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לאוריצחק

ההיסטוריהחקרעלהרהורים

לה,'שהיולבנוןבמלחמתסרהלדברתיחפזונאאללעשרתו,הדברקלאםגם

ראשית,בהם.לזלזלנטינואףאוליראש,הקלנובהםיתרונותשנילפחות,

בגללאולישנ~נ~.קודמות,למפלותבניגודמ~לה,בשם i1לכנרתמדיפשוט

המפלותבכלכמרשנית, ;ניצחונות~שםהעבר'לשרןשלכלשהידלות

קללבנוןממלחמתגםהנהשרדו,ביותרהבכיריםמפקדיהןאשרהאחרות,

בלבדזרלאבעבר,מסקנות.ששרדו,הבכיריםהקציניםבעזרתלהסיק,

"מלחמתכמרנשגביםנשמרתכרנובתבוסה,הסתיימואשרשמלחמות,

מהןשבכמהאלאהדין",יום"מלחמתארהישועה","מלחמתארהשחרור",

מררי-מורינו'מורינו'לנרמסרואופןבכלכךביותר'בכיריםמפקדיםנהרגו

להנמצאולאמסקנותלהסיקהחקירהרעדתברארעםוהררי-הררינו,הררינו

והכוללת,המקיפההבחינהמןכלומרההיסטורית,הבחינהמןראויותעדריות

לכנרתשמיטיבהכמר-השכולמשפחתשל i1לכאבהכבודכלעםכי
T : 

מפרןריםאדםבניהמוניהמתפתחתהעבריתהלשוןאחדפשוטבדימוי

השכלהכלחסריחלקםפשוטים,מאנשיםלבקשאפשראי-חרבושחייהם

לסכם-כאבבזמןהחשיבהמצבעללדברשלאהיסטוריוגרפית,ארצבאית

שהשתתפוהאלופיםכלהנהלבנון'למלחמתהנרגעובכל ;המלחמהאתולנתח

שנתרן'לשנתארלצמיתותהארץ'אתעזבושלארקלא :זמיניםנשארו-בה

מעדיפים,ועררםהעדיפו,אףהםאלאעצמם,ההיסטוריוניםשנוהגיםכדרך

ממשיכיםהםכאשרגםישראל'בתחומימעונותיהםמתוךעסקיהםאתלנהל

ובכללרחוקים,לשליטיםייערץומכירתו,נשקפיתוח-צבאייםשדהבעיסוקי

ברחבי-לווייניםועסקיפרטיזנים,לעינויהקשורבכלהדרכהזה

יוחלטאכןאםאפשר,בהחלטולפיכךאסיה,ומזרחאפריקה,לטיבו-אמריקה,

מהם 680אדם,בני 35ס, ooכ-נהרגובה ,לבנוןזורעתאתאחדיוםלחקור

הנכים,הטבוחים,שלהגדוללמספריחסיתקצרה,תקופהבתרךישראלים,

רקלאבצידון,למשל,אחד,אישיותר.הרבהגדולמספרהזועקים,היתומים,

פינויפקודתארתהמאז ,מפחדלזעוקבלי 1982מאזלישרןמצליחשאינו

ר'שלהנועזיםשצנחניואחריתיכף , 8.6.82שלישינירםבעקבותיה,והפצצה

 11~~נ,ום



לאוריצחק 6

הפינויפקודתלאחרעשורשנולדילדו-שלו'שגםאלאמצפרן'העיראתאיגפו

פעםבכליותר,דקבקולרקאביר,כמרממשזועקהילדגםשמרק,אותרשל

שלהפצצהארהפחדה,לגיחותהעירעלעטיםשלנרהאווירחילשמטוסי

הילווה.אלעיןהסמו.ךהפליטיםמחנה

אתלזמןיהיהניתןלכנרן'מלחמתאתאחדיוםלחקוריוחלטאכןאםרבכן'

ביתצרבאמצעותגםביותר,מפורטיםולתחקיריםבירורלשיחותהאלופיםכל

יבוארשהםספקבכללאיןכיאף-נהרגולאתת-אלופיםגםאגב,-משפט

היסטוריוניםביןישגדולהקירבהההיסטוריה.לחקרלעזורכדימרצונם,

להיסטוריונים,גםכמרהבכירים,למפקדיםמומלץגםכךומשרםצבא,לאלופי

ברועדתלומרמהלוישכישסבורמיולכלומשוררים,סופריםעללדברשלא

כךולצורךבחיים,להישארהבאה,המלחמהאחרילקרםשעתידההחקירה

ישכילולמעןבראש,לקפוץלאלפחותארבה,מהשתתפותלהימנעאפילו

גםלספריכולכזאת(כישםאירעבדיוקמהרקולאשם,אירעבדיוקמהלספר

בקתתה),אפרבתרךקטועת-רגלייםפלסטיניתארהטנק,מגחליד-רב"ט 1אכל

קרה,שכןלמהבהתאםרגםשקרה,למהבניגודהוחלט,בדיוקמהלספראלא

כלומר •כרתכיולמען •יי wעראתלהקריביכולאינוההיסטוריה~דע •,בקיצור

החיים,אצלהנזכריםוהמתיםהחיים :חייםכולנושבתוכהההיסטוריה,למען

עדשהתארכהלכנרן'מלחמתשלשבחיהגדוליםכאמור'הזאת,הבחינהומן

מלאברץסתםארבוערת,לבהכמרותפחהראוי'מחקרלנושאהפיכתהכדי

קצרמטרוחונורהעזובבבנייןלהשתיןשהלךאחד,למעטהאלופים,רכלדם,

תיכףה"מרסד",בראשלעמודכברשנרעדלמרותפלסטיני,ארלבנוני,בידי

והפרטיזן'מהר,כל-כךהסתיימהלאהיאאבלתסתיים,שהמלחמהאחרי

המוסדראשאתהרגממנוהטורח,מןיותרקצרמטורחמיד,נורהבתגובה,

המלחמה.לקץהביאלאזהרגםהמיועד'
2003 

 2006מארסהמאוחד,הקיבוץהוצאתצלע","ורדמתוך
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שבתאיאהרן

טניה

.א 30.03.07

מרתחבר
•• T T ,'" 

 תך.??רדד

טובר Rנ.

סלבלי~פ"ך

 0R~ל tהקרךתרך 7

מותחבר
'' T T ',' 

מותדוד
T .'' 

טובערב ...... 

~ך~זכת iJל~יתלך
 : : .-הזפדרחרבמ:ול

I,;קר אינ;:וt דדז;ןים

 ·: ..ב.אבל

ה~פההאשהמרתאת
',' T'T זז-

בנירתווהטובה
: -T : •• 

דקרתש J?:;נס ח~~5ז

 11ענ11י.-,ום



שבתאיאהרן 8

ז;וקףע;ת~יגי:;כי

החזהמעל
•• -•,• T ."" 

ך;ב~ים iJ~ז tti'iJוו;זז-ו;גי~ת
~ד j(7זק,~סז:ייךם g ~ו;: 7PiJ~ת

ן~י~ית R;:זאףלז-ו;~.ךת
בבגדיהיתדואת

: _., _., ',' : T ','T 

לששההכנסז-וי
• : -; • : • T 

w נ;~~יםן~לק,י

:p 7א;סםזק,~וכךקףזי ~ RRT ים

 .. :- : ...אתנכלנכלל"א
ש;ק;לד iJעף~תז,נ~דף_ךי

:p ץג~ןזiJ יק 9~ל~

בב;~~ם~דףך

טד~יםלחמים
: T • : • • 

חדשיםשדים
T -• :-ז • 

הזההדליכמוריקלביג.

ןה r:;:כךלימ; p:.ריקל:;גי

~ןךך 7 ג;:

~ f' וכך
האמבבטיהמעל

 ז:-:-ז-··

נבמיםאמלאהף :--: .. : -. 

כב;אשדה -: ... 

הסחבהאת
•,• -; T T 

ר~~ה~ךוכץ

 ~1!11,,1ם 11



 9טניה

בדירההולכתטניהד.
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פרלמןבאורסיגל

ונציהואדי

ולילציוןכאולרלבב'
 28עמל ' Mר

חיפהאליעזרקרית
ISRAEL 

 11.7.59נאפולי

רב,שלוםיקריםילדים

שאתםנקווהלכם.דואגיםמאדאנחנו ?מרגישיםאתםואיךשלומכםמה
ליבשה.שהגענומאודשמחתיבצהריים. 12בשעהלנאפוליהגענוהיוםבסדר.

אבל .הזמןכלהקאתיחולה.קצתהייתיאבלטובוהאוכליפהה"הרצל"
שעות.וחצי 2שלקצרלטיוליצאנובשתיים-וחצי .הבראתילחוףכשירדנו

איתנו.לאשאתםחבלבכם.נזכרנומקוםובכליפיםמאדבמקומותהיינו
אגמיםידעלעברנופנטסטי.טעםגדולים.ואפרסקיםגדוליםאגסיםאכלנו
מאד.עשיריםאנשיםשליאכטותוהרבהיפהמפרץישעצמהובנאפולייפים

תמונות 2גםהצטלמנונמצאים.אנחנוכאןמאחורה.הגלויהעלתסתכלו

קצתהתכניתכיבאנייה,לאלפריס,ונטוסייתכןהלילהשיצליחו.ונקווה
ביום.וגםבלילה.לחיפהדומהמאדנאפוליקטן.קלקולאיזהבגללהתקלקלה

רביםלאשאתםנקווהמסתדרים.אתםאיךליתכתבוטוב.מרגישיםאנחנו
גרושים.הכמהאתתחסכואלהעונה.זהעכשיוכיפירותהרבהתקנוואוכלים.

לאשאנילים,תלכואל ?איחהמסתדריםאתםאיך ?בננהסבתאשלוםמה
לסגור.הברזואתפתוחההדלתאתתשכחוואלמריםעםתתכתבואדאג.
זותספיקו.לאכבראולילפריסכיללונדוןליתכתבומים.יתמלאהביתאחרת

שלוםודר'נשיקות Regent st. / London. C/0 Shoham 295הכתובתהיא
שכחתי.כימריםשלהכתובתאתליתשלחוולמכירים.לשכנים

 ~1!1{1.ם 11



 11ונציהואדי

סמרהושללבב'
ברם·חמרשלוםקרית
 3מס'קטןפרדס

תל·אביב

ISRAEL 
 12.7.59פויס

היקרה,מרים

איךממנה.ותקחילאמאשולחתאניזהבגלליודעת,לאאנישלךהכתובתאת
שלימדתיהאטריותעםהאורזאתלמושיקותבשלי ?הנישואיםבחיימבלהאת

היינואתמולנפריס.נמצאיםאנחנועכשיו !מאדמוצלחמאכלזה .אותך
הטיולחלום,פשוטזהנהדרת.חוויהחיתהזו .באווירוןלפריסוטסנופוליבנא
להתחילבמקוםהמזוודות.ועםביםתקלהשהיאאיזהחיתהכיהתחיללאעוד

אתתשימולנואמרוושםלמלוןישרהגענומהאניה .פולילנאהגענומפריס

שלושלטיילותלכומסמכיםעםרקקטןתיקותקחולכריכהסביבהמזוודות
ויש !לז'נבהבטעותלקחולכריכהסביבששמנומהכלכשחזרנו,שעות.
שלהבתחושבת.אנימכירהאתמהםאחתכקורח.עשירותבנות,ארבעאיתנו

והםלצבאמתנההטיולאתקיבלוהםהממשלה.שלמשרדמאיזהאגינסקי
הדבריםשכלכשראינו !למקוםממקוםהזמןכלקופצותחיים,שמחתמלאות
הכלנקנהעכשיויופי,אמרה,השרשלהבתמצחוק.התגלגלוהםנעלמו,שלנו

צריךועכשיו .ולציוןלימכנסייםוזוגחולצותשתילקחתיואני !ככהחדש.

ותבקשיגרושכלתחסכימרים,תחסכי, !פויסנפריס.אנחנואבלחדש.
השמחהכללהאמין.אפשרשאימראותבאמתכאןישאותך.שייקחממושיקו

כברליאיןהמים.עלכנסייההנוטרדאם,זאתהגלויהמאחוריתסתכלי !פה
התקלות.בלירקלאמאהכלתתרגמיהכל.לךאספרכשאחזוראבלמקום,

איתם.תתכתבילילדים.וגםלכולםנשיקות
לילישלך,

וליליציוןכאולרלבב'
 28עמלרח'

חיפהאליעזרקרית

ISRAEL 
 13.7.59פויס

שלום,יקריםילדים

הכתובותאתישבהולהשולחןעלתסתכלו ?מרגישיםאתםואיךשלומכםמה
התוככיותלפי !ללונדוןמכתבתשלחויקרים,ילדיםלכתוב.צריכיםרקואתם

 11ם 1,1111. ~



פרלמןנאורסיגל 12

?לאמבשליםאתםמההלאה.הכתובותולפילציריךכךואחרמחר,לשםנגיע
ליתכתבוובשישי.בשלישירקיום.כלהשטיחאתבננהלסבתאלנערצריך

טיילנוהיוםבמלה.מלהלי.תכתבוהכלהולכים.אתםולאןאותכםמבקרמי
עלהקפהבתיאתלומזכיריםהסיינהעלהקפהשבתיאומראבאהסיינה.על

מאדומתנהגהביתהחזרכאילומרגישהוא !מאדנהנההואבדמשק.המים
עלאותוהניחבבוקרכשקםומידמצמראפורכובעלוקנהאתמולחופשי.
-4בהיינואמש !השמשבשיאבצהרייםגםאיתר.הסתובבהיוםוכלהראש

 !תלבושותואיזה !הצרפתיותרוקדותשהםאיךמאד.מוצלחיםקברטים

צילמתי-כרמלה !רגלייםבכלללהםאיןשאוליאובאוויר.הזמןכלהרגליים
המטפחות.הכפפות,הגרביים,השמלות,הכובעים,הלבוש,כלעםאחתתמונה

לדודשדומהמישהוברחובראינואתמולאלי'צרפתייה.תהייאתבפורים
נראההוארקבארץאחד.ועודאחדעודכךואחרויקטוריה,שלפרננדליוסף
הצרפתיםתתפלאו,אל !פרננדליםועודעודמקוםבכלכאןאבלפרננדל,כמו

שהםאיךשארם.להםשישעליהםשמספריםמהנכוןזהאבלמאד.מכוערים
גםהמצית.אתזמניתבוומבעיריםקדיםהם !שלהםלנשיםסיגריהמדליקים

מאד.צחקווכולםעליהתגלגלוכמעטככהלילעשותניסהאבא
סגורות,נעליםללבושיכולהלאואניהליכהמרובברגלייםפצעיםקיבלתי

 .פרננדלכמונראיתאנישגםאמראבאהבית.נעליאתרק
לאיזקשלוםד"רתמסרולחוד.ואחדאחדכלומנשקתאוהבתטוב,לילה
בסלון.המיטהאתלותפתחובשבתהביתהמגיעהואאםעצמו.עלושישמור
הקטנה.לרחלהגםנשיקות

וליליציוןבאולרלבב'
 28עמלרח'

חיפהאליעזרקרית
ISRAEL 

 16 • 7 . 59לונדון

שלום,יקריםילדים

לאאתםמדועלחשוב.מהיודעתלאכברואנימכתבשוםקיבלתילאהיוםעד
אתםורקמאד,ונהניםבלונדוןנמצאיםאנחנונדברנו.ככההריכותבים,
עלתסתכלורוח.המצבאתליומקלקליםכותביםלאשאתםאותימשגעים
שמאלמצדלמעלה :בהםהיינושכברמקומותארבעהאלהמאחורה,הגלויה

גדוליותרהרבהזהבאנגליהאבלגשר,זהבעבריתברידג'ברידג'.הטרורזה
מעניין.מאדמראהשםישמשמאל.למטהבגלויהנמצאתטרפלגרכיכרויפה.

באותהםרעבותוכשהםמהרצפהפירוריםשםמלקטותלונדוןמכלהיוניםכל
לאכולמסכימותשהיוניםזהיפההכיאבלצהריים.ארוחתלאכוללכיכר

כמוומתנהגותבורחותולאמפחדותלאהם !באמתהאנשים.שלמהידיים

 ~111~,.ם 11



 13ונציהואדי

שזההפרלמנטביתאתלראותיכוליםאתםלמעלהימיןמצד !וחתוליםכלבים
מצדלמטהזהיפה,והכיגוריון.לבןשלוםדר'תמסרואצלנו.הכנסתכמו

אותםמחנכיםאנושיים.לאממשהםהמלכה.שלהחייליםהםאלה .ימין
תבכויצחקו.ולאאותםלהצחיקתנסובפרצוף.תנועהשוםלעשותולאלעמוד

יכוליםהאנגליםרק !ועומדיםועומדיםעומדיםמטפחת.לכםיוציאוולא
הייתשעהאחריכבראתהאלי,המלכה,עלשומריםהייתםאם !ככהלעמוד

אצבעותהששעםאדלשלהבןאתלבקרניסעבואילכרמלהואומרמשתעמם
שוםבלינשארתחיתהוהמלכהמצחוק.מתגלגליםהייתםושניכםברגליים
שלום.דרישתלכםמוסרתהיאמקרה,בכל !שמירה

אמא.דואג.כבראבאגםמהר,תכתבו

הקטרחלהאתתנשקוהגלויות.כלאתלקרואלותנוהגיעאיזקאם

וליליציוןכאולרלבב'
 28עמלרח'

חיפחאליעזרקרית
ISRAEL 

 19.7.59ציריך

כלוםכאןשמענולאמאד.מבולבלתואניבציריךמכתבךאתקיבלתיכרמלה.
ישמההתפרעו.שהמרוקאיםממכתבךמבינהאניבחיפה.בוואדימהומותעל

מאד.ומודאגתמוטרדתאני?עכשיוולנוהאלהלמהומותמהמזה,?וחוץלהם
ימיםלעשרהרקנסענושלאשחבלכתבתאתכרמלה, ?מלהכתבלאאלילמה
אותימטרידיםימיםהעשרהעלשלךהדבריםאבלדבר.אותואומרתאניוגם

משהוישאבלחולמת,שאניאומראבאנחזור?שכברפתאוםמהמאד.

צודקאבאאולי !אליעלמהגנתשאתהרגשהליישלי.נוחשלאשלךבמילים
מאחורה)(תסתכלוהזוהתמונהמשונים.ופירושיםבעיותרקמחפשתואני

הואהנוףמיליונרים. 350גריםושםבהנמצאיםשאנחנובציריךהרעלהיא
גבוהחבלים,עלזהרכבת,לאזהלנהר.מנהררכבתעלהיוםנסענו !עצום

המלוןבתימכליפהיותרהואשלנוהחדרהרים.רכבתלזהקוראיםאולימאד.
וטלוויזיהטלפוןרדיוישובחדרבמוזאיקהצבעונייםנוחיותלנוישעכשיו.עד
הצטלמנובכללהחדר.מכלבמיטההצטלמתיהחדר.כלעלפרסישטיחעם

 .שצריךכמוצילםלאשהואלושנדמהאמרואבאהביתהבאנותמונות.המון
מתגעגעתמאדאנייותר.לכתובמקוםאין !פהשהאכזבהכמהלכםתארו

 10לפחותאיתישלקחתישלכםהתמונותאתרואהאנייוםכללכולכם.

כברליתשלחוורקוכולםומריםההוריםשלגםהתמונותכלאתישפעמים.

נשיקותהרבהיום.כלקוראתאנישלכםהמכתבאתשלה.הכתובתאת
אליוגםבסדרשכולםמהרליולכתובלכולכם,

 11~ו;ונ,,ם
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סמרהושללבב'
בדם·חמדשלוםקרית
 3מס'קטןפרדס

תל·אביב

ISRAEL 
 19.7.59צידיך

למשה,שלוםודד'יקדהמדים

עלמשהובחיפה.מהומותשישכתבוהילדיםמאד.מאדמודאגתאנימדים
בחודכבדהוא .לאלידואגתואניסאליבבוואדיהמרוקאיםשלהתפרעויות

הבנתילא ?ולנוהאלהלמהומותמהעניינו.שלאלמקומותנדחףוהוא
להסתירמנסהשהיאחושבתואניבסדרהואואםשםהיההואאםמכרמלה

מדים,טובה,ליתעשימכלום.עכשיוליהנותיכולהלאאניהאמת.אתממני
ואתשלההשטיחאתדקלהאכפתוהיאשםבנכהחמתידקלחיפה.ותיסעי
שלה.המיטה

שלחדדישלנוגםמיליונרים. 350גריםכאןמאחודה.בגלויהתסתכלי
 .טלפוןדדיוגםיש .פרסישטיחהחדרוכלמוזאיקהעםנוחיותמיליונרים.

תסתכלישלך.הבישוליםעלתדאגיואלמאד.גבוההדים.ברכבתנסענו

ייצאוהאלההקטנותשמהאצבעותידעמישנה.בתכשחיתהאמאשלבתמונה
 ?קציצות

טובות.הרבהעודלךאחזיראנימדים,הכל,עלתודה

ליליאחותךישלך
שדואיםמהאתדקלהתספדי !מודאגתשאניאחתמילהלאמאלהגידלא
בחיפה.הילדיםאתקצתלכקדנוסעתשאתלהותגידימאחודהבגלויה

וליליציוןכאולרלבב'
 28עמלדח'

חיפהאליעזרקרית
ISRAEL 

 22.7.59ונציה

 !ילדים

עודממכםיגיעמחדמאוחדהכיאוהערבשאולימקווהואנילוונציההגענו
ממניתעלימואלככה.אפשראיכולכם.שתקניםנעשיתםפתאוםמכתב.

לכםומה ?מהומותזהמהמבינהלאאני !הלילהכלישנתילא !כלום
מאשכמו ?אלישומעאתה ?שומעיםאתםלוואדיילהתקרבלא ?ולמהומות

אותכםלכקדבדדךמדים !חוזרתכשאנילכםיהיהואבויאוי !משםלהתרחק

 11ננם 111 ~



 15ונציהואדי

לראותיכוליםאתםמאחורהבגלויהטובים.ילדיםתהיואותה.תעצבנוואל
יותרלמלוןבגונדילותונסענומהאוטובוסירדנוונציה.שלהקאנאליםאת

עושהשאנילמהדומהקצתונחמדה,קטנהסירההיאגונדילהשעה.מחצי
 !עצוםמשהוממורנו.זכוכיותמיניכלעםחנויותכאןישנייר.מקיפולילכם
ציורזהאבלהצהרים.לפניציורלנוישהיוםיישבר.זהלהביאאפשראיךאבל

שוםטקסי.לאוגםאופנייםלאאיןכאןכי !רגילטיולכמולאאחרמסוג
המלוןסירותעםשטיםואנחנו !לרחובמרחובגונדילותסירותרקאוטובוסים.

רקרוצהחיתההיאהמיםכלאתורואהכאןחיתההקטנהרחלהאםשלנו.
אבלמסריחבוונציהבחדר.נוחיותבליגדולחדרלנוישאותה).(תנשקופיפי
אוליהשפות.כלאתשומעיםוברחובתייריםמלאההעירכליפה.מאד

אמא.מחר.יגיעכברשלכםהמכתב

וליליציוןכאולרלבב'
 28עמלרח'

חיפחאליעזרקרית
ISRAEL 

 23.7.59פלורנס

שלום,יקריםמאדילדים

לבכותלהלמהככה.להלעשותאפשראיהאמא.אתככהלשגעיפהלא
מהמכתביםמדבריםשלנומהטיולאנשיםפהמלה.שוםהגיעהלא ?בטיול

סאליבבוואדיהמרוקאיםשלקפהבביתבשיכורשירהשוטרעלשקיבלו
שהמרוקאיםאומרתכאןשאיתנואורןגב'עצורים.גםושישאנשיםושנפצעו

אנילזה.קשראיןלנוניבלו?שלהחנותעםמהבהדר.חנויותובזזוהתפרעו
שאלילראשלההכניסהאמא ?רוציםהםמהרוצים.המרוקאיםמהמביןלא
ואתםיוםכלכרתכיםאנחנו ?פושעהואמה ?מרוקאיהואמהשמה.היה

לנרנהרסבינתייםאבלאלינו.קשרלזהשאיןלהאמרתימילים.חוסכים
מפלררנסהיאהגלויהשלכם.בשתקנותהטיולאתלההורסיםאתםהטיול.

מאדעירהיאפלורנסהטיול.אתנגמורכברוכאןלאיטליהחזרנובאיטליה.
שלפסליםהרבה !עצומהעירבעולם.דוגמהלהםשאיןמוזאומיםעםיפה

אדומותאמאשלהעינייםאבלמאחורה).(תסתכלוברחובערומיםגברים

מכלימיםשלושהנחיםאנחנוכאןהזה.הנוףכלאתרואהלאוהיאמהבכי
הזמןחדשות.רגלייםצריךמעייף.מאדהטיולבפיזה.אנחנוכךואחרהמראות
אותם.לתארקשהשיהיהגדוליםדבריםראינוהיומיום.לחיילחזורמתקרב
כמהתאמיןלאאבליפותמכנסייםלךמחפשתאמאאלי'לכם.נספרבארץ
אםאבלבזול.יותרלמצואמקווהאמאל"י. 50מבקשיםמפולפל.כאןהמחיר

ותכתבואותנולהדאיגתפסיקולאיזק.אותםוניתןכלוםתקבללאתכתובלא
!אבא.מיד

 ~Jl!I\,ם 11
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וליליציוןכאולרלבב'
 28עמלרח'

חיפהאליעזרקרית
ISRAEL 

 25 • 7 • 59פיזה

 !שלוםלמריםוגםשלוםשלייקריםילדים

בשוםמעורבהיהלאשאלימאדשמחנומאד.והתרגשנוהמכתבאתקיבלנו

זהאתניצלהואהיום.באותובוואדיעשההואמהמבינהלאאניאבלדבר.
ולאשלהםמהפחדבביתנסגרושלהשהילדיםאמדהאודןגב' !בטיולשאנחנו

הפלנגותאתושלחומאדנבהלוומפ"חואלמוגיחושישאבאאמדההיא !יצאו
הפחדיקדהשעכשיופחדוכיבוואדיהענייניםאתלסדרהפועלשל

שםעשיתמהמבינהלאאני !אלילהיפצע,יכולתהעיר.עליעלווהמרוקאים
עודאתה ?אליךאלהקשוריםמהככה.לאאנחנו ?מרוקאיאתהמהרצית.ומה

מהחוריםזהפרענק.אמדהאזטיפשה.ילדההיא ?מינקמגילהענייןעושה
עיזיםעםגדלהשלהשהאמאשמעתיואנידמשק.זהמהמביניםשלאשלה

 !אלימכנסיים,לךקנינומכנסיים.לוקנינוהנהמקופח.לאאלי !הביתבתוך

לפניעודאפילומעצמךככההילדיםאלשהגעתרבהתודהמדים,
בבוקר !מדיםטובותהרבהזהעללךאחזיראני !הגיעשלישהמכתב
בידיעשוייםכאןהציודיםלדאות.ועודעודפהישבפלודנס.הסתובבנו
גםהיינו !בסלוןכמהשמההייתיאפשראםבעולם.מפורסמיםהכיהציידים
אבלגדולסלבתוךלהצטלםנכנסתימאד.יפיםסליםכאןוישהקשבשוק
והוציאמהדרץואבאהסלבתוךנשארהשליאחתביתונעלאותנוגירשו
הנעלעםאחדירדףואבאמשהולושגנבחשבכיאחריורדףוהמוכראותה
פיזהלעיריצאנוהצהרייםאחדבארבעצחקו.וכולםלילהחטיףכדיכאילו

המפרהמגדלעם

ד

ס

ם

שמטביליםכנסייהעודישבתמונה,תדאוהמגדל,ידועלישר.עומדשלא
ואדםהדלתאתסגדוהזוובכנסייהשלהם.מילההבריתוזההתינוקותאתבה

הממשלהממשדדאגינסקימדשלוהבתפעם 10ההדאתושמעושראחד
וחזרנווהצטלמנויפהחיתהמפיזהחזרההדרךגם !מהתרגשותבכתהאפילו

מאד.אותנוהצחיקהנהגובנדטובדיחותסיפרוהדרךוכללמלון 9בשעה
ולמושיקומדיםולךושללסבתאשלוםדד'תמסדובסדרשהבלעכשיו

ונשיקותבננהולחמתיולאיזקולמנידיםולשכניםולוויקטודיהולפדננדל
אליכם.והמתגעגעתהאוהבתאמאממנינשיקות.והרבהשלוםהקטנה.לרחלה

 11ם 1!1,.-ע,ו
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 ··--ז ...... :-ז
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 ...ה JiJך~ן iJ~ן~חרתגר~ז?1יםסי:~~~ים iJך

 :אמרנ:ושנינ:ו
; •• T -; 

ירן 9 ~ה:וא~:;נךף~ם

 !לrכזרן 1~ע:ות /o ~ 7זקוכר iJז5תrךפ"ך

גל.ך,ס:;נה
ננוזקחיםלנ:ו wסזקוכרז5לגל.ר ה~;:ס

f נ:ות~iJ ס~זץ,ב:ו:;נגס •ד??ייז/ 

לקולני~סל=?נ:ו wז,~ר י~~י~
אינדיאניםשמעתיאבלכבערב.
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j( ז:ו:;נז,וחל 15 :ליקרך~יםךמר~ים
 T : •,•- ;י- /ננזפרדרנהול"אננtפ:וס

 :tיך~נרז5תל /5o! :ל"א~ך~ןש:וםל"א.
חרנביל:ו ?אתהאני

;-• -T -: • 

ל /5o!ח~:ר ...לי wס.ד.רי~ז~יילה
 ?~מרףנר;ךגס:י~:רי~ם

o/ ז5ת??ער.ר.רת~זאת~להRg סרר~ן??זכ~רןנ:ות, 
f ~ tf ןכ:ו:;,יתןדiJ ~ o/ לקיף~
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rן~~ ת;ל~~ו ... w ם

זנ;זפכון:קמ;ל~~ה~ןה o/iJiJ!ד
iJ זכ~רpזWf ס??זכ~לזקהוא~הo/ םנ;ן~
iJ ~tוקסרשום~ין ...ס~נ;זקית ה~ו~ 

 /!םך~~~ה~סןגם~.~מ~~

iJ זי;ת~שו:הקךוקה;iדקרל~qiJ זןה
 / ...הנרנר~ותאל

•.• --: T • 

t לזגקיץךד 15~דוי;ךק.יו~

מ;~ךט.זקל~יזקה t??גגןזכר. wiJ~~לות

 .י~ tJי Qסאו~י~ך~יס 9iJ\ שן,?~ fןץ

n לגבול;תמעברהזפחשבהמסעעל;שב
•• -----:-T T •• •• :• -: 

ס. ?7~ךי;ךק~יו iJ~תק;,ךא~ו;זס;~ים. iJוזג~ל

~דרסן~ל.ל [l. ?1~תו iJטור;~תכ;tןב

o תזפ;:;ביל~iJ לגגןל~i?..t דתiJ ך~ה~
f וב;1ךר~~וח.ץ~ת-~ןןח.זקלל~ה.

,ש;תהתרנג;ל.שלנאלגנט~ותחליפת;את
•,• :-• T : •• •• -: • .'' -: : : ,'' 

 :זכר wiJ~לןצ;~ק .זקל;סלב f~ה reiJ~ת
 ..- : .- !תתעכבאל

ו~רוזכ .ה;לךהואסרוזכ~ל

לרווכ.ןה Rז:ו~ין~יהו.י;ך~הוא

זנ~;נןןסרוזכלרווכ.~ךת~ין
הזר.שללצפ;נ;

ד- ... : •

~~אן י~~ם. w ~ י~~ :א;זגרהוא

 .~אןו~י~~י •ם wו~י~~י
 ...ונפרדיםהפפגשיםשמ;תשניליייש

•• ' : •• '' -• : T ' : י: T ' 

זגחן~יזו f~ו;זז:וי Wלשונות,ה.י /oלין~ש
;לם, n י~~

ל~r:רי~ה~לית t!5לש;ןלי~ש
צ~תנ~;תשמל;תיה

•,' ' ,'' j 'T: - T 

זנךם WiJזקיזכזקלןלש;ן
כסופהשהטעמתהירושליםעם

 T : דדד:-•: j •-ז : ,

דר??י;~י~~סת ?Iחיא~ין ל~~
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אמרתי ?והזהףת
: -•,• T -: • 

 ...עצמיתהגנה :ואמר
: T -דד-:-: • 

אבלהיאחלדהבתהזהףת
-."' --•• T ' T -: 

ל"א:;נ~ליס,ך~ירחיא:;;נסרף
ב ...חזפונהאניעבר.ירשת

:-.• -T T :-' -: ,•' ',' : 

אניאבלהזפתחדש.בריתרבי
' ' T '' - : ' -T -: :-' 

W ל~דןo/ לת~reiJ ס:יצ:וילףל.א ·ך~ן
לביאתאזפנתיאזנימשם

' T ' f T ' -: ' ,'' ' ' 

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

.דח~הtול.דןר ,/o ~נ;;:ך~ף 15~ת~פרא~א
 /צ.ךדן iJ ת~נ;:ט 9גךקיt;כי

סז:זיצר~יסערלםהףא~לףת-

הפנימיהעולםהףאפ.לףת
T T T -: ' ' 

 ?ס~גךם~יןסה 15ה ?7ף

עצמיאתמגדיראיני ... -: . ·.· -: . 
 . י~~pזןגה י~~:;נדהף. 15 ~~ן
בשנ~ףתשליהאחראני

 • : • • ... ••-ד •-:

?piJ ג;, iJ ?.רזa יןת~iJ ס~ו;דןהף~יןדבףר

 :אומרהייתישירהנתבתילף
' : - T ' T T ' ' ' ' 

באחדשניםאני
:-• : -• : •,• T 

סנףניתככנפי
: -: .. : . 

האביבעדנתתתאחראם
• • : -•• -T T ' 

 !:;נשרןה iJת q ~ 15 נ;;:tי~ק 9 ~

 .ה~~~ ~ pןנר~.רץארחבהףא

 ]?הףאדחוקרי w ~~:;נלז:זי iJנ

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

tיך~~ות~יןס~;:ז~tקיתה f יכ;t~נ;;::;כי

למצאאדםמהףתהזפחפשיםעשףיים
:-• -: -: ' -T T ' : 

 ...לבכלמרזק:;גיםד.י

f ג;רשףלךםאן~j( .ז.?רארן~יםf ז
~זןח:;נך~ףקל"אסןpךךח~סרג.

ןג~ןב.:;נך~ףקל"אזג~ןב iJן

o/, ן~iJ ךבףי 7~תף~;:זהןהףת
 /חפירותארמבצרל"א

• : T :-• 

 11~י11נ,ים
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הפחד,גדתעללזזישנההזפטפורה
-זז-:- Tז:ז T ז••-

ם 1ה 1הלא 1ל י .- ..

 ה~~ o/iJ~ןה iJ~תת Rחו~.סךסה

jJ סרו~ן~ת~ס~ס~ם? 
ליrךדיר iJך יהי,;~~ ... יהי,;~~

 .סךחוקות~זקים iJלךיות R;נ 9 זt~הי 1רמ~תדךכו
 . ר~~pז iJל.ילדךתוךלr;זרר 1ס~~יקהן~;נל

ט, 9RW ~י 1סל~ךז:ויעולם 1לנ~ש : 1ךז.זזקר
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: T ' נ' T •: ',' '." •• -- : T 
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.'' ' T T 

i ןז:זR הי 1ז;ר~ל~לז:וי

סרו~ן~תל:;כז:וי 1-?1וה
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 /~ר 1iJ~וח.י~תזקג~ז:ז!;כילוסוף iJך
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אהבה.לשיר
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 11ם 1.1111, ~



 21קרנטרפרנקט
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נסיתי .מאבירפוחדשהואבבשעה
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 ?אחדשנהבחדר

-:--'' T T •: 
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לזפלה,ז-~וחלתאפואהמצאאפשר~ים.
',' : T ' ' -: •• •' י:'•' -' T 

ןה. Rז:י iJז5ת:~ריך tWי~ז-ז:ו~ים~ך~האו:;כ:ו:וןצר
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W ףי~~?ת 1מ 1$ן~ם :~לז:יי ? 
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 •ז- ••ז ... ··--:ז-
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rךןtקה, iJדום 9 נ;::;נ~ךז:ייו ר,קt,א~
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ס 1מאמעוררים : : . .. 
שלוםהיי
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להבהילה

שיריםשישה
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ב.

w ס~ח~ה~גי~ת:;נג~~יף.ףה
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ן;נ~גארי
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 27שיריםשישה

ם rew~ה Wו?ס~,ם-~ליו
ל"אתב:פה,ל"אדגליו,עלנ:צב

' T -T : -" ; ,'' 

עדא 1ההרחובדואה.הרחוביכאב.
' : -: T ',' T : •• 

w ,סרחובזגה.ח 1 ~~~םיד, '4 ~~ינ

הרחובאפ"ל.אםמהמתעד. 1אינפ
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~כול 1~י~פ
העדים. :דים 1צפה~מיםלהדים.
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ורידים(זגtק~עסךחובות יו:r~ן~

ךדועות). iJ ן~·ל~;:ו?ןםtקח"ךים

הביטילבקש:

 . r ~~ס~י~י :ל~קשי w ~~~זקה
 ;לחר o/W~ל.ב 1סזג~~י~~~;רדףס~י~י

 .ס~ץ~תדוזtה י~~י~ .יד '4זtל"א
אתשמעתיל"אמעולםדאיתיולא

: ' ' '' T T -: ' •,• 

ח. 1הפ:צלצלילעדההייתיל"אה~ללה
- ·- •:• ד•• ··ד-:דד

סך.ה.ס~ץא,~יד tךצו p: •~ץא,~י
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שהבעותיו:פבהאינו
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אצבגעטביעתתמיד
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לון OiJ~ללזכה
ןןאי~אן~ת 1ו?יזpה

אהבה
-;-T 
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ג~ש;~ת;גiר ם~~ ?7

:;;~rן;קיכ 

~ליף 1ג
 ת;עי,;~~ז:;הדי , 1[1ר

ככלרמיםונשמעיםה;לכים
 : T ' T T • :י : ' :

 ק~ז;r~ 1י?יץ;והז;וז:יךזכק,

חשושיםמאויר  ' T T-י ·-:"

בזפים 1טבע
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א 1הא;ך r:; •ד~ץ ה~ז:;;ךוכליל
;:r זח'ץ;וךא 1הא;ך:;

w פ;.רל;~יזr 

*** 

ךכ;לה י~~ת, oנ;כז:יי ?7ץ;וjן
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בחללחדר
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פארמיכל

השחורהמיםשביל

אלאותהשיישאלמישהומשתוקקתבגופה,לאותהמיטה,עלשכבההיא

ולפתעיצלול,גופה,כשישקעהמיםאוושתאתדימיינהבראשההאמבטיה,

 ?"אנה :שמעהבטרםהאפרכסתתוךאלמשהומילמלההיא .הטלפוןצילצל

ענןיהחלוןאתפתחהכךאחרמתנשמת.אחת,בבתהתרוממהאבא".אני,זה

מנירהתקשרהואאוזנה.אלהאפרכסתאתיותרחזקהצמידהבפניה,חיכהלח

אתסדקהזמןאוליממנו,שמעהלאשנהתשע-עשרה ;החדשמהביתיורק,

כיבתההיא "?מעשנת"אתלביקור.אליולבואלהמציע ;הסיגריםאוליקולו,

כךאחרצמחונית"."אניואמרה,כיחכחהלידה,הקפהבספלהסיגריהאת

במשךאפילואולייורק,לנירלהגיעעליההאמתשלמעןלואמרההתעשתה,

הקרוב.השבוע

בזיכרוניצרובהעדייןיחדשלנוחאחרונח(חתמונח

אוגוסט

תצלוםתלויהלימוןבצבעחקירעלחשיבהחדרדלתבפתחעמדתי

ואנילגופירבקחעליחמצוירשפופאיחחולצחלבןבשחורשלכםחחתונח

שורקבארונךהנגריםאתממייןבךמביטהחזמןכלממניארתחמשכתי

כחולהמזוודהלתוךאותןאורזשורקהנבחרותהחולצותאתבקפידהמקפל

תחייאלאלימבטךאתחומתואזשערךאתמבריששורקנעליךאתמצחצח

גםתראיאתחוזראניוכברעוברחזמןאיךתרגישילאאתמתוקהעצובה

אוגוסט)עכשיו

מראותבמיוחדטיפטפו,המראותאבלחייה,בשגרתהמשיכההיא

לבדיושבתעצמההיאאינסוף,עדמתמשכתדרך :היםלחוףהשבתמנסיעות

הנמוכותהחולגבעותהתכולה,המיני-מיינורבמכוניתהאחוריבמושב

הנוסעיםאתרואההיאמשמאללצדם.רציםהטלפוןכבליממערב,מתרוממות

היאלחייהם.מקביליםחייהיישארולעולם :בגרוןנלפתתפניהם,עלהחולפים

סבכיאתהמסוכסכים,הפראיים,גליואתכחולה,כמניפהפרושהיםאתרואה

באמצעצהובהשמיכהפורשאביההרוח,כיווןעםהמתגולליםהקוצים

אמהאתתקווה,לחושחופש,לחושהמאמץאתזוכרתהיאהזה.הישימון

 ~1!1{1,כו 11
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אתלבלותיכוליםאינםמדועמבינההיאאיןלראשה.כובעלחבושממהרת

טובללבןכתםלמים,נכנסאביהאחדים.אדםבנילצדתרבותיבחוףהשבת

יורק.לנירבדרכהחיתהכבדכךאחדיומייםנידחת.בבדידות

מחזיקברכיועלמכסחכחולהשמיכהעםדתיגבריושבלפני(במושב

למעשיעדחראהמליםאתלקרואמנסחלכתפומעבדמציצהתחיליםספד

סרים םר.~~ןרד~רד 1ןנסיינכנ,ח ttזקעון~ר;ילמעניהספדאתמעטומסיט
ד;א~ד~כרשב Wנכ~לנ,ח ttערןם~ד~ערןם 1ךtי;נלזtרזןז;וחולל 1;ןד

~~י~יף~ים wזtלףי P:~דם=זגי 1ב 1שז-וא~ד 1
 )דב~~י P:זtנ;ימרל~יום

אותהובידךהמזוודותעםלהעזרהנהגמונית.עצרההתעופהבשדה

הרכבכליאתנהגמדי,מהדמדי,עצבנימישראל.היאכישהביןעד , 1באףדד

השניםכלמשךדימיינהאיךנזכרהיהחלוןזגוגיתעלמצחהאתהשעינהוהיא

מעריצים,במחוותוהם,הממתינים,קהלאתיחצההוא :אביהעםמפגש

שפתועלהדבוקלסיגרשלו,הקומהלזקיפותשלו,לחליפהכבודחולקים

דואים,הםאיןזהאתאבלקצת,רועדותשלוהידייםכפותתמיד,התחתונה

פניהם,עלחולףוהואלקראתו,קדיםלדאות,רוציםשהםמהאתדקדואים

אודמוצפתברחבהיבותפגושבוהמקוםזההיציאה.שעדלעבדמתקדם

דגליהאתתמשוךתפוחה,מזוודהתגרודהיאוסמיך.מתמשךבהווהיניאון

אבא. :מחפשתהממתינים,פניעלבמבטהתחלוףג'ינס,במכנסיהדחוסות

הרחובבנייניפניה.עלחלפוצהובותמוניותאפוד.דחוסיםהיוהשמים

היהנדמהולרגעיםיהחלוןזגוגיתאתהכתיםנשימתההבלעליה.סגדוכאילו

אותםנוכחמאטיםפנים,אותםפוגשיםרחובות,באותםסובביםהםכאילולה

בדעתה,נמלכהאזאבלמשהו,לולומדרצתההנהג,לעבדרכנההיארמזורים.

המונית.עצרהאזעיניה.אתלעצוםוניסתההמושב,אלגנהאתהשעינה

שיחיועלוצמחוומתוכםענקייםחרסכדימאחודיהסתת:·ההבנייןכניסת

מדרגותחמשהמתקלף.בצבעונאחזוהחום,הקירעלטיפסובוגנוויליות,

אתפתחההיאכהה.עץעשויהכניסהדלתאלהובילואדגמןשטיחמכוסות

מקוםבנחיריה,עלהכבושריחהרחוב.המייתאתקטעחריקהוצלילהדלת

זקנושיעד,לבןאדום,לבוששוערנרקבים.פרחיםרבות,שניםךןד 1אשלא

עלישניםאוכלכתמיגילתהפניה,מועדותלאןאמדהלעבדה.התקדםעבות,

דלתאתלמענהפתחמטה,כלפימוטהצווארושתק,לאט,הילךהואחולצתו.

כפתורעללחץהשוערכהה.במראהבהשתקפותהנתקלהנכנסה,המעלית.

לנפשה.אותההניחואזהקומה,

נחיםהנעלייםזוגותמצפיםבאדוןתלוייםמאחוריךשהשארת(הבגדים

במיטתכםהקבוענצרחלשכבממשיכהאמאגםמצפיםבמגידהבמקומם

 ~111 ....ם 11



 31השחורהמיםשביל

היאשלךהזאתהנסיעהשהפעםלחכיךממאנתמצפה

לתמיר)

כשעדה,בבגדיה,דבקארתה,ליורההכבושהדיחהקרמה,מישורתאליצאה

שניהתפצלושממנהלפנייההגיעהפעל.גרפהדקכאילוקדימה,נדחפהוהיא

שגלגליההמזוודהאתאחריהגרדהבמזרחי,בחדההתלבטה,מסדרונות.

אתמשננתקדימה,איתר,יחדוהיאהתעקל,המסדרוןמונוטוני.רחשהשמיעו

חלפה.פניהןעלהדירותמספרי

כמרנשימתה,אתעצרההדידה.מתוךציפורציוץושמעהבפעמוןצילצלה

אףלמים.מתחתלצלוליכולההיאזמןכמהלאביהלהראותכשרצתהבים,אז,

הדלתנפתחהאזהציפור.ציוץאתשמעהושרבצילצלה,שרבענה.לאאחד

רגעלמשךמולה.עמדהכתרם,בקליפסאסוףכהה,כשיעדגבוההובחרדה

אליה.חזקארתההצמידהארתה,חיבקההבחורהזר.אתזרבחנואדרך

"! Oh, you must be Ana! 1 heard so much about you " 

כחולות,עיניהקררן,עררהמבט.ערדבהנתנהבידיה,לעשרתמהידעהלא

פנימה.ונכנסהבנימוסאליהחייכהאנהממנה.צעידהנראית

" Ana? Ana? Baby, tel1 her to come in " 

מיטתעלשכבהואואפלולי.אדרךמסדרוןדדךאליוארתההובילהבייני

ביינילהתיישב.ניסהארתה,כשדאהגדול.חדדשלבמרכזוגבוההברזל

סימןהואהחדר.אתבשקטועזבהגבר,מאחודיהכריותאתוהיטיבהמיהרה

מכידהשהיאבטרחהחיתהלאהיאלנשקה.ראשואתחיטהאליו,להתקרבלה

הזה.האישאת

 ,,קטנה.כזאתהייתהאחרונהבפעם .מאמיןלאאני .ארתך"תדאי
זמןכמהתהתההיא .דיבורואתליוושיעוליםסדוק,קולרנשמעעכשיוגם

 .הקולמיתדיאתגידרבגדרנו'המליםהמתינו
שלי."עניבה fuckingה-אתלכברדךללבושצדיךהייתי"אח,

מחייו,שנותרמהאלחדדו,תוךאלפתאוםהגיחהזדה,גבוהה,בחרדה

ואסוףהמסורקהארוך'שעדרבשיבתיבפניוחניטהסמרך'בכיסאהתיישבה

אספהשעדר'אתבייניהברישהברקדבכלכיצדדימתההיאשחרדה.בגומייה

לחייו,אתמצחו,אתחרצוזעיריםקמטיםשפתיר.עלאותרנישקהבגומייה,

שעזב.לאישדמהלאהואאפרפר.ועודר

. So many times I'v told Baby 1'11 bring you here, so many times " 

" But each time something else happened 

רצהפעםציידת,שתהיהרצהפעםפסנתרנית,שתהיהרצהפעםוהשתתק.

פעםגבולות,איחהלחצותירכלוהואדיילת,שתהיהרצהפעםרקדנית,שתהיה

שתהיה.רצה
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ברזל.עשוייםדרורים,שניניצברצד,מכלאחדהמיטה,שלהגבמשענתעל

הארד.אתשחסםכחולמאריגוילוןמכרסהרחב,חלוןהיהקרועהמיטהמול

ממוסגרת,תמרנהעמדוהלילהארוניתועלהמרצפות,אתכיסהענברישטיח

אתלפענחניסתההחפיסות,עלהתעכבמבטהקריאה.ומנורתתרופהחפיסות

מכלהווילון'מאחוריהחדר'בפינתגילתהואזהשמנות,האדומותהאותיות

חמצן.

 "?יורקניראתלראותהספקת"כבר
 " ...הגעתיעכשיו"רק

רצתהלמרת,רצתה :אצבעהציפורןעלשצמחהעורפיסתבעצבנותקילפה

הוא "?- ...ה"איפההתנודדה.התרוממה,להקיא.להישאר,רצתהלברוח,

חשוךהיההרחצהחדרהדלת.אתמאחוריהסגרהנחפזה,והיאארתהכיורן

האסלה,אתשגילתהעדארוךרגעלמשךצמודותרגלייםבכפרתעמדהוהיא

כרעה.לידה

ואזתה,כוסלךשתכיןמביינינבקשמהטיסה.בטחזה ?מתוקהבסדר"את

 " ...צחאורידתנשמיבעיר,קצתלהסתובבארתךתיקח

 ."אל"
" She will be happy to do that . מחכהרקבבית,להיותשונאתהיא

 " ...יותריפהאחר,לביתלעבורצריכיםהיינודווקאהחוצה.לצאתלהזדמנות
עוגיות,וצלוחיתתהכרסותרעליומגשהשולחןעלהניחהנכנסה,בייני

הכל.זממהכאילומעצמהמרוצה

"? Baby, would you believe she is my daughter " 

" Oh, absolutely. She looks just like you, Pappy " 

רקלי,?תאמינילאיפה,בייני,"איךהחדר.אתעזבהכךואחרחייכהבייני

מלהמילוהיאנאנחהוא ".ליספרי ?איתןמה .שלךלאבאהיויפותחברות

הזמןבעודמאחורנותרהכאילובה,עלתהמשונהגופניתתחושה"בסדר".

ארתה.הפקירלהתקדם,המשיך

פשעיםחזהבחדרממשותןאתאיבדוהמיליםבינינוכאןייאמרלא(מה

אוחזתואותיאותךלי~יירכקעקועיםגופיעלנצרבושעקבותיהםישנים

נגוחותאורשמשליצייריםבלבמתנודדביתלי~יירהגדולהידךבכף

ולטמוןלקפלשאוכלאותךליציירוכחולבצהוב

שחיי)לביתמתחת

מהידעהלאוהיאאותרתקף",שיעול ...-מהשם,ערשהאתמהלי"ספרי

הדגרהסיגריותהחוצה.בדרךשאניליאומרים"הםבמצחו.תמכהלעשות,

כמרכאןשרכבאני ?אחרמישהולהםמצאולא ?נכרןמעשנת,לאאת .אותי

זקן?לךנראה"אני".הסתכלה. ...-'סתכליעלי,תסתכליאלטעזאכן.זקן,
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שאמא"טוב .אפראתפיו'אתבדבמטפחתקינחהוא "?זקןנראהשלךאבא

עלהמטפחתאתהניחהוא "?אותהמבקרתאתככה.אותירואהלאשלי

מולה.התיישבלמיטה,מעבררגליואתושילשלמעטהתרומםהלילה,ארונית

 " ...-גדולהמפיקהשאתשמעתיעסוקה.את"בטח
 " ...מיניכלמפיקהגדולה'"לא
רוצה".אתאםמשהר'כאןלךלסדריכול"אני

השתלשלוחרמותגרבייםהרזות.דגליואתחשפולמעלה,נמשכומכנסיו

יודעת"."לאקרסוליו.על

מתוקה.לי,תגידידקמסודרת.ואתאחדטלפוןאנשים.כמהכאןמכיד"אני

לךלספריכולאניסרט,לבייםתרציפעםאם"גםבכתפה.משכההיא "?טוב

שלך.לאבאישסיפוריםהרבהלסרט.אותםשתהפכייודעת,אתסיפורים,

השינהכדודיאתסרבללאאנילהירדם.מצליחלאבלילה,שוכבאנילפעמים

כלאתשליבראשמגלגלאניאזברופאים.מאמיןלאבהם.מאמיןלאהאלה,

לאכברכשאנייילכדהםלאןבתוכי.חייםאנשיםהרבהכל-כךהסיפורים.

אותהקירבשהשתתקאחדימחזהו.עלהוחרחורצחק,כשדיבר,כאן."אהיה

מצחה.עלאותהנישקאליו,

כלעלנלחמתפצועהרובהכמרחזההרגעאתלהשחיתלצרוח(רוצח

בעושרבחרתבנשיםבחרתבזריםבחרתבברוריםבחרתאיתןחיישלשנייח

לאובמימהבטחותמתפקעזהבהגרושבמרחבבכלבחרתבשקריםבחרת

אבי)בחרת

למותאפשראוליכלרם.אדגישלאבטחאזבשינה.בלילה,אלךאני"אולי

 " ...הכאבשלהזההרעשכלבלי
אמו'שלהקברמציבתנראתהבתצלוםמהארונית.התמרנהאתהדים

מהם.גולשותטריותורקפותלמרגלותיה,נטועיםכדיםשני .ש: wעשויה

כתמיםבצעירותה,האםשלבשחרר-לבןתצלוםהיהנערץהמסגרתבפינת

 .בוכידסמרצהובים
ארתה".מבקדתכשאתרקפותלהלהביאתשכחיאלרקפות,אהבה"היא

ראיתאהבה,שליאמארקפות"דקהתמרנה.מעלהאבקאתניגבבשרוולו

חייוספרדים.שימירהסוף.נדאהשככההסוף,שזהחשבהוא "? ••שלפניארתה

היהיכולמובס.אניאחד.במקרםלהתחילאחרת,להיראותצריכיםהיו

גרדיכמומפרפרים,שליהחייםשהתרחבו.הסדקיםעלבמדויקלהצביע

ממך,אותםסילקתיליכשהפריעוומידילדה,כשהייתלךשקניתיהכלבים

בצלילות,שומעלאבבידוד'דואהלאכבדאניבחיי'לרביםהפרעתיאניואני'

מתחננתעודי,תחתזוחלתשליאמארועדות.ידיכפרתמטושטש,שליהדופק

ממניהדפיאמא,במנוחה,אותיעזבימחילה,לבקשצדיךלא :מחילהשאבקש

ii 111 ....ם~ 



פארמיכל 34

שאחרי,ליוםתספיקלאשליהמחילההדפי.שאחרי,לחייםהחייםביןכשאני

כלאבליודעת.אתשאספיק,בטוחהייתיהספקתי.לאאיךעוד.אהיהכשלא

 ?לךאומדאנימה ...האלההעניינים
המציבההמציבה.שלתמונותשתיעודלי"ישהצידה.מבטואתהסיטהוא

היססלצלם,"מהםביקשתי . Like she wasאלגנטית,לה,עשיתייפההכי

כךאחדלהם."ששלחתיבכסףלהעשוהםמציבהאיזולדאות"ביקשתילרגע.

נעצמו.ועיניוהכדעלראשואתהניחהמיטה,אלדגליוהדים

מיטלטלנסחףמפליגאתהמפויחתבאוניהמכאןהדחקמפליג(אתה

שלאדקחושבתחייאתמפלגכשובלאחריךנמתחהשחורחמיםשביל

להגיררוצחמליםכמהלךרוצחמליםכמהלךלהגיררוצחעכשיותיפרד

כשחפיםמכונפותאיומותסרוקותמליםלךלהגיררוצחמליםמליםכמהלך
שחורים)בשמים

והוציאלכריתמתחתידואתשלח ." ...חשבתיכאן."אתעיניו.אתפקח

השקוףהמכסהאתהריםהואאותה.זיהתההיאקטנה.פלסטיקקופסתמשם

הזדקף,גבם,אתעיטרירושליםנוףקלפים,שלחפיסותשתישלףהשרוט,

שנילקופסההחזיר"נשחק."רציני.מבטויציבות,היוידיוהקלפים,אתטרף

ביניהם,הלילהארוניתעלהחפיסהאתהניחהמכסה,אתעליהםסגדג'וקדים,

צייתה.היא"תחתכי."החפצים.יתדאתהסיט

אתההמתעתעהגיבוראתהחייךמקרקסמתרחקאתהפניךגופך(תנועות

אתדבשךאלמושךלעירמעירנוסעהפעורהאריחללועראשךאתהמכניס

אותךשומעתאפילואחרלרגעמשועשעחזקאותךזוכרתאניכךהקהל

שינגנוהרקוויאםאתמלחיןשורק

יכלה)שחבללאחר

האחדבצדודשםאותו'פתחלמזרן'מתחתצהובופנקסעטמשךבינתיים

ורועד,ארוךאנכיקוביניהםהעביד'אנה',דשםהאחדבצדו'אבא',הדףשל

היאהקלפים.אתחילקאחת,חפיסההדיםביניהם,פתוחהפנקסאתהניח

היאושוב,שובאמדלעצמו "?"פדישטובה.ידלהחיתהקלפיה.אתבדקה

מלכהאדום,לבמלךמזל,שליופימזל,ליהיהשלי,התינוקתשלי,הילדה

-מזלשליופיאדומה,תלתן
אתה ?"למהאומדת.עצמהאתשמעהלא",דווקאלא.-בעצם .כן ..."אמ

 "?רוצה
טוב,ג'וקד?לךנתתיאח?טובים,קלפיםלך"ישאמד.לבדוק,"רציתי"דק

אדום.לבמלךהפתוח.הקלףעלסימןהוא ".בשבילךזה .אותךנדאה
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עללךלומררוצחשאניהדבריםאתמטביעההמשחקלתוךצוללת(אני

שייכנסשלךהמבטאחרמחפשתמליםשללכירינטסבוכהתשוקהקרקעית

שיעטהאותישיעצורהמבטשלךשלישלךגםשהואשליחרםמחזורלתוך

אתארח)שלאעורעלי

הקלפים,אתשובטרףבדייקנות.בפנקס,רשםהנקודות,אתספרהוא

עיניה.אתפערהלחדר,נכנסהבייניהדוקות.לסתותיו

" 110h, Pappy. You shouldn't play with your daughter 

 .שערואתליטפהאליו'בסמוךהמיטהעלהתיישבהבייני
 ".תורךאליה.לבתשימי"אל
הניקוד.אתשובחישבהקלפים,אתבדקהואלו.שחיכתההקלףהיהזה

". Y ou see, baby? she is coming all the way from Israel to beat me " 

הניקוד.אתלההראההרשימה,אתלההראההפנקס,אתלההראה

הפעם"עודלעצמו,כאילוהוסיףואז "?אחטובים,קלפיםלך"חילקתי

טובים".קלפיםלךחילקתי

כשאריותלגעתהארוןאתפתחתיאחרובוקרלךציפיתיהזחהזמן(וכל

ואתלביתמחוץאותםוערמתיחיקיאלאותםואספתיאחריךשחותרת

לבניםנרותוטמנתיהערימהבראשהנחתימכליותרשאהבתישלךהחולצה

אשולחבותוהצתתי

בכל)אחזו

משהו,להאמרהובייניללכת,ביקשהקמה,היאעייף.נראהבבת-אחת

אותה.שמעהלאכברהיאאבל

שואפתחדלתאתאחריסוגרתמבגריךהמיותםהארוןרצפתעל(ישבתי

בשקטבאף,בעינייםבאוזנייםמשוטטתשלךהריחעקבותאתקרביאל

מתאפקתנושפתלאנושפתלאנושפתלאאנימפינשרחצילו

לא)

לישוןצריךאתהלישון'"לך :לולחשההמיטה,לצדברכיהעלכרעה

צריכההייתמחלה. fuckingה-"זאתבביטול.ידואתהניףהואעכשיו."

מתוקה."ככה,לאקודם,אותילראות

מילמלה.היא "'"כן
לשחררסירבידה,בפרקאחזהלילה,"אותילבקריבואמייודעלא"אני

אותה.

השיבההיאעז.בחיבוקממנהנפרדהשםהכניסה,אלאותהליוותהבייני

 " Just like your father "אומרת:לחיה,אתליטפהובייניחיבוק,לה
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אתמצאהלבסוףהמסדרונות.במבוךארוכהשעהמשךשוטטההיא

מטה.מטהידדהוהמעליתהמראה,אלכשגבהנכנסההמעלית.

שהזמןדחוקהשכוחהסימטחאלאותיהודפתחםפיחרושפת(העיר

מתמוטטתושובשובממנינלקחתחשפהפורציםהזיכרונותעליהגלד

הזמןכלהזמןכלהמזוודהאתאחריגוררתהמוצפיםברחובותמגמגמת

אוגוסט)
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א,~י 1
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ל~םןץ~ה $'jJ T1ן ." !~תרם !ז;~הרם !"ז;נךררן
ללטפולאדרות~מניחהגליםעלשאגתומוציא
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ל.רןת.~סיtידעןל"אאוטרננ~ס~לס~לה Wסר~ף
 תךג;;:ג;;:~~יץלו~ה iJ .ב.לג;;:לוךסה iJל~ןה qה~א, לנ;;:~
ה, $'1ן~ד~ה iJ~תדק~זכח. iJ~תל"אה~א, לנ;;:~

ל,~יז wזז )fj~ליט ~לכ;!~דס~י,,~כ,ל י~~~סיד:;;נר
זג:;ניןל"אברת, W ז;r~לז;נליםלון~יז ן:j~גס fה 7ןלת

f ןב~W זכהל.םW סןם $'1ס~זi כ:;ניןהif .ןצ:וך~ה .ע~ר
 .םי~כז~;;:ה~ wזכס:;ניזל.ד !ז:ז~~ר .~פ~נ;ז ר~~~זכה
פה.ננעלהשיריםשירכלאתידעה~א
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גוריוןבןהתעופהבנמל oללארט oפולוניושאומרדברים

ז:;כרונות~סםה w ~ .~י~יףמלא

~ w 9הf ~:;~די . ~ w הz?? 9f ב~

~זק,ה zהףא ז~~מךז:זיתהףא~ם w~ףן~ל
z יף~z ןז:ז~ים.~שותqz מז;זפ·דןw ל;בותi .דים

~ W ז:זן!:(וקז;רףהW .הרלדןה~~ R 9ז:י R .ןה
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חךמ~גכןשוך~ים~ן~יםדים Rערהף~יםי=זרךt;כים.עופות

 • 1;1ךמ~ iJ~ים IJ ~ארז;רףףמ~ז:זיריםלב iJ~ת 97שו~ךים

נו~ךים.גכ~ייך~:;ןים.גכ~ייטר.רף.!זסם~~גף~ים

הזפ'ץים.כממלכתהתמצא . : -.. : -: ·•· ·.• -.. 
 .צעצףעיםנ~ות nנשעותעשה

;-•• T -:-,•' -:-• 
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במאוחראובמוקדםאשרהרוח,אתחשהייאת
תחושי"ולאלהשייכתתהיי

למותוהעשריםהשבהבפתחהורביץ,יאירעל

 •:;נייף 1$ה Jס~האףלי
 .ףי~~אףליאר

fW א.ריף 1 ~:;ניב 9דףז:זךכף· 

 .ה~~ער~~ת. ?7~ז;ו

rכה. 1לרליף~דףשעולםל=?ארןה

 •~ףזקtי:;נז:זין~ךן~יןף:;נ~ל-דאת,

1;וה~ימף~ה. 1דףז:ז fגם

:קדף~ה.סדףח~ןא.ריף:;ניב 9

 .ךיף 1;1 ~כ;:~ל דיג;:?=~ iJא w ~~או

בציפורמביטכשהוא ,) 16(מס'השירבפתחהדוברמעלהאופציותשתי

 ;כלואה""ציפורהקובץאורךלכלהנמתחמבטאותרואינטימי,קרובבמבט
ואילוצווארה,סביבהרוחאתשכרךהואהציפורשלשאביההיאהאחת

"האחראי"בסימוןלדייקהניסיוןמארדמפליאזאת.עשתהשאמה-השנייה

בהוהקלותאחד,מצדהציפורצווארסביבחבל tהצעיףכלומרהרוח,לכריכת

הפליאהשני.מצדאולי"),"אר("אולי",בזרזרהללוהאופציותשתימומרות

"אביך"המיליםאתהחותמותר::דן) ףי:-(הסגורותהתנועות ;בצלילנפתרת

במלהכ"ףהארתואת"צווארך"במלההסגורהצלילאתמהדהדותר"אמך"

בידיהרוח""כריכת-הדטרמיניסטיתהפעולהעלומצביעות"שכרכר",

זה,מעוף ;הבוגרתהציפורשלבמעופהשנטבעההפעולה-ההררים

באופןנקבע ,)" ...אמךאוליאר ...אביך("אוליהעברממחשבותהמשוחרר

סביבדאגותוחסראווריריקל'צעיףשכרכרהרריהבידידווקאפרדוקסלי

עליהמלגלגלרןיכה",לדו~ר~שעולםל~ארןה /,ה 9iזקעו~~ת. י;T 15 "(צווארה
הרוחהידוקמכורחהאדמהאלהנמשךכבדמעוףזהרבעתרבההדובר),בחרם

~ fl 
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סר~ח~ןא.ריףt;ו:;ניב /ה~ ד~"(חבללמעיןהופכתשהיאעדהצווארסביב

לאורךהציפורמעוףאתהמתנההאדמה,לביןהשמיםביןהתנועה .)ה~~רנ;

באכזריותמתגלמתוהיאכאןמוכרעתבלתיאיננהיכולוהקובץולאורךהשיר

המופיעהכ"ף,באותנבלמתהמלהשלהפתוחההתנועה j"כרוכה"במלה

ותנועתהאפוא,ינחרץכברהציפורשלגורלה jחונקתפעמיים,

גםוממילאשלההאחרונההציפורלשירתנהפכתהמשוחררת-מוקפדת

יאיר-היופימןפחדשלאמשוררשליופי,עדהמזוקקתהאחרונה,לשירתו

הורביץ.

 :השאלהאתישורוןחליתאליוהפנתה 7ב"חדרים"עמושנערךבראיון
אותועוטףכשאתההמצוקה,מצבאתמחליששאתהחוששלא"אתה

בכוחוישהזה"היופייהורביץענהי""להפך "?כךכלעשירהבצמחייה

מורגליםשאנחנווחדגוניתמונוטוניתשירהמאשרלבשימתיותרלמשוך

מנוגדפואטיכקוטבעצמומציבהורביץכיהללוהדבריםמןברוראליה."

הקורא,לביןובינועצמולביןהאני-המשוררביןמרחקשיצרהזךלשירת

ושלאירוניהשלהדדית,חשדנותשלסבךבשלמצטמצםאינושלעולםמרחק

הןהמליםאםואמנם,העולם.וביןהשירהביןכחיץהעובראינטלקטואליזם

ב"ציפורובמיוחדיהורביץשלמולדתוהריהפואטית,אזרחותויזךשלמולדתו

עצמווהעולםהעולםעלהמליםבומקוםלהלמצואשואפתכלואה",

האנימביטעליההציפורהאםביניהם.להבחיןאפשראיכיעדמתלכדים

שלציפורהיא ,) 1(שירמ~יף" 9סס~ץ .TIJ7W~ל 1 תר.~~יד7"כשהיאהמשורר
בעולםעפה 1ןה 25מת 1נעלמת 1מגביהה 1נעההיאהאם ?ציפורשלדימויאוממש

מקוםאתלקבועאפשראי ?האני-המשוררשלהפנימיבעולמואוהממשי

ושלממשותשלמהגדרותחומקתהורביץשלהציפור jשםאוכאןהציפור

כלכיעדרבהכהבעדינותהללוהאפשרויותביןרוטטתוהיאמדומהממשות

באחת.אותהי~~זאותהלנעוץניסיון

זומרוטטתלציפורנזקקשהאני-המשוררספקאיןזאת,עםיחד

כדי ,>"יי~~~~יד •~ז,נית tt:;נן;ונ~עיסיס~ ~~,ש י~~ wליז,~הד.ר~ע תאז-ל~1ר~"(
המוות'),יוםאת('זכור Memento moriהציווימולאלקיומואתלנסח

נכתבההורביץיאירשלשירתוממשי.איוםלהיותהופךשירתושלזהשבשלב

חיתהשמונה,בןיאירכשהיהאביו,שללמותוהזו;לתחושהביחסתמיד

בנישלשירתםעלהאבמותשללהשפעהבדומהשירתועלמכרעתהשפעה

ההעדראתהורביץמנכיחמהםבשונהואולם, jויזלטירומאירדולךיונהידורו

 :לאיןהישביןאותומרפרףהואקיומואתצועקמשהואיותר jבהיסוסהזה

~ l!I 11-,ום 
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~דידי;כאן

אוסב רת~ן:;~~;:ד·~.ךת 73ד~היה~ R~~יפרת·::זל~~הן~ס,~י

רוחהאהבתומרתבכמר
-ד: ד-:- ·.•דז

~דידיד 73 'י~~ן~אן
 ) 105עמ' , 1973- 1960("שירים"

 :קיים"ותהום"תםובשיר

ילדשלרחובותלידמזסה,לידרואהל'אאננאאתילדזהבככה
T T '•' ',"',' '•' T -•,• - 1 T • - 1 1 '•' •.•:• 

ננו.ןה א~~ת 5\זק,~ןדלךלהד 73זק,לרחובותזק,סם

~ף 1. ז::~~ף 1.ללו~ר /W ~ oן~דזק,אוגל~ד
'מע( 138)1

תימאטיתמשהיאיותר , Memento moriה·מולאלההעדרהננחתואולם,

להיפרדמתקשההררביץ ;וצליליתתחביריתבעיקרההיאהררביץשלבשירתו

מהבשלאלאמקרה,בכלמרסיקלילהיותהצורךבשללאמצליל,ארמשררה

 :יששכברבמהלהיאחזכניסיוןשנראה

שמשליישישליעיראני
 ... ... . ..י .. . . . 1-

ישלישמש ..... . . .. 

~דין:;~עררהיק~ת ?7מר~יןה~דרת ת~~~

 .ךבר~יח~י~!ים זrי:o/ ~i ~ו~י~י

הבשיל~ננטהררהשמשראשננניישליעיר
' • '' 1 '•' 1 -'' -'•' '•' : t • 1 • T 

~שליזק,~ש

w זירrסל??ז:יי~:;נעו~יל

לי~rזו~לrזה ,R ~~מ~זכהל~rזך~ל
 ) 103(עמ'

התקדמותהיאתמחק""חשכהבשירהראשוניםהבתיםשנישלהתקדמותם

שרבאליהןחוזרהואהשמש,ואתהעיראתלתפוסשהצליחלאחר ;ספיראלית

כילצייןבוודאיראוי ;רביקוביץלדליההורביץשלוהפואטיתהמנטאליתהקרבהניכרתכאן 1
שירתה.עלעזחותםהטביעבילדותהרביקוביץשלאביהמות

 l'.J fl!וטם
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זך'אצל(כמולדייקפואטימצורךנובעתאינהכאןהחזרהזאת,עםיחדושוב.

 jלכיבושניתןאינודברשלשבסופומהאתלכבושהניסיוןמןאלאלמשל),

 :בחתימהלשיאושמגיעסגוליכובד

 ,ם: iJס~ה ה~~לקב~ןה,ס~ן1;יהסךסה ה$!~

i] ~דIJ ~~הס, 

 .קוt~י:~;ה Wq:;~~ז;זסרז,וי~י~ית qה R ~~מ

הממאןהאני-המשוררשלהספיראליתההתקדמותמשם",רוח"ולאבשיר

 :יותראףבולטתהצלילומןהשורהמןלהרפות

~ו:tיד~ת~ו:tיד 'ןו;נ;:~

~גסם iJנrכ iJ;ע 1ךl;יtרי!וד ,גל.ן~ו:tיד 11$ ?שר~ל

iJ גסם~f לW לב~~י .י~~פ·ל,תד~תןלנ~~ק.ךה

reiJ ת~~ידל·א~םזג~~להז~ג~ים~ז:זים~ים~

שר~ל י~~שר~ל'~~יד

~ו:tיד

נועץ'הואשאותןכיתדותפעמים,ששהמשוררשלשמומופיעהשורותבשש

ממילאהמהודקתההתקדמותואולם,הר.עלשמטפסכמיצעד,אחרצעד

אלאאחדביאירמדוברשאיןמשוםיותרעודמהודקתלהיותהופכת

שלהתפצלותוהםוהאחריםהשיר,אתהכותב"יאיר"הואהאחד jבשלושה

משוחחים,כשהםכותבהואועליהםמביטהואשבהם"יאירים"לשני"יאיר"

אלקיומואתלהנכיחהורביץכאןמשמצליחיותרלהתנחם.מנסיםשואלים,

נותרלא"יאירים"שלושהעומדיםבובמקום :אותומפוגגהואההעדרמול

 .אחד"יאיר"גםולו
בקובץ Memento moriה-מולאלהקיומיהמצבשלניסוחומאדשונה

השעראתהחותםבשיר .ממשימוותהואכאןהמאייםהמוות jכלואה""ציפור

גסיסתואתהאני-המשוררמתארפרוזדורים","פרפור-בקובץהשני

במפורש:

~דרךדרןים [iף Q!ול

ד~יך~י~י

 .ה~~ךjקרך~ים [iז:וקןה iJזקליגי ?f .ב~ rfiJכן.רי

 ~1!11;1.ם 11
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!ןןןה' iJףמךז;ז;.ניזקנזיןה iJאףלזפרת

 .:ניעומדותעמףסרתאבנים
:-T • :-ג• 

~ףךים iJררת f ~ R הן??ו;iJf iסלr;זלים iJ?1ל~ךםז:ייז ?1מ י~~

;:זרר~.ןת.רר iJ ~ s ף~כ;נ;:זקירכר;.נסלים R15דאת Rל

אתהמרותלהצפתוממתיןעומדהדובר ;כטביעהמתוארתלמורתההמתנה

שבצדקכלואה""ציפורהקובץשלהמוצאנקודתגםזרהגרף.חדריהלב,חדרי

מןלהיפרדאותרמחייבתלמורתהשקטהההמתנה ;יצירתושללשיאהנחשב

ולוותרצלילים,רעלשררותעלכמעט,האובססיביותהספיראלירת,החזרות

אחרון'כצלילאחרונה,כשררהשירבכלנשלחיםוהצליליםהשררות .עליהן

המשוחררתבציפורבעולם,לשיר,מחוץכלקודםשלהםההדאתהמבקשים

 ;ומשליםמונמךבטוןה"אני",אלהשיר,אלחוזריםאזורקהמשוררהאנימן
האני-המשוררידיעלהנמתחיםהללוהקוריםשרב.החוצה,נשלחיםוממנו

ודקים,ארוכיםהחוצה,נשלחיםהםלעתים ;ובערבייםבאורכםמשתנים

הנה,אותר.מקרקעיםה"אני",אלמידוחוזריםרעבים,קצריםהםולעתים

 :הראשוןהשיראתהחותםהביתלמשל,

tזלי זrס~,~סךסהלאזרדף,וים ?7ך~ת /o נ;:

 ה??ל~~ן:;ני;:זה 1iJW:Pף:;ג;כל-זאת,

ל~;ו~לת, ף~~~ין 'ןך~~הר~:ייןה

115 R ח.~ריריJ ה

 ::;ני~מרהף wמ

 ,ס~;;וןרר s ~ז;ז 15הר
ק'ןת-רףס~ת /oז;זנדך

לקוריםלדמותניתןהציפורתנועתאתהמלוותבשירהארוכותהתנועותאת

"אלי","כוונתה","חיתה","בשעת", :כתקורההעולםאלהנשלחיםארוכים

"אמר","אוויר", ,"ךא""כנף","בעין","הותירה""ונעלמה""כשהגביהה"

הקצרות,התנועותמצרותבעתבה ;"קורת""שעת","תבורך","האבן", ,"תא"

ממנוהמשורר'האניניצבברהמקוםאתעצמן'מליםבאותןלעתיםהמופיעות

ואולם, ;"רוח""האבן","חי.דר","לתכלת","דמדומים", :בציפורמביטהוא

השלישיתהשררותבסופיהמופיעותר"האבן""לתכלת"המליםביןהחריזה

המביעזה,טוןהטון.שלהארכהיוצריםהאמפיברכי,משקלןרכןוהשישית,

הציפור,מתנועתהמובחניםובמיקומו,במצברהמשוררהאנישלהכרתואת

הארוכות,ההברותעםמתלכדהואאלאמשליםטוןלהיותממהראיננו

 l',I fl!וvם
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אתבמליםמצייר "רך.ז:r~וידו )j "התיאורבאיטיות.נמוגשהואעדהמקוות,

 .השירתוךאלהשוקעתהתקווהשלהזרהאיטיתההתפוגגות
והםומערביםקצריםהאני-המשוררבידיהמשורטטיםהקורים 3מס'בשיר

 :הציפורתנועתאתבתוכםלוכדים

ךרך [l]iךך 5!ז,ו :ס~.ךבז;יכ~נרתת 5!ל~:;ז,וןז;כ~ןז;י

ןה, Rז:ו iJנרןת ?7 ג;: ט;~ו;זלית

עולם,לצמצםאמדז-ז:פמר
1 •• 1 - ; 1 1 T T T 

סר?,דים.ידרת Rנע Rל

סדור~ה rללס~ז;ניןח~;ז~סיג:וי

w לא,ד,אודכידw רג:וק.שR ,דה

ח~;ז~.ףית~~;ז~זכד Wf~ר

!iנוג:וית. iJלזקנרןה

~ס~פרת,~;כךן fת r!5כש י~~מףן 9כה

 .זל.ןת 5!ף~גךז:זיבן .Pגףת 5!~ם ?iJ ~ 7?7ק.ךrכב

כוונותיה ,)"הן Rז:ו iJ:;גזקנוןתזג;גט<"סליתמבטהתנועתהיאהציפורתנועת

)" :p זגרז;ימוtלעולם,ד~זק~םזR ן;גז:; ... "(ומאווייהסר:ז,רים"),קיררתנעtז. ry ית

הציפורלביןהמשוררהאניביןהמרחקגםמצטמצםכאן .)"תין:iJ ;)~lלזpנרןה

תנועותיוגםהןלמרחבביחסהציפורשלותנועותיהלאחדהופכיםשהםעד

"תקרה"במלההיאבשירהבולטתהפתוחההתנועהבמקרהלאלכן,שלו.

מוגבלתגםהציפורבזמןובובחדר,ביותרהגבוההמקוםפעמיים),(המופיעה

זה.צרלמרחב

"ציפורבמחזורהופךהורביץיאירשלשירתובמכלולהמוחצןהיופי

ארדשלצירעלרגעיםלבניםאפורים,חירורים,שצבעיושקטליופיכלואה"

העינים""אפר~ר~~תהנהיר""נבאורארד"":פתמיי:ןמי:ן~מים""שעת :וצל
: -' : ' f '' t O t T ' T -' : -' T •• -• ' 

 ,ה~~ש q~ת Rל~ 1ך~ה. p:.ןה, R ~?ף 9 ~~"סארר ,"~ה;:;כיזו~הס~ו;כ~ות ך:~י~ן"
ממילאהמטושטשהגבולאתבקלותעובריםהללוהחיווריםהגוונים ;~ט~זקה"

אתמשרטטיםהםמדויקתובעדינותנראות,לאינראותביןקיום,לאיקירםבין

 :לאווירהפיכתוואתהגרףשלאיונו

 ~111,.,ם 11
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ת 9מז;נך~~רזל.י~ל;ת ,/oיוך~דן'

סדףrכ,~תה wזכז;י 15

~ o/, 1ר?,f דכז~?/!;:אוקןם 

 .י w~כחףןל'אלח ת~~ wז:י;;זךי

הציפור ;הגרףשלהתפוררותודרךעובראיננוהמרותאלהחייםמןהמעבר

רוחארתההחי,בגרפההרוחאתרחשההמוחשייםהמרפסתברזיליעליושבת

 :אחרבמקרםגםכךמרתה.עםבהשתתמזג

~ה Wמ~~פור.ךץ 1$ס~ןז 1$ •••

רףח.ונהפכתלשמיםממריאה
- •:•,•:•: T •---1 •ז-

סד~ה,~זpנףז:זהסרזכ~ה,~~ס,לה

jJ כrה~י~~~ןשונוסיסלל /11 ו;:רף 

קולח.שוז,וען~ין

עוד~=?דיל~יןהףא jJף~~קקום

ם, zד~~ךם~ין

 . ר~~?ףף \a~ין

אתמעניינתאינההזה,השירמןשערלהכפיהגרף,שלהתפוררותו

רקמתענייןהואולכןהארץחרקיחליםלאההוא""המקוםעל jהאני-המשורר

לאאפשראילאחר.אחדצבירהממצבהגרףשלהמעין-אטמוספריבמעבר

שלנגדתגובתהמרותרוחעםהגרףשלהזרההרמוניתבהתמזגותלראות

להליתבראיוןכךזאתהסבירעצמוהוא ;בקברוהמוטלאבירלמראההררביץ

 :ישורון
למטהשםשלךאבאילד'נשאראתהפתאוםהקברות,לביתכשהגענו

עומדיםומעלהמונים.היוילד'עיניבעיני' .קהלישהקבר'עלעומדראתה

היום,עדבינשאררזהבחלל.אתהשלוגדול,קטןשלמדרגישהשמים.

יכול'שאניביותרהרבהבעדנהאותרלהרחיבחייבאניבר'נמצאשאנישמקרם

שרכבת.החבילהששםביותר,הכואבתארהמכרעתמהנקודהלברוחוכמעט

החייםמןהמעבראתאפואמנסחתהררביץשלהפואטיתהעולםהשקפת

גםהמת.שלהמוטלגרפואתבכךלעקוףמבקשתוהיאכהתפוגגות,המרותאל

ז,ךנתןשלזרלביןהררביץשלהפואטיתתפיסתוביןהשוניבולטזרבנקודה

המתפוררהגרףשלהנוראבמראהושונים""שיריםבקובץלעסוקהמרבה

מתיאורביודעין'הררביץ'שלהתחמקותוואולם,ותולעים.רימהמעלהכשהוא

אין(ובוודאיהנשמהבהישארותאמונהמשמעראיןהגרףשלהפיזיתהתכלותו

 W')I fl,ם
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מהמשפיעיםתרמן'אלנתןשלהמת-החימודלבהחייאתענייןלהורביץ

האני-המשוררמתאר 12מס'בשיר ;בראשיתה)בעיקר ,שירתועלהמרכזיים

 ......--- ...... :ננשמש"מבנטה"נרעצתהציפוראת

~.רןה.~ל~ל.יגי /oסן~יגךן

 ? IJ ~י~ו.ריקיםנו~ה p:ק.לים ~כ~ iJ!o/:P~ל.יסזךסא~ה

מהבשאלהאלאשתמות,לאחרהציפורשלנפשהבגורלאיננהההתמקדות

 Mementoה-המוות,יוםזכירתמזאת,יתרה .שית~יןלאחרגופהעליהא

mori , המעוצבהמוותלזכירתאלאהמוות,לאחרשיקרהלמהנוגעתאינה

 :החיהמשוררשלבמילותיו

:;נראזזtןן~~ןpים~~ים

זהב,א~יהם
•• '" T T 

iJ זקW וסךןדין~תחוך~ים ,ל~ל.ן 9 ~~ת~ים~~~

~ר~שות. iJ~~גךן p:ו!ו~ות

או~;:ום, '?\:ךסל"אןעולם

:;נראזזtןה R ~ק(:! iJז;~ןך~ה iJ~תז;ן

ר~ו:ז בס,;ג;:רוז~תאוזק~ג~ךתז;ז;י

iJ ~~~י~ קיJ? '9 ע~~לע. 

ברמיזתולמשלהציפור,שלגורלהאתהקובעתהערגהאתממללכשהוא

השירהאתהאני-המשוררהופךביאליק,שלגעגועיומחוזותהזהב",ל"איי

המעניקההיאהשירה ;שאיננוואתשאפשריאתזמנית,בוהמקיימת,לפעולה

שלובראשוהציפורשלבראשהרקאםגםוהממשי'הנכסףלמסעמשמעות

 .האני-המשורר
 :האני-המשוררמבקשפרוזדורים""פרפורבשערהמופיע 8מס'בשיר

דו,~ין-~ךכךם:;גזק~ת~י /iJ ~ oל.ב iJ~תזק~ע

:p ~ז;ן ~ל~ f ל~סע,סם,רים~:p ~ z;, גr;א~ז, 

~ת~זקףזפוג~ת jJזקק.~הנהה f~ן iJן~ה

iJ .ע~~נ;: ,ד${-ואסרים R ,ז:ןזק~ערוב

ךסר, iJז;י ה~~ .~ךכ~ /o~צ~:;גים iJרים f1iJ~ת

~ךן~ת p:ה 9' ~מ~!:(ןןה .הל~~ iJ~יגi'ז

:רס, .ה~ך~-א"לוד \a~ך:;נ~ג~סיק.ע !J'ז:י

 ~1!11,,\.ם 11
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סש~ד'סלל f~קרםך~~הלרם, q;נן-~iרם

~ים. 1סצרסזpךם~י f~לב;כ~י w ,;ף $!.9ר~

 ,ךל.א_קרלסלמ~ת~לאז:יtק~ע.ם Wס~~תל·א

ל~.רןה.i:זיא.רב 1;91ר fי~ת-ל wב .Pס W~:;ככל

האני-המשודדשלהנשברשהלבהואכלואה""ציפורבקובץשמדהיםמה

הציפורעלהקריאההציפור.תיאורדדךאלאלעצמולבתשומתמבקשאיכר

עליהלהישבר.ללביהגודמתהיאלמורת,חייםביןהמפרפרתהענוגה,הקלה,

כתינוק,לומדמתפתהכמעטאניכגוזל,לחבקההמרות,מפנילגרכןמבקשתאני

בה,קלהנגיעה;כלבהלגעתבלימרתהאתבשקטלקרואשעלייודעתאניאך

שמשכיחזההואהרדביץשוכחת,אניושרבשרבארתה.~ן ttתחיבוק,שכןכל

הגוססתאמרמיטתלידגינטבפרנזכרתאניכותב.הואשלומרתואתכיממני'

עתששיחקבמשחקעמהמשחקהוא ;הקרבמרתהאתממנהלהשכיחומבקש

 :-קדחוהרצפהערד,שלמכסהלההסדיןשלג,מזחלתהיאהמיטהילד:היה

 ס?נ~ז:i~~לאף Wל~סrז,אוזח

 !ה ?1iן. iJחרלה, jJ~זpף~ת

 ! ~כ~~ ,יכ;t~סע, Q !הרסי,'ר

 ?ה 115;1~ט~ס ?סד.רדזראוזח

 !סד.רדזרפר

זpךt;זןת r:;~ךט~לאוזח

~מרtוי. .vשר~ר שו;7~ה~א

i:זיא.jןךהל"אאת rjJ!ןןד iJ 'ן~:;פר

 .~רסד.רד'i:זיא ה~ר.~אוזח

ל~גיכ~.ךמרן 15ס ה~ז:iר~י.פר

 .ז:זיש-~סר~ליו .vךג~י

לי'ב 1;:ך~tק םצ'~~יגי .v~תאוזח

91Zf ~~2ג~ןי. י 

הגוססת,האםאתשוכחלארמון'הכניסהאתבמונולוגומתארממשיךפר

שבוייםאנו,רגםמתה,כברהאםכימבחיןאיכרהואמאיתנו.ארתהמשכיח

 • 107עמ'גולדבדג,לאהתדגוםתשכ"א,אביב,תלדבירהוצאתגיכט","פראיבסן,הבריק 2

 fl ו._,wנו
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דרךעצמועלהררביץיאירכותבכלואה"ב"ציפררמבחינים.איננובסיפורו,

אתקץ'איןבנדיבותבכך'וערשהמרוטטת,מדרמה,ספקממשיתספקציפור

 :גינטפרמעשה

 .:;ני הן~ו;~~ t.'.11;1ש~בז;ינ~עוסךן~ת;וז:ויןה

1;11.'.t :;ןס~~כו;~נ iJ פוךית~

 .ס~~ןיוגקן~~י

 .ק~פ~ו?גלה~יגןת rttךוון iJל~דז~:פו~~ית

 .חול$!~~רוזקזקת ?7

iJ עות~~w נ~ו:ז~. iJiJ לגות~iJ פוw ,נות

תאםחסריאפליםאלינ~שבים
" T •• •• -1 •• " 1-י •• -

~גע.ץג~ף~פורזקיןת~ין

ששיריוהעזהתשוקתוואתהזההנפלאהמשורראתנשכחשלאמבקשתאני

 .הזמןבאכולם.יכונסו'

 ~1!1,.,ם 11
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 oאולדשרון

שיריםארבעה

אהבהבליסקס

;נה q ~ן;ועוtקיםז;ני ,ה!~תעוtקיםם [i~ין

ד~ים, R:קד םי,;:?;נה q ~~לי
דח .Rליק.י p ~ק:!ה~ל!הגוןז?יים

ןt;כים R~~;געות iJ ,nד reiJ~ל
פים 1דצ eזהשלפו 1בנגזהצים 1נע : . •,• : •,• ••. t -: . 

ך~:;נים ,~ן z:קמו ,ק 7 ~ 9:קמו~_ךזpים

עוזקדותז;ו~זפוה.יסם~ל.ןסם,:ק1:יינוקות

~לועוליםגוזקךיםם [i~יןןם. 9 ~ 7
אלעוליםאלחיםאלעוליםאלעולים . ... . •,• :.-· . . ... 

:;גים qאוןל'אחות, 1זקנ iJזגי

אודאr-ום,לשםשעלההאחדאת
'•' T','T TT',' ז:' T 

מעודםנאדלאטזורח
•• -; -: •• •• T 

iJ לה ?ף 1ןד~i] םiJ י!ים:Jס~ז;נז:ר!ים,ן
iJ זקiJ ךריז, iJ pזR ,ז;ניצו~~יםW ל'א
z ז 1:קיד:tנזקז?יי;:RW י, W ל"א

ל'אם [i •ס~ל~ת:;נזקקוםן iJנ iJ~ת 1ב qיא

 .ם~ t1י~נא 1ה;נם qז;וזק~לו;זישבטו~ים
לבדםשהםיודעיםהם :גדוליםאצניםנמוהם

•• ; T T ' : ' •• : ' ,'' ' -ד ; '

 ,ז:t 1סדק'ד, iJל, 1ל iJ ~ 9ז;נ~~ח~ם
הלב-ת 1בנדיאהפעליםהתאמת

 ··- •:' ·--:---ז:-

שr-ופםנמוגודמיםאלאאינם-הכוללתדאה
'' T -'."'.' T•• T'." •: ;j TT'•, 

שהיאהאמת,רל"אבנזפtםה,
-' T : T :•,• ."' ',' ' 

iJ ף 1גjJ ם 1 ק~~ן;נדובנו.דד

 .ן;ולוטוב:;כי qך~ן iJ ד;~

11~ 
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אב.ישלהשדיים
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שחםמירי

כחולהשמלה

 !משמאלדקרםאדוםערגןבחזית,לבניםפסים !כחולהצמדשמלת !שמלה

הכללבלועממהרתנעמי,tזיונעמי,גדרנה,במעלהנוסקתהתרגשותגולת

חלוןמולמתעכבתהיאהפסאז'שלהמזמינההצהרייםבאפלוליתבחזרה.
פסיםעםכחולהצמדשמלתהואהאושרוחושבת,"לתלמיד",שלהראווה
חדשות,נעלייםוזרגצמדשמלתמאמינה.מזה.יותר ?חושבתבחזית.לבנים

כמהנעמי,"תתחדשיאמת,בהתפעלותויגידויסתכלוושכולםהלוואי.אמן

לך."יפה
עיניההשנייה.לדגלכךואחדאחת,לדגלמשקלזrאתמעתיקההיא

אתדאתהשכבדנדמהעליה.האהובהצבעהואכחולהאריג,אתממששות
בשבועאוליימים.לפניאופןבכללא.אתמול.הראווה.בחלוןתלויההשמלה
הודפתנעמיהשמלה.יפהכמההדעת.מןלצאתאפשרשנים.לפני .כן ?שעבד

עליהאפודה,קרטוןפיסתעלמשתהותעיניהפנימה,ונכנסתהחנותדלתאת

 :מישהושידבט
פתוח

עובדמזגן

-קלותקליקול.באלםזעותשפתיהזר,אחדבזרהמליםאתמפענחתנעמי
 .'חהארתלהשטומנתהקטנההמלכודתלמרותניקוד'בלילקרואמצליחההיא

סולם,עלגברהעומדתוהמוכרתחשוכה,מעטמקרנים,ריקההחנותפתרtזח.
לעבדעינייםנעמילוטשתכורחהעלעליונים.מדפיםעלסחררהמארגנת
נפוחה,אחתדגלסביבבחוזקהמהודקתהתחבושתגרף.בצבעעבהתחבושת

לצדנעמי.שלמנחישותהזהכהואלהפחיתכדיהגולשהבשרבמראהאיןאך

בגבינהכמרירקרקים,רדידיםמרושתתחשופה,דגל,ערדניצבתהחבושההדגל
לאכול.אוהבתבטישדודההמסריחה
אמיתית.לדגלדרמהלאמהןאחתואףאחרת,מהןאחתרכלרגליים,שתי
עלהלבנותהקופסאותאחרונתאתמיישרתהמוכרת,קוראתיורדת,""כבד

המדף.

ישרהסחורה,כלעםעליהותיפולתמעדהמבוגרתשהמוכרתחוששתנעמי
הקופה.ידעללהמתיןמעט,נסרגההיאהראש.על

ה-שמ-לה.ברגליים,קצרנותרוקעת

~ fl 
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ה-שמ-לה.הדלפק,עלאצבעותטופפת

שאלהייתכןלא :מתרחבותעיניההטופפות,באצבעותיהמביטהנעמי
וכתמים.קמטיםכתמים.קמטים.זקנה.אשהשלידייםאלוהדישלה,הידיים

שותקת.לצעוק.רוצה
 "?"כןמעודד'חיוךוחייכהמהסולם,יורדתהמוכרת
 ".בחלוןהכחולה,"השמלה
-הבחירהאתכמאשרתמהנהנת,המוכרת

 "'שליהבכורההנכדהבשבילאחתלקחתיאניגם ?הנכדהבשביל ."יופי
אחת-עשרה."בתמהיד,דיבורבתךלהשחיל,מספיקהעודהקולביםאלבדדך

 "?שלךכמהובת .וייצמןרוניהשלבקונסרבטוריוןרביעיתשנהפסנתרלומדת
מדיףשגופוהמוךהאתומתעבתפסנתר,שיעודישונאתהיאעונה.לאנעמי

בזהלסבןהמעדיפיםאנשיםשישחושדת(נעמישינייםמשחתשלמרוכזריח

שהואבעתזקנואתנסבלבלתיבדרךמלטףאותוזוכרתהיאהגוף).כלאת
עצמית.אהבהשלקבסמעודדשפעגדושותהארוכותאצבעותיואליה,מדבר
פנתהרגעלפנידקהלאהמוכרת,שלבדבריהולהתרכזלשובמשתדלתהיא

דקהמאמץאךחוט,מקצהיותרלאחוט,לקצהזקוקההיאבשאלה.זואליה
ואיננו,נפרםחומק-פורח-לזכורשרוצהמהכזה,דבריותר.אותהמבלבל

 ...לזכורשרוצהומהזוכרת,דווקאהזוטותואת
שאלובטוחהאינהכללשנעמיאלאממנה,חזקותהתמונותהתמונות.

עםזהפסחוב,המודהשלהחוםהילקוטמונחלידופסנתר.הנכונות:התמונות

מהשמשוםאמה,הפטירה ",ד~מ~לש"לתקן.טרחלאשמעולםהשבורהאבזם
שלדמיונהאתשבההפרוץהילקוטאבזמים.לתקינותמדובהחשיבותייחסה

(שוודאיחשאייםאהבהמכתביחיפשהבו'פישפשההזדמנותבכלנעמי'
תוויםחוברותכמהדקהיובתיקאולםלכינור),השמנההמודהשםלוטמנה

מקולף.עץותפוח
טריותאתהמשמרהחומדמהוהיטב,נעמיאוצרתעלבונותיהאתגם

העידובפסחשאדוןלאחדהשיעורבאמצעהביתהברחהפעם :העלבונות

יפותידייםלטפחצריכהפסנתרניתורבין'"נעמיהכסוסות,לציפורניהבקשר
חנוונית."שלידייםישולך

מוכרת.להיותחוזרתהמוכרת "?צריכהאתמידה"איזו

לחשאיננוהלחשוגםלוחשת,אומדת,לאנעמי,אומדת"אדבעשדה,"
צריכה?היאנכדהלהישהאמנםקטן.גוףלההיהתמידלחש.חציאלאממש,

משה.אתשואלתתמידהיאמשה.אתלשאול
לוודאפנימה,מציצהפעםמדיאדומה.שקיתמטלטלתמהחנות,יוצאת
חפציםעלגםהאחרון,בזמןפתאום.נעלמהשלאשם,טמונהעדייןשהשמלה

השתנה.שמשהוספקאיןעליה.קשהההליכהנאנחת.עוד.סומכתאינה

אתפוגשותתמידלאהתחושותאדמה.ישעכשיואוריד,היהשקודםבמקום

 11 ם1.,נ 1!1 ~
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השממהאתמדגישהנעמיבמדווחים,למלים,מעלזאת,ובכלהנכונות,המלים

אתבולרפדנותרשעודהבשרמעטהצמוק,העודשלהמצמיתיובשוהיטב.
הקטנותהמלנכוליהת iחיבינתייםמדבריות.שלההגוףהמזקינות.עצמותיה

נעההיאבלילותארס.שותתפיהןבלילותמפריע.באיןאבניםתחתמתרבות
כדילנשום,פתאוםמפסיקהצללים,עלדורכתמסתורין,כאשתבחדרים
כבד,לישון"בואימפציר,ומשהבמדווחים,תחתיה,נושםמישהואםלשמוע

שלמחרוזתולאבכך,מהשלמעשההואהשינהמעשהכאילונעמי."
טמוןחדדבחדד,טמונהמיטהבמיטה,טמוןגוףבכד,טמוןראשהיטמנויות:

-לאלהומעבדהבית,אתטומנתומשםמפהברושיםשורתיקטןביתבתוך
חשוף.הכל

כשנעמינכדה.ישאםמשהאתלשאוללזכורחייבתהיאנכדה.המוכרת.
שניהםתמונות.אלבוםמהוויטדינהמוציאמשהשאלות,מדייותרשואלת

גומתמחייכת,כשנעמימחייכת.נעמיומדפדפים.בסלוןהספהעלמתיישבים
יפה,מעמדמחזיקהעודהשנייההגומהאךהקמטים,בתוךאובדתאחתחן

 .חיוךשלסהדוקצהעלמתנדנדת
ומצביע,התמונותאתלהמראהמשה

 "?זוכרת ?אלהכל ?"זוכרת

 :ודןרוניתשלבחתונהנפלאשמצטלםלחיוךתאוםחיוךמחייכת,שובהיא
"אשתינוטפים.ועגיליהמודםשיעדהנוצצת,כחולהערבבשמלתנעמי

לשניים.רגילותמליםשחוצהשלו,החגיגיבבאסמנגןמשההיפה-פיה,"

הרגעיםאתלשכוחאסוריותרועודמתועד.הכללשכוח.אפשראיחתונות

קרואים.בלתיבחטף,שבאיםכאלהמכריעים,פחותלאהכרעהרגעיהאחדים,

נעמישלבזיכרוןדקהדג.בעצםנחנקנעמישלאבאאתוצילםעמדלאאיש
והעמיק,שהלךחיוורוניכחולהכחיל,כךאחדהשתנק,:קודםהתמונהשמודה

המטבח,רצפתעלמוטלהילקוטוהנההילקוט,ידעלעומדתנעמיוהנה
העזות.האמבולנסויללותאמאשלוהצעקותאבא,שלהמתחלפיםוהצבעים

 .איננוכבדהילקוטוגםזכריזהלכלאיןהעביםבאלבומים
כבדהביתהבדדךנעמימסובכות.מחשבותבשבילמדיחםחם,בינתיים

משהיאמרמהמהדהדתלאואפילושלה,ההיסטורייםבענייניםעסוקהלא

שהגוףפיפילאפיפי.להישאותה.מטרידחדשענייןשקנתה.השמלהלמראה

למקוםשמגיעיםעדעליושמתאפקיםפיפילאבשקט,חזרהלבלועיכול

איןמדפה.לא "!עכשיו !"עכשיודורשילדותי'מפונק,תובענייפיפי-מהוגן
מהמכווצתרגליים,בחוזקהמצמידהנעמימפיפי. "!"עכשיויותרדבר

היאעוזר.לאדברשוםאךיבשות,במחשבותדעתהלהסיחמנסהשצדיך,
מסריחשימושביתבדמותהיגייניתלפשרהמוכנהציבורית,לגינהנכנסת

רגעכבד"."נומשננת,היאימין","שמאלובמקוםקצובים,צעדיהומטונף.

מגלההדלת,ידיתעלבחוזקהלוחצתנעמיבמכנסייםעושהשהיאלפני

fl~ 
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בסמוךמאתרתהיאברירה.איןהציבור.בפנינעוליםהציבורייםשהשירותים
והכיפוףלכרועצריךבתוכו,להיבלעממהרתנחלים,הרדוףשלגדולשיח
שלהמרעילהבמתיקותמתערבבכבראחריםושלשלההשתןוריחעליה,קשה

מכנסיה,אתמרטיבהשתןבזרםכלותבעינייםמביטהנעמיהוורודים.הפרחים

גלויה.והחרפהלעצור,כוחבהואין

רגלייםחושפתתחתוניה,ואתמכנסיהאתמסירההיאברירה.איןבאמתעכשיו

החדשההשמלהנשלפתעיןכהרףישירים.רוחבמשבימורגלותשאינן
השמלהראש.כךואחרצנומותידייםפנימהמשחילהונעמימהשקית,

צריךהאדומה,השקיתלתוךהרטוביםבגדיהאתצוררתהיאבדיוק.מתאימה
משוםדואג.הואאוליירקות,סלטחתךכבראוליממתין,משההביתה,למהר
אליה.ארתהקושרתהאדמהצעדבכליותר,עודכעתעליהקשהההליכהמה
שוקעהאספלטועכשיועששת,כמרבגופהארכלהייאושכתיקונםבימיםגם

אמיתי.מאבקהיאתנועהוכלכבדים,צעדיהנעליה,תחת

גוררותכך'כלשכבדותנעליהאלוקטנות,רגליהרגליה,לאלא, ?רגליה
נעמימקום.לשוםלהתקדםאפשראיכךומצולות.תהומותמטה,אותה

לנשוםלהתחילסוףסוףאפשרעכשיואולי .אותןוחולצתספסלעלמתיישבת

נעמי'לקרם,עכשיו .יופי .לקודקודועדבהונותיהמקצותלניסיון'נושמתוהיא
שקיתוגםכובדן'בכלהספסלתחתמופקרותנעליהעצמה,אתמשדלתהיא

הקלון.
נס,יחפות,ברגליים

ומרקדת,קלהקלה,שובהיא

-האווירמןקלהאוויר'כמוקלה
כתםומרחוק,האביב,נפלאותעלמוצרטשלילדיםשירמפזמתנעמי
לרגע,מתגברתהרוחבמעגל.ומקפצותשרותילדותמטושטש,צבעונים

נעמיאךשיערה,אתפורעתהכחולה,המטפחתאתנעמישלמראשהחוטפת

עבראלידייםבשתימנופפתיחפה,קדימה,רצההיאלכך'ליבהשמהאינה
וחמות.אדומותולחייה "!ליחכו !לי"חכוהילדות,

 ~111,.-.ם 11
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שיריםאחד-עשר

חרב.

מתהפכת.ז-ומירמזםבעrזחרב "."."" • T t T ; • • t • ; 0• -• :• 

והפצע
: -... -

לעולם
: -
דו 9ם

 ~~ב Rגר~של W~ל
 .~ןן~ןל W~ז,פזקן~ה

ילדה
 ' ז:-

ת, Rסו.ןtזז;י

ילדה
 ז;-

וו·דו·שיר

~לא.'ךדן
זג~לךח'ך

עפעפויםכבד ... -; --. 
 . ..... : ...- :רהזפזמנת:
~מודן W~ךבב~רית

גכבו~י.

לוס~~רין:קמובבו~י
ל"א,

 .ת: I~ן W:קמו

fl~ 



הירשפלדיונתן 64

~לא.ךך
מ~לחד

W ל:;נגן~.ךת~ץ~
iך~ךן

--:-וחדל.

 Ready Madeשיריםשלושה

1 . 

~ךץ jJסוףן~תדק
גו~ות.נשרפתהתחלנ~ . : -: . : .. -: . 

עציםערמותעלה 19נתח
• : • T -;-•• •• • 

:;נבורות.ך r:pכר 5'1ך

 :הגו~ותעלנפטשפכנ~בראשונה
'T T ז-; ••; --;• 

סבורות.~ן~זז~לה~לךלהיו~ם
טרלקס)ירוחםתרגוםהיהודית",הבעיהשלהסופיהפתרון"עלעדרת,הס,(ררדרלף

.2 

אפשרשאיהתבררהשמים,:פפתז-וחתהראשונותנשרפותעוד
-;•• T ' --•--ז;•י. ''", ••ז;• •-ז 

~זה v;ני~rכאודע,~דיי ג!~נ;:

השרפהריחהתפשט
• : -•• •• --;•• T 

העזהנר~חהשרפהריחהתפשט
 TT י,•- T ז••:--•• ••-;•

השכיבה:פלואזרחי
: :• ; : •• T ' : -T 

השרפה.ועליה~דיםעלונר~
• : -: • ' : --;•• T 

(שם)

3 • 

הדנההתאזפצ~הררי -. : -: -: .. 
ימיםבאותם

; T T ' 

 ... :- :לרפאני.

~ l!I 11ו.ים 



 65שיריםאחד-עשרה

 ... :- :לרפאני

~~ q ז:ז~ות~ת

 .יךנ;:~ס:הכל iJ~ך

~תק~ךז;וי י~יג;:~ rjJ.דלךז;וילידם
נפחםשחררני eשליהנס : T t • "." • T T "," : 

נרצצותעיניםבבעל --.. -· : 

ארנה.ורעמה
: -;-T T •,,-; 

נפשיידעתילא
 • :- • :ד-

ידיד.לינמצאהרי-שמחהמרב
•• • : T ••-; T : ' ' T ' 

נפחם.שחרא 1והנרצצות'עיניוידידלינמצא
' : T ' 'T T •• : ; T T ',' ; 

לבבית)רותתרגום , 1916-1900ונעוריםילדות"ישותי",עדות,הס,(רודולף

טהרהעלשיר

זהבים
: T • 

מתזנרים
• T : • 

 .ינ;: 1גדש R ~נ;:ט.רת R כ;:

טהור.אני
;-• T 

ה. .iRקג:רי .ר 1 ~~צרם.

משא.לל"אגדולה,ואהבה
: -;-T : T ; ,•' 'ד

המוותשלנוכחותוובעניין

1 ~~ t ל /}1תר 1נו~ח~זiJ זק.ךת
לרןגרן~יג:רי

ישבתיואניכשעמדת
: ,'' ; - T ' -: - : T -; ' 

W:P ד.ררס:ית.~jJ ה 1ח~

אמרתיול"א
: T -: • 

~ח-ל iJ~תוזק~ים eססרים~ין

גף p::;נ:ךףtיו;זדיק~ל
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ור e:נ,זאוזק~יל

ז?ייר

v ד~דה~~ o/ סדיק~ת:;כיסה-

אמרז-וי.ול"א
: T -: • 

ראוסדיילשלהעננים

הח~יםאתדוחהאני
:-. ·.· ·.· --. 
:p ,מw לא,ס~ךם,~ת~ז

:p ס~ת ז~~מוW ךם~

:פמניפתנפרשיםהזפות~וני:פל
T •• T -."' ' בT ' ' ב' -

o/ קי~הo/ דיגךך 9חור 1~לח"דה· 

l ~~ךסזכ!ים~תדרסה י,Pם~ס~~ךנוז 

ךךת t:p,ןן R~ב~י~סךםלי 1איוד~.~י

ם Wס;rןמוןקול~תר Wך~
שביללייפלסוהאבל

: T •• •,• : -•• • : • 

~לךך.

הקטנותהחיותכל

~~לצרתן iJסקז,ןנותסזכ~ות~ל
לזק.ךת(~~ןייש:וסן

iJ מוצ:ו~ות) 7 ~ן

~~לצרתן iJ~פות Rססזכ~ות~ל

~זrה 1ןה 7(ז,וס,
iJ זקז,ואות)ן

~~לצרתן iJ~פות Rססזכ~ות~ל

)~~ re חדקיםר

~~דקים).רי 9ךזכ

 11 ם,,ו. 111 ~



 67שיריםאחד-עשרה

לצרת Qז,כן iJקt;וכרת iJזכ~רת iJ~ל

 :ס~לסר!;ו~~ת~לס~~להךסרד:;גז;וע~ת:קינוסב,ה~אם W<ן
w .לךא,תל"א ,ש~ר~ ,ל,,~ס~עולםס~לזקק,ם:קידס~יזכ

w ,ני>זקק,מ,סע,לם

שירימשם

זמז~מיםטרור .. . . : . 
שיריםספר .... . . . 

חליההיות
::• ,•" : T 

ךז;ז.ךת W ג;:

היאשליהשירה
-• T .'' • • 

וארה1ג~ע 9  ז-:-- •

מבמברגהרוכב
T •• • -; •,• ; 

לרז?יים-ןסז,וש /o~ל.ף-~אגכךם-
למכיכם.

:דד • :

כזהאצילי  •:ד • .-:

 :ךש wז,כל"א ל;:~ •ל:;ן
 .ז,וז:זגררןל:;ן

מבמברגהרוכבשלהרפאיםר~חהיאשליהשירה
-• T •,•• • -•ז:ז."' T •• t ;•:;-• 

ד Wס אי~:;

:;;נךנ~ר~לר,~ב~~ריז rל,
 . :-- ..י .-:- .נרנ~ריעלרוכבאני:גם

ןקר.רס~דעיו.רקה~א ל;:~
ממריאשה~אלפכי . : .. ... -: . 

היאשליהשירה
-• T •,• • • 

שמיאתידע~של"א ... ••: ... : . 
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ירצחזיגפריד
• : :• "" T -

ז-זצרחברףנהילדה : : . : .. . . : -

אליםמישהףזהאתלעשותח~במישהף
• :• -T -:-•,• •,• י• .'' -• 

האלים.אתלהרגח~במישהף
 ···ד ...-:--ד ....

ה 7tסף Rססס.ךבמויpיבהיאלי Wס~יןה

~ה q15ל W ה~~ 9ע R ר.~זק-~~ז
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גליללילך

החתול

בהמעבירהרקפתאתמול.שלמהעיתוןאשהבערנואותר.שונאיםאנחנו

אניכילא,אנישורדת.חיתההיאבגטו,היינואםזז.לאשרירשרםאצבע.

לא.אנירקפתעםאבלפחדן.

עםלחםאותר.ליומגישהמרחרחת,מהתיק,סנדרריץ'מוציאההיא

אתלהמחזיראניאותר.שונאיםשאנחנואמרנורעב.לאאנישוקולד.

לזרוק.אסורלתיק.בחזרהאותרמכניסהוהיאהסנדרריץ'

לךמבטיחהאני ?מהלו,נעשהמהאדומה.רקפתשלהאצבעכבתה.האש

ארתהשאציתמחכהרקפתסיגריה.ומוציאמהנהןאניבעיה.בליאותר,שנהרוג

אנחנולה.ומחזירשלרשלוקחאניאלי.ומעבירהשלרשלוקחתהיאבשבילה.

שחרר.אפר-שנשארבמהמסתכלים

הרגל.עםומעיףפרוורערשהואניאומרת,היאלו,שנעשהמהזה

ליונותנתמוציאההיאהסנדרריץ'.אתנאכלזאתבכלאולינשאר.לאכלרם

לאזהשמתקמצנים.שונאאנישוקולד.מארדמעטבקול.לועסיםאנחנוחצי.

אותר.שונאיםשאנחנואמרנוכברשלה.אבאזההיא,

מכאן.ערפיבשאלה.עיניהאתתולהכאן,עושיםאתםמהילדה.באה

 ?כאןעושיםאנחנומהנשאר.שלההמבטוהולכת.מסתובבתהילדה

היאזז.לאהחתולעליו.וזורקתאבניםשתימרימהרקפתחתול.בא

החתולשלה.החצי-סנדרריץ'שלהקשהאתלוומושיטהמיצי,מיצי,אומרת:

ויורהמכוונתיותר,גדולהאבןלוקחתהיאסבלנות.לרקפתישלאט.מתקרב

נשאר.שלוהמבטגםובורח.מייללהחתולבראש.לופוגעתהאבןלעברו.

 .זזלאשרירשרםמסתכלת.רקפת
 :אומרתהיא .שתגידימה :להעונהאניאומרת.היאאותר'שונאיםאנחנו

טעון.לאהואלה.רנותןמהתיקמוציאאניאותר.ליתן

כאןהיהלארמזשרםבאקדח.משחקתרקפתכלרם.כאילושרב,באהחתול

ומכוונת.מרימהרקפתשיקרה.מהשזהלדעתיכולנומאיפהאזבהתחלה,

אנילך.אומרתאניתביא,זז.לאאניגםהכדורים.אתתביאזז.לאהחתול

מכוונתהיאארתה.לימדתיכיאיך'יודעתסוגרת. .כדררמכניסההיאמביא.

'II lנW fl 



גליללילן 70

מניאק.קמצןאותו.שונאיםלגמריאותו.שונאיםאנחנוהחתול.אלשוב

הוא.יהיהזהמחרהכוונת.עלהחתולזהעכשיוההדק.עלרקפתשלהאצבע

 .הארץעלהאקדחאתמניחההיאיורה.לארקפת
מסתובבתאתמהמלוכלכת.היאשוב.באההילדהגמור.חושךכמעטכבר

רקפתאותך.מכירהאנירקפת,ואומרת:עומדתרקהולכת,לאהיאלכי.כאן,

ואזהאפרעלמסתכלתרקפתזזה.לאהילדהלך.אמרתימפה,עופיאומרת:

אתמכוונתרקפת ?לאלעוף,לךאמרתיומרימה.האקדחאתמהרלוקחת

יותראומרתלאהיאמתרחב.הילדהשלהמבטשריר.שוםהילדה.אלהאקדח

בבקשה.יותר,מהריותר,מהרועפה.מהרמסתובבתרקדבר,שום

שלה.הרגלייםביןהאקדחאתומניחההידאתמורידההיאיורה.לארקפת

הקשהאתלוקחתהשנייהובידלפהמכניסההיאהאצבעאתחזקה.שלההיד

תביא :אומרתרקפת .קרלהיותומתחילחושךכבררחוק.וזורקתהלחםשל

שהואעדאותושורפתאחד,גפרורמדליקהרקפתמביא.אניהגפרורים.את

הקופסה.אתגםכולם.אתמדליקההיאאחד.ועודגפרור.עודכךאחרנגמר.

נשאר.לאדברשוםעכשיו

הלחםשלהקשהאלמתקרבהואהחתול.בטחזהמרחוק.כההצללית

אניישמעו.כולםעכשיו,תירההיאאםהאקדח.אתמרימהרקפתאותו.ואוכל

לאהיאעכשיו.אותנומגליםהיובגטו,היינואםשלי.הכתפייםביןמצטמצם

נעלם.החתולזזה.ולאהאקדחאתמניחההיאיורה.

רקפתתהיה.לאוגםיותראשלנואיןוקר.חושךמסביב.גמורשקט

יותר.בהייגעלאאחדאףהאקדח.מתחתיהשלה.הרגלייםאתמצמידה

 ~1!1{1.ם 11
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העבריתהתרבותשלהגרמנייםלמקורותיה

"אבי-רופיןארתורשלהלאומניתפקידוהדחקתעל

ישראל"בארץהיהודיתההתיישבות

לאי-הכרתם-ביותרהזניחדווקאולאו-מיעילותוחלקחייבשאינושלטון"אין

אותו."המייסדיםהמנגנוניםשל

בסוציולוגיה""שאלותבורדייה,פייר

אתה ...ההואהלילה .זמןהרבהכבראותךלשאולשהתכוונתישאלהזאת ..."אבא

איך .שלךבעיןנצנוץרקכשהייתי ?היההואאיך ...אותישעשיתהלילה ...יודע

העובדותאתלדעתרוצהאני •מביןאתה ?שלוהרקעהיהמה ?היההוא

כלעלישחשבתהיאהאמתהאםלמשל,אומרת,זאתשלי.הרקעלגביהאמיתיות

זהאתשואלאני ?עליושחשבתהאחרוןהדברבעצםהייתיאנישאוליאו •הזמן

 ".סקרןאני ?נכוןזהאתמביןאתה •מחקרמטעמירק
הביתה""השיבהפינטר,הארולד

הציוניתהתנועהמטעםכמומחהלפלשתינהורפיךאותרונשלח 1907בשנת

עבודהבתרםשלה.הקולוניזציהאפשרויותעללמחקר-גיחההעולמית

הצעהשכללהדעתחורתלשולחיוהגישמחודשייםפחותשארכהקדחתנית

המצומצםהציוניהרועדבידימרנהאחדיםשבוערתכעבורפעולה.לתכנית

ביפוהקיםאותרהארצישראלי","המשרדולמנהלבפלשתינההתנועהלנציג

ל"קרלרניזטרר"-כצנלסרךבדלאותרשהגדירכפי-במהרהוהפך ,-1908ב

חיתהלא-1942לרעדשנהמאותההחדשה.העבריתבקולוניההמרכזי

דיפלומטיתמשפטית,יישוביה,כלכלית,-גדולהתכניתארפעילותשרם

 .ביותרהגבוהותברמותררפיןמעורבהיהלאשבה-וחינוכית
לייצרתכניתוליישרםבלתי-נלאהבמרץורפיךפעללתפקידכניסתומיום

ברשויותתלותללאותרבותיתכלכליתאדמיניסטרטיבית,אוטונומיה

 ~l,ll!Iם 11
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הקולוניזציהבשלביהמרכזיתמשימתוהבריטית).יותרומאוחר(העות'מנית,

עליהןולהקיםהאפשר,ככלרבותאדמותבמהירותלרכושחיתההראשונים

המובלעתבתוךהאוכלוסיןפיזוראפשרית.צורהבכליהודייםיישובים

-1947ן-1937מהחלוקהתכניותשלהגבולותגםכמובפלשתינה,היהודית

היישוב"הכשרתל"חברתשהכתיבמהמדיניותכתוצאהרבהבמידהנקבעו

בורואיםהחינוךשלהיסטוריוניםמרכזי.חברהיהבהולקק"ל,הקים)(אותה

המשפטיהשדהשלוהיסטוריוניםהארצישראליתהחינוךמערכתמייסדאת

משרדלהתהוותשיטתיבאופןהובילההיישובבתקופתפעילותוכימגלים

המשרדכראשהרשמיתפקידואתשסייםפיעלאף .הישראליהמשפטים

עדהשפעהובעלתאינטנסיביתבפעילותורפיךהמשיך ,-1925בהארצישראלי

החבילה","עסקתבגיבושהמרכזיתהדמותהיההוא . 1943בראשיתימיוסוף

לביןהלאומית""הבורגנותביןשטרנהל,זאבלאחרונהאותהשכינהכפי

השלושיםובשנותהפועלים,בנקאתייסדהעשריםבשנותהעבודה.תנועת

הנאציהמשטרעםשנחתמהההעברה""תכניתבגיבושמרכזיגורםהיה

שעסקכלכלי"ולתכנוןלמחקר"המכוןאתגםהקיםשניםבאותןוביישומה.

לאחרמגרמניהפיצוייםתביעתובכללןעתידיות,וחברתיותכלכליותבתכניות

המלחמה.

אקדמיבמחקרורפיךעסקאליהם,ובמקבילהציוניבארגוןלתפקידיובנוסף

ואנתרופולוגיהדמוגרפיה,בסוציולוגיה,בינלאומילמומחהונחשבאינטנסיבי

נחשביםפריטים)*מאותמשלוש(למעלההרביםומאמריוספריוהיהודים.של

תרומתוהמודרנית.בתקופההיהודיםשלמדעילמחקרהראשוןהרצינילניסיון

-הציוניתבהיסטוריוגרפיהלוהעניקההציוניתלתנועהורפיךשלהאדירה
לעתיםהמכוניםהיסטוריוניםועדיודאיקההאנציקלופדיהדרךלימודמספרי

ישראל'.בארץהיהודיתההתיישבות'אביהתואראת-ציונים""פוסט

'אביהתוארשלהמכוננתוהמשמעותהאמוציונאליהמטעןאףעלואולם,

פקידכאללמעשהאליומתייחסתהציוניתההיסטוריוגרפיהההתיישבות',

א-פוליטי,חיצוני,כמומחהכללבדרךבהמצטיירוהוא 1בדיעותיו","מתקדם

משתקףשזהכפיהקולקטיבי,הישראליבזיכרוןוכלכלה.לבירוקרטיה

מיוחדתמשמעותחסרתכאישיותנתפסהואובתקשורת,החינוךבמערכת

של(יזםתרבותכמתכנןורפיךאתלהציגמבקשאניזובמסהעמומה.ובעיקר

לצרכיםבהתאםמחדשאותהומנסחהמעריךמפעילה,תרבותית,תכנית

אחת,מקשהמהווהכתביויםביבליוגרפיים.פריטים-372כרופיןפיוסם-1936ל 1901בין *

אחדים.דבריםעלפעםאחרפעםהחוזרת
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שלהמרכזייםוהמפיציםהיצרניםכאחד 2החבדתי)השדהשלהמשתנים

העבריים-מודרניים.הזהותדגמיושלההביטוס

תרבותיתזהות

בפרובינציה(דאוויטש),דאוויץהקטנהבעיירה-1876בנולדורפיך

גרמניה,ביןמטושטשותרבותיגדפיגיאוגבולשהיוותהפרזן'המזרח-פרוסית

בפוזנאשדאתהפולין'לביןבמקום,נוכחותהאתולעבותלהרחיבביקשהאשד

הפרוסיםהפעילוהתשע-עשרההמאהמתחילתההיסטורי.משטחהחלק

לבססניסופולניותאדמותלסיפוחובנוסףתרבותי","קולוניאליזםזהבמרחב

דחייתתוךהאוכלוסיה,שלגדמניזציהבאמצעותשלהםהדומיננטיותאת

שלמובהקתוצרחיתהורפיךשלהתרבותיתזהותוהפולניות.והתרבותהשפה

שאףהואבאזור,היהודיםדובכמובפוזן\פוזנא.הגרמניתהאינדוקטדיציה

אירופית-פולניתהמזרחמזהותוזהבמעבד *הגרמנית.התרבותלתוךלהתקבל

ומהיידישאמושלהטפלות"מ"אמונותיהמודרנית,גרמניתחילוניתלזהות

אביושלהפנטזיונריתוההתנהגותהידייםעם"הדוחה"הדיבורהמביכה,

ורפיךעצמובידלוהמדע,הגבריותאתשקידשההגרמנית,לתרבות 3הדוכל

סלידההמבטאיםתיאוריםמלאיםושלהנעוריםיומניומיהדותו.**מהודיו

שהתוודהכפיחזקה","אנטיפתיהומבטאיםהיהודיים,ומהמראהמהגוף

שלוומראהוגופואתגםהגדידורפיךיהודיות.ונערותלנשיםביומנו,

שלו, ) hyper-Bildung (ס~תד""עיצובאתליווהזהנחיתותדגשכמנועדים.

עלברכיבההתאמןוריקוד,התעמלותיף, Qבהצטייןהואותובעני.ארוךתהליך

באותם .היעדשלמדוחקותבפינות(אקדח)ידיובתרגיליבשחייהאופניים'

היאהגרמני ] Volk [הפרךקאלהתחברותכיהאמיןעדייןאופטימייםימים

מודעתהזדהותבאמצעותהרצון'כוחבעזרתדק-ליהודיאפילו-אפשרית

בשפהבשליטהבעיקרהמתבטאיםהאינטלקטואלייםהכוחותוטיפוח

פרוסיהבפרובינציותומפיציההמודרניזציהכחלוציעצמםאתתפסוזהבמרחברביםיהודים *
עםהיהודיםשלהפעולהשיתוףהשלטונות).שלמהמניפולציהבחלקושנבעעצמי(דימוי

גרמולעתים,המתרפסתונטייתםהפרוסית,המדינהחוקיאתהערצתםהגרמני,השלטון
 ) Fahrradler (אופניים""רוכביבהםשראתהוהקתוליתהפולניתהקהילהלביןבינםלמתח

שמתחתם.מיעלודורכיםהשליטבפניראשםאתהמרכינים

ביומנואותוותיארבפומבי'עמולהיראותשסירבכךכדיעדבאביורופיןהתביישבנעוריו * *
בו.לבטוחשאיןכפייתיכמהמר
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היהדותאלהגיעורפיךהציונות,ממנהיגילרביםבדומההגרמנית.ובספרות

אומסורתהאלישירקשרבאמצעותהיהדותאתתפסלאהואהציונות.דרך

המעברבשנות *הגרמני.הרפרטוארדרךאותהוחווההביןאלאשפתה,

במונחיםלתרבותבנוגעתפיסותיואתלנסחורפיךהחללבחרותמנערות

קראאותההפופולארית,הדרוויניסטיתהספרותאתששיקפוגזעיים

אואותו,לגאולשעשויהעמוקה,אמתבחובהאצרהכאילובקדחתנות,

הזדהותחשלרייכסטאג 1893שלבבחירותמוחלט.**להרסאותולהוביל

בתורמהןלאחתלהתקבלביקשואףהאנטישמיות,המפלגותעםגמורה

עםהזדהותו .)-15.12.1893מהביומנומצייןשהוא(כפי 4גרמני""פטריוט

ה"תירבות"מתכניותאכזבתואתביטאההגואההגרמניתהאנטישמיות

כשטחיותלתפוסהחלאותןהאמנציפציה,שלוהליברליותהמשכיליות

אםלגרמניםיהפכולאהיהודיםכיהאנטישמים,עםהסכיםהואומלאכותיות.

שונותדרכיםעללחשובאותוהובילהזוביקורתגתה".עלספרים"יכתבו

היהודי.שללטרנספורמציהיותרועמוקות

נולטאנשא~נג***הדרוויניזם
:•.• : : -: T 

נורדאומקסהיהעמוקותורפיךעלשהשפיעהיחידוהיהודיהיחידהציוני

משפטןהיהשרופיןפיעלאף .נעוריומשחרהעריץאותו ,)-1923 1849 (

סקרנותלוחיתהלאומית, 1פוליטיתבכלכלהשלוהדוקטורטאתוכתבמוסמך,

במסגרתהשיגהראשונההאקדמיתהצלחתוואתאמיתית,אינטלקטואלית

"היגיינהבשםהוכרהספורותשניםבתוךאשרחדשה,בין-תחומיתפרדיגמה

ורפיךשלהאקדמייםמפטרוניואחדה. Rאוך~~יאו ) Rassenhygiene (גזעית"

הביולוגבגרמניה,הזאתהחדשההפרדיגמהשלהדונזיננטייםהיצרניםמןהיה

במסג-ברליןבאוניברסיטתשלמדבעתברצינותעבריתללמודורפיךניסההראשונהבפעם *
אףהשפה,אתללמודהצליחלאימירסוףעדואולם,פרוטסטנטית,לתיארלרגיההמנוןדת
לגרמניה,מפלשתינהשנסעהצעיר,עגנוןש"יחסותו,בןהיהשלוהפרטיהמורהני

שתירגםנדנד'אתררפיןהנירעגנוןבאמצעותהכלכלית.ובתמיכתוהפטרוןשלבעידודו
 .הראשוןספרראתלעברית

היה,-אםותההשטירנר,מאת ) 1845 (ששלו"רמה"היחידהאנטישמיהספראתקראהוא **

אחרות,במליםמהנוצרים,'נחרתיםרעיונות,לתפוסיכולתםמבחינת"לפחותוים'
א,(ביין,נזר."במחשבהלהאמיןצריךהייתיאםעבורינוראיהיהזהמהאינדר-גרמניים?'

198 (. 

בעלהואארנג" w ~ 9-:1".ךלהמושגעולם"ל"השקפתארל"תיארריה"מקובללתרגוםבניגוד ***
מצאתילאממנה.ניזוןולהיותהמציאותעללהשפיעמתמידדחףשיפערל,שלמשמערת

חיתהורפיךשאצלמשרםגםעולם",ל"תפיסתארתהשמתרגמיםנדרךלתרגמה,לנכון
שיקףהאחרוןמרכזית,משמערת-הרווחתרגומולביןהגרמניהמושגביןהזאתלהבחנה

בשבילו."יהודית"פאסיבירת
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הגרמניכ"טיפוסביומנותיאראותוהאקל'ארכסטהעיניים,תכולהבלונדיני'

והכימיים,הפיסיקלייםהכוחותכלאקל'הפיעלטי'וכיסמהביקום 5הנהדר".

ראשוני.חיים""כוחשלאחדממקורכובעיםוהאנושיים,האורגנייםגםכמו

ורפיךניגשברליןבאוניברסיטתהלימודיםלספסלחברשלבעידודו

וכוסחהוכוהלה ," 9קרוכ"פרסיותרמאוחרשנודעהייחודית,אקדמיתלתחרות

מהכותביםביקשוהשני,במקוםורפיךזכהבההתחרות,מארגניהאקל.בידי

 *והמדינה.החברהבארגוןהדרוויניסטיתהתיאוריהיישוםבסוגייתלעסוק

בהתקבלותמפכהנקודתמצייניםאליוהנלוויםוהפרסומיםקרופ""פרס

יחסימדעית,לגיטימציהלהשהעניקוכיווןבגרמניה,הגזעית"ה"היגייכה

קישראשרזמן'באותוביותרהחשובהאקדמיהפרסהיהזהותקציבים.ציבור

לחברה.מדעבין

במטרה ,-1906ביינהבעירהקיםשאותההמוכיסטית"ו"הליגההאקל

ההוןבעליבידימאסיביבאופןנתמכואוכג" Wt!5t?7.ד P:"הדרוויניזםאתלהפיץ

אתוהפכוהכנסותיהםאתהתשע-עשרההמאהבסוףשהגדילוהגרמנים,

רביקפיטליסטיםבאירופה.ביותרהחזקההתעשייתיתלמעצמהגרמניה

אתליישםקיווהדור,בחבל 9וקרואר 9הבעמק~טוסביניהםאלו,עוצמה

המדינה.למבכהאותןלהחדירגםכמובמפעליהם,הדרוויניסטיותהתיאוריות

אשרהעבודה,כוחשללסלקציההנוגעותבתיאוריותבמיוחדהתעניינוהם

שלעולמואנושי".כ"חומרוטופל"אנרגיה"שלבמוכחיםויותריותרנתפס

וחסידיחברהמדעניביןזה,זיווגמתוךהםגםנוצרוכחוקר'ועמדתוורפיך'

החברתית,במציאותשלהםהתיאוריותאתליישםשביקשוהגזעית"ה"היגייכה

האיגודיםעלייתאתולמנועמפעליהםאתלארגןביקשואשרההון'בעלילבין

העצמאיים.הסוציאליסטייםהמקצועיים

עתולכתבילחוגיםככיסהכרטיסלרופיןהעניקהקרופ"ב"פרסהזכייה

שלשכתיתכמשכורת ;מארק 6,000 (הנכבדהכספיוהפרסיוקרתיים,אקדמיים

התפרסםחיבורוהכלכלית.ממצוקתםמשפחתוואתאותוחילץבכיר)פקיד

אתניתחהורפיךשלהמסההחברה".ומדעי"דרוויניזםבשםכמסה ,-1903ב

והמדינה,החברהבארגוןדרוויןשלהתיאוריהאתליישםאפשרבההדרך

לרמההאדםאתלקדםאנושית""הנדסהשלבכוחהכלהבתאמונהוביטאה

תובעשלוהכיר-רפואישהחזוןבכךשהכירפיעלאףוחירות.מוסרשלחדשה

זכותלהוהעניקהמרכזיובתפקידהבמדינהורפיךתמךמהפרט,גדולההקרבה

שנחשבוסלקציה""הורשהבחיבורו ) Schallmayer (שאלמיירוילהלםזכההראשוןבמקום *
זכההשלישיבמקוםהגרמנית.הגזע""היגיינתהולדתאתהמבשריםהטקסטיםלאחד

הגזעים,ביןהשוויוןלאיבנוגעגוננינדשלהמחשבהחוטאתשפיתחולטמאן'לודוויג
 .הנורדיהגזעוליתרונות
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למדינהבהשתייכותויתפוס"הפרטהפרט.שלבחייולהתערבמוחלטת

חייבהואהאנושות.שלבהיסטוריהבנצח,חלקואתהמדינהלמעןובפעולותיו

גדולהשנראיתמשימהאין ] ... [אמיתית.דתיתבאמונההמדינהאללהתייחס

והחינוךהרווחהמדיניותלפיוהרעיוןאתהעלהורפיך 6 ,,המדינה.בשבילמדי

הנכיםאתיעודדושבההגזע,השבחתשלבתכניתמשולבותלהיותחייבות

 .)םש(מהולדהלהימנעהנפשחוליואת

בשנים ) Die Gegenwart ("ההווה"העתבכתבורפיךשפרסםבמאמרים

הראשוןבמאמרו .שלונג 1א W1~:tה.ךךזקאתבנחישותשטחהוא , 1903-1902

שלעליונותובדברהליברליתהתפיסהעלעירערהואהפולק","ריבויבסדרה,

וכיהמידהעליתרהפרטחשיבותאתהעלתההנוצריתהמסורתכיטעןהפרט,

לראותצריךהפרטכיקבעהואעליו.ילערערשאסוראוניברסליעיקרוןזהאין

שלבצרכיהשינוייםאין"האםרטורי:באופןושאלחייו,סיבתאתבמדינה

איכותכיסיכםניטשה,אתבהזכירו "?המוסרשלתיקוןמחייביםהמדינה

דןהשניבמאמרו .) 322(עמ'מכמותםיותרחשובהלהיותצריכההפרטים

כזהאדםכילוברורהיה Ubermensch).8 (העל-אדםבמושגהיתרביןורפיך

לו"הדומיםמינובניבקרב"רק-אחרים"חייםבעלי"כמו-להתפתחצריך

ראההמדינהעלניטשהשלהביקורתאת .) 149(עמ'הפיסי""המבנהמבחינת

במסגרתאלאעצמואתלממשיכולאינושהעל-אדםכיווןבחסרכלוקהורפיך

המדינה.

שהואכיווןיהמדינהבשבילעליונהחשיבותישיורפיךפיעללעל-אדם,

אחת .וביולוגיפיסיגםאלאמנטאלירקשאינולחיקוייאידיאלידגםמציב

חיתה-מכןלאחרספורותשניםהתנהלותואתלהכחידהעשויה-מאבחנותיו

לחיההאדםביןליחסכזההלאדםהעל-אדםביןהיחסאתהגדירבההדרך

להיותהאזרחיםחייביםהאידיאליתבמדינהכיהדגישהסיכוםבדברי .)םש(

אותהולשעבדהמדינה,עלשלהםהמיניתהפעילותלהשפעתמודעים

בסדרתהאחרוןבמאמרו * .)םש(הגזעשלהנעלה"ו"לעיצובל"קידום"

הסברורפיךהציגואלמוות","מוות"ההווה",העתבכתבהמאמרים

לשאלותאותןוקישריוייסמךאוגוסטהגרמניהזואולוגשללתיאוריות

תובנהלוהעניקהוייסמךשלהתיאוריההאלמוות.משמעותעלפילוסופיות

הגזע",פלאסמת[רציפות]ב"המשכיותאצורההיא :הגזענצחיותעלחשובה

לאקודמינואלקשורים"אנוהרוחנית.במסורתולאהביולוגיבחומרכלומר

הגרמניתהמדינהאזרחישלהמיניתההתנהגותאתשיעצבוודגמיםחוקיםלהחדרתהניסיון *

שלהמוניסטיתהליגהשלהיוםבסדרמרכזיחלקהיוהגזעוהשבחתהפולקבריאותלמטרת

האקל.
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המצויההראשוניהחומררציפותבאמצעותאלאהרוחניתהמסורתדרך

במלים 9לנו".מהקודמיםקטנהמאוד ..."חתיכהישמאיתנואחד"בכלבגופנו.

ששינויומכאןיהודי'ביולוגימבנהלושישכיווןיהודיהואהיהודיאחרות,

רוחו.אתגםישנהשלובביולוגיה

הדחייה

בעוצמההאנטישמיתהדחייהאתורפיךלפתעחווההגרמניהמשפטבשדהאך

הגרמנית,בחברהזריישארלעולםכיההכרהאתבושגיבשהוהיאהכיר'שלא

כתב:מולדת""ללאבשירשלו.התרומהלמידתקשרכלללא

:p רמרןןתלי~יןpך~~י~זtז-וא

ן~צףב~י fזגהל::;ני

r.ז~לז:רי~.דלז:רי~ה~ר~י
אהףב.עליהאינפי

•• ."" • T T '." T 

מלצר)שמשון(תירגם

מנקודתהציונות.אלורפיךשלהמהירלמעברהרקעחיתהזומשברתחושת

שלבהיפוכןזוזהותהמרתהתבטאההתרבותית,זהותוהתגבשותשלהמבט

לתרבותשלוהחניכהבתהליכיהפניםאותןגזעיותוהגדרותהירארכיות

בילדותושנהגכפיאותה,ולדחותשלוב"יהודיות"להתביישבמקוםהגרמנית.

בהליךהראשוןהשלבהיהודי.בפולקחיובייםצדדיםלגלותהחלובנעוריו,

התרבותיבמרחבביותרהדחויההקבוצהעםחזקהרגשיתבהזדהותלווההזה

מזרחיהודי-בדבקותממנההתבדלשבנעוריוזו-תקופהבאותההגרמני

אירופה.

ואתהעתידייםמחקריואתלהקדישהחליטכיביומנוורפיךכתב-1903ב

חומריםאסףשםבגליציה,למסעיצאשנהבאותהיהודיים.לנושאיםכתיבתו

הוזמן 1904בסתיוובמרכזה).במזרחה(במיוחדאירופהיהדותעללמחקר

למנהל,קצרזמןבתוךמונהיהודית",לסטטיסטיקהב"משרדלעבודלברלין

המשרדמנהלנשארהואומקצועיות.מתקדמותעבודהשיטותוהכתיב

להתפתחותוהןמשמעותית,חיתהזותקופהאךקצר'זמןרקלסטטיסטיקה

התבססועליוודמוגרפי'סטטיסטימידעמאגרשלליסודווהןחברהכמדען

במאהליהודיםבנוגעומשפטיות,דיפלומטיותוהתדיינויות,מחקריםאינספור

מכריעצעדחיתההציוניתהסטטיסטיקהבשדההחלוציתפעילותו 10העשרים.
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הציוניתהתנועהידיעלהמיוצגתמודרניתכאומההיהודיםלהאחדתבדרך

האויגניקאיםתפסושבוהאופןעלמכרעתהשפעהגםלהוחיתהבפלשתינה,

 11כגזע.היהודיםאתהגרמנים

בחווה""היהודים

יוסףתירגםורפיך'שלביותרוהמשפיעהראשוןספרובהווה","היהודיםאת

כתבעצמוורפיךהזה".בזמן"היהודיםהכותרתתחת-1914בנדנדחיים

שלהראשונההמדעית"האקספוזיציהאתרקהציבלאהספרכיביומנו

בפלשתינה".המעשיתלעבודתיהתיאורטי"הבסיסאתגםאלאהציונות",

למצבהיחידהוהתרופההכחדה,בסכנתנמצאזה,ספרפיעלהיהודי,הפוךק

מבנייןאבןאחראבןומתמוטטתמתפוררתעינינו"לנגד :הציונותהיאזה

הספר,שלהראשוןבמשפטכתבמלפנים,"ומוצקאיתןכל-כךשהיההיהדות,

מתגברתבמזההיהודיםשורותאתמפחיתיםונש~אי-תערובת"ההמרה
• • T 

 :כתבהואהטקסטשלהאחרונותבשורות ."] ... [גדולותאבדותלהןוגורמים
הנואשה,המלחמההיאלאומית:פנטסיהאוקאפריסהאיזואינה"הציוניות

 12היהודי."קיומםעלהיהודיםשלהאחרונה

ואגבר),של(וחתנוהתרבותחוקרצ'מברליין'סטיוארטיוסטוןבעקבות

הטוהראתלשמרכיצדהיהודיםידעושלהםההיסטוריהלאורךכיורפיךקבע

האיסור-התבוללותלמניעתשכוונווחוקיםמסורותבאמצעותבעיקרהגזעי,

בדברהרעיוןהכשרות,חוקייהודים,לאעםאכילהועלתערובת""נישואיעל

לכלהיהדותשלהאינדיפרנטיוהיחסהיהודיהעםשלהמיוחדת"הקדושה"

דתיכ"ארגוןהיהדותאתלשמרסייעואלהכלבעולם.האחרותהתרבויות

הפיסיהשימורלמען-סיבולתכוחלסגללהערצהראויבאופןהמסוגל

משהורפיך'שלגביתהאויהפרשנותפיעלהיהודי."הפולקשלוהתרבותי

-מדינהואנשירופאיםכלקודםהיווממשיכיהם,הרמב"םחז"ל,רבנו,
חיתהמשימתםאשר-הסניטציהופקידיהרפואיותהרשויותשלהמקבילה

 13הפולק.שלוהפיסיתהמוסריתהבריאותאתלשמר

ארוךחיפוששלתוצאהחיתההזההמשמעותיבספרורפיךשלהתיאוריה

הואהיהודים.שללטרנספורמציהביותרוהיעילההנכונההדרךאחרוקדחתני

שמנתההרביםהליקוייםכיהניחהתכניתוגזעית.השבחהשלתהליךהציע

הגזעיהטוהרשימורבאמצעותלהיפתרעשוייםביהודיםהמערביתהתרבות

מהשלקולקטיביתלהכנעהלהביאהיההמרכזייםהאתגריםאחדשלהם.

היתרהלתאוותםהאחראיהיהודים,שלהמסחרי""האינסטינקטכינהשהוא

שלהתיאוריותעלרבהבמידהמבוססתחיתהזהבענייןשלוהתיאוריהלממון.
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מבחינה"מתוכנתים"היהודיםכישסבר;גארט, 7tזוודברהגרמניהכלכלן

נטייהבעליוהםהקפיטליסטי'למפעלומוסריתאינטלקטואליתביולוגית,

זומבארטאתהכירורפיךומשמעת.אחריותחסרתכלכליתלהתנהגותמוגברת

אחרים.במקומותוגםבהווה"ב"היהודיםגםמכתביווציטטבאוניברסיטה

עלהקלאסימחקרואותם.ושיבחורפיךשלכתביואתהכירמצידו,זומבארט,

אתוניתחליהודיםהמודרניהקפיטליזםאתייחס ) 1911 (היהודיתהכלכלהחיי

הדםאיכויותכיטעןהואגזע.שלבמונחיםוהכלכלייםהחברתייםהקשרים

כמהושיבחבציונות,עקביבאופןתמךזומבארט 14גזעי.אופילהסבירעשויות

שלפתרוןלרופין'בדומההציע,הואציוניות.סטודנטיםואגודותעתכתבי

לאחדזומבארטהיהלשלטוןהנאציםעלותעם 15היהודית".ל"שאלהסגרגציה

הנלהבים.מתומכיהם

ה"אינסטינקטעםלהתמודדהדרךאחרים,יהודייםלליקוייםבנוגעכמו

חיתההשמי",ל"אלמנטבעיקרורפיךקשראותוהזה,המוגברהמסחרי"

גזעיערבובלמנועיש :היהודיהגזעטוהרעלשמירהבאמצעות

) Rassenvermischung ( אופיבשםכינהשרופיןמהאתמחליששהואמאחר"

 *.ימיוסוףעדבווהאמיןגזעי",

ו~ש~איהמרהידיעלבנוצריםהיהודיםשהתבוללותיוצא,האמורמכלואם ...

הריהגזעיות,סגולותיהםהתjןךמ~תשלההשקפהמנקודתרצויהאינהתערובת

עםבתורהיהודיםקיוםעלולשמורהזההפרוצסבעדלעצורמוטלתשחובה

מיוחד.

 ) 162עמ'הזה",בזמן("היהודים

שלתוצרהיההיהודי,הגזעיהטוהרחשיבותעלושוב,שובשם,שרופיןהדגש

היהודיםאתותפסהגזעיהטוהראתשיבחאשרוהרפואי,המדעיהשיח

האנומליהלפיוהרעיוןהזה.האידיאלאתהמפרלגזעקיצוניתכדוגמה

רבים,אנטישמייםהוגיםבקרבמקובלתחיתהגזעימערבובנובעתהיהודית

זוהייהודים.אנתרופולוגיםעלגםאבלצ'מברליין'או.ך~רמקסלמשלכמו

האנטישמיותהגזעתורותשלההנחותאתורפיךקיבלבהלדרךנוספתדוגמה

מהתרבותדגמיםשללמעברהמרכזייםהערוציםאחדזהו .תיקוןלהןהציעאך

שיריאושלהן'הלכתושיריהציוניותהנוערתנועותרקלאלעברית.הגרמנית

וציוניםורפיךגרמנית.בהשפעההתעצבוהעבודה,תנועתשלהמקהלות

מטרותאתשתהלומנהכךהגזעיותהתיאוריותאתמחדשעיצבואחרים

נאיר,-היהודיהעםהשמדתשלבעיצומהבפלשתינה, ,כאן ,-1943ב ,מותולפניימיםכמה *
שלמיוןבאמצעותהיהודי,הגזעעללחיבורפתיחהידובכתבלרשוםרופיןהחלרופה,
הציונית.בתנועהשוניםמנהיגיםשלופרצופיםאפיםהיושלוה"מחקר"דגמיאפים.

 .) A 107/347המרכזי,הציוני(הארכיון
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שהתרבותלמסקנהורפיךאתהובילהזותפיסהמקום,מכל 16הציונןת,

 :ומגווןרחבגזעיבסיסעללהיבנותיכולהאינההחדשההיהודית

עלרקל::ו~נרתיכולההיא ;מרזאיקהמעשהלסעשרתניתנתאינההתרבות

יסודעלשלפנינובנדרןאומרתזאתבפועל.קיימיםעממייםקףלטףרייםיסודות

העבריתהתרבותמנושאירקכינאמר,רכזהאירופה.מזרחיהודישלתרבותם

שלהחלוציםיהירהםכילצפות,אפשראירופה,מזרחיהודיהיינוהישנה,

החדשה.העבריתהתרבות

 ) 167עמ'הזה"בזמן("היהודים

שטעןורפיך'שלהתרבותבתכנוןמרכזימקוםהיההסגרגציהשללפרקטיקה

סגורותבקהילותלהתרכזהיהודיםחייביםעצמםמשלתרבותליצורכדיכי

נאמר:העברי,בנוסח .) 187(עמ'אחרתתרבותמכלבנפרדולחיות

גזעיסימןבתורערכהמררםעלעומדתנשארתהיהודיםשלהשכליתמעלתם

הזה,הנבחרהאנושיה~פףסעללשמורהשאיפהואתהחפץאתומצדיקה

להתערבמבליהמצעלתךחוימהביטחבתורלהבאגםשיתקיים

נרגשהגזעיות.לתכונותיושלמהתקומהתהאשכזהבאופןרקכיבאחרים,

במקרר]

שלספרוהתפרסם ,-1931בבפלשתינה,הקולוניאליתפעילותובתוךעמוק

בפסוקלהשתמשיכולים"אנחנונאמר:ובוהיהודיתהסוציולוגיהעלורפיך

מהתקהינה."ייבניםשיניבוסר,אכלואבותלאויגניקה:כמוטויחזקאלמספר

לנביאורפיךשלהביולוגיתהפרשנותפיעלהאבותשאכלו"הבוסר"היה

באופןבכתביםמנוסחתזולשאלההתשובה ?הבניםשיניכהומדוע ?יחזקאל

הסיבה :הבאבאופןבקצרהלנסחהניתןאבלעקיף,ולעתיםמסורבל

הגזעיהיסודעלייתחיתה ) Urjude (המקורי""היהודיהפולקלהתדרדרות

 ) Beduinentypus (הבדואיהטיפוסשלזהבייחודהיהודי,הפולקבגוףהשמי

איכר,-לשבטיםלמעשה,השתייכו,המקורייםהיהודים ;האוריינטליאו

אתשהפרבאופןהשמייםבגזעיםלהתערבבכלשהובשלבשהחלוגרמאניים

לדומיננטי,בהדרגהשהפךהיהודי,בגזעהשמיהרכיבהגזעי.השימורעקרון

בהםפיתחהואהחקלאית-יצרנית.חייהםומדרךמאדמתםמהטבע,אותםניתק

נשלטהבלתיהמסחריהאינסטינקטאת-הראשוןהביתלחורבןקודםאף-

המפורשבאופןלמצואניתןלמטריאליזםהשמיותביןהקישוראת 18שלהם.

המובהקים.השמיהגזעטיפוסילערבים,בנוגעורפיךשלבכתביוביותר

שכותרתומאמר"מכבים",האמריקאיהציוניהעתלכתב-1919מבמאמרו

 :היתרביןכתבלערבים"היהודים"יחס
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שבחייגםנכון ...חזקהמטריאליסטיתחייםתפיסתיששלערביםנכוןעכשיו,

וכיראשיתפקידממלאתכסףעשייתשאלת ) Fellahs (הפלאחיםשלהיומיום

זולתנשמעאחרמשהואיןמשוחחים,הםכאשרפלאחים,שנישלבשיחה

 19בשליק.

בדברהגרמנית,בחברהורפיךעלשאיימוהגזעניותההאשמותאת

עכשיו,החילהואהיהודים,שלהמוגברתהכלכליתוהתאווההמטריאליזם

המזרחיהודי :השמיים""הגזעיםעל(הלא-שמית)העבריתהשקפתומנקודת

שימושנעשהבהווה""יהודיםשלוהגרמניתהאנגלית(במהדורותוהערבים.

ערבים")."יהודיםבהגדרה

הגזעמןהשמייםהאלמנטיםאתלהוציאאפואביקשהורפיךשלתכניתו

לפולקהרצויהגזעיהאיזוןאתלהשיבוכךנוכחותם,אתלצמצםאוהיהודי

להיותחייבתחיתההציוניהמפעלשלהראשונההמשימה •כןאם *.היהודי

ישירביולוגיקשרלהםשישאלההמקוריים,היהודיםקבוצתשלאיתור

כיוון ?אותהלאתראפשרכיצדאבלהגזע.טהורתהקדומה,העבריתלקבוצה

הפולקביןביולוגיקשרהניחהורפיך'פעלפיהעלקסיטית, 7הפ;שהתפיסה

להיותהיהודישלהביולוגיתהטרנספורמציהחייבתהמקורית,אדמתולבין

הטבעיהרגשמעיינות"יתחילוזובאדמהרק :המקוריתלאדמתוקשורה

) Naturempfinden (, לבלשיםחשוב 20מחדש".לזרוםהגטו,ביהודיהחתומים

לעמעם,מאמץעשהבתרגומוכרכרכילהזכירכדאיואוליהגרמני,למקור

המקורשלהטכנית-מדעיתהנימהאתמקראית,"כביסת-מלים"באמצעות

 .) 207(עמ'היבשות"היהודיותבעצמותחייםרוח"להפיח :הגרמני

אתלבררכדיישראלארץלאדמתהיהודיםיובאובטרםעודואולם,

הואהשמיהיסודאםבחשיבותה.מכרעתהחלטהורפיךקיבלאליה,התאמתם

זוהגזע","טהוריהיהודיםשלהמרכזיתהקבוצההרי ,) dysgenic (דיסגני

מקרבלהגיעחייבתהמתחדש,היהודילפולקהבסיסאתלבנותביקששעליה

"אלמנטים"בקרבםלאתריותר,רבהבקלותאפשר,שכןאירופה,מזרחיהודי

אינם ) 205(שם,המזרח"ו"יהודיהספרדיםשהיהודיםיוצא,כךשמיים.שאינם

מגליםהםשאיןרקלא ;דיסגנייםאלמנטיםשלגיftאיםשהםכיווןמתאימים,

מזרחמיהודיחלקבקרבהמתגליםאויגניתלהתחדשותהסימפטומיםאת

מצוייםהמזרחיהודיכילכךמוצקותהוכחותורפיך'לדעתשיש,אלאאירופה,

אתהחדשבזמןעודמצייניםאינםאףולפיכךביולוגיים,התנוונותבתהליכי

בגרמניהביותרההכרחיהדברכישטעןצ'מברלייז,כנראההיהרופיזשלזולתפיסההמקור *
הגזעשלההיטהרותאתהמעכביםהםמכליותר-השמייםמהיסודותלהיפטרהוא

השני'ב'רייךונצרות"יהדותטל,(אוריאללהתעלות.האריהגזעעתידמתוכוההינדו-גרמני,
 ). 230 , 1985לטוטאליטריות",בדרךהיסטורייםתהליכים ,] 1914-1870 (
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שלעליונותםאתנחרץבאופןורפיךהדגישכתביובכל 21היהודי.הגזע

שלהם,באינטליגנציההספרדים""היהודיםועלהמזרח""יהודיעלהאשכנזים
הדמיוןבעושרבזריזותם,המתימטית,ביכולתםשלהם,היצירתיותבכושר

החיות'כוחשלהביולוגיתבאיכותלכלומעל 22שלהם,בהיגיינהשלהם,

 ,) Lebenszahigkeit (שלהםהקיום'לחיוניות'היכולתאחרבניסוחאושלהם'

הקיום""מלחמתאתלצלוחולפרטיולפולקהמאפשרהזה,הכיר-מיסטיהכוח

) Daseinskampf (. היהודיםאתוחיסןטבעיבאופןשטופחזה,ויטאליסטיכוח

אבחנותהמזרח".ו"יהודיהספרדיםבקרבורפיךלדעתקייםאינוהאשכנזים,

בתהליכינמצאהיהודיבגזעהשמיש;ךךכיבלמסקנהאותוהובילואלה
יותרקרוב-האשכנזיהיהודי-המובהקהיהודיהטיפוסושלמעשההתנוונות,

 23השמיים.לגזעיםמאשרההינדו-גרמאנייםהגזעיםלמשפחת

אתאוהוויטאלי""האלמנטאתבאשכנזיםהרואהורפיך'שלתיאוריהה
היהדותאתלהרחיקלואיפשרההמודרני,בעידןהמובהק"היהודי"הטיפוס

שללנחיתותםבנוגעהגזעתיאוריותאתלקבלכךובתוךהשמימהשיוך

שללמעלותיההאחראיםוהבריאים,המקורייםהיהודיםדידו,לגביהשמיים.
האינדו-גרמאניים.לקבוצתבעיקרגזעיתמבחינהמשתייכיםהיהודית,התרבות

נשלטת,הבלתיחמדנותםנובעתשממנוהשמי'היסודבחלקםשדבקפיעלאף

בהתנוונות.נמצאהיהודיבגזעהשמיהיסודכיהמודרניהגזעמחקרמוכיח

תהליךבהיותוזותפיסהמאששהציוניתהלאומיתהתחייהתהליך

והתרבותייםהגזעייםהיסודותאתבהדרגהמעליוהמסלקגני-טבעי'אוי
השמיים.*

ויותר"יותר :ביומנורופיזרשם-1927בבברליןגנטיקהעלבינלאומיבכנסשהשתתףלאחר *
אויגניתתופעהולחקלאותישראללארץהיהודיםבשיבתלראותישכמהעדלדעת,אנינוכח

ידופועלו",חייו-רופיז"אותרוגורן,יעקבאצל , 14.9.1927(יומן,ראשונה."ממדרגה
קדמונים,ארים-יהודיםקבוצתשלקיומהבדברהפנטזיה, ,מנגד .) 412עמ' , 2005 ,טבנקיז

היהישואם .רופיזשלהתעצבההתיאוריהשבהבתקופהבגרמניהגוברתלתהודהזכתה
 ? ) Semitization (שמיזציהשלסוגמהווהלנוצריתאירופהשלהפיכתהאיןהאםיהודי,

היהישושלהגזעימקורוולפיוזו,לקושיההסברבהדרגהגיבשהדינמיהגזעיהשיח
ה"אריזציה"אירופה.אתלכבושכדיאסיהמהרישגלשלוחמיםגזעאבודים,ארייםבשבטים

הרצויותהאיכויותאתלקבלאחריםורביםהאקלילצ'מברלייזאיפשרההיהודישלהזאת
ב"יהודיםהמתגליםהשמייםהאלמנטיםביטולתוךהיהודית-נוצריתבמסורות

ורביםיאקלהילצ-מברלייזהזה.ההסבראתכנראההפניםרופיזאירופה.שלהאקטואליים"
למעשההיוושליחיו,ישומכולםויותרהנביאים,המלך,דודכילקבועהיהנקלאחרים

יהודיםלאגםבז(ועלשמיםהיולאהםכלומרהגרמנית-ז!מורית,הקבוצהשלצאצאיה
איננהכשלעצמהשהגבורהמאחר ;כלא-יהודיםהמכביםגםנתפסוזוברוחמקוריים).

ומכאןהשמי,הגזעבניאצללהתגלותיכולהאינהממילאארית,אלאיהודיתתופעה
(אוריאלאינדו-גרמאניםאוסקיטייםכובשיםשלוצאצאיהםנורדידםבעליהםשהמכבים

האתוסשיקףכמהעדלבלשיםחשוב .) 223 , 1985השני",'ב'רייךונצרות"יהדות ,טל
הילדיםבספרותהצברישלהדימוייםשלל-הנוערתנועותהווייהארצישראליהציוני
 . 31הערהגםראוהארי~ת.שלהפנטזיהאת-המבוגריםספרותגםוכמובן
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(מןכלשהיבתנועההוגהכמעטהיהלאהתשע-עשרההמאהבסוף

ביולוגיים,אודרוויניסטייםבטיעוניםהשתמששלאלציונות)ועדהסוציאליזם

המיוחדהררלטאנשארנגשלבחינהזאת,למרותאריגניים.אףרביםובמקרים

התרבותמתכננישלבתפיסההגזעמושגהיהיסודיכמהעדמגלהורפיךשל

העובדההואזהבהקשרלמיוחדורפיךאתשהופךמהמזר,יתרההעברית.

אתליישםגלטרן),(למשל,אחריםאריגניקאיםמארדמעטכמרמסרגל,שהיה

החברתית.במציאותשלוהתיאוריות

פעולה

האנושי","החומראתלאתרורפיךניסהבפלשתינההראשוניםמימיוהחל

והמשרדהואבמקביל, 24לייצר.שאףאותרהפרלק",ל"גרףכבסיס"האיכותי",

"אלמנטים"שלחדירתםאתלמנועכדישביכולתםכלעשרהארצישראלי

הוא ) 1927 (-15ההציוניבקונגרסשהעבירבהרצאהרדיסגניים.שליליים

אדםיתפתחשבפלשתינההמאמיניםכאלה"ישנם :שלוהמדיניותאתהסביר

שותףאינניעצמו.מתוך ) hoherer Menschentyp (יותרמשובחמטיפוס

איכרת"ל"עלייתהדרישהעל 25בהמשך."נקצורהיום,שנזרעמהזר.לאמונה

האנושי",החומר"ברירתחשיבותאתהדגישבהםרבים,בפורומיםורפיךחזר

 2611לבוא.לעתידישראלבארץהיהודיהציבוריהמבנהכלבעיקר"תלויבה

מועמדיםשללסלקציהבמרץפעלורפיךכיעולהההיסטורימהמחקר

פיעללבראו.הראשונותבשניםכברשלהם,המוצאבארצותערדלהגירה

מהגרים,מצדהפניותמספר 1914-1912השניםבין ,רואיאלשמביאהנתונים

 27 •אחוזשמוניםעלעלה ,ורפיךבידיונדחולפלשתינהלהגיעניקשראשר

שהותםבעתחמורותבפציעותארבמחלותלקראבלשנבחרו,אלהגםואולם,

הפעולהשיטות 28שלהם.המוצאלנמליהמשרדאנשיבידיהוחזרובפלשתינה,

חרותשלרשתהקיםבמסגרתושלו,הכוללהתרבותמתכנוןחלקהיוורפיךשל

באדמותלשלוט :מלקחייםתנועתלאפשרכדיחקלאיים,ויישוביםהכשרה

אתאינטנסיבית,סלקציהבאמצעותולגבש,הציונית,התנועהשבבעלות

היהודיבגזעהדומיננטיהגזעיהרכיבאתשיהווההאנושי""החומר

 29המכבי"."טיפוסכינהאותו"אלמנט"הישן-חדש,

מערכתהתפתחהבעקבותיהבכינרת,ההכשרהחורתהרקמהכבר-1908ב

פתרוןאתלתארנוטיםהיסטוריוניםשברלאופןבניגודשיתופיים.יישוביםשל
רבהבמידהעוצבה,זרמציאותעצמה",מ"המציארתנבעכאילוהאד-הרק,

 •ורפיךשלהאינטנסיביהתרבותתכנוןבאמצעותלחשוב,שמקובלמכפי
ואתהמודרני",כ"רולטאנשאונגראהשהואממההשראתואתשקיבל

צמחאשר ) Arbeitwissenschaft (העבודה"מ"מדעשאבשלוהפרקטיקות
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מעמדלעיצובדרכיםהציגזהמדעהתשע-עשרה.המאהבסוףבגרמניה

להעניקהמכווניםסמלייםקודיםשלחדשהמערכתבאמצעותהפועלים
זקטףם""שיטת-עבודהיחסישלחדשדגםוייצרהפועלים,לחיימשמערת

) Stumm ( שהיהדגם-שטרםפרןפרדיננדקארלהפלדהתעשייןשלשמרעל

ברבשדההתגבשהשטרם""שיטתבגרמניה.הגדוליםהמפעליםבכלמקובל

המנהליםהסאר.בחבלוהמעסיקיםהמקצועייםהאיגודיםביןמאבקהתנהל
חברתיתתמיכהשלמערכתוצייתניםיצרניםלפועליםהציעושטרם"ב"שיטת

עבודה""שבט-נאמניםעובדיםצידםאללמשוךבמטרהוכלכלית,
) Arbeiterstamm ( -היואמוריםהפועליםהמקצועיים.האיגודיםאתשירסנו

שיבחרהם :מוסריותתכונותשלכשיקוףה"יצרנית"העבודהאתלתפוס

וכמההיכולתלשיפור"כ"אמצעיהעבודהאתותפסוומשמעתקשהעבודה
בדרךהתבצעההסלקציהמופקרות.ארמהתעצלותלהימנעלפועלשמסייע

עצמם.הפועליםבעזרתכלל

גםכמר •לתפקידכניסתולאחרקצרזמןבררפיןשדבק"האב"דימוי
שטרם".ב"שיטתהתפיסהלדגמימארדדומיםבניר,כאללפועליםיחסר-שלו

להעניקהמתמדתודאגתוהשנייה,העלייהלפועלישלוהפנייהנוסחגם

דגמיםהםגרידא,קולוניאליתארכלכליתמתפוקההחורגתמשמערתלעבודתם

והקבוצות,ההכשרהחרותאתניהלבההדרךשטרם"."שיטתשלמובהקים

לבתשומתגםכמרדקדקנית,וסטטיסטיקהפיקוח •תכנוןעלשהתבססהדרך
גם,ברורזה.ברפרטוארמרכזייםדגמיםהםהיצרני,ולכושרהפועללגרףרבה

גזע","טהוריכקבוצתלגבששאףשררפיןהצעיריםהמהגריםקבוצתכי
העבודה""שבטשלמובהקגלגולהיוותהלאב,כמרלונאמנהושחיתה
רל"משרד".לוהנאמנההפועלים,שלהליבהקבוצתזרחיתהשטרם.משיטת
הברנדיסטיםכ"חברהראשונההעלייהמבניאחדבידישתוארה-זרלקבוצה

שלוהרפרטוארבהנחלתמכריעתפקידהיה-חרנף"נלררפין]לועושיםאשר

הארצישראליהמשרדלמטרותבהתאםובהתארגנותםהחדשיםלמהגרים

"ארטרפיסטירת").למשימותבניגודה"לארמירת"למשימותבהכוונתם(למשל,
הנבחריםהפועליםסבסודעלעקרוניבאופןשהתבססהזר,קבוצהיצירת

תנועתצמחהממנוהאנושיהגרעיןאתלמעשהשבנתההיאוטיפוחם,

העבודה.

ביןמינהלי"כ"אבירררפיןתיורךהארצישראליבמשרדהראשוניםמימיו
לפנישנשאבהרצאההפועלים.לבין-והלאומייםהפרטיים-ההוןבעלי

שטרם"מ"שיטתדגמיםהחדירכיצדלשמועאפשר-1914במטעיםבעלי

 :הארצישראליהחברתילשדה

מנוסיםפועליםבאיםעכשיולפנים.שהיוכמוקשותעתהאינןהשביתות
לכללעיזפהםלבואשאפשרפועליםלבואמרביםעכשיוהחקלאות.בעבודות

העבודהטובתכיהפועלים,לפנידעתיאתהבעתיהאסיפותבאחתהבנה.

 ~1!1,.-ם 11



 85העבריתהתרבותשלהגרמנייםלמקורותיה

הקפיטלאתהנהלמשוךכדילכךהתנהגותםאתשיתאימודורשתהיישובית
לפשרכדיופועליםמנותני-עבודהמורכבעליוןמוסדלייסדושצריך •העברי

כזהמוסדפחדיפולנאואלכעת.גםמחזיקאניזובדעה .סכסוךשלבמקרים
אותימביאותאינןהפועליםשלהרדיקליותהדעות ] ... [העבודה.נותניעל

הללו.הדעותקצתתקהינההזמןבמשךייאוש:לידי

 ) L2/70אצ"מ , 1914ד,א-ב, 1עמהמטעים,לבעלירופין(הרצאת

עליצרנים.פועליםלעיצובכמכשירהקבוצהאתדופיןהציגדוחבאותה

לבעליבדיווחכתבבהקמתה,חשובחלקלושהיהחולדה,החקלאיתהחווה
 .)ד(שם,העצל"אתמתוכהדוחההקבוצהכידאיתי"בחולדה :המטעים

המהגריםבפניהציגהצעיד",ב"הפועלבמאמריוילכןקודםשניםשלוש
שלהתמריציםבשפתשנוסחותכניותהמהגרות)בפנייותר(ומאוחדהצעירים

 :שטום""שיטת

 2-1 :כךלאחר ;שנה 17הואלא"יההגירהעונתבתורהרצויהממוצעהגיל

בכינרתההכשרה,נחוותהלימודמאחוזותבאחתמתלמדפועלבתורשנים

(אושנים 5 ;במושבותפרטייםאיכריםאצלפועלבתורשנים 2 ;למשל]
בתורשנה) 10לפחותהאיכרים,למעמדאחתבבתלעבוררוצהכשהפועל

במידהלכשיסתפקאפוא,יוכלהפועללקבוצות][הכוונההאגודותבתוךפועל
שלבגילונו')דונמיםאיזועצמית,(דירהעצמוברשותעמידהשלמצומצמה

להגיעבערךשנהשלושיםשלבגילגמור,איכרלהיותיחפוץואםשנה, 25
 3ה.ס nמשפחיילוולסדרלמטרתו

מ"למעלה",בפלשתינההחברתיהשדהאורגןכיצדמגלההזההטקסט

שלפוליטיתפעילותבאמצעותמ"למטה,"ולאדופין'שלמשדדובאמצעות
כפימכך,וחשובהמקובל,הנרטיבזאתשמציגכפיהפועלים,מפלגות

ומסלולתמריציםשלהכלכלייםלהיבטיםבנוסףהישראלי.בזיכרוןשהתקבע

לספקליכולתהבנוגעגםשטום"ל"שיטתדופיןשלתכניתודמתהקידום,

אתהצעיריםלמהגריםכשהציגלמשל,כךלחייהם"."משמעותלמהגרים

מרימה[הקבוצה]זו"צודה :למעסיקהמועסקביןלשותפותהתייחסהקבוצה,
בעצמםהפועליםבאשדעליונה,הכילהמדדגההפועליםשלהאחריותדגשאת

הצעיריםהיהודיםשלהנפשילהמצבביותרמתאימההיאוגםהמשקבעליהם
הפועלים,שללדוחםוההבנההאמפתיתהפנייה 31מדוסיה."החופשאוהבי

לשתףמעונייניםוכילהםמקשיביםכיהתחושהאתלהםלהעניקהיכולת

העצומהלפופולאדיותהמרכזייםהגודמיםאחדחיתההציוני'במפעלאותם

הצעירים.הפועליםבקרבקצרזמןתוךלהזכהשדופין

המזרח""יהודישלהבידול

שכותרתהקצרצרהבפסקההקרקעיים",הפועלים"לשאלתמאמדובסוף

אירופה,ממזרחלפועליםמציעשהואהתכניתכידופיןהסבירהמזרח","יהודי

 11ם 1,1~ו;ו
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באשדסרדיא)צפרןפרס,(תימן'המזרחיהודיעבודלשינוייםצריכה

standard of life הואשלהםהעברי]בנוסחמופיעהאנגליבמונח[השימוש

המזרחיהחייםובאורחהתיכוןיםשלבאקליםרגיליםהםבאשדגברה,פחות

עבודתו"שכדהמזרחילהיהרדילומספיקאידרפאממזרחלהפרעלב~:גףד ] ... (

 .)םש(

למהגריםמסלול-קידוםהצעתמעיןכאמורהמהווהזה,מוקדםמאמר
שלוהתיאוריתאתורפיךיישםבההדרךאתמשקףאירופה,ממזרחהצעירים

דוגמההיישוב.שלהראשוניםההתגבשותבשלביכברהמזרח"ל"יהרדיבנרגע
המזרח""יהודישלהביר-מנטאליתהנחיתותבדברתפיסתובהלדרךמובהקת

תימןיהודישלהבאתםפרשתהיאשלו,בפרקטיקהביטוילידיבאה
הגירההקודמת.המאהשלהשניבעשורהארצישראליהמשרדבידילפלשתינה

שליחהיה(יבניאלייבניאלי""עלייתהציוניתבהיסטוריוגרפיההמכונהזר'
אקטשפיר,גרשוןלראשונהזאתשניסחכפיביסודה,חיתהלתימן)המשרד

זכה(אשרהמלאותיאורהזול",עבודהכוח"ייבראשלקולוניאליסטי
ההיסטוריוניםרובהזאת.המסהמתחרםחורגרבים)מחקרייםלתיאורים
ארצה,שהובאואחריתימןיהודישעברוהרביםוהקשייםהסבלאתמתארים

בשנים ;רהפיסיתהנפשיתלקריסתםדברשלבסופרשהובילוקשיים
(במושכרתאחוז-40ל 30ביןהתימניםשלהתמרתהשיעורמרעדך 1918-1912

 ,ומשרדוורפיךשלהפעולותכיספקאין *אחוז). 50כמעטמסוימות
מחוגיגםרבהבמידהשנבעהתימנים,לבידוללגיטימציההעניקווהנחיותיהם,

ולאחריה,הראשונההעולםמלחמתבעתהפועלית,בעיתונותעצמם.הפועלים
שהעניקייצוגכ"איכרת",והאשכנזיםכ"כמרת"התימניםיוצגוברשיחהתפתח

משנוררתקיבלוהתימנים **ביניהם.המשמעותייםהשכרלפערילגיטימציה
עלשכירותלשלםנתכעררחםיקריםהיובמושכרתהמצרכיםמחירירעב.

היהרפואיטיפול .) 104-103(עמ'אורוותעלואפילוראוייםבלתימגרדים
ניסרבהםבמקריםאפילו 32בתרר".אחרוניםהיו"הם :ידםלהישגמחוץ

מהמפלגותנדחוהםהלאומיות,במסגרותולהתארגןלהתקבלהתימנים
ה"שיתרפית".ההתיישבותומתכניותוהעבודההשמירהמארגוניהפוליטיות,

עלבדירןצדבתימניםראולאעצמםוהפועליםהארצישראליהמשרדאנשי
הנרגעותבישיבותלהשתתףאותםהזמינולאואפילועצמם,התימניםגורל

 33תימנים.לענייני

האשכנזים,בקרבילדים.-76ומתוכם , 101נפטרותימנים, 237מתוךלמשל,בדחרברת *
 .ילדים 11,ומתוכם 75נפטרו 900מתוך

פי-שמרנההיותרולכלפיאסטריםלשבעהחמישהביןנעפלסטיניפועלשלהממוצעהשכר **
תשעההיותרולכלפיאסטדיםלשמונה 6.2ביןנעתימניפועלשלשכדראסטדים.

(שדרשומקצועיותבעבודותכשעבדואפילופיאסטדים. 12.4קיבלאשכנזיפועלפיאסטדים.
משכדנמרךשכדמקדהובכללא-מקצועייםשלשכדדוב,ע"פהתימנים,קיבלוכישורים)
 Shafir Gershon, Land, Labor and the Origins of the lsraeliהאשכנדים.-עמיתיהם

. 104 , 1989 , Palestinian Conflict, 1882-1914, Cambridge UP 

 11ם 1!11.,1. ~
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מכוונותהיובתימניםטיפלבהןוהפרקטיקותורפיךשלהתרבותתכנון

אשדסלקציהשלאויגניתהליךבאמצעותהשמייםמסיגיהםאותם"לטהר"

בניגודמפרכת.פיסיתלעבודההסגולותבעלי ;"המתאימים"דקישדדובסופו

המכבי"מ"טיפוסהאשכנזיםהפועליםעםוהאמ~אתייםהחמיםליחסיוגמור

הקפידקשות),פציעותאומחלותבגלללאירופהבחזרהנשלחושלא(אלה

ובאחתהקשה,מצבםעלאחריותלקבלסירבהואמהתימנים.ריחוקעלורפיך

הםכילהםוהטיףחזרנציגיהם,אתלפגושהסכיםבהןהבודדותהפגישות

 34נוצדו".ש"לכךזהאתולקבלקשהלעבודחייבים

אויגניתסלקציהשלכמערכתהקבוצות

כללכלפימדיניותושלקיצונימקדההיהבתימניםורפיךשלהטיפולואולם,

הקבוצותומעדנתכינרתחוותשלו.בסטנדרטיםעמדולאאשדהמהגרים

 35העתיד",עבודמעבדה"ניסויביומנו,שכתבכפיהיו,בעקבותיהשהוקמה

שלולסלקציה ) ldentifizierung (לזיהוימהכלליוצאספדו"בית

החברתיתהצורהכיהניחשלוהמקוריהתרבותבתכנון 36הבלתי-מתאימים",

יצטרכוקצרזמןשבתוךלובדודוהיהבלבד,זמניתהיאוהקיבוץהקבוצהשל

קבוצהכלכיהעריךהואחדש.חברתילמבנהולהסתגללהשתנותהמתיישבים

להתפרקעשויההארצישראלי),המשדדשהקיםאחרתשיתופיתאגודהכל(אר

השטחלחלוקתשיובילדברחבריה,ביןממחלוקתכתוצאהשנה, 15-10בתוך

התפתחותןאחדמגדלת""בזכוכיתפיקחוומשדדוורפיךפרטיות.ליחידות

שהתחוללוהתהליכיםאתמקרובוהנידוהקבוצות,שלוהחברתיתהמשקית

שלשכיריםעובדיםלמעשההיוובדגניהבכינרת"החלוצים"הפועליםבהן.

בכמהשעשהכפיידעתושיקולפיעלאותםלפטרהיהיכולרדופיןיהמשדד

קבוצתעםורפיךשלבחרזהנכתבהח"מ",הפועלים"אנומקדים.וכמה

'חברתשלפועליםבתרדלעבוד"מתחייביםבדגניה,הראשונההפועלים

אתמימןהמשדד 37הזאת."החברהפקידילהודאותולהישמעהיישוב'הכשרת

מקצועיייערץלספקודאגהעובדיםמשכרדותאתשילםהשוטפת,הפעילות

ודגניהכינרת .וכלכליאדריכלייחברתייימינהלילתכנוןשקשורמהבכל

הראשונות,בשנותיהבדגניה,מובהקות.מעבדכנקודותשניםבמשךשימשו

בתרךהתחלפהלמשל, ,'בדגניהאוכלוסייתכל-אנשיםמאותשהואועבדו

הארצישראליהמשדדשיכפלהראשונה,הקבוצההצלחתלאחדספורות.שנים

הקבוצות"."אםבשםמכונההיאבכדיולאבדגניה,שגובשהמודלאת

רפואיתבדיקהעלמבוססתחיתהורפיךשלהסלקציהשתכניתאף

והכניסההמוצאבנמליהגידהופקידירופאיםבאמצעותופסיכולוגית

 ~1!1,.,ם 11
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התפקידהטלתחיתהבתכניתושהדגישהחשובותהנקודותאחת 38לפלשתינה,

"שיטתשל(בהשראתהעצמםהקבוצהחבריעלהסלקציהשלהמרכזי

מתוכננתחיתההיאכימלמדיםבקבוצהההתארגנותדגמישלבדיקהשטום").

תההרתחתעלנאסרלמשל,הקבוצה.חבריביןגבוההחיכוךרמתשתיווצרכך

ספסליםעלוהישיבההמשותף)במטבחתתבצעהתהששתיית(כדיבחדרים

חרגהאשרקבוצהשעלכךכדיעדבל-יעבור'כללחיתהכיסאות)על(ולא

הקבוצהרכושהואהכלכיהתפיסהרווחהבקבוצותחרם.הוטלזהמנוהל

פרטיות"כלכינכתבהקבוצהבתקנותהפרט.שלמחשבותיוגםזהובכלל

נוקביםהיוהחבריםביןוהוויכוחיםהשיחותהמשותפת".לעבודהמפריעה

גולדההממשלה,ראשלימיםשחיתהמיופולשניים.נפשחודריואישיים,

העצומההחדירהאתתיארההשלישי,בניסיונהרקלמרחביהוהתקבלה .,~אמ

 39"אלפים".שללעזיבתםהמרכזיתכסיבהלפרטיות

טחון)יעקב(כמוהארץ-ישראלי'המשרדשלהספרותייםוסוכניוורפיך

שניהםששימשו ) 1958-1880 (פלדמן)ר. .י(בנימיןרד' ) 1950-1880 (

כחיונית 40הציונית,המרטירולוגיהאתבמודעקידמוהאישיים,כמזכיריו

 :ורפיךהדגיש-1913בבווינהבקונגרס .שלוהסלקציהתכניותלהצלחת
אנועשיריםעדייןבאמצעים,עניותנוכלשעםבזהדווקאהיה"אושרנו

רקאיננוזומרטירולוגיהשלמקורה 4111לקורבנות.מסוגליםבאנשים

המשרד.שהפיץהאויגנייםבדגמיםגםאלאהאירופי,הלאומיברפרטואר

בקבוצתלחברותכשירותםאתלהוכיחעצוםלחץתחתנתוניםהיוהחלוצים

אתבמרכזוהעמידבקבוצותשהושלטהרפרטוארהרצויים"."האלמנטים

היהודישלהאנטישמילדימויסימטריהיפוךהיצרני","האדםשלהאידיאל

היההמשרדאנשישלהעיקריהמאמץשטום,בשיטתכמובצע.תאבכפרזיט

הפרטאלהקבוצהשלהיחסלעולם.יפוגלאהיצרני""הרצוןשבומצבליצור

כתבבקבוצה,"תופסשהיחיד"המקוםכפועל.הטובבשמובעיקרתלויהיה

ההתחשבותמידתלו,זוכהשהואהכבודיחסאישיותו,"משקללנדסהוט,

 4211 •החרוץלפועלהניתןפרסמעיןהם-ורצונובדעותיו

כפועלכשירותו ;סמלירקהיהלאהיצרנילפועלה"פרס"פנים,כלעל

הציעהארצישראליהמשרדוהתקדמות.רווחהשלעתידלוהבטיחהחקלאי

החבריםמקרבמינה,ושיטתיקבועובאופןמצטיינים,לפועליםתמריצים

מנהלים)פקידים,מדריכים,(שליחים,תפקידיםבעליבקבוצות,שהצטיינו

באדמותלזכותמהםלרביםואיפשרגדולהבמהירותשצמחהבירוקרטיבשדה

פוליטיותשאיפותהיוהקבוצותמחברילרביםעצמאים.לאיכריםולהפוך

עדחודשיםכמהשלתקופהלאחרמהם,ורבים 43ציבורית,לעסקנותונטייה

הבירוקרטיתבמערכתבמהירותקודמוחקלאית,בעבודהספורותשנים

 11נ,ים ljlמ
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ררפיןצייןשארתםהשנייה",העלייה"כנירשימתאתהמשרד.שלהמתפשטת

הכנסת,שלהאינטרנטכאתרכמלואהכמעטלמצואניתןטיפוחיו,ככניכיומנו

יוסף-והנשיאיםהממשלותראשיהשרים,לעתיד,הכנסתחכריהםאלה

מזכיר[לימיםרמזדודכצנלסרן,כדלהכנסת],ראשיושב[לימיםשפרינצק

נחוםהמדינה],נשיא[לימיםצביכןיצחקהתחבורה],שרכךואחרההסתדרות

כרץיוסף ,]כ"ח[לימיםיהודהצביסכרדלוכ,ר.יאהררנוכיץיוסףיטכרסקי

שלמה ,]כ"ח[לימיםהרצפלדאברהם ,]כ"ח[לימיםדייןשמואל ,]כ"ח[לימים

שר].[לימיםציזלינגאחרון ,]כ"ח[לימיםלביא

(ורפיך)טעמי"לפיאינם-תכניתללא"חיים

מגוונות,מסיכותנובעתהמקובלההיסטוריוגרפיהנרטיבמןורפיךשלדחיקתו

הציוני.הלאומיהכיסוי""סיפוראתכדרכהסודקתמהןאחתשכל

כדרךהדגישוהארצישראליהיישובשלהקולקטיביוהזיכרוןההיסטוריוגרפיה

ההנחההחכרתי.השדהאתשעיצבכגורםהציוניתהאידיאולוגיהאתכלל

התהוותה-הפועליםמפלגותשלכייחוד-המפלגתיתהפעילותשמתוךחיתה

התרבותילמרחבזו,לתפיסהכהתאם 44החדשה.העבריתהתרבותכהדרגה

העברי.החכרתיהשדההיווצרותעלהשפעהכמעטחיתהלאהאירופי

"נביטת"כדברכמוכנת-מאליהשהתקבעהמהתפיסהנבעהזרהתעלמות

שדגמיוהשנייה,העלייהתקופתשלההיסטוריהתיאורעצמו.מתוךהיישוב

הפועליםמפלגותראשיכידיהיתר(כיןהעשריםשנותכסוףנוצרוהראשונים

יכלומר ;ידינו"כמו"אנושלהמוטיבאתהדגישוטכנקין),כצנלסוןיכן-גוריון

מתוךהפועלים,מפלגותראשישלוהיצירתיותהבלעדיותהמקוריות,את

כפאראפראזה 45מפא"י.הקמתלקראתהסמליהרנןאתלהגדילברוראינטרס

אוהשאלהאתמנהירהורפיךשלההיסטוריהכררדייה,שלהידועמאמרועל

אתיצרמי"אכל :השנייההעלייהשלכהיסטוריוגרפיההעיוורת""הנקודהאת

עצמו"מתוךש"נכטככזההחדשהיישובשלשהמיתוסמגלההיא ,"?היוצרים

ןוהכזכותהתרחשה"היוצרים"שלשעלייתםהעובדהאתהדחיק

כמסגרתשחולקמסיבי 46יכיטמךךפניאןילכלכ ,יזךכיך

העכירהזרתרבותתכניתמרוכה.כמידהמחושברכותתנוןכת

אוחומרייםאמצעיםרקלאהמודרניתהעבריתהתרבותאלהגרמניתמהתרבות

זהרתשלדגמיםגםאלאיוכלכלייםטכנולוגייםיאדמיניסטרטיבייםדגמים

כיןהמושגיתהזיקהאתכבירורמדגיםררפיןשלה"וולטאנשאונג"תרבותית.

רהפררטך-~יים 9קי 7הפררעיונותיהשללעלהגרמנית,המיוחדת"ה"דרך

הכוללניהאפירןכגללגםעומעמואלהזיקותכפלשתינה.הציונותלכיןנאציים
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כ"ציונות-עצמוורפיךשלזרכולל-אירופאית"המרכז"הציונותשלהרווח

ההומניסטיתהמסורתוכממשיכתמצפונית",ר"צירנותליברלית"

היהודית-גרמנית.

אותןופוטראלהזיקותשלחשיבותןאתהמבטלהמקובל'לנרטיבבניגוד
יחסיכיצדמגלהורפיךשלהמקרהכ"פרגמטירת",ארכ"אינסטררמנטאלירת"

אפשרשאייסודהנחרתכמהעלהתבססולציוניםהנאציםביןהגומלין

להיותלנראלהעברית.התרבותיתהזהרתשורשיבמחקרמהןלהתעלם
מהנחשביםרביםבהתלהבותורפיךמצטטשבכתביומכךמופתעים

ההשמדהשלוהפרקטיקההרעיוןכמטרימיהשראהשלבהיסטוריוגרפיה
הגזעחוקרזהובכללהנאצים",כ"מומחיםאוכ"מדענים"רובפיעלומוגדרים

-1929מהחלהנאציתבמפלגהחבר ,) Gtinther (גרנתרהאנסלשמצההידוע

 *החשובים.הררלטאנשארנגמסוכניואחד
הנאציהשלטוןבניסיוןהציונית-הארצישראליתהתנועהשמילאההתפקיד

אניזאתעםזר.מסהמתחרםחורגתהתבססותובראשיתלגיטימציהלהשיג

כימגליםבידינוהמצריותוהעדריותלעילשהבאתישהטקסטיםלהדגישחייב
נבערכאילוהשלושים,שנותבראשיתהנאציםעםורפיךשללקשריםההסבר

אחדיםשלהורלטאנשארנגמספיק.איננוכלכליים,ארפוליטייםמאינטרסים

בנוגעהנאציתההנהגהמראשיחלקשללזהחפףהציוניתההנהגהמאנשי
-זרמשותפתתפיסההשלושים.שנותאמצעעדלפחותהיהודית",ל"בעיה
שעלקבעה-הקבוצותשתימנהיגישלההדדייםהאינטרסיםאתששירתה

מגורשיםלהיותדברשלובסופרהגרמניתמהתרבותמודריםלהיותהיהודים
לעצמםתיארושלאודאירבים,נאציםגםכמראחרים,וציוניםורפיךמגרמניה.

 :נירםאותןמביניםשאנוכפישלהםהררלטאנשארנגשלההשלכותאת
רקהיוהרגשלפעולותהנאצית.האוטופיהבמרכזעמדה ) exclusion ("ההדרה
שההדרהבדעתםהעלולאודאיהם 47ההדרה."שלוהסופיהקיצוניהצעד

ביומנוורפיךתיאר-1933בלשואה.שלאובוודאיהמונילרצחתובילהנאצית

 :לשלטוןעלהשזהלאחרהיטלרשלהראשוניםמנאומיומאחדהתרשמותואת

היהברייכסטאג.היטלרשלהפרוגרמטינאומואתברדיושמעתייומיים,לפני

מעניין'עשיר-תרנן'-שלוהבחירותנאומימכלטוביותרהרבהנאוםזה
 48מרתק.

הרולטאנשאונגל"הפצתתרומתועלהנאציהשלטוןמטעםבמדליה-1940בדנהגונטרהאנס *
גונטרכאשרהשלושים,שנותבאמצעעימדנפגשואףעבודותיועלהסתמךרופיןהנאצי".

בנוגעדומהדעהבעליהיווגונטררופיןשנים.כחמשמזההנאציתבמפלגהחברכברהיה
-1941בהוגן".לפתרון"להגיעצורךישכיביניהםוהסכימווהגרמניםהיהודיםביןליחסים

הנציונאלהוולטאנשאונגשלולפיתוחלהגנה"החשובהתרומתועלגתהבפרסגונתרדנה
לוכשהעניקרודנברג,אלפרדהנאצית,המפלגהשלהאידיאולוגשאמרכפיסוציאליסטי"

גתה"."מדלייתאתחגיגיבטקס
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מדינהעלשפינטזררבים,אחריםגזע""משביחיבעיניגםכמרורפיך'בעיני

שנותאמצעשלהיטלרגזע","השבחתשללפרקטיקותמכריעתפקידהמקצה

סביר .מרענןפוליטיקאיכמרנראה-הסופי""הפתרוןלפניהרבה-השלושים

העתבכתבבמאמריושירטטלכןקררםשנהששלושיםורפיך'בעיניכילהניח

היטלרנראההיטלר,שללזהלכאורהדרמהביו-רפואיחזרן"ההורה"

לפיההאקלשלקביעתואתהמיישםבהיסטוריההראשוןכפוליטיקאי

יישומית."ביולוגיההיא"פוליטיקה

ישראל"בארץהיהודיתההתיישבות"אבישלהמחקרמגלההכל'מעל

אשרופרקטיקות,תפיסותשלרפרטוארהארצישראליתהציונותייצרהכיצד

פרלקיסטיים.ודימוייםגזעיותקטגוריותשלסדרםלמיטתהיהדותאתכבלו

ואנטישמיםציוניםלדעתלהתגברצריךהיהעליוהמכשול-היהודיהגרף

החדשה,העבריתהמסורתשלכליבההארצישראליתבציונותנתפס-כאחד

אתשצימצםררלטאנשארנג ;המדומייןהביולוגיהיהודיהעברשלכמנשא

רוחאתודיכאהממדים,ורבתההטרוגניתהיהודיתוהמסורתההיסטוריה

שלה.החירות
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. 53-72 , 1999 , State-Formation after the Cultural Turn, Comell Univ. Press 
47 Friedlander Henry, The Origins of Nazi Genocide: From Euthanasia to the 

, Final Solution, Chapel Hill and London: the North Carolina University Press 
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הלא-מוסלמים)כל(שלשלנוהיאהשואה

העברשלכגילוי-מחדשוהשואהאושוויץשלהקסםסוד

המאוחדהאירופי

ביד-רשם"השתניתי"אני

סרקרזיניקרלאצרפת,נשיא

הרריומצרפת.גורשאביפולנים.למהגריםבןאניאבלבפאריס,נולדתי"אני

לשנאהראויההזאתהארץלצרפת.מאושוויץחזראבי .באושוויץונרצחוגורשו

לאפריקאים.שעשתהממהיותרהרבהאליםהיהלהרריעשתהשהיאמהשלנר:

העבירההיאשליאבאאתטוב.רקעשתההיא ?לאפריקאיםעשתההיאמה

שלהשנאהוהיום,לשנאה.חונכתילאומעולםשנים.חמשבמשךגיהינום

הערבים."אצלמאשרגדולהיותראפילושחורים

 18.11.2005"הארץ",מוסףפינקלקרארט,אלןמוסלמים",הםמסכנים,לא"הם

במלחמתהמנצחיםבידיהאו"םשנוסדאחרישנהששים , 2005בנובמבר-1ב

 , 2006בינואר-27המןהחל ,לצייןהכלליתהעצרתהחליטההשנייה,העולם

בריטניהלאו"םקדמועולמי.כללזיכרוןכיוםאושוויץשחרוריוםאת

ליוםהזההיוםאתלהפוך-1996מהגרמניתההחלטהאתשאימצוואיטליה,

אלאשלהן'אשמתןלזכרדווקאלאוליהודיהן'דווקאלאושלהן'השואה
הגרמנים.בידיהיהודיםהשמדתלזכרהשואהיוםבכלל,

הםאוכלוסיהן jהקולוניאלימעברןמשוחררותמדינותהןבאו"םהחברות

באמריקהבאסיה,באפריקה,ממשיים,ג'נוסיידיםשחוולעמיםוצאצאיםבנים

מיליוניבזכריפגעהשואהשזכרלכךסיבהשוםאיןלכאורהנכון'הלטינית.

המערבמןהיבשותכובשיבידינטבחואשרהאינדיאניםאוהאפריקאים

צריכיםהתרבויותבנישכלבין-לאומי'יוםשאיןהיאעובדהזאת,ובכל .הנאור
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 95הלא-מוסלמים)כל(שלשלנרהיאהשראה

לציוןאוהאינדיאניםשלההשמדהלציוןאודותיו,נאומיםולשמועללמוד

הלבןהאדםלעצמושהרשהלמהבין-לאומייוםאין ;המאורגןהעבדיםסחר

יוםאפריקאים.הודים,אמריקה,ילידי :שונהגזעיממוצאלאנשיםלעולל

אירופה.יהודישואתלזכררקישכזהבין-לארמי

היהודילעם :נעימהלאודירווחתבשגיאהלדוןמבקשאניכאןואולם,

חדשה","פילושמיותשלזהלהתקףקשרכמעטאיןישראללמדינתואפילו

הנאציםשלהעברבפשעינלאהבלתיעיסוקאותופרו-ישראליות,אותה

ישבה.מלאה-נירםהמערביתאירופהשלהרשמיתשהתרבותועוזריהם

כל-כךלאמחוקריםפעםמדיהניזונהאצלנו'הטלוויזיוניתלחדווהלהניח

מומחיםגםכמריקירה,יוחנןפילוסוף,אותוארפרדת,דינהכמרמבריקים,

המשברלעומקיורדיםאינםבאמתאלהושראה.אנטישמיותלענייניאחרים

לבלשיםיותרחשובתפקיד.ברעכשיוממלאיםוזכרהשהשואההאירופי

הפשעיםמעצםלבדהזה,העברעלבאירופהנשאלותאינןרבותשאלותלכך:

להסתבךלאכדיהללוהשאלותאתעוקףהרווחוהסיפורהיהודי'העםנגד

מןבחלקלפחותהפרק,מעלירדכךמשוםממשפוליטיות.במחלוקות

הקהילהשלחלקיםאיזהכמרשאלות,בכמההפוליטיהדירןהללו,הארצות

אוהפאשיסטי,העברבעליגריסומתיהנאצים,עםפעולהשיתפוהפוליטית

מידאחראי,היהמיהמלחמה,אחריהמחודשתהמדינהלמנגנוןהקרריזלינגי,

איזהעתה"),"רקנחשףשמשרם-מההעבר(זההעברלשחזורהמלחמה,אחרי

שכרתראשיתעדכלומר"אחרי-המלחמה",שלבתרבותהשראהתפסהמקום

באופןהתמרנההשתנתהמדועעכשיו,תופסתשהיאהמקוםלערמתהתשעים,

השאלותשלהזהבהקשרלצייןמכלוחשובהתשעים,נשכרתרקקיצוניכל-כך

שאלותמשנידונותפחותערדנידונותגרמניות""שאלות :נשאלותאינןאשר

שדווקאבשאלהלהתמצותיכולהתשובותשלועיקרןכולה,באירופהאלו

המערבהמדינהנבנתהפוליטייםיסודותמאילו :ממנהלהתעלםנהגובישראל

ממדינתמחילהכללפנישקיבלההמדינהזרהמלחמה,אחרישלגרמנית

 ?הרשמיתישראל

כהכרהאירופהשלהזאתהזיכרוןתרבותאתלראותמדיקלמקום,מכל

היסטורימצדקחלקזמן",ה"אררךתהליךמיןבעוול,מאוחרתבין-לארמית

נאותהתשובהמיןבו",מכיריםסוף"סוףועכשיולהתגשם",זמןלוש"לקח

אשמה"רגשעלדיבורלערבבמדיקלבזמננו.ולמכחישיםבזמנםלמשמידים

אשמה""רגשצומחכיצדהשאלהמןולהתחמקחדש","דוררעלקיבוצי"

לפזרקלהפשעים.עםדברוחצידברלושאיןהחדש","הדוראצלדווקא

קולקטיבית"."פסיכולוגיהאוקולקטיבי","ידעעלאר"טראומה",עלדיבורים

שפירא,אניטהשלבהשראתהאביב,תלבאוניברסיטתהגמוריםהשוטיםאוסף
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ובכלהזה,מהסוגאקדמיותבררשרררתמיניכללהפיקמסרגליםפורת,דינהאר

כמרכל-כךפשוטהתשובהלהןשאיןבעירתלהבהירמבקשיםאנחנוזאת,

"מאוחרת".אר"פתאומית",רעודקולקטיבית","תודעה

שפתאם'זה'איךהשאלהעל

שםחיתהכאילוהמערביתבתרבותעכשיומופיעההשראה-כארניברסל

בתבל,הגדולההסיפוריםמספרתהוליווד,אפילואבלהתרחשה.מאזכסיפור,

בעיקרשםיוצגההעולםמלחמתרבות.שניםבמשךהשראהאתהזכירהלא

וגבורה,אהבהסרטי-משתנותארפנרתשלגליםבכמהגבורה,סרטיבאמצעות

הםאףהשקט,בארקיאנרסהמלחמהסרטישבויים,מחנותסרטיקרבות,סרטי

הסדרההשבעים).שנות(למןקרמיותטלוויזיהסדרותוכמרבןגלים,בכמה

סרטיאתרבהבמידהשירשההראשונהחיתה ) 1979 ("שראה"ההוליוודית

הוחלטבמקבילממשאודותיה.הטלוויזיהסדרותואתהשנייההעולםמלחמת

כלבמשךהשראההסתתרהאיפה .בוושינגטוןהשראהמוזיאוןבנייתעל

ושלנאציםאנטישליהודים,שלחלקםנחלתהזיכרוןהיהשבהןהללו,השנים

המלחמה,שאחריהשניםבעשרותבמערב,השראה ?בלבדאחריםקררבנרת

-המלחמהבזמןערדלההקצרהעולםמלחמתשמנצחיבמקרםנמצאה
 :הילברגואדלזאתתיארכךבשוליים.

לאהיהודיםהצלתהברית,וארצותהגדולהבריטניההמועצות,בריתבשביל

במלחמה,עסוקותהיוהשלושכל-1945ל 1941ביןראשונה.בעדיפותחיתה

אחריהתואמיםההשפעהובאזוריבקרבותוהישגיהןאבדותיהןזהובכלל

כסבךכלקודםנתפסההאויבלקווישמעברהטריטוריהכל ...גרמניהכניעת

שלהתעניינותןאתגירהלכךמעברמאודמעטואספקה.תעבורהייצור,של

לגרמניההמשועבדותבאוכלוסיותהשונותההרגרמותהברית.בעלות

שלהתעמולהפעילויותאתגםאיפייןאינטרסיםביןכזההבדל ...ושותפותיה

המוגבלתלנועזותפומביתחשיפהיותרהעניקההמועצותבריתהברית.בעלות

מאשרהחזיתלקומעברהגרמניםאתשהטרידושלההמזויניםהפרטיזניםשל

הבריתבעלותהגרמני.בשביהסובייטיםהמלחמהשבויישלההמונילמוות

לשוואשהלמההפולניתהמחתרתעלאהדהיותרוהרעיפוהתרגשוהמערביות

שנורוהפולניםהגבריםהמוניעלמאשר ,-1944בוארשהאתלשחררבניסיון

 1 •הריכוזבמחנותשגוועואוכגמול

הזאת.להתפתחותעורףלפנותרצובסיסי"באופןהמערביות,הבריתבעלות

מפורטדר"ח , 1944"בתחילתוהעיקר, .) 253(עמ'בכך"להתעסקרצולאהן

השירותיםבמשרדהופץהפולנית,המחתרתבידיהועבראשרמאושוויץ'

האומרתשלמלחמהלפשעיוהורעדההמלחמהמיניסטריוןהאסטרטגיים,

~~ .u 11ם 



 97הלא-מוסלמים)כל(שלשלנוהיאהשואה

 ?מדוע .) 254(עמ'השלושה."כלבידינקברהואהמאוחדות.

אוכלוסיותיהןאצלתיתפסשהמלחמהרצולאהמערביותהבריתבעלות

חייליכאילוממנושמשתמערמזשוםנשמעלאהיהודים.להצלתכמאמץ

למריקשההיהכךגם .היהודיהענייןשלחרבשכיריהםהבריתבעלות

"עולםעלהרגשכלעםבאירופה.נלחמיםמרועלאמריקאיאולבריטילהסביר

מורעהיההממוצעהבריטיבור,ראיאיננוארםשוםכיהתוכחהעלאואחר"

 •-1940בקצרהתקופהלמשךאםגםבסכנה,שנמצאאיאי,עלשרוילהיותו

לחמולכך,בהתאםלאוקיאנוס.מעבדנמצאבהרבה,גדולאיעלהאמריקאי,

אבירותיהםאתצמצמומבוקרת,מלחמהבזהירות,הבריתוארצותבריטניה

היהיכוליהודיםשלכלשהוושחדורעמדתםחיתהכזומלרחיהם.אתופישטו

 ) 25 5(עמ' .ניצחוןשלתוצר-לוואידקלהיות

העיקרציבורי.בשיחגםרב,זמןאצלנובהםעסקוידועים.הללוהעניינים

יהודיםאצלגםואוליאצלנו,הציבוריהשיחהללו:הדבריםלצורךבשבילי

אתעתה)גם(ומדחיקשהדחיקהמערבי,השיחאתתאםלאלישראל,מחוץ

במשךהמלחמה,לפניהיהודיםלפליטיםהיחסעלהנוקבותהשאלות

לפליטיםוהאדישותההשמדה,של ) marginalization (המירגוןעלהמלחמה,

השואהשלהישראליתהגרסההתמזגהבובאופןשמטרידמההמלחמה.אחרי

לטובתהשואהשלבגיוסהרקטמוןאינובמערבהשואהשלהשיחבתוך

מתגלהבהןהללו,המסובכותהשאלותשלההדחקהאלאוצרכיה,המדינה

לפניהיהודים,כלפיביחסהדווקאכיעורהבמלואלמשל,הברית,ארצות

מלחמהפושעילהמונילמשל'שהעניקה,ההיתרלעומתואחריה,המלחמה

 2לתחומיה.להגר

כאילוהמערביתבתרבותעכשיומופיעההשואה-כאוניברסלכאמור,והנה,

זאתלמרותאבלאין'מתוךכמעטצומחהזההישהתרחשה.מאזשםחיתה

אודותיו.שתקולאפעםאףכאילותמיד,ס~~רכאילוכמעין-רצף,מתוארהוא

שואהלהםישש'פתאוםבכךמודיםאיןבשינוי'מודיםאיןבשבר'מודיםאין

היא-אידיאולוגיהכלשלטיבהכמובן,זו,שואה'.לנויש'פתאוםאושלנו',

הואכיהודים,מבחינתנו,שמטריד,מהרצף.לטובתהשבריםאתמסתירה

מסופרשבוהאופןלביןהיהודיהסיפורשלהרצףביןוהזרותהמתחמחיקת

נמשךהנאציזם,בעלייתהמתחילכלל-עולמי'רצףשלכסיפורהסיפורעכשיו

מה(היהודים).לקורבנותיוהזיכרוןבכינוןומסתייםבנאציזם,המלחמהעם

גםאלאליהודים,ביחסרקלאמהשלם,חלקיםלהסתירהניסיוןהואשמטריד

השתלבשבולאופןביחסהפעולה,לשיתוףביחסהפעולה,למשתפיביחס

הששוןהואפחותמטרידהמערב.שלבאידיאולוגיההשואהסיפורפתאם

בקריירההענייןקשורמהחוגגיםחלקםאצלזו.למגמהביחסהישראלי
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מתקבליםהישראליתמהאוניברסיטהלשואהמומחים :פשוטהאקדמית

שהעולםחושביםפשוטמהחוגגיםחלקמוסד.להטיףכדיאפילובשמחה

בתוךמסוימתבנוחותמשתלביםפשוטחלקםלצידנו".עכשיו"יהיה

נשמעווכבדהכיבלאוהישראליתהתשוקהזוהיכיהמערבית,האידיאולוגיה

עכשיואותומצייניםשבויוםבאותוהשואהיוםאתלצייןקולותאצלנו

 3אושוויץ.שחדוריוםכלומדבעולם,

הליברליתשאירופהמהלכלהתשלילכתמונתמופיעהבאירופהשואה

חלקהסובלנות,מאיחלקמהדיקטטורה,חלקהיאהשואהעכשיו:איננה

אלאעצמם,עליודעיםשהאירופיםמהאיננההיאלישראל.מהשנאה

מההיסטוריהחלקלאמאירופה,ההפךהיאהשואהמהם,ההפךבאמצעות

סטייה.מעיןאלא

יסדקוזיניקולאשלמהכרזתוזה"ל"מהפךיותרמובהקתדוגמהאין

-14ב ,הימיןמפלגתמטעםהמועמדותקבלתבנאוםצדפת,נשיאכבדבינתיים

הזההשינויעלוזיסדקהודיעלמהושם'."ב'ידהשתניתי"אני : 2007בינואר

דווקאהזהלשינויהפליטיםבןזקוקהיהמדוע ? 2007שלהבחירותלקראתדק

מדוע ?צדפתשל 1מספרשוטרלהיותוהזאתההכרזהקשורהלמה ?ושםביד

אפלייתםנגדהאפריקאיםהמפגיניםכישהכריזהואדווקאלשואהזקוקהיה

נגדבמאבקשהחלאחדיהזהלתיאורנזקקמדוע ?"חלאה"הםהגזעית

לאושםבידביקורולפניאוהכרזתולפניהאם ?מוסלמיםנגדובעיקרמהגרים

דקהתשעים,בשנותדקשלמדלמהעדמהונגריהיהודימהגרשלבןאותוהיה

 ?ושםבידבביקור

לאמדוע ?כל-כךחשובלמוקדהזיכרוןהופךעכשיודווקאלמהכלומדי

חיתהשקודםזהאיך ?הוקםהאו"םוארגוןנוצחוהנאציםכאשדאי-אזי

לנציגתההפכהועכשיוהמנצחים,ביןהוסכםעליהםהייצוגיםאחדדקהשואה

הטלוויזיוני,הקולנועי,ברפרטואר-השנייההעולםמלחמתשלהבלעדית

שלהרשמיבתיאורךאפילוהלימודים,בתכניותהפוליטיקאים,שלבקלישאות

 ?מדינות

האירופיתהזהותבבנייתחשובחלקממלאיםוהיהודיםהשואהיובכן

שלוהאידיאולוגיהפוליטיההקשרזהואירופה"."איחודבשנותהחדשה

אשמהל"דגשאולשואהקשרכלאיןשלסיבותיהחדשה,אוריינטציהאותה

מיהזאת).החדשההפוליטיקהבאמצעותהנוצרהדגש(זההיהודים"כלפי

(בתרבותאירופהשלהטלוויזיונייםהערוציםשלהרפרטואראתשיסקור

הרפרטואראתאוציבורי,במימוןשםהמופקיםהסרטיםאתאוהרשמית),

להיט".היא"אושוויץכייגלההשנייה,העולםבמלחמתהעוסקהספרותי

נדאה"שאינוכזדליהודיהאירופיהסובייקטהתנכרשבהחריצותבאותה
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"נראהכברשהואמשוםכלקודםיאותולאהובעכשיויכולהואכמונו",

בינינו"."איננושכברמשוםושניתכמונו",

אפסשכתחיתהלא

שללבנייתהאותוותרמהעברהשלביותרהאפלהאתראתבחרהגרמניה

עברלנוישאירופים,אנחנו :כךעכשיוהמסתכמתהחדשההאירופיתהזהות

השניםשלהנרטיביתהתנועהזוהיהודי.הואשלנווה'אחר'יאושוויץנורא,

זיכרוןליוםשהפךהזה,השואהיוםשללתיאורוחשובהגרמניההאחרונות.

עודבולטתשכאןמשוםאלאבהחלטה,ראשונהשחיתהמשוםלאלאומי,בין

יהזיכרוןשלהמזוויעטיבויותרעודבולט jלזיכרוןהנלוויתחשיבתהיותר

זיכרוןכיוםלשלטוןהיטלרשלעלותוביוםבחרהלאגרמניהבהשכחה.הכרוך

באופןמציינתאינההיאיהיהודיםנגדהגזעחוקיקבלתביוםלאאףרשמיי

לאיחודשקדמובשניםזיכרוןיוםמעיןשהיההבדולח","לילאתרשמי

מלחמתשלתחילתהכיוםלפוליןהפלישהיוםאתמזכירהאינהוהיאגרמניה,

איננהאףוהיאיזיכרוןליוםראויהאיננהואנדהועידתגם jהשנייההעולם

אםמדועלמאי.-9באובמאי, sב-השלישיהרייךשלהכניעהיוםאתמציינת

השואהכיוםאושוויץשלהשחרוריוםאתדווקאלצייןגרמניהבחרהכן

אפילואבלנניח. ?באושוויץשהתגלמההברבריףתקיצוניותבגללרק ?שלה

בעיקר ?חלקגםמכסהאוהכל,מזכירהאושוויץשלהזוועההאםהדבר,כך

מורכב,זיכרוןכיוםבנובמבר-9השלנטישתורקעעלהזההתאריךבולט

 4העבר.מןמחלוקותמיניכלעלשכיסה

שלדורותהמאפיינתלעבריביחסהמשונההבףרףתאתלנתקאפשרותאין

מתארכךהנהעצמה.תולדותאתשכתבההחדשההמדינהמןצעירים,גרמנים

 :ההיסטוריהשלהיעלמותהלהבנתהחשובהשלבאתהיצ'קוקויליאם

שלהכיבוששלטונותהכריזובשאלונים,שימושתוךנרחבת,חקירהלאחר

פעולותיהםעללענישהמיועדיםגרמניםמיליוןכשלושהכיהברית,ארצות

בבתיבממשל,בכלכלה,השפעהשלבמשרותהחזיקומרביתםהמלחמה.בזמן

העניק 1946באוגוסטהחופשיים.המקצועותובקרבובאוניברסיטאות,הספר

הצעירשהדורבנימוק , 1919בינואר 1לאחרשנולדמילכלחנינהקלייגנרל

שלמזונופלתהנאציםלמעשהאחריותוולפיכךלהתרשם,נוחהיהיותר

בעליאתשטיהרהנוספת,חנינההוכרזה 1946בדצמבר .יותרהבוגרים

מהמדיניותכלשהיתועלתלהפיקיכלולאשהםבנימוקהנמוכות,ההכנסות

גרמניםמיליוןכשניכותרוכןפיעלאףאךהנאצים.שלהגזלניתהכלכלית

 1946ביוניהמלחמה.בתקופתפעילותםעללדיןלהעמידםצורךשהיה

לידילדה-כאציפיקציההאחריותאתהאמריקנייםהכיבוששלטונותהעבירו
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חשיבותלויוחסהאךמחלוקת,מעוררצעד-הגרמניתהמשפטמערכת

גרמניהשלהדה-נאציפיקציההישגיזה,רעםהגרמני.העצמיהממשלבטיפוח

רקומאלהלדין'הובאומיליוןרקהחשודים,מיליוןשנימכלל :גדוליםהיולא
 , s,סס-000כבהרבה,גדולמספרחמורים.פשעיםשביצעוכמינמצאו 1,549
 5קצרים.זמןלפרקילמאסרנשלחואוקנסותקיבלו

שהיצ'קוקהמשפט,מערכתגםאפס".מ"שנתהחלהלאהמערביתגרמניה

פעם),לאאמרגראסשגינטר(כפיחיתהסמלי,מפנהכמיןדווקאמזכיר

לאהזאתהמערכתובעצםהנאצי'המנגנוןמןמשפטניםבהמונימאוכלסת

עלהחדשההמדינהבמנגנוןלשירותהפסילהמאנטי-נאצים.פעםאףהורכבה

פורמליענייןלהיותהפךהנאציתבמפלגהפעילהחברותשלהקריטריוןפי

למזכירגלובקההאנסשלמינויוהאמריקאי.הכיבושבזמןעודומגוחך

בתפקידולהשאירואדנאוארשלוהתעקשותואדנאואר,קונרדבידיהמדינה,

ידעלכנטולתכשהיאהחדשה,גרמניהאתבנהבהןשניםאותןכלבמשך

שרוצהמיכל 6 •הנכוןבאורההןהשניםאתלהאירצריךר'בעהיבגל

היהודילסיפורהמערביהסיפורביןהסתירותאתאוהנגףאבניאתלחפש

גוריוןשבןזה,גלובקהדוגמתהמכאיבים,הזרים,המקומותעללהתעכבצריך

מ"גרמניהחלקהיההואכילהזכירו,לאאייכמןבמשפטלתובעהורה

האחרת".

גזלייצוראחראישהיההענקקונצרן , G. Farben .1שלמבניפיצוללהוציא

החברותכלבעליה,אתהענישולאהחברהאתפירקשלאפיצול , Bהציקלון

שהיו , Siemensכוללקרופ,קונצרןכוללהנאצית,בגרמניהשפעלוהכלכליות

שהשתתפומו"ליםכוללוההשמדה,המלחמהבמכונותורגלייםידייםלה

והפכוהמערבית,בגרמניהלפעולהמשיכוכולםההיטלריסטית,בתעמולה

אליטה.אותהנשארההכלכליתהאליטההאזרחית.החברהשלהשדרהלעמוד

שילמהשלאבעבר,כלללעסוקלאשהעדיפהישראל,ידידתהמדינה,חיתהזו

ששירתולמיפנסיהשילמהזאתולעומתהנאצימהצבאלעריקיםגמלאות

היהודיםשואתלהיותהעברהפךהתשעים,בשנותכך,משוםבדיוק . ssב-

אלפיכולל , 1945אחרימידכלומר ,כךאחרשאירעמהעלדיוןכלבלא

נגמר,העבר . G. Farben .1אוגלובקהשלתפקידואו , ssה-שלפנסיונרים

העברתורגםהטובבמקרהבסדר.ינראההכלמזהוחוץ-נעלמוהנאצים

לנוישעכשיודיקטטורה,לנוחיתה 1945'לפני :מקיףליברלימנרטיבלחלק

ביןהגלויהאוrזמובלעתההשוואהאתגםהיטבמכסהכזה(סיפורדמוקרטיה'

לליברללשמוענעיםלאאונעיםממנהיגיה,שחלקגרמניה,למזרחהנאצים

הגסטפו).במרתפיעונואוריכוזבמחנותהמלחמהבזמןישבוהגרמני,

את"לספרשמאל,ארגונימצדוהשבעים,הששיםבשנותאזאיהתביעה,
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גרמנית.המערבהמדינהמצדממששללמענהזכתהלאהעבר",עלהאמת

מדינתביןגדוליםבהבדליםבעצלתיים,התנהלולשעברנאציםנגדהמשפטים

השמוניםשנותלמןכך,שאחרגרמניהאותהחיתהזואבלמחוז.למדינתמחוז

השותפיםכאשרבהדרגה,העבר,עלהאמתתובעיעםהתפשרהואילך,

מהזירה.להסתלקהחלולפשעהמלאים

כלהכל'הפיכתבזכותדווקאעכשיונעלמותהללוהפנימיותהסתירותכל

הטוטאליתהאשמהקבלת :היהודיםלשואתהנאצית,גרמניהשלהנוראהעבר

למתנגדים,פעולהמשתפיביןההבחנהאיאשמים"),הגרמנים,כל("כולנו,

לקרואגורף,הכמעטהסירוב,-אוליוהעיקר"קורבנות",עלהתכוףהדיבור

גרמניםהנאצים,בידילהורגהוצאואשרגרמנים,שלשמםעלואתריםרחובות

סתם.הגוניםאנשיםגםאלאשמאל,אנשירקלאכאנטי-נאצים,למותשהלכו

קשורוהואאשמים")("כולנוהצדקניתהזיכרוןבמלאכתנעזרהזההסירוב

לחילופיךאוהנאציזם,שלהעברהזה,העברמכלמשהולפתוחהיכולתלאי

היכולתאיפוליטי.לדיון-הנאציזםאחריגרמניהשלמהבנייה-מחדשמשהו

הכל.עלהמכסהכסיפורלשואה,נזקקתהזאת

באירופה"בטוחההחשהזוגרמניה,איחודאחרישלהגרמניתהמדינה

כזכראושוויץזכרואתהנאציזםכזכרהשואהזכראתשהנהיגהזוהמאוחדת",

במלחמתהעבר.זיכרוןהתארגןשבוהאופןאתיותרעודהדחיקההשואה,

המיליונים 16.9יתרסובייטים.חייליםמיליון 8.6נהרגוהשנייההעולם

חלקובלרוס,מאוקראינההגדולרובםאזרחים,היוהמועצותבריתששכלה

הבלתיהמספרבתוךהנזכריםשנרצח,עמנובניאלה-יהודיםהיומהםגדול

מי ?אותםיזכורמי ?האחריםעלמהזאתובכלהמיליונים.ששתנתפס,

כן' ?אושוויץשלהשחרורביוםנבלעיםהםהאם ?אותםיזכורבגרמניה

במיליונים,שנרצחויהודיםהלאבה.נבלעהכל .הזיכרוןמעתההיאאושוויץ

היומינאצים,אנטיהיומי-פוליטיתיאורלושישהמסובך'הגרמניהעבר

באבלהתעטפותבאותהעכשיונבלעזהכלנאצים.פרוהיומינאצים,

המרושע.העברעלהיומיומי

נזכרונשכחמח

 ?כןלפניולא-1996ברקלשואהזיכרוןיוםעלגרמניההכריזהמדוע ,ובכן

באושוויץ'בחרהמדוע ?הנאציםפשעילכלגרמניזיכרוןיוםקבעהלאמדוע

עלכולםלמשל,בוכנוואלד,אודכאו,אוכלזן,בכדגןולאבמזרח",שם"אי

היקףבגללרק ?משטרומתנגדיויהודיםאדםבנינרצחובכולםגרמניה,אדמת

שלסימבוליזציהבאותהנוסףמשהויששמאאו ?אושוויץשלהזוועה
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כמוהעשרים,במאההזוועותשלהמיצויהואאושוויץאםוגם ?אושוויץ

איןכלוםבה,התגלמההגרמניתהזוועהכלאםוגםלומד,נוהגיםשעכשיו

להדחיק-עשושהנאציםמהאתבעצםלעשותמסייעהזההאתרשלריחוקו

 ?ל"היימאט"מחוץאלם" W"להזוועהאת

ביותרהגדולההגרמניתשהאנדרטההיהנכוןאםולשאוללהוסיףואפשר

אתדקתזכירבברלין,-2004בשנחנכהזוהשנייה,העולםמלחמתלזכר

גםופדופודציונאליתמכובדתבדדךיזכרושהגרמניםחשובשמאאוהשואה,

אותונגדזובמלחמהנהרגואשדהלא-יהודיםשלהמיליוניםעשרותאת

דיבורלאואפילוכאן'ישהאי-צדקכמותעלאוצדקעלשאלהלא .משטר

האירופי,הגרמני,הזיכרוןשלטיבועלשאלהאלאהאחדים,הקודבנותבשם

לביןגרמניהשלהתוקפניתהמלחמהחלליביןמהמשוםהמבחיןזההמערבי,

ההשמדה.מכונתקרבנות

האם :ילדינושלפוליןסיודיבדברשאלותלהוסיףכמובן'אפשר'כאן

האם ?כלזןלנרגןאולדכאו'שכאלהמסעותמארגנתישראלממשלתחיתה

הגרמניםמצדהתנגדותהאם ?הללוהאורחיםאתלקבלמסכימיםהגרמניםהיו

 ?מתקבלתחיתה-המחנותלצדהעדיםשוכנישלנניח,-הללולביקורים

קשרשוםבלילפולנים,מהכבודגדוללגרמניםאצלנוהכבודלנחש.דקאפשר

הנעריםשלהללוההטסותזאת,גםוייאמדבמלחמה.האחרוניםשללסבלם

במזרחשםאיל'אושוויץ',אירופה,שלהשולייםאלהשואהאתמדחיקות

מערבהיסטוריההשואה,שלמההיסטוריהאותהמדחיקותובעיקראירופה

בעיקרה.אירופית

מוסולינישלצלו

איטליהממשלתראשהגןלעיראק,האנגלו-אמדיקאיתהפלישהלפניקצרזמן

ההתנגדותחדףבמלחמה,תמיכתועלעיתונאי,בראיוןבדלוסקוני,סילביו

ביןמוסדיתבהבחנהאזהשתמשמדיניותו'עלהגנהלצורךבאיטליה.העצומה

היהלא-דאזאיטליהממשלתראשאמד-מוסוליני .חרסייךלסדאםמוסוליני

בעקבות sוכו').לפלישהלהפצצות,הצדקהיש(ולכןרוצחסדאםואילורוצח,

איוולתו.עללהתנצלנחפזהממשלהוראששערודיה,כמובןפרצההתבטאותו

אחדיובצדק.איטליה.שלהיהודיתהקהילהלפני ?התנצלמילפני

נגדמפליםגזעחוקינחקקודקלאמוסולינישלהמשטרתחתככלות-הכל'

בדלוסקונישלההתנצלותואולם,יהדותם.בשלנרצחושיהודיםאלאהיהודים,

שלוהתרבותיתהפוליטיתבקהילההזיכרוןמלחמתעלמשהוהעידה

אשדאיטלקים,המונינמחקוהיטב,מודעתאחת,פוליטיתבג'סטההאיטלקים.
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הפאשיסטיים.הכלאבבתימתוואשרהפאשיזםנגדבמלחמהונרצחועונו

במשותףהקימואותהסאלו,שלהרפובליקהמזוועותהתעלםברלוסקוני

שלמהפלישההתעלםובעיקרהגרמנים,והנאציםמוסולינישלהנסוגיםאנשיו

בגז.האתיופיםהמוניומטבח ,-1935בלאתיופיהאיטליה

העולםמלחמתאחריהסדרהתמוטטמאזהתשעים,שנותראשיתמאז

) a חdopo-gue , האירועיםארגוןהרגלאתפשטאיטליה),בתרבותמפתחמושג

העולםמלחמתתוםמאזאותובנתהבאיטליההפוליטיתשהקהילהכמו

סולקולאיטליה,גרמניהביןהעצומיםההבדליםלמרותכאן,גםהשנייה.

שלהחיהזיכרוןעלהמכסההשואה","זכרבעזרתהעברשלהקונפליקטים

שהקולנועאיטליהלקתולים,קומוניסטיםביןשנקרעהאיטליהזואיטליה,

המאבקעלרוסלינישלבסרטהמודרניסטיבקולנועתקופהפתחשלההצעיר

לוקינוהשבעיםשבשנותאיטליהזופוזות",עיר"רומאהגרמני'הכיבושנגד

רפייךהלילה""שועראת-ורטמולרלינה"הארורים",אתבהיצרויסקונטי

שלהימיםמאה-"סאלואתכךואחרחזירים""דיראת-פאזוליניפאולו

במידעמחסורהיהלאכאןהנאצית).ההוויהפשראחרהתחקו(כולםסדום"

גםהגרמנים.עםאיטלקיםשלהפעולהשיתוףמידתעללאוגםהאמתעל

השואהמוראותעלכתבוזובאיטליההריהודחק.ולאקופחלאהיהודיהעניין

פרימווכמובןקונטיני")פינצישל("הגןבאסאניג'ורג'והיהודיםהסופרים

כדרךאשמה","רגשיאורגשיות","בעיותלההיולאזו,איטליהלוי.

פסיכולוגיהבאמצעותואידיאולוגיותפוליטיותתנודותתמידשמסבירים

לשלטוןלא-פרו-פלסטיניתלהיותרגשיות""בעיותלההיולאהמונית.

לקומוניסטיםולאערב,ארצותעםעניפהעסקיםמערכתשניהלהקתולי

התשעים,שנותתחילתמאזואולם,הכיבוש.נגדהפלסטיניבענייןשתמכו

מתורגמת,עבריתספרותולחובבתישראלית"ל"פרושהפכהרקלאזואיטליה

ותירגמהבתרבותה-שלה,יסודאבןהשנייה,העולםמלחמתאתנטלהאףאלא

סגןלתפקידהמינויאתלהוסיףצריךלאהזהלהקשר(האםל"שראה".אותה

שראתההפאשיסטית,התנועהמנהיגפיני,ג'אנפראנקושלהממשלהראש

 .)?בישראלכבודברובכברביקראשרמוסליני,שלדרכוממשיכתבעצמה

שללאופקהשראההפכהשבההזה,השינויהתרחששבההפוליטיתהזירה

שלהפוליטיהעולםחדש.פוליטיסדרשלזירהחיתהוהרע","הטוב

לסוציאלהאירופייםהקומוניסטיםביןהיריבויות-"אחרי-המלחמה"

הללוהיריבויותכל-הדמו-נוצרילמרכזהשמאלביןהיריבותדמוקרטים,

הגמורההטרנספורמציהעםהקומוניזם,נפילתעםאירופה,איחודעםשקעו.
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אופציהשלהאופקמןהסתלקותהעםוהמערב,אירופהכלכלתשל

 .א-פרליטידדוקטיבייחדשייוםסדרנולדסוציאליסטית,
עצמומשל'ןע'הפוליטיתבמערכתצדלכלהיההתשעיםשנותתחילתעד

הקומוניזם-הימין-מרכזאצלבן-זמנו,הקפיטליזםזההיההשמאל(אצל

מןנלקחהישןהרעאבלהשראה.-משותףרע-מוסריישעכשיובן-זמנו).

הוא"יתרונו"בהורה.ערדמתרחששאינושנגמר,רועהיאהשראהההורה.

העםאתלרצוח(היה)שאסורמסכימיםהכלבמחלוקת.שנריהואשאין

רקלאהחדש,העולמיהסדרשלכינונועםנידונה,ההיסטוריההיהודי.

למיתיזציה.גםאלאלרה-פוליטיזציה

מערבייהלאהעולםמןלמהגריםהאיבהואקום.בתרךמתרחשאינוזהרכל

מארצותהמהגריםלגליכתגובההאירופית"הזהרת"ארכוןנוכחההיסטריה

האסלאםמן"הפחדשלההיסטריהכךואחרובאסיה,באפריקההרעב

עלהממשי.הקונקרטי,לאr,זרהשנאהמשתרבבתשברהמקוםזההפוליטי",

נגדל"מאבק"גםאירופהזקוקהאירופית,קסנופוביהשלזהרקע

כדיה"עבר",אתלשכפלכדיבה,להילחםכדיחדשה","האנטישמיות

השנאהבאמצעותהאr,זר,אתולמחוק ,"רז.rאה"כלפיבסובלנותלהתעסק

שלוגוברההולךהזיהויבאמצעותובעיקרהמוסלמי",ל"פרנדמנטליזם

חדשה".כ"אנטישמירתוהציונותישראלנגדהביקורת

הפאוסטיתהעסקה

שקורארמיהשראה,ניצולישללמולדתםחיתהישראלהזה,ההקשרבתרך

כךעלכתבבישראלהיהודי.העםשלהשמדתולסוכנימצטרףישראלעלתיגר

לפרופסורהיאהגמורהבררותמתוךבירושלים,לפילוסופיהחרגראשאפילו

מןגדולשחלקנכרןאחרים.דבריםעלדבררשוםאחדדברעלהכלהיודע

לישראלהתנגדותביןכאלה,השוואותלעררךעדייןמתביישיםהישראלים

התעמולהשלומתגבשתההולכתהרטוריקהזראבלהשראה,והכחשת

כאילונראההשראה,עלקיביה,טבחאחריגוריון,בןדיברכאשרהישראלית.

עצמם.הישראליםמןלבדברצינות,הזאתהרטוריקהאתלקחלאבעולםאיש

רגםהאירופים,שלהגואההפרו-ישראליותבבסיסהעובדהרציונלזהראבל

מבקשאניבהורה.אירופיותפוליטיותלבעירתפתרוןהזההייצוגמשמשכאן

("רגשהפסיכולוגיהפירושרווחשכאןמשרםדווקאהגרמנית,בזירהלהתמקד

לואיןהפסיכולוגיהפירושכאילוישראל",אתלבקרהיכולתל"איאשמה")

יותר.קונקרטיפוליטיהקשר
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הברלינאיהטבלואידשלהראשיבעמודהתפרסמה ,-11.9.2004הבשבת,

כותרתהשבוע".לסוףטיפיםועוד !בברלין"ישו :הכותרתצייטונג""בדלינו

בלשוןלדווחידעההאירוע,לפניכמובןשנדפסההפנימיים,בעמודיםהגג

מתחתבדנדנבודג."בשערהיוםמתפלליםנוצרים so,oooמ-"יותר :הווה

(ברוחבגדולהצבעוניתארכיוןתמונתהתנוססההטורים)תשעת(בתלכותרת

והעיקר, ;מתלהביםידיים,מנופפיםכשהםהמוניםנראוובהטורים),ארבעה

"ישוהכתובתועליוגרמניהדגל :דגליםשניהתנוססוגס,במונטאז'במרכז'

מתחתהכיתוב .לבןכחולישראל'דגליותר'מתוחיותר'גדולולידו'כאן",
לברלין,ליום-ישו,באיםהיוםבתפילה.מתאחדים"נוצריםאמד:לתמונה

כולו."בעולםלשלוםלהתפללמאמינים, 50,000

בספטמברישראל'שדגלמשוםדקלאבמונטאז',מגוחךהישראליהדגל

למשהוסימפטומטישהואמשוםאלאלשלום",הכמיהה"דגלאיננו , 2004

שפדינגדדשתעללדברשלאהצהובונים,כוללהגרמנית,התקשורתאחד:

שישראלזוהחדשה,גרמניהמערבאתמכלטובששיקפההעיתונות(דשת

בלי"גרמניה"עללחשובלעצמהמדשהאינההעבד),שרץאתלהטיהרה

התרבותלסוחרייותרנוחמה"האחד".שלההומניהביטוחאתלחפש

ירוקיםלליברלים,דווקאאוטובים,נוצריםשלבמחלצותהגרמנית,

מוסלמיםיותרבהשחייםובעיר ,-11.9ביותר,נוחמהוסוציאל-דמוקדטים,

נגדנאציתביארתעמולהבהומשתוללתבאירופה,אחרתעירמבכלכמעט

הישראלית,כלומדהיהודית","האחדףתמןיותרבהנוחמההמוסלמים,

גםעצמועלשחזרגס,פשוט,גדאפיבצעד ?נוצריכנסלקראתודווקא

אורבין,יצחקרחובכמוהישראלי,הדגלהפךיותר,מתוחכמיםבמקומות

הגרמנית".ב"זהותעיסוקשללמוקדישראלי'סרטכלאוגוריון'בןרחוב

"אחדשלהזאתהתאוותניתהצריכהשלאחדפןדקהואהחדשהישראלי

(אשכנזי).יהודיפולקלורשלשונותבגרסאותמלאהגרמניהמדומה".

מוצפתברליןאורתודוקסים.יהודיםשללדמויותמוקדשותבהתערוכות

ביןנפתחה,המהודרקאנטברחובאפילוו"חסידות".כלייזמעדיםבמופעי

בביתדקישכשדאוכלכשד.לאוכלילא"כשדיה",אחדות,יוקרהמסעדות

בילויבתורכשדלאכוללו"ש"באלמימיועדתה"כשדיה"היהודי.הכנסת

שטופיםהםכמובן.אחדים,מאירופיםבכךשוניםהגרמנים"האחד".אצל

הואהמערב-אירופיםלכלשמשותףמהואולם,מביכה.פילושמיותבאיזו

ניסח(ובעקבותיואותנולימדהגלה"זהות".בתחומיהזההקדחתניהעיסוק

אליו.מתוודעשהואלפניעודל"אחד",זקוקהסובייקטכילאקאן)זאת

הרקעזההדמיוני.ל"אחד"ההתמכרותמאחודינחבאתהאחדנגדהאלימות

מהזיכרוןמאודדחוקבקולנוע,בטלוויזיה,בספרות,הזיכרוןשללאינפלציה
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ביןהזיווגהשבר.אתהחייםובנותיהםמבניהםהחיים,מהקורבנותהממשי,

אלאלוואיןדברלשוםאחראישלאהבנים","דורבאמצעותלקורכןהתליין

העבראתמייצגמילכולנו"."משותףמרוחק,כענייןהעברשלאובייקטיבציה

גרמניה,מערבממשלתעםהשילומיםהסכםמאז •ובכן ?באירופהשם

בעולםכלשהימדינההעזהבטרםעודהיהודי,העםנציגיהםהישראלים

"אנחנו"לשוןעללחשובקשהגרמניה.עםהיטיבזההזאת.בייצוגיותלהכיר

יהודיםעלמריחהאיזובליהגרמניתהמדינהשלהממוסדיםבתחומיה

שלוםעלדיבורקצתתקציבים,ישראלי","שבועתערוכה,מוזיאון,-ושואה

אפילוממש.שלפוליטיתמחויבותעםדברושוםלפלשתינאים,ישראלבין

שונהאינוהמערב-גרמני,השמאלשלהאחרוןהשריד , TAZה-הירוקים,עיתון

הזאת.מהבחינהבהרבה

אחריבשואה,משלה,בעברמצוידתוהיאמאוחדתכשגרמניהעכשיו,

דימוילהעניק :"שלנו"התפקידמגיע •בערפללוטעברההיהשניםשבמשך

מסוגליםאינםעדייןהגרמניתהרשמיתהתרבותבתוךוהמושגיםשהלשוןלמה

בענייןהגרמנים,באוזניקניוקשלמדבריוטובמההנאצי.העברלעשות:

זהעלמתיםהגרמניםחתנו.שלהאמאעלעוזעמוסשלהנאוםאושלו,הסבא

לאאתם :נחתמההעסקהלהווה.ביחסשאלהשוםכאןשאיןמפניבדיוק

האזרחותחוקיעלאוהכבושים,בשטחיםהאפרטהיידעלדעתכםאתמחווים

עלמהצוענים.שמנעתםהקטןהכסףאתאפילולכםנזכירלאואנחנו •שלנו

נצטרףאנחנוגםלהפך,מדברים,איננוהאסלאםשנאתשלהקואליציה

לשיחנניחשלאובלבדרע",אסלאםוישטוב,אסלאם"ישהליברליתלמקהלה

הישראליםולשתיקתלאסלאםלאיבהמעלהיום.מסדרלרדת"האסלאם"של

כמומודרכים,להיותהמוסלמיםעל :נאמרשאינומהמהבהב(החילונים),

הסכמהזוהיאירופי.כמוכלומראדם",בן"כמולהיראותהיהודים,

היהודים.מןגםהמערבית,האירופית,הגרמנית,לתביעהבדיעבד,שבשתיקה,

דוגמאות.דורשתאיננההקתוליובמרכזהגרמניבימיןלאסלאםהשנאהתפוצת

למוסלמיםלהציעהשמאלשלאינטלקטואליםאצים-רציםשבההמהירותאבל

בלי •סבינושלהפיאותגזיזתעללחשובבלי •אפילולרעודבלי"להתבולל",

איננההנאורות,בשםהזאת,המהירות •הורינודורשלהזרשנאתעללחשוב

"שלנו".מהתפקידמנותקת

אושוויץלמה

הנאורההעמדהשל"אושוויץ"סקשראתולראותלאחורלשובצריךכאן

בבונדסטאגמתקדמיםהכיהגורמיםאיךלהסביראפשראי •למשלהזאת.
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שלגמורהשתיקה(תוךהצועניתהשואהלקררבנותפיצוייםמתןנגדהצביעו

בגאווההכחול-לבןממלאתפקידאיזהלהביןבלי-אצלנו)השואהעסקני

באמצעיהקיבוציתנזהרתהגרמניהעיסוקהשחור-זהוב-אדום.שלהמחודשת

נוח"אחר"ואיןלאחר",הומניל"יחסזקוקהממוסדת,בתרבותהתקשורת,

"יורשיומדבריםשבמקומושנשרף,כבר,קייםשאינומה"אחר"יותר

שניסיתיזה ,לעברביחסהגרמני blackoutשה-המקוםזהההיסטוריים".

רוציםולאשיודעיםמיביןכפשרהשלו,ברדוקציהפוגשמאפייניו,עללעמוד

הממשיתהאיבהלדירןנכנסתכאןלהצטמצם.ומוכניםיודעיםשלאלמילפרט

לתרבותל"היסטרריה",ל"מררשת",שייכיםשאינםמיכלומרל"לא-איררפים",

באירופה.הרווחתהאיבהזרלמהגרים,האיבהלמוסלמים,האיבההנוצרית,

הקשרנוצרשברהמקוםהואלפחות,יהודיתמבחינהיביותרהמזוויעהמקום

העסקהבתרךהיהודים,הלא-מערבי.לאחרהממשיתלשנאההשואה""זכרבין

מדוחים)ולאחרדיםלא(כלומר"מודרכים"אוישראלים,הםאםהזאת,

תיקוןהמערב.שלהאקסלוסיביהמועדוןלתוךשלםבלבעכשיומתקבלים

 ".עכשיולפחות .בסדרדווקאאתם"ארררפס,טעות.
שלהפארסהואכןמארקס,כתבפארסה,היאעצמהעלהחוזרתההיסטוריה

החדשים""הפילוסופיםאצלהמתגלמתזרהיאהאירופיתהאנטישמיות

בראיוןפינקלקרארט,הפילוסוףהאחרוןהסתיומהומותעלאמרכךבצרפת.

"הן :"הארץ"במוסףסמרטרייזואודליהמשענידרורלעיתונאיםשנתן

אירופית.כארץצרפתנגדלשעבר,קולוניאליתכמעצמהצרפתנגדמכוונות

הפילוסוףאמרועודשלה".היהרדו-נוצריתארהנוצריתהמסורתעםצרפתנגד

 : )?הזאתבמסורתאושוויץ(איפההיהרדר-נרצריתהמסורתעל

ככהעבדלאזהלי'.תנולי,ו'תנומוזנח,אתהשבצרפתלעצמךלומרמפתה

נשלשלובשיחלהילחםבמקוםבצרפת, ....לעבוד"יכוללאזהאחד.לאף

ההיסטוריההוראתאתמשניםמבקש:שהואמהאתעושיםדווקאהאפריקאי],

אתכיוםשםמלמדיםהספר.בבתיהעבדותשלוההיסטוריההקולוניאלית

יותרמלמדיםלאאנחנו .בלבדשליליתכהיסטוריההקולוניאליתההיסטוריה

מדבריםלפראים.התרבותאתלהביאלחנך,גםביקשהקולוניאלישהפרויקט

עלהעבדותואתהשואהאתשמיםאם ...ולביזהלשליטהלניצול,ניסיוןעלרק

נגדפשעהיהלאוזהשואה.חיתהלאזוכילשקר.מוכרחיםאזאחד,מישור

למעשה, ....אמביוולנטימשהוהיהזהפשע.רקהיהלאשזהמכיווןהאנושות,

ביטולביטולה.דווקאהואלעבדותשקשורמהבכלהמערבשלהייחוד

ואמריקאי.אירופאיענייןהואהעבדות

ועיתונאים,פוליטיקאיםואצלאחרים,פילוסופיםאצלגםיכאןבדיוקיכאן

יהדותוולזכרם.לקורבנרתיהקשרשרםבלישלה,התפקידאתהשראהממלאת

 l!l',I~ם 11
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להוסיף,יכולהואאומר.שהואלמהטריוויאליתכמעטפינקלקראוטשל

שלעיקרואבלהרריו'שלהביוגרפיהאתהשטן'כפרקליטיכיהודים,לחרפתנו

האדונים,שבהםבמקומרתבדיוקמתלהםשמרני,ביארהואהזההטקסט

משרםהרע.אתלייצגכדילשואהזקוקיםבעולם,הנוכחיהכלכליבמשבר

המקוםזהבדיוקהסתיימו.טרםאחריםתחלואים ;והסתיימהחיתהשהשראה

והעבדות,הקולוניאליזםקורבנותאתלהכילצריכהכארניברסלהשראהשבר

שהםמשרםדווקאלהכרה.לאאףאלאלפיצוי,זכרשלארקלאאשרקורבנרת

ארכיבושתחתרעבות,שעדייןבשכונותבחמסות,שעדייןבארצותיושבים

שהיאבכךהואאלינו,קשרבליהשראה,יתרוןמעולם.הסתיימושלאשליטה

 :מוסיףפינקלקראוטשחלף.כסיוטאותהלחגוגואפשרהסתיימה

לאטלאטהופךבגזענות''המלחמהשלהנדיבשהרעיוןחושבאני

המאהעבורתהיהוהאנטי-גזענותמפלצתי.באופןשקרניתלאידיאולוגיה

יהודיםהיוםלאלימות.מקור .-20ההמאהעבורהיהשהקומוניזםמה-21ה

אותוגזענות'.היא'הציונותההפרדה,גדראנטי-גזעני:שיחבשםמותקפים

'האנטי-גזענות'.שלמהאידיאולוגיהלהיזהרצריךבצרפת.דבר

מאתמסה"שלם"הרצאתפירסמההזההשערורייתיהראיוןפרסוםלפנישנה

על"הרהורים :חיתהשלההמשנהכותרתהאחר"."בשםששמהפינקלקראוט

ביןזר,במסה .)-2003בהמסההתפרסמה(במקורשבפתח"האנטישמיות

 ?אושוויץ""מדועלשאלהפינקלקרארטנדרשהיתר'

נצרב.הואהוא,נהפוך jהזמןחלוףעםכרסוםכלחללאאושוויץבזיכרון

בולטמקום"תפסהפירה,פרנסואהכתבהזה,השםאתהנושאתההתרחשות

הרוע,כהתגלמותהדמוקרטי'המצפוןשלהשליליהלוויהכבןויותריותר

הטבחמעשיכלולאאושוויץמדועהשואהדווקאמדועהשלילה".מיצוי

 9 ?אחריםשטנהמפעלילאמדועאידיאולוגיה,שלמכוחהשהונעוהאחרים

"נצרב",המטאפורהשלכמקרמהנרחבדירןלבראכמרבןהיהצריךהזהבמקום

הדמוקרטי".המצפוןשלהשליליהלוויה"בןשלהקלושהאידיאליזםבמקום

הביןלאשלו,העצמייםהרחמיםבחסרתפינקלקרארטחותרלאןהביןשלאמי

מערביתדמוקרטיהעומדתאחדמצד :בוקראההימניתשלםשהוצאתמהאת

דרכהממשיכיאחרומצדהמגבילה),פרשנותועל(אושוויץהאחדעברהעל

שלתשובתוהנההיום.שלבעולםהלא-דמוקרטיםכלכלומראושוויץ'של

 :פינקלקרארט

שהונעוהאחריםהטבחמעשיכלולאאושוויץמדועהשואה,דווקאמדוע
שהאדםמפני ?אחריםשטנהמפעלילאמדועאידיאולוגיה,שלמכוחה

האדםהואאדם,הואבאשראדםכלהואהאדם,זכויותאישהדמוקרטי,
החברתי'לעוגןאולמוצאורלוונטיותכלשאיןארםבדרך'נקרהאשרהראשון
הצטרפותהמעצםרקולאדווקא,זומסיבה ] ... [שלוהגזעיאוהלאומי,
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 109הלא-מוסלמים)כל(שלשלנוהיאהשואה

בהשוואהכללנפגעהשלאאמריקה,לעצמההרשתהבנאציזם,למלחמה
אותרולהפוךהשראהלזכרמוזיאוןבירתהבלבלבנותהחרבה,לאירופה
 ) 16-14(עמ'לארמית.התייחסותלנקודת

שלבאוניברסליזציהבעיהישכייודעפינקלקראוטמלים.להשחיתחבל

ואףאחרות,שואותפניעלאחתשואהמעדיףהמערבכימביןוהואהשואה,

לשיטתו:אפילוהיחידה,השאלהאתומסתירהמוחאתמבלבלהואכן,פיעל

שלהפרויקט •כןכיהנה ?כל-כךמאוחרדווקאמדוע •כל-כךמאוחרמדוע

השאלותכלקוטר.שלנשיאותותקופתבסוףהחלבוושינגטוןהשואהמוזיאון

שלבגבבהשישמהאחת.פשוטהלתשובהזוכותאינןהזאתבמסהששאלנו

ניירהםועברםהיהודיםלפיוחדש,נרטיבשלביסוסהואפינקלקראוט

מיליוניעלמה ?הפלסטיניםעלמההאנושית.החירותשלהיחידהלקמוס

 :עמודבאותואומרהואכךהנה ?הדמוקרטיתהבריתארצותשלקורבנותיה
השואההנצחתממפעלשואבותהדמוקרטיתואירופההדמוקרטית"אמריקה

להאשיםפתוחההדרך •כמובן •מכאןהמשותפים."לעקרונותיהןחיזוק

הכחדתעלארה"ב,אתאוישראל,אתשתוקפיםמיאתחדשה"ב"אנטישמיות

בביצוראלאהשואה,בזיכרוןבאמתמדוברלאנטעה,בלהפלסטיני.העם

הםהאחרים,בפנים.כברהיהודים,אנחנו,עכשיוהדרה.שלחדשאידיאולוגי

ריחכברהמריחיםאלהיהימיןאנשיהםביותרהטוביםידידנו .בחוץיישארו

ההכשר.אתלהם.ייתןאושוויץלניצוליבןפינקלקראוט,גירוש.של

. 249 . Raul Hilberg, Perpetrators, Victims, Bystanders, HarperCollins, 1992, p 
הולנדזאת.דרשושלהשהאינטרסיםפעםבכלמיםפיהלמלאמוכנהחיתההרשמיתישראל 2

שלביותרהגבוה(האחודיהודיםשלההמוניתההסגרהמחטאשוחררההפרו-ישראלית
ישראל'.'כ"ידידתתמידונתפסהאירופה)מערבבארצותשהוסגרויהודים

"שלהם",ודו"שלנו"דוהשואות,שתינפגשותשבוהפוליטיהמקוםאתלעצמושמבקשמי 3
ביןהכרהלקבלהשלטתהאליטהושלישראלמדינתשלהנחרצתבתביעהאותןלמצואיכול

שלהחדשיםהמאפייניםאחדדהו-שנרצחהיהודיהעםיורשתהמדינהבהיותלאומית

אתלנוציוותהישראלשמדינתאחדידקמהאידיאולוגיהחלקלהיותשהפכןכאלההציונות,
גרמני,משורדאלא"שלנו",איננוצלאן(פאולהחייםשללאהמתים,שלהזאתהירושה
ממנהיגישהיהאףמהסיפוריחלקאיננומןאדלמאדק ;לושהציעואףילכאןבאשלאמשום
והיהמהיהדות,דחוקשהיהשולץ,בדונואבלבפולין.לחיותשהתעקשמשוםוארשה,גטו

כמובןחשובבשואה.שמתמשוםדק"שלנו",הואבעיירתו,הגרמניםבידינרצחפולני,סופד
דדטלשעדיתכמוהיורש,עמדתאתהמקלקליםחיים,ניצוליםיהודיםשלהללומהפרדוקסים

המערביתגרמניהעםישראלשחתמההשילומיםהסכםהואמזהחשובבהרחבה,בועסקה
נציגתהיאישראלמדינתפיהעלהקדושההמורשתשלראשיתהדוהיהחמישים.בשנות
הללו.השואות""שתיביןמפרידהתהוםיכןפיעלואףניצוליה.נציגתלאהשואה,קרבנות

להדגיש.חשובזהאת

-2הוילהלםהקיסרהראשונה,העולםכמלחתלאויבותיהגרמניהנכנעה 1918בנובמבר-9ב 4

עלהכריזשיידמןוהסוציאליסטממשלה,כראשהתמנה טך~;:~הסוציאליסטכתדר,עלויתר
שלהרפובליקהשנותכלמשךהדה,ביוםשנה,מדילנשיאה.והיההרפובליקה,הקמת

המתנגדיםמחנההרפובליקה.שלחגהבנובמבר-9בצוין ,-1933בנפילתהעדויימאר,

 11ם 1!1,11. ~
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בתוךבהיטלר,התומכיםלמחנהכךאחרהיה-ריאקציונריםקתולים,שמרנים,-הרחב
המדינה 1945אחריהוקמההזההמחנהמקרבבדיוקאבללה.מחוצהאוהנאציתהמפלגה
"איעכשיוהאפופותהשניםמןמאז,ההוא,הרפובליקהליוםשהתנכרהגרמנית,המערב
שהםמהאתהנאציםביצעובו,-10לבנובמבר-9השביןבלילה ,-1938במקום,מכלסדר".
הגרמניהשואהליוםאושוויץשחרוריוםשלהפיכתועדוכ.ךהבדולח"."לילכינובעצמם

לשואה,זיכרוןיוםלמעיןבמחלוקת",ה"שנויהרפובליקהיוםבמקוםלנובמבר,-10ההיה
רקצויןוהוארשמי,יוםהיהלאזההנאצית.גרמניהאדמתעלהראשוניםהפוגרומיםלזכר

התמוטטהלגמריאירוניבאורחורדיו.טלוויזיהבתכניותבכנסיות,מסוימים,באזורים
מצויןלאהאיחודשיוםומובן , 1989בנובמבר-9בברליןחלקישניביןשהפרידההחומה
שלאההיא,הרפובליקהבגללהזה,התאריךמןהפחדגדולכךכדיעדהזה.בתאריך
היום.עדהתעכלה

 • 42עמ' , 2006עובד,עםהוצאתאירופה",על"המאבקהיצ'קוק,ויליאם 5

השלט-הסמכויותאתלהיטלרשהעניקוהחירוםחוקיאת-1933בהכיןגלובקההדיןעורך 6
הפרשנותאתוכתבנירנברג,חוקישלהטיוטותבהכנתהשתתף-1935בהמוחלטות,וגירת

גרמניהיהודיכלעלשכפההחוקאתהכיןיותרמאוחרשהתקבלו.לאחרהללו,לחוקים
הריכוז.למחנותהנשלחיםשלרכושםאתולהפקיעו'שרה','ישראל'השמותאתלשאת
משוםהכבושים.בשטחיםהללוהחוקיםאתלאכוףהימלרלהיינריךסייעהמלחמהבמשך
המפלגהשלבפוליטיקהחשובהלדמותהפךהנאצית,במפלגהחברהיהלאפעםשאף

הזה.הסוגמןרביםפונקציונריםשלבעזרתםמערב-גרמניהאתשהקימההזמו-נוצרית,

במערב-גרמניה,קולניתמחאהולמרותהמדינה,למזכיראדנאוארקונרדאותומינה-1953ב
להותירוישראל,עםהיחסיםלהידוקבמקבילהקנצלר,התעקשלה,מחוצהיותרועוד

שמת.לפניעשורפרש,אז , 1963עדהבכיריםבתפקידיו

המפלגהעםנמנושלאמיכלשלהנקיבעברההכרהלמערב-גרמניהחשובהחיתהכמהעד 7
שלהראשוןלשגרירפאולסבפרןהשחצניתהבחירהמןללמודאפשרוארגוניה,הנאצית
ידו.אתהמזרחיתבחזיתשאיבדקציןמלחמה,נכההיהפאולספרןישראל.במדינתגרמניה
הואמהידעאדנאוארנאצי.אנטישל"סמלית"דמותלישראללשלוחטרחהלאגרמניה

העבר.אלשלוהקשרוביטוללהווה:לגיטימציההכסף""תמורתמישראלדורש
 .) The Spectator (11.9.2003האנגליהעתבכתבהתפרסםהראיון 8

 • 15עמ' , 2004ירושלים,שלם,הוצאתהאחר","בשםפינקלקראוט,אלן 9

11 DJ,11!1~ 



111 

ביטוןיעקב

שיריםחמישה

זרע

ך W??viJ~תליזגז:ייד ת~~ .fצ:יה t15ז~ם
 ?א~ 15

 .ע;ןגדtזדקtזםי~ם:;כידףת p ~~ W:ל·א
צףאהכלילזפותהתנ;ננז-וי

-זז . : •.•ז- ·:- : .

ה;ןזtה,קףף J:;גגו~היק;סיףמ; p:ל"א

r)!5 רי.jJ זןם:ק~יםtךסע,ק.ןה

 ?לזדאז-וילצאתנמנעז-והאם
-ז • • '' T ז:-:• •-

WR יtרRiJ7 א;ת;חילi גג;דףהילי;:? 

iJ7 בף~ת~ת ינ;::~ריך??jJ חףץ
 ?נפילהעדמחלהעד

 ד·:- ד-:--

 97~יהי iזגה
 ?~א 15

.דם )jךחr;ו~:;כ~ינף~הןpדףןה jJה 9~ןpנף

~ e ךטףד;ל.יף;ת~~ n תם??;;ל n ף~י~תז:ייד 9ז;זח;סם~
iJ ו~יד;rמף~ן ,ע,ק.~יף:;ג~ףףילךח"לזנ

נ;;ן~ית~ש Wרם~;תןע;ת,;ת nזגדף

~ב;ה;ת jJז;ילףלית iJ:;גן~נ;תזtסףךססףם,~ם 115

 ף~;ד,;:דב wדזגסשףף
~~ז;יףה wזג~זג~ם ן;, q15י;גק י~~ ד~י~;

 .תי~;י??ר 97ףה t9?7 !;חיאולי

 ~1!1,.,ם 11



2 l l ביטוןיעקב

נאשמע
: -T 

~;גא

רו~ה vזק.ללה 1סחלתו R~רי~ת
ז-ולז-ולים 1לשנינהרי :-·· . : .. -: -. 

ה re~ק v ז:iיf1 tז;רר~תרגז;זליףאי 1סל
 .ר~~סד;לילש W ג;:ס~~ר.רן Rזק.ל

רחבההזאתהמיטה

רחבההזאתהזפטה
:דד- ד·-

~יק 9זג

די 1נד:פלאתלהכיל
: ' T •,• T : '' 

סדקותדי~ים 9סזיות q1~ה Wס~ז;ז

חולות.עיניםלפ~סשצבעז-ום ... : -: ... : -.. .. -· 
 ה~כ:g :;j~ש רזכ:j;:ה R1חנ:;גמ~ןה

WR סו~א,~~לוח~טו.רףיוסרסך~הה
הזפכשיריםכבמתיחהכנים 1מנבתרכםהחדרים:פי

 ' ' :-- T J ' T ' : ' T : ' ' ז-:- •

מחרחר.ל"אמת,שעודהאחרי 1לעפ
: • T -•• •,• •• : -: •• 

סנכהמפחידיהזאתוהפשימה
: -: ' T -•• ' : • T ' 

מתגרה,
• : TT 

לם Wף 1גלסז;זדיק;כולים 1 ל~כ:j;:ט~ים Rח·רים~ין
 ?מטרה:~לאיזו

: •• -T T 

r~1 ג;וללע~גפ"ה~ין.רי;:. 
-:-לעכו

סחורים ם.קי~~~;:ס~ע:ו~ים 1~ל v~חרו~ים v~ליו~ים v:;נים R ~ס~
זק~~ה~רירדזקזגתדק~~חוחז:זר 9 ~~ין

R ם.ק~~~דרוב 

כבצביטהעולה
T • : ' T 

חרדה.עזפ:וד
 T ז-:-

11 D.1}1!1~ 



 113שיריםחמישה

שיויתי

ף 9נרן;גדס~ה~םגם

 ך:ל~~ךהר~יא
 ,~הפת 1לתנמתכחשהייתי

T ' • •:-•• •: -ד-

iJ ז;זזי~R ה

 .. :ושומט
 ?.ךה R :זגה

r:זה 1~תסנןיד ד~~

לה. 1הלארתל~ה
: • T ' T 

י R ..חל~י~י~מ·קזעק iJן
~;זזקןלא"ק.ק~ימר:;גילרתס~יגךם
הלבאתד 1לתמתכחשהייתי

• 'T '' - : • T .'' -'' 

iJ ז:זךח.דpז

- : . :ונסתם
 ?.ךה R :זגה

ט~ים Rןם iJז:זך.רי

המיה.ארתרעלה
-: •• T T: ',' 

לשעבראדםאני

לשעבדאדםאני
:-• T T T '." ; -

:בצלמיכםד 1מתחצלם ·.· .. . . : -·· : -: .. ·.· 

:בבהלהלשעט
' : : ',' T T 

;כים R~ז iJןזגיך Q~תלךרש
 )יל~(tיז;זtייr:ז~ןהז:זןהת 1ןיד fל"א
 .תר:;כיר [iך~ז;ר~;נה iJת 1.ריק~ם~י

אבא

~ברןה~:;כגסנןםי Rגנ.;נאס

ןץ ?7 ~~ד:ן

אז.פאאחדילחזר
; -•• -:-•• • T 

~.רדה> iJ~זזי~ים w הר.~~-ש~ r:r 1 ד~;:~(

 11~יינ,ים



ביטוןיעקב 114

ד 1זקז 7עולים~א,די~יםסדריי' ע~ר.~
~ךם WiJז..ו ה~~קול יג~~;:tק~נותןשוtקז:זים

 ,נוךדו~י ,ר??עיtי~יזף Q~ל 1ה W~י
א,~ין iJ7.רב 9 ??

אנסשהפשיא
,"" -• T T -

ד~לךםלסד 1סי w לל~~;:דק~סדיא,ת 9~ך iJ~ת~ם
לי 1מסר~ה~תה ?7ןזv~~ות 1עiך:;ניזזה~זקאrךלקות,

ה:פובעאתהודרתאתה
-- ·:ז:--ז

 97 םי~ו;z~א 1ה Wךףזt~רז:וי
אותוליזכ t?wהו

 .-:-ואני
iJ z;7ל:;ג:;כלל~ז:וי 1 ~וP :;ס~כ 
~ RIJ כI:;ה 1 ב??ג~

שליהזפטהעלהיה:פבדנערב
•:•: T T : T T -T ' -'•' " 

??. i?. ל~rwf ית

tt א~

קול f ר??י?i~תאוז,ודא,~י
הכלישמטוכאשד

: -:-.'" • T •• -

tt א~

 : ...אחזר

ף p:דך f~ליף
f אוסהiJ ךלי~ה;
f אותוjJ חוק~

f אוסהiJ י~~יתt

f סרק.אותו

~י
W ~:;~ר ח~R גה. 

 ~1,1111.ם 11



115 

סנטהלוק

פלסטיק

ואברתיבלגית,טקסטילבעירנולדתיחרושת.בביתלעבודהאותיהועידהגורל

לעולם.שהגעתילפנימאותשלושאושתייםלפחותשלההחרושתבבתיעבדו

שלהמקומייםהיצרניםביןהבולטפעםשהיהסימונים,על-ידיהועסקורובם

מיוחדיםבדיםשלבעולםהמובילהתעשייןהואוהיוםהשזורהצמראריג

מרכזפעםשהיהמהשלהאחרוןהשרידלוודאיקרובזהוביליארד.לשולחנות

עלהלאאךהטקסטיל'במפעלימהעבודהלחמוקהצליחאבישוקק.תעשייתי
אחרת.אפשרותשוםחיתהלא jהמשניתבתעשייהמהשתלבותלהימנעבידו

למפעלים.ציודשייצריציקת-ברזלבביתשניםחמשעבדכברהואכשנולדתי

כמוהיציקה,ביתעמהנפלהטקסטיל,תעשייתכשקרסהשנים,כמהלאחר

בתחילהשהסתמנההתקווההברית.לארצותהיגרנואחרים.רביםעסקים
ביטחון'לחוסרמקומהאתמהרהעדפינתהומספקחדשעיסוקשםלמצוא
אשרנוסף,חרושתבביתלעבודאביהחלהזמןעםכמעט.ייאושעדשהגיע

כטפלוןלסמנושנהוגוחלק,גמישקשה,סינתטימחומרומוטותצינורותייצר
וחמש.שישיםבגיללפרישתועדשםעבדהואביתי.לשימושמוצריםגביעל

לאתוצאהזוחיתהפרקינסון.מחלתשלסימניםלגלותהחלמכןלאחרמיד

לסביבהיומיומיתחשיפהשנותושבעעשריםשלודאיתכמעטאךמוכחת

בגילמתהואדימנציה.אצלוהופיעהעשורכעבורפלואורי.בפחמןמאובקת

שמוסדותמוותולשתות,לאכולשלםשבועבמשךשסירבלאחרשמונים
אלצהיימר".כ"התאבדותלסווגנוהגיםהסיעוד
בכיווןללכתבידחקלאמעולםהואבעקבותיו.שאלךרצהלאאבי

בהרבהעדיפההראשעםשעבודהלהביןליהניחצעירמגילאךכלשהו,

חינוךחסרהיהשבעצמוכךעלמצרהיהקרובותלעתיםפיזית.עבודהעל

אז,כמקובללסייע,כדיארבע-עשרהבגילהספרביתאתעזבהוא-פורמלי

מגובשות,לאאמנותיותנטיותליהיו ;עליוחלקתילאאניהמשפחה.בכלכלת

לעבודארצהלאשלעולםידעתישלוהחרושתבביתביקוריםכמהולאחר

הלימודיםשלאחרבשעותלעבודההתקבלתישש-עשרהבגילכזה.במקום

משימותייוולוורת.רשתשלתאומהמעין"הכל-בסנט",מסוגבחנותכמחסנאי

בכלרצפות.ומירוקטאטואמדפים,עלמוצריםהצבתארגזים,פריקתכללו
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הגדולההאשפהעגלתאלההעמסהמרציףהזבלאתלהעבירעליהיהערב

בחוץ.שעמדה

קידמו-כשנהשםעבדתיכבר-לעבודהכשהתייצבתיאחד,צהרייםאחר

בוגריהיוהם .בעבררבותפעמיםאיתםהתעמתי .ועוזררהמנהלבפתחפניאת

מסדרתמי~מןעינוילצרותודמומשלרשים,יותרלאבנימקצועית,מכללה

דקרתשפתירצונן'ומסודר'נקיהיההמנהל'ג'נקינס,רג'ף"."מאטהטלוויזיה
אדםכלבעינילברטובמגרשםכאישנראה , zמרהמכונהעוזרר' ;צררתוכתפיו

עלבפתאומיותסובבכשהואג'נקינסאמראיתנו,""בראלו.הכפופיםמלבד
החוצהאותיהובילוהםהמבחילים.מגיחוכיואחדאתאלימשגר zומרעקביו

אחתמכלגרףהוא .קרטוןקופסאותשתימתוכהשלף zומרהאשפהעגלתאל
שלשכבהמתחתיהםחשףפניועלניצחוןוכשהבעתמקומטים,עיתוניםכמה

נקראלאמידתעזוב"אםטיימקס.שלהסמלשעליהןקטנות,קופסאות
 ?שםקרהמהלהשיב.הצלחתישלאכל-כךנדהמתיג'נקינס.אמרלמשטרה,"

האמנתילאזאתובכלכאלה,קופסאותשתישהיותקלה,לאשזרידעתי

שעוניםשלתריסריםכמהלמכוראיךממנייותרידעהעובדיםמביןשמישהו

שהםמלוכלכתעסקהאיזועללכסרתניסר zומרג'נקינסהאםגנובים.זולים
נותרהיוםעד ?השוטריםאתמלהזמיןנמנעוכךמשרםהאם ?בישלועצמם
 .בעיניחידההדבר

הצורךכמרענייניםכמהממנינחסכורכךלעיר,מחוץהרריהיולמזלי,

 , zומרג'נקינסעםפגישהייזוםשאביהאפשרותקרה,מהלהםלהסביר
לעבודה,זקוקהייתיאךלי.מאשריותרלהםיאמיןשהואהסיכויואפילו
לימודיםבמלגתשזכיתיפיעלואףבתיכון,האחרונהשנתיזרחיתהומהר.

יכולתםגבולקצהאלהגיעווהמחיההחדרעבורהצפריותההרצאותבמכללה,

עליוהיההנוספות,ההרצאותבכלעמדתיכברעתבאותה .הררישלהכספית

נירבמדינתקרובה,בעירפלסטיקמפעלעלליסיפרוחבריםבכך.להתמיד

מעלשאתהלהםתגיד"רקעבודה.לקבליכולאחדכלשםג'רסי,

חרושת.בביתלעבודההמינימוםגילהיהזהחוקיתמבחינה-שמרנה-עשרה"

עבודהשםלהשיגיכולאחדשכללכךהסיבהנוסף.לשכנועזקוקהייתילא
לתחלופהוהגורמיםבמקרם,עובדיםשלהמתמדתבתחלופהנערצהחיתה

משמעיחדבאופןנרעדהמקוםעבורי.תמריציםבעצמםשימשוהמתמדת

היההשכרקשה.מקרהשללהגדרהלענותמאדרציתיואניקשים,למקרים
הנראהככלהיווהעובדיםקשיחותדרשההעבודהאכזריים,היוהתנאיםנמר,ך

עםויכוחבעתברגלונדקרחברשלחברלכן'קררםחודשיםכמה-מסוכנים
לחופשי.יצאעתהשזהמשוחרראסירהעבודה,מנהל

מתעקשודאיהיהאבי-ימיםבאותםלביתמחוץהיוהרריההקלהלמרבה

שם.לעבודלילהרשותדעתועלמעלההיהבכללאםבמקרם,קררםלבקר
ארבעעםקטן'חרושתביתהיהזהמוגזמים.היולאשהסיפוריםהסתבר
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כךמכוניות,לשתימוסךכגודלשגודלולחללנדחסומהןשלושבלבד.מכונות
סככההוקצתההמפלצתית,הרביעית,למכונהאוזניים.מחרישהיהשהרעש

יותרטובהעבודהלמצואאפשרותלוחיתהאםשםעובדהיהלאאישמשלה.

משמרות,בשלוששעבדומכונותמפעילישנים-עשר-העובדיםאחר.במקום

לשעבר,נפשחולימשוחררים,אסיריםהיו-משמרתלכלעבודהמנהלועוד

החברהחוקיים.בלתיוקטיניםחוקייםבלתימהגריםחומצה,נפגעישיכורים,

קולניענק,היהוהבןומצומק,שקטזקן'תרחהיההאב :ובנואבעל-ידינוהלה
 ;שמונה-עשרהבןאניכיטענתישבהםטפסיםכמהידכלאחרמילאתיושעיר.
שלי.למכונהמידאותיושלחולשעהדולרשנילילשלםהבטיחו

לראותהיהניתןאילוהצפוני.הקירלידשלוש,מספרמכונהעלעבדתי

נהרעללהביטיכולהייתיראשי,מעלקבועשהיההמטונףהקטןלחלוןמבעד
טובההביניים,בגילמכונה-בגודלהבינוניתחיתהשלושמספראיק. 9 ~

מהמאהכשרידנראתה-במרכזהקטנההמכונה-אחתמספרלמתחילים.

באהחיתהשבתהמהונדורס,אזמרלדה,על-ידיהופעלההיאהתשע-עשרה.

גדולהחיתההדרומי,הקירלידשניצבהשתיים,מספראותה.להחליףבחצות
בכובעאישעליהעבדהגעתישבובערבצפויה.בלתיאבליותר,וחדשהיותר

כבןאישפונק,עבדארבע,מספרעלבסככה,שבוע.כעבורשעזבגרב,

הצליחולאמיץ'בקבוקבתוךזולאדוםייןעםיוםבכלמגיעשהיהשישים,
קודמיםחייםלושייחסווהשמועותרכוש,בעלשהואבוניכראחד.אףלרמות

במנהגומפורסםשהיהפיעלאףסבירות,כבלתינתפסולאסטריטבדול
שבאחדסיפרושלו.המכונהלידלהירדםאוהמשמרתבאמצעלהסתלק

והתנמנםהרחובבמורדפונקלודידהבמשמרת,לבדועבדכאשרהלילות,

גבוהה,התנדפותברמתסיליקוןעלשעבדהשלו,המכונהעזובה.מכוניתבתוך

התקרה.דרךהמכליםשלהמגנטיםאתוהעיפההתפוצצה,

ביצעהממוצעתבמשימהאפשרית.בלתישהשגרההיהנדמהבתחילה

דלתאתלפתוחממנינדרשמחזורבכלבדקה.מחזוריםארבעההמכונה
(העץ),שלוהעודףמהחומראותולהפשיטשנפלט,הפריטאתלסלקהמכונה,

שניות. 15בתוךהכל-בקופסההפריטאתולארוזלמגרסה,העץאתלהשליך

העץ ;יותראיטייםאומהיריםלהיותיכלוהמחזורים :אפשרויותשלמגווןהיה

שגודלםמשולחנותנעועצמםהפריטיםלפירוק.קשהאוקללהיותיכולהיה

מאהשלבקבוצותשהגיעושיניים,קסמיועדרבועיםמטריםשניעדהגיע

וניםגלארבעיםשלמכלתוךאלגילוחבסכיןאותםלהפרידהיהוצריךלעץ'
אחדיםמכל).רבעבקושילמלאשבועבמשךהצליחויומיותמשמרות(שלוש

כשהנורהמידתיפתחשהדלתדרשורובםאךסלחניים,היוהפלסטיקממיני

אתוסותם"קופא"הפלסטיקהיהאחרתמסולק,שהמוצרברגעותיסגרנדלקת,

החומראתלהסירנאלציםהעבודהומנהלהעובדהיוכזהבמקרההתבנית.
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הקפיאהמשךאםקרח.ובדוקרןבמברגיםוממוש,ךאטיריסוקידיעלהצמיגי
 .מקוצץשכרךהיההמידהעליתרהתארך

במנהלהתמקדהכולהוכמעטהייצור,תהליךשלשלבכלליוותההחרדה
המשפכיםדמוייהמכונהמכליאתלהזיןהיההעבודהמנהלעלהעבודה.
קופסאותאתהחוצהלגרורהמגרסה,מכלאתלרוקןפלסטיק,בגרגרי

לצאתשביקשועובדיםולשחררלמילויחדשותקופסאותלספקהמוצרים,
פיעללהזכאיםהיושהעובדיםשעה,חציבתצהרייםלהפסקתאולשירותים

המטלותבאחתעמדלאהעבודהמנהלאםמשכרם.נוכתההיאזאתובכלחוק
לאלמשל,קופסאות,לךהיולאאםשלך.הבעיהחיתהזאתאליך,הקשורות

נאלץוהיית •מהמחסןאחרותלהשיגכדישלךהמכונהאתלעזוביכולהיית
היהשלא •שלךהשולחןעלגמורותחתיכותלערוםיצירתיותדרכיםלמצוא

המעבראתלחסוםבליוזאת •מסביבךהפנוייםהחלליםבמעטאו •ממגשגדול

המכונה.לדלתהגישהאתאו

מהסוגהמנהלים .ועצלימה nמהיר- :טעמיםבשניהגיעועבודהמנהלי

שלבעליוהםכאילולהתנהגשנטולשעבר,אסיריםכללבדרךהיוהראשון

יכולאיךבמכסה.עמידהאיכמובענייניםלעובדיםולהציקהחרושת,בית
הקצבהריבעיני.תעלומהזוחיתה-מחברויותרמהרלעבודאחדעובד

הפלסטיקסוגפיעללהשנקבעווהתכניותהמכונהעל-ידיבמלואוהוכתב

היוהםהעצל.לזןהשתייכוהעבודהמנהלירובאופן,בכלהתבנית.וגודל
היהאפשרארוכות.להפסקותלהיעלםונהגומסוממים,שהיומשוםעצלים
הענייניםמספרכיהנהר,אלאבניםמטיליםאוקומיקסקוראיםשהםלהניח

ביתשלמשכנושהיההמבודדבמשטחהדעתאתלהסיחהיהניתןשבהם

מוגפים.בטוןבנייניובזוגמכוניותלחלפיבחנותוהתמצהמועט,היההחרושת

בגללםבאמת.מסוכניםהיוהעצליםאבללהציק,היועשוייםהחימהמהירי

מכונהשלצידהעלטיפוסכמוסבירים,בלתיגבורהלמעשיהעובדיםנדרשו

שלפתיחתהכדיתוךהמשפכיםאלהגואההמגרסהמכלתוכןאתלהריקכדי

אחת.רגלבעזרתהתבניתדלת

באמריקה.עודמייצריםשאיןפסולתמיניהיובמפעלשיוצרוהפריטים
הארץלכדורלספקהשלישימהעולםארצותולכמהלמקסיקו •לסיןמותירים
צעצוע,דחפוריצעצוע,ארניותלקלטות,אריזותמשחק,לקלפיקופסאות
השמועות,סיפרו(כךויברטוריםלתמונות,נוימסגרותקרח,לקוביותמגשים

מןהבעלים,חפצים.מיניכלשלמזוהיםבלתירכיביםומאותראיתי),לאאני

עליהםהיהבהתאםיחידה.כלעלברוטוסנטמחלקיקיותרהרוויחולאהסתם,

שיחקבכללאם-הרשהשהחוקביותרהנמוכותבהוצאותהמקוםאתלנהל
היהעלישהרעיפולשעההדולריםשנישלהם.בחישוביםכלשהותפקידהחוק
וחמישהשבעיםכמומשהונשארומסיםאחרי ;ימיםבאותםהמינימוםשכר

ניכותמידכילפעמים,רקהגעתיהזהלסכוםאפילומלא.עבודהלשבועדולר
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משוםאו'באשמתי'קרונדירותשלעתיםהקפיאהאירועיבגלל-מהשכרלי
מיילכשבעהמרוחקתשחיתהבעירשכןהחרושתביתבאיחור.שהגעתי
שעוןהספר.ביתאחריבטרמפיםלעבודהלהגיעעליוהיהשלי,מהעיר

כךדקות,חמש-עשרהשלבמרווחיםרקלרשוםמכווןהיהבכניסההנוכחות

שאלתילאמעולםסנטים.חמישיםשללהפסדמביאהיהדקהשלשאיחור
חוקיים.הבלתילזריםשילמוכמה

לילהכלנרדםכשהייתיהמכונה.קצבאתהטמעתייומייםאויוםאחרי

אתעוברתבמחזורשהשתתפהשריריםקבוצתכלאיךלהרגישיכולתיבמיטה
ושוב.שובשלה,הצעדיםסדרת

לחשובבליהפעולותאתלבצעיכולתישבוקצבילטרנסשנכנסתימרגע

מכדירועשהיההמקוםכאב.עדלמשעממתשליהעבודההפכהעליהן'
לאאפילושיחות,לנהלאיפשרלאהמכונותביןוהמרחקרדיולשמוע

לשאוגיכולתי-רמהבשירהעצמיאתבידרתיקצרהתקופהבמשךבצעקות.
הרפרטואראתכיליתיבמהרהאךשירה,דקלמתיואפילו-שומעהיהלאואיש
אתאירגנתיהמחזור.לקצבכפופהחיתההקריאהאבללקרוא,רציתישלי.
השנילצדההקופסאותאתהזזתימרבית.יעילותלישיאפשרבאופןשליהחלל
אתלהשליךובשנייהאחתבידהמוצראתלארוזשיכולתיכךהמגרסה,של

מספיקלינותרההכרחילמינימוםתנועותייאתשצימצמתילאחרהפסולת.
למשל,בלשים,ניסיתיבערך.משפטחצילקרואלאחר,אחדמחזורביןזמן,

סופררקישהברקה.ליחיתהלבסוףהמקום.אתמאבדהייתיפעםבכלאבל
נפלטובהקפה",ב"מוותבייחודשלו,המשפטיםלין. 9מתאים:אחד

הפתרוןנקודות.שלושבעזרתמזוזושהופרדוונזעמותקצרותבהתפרצויות

המכונהשלמחזוריםשניכלביןלרשותישעמדשהזמןרקלאמושלם.היה
אתלהלוםהיהעשויהרגשישהתוכןאלאכזה,חיווילקריאתבדיוקהתאים

הנסיבות.

החזרהשלהקשוחההחד-גוניותכאחד.ממשיתולאממשיתחיתההעבודה

-שעותוחצישבעבמשךבדקהפעמיםארבעקבועהפעולותשרשרתעל
הרעיל,האווירהלוהט,החוםגםכמודיה,אמתיתחיתה-ביוםפעמים 1,800

צפויותוהבלתיהמגוונותוהt,ורדותהמגוחך,השכרהנורא,הרעשהזעום,האור

יציאה.וכרטיססיוםתאריךליהיהשנימצדהעבודה.אלהתחבורהשל
מנהאותהזמןלאורךלבלועאיאלץלאאנילמכללה.לצאתעמדתיבספטמבר

בהלעמודייאלצומשפחתימקרוביואחדיםמחבןישרביםייאוש,שלקבועה
שישהרקלשאתעלייהיההזההדבראתחייהם.כלואפילושנים,במשך

מחברי.תריסרחציעםיחדנעצרתיההיא,בתקופהבערךאחד,לילהחודשים.

כאשרהמידה,עליתרעמוסהשחיתהבמכוניתממסיבה,חזרהבדרכנוהיינו

היינומזוהמת.חשישמקטרתנמצאהלמושבמתחתלעצור.מאיתנוביקשו

להפליא.מצחיקדברהםפרופילוצילוםאצבעותשטביעתוחשבנושיכורים,
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להתקבלארטובהעבודהלמצואשתנסרעדחכרעכשיו,צוחקים"אתם
כברלכןקררםשברע-יותררםבצחוקהגבתיהשוטר.אמרלמכללה,"
בלתיותפיסהחיפוששלרקעעלדברשלבסופרנסגר(התיקהתקבלתי.

הזאת.התקריתכמרחסרת-ממשרתחיתההעבודהחוקיים).

היולהרריחרושת,בביתעבדאבישלי.החברתימהמעמדלהיפלטעמדתי

שבפיהםוהאנגליתמזהירהיהלאהחברתימצבםמשומשת,ומכוניתקטןבית

ממשלאהמעמדית.הקפיצהמןמתחייבמהידעתילא ;טובהחיתהלא

היהשידעתיכל .מועדוןלאיזהלהצטרףארבפיננסיםלעבודהשתוקקתי
אלהתייחסתיזאת,עםממני.להיחסךעתידהרריעלנגזראשרהחייםשאורח

כאשרבמכללה,כךעלהתעקשתישאתוביתרהפועלים,מעמדבןכאלעצמי

אתשחיקיתימשרםגםזאתעשיתיגבוהות.חברתיותמשכברתנעריםפגשתי

ליחיתהשלאעדזרכל-כךשהרגשתימשרםרגםגאה,סוציאליסטשהיהאבי,

שרקהמהפכה,אידיאל . 1972חיתההשנהכירגםבהתרסה,לנהרגאלאברירה

היהכברהתחלואים,לכלהגדולה~רפאהיהערדלכןקררםמעטרתשנים
התפוררו.לאעדייןהתקררתאבללחלוטין,שחרק

שארצותידעוכולםהפועלים.מעמדעלרומנטיתדעהחיתהלאאחדלאף

זהשאיןידעוכולםכמעטאבלכמרבן'מעמדות,חסרתלהיותאמורההברית
יותרארפחותקטגוריותכמהערדעם(יחדהפועליםמעמד ,-1972בכך.

עדיין'שףןקהסוהר")בבתיואחיותינור"אחינררחוב""אנשיכמרמעורפלות,

בלתיוכמקררלחיקויכמודלהביניים,מעמדמתוךעתידייםמהפכניםבקרב

ספקללאשהיוצווארון","כחוליכימעטמסרבןהיהזהאשם.לרגשינלאה
מייורק.נירברחובותהמלחמהנגדהמפגיניםאתהיכרהפועלים,מעמדבני

ניקסרןריצ'רדהיוהשקט,הרובשלהתורןכעמודיאותםוהכתירלהםשהריע
"עובדיארגוןחברישלהוותיקהההילהעדייןנותרהאבלאגניו.וספירו

משנותהמכוניותתעשייתועובדיהכוריםשביתרתושלהעולם",שלהתעשייה

אוקטוברממהפכתהפריסאית,הקומונהמןהתמונותזיכרוןהשלושים.

הילהארתהשללאורהלהתחמםחשבנופג.לאערדהארוךומהמצעד

לרגעחשדנולארדיקליות.רוקללהקותוהקשבנוכחולותחולצותכשלבשנו
ארייוצאהאמריקאיתמהתעשייהכל-כךגדולחלקשניים,ארעשורשתוך

המעמדבנישהםלהםואמררעניבותאזקיבלוהפועליםמעמדשרידייחוסל.

אינםשהםלהםואמררהמהירהאוכלרשתותלמדיאותםשהכניסוארהבינוני'
קיימים.

מעמדלבןוהתחזיתיבדם,הפועליםמעמדבןהייתי-1972בכך,אם

שליהעבודהבשחרר.מאופרותשפניואפרו-אמריקאיכמרמעטהפועלים,

מלאלימודיםיוםשלמהצירוףקבועבאופןמותשהייתיאותי.הטריפה
בילוישערתכמהגםכללובדרךעבודהשערתשמרנהשלמשמרותבתיכון'

עםשלםהייתיהכלרכסךסלין'בקריאתפיטמתישליהזעםאת .מכןלאחר
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שלאובוודאילהשיגו,אחראמצעישוםליהיהולאלכסףזקוקהייתיעצמי.
מחברי.לאחדיםכמוומכניסה,קלהזוהר,אפופתמשרהלאיזוגישהליחיתה

מחוספסלבריוןהפכתיששיחקתי.תפקידבחלקהחיתההעבודהזאתובכל
אחדכלשלמהוריויותרענייםהיושהוריהעובדהאתלהתרסההמרתיכאשר
הבוגרים,שלהסיוםנשףבלילג'רסי.נירשלהמבוססבפרוורכמעטאחר

בחרתיכאילוניצחון'שלמוזרהמהרגשהנהניתיהחרושת,בביתעבדתיכאשר
ניסיתישלאעצמיבפניהודיתילאכאלה.בורגנייםשעשועיםלהחריםבכוונה

השארבין-זוגבתאמצאשלאבטוחכל-כךהייתיכילנשף,להגיעאפילו
מכונית.ליחיתהשלאמשום

חודשים,שישהאותםבמשךובאמת,שלי.העמידהבכושרגאההייתי

בביתלעבודההםאףהתקבלוללימודיםמחבריחמישהאוארבעהלפחות

נשארלאמהםאחדואףהראשון'השבועאתשרדושנייםרקאבלהחרושת,
בכךהתפארתמידהואאבי.אתחיקיתישליהעמידהביכולתמחודשיים.יותר

החמישיםבשנותמבוטלתלאגבורהצדקה,עלהתקייםבחייואחדשבועשרק
מבזהאונלעגתכפיים,עבודתהעדיףמדועלעומקבדקתילאמעולםבבלגיה.

אחוותשלשילובזהשהיהנראהסיוע.קבלתפניעלרעב,בשכרשתהיה,ככל
הסוגמןדחףעםעמלים,שאחריםבשעהנדבותלקבללוהניחהשלאפועלים,

להיותסיכוילהםשאיןיודעיםשהםפיעלאףמרתונים,לרוץלאנשיםשגורם
הייתיהמיטה,אלאוהבירהאלדרכיכשעשיתילילה,בכלהזוכים.בין

פחותשלשכרמלבדשהשגתי,מהכלאבלמשהו.שהשגתימשוכנע
לחלקהפכתישבמהלכןשעותשמונהשלעמידההיהדולר,מחמישה-עשר

למדי.וגברינאצלדברלינראהזהותרבותיות,משפחתיותומסיבותממכונה.

משגשגותלמשפחותבניםהיוכיתתיובניחברישרובפיעלאףהכל,אחרי
שלהם.בחליפותלבושיםבמשרדים,אבותיהםעשומהמושגליהיהלאיותר,

ערךשוותחיתההיאובעיניאליו'שנחשפתיהיחידהדברחיתהכפייםעבודת

מבוגרים.שללגבריות

כאשרמכרעת.חשיבותחיתהלקריאה .שיגעוןעדהשתעממתיהכללמרות
זמןפסקלילחצובשאוכלמכדיהדוקמחזורשכללהמשימהקיבלתיפעםמדי

גופיבעודהשטח,אתלעזובלרוחיהניחההקריאהנורא.היההסבללקריאה,

שללפרקיםבבידודמאסרכמוהעבודהחיתהכןלולא .לעבודממשיךהמרוקן
 500שבלעלאחרלעבודההגיעגריחבריכאשרזהאתהבנתישעות.שמונה

היה"הכליותר,מאוחרדיווחכךכלום,הרגישלאהואאל.אס.די.כדורי
אתאפילוהכריעואנושייםהבלתיוהאווירהשהקצבמסתבראפור."

יותרארוךזמןפרקבמשרהשהחזיקוהעובדיםשניבמקרה,לאהאל.אס.די.

היוושניהםחד-הרגל'ג'וןשנקראאחר'מפחידוטיפוספונקהיומכולם,
שלאכמעטבאוגוסט,עזבתי,כאשרהעבודה.בזמןלשתותשנהגושיכורים

שכבראלהבמרץ.התחלתי,כאשרשםשעבדואלהמביןאישבמקוםנותר

 11 םו,.נ11י~



סנטהלרק 122

ליכולתםתודותהשארמכליותרטובהזאתבעבודהעמדובבידודמאסרשרדו
דמיוני.לוחגביעלשחמהלכילבצעאוארוכיםמסעותלשחזר

עשייתהיהשיהיה,ככלדחוקלדמיון,שנותרהיחידהמפלטזאתמלבד

ספרואתקראתיכאשרייותרמאוחרשניםלמדתיהזאתהמילהאת"ביתיים".
לפריטיםמתייחסתהיא ; ) 1977 (פועלים"במדינת"פועלהרסצימיקלוששל

העבודה.מקוםשמספקבציודשימושתוךהעבודהבזמןהמיוצריםאישיים

ומטחנות,מחרטותמפעיליםהיוהששיםשנותשלבהונגריהועמיתיוהרסצי

מאפרות,לעציצים,מעמדיםמפתחות,"מחזיקילעצמםמכיניםובמקביל
להוראתאל-חלדמפלדתחשבוניות ...ומשולשיםסרגליםלעפרונות,קופסאות
גלגליםשבורות,מטחנהמשיניעשוייםתליונים ...לילדיםפשוטחשבון

 ...לטלוויזיהאנטנותמגנטים,עםסבוניםמחזיקיקוביות,רולטה,למשחקי
 " ...אגרופניםפגיונות,סכינים, ...למעיליםמתליםובריחים,מנעולים

להפסידבחרושהםשאומרמהיחידה,לפיהשתכרוההונגריםהמכונאים

שולםלפלסטיקהחרושתבביתשלהם.הא~מנותמוצריעללעבודכדיכסף

היושלנווהאפשרויותיהזמןעלשליטהלנוחיתהלאאבלקבוע,שכר
לדוגמה,משאריות.שימושחסריפריטיםרקלעשותיכולנויותר.מוגבלות

מקופסתחלקאולישהיהמזוהה,ובלתישקוףגלילכבסיסלקחתיכולנו

קליעדמוייגופיםומתרחביםהולכיםבמעגליםעליוולערוםגלולות,
הוצאתםלאחרמידחמים,בעודםאותםמדביקשהיהמיבהיר.מפלסטיק
נברשתמזכירשהואפניםלהעמידהיהשניתןחרוטייגוףמקבלהיהמהתבנית,

היוםבבואלתתואוליהביתהלקחתמשהונתןהמוח,אתהעסיקזהקריסטל.
עלהקטןהניצחוןהיהגםזהמבוכה.בשמץהמתנהאתשתקבללאהובה,

פני.כמהשלבשוויגלםמחומרנישלנושאותםהמעבידים,
שונההחמישים,שנותשללפרווריםוטיפוסינמוךמבנההיהשליהתיכון

זאת,ובכל jאדומותמלבניםונבנהמבצרכמושנראההפנים-עירונייהמודלמן

ימין,בצדמידבכניסה,חרושת.לביתדמההואהאמריקאים,התיכוניםכלכמו
בכריכהחוברותשלמדףלראווהשהציגוההדרכה,יועצישלהמשרדנמצא

מלאכהלבעלייועדוהחוברותג'רסי.נירמדינתעל-ידיהופצואשרצהובה,

וכללו-מבחןקציניקופאים,יופיידיילותמזגנים,טכנאי-לבואלעתיד
היחידבביקורשלהם.הקריירהמטרותאתלהשיגכיצדאותםשהנחוהוראות
אתנשאהללוהמדריכיםאחדכיילהפתעתיהבחנתיההואבמשרדליהזכור

ממידתהתפעלתיפלסטיק.לייצורהזרקהמכונתמשגיחאומפעילהכותרת
קרטוןמחתיכתקליטהמתקןבבהירותשהראתההשער,תמונתשלהריאליזם

החרושתבביתנפוץשהיהזהכמובדיוקהמכונה,לדלתמתחתשהוצבמרופט

החוברתהמשיכההפלסטיק,שלההיסטוריהעלקצרההקדמהאחרישלי.
"מפעיל"ביןההבחנהבפרטיעמודים,עשרהלאורךקוראה,אתלהטריח

בעלייהיו("המפעיליםהעובדמןהגופניותהדרישותאתלמנותל"משגיח",
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במזגמחונניםשיהיומוטב ...והזרועותהידייםשתיאתלהפעיליכולת

ההעסקהבהזדמנויותלדון ,)" ...מחזוריאופיבעלתעבודהלביצועהמתאים

מסיבותעזיבתםאוקידומםעובדים,שלפרישתםעקביתפנו("משרות

מזהיר").עתידנכוןהפלסטיק("לייצורהתעשייהבעתידולהפליגאישיות"),

בוחרלימודיו'סיוםעםחייםדרךאחרבחיפושאשרתלמיד'לדמייןניסיתי
בשבילו.העבודהשזאתומחליטהזאת,החוברתאתהמוצעותהחוברותמכל

זאתועם ;הלוואימשמעויותלאאפילוכוזב,היהלאבחוברתדברשום
אסיר~שמהדומהחוברתמעוררתשחיתהמזהנפללאבההטבועהאבסורד

סוהר.בבית

בחברההעולם.בשבילצעצועדחפורילעשותצריךמישהוזאתובכל

כדאיהאם ?כזאתעבודהלעשותפעםאימישהולהמריץיוכלמהצודקת,

אתלשמרכדאיהאם ?חרושתבבתיעבודהלשנתהצעיריםכלאתלגייס
החלטתילבסוף ?לבןצווארוןלפושעיכעונשלפלסטיקחרושתבביתהעבודה

חוסרחד-גוניות,מאמץ,שלממוצעמדדפיעללהיקבעצריכותשמשכורות

הפחם.כוריאזהיובעולםביותרהעשיריםהאנשיםבעבודה.וטמטוםתועלת
פרטיים,במטוסיםלעבודהמגיעיםהיומשגיחיהםאוהזרקהמכונותמפעילי

להיותמעדיףהייתיניסיון,כבעלקשה.חיתהזומעיןמשרהלקבלתוהתחרות

עני.

ליטנילבנהמאנגלית
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ניצןטל

הצרהבסירה

The wounded forms appear: 
the loss, the full extent. 

Leonard Cohen 
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זות, 1~דמו rf:זים 1מז;ןפ
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גרנותליאור

שיריםשלושה

חגבערבקרבמטוסי
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 127שיריםשלושה

בחדראצלי
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פרץרחל

מרוקאיתאגדה

היההאםנגיד.בסוכה,אברםדודבשבילהזה.הנחשבשבילם,היההואמה

שלוהפלאפלבדוכןלהפיחוהמשיךממרוקושסחבכוחבועתבשבילו

שקילפנומהחומוסיםהחלקהוהעיסההנקיהשמןגאוותעםבאור-יהודה,

שזחלוהמתוקיםהשתןבאדילכודיםאשתו'סעדהשלבמטבחאחד-אחד

שיערואתמקרבשלו,בסוכהאז,הנחש,עלליסיפרכשהואאבלמהפינות.

היהמהומר,שמןזיתבאצבעותליבוררלשלי,בברילנטין,המהודקהאפור,

גומתאחריוהמושךשלו,השמוטבסנטרמסתכלתאניבשבילו.הנחשאז

דווקאאבלבגללו,מתהכמעטשסבתאהנחשאתשםמחפשתואף,שפתיים

שלו,הנחשהנההמרוקנות.העינייםבשקיותלאברםמצטלקהכרתישלאסבא

החיהאתשליפפושלו'פרזלןהומאצבעותסבאשלהמונפתמהזרועשנולד

חנק.עניבתכמוצווארהעלהמתה

היבשה,והאפונהוסולתהקמחשקיביןנחבאהנחש,היה,הואמהולעצמו

שוםלעברהיורקולאשלהאמאבשבילמהשקיםהמלקטתסבתאאלמתלכסן

בפתח,בתחילההתאבנה-שבע-עשרהאז,חיתההיאכמהבת-סבתאארס.

השרוף,הריחעםשלההמפותלותהדקותהצמותאתלמטפחתמתחתממששת

האםגחון'עלזוחלולאמיועדחתןהיהכאילוחליפותונשמטתאליומציצה

ששכבהמאזכברהקלושיםשלה,החייםעלישמורלאהואשאפילואזידעה

כדישלהלדםמחכהשהואזקןבחושמבינהדוד,סבאשלבמיטהתשעבת

לבוא.

וממלאאברםליאומרהפחד,"מרוביבשהשמה,עמדההיאככה"אז

חזרהונכנסהתעייףשהנחש"עדמלך'אגוזישלבשבריםתמריםבשבילי

ההוא,ביוםשאז,צוחק,שהואמאיךיודעתאניהאורז."שללשקמתחת

אמאאוליחיתההיאבשבילה,אווירעלושינייםבאגרופיםבאביוכשנאבק

עלאבןהרימהשלאמטומטמתמאשהיותרלאהיאבסוכהעכשיואבלשלו,

החצר,אתחוצהסבתאאתראיתיאניאבללא.אוקדושההגדולה,התולעת

להתופחהנחשסודשלה,להיותכדיימותשסבאעדשחיכותרנגולותעוקפת

זהאחרבזהלאמוןמועמדיםפוסלתהבתים,לפנינעצרתלהתפקע,עדבבטן
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שלבנשמההיהשלאנמוך,בשקטשמקשיבהשלה,אמאמולנפרמתולבסוף

שלשהחייםיודעתאבלשתשתוק,שלההילדהאלמתחננתפעם,אףסבתא

קצרים.הזההסוד

אניבשבילה.הנחשהיהמהלבית.וחזרהשלהאמאמאצליצאהסבתא

בעצמה.עליולישסיפרההאחתהפעםאתמצלילההגרסאות,ביןדדךמפלסת

ליכשגילתהבקולהחיתהלאאשמהושוםשלה,הימיםקצרהחסדהיההוא

אזוגםמת,שסבאעדהמחסןבפניהנסגרואיךאיתר'הבריתאתהפרהאיך

איך"שכחקטנות,באבניםמהפתחאותההבריחשלה,זקוניםהבןשלי,אבא

התאומהששדהאחדיהקדושדניאלרבישלהקברמולשלוהאוזןאתרצעתי

לבקרבאתילאשובכיהתלוננהשבהמדידותבאותהאזליאמדהמתה,"שלו

ישאירלאשאםנשבעתיאיך"שכחמהבוקר'רעדהשלהשמאלשעיןלמרות

אותהוהטביעהבדוקשלההאגודלאתמילאהוהיאפה,"חיהזההילדאתלי

הזה."הילדאתאהבתילמהאלוהים,אתזורקתאני"פההספה,דופןעל

הצמותאתפרמהוהיאהצחורותהתותבותהשינייםעלסגדושלההשפתיים

בקלותכל-כךלמהדאיתיכבדבינינו.הקטןהרווחאתהציףוהדיחשלה

מהשנים,דקכוחלצבורעצמהאתלימדהאיךבידיהם,הנחשאתהפקידה

מת.רגעדקהיהכבדהנחשמיראה.מדוקןכבודלמענהשערמו

אתזיעזעענק,בפטישהביתשלהחיצוניבקירהלםאבדם,שלהבןדפי,

והמשיךלפהליודחףמהשמןזיתעודליניקהשאברםבזמןכולו,השיכון

לאאלוהיםבינתי,יאלברכה,זיכרונהשלי,סבתאלה,אמדההיא"ככהלדבר.

פעםכלמקודםכמוככהליתביאיהנחש,עלישמעממךחוץאחדשאףרוצה

מהדלתקצתזזוהנחשבמדרגות,שבועכלעלתהוסבתא ,,טוב.ותדאי

וחיכתהואספהלשקמשקבטוחהיותרקצתפעםבכלעבדהוהיאלכבודה,

שלה,לבת-דודהוגםלאחותהגםואחד-כךשלהלאמאהביאהואזלחושך

מהשקיםנגדעלאכלוםאיךדאתהשבועוכללהתפורר.התחילכבדוהסוד

יותר.יכלהשלאעדשרוקנה,

במכות."אותהיהרוגשהואידעה"היאלו,בוכהכמעטאנילמה,""אבל

שלבריחמתמלאהאוויראיךמדיחהואניבקולרחמיםלוישפתאוםואברם,

מכנסיבתוךלאטמחרבןהואאיךמדגישלאבכללשהואיודעתואניחרא,

שםלוותנגבלשירותיםמהילדהאותוותזיזאשתוסעדהשתבואעדשלוהחג

לתריס,עדדקשישבורדפיעלשומרתהיאבאה.לאעודסעדהאבלהכל.

בסךקטנהילדהחיתההיאלשתוק,יכלהזמן"כמההשיכון.כלייחרבשלא

פתאוםבוכהאבדםשלה,"בגובהילדיםשלושהלההיינושכבדאפילוהכל,

אוליגדולה,כמהתמו,הגדולהלאחותיככהבוכההלכהתספר,"ולמיאתי.

הנחש."עלהכללהוגילתהתשע,בת

 11~יינ,,ם
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הגדולה,תמועכשיו,חושבתאניאחותו,בשבילהנחשהיהומה

שחיתנוהחצי-מתאתשהלבישהקראט,ארבע-עשרהצמידיבאלףהמשקשקת

שלבדנעלילווקנתהמקובליםשללבנהבשמלהאחת-עשרהבגיללה

משםשהביאהאדומותכריותביןזקנה,מרובזערוריאותו'וטמנהיום-כיפור

והואכבר,"תמותמתימרדכי"מרדכילווצעקהקריית-אתא,שללסלוןישר

ועודעודהולידההיאובינתייםשלו,הגבראכוחאתשיבחהכאילוזורחחייך

שככהתמובשבילהנחשהיהמהמשלו.אחדתואפילונשאושלאתאומים

הסודאתוהניחהבכי,כמולהערבהבגידהשטעםתשעבתילדהמהר,הלכה

המפתנים.כלעל

חמישיםוספרלביתמנגדועמדשלומהפרזלייהחזרדודסבאובערב

שקהםגםולקחתבמדרגותלהידחקכדיזהאתזהשהינוונשיםגברים

והחומותהאדומותוהעדשיםהיבשהוהשעועיתוהשמןשהקמחמהמחסן

מהוראהועלהנכנסהואעזב,שהאחרוןאחרילעולם.ממנוכליםלאוהחומוס

וירדרבות,רגלייםתחתשנרמסהנחש,עלאגרוףוסגרשיראה,ידעשכבר

אברםליאומרמקום,"בשוםאותהמצאלא"הואסבתא.אתלחפשלמטה

התחבאהשתמידאיפהבמטבח,הווילוןמאחורילא"גםנכלמות,בעיניים

חמותוכיהרבה,חיפשלאושמהשלה,לאמאישרוהלךשלו,"הקשהמהיד

שלההבתשלהדקותבצמותהכוחבכלמחזיקהביתהבפתחעמדהכבר

 .בזמןלולתתלההיהשלאהנדוניהכמואותהלווהגישההצורחת,
עלי,סוגרממנווהריחאברםממשיךאותה,"הורגהיההואמעט"עוד

שעזבעדהידאתלונשכתישלי,והפחדשלוהכבודואפילורצתי,אני"אבל

עללגמריכחולהנפלהוהיאשליאמאשלהצווארעלשסגרהמתהנחשאת

ורקיכולתילאכבראניבבטןלהשבעטהשלוהרגלעלאבלשלו'הרגליים

הייתיכמה .שישןאחרישליהגבעלהביתהאותהוהבאתיבסוףשינוחחיכיתי

אפילונשארשלאוראיתילמחסןעליתירקהנחש,אתאפילוקברתישלאעייף

דברשוםלשמההכנסנולאמתשלישאבאאחריועודכךאחרוגםאחד'שק

סעדהשלךדודהאתתביאילכיועכשיו .אחדלילהתוךמתפוררהיההכלכי

תגידיואלבינתייאעליוליתמחליהחרא,אתמריחאניגםלמהאותי'שתיקח

אחד."לאף

 11~יינ,.ום
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שליהאלפון

אמא

משהולהאמדתיבידיה.פניהאתהליטהאמי"הסתדטנת".אמדהרופא

מסורבלת,וחזרתי'סגדתיפתחתי'הדלת,לעבדוקמתינחמהכמושנשמע

לתוךהמזיעהידיכףאתלחצתיהרופא.אמדריפוי",אחוזי"תשעיםלכיסא.

ביתשלהמולהמנותקות,שותקות,במסדרון,צעדנוכךאחדאמי.שלידה

שטויות."תדבריאל ?פתאום"מה "?למותהולכתאני"אמא,מסביב.חולים

למעני.)עצמהאתהורגתחיתההיאאני?'לא'למהחושבתשהיא(ידעתי

עומדלאהעולםלמהמעליבה.כמעטביומיומיותפנינואתמקבלהחוץ

לילמצואכדישלהםהלבניםבחלוקיםמתרוצציםלאהרופאיםלמה ?מלכת

רבנים.רופאים,אורחים,חולים,מוניות,נהגיקיוסק,כמנהגו.עולם ?תרופה

בדרךאותהומניחהאותהמנשקתידי,אתשובלוקחתשליאמאבמונית.אנחנו

הצבעיםיהושע.ביתבצומתרכבתתאונתעללדברמתעקשהנהגברכי.על

משפטים,שלהתחלותאכזרית.השמשכחולים,השמיםחזקים,בחוץ

לאמי,נצמדתאניפאתטי.עסקהןשתכניותוהבנההעתיד,עלמחשבות

כתפה.עלראשיאתומניחה

בתי

הקטנה.בתיליאמדה ?למותהולכתאתאמא

למות.הולכיםכולנו

מתי?

שלו.בזמןאחדכל

אני?גםאמא,

את.גםכן,

 ?אמותאניאיךאמא,
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אזונכדיםילדיםלךשיהיוואחריחיים,הרבהשתחייואחריזקנה,כשתהיי

תמותי.

 ?תמותיאתואיך

גמרה

שיעוריסיימתי'לסיים'.הפועלאותוהחליףהעולם.מןעבר'לגמור'הפועל

ואף ?סיימת :במיטהנשאלתיאפילופעםלסיים.ליתנילאכול,סיימתיבית,

זההאנשיםלרובהסוס,לונגמרגמר-גביע,גמר-חתימה-טובה,עדייןשיש

משהוישיומיומית.פעולהבסוףככה, !גמרתי :מכריזהכשאנימוזרנשמע

לאחד,ברור,לגמורוהפועלמתחייב.לאכל-כךלסיים,בפועלמנומסכל-כך

אותם.אסייםלאחיי,אתאגמורכשאמות,ולספק.להיסוסמקוםמשאיר

רם

"איזהשאלתי:בסדר."לאהבדיקות ...בהדסה"אניבטלפון:ליאמרהאחותי

שבוע,לפנידםבדיקותעשהמלבדימישהוכאילו "?מישלהבדיקות ?בדיקות

אתבעדינות.ליענתהחמודה,"שלך,"שלך,בקדקוד.חדשהבליטהבגלל

לבחילה,והפכוגוועוכהמרתישלבבאיזשהוהשכונה.כלשמעהזעקותי

בעיניוהבטתיכך.אחררביםחודשיםאותישליוותהאימה,שלבחילה

יודעשליהדםרקלאאחותי.עםכברשדיברוהבנתישליהגברשלהאדומות

הרופאהעםלדברכדיהחוליםלביתאותהשאספהואחותישלי,אמאגםלפגי,

כשאחותיאתילהיותכדיבביתונשארהבשורה,אתשקיבלשלי,והגברשלי,

הכל.שיודעשליהדםבענייןלרופאהשתנדנדלאחראלי,תתקשר

חדפיה

אלהגענוכברהמנחה.שלהחםבקולולהתרכזמנסהאניבקבוצה.הרפיה

בסופו.לישמחכההמשמעותיתוהפגישההשבילאתהפסדתיהחוף.עלהבית

דממהאוהבת,שאניהחלקוזה-להרפיהבקרובתיכנסשהקבוצהיודעתאני

מתיישבתגדול,לסלעמגיעהאנימהשביל.סוטהאניאבל-הנרדמיםונחירות

אלה :יודעתאניוחרישיות.קטנותפסיעותשומעתאנימשמאליומחכה.

הקטנות,הרגלייםקולורקהזאת,היקרההדקהבשבילנעצרהעולםבנותי.

צועדותהןכעת.נשמעוהיחיד,האחדלרגעאותימקרבתשלהןפסיעהשכל

הצרהמקוםעלרבותלאבחיקי,ומתיישבותבשתיקה,הסלעעלמטפסותיחד,
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מקיפהואנימחייכות,שלושתנו .זמןואיןהזמןזהשאיןיודעותכאילומדי'

ביניהן'ראשיאתקוברתאניבתודעה.ייצרבזהשגםחזק.חזקבזרועותי'אותן

שלצווארהאתשואףהשמאליוהנחירהאחתשלבשערהשליימיןנחיר

ומתבוננתפניאתמעטמרחיקהאניאבלמהריחלהשתכריכולהאניהאחרת.

מובנתכל-כךאותן,מחבקתפה,שאניהעובדהרב.ביטחוןמביעמבטןבהן.

הקפדתיוכל-כךפרידות,רצופיםחיינו .לימכאיבהוכל-כךבשבילן'מאליה

 ?האחרונההפרידהאתמקיימיםאיך .תחזוראבלהולכתשאמאאותן'להרגיע

עיני.אתצורבתמליחותלב.שיברוןמלבדלהןלתתיכולהאנימתנהאיזו

היאהשנייהידהאתהשמוט.סנטריאתבידהמרימהבי'מביטההגדולה

רוצהאמא,קלפים.חפיסתמשםושולפתהקטנהאחותהשללכיסהמחליקה

שהיאקלףכלעםעולציםפניהשמחה,הקטנהמחלקת.היאוכבר ?טאקי

הרפיה.בשמחה.מצטרפתואני-טוביםקלפיםקיבלה-חושפת

ווקאליות

בצליפות,מדברתהחזהעצם .בשפתומדבראחדכל .אתימדבריםהכאבים

פה".אני"גםומכריזהמזדעקתהירךעצםבמדקרות,עליהגוברת 6Lחוליה

עלנרשמתחייתוחלתאבלקאקופוניה.קצובות.בחבטותהולמתהגולגולת

אדומה.דיגיטאליתבספרהבמוחיהצג

זיכרון

חלוף.בתהיותידבראתבגרףלהרגישמסוגלתבאמתאניעכשיו

עצמיאתלשמרמנסהואני

הזאתהתחושהאתוגם

זיכריניפרחישלענקזרלחבקלישגורמת

לכנותי.אותרולהגיש

חנייה

תוליניפקוכןרעלכרוניתהיאהגרררתיתשמחלתיהרשויותביניהןהסכימו

לי,שמתחשקאיפהמחנהבעיר,נוהגתואניירוק,משולשעםצחורלבןחנייה

יבשות.שעצמותיהכמלכהחנייהבכלמתרונןולבי
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טיפול

"מהלמטה.קומרתשתישרת.מכרןהחולים.לביתאביבמתלנוהגתאניבכרקד

קצתעצירות,קצתבחילה,קצת"בסדר, "?עבר"איך"בסדר". "?שלומך

וקצת ,,קצת.להשמיןלךמתאיםיופי'נראיתאת"לא, ,, .והתנפחתיהקאות

"אל "?לתקועהצלחת"נר,טוב.הכיהוורידאתלחפשהזרוע,עלטפיחות

כברהיאנוהרות.שפניהדליהמצליחה,דליהלתקוע."תגידיאללתקוע.תגידי

אנילא.שעדייןולאלהשאובחנו,לאלהמתחלקשהעולםיודעתהרבה,ראתה

ומחכהיושבתאניעכשיועת.בכלאותרומצטטתהזההמשפטאתאוהבת

כמראררעל,שלמנהבערדלעמודיכולגרפיאםלראותהספירה,לתוצאות

עםהשקיתרעל.רעל."תגידיאלרעל,תגידי"אלפהליארמדותשהאחיות

ומטפטפתהבוהק,האדוםבצבעהאלידוממתמעלי,גברהתלויההחומר

טוב","ברקדטוב","ברקדמיטה,בוחרתהחדרים,ביןחולפתואנילתוכי.

חבריעלמסתכלת,לאמסתכלת,וכרית,שמיכהמהארוןמוציאהטוב"."ברקד

בוורידי,תקרעהברזלעשן.ויוצאתוספר,טלפוןהארוניתעלמניחהלחדר,

נכנסת,דליההספר.לתוךשרקעתלמיטהכךאחרושואפת.נחרץיושבת

השקיתבטלפון,מדברתישנה,קוראת,מתעוררת,נרדמת,אניאותי.מחברת

"כן' "?עייפה"אתמחליפה,אותי,מעירהבאה,דליהלהחליף,צריךנגמרה,

במדרגותנגמר'קוראת,מנמנמת, ,,הביתה.להגיעחייבתאנימהר'יותרתעשי

ארוכה,נסיעהבזהירות,לנהרגמעומעם,הראשעייפות,הרגלייםבדרך'חזרה,

הכלתתרכזי,תתרכזי,שמש,משקפישרקעת,השמשבחילה,רעב,צימאון,

תמימים,אנשיםמלאוהכבישמכרעדתהדרךמרסיקה,לאמרסיקה,רדיו,בסדר,

קדימה,הגז,עלרקשלהםהרגלשבינתייםאלהאובחנו,לאשעדייןאלה

הביתה.קדימה,

יקירי

מצמרר.קיציערבדמדומים,שעתקפה.בביתיושביםואניאחותיאבא,אמא,

כפולאספרסוראמאאמריקנר,-אחותיברץ'קפה-אבאירוק,תהמזמינהאני

שהתאיםלפניהגרעינית,המשפחהשרבאנחנולרגעההם.בימיםכמרני-

כועסת"אתמפריע.אבישלקולרילדותי.אתהרזהאנימרטאצירת.לפתחהחלו

ההתעסקות "?שלךהבריאותעםהצלחנוכךכל"שלא "?מה"על "?עלינו

בשמלהנערהאניערלות.הדמעותאותי.מלחיצהברגשותאבישלהפתאומית

גיוס,לפנימטיולבחזרהגוריון'בבןפניאתמקבליםואחותיאמאאבאלבנה,

ליחולפיםקטניםרגעיםשלרשתם.עםסועריםלחיבוקיםמתפוצציםהגעגועים
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קדימהמתרוצציםעצמם,אתלגלותרוח,קצריבתור,מחכיםהםהעיניים,מול

 ,,כועסת.לאאניאבא,"לא,לאבי,אומרתואניואחורה,

:פב~דח
: T 

תיקלמטוס.העלייהלשערנחפזתאניהביתה.חוזריםבאנטליה.התעופהשדה

ידיבכףאחוזהבתישלהקטנהידההשמאלית,בירישקיתכתפי'עלכבר

קטנהירהבאחיזה.נטוערבביטחוןאךהזיעה,בגללמחליקותירינוהימנית.

אתמרגישהואניצערכלעםכתפיאתחותךהתיקמוכר.כל-כךמגעהאבל

חולה,"הייתיראשי:בתוךלוחשקטןקוללי.כברחורקת,שליהבריחעצם

ממשיכהאניכוח."ליאיןהיכולת,גבולקצהערגופיאתלגרוריכולהלאאני

שזופהאשההארוך,בתורוכשאניעצמי,אתומושכתמותחתללכת,

הולכתאנילפנינו,באלגנטיותנדחפתמוכסף,איפורתיקאוחזתומטופחת,

אני ',סרטןחולתאניכוח,ליאין'גברת,רועדות,רגלילזעוק,רוצהאניאליה,

חוזרתאניאבלכבר.צימחשעריתרע,שהיארוצהאניאםלה,להגירחייבת

מה"אמא :בתילשאלתהיכולתגבולקצהשלבסבלנותועונהמשפחתי'אל

'אנילזעוק,רוצהאנישלילגברגם "?הצהובותהשערותעםהאשהרצתה

המשאותכלום,אומרתלאואניזה',מכלפטורהלהיותאמורהאניחולה,

עצמות.עדייןלישישלימזכיריםגםהםאבלגבי'אתחותכיםהנכרים

הרצפה.עלהכברהתיקאתשומטתאנירווחהובאנחת

לקוחות

פסיכולוגים,רוקחים,פקידים,רנטגנאים,אחיות, :לקוחותהמוןמחזיקהאני

נהגימורים,סיטרים,בייניבית,עוזרישלהרגילהלקליינטורהבנוסףהילרים,

מוניות.

מין

מעייןנשטף,לביברורות,הלאהבדיקותולמרותבחוץ'גשםמאוחר,במיטה,

לפני,שלמהתקופההישנים,המשובציםהפלנלסדיניבוקע.שליהחיים

שואללאמופתע,שליהגברבתוכם.מתחפרתואניבחמימות,אותימקרמים

חרשתוכןיוצקהואובגופוהחסר,גופיאתמכירהואשאלות.מרייותר

פוקחתאניאחרים,למחוזותבורחוהראשפהנמצאגופירקאבללאהבה,

צנצנתאתרואהאנירוחיבעינימולי.הכבויהבטלוויזיהמביטהעיניים,
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כמובימביטההפטמהבשלווה,עליהמונחתהכרותשדיעםהפורמלין

וממשיכה.טוב,לילהלהאומרתאליה,מחייכתאניקיקלופ.

הכללנחלת

שלאכאלהגםמפורטת,לתשובהומצפיםלשלומךאותךשואליםפתאום

שקראה,ילדהבתורהפרטים.כלאתלדעתחייביםהקרובים,חוגעלנמנים

משהובסרטןישזה.אתלהביןיכולהאניסוף,בלישואה,סיפורימתייפחת,

אנשים,מינילכלאינטימייםפרטיםמוסרתואניסלבריטי.כמעטהואמרתק,

עודדתיוגםהשאלות,כלעלבסבלנותשעניתילאחרסלבריטאי.שלחברכמו

לשלום.ממנונפרדתינבוך'להיותלאמוליהעומדאת

מקצועיתספרות

לספרייתמיהרתיחדשיםבמחוזותלטיילעברשלישהיצורכשגיליתי

הבטתיהספרים.יםבתוךהרגשתיקטנהנמלהכמולרפואה.הפקולטה

שליהספר !תלמדוהארורה.המחלהשלהעתידדורהעייפים,בסטודנטים

הסטודנטים .נקפוהשעותוקראתי'קראתי .ויתרתילאובאנגלית.מסובךכבד'

רגעיםכמהבעודתיסגרשהספרייההכריזהמערכתכשהודיעההתחלפו.סביבי

לפחותשלי.הספראתלהכתיםאיימהרוקטיפתעמוקה.משינההתעוררתי

ישנתי.

עישון

חלקנמרץ'טיפולשמעניקההמיוחסתבמחלקהיומייםלמשךהתארחתי

לסיגריה.התאוויתילעולם,שחזרתיוברגעמשונים,בדמדומיםמהזמן

צעקתי,שתקתי,בכיתי,אולטימטום,הצבתילסחוט,ניסיתיהתחננתי,ביקשתי,

דורשיכלעזר.לאדברשוםלי.ששכרוהקטנההטלוויזיהאתהכיתיאפילו

רחוקהבארוניתשכנוהנכספותהסיגריותפעולה.לשתףסירבוטובתי

שמעינסבל,בלתיהיההמצבלקום.האיסורבתכליתהיהאסורולימהמיטה,

עלי.דיברובמזנוןאפילוסיגריה.בגללשפיותהאתהמאבדתזולמרחקים,יצא

דפיקותנשמעוחדשה,בכיהתפרצותשלבעיצומהבלילה,באחת-עשרה

הבנתיסווטלנה,להקראוהאחות.שלהעבהצלליתההופיעהובדלתחרישיות,

סיר,לילהגיששצריך.כמוהכללבצעבדעתהנחושהשליהחדשהשהלקוחה

לשתףאמורהואניידידותית.שיחהתוךזאתוכלמים,לילהגישאותי,לרחוץ
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שכברהיא,הכל.זהסיגריה.ממנהביקשתיצודק.תמידהלקוחכיפעולה,

פתאוםמה ..צ ...צ ..צועשתהידייםשילבהנעצרה,הארונית,לעברפנתה

לאאנילילה.סירביקשתי ....לבריאותמזיקזהכמהליוהסבירה ?סיגריה

לילהבסירילהשתמשהתחילהחוליםשביתאומררקהתהליךלתיאוראכנס

 .נוזלהעסקאחרת •ביחדשנייםלשיםשצריךידעוהקבועותהאחיות .מקרטון
שאחדכךעלעמדההיאמועדמבעודשהתרעתיולמרותידעהלאסווטלנה

אשראתמקרהובכללהתנגד,מכדיחלשההייתיחיסכון.מטעמיאולימספיק.

סדיניםלהביאיצאהומידסליחה,מילמלההאדימה,סווטלנהבא.יגורתי

וניגשהחזרהסווטלנהבכיי.אתוחידשתיההזדמנותאתניצלתיואנינקיים,

והמראהחולצתיכפתוריאתכשפתחהמקצועית.ביעילותהרחצהלמלאכת

למשאבשלהשליוהקליינטית •יחזורלאהזהשהרגעהבנתיפניה,אתחיכה

עלמתנשמתוהתיישבהמצעי.אתלהחליףאותי.לרחוץכשגמרהומתן.

כבראת"עכשיונוחותי:שאריתאתאספתיאבלעליה,ריחמתיהכורסא,

צעדהמהכורסא,סווטלנהקמהשותקת "?המזוינתהסיגריהאתלילתתמוכנה

והמצית.הסיגריותעםוחזרהבתיקפישפשה •הארוןלעברשמוטותבכתפיים

היהאפשרכבר •החלוןאתפתחהסווטלנהרועדות,בידייםסיגריהשלפתי

מהחפיסהנוספתסיגריההוצאתיחדש.מהבילבוקרשלבשחרלהבחין

לשתינו.והדליקהלקחה,היאלה,והושטתי

פסטה

בליגם .לדוארהמכוערת,העירייהמןבדרך •יוםצהרי •ולגביראבן •קיץ

זיהיתימולי.הוותיקהידידתיהנהחרב.שעולמךמרגישאתהרעותבשורות

נופלתעצמיאתראיתיכברשנייהולשבריראותי.שראתהלפניעודמיד,אותה

נפש.ידידותטובות,חברותהיינוושמחתי.חזרה,שהיאידעתילאבזרועותיה.

מייגע,אבחוןתהליךשלבעיצומוהייתיהמקריתלפגישהשקדמובשבועות

המצב.מהכללימאודבאופןידעהוהיאבטלפוןשוחחנובחו"ל.חיתהוהיא

אתצלחנואמנם •כןלפניחודשיםכמהשרטוןעלעלתהחברותנו •נכון

לשלומי.שאלההתעשתה,נרתעה,היאבינינו.עמדעודמשקעאךהמכשול,

שהנה,לעצמיחשבתיבשמחה.נעניתיבפינה.הקטןלקפהשניכנסוהציעה

איךאותהואשאלהקטןהחובאתאמלארקליני.אתלשפוךהולכתאנימיד

יכוליםרגיליםבזמניםשגםחו"ל,סיפורישלשלםסכרנפרץבחו"ל.היה

-הרפתקאותיהכלאתששמעתיאחרי .בארץשנשאריםלמימייגעיםלהיות
שכברחברתילבשמהבעלה,עםהנוראהריבועדאל-פומודורוהפסטהלמן

ממאיר?"זהאיתן?מהאזעצמי.עלרקדיברתי"אוי.ואמרה,מאוחר,נורא
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"אלואמרהלחבמבטבעינייםליהסתכלהוהיא ,, !סרטןזה"בטח,לה,אמרתי

 ,, .אלייךאתקשראניאיתן'אניתדאגי'

צחוק

במחלהחלהשלנוהזקןכשהכלבאבלאותי'הצחיקולאפעםאףבדיחות

למחלקהאותושהפנהחיות,לרופאשליהגבראותולקחההיא,הקשה

בדרכועודכימותראפיה.עלהומלץשםלחיות,החוליםבביתהאונקולוגית

כשחזרנו .לטיפולתורוקבעהחוליםלביתשליהגברפןטילהביתהחזרה

בחומראחד,כלרוויים,שלו,החוליםמביתאחדכלוהכלב,אנישנינו,הביתה

 .מאוד .צחקתישלו'בפינתואחדכללהקיא,שנינוורצנושלו'הכימי

קונספירציה

שללנאומווהקשבתיהטלוויזיה,למקלטנצמדתיישראל,אזרחירובכמו

שצריךגרורות,ששלחכסרטןשלנוהנוכחיהאויבעלשדיברהרמטכ"ל,

פרקינסוןלאלמה ?האומהבגוףאיידסלאלמהאותו.למגראותו,לכתוש

כרישסרטן' :המפורשתהמלהאתאומרכשהרמטכ"לאבל ?לכלותנוהבא

הראוי:האפקטאתיוצרהואהמרשימה,המדיםמאריזתבוקעוקולוגלי,

האויב,ואםהסרטן'הואהאויבואםסרטן'ליישאם .לשלשללרוץליוגורם

האומה,גוףאניואםהאומה?גוףאניאזהאומה,בגוףשוכןהסרטן,שהוא

אחריותלייששמאאו ?היטבגופיעלמגינהאניהאם ?אניאומהמיןאיזו

אוליהסרטן'גםאלאהאומה,רקלאאניואולי ?שליהסרטןלצמיחתמסוימת

 ?לאומהלהביאיכולהאניתועלתאיזו ?האומהשבגוףמהסרטןחלקאניגם
אםמהמזה,יותראוחדשה,עולהוגםענייה,גםסרטן,חולתגםשאניונניח

במחסוםהעומדהצעירשהחיילטבעיאךזהיהיה ?פלסטיניתסרטןחולתאני

הואשבבטנישהגידולויתעקשלכימותראפיהבדרךלאשאנידעתועליעמוד

צריךהסרטןואתהסרטן'היאאניסרטן'חולתרקלאאניאזכיחבלה,מטען

לשנייה,אחתהתכווצותביןמהרהרת,אניהאסלהעליושבתבעודילמגר.

הרפואה,מתחוםהדימוייםבעולםמשתמששהצבאמקרהזהאיןשבעצם

נרקמהאולימיליטריסטיות.במטאפורותמשתמשתבסרטןלמלחמהוהאגודה

בארצנוהחלשיםלעודףדילולאמצעיהואהסרטןאולי ?קטנהקונספירציהלה

המדינהשלהנתמכיםהחלשים,מאזרחיהכמהאםיקרהכברמה ?הקטנה

שלאמי :עודפיםהסכםלהםישאולי ?היקרמע~לםהמדינהאתויפטרוימותו
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מפגיעהימותוהמחלהאתהשודדים-ולהפךמסרטן'ימותבמלחמה,ימות

 .טילשלישירה

רוח

במאהחייםשאנחנומשרםאבלהסרטן'חולישלהצהובהטלאיהיאהקדחת

אתליהזמנתיהצהוב.הטלאיאתלדאותאוהבתלאהחברההעשרים-ואחת,

נחמד,נראיתאנימשתתפת.חוליםקופתאבליקד,כשרק,טובההכיהפיאה

בכינים,נדבקתינחמד,נראיתאנימחמם,קצתנחמד,נראיתאנימגרד,קצת

סביבי,ומיוןניקיוןשלרבהתכרנהבאוויר,פדיחהקרב,פסחנחמד.נראיתאני

לילה,פסח.רוצהאניגםארמדת,היאלצאתרוצהאנימתמרמרת,שליוהקדחת

מהבכלעמוסהאוטוסטיבנס,קאטשלדיסקמכרכביא,מתפוצציםהשמים

לדבר,צררךלנראיןשותקת,שלי,הגברעםככהלינעיםמרוצה,ואנישנכנס,

מגיעים,ואנחנוערלהוכשהשחרונוסעים,נוסעיםמאחודה.ישנותהכנרת

וצעצועיםושמיכותמתיקיםמתרוקןפעור'הבאגאז'מסביב,נעימההמולה

שלרםשלילקדחתארמדתהיבשההדוחהפאה.אתמרדידהואניוספרים,

והשתמשבצינוקשישבכמיצרוד,בקולשלרםמשיבהוהקדחתהבאה,ובדרכה

לתוךהיקרההפיאהאתוזורקתמחייכתכבדואנידב,זמןמזהלראשונהבקולר

אתסוגדתאנינורא,לאתיעלבי'ונעלבת.מרוטהלהשרכבתוהיאהבאגאז',

בטריקה.הבאגאז'מכסה

שדי

יושבתאניתהליך.באותושליהשדאתלשחזרליומציעיםהכריתה,לפניאני

אףעםנערהמחכותאתי .בארץהפלסטיקאיםגדולאצללהתייעצותבתרד

מתיחתכימבינהאניבן-זרגה,עםשמשיחהגבוההכלרכזיתראשהחבוש,

מכרויות.משוקמיםפניםעםנמרך'גברלשמאלינרגשת.והיאהפרקעלהבטן

מעיףלשבת.ליומרדהראש,בניעאותימבדךהפלסטיקאיםגדולנכנסת.אני

החולצהאתפושטתשאניאחדיאומד,הוא"אצלך,"שלי.הרפואיבתיקמבט

"מהארמדתאני "? CC3ל-ססשנגדילדעתךמה , CC200"מקסימוםוהחזייה,

אלבומיושולףמכריז'הוא "!אותרגם"נגדיל "?השניעםיהיהמה ?נגדיל

תנועת " ...והשנימושלם,יהיהלךאעשהשאני"השדשדיים.שלניצחון

הבריא,השדשגםאמד,שלאמהאתטובטובלימבהירהידושלהביטול

לומזכירהאני .אסתטיקרן-פלאסטיקרןשלבעיניופאריצירתמלהיותדחוק

שלדוגמאותממגירתוושולףאומדהואכדרר,כדרר,בריאה.להיותרוצהשאני

 11 ם,,נ~~
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חילזוןכשלמגעהבידי,אחתלוקחתאניגדלים.מיניבכלעגלגלותשקיות

משחק.ככדורליד,ומידהשנייה,לידיאותהמעבירהאניביתו.אתשאיבד

אניבעלבון.מקופליםוהמפרקיםזעם,הרבהבתרכןאוצרותשליהאצבעות

ומשליכה "!"תפוס :צועקתאנילמנוסה.ומתכוננתמנומסת,רבהתודהארמדת

 .לעברוהשקיתאת

תקווה

המוניים.באירועיםחלקלקחתמסרבתשאנילמרותאולימפיאדות,אוהבתאני

היכולת,גבולקצהעלהגוף,יפיעלהספורטיבי,המפגןעלנאמרכברהרבה

חפיסתיבמירוץצופהאניאפריקה.שלהגדולהשעתה .לכלהשררההזכותעל

שועטותוהןהאותאתנותןאישבפי,שוקולדקרביותשתיבידי,שוקולד

ארתהבגרפיומחפשתהנחישות,היופי,העוצמת,מולאלמשתאהאניקדימה.

בשדהששילמההנחושה,הצידאלתארמדת,אניארטמיס,אתעוצמת.

איפהאבללמטרה.שלההחץאתטוב-טובלכווןשתרכלכדיהשמאלי,

ניצחוןבקפיצותמגאנההאלהבטלרויזיח,נוסףמבט ?יורהאנילאן ?המטרה

הבאה.באולימפיאדההספהעלפהלהיותהמטרה.איפהיודעתואנילשמים,

i!-1 11'ינ,ים 
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גרץאביגיל

קורבן

כשדפיעצמו,המשיחכמואוהמשיחשלבתוכמוהרגשתימקרה,אותו~ד

צמודתנובהבארגזמונחיםשקופה,פלסטיקבשקיתמכונסיםהשבועפרשת

ברחובותדואהבעודיאורמפיציםאותםמדמיינתהייתיאופני.לאחורי

'מסילת-ההודרבישלטיהםשאפילורחובותתל-אביב,דרוםשלהחשוכים

הזריםהעובדיםמעיניפחדביהיהלאגםמלזהור.עייפו-ציון''חכמיישרים',

השלושיםההולדתיוםאופנילעקוף,הממהרותהאדומותהמכוניותמרעשיאו

צרה.מכלעלייגנו •האמנתיכך •שלי

ואתלאכילההמותרותהחיותאתהמונהזוקרה,זהשמיניבפרשת

המפורטיםהאיסוריםכללפניאבלהנפששיקוץמפניצ;יןה J? •עלינוהאסורות

מוניתשלבלמיםחריקת .אהווןשלמבניושנייםשורפת •התיאבוןמעוררי

ספק •קטןיצור .הר-ציוןשדרותבואכהסלמהדרךבמדרוןאותיעצרהגדולה

לנוסוהתחילרגליועלקםומידנזרקאונפלמהמכונית,פרץנערה,ספקילד

בתשדירים,שאמרוכמו , 100חייגתיברוחב.ממנוכפולשהיהגברמפני

אחד.ואלוהיםאחדערוץכשהיהההם,בימים

אשה,אחרירודףגברהנההרכב,שלהמספרהנהניידת,לשלוחמוכרחים

ישרןה Wכמובורחתוהיאקרועהשלהוהחולצהקטנהאשהבוודאותזוכן

ומתקרביםבנפרדיוצאיםהםושובעושההייתישאנימהבדיוקוזההמזנוןאל

לדמותמדווחתואני .כיווןלאותובטעותפוסעיםבדו-קרבשנייםכמולאוטו

בסדר,היאאםשואלתואניהמשטרהמחכההקושעלפניעלבעוברההנערית

האישאחריוהולכתהשיחהאתלנתקלימורההיאאבלהכל.ראיתיאניכי

לדרכו.ושועטלרכבנכנסמצידוהואמהכביש.קטןסלולריטלפוןומרימה

בסדר?""את

 "?ראית ?ליעשההואמה"ראית
ביהמעוררוהרזוןמהאופנהחלקהםהחולצהשקרעימבינהאניופתאום

לשתותרוצההיאאםשואלתאניבתזזיתללכתוכשהמשיכהשדוףנראהקנאה

שאףהספרביתבטיוליכמוטרופיתטרופית.רוצהאניאומרתוהיאמשהו

והיאמנגומיץלהמציעהאניאליהם.להתלוותמהורילבקשיכולתילאפעם
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עוצמתאני ?היאמיוהיא,חדשים,האופנייםהאופניים,עללילשמורמציעה

מארדיוצאתוכשאניעליהם'שתשמורעליהוסומכתבאומץהעינייםאת

סיגריות,שתילהזורקיםבמכוניתגבריםשנירואהאניהקיוסקשלהניאון

אתגםואיתרהבקבוקאתלהמגישהאנימזדקפת,כשהיאשכמרתי,ונלוזה

הג'ינס.שלהקטנטןלכיסמכניסהשהיאהעודף

ושואלתשליהאופנייםלכידוןנצמדתואניאותימעירההיאנלך","בראי

שולחתכשהיאמזיעהאנימרב.להקוראיםהולכים.לאןבמקרם~ה /oלארתה

איזה"מרב,וארמדת,הידאתלהלרחצתהפרושה,בכפהמביטהאנייד.לעברי

גרועהבחירהההוא,לשםהתנגדתיכמהשלי."החדשהלאחייניתכמריופי

לבאלפוסעתאניוהנהירושלמית.פרחהכדיעדןרדררפוטנציאלבעלת

המוכר.בביתיאניכאילוהישנההמרכזיתהתחנה

קפהלשתותלההצעתיבתחילהאבלזוכרתלאכבראנידיברנומהעל

כאילוזה,איפהשאלההיאהשדרותשלהמצמררתהקרבהולמרותברוטשילד

ביןלהבדילבפרשהשלמדנוולמרותבניו-יורק,החמישיתהשדרהעלדיברנו

פתאוםהכל.שוכחתוהיאבהשסנטותינוקתכמרשובהרגשתילטהורטמא

מחייכתהיא ,,יוצאות,שיחרתליאין"אבלטלפונים.שהחלפנוטבעיזההיה

אתומפנה ,,קצת,ערדאתי"בואיומבקשת,שחררהצדיתשןוחושפתלראשונה

מאחורקשוריםהאופנייםאתלהשאירמסרבתאניהנרקומנים.לגינתמבטה

פוסעותאנחנובמקרם,זרותיומהכפלתזג~~~'ריםמחפציםהחששעםויחד

בתאתמכיריםכולם-בהשנמצאיםהעייפיםמהפרצופיםשאיששעהבגינה

האידיליהאתהורסהסוחריםראשרקבגללי.גבנהאפילומריםלא-לוויתי

הרילה,לעזוראיךלישאיןמצטערתבאמתאניכסף.דילמרבשאיןופוסק

תורתם.מפיצהואבא,אמאבידינתמכתהפה,אלמהידחיהאניגםבעצם

מזרןשםהיהאבלמלווה,אףהיהלאבגינההקטנההמדורהסביבגם

כמולבואיכולהשהיאכךעלעליו'אפילוקינאתיואנילה,שחיכהמטונף

ומחוסריהמחוטטיםבפרצופיםאובבלגןלהתביישבליאר.רח,כלעםשהיא,

מהיודעתשהיאקינאתיבעיקרסיגריה.ונותניםלשלוםלהשמהנהניםהשיניים

מרבאבלבודד.בבכינגמרותמידמסוכןדברהוארצוןבשבילירוצה.היא

איחהשאשאררצתהגםהיאכסף.ולהשיגהמדורהחמימותאתלעזוברצתה

בי.שרוצהמיאחריהולכתכלבלב,כמרשאניידעהקצת,ערד

מגלגלתשהיאהיהנדמהשלרשים.עניתיואנישאלההיא "?אתכמה"בת

עדלחיותשתזכהבטרחהחיתהלאאוליהמרשים.המספראתעצמהבתרך

אתמה'אזשואלתלאשהיאלהלהודותרציתימבוגרת.כל-כךשתהיה

היומדי.קשהשזהאמרהוהיאלהפסיקחושבתהיאאםשאלתיאבל '?ערשה

מתאמצתאניגםכמהלהלספררציתי ?הטעםמהאבלהצליחה,שבהןפעמים
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רוצהאניוכמההשבוע)פרשותשלאחרת(חלוקהמחדשעצמיאתלברוא

לאשהיאפחדתיאבלהכנסת,לביתללכתבליגםשאני,כמואותישיאהבו

אניאםשלושים,בגילואיךגברתעושהלאאנילמההבינהשלאכמותבין'

אמא.לאאנילמהנורמלית,

עמדהאליהובסמוךמשטרהניידתעמדהבוהראשילרחובהגענו

רוצה'אניבשובבות.אליוחייכהפנימההציצהמרבמבוגרת.בחורהופיטפטה

קוללמשטרה.'להתנדברוצהשאנילהםאמרתיפעמיםכמהשוטרת,להיות

נקישותששמעתיותוךמרב'התנאיםאתיודעת'אתאמר'מבפניםשבקע

מרצדתשלהגדולהתמונהלראותכדיפנימהלהביטמרבאותיסחפהמקלדת,

באוטומטיותהסתכלההשוטרת .ישראלבמשטרתנ~קלהישכאילוהמסךעל

לחלץיוכלמימאוחר.כל-כךוחצי.עשרהאחתלדיווחוהוסיפההידשעוןעל

 ?מכאןאותי

כועס.בנימוסחייכתיפה.'להסתובבלךכדאי'לא '.שלי'חברה '?זאת'ומי

הסתכלהוכשמרבלצידה.שישבהשוטרהוסיףמפה,'וסעיהאופנייםעל'עלי

אתהמאיירתהבדיחהאתשלההמבטליהזכיראיעלם,שמאבחששעלי

 ?אותנולאכולמותר-שלואמאאתשואלקטןדגשםלילדים,שמיניפרשת

למרותהנחה,למרבהציעאחדברנשבניין.שלמוזנחתלחצרהמשכנו

עצרהאזהגונה.מנהלקנותכדיבכךהיהלאאבללה,שהוספתיהמעות

 .להישארהבטחתיואנישאלה ?ליתחכי .שליהאופנייםבגללשהאטהמכונית
בחלקי.לשמוחוניסיתיחיכיתיהרגיעה.לחניון,"לפהקופצתרק"אני

גדלההיאגםשלה.אלהלעומתשלי,הילדותמצוקותסכסוכיביןהשוויתי

בגןהמזרןלחזור,לאןישלהאבלוחול.קודששלשפותביןשנילבלבבית

סיפרהלהתבלבלבליאיךישנה.שםבבת-ים,הדתיתוהפנימייההרזהוהגוף

שאבאמסתירהעדייןבתל-אביבשניםחמששאחרילי,ההורים,עיסוקיעל

 .קונסרבטיבירבהואשלי
לאימותו'הוריאםשגםהמחשבהאתלהחביאמחליטהכשאניבדיוק

אניאםושואלתנרגשת,בריצהמרבמגיעהלחבק,יכולתםשתשתנהבטוח

תוכלשהיאאומרתוהיאפתוחההמכוניתדלתהנטושבחניוןרגע.לבואיכולה

רוצהשהואמהזהכיואסתכל,שליהצמהעםאשברקאניאםהמוןלהרוויח

כמההבנתילשלם.מוכןוהואבגאווה,לוחשתהיאאחרת,שאנימביןוהוא

עוזבתלא"אנישיפוטית.כל-כךלהיותחייבתלאבאמתואניאותי'צריכההיא

לילדכמולו.תמצוץרקשהיאמוכןשהואאמרהומרבאמרתי,האופניים,"את

אשארואניהאוטו,בתוךיישבהואהרצפה,עלתכרעשהיאליהסבירההיא

נלךאפילוואולינסתדר,ואחר-כךלהסתכל"רקואסתכל.האופנייםעל

 11 •שלךלרוטשילד
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וחושבתהמגמגמתהזאתהאניזאתמיללכת,"צריכהשאניחושבת"אני

להולהורותשלהמהמעגללצאתלהלעזורשאצליחאני ?אניבהשיש

באמתשלאהיודעתאני ,ל?;~יtלאאשרהחיהוביןהנאכלתהחיהביןלהבדיל

לאבכללשבי,המחוללתאתויפשיטמבטביינעץההואשהגברבזמןאסבול

התאמץלאשאישמדיהשמןהגוףאתויראהיחדורהואביממרב,אחרת

אותישהושיבלמישהוסירבתיפעםאיךלהלספראוהב.במבטל gל~ך

שרכסותוךעושה,לאאנידבריםשכאלולואמרתי ?קפהאיזהשלבשירותים

הביתה.אלילבואאותוהזמנתיבאכזבה,מכנסיואת

עלהשלדיותברכיהאתשכופפהלפניאותי.הושיבהבימאיתכמו"יופי,"

רחמנייהסרסוריתוכמוהזאתמהתנוחהיצאתיהחם,התל-אביביהאספלט

 .שיחצוץהפלסטיקאתלהונתתיהניילוןמשקיתשליהפרשותאתהוצאתי
וליטפהבממזריותחייכהמרב .משומןסמרטוטלהונתןממניאדיבהיההגבר

בכללשמשהולפניעודאיומהבחילהבישעוררהבעדינותשלוהשוקאת

התחיל.

לעברמסתכלתואניראשהאתומכופפתהכפולמצעהאתפורשתהיא

הלילה.אתמנסרנפתחריצ'רץ'ירוק.ניאוןעםיציאהשלטיימצאאוליהחניון

בוהבטתיאזלי.נראההואככהההוא,הכומראתשמעתי"אינטליגנטית,"

אוהבאניתמשיכי'"כן'לרגע.שקפאהמרבמעלעקוםחיוךוחייכתי

הירךאתבר:פותלגפףשהמשיכהמרבשלבידהננעצועיניאינטליגנטיות."

השבויהגבמולככהלכי,בתוכי,לוחשמשהושומעתאנימכאןלכישלו.

לפרנסנחושהליות, PiJ:ז5תמקריבהשהיאבזמןלךלכיהיא,אואתזושלה,

מרפהלאהוא"אינטליגנטית,"השנים.שלושיםאופניעללךסעיעצמה,את

מחראיךומתכננתלגבר,לוקחזהזמןכמהלחשבומנסההרוקאתבולעתואני

מרוכזת,כל-כךהיאבשיקום.שעוסקבאלבניההואלמקוםמרבעםאלך

הגבאתליישררוצהאניאותי.מצמיתהכפולההלבמתשומתשלווהסיפוק

ומכיןבבית-כנסתלעבודההולךלאאבאבבוקר.שבתולדמייןעמוקולנשום

האומללבגבבו,מקנאתואניגומרכמעטהוא"אינ-ט-לי-גנ-טית"פנקייק.לי

רוכבתמשם,לברוחמזדרזתאנילשניהם.המשותפתבתשוקהובעיקרשלה,

הכומר,שלהסיוםאקורדאתשומעתלאאנילי,נקרעסנדלאוויר,בלימהר,

לבלשיםבלימשםמפליגהאנישלה.המענקעלמתענגתמרבאתרואהלא

 .החניוןברחביוהתפזרומהארגזהשבועפרשותפרחואיך

~ l!I יםc11נ 
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פרוידזיגמונד

השלילה

העבודהבעת Iבדעתםהעולהאתלפנינומציגיםפציינטיםשבוהאופן

שאניעכשיותחשוב"אתהמעניינות.אבחנותלכמהעילהמספקהאנליטית,

-נהדפתשכאןמביניםאנוכוונתי."לאזובאמתאבלמעליב,דברלומררוצה
מישואל"אתהאו:הפציינט.בדעתשעלתהמחשבה-השלכהבאמצעות

 :דיוקםעלדבריםמעמידיםאנו ,,לא.-ה~םבחלום.הזוהדמותלהיותיכולה
השלילה,מןבפרשנותנולהתעלםהחופשאתלנונוטליםאנוכן.אםהאם,זו

האם"אמנם :הפציינטאמרכאילוהמחשבה.שלהטהורהתוכןאתולשלות

זו."למחשבהמשקללהעניקחשקליאיןאבלזו,לדמותבנוגעבדעתיעלתה

מאודבדרךמודחק-לא-מודעשלמבוקשתהבהרהלנולקנותאפשרלעתים

היהמה ?זהבמצבביותרסבירהלאבעיניךשהואהדברמהו :שואליםנוחה.

הדברבשםונוקבבפחנופלהפציינטאם ?ממנורחוקהכיאזשהייתהדבר

משלימההאמת.עלמתוודההואתמידכמעט-מכלפחותמאמיןהואשבו

כברזההחלאשרכפייתינוירוטיקןאצלרבותפעמיםנוצרתזהלניסוייפה

בדעתיעלהמידחדש.כפייתימרעיוןסובל"אנישלו.הסימפטומיםבהבנת

המשמעותלהיותיכולהאינהזולא,אבלפלונית.משמעותלולהיותשיכולה

שאוזנובנימוקפוסלשהואמהבדעתי."עולהחיתהלאחיתה,אילוהנכונה,

החדש.הכפייתיהרעיוןשלהנכוןמובנוכמובןהואבטיפולקלטה

שהםבתנאילהכרה,לחדורכןאםיכוליםמודחקיםמחשבתיתוכןאורעיון

כברהיאלמעשההמודחק,אללהתוודעדרךהיאהשלילהלשלילה.ניתנים

אפשרכאןהמודחק.שלקבלההיאשאיןברורואולםההדחקה,שלביטול

בעזרתטיבי. r ~~ההתהליךלביןהשכליתהפונקציהביןהפיצולאתלראות

שתוכנה-ההדחקהתהליךשלאחתתולדהרקלקדמותהמושבתהשלילה

המודחק,שלשכליתקבלהשלסוגהיאהתוצאהההכרה.אלמגיעלאהרעיוני

l חופשיות"."אסוציאציותלכנרתשנהרגמה

l!l'.1 11"י'ם 
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מצליחים,אנוהאנליטיתהעבודהבמשך 2מתמיד.להדחקהשמהותימהבעוד

עולהמצב.אותושלמתמיה,ודימאודחשובאחר,שינויליצוררבות,פעמים

-המודחקשלגמורהשכליתלקבלהולגרוםהשלילה,עלגםלגבורבידינו
עצמו.ההדחקהתהליךעדייןבוטללאבכך

השיפוטפונקצייתשלמטלותיהעםנמניםהשלילהאושהחיובכיוון

זו.פונקציהשלהפסיכולוגילמקורהשלעילההערותאותנוהובילו(השכלית),

הייתימכלשיותרדברזהומשמעו:דברשלביסודובשיפוט,מהדברלשלול

ההיכרסימן-שבוהלאולהדחקה,השכליהתחליףהואהגינוילהדחיק.רוצה

השלילהסימןבאמצעות . Made in Germanyכמו ,היוחסיןכתבשלה,

עצמהאתומעשירהההדחקה,שלממגבלותיהעצמהאתהמחשבהמשחררת

התקינה.פעולתהלשםלההחיונייםבתכנים

צריכההיא :החלטותשתילקבלמעיקרהמוטלהשיפוטפונקצייתעל

קיומםאתלאשרצריכהוהיאבהם,קיומןאתלשלולאותכונותלדבריםלייחס

יכולהלגביהלהחליטשישהתכונהבזו.לכפוראודימוייםשלבמציאות

בשפתזאתלבטאאפשרמזיקה.אומועילהרעה,אוטובהבמקורהלהיות

אולאכולרוצהאניזהאת :האוראלייםהדחפיםביותר,הקדומיםהדחפים

זהשלכניסתואתאובתוכירגלדריסתלתתרוצהאני:לזהמהובגלגוללירוק,

שהסברתיכפי .לימחוצהאובתוכילהיותצריךזה :כךואםלחסום.רוצהאני

מעליולהשליךטוב,דברכללהפניםרוצההמשתוקקהאניבעבר'פירוטביתר

 3 •ראשוןבשלבלוזההלו'מחוצהשמצוימהלאני'שזרמההרע,רע.דברכל

במציאותקיומולגביההחלטההשיפוט,פונקצייתשלהשנייהההחלטה

האני-המציאותישלאינטרסהיאבנפשנו,משוויםאנושאותודברשל

(בחינה-נוכח-המציאותהתחיליהאני-המשתוקקמתוךהמתפתחהסופי'

] Realitatspriifung [(. כלשהורושםלקבלישאםבשאלהעודמדוברלאכעת

הרשמיםבתחוםגםלמצואאפשראםאלאלאו,אםהאניתוךאל(דבר)

שלשאלהשובזוהיכירואיםאנו .כדימויבאניהמצוימהדבר(המציאות)

בפניםמצויגרידא,המדומההסובייקטיבי'הלא-מציאותי' .וחוץפנים

חיתהשלאטוב"כמהה"דימון".שלהמוכרהתהליךבבסיסהשוכןהואעצמוהתהליךאותו 2
בהתקרבו,חשיםשכבדהתקףעלמקדימההודעהשדוהיאלא "!דמןהדנהכל-כךמיגרנהלי

 .בכךלהאמיןרוציםאיןעדייןאך
דחפים".שלוגורלותיהםב"דחפיםזהבענייןלפירוטהשווה 3

11 E1!1..,נ~ 
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נדחיתזובהתפתחות .בחוץגםמצויהמציאותי'ממנו'האחר ;בלבד

(לאובייקטלדבראםרקלאחשובכילימדהניסיוןהעונג.לעקרוןההתייחסות

אלאהאני,תוךאללקבלוראויהריכךואםה"טובה",התכונהישסיפוק)של

במקרהשליטהעליולקנותשאפשרכךהחיצון'בעולםמצויהואאםגם

הדימוייםכלשמוצאבכךלהיזכרישזוהשתלשלותלהביןכדיהצורך.

הואהדימוישלקיומובמקורו,הרשמים.עלחזרהחינםשהדימוייםברשמים,

אינהלאובייקטיביסובייקטיביביןההנגדה .בוהמדומהלמציאותערובהכבר

להנכיחהחשיבהשליכולתהבשלאלאנוצרתאינההיאמלכתחילה.קיימת

איןכיאףבדמיון'שלורפרודוקציהבאמצעותהעברמןכלשהורושםשוב

שלהמיידית,הראשונה,התכלית .בחוץיישארשהאובייקטצורך

ברשמילדימויתואםאובייקטלאתרכןאםאינההבחינה-נוכח-המציאות

תרומהנמצא.עדייןהואכילוודאהאובייקט,אתשובלאתראלאהמציאות,

שלאחרתמיכולתנובעתהאובייקטיבימןהסובייקטיבילהתרחקותנוספת

חזרהתמידאינוהדימויכוחבעזרתרושםשלמחדשייצורוהחשיבה.כושר

ושינויוהשמטותבאמצעותהרושםשלמודיפיקציהתיתכן .עליונאמנה

שלהיקפםמהתבדוקהבחינה-נוכח-המציאותאלמנטים.כמההתכתעל-ידי

שהביאושאובייקטיםמשוםמופעלתבחינה-נוכח-המציאותאלה.עיוותים

לאיבוד.הולכיםמציאותיסיפוקפעם

הפעולהבחירתבענייןהמחליטההשכליתהפעולההואהשיפוט

והמובילה ,) Denkaufschub (לפסק-הזמן-למחשבהקץשימתהמוטורית,

לראותישבזהאחר.במקוםדנתיבפסק-הזמן-למחשבהגםלפעולה.מחשיבה

קודםהיכן :בדברנהרהרלוואי.תוצריללאמוטורימישושניסיונית,פעולה

כעתמיישםשהואהטכניקהאתרכשהיכןזה,מעיןמישושהאניביצעלכן

הנפשי'המנגנוןשלהחשיםבקצוותיוהתרחשזהדבר ?המחשבהבתהליכי

אלאטהור,פאסיביתהליךאינהרשמיםשתפיסתהיאהנח.סנוהחושים.ברשמי

התפיסתית,המערכתאלהטענהשלקטנותמנותסדירבאופןשולחשהאני

עצמואלחזרהלסגתמנתעלהחיצוניים,הגירוייםאתטועםהואובאמצעותן

כזו.ממששתגיחהכללאחר

שלהיווצרותהאלמבטלראשונה,אוליבפנינו,פותחהשיפוטחקר

פיתוח,הואהשיפוטהראשוניות.הדחףניעותמתוךהשכליתהפונקציה

עקרוןפיעלממנוודחייהבאניהכלההיושבמקורמהשלבצדו,שתועלתו

הדחפיםקבוצותשתיביןהניגודאתכתואמתנדמיתבוהקוטביותהעונג.

יורשתה-השלילהלארוס,משתייך-לאיחודכתחליף-החיובמניחים.שאנו

הנגטיביזםאתהכללי,השלילהיצראתההרס.לדחףמשתייכת-הדחייהשל

דחפיםשללפירוקםכסימןהנראהככללהביןישמסוימים,פסיכוטיםשל
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שלפעולתהואולם,שבהם.הליבידינלייםהמרכיביםסילוקבאמצעות

השלילהסמלשיצירתהעובדהבאמצעותרקמתאפשרתהשיפוטפונקציית

שלמהצלחותיהעצמאותשלכלשהיראשונהמידהלמחשבההתירה

העונג.עקרוןשלמכבליוגםובכךההדחקה,

נתקליםאיןשבאנליזההעובדההיטבתואמתהשלילהשלזולתפיסה

מתבטאתהאנימצדבלא-מודעההכרהוכיבלא-מודע,שמקורוב"לא"

שלהמוצלחתלחשיפתויותרניצחתהוכחהאיןשלילה.המכילהבנוסחה

זהעל :אוחשבתי'לאדברכזה :במשפטלאנליזההנתוןמתגובתהלא-מודע,

פעם).(אףחשבתילא

דרתןדניתמגרמנית

 11~ו;ו~ם
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ההכחשה

פרוידשלה'שלילה'עלפרשנות

נוכחתילאקאןד"רבעקבות . die Verneinungהכותרתבהצגתפותחפרויד

 • la denegation)1 ("הכחשה"המלהבאמצעותאותהלתרגםהראוימןכילדעת

איננו etwas im Urteil verneinenב-השימושכיתבחינובהמשך ,כמו-כן

חזרהשלמסויםסוגאלאהשיפוט',בתוךכלשהודברשל'שלילה

להבדילישהטקסטאורךשלכלסבוראני .) dejugement (הינחמות tמקביעה

כךשרקלינדמה :שלילהשלכלליתגישהלביןעצמוהשלילה-שבשיפוטבין

זאת.להביןניתן

מענג,כמעטמאוד,עדהמוחשיהסגנוןאתמבליטאינוהצרפתיהתרגום

המתארתהדוגמהראשית,פרויד.פותחבהןלהכחשההשונותהדוגמאותשל

בסמינרהנלמדותהאנליזותבעזרתבקלותלאתרתוכלותפקידהשאתהשלכה,

בוודאי"אתה :שלולמטפלאומרהמטופל,כלומרהחולה,זובדוגמההזה.

"אנוכוונתי".איננהזואבלאומר'שאניבמהאותךלהעליברוצהשאניתחשוב

עלתהשבדיוקמחשבהבדחייתכאןמדוברלמעשה"כיפרויד'אומרמבינים,"

השלכה".באמצעותהמטופל,שלבדעתו

ממש'אני :אומריםכאשרקרובותלעתיםכילדעתנוכחתיהיום-יום"בחיי

להעליברוצה'אניבתורזאתלתרגםישבדברי,'אותךלהעליברוצהלא

 ".חסראינולעולםהזההרצוןאותך'.
הואבאמצעותהנועזת,להכללהפרוידאתמובילההזוהאבחנהואולם,

אניכךלאינטליגנציה.המקורביסודהלהיותעשויהההכחשהבעייתכימניח

הפילוסופית.מורכבותוכלעלהמאמראתאפואמבין

"הכחשה"המלהתבראשלהלןבטקסט . refoulement-הדחקה , denegation-הכחשה 1
כ"שלילה".פרוידאצלשתורגם Vemeinungלמושגחלופיכתרגום
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מישואל"אתה :האומרמטופלשלנוספתדוגמהפרוידמביאזאת,לאור

אפשרפתורה,הבעיהזהבמקרהלא."-ה~םבחלום.הזוהדמותלהיותיכולה

האם.זושאכןבטוחיםלהיות

מידה,ובאותההמטפל,בשבילשימושיתדרךמצייןהואלכךבנוסף

אוכאלהבנסיבותשהודחקמהעלאורלשפוךהמבקשאדםכלבשביל

הדברהיהמה ?זהבמצבביותרסבירהלאבעיניךשהואהדבר"מהואחרות.

יועץנרצה,אםמידה,באותהאוהמטופל,ואםממנו?"רחוקהכיאזשהיית

אתלךאומרואכןשלךבמלכודתנופלהואאםבארוחה,אובמסיבהבגרוש,

ביותר.המהימןהואדווקאבעיניו,ייאמןלאהכיהדבר

העובדהעללהעידבכוחואשרכלליתוקףמקבלהזההנקודתיהניתוח

עצםזהלמעשה.שאנחנוממיהגמורכהפךעצמנואתלהציגנוהגיםשאנו

מיבפירושזהלב,שימואבל ;לאאנימילכםלהגידהולך"אניבדיוק.העניין

במלה,משתמשהואכךולשםההכחשה,לפעולתפרוידנדרשזובדרךשאני".

גלגוליםידעהזוכרים,שאתםכפיאשר, , Aufhebungהמלה 2היטב,ליהמוכרת

אחתובעונהבעתשפירושההגל,שלהדיאלקטיתהמלהזאת ] ... [שונים

המלהלמעשה, .) soulever (להעלותובעיקרולשמר,לבטללשלול,

Aufhebung המנוילהפסקתלהתייחסיכולהשהיאכשםלאבןלהתייחסיכולה

של ) Aufhebung (ביטולהיא"ההכחשה :כאןלנואומרפרויד .לעיתוןשלי

המודחק."שלקבלההיאאיןכיברורואולםההדחקה,

כימתבררבופרויד'שלבניתוחדופןיוצאבהחלטדברמתחילכאן

בעלמוסףערךבחובןטומנותכפשוטן'להבינןשניתןאףהללו'האנקדוטות
בהמשך.לעמודאבקשעליופילוסופיתמשמעות

שלהביטולנסובבעצםעל-כךשלילתך'באמצעותהיותךאתלהציג

לאזה"הנה,אומר:הדוברהמודחק.התוכןאתמקבלתאינהאשרההדחקה

שהדוברמפנילא-מודע,משמעהשהדחקהבמידההדחקה,בכךאיןאני".

שלכצורהנותרתשההדחקההואדברשלעיקרוואולם,במודע.זאתאומר

אי-קבלה.

ביןיבחיןבובמיוחד,חריףפילוסופיבמהלךפרוידאותנויובילכאן

ידכלאחרזואבחנהלהניחמצדנוגסהטעותזותהיהלרגשי.האינטלקטואלי

תגליתבגדרבאמתהואבההטיפולשאופןמפניהיומיומי,שימושהבגלל

חשובה.

הגל.מאתהדוח"שלה"פנומנולוגיהאתלצרפתיתשתידגםהראשוןהואאיפוליט 2
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אתמנתחפרוידכאשרכיאוסיףהשערתיאתלבססמנתעל

מהואלאהרגשי,מןנפרדהאחרוןזהכיצדמראהאינוהואהאינטלקטואלי,

בלשוןלכנותהיהיהנכוןאשרהתוכןשלהשהייהאותהמהיכלומרטיבו'

הואכאןשנוצרמהאוליסובלימציה.המונחבאמצעותמעטמגושמת

עללהשפיעהספיקהשההכחשהלאחררקזאתאך ;כפשוטההמחשבה

פסיכולוגי,מאשריותרמיתיבאופןהגל,דןהפרקיםמןאחדבסיוםתוכנה.

בתשוקה.השולטההרסיצרפניעלהאמיתיתהשלילהאתלהעדיףבצורך

במאבקהמשתתףהיצרזהבתשוקה,השולטההרסיצראתלהמיראומר,הווה

אידיאלית.בשלילה-ניצחומיהפסידמילקבועאפשראיבסופואשרקמאי'

מתהוויםבההאידאיליתמהשלילהשונהפרוידמדברעליהההכחשה

ההכחשהכידבריובסוףמצייןפרוידזאתועםהאינטלקטואליים.התכנים

בשליליותשרידיםלהישאשרכלשהי ) genese (-התהוותבפנינופורשת

פסיכוטיות.התנהגויותכמההמאפיינת

נשלזהרגענבדלבמהלהיווכחפרוידלנומאפשרהמאמראורךלכל

הדברים.שלהמיתיבמובןמהשליליות,האידיאלית]השלילה

המילהזהבמאמרמכוונתבדיוקלמהלהביןכדילקבלישלדעתיזאתאת

המתבטאתבאי-התאמהלהכירישכןכמומיד.ניכרהדברשאיןאףהכחשה,

מילהלאותהשתורגמואףפרויד,שלבטקסטמזוזושונותמיליםבשתי

וביןהאהבה,שלהמאחדתנטייתהמתוךהחיובאלהמעברביןבצרפתית,

הואהאמתישתפקידההכחשהאותהשלההרסנית,הנטייהמתוךהתהוותה,

המחשבה.שלעמדתהעצםואתהאינטליגנציהאתלחולל

התקדמותנו.אתלהאטעלינואך

זושהבחנהראינולרגשי.האינטלקטואליביןמבחיןפרוידאיךראינו

שעםקבלההמודחק","קבלתהיאהלאבניתוח,מבורכתתפניתעמהגוררת

הסיטואציה.אתלהמחישננסהההדחקה.אתלבטלבכוחהאיןזאת,

בעינהעומדתההדחקהאני.מיהסקנומכךאני.לאזההנה, :ראשוןשלב

הכחשה.שלכצורה

מוסיףופרוידשללתי.עתהשזהבמהלהכיראותימחייבהמטפל :שנישלב

עדיין ) aufgehoben (בוטללא"בכך :דבריואתלפרשובלימפרידקואחרי

עצמו".ההדחקהתהליך

בוחוזרהואמסכים,המטופלאם ;מאודמורכבלינראהזהדבר

לאפרוידאםשגםמסיקאנימכך !שםעדייןההדחקהזאתובכלמהכחשתו'

השלילהאותונכנההפילוסופיהבעזרתזה.למהלךשםלתתישהריזאת,עשה

הלכהכאןמופיעבלבד,והאינטלקטואליהאינטלקטואלי,החיובהשלילה.של

 1_17!11,_!,ם 11



 161ההכחשה

פרויד,אצלנמצאיםאינםהללוהמונחיםאםגםהשלילה.שלכשלילהלמעשה

שהואמהאכןזהדרכו.אתממשיךרקמחשבתושלכדהשניסוחסבוראני

לומר.מבקש

להראותנכרןפרויד ) !קשהכהטקסטמולאלזהיריםנהיה(הבהזהברגע

שלכלשהיהתהוותלנסחמהרגשי'[בפועל]נפרדהאינטלקטואליכיצד

המחשבה.שלהתהוותדברשלבסיכומושתהיההשיפוט,

אתבמיוחדאוהבלאאניאבלהפסיכולוגים,בפנילהתנצלעלי

כפסיכולוגיהדרהתהוותאתלהביןיהיהאפשר ;הפוזיטיביתהפסיכולוגיה

בסוגיותחלקלוקחתשהיאיותר,משמערתישערכהסבוראניאבל ;פוזיטיבית

אתליצורהקמאיהרגששלבכוחופרויד,על-פיאכן,אםומיתירת.היסטוריות

מלמד:שלאקאןכפיהזאתההתהוותאתלהביןשישסבוראניהאינטליגנציה,

רגשי,-בפסיכולוגיהמכניםאנואותרהקשרשלהראשוניתהצורהכלומר,

אתיוצרתשהיאומאחרהאנושי'המצבשלתחומובגבולותנמצאת

אינוהטהורהרגשי ;היסטורייסודמראשיתהכברנושאתהיאהאינטליגנציה,

במציאותכולוכרוךאינוהראשוןהטהור,האינטלקטואלימןבמנותקקיים

כאןהמתוארתבהתהוותרואהאניארתה.ללמודכדיממנהמתנתקהשניבערד

שלהפוזיטיביתהחדרתמאחוריעומדהדההגדולהמיתוס ;גדולמיתוסמעין

פרויד.

ישנו ?הדה ) Bejahung (החיובמאוחריעומדמה ?הדברפירושמה

(שימר-נאההכחשהמאחוריישרמהס. i~רשהוא[איחרד], Vereinigungה-

מהותיסמלשלהופעה- ?נוסף)דבר-מהישהאינטלקטואליתבהכחשהלב,

יותרישבשלילהאולם ;החיובמלבדדברהקמאיבחיובאיןתואם.ובלתי

להרוס.הרצוןמאשר

אינושפרוידאףדחייהבתורלצרפתיתשתורגםלכך'המובילהתהליך

שפרוידכיורן ,יותרגדולחיזוקמקבל , Verwerfungבמושגשימושכאןערשה

 .) expulsion (הרחקהשפירושו , Ausstossungכ-אותרמגדיר

 :ראשונייםכוחותשנישלהפררמאלי][הדרגעתהלפנינוניצבמסריםבאופן
עקרוןשללמרותוכפופיםיחדשניהםכינדמההרחקה.וכוחמשיכהכוח

מחדש.פעםבכלמפתיעבטקסטזהנתרןשלונוכחותוהעונג,

בשניכאןמבחיןפרוידהשיפוט.שלהמוקדמתההיסטוריהאפואדוהי

 :שוניםסוגים
ביןמבחיניםאנוהפילוסופיה,יסודותעללומדאחדשכללמהבהתאם

ייחוסקירם,לגביושיפרט jugement d'attribution) (תכרנהייחוסלגבישיפרט

לדבריםלייחסצריכה ) ... (השיפוט"פונקציה . jugement d'existence) (קירם
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שלבמציאותקיומםאתלאשרצריכהוהיאבהם,קיומןאתלשלולאותכונות

 ,, .בזולכפוראודימויים

ומאחוריהתכונהלגביהשיפוטמאחוריעומדמהפרוידלנומראהכך

שהשלילהלהניחעלינודבריו,אתלהביןשכדיסבוראניהקיום.לגביהשיפוט

לכדימגיעותאינןהקיוםשיפוטשלוהשלילההתכונהלגביהשיפוטשל

עלינויהדיוןבבסיסשלה.הסימבוליתבפונקציהמופיעהשהיאברגעהשלילה

מיתוסבחזקתאלאאיננוזהשרגעלשיפוט,קודםההופעהשרגעלהבין

והפנים.החוץשלראשוני

 :והפניםהחוץאתהמכונןהזה,המיתוסשלבחשיבותוחשיםודאיאתם
הפכיםלהיותםמעברהללו.המונחיםבשניהמתקייםהניכורשלחשיבותוזוהי

ועוינות.ניכורהשנייםביןמתקיימיםפורמאליים,

מורכביםפרוידשלהמאמרשלדפיוחמשתאוארבעתרואים,שאתםכפי

הערותמאותןמוליכיםהםבספק.מוטלהכלשבמהלכםכיווןכל-כך

משהואליבכלליותןכךכלועמוקותלכאורהכךכלפעוטותקונקרטיות,

המחשבה.שלשלםמבנההיינושלמה,פילוסופיהעמושמביא

לעצמי,לנכסרוצה"אניביןלבחור?צריךהייחוסשיפוטמאחוריעומדמה

להרחיק."רוצה"אניובין ") introjecter (להטמיע

משמעה"תחילה"המלהאךדבר-מה,ישבתחילה :אומרשפרוידנדמה

של(במובןאניפעםהיה-היההזהבסיפור ...במיתוסכמופעם""סיה-ס:ה

זר.עדייןהיהלאדברשוםלגביואשרסובייקט)

כךרקכדחייה.כפעולה,העצמיותלביןהזרביןההבחנהאתלהביןיש

כאילולרגעשנדמהעדכל-כךופתאומימסויםמשפטשלמשמעותומתבררת

שזרמה ", das dem Ich Fremde "הרע, ", Das Schlechte " :ביסודוסתירהיש

 ist ihm zunachst " ,לומחוצהשמצוימה ", das Aussenbefindliche " ,לאני

identisch ," הראשוןבשלבלוזהה. 
פעולה,שקיימתמרחיקים,אומטמיעיםשאנוטעןפרוידכןלפנירגעאולם

כןאםזוהיההטמעה.לפעולתמובן]איןבלעדיהנאשרההרחקה,פעולתהיא

הייחוס.שיפוטבעתיד[יושתת]בהאשרהראשוניתהפעולה

 .) perception (לחישהייצוגשביןהיחסהואהקיוםלשיפוטהמקור ,מנגד

היחסלחקרמקנהשפרוידהמשמעותאתלהחמיץשלאכאןמאודקשה

או"יש"אםלדעתומובןטעםכלאיןש"בתחילה"הואדברשלעיקרוביניהם.

חווההואאותםהדבריםייצוגאתמשעתקהסובייקטישנו.הדבר"אין".

איננההשאלהקיים,אכןשהדברמניחהואכאשרעתה,הראשונית.בחישה

אםאויוכלהואאםאלאבמציאות,מצבואתעדייןמשמרזהייצוגאםלדעת

11 DIJl!lמ 
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מדגיששפרוידלמציאותהייצוגביןהיחסזהוולמוצאו.לחזוריוכללא

מושאאתולמצואלחזורהאפשרותעלהמבחן]אתמבסס[הוא ;[במבחן]

יותרעמוקבממדנעפרוידכימוכיחההחזרהמנגנוןשלהדגשתוהייצוג.

לאבדלנואל .זיכרוןשלממדאלאאינובעיקרואשריונג,נמצאבומהממד

חושששאניעדומדוקדקקשהכההדבר(אבלפרוידשלהניתוחחוטאתכאן

מעיניכם).אותולהעלים

הקיוםבשיפוטהדיוןבהטמעה.אובהרחקהעסקהייחוסבשיפוטהדיון

עודהולםשאינוייצוגיותר)כולל(זהלסובייקטבעצםאולאני,לייחסמבקש

כן'אםעומדת,הזההדיוןבמרכזלאחור.חזרהבאמצעותאלאהאובייקט,את

והפנים"."החוץשלההתהוות

מןהחלהשיפוטהיווצרות"אל"מבטפרויד,אומרלנו,מתאפשרעתה

מהשלבצדו,שתועלתו"פיתוח,מעיןכאןישובכן'הראשוניים"."הדחפים

 , Die Bejahung "העונג."עקרוןעל-פיממנוודחייהבאניהכלההיושבמקור

ערךשווהבתור ," als Ersatz der Vereinigung "פרוידלנואומרהחיוב,

למשל,החיוב;בשורשהמצוימארוס,נובע ," gehort dem Eros an "לאיחוד,

אללהרחיקבמקוםלעצמנולנכסשעיקרההטמעהפעולתהיאהייחוסשיפוט

החוץ.

- ) Ersatz (תחליףבמלהשימושעושהאינוהואהשלילה,אתלבטאכדי

המלהעלרקנשעןהצרפתיהמתרגםאך .) Nachfolge (יורש-במלהאלא

Er·satz . היאוהשלילהההכחשהשלתחליףהואהחיוב :מראההגרמניהטקסט

ההרס.דחףשלדיוקליתראוהדחייה,שלהיורשת

כך,לומראםמתמזגים,דחפים:שנימובהקמיתיצביוןאפואמקבלהדבר

הואוהשניהאיחודשלהדחףהואהראשון :הסובייקטמופיעבובמיתוס

אחרים.מיתוסיםהמשכתבגדולמיתוסזהוהרואות,עיניכםההרס.שלהדחף

מדחייה.נובעתהשלילהבעודכמשמעו,פשוטוהאיחודבמקוםבאהחיוב

כולוהעוסקהבא,המשפטאתלהסבירעשויהזההדקההבדלשרקלינדמה

בהכחשה,עונגלהיותיכולכיהיטבמסביראכןזהההרס.ובדחףבשליליות

שנעלםמהכלומר ;ליבידינאלייםמרכיביםשלמביטולהנובעתשליליות

הליבידינאליים.המרכיביםאלו(נעלם=הודחק)זהשלילהבעונג

ענייןשזהסבוראני ?העונגבעקרוןהואגםתלויההרסדחףהאםלפיכך'

הטיפול.שלהטכניקהבשבילערוךלאיןחשוב

רקמתאפשרתהשיפוטפונקצייתשל"פעולתהלנו,אומרפרוידאבל

השלילה."סמליצירתבאמצעות

 ~1!11.!,ם 11
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 ?החיובבאמצעותמתאפשרהשיפוטתפקוד :לנואומראינופרוידלמה

במסגרתלאאףלהרס,נטייהבתורדווקאתפקידתמלאלאשהשלילהמשום

מפורשת.הסמלהשליסודיתגישהבתוראלאהשיפוט,מצורותאחת

כלשהיראשונהמידהלמחשבההתירההשלילהסמלשיצירת"העובדה

העונג."עקרוןשלמכבליוגםובכךההדחקה,שלמהצלחותיהעצמאותשל

היהזהמשפטשלמובנוהעונג,עקרוןעםלהרסהנטייהאתקשרתיאלמלא

בהחלט.לינהיר

החיובביןאי-ההתאמהשלמשמעותהמהקושי.כאןישלמעשהאבל

שימושלעשותיהיהאפשרההשהיהשבאמצעותהדברמשמעות ?לשלילה

אוהמשיכהדחףשללמרותםכפוףלהיותובמקוםכולו,במודחקוחוזרשב

הופעה •איןשלבלבושיששלהופעהמחשבה,סףלהיווצרעשויההרחקה,

לגישהמתלווההשלילהסמלבובמקוםהיינוההכחשה,עםבבדבדהנוצרת

ההכחשה.שלהקונקרטית

אשרמסקנותיו,אתלקבלמוכניםשאנובמידההטקסט,אתלהביןישכך

במקצת.משונותלינראובתחילה

נתקליםאיןשבאנליזההעובדההיטבתואמתהשלילהשלזו"לתפיסה

 " ...בלא-מודעבמקורוב'לא'
דחףאתלהפרידכןאםעלינוחובההרס.בולמצואבהחלטאפשראבל

לראותישלומר.רוצהפרוידמהנביןלאכן,שאלמלאההרס,מצורתההרס

סמלרקהשלילה,שלהמפורשהסמלבמקורשהיאקונקרטית,גישהבהכחשה

ההדחקה.פעולתהמשךתוךבלא-מודעכלשהושימושמאפשרזהמעין

ההכרהוכי ... " :לכאורההמסכםהמשפטשלמשמעותואתמביןאניכך

שלילה."המכילהבנוסחהמתבטאתהאנימצדבלא-מודע

השייךאחד"לא"אףבניתוחמוצאיםאיננו :עיקרי-הדבריםמופיעיםכאן

הכרהתמידהואהאניכימראההאנימצדבלא-מודעההכרהאךללא-מודע,

לאחוזלאפשרותעדותמופיעהבהכרהאפילו ; ) meconnaissance (שגויה

והיאהאנישלמצדותמידמופיעהזועדות .לולסרבבעתובהבלא-מודע

שלילי.ניסוחמקבלתתמיד

מתגובתהלא-מודע,שלהמוצלחתלחשיפתויותרניצחתהוכחה"אין

חשבתילאזהעלאו •חשבתילאדברכזה :במשפטלאנליזההנתון

(אף-פעם)."

בטקסטהעוברהשניחוטאתלמצואמסויםקושיביטאתיאםמתנצלאני

שלניתוחזהבטקסטישגיסא,מחדהעמודים.חמשתאוארבעתבןפרוידשל

גיסא,מאידך ;בהכחשהההתבוננותמעצםהנובעתקונקרטיתגישהאותה

~ l!I 11נ{ם 
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ומעללבסוף ;הדגשימן[בפועל]נפרדהאינטלקטואליכיצדלדאותהאפשרות

מקודכךועקבהראשוני,השלבבתחוםשקודםמהכלשלהתהוותהכל

המחשבהשכןכזאת,בתורהמחשבה(בלבושעצמהוהמחשבההשיפוט

מחשבה),בתורשםהיאאיןאבלהראשוני,בשלבכן,לפניהרבהכבדנמצאת

ההכחשה.באמצעותהנתפסת

ואוכרעילימצרפתית

 ~l!I~ם 11



166 

בחוברתהמשתתפים

בניווחיה ,-1942בבסן-פרנסיסקונולדהארלדסשררןהאמריקאיתהמשוררת

עלגדולמחקר ) 1968-1907 (איפרליטז'אןפיוסם-1946ב ;יורק

 Genese (הרוח"שלהפנומנולוגיהשלומבנה"התהוותהגל,שלהפנומנולוגיה

et structure de la Phenomenologie de l'esprit (; בתלחי , 37בןאליהו,אלי

ושיחקבייםתירגם,נתיב","ניסןבוגר , 1964ילידכלרם,איתן ;אביב

שלהתרבותלמדעיהספרבביתשלוהדוקטורעבודתאתכותב ;בתיאטראות

בירושליםנולדהבן-ארזילירגיליהתיאטרוןשחקנית ;ת"אאוניברסיטת

בק,שירןשלמצרפתיתתרגומיו ;ובנותיהזוגהבןעםאביבבתלחיה ,-1963ב

בהוצאתהצרפתיתוהמהפכההנאורותעלבאנתולוגיהאוריראו , 26בן

 םJן.~l._עבאורראושלהופרגמנטיםסיפור ,-1967בנולדהגליללילן ;"כרמל"

עבריתלספרותבמחלקהלומדת , 1981ילידתגרנות,ליאור ;-6ן 5:

מלמדתבתל-אביב,חיה , 31בת ,גוץאביגיל ;גוריוןבןבאוניברסיטת

 ;בפאריסחיהדרתןדניתהמתרגמת ;החילונית-בינהובישיבהעיוןבמדרשת
או(ברטוריקה)אנטיתזהפירושה ) J4b (דרווישמחמודשלשירוכותרת

טבע Culture and Imperialismבספרוובאמנות).(במוזיקהקונטרפונקט

כמר : ) contrapuntal reading (קונטרפונקטיתקריאההמונחאתסעידאדרארד

שאבבעצמו,פסנתרןסעיד,-מוזיקליתביצירהומקביליםעצמאייםנושאים

זהקנונייםבטקסטיםנוכחים-גולוגלןשללנגינתומהערצתוהרעיוןאת

קונטרפרנקטיתקריאה .לוהמתנגדיםוהקולותהאימפריאליהקולזהלעומת

 :בכוחממנושהוצאמהאתבטקסטלכלולכדיהפרשנותגבולותאתמרחיבה
התנועותשלההיסטוריהוכןהקולוניאליזםשלההיסטוריה

tהאנטי-אימפרייi שללמותושניםארבעבמלאתכאןמתפרסםהשיר ;ליסטיות

חי ,בצלאלבוגר , 1979יליד-הירשפלדיונתןשלזזוגים Jרא iiשיריו ;סעיד

יראההרכביחדרהשלהחדששיריהספר ; 10בע_נ~,וJםהתפרסמו-בירושלים

והמאיירהציירשלמעבודותיותערוכה ;המאוחדהקיבוץבהוצאתהשנהאור

והמשוררתהמוסיקאית ;אל-פחםאוםלאמנותבגלריההוצגהואכדשריף

לדיןדודהתיאטרוןבמאי ;בע_נ~.ןJםקבעדרךשיריהאתמפרסמתלהבהילה

שפעאתהאחרונות םJן.~1._עבחוברותומפרסםבסקוטלנדבאדינבורוחי

עלכתבה , 1949ילידת ,ליטנילבנההמתרגמת ;שלוהחדשיםהשירים

המשפטבתיהנהלתשלהמחשובכיועצתעובדתוהיאקלטייםמיתוסים

הכחולה"השמש"קפהספרהאביב,בתלחיהיפו'ילידתיניצןטל ;בירושלים

ספרותומבקרסופרהואסנטהלרק ;חושןאבןבהוצאתבאחרונהאורראה

 םJן.~1._עבחוברתאורראוסתיושירהשלשיריה ; ) 1954 (בלגיהיליד ,אמריקאי
 E11ב 1!1,11.ע.נ
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גםאביב,בתלא'עירוניתיכוןשלהקולנועמגמתאתמרכזתפארמיכל ; 10

שלהמפורסםמאמרוהשלילה","על ;ס {l, ~~באורראוהקודמיםסיפוריה

 , 41בת-פרץרחלמאת;פואמה-1925בלראשונההתפרסםפרויד,זיגמרנד

זכהוארבדעילי ; 9ס {l, ~~באורראתה-בירושליםחיהביפו'נולדהעורכת,

ספררתלומדשניםחמשומזה , 2001לשנת"הארץ"שלהקצרהסיפורבתחרות

עבריתספררתלומדת , 1983ילידת ,ריבקיןרדדהמשוררת ;בפריזצרפתית

קבעדרךשיריהאתומפרסמתהעבריתבאוניברסיטהישראלומחשבת

 ;בארץעימנולחיותטראגיות,בנסיבותבאחרונה,שבשבתאיאהרן ;ס {l, ~~ב
 7גיליוןמאזמתפרסמותיצירותיובחיפה,וחיבראשון-לצירןנולדשדרתנרעם

הראשוןסיפורהלארבעה,אםמהנדסת, , 1966ילידתשחם,מידי ;ס{נ~~של

 . 10ס {l, ~~בהתפרסם

 11~ו;וננם
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