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לבטאניסיתירבזמןנראה.שלארמהשנראהמהלכלצירפרתםעלהלבנונים

 :כךצרופה,בצרפתיתאותרמבטאיםהםשכןכמרתם, "די;~"השםאת
הקטלניתהרי"שדיוק,וליתר .וסקס-אפילקממברבניחוחרווי ,"ריי;~"

אתלפשקניסיתילשווארח'י"ת.ע'י"ןשלסודיתתערובתבגדרהיא-הזאת

;יירח'", f ~"הכיחכרחזולתדבריצאלאהפלאחימגרונישכןירל~רותןשפתי

החשבוןההדור.הלבנונילאורחהנפשושאטהמצריחלידידתימברכהשגרם

חשבוניפייר.שלכתפיובגבולותנגמרולאהיוםמתחיללאהלבנוניםעםשלי

קנאותכמוסה,עיןוצררתתדהמהנקבציםשבתוכומרהיבקוקטיילהואאתם

השבעיםבשנותיחדהבשלנווהמצרי.הרצויאדישות),הפגנת(תוךוהתלהבות

tO םl,N!l',1 



 11אשרא~םמררםש~המע~~שלאףאחד mשמ

האזרחיםמלחמתלקראתוביירותהפיזיולוגיתבגרותילקראתאניהמוקדמות,

הלבנוני."אלמרעד"העתלכתבהרעבותעינינפתחואזשלה.

כרים,הלימודים,לספסללחבריאמרתיטובים,"הכיהמגזינים"אלה

בשםאחתשלצבעוניתתמרנהישאתמולשל"בגיליוןמנצחים.שלבמיאוס

 "!ה-כללהשרואיםכהרמאן'

מהימה.אדוםכרים,פיקפק "?הכלללל ?"הכל

היותרבשלזהיר'להיותבניסיוןלועניתי " ...ארמדתזאתכמעט' ..."הכל

אתלהשרותכדיהיוםבאותוערדאותילבקריבראשהואבטוחועצור.עקשן

העתכתבשעראתשהאירהארסלאןכאדיהשלבקסמיהכהרמאןשלמעלותיה

ומאחורלפניםולמדנוחקרנובחנו'שארתוהאחרון'כשברע"אלשבכה"

 .אבירשלבמספרה
ערלהבקולצחקהצוהלתלכנרןלביןבגלילשליהקודרהכפרביןהמרחק

וביקיני.מיניהעטויותהלבנוניותשלגרפןעלהבדיריעותהתכווצותעםויורד

שניים.ארמצעדיותרהיהלאהמרחקהאטלסעל

ביקשנויומיים,ארליוםללבנוןוהסתננושלנרהפרויקטאתשביצענולפני

הואשכןעליו'להסתמךורצינורחצי'בשנהממניהגדולדודיבןשלעצתואת

הבא.העולםובנושאהאלההחייםבענייניאכזבלאסמכותמקררעבוריהיורה

אתכם,יהרגוהפידאירן ...פחחה ?ברגלהולכיםאתםמשרגעים,חה,"חה

 .'וכיתהתלמידניסיון,בעלשלבחכמהלנרענהטמבלים,"

הזעיףהוא "!ערביתאיתםנדברנר' ?נמרנוערבים'לאהפידאירן ?"למה

דעתוחרותאתנתןלבסוףבחישוביו.ולחסרלחברושבהעברתגבותיואת

 :ידעבעלשלפניםבהדרת
נוצרים."שאתםבגללאתכם"יהרגו

עצרת.ארבדהייתי

זמן,הרבהלפניעשיתישאנימה"כמרהוסיף,אחד,"פתרוןרק"יש

ביררת."עדמעכרררררבשחייהשעברתי

 "!תישבע ? ? ?"באמת

ביירותעדללכתוהמשכתילצידוןהגעתיאומרת,זאתביירות,בדיוק"לא

דברים."הרבהוראיתי

 "?ראיתרמה ..."ו :בזריזותשליהרוקאתבלעתי

קטןערדאתהמתוסכל,תהיהשלאכדיכלרםלךאספרלאשאניעדיף"חה,

 " ...פחחחחכמרני'לשחותיודעלאערדאתהובעצם
עלביירות,לשחות.ידעתילאובאמתלי,שסיפרבליהסתכלתי

הפופולהקותשלההמשיכבישיהלבנים,חולותיהשלה,הבלונדיניות

 1-'1!11,!,ם 10
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לקנותשהחלטתיהספריםוטונותשבהההוצאהבתיהמולה,אותההממלאות

וממיטתי.מדמעותיהרחקריחפהאליה,שאסתנןאחרי

כדיהעתיקות,קשתותיוואתספרנוביתקירותאתקישטודייןמשהתמונות

המכוסההעיןבעלהזה,האישהקרב.העצמאותחגאתפארברובלקבל

הרבהבנדיבותו •כןעליתר ?הפידאיוןמפניעלינוהמגןהואהצהוב,והחיוך

והדרוזים.המוסלמיםעמיתינועלגםמגןהוא

משבטשהואפירושהיהודישהואהעובדהבעיני.חןמצאהלאצורתו

הכפרשלהכומראצלטובממוניטיןנהנהלאהאחרוןוזהאיש-קריות,יהודה

 .אמיאם •סבתיואצל
 .בילכרסםהחלהספק
 "?מהפידאיוןולאמהיהודים,לפחדצריכיםשאנחנו"נכון :שאלתי "?"המורה

 ,, !שלךבספרעיניךאתוהשארפיךאתסתום •"ח'אלד

לנצח-נצחים.סכורוהשאותיופיאתסכרתי

••• 
הנושבות"הרוחותעםלארציאותי"החזר

אתשחיללוהישראלייםהמלחמהכלימעלעל,אלנישאפירוזשלקולה

השמונים.בשנותשמתחתיהםמהואתביירותשמי

בירות,עלודםבעלבכ,מעל"ירח

אותךיצקמייפה,הוי,

 "?חןמאבןכסוסה

חללאתומחשמלבייאוש,מדתיתאותו,שיסעדרוישמחמודשלקולו

מרורים.ומשביעוהירושלמיתבאוניברסיטהחדרי

פילוסוףהחדש,ידידיאתשאלתי "?שםגרכברהואזמןכמה !"ל.טפי

כפיהערבים",ויתרהדרוזיםשלהרוחני"המנהיגאוהמהפכנית,בגרותנו

לו.שאקראאהבשהוא

שםהוא ?בביירות ?מחמוד ?"מי :שהשיבלפניבהוהנבונותעיניו

 "?שואלאתהלמההשבעים.שנותמראשית

 ...שםחייםוהטוביםהמקורייםהאנשיםשכללבשםלאאתה •"אחי
 •אליאזג'ינאציף •אלבסתאניבטוסח'ליפה,מארסל •זיאד •פירוז ?בביירות
גרלאסתטיקהאולחכמהקשרלושישמיכלרזק,ג'ורג'ינהמה-שמה,אפילו

 ,,ובדאגות.בנביאיםהמלאההזאת,מירושליםחוץכלוםאיןלנובביירות.
השטויותבכלמתעסקאתהנהנתן),(ר"להדוניסטחתיכתאתה"ח'אלד,

 ,, !מולדתכאןלבנותצריכיםאנחנוהאלה,

 ~~1!,ם 10



 13אחדאףשלמעיניושינהמדיריםאינםאשרשמרת

איךשנדעלפניספגטי,צלחתיוצריםאיךקודםשנדעעדיףלא"אדוני,

 "?מולדתליצור
הערבית,התרבותאםאףוהיאיפה,באמתביירותצודק,אתה"תראה,

למה."יודעלאזה,ככהאותנו,אוהביםלאהםאחי,הלבנונים,אבלידידי,

גסיםמכוערים'שאנחנובגללאותנו'אוהבלאאניגם .צודקיםהם ?"למה

נאמרבואבגללו'אותנושיאהבולנושמגיעכלוםאצלנואיןל.טפי'ונודניקים.

הבגדיםריקודים.מיניכלוגםמאתנו,טוביותרמכיניםהםאוכלבכנות.זאת

שלנר,מהבלונדיניותבלונדיניותיותרשלהםהבלונדיניותובמרדה,יפיםשלהם

העשתורתעלתסתכלכלומר,כ,ךסתםנאהבתהפיניקיםשלהאלהאפילו

"צ'יעה",קוראיםהםלכפר ?שלהההתמחותמהמימיךלבשמתהזאת,

לצ'יעהנכנסאתהאםמזה,חרץ"קריה".לא"צ'יעה",-חינניזהכמהתסתכל

כלדיערקכדינייח,קובהשלצלחותלפניךקופצותמידדלת,איזוופותח

באראתההנירונים,מכלסביבךמסתובבים-הדב~הורוקדי-תכולהוקערות

מלאהשלהםהמודרניתההיסטוריה ?אותנואוהביםלאהםלמה :ליואומר

אלג'ילרדארצאדררדארג'בראניםח'לילג'בראןיופי,מלכותאמנים,נהרגים,

עיןבליכברבהישמה-שלנרההיסטוריהואנחנו'-מהיודעלאאנירדאר

עופות."וגנביפושעיםמלאהכולה ?הרע

ח'אלד,הלבנונים.כלפינחיתותמרגשותנהנהאתהתבוסתן,חתיכת"אתה

בהם."לקנאאואותםלאהובאםיודעלאשאתההיאשלךהצרה

חושב??""אתה

מהגליל."וערדפלסטיניהואשלך,האישהזה,מחמוד"בסדר,

שלותמרנהראינולאפעםאףאחי,הוא,אפילואבלצודק.אתה ..."המממ

 ?שלוהשירשםרמההזאת,מהקסטההשבועלפניקולראתשמענוולא
 ".הסיפורמהיודעלאאנילך'אומראניסודבהישהזאת,ביירות !'ביירות'

 1 "?~צ~ץעלשיריכתוב,שהוארוצהאתהמהכבר'שתוק"טוב,

אחריחזרו '-48בגורשוכשהןשלנר,שהמשפחותחבללטפי,יודע,"אתה

 ".לבנוןבכיווןהמשיכוולאשבועיים
"מההההה?"

ברחובותהיוםמהדסהיההנאמןעבדךקררה,שהיהמהזהאם"כמרבן'

 ".הודותרנגולכמרביירות

חרסייך.ואשדהמשודדשלוקבורתוהולדתומקוםעאדה,בוואדיקטןכפר 1
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מהאילו ?כרוכיארזמניהוא-בךשפגעהזההשכליהזיהום"ח'אלד'

אתה,חוזרות,היולאשלכרוהמשפחותקררההיהבאמתעליומדברשאתה

בבורג'אראלחלררהבעיןזרוקהייתטוב,ילדחתיכתאמא,שלמפונקחתיכת

מיוחד."אישורבליהפליטיםמחכהמשערלצאתיכולהייתולאאלבראג'כה,

••• 
 " ...אלחיםואדישלהלבנה !משע'רהשל"הירח
בשירהזההמשפטאתהבכתילאמה.מברכתעמושישוידוילכםחייבאני

קראתי . 2006מודלהאחרונה,ה"חיכרכית"הישראליתהפלישהלפכיפירוזשל

ועיירותיוהדרוםכפרייתרבין'משע'רה'הכפרשםאתהטלוויזיהמסךעל

ל"טיהררם"כהכנהאותםר"לרכך""לשטח"ניסרהישראלייםשהמטוסים

המתרחבים.הילדיםומאישוניתושביהםשלהדואביםהלבבותמןהסופי

"ירחהואהנכוןהמשפטשכןלעצמי'אמרתי "!טיפששאני"כמה

הירחכישחשבתימתוךקטן),אתהכמה(ירח,מאזע'רכ""ירחולאמשע'רה",

ובדאגותיובלבההיזכרותעםלמשל.הלב,לדאגותבהשוואהקטןאזנראה

עםמתחרזבכבעלשהשםהפולשהטייסידעאילו :תמהעצמיאתמצאתי

לוגררםהיהזההאם-כמרהושקולארתך)אוהב(אני 'נ;ז:זנ;:'המלה

 ?הפצצההטלתלפכיספוריםלרגעיםגםולו"להתבלבק"
חינםלישניתןסרציר-מרסיקלית,בגיארגרפיההזההמופלאהשיעור

הקסיםהכפיים,וכקיהשמיםיראהישראלי,האווירחילבחסרתרבהובאהבה

שלהם.התרבותיוההדהכפריםשמרתביןבמרחיהיטבוקשרתיאותי,

פחותאיכרהללוהשמותלרובשליהיחסכיגיליתיכאשרחרדהנתקפתי

 ... !נבטיהאלאלסאקי'אבלעכג,ר'צרר' :פלסטיןשללעריםשליהיחסמןרגשי

אתאפילוחסרהמעשן'כחנקתכמעטמופקרת,למחצה,הרוסהאלכבטיה

כלללארג'בראןבשרי,היאאיןספרותית.ביצירהארכלשהובשירשמהצירן

השפעהיששלהלהדאךקאדישא",ואדיכתף"עלהנמיםהכפריםביןארתה

בפכיסיפורהיאהזאתראימאןאימאן,שללידתהמקרםהיאשכןלגמרי,אחרת

עצמה.

מהכנעה,משותקהתגוננתי,בהבקהיר,חיתהשלכרהראשונההפגישה

החייליםכאשר ,בג'ניןהטבחמזורעותבורחבעררי , 2002שכתשלבאביב

הצליבה.באמנותמעשישיעורבתושביווהרביצוהפליטיםמחכהאת"טיהרו"

דתית,כשראה,שיעית,גברתהיאהזאתשאימאןתשכחאלבחייך,"ח'אלד,

הגסותאתקצתותכמיןלשרכןעלקצתשתשמורמקורהאניראש,מכוסת

הכינהכךבשבילי."בסדר?מברכה.למנועבשבילשלךהרגילההפלסטינית
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 15אחדאףשלמעיניושינהמדיריםאינםאשרשמות

שלהמטוסנחיתתלפניספוריםרגעיםהמשותפתהמצריתידידתנואותי

אימאן.

כלוהנההשלום,ברכתאחריהגההוציאולאעודאימאןשלשפתיה

נגוזו.הלבנוניותהנשיםעלהקודמותויערתי

רגםחדש,דברחיתהלאהערביתבהיסטוריההשיעיתלתנועההעזהחיבתי

עלישלדמותועלישהילכוהקסםמןנבעההיאאםיודעאינניסודי.לא

שלהטרגדיהעםמאליהמובנתפלסטיניתסולידריותמתוךשמא •וספריו

שאפגושאבל-ודטרמיניסטיפילוסופיענייןזהכלמקום,מכלחסידיו.

 ?שיעיתועודראשנסריחמאמינה,לבנוניתבחיילראשונה
אחר'לרחרח'התחלתישלנו,המארחתשלהאזהרותמןמתעלםשאניתוך

לה,מכאיבותעדייןעלישלדקירותיואםאותהשאלתיאימאן.שלהאישיות

וגיליתי •אלח'סיןשלפצעיועלכלשהןקינותברוחהנושאתהיאשמאאו

להכנתאמישלהמתכוןעלששאלהבעתהלוחמניותלכוונותיהביחסדאגה

ומשדותמגבולותמתעלםלנבטיה,עדהגלילמןשמעןשיצא •מעבורןאצבעות

לבנוניותובדיחותהלצותהחלפנוכברספוריםרגעיםלאחרמוקשים.

קומתהאתהיטבתואמתהארוכהלשונהכיוגיליתימפורסמות,פלסטיניות

וכיהשיקי,ראשהכיסויאתהולםגבותיהקשתותשלעיקולןכיהתמירה,

השגורנבטיהדיאלקטעםבשלוםחיהלחופשיהמשולחתהצרפתיתלשונה

בכיתיאוצחקתיאםזוכראינניעצמי.עםבשלוםחימשאנייותרהרבהבפיה,

נוהגברים,בכללירותיכולהאני ?לךקרה"מה :אמרהכאשרגעגועיםמרוב

ילדותי.ניחוחותומקצת 2אבו-סלים,שלהדמותאתבזיכרוניוהעלתה " ...אתה

לעניין.בחורהבאמתשהיאמשוםאלג'אר","אבוהחיבהכינויאתלהנתתי

היהודיותכמוראשןשיעראתמגלחותבאמתהראשכיסויעםהנשים"נו,

המצריח.מארחתנואתמכןלאחרשאלתי "?הדתיות

מסדרתכשהיאזאת,אימאן ?טמבלתישארתמיד ?הענייןמה !"אלוהים

שלהוהשיערמאוד,וגדולותארוכותנשארותצמותיהשלה,השיעראת

בניהןהראשכיסויעםהנשיםכבר,לךאמרתיח'אלד,פחם.כמושחור-שחור,

כמונו."ממשרגילים,אדם

 "???תמאב"

ההנחתה

הביאההעמודיםששתבעלתלבעלבכישראלייםכוחותשלהגאוניתההכנסה

באו'"כשהחיילים :התושביםאחדזאתשסיכםכמואר •צאןרועהשללמעצרו

תיזאכי.צלאחהשחקן 2

 ~l,ll!Iם (»
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ובכיתישבפיו'הדופןיוצאמהדיאלקטצחקתיאני ,, .אחדרועהאיזהעצרוהם

במלחמההלבנוניםהעזיםרועישלבחלקםשנפלהרעהמזלבגלל

הרועהזההיההישראליים.הנימוסיםבעלתהזאת,המדויקתהאלקטרונית

הבעתיבחזבאללה".בכירהעמדה"בעלשהואבגללשנעצרהשלישיאוהשני

לפיהם,ונהגבטבעהרועיםחייאתשאהבמחמד,מטרשלמותועלרחמיאת

ההריםשלוהיללותהסלסוליםכלאתלנולמסורכיצדשלוהבוזוקאתולימד

"אילולעצמי.אמרתי ,,מוחמד,אבועליך,ירחם"שהאל :הלבנוןבקעתושל

עמדהבעלשאתהבאשמהאותךגםעוצריםהחייליםהיובחיים,עודהיית

 ,,והגיאיות.הארזיםבזמרתמאודבכירה

••• 
העולמית,הטלוויזיהעדריובעקבותיההישראלית,הצבאיתהתקשורת

האוויריות.התקיפותשל"האלגנטיות"אתהמראיםוידאובצילומימתרברבים

עםהכוכבים",אתשאוהבים"הכפריםאחדשלאווירתצלוםלראותאפשר

והדבריושביו'עללרובמופצץ'הבנייןספוריםרגעיםתוךצלב.דמויסימן

מחשב.למשחקיוהמכוריםהצבאייםהפרשניםשלבתרועותיהםמלווה

כימגלההואכאשרהטייסמרגישמהפעםנשאלהישראליהרמטכ"ל

בשלווהאמרהואוילדים.מפשעחפיםעשרותהרגהשלוהחכמההפצצה

 ,,רגע.כעבורשנעלםהמטוס,בכנףקלרעדמרגיש"הוא :מלאה
המצריהמונחכיחשבתיעכשיועדספק.שלצלבליחינוכית,פלישהזוהי

שהואחוששאניאולםגאוני'באופןהישראליתהרוחאתמתאר 3"בג'אחה"

בתבנעליםפעמייךיפו"מה :שלמההמלךשלהיפהשירוכעת.בהכנעהייסוג

פניצופההלבנוןכמגדלאפך ...צביהתאומיעופריםכשנישדייךשני ...נדיב

 4 :עליהאהובהמשוררשלמילותיומולקומהשפלישתתקהואגםדמשק",

להרהר'אבןעלהתיישבושכוליםשמים

נשמע,שקולוורד

ביירות.

למאכלתהקורבןביןהמפרידקול

הדיברותלוחותכלאתששמטילד

והמראות,

נרדם.ואז

חמתו'.-יהירותרברבנות, 3

דדויש.מחמוד 4

 ~l!I~ם 10
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שדותנועם

מלחמהסיפור

15/07/2006 28 : 03 

מהטילים.שיבואו,מההפגזותמהמלחמות,מפחדיםאנחנולפחד.ישמהפחד.

את .ילדינואת .אותנויפציץעודמייגיע.עודמהיבוא,עודמה .ברורלאהכל

אישאישבבתים,פהממתיניםאנחנואזחיפה.היפה,עירנואתיחריבבתינו.

מכלהנוראההגזירהלמקלט,לרדתלגזירהלגזירה,מחכיםהרדיו,לידבביתו,

אזבמלחמה.אתםגםמעתההשלווה.סוףהנה :האומרתזוהיאכיבשבילנו'

מהעיר.נסעועזבו,הרבהשלא.יגידלאאחדשאףמפחדים,בחיפהפהאנחנו

אכפתשלאלהפסיד.מהלהםשאיןכאלהגיבורים.מעטיםנשארו.מעטים

שלהםמהרצוןיותרגדוליםשהםגדוליםכךכלשלהםשהכעסיםלמות.להם

וממתינים,פהיושביםהאלו,האנשיםואנחנו,נשארו.אנשיםכאלהלחיות.

להוראות.ממתינים

15/07/2006 06:55 

באמצעאנשיםלהעיראסוראסור.זההריהלילה.באמצעלדודליהתקשרתי

ליולקחואנשים,מעירהייתיעת .מזמןזהאתחוויתיזה.אתיודעאניהלילה.

אטומי,בלחץהייתישםהמשוגעים,בביתההם,הרחוקיםבזמניםהטלפון,את

כאילוהטלפון,אתלקחולהביןבמקוםוהם,בו.שרוישהייתיהנוראמהמצב

עםקשרליצוראפסיקלדבר'אפסיקלהתקשר'שאפסיקרצוהםלהבין'במקום

העולם.

15/07/2006 10 : 08 

לקחתיאנילפחד.אפשרכמהלמקלט.יורדאניהחלטתי.למקלט,יורדאני

השכונתיהמקלטאבללמקלט.וירדתיתרופותבגדים,דברים,ארזתיתיק,

אנירקאוליטעיתי.אוליוחושב.השכונתיהמקלטלידכאןיושבאניסגור.

לאאניאולי .אחדאףבוואיןהשכונתיהמקלטלידכאןשאניכזובפאניקה

אוליהזו.המלחמהכלקורהלאבאמתזהאולידברים.בפרופורציהלוקח

 10 1_11117\,ם
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 ?לאאנשים,פהלהיותצריכיםהיואחרתכינמוכה,יותרהרבההפרופורציה
 .מוזרנראההכל

15/07/2006 48 : 08 

אהיהשאנירצתההיא .לידאגההכלסךהיא ?הזאתאשההליעשתההיאמה

עליהלצעוקצריךהייתילאטובה.חיתהשלההכוונההזאת.במלחמהמוגן

הכוונההכל.בסךטובהחיתהשלההכוונה-בסדרלאזהנפש.חולתשהיא

טובה.שלה

15/07/2006 09:05 

חלקיםפתאוםמהבטלפון.איחהשדיברתיהאשהאומרתנשיים,חלקיםלייש

גבר.גברחזק.גבראמיתי.גברגבר.?אנינשיים

15/07/2006 09:17 

מצדילדכשהייתיקשההתעללותעברתיפשוט ?פתאוםמהנשי.גברלאאני

אני ?פתאוםמה ?נשיגברשאנימהשירים,ככהנראהזההאםהזאת.האשה

גבר.גברחזק.גבר

15/07/2006 28 : 09 

כלכנראההומר.שאנייחשבושלאהעיתונים,לכלהודעתי !נשיגברלאאני

המעשהחמורכמהעדידעתי.לאכנראהואניהומרשאניחשבוהשנים

כמה.עדבכלל.לומודעלאכנראהואניליעשתהשליהזאתשהאשה

15/07/2006 09:35 

 ?הומרשאניחשבוהזמןכלמה,אותה.לרצוחהזאת.האשהאתלרצוחליבא
עלמטורףאניבחורות.אוהבשאניכמההוי,נשים.אוהבאני ?פתאוםמה

רוצהשאניכמההוי,לי.עשתהשהיאמההזאת,האשהמשוגעתהיאבחורות.

כמה.הוי,לנקום.

15/07/2006 40 : 09 

 .דברלכלגבראני

15/07/2006 10:04 

כלום,עשיתילאמתגוננת.והיאעשית,מההזאת,לאשהאומראניעשית,מה

אזכלום,עשתהלאהיאאםפעמיים.חושבואניכלום.עשיתילאאומרת,היא

iO ם~l!I~ 



 19מלחמהסיפור

מגלה,אניופתאוםסובל.כךכלשאניזהואיךהרבה,כךכלשעברתיזהאיך

כלום.-עשתהשהיאמהזהכלום.עשתהלאהיאכלום.עשתה,שהיאמהזה

כלום.עשתהלאהיא

להתעסקעוברשהמוחכךכדיעדלהילחץאפשרהזאת.במלחמהמלחיץ

עשתההזאתהאשהאםבשאלהכמועצמה.במלחמהבמקוםאחריםבדברים

הזאתלשאלהתשובהקיבלתילפחותילד.כשהייתידבריםליעשתהלאאו

עשתהלאהיאאבלפיזיים.דבריםליעשתהלאהיארב.זמןאותישהטרידה

ליחיתהלאפשוטדבר.שוםליעשתהלאפשוטהיאאחר.דברשוםגםלי

בכללאניאותה,צריךכשהייתישם,חיתהלאבכלל.חיתהלאהזאת.האשה

המשוגע.הגברהיההרובספורות.תמונותבקושיבילדותי.אותהזוכרלא

אותה.זוכרלא?אניהזאתאשההאת,איפה

15/07/2006 10:45 

עבורלהתנדבאלךהגיוני.ולאנורמלילאוזהבהמוניהםמתיםשלנוחיילים

והמדינה.העם

15/07/2006 10:55 

פתאוםמהטוב.זהעםמרגישואניחירוםלשעתהמתנדביםלמאגרנרשמתי

סולידאריותלגלותצריךבסדר.לאזהאש?תחתהמדינהשכללבלותללכת

המדינהלאזו ?פהזהמה .ארוץמידלהתנדב,ממנייבקשואםלמדינה.

לכללעזורצריךבסדר.לאזהבצבא.מלאשירותשירתילאעודואני !שלי?

כלהזאתבמדינה?פה?הפקרותזהמהעלי.שמגיביםהאלוהמסכניםהחיילים

והםנהרגים,שלנושחייליםהשני.חשבוןעללחיותיכולשהואחושבאחד

זהרוצים.שהםמהיעשוטלוויזיה.יראובמקלט.יישבורוצים.שהםמהיעשו

החולים.אנחנו,גםלהילחם.צריךהולך.לאזהחבר'ה,כזה.דברהולך,לא

יכולתו.כפיאחדכללהילחם.וצריךמהמדינה.חלקאנחנולהילחם.צריך

לזירה,בואושכם,תנוכתף,תנוייתכן,לאזההרוסים,חברילהילחם.צריכים

המדינה.עלאנחנו,גםנילחםבואומלחמה,זוכאן,הפקרותלאזה

15/07/2006 12 : 11 

לאהיאוירוס.שוםלילהחדיררצתהלאהיאההיא.הטיפוסעםדיברתי

שלי.הזאתלאשהבינהקשראיןטובה.אשהדווקאשלי.הזאתלאשהקשורה

שלהמופרעותלביןבינהקשראיןאבלנכון.זהשלה.משפחהקרובתהיא

אשההיאכלום.אומרלאשלהמשפחהקרובתשהיאזהשלי.הזאתהאשה

היאהזאת.האשהלושקוראיםהזה,הבלגןלכלקשורהלאהכל.אחריטובה,

10 ~ 
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פעםבטובתי.רוצההיאלי,נדמהכךבטוח,אניחושב,אניבטובתי,רוצה

כמומופרעיםכולםלאטוב.ליעושהדווקאוזהזה.אתשהבנתיראשונה

כמושלה.המשפחהקרוביאפילוטובים.אנשיםדווקאישהזאת.האשה

מופרעיםכולםלאשנייה.מקרבהדודהשלי,המדומההדודהההיא,הטיפוס

שהבנתי,מהזהפתאום.היום,שהבנתימהזהברעתי,רוציםכולםלאכמוה,

בתוכי.גםשמתחוללתהיום,הקשההמלחמהמתוך

15/07/2006 11:20 

אתגםהאםכרגיל.פועלתהמשטרהראיתי.הניידת.לתוךאישעכשיולקחו

 ?אותהגםהאם ?המשטרתיתהניידתלתוךלשם,ייקחושליהזאתהאשה
למהמוזר' ?כזהמבצעיעשולהגםהאםברור'לאסודי'אופןשהואבאיזה

 ?ההמנוןאיפה ?הלאומיותאיפה .אסורזה ?המלחמהבזמןזהאתכותבאני
וזההמשטרהלתוךנכנסאישראיתיפשוט ?הזאתבאשהעסוקאניזהבמקום

מוזרות.אסוציאציותליעשה

15/07/2006 11:25 

היוכולםקודם ?קרהמהלמלחמה.צידוקאיןכברפתאוםמדבר.פוליטיקאי

 ?השתנה?מהלמהשנגד.כאלוישכברעכשיובעדה.

15/07/2006 11:35 

יכלוהןהמתים.החייליםשמותאתשומעשאניהלב,לישכואבראשונהפעם

שעכשיוחבריםחברים.ליהיובהםרחוקיםמימיםשלי'החבריםלהיותאלה

אנשיםאלו :ומביןברדיוהשמותאתשומעואנימותם.לקראתהולכים

מתים.אנשיםשלשמותאלוכבד.והזעזועשמתים.

15/07/2006 12:06 

כמושלה.בןלא , 7 5בן ,שאניהטובהילדלאהטוב,האישישהזאתלאשה

בגללרקסתם,נפשלחוליחוליםבביתבגללהשיסבוללאבה,שיטפלשצריך,

הטוב,לאישבהצלחהבעצמה.להסתדריכולהולאנפש,חולתבעצמהשהיא

סבל.שאניהטובשהילדכמובגללה,תסבולשלאמקווהאניטוב,בהתטפל

15/07/2006 16 : 14 

משהוקודם.זכרתישלאמשהולי.עשההמשוגעשהגברבמשהונזכרתי

הכתב.עלאותולהעלותהמקוםזהמלחמהבזמןאםהשאלהלדת.שקשור

שאני.הטובהילדמלחמה.בזמןדווקאאולי

10 DIJl!I~ 
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15/07/2006 14:30 

אלאהמשוגעהגברשלחיתהלאהדתיתהפנאטיותזה,עלחושבשאניעכשיו

תהיהשהיאטוב,להלעשותרצהטוב.בחורדווקאהואהזאת.האשהשל

שטויותמיניכלעשתהפעולה,שיתפהלאהיאאבלכמוה.דתילהיותשמחה.

השתגע,הואאזהדעת,עלמתקבלותשלאכאלוהגיוניות,לאמשונות,דתיות

מכשפהוחרפה.בושהאיזו •אותומאשימההיאועכשיולעזוב,חייבהיההוא

לי.ישטובמשוגעגבראיזהשכזו.

15/07/2006 15:05 

היההמשוגעשהגברזהעלשלי,החשדותעללהסיפרתילאחותי,התקשרתי

שחיתההזאתהאשהזורע.דברשוםליעשהלאשהוא •הכלאחריטוב,

בעומסעמדלאשליהמשוגעשהגברעדנוראית,מפלצתגדולה,מפלצת

העוולכלאתמסבירלאזהאבלשנייםאוזפטהאיזוהרביץולפעמיםונשבר

לא,בכלללא,-נהרסההמשפחהכלאיך-במשפחהלנושנגרםהגדול

לא.בכללהזאת,האשה

15/07/2006 15:27 

שאמרתהסיפור,כלאתפהשהתחלתאתהאמיתית,שלי,הזאתהאשהאת,גם

לשבורכדימאמציםעושהרבזמןשכבראותי,לתקוףכדינשי,גברשאנילי

אניאומרת,שאתכמואכן,חכמה,כזאתלאאתל.ךיצליחלאזהובכןאותי,

באמצעיםלא •אותילשבורתצליחילא ?לעשותמה •ממךחכםיותרקצת

אותיותעזביבבית,שלךהחוכמותאתתשאיריאזבתחכום,ולאפשוטים

שאתמהתעשימצידי ...ואתבדרכי,ממשיךאנישכמוך,רעהאשהבשקט,

החלשלך,בתכנוןלאואנישלי,בתכנוןלאאתבשקט,אותיתעזבירקרוצה,

שאני.הטוב?הילדהבנתלא,בהחלטלא,מעכשיו

15/07/2006 15:34 

עליהאשמורשאני ?במרכזשליהזאתאשהה •אותיצריכההיאמהבשביל

אותימביאההיאעלילשמורשלעלובבתירוץ ?מתביישתלאהיא ?שמה

יוצא.הכעסכל-יודעאני-יוצאהכעסכל-לשם

15/07/2006 15:36 

חושביםשלאדבריםצפיםוהקטיושותמהטיליםפחדמרובבמלחמה.זהככה

אותישמציףמהוזה •אותנוומציפיםצפים •הכלליביום-יוםככהעליהם,

אוברדיו.עכשיואלוףהסגןאומרככהמוגנים.למרחביםלהיכנספחד.כרגע.

 10 1.זw.ם
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מדרגותחדראמצאאניאיפה .הקירלידעדיף .הקירלידארמדרגות,בחדר

שאני.הטובמהילדבהצלחה.צה"ל.לחייליבהצלחהנורא.הכל ?הזהביום

מחיפה.

15/07/2006 18:09 

אמררהזמן.עלחבלנפשיבטראנסאניאותי.זנחוכולםפתאוםואיך

קרקעיתייכנסומחבליםהאם ?התכוונולמה .מתמידארוכהתהיהשהמערכה

 ?נפשיתאותנוישברו ?אישאיש ?אותנויהרגו ?לבתיםייכנסו ?לחיפהאלינו
ליענההמקלטים.ייפתחומתישאלתיהעורף.לפיקודהתקשרתיגואה.הפחד

אניצועק,אתהמהלו,אמרתיצועק,אתהמהעלי.צעקצעיר,בחוראיזה

מקלטים,ואיןחולים,כולםלארמית,במערכהאנחנואותר'ענייןלאזהחולה.

כלנפשית,עזרהעכשיואיןשיש,מהזהבעצמו,להסתדרצריךאחדכל

עכשיואותם,ניצחתיסוףסוףחה,חה,חה,למחתרת.ירדוהפסיכיאטרים

והםגיבור,אניהללו,החלאותממני,יותרמפחדיםמפחדים,הםבמלחמה

הגבר.פהמילהםהראיתיבאמת.הזמןהגיעיופי.איזהשפנים,כמרבורחים

כמהרעדזבלהםכמהעדלהםלהראותהצלחתיסוףסוףשכאלה.חרליררת

גבר.אני

15/07/2006 18:20 

עםלדברלאמצליחיםאנחנוחזקים.אנשיםשליהמשוגעוהגברהזקנהאני'

בחיים,להישארזאתולמרותמהעולםלהתנתקטלוויזיה,לראותלאאחד,אף

 !גיבוריםאנחנו ?כזהדברלעשרתיכולערדמיהמאיימת.מהמלחמהלברוח

אנחנומפחדים.הםחלשים,הםשבורחיםאלהכלגיבורים.אנחנובטח,

המצב.עםלהתמודדמצליחיםהאמיתיים,הגיבורים

למקלט.לברוחרגעבכלמרנןלהיותנעליים,אלבשאניתכף

מהזהאלך,אבללאט,אבלמהר,אלך,אניצררך,יהיהאםברשה,לאזה

ברשה.לאזההחיים,אתלהצילברשהלארזהלהינצל,בשבילשצרי,ך

חירום.בשעתמהביתליציאהמתכונןספורט,נעלילובשאניאז

18:3115/07/2006 

בלב.זהאתיודערגםברדיוזהאתשומעגםאניזה,אתיודעאניעזבו,הרבה

איזהפתאום,מהגיבור?אניבחיפה.פהנשארתיואניהארץ.לדרוםברחו

ללכתלאןליאיןלאן'ליאיןכינשאראניללכת.לאןליאיןפשוט,אני ?גיבור

אתלהציללברוח,להתגונן,נפשי,עללהילחםכדינשאראניאזלהתגונן.

בסדר.שהבללדעתכלרם,יקרהשלאלקורתעצמי,

 ~~1,1.ם 10
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18:4115/07/2006 

לעזוריכולההיאמהאבלעזרה.לבקשהאמיתיתשלילאמאלהתקשרחשבתי

למעשהלגמדי.דפוקהזבלשהיאבאמתלהכירהזמןהגיעהזאת.הדפוקהלי

יודעיםשלאחלשים,אנשיםכאלה,דפוקיםהםמכידשאניהאנשיםדוב

מכלעכשיואבלכברדם,בגללזה,אתלהגידחששתיבעבדלהתמודד.

מארד.חלשיםחלשים.אנשיםשהםלהגיד,ליאכפתלאכבדהזאת,המלחמה

להתמודד.?צדיךתפילהפהיעזורמהמתפללת.שהיאאמדההיאחלשלושים.

להתמודד,להתגונן,לברוח,צדיךמחד.עדשתתפלללהתפלל?להייתןזהמה

לאזרתתמודדי,גברת,תתמודדי,לתפילות,זמןלאזהמלחמה,סיפורזה

צדיךתתמודדי,מתביישת,לאאתזה,מהתתמודדי,אחת,דפוקהבדיחה,

גיבור,להיותצדיךלהתמודד,צדיךילדה,כמרככה,לחיותאסורלהתמודד,

 ?זהמהמחורבנת,ילדהכמראשה,כמרככה,לאגבר,כמרלהתנהגחזק,להיות
לא ?מטורפתאת ?מה ?הזאתההתנהגותזהמה ?מתביישתלאאת ?מה

ייאמן.

15/07/2006 18:48 

פתאוםטורח.ארוכתמלחמהלהיות.שהולךמהזהטרוח.ארוכתמלחמה

איזואיראן.להצצה ?הזאתאיראןצצה,היאמאיפהאיראן.אתהכניסו

שאףתיחרב.שהמדינהלהיותיכוללהיות.הולךמהיודעכבדאנימלחמה.

ישחקלאאחדשאףבראש.לועובדתלאהזאתשהמחשבהיגידלאאחד

גיבור.ארתה

15/07/2006 50 : 18 

לאזהר.לחיות.רוצהאניישראל.אראיראןאותימענייןלאלחיות.רוצהאני

הזקנה,האמיתית,שליאמאדרדלי,אותימענייןלאאחד.אחדאףאותימעניין

אותימענייןעכשיולעזאזל'ללכתיכוליםכולםהזאת,אשהההמשוגע,הגבר

דקאותי'שמענייןמהרזהעצמי'אתלהצילרוצהאנישאני'הטובהילדדק
אנילעזאזל,ללכתיכוליםהשארכלוזהר,להינצל,צדיךאניהחשוב,אניאני,

איכפתמהשימותו,השארכללחיות.רוצהאניחיים,רוצהאנילחיות,רוצה

לי?

15/07/2006 18:54 

רוצהאניעצמי.אתמענייןאנידקזהר.עצמי,עלדקחושבאנימעכשיו

לדאוגיכוללאאניכזה,במצבזהככהלעצמו.שידאגאחדכלוזהר.להינצל

לבניו,למשפחתו,לביתו,אישאישלעצמו.דואגאחדכלהעולם.לכל

 (» נ.-..ם
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עצמי.אתלהצילאיךחושבאניזהר.לשני.אחדכוחאיןאחדלאףלאהבותיו,

רקלעזאזל,שיילכדאחד,אףלאהחברים,לאהמשפחה,אותימעניינתלאזהר.

זה.רקזה,רקמהתופת,עצמי.אתלהציל

15/07/2006 19:15 

מפחד.לאאנישיבואר.מפחד.לאאנילטילים.מרנןאני

15/07/2006 19:27 

זה •מענייןלהיותהולךזהגזים.תאי:;~ריחות,כשראה.כמריהיהזהאםמעניין

להיזהרעצמך.עללהגןלדעתרקצריךמיוח.דמשהרבספרים,כמרבטוח,

הםהרוסים.עלכועסלאכברואניאטוםפצצתתהיהשלאלקורתמהפצצות,

טוב.דווקאזה ?רעזהמהעצמם.עללהגןרוצים

15/07/2006 30 : 19 

הםככה,הולךלאזהבהם,יתמכרהערביםשכלחושביםהםאםנאיבייםהם

הערביםכלכוללת.מלחמהשיהיה,מהזהכוללת,מלחמהתהיהזרפנאטים,

נגדנו.

15/07/2006 20:06 

הרצאותלכלמראהזהנשי.גברלאשאנישאמרתירעדברשרםבזהאיןאז

ממנו.להתעלםשאפשרמשוררזבלאיזהולאלענייןגברשאניהאלההספרים

צריךהייתילהיפררע.דברשרםבזהרואהלאאניבכלל.רעדברלאזה

 ?אפסאנימה ?ממנילהתעלםככהאפשרמה ?קרהמה .מזמןזהאתלעשרת

ייאמן.לא

20:1015/07/2006 

אסתכלהזמןכלאניאליה,אתמכראניטלוויזיה,לייהיהשאםפחדתיתמיד

ליאיןאזלטלוויזיה.מעבראחריםחייםשישלבאשיםלאאניבטלוויזיה,

המצבכמההזמןכלואומריומייםכברדולקהרדיורדיו.ליישאבלטלוויזיה.

 ?הגיונייםלאלחייםנכנסלאאני.האםללחץונכנסמקשיבואניוקשה,רע

15/07/2006 21:05 

הזונהלכחררההאמיתיתשלילאמאלדרדלישליהחבריםלכלמשותףמה

כולםילדיםעםעבדוהםחינוךאנשיכולםהםמשותףמהלזקנהשכשכרנה

לאמוזנחמוזראוטיסטכמרמתנהגלהסתדריודעשלאמסכןבחורראוהם

iO ם~l!I~ 
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תרדהמכיררגםללמודמארדרוצהללמודרוצהאבלשצריךכמרמתנהג

מהם,למדתיואנילי,עזרווהםלפעולהנכנסשלהםהחינוכיוהאופיבהחלט

והתבגרתילאטלאטוהשתפרתישקרהמהכלרעלעצמירעלהחייםעלהמרן

המגעילהמשוגעהגברהזאת,האשהכלאתהמסריחהעברכלאתועזבתי

להשתלבהצלחתיהמסריח,הזה,הנוראהביתכלאתשקרה,מהכלאתהזה,

כמוהםאיןלי,מצאתילחייםנהדריםמרדיםאיזהשלי,לחבריםתרדהבעולם.

תרדה.העולם,בכל

15/07/2006 21:36 

זהלגלות.צריךלאאניקשה.סיפורגםישהאמיתיתשלישלאמאמביןאני

כלאתתחשוףלעולם.לנר,זהאתתגלההיאמעצמו,לבד,בהמשך,יתגלה

הסיפורמהעכשיולחשוףרוצהלאאנישנים.בהשדריהחיתהשהיאהמועקה

בהצלחה.להמאחלאנילהתגבר.שלה,העבודהכברזרבראש,לישעומד

בהצלחה.האמיתית.שליאמאבהצלחה,

15/07/2006 21:40 

בשביללהתמודדנוחרתבהםראתההיאכישליהדפיםאתלקחההיאהאם

אחרת.זהאתרואהאניעכשיוקררם.ככהזהאתראיתילאאני ?עצמה

15/07/2006 21:47 

אפשראיאפשריאילעיתונים.שיריםיותראשלחלאשאנימביןאניאזטוב,

סינרם,הודעתחיתההאחרונהההודעהיייתכןלאזהככה,אותםלהפציץ

אניהזה,הסיפורעםאעשהאנירמהסינרםהודעתאבלמוזרה,סינרםהודעת

זרגבר.מתנהגככהספר.ואוציאלסיפורסיפוראאסוףלעצמי,אותראשמור

 !באמתנורמלית.התנהגות

15/07/2006 21:52 

להתחיללארמייביטוחשלמהחסותלצאתלהבריא,שליהמטרהבאמתעכשיו

לכתובאםיודעלאאניכולם.כמרלחיותלהתפרנס.ילעבודבחיים.חדשדף

נעשהאיךנראהמהעבר.לשכוחחדשים.חייםלהתחילצריךעבודה.זהשירים

חייםשלהתחלההיאהמטרהאפשרויות.ברדקמהרהרחושבאניזה.את

חולה.כאדםלאונורמליבריאכאדםחדשים

iO ~ 
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15/07/2006 21:56 

דליהכמולכתוביכולאתהמהלעצמי,אומראנינורמלי?"אתה,"מה

אומראנילגמרי,השכלאתאיבדתשלה,היפיםהשיריםכמורביקוביץ',

אתשמענגיםהיפיםשיריהאתוקוראבמיטהשוכבאנילגמרי.איבדתלעצמי,

שיריםאילויפים,שיריםאילוהלחץ'בשעתכךהזמןאתומעביריםהנפש

פעםהאלו,השיריםאתאוהבאנימהשירים,אחדבכלחדווהאיזומקסימים,

אותם.לאהובידעתילא

15/07/2006 02 : 22 

שירהלכתובצריךאני .נכוןכותבלאפשוטאניגרוע,כזהלאאניאולי

אחדשכלשירהלעצמי.רקשתתאיםכזולאאחד'לכלשתתאיםכזולאומית,

שירהולאוליהנותספרלפתוחממנה,ליהנותיכוללקרוא,יכולצרהבשעת

הספרותיים.לעיתוניםרקשטובהכזוקשה

16/07/2006 00:33 

אבל .בסדרזהחזקהלהרגישרוצהאתאם .בסדרלאאתהזאת,אשהה

משפחה,להרוסחזקה,להרגישרוצהשאתבגללרקשלמה,משפחהלהחריב

עלנקמהלהרגישלךשבאבגללרקילדיםושניהזאתהאשההמשוגע,הגבר

נורמלי.לאזהלהגיד,מצטעראניהזאת,האשההשנים.כל

00:4116/07/2006 

זהמתי ?אותיוניצלהלנקוםשלההרצוןעללחשובהתחילההזאתהאשהמתי

 ?הזההסיפורכלשלהתחלהחיתהמתי ?קרה

16/07/2006 05:57 

שאניחושביםהם ?הומרלאשאנילהגידהעיתוניםלכלהתקשרתילמה

לאזהנו,ת'שירים.לימפרסמיםלאהםלמהמתפלאאניכךאחרמטורף.

משאירלאאחדאףבוגרות.לאהודעותאלהכאלו.הודעותלהשאירנורמלי

 ?אותםמענייןזהומה ?הומרזהמהנורמליות.הודעותתשאירכאלו.הודעות
לאמשהו .בסדרלאאני .בסדרלאזה ?נורמליאנימה, ?אותםמשגעאנימה

בטוח.זהאצלי.בסדר

16/07/2006 7 3 : 06 

לספריה.היוםאלךשאניחושבאנימהחרדות.משתגעאניככה.אפשראי

 ~l!I~ם 10
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16/07/2006 7 4 : 06 

שהבללהגידרציתיופתאוםאותושביטלתיאחדי"הארץ"עיתוןאתקיבלתי

דחוקכזהאינטלקטואלינדאההכלכיטובשהבללהגידרציתיפתאוםבסדר,

העיתוןאתרוצהשאנילהגידלקוחותלשידותהתקשרתיכמעטמהמציאות,

ולאתקיפותעלמאמריםדקכלוםאיןשהנהבאופוריהלשקועכדידקבחזרה

במציאות.קיימתלאשהיאחבלדקנחמדה,אשליהאיזואמיתיות.תקיפות

בדדיוומההזהבעיתוןמהבמציאות,קייםמהואדעבעיתוןאקראנרגעתי'

טובמהבעצמולהביןצדיךאחדוכלהשוואה,לעשותצדיךהאחדים.ובתדרים

פהלהיותשהולכתמביןואנימבין'שאנימהלקלוטטובלילא.ומהלקלוטלו

זהבקרובאותנו'וגםהגליליישוביכלאתכוללתאמיתית.מלחמהמלחמה,

במהרה.יגיעזה-יודעאני-יגיע

16/07/2006 2 3 : 07 

 ?לעיתוניםאמדתיהכלסךמההגיע.הבוקר-אודדואהאניאוויר,דואהאני
לאדבריםליעשתהשליהזאתשהאשהאמדתיהכלסך-כךכלנוראדברלא

שלי.בקולדיברתיוגםחושב.אנימשוגע,כזהדברלאזהילד.כשהייתיבסדר

מיניכלשלחתידקאותי.להנידיכלולאהםאיתם.דיברתילאזמןהרבה

 ?נכוןנורא.כךכלדברעשיתילאתכתובות.

16/07/2006 34 : 07 

אתכתבתישכתבתי.במהדעדברשוםדאיתילאזה.עלכשעבדתיעכשיו

והאשהגבראניהומר.ולאנשיגברלאאנילהגיד.שרציתידבריםהאמת.

מבין.לא?אנינוראכךכלמהילד.כשהייתיקשיםדבריםליעשתהשליהזאת

16/07/2006 46 : 07 

הא.עלי,צחקדודלילאדון.אותםוהחזרתימהתיקהבגדיםכלאתהוצאתי

לחיותזהמהיודעלאהואבטחנו,להיזהר.וצדיךומחבליםמלחמהשישאמד

אותו.ומפחידההשכלאתשלהלבןשמשגעתמשוגעתכזאתהזאת,האשהעם

16/07/2006 07:48 

והיאלבד.גדאדם?בןזהמהבסדר.שהיאאחשובלאאניבסדר.לאהיאלא.

ייקחהטובהאיש-אליתבוא-טיליםיש-לשבתאליתבוא-אותומשגעת

אחרתמלהליאין-סטייהזו-זהמה-אותךלקחתחיפהעדיבוא-אותך

 .יעזורלאדברשום .מביןלאאני-זוהתנהגותאיזו- ?זהמה-זהאתלהגיד
הפחדים.כלאתליהכניסההיא

iO ~ 
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16/07/2006 07:52 

נורמלית.לאממשהיאנורמלית.לאהיא

16/07/2006 07:53 

הנהבטח.הסיפור.כלאתעשתההיאאזאותי.מאבדתשהיאהרגישההיא

אליהחיפהעדבמיוחדאותילקחתיבואשלה,החדשהחברהטוב,האיש

 ?סטייהזהמהאזסטייה,לאזהאם ?איתהאהיהשאני ?מהבשבילהביתה.

16/07/2006 07:56 

לפרסוםזהאתלשלוחאבלנורמלית,לאשלההמשפחהוכלנורמליתלאהיא

במשפחה.חשוביםאנשיםלהישיכול.לאאני

16/07/2006 08:15 

וזההמלחמהעלמדבריםבתקשורתהזמןכלבציבורפאניקהיוצריםהם

ככה.אפשראימלחמההזמןכלמלחמההזמןכלמלחיץ

16/07/2006 08:23 

עלישליהבעיותעללוסיפרתיהזקנה.עלשליהמשוגעהגברעםדיברתי

בילדים,הטיפוללטובתהלימודיםאתלעזובנאלצההיאאיךעלהקשיים,

בעיות.עםאנשיםשישטובבחיים.בעיותשישטובאמר:הואהזדהה.והוא

שישזהאתאהבהואאמר.הואככהאחרים.לאנשיםגםבעיותשישטוב

לזקנהגםשישלושסיפרתישמחהואלזקנה.גםאחרים.לאנשיםגםבעיות

טוב.אבלכזה,מוזרבאופןטובטוב.לועשהזהלו.רקלאבעיות.

16/07/2006 7 2 : 08 

הולךשאנילהאמרתיאליה.אבואשאנירצתההיאהזאת.האשהעםדיברתי

אותומיהואיתר.לדברהזה.הטובהאישאתלראותממנהביקשתילספריה.

לאאני ?נראההואאיך ?עושההואמהפעם.אףאותוראיתילא ?טובאיש

אהיהלאואניאנשיםשםישלספריה.אלךשאנילהאמרתיאופןבכליודע.

בבית,הזמןכללבדמלהיותעדיףזהאזחירוםלמקרימקלטגםשםוישלבדי

בכללספריה.אלךאניאזהזאת,האשהעםוגםעצמיעםגםחושבאניכך

שלי.החלטהזומקרה

16/07/2006 33 : 08 

לישון.חוזראניאחרת.בדרךעצמועלמגןאחדכללחוצה.הארץכל

 (» ם{נ~~
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16/07/2006 56 : 08 

לחיות.ממשיכיםממול'הנכההשכןגדאיפהשואליםבדלתלידפקואנשים

16/07/2006 00 : 09 

שלהקטעמכלהיסטריללחץשנכנסתיהבנתי"הארץ".עלהמנויאתחידשתי

 ?סליחהולבקשהעיתוניםלכללהתקשרכדאיאוליהמלחמה.

16/07/2006 26 : 09 

פחדתי.לאאבלקטיושות,כמהנפלו

16/07/2006 42 : 09 

התחתית.בעירטיליםשניעודנפלו

16/07/2006 7 4 : 09 

כךאחדלמילוט.הדלתאתפתחתישלי.המשוגעהגבראותיהלחיץהוא

ליייכנסוולאאברחלאושאניאותישיחלצועדיףכישטות,שזההבנתי

להיכנסלאחשובהכייודע.אניהנכון'הדבראתעשיתימהדלת.רסיסים

דעתבשיקוללחשובעצמי.עללסמוךרגוע.להישארחשוב.הכילפאניקה.

לעשות.מהאיןחשוב.הכיהדברזהלפאניקהלהיכנסלאלעשות.מהולדעת

 .להילחץצדיךלא .לעזורשיכולמהוכלהשני'מהחדרהעיתוניםאתאביאאני
הזאת.המחורבנתבמלחמהלעזורשיכולמהכללעשותחייבים

16/07/2006 50 : 09 

מולהייתיהמשוגעים.בביתפעמים,כמההמוות.מולהייתיאני ?לפחדישמה

הייתישלי.ההודיםאותיעינואיךקשהכךכלליהיהלהתאבד.ניסיתיהמוות.

מהמהמוות,ממנו,מפחדלאאנישלי.בעינייםהמוותאתדאיתיהמוות.מול

לאאנימקום,לכלאותימלווההואשלי,חברהואמהמוות,ממנו,לפחדלייש

 .בכללממנומפחדלאמהמוותממנומפחד

16/07/2006 52 : 09 

חזקואנימשקשקיםמפחד.רועדיםבטחהמשוגעים.בביתשםהםאיךמעניין

נכנסיםנשבריםבטחהםכולם.עלמצפצףחזק.שלי.המסכנהבדידהפה

מפחדלאואניהאלוהפסיכיאטריםכלאתאותם,יאשפזומעטעודלהיסטריה.

כולם.לעזאזלשיילכדבכלל.

«) ~ 
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16/07/2006 54 : 09 

 ?בביתלהישאריכולשאניאר ?מקלטזהמוגניםחדרים

16/07/2006 54 : 09 

 ?החוצהלצאתצריך ?למקלטאגיעאניאיך

16/07/2006 09:55 

בטוח.הכיזהבביתבחדראשאראני

16/07/2006 09:55 

אמרה.הזקנהבטוח.ביתזה

16/07/2006 5 5 : 09 

ארכיטקטית.היא

16/07/2006 55 : 09 

בטוח.הכיזהבטח.

16/07/2006 56 : 09 

 .שאניהטובהילד

16/07/2006 10:02 

לביתהולכיםמכלום.להםאיכפתלאחאררת.כןגםהאלההערביםטילים.ערד

כרגיל.ספר

 ?נכרןימתכווןאנירסיסים,מבחינת ?נכרןבפנים,לייתמוטטלאהזההמחשב

 ?נכרןיתמוטט,לא

מקורה.אני

השם.בעזרת

אמן.אמן,

אמן.

16/07/2006 10:09 

בטוח.ברמרגיששאדםמקרם =מקלטים

 iOנ,ים 111 ~
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16/07/2006 10:16 

ישראלשלהגבורהמלחמרתעלשמענותמידאזעקות.לשמוענחמדדווקא

אתלחרותהזדמנותלנרישסוףסוףעכשיובעצמנו.זהאתחורינולאפעםואף

כיף.?בטחכיףלאמהכיף.איזהבשרנועלזה

16/07/2006 11:04 

פהנמצאאנילי.גםעוזרתלכולם.עוזרתטובה.אשההזקנההזקנה.עםאני

אניהזאת.במלחמהלעשרתמהיודעתהיאכולם.עלמגינהוהיאשלה.בבית

מזהלצאתתדע 60בתאחתאשההיאמזה.לצאתאיךמוצאתמצאהיאנטרח.

היאנטרח.אנינטרח.אניזה.אתיודעאנייודעים.לאהפוליטיקאיםשכלכמר

אזלב.טובתכךכלרגםמדהיםמשהרזהזה.אתראיתיאניחכמה.כךכל

הבא.לטילמחכהאצלה,אניעכשיו

16/07/2006 11:10 

הטלפונים.אתניתקואולי

16/07/2006 11:15 

למזוגממשיכההיאכלרם.להמזיזלאחזקה.כךכלהזקנהבחיפה.טיליםירדו

רגיל.יוםזהכאילומחברתה.נהנהאניכלרם.איןכאילוהאזעקה.באמצעמים

כאילונעימה.חברהבאמצעאניכאילומרגישאנימלחמה.יוםלאזהכאילו

אניכאילורגיל.חוליוםבאמצעאניכאילומרגישאניבמלחמה.לאאני

גיבורה.כךכלהיא-והזקנהרגיליוםבאמצע

16/07/2006 11:23 

אוהבלאשאניעליה.דיברתיסוףסוף-אוהבשרווליהפרלניההמשוררת

היאלמההשירים.אתולאארתהאוהבלאאנילא.להגיד.צריךהייתיארתה.

 ?טוביותרלאאני?מה,נובלבפרסזכתה

16/07/2006 11:25 

אותראוהבלאאניאותר.אוהבלאאניאותי.ששונאוהדפוקהמהוללהסופר

לאאניתביני.האמיתית,שליאמאשלו.המאמריםאתולאאותרלאבכלל.

 .בכללאותראוהבלא.אניאותימענייןלאהואאותר.אוהב

iO ~ 
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16/07/2006 11:27 

סחיטהאותיסחטההיאהחולה.אהובתיעםבקשריותרלהיותרוצהלאאני

האמיתיתשליאמאהאםאחד.מישהועםבקשראהיהשאנירצתהלארגשית.

במלחמההאם ?אותיששונאוהדפוקהמהוללהסופדעם ?דומהדברעבדה

 ?אולי ?אולי ?יודעמי ?הכללהגידמותר

16/07/2006 11:38 

 .אחדפתרוןעללחשובצדיךאניתעזוב,אוליהזקנה
לספריה.אולי

11:5116/07/2006 

 ?מהאזנוי .לטלפוןעונהלאאניכימת,שאניחושבתאוליהזאתאשהה

מתיהיא.טיפשהאיזה ?לבדוקתבוא ?תעשההיאמהמת.שאנישתחשוב

אכפתהיהלאפעםאףהזאת.אשההדפוקהאיזה ?איתיקודהמהלהאכפת

המשוגע.לגברולאלהלאאיתי.קודהמהלה

16/07/2006 11:52 

אני.וגםלעצמודואגאחדכלאכפת.לאלאישאבלמתקשרים.אחדיםגםאולי

שלו.התחתאתלהצילדואגאחדכלבמלחמה.זהככה

תציל.סוף,סוףעצמך,אתתצילתלמד,המשוגע,הגבר

תציל.אחדים,עלתסמוךאל

 .שאניהטובהילד
תציל

תצילישאגי'הטובהילדתציל'שאני'הטובהילדתציל'שאני'הטובהילד
 .שאניהטובהילד

16/07/2006 13:17 

שאדעםקשריותרליאיןמבודד.שאניהבנתיכזה.ראשכאבלינדפקפתאום

פהתקועאניהמדינה.משאדמבודדיםאנחנוכלום.איןתחבורה.איןהמדינה.

להתמודדלכתובלהפסיקלאלכתובלהפסיקלאלבד,להתמודדצדיךבהדר,

מבודדהייתיהחייםכלמבודדגםלהתמודדאפשרלבדשגםלדעתלהתגבר

מהאיןגיבורכמואסתדרואנימבודדלהיותרגילאניעכשיוגםאסתדר

לבדוגיבורביחדגיבורגיבוראנילעשותמהאיןולבדביחדגיבוראנילעשות

וזהו.
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16/07/2006 13:20 

אנייודעאניאצליחאנייודעאניאצליחאנייודעאנילהתמודדאצליחאני

 !אצליחאצליחאצליחאנייודעאניאצליחאנייודעאניאצליח

13:2116/07/2006 

כסדרשיהיהכטוחאניכסדריהיהכסדריהיההכלבטוחאניבסדריהיההכל

כסוףרגועיהיההכלבסדריהיהדואגלאאניכטוחבסדרשיהיהכטוחאני

רוחאורךצריךרקאנייסתדרהכלובסוףלהירגעצריךרקואנייירגעהכל

והכלכסדריהיההכלוכסוףלישישהיפיםהכוחותאתוכוחוגבורהוסבלנות

בסדר.יהיההכלטוביהיה

16/07/2006 13:23 

אניהזאת.המלחמהאתאנצחאניחזק.אניזה.עםאתמודדאניוחזק.רגועאני

אנילהישברלהאגרוםאנינפשית.אותהאשכוראני .אותילהרוסלהאתןלא

אנילאפסאותהאקצוץאותהאגמוראניהיא.ולאאנידקעדאותהאגרוס

 .המרהסוףעדזהכלאתאעשה

16/07/2006 13:25 

קצת.לכוחאלךאני

16/07/2006 14:07 

נורא.לחוץהזאת.מהמלחמהלחוץאני

16/07/2006 08 : 14 

כרשה.לאככלללחוץלהיותבושהלאזה

16/07/2006 14:08 

צריךלאבסדר.זההדף.עלתוציאזה.אתתוציאהלחץ.עומסאתתקטין

לךואיןלכדגראתהככהאפשראיהדף.עלהלחץכלאתתוציאלהתבייש.

הכלאתתוציאהדףעלהכלתוציאעצמךבתוךסגורככהואתהלדברמיעם

 .הכלאתתוציאהחוצה

16/07/2006 09 : 14 

 .עליךסומךאנישאניהטובהילדלהיותיודעשאתהכמווחזקגיבורתהיה
 .מתמודדשאתהאיךהכבודכלגדוליגיבורשאניהטובהילדגיבוראתה

10 ~ 
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16/07/2006 10 : 14 

 .לעצמילדברלא .איתרלהתמודדמצליחאניפוסק.הואמעטערדפוסק.הלחץ
במלחמה.לארקעיתוניםספרים, :אחריםבדבריםלהתעסקהחוצה.להוציא

16/07/2006 10 : 14 

במלחמה.לארקהזר,במלחמהלארקבכלאתעסקאצליח,אניכן,

14:1116/07/2006 

היאמיאתהזר,המחורבנתבמלחמהלארקאתעסק,בכלגיבור,אניכן,

שכולםמצידיבכלל.מעניינתלאהיאאותישנלחמים.מאלוחרץמעניינת

ומצידילחיותרוצהאניבכללאותימעניינתלאהיאהשניאתאחדיהרגו

רמהאניזהאנימהםליאכפתמהימותשנלחםמיושכלעכשיותפסיקשהיא

 .לבדפהאניאחדבאףנלחםלאאניבכללמהםליאכפת

14:1216/07/2006 

לשמורלהילחםעצמי'עםאלאמלחמרתליאין .לבדפהאנינלחם.לאאניכן'

בעולם.הכיגיבורשאניולדעתהדעתרעלשפיותיעל

16/07/2006 14:13 

חכםבחוראנישהגעתי,לאןמגיעהייתילאאחרתיודע,אנישפרי,אניטוב.

בעצמכם,תבדקוהחיים,תחומיבכלהרבה,ומצליחודעתספריודעגיבור,רגם

כתוב,הכלזהלהסס,מההרבהאיןפשוטה,הבדיקהמאמינים,לאאתםאם

לגלותצריךרקוידועברורהכללהסתיר,מההרבהפהאיןלבן,גביעלשחרר

האמת.את

16/07/2006 7 1 : 14 

לאאחראחדשאףדבריםמריחשאניייתכןהאםריח.שלשוואמחשבות

כאלה.דבריםליאמרהפעםהזאתהאשה ?הגירניזה ?מריח

16/07/2006 14:18 

שלאדבריםמריחשאניאחשובשאניפתאוםמההגירני.לאנראהזהלי

 ?פתאוםמה ?פתאוםמה .בכללהגירנילאזה-במציאותקיימים

 ~l,ll!Iם 10
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16/07/2006 14:18 

עדאנימהקיים.שאינומשהראדיחשאניכזה.דבראחשובשאניסינריאין

אדם,בןהגירני.לא?זהפתאום?מהפתאוםמההגירני.לאזהמשרגע.כןכדי

מזה.צאאדם,בןמזה,צאהגירני.לאזה

16/07/2006 20 : 14 

מסריחריח ?לאלמהמגעיל.ריח-טחבשלריחפהישנעים.ריחדווקא

נעים.

14:2116/07/2006 

איזההגירני,לאזהאחדים,דבריםאדיחשאניאחשובשאניפתאוםמה

מטורפתאתהזאת,אשהה ?באמתלראש,לימכניסההזאתהאשהשטריות

הגירנילאזהקיימים.שלאריחותאדיחשאניפתאוםמההגירני,לאזהלגמדי,

הגירני.לאבכלל,

16/07/2006 15:09 

נשארתי.אנידקלדרום.עוזבתגםהזקנה

למקלט.ארדאני

16/07/2006 15:22 

הלחץ.כלליעבדהעירוני.למקלטירדתיאנשים.דואהאני

16/07/2006 15:24 

לאאניבמלחמהשאפילומאנשים,ככההתרחקתי ?הזהלמצבהגעתיאין

חולני.זהאדם.בבנילהיעזרולאלבדלהיותמעדיףעצמי.אתלהצילרוצה

לגמדי.חולני

16/07/2006 15:25 

בסדר.לי.תסלחואזאחד,אףעםלדבריכוללאשאניבמצבעדייןאני

חיוך.דאיתילאמזמןמחייכים.אדםבניאוהבאנידווקא

נעים.נחמד.

הנפש.אתמשרבב
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16/07/2006 15:27 

ואנילגעתרקשם.הםוהנהאחרבעולםהםכאילוכךכלממנירחוקיםהם

שם.שם,שם,שם,הםבהם.נרגע

16/07/2006 15:27 

 .כךכלכך'כלכך'כלקרובים,כךכלהםלאנשים.להגיעבעיהשרםאין

16/07/2006 15:28 

וזהר.קטןמאמץלעשרתלהתאמץ'רקצריך

 .קטןמאמץ-הסיפורכלזה
וזהר.

קטן.מאמץ

חברתיים.ונהיים

קטן.מאמץ

16/07/2006 15:32 

מהאזמבקששהואאפילוטלפוןלולתתרוצהלאהואלעצמו.דואגאחדכל

שהואבגללרקלולתתרוצהלאהרוסייעזורזהמהמבקששהואיעזורזה

לאהזההמצביעזורלאזהניכורישחבריםיהירכולםאםאפילואזשחרר

כלרם.יעזור

16/07/2006 15:33 

שאניהטובהילדשאניבגלללאדרסילאשאניבגללאותימנדיםהרוסיםגם

זהככהמתכנסיםהנרעמיםכלמתכנסיםהרוסיםכלעצמםבתרךסגוריםהם

רזהאצלםעובדזהככהלעשרתמהשאניהטובהילדאנידרסילאאניעובד.

הילדאנימחורבןדרסילאאניככהאבללעשרתמהדרסילאאנישישמה

שאני.הטוב

16/07/2006 15:34 

לאהמחורבניםהרוסיםאלייתייחסושהםארצהשאניכמהיעזורלאזהאז

יודעיםשהםמהזהעצמםבתרךולהתכנסרוסיתלדברימשיכוהםיתייחסו

יודעשאנימהרזהיודעיםשהםמהזהלעשרתמהבזנבולכשכשרוסיתלדבר

לצעוק.

 10נ,1ם 1!1 ~



 37מלחמהסיפור

16/07/2006 15:35 

עצמיעיניתיסתםחבל'-אחרתחשבתיסתם-אותיאוהביםלאזהבגללאז

במחשבות.

16/07/2006 15:36 

אותם.אוהבלאאניגםנורא.לא

16/07/2006 15:40 

באתםמה?בשבילבאתםלמהאזישראל.פהרוסיה.לאפהאתכם.רוציםלא

תלכובשבילכם.דעדע.פהטוב.שםלשם.תלכו ?שייכיםלאאתםבולמקום

לכם.טובשםרוסיה.לאמא

15:4116/07/2006 

כך'כללכםדעבולמקום ,לכאןבאתםלמהבאתם.למהמביןלאאניבאמת

שם.תישארוטוב,כךכלשםמתלוננים.הזמןכלאתםהדי

15:4116/07/2006 

שם,יש-המותרותכלבאמת,שם,עדיףטובים,כךכלחייםעדיף,באמתשם

אתםכאלה,מקוםבאףאיןנפלאים,קונצרטיםוקונצרטים,עציםפרחים,

 ?למהבאתם,למהאזהנשמה,קץעדליהנותיכולים

16/07/2006 15:42 

באתי.למה,זהבאתי,אבללמה,יודעלאאישטובה,שאלהזולמה,

16/07/2006 15:43 

המצב.זהועכשיו .באתי

16/07/2006 16:14 

רוציםשהםבטחנו .כאןלישוןרוציםהם :והתפלאחשובאישאיזהבא

לישוןרוציםשאנובטח ?שנשתגע ?קרבמהלםשנסבולרוצההואמה .לישון

אנחנומההקרב.שלהזוועהכמדאותנשתגעשלאהעיקרולנוח.לישוןכאן.

ולהתרחק.לישוןמהמציאות.ולכדוחכולנולישוןרוצים ?מברזלעשויים

דבראיזהמבין'לאאנימלישוןטוביותרמה .לישון .מהבלולשכוחלישון

טוב,הכיכלום.לאנושמים,לאדואים,לאחושבים,לא?ישניםמזהטוביותר

הכיהדברזהלישוןהסקרנות.אתלאבדגםטובהכימזה.יותרדבראין .לישון

iO ~ 
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דבראין-לישון-הסקרנותכלאת-הרצוןכלאתלאבדלישון.שיש.טוב

לאהמלחמה,סוףעדלהירדםלישון,הולךאני-לישון-מזהטוביותר

טוב,לילהלישון,הולךאניממני.מטררקשקורה,מהכלום,אותימעניין

טוב.לילהחברים,

16/07/2006 20 : 16 

טוב.לילהלישון.הולךאנימלחמה.פתאוםמהכלום,איןמלחמה,אין

16:2116/07/2006 

דברשוםרואהלאאנימהדר.נחמדיםאנשיםאותםדבר?אותוהכלזהמה,

עלשינוי.שוםאיןפרצופים.אותםאנשים.אותםכלום. ?השתנהמהשונה.

חושב.אנידבר'אותוהשכונהמלחמה.שוםאין ?מדבריםאתםמלחמהאיזה

צריךויהודים.ערביםרוסים,אותםהבניינים.וגםדבראותונראההרחוב

לחיות.להמשיך

16/07/2006 22 : 16 

לדבר.מהאיןסעודה.אותההסעודהאפילו

16/07/2006 16:23 

 .גמורבסדר .בסדרהכל

16/07/2006 24 : 16 

לאליגםאזוהמדינה.מהעםלהםאכפתלאכי ?לפהבאיםהרוסיםלמה

למה .עצמיאתלהצילרוצהואנינהרסתהמדינה ?ליאכפתשיהיהלמהאכפת.

 ?למה .ליאכפתשיהיה

16/07/2006 16:25 

עכשיולהיותיכלוהםמצידם-חייםהםאיפהלהםאכפתלא-הרוסים

מהמלחמהבכללמתרגשיםלאהםאז-אחרתמהגריםארץבכלאוברוסיה

אומץתופסאני-להילחםשימשיכובכלל.מתרגשלאלא.אניגם-הזאת

לשרוד.ואיךעצמיעלרקחושבומתעלם.

16/07/2006 26 : 16 

שאנימהוזהעצמיאתלהצילליחשוב ?לאלמההרוסים.עםמזדההאני

אתלהצילרק-ליחשובלאדברשוםמזהחוץעצמי.אתלהצילאעשה.

 ~1!1,11,ם 10
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-אנצלואני-להינצלרוצהאני-לייקפצושכולם-שחשובמהזה-עצמי
וזהו.לחיותרוצהאני-לעזאזלשילכוהאחדיםכל-וזהולחיותרוצהאני

16/07/2006 28 : 16 

 .שאניהטובהילד

16/07/2006 30 : 16 

גםאנצללאמדועלסבל.מסבלעצמיאתמצילניצול.אנישליהחייםכל

זו.ממערכה

16/07/2006 30 : 16 

לאאניהרגע.בזהכמוניעובדיםאחדיםבטחדב.סבלעבדתילסבל.רגילאני

קם.אנימותר.זהבסדר.זהתתאושש,להתאושש.לבד.שאנילחשובצדיך

קם .יכולאני .לסבוליכולאניחזק.אני .כךלהתנהגבסדרזה .מתעודד

ומתאושש.

16:3116/07/2006 

לחיותלישמותרלהגידהטילים,מולאיתןלעמודיכולאניחזק,אניקיים,אני

יגידושאחדיםאפילולימותרזהעצמי,אתלהצילליומותרלהינצלליומותר

אחרת.

16/07/2006 16:32 

ציוני.לאשאנישיגידואפילו

16/07/2006 16:32 

פדו-פלשתיני.שאנישיגידואפילו

16/07/2006 2 3 : 16 

זבל.שאנישיגידואפילו

16/07/2006 16:33 

חברתיתנורמהכלשהורסגדול,כזהגדול,מניאקשאנילישיגידואפילו

מקובלת.

10 ~ 
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16/07/2006 05 : 17 

כלכגמר,הכלרגוע.הכלבסדר.הכלכלום,ליאיןלעזאזל.טירונותאין

אפשרחושב.אניכךלשגרה.לחזוראפשרבסדר.הכלכגמרה.הזאתהמלחמה

לשגרה.לחזור

16/07/2006 08 : 17 

נראה.שהואכמוקשהכךכללאהמצבולהירגע.המצבאתלהרגיעאפשר

16/07/2006 17:08 

המצבטוב.דווקאהמצבכך.כלנוראלאהמצבהשני.אתאחדלהרגיעאפשר

החייםועלהנשמהעללהקלשעוזרוקלטובמצברע.לאבכללמאודטובטוב

ובכלל.

16/07/2006 17:09 

שהיובכללנדעולאכשנחמרגיש.אניכךטילים.לכושהיוכשנחבכללתכף

 .וממתיןעוצראניכאלה.

16/07/2006 17:18 

לשפהלהתרגלצריךככה.להשתגעאפשר-עבריתואנירוסיתמדבריםכולם

אליה.פתוחלהיותהזאת.

16/07/2006 17:56 

משפחות,עםפהכולם ?מתסכללאזה .לבדאנירקמשפחותישלכולם

בסדר.לאזהמתבודד.לבד.פהיושבאחד.אףבלילבד.פהאנירקחברים,

אניממוליאנשיםשישלמרותתמיכה.ליאיןהאיום.מולמתבודדלבדאני

לבדאנילהיאחזיכולאנישבומישהוליאיןאמיתיתתמיכהליאיןמתבודד

אפשרית.בחינהמכלכלכליתמבחינהחברתית,מבחינה

16/07/2006 17:59 

 !קשרותיצורמישהועלתסתכלאזכר'

16/07/2006 59 : 17 

זומהבדידות.לצאתהדרךזוקשרותיצורמישהועלתסתכל ?הבעיהמהככרן'

אחרת.דרךאין .הדרך

 Jl!l',I.!,ם 10
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16/07/2006 18:00 

לטוב.נקורהטילים.מתקפתתבראתכף

16/07/2006 00 : 18 

בריבוע.מפחדאני .שקרןהואמפחדלאשהואשאומרמיכל .מפחדאני

18:0116/07/2006 

הילדלהיות,חייבטוב,יהיהלטוב.מקורה •ארכלבלירעב,אני :זהראזטוב

שאני.הטוב

16/07/2006 30 : 18 

שלאעובדהאבלהפצצותכשישלמקלטלרדתלעשרתהגירניהכיהדברזה

כולם.לאזה,אתעושיםכולם

16/07/2006 18:53 

לטוב.נקורהבמדינה.עכשיויציבהמצב

16/07/2006 18:55 

יתחילומעטערד ?פתאוםמהושלו.וחזקיציבשאניחושביםאוליהם

לטוב.ונקורהנחכהכולם.כמרמפחדאניהטילים.

16/07/2006 19:13 

עםפהנמצאאניהמצב.מהיודעלאבכללאניהביתה.אלךבכללאניאולי

אניהמצב,מהבאמתיודעלאאניאבלרע,כךכלשהמצבומניחרוסיםחבורת

כרגילהולכיםאנשיםנחרץרדיו.ולאטלוויזיהרואהלאמהעולם.פהסגור

רע.ארטובהמצבאםלדעתדרךליואין

16/07/2006 19:19 

ביןמתנדנדהזמןכל •יכוללאאניאבלרגילזהאתלעבוריכולשהייתיהלוואי

רגשות.

19:4116/07/2006 

דבר.שרםאיןטילים.שלנפילותשישדמיינתי

 10 1;,ו,וvם
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16/07/2006 7 4 : 20 

לשגרה.חזרתינגמר.הכלזהו,

16/07/2006 48 : 20 

 .נגמרהכל .עכשיובסדרהכל

16/07/2006 20:49 

בזמןדבריםדמיינתילאהאםעוברות.המחשבותלאט.לאטמתנקההראש

אנשיםעםהתחברתילאהאם ?נורמלילאבמצבשרויהייתילאהאם ?האחרון

צרותעללהתגברהצלחתיאםאופןובכלזהעללענותיודעלאאני ?מוזרים

 .בסדרזהוקשיים

20:5116/07/2006 

שהבלכלום.שאיןנלחם.לאשהחזבאללה ?מלחמהבכללשאיןלהיותיכול

 ?שלידמיוןהיה

20:5116/07/2006 

ונראה.נחכהלא.ומהנכוןמהתדעלךמתנקה.הראשפתאום

16/07/2006 20:53 

רגיל.אצאאנימחר

16/07/2006 20:55 

לחיות.דדךככהשמוצאיםביתחסריהםשםשראיתיהאלההאנשים

16/07/2006 59 : 20 

 .לישוןאלךאניתכף

 ~l!I~ם 10
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פרלמןנאורסיגל

לדברים"הווהשלמשקל"יותר

ביטוןיעקבשלה'פתאומית'שירתועלה'אני';שלמעמדועלעוד

"הארץ"של"ספרים"במוסףחלקיםבשנישהתפרסםהיקףרחבבמאמר

קוראים: 1קוראותשלמרדלמעיןפריהחביבהקראה ,) 10.5.2006 , 3.5.2006 (

כשדהזך]נתןנשלהזההאוניברסלי"האני"מראייתלזרזהעתהגיעהעכשיו

אלהמיטבמןהמדרגנקבעושבמסגרתוהעבריתהשירהמתרחשתשברהיחיד

פריצתםאתלזרזישאחרות.אפשרויותביןאחתכאפשרותראייתואל-הגרוע

ונוספים.חדשיםשידייםמודוסיםשל

היוםהספרותית""המפהשלגבולותיהשכןמרד,ולאמרד""מעיןכותבתאני

של"שוליהבעברשכונהממהוהמעברברורים,בקוויםעודמשורטטיםאינם

חופשימעברהוא •להפךוגםהספרותית",המפה"מרכזאלהספרותית"המפה

בזמןובוהזה,החשובהחופשעלמברכתפריהשלהמאמרכותרתיותר.

העברית".בשירהאחרת'אני'לומרהזמן"הגיע :אמיצהנחרצת,קריאהקוראת

פואטיכערךשהניחה •זךשלהמוקדמתשירתוהיאפריהשלהמוצאנקודת

בגבולותיולפיכךומסוגרספציפיים,ומזמןממקוםמנותקאוניברסלי""אני

מגלומני","אנישללממדיםהתנפחפריה,טוענתזה,"אני"שלו-עצמו.

זוטענהאםגםהעברית.השירהשלהפואטייםהשדותרובעלכיוםהחולש

די ;בההטמוןהאמתמגרעיןלהתעלםאפשראימדי,ופסקניתלכתמרחיקת

בגיליוןשחורייערהושלישראליתמישלהחריפההבחנתןאתלהזכיר

משעול,אגיובראשןהפנאי""שירתמשוררותעל"מטעם"שלהראשון

אתומעדיפותהאסתטייםהאובייקטיםואתהמרחבאתלעצמןהמנכסות

פריה,שלהנגדהצעתואולם,ופוליטי.חברתיועכשיוכאןפניעלה"יפה"

עם'אני',רצפיעם •זיכרוןרצפיעםלהתייצבשצריכהל"שירהקריאהאותה

להנכחתםרקלאהדרישהעומדתבבסיסה ;ליברורהאיננהשפה",רצפי

10 ~ 



 53לדברים"הורהשלמשקל"יותר

נרטיביתלהנכחהבעיקראלאקונקרטייםמרחבממדישלהאוטוביוגרפית

שלהם.ורצופה

ואולי ?הילדותגילאלהינקותמגילעבדתילאההווהאלבהתקדמי"האם

הקדושאוגוסטינוסתוהה "?הינקותבעקבותאליהגיעהשהילדותלומדמוטב

מעלההללובדברים 1הזמן.צידעלחייושלהתקדמותםאופיעלב"וידויים"

כתיבהכלשלבבסיסהגםהניצבתהיסודבעייתאתהחמישיתהמאהבן

יכולשלוחייואתהכותבאדםהאם ;יותרהרבהמאוחדתאוטוביוגרפית

כפדגמנטים,ולהציגםלוותרעליושמאאונרטיבי,אחיד,לרצףלארגנם

לעבדלו-עצמומאפשרהאלשלחסדוכיאמנם,טוען'אוגוסטינוס ?כשבדים

עומדהואמולההאסתטיתהבעיהמןמתעלםאינוהואואולםלרצף,חייואת

הכתיבהשלהאסתטיעיבודה-14הבמאההעסיקפטדדקהאתככותב.

בספדודמיוניתלשיחההזמיןאותולאוגוסטינוס,ובניגודהאוטוביוגרפית,

אותולפטורהאלוהיבחסדהאמונהשלבכוחהאיןכיפטדדקהחש"הסוד",

להביא,אפשרנרטיבי.לרצףחייושלהשבריםבאיחוילוולסייעממצוקותיו

המאפיינתמצוקהזו'מעיןפואטית-אסתטיתלמצוקהנוספותדוגמאותכמובן'

מונטין'רהמישל ;ההיסטוריהלאודךהספרותיתהאוטוביוגרפיתהכתיבהאת

האוטוביוגרפית,הכתיבהאתתופס ) 7-1ה(המאההצרפתיוהמסאיהפילוסוף

נטול-צודהמשובש,באופןהמחובריםקרעים,כ"קדעיםלפטדדקה,בדומה

ספדובפתחמצהיר ,)-18ה(המאהדרסוז'אק'אן T 2 ;כך"כלורבגוני

של"וידויים"עםגלוידיאלוגהמנהל-"הווידויים"האוטוביוגרפי

לפעםמפעםנאלץכיאףהאפשרככלכנהלכתיבהחתרכי-אוגוסטינוס

 ;שלוהתיעודבמלאכתנרטיבירצףעללשמורכדידבריו'את"לקשט"
פרספקטיבות""להעבידניטשהבוחרהאיש""הנההאוטוביוגרפיתביצירתו

מולההסתירהאת"פותר"הואזהובמובןנרטיבי'לרצףחייואתלארגןולא

עליהולכןספרותית,יצירההיאהאוטוביוגרפיתהכתיבהבשבילו ;דרסוניצב

הנרטיבי;לרצףתחליףהמהווההיוצר,שלהאישיבסגנונוטבועהלהיות

ש"האניבלבדזולאבאות","דולאןבאות,דולאןשלהאוטוביוגרפיבספדו

אתמלכתחילהלאפשרכדישלישי,בגוףוכותבלעצמומתנכרהכותב"

היחידההאפשרותהיאהווהבזמןשהכתיבהאלאהאוטוביוגרפית,הכתיבה

שלו.הפדגמנטדיתה"אני"תפיסתאתגםלכן,הקובעת,והיאבשבילו,

 • 39ע"מאחרונות,ידיעותהוצאתקליינברג,אביעדמלטינית"וידויים",אוגוסיטנוס, 1

 • 176,עמ'שוקןהוצאת ,קופליביץיעקבמצרפתיתתרגם"מסות", ,מונטיןרהמישל 2

 ~l!I~ם 10
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כתיבהכלשלבבסיסההעומדתהזאת,האסתטית-פואטיתהבעיהמןבדיוק

שלרצפיםהיוצרתלשידהדרישתהפריה.חביבהמתעלמתאוטוביוגרפית,

-כאלהרצפיםולפיהמוטעיתיסודהנחתמבטאתשפה,שלזיכרון,של"אני",
אלהמציאותמןישירהלהטלהניתנים-בספקמוטלקיומםשעצםמכךלבד

שכן jבשידהמדוברכאשדיותראףמוטעיתזוהנחההספרותית.הכתיבה

ותנועתהרכיביה,ביןלפעמיםהנסתריםהקשריההאסוציאטיבי,אופיה

קוהרנטיים.אינםמתחילהשלהן'למוסיקליותהמיליםביןהמתמדת

שמכנהמהבאמצעותהעברית"בשידהאחרת'אני'"לומדאפואאפשראי

שאותוביטוןארזשלשידלמשל'הנה' jנרטיב"שלשלמהיותר"הצגהפריה

הציפוריםמקןאחד./בידוקהידוקיםהשיחיםמכפראמין"אמי :פריהמצטטת

אמי /לילה./ועודלילהאלףזמירימערשמתוק,/מכלמתוקחלבהמחליבות

האמהות.//כלובשםחזהובהלקאותצורות/באצבעותדעותשהדחיקהאמי

בקיהיהאשדכקיובעדאקשבתותקידשאשדבעולמות/עסקאשדאבי/אבי

תוךאלהדחקעצמיושהדחקתיאביואני /כנסת./ביתבהלכותכמוהרומאין

באךושלקטנותמיסותלכיותוךאלמשנןהייתיישנים/היוכשהבללכיו

היא,כאןמציידשביטוןהתמונהראשונים").רקע("דברימרוקאית"ביהודית/

מוסיקתכיבאומרהפריהצודקתודיאליסטית.קונקרטיתתמונהלכאודה,

העצמיתולהלקאההדוברלקינתשמעבדבטוחהאינניאבל jכאןשלטתהקינה

המצויממשי'קונקרטיבעולםלהיאחזמצליחהשאכןבתמונהמדוברשלו'

כלשהוקושיהדוברמציבהאםהמסכמת.האוטוביוגרפיתהכתיבהמאחודי

כן'עליתד ?פולקלוריסטיזיכרוןשלממסגרתהחורגקושיהרדיו'לביןבינו

העולם","תיקוןבשםל"דיאליזם"פעםמדיהנשמעותלתביעותבדומהקצת

באמצעותהמובאתו"אותנטית"מעניינתבביוגרפיהדיהאםלשאולצדיך

telling מאשדיותרshowing , דדךמזוקק"עולם"המוסרתביוגרפיהכלומד

הנשמעהקינהצלילהדי ?לושנאמיןכדיבכךדיהאםהדובר'שלוקולועיניו

כאן'לבינם,שבינובדווח"תקועים"ומקומותלהוריו,ולאלדוברשיירכאן

עלהזאת,לשידההודותמשהו'לדעתהאמוריםעברית,לקוראיבעברית,

" W "אחדבשירגםכךמודגשים.אינםכלל-כאלהמקומותקיימיםאםגם-ם

 /,י~ tאוסלi;זיות~ה"זגההנענע":"ספדמתוךשיחה""תקצירביטון,ארזשל

~ןזt~אזtלזג~ד::פ~ן א~tז'~ית.ו R~דו:;גךה~ךיתךלזעק:גוף tJדיזt??זע fלד~ץ
בסוגרייםשהתרגוםמובן .")סלקt~ט~ט.רי י~~ט~tקלס~ט.רי י~~(זזלזג~ד::פ'/

שיכולמהעלאוה"אותנטיות",עלהדיווחהאםאבל jסרקזםנעדראיננו

הדי ?הקונקרטימןההתרחקותעלדווקאמצביעאיננו"אותנטי",להיחשב

פועלפריה,שללשיטתהנרטיבי,תודעתילרצףהזיכרוןאתלארגןהניסיון

מזוקקשאיננוכזהבהווה,וחימעובדהבלתיהנושם,הפוליפוני,הזיכרוןלדעת

10 ~ 
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שיריומזאת,יתרהומרחיקה.מכבידהדברשלשבסופופואטית,לאסתטיות

ביןהשורות,ביןאילונשכרים'לצאתהיויכוליםלי'נדמהכךביטון'ארזשל

רקולאההוריםוהמקוםהזמןקולותנשמעיםהיולצלילן'המליםמשמעות

לב.מכמידתבכנותמלוויםהםאםגםהנוסטלגית,ההתרפקותשלקולותיה

כאילופריה,שלהמניפסטיתקריאתהעלשליהביקורתאתלבטלמאודקל

אתכשפגשתיאךאתני.גווןבעלתמחאהשירתאומזרחית,שירהדוחהאני

עלי.התנפלוהם , 9ב"מטעם"הגדולה"האם"משירי-ביטוןיעקבשלשיריו

מהקריאהמאודשונהוהיאומזעזעתמטלטלתקריאההיאבשיריוהקריאה

פורששהואבפולקלורכתיירתאותילסקרןהמתעקשביטוןארזשלבשיריו

בהתמדהטווההוא ;הווהבזמןנעשיתביטוןיעקבשלההתנפלותלפני.

אחדוקורפנימהמהעולםאחדקור ;עכשיושלוהשירקוריאתובאומץ

מצהירשלווהדוברהזיכרון,אלהעבר,אלמסעאיננוזהוהעולם.אלמהפנים

המציאותאתמעמתכשהואהראשונהבפעם ;המחזורבפתיחתפעמייםכךעל

 :להפךולאהגדולה"),"האם(היאהסבתאשלהתובנותעםהעכשווית

ז,וס:;כ~א.לק~םז?ג~הערד~גכא 9
~ל~לים.ליר iמ~ f}ז;ואדגכrזה~ליאןה

 ~~~~~זזהז;והיא(~~קדם

 .א~כ;:ס~ה א~כ;:

זזןם)לתרג;,ןימל JJ/11::בדז;ז:;ויא~ ryל"א

קיומםאתבכךושוללשלההזיכרוןהזדקנותעלמדווחכשהואהשנייהובפעם

המתפורר:בגוףנוסטלגייםכיסופיםשל

ך~רון iJלrזהךןק.ן
נסרגהשלג~הגדולההאופא

T"T ן-T T•.• T T 

רפאים.~י nעלינ~~מצ~ה
 • T 1 ••- ••ן--ד 1

זךנתןשלבניסוחשימושלעשותאם .מאודמהותיתהיאזופתיחהנקודת

לדברים".הווהשלמשקל"יותרמוענקכאןאזכיהנפלאות"),"על(בשירו

אלהיחסאתמראשמתנהזו,בחוברתגםהמדהימים,בשיריוביטוןיעקב

עליההשגותיואותה,הבנתולביןעכשיו,המציאות,שביןברווחהעולם

הקצרבטווחוחדהמפוכחתכנותעצמועלמקבלהואבכךלשנותה.ושאיפתו

בפירוקאףאלאעליובהתרפקותרקלא-העבראלארוךמבטשליחת ;הזה

 :לעצמומתיראינוביטוןיעקבשלשהדוברנחמה-שלו

iO 1!1,..ם,,. 
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~tיךם, /oזק~ים ?P.7 ~נז;rג~

- ס~~ו;~הל"אדו~ן
~ים, w ר.ק1~~;:~~פו~דול י~~
שליהפשעיםעלמדלגה~א

: -'" --1 T ' ."' ' ' 

~!קים.~ם~ם

לתוךאותההקלדתיבתחילהלמעלה.בשורה'כבר'המלהחסרהלכאורה

המלהאתמשמיטביטוןכמעט. ?טעותמתוךטעות.מתוךהציטוט,

שלוהסימוםעובדתאתוכולאנמשך,זמןהמציינתהכמעט-מובנת-מאליה,

היאאםוה"מרוקאיות",השיר,שלהזמןהואההווה 3הווה.בזמןאחיוושל

הנרטיבמנרטיב.חלקאו"מהות"איננההמחבר,שללשמומחוץמתקיימת,

"אתםכלומרהמדינה,שלמההגדרההחומקהיחידהנרטיבהואשלו

שהיה"מהשלמשמעותאיןהזאתלמרוקאיותמרוקאים"."אתםאומזדהים",

העמוםזיכרונהגםשעכשיו.מהשכאן,מה-פוליטיתמשמעותאלאשם",

מוחהאתלתארכדיאלאקייםאינושבמרוקו,הכיסאותעלסבתא,של

המתארגןהנרטיבהואהמרוסק,הנרטיבהזה,בשירהנרטיבכאן.המתערפל

איולסבתו.ולאחיולומסביבהמוסדותאלהדוברשלהפוליטיהיחססביב

האירוניהבתחומי •ביטוןאצלנתפסתלצבאלהתגייסהאחשלנכונותו

אינוהואנשים.עםהפשעיםכמוהחיים,מפשעיפשעכעודבשיר,השולטים

הראשוןהזה,השירכותרתבאחיו.התבוננותמתוךאלאעצמו,אתשופט

הימים"ששת"מלחמתאפילו-שיראותובהמשך"אחי".חינהבמחזור,

הסבתא,שלהצעירבנהנהרגבהשבוהעבר ,>םי,;ז~זקזהל W ה~~ R<:;גז;וןס~ה
קצבהמקבלת,שהיאהשילומים :הווהבזמןהיאאףשלה,בתוצאהמומרת

עםהמדינה,עםההתמודדותאתמאיתנוחוסךאינוהזהההווהאבל •בןתמורת

 :להפך .הפוליטיהמרחב

ננסבתאמטפיליםעובדיםל"אאנחנ~
:--: 1 ' ' 1 -' ' : -: T 

-:;ו~חון iJדד o/7P ~~דוךהק;ז;נה ת,ל;ןpjז1-;ז
זקל~~ים,

-~~יר iJ~ן iJ~תלiרלתרג ~ש~'!י;iJ J 1-;ז ל'!
~~יםזק~ה ל1-;זtג~ה R:;ג~לס~ה

!זאת). iJה 1$לשו~י wדורדק(והיא

שלהזמןתפיסתאלהרמיזה ;זנג'ידוגןהיפניהזןלפילוסוףמכווןדוגןבשםאחיוכינויאגב, 3

עודהקונקרטי),בעולםהמאוכןהעכשיואתהזה,הרגעאתדקבזמן(הדואהדוגןהפילוסוף
בו.ודקבהווה,כאמוד,הנמצאת,ביטון,שלהזמןתפיסתאתמחזקת

 iO 7.1יי"ינ1
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 תז::r 15~ית 9~י 1ט:;גtיא Q~:;כיר י~~

:זאת, jJ ה~~~ iJ~תד~~לזק.~ך~ה
~ iJ ~ Wl? לה

~א~ים. iJ ~מו p:ק 1 ~ך~;:

שנימצייןהדובר ;וברורהחדהלהבחנהמתרחבתהללובשורותהזמןתפיסת

מישלניכוסהבאמצעותהקולקטיבעםמזדההאינוהואאבלשואותמיני

טוניסאית,אשהבאמצעותכאןהנזכרת-אירופהיהודישואתאתרקלא ;מהן

היאאףאחר,קולקטיבלשוםשייךלאמפורר,מעולםכחלקנראיתהיאשאף

אתלאוגםשלה,אושלו,איננההזאתהשואהגםובקצרה-שואהניצולת

אלההתקשרותבנה.ארכוןסבתא,שלשואתהכלומרישראל""מלחמות

כספישל"מנוון"ניצולמתוךנעשיתימים"ששהשלהקטנהה"מלחמה

~לף:;גים /ז?'יש, Qlא·~ל ה!~קר~ים"~גו;זנף :הסבתאמקבלתאותםהקצבה

מעיןגדולה,אםשלחשבונהעלשחייםילדיםשנישלתיאור ."הל~כ.;,:~ן.לים ?7ף

שלמובהקותבפעילויותשמדוברמשוםדווקאמועצםקטנים,יונקים

הזההמצבילדים.שלתלותהיאהתלותאבלמצרכים,וקנייתחשישמבוגרים,

שהמבטאלהיותיכול"מטפילים".המלההמצאתבאמצעותבעוצמהמתואר

מידהובאותהו"טפילים","מטפלים"המיליםביןבחיבורכאן'נמצאהמזרחי

ומאריך'שמסומםמישלממוקדוהלאהאיטיהדיבוראתגםבהלשמועאפשר

החשישדווקאאוקסימורונית.שלישית,לאפשרותניגודיהאתכךוכורך

למלא-הפנטזיהאתהמאפשרזההואהנכדים,של"טפילותם"אתהמבטא

 :הסבתאשלהגופניתהנסיגהבתהליךשנפערמהאתמחדש

-ךים 1:;גרלות 1~ב iJ:;גtיא Q~ם ל~~
~~ירות, , 1לנ W ~~ךם Wל~ק·ר ~י~ iJדו~ן

ס~פוןה.ה 97ד iJ ~זק.ז;ו~~ל.די P:זק.ךrז,.סריקרת~י;~ךם q;גדש~ץ 1
R ג~וף 1ס~ןגלא ל~~ ת~~ 1~ינ;, 
iJ ת 1~זפ:;ג~לללי 1א , 1ן~ד~דךםnjJ ·~זק.~ רw 1פ , 

iJ ל 1~;רנוגפ:p ב~-

iJ i;ר wz ז~~תל 1מ 1ךנ
iJ נכרח

האדם""זוועתכעלהגוףשלהריקבוןתהליךעלמדברביטוןכילומראפשר

וחלקהאמירה,מןחלקרקכמובןזואבלבתעוזה.הדובר"מתיישר"מולוואל

.די 1 נ;:"דק :התיישרותועםמולו'עומדשהואבמהמצוישלהיותרהרבהחשוב

ומתכופפיםהמתמולעומדים :אחרותבמלים ". ןאכ.;,:סזtןם:;נךן~ת /לחג;ןjן~ל

הזוועה.הםההווהשלשהחייםמשוםמחדש,

 ~1,1111.ם 10
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השירכפתחועימדסבתא,שלמזהיותר"אסתטי"מוותישמזאת,יתדה

בכילהרוגכדיבכיסאחשמלמחביאיםהאמריקאיםבכיסאות"."חשמל-הבא

לתארצדיךכךאוהחשמלי,הכיסאאתסבתאמסבירהחיתהבוודאיכך-אדם

הפונקציההאמריקאים.שעושיםכפילהורג,הוצאהשלהזוועתיהחיזיוןאת

וכיסאהכיסאשלגלגול(עודמיוחדמסוגלאמנותהופכתהכיסאשל

הופךהצופההקהלהחדישה.הברבריותשלההבחנהמדויקתכמההגלגלים).

 :לקרבן

~:ק~אות,~םזכזק~ל םי~יג;:ז;r~~ים R;ורי 1$ס
ןם 1$ל;ךרג~ריר ל~~~~זקה

 ,ה~;י w י~;:

 .)תר~ .Pןקי iJל f(סרף

ל, vreiJ-ךכ~~יתקירו.רי n1:1;ו

 ,ך~ן Rס~יד-ה J נ;:~ס~יד
J הiJ ~זכררן 1:1ס ל~,,;ך

האזפנ~תשל ם,,;
-•,• T T T י

iJ גש~ל;:. 

שידהשמכקדימהבטחה,יותרוהרבהביטוןשלגדולתונעוצהלטעמי,כאן,

מתפצלתבובמקום :"מתחיל"משודדבקוראםבגינהלהכהןמסכימים

האחת ;מנוגדותפעולהאפשרויותולשתימנוגדיםכיווניםלשניהממשות

בה-והאחדתל"דע",שכחשבמהאתלהרוסכדיובזקפהבפאלוסמתמקדת

אתלשקםכדיל"קמח",ל"אבקה",הפאלוסשלפירודוהיא-ביטוןבוחר

מסוגטפילותמסמןלאהואבכלל.האדםואתבפרט,הסבתאשלהנסוגגופה

להפך,עצמו;בפכיגברימעשה-הנשיותבידיהגבריותהדסכלומדשוכה,

כלפימפכהשהואבביקורתהראשון'כשידכבדהזוהאפשרותכגדיוצאהוא

עצמההנשיותהיאהמוצאנקודת .")א~t.ז~~~ילתה R ~ס~ ה~p,ז~ iJ א~~("אמו:
היא-היאעצמהתוךאלהמתפוררתהסבתאלכןהאדם".ל"זוועתכפתרון

בוחרתאשההיותהאףשעלשלו'אמוהקטנה","האםולאהגדולה""האם

מאיתורלהימנעמכסהאניהאב".מ"אכילתניזונהכשהיאגברי,בפתרון

הגדולההסבתאאתלדאותשלאיכולהאינניזאת,ובכל"מזרחיים",אלמנטים

העולםאתאלאהקטנה","אמאאתדקלאהאחדובצדאחד,מצדככדיהושכי

עצוםכמאמץביטוןאצלהמוצגתהמסוימתהפאליתגבריותועלהמערבי'

 :סבתא")-"אפילוגכשיד(למשללזקפה

 iO 1,'1!וטם



 59לדברים"הורהשלמשקל"יותר

f ןו~~כ;:~~ה 9סס~ןן;נאו~גימו 

~ל.ילות,ז;י~:;נר~ת iJ נ;: 'ץ~~~נ;:
ים wז;נזכ~~;ברים ,םיכ;:ר.~~יליםת JR!זלסז;נ~יא

ןב ק~~ךנ;:

~;ברים.

סבתו,בשביללוהדרושהאחדמסוגהמצאהלושימציאומבקשביטרןאבל

 :האדםובשביל

/$ןםק,~חר, ?.7ח"ל:;גים, f:;נגיליגכז;נ~יא~
ים Rס.ריס,~י~ךם iJ~תן!'ננות!סוג, iJ ן:;~~ג:~תל~ל.א

ס,קרות. iJם 7 גך~~~~ז,ניד iJל:;כיזכ,ח~~ידק רקtכ;:'!זpזpש~רים
] ... [ 

הפאלית"האסטרטגיהאתלדחותאותרמובילהביטרןשלהאבלעבודת

הגדולההזקפהאתלפרק :אחדמסוגאלילותמאמץהואוכמקרמההאלילית"

 :אחרתאליליםלעבודתלחזורקטנות,לפטמות

ס.ן.ךך'ם 15 ל'!~~מותל~ם ה~~;:~סליtקהס,.רי 3'1
ית W:;נ.ראז,נך:;נחות~לז:זזר~ םי,;:~מ~~ליליםעו:;ב.די

-סןןק~:;בסס,נות ה~~~ן~:;בנןהל f ל'!
צא~לעכד

: -:-

אוסן.

הגרף .פתרוןמעיןגםאךביטרןשלהזרועההואהגדולההאםשלריקבונה

לכדיהפאלרסשלפירודוכלומדהאדם","קמחאתהממציאהואהמתפורר

משינייםהריקיםחניכיהסבתא,שלהנסרג""גרפהאתלמלאכדיאבק,

בצבתהשינייםמעקירתאחיוושלהדוברשלהימנעותםהחסרות.וציפורניה

התלוייםילדיםשנישלהימנעותדקאיננהשלה,הריקיםבחניכייםושיבוצן

השיניים,אתלעצמםלעקודהפחדלתמונתמעבד'מטפילים.'-בסבתם

בצבת"צבתח) ,ה(אברתממסכתהצבתודימויהלשוניהמטבעמהדהד

הלשוןמהדהדתחשמלבכיסאהאמריקאיתההמתהמןגםעשויה".

מהתלמוד.אסורהמתגידול ." ...ז.זןםלrןרגןריף~ףףל ה~~"המסורתית:

ברצח,לנאשםביחסהמת""גידולעלהאיסורנידוןעב)(יא,חוליןבמסכת

ארהרוצח,שלאשמתואתלהוכיחכדיכזה,במקדהלהורג.להרצאההמיועד

"גידולמותרמפשע,חףאדםשללהורגהרצאתואתלמנועכדילחילופיך

אםמותר.נסיבותאתלבדדכדיהקברמןמתלהוציאמותרכלומדהמת",

 ~l,ll!Iם 10
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הנאשםמשוחררבגופו,למחלהסימןישכלומר"טרפה",הואשהמתמסתבר

הוא,ביטוןפיעלהאמריקאיםשלה"ניוול"מעשהלהורג.מוצאאינווהוא

חשמל"מחביאיםהםלהורגשבהוצאההנבלהמןלבדכפול.אפוא,

לאמקברוהמתיוצאאםגם •שכן ;פשעםאת"מחביאים"כלומרבכיסאות",

מרצח.הפושעיםיזוכווכךבגופוטרפהתימצא

כדיאלאשלה,הריאליזםתשוקתעלפריהחביבהאתלהוכיחכדילא

יעקבשלשיריולעברלהצביעביקשתיונפלאותיו,ה"אני"עללדיוןלתרום

 •ישורוןאבותשלמשירתודוגמאותבעזרתזאתלעשותשיכולתימובן .ביטון
שללרצונהתשובהגםלטעמי,מזמנת,ביטוןיעקבשלשירתואבללמשל.

עםויחדמזרחיים,אפילואוליאחרים,חדשים,קולותלשמועפריהחביבה

כבר.מיפתהשאותןהטריטוריותמןלסגתלשירהלתתלאזאת

10 ~ 
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שחםמירי

סיפורלאלו·לו,-

שלבריאזרםלפעולה.נכנסיםמשוכלליםנוירוטרנסמיטוריםנדרכים.שרירים

בביצהחושקתלולוכיאלווכל-שצריךלאןחמצןמאיץאדומותדםכדוריות

 :התנאיםיתמלאוכן'אם ?קשה
קטן.וסיראחתביצהזמן.אש.מים.

להתקפלשידעהלולו,שלאמאקשה.אישמשאית,נהגלולושלאבא

ללאמקבליםהקוראיםגומי.כנערתמבטיחהקריירהזנחהמפית,שללגודל

חלקראיתיעינישבמואלאמוחה,אינואישהאב,שלקשיותואתעפעףהנד

של"גודלשהמשפטמיכל ?מפית"של"גודל-באי-נוחותזעיםמהקוראים

 .מכאןוילךשלוהדבריםאתעכשיושיאסוף-מכוחותיולמעלההואמפית"
כשלולו ?אופניהעללולורוכבתאופןבאיזהאופניה,עלרוכבתלולו

היולארגעשלפניגםמהאופניים.עלשרוכבתלולורקזואופניים,עלרוכבת

מגיללולושלצילוםלראותמבקשתאנייש.עכשיו-והופסהאופניים,כאן

שלוש.

שש."מגילהואשליהראשוןהזיכרון"שהריקובעת,היאאפשרי,""בלתי

 :כתובהאריזהעל ?רךאוקשה .קרצהוב, :חמאהריבועאלימקרבתלולו
תאריךוישייצורתאריךישמפוסטר.מחלבהך)היינורך,או(קשהגרםמאה

הלוח,עלכותבתהמורהלהביך.מתפקעיםשעטיניהפרהשלציורגםתפוגה.

בהדגשה

 :בעוסקתספרות
משפחה.מוות.אהבה.

חבל ".נכוןלא"זהממלמלת,לולוורקהמחברותעלשוקדיםהתלמידים

וזהופר Qלאחדסיפוררקישנכון'לא"זה :רםבקוללמחותאומץדילהשאין

 .והולךהמתפזרסיפורהמולעצותאובדתאני ".הזיכרוןשלהסיפור
מהקשה"נולדתי :המשונהלטענהבאשרמהלבדוק :הערהלעצמירושמת

מילאתידורך.הכיבמקוםדווקאבחרהלולוהמקומות,מכלאבא."שלברגל

"זולולו'נאנחה "'"שקרכלפיה.התזתי "!משקרת"את :כהלכהתפקידיאת

מאוחרפטיש."עםסברחמורשופטיושבשלההארוךהשולחןשבקצהמילה
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היוולאמאלהיוולד,מוכרחההייתיברירה.ליחיתה"לאמצטדקת:היאיותר

הולדה.איבריאינספורשקיימיםטוענתלולו ,, .מדייפיםמדי'קפיצייםאיברים

בגרון'השקדיםמתוןישר"להיוולדמתערפל'וקולהאומרתהיא ,,לן'"תארי

תה,כוסלשתינומוזגתבעודהשאלהלן,"אכפתההוא.הצועקבציורכמו

 "?עכשיודמיוןעל"שנדבר

מהחשבת,מה , ...וכש ...כשהייתאיפהישנים,עיתוניםעלשנעבורהצעתי

אמרתי"לאבפנים,ליצוחקתלולוהזמנים.אתלמייןדרךזוגםהרגשת.

הזיכרונותהתערבבומזמןכברהאגירהבמחסנישהרי ,, .לדמייןאמרתילמיין'

[דמייניומוצקכבדאפור,חומרמאותועשוייםוכולםהבדוייםעםהאמיתיים

 ?נכוןלדעת,אי-אפשרוכברמציעה]היאפיש,גפילטעשלקפואהקציצה

 ?מהולשם ?לאחורזיכרוןדורותשבעהלהתחקותכוחישולמי

מכריזה.לולו ,,תורן'"עכשיו

ששתהמפנישהתעווראחדותיקיםיורדהמרפקים.טועםעלמספרתאני

עיראתלקבועיכולשהואטעןמפוקפקים,ממקורותאלכוהולמדייותר

המרפק,שלהפנימיהחלקאתלהןללקקלושירשובתנאינשיםשלהמוצא

וכמעטבקביעותיוצדקהואהפלא,למרבההחוף.מעריבאחתשנולדוובתנאי

אחדברחובימיהרובהתגוררהאןבלודז'שנולדהאסתר,טעה.לאפעםאף

שביקרהלאחרהנוכל.אתלחשוףלדבריה,נחושה,חיתהאביב,בתלהעם

לתורהוהמתינהמולוהתייצבההקוסמטיקאית,אצלגםונכנסהבמספרה,

בסבלנות.

ומצחוזהירותביתרליקקהשנייהבפעםאחת,פעםאותהליקקהעיוור

מהוססבקולכןואחרשרפות,"מדייותרמתים,מדי"יותראמר,הואהתקמט.

 "?"אלכסנדריהלחש,

 "?שלןמשפחה"קרוב :התעגלועיניה

משיבה.אני ,,"לא,

ועדייןהעץ'צבעדההמזמןכברבספריה .הסלוןאלאותימושכתלולו

כאילוהגדולה,הסובייטיתהאנציקלופדיהשלהכרכיםכלמדפיםעלמסודרים

בטוח,ממרחקהמדפיםאתגורפתהיא "?אלהכלאתרואה"אתאתמול.

מראה.אותואלמכוונותששתינובטוחהלאמהנהנת,ואנירחבה,בתנועה

 :נלווההוראותדףעםמעטפהבדוארהגיעהשמונה,בתכשחיתה

הדפיםאתולשלוחלנובטי""בדייה,העדןאתהאנציקלופדיהמתוןלהוציאיש

החדשהעדןאתלהכניסנאבמקומם,המצורפת.במעטפהלמערכת,חוזרבדואר

ימה". •"בייקלאודותעלהמצורף

חוברת :המפלגהשבועוןעלבמנוילולושלההוריםהחזיקוארוכותשנים

נזהרהשלטוןקטנים.לפרטיםמיוחדתמומחיותעםוזול'גסמניירקטנה

 10ם 1,1111. ~



 63סיפורלא ,ל~ל~

שלענייןדקבאמתהואלשקדאמתביןהגבולכאילוהקטנים,בפרטיםדווקא

גבורתםאודותעלהכתבהאתמשם,אחתכתבהבמיוחדזוכרתלולורזולוציה.

לשווא.המקום,בשםלהיזכרמתאמצתלולוההיא.הסיביריתהעידתושבישל

שלטובתקבעהשלטוןכיבמיםוהוצפהתושביהמכלשפונתהההיא,העידנו,

 .סכרשםלקוםצדיךהסובייטיהעם
סכר.וקם

כמובערמותזרוקיםלדובבמקביל'אובטורמחובריםבזיכרוןרכיבים

גבעהעללעמודנטשהששמןילדותיכולותשניםכמהבצלאל.בשוקחזיות

צופותכשהןבדוח,מתנופפתושמלתןבשערןלבניםסרטיםביד,מזוודהעם

בלילותחולמתאנישניםכבדלולו,אומדתשנים,?כבדהגואיםבמיםבשתיקה

 .הגיעוכשהמיםמיילליםההיא,בעירהרחובחתוליעל
שרוצים.תחנהבאיזולרדתאפשרעידוני.אוטובוסקוכמוסיפור,לא

 ~l,,ll!Iם 10
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הירשפלדיונתן

 7מקומהשירים

זךנתןעלשיר

ה Rד~ 9~לינ~ה 9 ו,ז~~~ה io/Zרג;ר W~ריזכה
 ·~יסרןל.ת fW~~ים vז,נן

העברית.אתשסרטנ~מליםואמרז-וילעדנפרדנ~
 •:ד• ... : :· ...... :-ז:ז- :-:•

iJ ן;ר;ג~:;~ליז.נ~רד.ררp w והv נידלה. 9לךסה;
v זקזכ~יםזק~יפות~רש~~ד~ים:p ~~~ם ~ w·n 'גדךיור;~

ךך.~סדן~ר

:piJ ניש;:, :p ד~ףעור~W זכהpן~z נלות;
חוילהאלנעלםהאפיר,

 T :-- •••- •.•:•י. • •י,: •:

הזנכונית.שמשותאתערפלשאמרז-ויהדבריםוהד
 . :- :• ·.· ••:· ·:-ז·.· יז:-••:

ןש~ב.שףב;:זג;רr::זלףפוף jJןן~רזך

 · ד~~ן~~ךז;רי ש~'-ד1~קiJ 7נו Rךז5ת ,ק..רrכ iJראשוז5תז:רי 1Zדזק
 .אותו~:;ניג:רי ,דךך Wז5תק Wזקג ,תז::rוiJ tז5תלךף wזקלאותוז:רי 1Zדזק

לבד.לגמריעושיםצ~ףרנמומזנששירה
' T י • ;י-ד• ;-;•• ;-

התנחלות

לב'

לר Wל:פףסז,נג;ר;~ג~ י~~
איכףתנוחיתה

T: T •• 

ךזנו~ים.

יוניםח"ם
:•· -. 

 10ם ....~ו;ו



 65דמקומהשירים

דף~ים. Rןה;,

??היקףתלףת, qחג;ןגמ; p:זגtק.הף
גנףביםמיםשל ... -. : . 

~ f ו~ייסספףףרך;lן~~אדק

זpה Rע.ךף

~טף~הד zן

ה fן ת;ר~נ;: ?7ס~ר;ת,~ג;זגךך

נחשנהמפנזמ;תדלילהמתני
•• : T • : T : - ; T •• -: -

R ים~f 7זקליףt ש;ן, R ים~f ליף

ר~ף vל

כמוכלב

ךנ;ראא'יםמשחף
-,"' T : T 

ן~~לם
כלב.כמ; : ...... 

z יל??דw~גףף ת~ W ן: 
הכ~םעלענניםצללי

 T-- • ז-: •• : •

iךעק.ק.זpלס;:?סה ל"ח~~~ך~ים

 .ר~.קtס

סח"ק.ר'זקזנףרןח"ק

 י,;;;שסנ;ן /oלסך~ןים
הזנלצרינמףבנ;

: T T : ',' -' 

 :ספ;בFךי
ס;ף.

 7מקומהשיר

:P לריך~ה.ר~י;ןwגי
המש;ררתרחלא;ך;ת

T •• -: •,• ."' 

המש;ררתאמרה
T: T -: ',' ,'' 

w ר;ןi-3 סס> ;א(ס

pר;ךה.ן~םזקיןה~םכ;ג:;ז~תחיאף 3'!ז~

 ~1,1111ם 10



הידשפלריונתן 66

 ,הן~~ 1fסשו~ים"ס::קהי;נה"סוגי

שונים.ז-ובניםמהפפזv""מוציאים
• • •• -••• •,• : T • • 

ס~י~יםבו wלrךלו~י~חוץ
דםשלז-ולמיםבבשמיםלחרוש

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

מדחפיםופגריםנבלותדם
-:•• : T ' : -:-• 

f אן• f גו;זנו · 7קו~ה~tםי~?;ק. 

לדוךז;כים:ז:וי R ~~ךסזכיקון~ת~םו;זז:וי~ז
 )ס~(אוס ryדון W ••• ! ?יוך~ים ם.ק~י~"

ושידהשפרוזהטוענת
,'' ,'' •,• : T T • : 

שו~ים"''ז;ן~~ים-~~ןה v' -1fז~~ iJזJי~ים 1'מו

ליענווהם
: •• T • 

:פנפיםננצללי  •-ד: .• : • :

ס:פינים:פמניפות . : . -.. 
~זrהי.~ל

 7מקומהשירעוד

 ף~?\~זג~י~ י~~:;;~ל.ילות
~טןףזpזקן' י~נ;:~~
 :השדיםלישדיםובחדדי

: -: • T • • -•• • 

;רוזכ~z;וגך~דים~גו;זנו

f אןf 7קו~ה • 

זפות~לף fך~~הס.דלת,~תןי q ~סוגד י~~
השז-ופותשלהמישדתהננתוליםלשנתמפריעל"א

 ד•,,- ............ :- • :--:•- •:-

 :דים Wסלירים Wו:;נזכךרי
 ,-~~קו~~ים~גו;זנו

f אןf 7קו~ה • 

~ z;, ,ז.חנ;;:~ג 9 ~;~זקטpנו ,ךW ב

ב. W !ו;z~וסר~י~גי~לחול.ףך~'רם,
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 67 7מקומהשירים

 :השדיםלישריםבחדרי 1
: -: • T • • -•• • 

אדמהכרעידותמtםלטלים 1אנחנ
 T ז-: • : • • : :- • :--:

f 7 ה~,ק~אן • 

ל~לה tgiJןק"ר iJן 1J1ןסר
שדים.מגרשיםאינם
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מטרענת

בודדתוף

המלחמהתופיאלדרידהשלמהטימפאן

הראשונהמרדתיהאהובה,חברתימתהמאזשנהמלאה 2006בנובמבר

לפילוסופיההחוגקייםהשנהיוםלציוןדודו.מנוד,דרתפדופ'לפילוסופיה,

שעניינושונותבסוגיותעסקהכנסלזכרה.אקדמיכנסתל-אביבבאוניברסיטת

אתנשאתיבסופוהשפה.שלובפילוסופיהבלוגיקהבעיקרוהתמקדמנודאת

מעולה,לוגיקניתחיתהדודוקלים.בשינוייםכאןהמובאים •שלהלןהדברים

שלה,הדינאמיותבשלהלוגיקהאתלאהובאותילימדההיאועמוקה.שנונה

חוזרגםאבלממנה,לחמוקמנסהשגםלמההפרוורטי,המורכב,יחסהבשל

כך.למשלאליה.ונשאב

1 • 

הקוראיםאולהרצאתי,המאזיניםצריכיםכמהעדזו:היאשליהפתיחהשאלת

להישעןחייבזולשאלהמענהכל ?אותילהביןכדיאתילהסכים •מאמריאת

איך ?מביניםשאותוהדברמהו :אפשרויותיהושלההבנהמושגשלניתוחעל

או"משפט"מביניםשאיננולומדכבדיודעיםכולנו ?מביניםכמהעד ?מבינים

עומדמהאבלמהקשרם,דבריםלהוציאואיןהקשרשצדיךבבידוד,"טענה"

 ?האלההקביעותמאחודי

2 • 

מקודהדורי.המלא,ההקשררעיוןעלנשענתהמסורתיתהמטאפיסיתהתשובה

בפניו.לנוכחותההודותת, 1לא ?7להמקנהכזאת,תמונהפיעלהמשמעות,

תודעת-המקורביןמוחלטתזהותשלמצבהיא •לפיכךמלאה,הבנה

בכךלהכירחשובהשומע.שלדוחובעיניהעולההתמונהלבין-הדובר

אתמביןהדובר :לפניובמלואהנוכחתהדוברתודעתכימניחהזושתשובה

אתדקלאכוללהואהדוברבפנינוכחהתוכןכאשדואולם,מלאה.הבנהעצמו

אינהרנטיכחלק-הזהלתוכןביחסהדוברשלשיפוטואתגםאלאמובנו,

שלשליפהכל :מהקשןם" 1צא 1ה"רבדישלהרעיוןמכאןממנו.נפרדובלתי

 10 ם""ו;ו~
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שלועיוותסילוףכברהיאערכו,אתלוהנותןזההמלא,הדורי,מהקשרותרנן

האטומיותבגללבדיוקוהמקרר,למקרר.אלאמדויקת,חזרהאיןהזה.התוכן

ולשיפוט.טענה""שללתוכןנפרדאינושלו,

3 • 

 ?השיפוטעלבהסכמהכדרכהאכןתרנןהבנתהאםנוחה.אינהכזאתמסקנה

הדרגתי,לדיאלוגאפשרותכלנראה,כךמראש,עוקרתכאןחיוביתתשובה

שעלהייתכן :כאבסורדילפיכךנתפשכזהמצבלהסכמה.המובילהלהבנה

רמה ?שכנועבכללייתכןכיצדכן'אם ?ההבנהעםבבדבדלבראהשכנוע

איננואם-הפילוסופיהשל-הלוגיקהשלאפהנשמתהטיעון'שלמקומר

נובעתכאןאיתרנוארתההמצוקה ?איחהלהסכמהטענההבנתביןמבחינים

הלרגית-מטאפיסיתהמחשבההפילוסופיה.תולדותבכלהמ~:;נ~העמוק,ממתח

ההבנההדורי,המקרררעיוןעלשראינו,כמראחד,מצדנשענתהמסורתית

עלכנריההיאשני,מצדאבלהדובר,תודעתבפניהתוכןונוכחותהמלאה

לביןתרנןביןהמפרידהדר-שלבית,לתמונהכלומרמדורג,לדיאלוגהאפשרות

שיפרט.

4 • 

המאהסוףשלהלשוניהמפנהעםלחשוב,אוליאפשר ,~דו wהמתח

החקירהבראשיתהשפהאת ה;ך.~גרטלרבהציבאזהתשע-עשרה,

מבניותכטענותאצלומתנסחותמטאפיסירתלשאלותתשובותהפילוסופית.

בראשיתהשפהשלכזרהצבההשאלה.אתהמאפשרתהשפהאודותעל

מקרםמותירהולאההבנהשלהמנטליסטיתהתמרנהאתמסלקתהחקירה

מתפוגגרכךניצל'הטיעוןמסולק,הדוריהמקררהתכוונות.שלמקרראללפנייה

אתדהיינוהטיעון,אפשרותאתהרוויחפרגההאמור.הפילוסופיהמתח

משרם ,)"חוכ"(וקביעהשיפרטלבין("מרבן")טענתיתרנןביןההבחנה

הפנייההמקרר.לסובייקטמחריבותמכלהתנתקהשלוהמרכןשתפישת

ובאופןהפרטיקולריותמנסיבותיוהמרכןאתהפשיטהעצמהלשפההראשונית

במהלך(שכנוע),והארגומנטציה(הבנה)התקשורתאפשרותהתקבלהזה

האמרנהאתהשפהשלהלוגיאופייהעלהדגששירתכךבדיוקדר-שלבי.

תמיד.הכל,בשבילאפשריהקשר,נטרלמרטה,לארציונליכשיפרטהליברלית

5 • 

רדידה,בהרחבהעסקהמסורתיתהמטאפיסיתהתמרנהשלאפשרותהבחוסר

המלאות,אתהשוברכמענה-והמבדלהמשהה-הדיפרנסאתשהציג
-יי : ז•:
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החזרה,אפשרותאתומסלקותהמבעאתהזק~~ערתאלהוהנוכחות,הרווייה

לצורךהכרחייםוהחזרההחסרהשבירה,רדידה,על-פיההבנה.אתכלומר

במסורתושכנועהבנהעלבמחשבההמ~:;נגיתהסתירהמןהיחלצות

הלשוני.המפנהבשלהואאףמתאפשרשהדיפרנסלראותחשובהפילוסופית.

שלבלי~ההשברהצבתואולם,פרגה.שסללבדרךצעדספק,ללארדידה,

חתראליההדו-שלביתהתשובהשלהעמדתהאתעודמאפשרתאינההשפה

שלמרותהעובדהאתחושףרדידהשלהדיפרנסאחרות,במיליםפרגה.

הטיעוןדפוסהישן.המטאפיסיבפחדבר,שלבסופופרגה,נפלמהפכנותו,

הנתפס,הרווי,המובןשלהמסורתיהמודלעלסמוי,באופןנסמך,הגןעליו

עירומה.כמחשבההאנטי-מנטליסט,פרגהאצלאצלו,אפילו

6 • 

בעקבותיו:אחריו,ויטגנשטיין,שראהמהבדיוקזה

הפורמליסטיםכיבאמרוהמתמטיקהשלהפורמליסטיתלתפיסהלעגפרגה

המתימטיקההמשמעות.החשוב,הדברוביןהסימן'הלא-חשוב,הדברביןעירבו

אתנייר.חתיכתעלבשרבוטיםלומר,רוציםהייתםמתעסקת,איננהבוודאי

שלצירופיםרקהיואילוהמתמטיקה,טענות :כךלבטאאפשרפרגהשלהרעיון

מסוגחייםבעליללהןישאולםלחלוטין'ענייןוחסרותמתותהיושרבוטים,

ללאאומובן,ללאטענה:כלעלכמובן,להיאמר,יכולהדברואותומסוים.

שוםכיברורנראהלכ.ךובהמשךלחלוטין.וזניחמתדברתהיהטענההמחשבה,

והמסקנההטענה.אתלהחיותתוכללאלא-אורגנייםסימניםשלתוספת

טענהליצורמנתעלהמתיםלסימניםלהוסיףשצריךשמההיאמכךשמסיקים

גרידא.מסימניםהנבדלותתכונותעםלא-חומרי,משהוהואחיה

כילומרעלינוהיההסימן'שלחייושהואדבר-מהלצייןצריכיםהיינואםאבל

שלו.השימושזהו

) ... [ 

שלהשימושאחרמחפשיםאנו :כךלבטאניתןלהמועדיםשאנוהטעותאת

 .הסימןעםיחדהמתקייםאובייקטהיהכאילואחריומחפשיםאנואבלסימן'
לשםהמתאים"דבראחרמחפשיםשאנושוב,היא,זולטעותהסיבות(אחת

עצם").

 ) 26-25עמ'הכחולה",("המחברת

שםאתהמקדשתהריאליסטית,זוהשפה,שלהמסורתיתהמטאפיסיקהכלומר,

תפיסתבבסיסגםעומדתהאולטימטיבי,הלשוניכמודל("המסומן")העצם

הליברלית,המחשבהאתלהפליאהתואמתזו,ותפיסהפרגה.שלהמובן

זהכולה,הפילוסופיתהמחשבהשלאחדפןאמרנו,שכברכפימייצגת,

 1,'1!11.,1.ם 10
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שלהרעיוןאתההסכמה)שלבההבנה,(שלבהדו-שלביהרעיוןעלהמסמיך

מסקנה.הנחות,-בהירהלעריכההניתןפשוט,טיעון

7 • 

שלאוהדיפרנסשלוויטגנשטיין'רדידהשמציעיםהאלטרנטיבהמהיובכן'

המסורתיות,התשובותכיברור ?הסימןשלכחייול"שימוש"הפנייה

היסודהנחתשלשלילתהבידימסולקותזו'אתזוסותרותאךהמשלימות

להיקראיכולהויטגנשטייןשלהצעתוהמשמעות.ת 1מלאהרוויה,שלהן,

להבנההאופייניותוההתנהגויותהתחושותלתיאורלפנומנולוגיה,כפנייה

ולהציגהמטאפיסיתהדרישהאתלפוגגעשויכזהתיאורולחוסר-הבנה.

(עמ'החומה"ב"מחברתכך'הבנה.מופעישלומגווןעשירמארגבמקומה

המלווהשלסילוקועםלהיווצרשעשויההריקנותתחושתעלמגיבהוא ,) 202

 :ואומריהמנטלי

במקרהשמתרחששכלשייתכןלומרטעותבבירורשזוהילהרגישעשוייםאנו

הואכמרומה,רבד,שלפירושושכןהמלה.אתאומראושומעשאניהואכזה

היאוהתשובהלא.ותואוטומטיתבצורהפועליםאנומהזמןשחלקלומר

איננומלה''הבנתבצירוף ...לאמסויםובמובןזאתעושיםאנומסויםשבמובן

אלאאותה,שומעיםאואומריםשאנובשעהשמתרחשלמהבהכרחמתייחסים

מדברשמישהושלנוהאמירהעלגםחלוזהאמירתה.שלהאירועסביבתלכל

איןאבלכאוטומט,מדיבורשונהבוודאיהבנהעםדיבורכתוכי.אוכאוטומט

במקרהשחסרבמשהוהזמןכלמלווההדיבורהראשוןשבמקרההדברפירוש

פירושאיןשוניםבחוגיםחייםאנשיםששניאומריםאנושכאשרכשםהשני.

בדיוק.סביבהבאותהברחובללכתעשוייםאינםשהםהדבר

8 . 

תוכי,כמואואוטומטי,באופןופועליםמביניםחושבים,אנחנומתיהשאלה

טאובגדימשנה.פחותקצתלפנייבלבנוןהאחרונההמלחמהבראשיתעלתה

תמיכתםעלאזשהצהירורוחאנשיבעבריתשקרוימהעםנמנושביטוזוהר

היאאםלהחליטלאזכותהעללהגןהעדיפהמלמדאריאנהבמלחמה.הנחרצת

במלחמה.מהוססתכתמיכהעמדתההסתמנהבמובלעאבלנגד,אובעד

דרךלמלחמהביחסעמדתםאתלבטאבחרושהםהואהשלושהלכלהמשותף

הזהלדיוק ;היהודיםהמלחמהמתנגדיתקיפת :דיוק(ליתרמתנגדיה.תקיפת

בחרוהתקיפהמאמרישלושתכלכן,עליתרבהמשך.)שתובןחשיבות,יש

המתנגדהשמאלמחשבתאתלתארכדי"אוטומטי",הלשוניבמטבע

10 D.l}ljl~ 
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חוסרשלכפלחיתההדבריםלמקראהראשונהשתגובתיליזכור 1למלחמה.

כמוצדקתהמלחמהאתמקבליםשהשלושהמכךהופתעתילא :הפתעה

ובחבריבישהטיחוהאוטומטיותמאשמתגםהופתעתיולאומוסרית,

בדיוננולעגנושישפילוסופיעיוןדורשתלדעתי,הזאת,הכפילותלהתנגדות.

הנוכחי.

9 • 

התגובותאתעושה,שוויטגנשטייןכפיפנומנולוגית,לתאר,לנסותאפשר

אירועבעקבותבמלחמהלפתוחהברורה)אך(המובלעתההחלטהלמשמע

שסיירוהחייליםשמונתשלוהריגתםרגבואלדדגולדווסראהודשלחטיפתם

שהתנגדמישלחווייתייםתיאוריםביןלהשוותאפשרהגבול.לאורךעמם

ולחלוץ'פרץלאולמרט,צ'אנס"ש"נתןמילביןהראשוןהרגעמןלמלחמה

כבר'להפסיקהזמןשהגיעהחליטולבסוףבאוטומטיות,השמאלאתהאשים

אלהמולאלהלהעמידאפשרומוסרית.מידתיתמוצדקת,שהמלחמהלמרות

יהושע,א.ב.במפורשהביע(אותההמולדתעםהזדהותלתחושתהערגהאת

סוף"ש"סוףממש,שלאויביםלנוישסוף"ש"סוףכךעלבמופגןששמח

מצמרריםתיאוריםלעברההינהוןאתלגמרי),מוצדקתהמדינהשלאלימותה

איראן'עללדברשלאהחזבאללה,חימושעםלנוהאורבתההשמדהסכנתשל

כיהעובדהושלהמלחמהשלהראשוןיומהשלכברקהמהירההשכחהאת

תקפהשישראללפנישמונהקרייתאוכרמיאלאוחיפהאלעףלאטילשום

עלהחדשותלשמעהנואש,הרעדהבחילה,תחושתאתולעומתם ;ביירותאת

לנוכחשם,ההרוגיםהאזרחיםעשרותעללבנון,כלשלוהפגזותהפצצות

יתפקד,לאשהצבאלשווא,ימותושחייליםהברורה)(האוטומטית,הידיעה

הפנומנולוגיתההמלצהמןלעלותשיכוללמהאולי,בניגוד,יופקר.שהעורף

והאוט-המנווןב"סוגבהרחבהעוסק , Ynet 13.8.06לשאול",ידעשלא"השמאלטאוב,גדי 1
ה'רדיקלי'השמאליההמשךבמאמרהזההמטבעעלחוזרהואשמאלנות".שלהזהומטי

קובעת, , Ynet 31.7.06המנותק",הרדיקלי"השמאלשביט,זוהרשלו.בבלוגהמתפרסם ," 2
צדלטובתשלהםשההתייצבותרדיקלי,שמאלאנשישל"קבוצהבישראלישכילפניו,עוד

רשלניתואינהאכזריתאינהבלבנון"הלחימהמבחינתה,אוטומטית".התייצבותהיאהאחר
ספק",להטיל"שוכחיםמלמ,דאריאנהיותר,עודומוקדםקיצונית".ואינהמוגזמתואינה

24.7.06 Ynet , השמאל"מןמתלבטאדםשלמבטו"נקודתעללשמורזכותהעלעומדת

קוטביבניגודמוצגתשלההשיפוטהשעייתהבית".שלידהמקלטאתלנקותו"להמשיך
כלל"אותםמבלבליםלארועמיםותותחיםמעופפיםשטילים"אנשיםשליכולתםלחוסר
(בדימוייםהשחורה-לבנה"הממוקדת,"החדה,העולםתמונתבעלייסוד.הנחותלבחון
במקהלהומשמיעיםפועותכבשיםשלצייתני"בטורמסתדריםולטפל)לשובצריךהאלה

ישמיעו".כיהיהשברורמהאת
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בליועובדתי,טיעו~ימללהרבהבלימשמעותכלהללולחוויותאיןגרידא,

משמעותהזהלמללאיןשנימצדאבלפוליטיות,ואנליזותהיסטורייםנתונים

אוליהגן,מגילאולילאט,לאטבאימון,רוכשיםאותההחוויה,מןמשהובלי

החיים.במהלךבונותחוויותדרךאוליכן'לפני

במדים.חיילרואיםכשאתםשלכםהפנימיתלתגובהלמשל,דעתכם,תנו

המג"בשוטריאתפוגשיםמכםמיכאשרלתחושתכםילמקדאםאו

במסדרונותאחר-הצהרייםחמישייוםמדיואקדחיהם,מדיהםעלהמשוטטים,

אולי ?והתנגדותסלידה ?מיוחדדבר(שוםתל-אביב.באוניברסיטתהבניינים

 ?מתגייסאח,אובןנניחקרוב,כשמישהוקורהמה )?כבודדווקאאופחד,
קצתונזכרים,עצותמכבירים ?בבקו"םהחגיגיברגעבגאווהמצטלמים(אתם

וניכור,צעררתיעה,דווקאחשיםאתםאולי?אושלכםהצבאיבשירותבערגה,

שנייויטגנשטייןשאמרכמו )?מהרשיתפכחתקוותכםאתבאוזנוולוחשים

באותהברחובהולכיםהםאםגםלגמרי,שוניםבחוגיםלחיותעשוייםאנשים

בדיוק.סביבה

10 • 

משפט,הבנתעלולהערותיוויטגנשטייןשלהחומה"ל"מחברתשובומכאן

 :אליהבנוגעהמסורתיתהתפיסהשלוהאשליה

הרבהמרסיקלינושאלהבנתדרמהמשפט''הבנתמכניםשאנומהרביםבמקרים

דרמהמרסיקלינושאשהבנתלכךמתכווןאינניאבללחשוב.נוטיםמשהיינויותר

אומראניאדרבה, ;לעצמםליצורנוטיםשאנשיםמשפט,הבנתשללתמונהיותר

ראשוןבמבטמשנראהיותרהרבהדרמהמשפטושהבנתשגריה,היאזרשתמרנה

אנוכךמשפט,הבנתשכןנעימה.מביניםאנוכאשרבאמתשמתרחשלמה

לומרניתןשלמעשהבערדלמשפט,מחוץהמצויהמציאותעלמצביעהאומרים,

במשפט'.נמצאהמשפטשלוהתוכן jשלוהתוכןתפיסתמשמעהמשפט'הבנת

 ) 214(עמ'

תפיסתמבוססתעליההדו-שלבית,התפיסהיטענושכברכפיאחר'לשון

שקודםמהעל-פנילמשפטממששלקדימותנותנתאינהה~.רגיאנית,הלשון

החוצה,פונותשהןמ~סות,שהמליםהרעיוןעלבנויההיאללשון.מחוץלו,

הואבכךעצם".לשםהמתאים"דבראותוימאחוריהןהמסתתרמשהואל

איננוכאןהמוסיקה.כךלאהלשוני.המפנהאתהמנחהלרוחלמעשה,מנוגד,

שלהזאתהתובנהאת 2בנו.מעוררשהואהרגשלביןהמבעביןמפרידים

 VIסעיף ,'בחלקפילוסופיות",ב"חקידותהמוסיקליבמשפטדיונואתמרחיבויטגכשטיין 2
לעברית.תודגםלאזהחלק

 iO~יינ,.ום
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שלמותהעםדברי.הבהרתלשםעכשיו,לנצלרוצהאניויטגנשטיין

 . Ynetב-נרגשהספדמלמדאריאנהכתבהשמר,נעמיהלאומיתהפזמונאית

 :קבעההיתרבין

האשרכבעםכשמתלהמיםארהכפר",מאותרשנינו"אנחנואתוכשמזמזמים

ארבמשלט","חמסיניםעםחרםומרכתרכהבתוגהכשמתעטפיםארוהפרשים,

נטוע,יעקורשלאחטובהאלמןומבקשיםגמוריםכחילוניםתפילותנושאים

משפטיעלבמהרה,יפוגשלאאחוזי-קסםחוזרים,אנחנו-יחילושנבקשושכל

כולנואתשחופךמהגדרות,שחומקחזה,הדברעלהישראליות,שלהמפתח

נעמישלכוחהגדולשונים.שבטיםשללפזוריהםבמקרםאחתתרבותשללבניה

מלכדות.במליםשמר

 ) Ynet, 26.6.2004התמרד",באמצעלמרת("עצוב

שחומקמהשלחשיבותואתכאן'מבינהשמלמדמהאת .הענייןבדיוקוזה

שוכחתהיאלהבנה,הקודםהשכנועאתשיח,ומאפשרמעצבאבלמהגדרות

מירוןדןכברתיארשמרנעמישלהמלכדותהמליםאתהמלחמה.עלבמאמרה

דןאינומירוןואולם,לבנון.מלחמתבעתאזאישירתה,עלהביקורתיבמאמרו

 ,)?(האוטומטיתבשותפותכלומרמלמד,שמתארתבחוויהבנגיעה,רקכמעט,

(וזהשמרנעמישלהילדיםשירישלהקסםאחוזת )?(התגייסותבקבלה

המצייניםאחדילדים).שירידבר,שלבסופוהם,שיריהכלכילהעירהמקום

הואלמיורן'בהמשךגםבחטף,לומראפשרפזמוניה,שלהבולטים

המוכללמתקתק,אוניברסליומבטבלבד'הישראלי-יהודיבסיפורההתמקדות

"כולנו .שלוללוקאליותמוחלטעיוורוןמתוךמתוכו'ורקהזההסיפורמתוך

 ).כמובןהערבים,(מ~ן.ךת"הישראליות". :אחת"תרבותשלבניה

11 • 

אתהמאפשרהשיחסוגאתשמצייןהואהזההכמו-אוניברסליהמבטבדיוק

הניתנתזואוטומטית,לאבמחשבההמאמינההמיתממת,הליברליתהמחשבה

 :צורת-חייםהזהבמבטהמאפייןבחוגהמתהלכיםלאנשיםפשוט.לשיחזור
ממנה,מהותיחלק .םיע~;;:~השלהפריבילגיות,בעלישלהחייםצורתזוהי

צורותלצדצורת-חיים,שזוהילכךהעיוורוןהואממש,אותההמכונןאלמנט

צורותולתכתיביההבנהמושגלתפיסותגםנוגעעיוורוןאותואחרות.חיים

העיוורוןכמ~~ים.נתפסיםשאינםותכתיביםתפיסותמכתיבה,שהיאהטיעונים

הזאת.החייםמצורתהכרחיחלקהואולהדגיש,לחזורליחשובהזה,

 10מי11נ_נם
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אתמכך'יותרועודלוגיקה.שלהטיעון'שלהיעלמותואתלהסיקאיןמכאן

אלאההבנה.שלהאנליזה,שלההיסטוריה,שלהעובדות,שלהיעלמותן

טיעוןשכלהעובדהאתמעלהתיאורטייםבשלביםכאןפרשתיאותושהטיעון

שלעיקשתפרקטיקהדרךשלנו,במקרההפרקטיקה.דרךלעבורחייב

חשיפההפריבילגיות.נעדרישלהחייםלצורתפעילהחשיפהשלאקטיביזם,

מונעתחיתהלמשל'ישראל'אזרחיהפלסטיניםשלחייהםלמהותכזורצינית

מאזרחי(כמההמלחמה.מתחילתמאמריהםחרפתאתהמלחמהמתומכי

אםהארורה,המלחמהשלהראשוניםבימיהותהוהתלבטוהערביםישראל

יותראוטומטיתבאוכלוסיהמדוברשמא ?זהנתוןמלמדומה ?מוצדקתהיא

לשאלה,התשובהלביןהללולשאלותהתשובותביןשר R,iJמה ?שביטמזוהר

מלמדאריאנהשלהרוחלהתרוממותשותפיםהערביםישראלמאזרחיכמה

הללוהתשובותכלביןקשרישוהאם ?שמרנעמימשירישלהוה"ישראליות"

הברורהמהתנגדותהוטאובמלמדשביט,שלהאילמת-זועקתהתעלמותםלבין

נושםשלאמי )?ישראלמאוכלוסייתחמישיתשלהראשון'מיומהלמלחמה,

למשל,חזה,שלאמיוהמשטרה,הצבאשללאלימותהחשופותלקבוצותקרוב

גדרולידתל-אביב-יפושלהדרומיותבשכונותיהמג"באנשישלבביצועיהם

יוכלכיצד ?הללוהמדיםמןהראויההסלידהאתלפתחיוכלכיצדההפרדה,

בגניםלמדבוהאופןמןרדיקלי'באופןאחרתאחרת,המציאותאתלתפוס

להתעטףאותה,לזמזםאותה,להביןהפריבילגיותבעלישלהספרובבתי

בתאתעצמה? mבתתתההא

13 • 

בראשיתהעומדתהאנטי-מנטליסטית,היסודהנחתסילוק :חוטיםנקשור

מהדורתהאתוהןהמסורתיתהמטאפיסיקהאתהןומאפשרתהפילוסופיהשיח

הפוסט-מטאפיסי-כביכול,בעידןשגםלמחשבהלכאורהמוליךהפרגיאנית,

לאהמסורתיות,המטאפיסיותהיסודמהנחותעצמואתהפוטרבעידן

ואיההבנותאיכלביןסימטריהישולפיכךהסכמה,ללאהבנהמתאפשרת

פירושהאיןלמילולילרדוקציהההתנגדותהיא.לאאבלההסכמות.

האישאוליהואפוקר .פנומנולוגיבתיאורלהסתפקאיןאכן'לוגו-פוביה.

לרדוקציההסירובאת :למשלהשיח"ב"סדרהזו,העמדהאתלנסחשהיטיב

תנאיאתלגמריופוליטיקונקרטיבאופןלהביןהניסיוןאתוגם'למסמן'לטיעון

העובדהאתלהזכירצריךבאמת(האםשיח.אפשרותשלבמובןהאפשרות,

התנגדותםאתנימקוגםהראשוןמיומההמלחמהנגדשהפגינוהשמאלשאנשי

למשלבדיעבד'לנושהתבררמההאםשני'ומצד ?ובמאמריםבראיונותזו

 10 םו.,נ~~
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הפוליטיותהאופציותעלסרלימאן'אברהיםהסוריהמתווךשלעדותועל-פי

 )?המלחמהמתומכימישלדעתואתשינה , 2006ביוליישראללרשותשעמדו

14 • 

קושרלפילוסופיה","שולייםרדידהשלספרראתהפותחתהמסהב"טימפאן",

לאלמנטהקלאסית,המטאפיסיקהשלהדוריה,המלאות,שבירתביןהפילוסוף

שלבצלוחרסההזההקשראבלחשיבתו.כלאתהמאפייןההכרחית,החזרה

הדוחקתהפילוסופית,מהמחשבהלחמוקהאפשרותבחוסרהדירןדירן-על'

לושאיןהלוגי,בתרךלהישארתמידנידוניםאנחנוכךשלה.גבולהאתתמיד

חיבורישלהכותרתמשתנה.הלוגי,אתמושגנוהלוגי,שלאופיראבלחרץ,

אלרדידהשל"מהטימפאן :הלכנוברמזהלכאורההפרךסדרמציעההנוכחי

מהופכת,ההרצאה :דבריבסוףרקהגעתיהטימפאןאלוהריהמלחמה".תרפי

המחשבההנכון:בכיורנוגםהמהלךאתלראותאפשרעכשיולא.אבללפיכך.

ולכןבמהותההיא,מוותרים,איננועליהמוותרת,אינניעליההפילוסופית,

כךבמפתיע,אבלפוקר,ויודערדידהיודעזהאתפוליטית.מחשבהבמיטבה,

שבמהלכהתקריתבעקבותמלקולם,לכורמןבמכתבריטגנשטיין'גםזאתניסח

ריטגנשטייןאתשזיעזעהלארמי"אופי"בעלתהערהמלקולםפלט

 :שלה""בפרימיטיביות

היכולתאתזהלךנתנושהםמהכלאםפילוסופיהבלימודיטעםמה :אזחשבתי

שינהלאזהראם ;וכולילוגיקהשלסתומותבעירתכמהעלסבירבאופןלדבר

ארתךהביאלאהדבראם ;היומיוםחיישלהחשובותהבעיותעלחשיבתךאת

בצירופיםהשימושלגבישהוא,עיתונאיכלמאשרעצמךעםיותרמקפידלהיות

יודעאנימבין,אתהלמטרותיהם.בהםמשתמשיםכאלהשאנשיםמסוכנים

אבלוכולי,"תפיסה""הסתברות","ודאות",עלנכרנהבצררהלחשובשקשה

חייךעלבאמת,כנהבצררהלחשוב,לנסותארלחשובבכלל,אםכמה,פיקשה

אלאמלהיבה,אינהאלהדבריםעלשחשיבההיאוהצרהאחרים.אנשיםחיירעל

ביותר.חשובההיאמארסה,היאוכאשראימה.עדמארסהלעתים

 ) 34עמ'("ממואר",

כמרהאחרונות.בשנותיהבעיקרדרדר,גםאימצהממשהזההעיקרוןאת

אבלהפוליטי,בתרךהאתיאתלהדגישיותרנטתההיאגםריטגנשטיין,

אני.גםהמלחמה.תרפינקישותעלהבודדהתוףשלקולראתתמידהעדיפה

אילון,זביבתרגוםהחומה",והמחברתהכחולהמ"המחברתלקוחיםמוויטגנשטייןהציטוטים
סגד,אלכסנדרבתרגוסמלקולם,גורמןמאתממואר",-ויטגנשטייןומ"לודוויג 2006רסלינג
הדו-שלביתהתפיסהאתזריזהשלבביקורתודן ,פרומונווה ,תלמידי . 1988המאוחדהקיבוץ

שלו.המאסטרבעבודת

 10ע.וו;ונ,,ם
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שבליעדביה

רוחבקור

בדםהלאה.ללכתמונעזהאיןזאת,בכלאבלבאכזריות.קצתחולפים,הימים

יומי,אתמתחילהאנישבוהחורףכמוקרהעולם,ענייניאחרעוקבתאניקר

קוראתאניאינטרנט.מאתריחדשותשיותרכמהבצריכתאחרת,עונהבכלכמו

לקרואצורךאיןואזהידיעה,כלאתכללבדרךהמסכמותהכותרותאתבעיקר

לאכבראניבכותרת.המתיםמספראתאשכחמעטעודכך'אוכךכולה.את

 ,שליוהמחשב , 71או 32היהאםבטוחהלאגםאני . 17או 23היהאםבטוחה
מימיןאותןקראכיהספרות,סדראתשינהבערבית,קבציםלקריאתהמותאם

חושבתלאואנילדעתאפשראילעולםלימין.משמאלבמקוםלשמאל,

שפעםכמובדיוקהללו'המספריםעלהכלאשכחמעטעודהרילי'שאכפת
ישיוםלכל .בעיתוןאותושקראתיאחרידקותההורוסקופאתשוכחתהייתי

והתנגשויותכאןהפצצותעלמשלודיווחיםישיוםולכלמשלו,כוכביםתנועת

לעשותמסוגלתהייתילאלזכור,רציתיאפילובאמת,הרוגים.ועשרותשם

 .התקררשדמיעכשיוזאת,
להתמידהיכולהאדםלבתאותילהפוךכדימאודליחשובהקרדמי

אלאאתמוטט,לאאניסביבי,כולוהעולםהתמוטטאםאז,ובנחישות.בחיים.

אזכירדרכי'אתכישלוןיחצהפתאוםואםובהצלחה.כרגיליומיאתאמשיך

מהצלחה.ליאכפתשלאכמומכישלונות,ליאכפתולאקרדמיכילעצמי

לקראתולאאושרלקראתלאחייאתלכווןביכולתישוכנתשליהצלחתי

בנייטרליות.אלאייאוש,

מתתיכמעט .למשלהיוםכמונכשלת.אנילפעמיםלהודות,עליאבל

תמידישןבזנבו,המכורבלהשועלוהנההחלוןבעדוהסתכלתיכשהתעוררתי

הקוראלשחזרתילפניבכיתימרבכי .איננוהגן'בקצהיבשיםשיחענפיבין
שלי.

לימארחהשיחים,ביןהיוםבמשךשישןבשועלהתבוננתירביםימים

היההחשיכה,רדתעםעובדת.שלי,הכתיבהשולחןאליושבתכשאניחברה

והיחיד.האמיתיהיקרחבריומסתלק.מתעורר

זהואםבו,התאהבתיאםתוההעליו,חושבתפתאוםהתעוררתיאחדלילה

הרעיוןאותיהפחידמהזמןגבר.היהכאילובשועלתתאהבשאשהנורמלי

מצודתאתלהרוסיכולהזוהריהאהבה,רעיוןאלאלחיה,האהבהלאהזה,

 ~l!I~ם 10
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שנפלתיגיליתיבוקריבאותוואזי .מאמץברובעצמיסביבשבניתיהקור
הרחמים.חסרתהיעדרותואתבוכהאניהנההזה.הערמומיהשועלבמלכודת

צער.פחותלאלישהסבהאחרת,מלכודתלתוךנפלתיימיםכמהלפני

כללבדרךנהרגו,וכמהכותרותרקקראתיוכרגילהעיתונים,עלעברתיכרגיל,
שליהמחשבשלהערביתהמערכתאחד.הרוגעםכותרתראיתילפתעעשרות.

אולשמאלמימיןנקרא , 1הוא 1הרי ,הפוךהמספראתוקוראתטועהחיתהלא
ולוחצתהכותרתלעברהעכבראתמוליכהידיאתמצאתי .לימיןמשמאל

שהנחתיוכמוהמלכודת.לתוךנפלתיוכךהופיעה,כולהוהידיעהעליה,
המוותפרטישידיעתהנחתילאדם,מאהבהיותררחומהתהיהלשועלשאהבה

עשרות.שלמותםעלהפרטיםמידיעתיותררחומהתהיהאחדאדםשל
כתוב:היה , 25.1.2007מ"הארץ",ההיא,בידיעה

נערלישראל.עזהמרצועתלהסתנןשניסה , 15כבןפלשתינאיאתמולהרגוצה"לחיילי
כיסופיםמחסוםלידבוקר,לפנותאירעההתקריתנפגע.לאוהשלישיקלנפצעאחר

הנעריםשניאש.עליהםנפתחהולכןלעצורלקריאהנענולאהשלושההרצועה.בגבול
כשהתבררבצהריים,סורוקה.החוליםלביתהועברשבהםוהפצועעצמםהסגירו

עולההשנייםשלמחקירתםלרצועה.הוחזרוהםחבלנית,כוונהחיתהלאשלנערים
פרנסה.לחפשלישראללהיכנסשביקשו

גילי.ממחציתפחותכלומרחמש-עשרה,בןהסיפור.עללעצמיחוזרתאני

מחוץעבודהלמצואכדיחברים,שניעודעםיחדשחר,עםביתואתעוזב

שכרואתלתתהתכווןודאיכדורים.רק ;בעזהעבודהשאיןמשוםלעזה,

יושבאביוחמש-עשרה.בןרקשהואמשוםאותו,להוציאאיךתדעהיאלאמו,

חבריושניעםנפגשהואבעזה.עבודהאיןהריעבודה.לואיןכייישןאובבית

בצינתבעזה.עבודהאיןאבלעבודה.יחפשואוליעצה.מטכסיםהםויחד
יהירואזלחצותעליהםחרמהרקלעזוב.השלושהמחליטיםוהחושךהשחר
פחות.אוליחמש-עשרה,בנילעזה.מחוץ

שלרשההם,הנהלהכליל.אסוראבלעצלנים,הםעשרהשבניאומריםרעוד
השחרלתוךהחמרתשמיכותיהםמתוךבוקעיםהשינה,חסרבלילםעשרהבני

קר.עליהם.מכסהלכאורההחשיכהבערדלחרמה,מתקרביםהםבזהירותהקר.

כבד.ויריטיליםרקבעזה,עבודהאיןהריעבודה,ימצאולחומהמעבראבל

הפלסטינייםהעיתוניםבאתריגולשתאנייודעת.אינישמותיהםאתאפילו

אבלהשמיט.הישראליהעיתוןכישהנחתישמותיהם,אתלפחותללמודכדי

w להופיעסינריהיהלאלאירועאודותם.עלדברשרםמוצאתלאאנים
חוזרתאניאדם.בניעשרותשלמותםעלהחדשותלצדהפלסטיניים,בעיתונים

להתקיים.זכרתיחסינותאתבילקרועבהשדיחלקית,ידיעהאותהקריאתעל

1.2.2007 

לאוריצחקמאנגלית

 10 ם"י~~



84 

ולמחרת 11.3.2007

המחסומיםששיםמתוךובשנייםשכםלידבכפריומיים

 WATCHום- onמפעילותגיטאות;לארץהגדהאתההופכים
מתעדות

 1s: 1sמ·לשכם,דרומיתחווארח,מחסום

שולטתוצלילצבעבצורההמופגנתהאדנותואווירתפהעדיין"שמשון"גדוד

וענוכמפקד,הזדהושלושהלפחותמיהו.ברורלא-המחסוםמפקדבמתחם.

היההבידוקועמדותהתוריםאתשתיקתקמיבפועל'משועשעת.בציניותלנו

כאמור-וסמכותיותבזריזותגיסאמחדשהצטייןשניר),ששמולי(נדמהסמל

עמיתיועםהבידורבימתאתניהלגיסא,ומאידך-המחסוםאתתיקתק

כששכחו-ולעתיםציניתבעליצותהצבאיתוהמשטרההתוריםלאבטחת

בטריפיםושקעוה"אבטחה"מלאכתאתלגמריזנחו-שמיעהבטווחשאנחנו

היציאהבקצהרגלייםפסוקתדמנועמידתכדיתוךשעשוע.שלממושכים

לעבורהפלסטיניםצריכיםרוביהקנישביןחיהקרוסלהעודמעיןמהבידוק,

המשחררת.האחרונה, lהקךוסלהולפניוהשאלותהבטןחשיפתהבידוק,אחרי

דובריצבאאנשיוקישור,תיאום(מפקדתהמת"קנציגהזדההלשאלתנו,

הפלסטיניםשלהחייםמרקםעלהאחראיםהאזרחיהמינהלבשירותערבית

לישקוראיםנגיד"בואי :צורך)בכללפנותהפלסטיניםאמוריםואליהם

 .ועישןבבודקהישבהזמןרובג'וניור".
מאוד.דליליםשבועותלאחרחדשמראה-בתוריםמאודרבעומס

"קפדני"בידוק .מג'ניןלוהטותהתרעותעלבסביבתנובמיוחדרמיםדיבורים

כלשלולניצולציני'עוין'מזלזלליחס'ביטחונית'גושפנקאשובלכךובהתאם

זהולבדרלהתבדרכדיהחייליםמצד(כך)מזוינתסמכותשלאפשריסנטימטר

במחסום.הפלסטיניםניהולשנקראהזהבחומרזהאת

בעודאדםכלרחוק,בשלטבו,לכלואניתןאשרמתכתסורגישלמסתובבשער-קרוסלה 1
דו-בקרוסלותמאלובהרבהקצרותהשטחיםבמחסומיהקרוסלותזרועותלעבור.מנסהזה

 .בארץציבורייםבמוסדותמות

 10ג_נם 111מ
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אחריונתפסו.המחסוםאתלעקוףשניסרלאחרבצינוקעוכבוצעיריםשני

באיסורשכםלתוךארהתורלתחילתאםברורלאבחזרה,נשלחוכשעה

החיילים.עםשכןכללאעמם,תקשורתאפשרותלנרחיתהלאיציאה.

סאןק,ריםרבים,קציניםגםהמחסוםבמתחםהסתובבוכבר 16 :-00לסמרך

לשכם.לכניסהבתוררבזמןממתינותפלסטיניםשלמכוניותבערדונסער,באר

גרמנירועיםוכלבכלבניתגםהזמןורובהזמן'כלפועלתהשיקוףמשאית

המיוחדהצדדיהתורלאורךהרבהמפטרליםנראוהשנייםומפואר.גדול

בתרךדווקאהחייליםעםהסתחבקרתתוךחנוולעתיםוקשישים,ילדיםלנשים

וחבילות,ילדיםעםאשהבהחיה,קרוסלהשלגרסהערדהנשים,שלהשביל

המגודלהכלבביןבערךס"מ 40שלברווחדרךלעצמהלפלסנאלצתלמשל,

הקציןשלהרובהוקנהאחד'מצדגברתושלהמשורבבהרובהוקנההמתגרד

במסגרת ,'קהצבאיתהמשטרהחיילתשני.מצדמעדנותאיחההמפטפט

 :בבידוקארתההמאבטחיםהחייליםעםשלההמשועשעותהצעקותחילופי
אחתאףפהאין ?בכללעליהןלהביטמסרגלאתהאיך ! ! !איכס ? ? ?"ערביות

 ,,אחת.אולייפה.
תעודתלוחיתה- 16בןזאתבכלכנראהאבללמראהמארדצעירנער

הצועקתהצבאיתהשוטרתבידיסטריפטיזהשפלותולאוזנילעיניעבר-זיהוי

החוצהבדרכולידיעבר-למפשעותצמררג'ינסכיסיהממשמשוהמאבטח

אותר".אהרוג"אנידומעות,עיניובאנגלית,וסינן

 )!(כך ,, !אללהר"אינעל ,, ! !אימשיר"יאללה, ,, ! ! !לוודאה"ארג'עשאגרת

המתחם.חללאתמילאו

מחדשלחגורכדישנייהולושהשתההגברכלהשונים.הבידורקטעיבין

הסופיותלקרוסלותמחוץהבטרנאדרתביןלכושראתולסדרבמכנסייםחגורה

החייליםידיעלאצבעותונפנופיזעףבקריאותנשלחהתורייסוריכלואחרי

"נקי",נמצאלאכאילובידוק,עברטרםכאילומהאזור,להתרחקהמאבטחים

דרזה.לרגעעדשעשרמהכליעילותאתרגעבאותומכחישיםהחייליםכאילו

לא.אניגםזאת.יביןלא

 .עזבנוואנחנו ,התרוקןהמחסום 18 :-00ב

רשמה)שאףה'טל ,'ביהודית(משקיפות

 :זמןבאותולשכם),(צפון-מערבאיבא,ביתמחסום

במחסוםהעובריםמכרירשכלפלסטיניבחורמעכבים 20עד 19בניחיילים

 .כךחושבותאנחנוגםברמהתבוננות .מג'נרןקצתהואכיעליומעידים

 10 םנ_ו.~~
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לקילוףעץידיתעםכזומתקפלת,סכיןנמצאהשבכיסומשוםאותומעכבים

ומחזיראותהשיקפלכדיהסכיןאתלומושיטהמחסוםמפקדבטיול.תפוזים

שדווחלאחרכיהיאהאמתדברים".כמהבודקים"אנחנולדבריולכיסו.אותה

אליההסיטואציהאתהיטבשהביןלמרותדעתשיקוליותרלואיןלשב"כ

לאהיאנורא,בבכימידופורצתלמחסוםמגיעההמעוכבשלאשתונקלע.

הבחוראיתר.יחדאותהשייקחוהספסל,עלבמחסוםתישןהיאאותו,תעזוב

 '?'ככהליעושהאתה'למהעליוצועקתהיאמהחיים.מבסוטנראהדווקא

עםלמחסוםיבואמג'נוןרקןהאויבאני'מהןסכיןלךשישסיפרתלא'למה

מהחיילמבקשהבחורשתירגע.כדימיםבקבוקלהנותניםהחיילים ' ...סכין

הביתה.ללכתאותהלשכנעומנסהמאשתושקטקצתלושיהיהכדיבושיירה

למכלאה.אחריונכנסתהיא

לבחורהטלפוןאתומוסרלשב"כהמחסוםמפקדמתקשרהמצבמכלנבוך

היאגםומדברתמבעלההטלפוןאתהאשהלוקחתחקירהכדיתוךהמעוכב.

לאחראומרים.שהםמהכלאתולנולחייליםמתרגםנ'נהגנוהשב"כ.עם

איתםלעשותמהתשובהלולתתהשב"כצריךשעכשיוהמפקדמסבירהשיחה

הביתה.יילךוהואכלוםלמעוכביעשולאשבטחואומרמרגיעגםהואאבל

ישנההיאהביתהבאלאשהואעד :ושובשובדבריהעלחוזרתאשתו

הרובים.ועםהחייליםעםלבדתישאראםגםבמכלאה,

הקרוסלהומאחורימבוגריםגבריםהצדדיבתורהחייליםמעביריםבינתיים

המעברצעירות.בחורותכוללאנשיםכארבעיםמתגודדיםשעובדתהבודדה

עבר.מכלולכלוךטינופתואדיבה.שקטהוההתנהלותמהיר

בניכלפיוהמתחשבתהאדיבההתנהגותםעללחייליםלהודותלנכוןמצאנו

אתלקשורבאזיקים,לכבולהנהלים,מאחורילהסתתריכלובקלותשהריהזוג

שאנומהכלואיתנו,זועםזהלדברלהםלאפשרלאלצינוק,להכניסהעיניים,

שנים.ארבעכברלוראייהעדות

 )'לונעמיפ'נעה(משקיפות

 12.3מאדרה,כפר

לאחדחייליםכניסתעלמיקישקיבלההודעהבעקבותלכפרנוסעותאנו 9 : 55

אנחנוהבית.אלאותנומובילמכירה,שמיקיהכפר,בןהקודם.בלילההבתים

 • 1-1ל 10ביןבושוחות

בשנהכיטועניםפלשו,ניתחאלהמשפחה,אביוגםאותנושהובילמיגם

הג'יפים . 6 :-00בלערךערב,מדילמארזהצבאייםג'יפיםנכנסיםהאחרונה

החייליםכיאיתנולדובריםונראהארוכה,שעהבמשךהכפרדרכיבכלסובבים

אותםמשמשתהאבניםזריקתאבנים.לזריקתהילדיםאתלגרותמבקשים

~ 10 D,!,11!1 
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תכולתאתלהפוךהצעירים,ביושביהםולהכותתושביםלבתילפרוץכתירוץ

בבית.לחפציםקיימאבנינזקיםולגדוםפיהעלהבית

 :באנושאליובבית
שהועתבאותהבערב. 8השעהבסביבותלביתבכוחחדדההצבאיחידת

בניכלאתגירשוהבית,חדדיכלדדךבגסותעבדוהחייליםנפשות.שבעבו

בפראותנעשתההבדיקהאחדים.חדריםשבדקובעתהחדריםלאחדהבית

למיניהםהארונותתכולתכלהמשפחה.אביאלבגסותהתייחסוהםובגסות.

נשרטוורהיטיםימצידיהןנעקדוארונותשלאחדותדלתותהרצפה,אלהודקה

-המשפחהאבואתהנשיםאתוהדפודחפו-במספר 14-החייליםונחבלו.
הילדיםשלבחדדהאדוןעלמדועהביתבניאתחקרוהםהעמידה.בגילאדם

בני .יאסיןהשייח'ועל(ירושלים)קורסאלאודותכיתובעםתמונותהודבקו

ובן 14בן-הבניםשניאתראשונותמכותהיכרהחייליםכיטענו,המשפחה

שלוהמשפילההאוניםאיןתחושתאתהדגישהאבההודים.בנוכחות- 19

השנייםאתנטלומכןלאחדלשעה.קרובבביתשהוהחייליםמעמד.באותו

בצומתמשעתייםפחותלאחדשיחדדויותרהצעידאתלהכותם.והמשיכו

בכתפיוהחזה,בביתבראשו,-דםזובעד-קשותהוכההבכורמאדרה.

קרובדקלביתוהושבהואבאריאל.לבדיקהונלקחהתעלףהואובבטנו.

(סחיטהקדומיםשלהצבאיבמחנהנקובבמועדלהופיעונצטווהלחצות,

 .)?למשת"פות

שלהאחוריהמדרגותגדםבתחתיתהופעלשלארימוןהותירוהחיילים

לבית.מחוץאלאתאותווהוציאויותר,מאוחדאותוגילוהמשפחהבניהבית.

שבתוכוירימוןאחריהםהשאירוהחייליםאחדבביתכיטענוהמשפחהבני

כלשהו.נוזל

 )'גסנאית(רשמה

iO 1!1{1.ם~ 
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ליקטר oגלית

בתים

כלום"לנואכפתולאכלוםדואגיםאיננוכלום,חייבים"איננו

חדעה""חרבתידהר,ס.

א.

הקואופרטיב.במחסןביציםממייניםואניאסעדלצבא,התיכוןשביןבחודשים

הביציםתנועתעלמפקחתאניהמיון'מתקןעלרכונהבבוקר'שש-וחצי

מתחתקרהבאשבוערהפלורוסנט,גלית.ממתכתמסילותעלהמתגלגלות

התרנגולות.ביציפניםאתמשקףלמסילות,

אלהפרעה,ללאבמסלולהממשיכהוהיאוחלק,מוארזורחפני~ההביצה,

ביצה .קר ר~~ fיהלום •קרטוןבתבניתתשובץם w ;הפלסטיקליריעתמעבר

חושפתהאלימהשהתאורהוביצה ;עמוםגוףשלבדמותונחשףתר~האשר

אחרתקרטוןבתבניתמשבצתאניאותןומפותלים,דקיקיםסדקיםבקרו~ה

 ;הפגומותבביציםהמתמלאותהתבניותאתמפנהאסעדהדרגש.עלהמונחת
המקולקלות.מהביציםאותםעושיםאומר'הואאוכלת,שאתהקרמבואים

ג'ינסלובשתאניביצים.וקליפותקרטוניםאסבסט~טוןקר'ובמחסן

בתאארוכה.לבנהגופיהמעלגדולוסוודרצמר,גרביוניומתחתםמגושמים

לפועליםקטןלרמקולמבעדמעירההמפקחת,תמרהיושבתהמחומםהזכוכית

שואלתתמרההמחומם.התאאללבואקוראתהיאפעםמדיליוגםהעזתים,

היאובעיקרשואלת,היאבעבודתםמתמידיםהםהאםהפועלים,עלאותי

אומרת.היאמדי,יותראיתןמתחברשהערבילינראהבאסעד.מתעניינת

לצאתנאספיםכברהפועליםהמחומם,תאהאתלעזובלימאשרתכשתמרה

וממהרתהכחולהדובוןאתולוקחתהספסלאלרצהאניהאוכל.חדראל

נפרדבשולחןיושביםהעזתיםוחבריואסעדהבוקרבארוחתבעקבותיהם.

מדגישהארץתוצרתבוקר'ארוחתאותהמוגשתלכולנוהפועלים.משאר

השולחנותעלירוק.בצלולועסלידישיושבהעופותממחלקתהגוץהפועל

ספליםתכול'בצבעשרוטותקשיחותפלסטיקצלחותערוכותהמוארכים

תכולהבקערהטרי.לחםעםפלסטיקוסלסלותלתה,אולקפהזההמחומר

חדרואולםלקליפות,ריקהקערהולידהבושלועתהשזהקשותביציםמונחות

הפלסטיק.מכלידפנותכנגדהביציםקליפותפצפוץברחשמתמלאהאוכל

 iO~ם J l!l_ע
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ואלהחורףצינתאלהאףאתשפותחותחריפותצנוניותגםמוגשותלפעמים

משתדכתהבוקר,ארוחתאחדימידחוזרתאניאליובמחסןהשודדתהלחות

וחבריו.אסעדאחד

אליומגיעהיחידהמטירונותקצרהלחופשהיוצאעומדיהשבועבסוף

ותחתעיניאתעוצמתאנייאותימלטףכשהוא .שמןשלמתכתיבריחעטוף

הןעירומותאוד.שלרךמצעעלמתגלגלותהביצים,אתדואהאניהעפעפיים

מבעדנראיםעמומיםועצמיםבקליפתןמפותליםסדקיםעיני,בחללמתגלגלות

בעיניצרבכבדהפלודוסנטהאלו,המראותמןלהיפטרמצליחהאיננילבטנן.

וניעותיהםגלגוליהםעם ;חמהמליקויכוויותכמוהלבניםהנדודיםאת

הבסיס.אלנוסעועומדיהבוקרשבאעדאניגםונעהמתגלגלת

ב.

תמרהשלהזכוכיתתאעלנוקשתאניבמחסןהאחרוןהעבודהיוםבתום

כףאתלרגעמניחהפרטית,טלפוןשיחתמפסיקההיאלשלום.ממנהונפרדת

 .והצליחיעלימיידעלע,להתראותיליואומדתהאפרכסתעלהשמאליתידה
 .בטלפוןלשוחחושבהליקורצתהיא ?אחיאסעדשלבחבריםיפהתטפליאת

תבניותכתריסרמניחילהמתיןבידולימסמןהואיאסעדמלהיפרדבאהכשאני

אוםשלשקולהעדבטייפהווליוםאתומנמיךהפגומותהביציםחומתעל

ולאאומדת,אניהבא,בשבועלצבאמתגייסתאנינשמע.ואינוכמעטכולת'ום

בחוזקההידאתלילוחץאסעדאומד.הואמ~דףנ,להוסיף.עודמהיודעת

יוצאתכשאניטובה.חיילתשתהייבטוחאניאת,ומוסיף,הכתףעלליוטופח

הישנה,אסקודטבפוררלימחכהכבדאמאולח,אפודיוםאלהביציםממחסן

מושיטהוארגע.חכילי,קוראואסעדהמכוניתדלתאתפותחתאנימעשנת.

לךשיהיהלמחצה.מחוקותערביות,באותיותמעוטרתלבנה,קלטתלידי

המכונית,אתמתניעהואמאהביציםמחסןאלבזריזותנעלםהואלצבא.

ממתחםבחדותויוצאתלחלוןמעבדאלהסיגריהבדלאתמשליכה

הימניים.שוליועלמחפהברושיםששדדתהרטובהכבישאלהקואופרטיב

סיגריהמדליקההגז,דוושתעלבחוזקהלוחצתדגלהבמהירות,נוסעתהיא

וניתזותהמכוניתאלחודרותגשםטיפותהפתוח.לחלוןמבעדומאפרתנוספת,

ומןגשםשלמטחתחתהמתכהההביתאלמגיעותאנחנוהמחוונים.לוחעל

לחםככרותשתיאמא,שלהקניותשקיותאתמוציאהאניהאחוריהמושב

"טיים".סיגריותחפיסותוחמשפרוססלמיגדםמאתייםשחוד,

עשוייםפלסטיניםדגליםשלושהבידיואלייבאעומדישישייוםבצהרי

אלשחודגסים,בתפריםפיסהאלמחוברתפיסהבגואש,צבועכותנהמבד

החשמלעמודיעלמטפסיםהםאזזורקיםהםכהה.ירוקאללבןאלאדום

 10ם 1,1111. ~
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הואקופים,כמרעומרי.אומרהחוטים,עלשהתלפפוהדגליםאתלהוריד

נרדם,שהואאחריהדגלים.שלרשתאתבמתנהלירכותןמשתעל,כמעטצוחק,

התילמחוטיהדגליםאתמנקהאמא,שלהעבודהחדראלוערלהמתלבשתאני

ותופרתדגלאלדגלמחברתאניהחשמליתהתפירהובמנוכתומהאבנים,

מרתיחשלךההומורהדלת.בפתחאותיעוצראבאפורים.למסיבתחצאית

מאסעדהקלטתואתהחצאיתואתבג'ינסלמסיבההולכתאניאומר.הואאותי,

אתומסירההאמבטיהלחדרפורשתאניבמסיבהכחול.גבבתיקמחביאהאני

אתומפזרתהדגליםחצאיתאתהלבנותירכיעלמעלהובמקומםהג'ינסמככסי

מנענעתכרלת'רם,ארםשללקולהורוקדתהסלוןאלחוזרתכשאניהשיער.

ושרתים.פלסטיןתחיוקוראיםמריעיםכולםלבן'ירוקאדוםשחררישבן

ג.

המש"קיתעיכב,צבאי.ממשללבסיסמשרבצתאניחיכוךמש"קירתקורסאחרי

דלתשלרבפתחזrהשכייהלקרמהמטפסותאנחנוסיור.ליעורכתהיוצאת,

אתסוקרתאני .שלךהמשרדהכהואומרת,בחגיגיותמזדקפתעיכבאפורה

מלבכישולחןעומדבמרכזומרהיטים.ריקוכמעטגדולשחללוהחיכוךמשרד

בוהקתשחררהשידיתשדהטלפוןכיסאות,שלרשהפגומה,פררמיקהבעל

ומעטהקיר,ככגדמגולגליםודהויים,מאובקיםבריסטוליםשכיבצידו,

אחר-כךלמילואימניקים,יגיעושהעיתוניםדואגתאניבבוקרוטרשים.עפרונות

מתכננתהמשרדים,ביןמסתובבתכשמע,מהלשאולהמג"בכיקיםאצלעוברת

שש-כשטורנירארגנתיוהיוםהמש"קית.אומרתוזהר,בחגים,מסיבות

מכהלה,חייליבשניפוגשותאנחנוהחוצהבדרכנותראי.בראילמג"בכיקים,

מדים :בהםמביטהאני .ביכינוהיכרותעורכתהמש"קיתויואב.שמערן

לעיןנראיתסיבהללאמגחכיםהם ;שחרתכתפייםמעומלנים,מגוהצים,

למשרדיוםכליבראואלהאחד.מעוקםלגרףהשייכותגפייםשתיכמרונראים

ממעקה .זמןלהרוגמהחיילים,כפרדותשאנחנואחריאומרתעיכבשלך'

בחצרלסדרהחלומג"בשחייליהשולחנותעלמצביעהעיכבהמרפסת

ומתמלאתההולכתהרחבהאלמביטההיאהטורניר.לקראתהפנימית

תניףרגעשערדכדמהממלכתה.יפיאתארמדתוכיסאות,רבועיםבשולחנות

החיילים.לערמתידהאת

מתאספיםאביב,תחילתשלחיוורתשמשתחתהצהריים,ארוחתאחרי

עיכבהשש-כש.בטורנירומתחיליםהפנימיתבחצרהשולחנותסביבהחיילים

אליניגשתהיאהמתחרים.אתמעודדתמפטפטת,לשולחן'משולחןעוברת

 .עכבריועררירוקותעינייםדרוזי'חיילאמיר'שללעברוראשבניעומצביעה
לימספרתהיא ?פהבעלדולךירכהשלשלמיםשיריםזוכרשהואיודעתאת
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שנפלהמשחקקובייתלהדיםמתכופפתכשהיאדוקה.אתובולעתבשקט

מכרסהעודפה,עלדההמציצהבכתםמבחינהאניסמרך,בשולחןלמתחרים

בעצבנותלוחשתעיכב •כאןערשההיאמהמייק-אפ.שלגסהבשכבה

מדילובשתהיא .הטורנירשולחנותאלמתקרבת •סגןבדרגתקצינהכשאפרת,

עינייםנוקשה,קצר,לקרקראסוףחיטהשעדלגרפה,הדוקיםאפודיםבי"ת

שולחנואלהיסוסללאניגשתאפרתשחרד.איפורבעיפרוןמודגשותירוקות

ממשיכהעיכבאותר.שואלתהיאדולך,יונהלימדקלםאתהמתיאזאמיד.של

ניטחרתהמשחקקרביותארתה,שומעתבקרשיאניאבלבעצבנות,ללחוש

המש"קית,שללחישותיהעלגרברותהדפיקותזולים,עץלוחותעלברעש

הטורנירבשולחןממקומרהחן.חסרתתשוקתהאתלדובבמנסהלשווא

מש"קיתהבאהבדרכהואומד,אליפונהאמידלצידו,עדייןאפרתהמרכזי,

מלאיאתנבדוקלמשדד,בראיוארמדת,בזרועיתופסתעיכבנחמדת.

הבריסטולים.

הןבהדרגה.מתמלאהקרירוהחללהשינה,אולםאלשברתהחיילותבערב

מתמלאהחדרכעוסות.חלקןפטפטניות,עייפות,המשדדים,מןנוהרות

נטלי,האולם,בקצהמיטהעלוקרמים.שיעדמרככישמפר,שלבניחוחות

 .הדירןלמניעתגלולהבצנעהנוטלת •אדרךשחרדשיעדבעלתשמנמנהחיילת
זעיריםפלסטיקתאיעלהמכסההאלומיניוםרדידאתחרישיתמבתקתהיא

היאברז.במימלאהצבאיתפלסטיקכרסבידההורמונים,המכיליםוסדורים

אניבמקלחתבנקירה.לרעהאלהגלולהאתומשליכהלאחוד,צווארהאתמטה

ארבמקלחתלתרדןממתינותבמגבת,עטופותארעירומות •מהןכמהפוגשת

הרצפהפניעלמפליגותדגליהןכפרתגברת,מודטותשעדן'אתסודקות

מרצדיםשולפותמצחקקות,דם,בקולמדבררתפלסטיק,בכפכפיהקרירה

רבותחיילותבד,ארפלסטיקעשוייםאטומים,שקופים,רחצהמתיקישונים

באופןכאילוישנותמדאותקבועותהקירעל .קטןאמבטיהבחדדעירומות

אתמסידהאניתרדי,כשמגיעהחיילות.שלבפניהןלהביטמעזרתלאכפרי,

נוחהלאהכפויההאינטימיותהמקלחת.תאאלוחומקתמגרפיהגדולההמגבת

השש-כש.מטורנירהקצינהבאפרת,פוגשתאנילהתקלחמסיימתכשאנילי.

אצבעבכפכפינתונותדגליהוכפרתגרפהאתעוטפתורכהגדולהלבנהמגבת

במראהפניהמלואאתלדאותכדיקומתהאתמעטמגביהההיאתכולים.

כמעטטרי,מציצהכתםצווארהעלהאיפור.אתלהסירומתחילההשרוטה,

גפןבצמדשחרדעיפרוןקרמעיניהמוחקתשואלת,היאהולך'איך .שחרד

איןלענות,מהססתכשאניארמדתהיאתתרגלי,ערדאתשמנוני.בחומדטבול

אותישאלמהאוגדה,איתןשהגיעהקציןרענן,מזה,חרץמשעמם.רגעכאן
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ניגבכמולמחצה,מאופריםבפניםוקורצתאומרתהיאחבר,לךישאםהיום

 .מחלוןאדיםשמנגביםכשםפניהאתמישהו

,. 
מעליגוהרתהיא .י~~קוקוראת,אותימטלטלתגו~החיילתהלילה,באמצע

שלדמותההבטן.ליכואבתבמחזור,אניבבקשה,במקומי,לכיומתחננת,

אתהאולם.מקצההשמנמנההחיילתאתמזההואנימתחדדת,מעליהרוכנת

למהמהבנשים.נוגעיםלאשהםולהשגיחהחייליםעםללכתצריכהרק

מבחינהאניסיבה.בליהורסיםלאתדאגי,אלבי,גוערתהיאבתים,הורסים

כשאניאפורה.לאימוניתמבעדהמתנדנדהגדולבחךהמיבבות,המעוקםבפיה

לא~~ן:;גיותהםלדאוג,מהלךאיןואומרת,ידיהאתממנימסירההיאנעתרת

 .מקלעםגםיגעו
מנועיםעםפתוחיםג'יפיםחמישהעומדיםכברהממשללמבנהמחוץ

בשביל,ךקסדהליאיןלצידו.ולשבתלעלותלימורהמילואיםקציןדולקים.

בערבמשחיתהיותרעודרעננהאפרת,יושבתהסמוךבג'יפמתנצל.הוא

בחושךבולטהמציצהכתםלגופה.מהודקדובוןמעילמסורק,שיערבמקלחת,

היאמעלינו.הבוהקהירחשלתשלילמעיןאלים,עגול,הבהיר:צווארהעל

תחתהמרכזיתהרצועהאתומהדקתהקסדה,תחתשיערהקווצותאתמיטיבה

ליקרמדבר.אינואישחשוכים.ריקים,בכבישיםנוסעיםאנחנוהחד.סנטרה

ומנקרותמתקשותוהפטמותהשינייםמנקישותכואבתהלסתהפתוח,בג'יפ

הדר,ךבצדעוצריםאנחנודקותעשראחרימדי.שלהגסהכותנהבבד

עללעלותהשעהשתגיעעדרק~זfפנפן.לילה,לראייתבמכשירלהשתעשע

אתלגלגלכיצדלימורההואאחרונים.ואניהממשל,קציןרענן,הכפר.

מקרבתאנילחשיבה.מבעדהלילהאתלראותשאחדורכדיהמכשירכפתורי

אנילעדשהמבעדזרחני.ירוקוצבעוגרעיניהתמונהמירקםלעיני.השפנפןאת

קטןיונקהפרטיות.בניעותיהםהלחיםשיחיואתהלילה,ערוותאתמגלה

אומררענןהזה,הכפראתרואהאתאחריו.צוללותועיניבמרוצה,חולף

שמח.שםלהיותהולךבכתפי,קלהבנגיעהה ?7דרואותיוומכוון

ח.

מילואיםקציןשומעתאניבכפר!",אצלכםבאויהודג'מאעה.יאטוב"בוקר

דקיםמזרניםעלישניםעדייןונשיםילדיםיבפנים .סמוךבביתמכריז

הביתהילדים.למזרניסמוךארנבשלגלליםוכריות,סדיניםללאוחשופים,

הםלפנותו.פקודהמקבליםערים,כברהגברים,מרובים.חדריוגדול,

במקומו,נשארלאדברכיסאות,סירים,מזרנים,הבית:אתלרוקןמתחילים
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מעביריםיעילים,הגבריםממקומם.נעקריםומשקופיםדלתותאסלות,אפילו

בכיסויעטויהאשהעצמם.שלבאסוןתפאורניםליד,מידורהיטיםחפצים

אתומקללתמייללתרם,בקולומייללתהמדרגותמעלהאליוצאתראש

הנושאגוףגדלגברהבית.למרגלותהמפניםתנועתעלשמשגיחיםהחיילים

רוצהלאהואלשתוק.עליהפוקדבדלסהמשובצתשמראהעצומהכוננית

ממשיכההאשה .לידישעומדהקציןמתרגםהחיילים,בפניאותושתבייש

הגברהחשוכים.השמיםאלידיהאתומניפהראשהאתמטלטלתלצווח,

היאבחוזקה.להוסוטרהרצפה,עלהכונניתאתבמהירותמניחהגדול

 ,כתפועלבחזרההכונניתאתמניףהואנוספתמלהלומרבליבאחת.משתתקת
לרגעהמזדעזעתשבדלת,ובמראהבמדרגות,יורדהואיציבתה.אתומיטיב

במתרחש.קולללאמביטיםואני,החייליםמשתקפיםמטה,כלפי

לדלתמבעדחומקלבןארנבהבית,אתמפניםהדייריםשאחרונילפני

עליו.ומזנקתבומבחינהאפרתוקופא.המדרגותבמורדמנתרהואהפתוחה.
חזהביןהארנבאתכולאתהיאהאדמה.עלומתיישבתבחוזקה,בואוחזתהיא

אלימפנההיאיפהפה,במעיכה.כמעטפרוותועלידהאתומעבירהלברכיה,

אניהמרוקןהביתמןהחוצהשנבהלבאורהכחולות.עיניהואתדבריהאת

כבןהואהמדרגות.במעלהמופיעיחףילדשקופות.כמעטשעיניהמבחינה

ומייבב,~ז,קהמצביעהואממידתו.גדולהפיג'מהתלויהגופוועלארבע,
לחיהאתמחככתהיאדבר,אומרתאינהאפרתאייה.רג'עי-ליאל-ארנ:ב,

 T•ז ••:זז:-

כחתול.ומגרגרתהמבועת,הארנבשלבפרוותו

עלהסוגריםהמדרונותאתוחושףהבתיםעלחיוורלעלותמתחילהבוקר

עוברתכשהיאנראיתזקנההמזרחי,שבצדלחלונותמבעדהפינוי.תםהכפר.

לידעוברתאניהג'יפאלחזרהבדרךבנשיקה.קירמכלנפרדתלחדר,מחדר
מהמראהאליימוחזרתהעייפהדמותימהבתים.שפונוהחפציםמערימותאחת

אתהבוקרבאורהמשקפתהזכוכית,אלקרבהאניהענק.בכונניתהמשובצת

תולעידקיקים,נימיםמתפתליםכברהלבןובקרומןמעייפותצורבותהןעיני.
אדומות.גשם

אלנעהשמנהיונה ,הנפץחומריבהתקנתמתחיליםקרביתהנדסהכשחיילי

וחיילבכנפיה,גסשקשוקקולמקימההיאבמתרחש.מטהמציצההגג,קצה
אלפניואתומריםצווארואתמותחבמיוחד,ודקותארוכותאצבעותבעל

בשרוולזיעהממצחומוחההואהר~ה.בשמשלרגעמלבינותעיניוהיונה.

האדמהאתומנערתקמהאפרתחשמל.חוטיפקעתמעללרכוןושבהחולצה,
אלונחבטברכיהעלמחליקאחרבאוויר'מפרפרלרגעוהארנבמישבנה

נשיםקבוצתרקעעללרגעמהבהבלובנובניתורים,נמלטהואהאדמה.

הבתיםיעופומעטעודאחרים.לגגותמסתלקותהיוניםגםשחורים.לבושות
השמים.אל
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:דליונעה

במחנה

כנ:י~י . 1

עלקילוושבעחמישים .י~ו;~~לאושוויץ'.נשלחת .י~ו;~~צירן,בת

בכיתה.הילדיםכלעםלאושוויץונשלחתמטוסעלערלהמטר-ששים-וארבע,

נתצי,לואמדהאיךאבלנחשב,לאשזהאומדארבעמי"אהמפגרכפיר

נחשב.אז .חר"ל ?חר"ל

עלרעולהתעופה,השדהשלבזהבמקדרנלדס,קולהויאטקרנהצירןבת

שכבה.והרכזהמנהלידונןיושבמאחודהשודרתשתיומדב.לוטםעםהמטוס

איזושלהמושבעלרכוןשלווה,שלוהפהלתוךמקפיץדונןאתדואהנתצי

אומדיםמהיודעתאתכימה.שומעתלאנתצימשהר,ארתהשואלהואכתבת.

יכןארמדתוהכתבתיכךאחדלכתבתאומדשהואשומעתהיאפולניות,על

במיטה.קדרתשהןזאת,בכלאומדדונןאבל

יהמאמץאתלעשרתמארדשכדאיארמדתהמדריכה .להשתיןהולכתנתצי

מארדסרטזהשיבדלורשימתכיהסרט,אתבמטוסולדאותהזמןאתלנצל

המדריכה,שלבחצאיתעטוףקטן,קפלבמעבד.בתרד,עומדתנתצימומלץ.

חיוךלמיןהפהאתפותחתהמדריכהמסתובבת.והיאפתאום,בגבלהנרגע

לעצמהחושבתחמישים,אוליבתבטחהיאכועסת.פתאוםנתציאבלמוזר,

שקרובבחלקומצדו,שטני,קאדהמיןלהישדבר.שרםיודעתלאוהיאנתצי,

שחרדה.שעדהיוצאתילארזן

היושלפעמיםאמדההמדריכההכנהבהדרכתומחכה.עומדתצירןבת

זכרה,במיוחדצירןבתזהאתאבלדבריםמניכלרעודהרגליים,ביןלהןירדים

בתנאיםמסתדריםהיוהםאיךולחשובעינייםלעצרםמהםביקשהזהואחדי

חיתהזר ;באמתארתהזיעזעההמחשבהוהתרכזה.התרכזהנתציכאלה.

אתודאתהעינייםופקחהובזעזוע,בזרועהקצהרגעערדכעבודאבלזרועה.

-אוליהביט,בעצם,בה,לאהכיתה.שלהשנימהעבדבהמביטהרכזדונן
למלווים,השמורהבזכותעינייםעצםלאאולי-הרבהזהעלחשבהכךאחד

שםחיתהבמקדהודקשנה,אחדשנהמידה,באותהלהזדעזעיכוליםשאינם
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פקחוודאירביםכיצייתה,לאסתםולאצייתה.ולאהעינייםאתשפקחההיא,

שמחהכמעטשבחציהיאוהאמתהראש.אתהרימהגםנתציאבלעיניים,

יריותעלעינייםעצומתמחשבהרונןעםלחלוקרצתהלאכיבהתחלה.לרגע,

שהםתפסהשנייםאורגעעודכעבוראבלנורא,מדי,מביךהיהזהרגליים,בין

גדוליותרהרבהוזהכורחה,בעלסודיפתאוםשהפךפעור,מבטחולקים

ואינןמרפותשאינןרגליים,ביןיריותמהדהדותוביניהםנורא,יותרוהרבה

אתעליהןלחשובגמרתאםוביןהעינייםאתעבורןעוצמיםאםביןשוככות,

שהיה.מהכל

בתיכמההמדריכהאתשאלהמרבקודםבקרקוב.צועדתציוןבתעכשיו

נתציהקבוצהשלהשנימהצדשנספיק.כמהאמרה,והמדריכהיש,עודכנסת

מוטהוראשומעלהמופנותעיניוהכתפיים,אתקצתמריםהוא :רונןאתרואה

נתציבחיאת.אזחשוב,זהאבלמשעמם,קצתשזהיודעאניכאומר,לצד,

כיכנראה,ושותקמצייתבאמתוהילדנראה,בלתימישהומשתיקשהואמבינה

מהפתאוםיודעתנתצימפניו.הולכתהסחבקיתוהארשתראשואתמייצברונן

שולחתשהיאלהנדמהלפעמיםאותה.ילכודואזסביבו'יביטהוא :מידיקרה

נתציכולו.העולםבכללראותיכולהואשרקומר,רעמהמדברקורנתקרן,

דבר.שלבסופומסתכל,לאהואאבלבו.להביטממשיכה

זההיהודי,הרובעשלהזההקטעכלהזמןעלשחבללכחציאומרתמרב

מביטהמרבלמחנות.שנשמורעדיףשלנוהכוחותושאתזמן'בזבוזזהמה

הדגליםאתלהשאירביקשההמדריכהענק.ישראלבדגלעטופההיאבה.

אתואמרה, , 2י"אשלהמחנכתשאולה,קפצהאזאבלבינתיים,באוטובוסים

המדריכהלקחת.יכוליםלאהםהזההאוויראתאבללנו,לקחוכברהםהחיים

מתאהוציאהורקענתה,לאשאולהאבלמתכוונתהיאלמהארתהשאלה

אחראי-דגליםשהיוואביחי,לשרןאותםוחילקההדגלים,שלרשתאתהמטען

מהכתפייםשיורדהדגל,עםמסתובבתמרבעכשיואזולמרב.מלכתחילה,

העיניים.אתממנולהורידיכולהלאנתצימודגש,תחתלהוערשההצרות

אורמיןלהבהבמתחילאחד'משולשבאמצעלדגל'מתחתפתאום,ואז'

נתציאדמדם.בגווןהכחוליםהפסיםאתומאירדודהמגןאתמרטיטקטן'

שהיאהטלפוןאתושולפתהדגלאתקצתפותחתומרבמרב,למרב,ארמדת

שכחהכנסתבתיומרוברעבמרובאבללמזכרת,לצלםכדיפתוחהשאירה

אומריםוכולםדקהחצירקלהישממילאשבטלפוןובווידאובינתיים,לצלם

 8עד 5(י"אמאיתיהודעהקיבלהמרבהנעליים.שללערימותזהאתלשמור

 , shoa14.jpgתמונה,הודעתהצהריים),אחריורובעמחנותבכרקדהפו,ךיצאו

והואמררכן'סנטרורציני'בפרצוףרכבתפסיעלשרועאותררואיםובתמונה

ציון,לבתארמדתומרבשני.מצדאדרתואתאחדמצדולאדאתמחבק
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ורואהמסתכלת,ונתציהזונה,אתו,צילמהכברהיאתמונותארבע-עשרה

שלההשפתייםושגםהצילום,לצורךקדימה,שלההשיעראתהעבירהשאדרת

היאשרקיודעתנתציזהאתאבלנראה,בלתיכמעטשרבובבמיןמשורבבות,

תראיאח,למרב,אומרתולוטםדבר.שוםאומרתלאהיאמקרהובכלרואה,

וולקאםהלו,סלקום,כתוב,באמתמרבשלהטלפוןשלהמסךועלקטע,איזה

פולנו.טו

זילברבריםעלית . 2

זילברבוים.עליתעלהאהובהקטעזה

לעיירה.שנכנסיםלפניבדיוקדקות 30באוטובוסים,מתחילהוא

הגיעהכךאחר"עייפים",לעצמהלומרנהגהבעבר-לאיםהתלמידים

אותם.לנערומתחילההמושביםביןעוברתוהיא-עייפיםאינםשהםלמסקנה

אותוקוראתזילברבויםשעליתהשלטלידכך,ואחרבעדינות,לאט,בהתחלה

כבראותוקוראתהיאכךאבלככה,אותוקוראיםשלאיודעתהיא-שנוצ'ק

בקוליותר,מהרבמרץ'-מעולםבקולאותולקרואנדרשהלאשנים,שמונה

בהדרכותלנזוף,מתחילים,שלטעותזופעם.;אףנוזפתאינהלעולםאבלרם.

אוויליםמדריכיםשלמטומטמים,שלטעותזובעצםאבלאומרת,היאככה

היאהזה,הדברואתמהטעם.ליהנותיידעולאשלעולםכסילות,ומדריכות

 .ללמדאפשראייודעת,
מתוק,אחרוןרגע-הזהברגעאבלבאיש,נוזפתאינהזילברבויםעליתלא.

זילברבויםעלית-עצמוהדברמןיותרמתוקשלפנישהרגעכמומתוק

לנזוף.מעצמהמבקשתזילברבויםעליתראשיתקטנה.התלבטותמביימת

מוכרחהתם,שאלת-והשאלהשואלת,היאלמה,לו.מגיעמגיע.לתלמיד

מגיעלמהכולו.המשחקשווהמהשאחרתלהיות,כזומוכרחהכך,להישאל

צריךקוב,נקראכנסתבביתמפהק .מטבעובז .בזהואכילומגיע :תשובה ?לו

יהודיםמבריחיםשהיואיפהבאפוטקה,להשתיןצריךלהשתין'לשירותים,

שצונחעדלאושווינצ'ים,בדרךוביסלימתוקהבמכהדוחףהדרור,אלפולנים

שלוליתנקוויתהדגלועלהדרך'ככהפניועלוחולפתהחלון'עלפעורבפה

משים,בליבו,מנגביםכיבמכה,שלקטניםפירוריםאוריר,אומיץ,שלקטנה

האצבעות.את

יישן,אכפתית.לאמלאה,שבעה,שינהשיישןשיישן.אדרבא,לא.אבל

וכלחמישה-קילומטר,עודחמישה-עשר,עודעשרים,עודוכשיקום,יקום,וגם

לבדהזילברבויםעליתיודעתבינתייםזהאתאבלפתאום,יתהפךשהיהמה

ואתכבר,אמרלומרשרצהמהכלואתושבע,לאהשיקוםכולו.העולםבכל
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וחסיןמוצקשנדאהגדול,גושלמיןדומההואועכשיובז,לבוזשרצהכל

כיוכנוע,מתמסדבדידהבליתוכנוע,מתמסדמאוד'רךהואבעצםאבלמפגע,

לאלהכךכללבוזישמדועזוכראינושעהולפיוישן'ואכלועייף'רעבהיה

והשובע,השינהאתאותם,אוגדשהואלוונדמהאותו.וליישןלהאכילשקמו

קועלשם,כך,אותוילכודמיכילא.אבלבקרוב.ייזכר,תכףכירגועוהוא

שלושהכלשלההחייםקודרתאתשמעדכנתזילבדבוים,עליתלאאםהתפר,

מסעות.ארבעים-וארבעהארבעים-ושלושה,ארבעים-ושניים,שבועות:

הצדדי,הדלפקאלניגשתזילבדבויםעליתהאוטובוסים.מןיורדיםובכן

הדלפק,אלהפולנישישובמרגע ;אחרוןבנימוסומחייכתשטרותכמהנותנת

אבלחוזרהואתמידחוזר,הבחורובאמתלאיש.דברעודחייבתתהיהלא

הדרכהטייפלהומושיטיחזור,ולאהכסףאתייקחאםומהשואלת,היאתמיד

עצמה,אתשאלהפעמיםארבעים-ושלושאדום.פלסטיקקיפודכמושנדאה

אתהסבממנה,פחותמעודןמישהו,אםמהאדום.יהיהלאהפעםאםומה

-ומתאפודבמקוםוחימתגרהטייפ-הטעםלחוסרלאירוניה,לבםתשומת
מהשחוד.מכך,גדועאוחום,פתאוםיהיההפעםשתקבלהפלסטיקוקיפוד

אתיכשירבכבוד,בצנעה,מאידאבלהפנים,מאידבמקוםמהאז?תעשה

עלשמןכמואותוולשפוךפנימהלצעודכדילו'זקוקהשהיאהקטןהזעם

מכלגדועמסוים,שבמובןחושבתהיאלפעמים ?הגדולהזעםשלהמדודה

אבלאדום.-אדוםשחוד,-שחודדבר.להאומדאינוירוקירוק.להיותעשוי

 ?ירוקעלתאמרמה
חשוברגעוזהוההתכנסות,נקודתאלחוזרתזילבדבויםעליתכך'אוכך

אותםשיחזירלפנירגעאבלהאדום,אתהתלמידיםשקלטואחדירגע :מאוד

זילבדבוים,עליתלהםתאמרשםכנוע.אינושכבדעצמםאלהמשונההפרט

שמאל,צדלכיווןלמחנה,מחוץבאלכסון,אחודה,לצעודתתחילואזחברים,

עליווכתובפתוח,לפניהםהשערכילרגע,מתבלבלותפניהםאיךותדאה

אחודה,שמאלה,הולכתזילבדבויםעליתאבלבפירוש,פריי,מאכטאדבייט

להיות.יכוללאאחדאףכרגע,שלההםמאשדיותרושלה,זאת,בכלמתרחקת

זילבדבויםעליתאבלאחריה,בשקטמבולבליםצועדיםהתלמידיםעכשיו

והיאומנכדת,וממיתהעקדההיאהניצחוןתחושת :להתפתותלהשאליודעת

ומשחדרתומנקההכלומוציאהעמוק,נושמתהיאזאתתחתלא.תתפתה.לא

גםזכרהולאזוכרתאינהתמידאבלזוכרתאינהשהוא,היכןשלמדהכפי

דקים,רמזיםמלבדדברפנימה,להיכנסלדברנותנתואינההראשון'במסע

איעלעלבוןסדר'איעלעלבון .עלבוןשלפנימהונשאפיםונשאביםהולכים

כאןאיששאיןשלה,המשפחהעלתכף,שיסופרסיפורעלעלבוןכבוד,

וכלהמעשיםכלבזכות,בדין'יתקשרוואזמיד'יידעואבליודע,בינתיים
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עליתלהצועדתוכךהשעות.ובכלהזמניםבכלהסיפוריםלכלהברזים

המשפחהבנילצדק.רשאיתהיאלצדק.ומעלבוןיבעלבוןחמושהזילבדבוים

פה.ייעשהוהצדקלצדק.ושאותלצדק.דשאיםשלה

הגזים,תאשלהנמוכהתקרתותחתראשהאתמרכינהזילבדבויםעלית

ואםזילבדבוים,עליתפותחתכךהזה,במקוםכאן,הבטון.למבנהונכנסת

במקוםיכאןנוזפת.אינהכינוזפתאינהמאחודימהדבראומדעודמישהו

שומע,אינוואישנקודה,בוכים,והםנקודה,צועקים,והםאומדת.היאהזה,

תוכחהשלקטןסלסולמוסיפהו"שומע"ו"בוכים""צועקים"ולכלפאוזה,

פרצופיםחמישה-עשרבוחנתאחדואחדשותקת,זילבדבויםעליתואזבסוף.

מצלמותואוחזיםדומעותבעינייםמסטיקמולהשלועסיםיתיכוןבנישל

עליתשואלתכזה,במצבמדגישיםהייתםאתםאיךבהיכון.קפואות

משיבאינוואישהסוף.עדהמצבאתמפרטתכךואחדלדמיין,נסוזילבדבוים,

עללוחצתהיאואזעוד,ושותקתקצתעודבהםמביטהזילבדבויםועליתדבר,

אתומכתרים ,יידישידשלצליליופתאוםבוקעיםהאדוםומהטייפכפתורי

עיניים.עוצמתזילבדבויםועליתלמקום.אותםומצמיתיםהמסטיקלועסי

זיגלנח . 3

היההואמזמן,פעם,לו.אכפתלאוגםאותו,מטיסיםלאןזוכרלאזיגלנח

 :שקדןכמוומדגישעדותואתמוסדיבאושוויץאובדכאויכלזןבכדגןעומד
במקוםצעקההכתובת.אתתזכוראתהצ'יצ'ו,פה,לוצעקהלאשלואמא

לאהםכולם.לוזדיםוהכתמים,והקידותהאלה,והמסילותהזה,והמקוםאחד.

דבר.אותומקום,בכללאהםדבר.אותו

ייסעאחדשכלואמד.ושם"ב"ידנעמדהוא :זהאתלהסבירניסהבהתחלה

חלקים :באולםקמיםאותםזוכרהואאמד.ככה ?לאלמהממנו.שבאלמקום

בכדגןאותםשישימוכולם,אחיםובספיהשניצוליהאחת,שואהשלקטנים

אלהואלוהדיחוהאווירהאדמהאלוייקשרוקובנהבגטואותםישימואוכלזן

שלקשרשיאמדוחיכהזיגלונח .לזמןשמעלקשררגע,בןשלבקשרשאינם,

ובשמותבמקומותענייןלוואיןכך,לאהואפנים,כלועלאמדו.לאאבלדם,

אפילולו,עוקביםשאינםחרותיםובמספריםאחדים,ובדיחותובצלילים

שמקיפיםדביקיםזיכרונותבנושאיולא ,מעונייןאינו ', 40 ', 39אחדות,בשנים

סיפוריםקיימים,בלתילו,לאודחוקיםמתיםדודיםובניבסביםולאכאן,אותו

גם.בוקשוריםהםכאילופניםלהעמידיכולושאינוימתוכןעבורוריקים

אומדיםאנחנובדיוקבדיוק,יודעיםהתלמידיםאבלנו,אז,אמדוהאחראי

זהאמדיזיגלנחאבלשקדיאינוזהלומדיוהתכווןיולאןהגעתםמהיכןלהם,
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שהיוחשבזיגלנחאבלאז,השואה,יוםהיהזהמחורבן.שקרזהשקר,

נחשבלאפעםאףהשואהיוםכייום,בכלשהביטו'כפיכך'בומביטים

אחרושנהמשםהלךפניםכלעלטועה,הואואולישם.שהיומיבעיניבמיוחד

ובעצםחזר.אחתשנהוכעבורמסע.לשוםיצאולאבביתוישבחזר,לאכך

ויראובחסרונושירגישוהמדויק,התאריךאתפספסבכוונהחודש,ועודשנה

שם.שהיומיבעיניבמיוחדנחשבלאהשואהשיוםלהראותוגםכולם,

נחהעירייה.ראשמשהו,צביאיזהלימינומטוס,עליושבזיגלנחעכשיו

שנה 31 ,גופולצדיידיועיניים,עוצםאינוקורא,אינוקדימה,ופניויושבזיגל

ידלהניחרוצההואגםשאולימשמאל,מימין,היושבעלדעתונתןלאומעולם

נדחקעירוםמרפקפתאוםוהנהדבר.מעולםלואמרלאגםואישהמשענת,על

ימינה,פניואתומסבבבהלה,ידואתשומטזיגלונחזיגל,נחשלזרועואל

העירייה,בראשמביטזיגלונח ?ניצולאתהלו,אומריוסקההעירייהוראש

העירייהראששהביאבטןוחולצותוקוקיותפרצופיםשלבלילסביבו'ומביט

זיגלונחלהם,חשובמאודשהכבודילדיםזהכיאומר,העירייהוראשאתו,

לסוף.מקשיבשהואמבין

עלהאחתידועיניים,עוצםאינוקורא,אינוקדימה.ופניויושבזיגלנח

אולרגע,בדעתוחוכךזיגלנחאוכל.ישבתיק,ספרישהלכו.הדיילותברכו.

לאכאילובשקטונאנחאות,קראולאטעםלאשנה 31 ,חוכךעצמומשים

נחמדקלםזיגל,נחאנינכנע.ובאמתכנכנעעינייםעוצםואזלבאות,ציפה

היינוובגדרהרכבות,עלושמוונלקחנו'ובאו'זאת.היאואחותיכךואמיזיגל'
-עיניואתפוקחזיגלנח-מתרחקתואמאכך,צעקהואמאכולנו,עומדים
 .אחרוןמבטבימעיפהואמאמסתובבת,ואמא

בנכדונזףפעםאחד.ריקבצירוףעליבותכמהקלישאה,איזואחרון.מבט

ונזףומלואו","עולםכתבבעצם,הדבר,אותואבלכךלאבחיבור,כךשכתב

שאוליחשבכךאחרשניםאבלמוצדקת,ובגסותבגסותהשחוקהביטויעלבו

לו,חיתהאחתמחילהורקשלו.חטאואתולפדותלשלםכדיבונזףכך

אינונולדכולושהמשפט :גדוליותרפשעאיחהמביאהכיגרועהומחילה

בו,מפקפקזיגלנחאבלשם,היהתמידואוליכיצד,יודעואינומתייודע

לזכור.יכולשהואככלתמידבו.פיקפקותמיד

בןחורגבןהזה,והמשונההדביקהגושבכלאלאפיקפק,במשפטרקולא

עצמם.בדבריםופיקפקבמליםופיקפקבתחבירפיקפקנקי.לסיפוראחתשורה

עלששמושנלקחנו,יודעשבאו,יודעזאת.שאחותוויודעכךשאמויודעכי

לשםשנלקחהלאהוכןיודעצעקה,שאמאיודעבגדר,שעמדויודעהרכבות.

יודע.אינומבטומעיפהמסתובבתאמאאבלכזאת,לוושקרהכךלוואירע

שלאחדפלקטנע,סרטוהכלהכל.זוכרהואכיתוחלת,איןהזיכרוןובמבחן

10 D,!,11!1~ 
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זוכר'מסתובבתאמאוגםעליו'ובכוחםבערכםכולםשוויםודמויות,אירועים

זאת.ובכלאחרון.מבטהואלפיכךוהמבטמבט,בומעיפהוממילא

אולא,הםאבל .היויכולים .כךלהיותיכוליםהדבריםפניהיושלאולא

בקלונםעצמםאתוחשפוונחשפוהפחות.לכלבהם,לקוימשהולא.הםאולי

שנצצהבעדותו,כזובגסותכשהתנחלוזיגל,נחשלבפניוטיבואתיודעשאינו

עדויותועדויות.מעידיםשלביםותמירהבהירהמסע,מדישנה,מדיתמיד,

נעיםולכולםשבמקום,מבוכהמבורכת,רצויה,כאילושהיאמבוכה,כולןשהן

 :לאטוב.ניצולקיבלנומרוצים,האוטובוסיםעלעוליםוהםלאחריה,יותר
נערותאותןמלבדדומע,אינואישמתחנפת.לאשלוהעדותישרה,שלועדותו

מההיא ;אותולאהפחותלכלמרגשת,אינהשלוהעדות .תמידשדומעות

זיזאותושבאעדכזו,פעםחיתההפחותלכלאואמת.והיאנקייהוהיאשהיא,

הביאואםלשםאותוהביאהואאםיודעואינואותה,וטינףוסתמיותכיעורשל

 .מעצמושםהיהאםאוהביא,מדוע
אתולבראלעקורמשם,להעיףיכולהיהיותר.פשוטלהיותיכולהיההכל

לוהיהנראההמשפטאמא.סביבעצמוללפףבחראלמלאהארור,המשפט

נופלשהואעללעצמובזהואהזו.בדרךשבחרמשוםכמעט,שטנייותר,זדוני

שזכרלאמו,בזמכךיותראבלשקופה,ועלובה,דביקהמלכודתמיןלכזו

 .כולוכזבהזהשהמשפטעליהלסמוךהיהיכולשלאעדיכךכלחלשהאותה
לכנותשנהוגבמהאחרוןמבטמישירהוחיתהאמא,חיתהכזובאמתאוליכי

חשבלפעמיםאתו.שנהששיםסחבממנה.שלקחמהזהאוליתום.איזה

בוהיהאוכזה,אדםהיההואפעםאישפעםמעצמו,אפילואותולקחשאולי

לוותריכולאינופניםכלועלעצמו.הואכךניסחהזההדברשאתרגע,

יכול.ולאמסע,בכלניסהמעדותו.אותוולהשמיט

 ?בשבילומיוחדמשהוישהזהבמסעהאם .זיגלנחאלניגשתהעיתונאית

עיתונאיות,לאלףודאיסיפרקטנותושעריותאלףלא.להגידרוצהזיגלנח

אינוכךאחרולעולםפעמייםחושבאינווהואבדעתו,שעברוושעריותאלף

ילדהניגשתלעברםכידבר,לומרמספיקאינוזיגלנחאבלבעיתון.אותןרואה

ממהלגביתשובהלהןוישאומרת,היאזה,עלחשבושלהוהחברההיאאחת.

להאומרתהעיתונאיתאזאבלהילדה,עלמסתכלזיגלנחמפחדות.הכיהן

לענות.התכווןלאממילאאיתן.אניתכףתכף.

הבחיןהואשמנה,שהיאמבחיןזיגלנחשם.לעמודנשארתהילדהאבל

ילדותהרבהבה.מתענייןזיגלנחזאתובכל .ראשוןבמבטכברכמובןבכך

עליושכפוילדותהרבהמסעות,שלשניםבחמש-עשרהכברראהשמנות

אבל .לומיוחדותיכךכלמיוחדותשהןשחשבורגשות,שלדביקיםתלים

אחרת.שמנההזוהילדה
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ומאחוד,העליוןבחלקולגמדישונהבצבעשצבועבשערה,מביטזיגלנח

עלומסתכלרזות,הןהתחתוןשבחלקןהרגליים,ועלהנעליים,עללהומסתכל

וקוקיותפרצופיםשלבלילועלצבי,העידראשעלסביבו,ומסתכלזה,כל

הביטמאזחלףזמןכמהיודעאינוהזו,הילדהעלשובומסתכלבטן,וחולצות

לעצמואומדבדיוקכךלגמדי,שחודההזווהילדהבילד,האחרונהבפעםכך

משחוד.שחודהלעצמו,ללעוגממהרהואפחם,כמושחודהפתאום.זיגלנח

 jלהזקוקאינוכבדעכשיו .לימינוומסתכלעיניו'אתממנהמתיקזיגלנח

ועלחגיגי,מקצבבמיןאומדהואכמותה,-כולם-הםכמותה.כולםהם

הואאבללחיקו'נפללהגידשאסורמהדבר :הטובהטעםכבדמתפשטשפתיו

בכךשישלעצמוחשבזיגלנחלפעמיםאותו.ישמעלאאישאמנםהכל.יגיד

להגידלהםשמותראנשיםיותריישארולאכבדמעטשעודבזבוז'משום

פעם.אףדבראומדיםאינםזאתובכללהם.נמחלוהכלכרצונם

חברתמסבסדתהשנה"גםירכו.עלשמונחהצהובהדףאתפותחזיגלנח

שאןמביתנזקקיםילדיםממאתייםליותרלפוליןמקוצרמסעאתאסיהנסיעות

המרכזייםאתריהאל'להציץ'הזדמנותלתלמידיםלספקנועדהמסעוטבריה.

בישראל".המובילההנסיעותחברתאתאסי,כולו).היהודי(והעםהשואהשל

זכותדואהידו:בכתבומוסיףהנקודהאתמוחקמכסו,עטשולףזיגלנח

למחנות.שאןביתילדיאתלהוביללה,שניתנהבהזדמנות

"לשוחח"כדיאליוניגשלאאישהאחרונות.השעותעלבדעתועובדהוא

חינךמיידעלאזיגלנחשמד,נעמישמד,כמוסגולים,בשני"גמד",עבודתעל

תמיד'מצטייניםהיוכולםשהםלונדמהמצטיינים,תלמידיםשלשלםדוד

על"לשוחח"ביקשלאואיש"גמד",ככהלומדמאוד,מנומסיםהפחותלכל

מאוד'שונההכלובכלל .ניצולעםשעשההתנדבותעלאוסבתו'עלאוסבו

נתןלאפעםשאףמאוד,הצטערופתאוםבמה.בדיוקיודעאינוזיגלנחאםגם

ילדיםכפולמסעות,חמש-עשרהכפולמאודארוכותשעותעליותרדעתו

אוכך'כלרביםלשוחחניגשובאמתאםיודעאינואפילוועכשיו .כךכלרבים

לא.היוםפנים,כלועלזאת,בכלשניגשולונדמהאבללא.ותוכמהאולי

הימיםאתאוהמטוס,עלכולםשעלולפניהשעותאתלדמייןמנסההוא

תמונותועודעודדקעולותבדעתואבלשאן'לביתשישובואחדיהאחדים

זיגלנחומטבריה.שאןמבית .שאןמביתילדיםנבובות.קלישאותעלובות,

אויותריותר?לודומיםהםהאםעיניו.אתלעצוםיכולשאינועלמצטער

העלוןעלחושבזיגלנח ?מסעותשלמשוחחים,מנומסים,ילדיםמאותםפחות

 ?אותוחילקוומטבריהשאןמביתלתלמידיםגםהאםצהוב.בצבעהמטומטם,
בזים,כבדהםנקלעו.להיכןודאיכבדמביניםהםכן,ואםשכן.מניחהוא

שפוך,שיצוק,הטעם,וחוסרהקריאהוסימניהסוגרייםשלהזולארץודאי,
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ועלהרווחיםועלהמליםעללחסד,שמתחזהאכפתיותבחוסרכזו,בגסותזרוק

ואםלפה.שנגררוהזוההיגררותמכורחברגע,להכיר,ודאילמדוכולו.הדבר

עלויקראוהעיתוןאתכשיפתחויומיים,אויוםבעודמיד,ילמדולמדו,לא

שעלהצירופיםאתרצוןובחוסרדעתמחוסרמדומה,בחיותממלאיםעצמם,

בעיתון,יעברולאהדעתוחוסרהרצוןחוסראבלכה.עדריקיםשהיוהדף,

תתיישבקטנהומרדהאותו'יניחוומטבריהשאןמביתהנזקקיםוהתלמידים

בעלנבדלים :כמותוהםכיויבואואחת,ועודמררהעודיבואוואחריהפה.

ייקח.רבות,שניםהדברייקחואםעצמו.לדברחיצונייםכורחם,

זיגלנח . 4

שאןמביתפרצופיםומאתייםהפודיום,עלעולההואובחלום :חולםזיגלנח

ויחצניםדגליםואחראיועיתונאיםורכזותומוריםבו'מביטיםומטבריה

אותןומשליןקלישאות,באלףהנאוםאתוממלאנואם,זיגלונחונכדות,

קלותשלעמוםושברויורד'שעולההחשוףהפופיקעלשאןמביתלילדים

נופלותוהמליםאחרוןמבטואומרלא,למהובעצםזיגל'בנחועוברכמעט

ומוכניםלא,אובומביטיםומטבריהשאןמביתוהילדיםמשא,כמוממנו

ללעוסאוסוד,ולנצורולזכורלהקשיבשיבקש,דברכלבשבילולהיות

ישכחושישכחוירצהואםיזכרושיזכרוירצהואםולתעב,ולבהותבאדישות

להבא,גםכרצונושםויעשוזיגלנחשלבדעתולהשתנותגםויסכימוהכל,

המחשבות.אלדמותםבניאתמשיזמן

נחקלישאה,חתיכתאתהשטויות.חולםבפאתוס,חולם :חולםזיגלנח

לצחוק.מתחשקזיגלולנחזיגל.
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לוביןאבי

האחרון oהוואל

החיסוליםנוכחברקאהרןשלהמגושםהפרידהמחול

לקראתהעליון,המשפטביתהתפנההגשתה,מועדלמןשניםכחמשלאחר

(בג"צהחיסוליםמדיניותנגדבעתירהלדוןברק,אהרןהנשיאשלפרישתו

המשפטוביתממוקדים","סיכוליםהמדינהמכנהאותהמדיניות ,) 769/02

גםולעתיםמחבלים,למותהגורמתמונעתכ"פגיעהעכשיוהגדירה

כפעולתעל-ידונתפסשכנראהבמהברק,הנשיאלב."תמימיאזרחיםשל

בלתיאינוהמדינהשל"כוחהכיהדיןבפסקהסבירומדוקדקת,רגישהאיזון

שהאוכלוסיההינדהבסיסי"העיקרוןוכיכשרים",האמצעיםכלו"לאמוגבל"

מטרהואינםהצבאיתהפעילותסכנותמפנימוגניםיחידיםואזרחיםהאזרחית

הםבוזמןאותוולמשךאםאלאלאזרחיםניתנתזו"הגנהואולם,להתקפה,"

בפסקהאיזוןבמקור).הסגנוני'(הערפולהאיבה"במעשיישירחלקנוטלים

לאמנת(בהתאםבדיןלהכריעכדילפיהבקביעהמתרכזברקהנשיאשלהדין

הביטחונייםהאינטרסיםהבטחת-"האחד :ציריםשניביןלאזןישהאג)

האזרחיתהאוכלוסיהשלצרכיההבטחת-האחר ;התופסשלהלגיטימיים

בפקולטותתילמדשבוודאיזו,קביעהלוחמתית."לתפיסההנתוןבשטח

המשפטביתמאמיניםאכןאםתמיההמעוררתאיזון'שלכמופתלמשפטים

 .בפסק-הדיןמפזרשהנשיאהריקותהאמירותבשללעצמווברק
מתרחשים 2000ספטמברמסוף"החל :למדיניותהרקעאתברקתיארכך

עקבישראל.נגדוטרורלחימהפעולותעזהוחבלשומרוןיהודה,באזור

אלפיםישראלים.אזרחיםלאלףמעל 2005-2000בשניםנהרגואלהפעולות

אפילואחד,בפרטלפחותברקהנשיאמטעהזובנקודהנפצעו."נוספים

אינםהםכילהבהירנועד'אזרחים'במלההשימושאםברורלאלשיטתו.

במילפגיעההכוונהשמאאובהמשך),אעמודעודזוהבחנה(עללוחמים

עלהרקעאתומתארממשיךברקלוחם).ושאינו(לוחםישראליתשאזרחותו

פיגועיעםלהתמודדנועדהאשרהביטחוניתמהפעילות"כחלק :הבנתופי

הממוקדים'.הסיכולים'מדיניותמכנהשהיאמהאתהמדינהמפעילההטרור,
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 2005שנתסוףרעדאלהפעולותהחלומאזהעותרים,שמסדרנתוניםלפי

למעלהאלה.בתקיפותטרורבארגוניפעיליםמאותלשלושקרובנהרגו

שהראשראזרחיםוחמישיםכמאהנכשלו.ממרקדסיכולניסיונותמשלרשים

מאותאלה.פעולותבמהלךנהרגוממרקדיםסיכוליםשלליעדיםמקרםבקרבת

הפלסטינים)(לגבי"אזרחים"במלהשהשימושברורכברכאןנפצעו."אחרים

גםחשובכזה.פעילשאינומילביןטרור"בארגון"פעילביןלהבחיןנרעד

"פצצהשהואפעילביןלמשל'מפרידה,אינהזרהבחנהכילבלשים

כזה.שאיננופעיללביןסינרןשמהורהארמתקתקת"

מדיניותאתלבטללמדינהלהורותהמשפטמביתביקשוהעותרים

אמצעי"ברירתכיהעליוןהמשפטביתקבעקודמתבפרשההחיסולים.

לסכלבמטרהא"ל]המדינה,-בכלומרהמשיביםפועליםבהםהלחימה,

יראהזהשבית-משפטהנושאיםמןאינהרצחניים,טרורפיגועימרעדמבערד

ראשנ'ברכהמוחמדהכנסתחבר 5872/01(בג"צבהם"להתערבמקרם

הראשונה,בתשובתהואכן, .) 29.1.02מיוםואח',שררןאריאלהממשלה

להתערבולאזרברוחלפעולהמשפטמביתכאןגםהמדינהביקשההמקדמית,

מבצעיאופיבעליענייניםאלומבחינתהשכןהלחימה",אמצעיב"ברירת

במשךהנסיבותשינוילארדואולם,מוסדית.מבחינהשפיטיםשאינםמובהק,

טענותכתביהצדדיםהגישולדירן'דירןביןשעברהרבהזמןובשלהתקופה

לאמפתיע,באופן lשןנןת,הזדמנויותבשלושמשלימים)טענות(כתבינוספים

מדועהמוסדית.השפיטותחוסרטענתעלאלהטענותבכתביהמדינהחזרה

לפיההגישהמןבהחזרההמדינהכילהניחקשה ?זרבצררההמדינהפעלה

יימנעשזהראוירכיבסכסוךלדוןהראויההמסגרתאיננוהמשפטבית

רכיבטעותשמדוברלהאמיןגםקשההמבצעיים.בשיקוליםמהתערבות

ציני'הסברהזהלצעדלהעניקאפשרהדעת.בהיסחמקוררהטענהעלהוויתור

בשיקוליה,יתערבלאממילאהמשפטביתכימניסיונה,יודעת,המדינהלפיר

החיסוליםלמדיניותתעניקשיפוטיתביקורתשלרטוריקהכימבינההיאאך

להעמיקראויכךארכךבינלאומית.לגיטימציהאףואולימשפטית,לגיטימציה

המוזכרים.הציריםשניביןלאזןבבראוהמשפטביתשלבשיקוליו

l שהציגלשאלותהתייחסותשכללומשלימים,טענותכתביהצדדיםהגישוהראשונהבפעם
בקשתדחייתלאודמשלימיםטענותכתבילבקשתם,הגישו,השנייהבפעםהמשפט.בית

בעתידה.הכרעהשתינתןעדהחיסוליםמדיניותהפסקתעלשיודהבינייםצולהוציאעותרים
במהלכהשנהכחצישלתקופהלכךקדמהפסק-הדין.כתיבתלקראתחיתההשלישיתהפעם
החיסולים.במדיניותהשימושאתהשעתהכיהודיעהשהמדינהמאחדבעתידההדיוןנדחה
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הביטחונייםהאינטרסים"הבטחת :האיזוןשלהראשוןלצידאפנה

האינטרסיםאופיאתלבחוןהמשפטביתעלהאםהתופס."שלהלגיטימיים

עמדתאתלקבלהמשפטביתועלשפיטאינוזהשנושאאוהביטחוניים

עלהמשלימיםהטענותבכתביחזרהלאהמדינהכאמוד' ?כלשונההמדינה

להכריעצדיךהיהלאהמשפטביתולכןמוסדית,שפיטותחוסרשלהטענה

כיוקבעהשפיטותחוסרלטענתלהתייחסבדקהנשיאבחדזאת,למרותבה.

שפיט.הענייןכיקבעבדקכלומד'-שלפנינו"בעתידהתחולהלה"אין

אמצעיבדידתשלזהתחוםגםולבחוןלהיכנסבדקהנשיאביקשלכאודה,

שאלותלדיוןלהעלותבליהאיזוןשלזהבצידדןהואלמעשה,הלחימה.

וחבריובדקהנשיאכילהסיקניתןמפסק-הדיןבבסיסו.העומדותמרכזיות

הלגיטימי.הצבאיהצורךעםהחיסוליםמדיניותאתהנראה,ככלמזהים,

להיותיכולההחיסוליםמדיניותכידעתםעלאפילומעליםאינםהשופטים

פיגועילהגברתשתביאבכך(למשל'הלגיטימיהביטחונילאינטרסמנוגדת

המסכנתהיאזומדיניותדווקאאולי ;הסכסוך)אתשתחריףבכךלמשל ;הנקם

 ?מחיסוליםמהימנעותיותרהציבוראת

להניחמתכווןאינוהואמאוזן.שופטכידוע,הוא,בדקהנשיאואולם,

הואזאת.מצדיקיםהביטחונייםשהצרכיםמשוםדקאחדכללהרוגלמדינה

ישאםלדאותמבקשבדקהשופטביטחוניים.צרכיםסתםלאתרמבקשאינו

הואהשני'לצידיעבודבטרםעודלכן'לגיטימיים.ביטחונייםצרכיםכאן

לוחמיםביןהבינלאומיהמשפטשעושההבינאדיתלהבחנהנדרש

) combatants ( כאןלאזרחים)לושישלמימתייחסאינואזרחיםהמונח

ההגדרה).לפילוחםשאינולמיאלאאזרחות

הבינאדיתהחלוקהעללוותרובעל-פה,בכתבבטיעוניה,ביקשההמדינה

בלתילוחמיםשלנפרדת(שלישית)בקטגוריהולהכירלוחמים/אזרחים

עמדתאתמסבירבדקהנשיא .) unlawful combatantsלמונח(תדגוםחוקיים

כןועלמזוין'בסכסוךומתמשךפעילחלקהנוטליםאנשיםהם"אלה :המדינה

הםואיןלתקיפה,לגיטימיתמטרהמהוויםשהםזהבמובןלוחמיםכדיןדינם

וההגנותהזכויותלכלזכאיםהםאיןזאת,עםלאזרחים.הנתונותלהגנותזכאים

מקיימיםאינםוהםמאזרחים,עצמםמבחיניםאינםהםשכןללוחמים,הנתונות

מלחמה."שבוישללמעמדזכאיםהםאיןלמשל,כךהמלחמה.דיניאת

נהניםאינםאךהלוחמים,שלבחובותיהםמחויביםהם-אחדותבמלים

כזאתבקטגוריהההכרהאפשרותהאזרחים.שלאוהלוחמיםשלמזכויותיהם

המשפטשלהקייםהמצבפישעלמאחדהמשפט,ביתבידימוכרעתאינה

שלבקיומהלהכירלנוהמאפשריםנתוניםמספיקבפנינו"איןהבינלאומי'

בדק.הנשיאדבריזו,"שלישיתקטגוריה
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הבינלאומיהמשפטלפיהקיימותהקטגוריותמשתילאיזוהנשיאשואללכן

הואהבדיקהאתאזרחים.אולוחמים-הבלתי-חוקיים""הלוחמיםמשתייכים

(כהגדרתםלוחמיםבהםדאינואילובלוחמים.שמדוברבאפשרותמתחיל

בהם.לפגועזכאיתישראלחיתהבדק,הנשיאפיעלהבינלאומי),במשפט

שכח,זובקביעתוהנשיא.סבורלגיטימי,הואהביטחוניהצורךכזהבמקדה

היאהבינלאומי,המשפטפיעללפחותהלחימה,שלמטרתהכיבדק,כנראה,

שלהריגתושגםהעובדהמןמתעלםהואהריגתו.דווקאולאוהאויב,הכנעת

מגשימהאינההריגהלשםהריגהאיום.מהווההואכאשדדקמוצדקת"לוחם"

מונעת"פגיעהשלשמדיניותהעובדהמןמתעלםגםהואהלחימה.מטרתאת

דקרלוונטיתלב"תמימיאזרחיםשלגםולעתיםמחבלים,למותהגודמת

לא(כתיאור'חוקיים"בלתי"לוחמיםעל-ידושמכונהבמהמדוברכאשד

כלפימופעלתהיאאיןמדועלשאולאפילוטורחואינונפרדת)כקטגוריה

לגיטימית.אכןהיאאםאויב,מדינותשלסדיריםחיילים

 :בדקהנשיאשוללבלוחמים,מדוברכיהאפשרותאתכך'אוכך
אופיבעלמזויןסכסוךישראללמדינתישעימםוארגוניהם,"המחבלים

הםאין .) combatants (לוחמיםשללקטגוריהנופליםאינםבינלאומי,

מעניקלהןליחידותנופליםהםואין ) anned forces (הצבאלאנשימשתייכים

מאחדזאת,כל ,,לוחמים.שללזההדומהמעמדהמנהגיהבינלאומיהמשפט

האגלאמנתהנספחותלתקנות 1סעיףשלהתנאיםאחדממלאיםאינםשהם

חליםהמלחמהשלוהחובותהזכויות"הדינים,כיהקובעות , 19מ-דסהרביעית

הממלאיםמתנדביםיחידותועלמיליציהעלאףאלאבלבד'הצבאעללא

להםיש ) 2 ( ;לפקודיוהאחראיאדםעליהםמפקד ) 1 ( :הבאיםהתנאיםאחדי

וכןבגלוי;נשקנושאיםהם ) j (3מדחוקבולהבחיןשאפשרקבועהיכרסימן

ומנהגיה."המלחמהלדיניבהתאםפעולותיהםאתמנהליםהם ) 4 (

ולהתייחסחוקייםהבלתיהלוחמיםעםלהקלבדקהנשיאמוכןלכאודה,

הםחוקייםהבלתיהלוחמים :בהסתייגותכמובן'זאת,אזרחים.כאלאליהם

במעשיישירחלקנוטליםהםעודכלמתקיפהמוגניםאינםאשדאזרחים

חוקיים,בלתילוחמיםשאינםאזרחים,שלמזכויותיהםנהניםהםהאיבה.

האיבה.במעשיישירבאופןעתבאותהמשתתפיםהםשאיןובלבד

ישירחלקנוטליםהםבוהזמןאותו"למשךמוגניםאינםאזרחיםכן'אם

סבורהמשפטבית ?הזמן"אותו"למשךבמונחהכוונהמההאיבה".במעשי

על ,) revolving door-ה(המסתובבת''הדלתשלמהתופעהלהימנע"ישכי

פונההואאליהםמקלט''עדיאומזבח''קרנותמעיןמחבללכלישפיה

בוהאיזוןתקיפה".מפניהגנהלומעניקיםשהםתוךולהתארגנות,למנוחה

מקריאהאבללגופו,מקדהכללבחוןכמובן,אותו,מחייבהפורשהנשיאנוקט
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למונחרחבהכהפרשנותלהעניקמבקשבדקשהנשיאדומההדיןפסקשל

ב"אותומדובראיןכילומדאפשרמתילהביןשקשהעדזמן",אותו"למשך

פעמיחדבאופןאיבהבמעשיישירחלק"נטלאדםבהםמקדים(מלבדזמן"

בדוחאםלשאולמעניין .)"וזמפעילותעצמומנתקמכןולאחדספורדי,או

מדינתשלחוקי""לוחםלחסלישראלשלבזכותהמכידבדקהנשיאהיהדומה

לגישתומצדיקיםהיוהלחימהדיניהאםבביתו.בחופשהנמצאזהכאשדאויב,

מותרת.הריגהבכךדואההיהבדקשהנשיאלהניחקשה ?'כזאתפגיעה

הדיאזרחים,להיותחדלולאחוקייםהבלתישהלוחמיםלמרותלמעשה,

שלבפקוחאותהמעצמםשללוהם"בפעולותיהםבדקהנשיאשללגישתו

המשתתףאזרחלכן' ,,הצבא.שלתקיפתומפניהגנהלהםהמעניקהאזרחותם

לתקיפהאובייקט-בדקהשופטלפילוחם,כמו-להיותעשויאיבהבמעשי

אינםשאלהמאחדכאמוד,מותרת.הריגהגישתו,פיעלזוהי,מוות.הגודמת

למשל,כמו,לוחמים,שלמזכויותיהםכמובן,נהנים,אינםגםהםלוחמים,

שבתימניחיםאםפעוט,לאענייןשבייתם.בעתמלחמהשבויישלמעמד

בביתהיושבים"ביטחוניים"המוגדריםבאסיריםגדושיםישראלשלהסוהר

אףעלבדק,הנשיאמכידבפועלכילדאותכןאםניתןמשפט.ללאהסוהר

נהנים,שאינםחוקיים,בלתילוחמיםשלשלישיתבקטגוריההמפורשים,דבריו

אובייקטמהוויםאךלוחמים,שלמזכויותיהםולאאזרחיםשלמזכויותיהםלא

יותר.ואףלוחמיםכמולתקיפה,לגיטימי

במעשיישירחלקהנוטלטרוריסטלעצורניתן"אםכימסבירבדקהנשיא

מאחדזאת, ,,אלה.בצעדיםלנקוטישלדין'ולהעמידואותולחקורהאיבה,

שימושעלעדיףש"משפטוכיווןמלוחמים)(להבדילבאזרחיםמדוברשכזכור

שניתןאמצעיםאינםוהמשפטהחקירה"המעצר,לדבריוואולם,בכוח."

כרוכההיאלעתים jכללקיימתאינהזואפשרותלעתים .תמידבהםלנקוט

קביעהזוהי ,,בה.לנקוטנדרששאיןעדהחיילים,לחייגדולכהבסיכון

החיסוליםשמדיניותבכךלמעשהמכידהואזובאמידהשכןתמיההמעודדת

אלאענישה,סתםולא-ענישהמהווהולמעשהמשפטי,להליךתחליףמהווה

ה"נאשם"יכולבוראויהליךשלקיומווללאמשפטללא-מוותדיןגזר

 .דבריואתלהשמיע
למותהגודמתמונעת"פגיעהכיסבורהמשפטביתאםהאמור,כללאוד

שאלבאמתלאהמשפטביתאם(גםלגיטימיביטחוניאינטרסהיאמחבלים"

אלאישראל,שלהביטחוניהאינטרסאתתואמתכזאתמדיניותאםעצמואת

עםזהאינטרסלאזןהואלעשותושנותרכלהדיכזאת),הנחהמנקודתיצא

האג.באמנתביטוילידיהבאהשניהציד
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בשטחהאזרחיתהאוכלוסיהשלצרכיהב"הבטחתדןכזכור,השני,הציד

אולהורג,להוצאההמועמדיםשללצורכיהםלוחמתית."לתפיסההנתון

-המשפטביתפיעלאזרחים,בהםלדאותישכזכור,אשד-ממוקדלסיכול
להיותעשוייםהםלוחמים,כמושהדירבה,חשיבותמעניקאינובדקהנשיא

בדקהנשיאכאשדכילומדניתןלמעשה,מוות.הגודמתתקיפהשלמושא

(ולאהלבתמימילאזרחיםדקכהגדרתו,מתייחס,הואהשנילצידמתייחס

מונעתפגיעהבשלנגדםשמותםחוקיים")בלתי"לוחמיםשחינםלאלה

הנלווה".(הנזק)ל"אובדן-שלובמינוחאומחבלים,למותהגודמת

אינהלב)(תמימיאודחועובדידייריםעשרותוהריגתמהאווירביתהפצצת

עלביתממדפסתהיורהצלףלהרוגנועדהאםבדק,שלמבחינתומוצדקת

לתארמצליחהואבומקדהבודהבדקהנשיאואולם,ישראלים.חיילים

ממדפסתאזרחיםעלאוחייליםעלהיורההצלףלעבדירייה :מוצדק""חיסול

לבתמימיבאזרחיםבפגיעהכרוכההיאאםגםומידתית,מוצדקתתהיהביתו

אוהעיתוןמןמנידיםשאנחנומהמבחינתמופרכת,הזאתהדוגמהבקרבתו.

מקומותלתוךהבחנה,ללאוידיוהפגזותוטיליםהליקופטריםעלהטלוויזיה

לעבדוידיהאםזו.בדוגמהדווקאבדקמשתמשמדועבדודלאאדם.הומים

לומדהיתממותזותהאלא. ?ממוקד""סיכולהואהבדויהצלףשל

מדיניותממדפסת"."יודהשהואבשעהאדםנגדמופעליםשהחיסולים

היאבדקשלהדוגמהידי.בשעתאדםעםמתמודדתלאכידוע,החיסולים,

היהאםבדקהשופטאתלשאולכמובןניתןבנוסף,דמגוגית.רבהבמידה

צלף,לידהמצוייםלב)(תמימיישראליםבאזרחיםפגיעהקלותבכזומצדיק

ערובהבניהמחזיקטרוריסטשלחיסולואתלמשלאוביתו.ממדפסתהיורה

ייתכןהערובה.בנישללמותםגםיגדוםשחיסולובדודכאשדיהודים,

תוךכאלה,באנשיםפגיעההמשפטביתמצדיקהיהמסוימותשבנסיבות

בצודהכזהכללקובעשהיהלהניחקשהאךלב,תמימיאזרחיםשלהריגה

נקודותשתיביןמקדה,בכלהפרטניות.בנסיבותמעמיקדיוןוללאגודפת

זהבתחוםקודהמהרחב.בינייםתחוםישנובדק,השופטמציגאותןהקיצון

בלשוןולכן' •ומקדהמקדהכלשלמדוקדקתבדיקהנדרשתכאן ?גישתולפי

חוקיתתמידהיאמונעתפגיעהכילקבועבידינו"איןהמשפט,בית

ובשבילחוקית."אינהלעולםהיאכילקבועבידינושאיןכשם

זהבשביל ?להשקדמוהעמודיםעשרותאתכתבהואהזאתלמסקנהלהגיע

כילקבועבידינו"איןלכתובכדי ?שניםהרבהכךכלהנכבדיםהשופטיםחיכו

אינהלעולםהיאכילקבועבידינושאיןכשםחוקיתתמידהיאמונעתפגיעה

חוקית."?
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כוחותעלמקשהזוהחלטתוכיסבורהמשפטביתמוזר'קצתבאופן

כילכן ..."מודעיםהשופטיםוחבריוהואכימסבירבדקהשופט .הביטחון

עליה.הקמיםכנגדהמדינהשלהמאבקעלמקלאינופסק-דיננוהקצרבטווח

עומדיםאנולדיןיושביםאנוכאשדשופטים.אנואןעלינו.מקשהזוידיעה

עלהקללאהדיןפסקבהשגםדומה,אחרת,פרשהמצטטאףהוא ,, .לדין

ביתאסר(לכאודה)שם .הביטחוןכוחותפעולתכלפיביקורתיוהיההמדינה

הדיןבפסקנכתבבפועל,חקירותיו.בעתעציריםלענותהשב"כעלהמשפט

כן:ההוא

"שבאח"בתנוחתלהחזיקואדם,"לטלטל"סמכותלשב"כאיןכימצהיריםאנו

צפרדע"ב"כריעתלחייבו ,) 30בפסקהכאמורהאמצעים,שילובאת(הכוללת

אנוכןהחקירה.מצרכימתחייבשאינובאופןשינהממנוולמנוע

סמכותמקררלשמשיכולאיכרהעונשיןשבחרקח"צררך"סייגכימצהירים,

חשב"כ,לחוקריהנחיותלקירםבסיסבראיןרכיאלחחקירהבשיטותלשימוש

שלילתבהחלטתנואיןבעת,בהאלח.מעיןחקירהבשיטותשימושהמאפשרות

שלדעתושיקולבמסגרתביןשב"כ,לחוקריעמוד'הצורך'סייגכיהאפשרות

פליליילדיןיועמדאםרביןלדיןלהעמידיחליטאםלממשלההמשפטיהיועץ
א"ל]שלי,חן[ההדגשותהמשפט."ביתשלדעתושיקולבמסגרת

שלפנינו,בפרשהכמוממשהעינויים,בפרשתממש.לא ?כדרבנותמלים

הביטחון'רשויותמולוהתייצבהרואיתבצודהפעלכיהמשפטביתמאמין

עםהחיסולים,בפרשתכמוהעינוייםבפרשתאותנו,השאירשבפועלבשעה

-בעתידהשנדונההפעולהעלדברלומדאפשראילפיהמתוכן'ריקהקביעה
הדיןפסקשלקריאהלכן'מעבדאסורה.היאולפעמיםמותרתהיאלפעמים

בכלמתייצבבדקהנשיאכילמסקנהמובילההתחתונה)השורהשלדק(ולא

תרצו,אםשלו,הדיןפסקלהורג.להוציאישראלשלהזכותלצדמשקלוכובד

המוותעונשאתמכשירהואאבלהומתו,כבדלמוותשהנידוניםלאחדניתן

בדיעבד.הזה,הסיטוני

 10~-נ,ןם
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 lישראלישלטוןשנות 40מקץהכבושהפלסטיניהשטח

מבואא.

כדי 2006בדצמבר gל- 1ביןובישראלהכבושהפלסטיניבשטחביקרתי . 1

עזה,בירושלים,ביקרתישליחותיבעתזה.דוחלכתיבתועמדותמידעלאסוף

אתניצלתיהמערביתבגדהנהגתיכאשרוראמאללה.ג'ניןהירדן,בקעתיריחו,

השפיעההחומהשבנייתנבלה,ובידבילעיןבכפריםלבקרכדיההזדמנות

העוברותהבעיותמתגלותשבהםכפריםעקבה,ובאלבג'יפטליקוכן jעליהם

נמנעבלתיבאורחהנוסעאתחושפתהמערביתבגדהנסיעה .הירדןבקעתעל

הפלסטיניים,הכבישיםהחומה,באזור:ביותרהגרועיםהחייםממאפיינילכמה

בביתביקרתיעזהברצועתוההתנחלויות.והניידים)(הקבועיםהמחסומים

בלח.אלובדירעזהבעירבג'בליהלאחיה,בביתחנון,

ישראלים,פלסטינים,-אישיםשלרחבהקשתעםנפגשתיבביקורי . 2

אחד :כנסיםבשניהשתתפתיבירושליםהאו"ם.שלופקידיםזריםדיפלומטים

ואמנסטיבישראל"עינוייםנגדהציבורי"הוועדאירגןאותועינויים,על

מינרווהמרכזאירגןאותואדם,וזכויותטרורעל-והאחר jאינטרנשונל

אדם.לזכויות

היהלאבעבר,כמומכ.ךכתוצאהשלי.במנדטמכירהאינהישראלממשלת . 3

מידעלמקורותגישהנמנעתכךחבל.ישראלים.ממשלפקידיעםקשרלי

במכתבאותיוציידהלביקוריסייעהישראלממשלתשני'מצדועמדות.

מטעםמיוחדשליחדרגארד,ג'וןפררפ'בידי ,-29.1.2001בהאר"םלמזכ"להרגשזהזרח 1
קלים.בקיצוריםכאןמובאהדוחהאר"ם.שלהכלליתהעצרת

 iO ם'-'י 1!1 ~
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שלי.התנועהאתלאפשרמהםוביקשהביקורמטרתאתלפקידיהשהסביר

שיתוףעלישראללממשלתמודהאניבמחסומים.המעברעלהקלזהעניין

הפעולה.

זהמונח"גדר".או"מחסום"במקום"חומה"המונחמשמשהנוכחיבדוח . 4

שלהחוקיות"ההשלכותעלדעתובחוותהבינלאומיהדיןביתאתשימש

 • 2004ביולי-9בהכבוש"הפלסטיניבשטחהחומהבניית

עללדווחעלימגבלותיו.ואתשליהמנדטהיקףאתלהדגישישמתחילה . 5

בשטחהבינלאומיההומניטאריהחוקושלהאדםזכויותשלישראליותהפרות

שלהאדםזכויותהפרתעלדיווחכידברשלפירושוהכבוש.הפלסטיני

הפלסטינית,הרשותבידיהאדםזכויותהפרתעלאופלסטינים,בידיישראלים

בידינגרמושלאהכבוש,הפלסטיניבשטחהאדםזכויותהפרתעלאו

כאלו.מהפרותמוטרדשאינניהדברפירושאיןלמנדט.מחוץנמצא-ישראל

ישראללתוךעזהמרצועתהקסאםרקטותשירילעובדהאתייחסשליבדוח

בגדהלשביתהגםאתייחסלגנותו.ישכךובשלהבינלאומיהחוקאתמפר

הפשיעהלהתגברותוהביאההבריאותולמערכתלחינוךשהזיקההמערבית,

לרשותכספיםהעברתמאיכתוצאההכבושהפלסטיניהשטחבתחומי

העימותמןכתוצאההאדםזכויותלהפרתאתייחסלאישראל.מצדהפלסטינית

דאגהבימעורריםאלהענייניםהכבוש.הפלסטיניבשטחלחמאסהפתחבין

אותם.לבחוןממנימונעשליהמנדטאבלעמוקה

עזחרצועתב.

מעזה.המזויניםכוחותיהואתמתנחליהאתישראלפינתה 2005באוגוסט . 6

עזהרצועתשללכיבושקץהנסיגהשמהכאילוישראלממשלתשלהכרזותיה

בעקבותקיץ",גשמי"מבצעתחילתלפניעודמאוד.עדמדויקותבלתיהן

מעשית.ישראליתשליטהתחתהרצועהנשארהשליט,גלעדרב"טשלשבייתו

השליטהאתבידיההשאירהישראלדרכים.בכמהביטוילידיבאהזושליטה

מעבריובגבולותיה.הרצועהשלהימיבשטחעזה,רצועתשלהאוויריבמרחב

ישראלבידידברשלבסופוחינם(למוצרים)ובקרניאדם)(לבניברפיחהגבול

הנסיגהבעקבותלמעשה,ארוכות.תקופותלמשךסגוריםנותרווהם

ואטום.כלואכבוש,לשטחעזהרצועתחיתההישראלית,

 10נ,.ים l!lענ
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סמרךצבאיבסיספלסטיניםלרחמיםשלקבוצהתקפה 2006ביוני-25ב . 7

בתמררהשליט.גלעדדב"טאתשברהםבנסיגתם,הישראלי-מצדי.לגנרל

ישראל.שלהכלאמבתיוהילדיםהנשיםשחדוראתדרשוהםלשחרורו,

נקטהישראל,לתוךקסאםרקטותשלהיריהמשךובעקבותזר,פעולהבעקבות

בעקבותיהקיץ".גשמי"מבצעבשםשכונתהחריפהתגרנהישראלממשלת

שלבשרלמבצעים,סתיו".ענני"מבצעשכונתהבנובמברנוספתמתקפהבאה

ארטילריותהפגזותהתלוועזה,רצועתלתוךונשנותחוזרותחדירותשלצררה

בלבד.אקדמילענייןחיתהכברששטחהיאעזהרצועתאםוהשאלהכבדרת,

ר"ענניקיץ""גשמימבצעיבמשךעזהעלוהמצררהישראליתהתקיפההמשך

הבאות.בפסקאותמתוארסתיו"

צבאיתפעולה . 1

יותרנהרגו 2006בנובמברלתוקףשנכנסההאשוהפסקת 2006ביוני 25בין . 8

היווהפצועיםההרוגיםממחציתיותר . soo,1כ-ונפצעופלסטינים-400מ

נהרגוזהזמןבפרקנפצעו.ילדים 300ילדים. 90היוההרוגיםביןאזרחים.

ישראליםאזרחיםשנינהרגוכןכמו ;נפצעו s 1ו-ישראליםחייליםשלושה

פלסטיניםבידיקסאםרקטותמידיכתוצאהוסביבתהבשדרותנפצעו-30וכ

עזה.מרצועת

חדירות 364צה"לביצעסתיו"ו"ענניקיץ""גשמיהמבצעיםבמהלך . 9

ממושכתארטילריתבהפגזהלוואשדעזה,רצועתשלשוניםלחלקיםצבאיות

נזקיםגדמואוהדסוובולדוזריםפגזיםטילים,אוויר-קרקע.טילישלותקיפות

מיםקוויגשרים,ציבור,בנייניחולים,בתיספד,בתימגורים,לבתיניכרים

של~אים wהששתכלאתהאווירחילהדס 2006ביוני-21בביוב.ומערכות

היומית.החשמלמאספקת 43%המספקתעזה,ברצועתהיחידההכוחתחנת

שלהםהחשמלאספקתאתעזהרצועתמאוכלוסיכמחציתאיבדומכךכתוצאה

שלה,גדולבחלקהכוחתחנתתוקנההדוח,כתיבת(בעתחודשים.כמהלמשך

 85%עכשיולספקוביכולתהושוודיהמצדיםממשלותמצדלמימוןהודות

בולדוזריםבאמצעותנהרסוושדותפרדסיםבעבד.)שסיפקההחשמלמכמות

מעלנמוכיםבמטסים F-16מטוסיעבדוקיץ""גשמישלהראשוןובשלב

האוכלוסיה.בקרבהמוניתבהלהויצרוהקולמחסוםאתשבדועזה,רצועת

ישראלישראל.שלהצבאימהמבצעכתוצאהמבתיהםגורשופלסטיניםאלפי

דב"טאחדהחיפושים :נימוקיםבשלושההרצועהעלהמתקפהאתהצדיקה

הקסאםידיהפסקתלכלומעלהחמושות,הלוחמיםקבוצותעקירתשליט,
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בדרוםאזרחייםלאזוריםהרצועהמצפוןחוזרובאופןבהתמדהשנמשך

ישראל.

להתקפהחיתהנתונהתושביה, 40,000עלהרצועה,בצפוןחנוןבית . 10

חדירהבמשךסתיו".ענני"מבצעבעתנובמברבחודשבמיוחדפראית

(כוללאזרחיםמחציתםלפחותפלסטינים, 82ל 11צההרגימיםששהשנמשכה

בגיליםגבריםומאותנפצעוילדים, 60כוללאדם,בני-260מיותרילדים). 21

בעודמעוצר,כתוצאהלבתיהםרותקוהתושבים 40,000נאסרו. 40עד 16

מגורים,בתי 279והורסיםבעיירהמשתולליםישראלייםובולדוזריםטנקים

ובעודםחולים,ובתיספרבתיחשמל,רשתותציבור,בניינישנה, 850בןמסגד

צה"להצר 2006באפרילביוב.ורשתותמיםקוויוכבישים,פרדסיםעוקרים

מגוריםלבתייותרקרובלהפגיזואיפשרארטילרי,ליריהביטחון""אזוראת

באורחתרמוכבדה,ארטילריתאשעםביחדזה,צעדמיושבים.ולאזורים

בנשקלשימושראיותגםנמצאולרכוש.ובנזקאדםחייבאבדןלעלייהמהותי

חלהממנווכתוצאהברצועה,אחריםבמקומותגםכמוחנון'בביתוחריגחדש

 DIMEטיליהנראהככלהואזהנשקהגפיים.קטיעותבמקריעלייה

) Dense Inert Metal Explosive , פעיל").לאדחוסמתכתינפץ"חומר

 2006בנובמבר-8בלשיאההגיעהחנוןביתעלהישראליתהמתקפה . 11

הבית, . 55ונפצעואדםבני 19נהרגובההפגזהמגורים,ביתעלבהפגזה

אל-עתאמנהמשפחתשלביתההיהצפופה,שכונהשלבמרכזההנמצא

נשיםהיושבעהרוגים, 19מתוךההוא.הקטלניביוםמבניה 16ששכלה

סעדגב'עםושוחחתיבדצמבר-3בההרוסבביתביקרתיילדים.-ושמונה

נפצעושלהאחדובןבעלה ;נהרגומבניהששלושהמוח'אל-עתאמנה,אללה

שלהמכ"םבמערכתטכנית""טעותכאילוישראלשלההסברקשה.

 12ביןראשית,סיבות.מכמהמפוקפקהסברהואהאשמההיאהארטילריה

הביתשנית,דקות. 30שלזמןפרקבתוךנורוכבדהארטילריהפגזי-15ל

קסאם.טילילירימשמשהואכיחשדהשישראלפתוחלשדהבסמוךנמצא

שקדמוהלילותשלושתלמשךצה"לחייליבידינתפסהזההביתשלישית,

הצעדלמרבה .הבנייןיושבישלמלאהמצאירשימתערכוהחיילים ;להפגזה

למשלחתלאפשרסירבההיאזה.בענייןבינלאומיתחקירהכלישראלדחתה

לישראללהיכנסטוטודזמונדהבישוףשלבראשותוהביטחוןמועצתמטעם

להשיבעליהמוטלעדייןהזההדוחכתיבתובעתהכבוש,הפלסטיניולשטח

 , 6ובהימנעות 7נגד 156שלבדובשהתקבלההכלליתהעצרתהחלטתעל

-11בלאזור.נתוניםלאיסוףמשלחתלשגרהכללימהמזכירהדורשתהחלטה
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החלטהטיוטתעלהביטחוןבמועצתוטוהבריתארצותהטילהבנובמבר

בנובמבר. sה-מןחכרןביתאירועילחקרכזאתמשלחתשללהקמתהשקראה

אדםבני 19שלהריגתםלגביבינלאומיתחקירהלהתירישראלשלסירובה

כישנדאהמשרםמצעד,עצמהמשלפכירתנטרלתחקירהלבצעארחכרןבבית

לעיןנראיתצבאיתמטרהכלוללאאזרחיתשכרנהלתוךהאבחנהחסדהירי

בהתקפהשהשתתפואלורגםהמפקדגםצריכיםעליואשדמלחמה,פשעהוא

למעשהאחריותלקבלהסירובפלילית.באחריותלשאתהדקותשלרשיםבת

בצה"ל.השלטתמעונשהפטורתרבותאתמדגיםהזרועה

ידילמנועשכרוןהגנתיכמבצעחכרןביתעלההתקפהאתהצדיקהישראל . 12

לתוךנודרביתיתמתוצרתרקטותמאלףשיותרנכרןישראל.לתוךקסאם

ישראליםשנירכיצבאיתמטרהכלללאבישראלבאזרחיםמיושביםאזורים

פשעמהרותוהןכאלופעולותעלמחילהאיןנפצעו.-30מויותרנהרגו

באופןאבחנהוחסרתמידתיתבלתיחיתהישראלשלהתגובהואולם,מלחמה.

מדרכים.מלחמהפשעילביצועוהובילהקיצוני,

הטלפון.באמצעותטרודלמדיניותישראלעבדההאחרוניםבחודשים . 13

המזהיריםישראליםמודיעיןמסוכניטלפוןשיחרתמקבליםפלסטיניםפעילים

ולפעמיםהאירםמתבצעלפעמיםשעה.בתרךלהתפוצץעלולביתםכיאותם

התלכדובנובמברכאלה.איומיםלאחדכהדסובתיםממאהיותרכינדאהלא.

גגעלשנאספוכךידיעלזרבדדךאיומיםשקיבלואדםבניעללהגןפלסטינים

שלקטגוריהתחתכזאתהתנהגותלכלולקשהלבית.מחוץברחוב,ארבית,

פעולה . Human Rights Watchיריעלבתחילהשהוצעכפימלחמה,פשע

התנגדותשלקטגוריהתחתלהיכלליכולהזהמסוגרצונית,קולקטיבית,

כיבוש.שלטוןנגדאזרחית

ההרמניטאריהמשבר . 11

הכלכלייםמהעיצומיםכתוצאהוכלואנצררלשטחחיתהעזהרצועת . 14

החמאסהצלחתאחדיהכבוש,הפלסטיניהשטחעלוהמערבישראלשהשיתו

דב"טשלשבייתרבעקבותהשטחעלוהמתקפה 2006ינוארשלבבחירות

ייבראלאפשרכדידקונפתחובדרכםנסגרוהחיצונייםהגבולותשליט.גלעד

מנוהלוהואהרמניטאדי,משבדנרצדכךזדים.נוסעיםשלולמעבדוייצוא

כלשהואזעקהשפעמוןבליהחבלתושביאתהמענישהישראל'בידיבקפידה

הנדיבותהמגבלותעםהנראהככלהמתיישבמברקד,חנקזהרבמערב.מצלצל

הבינלאומית.הסובלנותשל
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מעבדישראלית.בשליטהכולםעזה,רצועתלתוךמעבדיםששהישנם . 15

עיתונאיםמחו"ל,עובדיםהאו"ם,שלפקידיםדיפלומטים,משתמשיםבוארז,

מעבד jישראלייםחוליםלבתיהנוסעיםמטופלים,שלמוגבלומספרמורשים

סופהמחסום ;ליכולתומתחתהרבההפועלדלקלייבואמיועדעוזנחל

רשויותשלמסוימתהומניטאדיתואספקהבנייהחומדישללייבואהמשמש

שלום,כדםמעבד ;לושיועדומהימים 60%למשךדקפתוחהיהאשדהאו"ם,

כבליםשלייבואלאפשרכדיונפתחביוני, 25מאזסגודכללבדדךשהיה

 2006ביוני-27בשנהרסהעזהרצועתשלהכוחתחנתלתיקוןממצריםוכלים

הומניטאדי.לסיועוכן

המשמשקרני,ומעבדלמצרים,העזתיםשלהמעבדנקודתרפיח,מעבד . 16

עללהסכםכפופיםהםהעיקריים.השעריםחינםטובין'שלוייצואלייבוא

-15בהפלסטיניתלדשותישראלביןלתוקףשנכנס ) AMA (וגישהתנועה

ותגבוררפיחדדךלמצריםחופשימעבדלעזתיםמאפשרוהוא , 2005בנובמבר

מחסום 2006ביוני 25מאזקרני.דדךהעובדותהמשאיותמספרשלמהותי

שלמסירובהכתוצאהלפתיחתושנועדומהימים 14%למשךדקנפתחרפיח

 European Borderהאירופית,הגבולסיועמשלחתלחברילאפשרישראל

Assistance Mission כדםדדךלרפיחלעבודרפיחמחסוםלתפעולהאחראית

לאוהפצועיםהחוליםגדולה.למצוקהגדמהרפיחמחסוםשלסגידתושלום.

נאלצוהרצועהמןלצאתשביקשואלה jלמצריםהגבלהבלילנסועיכלו

ששבועזתים ;המחסוםשנפתחעדשבועות,לפעמיםבסבלנות,להמתין

נפתחאשדעדבמצריםשבועותבמשךלהמתיןכלל,בדדךנאלצו,הביתה

שליט.דב"טשלשבייתועלכגמולהוצדקהרפיחמחסוםסגידתרפיח.מחסום

המשאיותמטענימספר , AMAשלבמונחיםיותר.טובאיננובקרניהמצב

המעבדנסגרזאת,תחת . 2006סוףעדביום-400ללהגיעאמודהיהבקרני

כאלהימיםשל 71 %(למשךהמתוכנןהתפעולמזמן 54%למשךאפרילמאז

לצאת.הותרמצרכיםשלמשאיות 12בןמטעןדקובממוצעליוני), 25מאז

החקלאיתהתוצרתהרצועה.כלכלתעלנוראיותהשלכותהיולכך

המתינהכאשדנהרסהשהיאמשוםבמיוחדניזוקהמההתנחלויות-לשעבד

אונתדמההזאתהתוצרתדובדברשלבסופוקרני.מחסוםדדךלייצוא

לארביםבסיסייםמזוןומרצדיחמודבל 9סבלהייבואגםברצועה.הושמדה

ישראלממשלתהבטיחה 2006בדצמבר-22בהמקומיים.לשווקיםהגיעו

קוימה.טרםזוהבטחהקרני.במחסוםיוםבכללעבודמשאיות-400ללהתיר
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אתאיבדובנייןפועליהתעסוקה.עלמשמעותיתהשפעהחיתהלמצור . 17

אלה(בעיקרחקלאיםבנייה,חומריייבואעלמההגבלותכתוצאהעבודתם

כתוצאהמובטליםלשעבר)הישראליותההתנחלויותשלבחממותהמועסקים

כתוצאהעבודהחסריהדייגים ;פלסטיניתתוצרתשלייצואעלמהאיסור

לסגורנאלצורביםחנוונים ;הרצועהחופיכלכמעטלאורךהדיגעלמהאיסור

קטניםחרושתבתי ;העזתיםשלקנייהכוחמהעדרכתוצאהחנויותיהםאת

בעודם ,הציבוריהשירותועובדי ;להיסגרנאלצופועלים 2s ,-000כהמעסיקים

שישראלמכךכתוצאהלשכר,ברובםזוכיםאינםבתיאוריה,מועסקיםעדיין

מסירובווכתוצאההפלסטיניתלרשותהמגיעיםהכספיםהעברתאתמעכבת

הפלסטינית.לרשותתרומותלהעבירהבריתוארצותהאירופיהאיחודשל

מחוסרהיכרעזהרצועתשלהפוטנציאליהעבודהמכוח-70%כ ,מכךכתוצאה

ננטשו;בנייהעבודותבבירור.ניכריםהאבטלהסימנישכר.משוללאועבודה

 ;מגידוליםריקותניצבות-2005בשםביקרתיכאשרפרחהשתוצרתםחממות
מלצאתמנועיםהחוף,עלמעשבאפסיושביםבלחאלבדירשביקרתיהדייגים

הימה.

1 s . מ-יותר .נפוץהעוניso העונילקומתחתחייםמהאוכלוסיהאחוזים

בתחוםסיועמקבליםמיליון 1.4בתאוכלוסיהמתוךעזתיםמיליון 1.1הרשמי.

קמח,מקבליםהמזוןנתמכיהאו"ם.שלוהתעסוקההסעדמסוכנותהמזון

לעצמםלהרשותיכוליםמעטיםועדשים.חלבאבקתחמניות,שמןסוכר,אורז,

עלמהאיסורכתוצאהלהשגהניתניםבלתיכמעטהכיבלאואלה-ודגיםבשר

אפשרותםאבלרחבהבידאשראינותניםחנווניםרפידות.ירקותאו-הדיג

שנתןבג'בליהחנווני(ביקרתייכולתם.קצהעדמגיעהכברזאתלעשות

בסיסייםמצרכיםכמה ,כןעליתרבהקפה).דולר 20,000שלסךללקוחותיו

מחסוםשלמסגירתוכתוצאהמאמיריםוהמחיריםלהשגהעודניתניםאינם

קרני.

מיכולתה 85%מפיקהוהיאשוקמהעזהשלהכוחשתחנתפיעלאף . 19

לאספקתהאחראיתלישראלהודותולאושוודיה,למצרים(הודותהקודמת

הפצצתבעקבותחודשיםכמהבמשךכילשכוחאסורהכבוש)לעםחשמל

שלההיבטיםבכלעזהרצועתאנשיסבלו , 2006ביוני-27בהזאת,הכוחתחנת

והביובהמיםאספקתמעליות,מקררים,תאורה, :החשמלמהפסקותחייהם

תוארההכוחתחנתהפצצתוכר'.כראוילתפקדהצליחולאחוליםבתיניזוקו'

 2אחריות.לקבלחייביםוצה"לישראלשעליומלחמהכפשעכראוי

ספטמברמצב,דוחוהשלכותיה",עזהרצועתשלהכוחתחנת:הפצצתנקם"מעשהבצלם, 2
2006 • 
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ותקיפותאבטלה ,שעוניחברהזוהי :קודריםעזהברצועתהחייםתנאי . 20

שאירעכפימשביתות,סבלולאהחוליםשבתיפיעלאףבה.שולטיםצבאיות

וסגירתהצבאיותמהפשיטותכתוצאההרפואיהשירותנפגעהמערבית,בגדה

לצורךבגנרטוריםלהשתמשחוליםבתינדרשוחודשיםבמשךהמעברים.

מסגירתכתוצאהעוכבהלרצועהמחוץאלחוליםהפניית ;ניתוחיםביצוע
בגלללפעולמסוגלותאינןמרפאותחסרות.חיוניותתרופות ;רפיחמעבר

האדוםהפלסטיניהסהרשלאמבולנסיםשלצוותיםחכרי ;צבאיתפעילות

בריאותהתזונה.ממצבכתוצאהגברההאנמיהגםצבאית.בפעילותנהרגו

בחדירותשנגרמומטראומותכתוצאהילדים,בקרבבעיקרקשה,במצבהנפש

ניזוקההחינוךמערכתמשפחה.ובניחבריםשלופציעותמוותהצבאיות,

 .נהרסוספרבתישלומבניםנסגרוספרבתי :הצבאיותמהתקיפותכתוצאה
נהרגופלסטינים 200כמעט-2006בגברו.יומיומיופשעבמשפחהאלימות

המצורירוד.המוראלבין-סיעתית.ואלימותפנימייםבסכסוכיםנפצעו-1,000ו

 ] ... [העזתית.החברהשלהחייםרקמתעלמאיים

ירושליםומזרחהמערביתחגרהג.

פוגעהמערביתבגדההישראליותוהפרקטיקהמהמדיניותגדולחלק . 23

הטריטוריהעלכעתהנבניתהחומההפלסטינים.שלהאדםבזכריות

רשירנרתשיטתההתנחלויות,הדרכים,ומכשוליהמחסומיםהפלסטינית,

ההתנקשויות,בתים,הריסתשלהמתפשטתהפרקטיקההשרירותית,המעבר

ופוליטיות.אזרחיותזכריותשלארוכהשורהמפריםוהמאסרהמעצרים

המצב.אתהחמירהערדהמערביתהגדהלתוךצבאיותבחדירותהחדההעלייה

כתוצאהההרמניטארי,מהמשברהןאףסבלווהכלכליותהחברתיותהזכויות

קותחתחייםהמערביתבגדהמהאוכלוסיה 56%כיהיאההערכההכיבוש.מן

 ] ... [ .מזוןשלבסיועותלוייםהרשמיהעוני

החומה . 1

הקמתה,תסתייםכאשרק"מ. 703לאורךלהתפתלמתוכננתהחרמה . 25

סגורבשטחיחיווערים,כפרים-42בהמערבית,מהגדהפלסטינים soo,60כ-

שלבטרוחחייםנוספיםפלסטיניםמיליוןמחצייותרהירוק.לקרהחרמהבין

להגיעכדיארתהלחצותצריכיםאבללחרמהממזרחאחדקילומטר

נבנתהמהחרמה 80%משפחה.קשרילקייםוכדילעבודתםארלאדמותיהם

היאאריאלהתנחלותאתבתרנהלכלולוכדיהפלסטיניתהטריטוריהבתוך
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הרבהכוללהסגורהאזורהמערבית.הגדהלתוךק"מ 22בעודהוארכה

המערבית.הגדהשלביותרהחשוביםהמיםממקורות

כלומרהסגור,בשטחהחייםהפלסטיניםעלחמורותהשלכותישלחומה . 26

הספר,בתיהתעסוקה,ממקורותמנותקיםהםהירוק.לקוהחומהשביןבשטח

בצורהמרוסקיםשלהםהקהילהוחייהרפואיים,והמרכזיםהאוניברסיטאות

חירוםלשירותיביממהשעות 24שלגישהלהםאיןמזאת,יתרהמדאיגה.

בחלקכמצאתואדמתםהחומה,שלהמזרחיבצדהחייםהפלסטיניםרפואיים.

הםשאיןהעובדהמןכתוצאהחמוריםכלכלייםקשייםנוכחניצביםהמגודר,

להאכילכדיאויבוליםולקצורלמסוקלקטוף,כדילאדמותיהםלהגיעיכולים

קשייםשלשורהבקלות.ניתכיםאיכםאישוריםאישורים.בליהבהמותאת

משפיליםבירוקרטייםהליכיםהכולליםהאישור,להשגתבדרכםנערמים

-60%ככיהעריכה ) OCHA (האו"םשלהתיאוםלשכתמכשולים.שלוהערמה

אללהגיעעודיכולותאיכןלחומהממערבאדמהלהןשישמהמשפחות

פתיחתםשוויסותהעובדההואהמצב,אתעודשמחריףומה 3 •אדמתן

שרירותיתבדרךנעשההסגוריםלשטחיםהמוליכיםהשעריםשלוסגירתם

סמוכותקהילות 57בקרבסקרהתיאוםלשכתערכה 2006בנובמברמאוד.

הפלסטיניםלפכיכפתחובחומהשערים 61מתוך 26רקהסקרפיעללחומה.

שיועדמהזמן 64%במשךרקפתוחיםהיואלהוגםהשנהכלמשךלשימוש

השטחבתוךהחייםהפלסטיניםעובריםאותםהקשיים 4רשמי,באופןלהם

אדםבכי s 1 ,-000כשללעקירההביאוכברלחומההסמוכיםובאזוריםהסגור

שהצבאמשוםהאזוראתיעזבועודכיחששקייםאבלממקומותיהם,

כסבלים.לבלתישםהחייםאתהופכיםוהמתנחלים

וחחומחירושלים . 11

תכנוןשלמכשירחינםירושליםבמזרחשכבנוהחומהשלהקילומטרים . 27

הפלסטיניםמספרהפחתתבאמצעותירושליםשלייהודלהשיגהמיועדחברתי

פלסטיניםמפרידהפלסטיניות,שכונותבתוךנבניתהחומהבעיר.החיים

ביטחון.שלבנימוקיםסבירבאופןלהצדיקהאפשרשאיהפרדהמפלסטינים,

-230,000כשלהאדםזכויותעלחמורותהשלכותמקום,מכללה,יש

בירושלים.החייםפלסטינים

3 OCHA Special Focus, November 2006. 
4 Ibid. 

 ~l!I~ם 10



דרגארדג'ון 132

הזהותמסמכיעללשמוריורשוהחומהשלהמערביבצדהחייםפלסטינים . 28

שקשורבמהבעיקריתרונות,כמהלהםמעניקיםואלהשלהם,הירושלמיים

בגדהלעריםלנסועויותריותרעליהםיקשהואולם,סוציאליילביטוח

הםאםמזו,יתרהעובדים.מהםרביםשםלחם,וביתראמאללהכמוהמערבית,

הםעבודתם,למקוםקרוביםלהישארכדיהמערבית,בגדהלהתגוררבוחרים

להתגוררהזכותואתשלהםהירושלמייםהזהותמסמכיבאיבודמסתכנים

עלחיים","מרכזשלהמדיניותבישראלשמכונהמהשתחתמשוםבירושלים,

זכותעללשמורכדיירושליםבמזרחכעתחייםהםכילהוכיחהפלסטינים

-החומהמבנייתכתוצאההמערביתלגדהשעברואלהבעיר.שלהםהמגורים

הזהותמסמכיאתמאבדים-העירשלהפלסטיניתמהאוכלוסיהכרבע

כדילאישורגםנזקקיםהםאליהם.הנלוויםהיתרונותואתשלהםהירושלמיים

המעברים 12מתוךבארבעהרקלהשתמשיכוליםוהםלירושליםלהיכנס

ספר,לבתיגישתםונמנעתשלהםהקהילהחייניזוקיםכךבחומה.

תעסוקה.ומקורותדתייםאתריםחולים,בתיאוניברסיטאות,

-60,000כא-ראם.שלבמקרהניכרתבירושליםהחומהשלהאבסורדיות . 29

ירושלים.שלהמוניציפאלילשטחמחוץא-ראםשלבפרוורחייםפלסטינים

עלשהוטלוההגבלותבגללירושליםאתשעזבוירושלמיםחינםכמחציתם

לעבודה,-בירושליםלחלוטיןתלוייםהםהעיר.בתוךהפלסטיניתהבנייה

עליהםחוליםלביתאוספרלביתלעבודה,להגיעכדיחולים.ובתיחינוך

מעברדמוימחסוםולעבורקילומטריםכמהשלעוקףבמסלוללנסוע

 .הנכוןהאישורלהםישאםרקכןלעשותיכוליםהםנדיח.בקלבינלאומי
שעות.כעתנמשכתדקותארכהקודםאשרנסיעה

לחופשהישראליתהמחויבותאתלצחוקשמהבירושליםהחומהבניית . 30

אלבמסגדמתפילהפלסטיניםונוצריםמוסלמיםמנועיםהחומהבגללהדת.

הגדהכתושבימסווגיםהםאם-בהתאמההקדושהקברובכנסייתאקצה

המעבראתירושליםבמזרחנוצריםמפלסטיניםגםמונעתהחומההמערבית.

לחם.בביתהמולדלכנסיית

חברוןדרוםשלחמיני·חומח . 111

דרוםשלבשטחחומהלבנותתוכניתהאתישראלממשלתנטשה-2005ב . 31

חומהלבנותהסכימהזאתובמקוםמשפט,ביתשלמפסיקהכתוצאהחברוןהר

המסלוללאורךמיני-חומהבנתהמכןלאחרמקום,מכלהירוק.הקולאורך
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מרדוםהחייםפלסטינים,אלפישלחייהםעללדעההשפיעהוזוהמקורי

בדצמבר-14בלמיני-חומה.מדרוםנמצאותשאדמותיהםאולמיני-חומה

לאבאופןפוגעתשהיאמשוםהזאתהחומהאתלפרקישכיבג"ץפסק 2006

שלהם.החימשקושלהפלסטיניםשלהתנועהבחופשמידתי

IV . החרשהקולוניאליזם :התנחלויות

אתמפדותהןחוקיות.בלתיהןהמערביתבגדההיהודיותההתנחלויות . 32

בידיאושרהשלהןהחוקיותואיהרביעיתז'נווהאמנתשל , 6פסקה , 49סעיף

שלהחוקיותאילמרותהחומה.עלשלוהדעתבחוותהבינלאומיהדיןבית

לפעמיםלצמוח.להןלאפשרממשיכהישראלממשלתההתנחלויות,

הממשלה.שלמלאבאישורבגלוימתרחשתהתנחלותשלהתרחבותה

התנחלותשלבנייהרשמיבאופןישראלממשלתאישרה 2006בדצמבר

מתרחשתיותרתכופותלעתים .הירדןבקעתבצפון-משכיות-חדשה

ישממנושכתוצאהטבעי","גידולשלמסווהתחתבחשאייההתרחבות

שלטבעילגידולבהשוואה 5.5%שלממוצעגידולהישראליותלהתנחלויות

במונחיחוקילאבאורחהתנחלויותמתרחבותלפעמיםישראל.בעדי 1 • 7%

נבניםמאחזיםהחוק.אתלאכוףנעשהאינוניסיוןשוםואולםהישראלי,החוק

כתוצאה .הפועלאלמוצאיםאינםלפנותםוהאיומיםקרובותלעתים

וזר-260,000למגיעההמערביתבגדההמתנחליםאוכלוסייתמההתרחבות,

במזרחגםהנבניתהחומה ,לעילכמצוין .-200,000לירושליםמזרחשל

בתרךייכללוההתנחלויותשדובלהבטיחנועדההמערביתבגדהרגםירושלים

מעלהיעצירןגרשהגדולים,ההתנחלויותגרשישלרשתיכןעליתדהחרמה.

וכךלקנטרנים,הפלסטיניתהטריטוריהאתלמעשהמחלקיםואריאל,אדומים

 .פלסטיןשלהטריטוריאליתהשלמותאתהורסים

בסיסעלשהראה, Sמחקךעכשיו""שלוםתנועתפיךסמה 2006באוקטובר . 33

התנחלויותבידיהמוחזקתמהאדמה 40%כמעטכיממשלתיים,ונתוניםמפרת

מראיםהנתוניםפלסטינים.שלפרטיתבבעלותהיאהמערביתבגדהישראליות

רכושעלנמצאתאדומים,מעלה ,ביותרהגדולהמההתנחלות 86%לדוגמהכי

בניינים-3,400מויותרפרטית,אדמהעלהםמאריאל-35%שפרטי,פלסטיני

ישראלממשלתפרטית.פלסטיניתשבבעלותאדמהעלנבנובהתנחלויות

פרטיתבבעלותקרקעותעלהתנחלויותבניית :עבירהגוררת"עבירהיעכשיושלום 5
 . 2006נובמברהתנחלויות",מעקבצוותפלסטינית,

 10~ו:נ.טם
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נוטלתהיאוכיהמערביתבגדהפרטיתפלסטיניתבעלותמכבדתהיאכיגורסת

האגתקנותשל 46סעיףמזו,יתרהזמני.באורחרקביטחוןלצורכיקרקעות

פרטי"רכוש ...לכבד"ישכיאומרכמחייבות,מכירהישראלשבהן , 19מ-דס

לממשלתמבוכההסבועכשיו""שלוםשלהגילוייםלהפקיעו".אפשרו"אי

אתוחזור,דחהדחתה,שזוכיווןבחיוב,תיענהזוכיסבירלאאבלישראל

 , 49לסעיףבניגודנבנוההתנחלויותלפיהןהבינלאומית,הקהילהתלונות

איאתשובמדגישהזההחדשהגילויהרביעית.ז'נווהאמנתשל 6פסקה

בגדה-ההתנחלויות-ישראלשלהקולוניאליתהאימפריהשלחוקיותה

המערבית.

וישנם"טובים"מתנחליםישנםכימלמדתהקולוניאליזםשלההיסטוריה . 34

חינםמהםרביםהישראלים.המתנחליםעםהענייןהואכזה"רעים".מתנחלים

הצדמןחיים.ואיכותמסתמריציבגלללהתנחלויותשנמשכורגיליםישראלים

האוכלוסיהעלעליונותואתלממשבדעתוהנחושפנאטימיעוטישנוהשני

ראיותישנןהמערביתהגדהרחביבכלאלימים.באמצעיםהפלסטינית

זיתכרמיהרסשלצורהלובשתכללבדרךאשרמתנחלים,שללאלימות

ביותרהמרגיזהההתנהגותספק,בליהמסיק.לעבודותהפרעהאופלסטיניים

מותקפיםפלסטיניםספרביתתלמידישםבחברון'מתרחשתמתנחליםשל

טרורמפניבפחדחייםותושביםמוכיםחנווניםהספר'לביתבדרכםומושפלים

הפלאחיםעללהגןצה"לשלמחובתוכיבג"ץפסיקותלמרותהמתנחלים.

נוכחעינייםעוצםשצה"ללכךראיותישנן 6המתנחלים,מפניהפלסטינים

שלובהשפלהבהטרדהפעולהאיתםמשתףולפעמיםהמתנחליםאלימות

בחברון.יצה"למצדכזאתלהתנהגותעדהייתיעצמיאניפלסטינים.

V . הירדןבקעת

שלההרגבלאורךהחומהאתלבנותמוקדמותתוכניותעלויתרהישראל . 35

מקוםמכל .הירדןבקעתאתפורמאליתלנכסוכךהכבושהפלסטיניהשטח

דומהבדרךהמערבית,מהגדה 25%הכוללזה,באזורשליטתהעלעומדתהיא

המערביבגבולהירוקלקוהחומהביןהסגוריםבשטחיםשעשתהלמהמאוד

ברורההירדןבבקעתתמידלהישארישראלשלכוונתה .פלסטיןשל

ביוםניתןהדיןפסקושומרון.ביהודהצה"לכוחותמפקדנ'מרדארואשד 9593/04בג"ץ 6
פרדסם.וטרם 26.6.2006

 . 2006יוניהמערבית",בגדהישראליםאזרחיםעלהחרק:אכיפתחרק"מראית ,דיןיש 7
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שם,הפלסטיניםעלשהוטלובהגבלותראשיתומופגנת,הממשלה,מהצהרות

בבקעתההתנחלויותבמספרובגידולהישראליתהשליטהבהפעלתושנית

 .הירדן

כתרבתעםזהרתנתעוררתלהחזיקהירדןבבקעתהחייםהפלסטיניםעל . 36

אישוריםללאהירדןבקעתבתרךלנועזכאיםאלהאנשיםרק .הירדןבבקעת

בבקעהמתגורריםשאינםאדמותבעליכוללאחרים,פלסטיניםישראליים.

אישוריםולמעשההירדן,לבקעתלהיכנסכדיאישורלהשיגחייביםופועלים,

ועיכוביםיומיתנסיעהמחייביםוהםלילה,לשהותתקפיםאינםכאלה

צעדיםהמערבית.הגדהחלקייתרעםהירדןבקעתאתהמחבריםבמחסומים

עלמקשרתנסיעהעלהגבלות .הירדןבקעתשללבידודההוליכואלה

שתוצרתםמשרםהמערביתהגדהלשורקילהגיעהירדןבקעתשלהפלאחים

נרקבת.היאשםבאל-חמרה,בעיקרבמחסומים,תדירבאורחמערבבת

כשטחמוגדרהבקעהשרובמשרםחמורה,בעיההיכרהירדןבבקעתדיור . 37

c , הסמכותרבידםבנייה,אישוריהישראליםמןלהשיגישכיפירושואשר

זרבשליחותנדיר.באורחרקמושגהאישור-אישורבלאשנבנומבניםלהרוס

בידילהריסההמועמדיםמבניםיששםיהירדןבבקעתכפריםבשניביקרתי

בתנאיםהמתפקדתיכוןספרבביתביקרתיברג'יפטליק,הואהראשוןצה"ל.

ביתכילידווחשם-בחלונותשמשרתואיןשכרמקבליםאינםמורים-קשים

ביןרכסעלהנמצאאל-עקבה,היההשניהכפרהריסה.צרתחתפועלהספר

מיםברשאיןבכפר,המערבית.הגדהצפרןשלההריםלשררתהירדןבקעת

כולל , 16נגדמהם ,בתים 3 5יש ,טוריםגבראמספקיםהחשמלואתזורמים

ישביקרתי,ברהעליז,הילדיםבגןבהריסה.איוםישילדים,רגןמרפאהמסגד,

 ,-85%בפחתהאל-עקבהאוכלוסיית 1967מאזהשכנות.מהקהילותילדים 85

יכולחברתיבתכנוןציניתרגילאיזהנירם.אדםבני-300ל-1967ב-2,000מ

 ?בכפרהמבניםמחציתכמעטשלהריסהלהניע

VI . מחסומים ?תנועהחופש

-376מגדלותעלות,עפר,תלידרכים,חסימותכוללהמחסומים,מספר . 38

המערביתהגדהאתמחלקיםהללוהמחסומים . 2006בדצמבר-540ל-2005ב

(ראמאללה),המרכזוטול-כרם),ג'נין(שכם,הצפון :נפרדיםאזוריםלארבעה

שנוצרוכיסיםערדישנםהללוהאזוריםבתרךירושלים.ומזרח(חברון)הדרום

שללשימושכבישיםיכןעליתרהדרכים.וחסימתהמחסומיםמערכתבעזרת
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קנטונים 10לכדיהמערבית,הגדהאתיותרעודמפצליםבלבדישראלים

כדיבאישוריםלהצטיידיששכןמזו'זומנותקותעריםבנטוסטנים.אוקטנים

 2006בדצמבר-22בלהשגה.קשיםוהאישוריםלמשנהו,אחדמאזורלנסוע

הפלסטינים.חייעללהקלכדימחסומים 27תפרקכיישראלממשלתהודיעה

בדרךבהתמדה.משתניםהמחסומיםדרךמעבראישורילהנפקתהכללים . 39

המערבית,הגדהצפוןאתלעזוברשאיםאינם 35עד 18בגיליםגבריםכלל

אינםהמחסומיםלגביצבאייםצוויםזה.בענייןברורכללאיןואולם

לעבוריורשואםוטעייהניסוישלבשיטהלבררהפלסטיניםועלמתפרסמים,

שלסודיתרשימהישנהבכך'דילאוכאילומחסום.דרךמסויםביום

דרךלעבורמורשיםשאינםביטחוניים","סיכוניםשלשמות-180,000כ

המחסום.אלהגיעועדכזהלאדםנמסרתאינההודעהשוםאךמחסומים,

מעברוונמנעישקשוחה.כללבדרךהיאבמחסומיםהחייליםשלהתנהגותם

מסמכיו.אתלהסבירניסהאוחייל,עםשהתווכחמשוםרקבמחסוםאדםשל

מראש,ולהתפרסםעקביבהיר,להיותהחוקמןהדורשהחוקיותעקרון

שולטזאתתחתבמחסום.זהלעיקרוןיחסשוםואיןידועאינולחלוטין

וקפריזי.שרירותימשטרבמחסומים

כדיבהןלנועחייביםשהפלסטיניםעלובות,צדדיותודרכיםמחסומים . 40

שנסיעות,לכךגורמיםהמתנחלים,לשימושהראשייםהכבישיםאתלהניח

שעות.שלושעדשעתייםכיוםאורכותדקות, 20עד 10לכןקודםארכואשר

החייליםהתנהגותאתגםכמוהללו,האמצעיםאתמצדיקהישראל

שלמעברלסכלהצליחוהצעדיםכיוטוענתביטחוניותבסיבותבמחסומים,

אחרת.ביטחוניתזוויתישנהמקום,מכלרבים.מתאבדים-פוטנציאליים

המתנחלים,לנוחותכל,קודםשנועדו,צעדיםהללובצעדיםרואיםהפלסטינים

עםבמגעצורךללאהמערבית,הגדהברחביתנועתםאתלאפשרכדי

כאלאליהםהתייחסותתוךהפלסטיניםאתלהשפילכדיושנית, ;הפלסטינים

גדולאיוםהארוךבטווחהמבטיחעצור,זעםהיאהתוצאהנחותים.אדםבני

נועדההאפרטהייד'שלאפריקהבדרום .ישראלשלביטחונהעליותרעוד

התנועה""אישורי-השחוריםשלהחופשיתהתנועהאתלהגבילדומהשיטה

האפרטהיידמשטרכלפיואיבהזעםיותריצרוהםכיוידוע-לשמצההידועים

זה.מניסיוןללמודלישראלכדאיאחר.אמצעימכל

עלהאוסרצוהמערביתבגדהל 11צהכוחותמפקדפיוסםבנובמבר-19ב . 41

ללאישראלייםרכבבכליישראליםעםלנסועהמערביתבגדהפלסטינים

10 D,!,11!1~ 
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ניסיוןבכךרואיםממשלתייםלאארגוניםשלישראלייםפעיליםאישור.

הצו.אתלכבדיסרבוכיוהודיעופעילותםאתלהגביל

VII . צבאיותפשיטות

פשיטותיואתצה"להגביר 2006בינוארהחמאסממשלתבחירתמאז . 42

פשיטות 656נערכובלבד 2006בנובמברהמערבית.הגדהלתוךהצבאיות

נערכופלסטינים,-150כנהרגוהללובפשיטותהמערבית.הגדהלתוך

 179(בממוצערביםפלסטיניםנפצעורכוש,להרסשהביאוומעצריםחיפושים

שלהללוהפעולותרובלחודש). 500של(ממוצעמאסריםובוצעולחודש)

ובשכם.בג'ניןבעיקרהגדה,בצפוןבוצעוצה"ל

אסירים .,

שהורשעואסיריםישראלים,כלאבבתיפלסטיניםאסירים ooo,9כ-ישנם . 43

עדצה"לנגדאלימותפעולותלמןהנעותביטחוניות,בעבירותהואשמואו

-100מויותרילדים 400כוללזהמספראנטי-ישראלית.פוליטיתפעילות

המוחזקיםעציריםכלומרמינהליים,עציריםד ooמ-יותרישנםבנוסף,נשים.

סיכוןבהםרואההכיבושששלטוןמשוםפשוטמשפט,אואשמהללא

ביטחוני.

אסירים.שלוהמאסרהמשפט ,הטיפולאופןעלרציניותתלונותישנן . 44

כואבות.בתנוחותארוכהוחקירהממושךבבידודמלווהמשפטלפנימעצר

שלהתקיןההליך 8זה.מהליךמהותיחלקחינםשינהומניעתהטעיותאיומים,

הנערמיםומכשוליםצבאייםמשפטבתילפנימשפטבאמצעותמופרהחוק

ישראלנדירים.משפחהוביקוריעלוביםהכלאתנאיההגנה.פרקליטיבפני

הכבוש,הפלסטיניבשטחולאבישראלכלאבבתיפוליטייםאסיריםמחזיקה

שלממשפחותמונעתהיאוכךהרביעית,ז'נווהבאמנת 49סעיףשלהפרהתוך

 9אצלם.לבקרהזכותאתהאסיריםמןרבים

: 8 Antonio Marchesi, Getting Around the lnternational Prohibition of Torture 

-Responsibilities of the Israeli Government and the Palestinian National Au 
. 27 . thority, (December 2006), p 

הכלואיםפלסטיניםשלמשפחהלביקוריבזנוחהפגיעה :אסורים"ביקוריםבצלם, 9
 • 2006ספטמברבישראל",

 ~1!1,..ם 10
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לכןישראליים.סוהרבבתיפלסטינים-650,000מיותרהוחזקו 1967מאז . 45

הישראלית.הכליאהמערכתעםבמגעבאהשלאפלסטיניתמשפחהכמעטאין

נגדמרירותמלאיכשהםהסוהרמבתיהאסיריםרוביוצאיםנמנעבלתיבאופן

הכיבוש.שלטונות

ממוקדותחריגותח.

באמצעותנשחקהמוותעונשאתשביטלהכמדינהישראלשלשמה ] ... [ . 46

צה"למשתמשבההחוץ-שיפוטית",ה"הריגהאוההתנקשותמדיניות

הוועדפיעל .-2000בהשנייההאינתיפאדהשלתחילתהמאזבהרחבה

מדיניותבאמצעותנהרגולערךפלסטינים 500עינויים,נגדהציבורי

 ] ... [מפשע.חפיםאזרחים 168כוללההתנקשויות,

משפחותהפרדת .ו

פלסטיניםמשפחה.לחייכבודמעטמגליםהישראליםוהמדיניותהחוק . 48

יחדלחיותיכוליםאינםהכבושיםמהשטחיםלפלסטיניםהנשואיםמישראל

בתאוזוגבןעםלחיותיכוליםאינםהכבושיםמהשטחיםפלסטינים .בישראל

משפחות.לאיחודבקשות 120,000כללנשקלולא , 2000שנתמאז 10זרים.זוג

זוגםבניעםיחדלחיותיכוליםאינםירושלמיותזהותתעודותעםירושלמים

החומהבנייתהמערבית.הגדהשלזהותבתעודותהמחזיקיםזוגםבנותאו

 11 •זובדרךירושליםבמזרחהפלסטיניותמהמשפחות 21 %הפרידהבירושלים

אשרותלחידושלבקשותלסרבהחלהישראל :חדשהבעיההתעוררהכעת

לקבללא-יהודיםלזריםמרשהאינהישראלזר.דרכוןבעלילפלסטיניםשהייה

-זרדרכוןלבעליהרשתהלכןשקודםאףהכבושים,בשטחיםתושבזכויות
שלושהמדישלהםהתיירויזותאתלחדש-בפלסטיןנולדומהםרבים

חודשים.

מנועיםחמאס,ממשלתבחירתמאזזו,במדיניותהגלומההאפליהבשל

ומכניסה-מחדשויזהמקבלתשנים,במשךהכבושיםבשטחיםשחיואנשים,

הכבוש.הפלסטינילשטח

שישראל:האיסורבהקפאה"משפחותהפרט,להגנתהמוקדעםבצלםשלמשותףדוח 10
 • 2006יוליהשנייה",האינתיפאדהפרוץמאדבשטחיםמשפחותאיחודעלמטילה

.) 2006 11 Badil, Displaced by the Wall (September 

iO ם~~ 
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בעלימשפחהבנישלהדרהבאמצעותמשפחותמופרדותמכךכתוצאה

מרצים,סטודנטים,עסקים,אנשיהכבוש.הפלסטיניהשטחמןזריםדרכונים

רביםחוקיים""לאזוגבניהם.אףנפגעיםהומניטאריוסיועבריאותעובדי

מתמידבפחדזאתעושיםהםאבלכבושי'ההפלסטיניבשטחלחיותממשיכים

ענייןזהונקמנית,מדיניותלנקוטישראלהחליטהמדועוגירוש.מאסרמפני

אוחמאס,בחירתעלעונש ?דמוגרפיהאוביטחוןשלמסיבותלספקולציה.

 ?שלהברוריםמבקריםלסלקרצון

ואפרטהיידגזעיתאפליה .ז

אפליהשלהצורותכלביעור"בדברהבינלאומיתהאמנהשל 1סעיף . 49

הגבלההכלל,מןהוצאההבחנה,"כלגזעית"כ"אפליהמגדיר-1966מגזעית"

אולאומי,מוצאמשפחתי,ייחוסצבע,גזע,נימוקיעלהמיוסדיםהעדפהאו

והשימוש,ההנאהההכרה,אתלסכלכדיבהןישתוצאתםאושמגמתםאתני,

האדםזכויותשלשווה,בסיסעלבשימוש,אובהנאהבהכרה,לפגוםאו

בכלאוהתרבותיים,החברתיים,הכלכליים,המדינייםבחייםהיסודוחירויות

אפליהולבערלאסוררקמהמדינותדורשתזואמנההציבור."בחייאחרתחום

וענישהאפרטהיידפשעישללדיכויהבינלאומית"האמנהאחרת,אמנהגזעית.

שלפרקטיקותפליליותכעבירותוקובעתלכתמרחיקה , 3-197מבגינם"

יחסנפשי,אוגופניסבלגרימתכוללותהיתרשביןואפליה,גזעיתהפרדה

המונעיםתנאיםשלהמכוונתיצירתםאושרירותי'מעצראנושי'לאאומשפיל

אדםזכויותשלילתבאמצעותגזעיתקבוצהשלהמלאההתפתחותהאת

פעולותכאשרזאת,מקבוצהתנועה,לחופשהזכותכוללוחירות,בסיסיות

קבוצתאואחתגזעיתקבוצהשלשליטהוביסוסכינוןלמטרתננקטותכאלה

השיטתי".ודיכוייםאדםבנישלאחרתגזעיתקבוצהכלעלאדם,בני

ואפרטהיידגזעיתאפליהנגדהאמנותשליישוםבתוקףדוחהישראל . 50

ההכחשה,למרותהכבוש.הפלסטיניבשטחשלהולמדיניותלחוקיהביחס

אתמפריםשלהוהפרקטיקותמהחוקיםשרביםהמסקנהאתלהסיקלאקשה

לשטחיםלהיכנסרשאיםישראליםגזעית.אפליהכלשללביעורה 1966אמנת

לרישיוןנזקקיםהפלסטיניםבעודרישיוןללאהירוקלקוהחומהביןהסגורים

הכבושיםהפלסטיניםבשטחיםבתיםהריסת ;סגורלאזורלהיכנסכדי

הגדהרחביבכל ;פלסטיניםהמפלהבאופןמתבצעתהמזרחיתובירושלים

הפלסטיניםפניעלמועדףליחסמתנחליםזוכיםבחברון'ובעיקרהמערבית,

בנייהזכויותלמתנחלים),רקנשמריםראשיים(כבישיםלתנועההקשורבכל

iO 1,1111.ם~ 



דרגארדג'ון 140

ללאמפלים ) 48(סעיףמשפחותבאיחודהשולטיםהחוקים ;צבאיתוחסות

ובגדהבעזהלפלסטיניםונפשיגופנינזקגורםצה"ל ] ... [הפלסטיניםאתבושה

ליחסנתוניםאסירים ;משפטללאמוחזקיםפלסטיניםד ooמ-יותר ;המערבית

מנועיםהכבושהפלסטיניהשטחרחביבכלפלסטינים ;אנושיולאמשפיל

מבטיחהכזאתפעילותכילהכחישברצינותאפשרכלוםתנועה.מחופש

אחרתגזעקבוצתפניעל(יהודים)אחתגזעקבוצתשלשליטהומבססת

אוכוונתהזוהיכימכחישהישראל ?אותםמדכאתשיטתיובאופן(פלסטינים)

הזה.מהדוחכזאתמטרהאוכוונהלהסיקאפשרואולם,מטרתה.

הפלסטיניתמהרשותהמימוןועצירתההומכיטאריהמשברח.

יותרבעזה,עזה.ברצועתוגםהמערביתבגדהגםהומניטארימשברקיים . 51

שלהכנסהעלהעומדהרשמיהעונילקומתחתחייםהאוכלוסיהשל-80%מ

מהכנסהסובליםהביתממשקי 56%המערביתשבגדהבעודליום,דולר 2.1

צרכיהםאתלכלכלמסוגליםואינםמזוןבסיועתלויים ,העונילקושמתחת

כתוצאהקשותניזוקוהמערביתבגדהוהחינוךהרפואיהשירותהבסיסיים.

בידימשכורותתשלוםאינגדשביתה-חודשיםכמההנמשכתמשביתה

הקהילהנגדכמחאהגםאבל ,) 2006 (מארסחודשמאזהפלסטינית,הרשות

כזהבמצבהפלסטינית.מהרשותהמימוןאתמונעתשהיאכךעלהבינלאומית

בעלייה.נמצאיםופשיעההמשפחהבקרבשאלימותמפתיעזהאין

הפלסטינית,הרשותמימוןהפסקתשלתוצאההואהמשבררבה,במידה . 52

המע"מכספיהעברתאתהפסיקהישראלממשלתבבחירות.החמאסניצחמאז

מוצריםעלהרשותבשםגובההיאאותםלחודש,דולרמיליון 60עד 50בסך

רשותכללישראלאיןחוקית,מבחינתהכבוש.הפלסטינילשטחמיובאים

-1994מהפרוטוקולפיעלהפלסטיניתלרשותהשייךהכסף,אתלהעבירלסרב

פלסטיןלשחרורלארגוןישראלממשלתביןהכלכלייםהיחסיםאתהמסדיר

אבלביטחוניות,בסיבותפעולתהאתישראלמצדיקה ,כצפויפאריס).(הסכם

המשטרשינויעללהשפיעהנחושהכהחלטתהנראיתהאמיתיתהסיבה

רווחתוכלפיכיבושכשלטוןהתחייבותהאתישראלמפרהזהבתהליךברשות.

ככללהקשותבמטרההחיים,תנאישלהמכוונתבהכבדההכבוש.העםשל

אכזרייםאמצעיםשלוהשלטההמימוןעצירתתוךהפלסטינים,עלהאפשר

 33סעיףשלהפרהתוךקולקטיביתענישהשלבמדיניותישראלהחלהנגדם,

 ) failed state (כושלתמדינהמייצרתהיאמזה,גרועהרביעית.ז'נווהבאמנת

עצמה.ולישראלהכבושהפלסטינילשטחרעותהמבשרתשלה,גבולותיהעל

 ~1!1,11.ם 10
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בחירתמאזהכבוש.הפלסטיניבשטחבמשבראשמהישראלרקלא . 53

העברתאתאחרותמדינותואףהאירופיהאיחודהפסיקו , 2006בינוארהחמאס

מגנהאינהבישראל'מכירהאינהשזומשוםהפלסטיניתלרשותהכספים

מכך,גרועישראל.כלפיקודמותמחויבויותעצמהעלמקבלתואינהאלימות

הפלסטיניתלרשותבנקאיותהעברותעללאסורהאמריקאיהאוצרהחלטת

דילאוכאילוהפלסטינית.לרשותכספיםלהעבירמסרביםשבנקיםלכךהביאה

 .והכלכליהפוליטיהבידודמדיניותבעקבותהלכוה"רביעייה"מדינותבכך'
בהמלצתזמני,בינלאומימנגנוןהאירופיהאיחודהקיםהמשבר,עללהקלכדי

עלולהקלהרפואיבסקטורהעובדיםהפלסטיניםעללהקלכדיה"רביעייה",

כדיבסיסיות,והקצבותדלקכוללהציבוריים,השירותיםשלשוטפתאספקה

האוכלוסיה.שלביותרהעניהחלקצורכיעללענות

דולרמיליון 2006-865בזובדרךשילםהאירופיהאיחודכיאף

בכךהיהלא--2005בלמימוןבהשוואהאחוזים 27שלגידול-לפלסטינים

מקום,מכלהציבורי.בסקטורהעובדיםהפלסטיניםלרובמשכורותלשלםכדי

עובדירובמישראל,הפלסטיניתלרשותהמגיעיםהמסיםכספיעצירתבגלל

שלהם,הבסיסיותההוצאותבמימוןמתקשיםוהםשכרללאנשארוהממשלה

 .וחשמלדירהשכרכמו

שעםראשונהפעםזו-כלכליותלסנקציותנתוןהפלסטיניהעםלמעשה, . 54

מועצתהחלטותאתמפרהישראל .להביןקשהזהאתכזה.ליחסזוכהכבוש

בלתיטריטוריאלייםלשינוייםהנוגעותהאו"םשלהכלליתוהעצרתהביטחון

-2004מהמייעצתהדעתלחוותלצייתומסרבתאדם,זכויותולהפרתחוקיים

תחתעליה.סנקציותמהטלתחומקתהיאזאתובכלהבינלאומי,הדיןביתשל

ביותרהמחמירלמשטרנתוןהפלסטינית,הרשותולאהפלסטיני,העםזאת,

 .המודרניבעידןשהושלטובינלאומיותסנקציותשלאולי

אדםזכויותעלוחחגנחאזרחיתחבדחט.

ממלאת-והבינלאומיתהישראליתהפלסטינית,-האזרחיתהחברה . 55

חינוךבאמצעותהפלסטיניהעםשלהאדםזכויותעלבהגנהמרכזיתפקיד

ארגוניםמונעת.ופעולההומניטארי'סיועמשפטיות,תביעותציבורי'

אדםבזכויותפגיעהעלמידעומפרסמיםמנתחיםאוספים,לא-ממשלתיים

העליוןהמשפטלביתעותריםהםשאפשר,במקוםהכבוש.הפלסטיניבשטח

היומהןכמה-ישראלשלהעליוןהמשפטביתהחלטותכלסיוע.לבקשכדי

דוחהתייחסואליהןבעליל'מועילותבלתיוכמההאדםזכויותלענייןמועילות
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לאארגוניםישראל.מתוךבעיקרממשלתיים,לאמארגוניםהחלו-זה

רבישירותיםמבצעיםוהרווחההחינוךהרפואה,בשטחהפועליםממשלתיים

הפלסטיניםעללגונןכדיהאזרחיתהחברהשלפעיליםמתערביםלעתיםעדך.

ארגוןזכויות.עלבעמידהסיועלהגישכדיאוהמתנחלים,אוצה"למפני

ל 11צהחיילישלהתנהגותםאחדעוקב ," WATCH"מחסוםהישראלי,הנשים

שלוםפעיליהחיילים.מןכמהשלהתנהגותםאתבכךומרכךבמחסומים

אלימותמפניהפלסטיניםהפלאחיםעלוהגנוהזיתיםבמסיקסייעוישראלים

החומהבנייתנגדקבעדדךמפגיניםופלסטיניםישראליםפעיליםהמתנחלים.

אתהאזרחיתהחברהשללזכותהלזקוףיש .בילעיןהכפרכמובמקומות

 .הפלסטיניהעםשלהסבלהפחתת

בינלאומיתואחריותבאחריותנשיאה .י

] ... [ 

המפרהמדינהמדינה.מצדלאחריותתחליףאינהאישיתפליליתאחריות . 57

למטרותהמשמשרכושאחרת,מדינהשלרכושוהורסתהבינלאומיהחוקאת

הנפגעת,המדינהלפניהדיןאתלתתצריכההכבוש,בשטחהומניטאדיות

המפרהמדינהמזו,יתדהמדינה.אחריותשלהמסורתייםלעקרונותבהתאם

עצמהעללהביאעשויההכלליהבינלאומיהחוקשלחמודהנורמהבשיטתיות

נתונהולהיותכזאת,התנהגותבגללככללהבינלאומיתהקהילהלפניאחריות

 12כזאת.תביעהלתבועהמוכנהמדינהכללפנילפיצוייםבינלאומיתלתביעה

עלישראלשלהתקפותבעקבותמנזקיםסבלואירופיות,בעיקררבות,מדינות

הפרהישראלכן,עליתדהכבוש.הפלסטיניבשטחההומניטאדיהסיועמיזמי

למןהכבוש,הפלסטיניבשטחהבינלאומיהחוקשלתקפותנודמותבשיטתיות

מדינותהאנושות.נגדחמודיםפשעיםעדהעצמיתההגדרהשלהשלילהצורת

שללכלליםבהתאםישראלנגדתביעותלהעלותלשקוליכולותבהחלט

האדםזכויותבשטחהתחייבויותיהאתלקייםלהמריצהכדימדינה,אחריות

ההומניטאדי.והחוק

12 Draft articles on the Responsibility of States for Intentionally Wrongful Acts (arts. 40 
and 48 (2) (b) ), Official Records of the General Assembly, Fifty-sixth Session, 
Supplement No. 10. 
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 ?נוספתמייעצתדעתבחוותצורךיש :ואפרטהיידקולוניזציהכיבוש,י"א.

עויניםמשטריםשלושהזיהתההאו"ם,באמצעותהבינלאומית,הקהילה . 58

שלרבותהחלטותוהכיבוש.האפרטהיידהקולוניאליזם,-האדםלזכויות

הגדהשלהישראליהכיבושכך.עלמעידותהאו"םשלהכלליתהעצרת

המשטריםשלושתמכליסודותכוללירושליםמזרחושלעזהשלהמערבית,

הקהילהשללדאגהמיוחדלמקורהכבושהפלסטיניהשטחאתהופכיםואלה

הבינלאומית.

נשלטישראלבידיהכבושהפלסטינישהשטחכךעללחלוקאפשראי . 59

הבינלאומיהדיןביתהכיבוש.שלהמשפטילמשטרהשייכיםכלליםבאמצעות

עלשלוהדעתבחוותירושליםולמזרחהמערביתלגדהבהתייחסוזאתאישר

כיוקבעהכבושים",הפלסטינייםבשטחיםהחומהשלהמשפטיות"ההשלכות

ישימה ,) 1949 (מלחמהבעתאזרחיםלהגנתבהתייחסההרביעית,ז'נווהאמנת

ז'נווהאמנתעלהחתומותומדינותהאו"םעצרתהביטחון'מועצתבשטחים.

הכבוש.הפלסטיניהשטחכללגביישימההזאתהאמנהכיהכריזוהרביעית

שישראללעשות,ניסתהשישראלכפיברצינות,לטעוןאפשראיכן'עליתד

אתפינתהכאשד , 2005אוגוסטמאזעזהרצועתשלהכובשמלהיותחדלה

קיץ",גשמי"מבצעשלתחילתולפניאפילומהרצועה.צה"לואתמתנחליה

גבולותיהעלשליטהבאמצעותהשטחעלמעשיתשליטהישראלקיימה

המבצעתחילתמאזהימי.והשטחהאוויריהמרחבהרצועה,שלהחיצוניים

צבאיותחדירותבאמצעותהרצועהבתוךהצבאיכוחהאתישראלמימשה

כיבוש.בבידודהמכוננותבנסיבותוהפגזה,

ירושלים.ובמזרחהמערביתבגדהמתנחלים-460,000מיותרישנםכיום . 60

המערביתבגדהמיםומקורותאדמותלעצמהניכסהישראלכן'עליתד

שלכצורהנדאההמערביתהגדהאתהישראליהניצוללשימושה-שלה.

למגילתובניגודבסיסיותאדםזכויותשלכשלילהשהוכרזמהסוגקולוניאליזם

לארצותעצמאותהענקתעלהכלליתהעצרתשלבהכרזהכנזכרהאו"ם,

 .) XV1514(החלטה .-1960מקולוניאליות

לעתיםמושוותהכבושהפלסטיניבשטחישראלשלוהפרקטיקההמדיניות . 61

ג'ימישלספדואתלמשל(דאואפריקהבדרוםהאפרטהיידשללאלוקרובות

חינםואפרטהיידכיבוש ,עיןלמראית .)] 2006 [אפרטהייד"לא"שלום,קוטר

אלאטווחאדוןדכאנימשטרלהיותאמודאינוהכיבוששונים.משטריםשני

להסדרעדמזויןסכסוךבעקבותבשטח,וסדרחרקהמקייםביניים,אמצעי
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המיעוטאתששימשממוסדת,גזעיתאפליהשלמערכתהואאפרטהיידשלום.

התאפייןהואהשחור.הרובעלשליטתואתלשמורכדיאפריקהבדרוםהלבן

לבניםלאזוריםהארץשלפיצולההשחורים,מןהפוליטיותהזכויותבשלילת

שנועדומגביליםאמצעיםשלוהשלטהבנטוסטאן)(שנקראושחוריםולאזורים

הוגבלהתנועהחופשללבנים.וביטחוןגזעיתהפרדהלבנה,עליונותלהשיג

כניסתםאתלהגבילשניסתה )" pass system "(האישורים""שיטתבאמצעות

ברוטאליביטחונימנגנוןבעזרתנאכףהאפרטהיידהערים.לתוךהשחוריםשל

מזה,זהשוניםהמשטריםשניכיאףמשמעותי.תפקידהעינוייםמילאושבו

הכבושיםהפלסטיניםבשטחיםמפעילהשהיאוהשיטותישראלשלהחוקים

 ] ... [האפרטהיידשלהיבטיםבוודאותמזכירים

משטרהואכיבוש .הבינלאומילחוקמנוגדיםואפרטהיידקולוניאליזם . 62

במשךאישורה.אתמקבלשאינוהגםהבינלאומיתהקהילהבעיניהנסבלחוקי'

בנבנישתי,איילהישראליהחוקרשלבמלותיוהאחרונים,העשוריםשלושת

משטרשלהחוקיותהתוצאותמה 13שלילית".לקונוטציה"זכההכיבוש

עלהמוטלותהמגבלותמןאחתשאףברור ?שנהארבעיםהמתמשךכיבוש

מהןואולם, 14כל-כך.ממושךמכיבושכתוצאהמתמעטתאינהכיבוששלטון

שלהמאפייניםמןכמהלעצמוסיגלכזהמשטרכאשרהמשפטיותהתוצאות

או ?חוקימשטרלהיותממשיךהואהאם ?האפרטהיידושלהקולוניאליזם

שללאינטרסיםהמכווניםל"אמצעיםביחסבעיקרכזהלהיותמפסיקהואשמא

הכבוש,העםלגביהמשפטיותההשלכותמהןהמצב,זהאם 15 ?עצמו"הכובש

לביתכאלהשאלותלהפנותאיןכלום ?שלישיותומדינותהכיבוששלטון

 ?נוספתדעתחוותלקבלתהבינלאומיהמשפט

החומהבנייתשלהמשפטיות"ההשלכותעל 2004שלהדעתשלחוותנכון

האו"םאתלחייבכדיהשפעהדיחיתהלאהכבושים"הפלסטיניםבשטחים

האו"םכילזכוריששני,מצדהחומה.בנייתנגדיותרמוצקהפעולהלנקוט

לכיבושהביחסולהדריכוכדיהבינלאומיהדיןמביתדעתחוותארבעביקש

כדאיכאלה,בנסיבותאפריקה.דרוםבידינאמיביה 1אפריקהדרום-מערבשל

נוספת.מייעצתדעתלחוותבקשהברצינותלשקולבהחלט

13 The International Law of Occupation (1993), p. 212. 
14 A. Roberts, "Prolonged Military Occupation: The Israeli-Occupied Territories 

Since 1967" (1990) 84, American Journal of lnternational Law 44, 55-57, 95. 
15 Benvenisti, op. cit (note 13), p. 216. 
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האדםזכויותועתידפלסטיןישראלי :מסקנהי"ב.

זכויותשללעתידןמיוחדתחשיבותבעלהואהכבושהפלסטיניהשטח . 63

 60במשךחאו"םשלהיוםסדרעלחיובפלסטיןהאדםזכויותבעולם.האדם

הגדהירושלים,מזרחכיבושמאזשעברוהשנים 40במשךובעיקר ;שנח

פלסטיןשלהכיבושהתחרושנים,במשך .-1967בעזהורצועתהמערבית

הבינלאומית.הקהילהשלהלבתשומתעלאפריקהבדרוםוהאפרטהייד

המתפתחתלארץחיתהופלסטיןהאפרטהיידמשטרקצואלבא-1994ב

מונחתכאןהנהלמערב.הקשורמשטרשלשעבודתחתבעולםהיחידה

בעולםבעיקראחרים,משטריםישנםהאדם.זכויותלעתידהמשמעות

למערבהקשורמשטרשלמקרהאףאיןאבלאדם,זכויותהמדכאיםהמתפתח,

כןועושהמתפתחמעםהאדםזכויותואתעצמית,להגדרההזכותאתהשולל

להיותהפךהכבושהפלסטיניהשטחכךמשוםהנה .זמןהרבהכל-כךבמשך

לשפוט.ישהאדםלזכויותמחויבותושאתמבחןלמערב,מבחן
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האתית:והתביעה oלוינעמנואל ,עיד oאדוארד
כמוהמאיןנחוצהאפשרית,בלתימשימה

-ליישוםניתןבלתייעדהואדב-לאומיותשלבמצביםהאחתהמדינהפתרון
אוהרב-לאומיות,באידיאלשמחזיקיםמיאפילוכיוםסבוריםכך

מכלהפוסלתשתרבותבדודבה-במידהאך ;טהוריםממניעיםהדו-לאומיות,

עולמנו.שלרדיקלילדלדולתביאדב-לאומיות,עלהמחשבהעצםאתוכל

בתחומיכלוקהלהשמיצואפשר :לפציפיזםביחסלדעתי'תקף,עיקרוןאותו

בושאיןבעולםלחיותירצהמיאבל-והדיאל-פוליטיקהישרהשכל

 ?זהיהיהעולםמיןאיזה ?פציפיסטים

שלהאחרוניםמספריואחדאתלקרואכךכלשמחתיאלהמטעמים

המרעננתהחזרהבשלדקלאוזאת, 1והלא-אידופאי,,'פרוידסעיד,אדואדד

לניסוחןכקולבסעידאתמשמששמשהמשוםאלאמשה,שלבדמותולעיסוק

מצרירתואתמדגישההראשונההתיזהלבנו.לתשומתראויותחיזרתשתישל

קיימתחיתהלאשהיהדותעולהוממנההיהודי,הלאוםמייסדמשה,של

גלותימקודפירושההזאתהיסודנקודתהערבי.הזה,הזדהמקוראלמלא

אליווביחסהלא-יהודיבידיהיהודילהגדרתעקרונימעמדהמקנהליהדות,

היתלותשלכזהמהלךהלא-יהודי.עםכדו-קיוםהיהדותגרעיןולהבנת

ענייןלעודדכדילמקורנדרשסעידאבלחשדיכמובןמעודדבמקורות

ה"קצוות"עלשמצביעהכזוהיהודי,הלאוםשלחלופיתבהיסטוריה

אתנזכוראםהמוקדמת,הציונותעלגם(ואוליוהפוסט-ציונייםהקדם-ציוניים

הממדבארצם).העמיםשנישלבדו-קיוםכובדמדטיןשלהעיקשתאמונתו

עצומה,מעיןהואסעידשלשחיבורומאחדמהראשון'נמשךהטקסטשלהשני

המשותףכמכנהוהעקירההגלותאתלחשובקריאהתועמלני,גילוי-דעת

לבריתכבסיסגםכךומשוםיכאחדוהיהודיםהפלסטיניםשללהיסטוריות

ביניהם.מיוחלת,אפשרית,

מגמתוהדיאל-פוליטיק.מןהרבהנמצאלאסעידשלזהמאוחדבחיבור

איכהזואבל-אפשריתאיכהשדו-לאומיותייתכן :משהוחזוכיתהרטורית

לבוא,לעתידחזוןדקאיכנהדו-לאומיותנגדה.לצאתמספקתסיבה

שאתפוטנציאלית,בדיתאלא-אידיאליבעתידאולישתונהגמשאת-נפש
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המונחשל(כמובנויחדהחייםשלהיומיוםבאורחותלמצואאפשרסימניה

"שמיים",עמים-"בני-דודים"הםופלסטיניםיהודיםלהשקפתו,"תעאיוש").

המטעןהואמשהמראשיתם.היסטוריים)(במונחיםלאלהאלההקשורים

לא-אירופאיהיהשמשהומאחרחי.נסיבותצירוףהללו,העמיםשניאתהמזין

היהדות.אתהבנתובמקורעומדהערבי,היהודיהלא-אירופאי,שהיהודיהרי-

שלההיסטוריהעלבחשיבהרקלאהניכרותעכשוויות,השלכותישזולעובדה

אתבהכולליםולפיכךאירופי'מקורמניחיםשאינםמכיווניםהיהודים

נסיבותכצירוףהערבי",ש"היהודיבהבנהגםאלא-והספרדיםהמזרחים

ככלל.היהודייםהחייםשלהיסודעקרוןהואדו-קיום,שלוכצומת

הלא-אירופאי-האשכנזיהיהודישלמבטושמנקודתכן,אםמדגיש,סעיד

אניבנושא,סעידשלרעיונותיועלשנשענתכמיהיהדות.להגדרתמהותי

לוזוכההייתישלאבאופןיהדותי-שלילהבנתשהביאניעללותודהאסירת

את"מייסד"וכאילוכ"לא-אירופאי",תפקידממלאהוא-עצמוכךבלעדיו.

אניאבלכהיבריס,זאתלהביןכמובן'אפשר'נוספת.פעםהיהודיהלאום

וניצחת.קדומהבריתלבנולוחעלולהעלותלזכורמרגשתקריאהכאןמוצאת

הסובייקטביקורתושלהפוסט-סטרוקטורליזםשלחסידמעולםהיהלאסעיד

עלהביקורתמפנימפורשותמזהירהואלמשל,'אוריינטליזם',(בספרו

משהאתלתארפרוידשלבהתעקשותשעניינוברוראך-פוקר)שלההומניזם

דמותואשרבאתגרנעוץהיהודי'הלאוםלמייסדשהיההלא-אירופאיכמצרי

עםמשהאתלזהותנתבקשאםהזהות.פוליטיקהשללנוקשותמציבה

באופןהמאורגנותלמסגרותההתנגדותזותהיהעכשווית,פוליטיתנטיית-לב

עם ה~~ 9וההאתנית,אודתיתלאומית,זהותשלעקרונותבסיסעלבלעדי

פרויד,שלתובנתוהיאמכךנועזתחברתיים.לחייםכתנאיוערבובאי-טוהר

דידוולגבי-ביותרוהעיקשתהמזוהההמוגדרת,הקהילתיתבזהותשאפילו

לפנילהתאחדממנההמונעיםסייגים,מו:;ןנים-היהודיתהזהותזופרוידשל

 :כותבסעידבלתה.שאיןאחתואחדותית,מונוליתיתזהותלכללולפנים

שלביכולתהאין ;בלבדעצמהמתוךזהרתלבנותארזהרתעללחשובאי-אפשר

קדמוןפגםאררדיקלישבראותרבליעצמהאתלדמייןאפילוארלכרנןזהרת

למסגרתמחוץתמידיישארולפיכךמצרי,היהמשהשהרילהדחיקו,שאין

התהלכואףולימיםוסבלו'במבחן'כךכלרביםעמדושבגבולותיההזהרת
כמנצחים

 2 .) 51עמ'אירופאי",והלא("פרויד

במקוםודווקא-היהדותמקורותאלפונהשסעיוהיאכאןהמרתקתהנקודה

(פילוסופיםאחר~תעםתערובתאי-טוהר,מוצאהואהמקור,שלהזה,

לשירוש),ניתנתבלתיפנימית,אחר~תלהלקרואעשוייםקונטיננטלים
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המחשבהשלהכוח"יהודי".להיותהעתידכלשלמכונןליסודשהופכת

אחרותמכותרותזהויותאללדבריכולתההואסעיד,לנואומרהזאת,

 .) 51(עמ'מערערמשתק,מטריד,חילוניכפצעשלהן,המצורבמונחיולהתנסח

שניעלולהחילההלאההזאתהמחשבהאתלקחתאפשרהאם :שואלהוא

כדרךכאןהמובנתבגלותיות,לראותאפשרהאם 1יחדהחייםגלותייםעמים

 1מסוימתלדו-לאומיותבסיסלו'ומבעדהאחרבאמצעותרקזהותלהגדיר

להפוךתוכלהאם ?גלותחיישללפוליטיקהמכוונתהזאתהמחשבההאם

מדינהשלהלא-כה-שבריריליסודוהפלסטינים,היהודיםשלבארצםאי-פעם,

זויריבותלהיותבמקוםחלקבהלוקחותופלסטיןשישראלדו-לאומית,

להמשיךרוצהוהייתי ) 52(עמ' 1האחרתשלהקיומיתולמציאותלהיסטוריה

בתבניתזהותלהתיךהיכולתבחוסרהמכירהפוליטיקהמתוךהאם :ולשאול

 1הדעתעללהעלותושאפשרלחזוןהדו-לאומיותתהפוךמוצקה,אחת

אינטלקטואליתכתופעההפוסט-ציונותבשאלתלטפלבכוונתיבעתיד

כזואלא(משה)"ארכאית"רקאינהשלהשההיסטוריהעכשווית,ופוליטית

במאההיהדותתולדותלאורךמוכרים,בלתיבנוסחיםדרכה,אתשגיששה

בציונותואףהציונותלפניהיסטורייםעקבותהותירההפוסט-ציונות .-20ה

רבותצורותעוטהשהפוסט-ציונותלמרותמוזר,באורחאךהמוקדמת.

ישראליכיום.איתהשמזוההזוהיאהקלאסיתהליברליתהעמדהושונות,

עלאפליהכלהדוחהחילונית,במדינהלחיותברצונוכיבפומביהיוםשיצהיר

שעמדתובטענהמותקףלא-פעםעצמואתימצא-גזעאומוצאדת,בסיס

אחר)או(ישראליפלסטיניואםהיהודית.המדינה"השמדת"אתמעודדת

זה-אתניתאודתיתבשייכותאזרחותלהתנותשאיןויטעןעמדהאותהינקוט

בדרכהההיסטוריה,זימנהכיצדלבררמענייןטרור.מפעולתנפסעייחשבכבר

בראשיתלטרוריזםהקלאסיהליברליזםעיקריביןהזאתההשוואהאתהמוזרה,

 •-21ההמאה

הצירוףכמובןמהדהדשברקעמשוםכךכלטעונה"השמדה"המלה

לכןהיטלר.שביצעהעםרצחשלהמוצהרתתכליתו-היהודי"העם"השמדת

אימוץשלהרת-האסוןכתולדההפעם"השמדה",המלהאתכיוםכששומעים

בהשקפההמחזיקהאדםנגדמידמגויסיםהדהודיההפוסט-ציונית,ההשקפה

מליםשאיןקטסטרופהשלהישנותקשה,אלימותעינינולנגדעוליםמידזו.

שאסוציאציהוברגעהיטלראית.מדיניותעםנתפסבלתיפעולהשיתוףלתארה,

מגיעההשיחה-עיןכהרףקורהזהכללובדרך-במחשבהאחיזהלהקונהזו

זה,רקעעלהמקובל.הפוליטיהשיחמתחוםמודרתהנדונהוהעמדהלסיומה

בסיסעלחדשפוליטימבנהלהעמידמבקשתשהפוסט-ציונותמאחר

חד-משמעיתהפרדה(למשל'אסיהקלהליברליזםבמסורתשפותחוהעקרונות
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נתפסתשהפוסט-ציונותומאחרהאזרחות),וממסגרותמהמדינההדתשל

כאסוןנתפסהקלאסיהליברליזםגםהרי-ישראלמדינתשללקיומהכסכנה

ומתמקדאפואמתחדדהדיוןה"יהודים".ועלישראלמדינתעלהמאיים

עקרוןעלויתוראומהמדינה,הדתהפרדתכמועיקריםשליישומםאםבשאלה

בכללאפשרילאזרחות,הזכאותבקביעתישראלבמדינתהנהוגהבלעדיות

ליהודיםשיאפשרותנאיםאחרשחיפושברורזאת,ובכלהעולם.שלזהבאזור

העשויותממשלצורותשלובחינהלא-יהודים,לצדובשגשוגבשלוםלחיות

שלאלימהבהשמדהלתמיכהשקוליםאינם-הנוכחיהמשטרלשינוילהביא

בעצםאלהלהקשריםמגויסתהאלימותתושביה.נגדלאלימותאוהמדינה

המופרכתהמשוואהשלהראשוןחלקהאדרבא,"השמדה".במלההשימוש

השונים.לסוגיהככלל,האלימותמןמוצאחוזההזאת

בנושא,הדיוןאתלקדםכדיבוישאלהלהשקפותפומביביטוימתן

מחודשליישוםלהובילהעשוייםפורמלייםמהלכיםאולייבואושבעקבותיו

הסלקטיביתהאלימותהאפליה,צורותשלולמיגורןהשוויוןעקרונותשל

להעלאה-מחדשקריאהבוישהפלסטיני.העםנגדכיוםהננקטותוההטרדה

להתוויהראוי,חוקתיבסיסעלהמדינהלהעמדתאזרח,מיהוהשאלהשל

ואפילו,המשאבים,והקצאתהאדמותעלהבעלותהגבולות,שלמחודשת

האזורתושביעלשתחולמסוימת,לרב-תרבותיותאמנם,מצומצםבהיקף

בלתיהצעותאלהכישיטעןמייהיהכאחד.והנוצריםהערביםהיהודים,

יהשוויוןתחולתאתלהרחיבהסירובאםלשאולנידרשאזגםאבל-סבירות

או(מובלעתשאיפהעלמבוססאינוהאדמותבחלוקתוהצדקההדדיתהערבות

תרבותיטוהרשלמושגיםשבבסיסהיהודית,דמוגרפיתלעליונותמפורשת)

אתבאלימותמסיגותהלאומניהשלהובסכנותזו,שבנקודהלינדמהודתי.

המקובל.הפוליטיהשיחגבולות

שלהקיוםבזכותמכיראתה"האםפלסטיניכששואליםדומה,ברוח

השמדתבעדאתה"האםלשאלהכזההלא-פעםהפנייהנתפסת ,"?ישראל

הישראלייםוהמוסדותהרכושכ"החיים,מובנתכש"ישראל"ישראל,"

להתקייםה"זכות"שאלתאבלישראל."מדינתשלהטריטוריאליתוהשלמות

הטריטוריאליתהתביעהאםלבררכוונתהשכלמשוםאחר,מסדרהיא

למשל,אפשר,לגיטימי.בסיסעלמיוסדיםישראלשלהמדינתיוהמנגנון

להביןובה-בעת-לגיטימייםאינםישראלמדינתשלשיסודותיהלטעון

שיתוףשללאופניםולהגיעאיחהלשאת-ולתתמחייבתהמעשיתשהפוליטיקה

וגירושהאדמותגזלעללפצותקונקרטיותדרכיםלמצואאופעולה,

הלגיטימיותשהעמדתמתחייבזהאיןאחרות,במלים . 1948מאזהאוכלוסין

פירושהשאלה,בסימןמסוימיםשטחיםעלותביעותיההמדינהייסודשל
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משתמעתאדרבא,העכשווית.ישראלמדינתשלהאלימהבהשמדתהתמיכה

שלואלימותמתמשךחוקתיאי-צדקשלבסוגיותסוף-סוףלטפלהחובהמכך

הקביעההאזור.לתנאישיותאםלגיטימיבסיסעלהמדינהאתולהעמידמדינה,

אלהמכווןארטילרילנשקשקולהאינהפוליטית,היותהכלעםהאחרונה,

יסודותשלבשאלותהעיסוקעצם :הואנהפוךתל-אביב.אלאוחיפה

במסגרתפתרונםעללבואעשוייםכאלהדעותשחילוקימניחולגיטימיות

כהכרזתמובנתשאלהבסימןההעמדהעצםכאשררקמדיני.משא-ומתן

כאופןנדמיתוהמלחמההפוליטיתמהס;כירהמורחקכולוהעניין-מלחמה

הנדונה.ההשקפהשלהבלעדיהביטוי

ובראשיתהארבעיםשנותבסוףכאשרחרבותהניפהלאבוודאיארנדטחנה

ריבונותשלמושגיםעלישראלמדינתשלייסודהנגדדיברההחמישיםשנות

פיעלאףהפוסט-ציונות,ממבשרותלאחתארנדטנחשבתכיוםיהודית.

ארנדטההיסטורית.הורתהלפניהרבהניכריםהפוסט-ציוניתהמגמהשעקבות

הציונותשלביותרהתקיפההמבקרתהחילונים,היהודיםמביןאולי,חיתה

המחלחלתהלגיטימיותבעייתאתלאבחןשידעהמשוםהעשרים,במאה

מקום,מכלישראל.מדינתנגדלמלחמהכךבתוךלקרואבליהמדינהביסודות

משוםביותר,מורכבהואגםחילוניתכיהודייהארנדטשלהגדרתהעניין

הדתיתהיהדותגביעלרקלהבנהניתנתהחזיקהבההחילוניותשגרסת

מובנתשלההחילוניותשכןחילונית,ברצויהלמשל,חיתה,לאהיא :ולעומתה

כחילוניתדרכהאחרות,במליםדחתה.שאותההספציפיתלדתיותביחסרק

אוריינטציהעלהקפידהשארנדטאומרתאףוהייתייהודיה,היותהדרךעוברת

השוללתחילוניותזואיןלכןשלה-עצמה.לחילוניותביחסהמובהקתיהודית

"יהודיהצירוףולכןעצמה,משלחייםאורחהמכוננתכזואלאהיהדותאת

ההולםהיסטורי'תיאוראלאזהבהקשרוהיפוכודבראינוחילוני"

ואילך.-19ההמאהשלהשמוניםשנותמאמצערביםאינדיווידואלים

ישראלמדינתשליסודותיהעלארנדטשכתבההנוקביםהביקורתדברי

להדפיסומשום-מהמתקשים(שמו"ליםכמנודה''היהודיבספרהכונסו

להאלכילטעוןהתעקשהבעצמה,יהודיההיותהלמרות 3חדשות).במהדורות

תביעותאתלהצדיקשהמאמציםוחשבהיהודית,כמדינהלהתגדרלישראל

לצורותרקלהובילעשוייםמדינתיתאלימותשלבאמצעיםהארץעלהבעלות

שמילאולתפקידהתנגדהגםהיאמתמיד.ולסכסוךקולוניזציהשלגזעניות

זהמעיןפוליטישמערךהבנהמתוך , 1948הסכמישלברקיחתםהעלמעצמות

החירותעקרוןשלשוויונייישוםבליזמןלאורךולהתקייםלהתכונןיוכללא

הארץתושביקהילתעלשנאכףכפתרון- 1948מהלכיאדרבא,הדמוקרטי.

שאתדמוקרטית,ממהפכההגמורההפךהיו-להשמחוצהמעצמותעל-ידי
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פעולהדהיינו: 4המהפכה","עלבספרהארנדטהתוותהשלההמיתארקווי

צרכיה.אתההולםחוקיסדרלייסודעצמהבקהילההחבריםשלמתואמת

השלכהבחלקה,חיתה,מהציונותוהסתייגותהציונית,חיתהלאארנדט

"חילוניסט"היהלאלעומתה,ברבר,מרטיןהקולוניאליזם.ביקורתשלישירה

החייםצררתשלבאידיאללברבכלשהאמיןתרבות,מטעמיציוניאלא

עדלסף,מעבראלהשניםבמשךנדחקהשלוהציונותגרסתהשיתופית.

העמדהאתגםממש.כ"פרסט-צירנית"נתפסתהיאהנוכחיתהזמןשבנקודת

 ,-1948ביהודיתכמדינהישראלהקמתעלההכרזהל~לשמהשלוהפוליטית

תקופהבאותההציונות.ארשירתתחתמחתירהפחותכלאהביברשברברמעשה

בשאלתשלרם")"בריתשל(גלגולה"איחרד"בתנועתוחבריוהואנחלקו

היהודים",כ"מדינתישראלשלהמדיניתהריבונותהצהרתשלהלגיטימיות

ברבר,שלתרכנירתיר .-1948מהעצמאותבהכרזתבן-גוריוןזאתשניסחכפי

הארבעיםשנותבסוףכאשרסוכלופדרלית,ולמדינהלדר-לארמיותשקרא

לנרשידועוכפיהיהודית,ההגירהמכסרתאתובריטניההבריתארצותהגבילו

ביקשעצמובן-גוריון-'אקסרדרס'הארנייהשלהמפורסםמהמקרהנירם

להבטיחכדי •עליהןשהתדפקוהיהודיםבפנישעריהןאתלסגורמהמעצמות

רובבהלכרנןכדיבהםשדיבמספרים •לפלסטיןיהודיםשלרציףזרם

דמוגרפי.

זוקפיםעדייןאםגםכאידיאליסטירת,כללבדרךנפסלוברברשלהשקפותיו

העיוורוןאבלהקיבוצית.התנועהאתוסשלהראשוניגיבושואתלזכותו

לטפחהאפשרותבחוסרלהבחיןאי-יכולתוהיהבעמדתוביותרהעקבי

התיישבותי.קולוניאליזםעל-ידישהתכוננובתנאיםשיתופיותשלאידיאלים

תפיסתעלהמבוססהקולוניאלי,ההתיישבותשמפעלהביןלאנראה,כךברבר,

שלמימושםאפשרותאתמטרפדפלסטינים,פועליםשלוניצולאדמות

ציונותשלבשבחהאמנםדיברהמוקדמתבעבודתוהשיתופיים.האידיאלים

אך-הלאוםמדינתשלהחולותומהרעותהארץעלמתביעותשתימנערוחנית,

הרציונלאתהמהדהדתהאדמה,עבודתשללהאדרהנטהבה-בעת

כהגשמתבעיניוהרבןהארץיישובבעבודה.נקניתאדמהשלהניאר-לוקיאני

עםהיהודי.לעםמדיניתריבונותתביעתשללמהלךהתנגדכאשרגםהציונות

נייטרליים)(במונחיםהיהודיתההתיישבותאתתיארכאב,בלילאזאת,

חתרהואשבדברהפרדוקסליותכלעםבצדה.שיתרונותיהכקולוניזציה

(הומני)ריכוזיקולוניאליזםביןמבחיןבעודרקולוניזציה,שלהומניותלצוררת

היוהמוקדמות,הארבעיםבשנות"ריכוזי",למונחהתפשטותי.לקולוניאליזם

למחנותהמתבקשתבאסוציאציהבהתחשבמחרידיםהדהודיםהסתםמן

ב"הצלחת"כשחוזיםממש,להדאיגכדיברישהיוםאבל-הגרמנייםהריכוז
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עזה,ברצועתיותראףבוטהובאופןהמערביתבגדההריכוזיהקולוניאליזם

על-ידימתואריםשאינםכמעטבהם,הקיצוניהצמצוםעלבה,החייםשתנאי

המרכזיים.התקשורתאמצעי

נזקפתלזכותוהקולוניאליזם,במבקריתמךלאמעולםשברבדפיעלאף

ליהודיםתרבותיתאוטונומיהעלאמונהפדרלית,מדינהשלבאופציהתמיכה

לושתאפשרבעמדהלעולםיזכהלאהדובשבהמדינה-כאחדולפלסטינים

ולהחזרתמשותפותכלכליותליוזמותברבדקראזהרקעעלבמיעוט.לנגוש

החמישים.בשנותחוקילאבאופןוחולקו-1948בשנתפסוהערביותהאדמות

עםאלימיםעימותיםשלעתידמפניהישראליהציבוראתוהזהירהמשיךהוא

-הבחירהבעצםאמונםהפרתעלבתגובהיבואוכיבדודיאשדהפלסטינים,
עצמיממשללהנהיגשלא-הערביםשלבהומניותאי-הנדההמבטאת

בעיני 5הקניין.זכויותבשאלתצדקומשפטהאדמותשלהוגנתחלוקהמשותף,

השיתוףאופניכיאליו),הצטרפתישלרגעיםמודה(ואניברבדדימהדוחו

חייםעלמבוססתממשללצורתאורגניבאורחיובילווהכלכלייםהאזרחיים

במישוריתחילחשב,הואהשלום,תהליךוערבים.יהודיםביןמשותפים

"החיים-המשותפיםהחייםבמשימתהיומיום,חיישלוהארגוןהתרבות

פדרליתממשלצורת-כלשהומדינתימבנהמלמעלה.כפייהבלי-בצוותא"

מתוךמאליולצמוחעשוי-האזורתנאישלמורכבותםאתההולמתמורכבת,

הללו.המשותפיםשבחייםההדדיות

תפיסהמציעהמשהשלדמותוכילדאותנוכלסעיד,לאדואדדנחזוראם

בדמותמן ?17משההברברית.בשיתופיותהגלומהמזושונהדו-קיום,שלאחרת

ללא-יהודייכבולהיהודיאםולא-יהודיות.יהודיותנבדלות,מסודותאחת

על :נפרדיםבלתיהםוהלא-יהודיהיהודיאזייהודיים,חייםשלתנאיבבחינת

ההפךגםאםיודעים(איננוהלא-יהודיבלילחשובאי-אפשרלפחות,יהיהודי

אחדאוזהסירובתוךללא-יהודייביחסחייםפירושויהודיהיותנכון).

שלהאתיתלעמדהאוליקרובסעידזומבחינההמוכרת.הזהותיתלהסתגרות

לוינסשלבהגותוהכל,אחדיברבד.שללזומאשדיותרלוינסעמנואל

לאחדמתכווןהואלפעמיםאםוגםהאחד,על-ידימכונןהסובייקט

אדםשלפניוהפנים,דדךלנומתגלהשהאינסוףמדבריובדוד-ה"אינסופי"

וזואני","לאהוא ,"םש"נמצאהאחדהאדםאינסופית.תביעההנושאותאחד

נקרעאני :אותימכונןגםהזההאחדבה-בעתאבל ;לזיהויקלה"אחדות"

אחת,ובעונהבעתו"כאן""שם"שהיאהזאת,האתיתהתביעהעל-ידימבפנים

 .העצמישלמכונןכתנאי
זהויותעלהמתעקשברבד,שלמה"אני-אתה"נבדלתהזאתהעמדה

המפעלשללדו-שיחנרתמותזאתשבכלתרבותית,מבחינהנבדלותנפרדות,

fO D,!11!1~ 
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 ;לאחרהסובייקטביןא-סימטרייחסמניחההלוי~סיתהעמדהשכן .השיתופי
ל"חלק"והיהשנטמעמהבבחינתלא-אניהואהזהשהאחרמניחהגםהיא

שלילהמשכיותשמפריעמהלהטמעה,ניתןשאינומהבבחינתאלאממני,

העמדהאוטונומי.מאחרכלשהובמרחקהנתפסאוטונומי,אניכלומסכל

ההדהודלמרותנוברישלהפילוסופיהדו-שיחתפיסתאתמביסההלוינסית

האחר,יוצראותההזאתשה"הפרעה"להציערוצההייתיביניהן.השטחי

שלקודמתהתפרצותבסיסעלמתכוננתהעצמישלהאונטולוגיהשבההדרך

-האוטונומיהסובייקטעלביקורתמבליעהיהעצמישלבלב-לבוהאחר
אוטונומייםכמחוזותתרבויותהרואההרב-תרבותיות,נוסחעלגםובה-בעת

מביאהלהיותיהקודמתהטרוגניותלוינס,שללהשקפתולדו-שיח.נרתמים

גםהיאלהיות.מדמהשאניהאוטונומיהסובייקטשלצנטריפוגילערעור

ולפיונגמרימתחיל"אני"היכן :והגבולותהמקוםשאלתאתקבעדרךמסבכת

עםמתקשרתהזאתהעמדהמוזר,באורח ?ה"אחר"אתנאתרפרמטריםאיזה

המובלעתהתערובת,נישואישלהפוליטיקהנובר.עםמאשריותרסעיד

מביניהן.הרדיקליתהחלופההיאמשה,עלסעידשלבדבריו

המחויבותבענייןנחרצתיהודיתאמירהלמצואלפיכךביקשתילוינסאצל

תנבעאלאקונטינגנטיתתהיהלאכזאתמחויבותשאצלובהנחהלאחר,האתית

פילוסופיים,במונחיםובתוכה.האחר:ותעל-ידיהסובייקטשלמכינונוישירות

חייעללשמורהמצבים)(ברובמחויביםאנושבואתימעמדמתווהלוינס

מתברריותרקרובהבבחינהואולם,שם.פוגשיםשאנוהאחר:ותמתוקףהאחר,

אצלומוגבלאוניברסלי,באופןאותנומחייבשלכאורההזה,המעמדכי

אינההאחרשלפניוכלפיהאתיתהמחויבותוגיאוגרפיים.תרבותייםבמונחים

אזיהדבר,הואכךואם 6ואחד.אחדכלשלפניוכלפילהרגיששאפשרכזו

ממוסגרתאלאהתרבותית,האוטונומיהלמושגיקודמתאינההאתיתהתביעה

זולגישהודת.אתניותתרבות,שלמסוימותתפיסותבאמצעותמראשומוגבלת

האיסורלוינס,בשביל :תרצח""לאהדיברהבנתעלקונקרטיותהשלכותיש

ה"פנים"אבל-אתיתתביעהאלימפנותשפניהםלאלהמוגבלהאלימותעל

השאלה,נשאלתממילאשלהן.והתרבותיהדתיהרקעמתוקףמתבחנותהללו

פנים",כ"חסרישנראיםאלהשלחייהםעללשמורכלשהימחויבותישאם

כלל.נראיםאינםנדייק,אםואולי,-להשקפתו

נטייתונגדקריאתוכמובן,תהיה,השמאלשללפוליטיקהלוינסרתימת

המציבכ"אחר"לפלסטיניםלהתייחסמסירובווהתעלמותהמוצהרתהציונית

בשבילופניםחסרינותריםשהפלסטיניםהעובדהזאת,ובכלאתית.תביעה

שלוינסמאחרקטנה,לאבעיהיוצרתהפנים)חסרשלהפרדיגמההם(ואולי

פוליטייםמטמוניםאחרבחיפושבכתביולחפורכךכלרבותסיבותלנומספק
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לוינס,שלדידולגביהמשיחית,המסורת :למשלההרג.עלהאיסורשעניינם

מכךלשרשרעשויהסבירוהקוראהנקמה,שלהפוליטיקהנגדבמפורשיוצאת

כיטועןלוינסאלימות.מינימוםשלותפריטאל-לאומיתפוליטיקהשלמתכון

מאחרלהורגך'הקמיםבאלהאובקרוביך'שהרגואלהבהריגתצדקכלאין
יתפקדלאשלעולםסבלמייצרתהצדק,בשםהמבוצעתכזוגםאלימות,שכל

להנהגתאמצעיאינוואףלצדק"סימן"אינולוינס,גורססבל,אחרון.כצדק

למישהולגרוםאוצדק,כדיןמאן-והואשלסבלואתלהביןאיןולכןצדק,

צודקת.מטרהשלנמנעתבלתילוואיתוצאתאלאבכךשאיןבהנחהלסבול

כלשהו.עוולבהכרחעוללואלימותשלשקורבנותלחשובטעותזותהיה

פשעי :היהודיתהסבלתפיסתעל-ידימוזמתהיווניתהטרגדיהשלזוהנחה

באשמיםפוגעיםהםלפעמיםאכן' ;בצדיקמכיםתמידלאההיסטוריה

מאחרבלבד'בקונטינגנטיותמדוברכאלהבמקריםגםאבל-ובפושעים

מיסודם.נבדליםההיסטוריה,סדרגםשהואהסבל,וסדרהצדקשסדר

הללו.ה"מכות"מאחוריאלוהיםידאיןו"מוכים",סובליםכשפושעים

אינםואףאלוהיים,מסריםהמעביריםמשמיםאותותאינםהיסטורייםאירועים

להסיקאין-נפגעתאםההיסטוריה.במהלךהנחקקמוסריצדקשלהתגלמות

הדין.גזרשללפועלהוצאההיאושהפגיעהעוולעשייתעלשנשפטתמכך

בוחנתאינהשההיסטוריה ,) DL , 41 (שופטת"אינהשההיסטוריהידע"הלל

זהובמובן-מחשבה""חסריהםשיהיו,ככלמחושביםאירועים,ולב.כליות

צדק.חסריגם

מתרחשאינוצדקשדיןבהנחהאפואנקשרתהמשיחיותלוינס,מבחינת

במהלךהנגללכלשהואירועיםברצףמתגלהאינומוסרישסדרבהיסטוריה,

ברוכים,אונוראיםהיסטוריים,לאירועיםלהתייחסנוכלושלאההיסטוריה,

ישואולם,אחר.אוזהמסוגמוסרישיפוטשלהתגלויותאוכהתגלמויות

עליושאיןהזימוןצורתאתהעוטהלהתייצב,אדםנקראשלפניואחדמשפט

בהיסטוריה.אובדברי-הימיםהמפורטיםהאירועיםממיןשאינוזימון-עוררין

להיענותנקראאדם .לווקודמתההיסטורילזמןזרהוראליותממבאזהזימון

בניעלהמשיחיותשלהאפקטיביתפעולתההיאהזאתוהקריאהמוסרי,באופן

בציפייההכרוכהלמשיחכהמתנהציפייה,כאופןמשיחיותנתפוסאםהאדם.

זואבל .ההיסטוריבזמןלהתגשםיכולהאינהזומעיןציפייההרי-לצדק

באחריתהאסכטולוגיתמהאמונההמשיחיותאתהמבחינההנקודהבדיוק

למהמחכה-הזמןבגבולותהדיןיוםשללבואוהמצפהאדםשכןהימים,

ההפרעהעצםהואהרילמשיחיות,כלשהומובןישאםלעולם.יבואשלא

כמדומניהחזיקבנימיןולטרלו.מחוצהשבאמהמצדההיסטורילזמן

ההיסטוריה".ימושג"עלבתיזותבמיוחדדומה,בהשקפה

 ~1!1,11.ם 10
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דיוןעניינורש"י.לפירושפרשנותלוינסמציע ) DL , 118 (מסוימתבנקודה

 :נחמןרבמכריזובסיכומוהמשיח,מיהונדעכיצדבשאלההתלמודחכמיבין
אניגםכלומר, 8אני],כגוןהוא,החייםמןנאםאנא"כגוןהואחייאמן"אי

להדהד.לשאלהונותןזו,להצעהלהגיבממהראינורש"יהמשיח.להיותעשוי

שהרי- ?המשיחלהיותעשויאניגםהאם-פתוחהשאלהכאןישואמנם

כיונשנית,חוזרתשאלהוזו ;שאלהסימןעםיחדבאזהבמשפטה"אני"

האתית,בתביעההטבועהה"אינסופיות"שלהפעולהאופןהיאהחזרה

עצמועלהלוקחהואזהאזי-לוורעצדיקהואהמשיחאםהלוינסי.במובנה

 "?"אני :השאלהאתהמציבוהואהאחריםסבלותאת
עלהמוטלמוסריוסדרצדקשלצורהאינוהיסטורישסבלפיעלאף

צורהצראחריםשלסבלם-צדקדיןמשקףאינושסבלנופיעלאףהסובלים,

לוינס,שלדידולגביקבע.דרךעלינוהמוטלתהאתיתהתביעהשללעצמותה

היאהאחרים,שלסבלםשמטילהעול"אי-פריקתהזאת.מהאחריותמפלטאין

 .המשיחהואאחד"כל :וקובעמוסיףואזלוינסמסיק ,,האני'אתשמגדירה
העולם"עלהאחריותבמלואלשאתעצמואתשהקדישזההואהאני ] ... [

) 120 , DL (. גםאלאסבל,ושלציפייהשלחוויהרקלאלפיכךהיאהמשיחיות

האחריותאתההופכתהאלוהי'לדיברואינסופיתרצוניתבלתיפתיחותשל

המבנהאתמכוננתלאחרהאחריותהעצמי.שללהרחבההאחרבעד

מחוץאלנקראשאניהעובדהאתהעצמי,שלהחיצוני-פנימיאוהאקס-סטטי

עשוימישואליםכשאנחנובמהותי.אותימגדירלאחר~תושהיחסלעצמי

שלשסבלםמכךמשתמע ,"?"אניהשאלהאתמציביםואזהמשיחלהיות

אנחנואחר.אחדאףשלולאאחריותנו-שלנו,להיותבהחלטעשויאחרים

לכן,מי?"בידי-כןואםמישהו,שלסבלועל-ידינקראתי"האםשואלים,

כזהורגע ."?"אנישואלשמישהואימתכלפעילההמשיחיותלוינס,מבחינת

לסבלכמענהרקמגיעאינוהואכלומר,חד-משמעי,באופןהיסטוריאיננו

ניתנתואינהההיסטוריהזמןאתחוצההתביעהאחר.אוכזההיסטורי

שלהלוגיתמסקנתולפחותזו-בהיסטוריהמקומהמתוקףלרלטיביזציה

מקוםאינהלוינס,במונחיהסינכרוני'הזמןמסגרתוגם .הלוינסיהטיעון

שה"מי"מאחרהמשיח,הוא"מי"לבטחנדעלאלעולם :המשיחשלהופעתו

עדהנשנה ) dit (~~זקר-המשיחיותשלפעולתהאופןהואהזההשאלתי

שיהיהסיבהאיןלמעשההאתית.התביעהשלעצמותהאתצרבעודואינסוף,

הואאחריםשללסבלםהנענההאניאני:זהיהיהשלאסיבהואיןאני,זה

האתי.היחסאתהמגדירהואאבל-אפילוקונטינגנטיות,

נתפסותכאחתופוליטיקההיסטוריהנראה,כךהמשיחית,מהפרספקטיבה

איננואםשהריאבסורדיות,אפילומוצדקות,בלתיושרירות,כשרירותיות
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הולךשלנוהמשיחיתמהרגישותמשהו-שבהיסטוריההאבסורדאתחשים

שלהמשיחיתלרגישותמתייחסלוינסכיברורקשה""חירותבספרלאיבוד.

שלהשרירותיתהאלימותאתחווהשקפתופישעלהיהודים,מסוים,קולקטיב

לפעולאותםדןהיהודיםגורלקובע,הוא •כךמשוםההיסטוריה.אירועי

השרירותיותממיןאינוזהוגורל-האוניברסליעםהפרטיקולרישלליישובו

הזאת,הטענהאתאבלהכרח.אלאהיסטוריים,אירועיםהמאפיינתהמסוימת

כמולדינםההיסטורי,הזמןאתהחוציםהאתית,והפרספקטיבההגורלבדבר

היסטוריים.ומדינהעםכמקום,בישראללדוןעוברהואמהרהעדכאשרשוכח

מתבצעתאיננהולפיכךגורלהיאהיהודיםשלמשימתם •אחדמצד

המגלהונשניתחוזרתבמשימה •ויחידאינבחרבגורלמדובר :ב"היסטוריה"

ה"גורל" •שנימצד jפרטיקולרייםהיסטורייםלאירועיםשוויון-נפש

הציונותלהצדקתלוינסשלטיעונואתשמבססהואהזההא-היסטורי

ההיסטורית.

שמאאו-ונוהגיםאמונותשלמערךהיסטורית,תנועההיאהציונותהאם

אםכלשהו?הכרחמתוקףבהיסטוריהונשנההחוזרא-היסטורי,"גורל"היא

נתפסתההיסטוריהשהרילהיותה,מוסריתהצדקהאיןאזי-היסטוריתהיא

רק ;והמוסרהצדקסדריעםדברלהםאיןאשרמקריםשלשרירותיכרצף

הזמןאתהחוצה •מוסריכהכרחלהיתפסעשויההיאא-היסטוריתבהיותה

זאתובכלההיסטוריה.שללאבסורדשמחוץמשמעותונושאההיסטורי

הכרחשלמסוימתמידההמפעיללגורל,לדינםשלבטיעונוהופכתהציונות

ההיסטוריה.בתחומי

כמו-עצמיביטולכדורשהאתיהיחסעללדינםשלדבריוגם •לכךבדומה

 •למשלוהזהות.האוטונומיהמושגיעלהנשענתהציונות,עלבכתיבתונשכחים
שלוהקמתה"הציונות :כותבהואהיום",יהודית"מחשבהשכותרתובמאמר

בכלהאניאלחזרההיהודית,המחשבהבשבילמשמעותם,ישראלמדינת

כינדמהכברכאן .) DL , 215 (שנים"אלףשנמשךלניכורקץושימתמובניו

מוגדרת •ההיסטוריכלפימסויםכשוויון-נפשהוגדרהקודםאשרהמשיחיות,

-מגישותהתפלגותתוךההיסטורית,הציונותשלהמוצאכנקודתעכשיו
המסורתביןנחרץבאופןהמפרידות- 9רןזג'קליןשמנתחתאלהלמשל

פוליטיים.במונחיםעצמהאתהמצדיקהכתנועההציונות,לביןהמשיחית

 :למשלכותב,לדינם

אי-השתתפותהאתתירצהבשניםשמאות"ישראל",הרוחניתהישרתבשביל

בניקיוןלרחוץזוכהעםכל(לאנרדףמיעוטהיותהבטענתהעולמיתבהיסטוריה

להיכנסראשונההזדמנותמהורהישראלמדינת-נרדפות)מנימוקיכפיר

 .) DL , 215 (לעולםצדקבהבאתלהיסטוריה
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הזההצדקכיברורללוינס ?להביאאמורהישראלשמדינתהצדקמהואבל

העם-כלומרבפרטיקולריזם,המתגלםהאוניברסליזםלמופתצורהמתןיהיה

 .הזמןשלמהלכולאורךאוניברסליזםשלג~אהואהיהודים,הזה,
שהואמשתמעומכך-ההיסטוריהלתוך""נעהזה,הצדקהזה,האוניברסליזם

בסק,ירהומקורווצדקמוסרשעיקרומיחסהא-היסטורי'מןבא

הקדם-אונטולוגית.

ישראלשלהמסוימתשהמשימהסבורלוינסוהאם ?הזההאתיהיחסמהו

מזהשונהלוינסשלהאחריותשמושגלזכורחשוב ?ולשומרואותולפתחהיא

כאילוהאחרמעשיעלאחריותלוקחיםאיננולנו.המוכר

אנחנוהוא:נהפוך .הללוהמעשיםמאחוריעומדיםאנחנו-עצמנו

ביכולתיאיןבינינו.היחסיםשלשבלב-לבםמהותיתאי-חירותמאשרים

למהקשרובליעושהשהאחרלמהקשרבליהאחר'עםמיחסילהתנער

(כמוהרצוןכישוריטיפוחשלענייןאיננהאחריות .החופשימרצונישאעשה

הפיכתהרצונית,בלתיבפגיע~תשימושעשייתאלא-הקאנטיאנים)אצל

-האחרמעשייהיואשריהיולאחר.היענותלפתחלנוהמאפשרלמשאב
אנילהם"פנים"לושישמיאתית,תביעהכלפינושמפנהמיעודנוהאחר

היחסשלמתוקפובדיוקהנקמה,ממנינמנעתזהומטעםלהיענות,ת 1מחויב

בחרתי.לאשמעולםלאחרהזהההיענותי

אלהלמעשיאתיתמבחינהאחראיבהחזקתךהעוולמןכמובן,יש,

קווילאותםלבתשומתלוינסמפנהבדיוקבכךאבלבהם,בחרתלאשמעולם

מצביםישבו.ותומכיםאפשריתבחירהשלתנאילכלהקודמיםאחריות,

רגעיםממש,אפשריתבלתינוראה,נדמיתהאחרל"פני"ההיענותשבהם

היחסאבל-נשלטבלתיבאופןאותנומציפהרצחניתלנקמההתשוקהשבהם

מאותהוהןמוולונטריזםהןנחדלכיידרושלאחרהזהרצוניוהבלתיהראשוני

ה"פנים"האגו.שלהעצמיהשימורדחףמתוךהפורצתיצריתתוקפנות

"אתיקהבמאמרהרודף.כלפייצריתתוקפנותכלעלגורףאיסוראזמטילות

 :כותבלוינסורוח"

החשוףהאיברהגנה,חסרותכה-הללוהעיניים ;לחמוסאי-אפשרהפניםאת

התנגדותחזקה,לכלמוחלטתהתנגדותמציגותזאתבכל-האנושיבגוףביותר

עשוישמישהוהיחידההישותהואהאחרבה.חקוקהרצחשפיתוימוחלטת

הםאפשרי,בלתישהרצחהידיעהומנגדלרצוח,הזהוהפיתוילרצוח.להתפתות

תרצח","לאשומעיםפניםשרואיםברגעהפנים.מראהאתשקובעים

 .) DL , 22 (חברתי""צדקגםשומעיםתרצח""לאוכששומעים

באופןעלינוהמושתותהפעולותסךהוראתההאחרבידי"הירדפות"אם

עלמדברלוינסכאשרכפשוטו,מתחוורמוב~ה-לרצוננובניגודחד-צדדי
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שהאתיכותבלוינסהנאצים.שביצעוהעם,רצחעלדברשלובסופוהזוועות,

לכפרהמסבלזה,ובמובןהרודף,עללאחריותהעוולמנשיאת"מע;רעיקרו

היאהמרכזיתוהדילמההנרדף,שלעניינולפיכךהיאאחריות 10האחר."בעד

האיסורשלהגבולמקרהזהוכילומראפשרלרדיפה.בתגובהלהרוגמותראם

מתמיד.סבירהלהיראותההרגהצדקתעשויהשבגבולותיוהמצבלהרוג,

איןואחריות.רדיפהעללהגותוהשואהשלבמשמעותהלוינסמהרהר-1971ב

מהלךהנרדפות,ממצבאחריותשבגזירתהגדולהלסכנהמודעהואכיספק

רצחשלאחריםוקורבנותהיהודים,אתלהאשיםשעשוייםאלהלידישחק 7tה

וכל,מכלהזאתההשקפהאתכמובןדוחהלוינסבגורלם-שלהם.הנאצי,העם

כממדלפחותאומסוים,מסוגאתיתכהזדמנותהרדיפהאתמציבזאתובכל

הואואחריותרדיפהשלהפרטיקולריהסבךאתתחליף.להשאיןאתיקהשל

"ישראל"ובאומרו"ישראל".שלכמהותואפילוהיהדות,שלכגרעינהרואה

וארץ-ישראל.היהודיהעם :המלהשלהמובניםשניאלבעקביותמצביעהוא

במחלוקת:שנויהנקודהבעודלגעתחוששהואאיןבהמשך

בלתילהקרבההמ~לדתבנטייתואוליכרוכהישראלשלהאולטימטיביתהמהות

עשוישהואהמיסטיתהכפרהאתלהביןלנראללרדיפה.בהיחשפותורצונית,

כללבצעבליאשםהיותנרדף,היותהקודש.לחםאכילתשלכמקבילהלהביא

אחריות-אוניברסליתאחריותשלהאחרצדהאלאקדמוןחטאזהאיןפשע,

האחרצדה !זראוניברסליותהיאנראיתבלתיחטא.מכלעתיקהשהיא-לאחר

עצמו.עללקחתההחירותבידרחיתהבטרםערדהאני,שמניחבחירהשל

עניינו-החופשיהאנילרעה.לנצלהברצונםאםלשקולעניינם-האחרים

לאזאתאולםבמלואה.עצמועללקחתהארזראחריותשלגבולותיהאתלקבוע

 .) DL , 290 (יהדותארתהבשםקומונה,אחריותארתהבשםאלאלעשרתירכל

הפחותהולאימהןאחתאשררבות,מסיבותובעייתיתמורכבתשלעילהפסקה

בתקופתהיהודיםשלסבלםביןבההמותוויתהישירההזיקההיאישבהן

 ,-1971ל 1948ביןכעם)הן ,כארץהן(המובןישראלשלהסבללביןהנאציזם

שנויהיהודיםגורלעםישראלשלהגורלזיהויהטקסט.שלכתיבתושנת

שלאחרותמסורותשתיהכללמןמוציאשהואמשוםיכשלעצמובמחלוקת

טעותזותהיהיותרעודמודגשבאורחוהלא-ציונית.הגלותית-היהדות

בגירושבהתחשבמרדיפה,סבלהרקישראלמדינתהנדונותשבשניםלטעון

רקוכפריהםמבתיהםפלסטיניםאלףד ooמ-למעלהשלוהמקיףהכפוי

המתמשךהכיבושועלפוסקותהבלתיהמלחמותעללדברשלא ,-1948ב

פלסטיניםאלפישלחייהםאתשגבוממוקדים","סיכוליםשקרויומהומחירו

מהופעותיהה"רדיפה"אתכאןמחלץשלוינסמוזרמאז.שחלפובשנים

שללכאורההאל-זמניתכמהותאותהומציבהקונקרטיותההיסטוריות

 ~1!1,.-ם 10
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בעיניונתפסהאירופהיהודילחיסולהנאציתהמערכההכל,אחריהיהדות.

 .היסטוריכאירוע
קיוםשלממדהיאולפיכךהיהודים,"גורל"שלמאפייןהיא"רדיפה"אם

שלאהיהודיםאתהממקםהיסטוריטיעוןכלאזי-ונשנהחוזרא-היסטורי

להתאפייןיכוליםלאיהודים :הגדרתיבסיסעלמידמוזםנרדפים'בעמדת

הנרדפותשלהזההייחוסהנרדפים.הםיהודיםהגדרתםפיעלשכן'כרודפים,

המבנהעל-ידימאףששכמוומגדיר,הכרחיזהותכתולישראל,עצמה

"נבחרים"היהודיםאםלוינס.העמידאותוהסובייקטשלהקדם-אונטולוגי

דידו,לגביהוא,וה"אוניברסלי"האוניברסליות,מסרשלנשאיםשהםמשום

הופכיםהיהודיםאזי-אתיתותביעהרדיפהבאמצעותהסובייקטשלחניכתו

היסטורית.קטגוריהלהיותוחדליםקדם-אונטולוגיתרדיפהשלומשללמופת

והתרבות.ההיסטוריהשכוננואונטולוגיהשלקטגוריההואש"היהודי"אלא

-אתיתהיענותשלבענייניםהיהודישלה"נבחר"מעמדונשמרעודכלוכך'
 :לאונטולוגיהקדם-אונטולוגיביןמוחלטבלבוללוינסשלבעבודתונוצר

לסדרמצייתאינוהוא ;להיסטוריהולאלאונטולוגיהלאמשתייךאינוהיהודי

לגבילוינסשלטענותיואתמשמשהזההפטוראבל-ההיסטוריהזמןשל

כנרדףהיסטוריתמבחינהומתוחזקהמוחזקישראל'שלההיסטוריתפקידו

להתייחסמתבקשיםאנחנוזהרקעעלרודף.יהיהלאשלעולםוהבלעדיהנצחי

אל-זמנית,מרדיפההסובלתישותכאלהזאתההיסטורית-פוליטיתהמדינהאל

הווההפלסטינים),רדיפתאת(הכוללתמסוימתהיסטוריהעםכמדינהולא

עקוריםכמיליון 2006שלבקיץמבתיהםשהבריחהתוקפנות(הכוללמסוים

לחרוגאמיץניסיוןלכלול(העשוייםאפשרייםעתידיםומגווןבלבנון),

עצמיצידוקשלהאינסופיהקסמיםממעגלולהיחלץהנקמהשלמהפוליטיקה

כתנאיהרדיפהאתממחזריםשאינםיחסיםשלחדשהתפיסהלקראתונרדפות,

קיומי).

שבהםאחרים,בהקשריםהשטחפניאלצףהתחומיםשניביןהבלבול

תרבותיים-מוקדמיםתנאיםהןונצרותיהדותכיבוטה,בגזענותלוינס,טוען

המונישל"עלייתםמפניומזהירהאתית,ההתייחסותלעצם-כאחדודתיים

המאיימיםתת-מפותחים,עממיםושארמני-ספור,הרביםהאסייתייםהעמים

 .) DL , 216 (היהודיהאוניברסליזםשלשנמצאה-מחדש"האותנטיותעל

מבחינהאקזוטיות"."תרבויותעללהתבססיכולהאינהמזהיר,הואאתיקה,

אבלהאחרים,שללרעבעיןלעצוםאמנםאי-אפשרממשיך,הואאתית,

לתקווההמייחליםנודדיםשבטיםאותםכלשלהחומדותהעיניים"לנוכח

לאמהרהועדההיסטוריה,לשולינדחקיםוהנוצרים,היהודיםאנחנו,ולחיים,

 ".לנוצרייהודיביןאולפרוטסטנטיקתוליביןלהבחיןשיטרחמיעודיהיה
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הללוהדתותאתפעםכרךשלושהאוניברסליזםאומר,הואהמרקסיזם,אפילו

הציוויליזציותשלהעצומיםבמרחביםאובדנואת"ימצאחדשה,באחדות

קוראלוינס .) DL , 216 (אין-חקר"עדהעמוקותעברןותהומותהללוהזרות

אלאלכנותושאיןמהבעלייתלהילחםכדיויהודיםנוצריםביןאחיםלברית

ברבריות.

ביןוגולשהסעיפיםשתיעלפוסחלוינסשאפילוולהדגישלחזוראבקש

לכלהקודמתהתנגשותעםהמזוהה-"רדיפה"שלהקדם-אונטולוגיהמובן

להגדירהבא"רדיפה",שלבמלואוהאונטולוגיהמובןלבין-אונטולוגיה

"אחריותביןתחביריתהקבלהנמתחתשציטטנוהפסקהבסוףעם.של"מהות"

קומונהאחריותשאותהברורכברזוובנקודההזאת","היהדותלביןקומונה"

מייחדתושתהיהכדיהיהדות.שלמהותההיאקדם-אונטולוגית)גם(ולפיכך

זאתמבהירולוינסדת,כלשלמייחדתולהיותיכולההיאאיןהיהדותשל

הקדושהלהיסטוריהיחסכלמגלותשאינןדתיותמסורותמפנימזהירכשהוא

העםזהשערורייתישבמהלךפיעלאף ) DL , 216 (ויעקביצחקאברהם,של

בלבדכנרדףסבירבלתיבאופןמצטיירישראל)עםכאמור,(המזוהה,היהודי

שונה.למסקנהולהגיעעצמונגדלוינסאתלקרואאפשר-רודףאינושלעולם

אתית.בדילמהאותםומציבותקוראיהןאתפוצעותעצמןלוינסשלמלרחיו

כתנאינתונהדתיתמסורתהמניחהלוינסי,הטיעוןשלהפנימיההיגיוןלמרות

הגיוני-אחרות"מסוכנות"מסורותמכללהומוציאאתיתלאחריותמוקדם

אינוכיטועןלוינסשבובמקוםכאן'דווקאפנים-אל-פניםמפגשעלשנתעקש

אותנו,פוצעותשהןבגללואוליאותנו,פוצעותשמלותיופיעלאףאפשרי.

באי-הדדיותו.כואבהזהשהיחסכמהכלבעדו,כאחראיםמוחזקיםאנחנו

השנייםלאחר.האחריותשלהאחרצדההיאלוינס,אומרהנרדפות,

הערכיותהיאהזאתהזיקהשלהאובייקטיביתוהמקבילהמיסודם,קשורים

אפשרי,בלתישהרצחהידיעהומנגדלרצוח,הזה"הפיתוי :הפניםשלהכפולה

לתגובהלהובילאמנםעשויההנרדפות ,,הפנים.מראהאתשקובעיםהם

עמדולאאופןשבשוםאלהנגדרצחניתאלימותשללנקיטהאפילורצחנית,

שאניהאדםלוינס,מבחינתואולם, :נקמהמבקשיםעליהםהעוולותמאחורי

שמונעזהוהואאתית,תביעהאלי"מפנהעצמיתהגנהבנימוקילרצוחמתפתה

הזאתמההאנשהבדיוקבוקעתהאתיתהתביעה ,,בתגובה.לרודףלהפוךממני

גורפתתביעהבהיש-נרדפותשלממצבנובעתשאחריותהטענההפנים.של

עםהנרדףאתמקשריםאיננואםבמיוחדשלנו'האינטואיציהאתהנוגדת

לפיההטענהאבלהאחר.הצדביצעאותההפוגעתלפעולהשהובילוהסיבות

לאולעולםנרדפתתמידהגדרתה,פיעלהיא,כלשהיהיסטוריתאנשיםקבוצת

גםאלאלקדם-אונטולוגיה,אונטולוגיהביןבלבולרקלאכברבהיש-רודפת

10 D.l}\!I~ 



 161נחרצהאךאפשריתבלתימשימה

חסרתלתוקפנותמרוסנתבלתיולהיגררותפושעאחריותלחוסרהיתרמתן

מורכבת,היסטוריהאמנםישליהודיםעצמית"."הגנהבנימוקיגבולות

נטבחובהםהריכוז'ומחנותהפוגרומיםהאנטישמיות,סבלותאתהכוללת

שלנוספות,היסטוריותגםישליהדותאבלבני-אדם.מיליוןמשישהלמעלה

הפוליטיולגורםלאידיאלשיחסןקדם-ציוניות,ותרבותיותדתיותמסוררת

זררכיהיהדות,שלמהותההיאנרדפותכיהאמירהביותר.שנרי"ישראל"

כאמתלכןומזוההכאוניברסליהמרכןיחידאיקדם-אונטולוגיממצבנגזרת

היהדותשל ) agency (הפועלתמהסוכנותמתעלמתרקלא-זמניםחרצה

לניתוחאפשרותכלחוסמתגםאלאבשמה,המבוצעתומהתוקפנות

בהכרח.וספציפימורכבתרבותי-היסטוריי

לחייםקשבעלינוהפוקדלדיברשלהן,המאנישלציורילפנים,קרהמהאז

שתמידיחסיםבמערכתנישולי-שליאתהגוררתלתביעתוהאחר,שלהפגיעים

שלאלאפניםשלפיגורהלאלפנינועומדתפתאום 1בראשהאחראתמעמידה

"אנחנו"איזהאלא-הזהה"אני"אתרקלאלבלועהמאייםפנים,חסרשבט

שבההיסטוריתבעמדהעצמומצאהמשיחיותלתפיסתשבניגודקולקטיביי

איןהאוניברסליות.רוחאתנושאהנוצרי)שאר-בשרועםיחד(ארלבדרהוא

אסייתיותאיזורק-בשמםלנקובשאפשרערביםולאאסלאםלאכאן

בערללשאתשנבחרהעםאתלבלועהמאייםמשהרפנים,חסרתמעורפלת,

יכוללאציורישרםעצמה.האוניברסליותעלגםמאייםרככךהאוניברסליות,

לחתורמאייםהפנים,חסרהזה,שהאחרמשרםהזה,האחרשלמפניולכקרע

הציורישלהמורשתתחתהפנים,אתהמכניעההמסורתשלקיומהעצםתחת

עצמו.הזה

הלרינסי,האתיהמעמדשמאחוריהאשכנזיתהיומרהלעינינונחשפתכאן

בזכותישירטיעוןהיאהללוהשוררתביןלקרואשאפשרהאחרונהוהשררה

מזהשרנהאינוההיבלעותפחד .בארץ-ישראלהיהודיהרובשלהשלטון

ארמחדשהכרחחלוקתשלאפשריותמהשלכותחרדיםישראליםשמשמיעים

הציונותשלתפיסהכלהאופקמןבאחתהמסלקתחרדהבצוותא,החייםשל

יוצא"הגורלעלבדבריוסייגללאמפליגלרינסדר-קירם.שלכפילוסופיה

והושלטהשנוסדהכדתבתפיסתוהאסלאםנגדויוצאהיהדות,שלהדופן"

דעת.חסריעמיםבתמיכתדרכואתשפילסכריזמטיימנהיגעל-ידימלמעלה

שוכחלרינסהאסלאם,שביסודהליקויבדברהזאת,הטענהאתלטעוןכדיאבל

משה,מאשראחראינוזהושמנהיג-מנהיגעל-ידינוסדההיהדותשגם

המצרי.

לאמולהלהעמידחשובולכןהרות-גורל,השלכותישזראחרונהלשכחה

נושאתהיהדותאםכיהזוכרסעיד,אתגםאלאבה)לקה(שלאפרוידאתרק
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יהודי.שאינובמההיסודמןמסובכתהיותהבזכותזההרי-כלשהימשמעות

היסודאתולהרוסלעלותהמאיימיםלוינס,פוחדמהםהרעביםהשבטים

אותםסעיד'בעיניהם,הלוינסית,הציוויליזציהאידיאתשלהיחרדו-נוצרי

עללשמורמקפידההגלותיתשהיהדותופליטים,מנושליםאותםנזקקים,עמים

למייסדזהברגעההופךהואסעידפרדוקסלי,באורחעימהם.אתיתסולידריות

המכונןיחסהאלהיהדותלהחזרתקוראלפחותאוהיהדות,שלהלא-אירופאי

שלהנודדת"הגלותית,"התודעהעלסעידדבריאתזכרוהלא-יהודים.כלפי

אדירות,"אוכלוסיןתנועותשלזה"בעידןאותם,הקושרתהיהודיים,החיים

מבקשאלה"שבטים"מפני .) 50(עמ'ומהגרים"גולים"פליטים,שארעם

אלינושמפנותהאוכלוסיותאלהסעיד,לדעתאבל,-היהדותעללהגןלוינס

ומעקירהמרדיפותשסבלוכמיהיהודים, ;והפוליטיתהאתיתהתביעהאת

הזאת,להיענותיכולתם.ככללהלהיענותנדרשיםההיסטוריה,לאורך

מוחזקיםאלהשבטיםואם-האתיקהעלבדבריולוינסמתכווןכמדומה,

מחייבת.אואפשריתאינההיענותשוםאזיפנים",כ"חסרי

לעתידשקוראכמיסעידאתלהביןזאת,עםדורשת,זומחייבתהיענות

מ~ברמרוכזסתםלאהאחרזהבעתידלוינס.מדבריהנמשךמזהשונהפוליטי

שכמוהפרדהגדרבנמצאואיןבאלימות),ונשמרנקבע(שבעצמולגבול

עללחשובעלינוכיצדהאחר.שללסבלולהיענותהאתיתהתביעהאתמבטלת

ביןלהבחיןמטרתוכל-הגבולכאשרשכזו,גבולותחוצהאחריות

על(שחיהשלמהאוכלוסיהולהפוךבזוזולהתערבבמהןלמנועאוכלוסיות,

 ?פניםלחסרתבממוצע)ליוםדולרכשני
ביותר,הגרועיםבדמיונותיוההפרדהגדראתמעלההיהלאלמשל,ברבר,

-היוםאבלבצוותא"."החייםלאידיאלמתנגדיםיימצאושתמידידעאםגם
אינןכשהפניםאלים,ומשטורוגדרותגבולותבידינאכפיםבנפרד"כש"החיים

כשאפילולהראותן'המסרביםהתקשורתבכליכמשמעו'פשוטועוד'נראות

מאלהומתעלםישראלעניילעזרתבמגביותחלקלוקח"הארץ"כמועיתון

עלינוכיצד-עזהרצועתשלהנצורהמושבבתחוםרעבבתנאיהמוחזקים

שלבאמונתוכלשהוהיגיוןכמובן,היה,לאחר?המחויבותאתהיוםלחשוב

היומיוםאורחותמתוךלממסד'מחוץשתצמחחדשהפוליטיתבבריתברבר

פתרוןשיביאולשיתופי-פעולהמסדותהווהבצוותא,והעבודההחייםשל

חינוךמוסדות-כאלהקהילות .באזורהמתמשךלסכסוךוצודקלא-אלים

עדיין-משותפותהתנגדותתנועותדו-לשוניות,תיאטרוןהפקותמעורבים,

לנורמהשהיהפניםהסתרבאותונעוצההבוערתהבעיהאבלביותר'חיוניות

מוקדםתנאיהיא"ישראל"ללאוםההשתייכותאםהמרכזיים.התקשורתבכלי

מדינתשללגדרותיהשמחוץלאלהאתיתערבותכלאיןאזי-אתיתלערבות
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מכווןשסעיוייתכןזהרקעעלאתי.יחסואיןאחראיןגםומכאןהלאום,

הלאומיותלצדחייםשלבדרכיםאולישתושגופוליטית,אתיתלברית

האתוסשלה~ךנ~זיותאתהשובריםחייםהאישית,הזהותלצדהמיידית,

אפליהכלהדוחהפוליטיבמבנהרקייתכןכזהשמהלךמוסיפההייתיהלאומי.

ביקורתית,היסטוריתלחשיבההגבולרעיוןאתפותחדתי'אואתניבסיסעל

האלימים.וההטרדהההדרהנוהגיאתבאחתומפסיק

המחשבהשחרורמתביעותיה,ההסתלקותהלאומיות,פריקתיוליכולאן

אדוארד' ,,,-ןבהשללתובנהקרובזהיהיההאם ?אחיזתהמצבתוהרגש

שבוחדש,פוליטימבנהשללכינונוחיונימרכיבהגלותיתבתודעהשראה

יחסיםרשתאלהחוצהתושלךאלאעצמהעלותתקפלעודתשובלאהזהות

מדוברלא ?הזהרתיהקיבעוןבמסגרותהבדליםמטשטשתשאינהמורכבת,

אלאאני,שאינוב"אתה"להגדרתותלוישה"אני"האלמנטריתבהבנהכאן

ה"אני"עלמתמשךויתורמחייבתולאהובקשרליצוריכולתישעצםבהכרה

שלה"אני-אתה"מתפיסתיותררדיקליתמחשבהדעתי,לעניותוזוהי, ;הזה

ביותרהמענייןבאופןומתגלמתהלוינסיתלגלותיותהיאהמחשבהברבר,

 .סעידאדוארדשלבעבודתו
אולינצליחדברשלשבסופומיאתבחשבוןלהביאעלינומפתיע,באורח

הלאומיות.שלידהלהישגמחוץאלהמובילהלדרךלצאתשנוכללפנילאהוב,

חנהשלהאחד-טקסטקטעיבשניהאחרוןבזמןנתקלתיבמקרהלגמרי

אותםמציגהואניביניהם,משוחחיםשכמו-דרווישמחמודשלהשניארנדט,

שלוםגרשםמצדקשהביקורתספגהכזכור,ארנדט,אפשרית.כשיחהכאן

עלארנדטשלדבריהבעקבותבירושלים"."אייכמןספרהפרסוםלאחר

חסרתשלוםאותהכינהבת-הזמןהיהודיתהמדיניותשלהמופרכיםהחזיונות

שקשהמושג,קייםהיהודית:"במסורתמירושליםלהכתבאף-1963וב 11לב,

שמץמוצאשאינניישראל'אהבת-למדיממשיהואכןפיעלואףלהגדירו

השמאלמןשמוצאםרביםכהמשכיליםכאצליקרה,חנהאצלך,ממנה

השמאללחוגישיוכהעלכלקודםארנדטחולקתבתשובתה 12הגרמני."

עלמענייניםדבריםומוסיפהמרקסיסטית),חיתהלאארנדט(אכן'הגרמני

 :ישראלאהבתבהאיןכיההאשמה

 :סיברתומשתיאותי'מניעהאינההזחהסוגמן"אהבה"שרם :בדבריךצדקיש
אתלאהגרמני,העםאתלא-קולקטיבארעם"אהבתי"לאחייבימימעולם

מןדברכלארהפועליםמעמדאתלאהאמריקאי,העםאתלאהצרפתי,העם

מכירחשאניהיחידהאהבהוסרגחברי,את"רק"אוהבתאכןאניחזה.הסוג

חשודהבעינינראיתזריהודים""אהבתשנית,בני-אדם.אהבתחראברומאמינה

שחראדברכלארעצמיאתלאהוביכולהאיננייהודייה.שאני-עצמימשרםלמדי,

שיחהעללךלספרליחרשהזאתלהבהירכדיממני-עצמי.נפרדבלתיחלק
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-אי-ההפרדהעלשהגנהבכירה,פוליטיתאישיותעםבישראללישחיתה
 :האלהכדבריםאמרהאישיותאותה .בישראללמדינהדתבין-לדעתיההרסנית
בעםמאמיןאני ;באלוהיםמאמיןשאיננימובןסוציאליסטשבתורלהבין"עלייך

דברהשבתילאמדיהמומהובהיותימדהימה,הצהרהשזוחשבתיהיהודי."

בכךחיתהבעברהזההעםשלגדולתו :כךלענותיכולההייתיאךרגע.באותו

גדולותהיוכלפיוואהבתושאמונתוכזאת,בצורהבווהאמיןבאלוהים,שהאמין

 ?מכךלצמוחיכולהטובהאיזו ?בלבדבעצמוזהעםמאמיןועתה .פחדמכל
לעומת ;בהם"מאמינה"אינניוגםהיהודים,את"אוהבת"אינניזהבמובןובכן'

 13דיון.אומחלוקתלכלמעברלהםשייכתאניזאת,

 ,-1982בביידותבהפצצתהעוסקלשכחה','זכרדרווישמחמודשלבספדו

אהבהעושיםהם 14שלו.החיפאיבעבדהיהודייהאהובתועםהמספרמתואר

להימנעכדיישראלבמשטרתלהתייצבעליוכינזכרשהואעדמתנמנם,והוא

 :מגירושאוממאסר

 ?הזההביתשלהכתובתאתמכירההמשטרההאם
 ?יהודיםשונאאתההאםאותה.מכירהשב"כאבלחושבת,לאאני
כעת.אותךאוהבאני

ברורה.תשובהאינהזו

 ?ערביםאוהבתאתהאם :אותךשואלהייתיכאילוברורה,אינההשאלהגם
שאלה.אינהזו

 ?שאלהשאלתךחיתהמדוע
לה.זקוקיםמשאתםיותרלתשובהזקוקיםואנותסביך,לנושישמפני

טיפשה?את

אותם.שונאאויהודיםאוהבאתהאםליעניתלאאבלקצת,

שלהמחזותאתאוהבשאנייודעאניאבללדעת.רוצהלאוגםיודע,לאאני

התקופהואתהסתיו,ואתמטוגנים,דגיםאוהבואנישייקספיר,ושלאוריפידס

היהודיםאבלבשלה.בשירההערפולואתיין'אוהבואניפיקאסו,שלהכחולה

שנאה.אואהבהשלשאלהאינם

טיפש?אתה

קצת.

 ?קפהאוהבאתה
הקפה.ריחאתאוהבואניקפה,אוהבאני

ממנו.נתלששאיברמישלבכאביווחשתיממני,אףעירומהקמה,היא

אתהמהעל"ואתה,שואלת:האהובהמשתנה.ושובמשתנה,הנימהכךאחד

אוהב"אתהשואלת,היא ".אותךלאהובמפסיק"שאנימשיב,והוא "?חולם

אתגירשהאמךששדהידעתהאם .אותךאוהבלא"לא,עונה,והוא "?אותי

אוהבאינךזהבגללהאם ...אשמתי"לאמשיבה'היא "?המדבראלאמיהגד
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אתגירשהאמךששרהידעתהאםאותך.אוהבלא"לא,עונה,והואאותי?"

אוהבאינךזהבגללהאם ...אשמתי"לאימשיבההיא "?המדבראלאמיהגר

אותך'."אוהבלאאו'אוהבאינניולכןאשמתך,"לאעונה,והואאותי?"

וסלידהקרבהמבטאתהיאפרדוקסלית.כמובןהיאהאחרונההשורה

שזוייתכןמדובר.אחתבתודעהלאכאילופתור,לארגשבו-זמניות,

מישלהמוזרההיגיוןהכרחייאךאפשרייבלתיזיווגשלהרגשיתהפתולוגיה

בהישאוליאבלאהבה,איננהדו-לאומיותלהישאר.ומתעקשללכתשרוצה

בהישאולי ;זהותשלשאלותעלשמגחךאפשריובלתיהכרחיחיבור

בסיסהמהווהיהלאומיהאתוסשלהמרכוזיותמשבירתהבוקעתרב-ערכיות

הגלותיותמורשתהואהזאתשברב-ערכיותאי-השקטמתמדת.אתיתלתביעה

 15כמוה.מאיןנחוצהאךאפשריתבלתימשימהחדש,פוליטימבנההמבקשת

רדדפנהוערכהמאנגליתתירגמה

l 2005רסלינג, :תל-אביבסלע,יעלמאנגליתתרגמהוהלא-אירופאי","פרויד ,סעידאדרארד • 

המתרגמת].בהערתשינוייםבכמהכאןמרכאסעידשלהעברימהתרגוםהציטוט 2

, 3 Hannah Arendt, The Jew as Pariah: Jewish ldentity and Politics in the Modern Age 
. 1978 , New York: Grove Press 

הספרשלהמאוחרפרסומואפילובישראל.ארדראהלאארנדטשלזהספרכילצייןלמותר

(בבל'הרוע"שללירתבנאהעלדר"ח :בירושלים"אייכמןלעברית,שתורגםעטהפריהיחיד
עקבותבישראל,תרבותבחרגיהמתמשךנידויהשלמותנהרפלקס-זוטאמהרמהחולל ,) 2000

שלסוטראתליוותהנגזרתהמולהאייכמן.משפטבענייןאבחנותיהשעוררווהזעםהמחלוקת
וארארנדט.שלרעיונותיהעלשנשען ,) 1999 ("הספציאליסט"אייכמן,משפטעלסיורןאיל
הקיבוץ :תל-אביבפולמוס",שלמאהחצי :ארנדט"חנה(עורכים),צרקרמןרמשהדרטלעדיתגם

המתרגמת].[הערת 2004המאוח,ד

. 1963 , 4 Hannah Arendt, On Revolution, New York: Viking Press 
 . 1983עוב,ד:עםבאוטופיה""נתיבותברבר,מרטין 5

, 6 Emmanuel Levinas, Difficile liberte: presences dujudai'sme, Paris: Albin Michel 
 DL 1976 ,[להלן]

יררגןבעריכתהרהורים", :'בכתבים"מבחרבתרךההיסטוריה",מושג"עלבנימין,רלטר 7
 • 318-310,עמ' 1996המאוח,ד:הקיבוץתל-אביבדינגו,:דודמגרמניתתרגםביראו,

בצחסנהדרין 8

2005 , 9 Jacqueline Rose, The Question ofZion, Princeton UP 
, 1974 , 10 Emmanuel Levinas, Autrement qu'etre, ou au-dela de l'essence, Paris: LGF 

176 . p 

ב-אדירהלהשפעהזכרמאושוויץשדיכררנרתירלוי,בפרימרלימיםשהוטחהלביקורתבדרמה 11
ביירותעלההתקפהאחרימהציונותידירמשךכאשראמריקאים,אינטלקטואליםקרב

עלאחריםוניצוליםלידמרפריחתמו ,באושוויץזיכרוןלטקסנסיעהערב ,דרבשנה .-1982ב
שלבזכויותיהםלהכרהשקראהעצומה , La Republicaהאיטלקיביומוןשהתפרסמהעצומה

למדכאיםחירותמלרחמיהישראליםהמפציציםהפכו-1982בלהשקפתו,האזור.עמיכל
מישהושלהיחרדיחראאחד"כל :כתבלדיפרימרמחירויותיו.אחרמיעוטהמנשליםחדשים,

מידיהעםרצחאתששרדכמיהישראלים."שלהיהודיםהםהפלסטיניםוחירםאחר,
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באטלרג'רדית 166

מוסריתמבחינההיוםישראלמדינתשלמעשיהאתלקבליכולהואאיןלוי,הוסיףהנאצים,
], Carole Angier, The Double Bond: Primo Levi, Biography, New York: Viking Press 

688 . 2002, p [. מיכמובןהיוובגין.שרוןשללהתפטרותםלויקראושתילהסברהאחרי
לידםלשחקרקכשלוגלויהביקורתעלולהמלחמהשב:\,'תותבטענהלשתוקבושהפצירו

קראאףמותו,לפנישניםשלוש ,-1984ובבעמדתואיתןניצבהואאבל-ישראלאויבישל
הכבושים.השטחיםמכללסגתלישראל

 • 92עמ' , 1982עובד,עםבגו","דבריםארנדט,'לחנה'מכתבשלום,גרשם 12

זיכרון,היסטוריה,והמוות:"האומהזרטל,עדיתמתוןלקוחהמכתבשללעבריתהתרגום 13
 • 208-207עמ' , 2002דביר,פוליטיקה','

סלמאןמערביתתרגם:אוגוסט',';המקום:ביירותהזמןלשכחה,"זכרדרוויש,מחמוד 14
 • 106-104עמ' , 1989שוקן,מצאלחה,

ב-דרווישמחמודששםהדבריםאלה-בעתיד"הדבקהווהעלמאבקהיאשלי"הנוסטלגיה 15
אמות'אםאומר,"הואכשיחה:בנויהואגםאשרלו,שכתבבהספדסעידאדוארדשלפיו

רחוקההיא'האםשואל,אניבידיך.'הזאתאפשריתהבלתיהמשימהאתאשאירלפניך,
'אנחםעונה,הואלפניך?'אמות'ואםאומר,אנידור.'שנות'כמרחקעונה,הואמהשלמתה?'

לפניך'אמותשאםתשכחאלאבלתו~ם.השגתאלאאינויופי :ואכתובהגלילהריאת
-לאמעשיתספק,אין-אפשרית!'"בלתיבידיךהזאתאפשריתהבלתיהמשימהאתאשאיר
הבלתיהשערורייהאתולחיותלשובעלינוכןמשוםובדיוקכ,ןכלנחוצהאבלבטוח,

פתחשייפתחכדימחשבתנו,ואתדיבורנואתהמתניםהאילוציםאתלהאירהזאת,אפשרית
 Mahmoud Darwish, "Counterpoint: Homage to Edward Said", Le Monde •לעתיד

) 2005 diplomatique (January 
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אליוט . oת.

ק i~רו·פראלפרד .ג'שלהאהבהשיר

S'io credesse che mia riposta fosse 

A persona che mai tornasse al mondo, 

Questa fiamma staria senza piu scosse. 

Ma per cio che giammai di questo fondo 
Non torno viva alcun, s'i'odo il vero, 

Senza tema d'infamia ti rispondo. 

מופניתשתשובתיחשבתי(אילו
לעולםפעםשיחזורלמישהו

 ;ערדרוטטתהזאתהלהבהחיתהלאאזכי
שמעתיאמתאםשאיש,מאחראך

האלה,המעמקיםמןחיחזרלא
ביזיון)חששבלאלךערכההריני

 . 66-61כ"ז,התופת""טורדנטה,

בךם, /o ~ךtזז;ן, י~~ •גל.זןננרזזי
השמיםעלשר~ענכשהערב

••••••T 0."I T ---ז-• 

f ל~דסש ?7חרלה~iJ ~ 7 סד; 
ט~~ים,-r1זזי~ךחרברתגל.זןננרזזי

מלחשיםמפלטים
• 1 ° T 0 -1--. 1 

על~ברתננאכסכירתלילרת-כד~דיםשל
••• •• r • r - r - r :-

 ;זןפותל Wלפרת R ~ס.ךת 1ל W~דות 9~ז;ו
 ~~ ?Z7~ע~ן fלים o/7ז;ו~tיךחרברת
ךתרק,~סארןב

 ...מרסזתק~זק:ה;נזן 9z;, ~ 9או
 '?אומרזה'מה :ז-ושאליאלהר

-• r r -• -:· ·• 

 .ך;נ~רגל.זןננרזזי

iJ לו,~~יםהר~ה,לון~
ננמינכלאכג'לר.זכות

T 1- ••• •ן •. 
0 

 ~wם (»
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v ד~ל~iJ ה·ב~iJ זpגנוז5ת ך~;;ז::ז~ o/ ~ת,ש, 
Wiv זiJ הב~iJ זpלועוז5ת ך~;;ז::ז~ o/ ,שות~

 ,בר.~ v~פותז5תשונו 7 ג;:ל.ק Rל
של~ל~,תועלניביםעלהשז-ןהה

• : -f • : - : • • - T 

~.רנות,ז-~וך ?iגנו~ללפולל~יז::ז~סך
ry דליק;r~7 י~~-לPiJ ~סר עס~?~ת 9ך~

i:זצ;ר~ך~לדר vטו~ר Rאול.יל~דזגך~ה
 .לאלז-ןרונרדםהכיתסביב

:• --· :·:-:-:-

~ת oסבוא ,,ע ן~; 1$ך

 ,של,?:ך;ךחובז;ו:rךליק~ה·ב iJז Wiל
 ;~שות /o ~גנוז5ת ך~;;ז::זי.ז
~ת oסבואעוד .ת~ vסבוא ,,ע

 ;ז:ר~גש w~~יםל~גש~~ים:;כיז oד
ז::זת, 1ךרונ,.ראת iJ~ת oסבוא

יריםשלוימיםמפעלותלכלעת
•• : T -: : • T : ' ,"' -ז• 

iJ לז::זת 1~לק~זק:הךשוז.ןטותז.ירימות; 
לי,ך~ת~תלך
ז;דלטות, iJ-י~?ז5לףעודך~ת

ז.יז:זיקות,ךז5לףיקות t;>t?ז5לף
 •לי R~םה.ה 7ב W ~ Wל~~י

9iJ ה ?.7הולון~ W קור,ים

 .ול'; tל~ fי ?i ~ןנות

~ת oסבוא ,,ע ן~; 1$ך

 '?ר W ~5ז'~ין '? ז~$/'~ין :לצ;רהות

ישרולרדתלפנותעת
•• ' : ; •,• ','T T T 

-ר iWiJע 1 י.57ז~ ה~~ Rדז::זת R~ם
 )' !~יש vריז::ז R ז:i'~ין :יאז.יר~גiדם

I ק.ט-נ'R ,כרארון 11רr~?דיש, 1$ךז.י

-להד~ישסנכהעםצנ~עהעניבה
 •:-: 'T T' ; ז•-;

 >' !~יש o ם:ל,?ד;רזה'~יר :יאז.יר~ג'iדם
~ז 1$~ין
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 ?ל~ר~י~ק~ם iJ~ת

נרגעעתיש . . .. : ... -

 .ר .P ;ע i.ר vW~??ז:זיק;תו;זלט;ת iJן

-בלםאתידעז-וינברידעז-ויבלםאתני
• •,• ••' T ז-;• ; T די-:• •,• ••' T 

 ,דילי fן~.ךבןסד:ם ,ר Rנע;ת w;ד~ז:וי
f ת;~~כ R ת~דךז:וי~ה~IJ י~: 

ק;לםא;~דע,;ן~יםק;ל;ת;,ליל;ד~ז:וי

f ת;ךiJ כי;t~זפR זכר. 5!~סדיה

 ?~י z~ז;רןtזיך

-~לד~ת~יג:ם, v~ת~ם;ד~ז:וי
 .ח~~??א~ר f 9א;ז;ן~צ;ת iנ~יגךם

tיקף~.ז:;כ~ה~ה R ~ י~~ 1ף:;וזק.~~ו;זז:וי

קיר' iJ~ל ~~ך ?j(7 ~~ע~ץ
ז;,ז:זיל t15זיך
 ?לרףמלךק"ק;זגי~ךל.י~ל~ת

 ?~י z~ז;רה Jןtזיך

-~ל-~לז~תת, iךר;ע iJ~ת~ם;ד~ז:וי
ועירמ;תת iףלבנצמידיםנד;ת iעע;ת iזר

: ; ; • • : T ; •• ••• 

 ) !ת iח~מת i~בןררקלמרת .P ??;~אור ל;~(

הפרשההנשםנגללהאם -. . : --·.· -... 
 ? אי,.?i tפ [i~ן~ה iס י~~

 .,לסז iJ~לת iמף~ח iאסףןר,ת iךכ iנת iע iךר

 ?~י z~ז;ר iJ ,~ז~ם

 ?ז;,ז:זיל 15ןtזיך

iJ א·זגי~םw ~ןרים~רח,ב,ת ם:~ר~-זי

v בןןן~יג:ריל:;וז:וי~W 7זPiJ ך 5!ז;ר~
~ 1;?Ri'P רi ז,ו;גןדרר:;ו~ים~~זקיםזק.לתq 1לרנרת ••• 

??.ר:;בלליםרים ?Qtז~ג:יג:רי vדקל~
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בחוברתהמשתתפים

התפרסם~ד~פדרק",אלפדדשלג'.האהבה"שידאליוט,ס.ת.שלהידועשידו

וטרםם {1, ~~לבקשתנכתבהבאטלדג'ודיתשלזומסתה ;-1915בלראשונה

ם {l, ~~בהתפרסמוביטוןיעקבשלהראשוניםשידיו ;המקורבשפתפורסמה

חיהוא 1979מאז ,שבגלילראמהבכפר-1961בנולדג'בדאןח'אלד ; 9

באוניברסיטהומוסיקולוגיהלמוסיקה,באקדמיהקומפוזיציהלמדבירושלים.

אתהקים-1994בלמוסיקה.ומודהונוזרק,עודנגן ,מלחיןהעברית.

 2000בשנתבראשו.עמדואףבדאמאללההפלסטיניהלאומיהקונסרבטוריון

ביןאלבדיד,בצ'אחיתהממוקםהמשדק,שללמוסיקהאדמאוימרכזאתייסד

בסדנאותשותףדאמאללה.שלהדרומילמחסוםירושליםשלהצפוניהמחסום

ברחבישונותבמותמעללחניואתומבצעערבית,מוסיקהשלבינלאומיות

שלבמוסיקההאינטונציהתולדותעלספדבכתיבתעוסקהואכיוםהעולם.

למשפטמומחההואאפריקה,דרוםילידדוגאדד,ג'וןפדופ' ;המשדק

הבינלאומיהדיןבביתכחברומכהןליידןבאוניברסיטתמלמדבינלאומיי

הראשוניםשידיוואלה ,בצלאלבוגדהוא , 1979יליד ,חידשפלדיונתן ;בהאג

גילי ;ם {l, ~~בבקביעותמתפרסמיםזנרבנקשמעוןשלתרגומיו ;אודהדואים

;.ךליןנעהשלהראשוןספדה ;בטודונטומתגודדת , 197 4ילידתחיימוביץ',

אלוהים-שואליםאתם :לאללהקשות"שאלותב"מעדיב"),כותבת , 31(בת

ם {l, ~~בהתפרסמויעקבלירודשלשידיה ;חרגולבהוצאתאודדאהמשיב"

הציוניהשמאלסופדישלדעת""גילויעללרביןאביהמשפטןשלמסתו ; 9

ם {l, ~~באודדאולויןדורהתיאטדוןבמאישלשידיו ; 8ם {l, ~~בהתפרסמה

 ; 6ם {l, ~~בהתפרסמה "?כשדאסאאתמאפשר"מהמטרענתשלמסתה ; 8

 ; ם{נ~~מחוברותבאחדותכבדהתפרסמופרלמןנאורסיגלשלמסותיה

יונהעלסתיושירחשלמסתה ; 8 ם{נ~~אתפתחוסליקטרגליתשלשידיה

שלמכתביהלעבריתרזרפנחתידגמהבעבדכבד ; 8ם {l, ~~באודדאתהוולך

ילידתשבלייערכיה ;ם {l, ~~בקבעדדךמפרסמתריבקיןודר ;באטלדג'ודית

המשודרשליומנו ;-5ך 1 ם{נ~~בחוברותפידסמה ,בלונדוןלומדת , 1964

היא , 40בתשחם,מירי ;שלוהראשונההפרוזהיצירתהואשרותנועם

ראשון.פרסוםלהזהוצרופה,מושבתושבתלארבעה,אםמהנדסת,





מתיישניםשאינםדבריםיש
קצרים-בישראלהמפריםבחנויותהמדףחייאבל

לרכושכעתמציעיםאנו .ם~ l_!I ~שלישנותחוברותשחיפשמילכל

מוזלבמחירהראשוניםהגיליונותארבעתאת
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-ותרגוםמקור-השירההפרוזה,המםות,מיטבאתתקראואלובחוברות
שלהמםחורלעברפזילהללאפשרות,ללאבעברית,הנכתבות

וההגות.המפרות

~ l_!I יקופרמן,מאיהשירה: 1~ם.U לאור:יצחקזכאי,אוריאןפרוזה:פלח:דליהנאמן,ל

שכופר:ודד u.פפה,אילןפיופרברג,גבריאלשחורי,רה u.ויישראליתמיות: oמ

שלח TI.Uשבלי,דניה U.קפקא,פרנן,יר, oקורופאחוליותרגומים:

~ l_!I איני,לאהפרוזה:שפונט:נתלי-מוושבתאי,אהרןלאור,יצחקדוחן,שישירה: 2~ם

מופרנת u.לאור,יצחקגרשי,מה u.נבאופלו,ג'ודיתות: oמשור:ף oא , oוייתמר

 oאליאויופגנשופיין,לודוויגדרוויש,מחמודתרגומים:שכופר:ודד u.פרוידנופל,ון u.וגד
שלח TI.Uקפקא,פרנן,ימונופאלה,אאוגיניוח'ורי,

~ l_!I אלישבאלופמן-קידר,רונןשירה: 3~ם.u ,גליל,לילךפרוזה:להב:הילהגרינבאום

מופר,נת u.·דר, nן onגרש.ימה u.נבויארין,דניאלות: oמנאמן:ל u.ילאור,יצחק

תרגומים:-קךקוצקין: yךאמנוןקורן,אלינהפרנקל-אלרוא.יופלנ.י u.משדרור

שאמיאידה u.קפקא,פרנן,יפארה,ניקנורברכופ,ברופולופ

~ l_!I אשרוןאליהו,אלישירה: 4~םD , לאהפרוזה:שז:להב,הילהצבר,שמעוןהירש,רוני

נחושתא.יאפרתמחוזא.ייואבלאור,יצחקות: oמלאור:יצחקגר.ידיתהאינ.י

o תרגומים:רוז:ג'קליןפפה,אילןנאור-פרלמן,יגלo בולורגוןo , שוויופרקורופo 

משלוחודמי li!J 5+1 li!J 50:גיליוןכלמחיר

ייהשכמהייעמותתלפקודתהמחאהשילחוהחוברותלהזמנת

JJ 1 3םםךלi!.ו X מl!JD להזמיןשברצונכםהגיליונות

לכתובת:שלחוההמחאהאת

 612-40אביבתל , 2-4105ת.ד.מטעם,

-אשראיבכרטיםבתשלוםגםהחוברותאתלהזמיןניתן
 050-6:5712-42לטלפוןהתקשרו
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~ l!I אברון,נדבשירה: 5~םD בולורגוןD , מחן,נמרודלהב,הילהנרמל,יעודדהירש,רוני!J צלאן,אול

בוגר,ג'וןוח: oמנאמן:יעלבונה, oלידפנילאור,יצחקאורלב,איחמרפרוזה:שבחאי:אהרן

T יל'l לT , לורעואלחייםD הרולדנץ,ךןיאללאור,יצחקזנדבנק,שמעוןהנד,לאריאלק,י!J ,ינטר

שבליערביהרז,דפנהרגב,יואל

~ l!I איאירשירה: 6~םD ,ולין!J מחמדפרוזה:שטרנברג:ליאורלהב,הילהלאור,יצחקלו,ירימו

נועםבמבה,אשילוח: oמפאר:מיכלנאמן,יעלרה-האן,יעקבישראלגליל,לילךאלמאעיוט,

קורןאלינהפרלמן,נאוריגל oמטר,ענחאלרוא,יפרנקלטלק,י oחומ

~ l!I איאיראליהו,אלישירה: 7~םD ,להב,הילהלאור,יצחקדוחן,שיבולנ,דאוואןוליןlll ,ריבקיןlJ"l 

נאאלוח: oמרה-האן:ישראליעקברוזן,יואבאינ.ילאהפרוזה:שדוח:נעםוילקה,מריה

עשחגדעוןלאור,יצחקחלוזין-דברח,לין , Dךייויאוריגינצבורג,קולובדיו,אלןאלטוחי,י

~ l!I הופקינמגליגירודשירה: 8~םo , גליחמחן,נמרודלוין,דודלהב,הילהo ,קורדונרוןליקטרo ק,י

קה oפרנציאיחן,מעיןפרוזה:שחר:יודיחשדוח,נועםשבחא.יאהווןריץ.יאדריאןריבקין,ורד

זרט,לעדיח , oהעמירהבאומן,זיגמונטוח: oמפאר:מיכללט,י oושאנאמן,יעלטנברג, oגר

עמיחגישחיו, oשירהלובין,אבילאור,יצחקישורון,אבוח
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