהכוחשלמהותייםמרכיביםאלהבמכניזמים

מדינהלהרוג.זכותהאת תש??~??המדינהשלהמושלמתהדוגמהחיתההנאציתהמדינה

הריבוניתלזכותלחופפיםוטיפוחםעליהםההגנההחיים,ניהולאתהפכהטוען,הואזו,

היאהפוליטי,האויבבנושאביולוגיתאקסטרפולציהביצעההנאציתהמדינהלהרוג.

למלחמה.אזרחיה-שלהאתחשפהגםעתובאותהבמתנגדיה,המלחמהאתאירגנה

להרוג,הזכותלמיסודהדרךאתסללההנאציתהמדינהכילמדיםאנואלהמפעולות

הנאציתהמדינההפכהזהבאופןהסופי"."הפתרוןבפרויקטלשיאהשהגיעהזכות

מדינתגזענית,מדינהשלהמאפייניםאתבקרבוהמשלבכוחשללעיצובולדגם·אב

מתאבדת.ומדינהרצח

והתאבדות)רצחגזענות,(וכןופוליטיקהמלחמהשלהמוחלטהשילובכיהטועניםיש

תפיסתהנאצית.המדינהאתהמייחדהדברהואהשניים,ביןלהבחיןשאיןכךכדיעד

מוחלטתכסכנהאוהחייםעלכאיוםבח~י'התנקשותכניסיוןה"אחר"שלקיומו

להציע,ברצוניכך-זהו,ביטחוניואתשליהחייםסיכוייאתמחזקהביו·פיסישניטרולה

והןהמוקדמתהמודרניותאתהןמאפייןהזההדימי~ןהריבונות.שלהדימי~ניםמןאחד

שלהמסורתיותלביקורותהבסיסבעיקרה,היא,זובתפיסהההכרההמאוחרת.זואת

לכוחהרצוןעלובהצהרתובניהיליזםמדוברכאשרהןיהיו:אשראלהיהיוהמודרניות,

כשאנוהןהמתהווה,האובייקטשלבמובןבהחפצהענייננוכאשרהןההוויה,כמהות

ולרציונאליותהאפשרות-לחישובולשלטוןאימפרסונאלילהיגיוןהכלאתמשעבדים

במובלעקוראותאלהביקורותאנתרופולוגית,מבטמנקודתאכן, 22אינסטרומנטאלית,

הרעיוןנגדיוצאותגםהןפאר·אקסלנס.מלחמתיכיחסהפוליטיקההגדרתעלתיגר

הרצון\היאהריבונותמהותוכיהחיים,בתחשיבשלבבהכרחהואה"אחר"שלמותוכי

לחיות.מנתעללהרוגוהיכולתהנכונות

ההשמדהשלהחומריותההנחותכיטענוהוגיםכמההיסטורית,ראותמנקודת

בסריאליזציהגיסאומאידךגיסא,מחדהקולוניאליבאימפריאליזםמעוגנותהנאצית

למלחמתהתעשייתיתהמהפכהביןשפותחומנגנונים-טכנייםהרגמנגנונישל
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שלשיאוהיווהתנוריםהגזיםתאיטראוורסו,אנצרשללטענתוהראשונה.העולם

שלהמקורייםהמאפייניםאחדהמוות.ותיעושדה·הומאניזציהשלממושךתהליך

הרציונליותלביןאינסטרומנטאליתרציונליותביןהשילובלדבריו,היה,זהתהליך

ביתהביורוקרטיה,(המפעל,המערביתהחברהשלוהאדמיניסטרטיביתהפרודוקטיבית

גרידא,טכנילתהליךהסדרתיתלהורגההוצאההפכהשמך:;כנה,לאחרהצבא).הסוהר,

בסטריאוטיפיםבחלקה,הסתייעה,זוהתפתחותומהיר.שקטאימפרסונאלי,תהליך

בעולםחברתייםעימותיםשלתרגומםמעמד.בסיסעלגזענותשלובשגשוגהגזעניים

העולםשלמדינה"ללאכ"עםהפועליםמעמדלהצגתהובילגזעלמונחיהמתועש

 23הקולוניאלי,העולםשלל"פראים"ולהשוואתםהמתועש

חלקםמקורות.מכמהנובעיםלטרורהמודרניותביןהקשריםדבר,שללאמיתו

הציבורתשוקתביןהמתחזה,מהיבטהישן.המשטרשלהפוליטייםבהרגליונעוצים

 Discipline and Punishב·מראהפרקומהותי.הואונקמהצדקשלרעיונותלביןלדם

 24ההמון,שלהרבלסיפוקושעות,נמשכהראמייךהרוצחשללהורגההוצאהכיצד

הפגנתלהורג,ההוצאהטרםהעיררחובותדרךלמוותהנידוןאחריהארוכההתהלוכה

שלהסופיתוהתצוגה-ההמוןאלימותשלתקנילמרכיבשהפךטקס-חלקי·הגוף

הגיליוטינההולדתבצרפת,היטב.מוכריםאלהכלהחנית,חודעלהכרותהראש

אופןאכן'המדינה.אויבילחיסולהאמצעיםשלב"דמוקרטיזציה"חדששלבמציינת

אזרח.לכלעתההוצעהאצולה,בנישלהבלעדיתזכותםהיהשבעברזה,להורגהוצאה

חידושיםשלמטרתםהתלייה,מןפחותכמשפילההראשעריפתנתפסתשבובהקשר

במספרלטפלגםמטרתםההמתה.אמצעיאת"לתרבת"רקאינההרצחבטכנולוגיית

חדש,תרבותירגישותמערךמופיעעת,באותהיחסית.קצרבזמןקורבנותשלרב

יותר'אינטימיותצורותמופיעותמשחק.מעיןהואהמדינהאויבשלהמתתולפיואשר

אכזריות.שליותרונינוחותמשעשעותיותר,מצועצעות

 25הצרפתית,במהפכהביותרהרבהבבהירותמופיעלטרורתבונהביןהאיחודואולם,

הטענההפוליטיקה.שלהכרחיכמעטכחלקהטרורנתפסהצרפתיתהמהפכהבמהלך

משתנהפוליטיתכקטגוריה"העם"לעם.המדינהביןמוחלטתשקיפותקיימתכיחיתה

הראה,בייטסשדייווידכפירטורית.לתבניתמוחשיתממציאותוהופךבהדרגה

שלאותנטייםביטוייםביןלהבחיןאפשרכימאמיניםהטרורשלהתיאורטיקנים

שלה"משגה"ביןלהבחיןאפשרכימאמיניםגםהםהאויב.שלפעולותלביןריבונות

לאמצעיהופךלפיכךהטרור .הפוליטיבמרחבמהפכן·הנגדשלה"פשע"לביןהאזרח

והןוניידגמישתבונהככוחהןקוראיםהפוליטיקהואתהפוליטי,בגוףסטייהלסימון

אתמסלקיםושממנואמת,ויותר"משגים"פחותקיימיםשבוחללליצורתועהכניסיון

 26האויב,
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התבונהשלמרוסןהבלתיבכוחההאוטופיתלאמונהורקאךקשורלאהטרורולבסוף,

רובםוניסורושחרור'שליטהשלמגווניםלנרטיביםבבירורמתייחסגםהואהאנושית.

ול~שגה,לאמתבאשרההשכלהעירןשלהתפיסותנמצאותהאלההנרטיביםשל

שלהאינסופי(המעגלהעבורהאתבזהזהמשלבלמשל,מרקס,ולסימבולי.לממשי

מתמשך,קיוםבעליחפציםשל(יצירתםהעמלעםהחיים)לקיוםהדרושוצריכהייצור

שלההיסטוריתהעצמיתליצירהככלינתפסתהעבורההחפצים).לעולםהמתוספים

ולמוות,לחייםמאבקעצמההיאהאנושותשלההיסטוריתהעצמיתהיצירההאנושות.

הקפיטליזםעלהניצחוןההיסטוריה:שללאמתשיובילוהנתיביםעלמאבקכלומר

הקומוניזםעלייתעםמרקס,פיעלאלה.בשניהכרוכותוהסתירותהסחורהדפוסונגר

יופיעה"אמיתי"באמת:שהםכפיהדבריםאתלראותיהיהאפשרהחליפיןיחסיוביטול

הוויהביןאולאובייקטסובייקטביןהאבחנהעללגבוריהיהואפשרבאמת,שהואכפי

מרקסטישטשהסחורה,שלייצורהבביטולהשחרוראתשתלהבכךואולם, 27לתורעה,

פיעלהנקבעההכרחתחוםהאדם,ירימעשההחירותבתחוםהמהותיותהאבחנותאת

בהיסטוריה.הקונטינגנטיוהמרכיבהטבע,

מתווכתובלתיישירהגישהעלוהחלוםסחורותשלייצורןלביטולהמחויבות

שלההיגיוןשמכונהמהשלההגשמהאת-האלההתהליכיםאתהופכתל"אמיתי"

לושסטיבןכפיבהכרח.כמעטאלימיםלתהליכים-האנושותויצירתההיסטוריה

"לנסותאלאברירהמותירותאינןהקלאסיהמרקסיזםשלהמרכזיותההנחותהראה,

ישכילמעשה,הלכהשפירושו,אדמיניסטרטיבי,'יהי!'באמצעותקומוניזםליישם

קיבלוהיסטורי,באופן 28כוח,"שלבאמצעיםחברתייםיחסיםשלרה·מסחורלבצע

מרינהביןהאבחנהבקריסתהעבורה,שלבמיליטריזציהלמשל,ביטוי,אלהניסיונות

לשרשחיתהאלהניסיונותשלמטרתםכילטעוןאפשר 29מהפכני,בטרורוכןלחברה,

לבטלמעמדיים,גבולותעללהתגברמנתעלאכן,ריבוי.שלהבסיסיהאנושיהמצבאת

בריבויהרואהתפיסהלהניחישלפרוח,ממששלציבורילרצוןולאפשרהמרינה,את

ההיסטוריה.שלקבוע·מראש~לוסשללמימוש·בעתירהמרכזיהמחסוםאתהאנושי

הנחושסובייקטבסיסיבאופןהואהמרקסיתבמודרניותהסובייקטאחרות,במלים

שלהנרטיבהגל,אצלכמוולמוות.לחייםמאבקבאמצעותריבונותואתלהוכיח

לאמצעיםהופכיםוהרגטרורומוות.אמתשלבנרטיבבבירורכאןכרוךושחרורשלטון

ההיסטוריה.שלהירוע·מתחילהה~לוסלהמחשת

אפשרשבהלעברות,להתייחסחייבהמודרניהטרורעלייתשלהיסטוריתיאורכל

רבים,במובניםביו-פוליטית.אקספרימנטציהשלהראשוניםהמקריםאחראתלראות

החידתיתהתבניתאתחושפיםותוצאותיההעבריםמטעימערכתשלהמבנהעצם

משתיפרדוקסליתהיאשלנו,בהקשרזו,תבנית 30מצב·החריג,שלוהפרדוקסלית
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מושלמתכתבניתמופיעההעבדאנושיותהעבדים,מטעשלבהקשרראשית,סיבות.

השליטהזכויותאדכדך"בית",אדכדךמשולש:מארנוןנובעהיות·עבדשלהמצבצל.של

מלידהניכורמוחלטת,לשליטהזההזהמשולשאדכדךפוליטי.מעמדשלואובדנובגוף,

מטעפוליטי·יורידי'שכמבנהודאיהאנושות).מתחוםמוחלט(גירושחברתיתומיתה

משוםרקולוחברתית,קהילהאיננוהמטעלאדונו.העבדשיירשבומרחבהואהעבדים

גילרויפולוהמחשבה.הדיבוריכולתשלמימושהקהילהמןמשתמעהגדרהפישעל

כותב:

להכיראותנומחייבותבמטעיםהעבדותמוסדעל·ידיהמוגדרותהקיצוניותהתקשורתתבניות

אקסיםשלבעיצובםהפועלכוחאותושלוהחוץ·לשוניותהאנטי·דיסקורסיביותבהשלכות

ושלמרדשללאפשרויותפרטבמטעהדדיותכלשאיןלהיותיכולהכל,ככלותקומוניקטיביים.

לשמשהמסוגלתדקדוקיתשיחאחדותכלשאיןוודאישתוקה,ואבלותבריחה,איבוד·לדעת,

 l 3לא·סינכרוני,באופןחייםהמטעתושבירבים,במובניםכמתווך.הקומוניקטיביתלתבונה

שימוש.בוועושיםנדרשעמלוערך.לוישכנכסמחיר.לכ.ז,בדישעבודהככלי

רפאיםבעולםפציעה,שלבמצבנותרהואאבלהעבד,שלחייועלשומריםלפיכך

באופןבעבדלנהוגהמשגיחשלנטייתונאצה.ומלותקיצונית,אכזריותזוועה,של

האליםלטוןעדיםהעבד,שלגופועלכופיםאותוהכאבוחזיוןמרוסן,ובלתיאכזרי

הלקאהכגון 33נימוסין""אורחותשללמרכיבכאןהופכתהאלימות 32העבדות,חיישל

 34טרךר,להשליטשמטרתוטהורוהרסגחמהשלאקטהעבד:שלחייונטילתאףאו

מצבכתבה,באק·מורסשסודןכפימוות·בחיים.שלצורההםהעבדחיירבים,במובנים

גםוכןשוויונייםלאיחסיםהאדם:לחירותהרכושחירותביןלסתירהמביאהעבדות

הסחר:מתכונתאתלובשתהזולתשלבחייוהשליטהבחיים.השליטהשעניינואי·שוויון

חייואתלעצמונוטלהאדוןכילטעוןשניתןכךכדיעדמתבטלתהאדםשלאנושיותו

נראהלו,ושייראחרבידיהנשלט"חפץ"מעיןהםהעבדשלשחייוכיוון 35העבד,של

הצל.שלמושלמתכדמותהעבדשלקיומו

חלופיותמבטנקודותעלשומרהואהעבד,שלהסימבוליואיטומוהטרורלמרות

העבדיםמטעעולםשלהשניהפרדוקסלימרכיבוזהוולאני.לעמללזמן,באשר

אלאקיים,אינושובכאילואליושמתייחסיםאףהעבד,מצב·החריג.שלכהתגלמות

שפהמכשיר,חפץ,כלכמעטלנצלמסוגלהואזאתבכלייצור,וכאמצעיעבודהככלי

ומעולמםהתלושהמהווייתומתנתקהעבדאותו.ולסגנןבמופעכמרכיבפניםהבעתאו

שלהפרוטאיתיכולתואת'מפגיןממנו ר~~אךהואשהעבדעולםה"דברים",שלהטהור

 36לעצמך,כביכול,לו,לקחשאחרעצמוגוףואותוהמוסיקהבאמצעותהאנושיהקשר

האכזריות,שלהפוליטיקהומוות,חייםביןהיחסיםאתמטשטשתהמטעמערכת
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האפרטהיידשלטוןותחתהקולוניאליותבמושבותדווקאאךהניאוץ.שלוהסימבוליקה

ביותרהמקוריתתכונתועתה.דבאפנהשאליובמינומיוחדטרורמערךועולהצומח

חיונימרכיבומצב·המצור.מצב·החריג,ביו·כוח,ביןהקישורהיאזהטרורמערךשל

בבחירתהראשוניםהניסוייםהמקרים,ברובלמעשה, 38הגזע,שוב,הוא,זהבקישור

שלבהשמדתםואפילושבכפייהבעיקורתערובת,נישואיעלהאיסורביישוםהגזעים,

אתרואיםאנוכאןהקולוניאלי.בעולםלראשונהמקומםאתמוצאיםמנוצחים,עמים

 39המערבית,הרציונליותשלגלגולאותולביורוקרטיה,טבחביןהראשונההסינתזה

עלהמסורתי.לאימפריאליזםהנאציזםביןקשרישלפיההתזהאתמפתחתארנדט

כן.לפנימוכרהיהשלאאלימותפוטנציאלחשףהקולוניאליהכיבושטיעונה,פי

באופןאזעדשנשמרובשיטות,השימושלהרחבתעדיםאנוהשנייההעולםבמלחמת

"תרבותיים".לעמיםביחסגםל"פראים",בלעדי

ממטענבעוהנאציזם,אתהניבובסופןאשרשהטכנולוגיות,לכךמשמעותכלאין

בסךוהסטליניזםשהנאציזם-פוקרשלטענתו-לחילופיךאו,המושבה,מןאוהעבדים

אירופהבמערבוהפוליטיותהחברתיותבתבניותקיימיםמנגנוניםשלסדרההגבירוהכל

 ,) eugenics (הגזע,השבחתחברתידארוויניזםבריאות,תקנוניהגוף,(שעבודמתחילה
במחשבהכיהיאהעובדהוגזע).דגנרציהרפואיות·משפטיות,תורשהתיאוריות

אתהמושבהמייצגתבאירופה,הפוליטייםובדמיוןבפעילותהמודרנית,הפילוסופית

ובו ,) ab legibussolutus (לחוקשמחוץכוחהפגנתהיאהריבונותמהותשבוהאתר

קץ".ללא"מלחמהשלמעטהללבושלרובנוטהה"שלום"

העשרים,המאהמראשיתשמיטקולשלהריבונותלהגדרתמקבילהכזותפיסהאכן,

יעילותהאתכראוילהעריךמנתעלמצב·החריג.שלקיומועללהחליטככוחכלומר

עצמו,האירופיהמדומייןאתולבחוןמעקףלערוךעלינוטרור,כתצורתהמושבהשל

יורידיסדרשלויצירתוהמלחמהביותשלהביקורתיותלשאלותמתייחסשהואכפי

מניחהראשוןעקרונות.שניזהחוקשלביסודו .) Jus publicum Europaeum (אירופי

(נטילתמלחמהלנהלבזכותבמובהקהתבטאזהשוויוןהמדינות.כלשליורידישוויון

כריתתאושהרגבכךהכירוגיסאמחדמשמעויות:שתילמלחמהלזכ~תחיי·אדם).

ששוםבעובדהגםהכירובבדבדמדינה.כלשלהבולטיםמתפקידיההםשלוםברית

גבולותיהבתוךלחילופיך,ואולם,לגבולותיה.מחוץלשלטוןלטעוןיכולהאינהמדינה

המדינהעצמהעלנטלהגיסא,מאידךמעליה.כלשהיבסמכותלהכירהמדינהסירבה

עצמו.ההרגלאקטרציונליותמטרותולייחסההמתהאמצעיאת"לתרבת"-משימה

לקביעתכלומר,הריבונית,המדינהשללטריטוריאליזציהקשורהשניהעיקרון

הכלליהיורידיהסדרזה,בהקשרחדש.גלובאליסדריישוםשלבהקשרשלההחזיתות

) Jus publicum ( הפתוחיםהעולםשלחלקיםאותםביןאבחנהשלצורהבמהירותלובש
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ה·שבו(מקוםגיסאמאידךעצמהאירופהלביןגיסא,מחדקולוניאליתלהתרחבות

Jus publicum יעילותהלהערכתחיוניתשנראה,כפיזו,אבחנה 40לשלוט),אמור

במידההיא,לגיטימיתמלחמה , Jus publicumה·תחתטרור.כתבניתהמושבהשל

מדינותביןמלחמהדיוק,ליתראואחרת,נגדאחתמדינהשמנהלתמלחמהרבה,

שהמדינההעובדהמןנובעהמלחמהבתחשיבהמדינהשלהמרכזימקומה"תרבותיות".

שלהרעיוןהתגלמותרציונלי,ארגוןשלעיקרוןפוליטית,אחדותשלהמודלהיא

 .מוסריוסימןהאוניברסלי'
המושבות"פראים".תושביהןלחזית.דומותהקולוניאליותהמושבותהקשר'באותו

מהותאינםצבאותיהןאנושי.עולםיוצרותואינןמדינהשלבמתכונתמאורגנותאינן

נתיניםשלשינועפירושןאיןסדירים.צבאותביןמלחמותאינןומלחמותיהןמוגדרת,

לוחמיםביןהפרדהמקיימותאינןהןכאויבים.זהאתזההמכבדיםריבונים(אזרחים)

לכרותלפיכך,אפשרי,בלתי 41ל"פושע","אויב"ביןכאמור,לא,ואףושאינם·לוחמים,

פנימייםמבניםואי·סדר,מלחמהשבותחוםהןהמושבותבסיכום,מושבות.עםשלום

שכאלה,בתורלחילופיך.פועליםאוזה,לצדזהניצביםה"פוליטי",שלוחיצוניים

הפיקוחאמצעיאתלהשעותניתןשבומקוםהידיעה,בה"אהמקוםהןהמושבות

לפעולגמצב·החרישלהאלימותאמורהשבוהתחום-היורידיהסדרשלוהערבויות

ה"תרבות".בשירות

כלשלגזעיתבהכחשהמקורובמושבותלחלוטיןחוקחסרשלטוןשלהאפשרות

שונהצורההכלבסךהםהפראחייהכובש,בעינילילידים.הכובשביןמשותףקשר

למעשה,לתפיסה.אולדמיוןמעברהמצויזר'משהומזעזעת,חוויההחיות,חיישל

עורםצבעפחותהואאחריםאנושלבניהפראיםביןהמפרידהדברארנדט,פיעל

כאלהטבעאלמתייחסיםהםכיהטבע,מעולםכחלקנוהגיםהםכיהפחדודווקא

כובשת·כלמציאותתהילתו,בכללפיכך,נותר,הטבעעולםמעורער.הבלתיאדונם

הפראיםהמתים.כצלממשות,חסרירפאיםכרוחותהםנראיםאליהבהשוואהאשר

המציאותאתהייחודי,האנושיהאופיאתהחסרים"טבעיים",אנושבניכביכול,הם,

לכךהםמודעיםהיולאאיכשהואירופה,בניבהם"טבחוכאשרהייחודית.האנושית

 42רצח,"מעשהשביצעו

אולשלטוןכפופהאינהלהרוגהריבוניתהזכותשלהלן,הסיבותכלבשל

הלוחמהאופן.ובכלשהואזמןבכללהרוגהריבוןיכולבמושבותבמושבות.לכללים

מקודדתפעילותאיננההיאממסדיים.אומשפטייםלכלליםכפופהאינההקולוניאלית

שההוויהומוותשממהבפנטזיותתמידשזורהקולוניאליהטרורזאת,תחתמשפטית.

שלהתוצרבהכרחאינוהשלום 43הממשי,שלהאפקטאתויוצרמגרה,הקולוניאלית

המלחמותאתתקפה.איננהלשלוםמלחמהביןההבחנהלמעשה,הקולוניאלית.המלחמה
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 44המוחלט,לאויבהכובששביןמוחלטתלעוינותכביטויתופסיםאיןהקולוניאליות

 ,אירופימשפטידמיוןשלבכוחולשולייםנדחקואשרוהעוינות,המלחמהביטוייכל
אשלייתלהתקייםחדלהכאןהקולוניאליות.במושבותשובועוליםמקומםאתתופסים

שהמלחמההאשליהגםכךהמלחמה":שלל"אמצעיההמלחמה""מטרותביןהאבחנה

הצדקהאוסיכוןללאהמתבצעגמורלטבחבניגודכללים,בידיהמוגדרמאבקהיא

המוצאחסריהפרדוקסיםאחדאתלפתורלנסותלפיכך,טעם,כלאיןאינסטרומנטלית.

ל"פנומנולוגיהבפירושוקוז'באלכסנדרכל·כךטובהגדירשאותוזההמלחמה,של

חוסר·שלוהןהמלחמהשלהאידיאליזםשלהןהבו-זמני,קיומםהגל:שלהרוח"של

 45שלה,הנראההאנושיות

המאוחרהמודרניבעידןקולוניאליוכיבושנקרו-כוח

אכן,בעבר,הרחוק.לעברמתייחסיםלהלןשפיתחנוהרעיונותכילחשובאפשר

כוחותלהציבמקומיים,כוחותלהרוסמטרהלעצמןשמואימפריאליותמלחמות

שלקבוצהאזרחית.אוכלוסיהעלצבאישלטוןשלחדשותמתכונותולכפותלוחמים,

בתוךלאימפריה.שסופחוכבושיםשטחיםבניהוללעזורחיתהיכולהמקומייםסייענים

אלהבמערכיםשלהן.העושקאתשהנציחמעמדהכבושותלאוכלוסיותניתןהאימפריה

הריבונות.תבניתאתסיפקוהחריגהצדק,שלהמקוריתהצורהאתהאלימותהיוותה

(ספינתמסוימותמפתחטכנולוגיותעימדגרראףהאימפריאליזםמשלבישלבכל

מסילותשלורשתותתת-מימייםטלגרףכבליהקיטור,אניותקוויהחינין,התותחים,

 46קולוניאליות),ברזל

בהגדרתו,פיזי,גיאוגרפישטחשלבהפקעהכרוךהיהעצמוהקולוניאליהכיבוש

הקרקע,עלומרחבייםחברתייםיחסיםשלחדשהסדרהבהכתבת-עליוובהשתלטות

דבר,שלבסופוזהה,חיתה"סיפוח")(טריטוריאליזציה,חדשיםמרחבייםיחסיםהכתבת

סיווגקיימים,נכסיםהסדריהפקעתומובלעות:אזוריםוהירארכיות,גבולותליצירת

שלגדולמאגרייצורולבסוף,משאבים,ניצולשונות,קטגוריותפיעלאוכלוסיות

דיפרנציאליותזכויותלחקיקתמשמעותהעניקואלומדומייניםתרבותיים.מדומיינים

ריבונות.הפגנתבקצרה,אחד:חללבתוךשונותלמטרותשונותאוכלוסיהלקטגוריות

בחובה.זונשאהאותההאלימותושלהריבונותשלהגלםחומרלפיכך,היה,החלל

לתחוםהמיושבאתלנדותהיההכיבושופירושהכיבוש,חיתההריבונותמשמעות

לאובייקט.הסובייקטשביןשלישי

השחוריםעיירתחיתהכאןאפריקה.בדרוםהאפרטהיידמשטרשלהמקרההיהכזה
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היהניתןשבאמצעותןכפריים),(בסיסיםלשמורותהפכוהביתומחוזותהמבנית,הצורה

 47האפריקאי,העיורתהליךעלולפקחולהגבילהמהגרהעבודהכוחזרימתאתלווסת

נחווועוניחמור"דיכוישבומקוםחיתהבפרטהעיירההראתה,בוצולישבליברהכפי

מוסדחיתהוכלכלי,תרבותיסוציו·פוליטי,מבנההעיירה, 48ומעמדי,"גזעיבסיסעל

כללההביתמחוזותשלפעילותם 49פיקוח,למטרתמדעיבאופןשתוכנןמיוחדמרחבי

בעלךתביטוללבנים,באזוריםשחוריםבידישוקלמטרותייצורעלחמורותהגבלות

ו;ת nלשחוריםמגורישלהפיכתםמוגדרים,אזוריםלהוציאקרקע,עלשחוריםשל

לערים,אוכלוסיןזרימתעלפיקוחלבנים,בידישהועסקולמשרתים(פרטלבניםשל

 50מאפריקאים.)אזרחותמניעתיותר,ומאוחר

עזים.בצבעיםהמושבהשלהמרחביותבתכונותיההשימושאתמתארפאנוןפראנץ

חלוקהלמדורים.המרחבבחלוקתובראשונה,בראשכרוך,הקולוניאליהכיבושבשבילו,

ותחנותהקסרקטיןהואהמובהקשסימנםפנימיים,וגבולותגבולותקביעתכוללתזו

ופעולהמתווכים,ללאנוכחותטהור,כוחשלשפתומכתיביםכלליהאתמשטרה.

זהודבר _ואולם 51ההדדית,הבלעדיותעקרוןהיאשלההיסודהנחתוישירה.תכופה

הנקרו·כוח:פועלשבההדרךזוהי-יותרחשוב

אלהלשמצה.ידועיםבאנשיםמאוכלסתלשמצה,ידועה ... ) colonise (המקומישלעירו

יהיה.שלאוממהיהיהשלאהיכןמתיםיהיה.שלאואיךיהיהשלאהיכןנולדיםשבהםמקומות

היאהמקומייםעיירתזו.עלזושעונותבקתותיהםזה,עלזההאנשיםחייםשבוצפוף,עולםזהו

שפופה,עירהיאהמקומישלעירולאור.לפחם,לנעליים,לבשר,ללחם,רעבהמורעבת,עיר

 52ברכיה,עלכורעתעיר

אתאין'ולמיכלשהיחשיבותישלמילהגדירהיכולתפירושההריבונותזהבמקרה

לא.מיואתלזרוקאפשרמי

המודרניהעידןשלהכיבושמןרבותבדרכיםשונההמאוחרהמודרניבעידןהכיבוש

הנקור·ושלהביו·פוליטישלמשמעת,שלמרכיביםמשלבשהואבכךבפרטהמוקדם,

פלסטיןשלהקולוניאליהכיבושהיאנקרו·כוחשלביותרהמלוטשתהמתכונת .פוליטי

בהווה.

ולגיטימציהריבוניתלזכותהבסיסיתטענתהאתהקולוניאליתהמדינהנוטלתכאן

ברעיון,מעוגןעצמוזהנרטיבוזהות.היסטוריהשללה,המיוחדהנרטיבשלמסמכותו

לאותוהזכותעלאחרבנרטיבמתחרהזהנרטיבלקיום.אלוהיתזכותישלמדינהלפיו

קבוצותששתיוכיווןאחד,בקנהעוליםאינםאלונרטיביםששניכיווןמקודש.מרחב

בסיסעלשטחים;ם nלתאפשריבלתיכמעטלבלי·הפרד,בזוזושזורותהאוכלוסין

"היות·עם"עצםאלוהי.לבסיסטוענותזה,במקרהוריבונות,אלימותטהורה.זהות
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) peoplehood ( כזהותמדומיינתלאומיתוזהותאחת,באלוהותהאמונהבאמצעותנוצר

וארכיאולוגיהקרטוגרפיהגיאוגרפיה,היסטוריה, 53ה"אחרות",האלוהויותשארשנגד

כתוצאה,ט;פ;גרפיה.ה~ת .rבצמידותכורכותהןובזאתאלה,בטענותלתמוךאמורות

 sacred (המקודשתהאימהבאמצעותולכיבושהקולוניאליתלאלימותגיבויניתןמכך,

terror ( גירושהבלעדיותושלהאמתשל)חסרי·מדינה"אנשיםשלמחדש,יישוברבתי"

[הטרורהמקודשאימתשליסודהחדשות).התנחלויותשלאכלוספליטים,במחנות

גוףהקרוע,לגוףעד~ר .rשנעלמו:עצמותשלפוסקתהבלתיבחשיפתןטמוןהמקודש]

הגבולות,הםאלה :) selfsame (לעצמוזההאינופעםשאףגוףבתרים,לאלףשבותר

איאשרמוותשלראשוני","פשעשלשלי·לעצמיהייצוגשלאי·האפשרותמוטב,או

 54השואה,חרדתלבטאו:אפשר

הקולוניאליהכיבושהרי Iהקולוניאלילכיבושפאנוןשלהמרחבילפירושונשובאם

מאפייניםשלושהמפגיןהמאוחרהמודרניבעידןהמערביתוהגדהעזהרצועתשל

נקרו·כוח.מכנהאניאותוספציפיטרורמערךאותושללפעולתוהקשוריםמרכזיים

והרחבתם.ההתנחלויותגושיטריטוריאלית,פרגמנטציהשלהדינמיקההואהראשון

שלהמודלפיעלהפרדהוליישםתנועהאפשרותלמנועכפולה:זהתהליךשלמטרתו

גבולותשלסבוכהלרשתלפיכךמחולקיםהמוחזקיםהשטחיםהאפרטהייד.מדינת

אלהופיצולפיזורתהליכיוייצמד,אייללטענתמבודדים.תאיםולכמהפנימיים

גבולותקביעתשללעיקרוןשטחשלדו·ממדיתחלוקהמשיטתמע~רבהםשיש-

ריבונותשביןהיחסיםאתבבירורמגדירים-ריבוניותמאסדתהמקשריםתלת·ממדיים

 55למרחב,

צורהנובעתמכךאנכיות".של"פוליטיקהמהוותאלהפעולותוייצמד,בעיני

פועלאנכית,ריבונותשלבמשטראנכית"."ריבונותלכנותהניתןאשרריבונותשל

ניתוקתוךותחתיים,עילייםמעבריםשלמערכתבאמצעותהקולוניאליהכיבוש

כיבושנקבעכןולתת·קרקע.לקרוםמחולקתעצמההקרקעהקרקע.מןמרחב·אוויר

הטופוגרפיותתכונותיומגווןובאמצעותעצמוהשטחשלטבעובאמצעותקולוניאלי

קיימיםשאינםאסטרטגייםנכסיםמגלמתלפיכ,ךהרמה,ומים).הריםועמקים,(גבעות

שונות).למטרותמבטיםהמייצר~נא;פטיביצורעצמית,הגנהיעילה,(ראותבעמק

ויישוםלמעקבעירונייםאופטייםמכשיריםבהתנחלויותלראות"אפשראומר:וייצמד

גםהמעקבמכ~וןהמאוחרהמודרניהעידןשלהקולוניאליהכיבושבתנאיכוח."של

שתיביןהחלטיתחלוקהבמקוםולהפך.נשקככלימשמשתהעיןחוץ.כלפיוגםפנימה

יצרהמערביתהגדהשלהמיוחדהשטח"ארגוןוייצמד,מסבירקו·גבול,לאורךמדינות

ופיקוח."מעקבבאמצעותאלהאלאלההמתייחסיםארעייםגבולותמרובות,הפרדות

אלאוהפרדה,מעקבפיקוח,שלענייןרקאיננוהקולוניאליהכיבושאלה,בתנאים
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במתכונת ,) splintering occupation (מפצלכיבושזהובירור.גםלמעשהפירושו

ושכונותפרוורים(מובלעותהמאוחרהמודרניהעירןאתהמאפייןהמפצלהאורבניזם

 56מגוררות),

שלרשתמאפיינתהמפצלהקולוניאליהכיבושאתהתשתית,שלמבטהמנקורת

בניסיוןלזהמתחתאומעלזההשזוריםומנהרות,גשריםמהירים,עוקפיםכבישים

וייצמד,פיעלפאנון.שלההררית"ההדרה"עקרוןאתלשמר

חםהפלסטינים.שלמאלחהישראליותהתנועהרשתותאתלהפרידהיאהמעקףכבישימטרת

בחןבנקודותאחד.נוףהממלאותנפרדותגיאוגרפיותשתישלחפיפתןאתלפיכך,מדגישים,

המאפשרותצרות,עפרדרכיחופריםלרובארעית.הפרדהיוצריםזו,אתזוחוצותאכןהרשתות

צבאיורכבמשאיותבחיפזוןנעיםבחםהרחבים,המחיריםלכבישיםמתחתלחצותלפלסטינים

 57חחתנחלויות.ביןישראלי

צירפניעלקהיליותמופרדותמפצל,קולוניאליוכיבושאנכיתריבונותשלבתנאים

Y · הקרקע.פניעלרקאינםהקרבשרותאלימות.אתרישלהתרבותגוררזהמצב

האדמהביןהמשכיותאיןעימות.לשטחיהופכיםהםגםוהאוויריהתת·קרקעיהמרחב

ועליונות.תחתונותלשכבותנחלקיםעצמוהאוויריבמרחבתחומיםואפילולשמים,

מקבלכבושכשטחהרקיעמחורש.ביטויכאןמוצאת ) the top (העלשלהסימבוליקה

טכנולוגיותהאוויר.מןברובןמתבצעותהשיטורפעולותשכןמהותית,חשיבותלפיכך

מטוסיחיישנים,נושאיטייסללאמטוסיםרומה:באופןהןאףמנוצלותאחרותרבות

מטרות"הולוגרמטיזציה'.'טכניקותתצפית,לווייניתקיפה,ומסוקיהוקאיימטוסיסיור,

בדייקנות.עתהמוגדרותההרג

שהותאמההבינייםמימימצורלוחמתשלבטקטיקהמשולבתזודייקנות

מערכתשלושיטתימתואםהרסהעירוניים.הפליטיםמחנותשלהרשתותלהתפשטות

מיםקרקע,משאבישלהפקעתםאתמשליםהאויבשלוהעירוניתהחברתיתהתשתית

הריסתהאויב:לניטרולאלהבטכניקותחיוניתפקירממלאהבולדוזראווירי.ומרחב

תקשורתוחסימתהפצצותבברורים,מיםמכליניקובזית,עציעקירתוערים,בתים

תעופה,שרותמסלוליחרישתהחשמל,במערכתושנאיםכבישיםהריסתאלקטרונית,

ופוליטיים·תרבותייםסמליםבזיזתמחשבים,ניתוץורדיו,טלוויזיהמשדריניתוק

אחרות,במלים .רפואיציורושרירתהפרוטו·פלסטיניתהמרינהשלביורוקרטיים

ואילומעל,ולהרגבאווירלשיטורמשמשהאפצ'יהתקיפהמסוק 58תשתית,מלחמת

לכיבושגורבניהפחדה.וכאמצעימלחמהככליהקרקעעלמשמשהמשורייןהבולדוזר

הטרורשלהיי·טקציורשלעליונותמבססיםאלונשקכליהמוקרם,המודרניבעירן

 59המאוחר,המודרניבעירן
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הואהמאוחרהמודרניבעידןהקולוניאליהכיבושהפלסטיני,המקרהשמדגיםכפי

ונקרו·פוליטיים.ביו-פוליטייםכוחותמשמעת,שעניינםכוחותכוחות:כמהשלחיבור

השטחתושביעלמוחלטשלטוןהקולוניאליתלרשותמעניקהשלושהביןהשילוב

הרגשל(מדואליות)איפנוןמאפשרהואצבאי.מוסדעצמוהואהמצורמצבהכבוש.

משמשותשלמותאוכלוסיןקבוצותלפנימי.החיצוניהאויבביןמפרידאינואשר

היום·יוםחייהעולם.מןומנותקיםנחסמיםבמצורוהעיירותהכפריםלריבון.מטרה

דעתםבשיקוללהשתמשחופשניתןהמקומייםהצבאלמפקדיצבאי.לענייןהופכים

אישוריםמחייבתהטריטוריאלייםהתאיםביןהתנועהלירות.ובמימתילשאלהבאשר

נמנעיםהמקומיתמהאוכלוסיהשיטתי.באופןנהרסיםמקומייםחברהמוסדותרשמיים.

הגלויה.להורגלהוצאהנוסףסמויהרגשלה.ההכנסהאמצעי

והטרונומיהמלחמהמכונות
\ 

המודרניבעידןהקולוניאליהכיבושבתנאיהנקרו·כוחפעולתאתשבחנוכיוון

מנקודהחלקהןההווהמלחמותבנות·זמננו.למלחמותלפנותעתהברצוניהמאוחר,

יותרמוקדמותתיאוריותבאמצעותלהבינןאפשראיכמעטולמעשהבזמן,חדשה

אפילואוו"בלתי·צודקות","צודקות"מלחמותשלטיפולוגי;תחוזית","אלימותשל

בעידןמלחמותבאומן,זיגמונטפיעל 60קלאוזביץ,פוךקולשלהאינסטרומנטליזם

שטחים.עלוהשתלטות ) conquest (כיבושכמטרהלעצמןמציבותאינןהגלובליזציה

פגע·וברח.שלפעולותהןאלהאידיאלי'באופן

ברורמעולםהיהלאלואו·טקללוחמתהיי·טקלוחמתביןוהולךהגוברהפער

יושמהאלהמקריםבשניקוסובו.ובמערכת(הראשונה)המפרץבמלחמתמאשריותר

")במלוא overwhelming and decisive force "(ומכריע"מהמם"כוחשלהדוקטרינה

חסרבאופןההרסיכולתאתשהכפילהצבאית-טכנולוגיתלמהפכהתודותעוצמתה,

ליכולתלחימוש,רב,בגובהלטיסהמתייחסתשהיאככלבאוויר,המלחמה 61תקדים,

מעטהבעלותופצצותחכמותבפצצותהשימושמצוינת.דוגמהמהווהולמודיעיןראות

בטיליםאלקטרוניים,בחיישניםמרחוק,לשיגורהיי·טקבנשק ,) DU (מדוללאורניום

ובתבונה·במזל"טיםהתגנבות,בכושרחנק,ופצצותמצררבפצצותלייזר,מונחי

האויב.שליכולתואתבמהירותניטולהמפרץמלחמתבמשךקיברנטית

במטרההתשתיתנגדמלחמהשלצורההסרביתהיכולתעלהערעורלבשבקוסובו

כורידלק,מאגריתקשורת,רשתותמהירים,כבישיםברזל,מסילותגשרים,להרוס

שלההוצאה-לפועללהניח,היהשאפשרכפיביוב.מתקניוכןכוח,ותחנותחימום
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שללקריסההביאהבסנקציות,השתלבההיאכאשרבפרטזו,צבאיתאסטרטגיה

רבהבבהירותזאתמראההאזרחייםלחייםהמתמשךהנזקהאויב.שלההחייאהמערכת

מערכתבעתכלגרד,בשולי Pacevoהפטרוכימיתהתשלובתהרסלמשל,במיוחד.

כספית,אמוניה,פי·וי·סי,כלרדידבאזור,רעיליםחומריםהרבהכל·כך"הותירקוסובו,

הנשיםולכלהפלהלעבורהרותלנשיםהמליצושהרשויותכךכדיעדודיאוקסין,נפטא

 62שנתיים."בתלתקופהמהריוןלהימנעהמקומיות

מבליהאויב,עלכניעהלכפותהיאהגלובליזציהבעידןמלחמותשלמטרתןכן,אם

ובנזקשלהןהשולייםבתופעותצבא,פעולותשלהמיידיותבתוצאותיהןלהתחשב

אסטרטגייתאתההווהמלחמותמזכירותזה,במובן .) collateral damage ("בלתי·נמנע"

"הכיבושמלחמותאתאוקבעמדינותשלאסטרטגיהמאשריותרנוודיםשלהלוחמה

באומן:כדברי .המודרניהעידןשלהטריטוריאליותוהסיפוח"

עלנייחותאוכלוסיותעםבעימותעליונותןאתמבססותבהווה]למלחמההיוצאותבמדינות

ללאולהיעלםהתרעהוללאמקוםמשוםלכאורה,להופיע,יכולתןעל ,שלהןהתנועהמהירות

אתהמגביליםהדבריםלאותםלהזדקקובלימטען·יתרללאבקלות,לנועיכולתןעלאזהרה,

 63נייחת.אוכלוסיהשלוהתמרוןהתנועהכושר

הגלובאליתהניידותבעידןחשובמאפייןגלובאלית.ניידותשלרגעהואזהחדשרגע

שלהבלעדיהמונופולאינםשובלהרוגהזכותוהפגנתצבאיתשפעילותהעובדההוא

קשהמעתהאלה.פונקציותלביצועהבלעדיהאיפנוןאיננושובסדיר"ו"צבאהמדינה,

ועולהצומחזאתתחתמסוים.פוליטיבמרחבסופיתאומוחלטתלסמכותלזכותלטעון

לבלי·הפרד,בזוזווהסתבכושנערמווחלקיות,חופפותזכויות·שלטוןשלאחידלאמארג

מספרהכוללבמארגבזה,זהגיאוגרפיתשזוריםדה·פקטויורידייםמקריםשבמסגרתו

בארגון 64ומובלעות,א·סימטרייםעצמאותהסכמימורכבות,בריתות·נאמנ~תשלרב

האבחנהעלבהתעקשותהיגיוןשוםאיןטריטוריאליות,ותביעותזכויותשלזההטרונומי

ברור.גבולותתוואיקייםביניהםל"חיצוניים","פנימיים"פוליטייםתחומיםבין

כאןהשתנתההמדינהשלהפוליטיתהכלכלהאפריקה.אתלדוגמהניקחהבה

שוברבותאפריקאיותמדינותהעשרים.המאהשלהאחרוןהרבעבמשךקיצוניבאופן

יכולותאינןהןבשטחיהן.כפייהואמצעיאלימותעללמונופוללטעוןיכולותאינן

כוחשווקים.למוצרהפכהעצמההכפייהטריטוריאליים.גבולותעללמונופוללטעון

והקונים.הt;ו~קשללזהותמשמעותכלכמעטבושאיןבשוקונמכרנקנהצבאיאדם

אבטחהחברותאזוריים,מנהיגיםשלצבאותפרטיים,צבאותעירוניות,מיליציות

אובאלימותשימושלעשותהזכותאתלעצמםתובעיםכולםלאומיים,וצבאותפרטיות

אלימותסוכניעניות.למדינותצבאמשכירותמורדיםותנועותשכנותמדינותלהרוג.

 6מטעם
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ויותריותרומינרלים.עבודהחיוניים:כפייהמשאבישנימספקיםשאינם·מדינות

ילדים·חיילים,מאזרחים·חיילים,מורכבאפריקהצבאותשלהמכריערובםכימוצאים

 65צבאיים,וקבלניםשכירי·חרב

מכונותוגואטארי,דלזבעקבותלכנות,שנוכלמהלפיכךצצוהצבאותשללצידם

עםזהמתלכדיםאוהמתפצליםחמושים,אנשיםשלממקטעיםהמורכבות 66מלחמה,

ארגוניםהןהמלחמהמכונותלנסיבות.ובהתאםעליהםהמוטלותלמשימותבהתאםזה

גמיש.-למרחביחסםצורה.לשנותביכולתםהמאופייניםומבוזרים,פולימורפיים

וכלהמאוטונומיה(החלהמדינהתצורותעםמורכביםמקשריםנהניםהםלעתים

היאלמכונת·מלחמה.עצמהאתלהפוךעצמה,בכוחותיכולה,המדינהמלא).בשילוב

חדשה.מכונהשלבבנייתהלסייעאוקיינזת,מכונת·מלחמהלעצמהלאמץיכולהגם

בתוכןמשלבותהןאךהסדירים,הצבאותמןכוחותלעצמןשואלותהמלחמהמכונות

הצבאותוהדה·טריטוריאליזציה.הקיטועלעקרוןהיטבהמותאמיםחדשיםמרכיביםגם

מכונותשלאחריםאואלהמאפייניםלהםלאמץבקלותהםגםיכוליםמצידםהסדירים

מלחמה.

ארגוןשלהןמאפיינים,להוישתפקידים,ריבויבקרבהמשלבתהמלחמהמכונת

אףוהיאקורבנותיה,אתובוזזתבשבילוקחתהמכונהמסחרית.חברהשלוהןפוליטי,

משאבישלהקרקעמןההפקהאתלאפשרמנתעלעצמה.משלמטבעותלהטביעיכולה

רשתותעםקשריםהמלחמהמכונתקושרתולייצאם,שבשליטתהבאזורהנמצאיםטבע

העשרים,המאהשלהאחרוןברבעבאפריקהלהופיעהחלוהמלחמהמכונותעסקיות.

אתלבנותהפוסט·קולוניאליתהמדינהשלונחלשתההולכתליכולתישירהבתגובה

הכנסותארגוןעניינהזויכולתחברתי.וסדרפוליטיתסמכותשלהכלכליותהאושיות

היטב.מוגדרגיאוגרפיבאזוראליהםהגישהוויסותטבעבמשאבישליטהוכןהמדינה,

צץזו'יכולתעללשמורהמדינהשלבכוחהירידהחלהכאשרהשבעים,שנותבאמצע

השמוניםבשנותמרחבית.להתפצלותהמטבעשליציבותחוסרביןברורקשרועלה

סבלושונותומדינותיותר'לנפוצההמטבעערךקריסתשלהברוטאליתהחוויההפכה

שינוייכגוןבתעלוליםלחזותהיהאפשרבהן(שניםהיפר·אינפלציהשלממחזורים

עלהכספיםמחזורהשפיעהעשריםהמאהשלהאחרוןבעשורפתאומיים).מטבע

שונות.דרכיםבשתילפחותוהחברההמדינה

משאביםנשלוהתרכזותםנזילותשלכלליתלהתייבשותעדיםהיינוראשית,

ויותריותרלתנאיםכפופהחיתהאלהלאפיקיםהגישהמוגבלים.באפיקים rנזילים

החומרייםהאמצעיםבעליהאנשיםמספראחתבבתקטןמכך,כתוצאהדרקוניים.

השגתםהיסטורית,מבחינהכספיים.חובותשליצירתםבאמצעותבהםבתלוייםלשלוט

הןמרכזי,מרכיבתמידחיתההחובמנגנוןבאמצעותזמןלאורךושמירתםתלוייםשל
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חיונייםהיואלהקשרים 67פוליטיים,קשריםקשירתשלבתהליךוהןהאדםבייצור

היהאפשראיכאשר .שלווהשימושיותחשיבותוולהערכתהאדםשלערכולקביעת

אולכלי·משחק,לעבד,להפכוהיהאפשרהאדם,שלושימושיותוערכואתלהעריך

ממנו.להיפטרואזלקליינט,

הופקומהםבאזוריםכספיםשלתנועתםוקיבועהמבוקרההכנסותזרםשנית,

התחשיביחסיאתוהסיטמובלעות,כלכלתשלהתהוךנ:יהאתאיפשרספציפייםמשאבים

ערךרבימשאביםבהפקתהקשורהפעילותשלריכוזהלחפצים.אדםבניביןהישנים

מלחמהשלמועדפיםלמרחביםהמובלעותאתלחילופיך,הפך,אלהמובלעותסביב

 68עצמה,המלחמהאתמלבההאזוריםמוצרישלוגוברתהולכתמכירותרמתומוות.

 69משאבים,והפקתמלחמהמכונותמלחמות,הפקתביןלפיכךצצוחדשיםקשרים

המקומיתברמהאינטנסיביותעסקיותכלכלותשלביצירתןמעורבותמלחמהמכונות

עומסתחתפורמאלייםפוליטייםמוסדותשלקריסתםהמקומות,ברובהאזורית.או

(במקרהמלחמהמכונותמיליציה.כלכלותשלליצירתןלהובילנוטההאלימות

מאוד.מאורגניםחמסלמנגנוניבמהירותהופכותמורדים)תנועותאומיליציותזה

רשתותשלמגווןומנצלותשבשליטתןוהאוכלוסיותהאזוריםעלמסיםמטילותהן

כאחד.ופינאנסיתחומריתתמיכהלהןהמעניקותמהגריםוקהיליותטראנס·לאומיות

שלבעלייתהלהבחיןאפשרמשאביםהפקתשלהחדשהלגיאוגרפיהבצמידות

משאבישלושדירתםהפקתםהריבוי.ניהולשעיקרה ) governmentality (ממשלתיךת

מקטגוריותלמנועברוטאלייםניסיונותעםבידידצועדתמלחמהמכונותבידיטבע

פרדוקסאלי,באופןאו,במרחב,אותםולקבעהתנועהחופשאתאנשיםשלשלמות

ששוברחבים,שטחיםפניעללהתפזרעליהםלכפותהמקום,עםקשריהםאתלהתיר

אוכלוסיהקבוצותזו,בנקודההטריטוריאלית.המדינהגבולותבידימוגדריםאינם

קורבנותילדים·חיילים,מורדים,שלבודדיםלמרכיביםמתפרקותפוליטיותכיחידות

שלהדגםפיעלגרידא,קורבנות·טבחאואוניםוחסריאבריםכרותיאזרחיםופליטים,

נכלאיםמזעזעים,מנוסהמסעותלאחרה"ניצולים",בעודעתיקה,קורבנותהקרבת

 70החריג,שלובאזוריםבמחנות

ואכיפתהשיטורשיטותאתהקולוניאלי.ייהצומןשונהממשלתיותשלזוצורה

השליטאתהמאפייניםציות·למראית·עיז,לביןציותביןוהבחירההמשמעת

טראגיגםולפיכךיותר,קיצונימשהובהדרגהמחליףוהפוסט·קולוניאלי,הקולוניאלי

החושי,האנטומי,המרכיבהמגע,מרכיביותרחזקיםהיוםשלההרסבטכנולוגיותיותר.

גופםעלהדוקבפיקוחתלויעדייןהכוחאם 72למוות,חייםביןהיאהברירהשבובהקשר

פחותמעוניינותהחדשותההרסטכנולוגיותהריבמחנות),בריכוזם(אואדםבנישל

הזמן,בבואהגוף,ברישוםמאשראכיפת·משמעתמנגנוניבתוךהאדםגוףברישום
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הכללתולחילופין'ה"טבח".עכשיומייצגשאותההמקסימלית,ההכללהשלבסדרה

שאינםלאלהנשקהנושאיםאלהביןהחברתיתהאבחנהאתהעמיקההסכנהמצב

המלחמההנשק"]),חלוקת["חוק loi de repartition des armes (נשקנושאים

קבוצותביןמתנהלתהיאריבוניות.מדינותשתישלצבאותביןופחותפחותמתנהלת

להןשאיןאחרותחמושותקבוצותוכנגדהמדינהשלמסיכהמאחוריהפועלותחמושות

הןהצדדיםשנישלהמרכזיותהמטרותמוגדרות:בטריטוריותשולטותהןאךמדינה,

במקריםמיליציה.במסגרתשאורגנואוכלוסיותאוחמושותבלתיאזרחיותאוכלוסיות

לחלוקהגרמוהםהמדינה,כוחעללגמריהשתלטולאחמושיםמשטרמתנגדישבהם

מודלפיעלמנהליםהםאותםשלמיםאזוריםעללשלוטוהצליחוטריטוריאלית

 73מינרלים,מרבציקיימיםבהםבאזוריםבפרטפיאודלי,

המתיםהגופיםטבח,שלבמקריםבמיוחדבהרבה.משתנהאינועצמוההרגאופן

לפיכךאותםרושמתשלהםהמורפולוגיהפשוטים.שלדיםשללמעמדמהרמודחים

הגוףמהותנקבר,שלאכאבשלפשוטמותרהאבחנות:חסרתהכלליותבמרשם

רצח·שלבמקרה .אכזריבטשטוששטובעומוזריםמרבציםהמשמעות,וחסרתהריקה

לאאםלראותם,היהשאפשרככלשלדיםמספרנשמרולפחותשם-ברואנדההעם

גיסא,מחדהמוזרהוקרירותםהשלדיםהתאבנותביןהמתחבולט-מקבריהםלהוציאם

משהו.לסמןמשמעות,להכילהעיקשתנחישותםגיסאומאידך

מטרדות"חופשניוונית: ataraxiaכלשאיןנראהאלהאילמיםעצמותבשברי

אחרים,במקריםהתרחש.שכברלמוותהסירובלאשלייתפרטדברבהםאיןהנפש"],

לפריסההדרךאתהקטיעהמפלסתידי'המיהמוותאתאבריםקציצתמחליפהבהם

מטרותיהןשביןכירורגית,והסרההתמוססותשלמדויק,חיתוךשלבשיטותושימוש

זמןלאורךנשמריםהדמי~רגיתהכירורגיהשלאלהשרידיםעצמות.גםלמנותאפשר

ה~מרהשלהןהגוףשלמותאשרתבניותאךחיות,תבניותספקבליהגוף:בתבניות

לוודאהואאלהשלתפקידםלסגרם.שקשהענקבפצעיבקפלים,בשברים,בחתיכות,

אוסביבוהאנשיםומעיני-הקורבןמעיניימושלאהקטיעהשלהמורבידישהחיזיון

סביבה.

ומתכתתנועהעל

זה:מולזהניצביםלכאורהסותריםהיגיוןסוגישנישבהפלסטין,שללדוגמהנשובהבה

לחשובברצוניאלה,הגיונותשניבחינתאגבהשרידה.שלוההיגיוןהשאהיד,שלההיגיון

גיסא.מאידךוהחירותהטרורועלגיסא,מחדוהטרורהמוותשלהשאלותשתיעל
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המוותואתאחדבצדהטרוראתלהציבאפשראיאלההיגיוןסוגישניביןבעימות

האדם ,ק~~טיאליאסלנושמזכירכפיזה.שלבלינוזהטבועיםוהמוותהטרור .באחר

הנופליםבקרבהעומדזהרבות,מיתותשידעהמוות,שלבדרכושעמדזההואששרד

והצליח,הרביםאויביוכלכנגדשעמדזההואששרדהאדםדיוק,ליתראוחי.עודוהוא

הצורהשבגללהרבה,במידההסיבה,זו .תוקפואתלהמיתאףאלא ,חייואתלמלטרקלא

אדם"כלההישרדותשבהיגיוןכךעלמצביעקאנטיההרג.היאההישרדותשלהבסיסית

הופכתההישרדותבהיגיוןאפילו,יותרעודקיצוניבאופןאחר".אדםכלשלאויבוהוא

מותודווקאמת.אחרמישהוכיבידיעהחשיםשאנולסיפוקהמוותלמראההאדםזוועת

אתלחוששרדאשרלאדםהגורמיםהםכגוויה,האחרשלהפיזיתונוכחותו ,האחרשל

 74יותר,בטוחלחושששרדלאדםגורםמומתאויבכלייחודו.

המעלה"המתאבד"דמותהואתמציתושונה.במסלולנעהשאהידשלההיגיון

טנקאוטיליםמסוקבאמצעותההרגביןישמהותיהבדלאיזהשאלות.כמהבעצמה

מונעלמוותגורמיםאנובוהנשקביןהאבחנההאםגופנו·שלנו?באמצעותההרגלבין

המיתה?ואופןההריגהאופןביןכלליתחליפיןמערכתשלהתווייתהאת

למות·המועמדבמופגן.נשקנושאואינורגיליםחיילמדילובשאינוה"מתאבד"

זהבמובןהמלכודת.נטמנהשעבורוהציידהואהאויבמטרותיו.אחררודףקדושים

נקודתהשוק,הדיסקוטק,הקפה,ביתהאוטובוס,תחנתההתקפה:לאתרחשיבותיש

היום·יום.חיישלהמרחבים ,כלומר-הכבישהביקורת,

למותהמועמדההתקפה.שלהאתרלסוגייתמתוספתהגוףשללכידתוסוגיית

שיתפוצץ·עוד·מעט.המטעןאתשלו,הנשקאתהמסווהלמסיכהגופואתהופךהקדוש

שלצורתואתהנושאנשקכליאותובבירור,לעיןהנראיםהטיל,אוהטנקכמושלא

שלקרובכהמרכיבזהוהגוף.מןלחלקהופךהמוסווההמטעןנראה.בלתיהואהגוף

הסוחף ,אותוהנושאהאדםגוףשלקיומואתמבטלהואעצמוהפיצוץשבשעתהגוף

הגוףנשק.כלימסתיררקאינו ,כןאםהגוף,אותם.מרסקאואחרים,שלגופםאתעימד

ממש.בליסטיבמובןאלא ,מטאפוריבמובןלאנשק,לכליהופך

והתאבדותרצחה"אחר".שלבמותוהפרדלבליכרוךמותי·שליאלה,בנסיבות

נרדפות.הןוההשמדה-העצמיתההתנגדותרבה,,במידה.לפיכךאחדבמעשהמתקיימים

בשרלפיסותהעצמיואתהאחראתלהפוךלפיכ,ךפירושו,מותואתלפלונילחלוק

היאהמלחמהזהבמקרהקבורה.בטרםרבבעמלונאספותעברלכלהמתפזרותדומם,

מנתעלאויבו.לגוףהאפשרככללהתקרבהאדםעללהרוג,מנתעלבגוף.גוףמלחמת

וההסוואה.הקירבהבאמצעותהמרחק,שאלתאתלפתורישהפצצהאתלהפעיל

שלי·הואאשרזהרקאינוהמוותשבודמים,שפיכותשלזהאופןלפרשעלינוכיצד

המוותמןזהמוותשונהכיצד 75האחר?שלמותועםבידידצועדגםתמידאלא Iעצמי
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שלבמונחיםמחושבשליההישרדותמחירשבובהקשרהטיל,אוהטנקמביאאותו

נפרדתבלתילמותהנכונותהשאהיד,שלבהיגיוןאחר?אדםלהרוגונכונותייכולתי

חייםלתתהאפשרותבפניהדלתאתלסגורכלומר'עמ,דהאויבאתלקחתמהנכונות

אחריםעלהמוותאתלכפותהרצוןשעיקרונוסף,היגיוןסותרנראהזההיגיוןלכל.

כזה,במקרהכוח.שלכרגעההישרדותרגעאתמתארקאנטיעצמי.חייאתולשמר

שלנו,(במקרההאחריםכאשרמקום,באותולהיותהאפשרותמןבדיוקנובעהניצחון

אחריםלהוציאהקלאסי:פירושופיעלהגבורההיגיוןזהושם.אינםכברהאויבים)

שלי.מותיאתלהרחיקבזמןובולהורג

בהכרחמבוססאינוזהסימולההרג.שלחדשסימולמתגלההשאהידשלמותובהיגיון

אךהשאהיד.למדיהופךעצמוהגוףציינתי,שכברכפילחומר.הצורהביןהיחסיםעל

לאאיןעצמולגוףמוות.ומפניסכנהמפניעליולהגןשישדבררקאינוכשלעצמוהגוף

השאיפהעלהמבוססהפשטה,שלמתהליךנובעיםוערכוהגוףשלכוחוערך.ולאכוח

גוברבוהעליונות,רגעאתשקבעכיוון-השאהידאתלראותניתןזה,במובןלנצח.

במוותאחרות,במליםהעתיד.בסימןשפועלכמי-כבן·תמותהקיומועלהסובייקט

ההווה.לתוךהעתידמתמוטט

גרידא,לעצםהופךהואתחילה,שלבים.שניהגוף·במצורעוברהנצחאלבשאיפתו

אתלגוףמעניק-ההתאבדות-הגוףמומתשבוהאופןכך,אחרהיוצר.בידכחומר

שאיתכונותהגוף,שהואלחומרשוב,אוהגוף,שללחומרמעניקיםאנומשמעותו.

לגוף.חיצוניטרנסצנדנטי nomo ,~·מאלאכעצם,הגוףשלמאופיולהקישןאפשר

לחייקיוםלתתההקרבה,אקטבאמצעותשתפקידו,מתכתלגושהופךבמצורהגוף

נחלץכאחד,מטאפורי,ובאופןלמעשה,הלכהובמוות,עצמואתמשכפלהגוףנצח.

והכיבוש.המצורממצב

כיטועןהיידגרמרטיןוהקרבה.חופשטרור,ביןהיחסיםאתלסיכום,לחקור,ברצוני

 76אמיתית,אנושיתחירותכלשלההחלטיהמצבהואהאדםשל"היות·לקראת·המוות"

למותחופשישהואהעובדהבשלורקאךחייו'אתלחיותחופשיהאדםאחרות,במלים

אקזיסטנציאלימעמדל"היות·לקראת·המוות"מעניקהיידגרבעודואולם,מותו.את

מגלהאינודברשללאמיתו"הקורבןכי,באטאיאומרחירות,שלאירועבוורואה

גםהוא .) negativity (השלילהשלהמוחלטתהתגלמותהרקאינוהמוותכלום."ולא

שהואפןהאנושי'הסובייקטשלהחייתיהפןאתהמוותחושףבאטאיבשבילקומדיה.

שלבסופושהוא,כפילהופיעמנת"עלהסובייקט.שלהטבעית""הווייתובשםמכנה

שיתבונןכךעל·ידי-בחייםבעודוזאתלעשותעליויהיהאךלמות,האדםעלדבר,

חילהיותהאנושיהסובייקטעלאחרות,במליםמוסיף.הואמלהתקיים,"ויחדלבעצמו

למות·ממש.שלהדימויעםלחיותמותו,אתלהכירעצמו,המוותברגעבדיוקלגמרי
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המודעת.ה~שותאתמבטלשהעצמיבעתבדיוקבעצמילהכרהלהפוךחייבעצמוהמוות

באורחשקורהמהאולקרות,שעומדמהזהלפחות(אושקורהמהזהמסוים,"במובן

בטקסקורבנות.שלהקרבתםבעת ,) subterfuge (תואנהשלבאמצעותהוחומק),נסתר

אתבראותומתהואלפיכךהמוות.סףעלהקורבןחייתעםהמוקרבהאדםמזדההזה

הקורבן.נשקעםבאחת,עצמו,שלוהרצוןבכוחמסוים,במובןאפילו,ולפעמיםמותו,

הסובייקטשבוהאמצעי Iיותראופחותהוא,המשחקבאטאיבשבילמשחק!"זהואך

 77בחירה,"מתוךשוללעצמואת"מוליךהאנושי

במקרהכיספקאיןל"מתאבד"?השוללוהולכתהמשחקרעיונותמתייחסיםכיצד

בןהקורהיותשל Iהמתת·עצמושלהספקטקולריהאקטפירושובןהקור Iהמתאבדשל

המוות.אלישירותוקרבהמותו,עלכוחהאתמשליטההעצמיתההקרבהשלו·עצמו.

הרעיוןההוויה.המשכיותעלהשפעהאיןגופי·שלישלשלהרסהאמונהמןנובעזהכוח

זהכפול:איסורשלביטולו Iכאןהיא,העצמיתההקרבהלנו.מחוצהקיימתשההוויההוא

פרימיטיבי,לקורכןבניגודואולם,רצח.שלוזה(התאבדות)עצמיתהקרבת·קורבןשל

עבירה.שלאופימקבלכאןהמוותקורכן.תחליףשלתפקידממלאתאינהחיהשום

ההגליאניתלפרדיגמהקשורהואאיןכפרה.שלממדלואיןהצליבה,כמושלאואולם,

אףאותו,הרגאשרהאדםשלבזהותולהכיריכולאינומתאדםאכן,ההכרה.יוקרתשל

ואין,טהורכביטולהמוותמתרחששכאןדברשלפירושוהאםבחיים.איננושובהוא

ושערודיה?כמותר

 1הקולוניאליהכיבוששלאוהעבדות,שלהמבטמנקודתזאתקוראיםשאנובין

הןהמגדירמאפייןהואהטרורשראינו,כפילבלי·הפרד.בזהזהשזוריםוהחירותהמוות

מהוויםזהוגםזהגםהמאוחר.המודרניבעידןקולוניאלייםמשטריםוהןעבדותמשטרי

לחוותפירושוהמאוחר,המודרניבעידןכיבושתחתלחיותוחווייתה.לאי·חירותדוגמה

עבר,מכלמחסומיםצבאיים,מוצביםמבוצרים,מבניםבכאב":"היותשלמתמידמצב

הכולאעוצרמכות,חקירות,השפלה,שלכואביםזיכרונותבחובםהנושאיםמבנים

חשוכיםברחובותבסיורחייליםשחר,עדמדמדומיםמדיהצריםבבתיהםאלפיםמאות

המושפליםהוריםמצופי·גומי'מכדוריםשהתעוורוילדיםעצמם,מצלמבוהלים-

אלשעשועלמטרותיריהקיר'עלמשתיניםחייליםמשפחותיהם,בנילעיניומוכים

פחדלתותעלההולמתהידפוגעניות,סיסמאותשלבקולשירההגגות,עלמיםדודי

מגורים,שכונותבלבאשפההשלכתמסמכים,החרמתהילדים,אתומפחידהרעועות

עצמותגחמה,בשלהגבולמעבראתסוגריםאוירקותבדוכןבועטיםמג"בשוטרי

 78טירוף,של~ודאימסוים_סוגהמתיםקורבנותירי,שנשברו,

חתומיםהמוות)באמצעות(משפטהמצוקהואילוציהחייםמשמעתכאלה,בנסיבות

רעיוןהואלזהזהוהחירותהמוות ,הטרוראתשקושרמה .) excess (ה:ב:;ורבאות
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רגעהכלבסךהואכאן,העתיר,פוליטיקה.ושל ) temporality (זמניותשלאקסטאטי

לאהגאולה.מתווךהואבהווההמוותהושגה.לאעדייןאשרחירותשלחזון-ראייהשל

ומןהטרורמן"השחרורהואהמוותמחסום,אוקו·תוחם,גבול,עםמפגשהואשאיןרק

היאמתמשכתעברותפניעלהמוותשלזו,העדפהגילרויפולשמצייןכפי 79השעבור,"

ומשמעותוטבעועצםהואאי·חירותאםהעדרה).(אועצמההחירותשללטבעההפירוש

שבוהאופןגםהואבדיוקחסראותוהריהקולוניאלי'הנתיןאוהעברבשבילהקיוםשל

עבריםשלקבוצותשלאוהפרט,שלהתאבדותלמעשיבהתייחסובתמותתו.מכירהוא

כאללמוותלהתייחסזהבמקרהאפשרכיגילרויאומרעברים,לוכדיבירישנתפסו

אבלשליטה.ליישעליוואשרממנואשרזהבדיוקהואהמוותשכן .) agency (סוכנות

 .) negation (והשלילההחירותפועליםשבוהמרחבגםהואהמוות

םיכום

(נקרו-פוליטיקה)המוותלכוחהחייםשעבורשלעכשוויותצורותכיטענתיזהבחיבור

דיאיןכיהראיתיוטרור.קורכןהתנגדות,ביןהיחסיםמערךאתמהותיבאופןמשנות

המוות.שללכוחוהחייםשעבורשלעכשוויותצורותלהסבירכריהביו·כוחבמושג

אתלהסבירבניסיוןוהנקרו·כוחהנקרו·פוליטיקהרעיוןאתהצעתילכך,בנוסף

בנישלמרביהרסלמטרותנשקכלימופעליםההווה,בעולםבהן'השונות,הדרכים

במסגרתןאשרוייחודיות,חדשותחברתיקיוםצורותמוות,עולמותשלויצירתםארם

סטאטוסאלהבאוכלוסיותלפרטיםהמעניקיםחיים,תנאיענקאוכלוסיותעלכופים

האכזריותשלהמורחקותהטופוגרפיותמןכמהזהחיבורהתווהכןמתים.חייםשל

התנגדותביןהגבולותנקרו·כוח,שלבתנאיםכיוהציעוהמושבה)העבריםמטע(ובפרט

מטושטשים.גבולותהםלחירות,כשאחידהמוותביןלגאולה,קורכןביןלהתאבדות,

נחבאאהוביהמאנגלית
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המדינהמדעבתחוםמופיעותשהןכפיריבונותשלהמסורתיותהתפיסותמןעצמומנתקהחיבור

גבולותיהןבמסגרתהריבונותאתמציבותלרובאלהתפיסותבינלאומיים.יחסיםשלהמשנהובתחום

על-לאומיים.ורשתותמוסדותבמסגרתאובמדינה,כוחםשמקורמוסרותבמסגרתלאום,מדינותשל

ולביו·כוחלמלחמהויחסיוהריבונותרעיוןעלפרקומישלשלהביקורתעלמתבססתכאןגישתי

 ll .fcו L'iete: C(JUr,s ait C(1llege de f'rcznce, 1975-1976 (Paris: Seuill ~ ut defender la()'ב;

 Hoו ner .1·c1cer: le)ק JltV(Jirאגמכן,ג'ורג'וגםראו . 1997 (, 33-55 , 75-1 )( 0 , 125-148 , 213-244

23-80 ) 1997 , il וJuverc1i11 et la vie niie (Paris: SeL ('\., מתמשכותשיחותשלתוצאההואהחיבור

בסמינריםכהרצאותניתנוממנוחלקיםוורג'ה.ופראנסואהברקנרידג'קארולאפאדוריי'ג'וןארעם

בת'גאונקר,פראמשווארריליפגילרוי,פולויוהאנסבורג.היינןכיויורק,כיושיקאגו,באוונסטון,

ויגנה,באשירסוליימןסינדג'ון,לרקסימון,עברולמליכינג,קרופורדטיילור,צ'ארלזלי,בןפרובינלי,

הערותהעירופוסלודבורהגולדברגתיארדייריךקיסטנר,אולריקהקוויסון,אטופורמנט,קארלוס
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מטרענת

כשר?אםאאתמאפשרמה

Sie haben Pfaff'en und Professoren 

.Die viel Geld bekommen und zu allem bereit sind 

?Ja, wozu denn 

?Muessen sie denn die Wahrheit so fuerchten 

(Bertolt Brecht, DieMutter) 1 

לנהלידעולסוקרטסשבדומהפילוסופיםשלהנדירלזןמשתיירכשר"פרופסור

וולמן,ואביטלבן·זאבאהווןשגיא,אבי(הפרופסוריםעיר."שלבשוקהעיוניהםאת

כשר).לאסאישראלפרסלהענקתבנימוקיהם

השאלה:עלתשובהמבקשכלומר Iכשראסאשלהאפשרותתנאיאתלבררמנסההמאמר

מדובר .כשראסאמהוולומרלהקריםצריךכךלשםהוא·באפשר?כיצר Iכשראסא

המתעלםצה"ל,שלהאתיהקורמנסחישראל,פרסחתןהממסר,בשירותבפילוסוף

איתרוהראיונותמאמריוהזה.הצבאשלהקונקרטיתמהווייתומוחלטתהתעלמות

החיסולים,מדיניותהחיסוליםמדיניותשלציבוריתלהכשרההאחרונותבשניםשימשו

מוצגכשראסאהאינתיפאדה.במשךהצבאעוללותלכלוככלל,הסיטוני,הבתיםלהרס

אביבתלבאוניברסיטתלאתיקה.מומחהמוסר",כ"אישקבועבאופןעצמואתומציג

וער 1980משנתהפרקטיקה.שלולפילוסופיהמקצועיתלאתיקהבקתדרהמחזיקהוא

יושב·הראשהואצה"ל;שלהכלליולמטהלפיקודבמכללהכפרופסורמשמשהואהיום

חברהיהלאחרונהוערולפיתוח,למחקרהלאומיתהמועצהשלהאתיקהוערתשל

המנהלהוועדיו"רסגןהואכשרשלה.לאתיקההדיןוביתהעיתונותמועצתנשיאות

מוזמןהואלדמוקרטיה.הישראליהמכוןשלוחביבובירושליםלאתיקההמרכזשל

לפחודצריכים/הםלמהאז/כן,לכל.ומוכניםכסףהרכה/שמרוויחיםופרופסוריםכוהניםלהם"יש 1

"האם")(נובט,האמת?"מן
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ואינטלקטואליםליברליםמארגניםאותםמאמריםובקבציבכנסיםלהשתתףבתכיפות

לארגוניםאתייםקודיםלייצרמתבקשהואפעםמדישמאל.כאנשיעצמםהתופסים

להפך.אלאלגיטימי,כלאמוקעאינוכשראסאבקיצור,שונים.

באפשר?הןכיצדלגביהן:לשאולבדיןאפשרממש,נתונותשהןמכיווןאלה,עובדות

השאלהכןאםנשאלתהמציאות.על·ידימוכחשיהיו·באפשר'ההכרחשמןזהכי

מהגיסא,מאידךאוכשר?אסאאתמאפשרמההזו?התופעהאתמאפשרמההטבעית:

אינה·באפשר?מסויםובמובןנשאלת,איננהשהשאלההעובדהאתמאפשר

אקדמיחופשאקדמי,דיון

וידועהמוכרתזאת,לטשטשהאקדמיתהקהילהשלהתעמולתייםמאמציהלמרות

מבקשכאןדיוננובהן.ולתמוךהכוחעמדותעםקוליישרתמידנטתהשהיאהעובדה

בפילוסופיהשדבקמסויםמחשבהבדפוסקונקרטי:היסטוריבהקשרזועובדהלעגן

בישראלהרועאתמשרתהואשבוובאופןהאחרונותהשניםבששיםהאנגלו·אמריקאית

העשרים·ואחת.המאהראשיתשל

בתקופתההבריתבארצותהאוניברסיטאותתפקודאלעדותבהרחקתדווקאאפתח

שנותשלהשנייהבמחציתשראשיתהבתקופהכידוע,המדובר,המקארתיסטית.

הששיםבשנותוסופה-השנייההעולםמלחמתתוםאחרימידדהיינו,-הארבעים

חדשה.מפלצתיותייצרההקרההמלחמהעצמו).מקארתישלמותולאחרמספר(שנים

מדיניותלנהלהבריתלארצותאיפשרההיאבההדרךעלמעטלאיודעיםאנחנוהיום

להשמיעהיהשאמורהשמאל,מבית.בביקורתכמעטנתקלהשלאדורסניתחוץ

לענייננומקארתי.שלהחקירהועדותבידיחוסלהזו,המדיניותעלחריפהביקורת

עידןעלמחקריםכמהפרסמהשדקר .שרקדאלןהתקופה,חוקרתתורמתהאקדמי

לחקירותהקשורבכלבאוניברסיטאותשהתרחשלמהעב·כרסספרוייחדהמקארתי,

פעולהלשתףשסירבואוהקומוניסטית,למפלגהשהשתייכומרציםולפיטוריהוועדות

האקדמיהמנהיגישלהאריחלקהאמיןהארבעיםשנותבסוףספריה,פיעלהוועדה.עם

 2מרצה,למשרתראוייםאינםהקומוניסטיתהמפלגהחבריפרופסוריםכיהאמריקאית,

הקוראתהצהרה,הבריתבארצותהחשובותהאוניברסיטאות 3 7ראשיפירסמו 3-195ב

על .) to name names (ולהלשיןמקארתיועדותעםפעולהלשתףהאקדמילסגל

השתיקהזכותעלוהשמירהמהלשנהההימנעותהללו,האוניברסיטאותראשיפי

 , 93עמ' , 2002ושרקדואילך, 84,עמ' 1986שדקר 2
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 123כשר?אסאאתמאפשרמה

ואכן,למישרתם.ראוייםהםאםהשאלהאתומעוררותהסגלבאנשידופימטילות

באוניברסיטאותאקדמיסגלאנשיכמאהעבודתםאתאיבדוהחמישיםשנותבתחילת

ועדהששים.שנותעדחלופיתמשרהמצאולאכולםוכמעטהברית,ארצותשל

נשיאפיוסם ,-1949ב ,כןלפניאחדותשניםאצבע.נקףלאהאוניברסיטאותעובדי

שלושהלפטרהחלטתואתהמסבירמאמראלן,ב.ריימונדוושינגטון,אוניברסיטת

הפתיחהמילותאחרימידכותב,הואכךהקומוניסטית.למפלגהשהשתייכוסגלחברי

העדין:הנושאשלמורכבותועלנמנעותהבלתי

במכללותללמדהקומוניסטיתהמפלגהלחברילהרשותשאיןלמסקנההגעתיחדווהבלא

מאמיןאניחופשי.אדםאינוהקומוניסטיתהמפלגהחברכיכעתמשוכנעאניהאמריקאיות.

כפיאם, ...שלהולדמוקרטיההאמריקאיתלתרבותביותרהמהותיהרכיבהואשהחופש

אזאוהיא,באשדוללמדההאמתאתלבקשהיאהחינוךשלהאמיתיתמטרתוג'פדסון,שלימדנו

בפנימכשולמהווהחירותועלהגבלהכלחופשי.אדםלהיותהיאהמודהשלהראשונהחובתו

עומדכיוון,משוםמוגבלשאינוזה,מסוגחופשהחינוך.שלביותרהנעלותמטרותיוהשגת

האמריקאיהחייםאודחושלאמריקהשלהתייצבותםאתהמציינתהייחודיתהקידמהביסוד

העולם.מולאל

מדעיפיתוחהחופשית:האמריקאיתהאקדמיהשלההישגיםמןכמהמונהאלן

סודפיצוחלאוויר,בהמראההכרוכיםהמסתוריןפיענוחוהתקשורת,האלקטרוניקה

ולמוותלחייםבמאבקלנצחחופשיעםשלבידועלהבעזרתו"החוסןואפילוהאטום,

חדש,אויבבפניניצבהואעכשיווהנה ...ויפןאיטליהגרמניה,מדינות·העבדותאת

הזההחדש""האויבשללחלקוזכרכלוביה,מניהומוחק,מוסיף,הואיותר,"אכזראולי

לבד.לגמריזהחופשימדינות·העבדות.עלבניצחון

הקומוניסטיםהמרציםפסילתהאיןמעוררת.שקביעתולבעיותמודעשאלןמובן
והמקצועייםהאתייםולסטנדרטיםההוראהלחופשבעצמהמנוגדתחופשיים"כ"לא

מוקניתאדםשלכלשחושבמיכיומבהירפוסק,הואלא,האזרח?זכויותעלהמבוססים

אתלגאליסטית."צרה,גישה"נוקטשיחפוץ,מקצועבכללעסוקחוקתיתזכות

זהוערךתוכני,ערךישללימודיםיותר.עמוקהבגישהלהמירישהריקההמשפטניות

המורה.עלחובותשמטילהוא

לספקשתפקידםלאתיקה,מומחיםפילוסופים,ישבקביעתו-שלו.מסתפקאינואלן

סידניהפרגמטיסטהפילוסוףזההיה 1949בשנתתועבה.דברלכלהמקצועיהעוגןאת

שנהעשריםבמשךוכיהןהאמריקאיתהפילוסופיתהאגודהבראששעמדמיחוק.

המוקדש,בכרך-1992בשהוכתרמייורק,ביובאוניברסיטתלפילוסופיההחוגבראשות

שלמידיוהחירותמדלייתאתשקיבלמיוההומניזם",הדמוקרטיהכ"פילוסוףלהגותו,

במאמרו:מצטטשאלןמהאתטיימס",יורקב"ניו 1949בפברוארכתבדיגן,רונאלד
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מוסקותאינןהקומוניסטית]המפלגהחבריושלשמסקנותיהםהואשרלבנטי"מה

להאמיןחייבהקומוניסטיתבמפלגהשנשארמיהראיות.שלחופשיתחקירהבתהליך

אותו."וללמדמצווה,המפלגתישהקובמה

האקדמי?החופשלרעיוןמוחלטתבסתירהעומדתכזאתגורפתפסילההאין

לאאמון,מישרתהיאפרופסור"מישרתהרק:הפילוסוףאתומצטטממשיךאלן

מבטחההשמההדמוקרטית,לקהילהביחסגםאלאולסטודנט,לאוניברסיטהביחסרק

אףהזכויות.בצדחובותגםבחובונושאהאקדמיהחופשלפיכך' ...החינוךבהליכי

כאןעדשלו."האקדמיהחופשבאמתלתהללוהחובותאתלהפררשאיאינופרופסור

לבדו:ממשיךהואכאןהפילוסוף.שלהריקיםבדבריואלןמסתייע

הראויהאוניברסיטהשכלספק'ואיןהגוןלחינוךמהותיוהבונה,החיוביבמובנוהאקדמי'החופש

לדרישהרקמתייחסאינוהאקדמישהחופשכךעלעומדאניואולם,בו.לדבוקחייבתלשמה

ירוסןלאשהמרצהגםתובעהואנוסף.מהדברתובעהואאותו;ירסןלאמרצההמעסיקשמוסד

בידיאוהאמת,אחרהחופשיהחיפושאתהבולמותדוגמותבידיהפוליטית,השתייכותובידי

השגתםלטובתוהאינטגריטיהכבודההוגנות,אתמקריבאשרמפלגתי',ב'קוקשוחהדבקות

להיותגםצריכיםהםאולםכמובן,חופשיים,להיותצריכיםבני·האדם ...פוליטייםיעדיםשל

זוהיזאת.לשמועיוכלושהבלכךבו,מאמיניםשהםמהאתלומר-לרצותוגם-חופשיים

לשרוד.כדיולתחזק,לכבדצריכיםשלנוהחינוךשמוסדותהאמריקאיתהחירותמורשת

.בדבקותםאלןטועןהמפוטרים,המרציםבדיוקהםהאקדמיהחופשאתשהפר'מילפיכך

היושראתאיבדוהםמאמינים,הםבוהדברשהואכךעלובהתעקשותםהמפלגתי,בקו

הרדיקליםואתהדרךתמימי"הליברליםאתשסיכנואלהשהםומכאןהעצמי,והכבוד

המפגינההיאהיאוושינגטוןאוניברסיטתשלפעולתהכן,עליתרהאמיתיים."

ב"כלליעמדוהליכיהשכללשכוחאיןמזאת,ולבדורדיקלית,"ליברלית"מחשבה

השקופותההוגנות,הפרוצדורותלפירוטעתהנניחוהמקובל."המוכרהמינהליהקוד

ונפנהוושינגטון,מאוניברסיטתהקומוניסטיםהסגלאנשיסולקושבעזרתןוהכשרות

לדרכנו.

להלשין'סירבוכיששתקוהאקדמאיםאתוהרק,'אלןמקארתיאתשנעזובלפניאבל

אתבמהירותניתןהמפוטרים,השותקיםעללהגןפחדוכיששתקוהאקדמאיםואת

האמיתי','הרדיקלילמעשהשהוא'ליברלי',בתוויתאלןשלשדבקותולכךדעתנו

הליברלית,המחשבהדרךלפירוטרביםעמודיםבספריהמקדישהשרקךמקרית.איננה

הקומוניסטים,תיוגלמשל,כך,הרוע.עםוהגלוי,הסמויהפעולה,שיתוףאתשאיפשרה

עלהמוקפדתהשמירהגםכךשקול.לאאוטומטי,שמאלכאנשיהליברלים,בידי

כ"גורםמתמידפעולהשיתוףתוךהמחקר'ומןההוראהמןהפוליטישלסילוק·לכאורה

עלשונותסנקציותהמטילותלוועדותושפיותמכובדותשלאצטלההמספקממתן",
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תימנעכךשרקכצפוי,גרסה,זאתכלהמצדיקההמתחסדתהעלטענתה"קיצוניים".

ולחופשלליברליזםלהתנכלהמבקשיםהימנייםהחושךכוחותשלהשתלטותם

 No Ivory (שן"מגדל"לאשדקר,שלספרהאתהפותחיםהפרקיםאחדואכן,האקדמי.

Tower (, לשיטורכאמצעיאקדמי","חופשהזה,המושגשללידתותהליךאתמנתח

שדקר,טוענתלמעשה,האקדמי.הסגלחברימרביתלדעתש"מגזים",מישלוסילוק

להנחילבעיקרהיאאקדמי"ו"דיוןאקדמי""חופשכמומושגיםשלהעיקריתמטרתם

בתחוםאינהשהביקורתרפורמות:מציעיםולאחוקריםשבאקדמיההמסראתבשקט

לאקדמיה.הראוייםהתפקידים

הקצרהסיפוראתהמרכיבותשונותתמותלשמועכדיבמיוחדרגישהבאוזןצורךאין

להביןכדימאודמפותחבדמיוןצורךגםאיןמקארתי.בזמןהאמריקאיתהאקדמיהעל

אסאאתשמאפשרמהלביןהברית,בארצות ,אזוהרקאלןאתפשרשאימהביןהקשראת

הקרה,המלחמהבימיהאמריקאילהיבריסלהקשיבלמשל,אפשר,עכשיו.כאן,כשר

ה"אינטלקטואליות",אלהכוללבישראל,שלמותלשכבותשחדרהרוחלהלךולהקבילו

החורמהמלחמתשלהלגיטימיותובייצורדייווידקמפשיחותכישלוןבעקבות

והצייתנותהשמרנותביןהקשראתלראות-בהמשךשאדגישכפי-אפשרבפלסטינים.

והפרסיםהמדליותצלצולאתלשמועגיסא,מאידך ,אפשרלשונה.לביןהאקדמית

ללכתיכולוסוציולוגיהיסטורימחקרשלו.הראוייםלפילוסופיםהממסדשמעניק

והציותהכוחמנגנוניניתוחבאמצעותכשרתופעתאתולהסבירבורדייהבעקבות

-בכללהליברליכמחנהעצמואתשתופסבמיגםכמו-באוניברסיטאותהשולטים

מחקר .האקדמיהדיוןשלוה"חופשי"ה"אובייקטיבי"מעמדושלהנוחההכסותתחת

שלהמדורדרלמצבןהאמריקאיתהכלכלהשלניצחונה-כביכולאתלקשורעשויאחר

הז'רגוןולהתפתחותבאקדמיההאיכויותלהפחתת)(כלומרלכימותהאוניברסיטאות,

כיווןהואכאןלהתמקדאניבחרתיבוהכיווןכשר.אסאאתהמאפשרהפילוסופי

בפילוסופיהבדיונוליוטארמאפייןאותולהקשרתואםהרחבהקשרויותר."מושגי"

המערבית.בפילוסופיהשחלהלשוני""המפנההקשרזהואושוויץ.שאחרי

והחוקהחורומשפט:פילוסופיה

 rננובעבלגלוג,למחצהבאי·אמוז,למחצההפילוסופים,בכלבהם,להביטאותךשמגרהמה
מקימים,הםאשרההמולהוצדקניתרבהבעודהצורך:דיאצלםמצויהאינההיושרשמידתמכ,ר

כאילופניםמעמידיםכולםהאמיתיות,בבעייתרחוקה,נגיעהרקולוייגע,שמישהואימתכל

צרופה,קרה,דיאלקטיקהשלעצמיפיתוחמתוךאליהןוהגיעוהאמיתיותהשקפותיהםאתגילו
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איזורעיון·פתע,איזההוא,קדוםמשפטאיזהרקבאמת,אשרבעוד : ...באדישותהאלוהית

בראיותאותםלהוכיחמתייצביםהםשבדיעבדהופשט,ואשרנופהאשדלבאיורי"הברקה",

בכך,להודותרוציםהםאיןכיאםעורכי·דין,אלאאינםכולםלהם.כלהנמצאות

 ..."אמיתיות"מכונותהןבפיהםאשרהקדומות,לדעותיהםשנוניםפרקליטיםגםרובפיועל
שלי)ההדגשה , 5סעיףולרוע",לטוב"מעבר(ניטשה,

אותנומאלצתהיושר'מידתאכןחדש.ענייןאינהלפרקליטהפילוסוףביןהאסימילציה

הפילוסופיה.בפשטות,הוא,כשראסאשלביותרהרחבהאפשרותתנאיכילהודות

אבל,-הכרחיתנאיבפירושהיאבאדישותה",ה"אלוהיתהפילוסופית,המחשבהדרך

הפילוסוףאתההופךדבר·מה·נוסףאותוגםדרושמספיק.תנאילאהשמחה,למרבה

הפילוסופיהביןלקירבההמדינה.לפרקליטגרידאהקדומותדעותיושלמפרקליט

'בתקופהכאמורמתמקדת,אניכאןהשנים.במרוצתמשתנותואלורבות,פניםלמשפט

ביןהקשרשלמסויםהיבטלהאירארצהובתוכההשנייה,העולםמלחמתתוםשלאחר

למשפט.פילוסופיהביןההידמותלביןבפילוסופיההלשוניהמפנההתעצבבההדרך

משפטיכרוכיםבוהאופןמתוךעולההוא .מקריאיננוהעולםלמלחמתהקשר

חדשדףפתחונירנברגמשפטיכאן.דניםאנובהםהאפשרותתנאיבהתפתחותנירנברג

מעשיהםמרביתהכל,אחרייצרו.אותההייחודיתמהבעיהכתוצאההמשפט,בתפיסת

שלההגנהקוהיהזהבדיוקהשלישי.הרייךדיניפיעלכחוקייםהוכרוהנאשמיםשל

מקישורהסולדתהעמדה,עלדהיינומשפטי,פוזיטיביזםעלשהתבססופרקליטיהם,

לעקרונותמשפטיתמפנייהדהיינווהמוסר'הדתלביןהפוזיטיביהמשפטביןהכרחי

חוקיהפוזיטיביסטית,העמדהלפיאלוהיים·באדישותם.תבוניים,העין'מןסמויים

מקשרחוט .כחוקיקובעיםהרלבנטיותהנוהגותוהפרקטיקותהחוקיםשספרמההוא

המשפטיהפוזיטיביזםאתשהגההמשפטפילוסוףאוסטין,ג'וןביןזהבענייןעובר

היומרהנגדהתריסן 955שב·הרגילה,השפהפילוסוףאוסטין,ג'וןלבין , 1873ב"

לאי·הדרךאתסוללתהיאכיהאתי"המרחבשלהבלתי·נראים"מעמקיואתלסרוק

פנים,כלעלזו.לתובנתונשובעוד .) 34מילים,"?עםדבריםעושים("איךמוסריות

הרזההפוזיטיביסטיתהתפיסהכינירנברגבמשפטילתובעיםהיהברוראושוויץ,אחרי

רק(ולאהנאציםהמלחמהפושעיאתבדיןולהרשיעצורכיהםעללענותמסוגלתאינה

הבין·לאומי'הצבאיהטריבונלשלכינונועםמעשיהם).שלהמוסריבתוקפםלכפור

עלהמבוססתהמסורתיתהמשפטלתפיסתהמנצחותהמדינות,פנו 1945באוגוסט 8ב"

ה"ארצי",החוקים"ספרשלבחוקיותולכפורלהםאיפשרהשזומשוםהטבעי","החוק

 .השלישיהרייךשלה"קונטינגנטי",
לחוקצייתאםבשאלהתלותללאהפרט,אתלשפוטאיפשרההטריבונלאמנת

מלחמהופשעיהאנושותנגדהשלום,נגדפשעיםעלבאמנה), 8(סעיףלאאומדינתו
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כפשוטו.הכל"מעל"החוקעקרוןאתהמקבלתדמוקרטיתמדינהאיןמאז, .) 6(סעיף

הברוריםנצחיים,מכווניםעקרונותשלשכבהלהתנוססאמורה"היבש"החוקמעל

הטבעי""החוקתפיסתבעודגיסא,מאידךהוא.באשראדםלכלוידועיםמאליהם

העולםשלהקבועהמהותםבדברמטאפיסיות·דתיותיסודהנחותעלנשענההמסורתית

הנחותעלעודלהישעןקשהופוסט·פוזיטיביסטיפוסט·מודרניסטיבעידןהנהוהאדם,

טבעי""חוקאין.נוצרכךהאמורים.המכווניםלעקרונותמעמד·עלהענקתלשםכאלו

מצוינמנעבלתישבאופןמהחוק:להיותאמורשבובמקוםלחור,מכובדלכינויהופך

ובמקבילהזה,החוראיתורמקום.בשוםמצויאינוגםנמנעבלתיבאופןאךלחוק,מחוץ

הבינלאומי,החוקלמיסודשהובילוהםאותו,לסתוםעליו,להשתלטהצורךאיתורגם

ביןהזההקשרבגללכך,משוםדווקאהבינלאומי.הדיןביתלהקמתדברשלובסופו

השנים,בחלוףכילהזכירליחשובהבינלאומי,הדיןביתלהקמתנירנברגמשפטי

מבוטלת.לאאי·נוחותבנירנברגהמשפטיםהליכיעלמשוחדתלאמחשבהמעוררת

"מוסרכמשקפתונתפסת ,ויותריותרשרירותיתנראיתהטבעילחוקהתביעהפניית

המנצחות.הממשלותשלואחריםצבאייםפוליטיים,אינטרסיםדהיינומנצחים",של

מצביעותלמשל,אשמה,מכללחלוטיןלפטורמיואתלדיןלהעמידמיאתההחלטות

דוגמטיותחלוקותוהטמעתכוחלהסתרתמשמשתמופשטל"חוק"שהפנייהכךעל

החוקשלטהוריםעקרונותאותםבשםכילשכוחאיןהכל,אחריו"רעים"."טובים"של

 3להורג,אנשיםהוצאוהטבעי

החריגאוחירום,מצבמכנהשמיטשקולמהבדיוקהואלחוקשמחוץהחור

לעולםהרגילה,המשפטיתהקביעהאותהשמבטאתכפיכללית,"נורמההאבסולוטי.

מעמדושאלת .) 25פוליטית",("תיאולוגיההאבסולוטי."החריגאתלתפוסתוכללא

שאלתהיאהריפוליטית:שאלהגםשהיאמובןאבלמטאפיסית.שאלההיאהחריגשל

המדינה,הכופה.הקהילהשלשיפוטהלביןהחושבהיחידשלשיפוטוביןהמתח

המצויהחורעלהחוקבעזרתלהשתלטדרכיםמחפשתמכאוס,להתרחקהשואפת

כולו.החוקאתלתוכולבלועהמאייםשחור,כחורבעיניהנתפסהזההחורלו.מחוצה

בבדובדהכללית,המסגרתמןחומק"הואשמיט.אומרלתמצתו,"שאיןמההוא"החריג

הואבכך .) 33 (המוחלטת."בטהרתהההכרעהאתמשפטי·ספציפי,צורנייסודחושף

כזואבסולוטית,לשליטההתביעהלהןמהותיתאשררשויות,משתיהכוחאתמפקיע

היאעצמה"הפילוסופיההמשפט.וביתהפילוסופיהותימצות:ניסוחבעזרתהמושגת

ראשונה,"עילהלהיותהעולם',ל'בריאתלשלטון,ביותרהרוחניהרצוןעריץ,יצראותו

ברשימההמצויןסוורץשלמאמרוראונירנברג,ומשפטיהמשפטיהפוזיטיביזםהטבעי,החוקעל 3

הביבליוגרפית.
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העילהלכיבושהפילוסופיההתגייסותואכן, ,) 9ס'ולרוע",לטוב("מעברניטשהכותב

 ) 21 'ס(היש"אלהאיןמביצתהראשבשערותעצמולמשותהאדם"יומרת-הראשונה

היהכאילואותולתפוסלחוק,שמחוץמהאתלמסרהדחוףלצורךהמענהבדיוקהיא-

בלשוןולתמצתלנסחישאותםמעין·קאנטיים,חוקי·עלשלסדורהמערכתהואגם

ספק·ריקה.ספק·תוכנית

הריסציפלינההפילוסופיה,רקמאפשרתאותוהזה,למעמדהרעתאתלתתחשוב

אבללה,המהותית-ה"טאוטולוגיות"-ה"אנליטיות"בשלמתוכן,הפטורההיחידה

ציוויםרקולאהראשונה,העילהאתממש,האמתאתלנסחזאת,עםיחדהמתיימרת,

לצורךהפילוסופי-לשוניהמענההאירוניה,למרבהאמפיריות.קביעותאושרירותיים

ג'וןעל·ירידווקאניתןנראים,בלתילמעמקיםפנייהעל·ירילתמצתו,שאיןמהמיסוד

נראיםהבלתילמעמקיםמפנייהשראינו,כפישסלד,מיאוסטין,ג'וןשלתלמידוסול,

האנליטיהזרםשלבדרכוגםכמובדרכנו,חשובצומתמהווהסולהאתי.המרחבשל

במטאפיסיקההמוקרמיםהאנליטייםהפילוסופיםשלמאבקםבעורבכלל.בפילוסופיה

שלאחרבשניםהמגמההתהפכהבמהותו,מטאפיסיאפילופילוסופי,פלירטבעצםהיה

שכלולכמועצמה,למלחמההקשורותהתפתחויותבשלהיתרביןהעולם,מלחמת

האנליטיתההתנגדותבמקוםמודיעיניים.לצרכיםבווהשימושהמחשבמערכות

מוצקה,אמתכעלעליווההתבססותהטיעוןתוךאלהסמוישללהסתננותוהמקורית

אתהפכומדעיים-בלשניים,לכיווניםשנטויותר,המאוחריםהאנליטייםהפילוסופים

הבשילהזההפילוסופיהכיווןטריוויאליים.עומקיםשללמרעהאנליטיתהפילוסופיה

בהשראתוכלומר ,חומסקינועםשלהעצומההשפעתובשלהיתרביןהששים,בשנות

הסמויים.העומקיםמנסחיעלהחומסקיאניהאוניברסליהדקדוקשלהברורה

החומסקיאניבכיווןצידודועלהצהירהשפה,שלמוסריתבתפיסהשאחזסול,

שערךלספרבמבואעצמו,שלוהחשיבהלאופןהזההכיווןשלהתאמתוועלהחרש,

מורהורומהמהלךהובילבישראל . T!ie PliilrJ,5oph.v o.f· Languczge , 1971בשנת

שפהניתוחלצורכיבמחשבהשימושמחלוצישהיהבר·הלל,יהושעכשר,אסאשל

שלוחברותלמידובר·הלל,האקדמיים.ובמחקריוהמודיעיןבחיל-מכאניותרגום

מוצהרתתפניתערךהמוקרמים,האנליטייםהפילוסופיםמחשוביקרנפ,רורולף

עלהמבוססתהחומסקיאנית,החשיבהאלקרנפשל(הרזה)הווינאיתהאסכולהמן

הרעיוןהואחומסקישלבתפיסתוחשובמרכיב 4סכמאטיים,עומקמבני"חשיפת"

עלוהשמונה·עשרההשבע·עשרההמאותשלהרציונליסטיםהפילוסופיםשהשקפת

בביטאוןכךאחרמעטשפרסםובמאמר ) 1970 (ושיטה"לשון"הגיון,בספרוזותפניתועלכותבבר·הלל 4

"מחשבות".
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האמפירית.הבלשניתהתיאוריהמןאישושמקבלתמלירהטבועותאיריאותאורות

שלאופייהלטשטושמספקשהואבהיתרעיקרהלענייננו,הזההרעיוןשלחשיבותו

מהברברהקריטיתההכרעהמןכאןחומקתהפילוסופיתהטענההפילוסופית:הלשון

בחיבורנעוצההתשובהכאילואשליהיצירתתוךואמיתית,למשמעותיתאותהשהופך

ביןלפרטיקולרי,הסכמאטיביןלעובדתי,המושגיביןלאמפירי,התבוניביןנטורליסטי

כשר.אסאאתשמניעהדלקהיאזואשליהבדיוקלמצוי.הרצוי

בהתלהבות,אימץשכשרסול,שלתפיסתוהשפה,שלהמוסריתהתפיסהעל·פי

חוקיםשלמערכותכלומרמוסרות,במסגרתנעשיםהלשוןשלסטנדרטיים"שימושים

 .) 120הלשון",("תיחוםהאנושיות."הלשוניותבפעילויותהשולטים(לא·טבעיים)

לבצעה,ניתןשבעזרתםהאמצעיםאתהלשונית,הפעולהטעםאתקובעיםהללו"החוקים

הסטנדרטייםהתוצריםמהםוכןנסיבות,ובאילוהללובאמצעיםלהשתמשרשאימי

אתמניחההזוהתפיסהאתהמכוננתהמוצאהנחת .)םש(הללו"בנסיבותהשימוששל

המפורשניסוחםכצפוי,הוא,הפילוסוףשלתפקירוסדורות.חוקיםמערכותשלקיומן

להיותםפרטלבקרם,הקריטריוןמהויורעאיןאשרהעין,מןסמוייםחוקיםאותםשל

טריוויאליים,כהאכןהםאםואולם,לכל"."ידועיםכלומרההגדרה",פיעל"נכונים

היאאבלהחוקים,ממערכותפחותלאסמויהלכךהתשובההללו?בניסוחיםרבותאמה

מחזירההיאכימתבררהבוחנות,לעינינונגליתהיאכאשרמהם.פחותהרבהמסתורית

עצמהעלנטלהאותוולתפקידלמשפט,פילוסופיהביןלאסימילציהישירותאותנו

הנדבךהיאהשפהשלהמוסריתהתפיסההחור.כיבושנירנברג:שאחריהפילוסופיה

למשפטן·על,הפילוסוףשלהפיכתואת-הלשוןפילוסופייתשלהצרמן-המאפשר

קוראיםכאשראנליטית-כביכול,טריוויאלית·לכאורה,שלשונועלום,סמכותושמקור

מושתלתהיאכאשרטריוויאליות·מוסדית,אותהואולם,נתון.להקשרמחוץאותה

כפיממש-הכוחבעליפוחדיםשממנומהאתלהעליםמאפשרתהנכון'בהקשר

האתיים.הקוריםשפתהיאבדיוקכזוהרק.סידנישלבמקרהשראינו

אתיקוד

מפקדינולנואמרוחשוב,"פילוסוףאותו"כתבצה"ל,שלהאתיהקוראתשיננוהשוניםבקורסים

במחסום,עומרהיהכשראסאאיךמושגהיהלאלאף·אחרכשר.""אסאלחיילינו,אנוואמרנו

אתואיברוהלכוהמיליםשעושים.למהשאומריםמהביןקשרכלשאיןברורהיהלכולםאבל

במחסום,המשמרתלביןובעיתוניםבטלוויזיההדיוניםתוכןביןלחברדרךחיתהלאמשמעותן.

מתוחכמתיכולתפיתחוהבכיריםהמפקדיםהיזומה.והפעולההמעצרלביןאובתצפית,או

הדרמהחייליהם.מעשיאומעשיהםלביןדבריהםביןהאינסופילפערסוחפתבתוכחהלהתכחש
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אחדכלכמעטלמגוחכת.הפכהכשהתגייסנו,בתל·השומד,באוטובוסהזאתהקצרהשבנסיעה

חפים·דאהאחדכלכמעטחף·מפשע,אדםהדגחיילבומקדהמיד·דאשונה,הכיר,מאיתנו

שלהאתיהקודעל·פיטהור,שנותרנשקומפניעצמםעלומשתיניםורועדיםבוכיםמפשע

 )'"גדוד"מגזיןנעמן,(עודדכשד."אסא

ומאידךבמחסוםהעובדיםאלהשלנפץחומדהעבדתלמנועהיאבשטחהחיילשל"המשימה

להםהיוואםדוקטורים,החייליםכללא ...קשהדילמהזאתהאוכלוסיה.שלמיותרסבללמנוע

 ) ynet , 27.1.04יוליך,עמוס(אלוףאחדים."במקומותהיוהםטובים,כישורים

אתמפרטהואשםמקצועית","אתיקהבמאמרוכשרמצדיקהזההמתודולוגיהנשקאת

היא"האתיקהמקצועיים.אתייםקודיםקביעתלשםהפילוסוףלעצמונוטלאותוהמנדט

מקצועית,במסגרתההתנהגות,שלהמעשיהאידיאלשלסדורהתפיסה

מקצועית",("אתיקהמיוחדת."אנושיתפעילותשלמוגדרתמסגרתשהיא

אתהקובעתהמבט"נקודתכך,זו.הגדרהמובהרתהמאמרבהמשךבמקור).הדגשה , 1

יסודעלהמנומקהרצוישהוא Iהראויאלהתאמהשלהמידהבאמתמתבטאתהרצוי

ערכיםמערכתהואהנוכחי,בהקשר"אידיאל, ;) 3 (נתונים."עקרונותאוערכיםמערכת

בנסיבותהראויה,ההתנהגותבדברמנומקותלהכרעותבסיסהנותנתעקרונות,או

ההנחהשלפנינו."המקצועשלהמוגדרתבמסגרתהמיוחדת,האנושיתהפעילות

שלרגלונדחקתבובדלת,הפתחהיאעקרונות"אוערכים"מערכתשלהמובנת·מאליה

אחרי"שיטתי","סדור",באופןלבלושהמוסמךהיחידה"מקצועי"הגורםהפילוסוף,

הכרחי:הארוךהציטוטלבו.משאלותשלנראיםהבלתיהמעמקים

ברבדמנומקותלהחלטותויציברחבבסיסנותנותהןאםגםעקרונות,ורשימתערכיםשורת

שהןכיווןשרירותיות,להצטיידעלולותמקצועית,פעילותבמסגרתהראויה,ההתנהגות

כללים,שלאוסףהואאתיקודאםעקרונות.שלאוערכיםשל"קטלוג"שלהצורהאתלובשות

כלליםדווקאלמהשרידותי:"קטלוג"שלהרושםאתיוצרהואזה,אחדבזהמאות,אועשרות

כךכללים?שללגמדיאחדאוסףלאולמהמהם,חלקדקולאאלהכלולמהאחדים,ולאאלה

עודכלשרירותיים,נראיםהםהתנהגות.שלמעשיאידיאלשלאחרתהצגהכלגםוכךאתיקוד

האידיאלשלשיטתיתבהצגהבדודביטוילידיהבאהסדורה,תפיסהשלרקעעלמוצגיםאינם

האידיאלשלהסברמציגהכזוהצגהשרידותי."קטלוג"שלהרושםאתהמפיגבאופןהמעשי,

סדורה.תפיסהמתאימה,עיוניתשיטהשלבמונחיההמעשי,

כאלה,אידיאליםשלבגיבושהעיסוק-זהובכללאידיאלים,שלסדורותבתפיסותהעיסוק

ואףשלהם,המכריעותהמסקנותאיתורשלהם,היסודהנחותשלניתוחשלהם,בדודההצגה

היבטבעלתאפוא,היא,מקצועיתאתיקהכלמובהקת.פילוסופיתמלאכההואשלהם,שיפוד

 ) 4מקצועית",("אתיקהטבעי.פילוסופי
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לדברישואבת,הקודלשוןגרורותיו).(עלצה"לשלהאתיהקודהיאהמובהקתהדוגמה

 ynet ,(מעליו"תמידונמצאתהחוקימהתחוםהשונההאתית"הספירהמןמחברו,
לחוק,מעלשמצוילמהפונהכשרלחוק.שמחוץמהעלדיברשמיט .) 11.11.03

("אתיקה'הסף"'מןגבוהלעולםהוא'"הרף'כשר,שלבלשונולו.כפוףשהחוקלמה

משפטיעל·ידישהוצרךהמעמדבדיוקזההרישולי:הבדלזהאין .) 10מקצועית",

עליונה.ספירהאותהעלהפילוסופיתההשתלטותלמהלךתחילהנפנההבהנירנברג.

הראשון:השלבהנהברור.לשוניביטוילידיבאיםוהםשלבים,שניהזהלמהלך

וחילותיויחידותיומפקדיו,צה"ל,חייליכלינהגולפיוהאתיהקודהואצה"ל"רוח

עצמםויבקרויחנכוצה"לרוחפיעלשלהם.הפעולהדפוסיבעיצובאותםישמשוהוא

היאהלשון ,עתיד·ציוויילשוןהיאכאןהננקטתהלשוןהאתי).בקוד 4 'ס(וזולתם"

עצמםהערכיםצה"ל"."ערכישלפנינובמקרה-כמו-משפטייםעקרונות·עללניסוח

 .הרצויבאופןיישומםמתאפשרכךשרקמשוםחלולות,קלישאותכצרורמנוסחים
הנוגעהשלבהואמשליטהשחומקמהעלההשתלטותבמהלךהשניהשלבואכן,

פרוץלפנישנהכחצי ,כלומר- 2000במאי sב·ב"מעריב"שפורסםבמאמרליישום.

עצמו:שלולמפעלוהרבההערכתואתהבאותבמליםכשרמסכם-האינתיפאדה

באופןאותההמציגהמסמךכלשהו.שינויטעונהלאוהנורמותהערכים"מערכת

טעוניםבמסמךהשימוששלוהעומקהרוחבשינוי.טעוןלאואחראי,מקצועימגובש,

עיסתו?עלהנחתוםשלהמוזרהמעדותומשתמעמהמשמעותי."שינוי

דורשהזההתפקודצה"ל.חיילישלהאתיהתפקודמןמרוצהאינושכשרברור

ערכיםאילולפירוט·מה:כמובן,מצפים,היינוכאןמטעים.הואמשמעותי,שינוי

דברהאםצה"ל?חייליאצלדייםהופנמולאהאתי,בקודהמפורטיםמאלוונורמות,

אומודיעינייםכשליםשללוקאליותמבעיותלבדבהתנהגותם,ביטוילידיבאזה

אלאמענה,שאיןרקלאעונה.כשראיןכךעלואחרים?כאלהמקצועייםליקויים

 2003ביוניהשנים.במשךפלאיםהשתפרהצה"לחיילישלהתנהגותםכישמסתבר

ביחדכתבאותו ,כשרשלמאמרולאומילביטחוןהמכללהשלהעתבכתבפורסם

שלהמודיעיןאגףראשוכיוםהצבאיותהמכללותמפקדאז ,יוליךעמוסאלוףעם

החיסולים,למדיניותכתב·טיהורמהווה 5בטרור"מוסרית"לחימההמאמר,צה"ל.

צה"ללפעילותובמשתמע,ממוקד",סיכולשל"משימותכצפוי,במאמר,המכונים

בכללותה.

"אנוצה"ל:עםמוחלטתהזדהותבלשוןהמאמרכותבישללבחירתםלבשימו

ניסוחיםונו'.אירוע",כלהיטבלתחקרמקפידים"אנוהפגיעה",אתלמזערמשתדלים

למט.בקיצוראשתמשלהלן 5
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הריק,האמפיריההווהלשוןהמאמר:רובנוקטבהללשוןהמצעאתמהוויםזהמסוג

"אמור",המליםבאקראי,פעם,מדימשתרבבותלתוכהאשרהשחר,חסרהעובדתי,

כיכשרקבעלחינםלאהזה.בשרבובהושקעהלבתשומתהרבהונו'."צריך""חייב",

 .) 11מקצועית",("אתיקההמחשבה."רשלנותשלמבנותיההיאהלשון"רשלנות

אתהמכוננים·לכאורההריקים,הכלליםשלמעולמםהפילוסוף,שלממחוזוהגלישה

החוקיםמערכתשלחיוורהעתקאלאשאינהמציאותמאפשרתהמציאות,אלהמוסד,

הכללית,ההנחהראיות.בידימגובהאינהעובדתיתקביעהשוםיצאנו.ממנהוהנורמות

לנוסחראוייםהםכןועלהמה,חדוהראויהרצוישהמצוי'בדיוקהיא"עובדת·על",מין

וחזרה.לנורמטיביתהטענתיתהלשוןמןלמעברלבושימו-למשלכך,הנהמשולב.

המאמר:בראשיתנאמרכך

הדמוקרטי,המשטרשלהמוסרייםהעקרונותעלאמוןדמוקרטית,מרינהשלכצבאהצח"ל,

הכוח.ריסוןעקרוןעלכךומתוךוכבורו,אדםחייעלהקפדניתהשמירהעקרוןעלבמיוחד

בהערכהבחם,משתמשהלוחםובים.ביבשהבאוויר,לוחם,כלחייבאלחעקרונותעלבהקפדה

שלי).ההדגשות , 6(למט,תהא.אשרהפוליטיתעמדתותהאהמוסרית,ובהערכההמקצועית

הכוח,ריסוןעקרוןעלאמוןאכןצה"להאםדמוקרטית?מדינהאכןהיאישראלהאם

הנחהשסתרוהעדויותשפעלמרותהאינתיפאדה,לפרוץהראשוניםבימיםהיהגםוכך

שוקליםהםאיךעושה?הואאשראתהמוסריתהבחינהמןשוקליםאכןלוחמיוהאםזו?

לנגדהנפרשיםהאלטרנטיבייםהניתוחיםמהבפניהם?המובאיםהנתוניםמהזאת?

למסקנותיהםכללרלוונטיתאינהאכןצה"ללוחמישלהפוליטיתזהותםהאםעיניהם?

המצוי·רצוי·אתלקבלעלינובמאמר;ניתןאינונתוןושוםניתוחשוםהאופרטיביות?

לשוןכאשרלמצוי'הרצויביןהטשטושגוברהמאמרבהמשךשהוא.כפיהזהראוי

ההווה:לשוןבתוךלחלוטיןנטמעתהציווי

נשאלתראשית,שלח.ההיבטיםכלמראשנבחניםמשימה,צח"ללוחמיעלמוטלתכאשר

הסיכון,שאלתבקפדנותנבחנתשנית,האפשריות.המבצעיותהפעולהדרכיכלמחןהשאלה,

מבצעיותדילמותמעוררותהשאלות ...חללוהפעולהמדרכיאחתבכלללוחמינוהנשקף

חםהמבצעיהתכנוןבתהליךהמתגבשיםהפתרונותכלל,בדרךאבל,קשות,ומוסריות

באוכלוסיהלפגועלאמצליחיםלעתים,אכן'מוסרית.מבחינהוחןמבצעיתמבחינהחןניםנכו

אותומקרה,בכלאולם, ...פניםלנומאירהאינההזאתההצלחהולעתיםבטרורמעורבתשאינה

במיבפגיעהלהסתכןאיןטרור:מוקדינגדבפעילותהשיקוליםבבסיסמונחמוסריעיקרון

עצמיתהגנהשלמשיקוליםהמשימהאתלבצעצבאיכורחאיןאםבטרור,מעורביםשאינם

למזעורביותרהטובההדרךאתלמצואלהתאמץהיאחובה ...טרורשלממשיתסכנהמפני

שלי)ההדגשות , 8(למט,הסכנה.
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 133כשר?אסאאתמאפשרמה

הציוויללשוןהמאמרשלבשיאולעבורלפיכך'יכולות,הבאותהפסקאותהלאה.וכן

מורגש:לאונוח,חלקבאופן

בטעות,כיבמעשיהםהםפגעוולחשובלשגותללוחמיםלהניחחובתהמפקדיםהיאלא

הבינלאומי"במשפטאוהמדינהבחוקבמוסר,הצבאית,באתיקהכלשהי,בנורמהכראוישלא

שלי)שההדגשותברור(שם,

ברקהאםשהיו.עליהםחזקהוהריכראוי.מקצועייםהיווהביצועהתכנוןאםכמובןזאת

הנתוניםעםלהתמודדניסההאםהבינלאומי?למשפטצה"לפעולותהתאמתאתכשר

התשובהלמשל?אונר"א,אוכאמנסטיבינלאומייםארםזכויותארגונישמספקים

עםלהתמודדצורךכלאיןכאן.להבהירשחשובהדברהיאובעצםמקרית,אינההשלילית

צה"להתנהגותעלב"מעריב"כספיתבןשלנתוניועםאפילואו"בצלם"אונר"א,אמנסטי'

מאובססייתלחזורישצורך,כלאיןמרועלהביןכריהאינתיפאדה.שלהראשוניםבימים

אוסטין'שלו'המורהמןלמדנואותהללשון'ההקשבהמתורתאלסולג'וןשלהשיטור

מאמריו(וביתרויוליךכשרשלהזהבמאמרהמתבצעהלשוניהמעשהבעצםמהוולשאול

לאטענתית,פעולהאיננוהזההמעשהובכן,עמו).בראיונותאוכשרשלהפובליציסטיים

אפשראיהללוהפעולותכלאתפילוסופית.אואנליטיתפעולהשלאוודאיפולמוסית,

ללאלרצוי,המצויביןהמדלגתהלשוןכשר,אימץאותההמוזרההלשוןבעזרתלבצע

מתחוםממששלעוברותוללאלמשל),טיעונים,(בעזרתהרצויבשאלתממששלדיון

ניתוחים).בלתי·תלויים,מחקריםנתונים,(סטטיסטיקות,המצוי

היחידבמשפטניתןלתשובהרמזכאן?המתבצעהלשוניהמעשהכן,אםמהו,

כלואיןחוקיות,הןכאןמזכיריםשאנחנוהפקודות"(כלבסוגריים:שמובאבמאמר

איןהאםצורך?שאיןזהאיךבעליל),"חוקיותבלתיפקודותברברלהסתייגותצורך

ימינו?שלבצה"לכאלהפקודותשללקיומןכמעט·תיאורטית,קלושה,אפשרותאפילו

שלהאפריוריסילוקהבדיוקהואהמאמרמבצעאותוהלשונישהמעשההיאהתשובה

הדברהזה.המאמרנכתבכךלשםבדיוקעוברות.וללאדיוןללאהזאת,האפשרות

 ) 5(למט,וקיצונית"קטנה"קבוצהאותהשלוישירהבוטההכפשהבאמצעותהןנעשה

שלאישהמאמר'פותחבהההבהרה,באמצעותוהןלדיון'הנושאאתלהעלותהמנסה

"מקצועית"נגישותלהיותיכולהולאאיןעצמםהצבאושלטונותהמאמרמכותבילבר

מתקבליםהשורה,מןהאזרחיםלרשותנו,העומריםהנתוניםשהרישיפוט,המאפשרת

"התעמולהמןאומלאים",מקצועייםתיאורים"אינםשתיאוריהםהתקשורת,מאמצעי

ויוליךשכשרמובן .)םש(מעצורים"וחסריעוינים"תמירשתיאוריההפלסטינית",

בחמשצה"לדוברישהנפיקווהמוכחיםהסדרתייםהשקריםאתברמזולומזכיריםאינם

האחרונות.השנים

 6מטעם



מטרענת 134

הביקורת,למושאללממסר,שמחוברמישרקהיאהמתבקשתהמסקנהפנים,כלעל

הדברהערעור.לסילוקשלוהלשוניהמעשהמוגבלשכ,ךומכיווןלשפוט,רשאי

הקודים,שפתבאמצעותסמוי,באופןאלאאיתר,ישירההתמודדותמתוךלאנעשה,

שפתזו,שפהשלמטרתההמשפט.בשירותה"פילוסופים"שפתוהנורמות,החוקים

כמוהרי .מובן·מאליולהיותשאמורמהשלשקטההטמעההיאהטריוויאליות·לכאורה,

הממלאבהקשר,משוקעתהיאבאמת.ריקהאינהכשרשללשונוהרק,סידנישללשונו

הטריוויאליות·לכאורהוכ,ך •סמוינותרההקשראךהיסטורי'אמפירי'תוכןאותה

הרגילה",השפהשל"פילוסופיםכמיןכביכול,יודעים",ש"כולנובאמיתותהמתנסחת

משמשתהזאתהטריוויאליותההבטחה,מוסדכלליאתהמנסחיםסרליםג'וןמין

המובן·מאליו.להטמעתכגושפנקא

ריםון

מרוסן,העליוןהמשפטביתמרוסנת,הכנסתמרוסנת,הממשלהמרוסן.להיותאמורכוחכל

סכנהזוהתקשורת.זו-סיבייםהםשרסניואחדכוחרקישמרוסנת.המשטרהמרוסן,הצבא

שלבונהמרכיבתהיהשהתקשורתכדיהזה,הכוחאתלרסןחייביםולתרבות.לחברהרצינית

 ) nrg , 23.8.2005כשר,(אסאשלה.הרסנימרכיבולאהחברה

היאכשר,אסאהפרטי,לשםהפנייהכשר?",אסאאתמאפשר"מהשואליםאנחנוכאשר

מקרייתכשראסאדווקאהמקרים,בכלאיננה,שהוראתהלמלת·קוד,לתופעה,פנייה

המכהניםהפילוסופיםגםלהיותלמשלעשויהכשר""אסאשלהוראתהקריניצי.

לחוק,מחוץתמידשנפערהחורסתימתעלממוניםהםגםצה"ל;שלהמצפוןבוועדות

מצביעבעליל,שחוריםדגליםלאיתורהעצמאיתהפנייההמצפון,שהריריסונו,על

ביותרהמובהקתהדוגמהאתמהווהולכןהפרוצדורלית,בתפיסהפערעלישירות

המתעוררתהפילוסופיתבבעיההדיוןלצורךשמיט.הצביעעליוהלא·מרוסןלחריג

חישבוכדיפרנד.החורתפיסתאותנומשרתתשכאןמשוםלליוטאר,ונקראנשובכאן,

ממשה"התנתקות":בעתהפשיסטיהימיןבידיהאדםזכויותשיחניכוסעללדוגמה

ברצועתהקולוניותפינויסרבניהפכוקינג,לרתךלמרטיןהיהולרשטייןשפנחסכשם

כמהעד-ליוטארשטבעהמונחקולעכמהעדמראההזההמהלךמצפון.לסרבניעזה

למחשבה.פתחפותחהוא

כךבשלהופךוהואהמאשים,מןהטיעוןאמצעיניטליםבו"המצבהדיפרנד?מהו

הטהורה,המשפטמערכתשלאוהאלוהיתהאדישותשלמבטןמנקודת Iואכןלקורכן",
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לביןהכיבושסרבןמשתמשבהןהטיעוניותהפרוצדורותביןגמורהסימטריהקיימת

האימפוטנציהעלמצביעהדיפרנדהפינוי.סרבןבידיהמשוכפליםשלהן,העותקים

ההוראה,לתפיסתשנוגעמהבכל-הטיעוןאמצעישל-הפרוצדורליתהחשיבהשל

שהרילאמת,פרוצדורותביןלהוראה,מובןביןהפערכל·כךחשובלכןהרפרנס;

לכיבוש,ניתןאינויז ttהלכימות,ניתןאינומצפוןמקום".באיזשהוסוףישנו"להסברים

כציותלהיחשביכולהאינההפלסטיניהעםשלשיטתיתרמיסהלריסון:מתנגדהחור

בפניזהאת"מצדיקים"איךאבלכן.-איחהפעולהלשתףהסירובואילוהמצפון,לצו

"ניטרלי"?"טהור",טריבונל

המחשבהלביןאלהשתיוביןהמשפט,למערכתהפילוסופיהביןהקשרשובעולהכאן

שמיטשהבהירכפיהשנייה.העולםמלחמתלאחרהתעצבהשזוכפיבפרטהליברלית,

מיןבשבילהמהווהטהורהצורהעלהמשפטיתהמחשבהששמההדגש ,ן 922ב·כבר

בהםנוהגהואאבללו,נתוניםאמנםעליהםמסתמךשהמשפטן"הערכיםמוסרי:פטור

המוצגהפלורליזםאתבברכהמקבלהליברליהטריבונל .) 42 (רלטיביסטית."בעליונות

בקלישאותהשופטים,הכרעותשלברטוריקהניכרהדברהקשה"."הדילמהאתלפניו,

המדוכהעלהישיבהייסוריעלהמדווחות-יוליךועמוסאלןריימונדשלאלהנוסח-

 ...הואקדוםמשפטאיזהרקבאמת,אשר"בעודולכאן,לכאןהטיעוניםכלושקילת
בראיותאותםלהוכיחמתייצביםהםשבדיעבדהופשט,ואשרנופהאשרלבאיורי

הכוח.משרתשלמפלטוהואהפלורליזםלהם".הנמצאות

לטובת-בג"ץבהכרעתברק,אחרוןהעליון,המשפטביתנשיאאומרכךהנה,

ההכרהכשלנו,פלורליסטית"בחברהזונשיין:דודהכיבושסרבןשלבעניינו-המדינה

כעם."אותנוהמחזיקיםהחישוקיםאתלרופףעשויההסלקטיביתהמצפוןבסרבנות

איננוופלורליסטיתליברליתבחברהעם?)(איזה .) 137הסרבנים",ב"משפטי(מצוטט

לאיוריהמאפשרותהפרוצדורות,הואשנותרוכלבנתונים,אובתכנים,להתבונןרשאים

המצפוןשללתכניוהתייחסותכלברקבדברינמצאלאלכןרשמי.ניסוחלקבלהלב

אתהמקבלת·מאשרתרוח,באותהוסיווגו.מיונולשאלתרקאלאהזה,ה"סלקטיבי"

השנייה,האינתיפאדהשלהכיבושסרבניעלכשראסאכותבהפלורליסטית,הריקות

טענותיהםאתלמשל-לסירובםהספציפייםהמניעיםאתלרגעולולבחוןמבלי

שלהדמוקרטיבאופייהומהותיתעמוקהפגיעהגררשהכיבושהעובדהעלהכבדות

בוהאופןאתלנתחכשריכוללפיכךצבא·הגנה.צבאהשלובהיותוישראל,מדינת

כלללאכך,לשםולהסתמךשלו,האתיהקודשלהיסודמערכיבאחדפוגעתסרבנותם

שישראלמאליו"מובןהסרבנים:שטועניםממההגמורההפךהנחתעלבדיוקנימוק,

מזיקיםהםלכןהרעות],בערךפוגעיםהסרבנים[הקצינים ...חזקצבאילכוחנדרשת

 ," Refusals "(אפקטיבי."צבאיהגנהכוחלאזרחיוחייבאשר ,הדמוקרטילמשטר
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הסרבנים,תוקפיםהזוהמובנות·מאליהאתשבדיוקהעובדהשלי).,ההדגשות 177עמ'

הזה,המובן·מאליומאליו"ה"מובןבידינרמסתהיאאלאלדיון'עולהשאינהרקלא

במשטרשהמדובר-כמובןככזו,מוצגתשאינה-המובלעתההנחהלגביגםוכך

בדיוקמדוברבעיוורון.מדובראיןכבר,כאמור 6צבא·הגנה,הואשצבאודמוקרטי,

טריוויאליות·לכאורהטענותוהצגתתוכןבעלותמטענותמכוונתהתעלמותבהבדרך

הדמוקרטי-ליברליבמשטרלשליטיםהמאפשרתהשיטה,מןוהכרחימהותיחלקהיא

גושפנקתאתלשלטון,לחוק,לתתמנתעלדרושהפילוסוף-המומחהכוחם.אתלהנציח

אתאשרהאוניברסלית,המוסרית,העצמאית,הספירה-מעליוכביכול,המצוי,ה"חור"

האינטרסנט.הפילוסוףעבורנומנסח"חוקיה"

ה"מובןוהחוק:החורשלבעניינםהשורות,ביןכהעדשהיהמהאתלומרהזמןבא

רקהפוליטי.לביןהמוסריביןהניתוקהואמכולם,המהותיביותר,העמוקמאליו"

ועובדות,מתכניםההתעלמותהריק,הפלורליזםמתאפשריםהזההניתוקרקעעל

שלהצבתוהאקדמי"."הדיון-האקדמיוגילומםהכוח,בעלישלהשרירותיתהשליטה

שהיאמשוםלכלהחוקחדירתאתמאפשרתלחוק,"מעל""אוניברסלי","מוסרי",חור

המוסר-לרועהראשוניהאפשרותתנאיהואהמוסרנאמר:מעתההפוליטי.אתמדירה

בפוליטי.מזדהמיםשאינםמופשטים,עליונים,עקרונותשלמנותקתספירהכאותה

בוועדתהמכהןהפילוסוףכאמור.במצפון,העוסקיםבדיוניםהענייןבולטלחינםלא

מכנהשהואדמיוניתעמדהבאותהבהכרחכרוךשמצפון"יודע"צה"לשלהמצפון

העלבון(והריפוליטי",אלאמצפוני,"איננובדיכויחלקלקחתושסירובפציפיזם,

דוגמהואכן,פוליטי!)אינושהואהואבפציפיסטלהטיחשאפשרביותרהעמוק

בדרכנונקרתההמשפטלמערכתפילוסוף-מומחהביןלסימביוזהנוספתמובהקת

חוותשתיהובאוהצבאיהדיןביתבפניעתהכיבוש,לצבאהגיוססרבנישלבמשפטם

מאוקספורד,רזיוסףפרופסורהגישהאחתהדעתחוותאתסותרות.פילוסופיותדעת

חוותאתהמשפט.תורתעלהכותביםבעולםהחשוביםהפילוסופיםאחדבוודאי

מןשפירארוןפרופסורבר·אילן'מאוניברסיטתפרופסוריםשניכתבוהשנייההדעת

הציטוטמןשגיא(אותולפילוסופיההחוגמןשגיאאביופרופסורלמשפטיםהפקולטה

לרצונםלחלוטיןמנוגדתחיתהרזשלדעתוחוותלסוקרטס).כשראתשהשווההפותח,

לתוכןישירותהתייחסההיאכשופטים:שכיהנוצה"לקצינישלושתשלהממלכתי

לדכאסירובכינחרצותוקבעההיסטוריים,תקדימיםשירטטההנאשמים,שלסירובם

כן,עליתרמצפוני.לסירובלהיחשבשלאיכולאינוכיבושמשטרתחתהמצויאחרעם

התוויתשלילתלמעןהקופצניטיעונוואתמאמר,באותוהמצפוןאתכשרשלאיפיונואתגםוראו 6

עילותמתוכןפרטכלמאזכורנזהרשכשרמשוםבעליל,תקףאינוהטיעוןהכיבוש.מסרבני'מצפון'

 .דןהואבהןהסירוב
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כדיאלאנועדהלאלפוליטיהמצפוניביןההבחנהשעצםהעובדהאתהדגישהגםהיא

השלטון:אתלשרת

חוקיהאשרהממשלה,רקרגיל.מצפוניסירובאלאאינוסלקטיבי""סירובשמכונהמה

אחרוסירובכסלקטיבי,אחרמסוגמצפוניסירובהמסווגתזוהיאמופרים,

מתנגדיםחםעצמם.הסרבניםעבורלחלוטיןחסר·משמעותהואזהסיווגכלא·סלקטיבי.

מתנגדיםחםאםלכך.בדיוקלסרבאותםמחייבומצפונםכמעורר-התנגדות,רואיםשחםלמה

מסוימת,במלחמהרואיםחםאםלו.לסרבצריכיםשחםהדברזהאזיהיא,באשרמלחמהלכל

חםאיןלו.לסרבשעליהםהדברזהאזימוסרי,רועשלמקרחוכד',מסוים,בנשקבשימוש

להרחיבויכוליםואינםמצפונם,על·ידיכבוליםחםפחות:אויותרסלקטיבייםלחיותיכולים

פורסםהגיוס.סרבניחמשתשלבעניינםלבית·חדיןמכתברז,(יוסףדרישה.על·פילצמצמואו

שלי)ההדגשה • 31.12.03ב"חארץ",

קריצתאתכללהואףהרצויה,ההבחנהאתחיזקהלעומתה,האחרת,חוות·הדעת

הבאה:החנופה

שלמעשההואשמאאואזרחימרישלמעשההואמסויםמעשההאםלהבחיןקשהלעתיםאכן,

אזרחימריביןההבחנהעצםשלתקפותהאתשוללאינוזהקושיאולםאישית,מצפוןסרבנות

זיהוימבצעיםמפילוסופים,בשונהשופטים,כילזכורגםישאישי.מצפוןסרבנותלבין

בענייןגםההבחנהמלאכתעלחםאמוניםוהלכ,ךביומו,יוםדברפעולהוטעמימניעיםובידול

במקור!!).ההדגשה , 151הסרבנים","משפטיושפירא,(שגיאזה."

להבחנהאיןכיכפילוסופים,המכתב,לכותבילנו,שברורלמרותאחרות:במליםאו

הכרחיתשהיאגםלנוברורהמושגית,הבחינהמןלסמוךמהעללפוליטיהמצפוניבין

חלקנואתאנחנולפיכך,הצבא.שלרצונואתדמוקרטי""באופןלכפותמנתעל

השופטים,אתם,ואילואותה,להחילולכישוריכםלהבחנההגושפנקאבמתןנמלא

לאורנפשכם.כאוותלפסוקכדילכםשהענקנוהריקבפלורליזםלהשתמשרשאים

בכתביהיטב"עיינוכירלטיביסטית,בעליונותקובעים,שהשופטיםפלאמהזאת,כל

קרוביםאנוכימצאנו,מעמיק,דיוןלאחרזה.בענייןבפנינוהובאואשרהמלומדים

 ?) 208הסרבנים",("משפטי " ...שפיראופרופ'שגיאפרופ'על·ידיהובאהאשרלדעה,

בהקבלותמזוהמיםאלא"טהורים"פורמלייםאינםשטיעוניומשוםמדעתםרחוקרז

ושמצביעהצורני,מןהשופטיםשלבהתענגותםהפוגםהסוגמןוב"חומר",היסטוריות

המפחידה,האמתנותרתהדיפרנד,ונותרהארגומנטים,מסתיימיםבוהמקוםעללבסוף

עלבפנינוהתריע"קפקאלהסתיר.הפילוסופי-משפטי,המופשט,הפלפולמבקשאותה

הקריאהואכן, .) 9(ליוטאר,~ין"זהוובעצמה.כשלעצמהחפות,להוכיחאפשראיכך.

לזהזהוהמשפטהפילוסופיהוהידמוהלכוכמהעדלנומזכירה"המשפט",שלבקפקא
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מבנההעמידההמסורתיתהפילוסופיתהשיטהבעודובעקבותיו.המודרניזםבואעם

משפטים,שלמערכתהיאפרגה,גוטלובמאזהחדישה,מהדורתהמושגים,ביןהמקשר

צורהלובשתהיאובעצמה;כשלעצמהנתפסתאינההמפחידההאמתמשפטית.מערכת

בפילוסופיהשהבשילהלשוני,המפנההעציםכךהצדקות.מערכתבתוךמשפטשל

הצורהלארגומנט.והצדקות,לכלליםהפילוסופיתהאובססיהאתהעשרים,המאהשל

אנובהםהאפשרותלתנאיהיאאףתורמתהמשפט,שלללוגיקההקורצתהשלדית,

 7כאן,עוסקים

מוראוללאישרהנוגעיםשהסרבנים,לכךהסיבהעלמלהלהוסיףמיותרלאאולי

והאזרחית,הצבאיתהמשפטמערכתאתברק,אתכשר,אתכל·כךמפחידיםבאמת,

שלאאובמפתיעלנו,מספקלכךההסבראתגםשלו.המצפון""ועדותואתצה"לאת

המדליהאתבושג'ורג'הנשיאשנתייםלפניהעניקלוהפילוסוףסול,ג'וןבמפתיע,

מבהיר The Construction of Social Realityבספרוהרוח.למדעיהלאומית

סמכותו.אתלקבלהציבורשלבנכונותחברתימוסדכלשלכוחומותנהכמהעדסול

תנועתשלנלהבתומךאינוכמובן,סול,המוסד.התפוררותפירושההזההאמוןהשעיית

לאהממסד:אתהסירובמעשהמפחידמדועלראותאפשרספרומתוךואולם,הסירוב.

החישוקיםאתלרופף"עשויהכזושהפרההעובדהבשלולאכמובן'החוק,הפרתבשל

תצטרךהללו,החישוקיםשיתרופפולפנישהרבהמשוםאלא-כעם"אותנוהמחזיקים

אתלשנותיצטרכואלהכל-המשפטבתיהמדינה,הצבא,להשתנות.המדיניות

שאמורמהבדיוקזהממש.גדולהסירובתנועתהימיםמןביוםכאןתקוםאםדרכיהם,

עליו 8המתעתעת,המשפטית,הריקה·מלאה,לשונובעזרתהמומחההפילוסוףלמנוע

האמוןאתהחברה,שלבונהכמרכיבבתקשורתשימושתוךאורחא,אגבבשקט,לבצר

המוסרית:הבחינהמןהנכונההגישהאתכשרמבהירכךהשולטים.במוסדותהעיוור

לעולםפיהעלמוטעיתבתדמיתשבויהואשמאעצמואתלשאולצריך"האזרח

"המלחמהעלבושהכריזעתכן,לפנישנה .) Ynet , 23.12.02 (נגדו."הםהשלטונות

אםיודעאינניזו"בשעהכך:כשרכתבאפגניסטן,בהפצצתכזכור,החל,אותהבטרור"

עובדתינתוןאוהטאליבןשלבדיםסיפורהואבאפגניסטןאזרחים''מאותשלמותם

המטרהחיתהלאזוכינותנתהדעתאזרחים,מאותשםנהרגואכןאםוגםמזעזע,

שהדיוןהיאטענתילהפך:בדיוקושפירא.שגיאכשר,שלהנמקותיהםבפרטילדוןבכוונתיאין 7

היסודהנחותאתהמקבלוטוב,מנומקדיוןואולם,הטיעונים.מסתיימיםבובמקוםמתחילהאמיתי
אבוךדודשלכמאמריולמשל,למצוא,ניתןשלהן,במגרשןלהןומשיבהשלושהשלהמתודולוגיות

בסוף.המצוינים

עמיחיעורךהישראליתהסירובתנועתהממסדעלשמטילההפחדלהבהרתסולשלבספרושימוש 8
לסרב"."אומץשלבאתרמופיעהמאמרהכדור?"נמצאהמגרששלצד"באיזהבמאמרוקרונפלד,
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נותנת"?ש"הדעתמהזהמדוע .) nrg , 26.10.01 (הברית,"ארצותשלהתחזיתלאואף

והעיקשיםהפרטנייםהנתוניםמן'מתעלםחומסקינועםשלהגדול'מעריצוכשרמדוע

שלותחזיותיהמטרותיהלגבי(למשלחומסקישלוהמורכביםהרצינייםומניתוחיו

כשרהשיבכךהממסד?קידושעםאחדבקנהעוליםאינםאלהכאשרהברית),ארצות

 : 27.7,05ב· , nrgגולשיבפורוםהזאתהשאלהעל

השפהבתחומיחומסקישלהתיאוריותבהשראתנעשהבפילוסופיהעבודתישלגדולחלק

האידיאולוגי,במישורמורכבת.היאהפוליטיתמשנתוהזה.הדורמענקיהואבכלל.והפילוסופיה

במישורהפוליטית.גישתושלהחשוב)התיאורטי(במובןהאנרכיסטיהממדאתלהביןחשוב

משטריםכמהעדלהראותמתמידמאמץבהןשישתמונותלשרטוטסימפטיהליאיןהמעשי,

לעסוקממליץאניהללו.המשטריםשלאחריםמצדדיםבהתעלםמקולקלים,הםמסוימים

רבותפעמיםטעןבעצמוהואהאחרים.בספריומאשריותרוהפילוסופיתהבלשניתבהגותו

הפוליטית.הגותולביןוהפילוסופיתהמדעיתהגותוביןקשרשאין

אתכמובן)המעטה,(בלשוןמשרתותאינןעמדותיוכאשרהרוחני'ממורהוההתנערות

ההכרהחשובהממנהפחותלאזה.בציטוטהמענייןהיחידהדבראיננההכוח,מוקדי

המקוםבדיוקזהוליקוק.(רק)לאזהחומסקי.שלבגישתוהחשוב"התיאורטי"במובן

החוק,לשירותהחורלגיוסהמוסר""עקרונותשלהטאוטולוגיתהריקותעוזרתבו

עםלהזדהותקדושהחובהשמרגישמילכל"בניגודכך:למשלזוועה;לכלהכשרלמתן

יסודעלדעתי,אתלגבשחופשיאניפיצוץ,כלועםציוץכלעםהפלסטיני,הנרטיב

הצבאית."האתיקהשלהקבועיםהערכיםיסודעלהמוסר,שלהקבועיםהעקרונות

 .) 29.2.04("הארץ",

 .כשראסאשמאפשרמהעםכשראסאאתשמאפשרמהנכרךכאן

למעשההםשהאינטלקטואליםלעובדהברצינותלהתייחס"ישבורדייה:אומר

שממלאתהתפקידאתלזכורחשוב ,) 68בסוציולוגיה",("שאלותכוח"ייפוישלמושא

המופשטת,המומחיותאקדמי",וב"דיוןאקדמי"ב"חופשהעטורההאקדמית,המומחיות

המוסר,כמוממשמפוליטיקה,ובעיקרמאינטרסים,מרגש,מרטוריקה,כביכולהחפה

אותהלתפוסשמבקשכפינתפסת,כשהיאעצמה,הפילוסופיהבעצםאוהמשפט,

בתוארהאקדמיהמסדרחבריכלמעוטריםלחינםלאהחור.כמדעהאקדמי,הממסד

המקניםהםהאקדמי","הדיוןהמבורך,הניתוקהנוחה,ההפשטהבפילוסופיה":"דוקטור

לביןהכוחביןסימביוטיקשריוצרתהפילוסוףשלמומחיותוהזה.התואראתלהם

החורמשתרעששירטטנו,הגיאוגרפיהבמונחיכך,עצמם.לביןובינםהשונים,משרתיו

כזכור,מגייס.שהואהפילוסופיםבעזרתאותולכבושהמבקשהחוק,לגבולותמעבר

במונחיוהמשפטהפילוסופיהגיאוגרפייתאתלשרטטכשרמעדיףוחוק,חורבמקום

וסף:רף
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שופטתעםאחדבקנהעולהשלאמשהולהגידלעצמימרשהאנילמהלהסבירצריךאני ...

בתורשלי.המקצועשהםוהאתיקההמוסרעקרונותמפיחיאניהבג"ץ,מפיחילאאני-בבג"ץ

דמוקרטית.במדינהאזרחאני'כיבג"ץפסיקתלפיאתנהגאניאז-יפסוקבג"ץחוקשומראזרח

שאניבוודאיאתיקה.לפרשנותכתחליףולאלפילוסופיה,כתחליףבג"ץאתמקבללאאניאבל

האחרונההסמכותהואבג"ץהחוק,עלשמדוברוככלאתיקה,לביןחוקביןחדהאבחנהרוצה

אתיקהעלמדברכשאניאבללחוק.נותןשבג"ץבפרשנותלנהוגצריךואיךהחוקמהלילהגיד

העליוןהמוסדהואבג"ץאתיקה,לענייניהעליוןהמוסדלאהואבג"ץבג"ץ.שלעניינולאזה

אזמסוימים,בתחומיםהאתיקהלהיותצריכהמהעצמיאתשואלכשאניולכןהחוק,לענייני

מסתכליםשאנחנוהתמונהמהלהביןצריךאחר.אוכזהדיןפסקשלמעולולגמריפטוראני

שאסורקובעשהחוקהתנהגותסףאיזהלךיש-חוקעלוגםאתיקהעלגםכשמדוברעליה

זה,אתלפרשאיךלךאומרובג"ץהחוקאתקובעהמחוקקל,ךאומרובג"ץמתחתיו,לרדתלך

ברף,מתעסקאתהבאתיקהמתעסקכשאתהאבלתרד.אללזהמתחתהסף,זהלך:ואומרים

מסתפקשאתהזהעל·ידילאאחרות,אוחברתיותמטרותלשרתהראויהבצורהמתעסקאתה

האלההמטרותאתמשרתשאתהזהעל·ידיאלאפלילי'לאשאתהלסף,מתחתלאשאתהבזה

הרשותבאתרמופיע . 10.11.2003הפרסומות,עלהפיקוחמדיניותבנושאשימוע(מתוךנכון.

בצבא".)הציבוריו"האמוןמקצועית""אתיקהבמאמריוגםמופיעהזוההשקפהפירוטהשנייה.

אתלתתשהכרחיאלאנכון,כמובןזהבגבול.העוסקהאישהואוהפילוסוףגבול,יש

בשתילפחותלקרואניתןהגבולילמיקומוהפילוסוףשליחסושאתכךעלהדעת

קריאתשלהדרךהיא-'מטאפיסיקה'פשוטלהלקרואאולינכון-האחתהדרךדרכים.

"המובןעליודעים",שכולם"מהעלהחוק,עלהגבול,שבתוךמהעלמתמדתתגו

הרסן.מןהחוק,מןלחמוקהחורשלהפילוסופיתשאיפתואתמייצגתהזוהדרךמאליו".

כשר,שלהפילוסופיהמזה.זהמאדשוניםבאופניםאותהמדגימיםוליוטאראוסטין

מבקשתהיאהכאוס.עלסדרלכפותמבקשתהיא'כיהגמורההפךאתמייצגתלעומתה,

במקוםחוקים,שלאקסטנסיביתחקיקהמציעכשרהחוק.לשירותהחוראתלרתום

אותומשרתיםוהשופטהפילוסוףעבודה:בחלוקתכ,ראםהמדובר,מעמד.איןשלחוק

העצמאותהצהרתלכן,אחרת.טריטוריהעלמופקדמהםאחדכלכאשרעצמו,דבר

המקצועיותהאחריות,לערכיבהתאםלהבינהישהתרסה.איננהבג"ץבפניהפילוסופית

שניהםשכם,אלשכםהלוחמיםגורמיםבשנימדוברצה"ל:שלהאתיהקודשלוהרעות

באותולאחדםאלאנועדלאביניהםהנמתחה"הבדל"הריבון.הכוח,לשירותמגויסים

אתלשרטטהפילוסוףיודעואזרחיה",המדינהביטחוןעלבהגנהפעילכ"שותףכוח.

"מוסרי".חששללאלפעוללבית·המשפט,לצבא,למדינה,שמאפשרהמקום

גםשהואתחוםלשמרהיאמטרתהשמיט.בעקבותאגמכן,לנומבהירהזוהגישהאת

"החריגכזה,במצבלה.תואםהחוק,רוחאתחושףהחוק,בידינשלטוגםלחוקמחוץ

החריג,אתמאפשרעצמו,אתהמשעההכלל,אלאלכלל,מחוץעצמואתמוציאאינו
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לפיכך, .) Homo Sacer : 18 (ככלל."עצמואתמכונןהואהחריגאלביחסוובהחזיקו

אתלהגדיראפשראיהחיסולים,עלכשרשלמאמרואתקראכאילואגמכןממשיר

חוסר·שלפרדוקסלי"סףכאןמתקבלמשפטי:כמצבולאעוברתיכמצבלאהחריג

מעמירשהואמשוםהחוקיהסדראתמאפשרהסף .)םש(המצבים"שניביןמובחנות

 .) 19 (הכאוסלביןהרגילהמצבביןהפנים,לביןהחוץביןמאורגנתיחסיםמערכת

עורנרחףהחריג"המצבטוען,הואבימינו,אגמכן.אומרהחוץ,כיבושכן,אםזהו,

כאשרלכלל.להפוךמתחילהואדברשלובסופוהיסודי,הפוליטיכמבנהקדימהועור

מחנהחיתההתוצאהמקום,לושאיןלזהונגישקבועמקוםלהעניקניסובתקופתנו

 .) 20 (הריכוז."

'שלטוןשבומקוםעור"איןכיטועןבוררייהמפספס.השבורריימשהוכאןרואהאגמכן

הסוציולוגיהכמונסבלים",ובלתימסוכניםכההנםה'כשירות'ומונופולהמומחים'

שלהמתעתעהקסםמןבוררייהמתעלםבכךואולם, ,) 23בסוציולוגיה",("שאלות

בעקרונותלהיתלות-הסוציולוגיהלזכותעומרשלא-מכוחההיישומית,הפילוסופיה

האדירהכוחזהורואים.חכמיםרקהחרשים,המלךבגריאתכמואותם,אשרעמוקים,

מתחרה.איןהפלורליסטיתהמשפטיתבמערכתלשילובואשרהכוחאגמכן,שמאתר

אנשישלהמעודנותתחבולותיהם"בכריקתלהשתעשעלנוקראניטשהכברכזכור'

כוחותאותםבהמציאם ,) 5ס'ולרוע",לטוב("מעברותיקים."מוסרומטיפימוסר

שלזהנצחילקוואולם,שרלטנותם.אתהמאפשריםלפילוסופים,מיוחדיםנסתרים,

אתציינתיייחודיים.קוויםהעשריםהמאהשלהשנייהבמחציתנוספוהפילוסופיה,

הבשלתלתהליךחשובחיצוניכגורםהחוק,לשירותהמגויסהחוראתנירנברג,משפטי

הרסביקורתיים,קולותרדיפתמרצים,פיטוריהכשרתלצורךהמגויסיםהפילוסופים

מזרמנים·במקרה).נספיםבליאועםמשפט,בליאו(עםלהורגוהוצאותהמוניבתים

על·יריהיתרביןשפותחההשפהתפיסתהזהלגיוסשנותנתהגיבויאתגםציינתי

כלשונוהשפה",שלהטכנולוגיות"התפיסותלמשפחתהמשתייכתתפיסהסול,ג'ון

הרכיביםאחרשראינו,כפיהיא,הכאוס,עלסררהכופהסול,שלגישתוליוטאר.של

כשר.אסאאתשמאפשרמהשלהמרכזיים

שלהמוחלטתהכחשתההואזותפיסהשלמהותימאפייןכילהרגישחשוב

חוץ·כחוץ·ממש,החוץשלהעיקשהשימורהיאמטאפיסיקהשהרי-המטאפיסיקה

איןממש,שלבהכחשהשמדוברמכיווןואולם,הגמור.בהיפרמדוברוכאןמערער·סרר,

הוויטגנשטייניאני)הניטשיאני'(הי~מיאני'הרפלקסיביהסוגמן"אנטי·פילוסופיה",כאן

שלפנינוהגישהאתהמאפיינתההכחשהלפילוסוף·בעל·כורחו.בההמחזיקאתההופך

שלההמתודולוגיותהיסודבהנחותרצינידיוןבהעדרובראשונה,בראשמתבטאת,

לפנינו"אנטי·פילוסופיה"לאולכןהעוברתית·משפטית,לשונהלאופיבנוגעעצמה
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אופייהאתמעצמההמפקיעהתיאורטיתעמדהכלומר"לא·פילוסופיה",פשוטאלא

שלהמדעלמיני·מדע,להפוךלעתים)(המוצהר,רצונהלטובתהפילוסופי·רפלקסיבי,

"המובן·מאליו".
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פרלמןבאורםיגל

עצמוערפאתהייתכאילולכתוב

דיוקןכמשרטטהמשוררודיוקןזךנתןעל

~זפ~~;רכןחליב wיו
ךךךיםזך_י~י~י 9

~ tp וי:i??ל t:t ךחt? יt? ים
ל~פ"ל. חר;??ז:ו~ךח iJך

;כל /:ה~ך"יותר":פהגרלאכבר"הזמירשלו'האחרוןהשירהקובץאתזךחותםכך

~ת ;~שקt~;ים ?W ~ i ז::לע;למ;; ;ה~~סל ?i ז::;ךך~ה; ה~;ז::ז::ליש;ן;סלכ~;כ;ת p Qי;ז::
שנמ;תי;ז,/לחשן/נמה,מתמהמה,ע;דואתהתפקיד;;אתממלאאינ;;נבראישה:פמה/

-TT " ז:--••ז-••:-:• ז-: •:- "". ••-: ••:ז :•: : 

 .) 85<עמ'~סז.ר"לא w 1ע;לם p: 1ס:ה w 1ט 9 ~ 9 ז::עללסז"ר

והואבמקצועו'לחשןהדוברכלומר:כליטראליים;הדוברדבריאתלפרשניתן

ארבעכינראהואולם,עזבו.והקהלוהשחקניםההצגהשנגמרהלאחרהבמהאתמתאר

 1ס:ה w 1ט 9 ~ 9 ז::על"לסז"רדווקא:מטאפוריתלפרשנותמנחותהאחרונותהשורות

:p ~ע;לםw אצלמופיעביותרוהמוכררווח,דימויהואלבמההעולםדימוי ."ר.זס~לא

 /הם.שחקניםרקאשהוכלאישוכל /במההעולם"כלבעיניכם":ב"כטובשקספיר
במחזהשוניםבתפקידים /מופיעתורופיעלאדםוכל /להם,ויציאותכניסותכולם

השורותעלפרפראזהעושהיכול","אניבשירועצמו,זךגםלו."עלילותששבע /

יב;אואםיכ;ל;אינניאי;ןלנגן;י;דעאני 1י;דעאינניאי;ןלצ~ר/יכ;ל"אניהללו:
:-• T ••-: -''."'" -•• •-: -•• ••-: -•• ""." T •: T 

והדבש",החלב<"כל ".ף~צרפ.;~:זpרל;~ידק 1- ה~;סע;לם;כל w 1לירי-א~רה~ w~י
 .) 28עמ'

ללחשן.שני,בגוףהדובר-אל-עצמואתהופכתהמטאפוריתהפרשנותמקום,מכל

תכונהאלאבהצגה),לשחקניםטקסטלחישתעל(הממונהמקצוערקאיננהזולחשבות

שהלחשנותכמי"לחשן"העצםשםאתמתארת"שכמותך"המלה .הדוברשלמרכזית

שלו.דומיננטיתתכונההיא

במחזההאחריםהתפקידיםמבעליהלחשןתפקידאתלהבחיןלפיכך'כדאי'
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הצורךבמידתמ~ללרקאלאהדמות,אתמגלםאיננוכשחקן,שלאהלחשן,ובהצגתו:

הטקסט,אתכותבאינוהוא ,המחזאיכמושלאלשחקן;להזכירוכדישלה,הטקסטאת

במסגרתזאת,עםלביצועו.הנחיותנותןהואאיןהבמאיכמוושלאאותו;אומררקאלא

הדמויות;כלשלהטקסטיםאתלכ,דנדרשכשהואבקול,ממללהואכלחשן,תפקידו

להמשיךלעזרתו,הנדרשלשחקן,מאפשרהשחקן,לביןהטקסטביןשתיו~כ;יוצאכך

הטקסטאחרהלחשןעוקבלשחקנים,לסייעשיידרשקרה lלכואמנם,הדמות.אתולגלם

מממשהואזה,במובןבמחזה.קוראאףבזמןובולשחקניםמקשיבהואמישורים:בשני

כלפיסלחניהוא-הדוברשלמרכזיתאופיכתכונתהלחשנותהצגתכולן.הדמויותאת

במלההמעין-מתפנק,הילדותי,השימוששלתפקידו(זהעימהמשליםהואהתכונה,

עלמצביעיםהלחשן,תפקידאתלבצע "ז:;מכ"הואלפיההתוודותווכן-"שכמותך")

הדמויות.כלאתלממשמבקששהואכך

המתארלביטויהרומזלעולמו"פנה"הקהל-האוזלהזמןתחושתמזאת,יתרה

וכןלמוות,כמטאפורהו"נרדמה""לישון"המליםלעולמו","הלךאדם:שלמותואת

מימושןאתהמאפשרתהלחשנותרקכיבהכרהמל~ןה-יחזור"שלא"בעולםהסיום

וכינגמרה,ההצגהכיידיעהישבה-בעתאותו;להחיותתמשיךהשונותהדמויותשל

לביןהשחקןביןההבדלככורח.המוותאתמביאהטקסטבלאלחשןהיותועובדת

באופןלהמתחזהפעם,בכלאחתדמותמגלםהשחקןבעודמובהק;אפואהואהלחשן

זקוקיםכשהם-להםמזכירורקהשחקניםמןנבדלהלחשןהריעימה,ומזדההמלא

מילותיהם.את-לכך

שכן ,הוויתורמןיש ,השחקןבתפקידולא ,לחשןהבתפקידהדוברשלבבחירתו

לממשלומאפשרתגםזובחירהואולם,הדמויות;מןבמרחקעצמואתמציבהוא

בידיאפשרויותרבכליהואהלחשןבתפקידהשימושזה,במובןהדמויות.את

המשורריותר":פהגרלאכברב"הזמירבולטיםזהשימוששלביטוייוהמשורר;

אדוניסשלשירמצטטהואאחרים;יוצריםשכתבוטקסטיםאחריעוקבכלחשן

שונות;דמויותשלדבריהןאחריעוקבהואמונק;אדוארדשלמזיכרונותיווקטע

בשמומדברהואאףולעתיםדוידוף;לושאמרדבריםלכאורה,בצטטו,למשל

ושלקישוטדוןשלבשמםמדברכשהואכךעצמו;הואהיהכאילואחראדםשל

ערפאת.

עמ'מזרחית",("צפונית"שבעה"בשיראחרות:דמויותשלבשמןדיברכברזך

מתיםאנשיםשלשונותזהויותשבעשלדבריהןאתהמשוררמביא ,) 124-121

עמן;מזדהההואאיןבשמן,מדברשהואאףואולם,במלחמה).נהרגומהם(ארבעה

הפארודיהטוןבשלבעיקרבולטהללוהדמויותשבעלביןהמשוררביןהמרחק

מלחמתבשירתכל-כךהמרוביםהמתים,דבריבעודכולו.השיראתהמאפיין

' 
' 

' 
! :, 
if 
1 
i' 
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אירוניטוןמלווההזהבשירהמתיםדבריאתפאתטי,בטוןמלוויםלמשל,תש"ח,

 , 1פארודיאו

"~רירפוליטיות:עמדותלהביעממשיכיםהםחיים:הםכאילומדבריםהמתים

אתלאאבלשטחיםלהחזירלהציע/מפ;ת,לצ~רתכנ~;ת,להגישמשהך.לעש;תהיה/
TT -:--:• :-• ד:• :-•• -:-• -:-:• : T " :-ד •~ 

ממשיכיםש;נא":שדילהגידאפילךאפשרא;הב,לאממילאאניהדת~ים/אתירךשלים.
 •• •••: •-: •-: •,•: T '' T ••• •-: ••-ז '". •-ז :

":פששמעתיגורלם:עלתמהיםגםוהםהשם":כרךךגרז',כעלהייתי"אנילקוות:
:-' ' T ' - -TT T •• -T •: : -: ' 

וע;ד:פזה.דברלעצמ;לתארהיהיכ;ל;מידבר,שךםליתארתילאהצפיך;ת;את
:• -:• ••-:• • TT • T TT .. T: :-: TT T .'' : 

מלאהדיבורביןפארודימעברגםנוצר ".ם;יככללהגיעצריכים:פשהפיך;ת;כדיךק
: ' : .'' -: T ': ' ' - : T : 

 ה~;ך"למשל:באדמה"."עכשיו-דבריהםאתבפתאומיותהקוטעתשורהלביןהחיים

מהאז /.ם~לקך;בגראנימה,אזאבלמכ;ניתאין /,ם~לה;לכיםכשכתטלביזיה,
- T-ז T T T • -: T T-: ' : ••-ד • : T- ::ז • '". '".

כינתיםלנס.ע./גםתכנ~;ת,מיני:פללי"היךאו:כאדמה",עכשולהתל;נן;להם~ש
•• '." T : • : •• T : -T :-ד T T ' T ' •• T : -' : -'' : -' 

כאדמה."עכשו/מךסיקהשמעתיהזמן,אתלבל;תעזרךכחךך;ת;לכחינ;ת,הת:פ;ננתי
ז:-דז ז:- T • •:-ד-:- •:-:ד:- •:- •:- :•

דבריהםבסוףבצפיפותהמופיעות-מליםעלהחזרהו/אוהמלאההחריזהמזאת,יתרה

תוכני:לדטרמיניזםהמוביללשונידטרמיניזםמעיןיוצרות-השוניםהדובריםשל

המליםביןמלאהחריזהוקיימתהשלילה,מילותחוזרותהגרז'בעלבדברילדוגמה,

 1;~ךז:יילאאי. pפ;ליזקילא י~~:דע.לאר lj ~~ף /.םרל~~:דע,ז:יילא ... "ובטוח:ביטוח

דוגמהכאדמה."עכשווברנבשרםכטךח/להי;תע;דאי·אפשרהכטךח.אתלסדר
:-•• ."' -' ' .'' : T : ' T -: T T T: --:-ז T 

והמשפהעברתיפשךטמשגעים./:פמ;נ;סעיםפ"הנזהרתי.אדוקתמיד"אנינוספת:
:-• T ' -:ז •:-:' :• : :,•' TT T ז-:' :-:,,'."' 

(ההדגשות ",ה??ד~~;ו rע? 1חנ:י;ד;ו.דז:ייי;דעת,לא י~~ ל;~ 1ח~-tי;בדז:יי•א ?iרר /oהךא
שלי).-הסוגיםמשני

זאת .מושאיואתלצחוקשםהזהוהמבטומודע,מפוכחכמבטבטקסטנוכחהמשורר

אינםאפילווהםחד-פעמית,ביוגרפיהבעלותדמויותאינםבטקסטהדובריםועוד,

לדקלוםבעיקרהניתנותוקלישאיותבנאליותעמדותמשמיעיםהםטיפוסים:מייצגים

הזדהות.עימדליצורמאפשרותושאינן

השיראת- 2מובהקהפוליטישהקשרו-"שבעה"בשירלראותאפשרזאת,ובכל

למללהמשוררשלבחירתושונות.ביוגרפיותאפשרויותהמשוררממללבוהראשון

בשלושה"שבעה",השירשלמזהיותרעודברורפוליטיגווןמקבלתשונות,דמויות

"שיחהב"הארץ",ותרבות""ספרותבמדורזךשפיוסםפרוזהקטעהאחדטקסטים:

אפשרותעלגםומלגלגהמוותשלהסופיאופיואתהדובר-המתמבטא"חרטה",יותר,עודמוקדםבשיר 1

ה ?7ך 1$ י:: ijךךי /לח~:יס.רטליןpפיחיםא.י~ם::זת;לעים /,תpןז::~ןpרב, 1לש;כ;ל"א.י~פיעצמו:שלוהדיבור
 ,) 33עמ'שונים",("שירים ",יןיז:~~~ת~ןpלא

עםשנחתםהשניהבינייםלהסכםכנראהמתייחס- 197 5ספטמבר-השירבסוףהטבועהתאריך 2

סיני.שלמחלקיםישראללנסיגתושהביאקיסינג'רשלבתיווכומצרים
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האחרוןשיריובקובץ 26מס'שירהואהשני"הארץ"), , 26.10.2001 (אוסאמה"עם

והשלישי' ,"ר~ך~ iJ~ןמ;ןע.י"~ן·לאךן'בשורהוהנפתחיותר",פהגרלאכבר"הזמיר

לשירבניגודאלה,שני ."ה~~~~מ~;ליב w ;י"במליםהפותחקובץ,באותו 25מס'שיר

לפוליטיקהמרכזיותביוגרפיותשתיבמרכזםמעמידיםפוליטי,הקשרושרק"שבעה"

 .בן·לאדןואוסאמהפאתעריאסרהבינלאומית:

דמויותשתילעצמולאמץהלחשןהמשוררמבקשמדועתהייה:מתעוררתגםכאן

פהגרלאכבר"הזמירלספרובפתיחהעצמוזךאותןשמכנהכפי"סימפאטיות",לא

פתיחה:באותהזךנותןאפשריהסבריותר"?

הגלות''ספראלאאינולידיומתחתכאןשיצאמהכילוהובהרוצלולה,מפוכחתבדעהאז,רק

שניםבמשךאותוריתקשבעצםנושאזמנו;שלזובעיקראםכיהאישית,זודווקאלאושלו,

כללא ...שניםאותןכללתרגםבחראולימדשכתב,מהבכלהשניכחוטעוברגםשהואואפשר

שמוגםהפריסאיהגלות'ב'ספרמופיעכך'סימפאטית',גלותשאיןכדרך'סימפאטיים',הגולים

האמריקניםארצובניאותוכלאושבופיזהשלהחיותגןבסוגרהנתוןהגולהפאונו,עזראשל

מצאשבובביתסליךלואי-פרדינאןהגדולהאנטישמיהסופרולצידוהמלחמה,לאחרמיד

בשעתוופרסםתרגםעמוראשוןשראיוןזהסליךבדנמארק,שריצההמאסרשנותלאחרמחסה

במוקטעההמושפלערפאתיאסראנגלי,ניבלתרגםאםהביתה,יותרוקרוב'יוכני',כתב-העת

שם.מסתתרהואבאשרבן·לאדן-יתירהלחמלהראוישאינואחרו'גולה'שלו,ההרוסה

לפרשכדידיבואין-כמוהוגוליםובערפאתבבן·לאדןזךרואהשבו-זההסברואולם,

ולגלותאוסאמה"עםב"שיחהבן-לאדןשלבשמולדברהמשורר-הלחשןשלבחירתואת

 י~~ 1ר"אזקי/זpער~ת~ל~ז:וי /,~ך~ר iJ~ןמ;ןע.י ,"~ן·לאךן : 26מס'בשירקירבהאליו
ערפאתשלדמותועםהמלאההזדהותואתובמיוחדועריה."עיר"םננאהלי;ן/עמ-;ןי;שב

•• ' : : : T T •• T : "." : 

הביתה",יותר"וקרובזךשלבמילותיודווקאנעוץלכךההסברכיייתכן . 25מס'בשיר

הקוראשלולעולמושלולעולמורלוונטיותדמויותשתיובבן-לאדןבערפאתהרואות

ולהבינן.לנסותצורךהמשורר-הלחשןחשולכן 3הישראלי,

השפעתםוכן"סימפאטיים",לאכגוליםבן·לאדןואתערפאתאתזךשלהגדרתו

 4הבינלאומית,זוועלהישראליתהפוליטיקהעלבן·לאדןושלערפאתשלהעכשווית

ו/אועמםהמזדהההמשורר-הלחשן,מןאלהשלוהמובחןהעצמאיקיומםאתמבליטות

הדמויותבו"שבעה",בשירכמושלא-מדוברכיהעובדהמובלטתכאןבשמם;מדבר

(בן·לאובייקט(המשורר)הסובייקטביןיחסיםמערכתיחסים:במערכת-בדויותהן

ה"אחר".לביןה"אני"ביןביחסאוערפאת),לאדן'

היאהכוונהואזזמן,כאלגםאלאמקוםכאלרקלאהביתאללכווןיכולותהביתה"יותר"קרובהמלים 3

בכלל.הזהלזמןאלאהישראלילקורארקלאיותררלוונטישבן·לארן

החיים.ביןערפאתהיההשירשנכתבבזמן 4
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לכןאליו.אדישלהישאריכולאיננווה"אני"בן·לאדןהואה"אחר" , 26מס'בשיר

באחלובן·לאדןעםשיושבוכמיראשו,שיעראתשגילחכמיעצמואתמתארהוא

פיזיתלחשיפהמטונימיהמעיןהיאה"אני"שלזוהתנהגותועריה"."עירוםכשהוא

עליוכיחששהוא.רעוכאללושווהכאלבן·לאדןאללהתייחסלוהמאפשרתונפשית,

ולכןמעשיאישאתהאבלה~שךב/מןאדם:פכלשנאה/ידעתיאני"גםלו:להיענות
-:-• -7 : • • : T T : T T • • -T -: T -• • -: -T : •• 

ולאלמרצח/א;תי;זשהפכה /,);'תאנשא;תי;זה;ליכהלאןראה/חלךצי'אישחשךב./אתה
 : "-:•: ד:ד•: :ז:•: T ":ז ••: •-: • T-ד

ואיבובן·לאדןעלמתנשאאינותרצו,אםזך,אובשיר,הדובר ". lj ~~י;םלגה;צ:ויךה

שלדמותואתלעצמומאמץאינוגםהוא"אוריינטליסטית".מבטמנקודתעליומביט

אחמעיןכלומרכגולה,אותושופטהואמחשבותיו.אתלעצמומנכסואינובן·לאדן

מגלותו.נובעתששנאתואדםהואבשיר,בן·לאדן,לצרה.

ע.~ר י~~;ש:ק;רכךזp~י

ז"את.להפניםמסרבשאתהאלא
 ·:-: ··ז:-7 •-. ז•:

פצצ;תשבעתליתתקוה:פלעל
-T •:ז T'T :•-ז:

ז:ו~ו;ת.;ןק, p:לג,יך ryלא Wעל
מברליןמשפחתיךמ;צאעדןאלכן

• ' '." T T ' : -: ' ' ."' : ' 

להביןהש:פלתלאאבלהרשעאתשחרית
."' • T T '." '."T -T -: ' T : - : T : ' 

W זלק ךכ~~~~ם.rז@נך~
 .ש~"עלא p:ר;;חים~לסיבךךןק
יד nה~רעי;זסביבי;ז.פעםע;דחנט

 ·ז--:" : •:-- ··-

~ם.ךיי;ז ר~~ : /o~ה .תך.~ז::
אלמותכןשזפךשימדריךרקהךא

--: • • • ''. -: T ."' 

להסתגל.שלארים nהכ;לאלה
: ..... --:• .•. : . : -.. 

עם"שיחה"הארץ",שלוספרות""תרבותבמדורשפורסםהפרוזהבקטעגםכך

לביןישראלית,אנונימית,דמותביןהמתנהלתדמיוניתטלפוןשיחתזוהיאוסאמה".

להתקייםחיתהיכולהולאהתקיימהשלאבשיחהשמדוברכיוון .בן·לאדןאוסאמה

"לוחש"אוהשנייםבשםמדברהשיחהשכותביוצאבמציאות,-כךלאלפחות-

מנכסלכאורה,האוריינטליסטית;הגישהלבלוטחיתהיכולהכאןהשניים.דבריאת

שנראהאלאבלבדזוולאבן·לאדן;שלדיבורוסגנוןואתמחשבותיואתהכותבלעצמו

ה"אוריינט",שלסטריאוטיפייםאלמנטיםביטוילידיבאיםבן·לאדןשלבדבריוכי

עימד,משוחחשהואמיעלבשירמאייםבן·לאדןהלבן"."האדםמןאותוהמבחינים

לחשוף:מוכןהואאיןתוכנושאתמכתבבמשלוח
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מאתנוושררתםילדינורםאתושתיתםשלנוהנשיםאתואנסתםשלנוהכפריםאתשרפתם-

גרנט.סופיתאתאלינוושלחתםהנפטאת

גראנט?סופיתזהמי-

עצמה.שלהשתןאתששותהחרא,יאשלכם,מהטלוויזיהזאת-

למערכת.מכתבתכתובאותי?מעיראתהזהבשבילאז-

שולח.אנילךוגםיפה.במעטפהיפה,מכתבשולח.אניועכשיוכתבתיכבר-

מאיים,פיו",אתמנבל"ערביהםלכאורה,הכותב,מדברישעוליםהסטריאוטיפים

בנפט.ששולטמיוכןיפה"),במעטפהיפה,("מכתבנפץמעטפתלשלוחמזימהרוקם

הישראלית,בטלוויזיההצופהבן-לאדן'פארודיה.עטופיםאלהסטריאוטיפיםואולם,

פוסט("כלבהתקשורתילשיחלועגגראנט,צופיתוהמנחההשחקניתאתהמכיר

לךאראה"אניהדמונית:תדמיתועםמתיישבתשאינהאנושיתחולשהומגלהציוני"),

אחידה.איננהבן·לאדןשלשפתומזאת,יתרההמכתב."אתלקרואתשכחאלאבלביי.

אובאמכ""בייבערביתומקלל"צופית"),מקום("סופית"בצ'ס'אמנם,מחליף,הוא

בשפההיטבשמצויכמיגםמדברהואואולםכלב","בןמערביתהמתורגמותבקללות

המדויקתהכתובתמהאגב, ... "שלך",הכתובתאתלוודאבשבילמצלצל"אניהעברית:

הלאה.וכןטחוב",לאפעםאף"למאמיניםשלך,"?

הדמויות:ביןמרחקהמשורר-הלחשןיוצראוסאמה",עםב"שיחהוהן 26מס'בשירהן

אף , 26מס'ובשירבן-לאדן,אוסאמהעםאנונימיתדמותמדברתאוסאמה"עםב"שיחה

במליםהנפתח , 25מס'בשירעצמו.בן-לאדןאיננוהואבן-לאדן,עםמזדההשהוא

ערפאתשלדמותועםהמשורר-הלחשןמזדההזאת,לעומתבמוקטעה",לי"יושב

לכאורה,עצמו.ערפאתהיהכאילומדבריותר,מדויקאובשמו,ומדברמלאההזדהות

ערפאת:שלהנכוחהעמדתואתהמשורר-הלחשןמביא

 ה?: ?t ~~מ~ליי;קב

ודריםן_ךי~י~י 9

~ tp כים ה~ל??נ:וי;tכי;tך

ל~פ·ל.ה ?t ~ך::זז:י~ךה
~ו;ךמ;לל w::זז;ו:רידה::זי?ן
אניעכשולאשתי.היה~מה

:• TT :•:• -:ד :-• 

 • יpז!; ן!:~ל:רו;וסנכ~ז:יי w .~רירי
יבש;תאינןע;דעיני

·• -•• T : •• י

ת~ו;תא;ג:יןע;ד::זז:י~ו;ת

פד~תלהןיתןהמותורק
: --•: T •• • T •• : 
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 .ת~ה!ז;יע~ןתך~ם

 ,ת~יר~~ v י~;;אר'אשעל

דהי wע~י~ת י~~
;יפ;ת, י(:!קז~~ י~ך~;:

ריקלאגמןחמתומק;מי'היההמבטאאבל
 ••• ז::• .. :- • : TT ז:•- ז-:

לצפ;ת.למהליהיהולא
: T T " T : : -

כחפצכםניעש~ ,-. ','' " ,'' ' 
~~לחלאז~~יךי;בי~ת
לזקנ'אא;~יף~נ:י~םך~ם . . . . . 

שרה.אתהגרכשנ'א
• : T T "." TT 

ערפאת;שלדמותועםז,ךשלאוהמשורר,שלהמלאהבהזדהותופוגשיםאנחנוכאן

ובנייתמניעיםעלעמידהכולושכלבמונולוגכן,עושההמשוררכאשרדווקאאבל

עצמו.בשםלדברשלוהאפשרותואתערפאתשלאחדותואתמבטלהוא"ביוגרפיה",

הבעיהאיננו"אוריינטליסטי",להיחשבהיהשיכולהזהשהמעשהלינדמהזאת,ובכל

הריבכלל,פוליטיבמעשהאונכון","לאפוליטיבמעשהמשמדובריותרשכןכאן.

שלהמלאהמחיקתוכדיעדערפאתשלדמותומאחוריזךשלבהסתתרותושמדובר

שמדוברהרידיוקן,שירהואערפאתעלהשיראםאחרות,במליםעצמו.שלודיוקנו

משרטטביןשניים:בין(לפחות)מפגשתמידהואהדיוקןמעשהשכןמת",ב"דיוקן

כמשרטטהקריטימתפקידוידואתמושךכשזךכ,ךהמשורטטת.הדמותלביןהדיוקן

כדיוקןלהופיעפאתערשלדיוקנואתמאלץהואנעדרת,שלוכשדמותוכלומרהדיוקן'

דבריואתהמאפיינתהפאתטיתהנימהאחרשביללכתלנוואלנשמה"."ללאדומם,

איןאבלהקורא,אצלזמניתאמפתיהלעורראולייכולההיאזה;בשירערפאתשל

שבוהמקוםגםזהוהחד·פעמי.אלהבנאלימןולהפקיעוהדיוקןאת"להעיר"בכוחה

וכגולהכמהגרשלותחושותיולגביזךמצדמדודהתשובהלמתןהאפשרותנבלמת

עצמואתלהבניהלזךיותרשקלהואמקרהרקהאםערפאת.שלהדוגמהבאמצעות

דומההדברוהאיןערפאת?שקרובכמוהביתה""קרובשאיננובן-לאדןעםבמפגש

לבנון'למלחמתכתגובהשכתבהשיריםבמרביתוהעכשיו""הכאןמןזךשיוצרלמרחק

פארודיות?בסטרוקטורותהשימושבאמצעותלמשל

זךשלמודעותועללהורותאולישיכוליםאלה,מעין"תקועים"למקומותרמזים

(ואוליהבמהבקדמתחשוףעצמואתלהבניהשלוהיכולתלחוסרכלומרלמגבלותיו,

מאריךזךיותר":פהגרלאכברל"הזמירבפתיחהכברמצוייםכ"לחשן"),רקלכן

הכותבבמחלתאותוותולההזההספרשלהפרגמנטריאופיועלמתנצליםבדברים
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שלמצבשלישי).בגוףכתובהכולהשהפתיחהכיווןשלובמחלתוולאהכותב(במחלת

בינוולאעצמולביןבינולדיאלוגהדיאלוגאתשהופכתשלישיבגוףכתיבהמחלה,

הציטוטיםוגםקוראיו?),קהלבקרבמהימנותואתשאיבדחשהוא(האםהקוראלבין

שלבסופהכעוגןנועץהואשאותםברוךוחרמןצלאןפאולודלף,וירג'יניהשלמפיהם

כך.עלמצביעיםזו,פתיחה
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ז
~\ 
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דה-האןישראליעקב

מםיןהמפלצת

לסט 15ן· 1;לריק

Amo e il secreto mio non posso dir1 

1 

באמצעים,משופעכשאינובערך,שניםשבעלפניהרחוקלמזרחנסע ן!ל@·ן~ג';ן

וברכוש.בכסףעשירחזרועתה

הפורצלןחפציכלאתלראותכדישובאליואבואאםשאלוגםזה,אתליכתבהוא

שלו.המשובחיםהיפאניתוהלכההסיני

בווילהבגפוג'וןהתגוררשםלסארלם,הסמוכהנןל ?7לבל~נסעתימהזמןכעבור

במיוחד.היפיםומיקומהבניינהבשללכןקודםעודשחיברתילבנה,

2 

ירדכברשםהמערב,אלועמוקפתוחנוףעםמרווחתבאכסדרהרוגעיםיחדישבנו

קול,וחסרדהויהיהדיבורורזה.וכמהג'וןהזקיןכמהבכאבהבחנתימסויםברגעהערב.

ועלעלימליםכמהאמרנימוס,מתוךמכוון,בכוונתפעם,ומדיהזמן,כלבעצמועסק

המשתנות.חיינסיבות

 ...ראיתזהכלאתיפים,דבריםוהרבהכסףהרבהלייש ...עשיר"אניאמר,"הלן,"
."' •• T 

יכולואיניחביבי,לי,ישנואשתאהבה ...לאדברידידי,דבר,לינותןלאזהאבל

לא."באמת ...עליהלהתגבר

(איטלקית).לומר"יכולאיניסוריואתאוהב,"אני 1

 6מטעם



דה·האןישראליעקב 15 2

שכפיהרוח,מצבאפואזההיהלרווחה.נפערוועיניובקולו,חיתהלגלוגשלנימה

כאשרשלנו,העלומיםבשנותגםמזומנותלעתיםאותופקדכעת,ונזכרתיששבתי

בצוותא.לבלותהרבינו

מאכלת.תשוקהכלאחרכוח,רפהניע,ובלאקולבלאשובעתהישבג'ון

מושאאתגםלךלהראותרוצהאניעכשיול,דהראיתי"הכלבחיוך,צרח"באמת,"

בסדר?" ...המנורותאתהדלקבינתייםאותו,אביאמידרגע,חכה ...אהבתי

3 

והואג'ון.שלהיעדרותושארכהככלוגבר,שהלךמרטיט,פחדחשתיכשיצא.חששתי

איבדתיבפחדיכיבדיוק,יודעלאאניאבל Iלינדמהשעה,רבעבוודאירב,זמןנעדר

 .במיוחדארוכההשהותלינראתהוכך Iהזמןחושאת
התיבהשלהעליונההדופןעלחומה.תיבהנשאידיו,בשתילפניו,ג'ון.חזרסוףסוף

כבדהשיערצמתעםבצורתו,סיניהיההראשלהחריד.גדולאדם,ראשלבדוניצב

 .חיוהראש .במיוחד

נטרפההאםוחשבתי: Iבכיסאימשותקמוטלבעודי Iהיכרתישטרםבאימהבוהבטתי

פן·פלזן?ג'וןביעושהמהאו ...דעתיעלי

בתנועה.ומיעטעישן,לגמרי.רגועישבהואאבל

ובבירור.לאטאמראהבתי,"מושא ...אומריםכךהלא ...הלןאהבתי,מושא"זהו

הדברזהמהכבר,ליתגיד ...אותימחליאזה ...ראשרק , ...זהמהאלוהים,"אבל

הזה?"

4 

מאודסיניזהידידי, ...בערךעשריםבןסיני"זהבהטעמה,ג'וןאמרדבר,"לא"זה

אלאראש,רקלאוזהבזהב.משקלואתשווההוא ...לךאומראנינדיר,וגםמיוחד,

 " ...התיבהבתוךמוסתר ...קטןקצתנשאררקה~תר ...שלםאדםבהחלט

הראשגופי.שלהתחתוןהפלגבעומקרפיון,חולשה,ותחושתאותי,תקפהבחילה

הבנתישלאשפהג'ון,אלדיברהואחייך.העדיןהפהכהות;עצובות,בעינייםביהביט

ראשיזרה.בשפההואאףהשיב,ג'וןהקול.היהמענהאךעמוקלזהות.ידעתיושלא

ונאנחתי.להחריד,כאב

 6מטעם
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הייתילא ...כזאתהתרגשותבךיעוררשהדברידעתי"אילובבהלה,ג'וןאמר"ידידי,"

שזהחשבתיודווקא ...ומוזרואכזרייפה,דווקא ...כל·כךנוראלאוזה ...אותולךמראה

הגעתיאיךלךואספר ...קצתתירגע ...זהאתשאסלקמוטבחכה, ...בעיניךיפהיהיה

 " ...לזה

5 

כל·יפהעםהםהריהלן,"הסינים,פעם:אףדבריואתקטעתילאואניסיפר,ג'וןאז

לאבקיצור, ...כאןיודעיםלאהדבריםרובאתאגב,זה,אתיודעיםלאבאירופהרק ...כך

הענישהמערכתלבב.למעלבעולם.ביותרוהמעודןהיפההעםזהובהחלט,אבלמשנה,

לפצועיודעיםהםובכן, ...לא? ...הפצעים?מאהעונשאתמכיראתהנפלאה,שלהם

משלחיםהםואז ...בגללםתמותלאאתהמידה,באותהכואבפצעכלפצעים,מאהאדם

לדרכך.אותך

בזה.מצטייניםממשהםידידי,מפלצות,יצירתהואהסיניםשלאחרושעשוע"טוב;

מאוד."עדונדירה ...שיצרוכזאתמפלצתהואגםראית,עכשיושרקהזה,הסיני

הלן,להיותחזרתעכשיו"זהו,בי:שהתבונןלפנילאחיים,ומלאעליזהמשיך,הוא

כן? ...שליהסיניאתשובלראותנלךתיכףכן?הלאברצון,מקשיבשובואתה

התחילזהשליהמפלצתאצל ...שניםהנמשךענייןזהוכזה,מפלצותייצור"בקיצור,

בקיצור'מוכנות,שהןלפניעודמתותהן ...נכשליםהמקריםורוב ...השנייהחייובשנת

אתהחוטפים.הם-להםזקוקיםשהםהילדיםואתוהותר'דיישסיניםהרימשנה,לא

הכניסוקטן,ילדעודהיהכשזהמאוד:פשוטשלי?זוכמומפלצתיוצריםהםאיךיודע

לגדולהמשיךוהואבחוץ,נותרהראשרקעוד,לגדוליוכלשלאכךלסד,גופוכלאת

לאבכללזההלן,רואה,אתהעשרים-ושתיים.בןהואמבוגר,הואועכשיו ...כרגיל

הסיני ...אמרתישכברכפינכשלים,שהרובאלא ...כואבלאזה ...אכזרילאוגם ...מסובך

שעלההיחידהואושליילדים,כשלושיםעםזהאתניסהכברממנואותושקיבלתי

יפה.

הוא."ונדירערךיקרכמהאפואמבין"אתה

6 

"ביהזמן.כלששתקתיפיעלאףדבריו,עלחלקתיכאילוג'וןאמראכזרי,"לא"זה
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חשוב,לא ...ענייןכלליאיןאחריםובאנשיםמשיכה,ושליופי,שלתחושהנוסךהוא

עלשנהעשריםלוהעובדכזהסינישלרוגעתסבלנותאותהבעיניך,נפלאההיאהאין

זהאתעושיםהסיניםרובהכל; ...לניקיונוולדאוגאותולהאכילצריךהרי ...מפלצת?

השגתישממנוהזה,הסינילאאבלוכד';בהצגות,עבורומקבליםשהםהכסףבשביל

זהבעצמו,שלוהמפלצותאתגידלשהואאלא ...והותרדי ...כסףדיהיהלושלי,את

הכיהיהשלי'הקטןהאישנקראכךה;פ·קי'אבל ...הרבהלווהיו ...בעיניונפלאהיה

אותולינתןגםכןעלביותר.הגדולהההתרגשותאתביעוררוהואנדיר,והכייפה

עזבתיגםכןעלאותו,ואנינוראה,בצורהאותיאהבהזההאישהלן,כי, ...·פי ttצ';נג·

הופ·עלרקעכשיומדבראני ...לדבררוצהלאאניאיתראפילוכךעלבקיצור, ...אותו

בעצמו:לכךדאגצ'ונג·א·פיומעודן.נבוןכל·כךשהואמפניכפלייםנדירשהואקי,

מצחיקממשדיו.נבוןבאמתהופ·קיועכשיו ...בעיניונפלאהיהזהאותו,לימדיוםכל

ולפנים.לפניאותםמכירהואה, 9ולא;·טה 9נג·ט ?7עלמדברכזהאדםראשלשמוע

עושהזהכל ...טובהשלוהאנגליתוגםמספיק,קשהזהוהריברהיטות,סיניתקוראהוא

לשמורמעדיףאניאבללמלומדים,אותומוסרלאשאניחבלאולי ...כפלייםנדיראותו

לעצמי."רקאותו

7 

שתקתי,אניאבלממני,לתשובותעכשיוציפהכאילוכזאת,חיתהג'וןשלדיבורונימת

עז:נחפז,מהיר,בדיבורו,המשיךכןועלמהתרגשות,שברירי

לא ...אופןבאיזהמשנהלא ...אותואוהבאניכי ...כאןשהואאותימייאש"לפעמים

ליגורםוזה ...כמוךממשלכאן,אותוכשהכנסתיממנו,להיגעלצריךהייתי ...משנה

באוזניו.ולקרואאיתרלהיותנפלאמרגישאניכללבדרךאבלבגללי·אני.אומלללחוש

רוצההייתיכי ...בידיורובהלפניועמדתיאז ...אותולרצוחרציתיאחתפעםואולם

הוא ...הלןמבין,אתהאבל ...אליוהזאתהמשיכהמתחושתלהיפטררוצהאניכישימות,

נורא,היהזהכל·כך;צרחהואואז ...חייםשקוראיםמהזההרי ...לחיותעודרוצהכל·כך

 ...טיפשי ...ויתרתיואז ...צרחשהואאיך

לאהואלעזובישע,חסרלגמריהואעכשיו,חיהואפחדבאיזהמביןאתה"אבל

פעםעודארגישאםאבלרגוע,הכלעכשיוכן, ...לולעזורשיוכלאיששוםאין ...יכול

כך."פשוטראשו,אתארוצץכל·כך,אליונמשךשאני
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8 

סיים:דבריואתכיושתק,נאנחהוא

זה ...רגועתהיהאבל ...בפניםוקוראעומדהוא~תי?יחדבולהביטרוצה"אתה

שוםשהואדברבגללעשתונותלאבדולארגוע,להיותמוכרחאתהכן, ...חשובבאמת

דבר."

שלאורהתחתשולחן,עלהמפלצתשלהיפההתיבהעמדההפנימילחדרכשנכנסנו

במרחקים.ובהופקוחותהיועיניובגודלו.מפלצתיהראשהיההזהבאורצהובה.מנורה

עיניו.מולאלפתוחהניצבהסינית,כתובהורחבה,ארוכהמחברת

אנגלית,כךאחרסינית,תחילהאליודיברוג'וןשנכנסנו,אחרימבטואתנשאהופ·קי

לי,נעימהעכשיושחיתהבחברתו,רוגעיםכשעהנשארנותחילהלשיחה.הצטרפתיואז

ועלהעתיקההסיניתהספרותעלובמיומנותהיטבדיברהופ·קיוגועל.התרגשותבלא

אתהכירהואמספקת.ידיעהבהלוהקנהג'וןכישניכרזמננו,בתהאנגליתהספרות

לו.הכירלאג'וןיילד 1אוסקראתואילוד;איס;ן,א'ואת sנת';ר ?jקךיי~רט

האחרונהבשעהשמאלו.עלשעוןראשוניע,ללאמדוכדךג'וןישבעכשיוואולם,

המצוקהוזיעתמכאב,נמתחוהכבויותהכהותעיניותחתהבשרלשיחה.הגהתרםלא

הופ·קי.מונחהיהשעליוהשולחן,לידעמדוהואחולה,היההואממנו.בקעההאדומה

הצווארחוליותאתבחטףסובבכךאחרהגדול,הראשסביבידיואתהניחג'ון

שנאנקו.הדקות·הרכות,

 •הופ·קיאתרצחהוא

הכהןרןמהולנדית

 6מטעם



 6במטעםהמשתתפים

 Achille (במכהאשילפרופ'מוצקין;בקרייתחיוהוא-1983בנולדאםוליןיאיר

Mbembe ( בכמהלימדהואבסורבון,כתבשלוהדוקטורעבודתאתבקאמרון,נולד

אפריקה,דרוםלממשלתכיועץמשמשהואוכיוםהבריתבארצותאוניברסיטאות

שלסיפורה ; Public Culture 15 ) 1 ( 2003העתבכתבבאנגליתהתפרסםמאמרו

אהבה""בית.הרביעי,וספרה 3~ם l!lב~התפרסםהים"מולגדול"ביתגליללילך

 1881 .נ(רה·האןישראליעקבשלסיפורו"מטר":בהוצאתהשנהאוריראה(ורמאן)

שנים , Groot Nederland 12העתבכתב-1907בלראשונהפורסםבהולנד)

ופעלבירושליםהחרדיתלעדההצטרףכךואחרכציונילארץהיגרשהמחברלפני

ההגנהאנשיבידישנרצחעדעבדאללה,והאמירהפלסטיניםהבריטים,אצלמטעמה

בתקווהבסבל,בחטא,"עיוניםהפרגמנטיםלמחזורהכהןרןשלתרגומו ;-30.7.1924ב

הואהומםקינועם ; 3 , 2 , 1~ם l!lב~נדפסקפקאפרנץמאתהאמיתית"ובדרך

-1957בבישראלנולדכהנאאהוביהפרופ'מסצ'וסטס:שלהטכנולוגיבמכוןפרופסור

קבעדרךמתפרסמיםלהבהילהשלשיריהלונדון;באוניברסיטתיווניתמלמדוהוא

בטורינובביתו,ומתלאושוויץ,ן 943ב·נשלח ,-1919בנולדלויפרימו ;ם~ l!lבמ

לדפוס,החוברתאתהורדנוכאשר Iבאפריל-3ב ; 1987באפריל 11ב·שבאיטליה,

ושתייםשבעיםבןאלמאע'וט,מהמרהסוריוהסופרהמחזאיהמשורר,לעולמוהלך

חקלאות,ללמודהחללדמשק,הגיע-1948ב-11934בבאלסלמיהנולדהואבמותו.

הסוציאלית.הלאומיתהסוריתבמפלגהחברותבעווןאלמזהבכלאנכלא-1955ןב

זמןולקולנוע.לתיאטרוןוכתבלדמשקחזרכךאחרלביירות,נסעהשתחררכאשר

עללומרנהגאלמאע'וטערבית.לשירהאלעויססלטאןבפרסזכהמותולפניקצר

בכפרנקברהואהישראליים.הכלאבבתיביותרהנקראיםהסופריםאחדהואכיעצמו

שראהבמולדתי","אבגוד- ~ ,...J9->l:. 9ספרומתוךלקוחהעתיד""ספרייתהולדתו.

 Modernism and the Languageמטרענתד"רשלספרה ;-1987בבדמשק,אור

of Philosophy בהוצאתהשנהבתחילתהתפרסםRoutledge ; הקודמיםמאמריה

יעלשלהקודםסיפורה :ם~ l!I ~של sו· 4בגיליונותהתפרסמופרלמןנאורסיגלשל

מאמרה ;-1966בשנולדהפארלמיכלראשוןפרסוםזהו ; 4~ם l!lב~אורראהנאמן

אלינהד"רשלמאמרה ; 3~ם l!lב~אורראהאבירןדודעלפרנקל·אלרואיטלד"רשל

לצה"להישראליתהתקשורתביןהפעולהשיתוףועלהחיסולים""מדיניותעלקורן

 ) 1967(ילידשטרנברגליאורשלכה)(עדהאחרוןהשיריםספר ; 3~ם l!lבמהתפרסם

מישור".הוא"הדףהוא
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