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ט oפרול oמר

שנמצאהזמן

להצילשעשויההאזהרהמופיעהאבודנראהשהבלברגעלפעמיםאבל

אפשרשבהוהיחידהלכלום,מובילותשאינןהדלתותכלעלדפקנואותנו,י

והנהדעת,בבליבהניגפיםאנולשווא,אחריהחיפשנושנהשמאהלהיכנס,

נפתחת.היא

משכנםלחצרנכנסתיכרגע,שהעליתיהעגומותבמחשבותמגלגלאניעוד

הנהגלצעקת ;לקראתיקרבכלי-רכבראיתילאנפשפיזורומתוךגרמאנטשל

מרצפתבאבנישנכשלתיכךאחור,ונהדפתיהצדה,בזריזותלזוזהספקתירק

ברגעהמשקל,לשיווימשחזרתיאולםמוסך.עמדשמאחוריהןמסותתותלא

הדכדוךכלהתפוגגשלפניה,מזופחותקצתגבוההאבןעלרגלכףשהצבתי

נופיעליהשרובחיישונותשבתקופותחדוות-אושראותהבפניבישהיה

הפעמוניםמגדליבלבק,סביבהכרכרהמסעבעתלזהותשדימיתיהעצים

חישותהרבהועודבחליטה,טבולהמולןעוגיתשלניחוחיהיבמרק.נוויל

בעיניאותןצירפווגטיישלהאחרונותיצירותיוואשרסיפרתישעליהן

ספקכללעתיד,חרדהכלהמולן,מןשטעמתיברגעכמואחת.לתרכובת

כישרוניממשותבשאלתרגעלפניאותישתקפואלההיו.כלאהתנדפושכלי,

קסם.כבמטהסולקוהספרות,שלממשותהואפילוהספרותי

הקשיים,מכריע,נימוקשוםגיליתיולאחדשה,חשיבהלשוםשהגעתיבלי

עםלהשליםשלאנחושהייתיהפעםאךמשקל.כלאיבדוכה,עדמוצאללא

בחליטה.טבולהמולןעוגיתשטעמתיביוםשעשיתיכפיסיבתם,אי-ידיעת

ואשרהמולןמןבאוכלישחשתיזוכמוחיתהאכןבישפשטההאושרחדוות

טמוןהיהבתכלית,הגשמיההבדל,לגורמיה.הירידהאתדחיתיבשעתו

ריווייר,לז'אק(מכתבמחשבתי"תתגלהאז"בסיומושלהספר,ולאחרשיובנולקחיהחיים,רק 1
מטעההבלתי-הולמת(שכותרתוזה"חיבור : 1919סודאי,לפולמכתבמתוך ;) 7.2.1914
האחרוןשהפרקכךלמכביר),הוכחותלךלהמציא(יכולתיכזאתבקפידה'מתוזמר'במקצת)

נכתבלבין"ה"ביןכלהראשון.הכרךשלהראשוןהפרקלאחרמיידנכתבהאחרוןבכרך
מונעתהמחלהכעת ;הגהותלקבלממנימנעההמלחמהרב.זמןלפניכבראבלמכן'לאחר
לתקנן".ממני

 1:5מ11ינ_נם



 13שנמצאהזמן

בוהקושלצינהשלרטטיםעינייאתשיכרהסמיכהתכלת ;שעלובדימויים

מביוםיותראברלהניעשהעזתיבליבהם,להיאחזובתשוקתיסביבי,התערבלו

שניעורמהאתהכרתיסףאללמשותמנסהבעודיהמולןטעזגיעלשהתענגתי

-מספורהרבהנהגיםהמוןשלולעגםצחוקםבמחירולו-הוספתייבי
פעםבכלהנמוכה.עלזוורגלהגבוהההאבןעלזורגלקודם,כמולהתנודד

שכחתתוךהצלחתי,אםאבל ;קרהלאכלוםצעד,אותועלחזרהגוףשרק

באותההרגלבהצבתשחוויתימהאתמחדשלמצואגרמאנט,בביתהמסיבה

"אחזני :אמרכאילומוגדרובלתימסמאחיזיוןאותומעליוריחףחזרצורה,

 ".לךמציעשאניהאושרחידתאתלפתורונסהיהכוחבךישאםבמעופי
כביכולוההבזקיםאותהלתארשמאמצי-ונציהחיתהזוזיהיתי,מידוכמעט

אי-אזשנחוותההתחושהאך-דברליהעבירולאמעולםזיכרונישצילם

סך-מרקוכנסייתשלהטבילהבקפלתישרותלאמרצפותשתיעלבעומדי

ואשרההוא,ביוםאליהשנקשרוהתחושותכלעםיחדאותהליהמחישה

הימיםבשרשרת-חזקהבידמשםהוציאןפזיזשמקרהעד-מקומןעלנשארו

קומברה.אתהקטנההמולןעוגיתשלטעמהליהזכיראופןבאותוהנשכחים.

קרובהשמחהובאחר,זהבזמןוונציה,קומברהדימוייביהפיחוזהמדועאך

כלפישווה-נפשלעשותני-נוספתבראיהצורךללא-בהודילוודאות

 ?המוות

שלבמעונםנכנסתיהתשובה,אתלמצואהיוםונחרץהדברעלתוההבעודי

להעדיףנוטיםאנועלינוהמוטלתפנימיתעבודהפניעלשתמידהיותגרמאנט,

הקומהאלבהגיעיאךאורח.שלבמעמדהיינויוםאותוהתדמית,את

קטןבטרקלין-ספרייההקונצרטגמרעדלהמתיןהביתמנהלביקשניהראשונה

הנגינה.בעתהדלתותפתיחתעלאסרההנסיכהשכןיהמזנוןלחדרשבסמוך

אבנישתילישנתנוזואתלחזקשנייהאזהרההופיעהעצמוזהברגעוהנה

סרקבהשתדלותמשרת,במשימתי.לדבוקביוהאיצההלא-מיושרותהמרצפת

האבניםלישנתנוסוגמאותושמחהצלחת.עלבכףנקשלהרעיש,שלא

מעורבלגמרי:אחראבלרבחוםהשתררשובאותי;הציפהבגובהןהשונות

נעיםכהשנראהמהכיוזיהיתי ;יערינוףשלרענןבריחממותןיעשןבריח

כמולהסתכלותמשעממתלינראתהשבעברעציםשדרתאותהחיתהבעיני

דעת,טשטושבאיזהיבקרוןשהחזקתיהבירהבקבוקפתיחתותוךלתיאורי

שלהדומההקולביתיעתעכל-כךבקרבתה,נמצאשאניאחדלרגעלינדמה

אשרפועלשלהפטישקולהואכאילולעשתונותייחזרתיבטרםבצלחת,הכף

כאילונראהמכןלאחרקטן.חורשאותוידעלכשעצרנוהרכבתבגלגלטיפל

האמונהאתביולחדשהייאושמןאותילחלץההואביוםשעמדוהסימנים

שלבשירותורבזמןמזההמלצרים,שאחדכיוון ;להתרבותשאפובספרות,

 ~l!I~ם 13
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הגישהמזנון,חדראלהליכהממנילחסוךוכדיאותיזיההגרמאנט,רההנסיך

פיאתקינחתי jאורנז'דוכוסתופיניותמבחר •שהיתישבההספרייהאללי

דעתשבבליולילה"לילה"אלףשלגיבורכמובן-רגע,אך •לישנתןבמפית

שדשלבלבד,לעיניוהגלויההופעתו,אתהמחוללהטקסאתבמדויקמקיים

היההואאך jתכלתשלחדשחיזיוןלעיניחלףלמרחקים,לשאתוהנכוןצייתן

שאותוהרגעכיעדעזכההיההרושם jכחלחליםןןים p:ותפחומלוח,טהור

אכןאםתהיתיבוביוםמאשריותרמבולבל jעכשוויכרגעלינדמהחייתי

ליהיהנדמהיתמוטט,הכלשמאאוגרמאנטרההנסיכהאצללהתקבלאזכה

לאורךלהתהלךליקראהכלוכיהחוףאלהחלוןאתעתהזהפתחהמשרתכי

נוקשהחיתהפיאתבהלקנחכדישלקחתיהמפית jהגאותבשעתהטיילת

ביוםהחלוןלמוללהתנגבהתקשיתיכהשבההמגבתכמובדיוקומעומלנת

בתפרושתטחה, wהיאגרמאנט,בביתהספרייהלמולועכשיו,לבלבק,בואי

רקלאואניטווס.שלכזנבווכחולותירוקותאוקינוסנוצותוקימוטיה,קפליה

שהיהאותם,שעוררחיישלשלםרגעעלאלאשמחהנמלאתיהצבעיםעל

ממנימנעהעצבותאועייפותשלכלשהיתחושהואוליאליהם,כמיההודאי

בקליטהשישהפגוםמןמשוחררתבהיותהכעת,אךבבלבקעליהםלהיענג

חדווה.אותימילאהגשמיות,ונטולתטהורההחיצונית,

אללהיכנסאנוסעצמימוצאהייתיואנילהסתייםהנגינהיכלהרגעבכל

במהירות,האפשרוככלבבהירות,להתבונןמאמציםעשיתילכן .הטרקלין

ואזספורות,דקותתוךפעמיםשלושזהשחוויתיהזהיםהתענוגותשלבטבעם

שקיבלנואמיתירושםביןהקייםהעצוםהפערעלהמתחייב.הלקחאתלהפיק

להמחישועמליםכשאנויוצריםשאנוהמלאכותילרושםכלשהומדבר

יחסיתאדישותבאיזולזכורשהיטבתיכיוון jהתעכבתילאכךעל •לעצמנו

הדיבורשמאחורימפנינאהב,שבהםהימיםעלפעםלדברסודאןהיהמסוגל

הקטנההפראזהלושגרמההחדהכאבואתמלבדם,נוסףדבר-מהראההזה

בשעתם,אותםשחווהכפיההם,הימיםעצםאתבובהעלותהוגטיישל

שלנוקשותהשוות,הבלתיהמרצפותחווייתבישהעירומהכילהביןהיטבתי

לזכוראחתלאשניסיתילמהיחסכלנטולהיה-המולןשלטעמההמפית,

החייםכיהבינותיואני jחדגוניזיכרוןבעזרתמקומברה,מבלבק,מוונציה,

שכןיפים,כהנראיםהםמסוימיםשברגעיםאףכאפרורייםלהצטייריכולים

משמריםשאינםדימוייםסמךעל •לחלוטיןמהםשונהדברסמךעלכללבדרך

כבדרךציינתיהיותרלכלבערכם.ומזלזליםהחייםאתשופטיםאנוכלום,מהם

בהםשישהבדלים-הממשייםהרשמיםמןאחדכלשביןההבדליםכיאגב

נבע-למציאותנאמןלהיותיכולאינוהחייםשלחדגוניציורכילהסביר

השולית •חיינומתקופותבתקופהשאמרנובמליםשהפחותהמזהכנראה

 13 ם""ו;ו~
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כבערלאשהגיוניתדבריםמשקפת,חיתהמרקפת,חיתהשעשינובפעולות

אךחשיבה,לצורכילהםכזקקהשלאהתברכהעל-ידיממכהוכבדלוממכה,

הרגשתכפרית,במסעדהפרחוניקירעלערבשלורודהבהקכאן'-בלבם

שחריתיםשלכחוליםנחשוליםשם,-מותרותתענוגילכשים,תשוקהרעב,

-יםבתולותשלככתפיהןמהםהמבצבצותמוזיקליותפראזרתמערסלים
חתומיםכליםאלףכבתרךכלואהכותרתביותרהפשוטההפעולההמחווה,

לחרד ;לחלוטיןשרכיםוטמפרטורהריחצבע,בעלידבריםמלאמהםאחדשכל

חדלנולאשבמהלכןשנותינואורךמלואהערוכיםשהכלים,העובדהמן

לכרוכרתכיםשרכיםבגבהיםמוצביםבמחשבות,ארבחלומותרקולולהשתנות,

ביצענוהללוהשינוייםאתכיככרןבמיוחד.רבגוניותאטמרספיררתשלתחושה

ביןכמר-העכשווימצבנולביןפתעאלינוהחוזרהזיכרוןביןאך ;רואהבאין

ברדיכיעדכזההואהמרחק-שרכיםומקומרתשערתשכים,שלזיכרונותשכי

אםכן'לאלה.אלהביןהשוואהכללשלולמיוחדת,למקוריותמחוץגםלבדר'
חוליהשרםלהטילחיבור,שרםלממשהצליחלאהשיכחה,בזכותהזיכרון,

אםתאריכו,עלמקומר,עלכשארהואאםהנוכחי,הרגעלביןביכרמקשרת

מכשיםהואהר,שלבפסגהארעמקשלבקרקעיתבידודועלמרחקיו,עלשמר

אוויראותרלפכים,שכשמכרהאווירשזהמפכידווקאחדש,אווירפתאוםאותנו

לספקבראיןואשרהעדןבגןלהשליטהמשורריםניסרשלשוואיותרצח

האמיתייםהעדןגנישכןבעבר'כברככשםאםאלאעמוקההתחדשותתחושת

 .שאיבדנוהעדןגניהם
כברמודעתהחלטהבליכישאףהאמנות,ביצירתכינוכחתילביןרבין

עלייהיהשכןגדולים.קשייםליצפוייםערדעצמי,עללקבלהמוכןהרגשתי

מזהלמדישרכהיהיהואשרמה,במידתשרכהבחומרחלקיהרצףעללעבוד

אםבררכציה,הצהרייםאחריארהיםחרףעלהבקריםזיכרונותאתההולם

החלהגןאלהנפתחהאוכלבחדרכאשראלה,רירר~לערביאתלציירארצה

שעלהוורדיםאתאחרוןנוגההאירערדשםלשקוע,לצנוח,להישבר,החרם

-בשמיםעדייןנראוהיוםשלהאקוורליםשאחרונישעההמסעדהקיררת
~ורוד.מ~כןדחוס,משלו,~בFלילי~תשקיפותבעלושרכה,חדשבחומר

הגורםאחרלחפשבדחיפותוכדרשתיהיותזה,כלפכיעלבמהירותדילגתי

חיפושעצמה,אתוכפתהבאהשברהביטחוןשללטבעוחדורה,לאותה

מאושררתחוויותביןמשררהכשאניהסיבה,אתכיחשתיוהכה,בעבר.שדחיתי

המרוחקברגעוהןהנוכחיברגעשהןהיהביניהןהמשותףאשרמזרזרושוכרת

שלבטעמההאריחים,ביןהגובהבהבדליבצלחת,הכףנקישתבצלילהתכסיתי

השנייםמןבאיזהידעתילאעדההורה,תוךאלהעברפלישתכדיעדהמולן,

טעמההזאתהחוויהמןבתוכיאזשטעמההישרתדבר,של;לאמיתרנמצאאני
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חוץ-זמנימשהובגלללעכשיו,עבריוםביןשחלקההמשותףבגללאותה

היאלעברהווהביןהזהותמרגעיבאחדכאשררקשהופיעהישותבה,שהיה

ולהיענגלחיותלהנתאפשרשבההיחידהבסביבהעצמהלמצואחיתהיכולה

החרדותמדועהסבירזהדבר .לזמןמחוץאומריהווהדברים,שלמהותםעל

אותושכןהקטנה,המולןטעםאתדעתבבליכשזיהיתימידפסקומותיבעניין

מתהפוכותמוטרדתבלתיכןועלחוץ-זמניתחיתה-שהייתיהישותרגע,

זאתלתפושיכלהולאהדברים,שלהמהותמןאלאהתקיימהלאהיאהעתיד.

החושיםבידאיןגםשכךוכיווןבמשחק,צדמשמשאינוהדמיוןשבובהווה

מהותאותהאתמסגירהפעולהחותרתשאליוהעתידאפילו jאותהלהלספק

מחוץאלאהתגלתהלאומעולםאליבאהלאמעולםזושישותרקלידינו.

מןאותימילטדמיףתשלשגספעםבכלהמיידית,לiכי~נגףתמחוץלפעולה,

הזמןיעברוימיםעקבותעלאותילהעלותהכוחהיהלבדהבהרקההווה.

 2והיכשל.חזורשליוהתבונההזיכרוןמאמצינכשלובפניואשרהאבו,ד

שלהשמחותעלבדברוטעהברגוטכימצאתיקלהשעהלפניאםואולי,

פלפוליםרוח""חייבשםכיניתיעתשבאותהמשוםזההיההרוח,חיי

-זמןאותובתוכישהתקייםמהעםהחיים,עםקשרכלשחסרושכלתניים
אותםשדנתימשוםמשמימיםוהחברהשהחייםלמצואשיכולתיכשםבדיוק

כיעדלחיותכזהרעבנמלאתיעכשיוואילואמת,בהםשאיןזיכרונותסמךעל

 .העברמןאמיתירגעביונולדשבפעמיםשלוש
לעברמשותףשבהיותודבר-מה jאולייותר'הרבה ?העברמןרגערק

חייבמהלךרבותכהפעמיםיחד.גםמשניהםמהותיהואכאחדולהווה

שהיהשלי,הדמיוןאותה,שקלטתישברגעמפניהמציאותאותיאיכזבה

עליה,לחולהיהיכוללאהיופי,עליענגות jJלאצליהמשמשהיחידהאיבר

והנהשנעדר.מהאתאלאלדמייןאיןולפיונמנעבלתיחוקאותובתוקף

בתחבולהמושעיתמנוטרלת,ברזלחוקאותושלפעולתונמצאהבמפתיע,

שלשםאותווהפטיש,המזלגצליל-ריגושהרצידאשרהטבע,שלמופלאה

שבובהווה,והןממנו,ליהנותשלילדמיוןשאיפשרמהבעבר,הן-ונו' 3ספר

להזיותהוסיפהונו'הבדמגעהצליל,בגללחושישלהממשיתהטלטלה

השיגהזהלתכסיסוהודות-הקיוםמושגברגיל,חסרותשהןמהאתהדמיון

תופשת:אינהשלעולםהדבראת-ברקמשךכדי-הדמימהבודדה,רוחי,

אושררעדתמתוךכאשרמחדשיבישנולדההישות .הטבעיבמצבוזמןקצת

ולפטישבצלחתהנוגעתלכףבה-בעתהמשותףהצלילאתשמעתיכזאת

הלא-מודעאתלפניהמציבאני ] ... [אצלנו,לכלקודמתשהתבונהסבוראיניכילך"אגיד 2
 .) 1919ספטמבר ,דידוייולז'אקבמכתב(פרוסטלהבהיר"היאנועדהשאותו

 • 46-43עמ'"קומברח"ראוסאנ,ך ' Tז'ורמאתהעזובי"ל"פרנסואההכוונה 3
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גרמאנטבחצרצעדיתחתהמחותחתותהאבניםאתחשתיבגלגל,המכה

שלממהותםאלאניזונהאינהישותאותהוכר',מרקונסןהטבילהובקפלת

ונובלתהולכתהיאמנעמיה.כדימחייתה,כדימוצאתהיאבהרקדברים,

מהות,באותהלהזינומסוגליםאינםכשהחושיםההווה,עלבהתבוננות

משברימכונןשהרצוןלעתידבציפייהלצחיח,הופךשהשכלעברשלבבחינה

אתאלאמהםמשמרכשאינוועודעודמצמצםהואמציאותםואתועבר,הווה

אםאבללהם.שהועידהאנושית-גרידא,התועלתית,התכליתאתשמשרתמה

כאחד'ובעברבהווהלהיות,ישובובעברכנשמראונשמעושכברריחאורעש

מהרהעדמופשטים,להיותבליאידאלייםעכשוויים,להיותבליממשיים

האמיתיוהאנילחופשי'תצאהדבריםשלברגילוהכמוסההקבועההמהות

בקבלויתחייהייעור,גמור,מתלאאךכבר,זהמתנראהלפעמיםאשרשלנו

מחדשיצרההזמניםמסדרמשוחררתדקהאליו.המוגשהשמיימיהמזוןאת

נקלוהלה,הזמנים.מסדרהמשוחררהאדםאתאותה,שנרגישכדיבתוכנו'

עוגיתשלהפשוטשטעמהנותנתהדעתאםגםבשמחתו'בוטחהואכילהבין

המלהכילהביןנקלשמחה,לאותההנימוקיםאתבתוכומכילאיננומולן

העתיד?מפנילחשושלומהלזמן,מחוץמצוילגביו;משמעותחסרת"מת"

עולהשאינועבר'שלרגעלידיהניחהאשראופטיתאשליהאותהאבל

להאריךניתןודאי' .נתמשךלאמראה-תעתועיםאותוההווה,עםאחדבקנה

מעלעוליותרגדוליםמאמציםמאיתנוגובהשאינוהרצוניהזיכרוןבמופעי

רההנסיכהאללראשונהללכתעלישהיהביוםפעם,למשל,כךמצויר.בספר

בפריזביתנושלהשמששטופתהחצרמןעצליםמבטיםתליתיגרמאנט,

אגבכאילוכרצוני,בלבק,בחוףופעמיםקומברהשלהכנסייהבכיכרפעמים

איורבחרתיביקרתישבהםשוניםבמקומותשצוירואקוורליםבמחברתדפדוף

איוריאתמקטלגכשאניבלביאמרתיאספןכמומעצמיומתבשםיום,לכל

אתכמובןזיכרוניצייןאו-אז ".בחייראיתייפיםדבריםזאת,"בכל :זיכרוני

באלה.אלההומוגנייםיסודותושילבערךרקבעצםאך ;התחושותביןההבדל

במקוםשבהן'האחרונות,ההיזכרויותלשלושבאשרהדבריםפניהיוכךלא

ספקוהטלתיכמעטאדרבא,שלי'האניעליותרמחמיאמושגלילצייר

שבוהמקוםבעצםהחמה,בחליטההמולןאתשטבלתיביוםכמובממשותו.

שלספרייתוכרגע,היום,אושבפריז,חדריאז,כמוזה,שהיהביןשהיתי,

אורמאצילהבתוכי,שםחיתהביתו,חצרכןלפנימעטאוגרמאנט,רההנסיך

הצעד)חישתמתכתי,צלילהטבולה,המולן(טעםתחושהסביבי,קטנהבגזרה

הרכבת,קרוןאוקטאב,דודתי(חדראחרלמקוםוכןהימצאילמקוםהמשותפת

צינורשלהצורמניהרעשבמחשבות,שקועובעודימרקו).נסןהטבילהקפלת

השעשועיםארניותהיושבקיץהארוכותלצפירותבתכליתהדומהמים
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פעםעודדשכבד(כפיביעודדבלבק,במפרץערבעםלפעמיםמשמיעות

וחמים)קייצילמחצה,ריקמפואר,אוכלחדדמראהגדולה,במסעדהבפריז,

הצהרייםאחדבסופיחששהייתילזומקבילהתחושהדקמאשדיותרהרבה

חלונותמפרציהכסף,ובכליבמפותהשולחנותכלכוסוכבדכאשדבבלבק

אבן,שלאוזכוכיתשל"גוש"אחד,ברצףהמזח,אללרווחהפתוחיםהזכוכית

עלישהיהוכללצווח,ארניותהתחילושבוהיםעללאיטהידדהשהשמששעה

לדלגהואהחוףלאודךבטיולןוחברותיהאלבדטיןאללהצטרףכדילעשות

שלה,המסילהשלאודךשלי,הקרסולמןבמעטדקהגבוההעץמסגרתמעל

הזיכרוןאך .מזוזושנגררוהזגוגיותכלמוזחותהיוהמלון'אתלאווררכדי

כאובזיכרוןאיןתחושה.באותההתערבבלאאלבדטיןאתשאהבתיהכאוב

מצבותיהםסביבואפילובמהירותנשמדיםהללוואולםהמתים.שלזהמלבד

העתקהד,דקאגבזההיהולאהאוויר.צחותהדממה,הטבע,יפידקנותרים

תחושהאותהאלאהמים,צינורקולעתהלישהמחישתחושת-עבד,של

לשובהמשותפתהחוויהניסתהלו'הקודמיםכבכלרנן'במקדהעצמה.

אתעכשיושתפסהנוכחישהמקוםבשעההנושן'המקוםאתסביבהולהקים

אונודמנדיחוףשלהגירתםכנגדמשקלוכובדבכלהתנגדהקודםשלשטחו

הימיהאוכלחדד .פריזאימידותביתאלפנימהברזלמסילתשלסוללה

מזבחכידיעותהערוכותאי'דמשקאריגהעשויותהשולחןמפותעםבבלבק,

ביתשלהמוצקיםיסודותיואתלערערניסההשמש,שקיעתאתלהקביל

שהרקידכפיסביבי'הספותאתהרעידולרגעדלתותיואתולפרוץגדמאנט

אלו,מתיםתחיותבהתרחשתמיד,בפריז.המסעדהשולחנותאתאחדביום

אלמתגושש,כמולרגע,נצמדהמשותפתהחישהסביבשנולדהדחוקהמקום

היפההואהמנוצח;תמידהמנצחהיההעכשוויהמקוםתמידהעכשווי.המקום

התה,ספלנוכחכמוהחורגתהאבןעלבאקסטזהשעמדתיעדיפהכה ;בעיני

שחמקהמרגעהופעתהאתולשחזרשהופיעה,ברגעיםולהיאחזלהוסיףשואף

דקשהגיחהומודחקת,פולשתבלבק,אותהונציה,אותהקומבדה,אותהממני,

ואםהעבד.בפניהחדיריםבדם,החדישים,הנופיםבלבמידאותילהפקידכדי

 ;הכרהמאבדשהייתילינדמהלמנצח,בן-רגעהופךהיהלאהנוכחיהמקום
עדהןומוחלטותמלאותכההימשכותן'בהרףהעבד'שללתחייההקימותשכן
כדישבסמוךהחדראתמלדאותלחדולמכריחותהןעינינואתדקלאכי

הנחירייםאתמאלצותהןהעולה.בגאותאועציםעטורתברזלבמסילתלהביט

ביןלבחורשלנוהרצוןאתבעליל,דחוקיםמקומותשלאווירלנשוםשלנו

הןכולהשלנוהאישיותאתבפנינו'פורשיםשהמקומותהתכניותמגוון

ביניהםלהתחבטלפחותאומקומותבאותםמוקפתעצמהלדמותמאלצות
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 19שנמצאהזמן

נוכחלעתיםחווהשאתהלזוהדומהטמומהבאי-ודאותהעכשוויים,אלהלבין

הירדמות.סףעלבל-יתואר'חיזיון

וארבעשלושלתחייהבישקםיצוראותוזה-עתהשטעםמהכיאפואנראה

כיאףבהם,ההתבוננותאךהזמן'מןשהוחסרוקיוםקטעיאוליהיופעמים

חיי,אלשהביאההתענוגכיהרגשתיזאתועםחמקמקה.חיתהנצחית,

האחריםשלממשותםלאיהסימןואמיתי.פורההיההוארקנדירות,בהפסקות

חברתיים,תענוגותכגון-אותנולספקבאי-יכולתםביןדיו'ניכראינוכלום

אורקוב,מזוןמבליסתהנגרמתלאי-נוחותגורמיםהיותרשלכללמשל'

פועל'הואנפשייםמניעיםמ~לוהיינו-הךשהלאהתחזות,שפירושהלידידות

מקריבהואכייודעחברעםפטפוטשעתלטובתעבודהשעתעלהמוותראמן

בתוךאלאידידיםאינםשידידים(היותקיוםלושאיןמשהולמעןמציאות

אנולבנובעומקאךאתו,משלימיםואנוהחיים,למהלךהנלווההרךהטירוף

משוחחוהואחייםהרהיטיםכיהמאמיןהמשוגעשלמשוגתואתבומכירים

ביוםעליששרתהלזובדומהסיפוקם,לאחרהבאהבעצבותובין-איתם)

מנתעלאגב,ביותרקלמאמץ'שעשיתיכךעלאלברטין'בפנישהוצגתי

שהשגתימאחראלאקללינראהשלא-הנערהאללהתוודע-דברלהשיג

אתאהבתיכאשרלחוותשיכולתיזהכמויותר,עמוקתענוגאפילואותו?

החרדהבאמצעותההיפוך'דרךעלאלאלמעשההוחשלאאלברטין'

ביוםכמולהגיע,עומדתשהיאבטוחכשהייתיכישם,חיתהכשלאשנתקפתי

זאתלעומתעמומה,ממועקהיותרשארגישחשבתילאמהטררקדרו,שחזרה

וגוברתגדלהשמחהמתוך-שהתעמקתיככלמעלהמעלההתלהבותיעלתה

שלחדרהאתחדריאלהכניסאשרהחליטהבטעםאוהסכיןבצליל-מצידי

באשרלפיכך'צדדיה.שניעלקומברה,כלאתובעקבותיוליאוני'דודתי
בה,ולהתמקדלדבוקעמיהיהוגמורמנויעכשיוהדברים,במהותלהתבוננות

אתאליהחזירההמפיתשלשנוקשותהבזמןספק,אין ?דרךבאיזו ?כיצדאבל

בוקר,אותושהיהכפיהיםבמראהרקלאדמיוני,אתליטפהרגעלמשךבלבק,

לאןבהתלבטותצהריים,לארוחתבתאווההרוח,במהירותחדרי,בריחאלא

המסתובבותמלאכיםשלכנפייםאלףכמוהאריגלתחושתקשורזהכללטייל'

אתהמשיכההאבניםשתישלשאי-אחידותןבזמןספק,איןבדקה.פעםאלף

ובכלהכיווניםבכלמרקו,ומסןמוונציהבישהיווהיבשיםהקלושיםהדימויים

אתהכנסייה,אלהכיכראתמחברשמה,שחוויתיהתחושותבכלהממדים,

אתהעיניים,שרואותמהכלואלהרציף,אלהתעלהאתהכיכר,אלהרציף

לא,אםהפיתוי,ביהתעוררהרוח,בעיניאלאנתפששאינוהתשוקותעולם

בעיקרנקשרושבעיני-המיםברחובותולהתהלךלחזורהשנה,עונתבגלל

המחשבהעלהתעכבתילאאבללבלבק.לשובלפחותהריונציה,של-לאביב
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מציירששמםכפיאינםהמקומרתכישידעתיבלבדזרלאלרגע.ולוהזאת

עיני,מולנפרששמקרםבשנתי,בחלרמרתי,אלאאירעולאכמעטוכבראותם,

שאנוהרגיליםהדבריםשארשלמזהלחלוטיןהמובחןטהורחומרעשוי

אותםהעליתיכאשרעשוייםהםהיושממנוהחומרגםשהיהונרגעים,רואים

דימויילחלוטין,אחרמסוגלדימוייםהנרגעבכלאפילוואולם,בדמיוני.

זהאתרכיבה,בשבתיהרגשתילאבלבקשליופיתאתכיידעתיהזיכרון,

פעמיםשם.השניבביקורילמצואהצלחתילאהזיכרון,שליופיובי,שנחרת

לא ;בתוכישהיהמהאתבמציאותלהשיגהאפשרותבאיהתנסיתימדירבות

לטנסרנררילבשרביארבבלבק,השניבביקוריולא 4מרקןסךבכיכרזההיה

הציעהשרקוהנסיעההאבודהזמןאתלמצואשיכולתיז'ילברט,עםלהתראות

בפינהלעצמי'מחוץמתקיימיםאלהנושניםרשמיםכיהאשליהאתשרבלי

רציתיולאחיפשתי.שאחריוהאמצעילהיותיכלהלאכלשהי,כיכרשל

סוףכלסוףלבררהיהבפנישעמדהענייןכינוספת,פעםשוללעצמילהוליך

מהאתלהשיגניתןואנשים,מקומרתנוכחתדירמאוכזבבהיותיאכן'אם

ההפך)אתוגטיישלהשביעייהכמדרמהליאמרהאחתפעםכי(אףשחשבתי

כימכברזהשידעתיבדרךנוסףניסוילעררךאפואעמדתילאמהשגה.כנבצר

יכלולאלייצבשניסיתיאלהכגרןרשמיםלכלום.אותילהובילעשויהאינה

להיוולדם.להביאאוניםחסרתשחיתהישירההיענגרתעםבמגעלהתפוגגאלא

שלמההבנהלהבינםלהשתדלחיתהוערדערדמהםלטעוםהיחידההדרך

הייתילאלעומקם.אותםלהבהירפנימה,בתוכיכלומרחיותם,במקרםיותר,

התמחשאשראלברטין'עםלחיותמהעונגיותרלאבבלבק,עונגלדעתמסרגל

לחשובאותיעוררוואשרשנחיר,כדרךבחיי,האכזבותוסיכוםבדיעבד.רקלי

האכזבותביןיצרלאפעולה,זולתאחרתצררהללבושצריכהממשרתםכי

אכזבתכיהיטבחשתיקיומי.לנסיבותומותאמתבלבדאקראיתזיקההשוכרת

לפישלובש,מגווניםפניםהןאלאמזר,זרשרנותאינןהאהבהואכזבתהנסיעה

שלבעשייהארחומריבעינוגלהתגלםשלנרהאוניםחוסריחול,שעליוהמקרה

הכףמצלילביןשנגרמהחרץ-זמניתשמחהארתהעלוחשבתיומששבתיממש.

שהציעההאושרזהשהנה"אפשר :בלביאמרתיהמולן'שלמטעמהרבין

האהבהבמנעמיאותרכשבללטעהוהואמהסונטההקטנההפראזהלסודאן

בישרהשעליואושראותרשזהראפשר ;האמנותיתביצירהלגלותוהשכילולא

-הסונטהשלהקטנההפראזהשחיתהמכפיעל-חומריתיותרערד-לי
להכירזכהלאשסודאןשביעייהארתהשלוהמסתוריתהארגמניתהקריאה

למדתכתבהשניביקורולאחדובגפו.אמובחברת , 1900בשנתפעמייםבוונציהניקדפדוסט 4
אליה."לשובהכוחבישיימצאמכדיאושרשלקברותביתמדייותרהיאבשבילי:"ונציהקאטוס
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כך'אוכך ?בעבורםשנוצרההאמתנגלתהבטרםאחדים,כרביםשמת,כיוון

קריאה,לסמלבהחלטחיתהעשויההפדאזהשכןלמועיל,לולהיותיכלהלא

היה."שלאלסופדסודאןאתולהפוךתעצומותלברואלאאך

עלההזיכרון'שללתחייהקימותבאותןשהידהדתילאחדזמן-מהזאת,עם

התרשמויותגדמאנט,בצדבקומבדהעודואפילואחד,באופןכיבדעתי

לאהסתירואשדהיזכרויות,אותןכדדךמחשבתי,אתלפעמיםגידוסתומות

במאמציםלגלותשניסיתיונדיריקדדימויחדשה,אמתאםכינושנהתחושה

שלנובאידיאותהיפותהיוכאילומשהו'לזכורכדיעושהשאדםאלהמסוג

ואנומעודנו,אותןששמענובליאלינוחוזרותשכביכוללמנגינותדומות

שכבדהראהזהדברשכןהנאה,מתוךנזכרתיולרשום.להן,להאזיןמתאמצים

לנוכחעצב,מתוךגםאךבאופיי,יסודיקוליוהחזיראדםאותוהייתיאז

דוחיעיניאתמיקדתיבקומבדהוכבדצעד'שוםעשיתילאמאזכיהמחשבה

חלוקפרח,פעמונים,מגדלמשולש,ענן,בו,להביטעלישכפהכלשהובדימוי

ואותואחדמסוגדבר-מהמונחהללולסימניםמתחתשאוליבהדגשהאבן'

ההיידוגליפיםסימניכדדךתדגמושהםמחשבהאיזולחשוף'להשתדלעלי

היההפיענוחכיספקאיןחומריים.חפציםדקמייצגיםהםכיהאמינושאנשים

תופששהשכלהאמיתותשכןכלשהי.אמתלקרואאיפשדלבדוהואאךקשה

חיוניפחות,עמוקמהדברבהןישמלאאודשלבעולםוכמסורגבמישרין

באמצעותכורחנובעלאלינומעבידיםשהחייםאמיתותאותןלעומתפחות

ממנהלחלץניתןאךלחושים,מבעדחדדהשכןחומריתהתרשמותהתרשמות,

בישטבעזוכמובהתרשמויותשמדוברביןכ.ךאוכךבקצרה,הדוח.את

שתיבהבדלכמובהיזכרויותאומדטנוויל,שלהפעמוניםמגדלימראה

התחושותאתולפרשלהשתדלהייתיצדיךהמולן'שלבטעמהאוהמדרגות

מןלהוציאכלומדולחשוב,לנסותרבים,כהולמושגיםלחוקיםכסימנים

לישנראתהזוודדךרוחני.לשווה-עדךאותולהמירשהדגשתי,מהאתהעלטה

מתגודדותהמסקנותוכבד ?אמנותשליצירהלאאםהיאמהויחידה,אחת

שלטעמהאך Sהמזלגצלילשלגםמסךבהיזכךךיךתמךךבךאםביןכי ;במוחי

לחפשניסיתימובנםשאתציודיםבעזרתהכתובותבאמיתותאוהמולן'

מסובךחרטומיםספדיצרו-שוטיםעשביםאופעמוניםמגדלי-שםבמוחי,

כמותלינמסרוכילבחור,חופשיאינניכיחיתההעיקריתתכונתןומסולסל,

לחצרניגשתילא .שלהןהמקוריותחותםאתבזאתחשתיהסתםומן .שהן

הדרךעצםאבלניגפתי.שבהןהלא-ישרותהמרצפתאבנישתיאתלחפש

שאותוהעבדשלהאמתעלחלשההתחושהנתקלהשבהההכרחיתהאקראית,

כף.ולאמזלגהופיעשבהןהטיוטותמאחתשריד 5

G~ 
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להעפילבחתירתהחשיםשאנחנוהיותששיחורה,הדימוייםלתחייה,הקימה
עלהשליטהגםזוונמצא.השבהיששלבשמחתוחשיםאנחנוהאור,אל

בעקבותיה,העוליםזמנהבנימרשמיםהמורכבתכולההתמונהשלאמיתותה
אוזיכרוןאשרושכחהזיכרוןומגרעת,תבליטוצל,אורשלבדוקתואםבאותו
להכיר.יוכלולאלעולםמדעתצפייה

שהתודעהכמדומה,~לט,(סימנינעלמיםסימניםשלהפנימילספראשר
המגששאמודאיכמוהקיפה,נתקלה,חיפשה,החת-מודע,אחרבמסעהשלי,

זוקריאהכלליבשוםלילסייעהיהיכוללאאישקריאתםשלצורךבמצולות),
להשתתףאומקומנואתלמלאיוכללאאחדאףשבויצירהשלמעשההיא

עלאנומקבליםמטלותכמה !לכתיבהעורףהפוניםרביםמהכןעלאיתנו.
דרייפוספרשתזואם-מאורעכל !הזאתהמטלהמןלהתחמקכדיעצמנו
הספראתלפענחלאכדיחדשיםתירוציםלסופריםהמציא-המלחמהואם

שלהמוסריתהלכידותאתלשקםהצדק,ניצחוןאתלהבטיחדרשוהםהזה,
אםבלתיאלההיולאאולםספרות.עללחשובפנאילהםהיהלאהאומה,

אחרות,במליםרוח,שארבהםהיהלאשובאוהיה,שלאמפניתירוצים,
אתממציאההתבונהואילוהחובהאתלנומכתיבהאינסטינקטכיאינסטינקט.
כוונותבאמנות,מקוםלהםאיןשתירוציםרקממנה.להשתמטותהתירוצים

שלוילאינסטינקטלהקשיבאמןחייבורגערגעבכלהשום,כקליפתייחשבו
החיים,שלהקפדןהספרלביתביותר,המציאותילדברהאמנותאתשהופךמה

שהכתיבההיחידגםהואלפיענוח,מכולםהמפרךזה,ספרהאחרון.הדיןוליום
באיזוהךהיינוגופא.המציאותבידיבנוש"הודפס"היחידהמציאות,לנו

שעשוההטבעה~קבתהגשמית,תבניתהמדובריהחייםבנושהותירואידיאה

התבונהשיצרההאידיאותשלהם.ההכרחיתלאמתהערובהעדייןזובנוי
שרירותית.בהןהבחירהאפשרית,אמתהגיונית,אמתאלאלהןאיןהטהורה

היחיד.ספרנוהואבידינו,הרשומיםאלהלאהמצוירים,האותותבעלהספר
אבללוגית,מבחינהמדויקיםלהיותיכוליםאינםיוצריםשאנושהמושגיםלא

כאשרקלושהחומריותהותהא-התרשמותרקאמיתיים.הםאםיודעיםאיננו
ועללאמתקנה-מידההיארק-יהיהכאשרנתפשבלתירישומהויהאתהיה,

להפיק~דעאםמסוגלת,היארקכיהמוח,על-ידילהיקלטראויהלבדההיאכן
ההתנסותצרופה.שמחהבוולתתשלמותיתרלידילהביאוהאמת,אתממנה
התבונהפעולתהמדעןשאצלזהבהבדלמדע,לאיששהניסוימההיאלסופר
לפענח,עלינוהיהשלאמהבדיעבד.באההיאהסופראצלואילותחילהבאה

מעצמנובאלאהוא.שלנולאלפנינו,נהירשהיהמהאישי,במאמץלהבהיר

לאחרים.ידועואינושבתוכנוהחשכהמתוךשנםל.ץמהאלא

ישורוןחליתמצרפתית

 13ם 11~ו;ו
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- ...אל-רבישאבראהים

היםאלדה iא

~ה~כי~לןשות qליגכן ,ם;הר

 9תו;כ 7צוללסךיג:רי:פר~ךים, [i~זק,ילא 7t7זז
:;גןררערג:;ויף.~ה 9 ~אוס~ה~;גה, יי:זז;r~~~ז5ל ~י~~~

ך~.ןל~ב p: ,ה;ג;:~ ,ב~~ם jJחר~יף
:;גלכ~ג:רי Qfת 9?7ןק;וךןקריר~צ;רף

w חיאלןצ;רף:p 7מוt ,זשי~ליף.דת:i1 זרים.~ים
WiJ ז:ייר 9 ~ 9 י;7~סערןהק,טf 9~ין~יןהR .ליו

ז:יצ;ר~ק.שזזם~ר~יט, iP.iJז5תרג qe_ןזק~צ;רף

 .~ליף~יןךtק~ע~ט iJך

ך~ם fסו~ר~צ;ר~לם,זזלם,.רש, JJ~דין,
;גרים. Rמר:;ויל!$צפה

ז;זץףס~.ןל~צ:י~לה~ר~יןף, IJסר~זזם
~ל Wךגא~תדק~שאוצ;רף, ~י~ך~סר~וכזזם

 1:5~י11נ,ים
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בר~ר.לבתרן fבףןה R~ה vלם, 2ל Wיןה 1W;כינרת 9

לבף Wסכזכזג~~ךן iJמ~שו.ררז,נלות
 .םיך~~~ iJלץ~ברת~זרדן iJשףררסיר

ונמכרחרבשכיריבידינשבהכאשרבפקיסטןכמורהעבדאל-ררבישאבראהים
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 .ז=iן~ל .ר~.ק~גף~הי~ת~ץמף
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' : T •,• T T 

ואלהשופטיםאל ... -: . : ... 

tt דW יiJ פףן~~. 
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האשמה,משאאתלשאתהע;לם, nנ;כלהם,ףתנף
: "0"T -T T ""T 0,' ז-:ז-ז

הזאת.הr-ומימההפפששל
•.• -."" ."" -: • T -

הזפשאאתלשאתוההיסט;ריה,ילדיהם nנ;כלהם,r-ונף
 ד-- ... ••ד:ד : ·-: ... ··:-- •:ד :

הזאת.הזפדלזלתהחפההפפששל
- •:•,•:•,,:- ד-- ......- ...

 .השל;ם""מגפישלניריהםהזפישרתהזאתהפפש
-''. •,• -'.''•' .. ,: - t •• • ".' •,• •• • T T -

מחמשיותרכברבגראנטנמרמוחזקלילדה.אב , 33בןבחרייניאל-דסארי,ג'מעה
המודיעיןאישמאתהתיל"גדרות"ביןבספרתוארושחלקםעינויים,עברשנים.

צבאשלטונותולדבריבצינוקהוחזק 2003סוףמאז .סאראריק ,האמריקאי
פעמים. 12להתאבדניסההבריתארצות

עבד-אלעזיז

אתלונןלא

לי~~זרכה~ללה,זףלת~~יזקהף,י 9לס ה~~~ךל"א~סי~ףל~גי~ג;ול;גןל"א

~ללה.
ךשףךיםמף~ףל~יללה, 5'1

~:;ושף~י!~ים iJנף t:ג;ולו~~לף •זףלג;וף~סי'ף 5'1ל~גי~ג;ול;גןל"א
~לים p:ל ע~~~~ף~יע;ך p:~דז' v:;נגן;ךין n~תג~tקי

א·זק,ר.~י~יr-ו;ןהךמ~דת~ןה,~י~י:;ןלנףת ,;;tליזק~סזל~ל.~ח Wמ

 ·~~יד י~;:י~iויף W~זן ,:;נסזי~ן 9ף~~זסל WW ,ל~ל~ח Wמ
ל~י 9 ~ י~?זi 1ר~מף~הליס~~יק W ,ל~ל~ח Wס
ע;לם. vךנ;ןל~ל,~ח Wס

כאשרהסעודית,ערבריאד,באוניברסיטתלימודיוחרקאתסייםעבד-אלעזיז
הביתהלהשיבכדילשםיצאהוא .באפגניסטןשלהבמתקפההבריתארצותפתחה

לידינמסראפגניבכלאשערנהאחרינאט"ר.נוחרתבידינעצרוהשנייםאחיו.את
דבר,שלבסופרשוחרראחיולגראנטנמר.אחיועםיחדונשלחהבריתארצותצבא

משפחתו.שםאתלפרסםלאביקשבכלא.נשארהואואילו

 13מו:ו""ם
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ט oדומסלםעבד-אלרחיםשייח' ... : . 

פרגמנטיםשני

1 • 

נבא.לאאביאבלהחג,נבא
T T '•' T -: ' -: T 

קף;ה. ?i;אל"א

החגלחםאתאוכלאנינבדמעותי
:• ; -:-• •• •,• ,'' •,• •,• T 

ן;נד.לי~ין

 .-:--:- .. . :- ...-- ?אבימאהבתנשלז-וימי:ןףע
 ?~רדף ך~-ל~ י~~ןגי:ןף~

2 • 

:p סהול.םסלבמו~~ P. לתjJ ףף~

לrזל"ם.זכי'יזגןקז?ייךלףב, p:סרותלןקי י~~~ך

חורין~י fהם wחו~:;ויםס~בוד.רי 9ווכד~ים r;rס~

עבדים.הםאבל
;-T '' T -; ' 

;נה Wס~ו;זי P.t ~~ל~ף י~~
יוסד.~דולהדףת [lיוד~ י~~ס~ה,לףב p: ~~;כז,ףן~,ך

שחיברפקיסטני,ואינטלקטואלמשוררהואדרסטלם ?:91עבד-אלרחיםשייה'
אחיו)עם(יחדבגראנטנמרמאסרובעת .-2001בשנאסרלפניספריםכעשרים

הבריתארצותצבאהחריםרובםאתפאשטף,כלשרנו,שירהשררותאלפיחיבר
שהשנייםאחרי , 2006באוקטובר . 2005באפרילואחיוהואשוחררוכאשר

הביטחוןשירותבידיהמשוררשרבנעצרמעצרם,עלזיכרונותספרפירסמר
עקבותיו.נעלמוומאזהפקיסטני

G Elטl!I~ 
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תאני o ~ךו,.r:~דיק

הכאבאםאפילו

ע.וברצע eחבכאבאםאפל~ :-. . : .. -... -.. 
 .נרל eלטמזרדלחידתמבדח

,,• : T : • T : -•• 

מתמשכיםננכלאח~מיםאםאפל~
 •:-:• ····-.- •ד-. ·-:

שנצא.ידםלחידתמבדח
,•' ; T • : .'' •• •• 

הסעודית.בערבשגדלסיני)אתני(מיעוטאוגוריהוא 33בןז.ךך~סתאני;,זדיק
ש"הרדה"עדועונהקאעדהאלארגוןבידינחטף ,באפגניסטןשהיהבעת ,-1997ב

 • 2001עדקנדהרבכלאהטליבאןבידיהוחזקלאדן.בןארסמהאתלרצוחבקשר

בינוארלגראנטנמרשלחרחרוהםסיפורואתלהםסיפרהאמריקאיםהגיעוכאשר
שוחרר.כךאחרחודשיםשישהרהטליבאן.קאעדהאלעםקשריםעל , 2005

לארדיצחקמאנגלית

 5::1~ו;וננם
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פארןמרגו

סיפוריםארבעה

אדומהגויאבהרציתי

שתו~ןגויאבותעץלה?"היהגויאבהלילתתיכולה"אתפריו,לגברתאמרתי

ביקשתיאזאחת.גויאבהלינתנהוהיאמתוקות,היווהןומחייך'וזורחאדום

הייתיואזלי.ונתנהאחד,ורדליקטפהוהיאבורדו,בצבעאחדורדאחד.ורד

וגםקשתותהרבהשלמרחקהמרוחקהמסגדי,לביתהביתה,במסעממשיכה

אתולראותעליהם,ולנוחלהשתטחשאפשרשטוחים,לבנבניםסלעיםכמה

עמקשלנרקיסים,גםבהשישהחומה,האדמהבקור,המהבילההאדמה,

לימראהשהיהההוא,האיששללביתלפעמיםנכנסתהייתיבדרך .זבולון

ובתחתיתהמוארכתקרטוןסימנייתעלאותכלהא-ב.אותיותאתולחברתי

ואזהזאת.הגלגלתאתלסובבאהבתיכל-כך .~ ,5ז ,$%התנועותעםגלגלת

שלי'תהיהאחתשאותרציתי "?אחתאותלקבליכולה"אניבו'מפצירההייתי

לינתןשהואעדלהפציר'והמשכתיהפצרתי'אז .יחסרזהשאזליאמרוהוא

שאניליוחשבתיידי,בשתיעליהושמרתיאותה,ולקחתי ,]פ[לאפ'האותאת

אזקיבלתי.לאוכברלמחרתיים,וגםלמחרתגםהתחננתיאות.עודרוצה

לי.ולקחתיפריו,הגברתשלבחצרגםבשקט,עמדתי

להסתיר

למפתני,עדשמגיעיםהנודדים,החולותהחולות.עלעומדצריף.אני

גםשפוניםקטנים,וחלונותמשופעגגליישאלי.נכנסהחולנפתחתוכשהדלת

החוליות.ביןבודדלהיותנעיםכל-כךזהלי.טובוזהבי,מכהוהשמשדרומה.

מישהו,אלינכנסלפעמיםעשן.לסגולשםשהופךוההר,הירקרקהיםבין

יכולהואשבובית,איזהלויששהנהומרגישהחלון'אתוגםהדלתאתוסוגר

נעים.כל-כךזהגופו.עםלהיות
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הואוכךקטנות,מראותבושישבד,החלוןעלושםהזה,האישנכנסוהנה

 .החוץמןיותרעודעצמואתמפריד
הים,רצפתעלשהיומכתשות,;מיניהיםמןששלהאבנים,שםהואובחצר

אליו,מגיעיםשצוללניםהמים,בתוךכברשהואכפרהקדמון.האדםשלבכפר

בחצר.עכשיועומדותהאלהוהמכחשות

והאישפחות.נודדיםכברשהחולותורואהסביבתי,עלומסתכלעומדואני

יכולתיוהנהאותה.הביאוהואריחני'סלטירקות,סלטלקצוץהתחילהזה

הםיותר.עודהסתתרוהםואזיכולתי.הנההצריף.בתוךשניהםאתלהסתיר

שיכולמישהו,להיותרציתירציתי?אניומהלשמיכות.מתחתהסתתרו

 .להסתיררקולאלהסתתר

שיקרהרוצהאנימה

לושישהספר , The Feudal Kingdom of Englandהספראתלקרוארוצהאני

ישהזהלספרבירושלים.יד-שנייהבחנותאותומכרתיאבלירקרקה,כריכה

הכריכה.עטיפתעלאנגליהמפתשלציור

זמן,הרבהמדפיעלעמדהואבו,לקרואשהספקתילפניאותומכרתי

ברחובבירושלים,אותוקניתישהרילמכירה,לירושליםאותווהבאתי

חנותאלרבותבמדרגותעליתיכושלות.ברגלייםאותוהזמנתיבן-יהודה.

השנייה.בקומהשנמצאתמאוד,ומכובדתאפלולית

תמידאבלבספריות,בולקרואורציתידירות,הזההספרעםעברתי

התרדמותבגללקראתילארובםשאתספרי,ביןמיוןעשיתיואזנרדמתי.

האלה.

בחיפושיםרעדושרגליעדברחובותשוטטתיהספר.עםלירושליםבאתי

ואמרתיקודם,אותןראיתילי.נעלמותהיוהןכךואחרשמצאתי,החנויותאחר

אכנס.חזרהשבדרךלעצמי'

שלהחנותידעלהמלכהשלומציוןלרחוביפומרחובהירידהאתירדתי

מכורכיםהחדשה''הבריתספריאתשלהםהראווהבחלוןש~מףהמיסיונרים,

אתשמושכיםמוזהבים,דפיםוקצותסימניותעםושחורותחומותבכריכות

אבן,לשםשזרקמיהיהכךושאחרהזה,ביופילגעתשרוצההיד,ואתהעין

הזה.החלוןאתוניפץ

ששםעליושאומריםלמקוםשהגעתיוכמעטלשם,הירידהאחריאז

עצמיאתלסובבהצלחתיואיכשהובממילא,שםהרצל'תיאודורהתאכסן

הכביש.אתוחציתיימינה,פניתיעקבותי,עלולחזור
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לחנותמחוץשעמדו'יד-שנייה:שלהספריםערמותאתעיניצדווהנה

עםהחלפתילחנות,נכנסתיבירושלים.יפורחובבפינתקטןברחובאחת

יפההענברים,צמידעונדת,שאנישהצמיד •ליאמרהוהיאמלים,כמההמוכרת

הירקרק,הספראתגםוהצעתימכרתי,אזאותו.למכורמוכנהאניואםמאוד,

אותוקנתההיא . The Feudal Kingdom of England ;בדרכיםאיתישהלך

הםוגםהילדים,עמדוומאחוריווהסתכל,שלומאירעמדבצדקטן.בסכום

שאלות.אותוושאלו •הסתכלו

להיותהספרהמשיךאילוקורה,היהמהלעצמי,לדמייןמנסהואני

ממנומציירתאולי,הייתי,אבלבו,קוראתהייתישלאכנראה,בחברתי.

ציורים.

הספריםואיפהלמהאזנרדמת.אניכי ?קוראתהייתילאאנילמהאז

 ?התרדמותשמאחוריההםוהגברים

בא?אתהמאיפה

מודיע,אתהמההבנתילאואניהגג,בעניךליהודעתחלום,שאתה,נזכרתי,כן,

בליללוהתעופףהצפונית,האחורית,שבחצרהקטןהוורודהסטודיושלוהגג

חלוני.אתוהחשיךסערה,

למצואיכולתילאאלה,בחייפ·ה, w:pלהתנחם,ליועזרתשבאתזוכראתה

ראיתיהמזוהההשיחהובחלוניתשלי,הניידלטלפוןשיחהקיבלתיואזנחמה,

למשקפיים.שדומההאינסוף,סימןאת

מתהלכתאנישבהםהאלה,בעולמותפה,היהשכשהואשלי,אבאואז

אלי.קשההיההואעכשיו,

סימןעםהניידלטלפוןאלישצילצלאבי'שלקולואתאליהבאתוהנה

שאבאדאגת,ואתההזה,הטלפוןאתלהריםהספקתילאהצג.עלהאינסוף

וייןנארעלע,"מוטקעלע, :ביידישחיתהוההודעההודעה.ליישאירשלי

תהייואלתבכי,אלאווילונת,"טפשונת, jטרוריג"אזרינישטדייאיןנישט,

ואניהקצוות,שלהמרחקיםלמרחבינעלםאבישלקולוואזעצובה."כל-כך

פה.היהשהחלוםאחריגםהתנחמתי,

 i3~ו;ונ_נם



33 
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פרלמןנאורסיגל

ידועאינועוד•ופיה

"זךשירתשלועוצמתההאםבגידתאופוזיציונית,לשון

המאוחר"

עושה.מכונהרקזהאת .עצמיעללחזורשלאמכאניות,מפניברחתיאניחיי"כל
מפני .מקודמולהתנתקמוצלח,לאאומוצלחניסיון'רקזהספרכללכן

שמצפיםמהשזהלהיותיכולביותר.הגדולההסכנהזואויבת.היאשהמכאכניות
 ) 1997 , 198 , 77עיתוןבסר,ליעקבבראיוןזך(נתן ".עצמךעללחזור .ממך

מתמשכתאכזבהלמעיןזךנתןשלשירתוהפכה ) 1984 ("אנטי-מחיקון"מאז

חסדנטתהלאהביקורתגםהמוקדם"."זךלאוהביכלומרהמשורר'לאוהבי

פהגרלאכברו"הזמיר 1996בסביבה",שאני("כיווןהמאוחריםלספריו

שלאגםלפעמיםהתקשורת,באמצעילככבאמנםהמשיךזך .) 2004יותר",

עלקבועטוראפילופיוסםפובליציסטית,כתיבהלכתובהמשיךבטובתו,

אותהכלכאילודומהאבלהמורים,הסתדרותביטאוןהחינוך",ב"הדשירה

המוקדם"."זךשהיהבעתשעשההסימבוליההוןאתחיעת

לערער:קשההשנים,במשךקיצוניבאופןהשתנתהזךששירתהטענהעל

לכינויזכושאףמובהקים,היכרסימניבכמהמתאפיינתהמוקדמתשירתובעוד

כמו-אליר~ירת,חזרותמרוחק,אינטלקטואליזםא-סנטמינטליות, :זך""נוסח

שלושכבותיודע"),שאינניבאמתיודע.("אינניתדיר"השולל"הרוחחשדנות

חומקתבסביבה")שאניב"כיוון(בעיקרהמאוחרתשירתוהריחריפה,אירוניה

ליריים,(שיריםשונותשיריותבצורותמגוונתמהיותהלבד ;"נוסח"מכל

פטפטניים,כמעטארוכים,במשפטיםמתאפיינתהיאדיוקן),שיריפזמונים,

כךאלה,שינוייםקונקרטיים.ולזמןלמקוםובהיענותאוטוביוגרפילבבגילוי

אדבריופיהשעלזך,שלהמאוחרתשירתולרעתפועליםאינםסבורה,אני

הניסיוןתחתשלה,כלליהפיעלמתוכה,אותהלקרואמחייביםאלאכאן,

המוקדם".זך"נוסחפיעלאותהלשפוט
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מהקובץאכזבתואתהמנמקהירשפלד,אריאלמאתרחבציטוטהנה,

 :בסביבה"שאני"כירון

הגיאומטרית,הנקודהאלאהרודנימנהיגהלאהעברית.השירהשלמרכזההיהזך
האחרון.בדורבעבריתהספרותיתהמחשבהנשענהשעליהכמעט,הערטילאית

 ..."אני"המלהשלהחמורבמובןהישראלי,ה"אני"שלהמובהקמנסחוהיההוא
לא :בעבריתחדש-ישןמסוג"מקרם"עלהעבריתהשירהשלמרכזהאתהעמידזך

המופשטהמקום .כלשרןהקשורהנפשאלאהיונה")ב"עירתרמן(אל"ממלכה"
לכלההכרחיהחתרנותמקדםעלשמרבמהותו,"גלותי"לעולםשהואהזה,

נקודתמעיןאלאאסכולתי,ארכוחנימנהיגלאדןהיהכךמשרםאמנות.מעשה
להריםהחירותכוחאתממנהולשאובמבטםאתלהשעיןרביםיכלושעליהמשען
ה"מקרם"מןעצמוהגלהזך ] ... [באמתשוניםלשיריםפתחהיההואעולמם.את

ממשבפועלהעבריתהתרבותמתחרםיצאמשמערתיזמןפרקובמשךבה,שתפס
משוררשלהזאתההיחלשותמקרמה).בגבולבאמתקשוריםהארץגבולות(אם
לאמשמעותיתהיאהזה,הדורשלבצמיחתוגורליכהתרבותיתפקידבעלעברי
בעמדהמדובר(ואיןהראשונההאחת,כשעתרברשמילאהתפקידמןפחות

אתפיתחלאזךהשנים).במשך •אחר-כךבפועלשביטאוהפוליטיתהקיומית
בשינוייםההתפתחותאתוהמיראותרזנחהואשונים".ב"שיריםשהציגה"אני"

הספרמןהזה.הישראליהדורשלתולדותיוהיאה"אני"התרוקנות("שונים").
החלוליםפניומאחוריהמשתרעתהטרגדיהשלפניהונגליםערליםזךשלהאחרון

 ) 10.5.1996וספררת,תרבות("הארץ",הדור"של

עלהעבריתהשירהשלמרכזהאתהעמיד"זך :הירשפלדכותבגיסאמחד

המופשטהמקום ...בלשוןהקשורהנפש ...בעבריתחדש-ישןמסוג'מקרם'

לכלההכרחיהחתרנותמקדםעלשמרבמהותו,'גלותי'לעולםשהואהזה,

ובמשךבה,שתפס'המקום'מןעצמוהגלה"זך :גיסאומאידךאמנות",יצירת

במיליםממש".בפועלהעבריתהתרבותמתחרםיצאמשמערתיזמןפרק

הטובה""הגלות"רעה".והאחרת"טובה"אחת ;"גלריות"שתייש :אחרות

ובתוךהממשי""למקרםמחוץהמוקדמתזךשירתשלהתייצבותההיא

חשובהממשי"."המקוםאתזךשלעזיבתוהיאהרעה"ר"הגלרת"הלשון",

זךחי-1978ל 1967השניםבין :הביקורתמןנעדרשאינוביוגרפיפרטלציין

המחשבהמקרם,מכלשלו.הדוקטורעבודתאתהיתר,ביןשם,וכתבבלונדון

מרכזיתפקידמילאהמשוררזך :כךרקלהתיישביכולההירשפלדשלהסותרת

הארץאתובעזיבתוהשירית,האסתטיקהלטובתהכאן-ועכשיואתש~~ןכמי

הפואטיה"אני"הזה.המכונןהעיקרוןללאזנוחההעבריתהשירהאתהותיר

"אני",אותרהוא-המאמראתשכתבבעתלפחות-הירשפלדמתגעגעאליו

התפתחותוושאתזךלכאורה,זנח,אותרה"אני"העולם",אזרח"אנישלזה

המגולמיםהדור"שלהחלוליםר"פנירה"אני"התרוקנותב"שינריים".המיר

אפוא,הם,הירשפלד,זאתשרואהכפיבסביבה",שאניב"כיררןבולטבאופן

שלוהרצוןלחוסרהגורמיםוהםבסביבה"שאני"כירוןנגדהמרכזיתטענתו

המאוחר".ב"זךלקרוא

 1 ~ם 1111,.1מ
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בשירתוזךשהעמידהחדש"המקום"כיטועןהואכאשרצודקהירשפלד

שירתוגםבחלקה,לפחותכיונראהב"לשון",הקשורהנפשהואהמוקדמת

בעיקרהפוליטיים,שיריוהיאלכךביותרהבולטתהראייהכזו;היאהמאוחרת

מחוץהפוליטיתלמציאותישירותמתייחסיםשאינםמזרחית",ב"צפונית

"משבהשירלמשל,כ,ךבדיוניים.במבניםככולם,רובםעטופים,אלאלשיר,

 :מזרחית"ב"צפוניתהמובטחת""הארץהשעראתהפותחחמה",רוח

~ w ךץ 1$ךזכזקהר~זכבR ז,נ~;וג~.ךת,ךץ

ךברךיםדחילסךחרב, ק~~~~;~לים

~ lf א~~ w .ת~.ל~ן iJ ר;כ.ד~:זיiJ ~יז:~.ל 
 .) 103(עמ'סךחרברת.~לת 1$ ה${ן~ ?7ערד

לאירועימכווןשהשירונראה , 1970ספטמברהואהשיראתהחותםהתאריך

הפלסטינייםהארגוניםמעוזיעלירדןצבאשלהמתקפההשחור","ספטמבר

מתייחסאיננוהשיר ;פלסטיניםבאלפיהמוניוטבחהממלכהבתחומי

מרמזורקלמציאותהתפוררותשלרושםשווה 7tאבלישירבאופןלאירועים

העתידית,המציאותעלהנבואהגםכךלו.מחוצההפוליטיתלמציאות

השיריאתהדוברחותםבהנבואהאותו'ומשמריםהרסעלנוצקיםשיסודותיה

 :ה"מקום"מןמתרחקתוהיא

iJ ןדיiJ זקW דךנרת 1$.דזן• 
~לח, iJ~לזקה Rר W ~סנ;ויר

~ q רבךית~~iJ זןה

(שם) .ן~י 1ד~~:זידמ~:;כים 9

לבנוןבמלחמתועוסקיקון" nב"אנטי-מהמופיעוהשלג","השניהשערגם

לשיר.מחוץהמציאותאתהמרחיקסגנוניאיפולתחתבחלקונתוןהראשונה,

אףמתפוררתמציאותמתוארתכמשל,העשויאבודה","יבשתבשירלמשל,

וכונסראשונים"ב"שיריםשהופיעימים","לחוףבשירהמתוארתמזויותר

 :שונים"ב"שיריםבהמשך

ל:;נברתאוסב~ס:;גיא~~סד Wס~~ירת

 ~א~ Wת p~ ~ 7 כ;:ה~ליג~ס .P ??~דת 1$ך~תםת 1$

ס~ןז,ניםס~~ק:;ודךגינ;'םחרף jJ~לברסךב~ב~ 1$ך

~ w , ד~י~הלב~לו~,~רע~לאw בנ;:~צ.רזו~ד~י~הליט~. 

 1:גlכ 1!1{1. ~
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 .ר~ך~ iJל Wל.ילו~דול, iJלךלה iJ~.רדןק~טעוד

ס~ןה,~~זורים~~טותסאורזקעות

ליפיםשחשבנ~םהזכריםעםנ~תרואב~
: T '' T' • ' T 1 -: - -: "." T : • 

דעתבבלילמענםלהד~חם~לכי=זאים
-- ' 1 ' ' ד-:- : " T ' 1 'ד- : :

 .) 17(עמ'לד~tינ~:;וים 913סעוןה~ש o/.iJ~ם~ם

הציונותאתהמבקרתכאלגוריההבנויימים","לחוףבשירבעוד

הקרקעאבודה"ב"יבשתהרייציבה,הפחות,לכלהקרקע,הקולוניאליסטית,

 :שוקעתכולהוהיבשתאיתנהאיננהכבר

 :~לה~ז-~וכו Wלזקקוםשוק.~כל iJ ףו;:יג;:~ W;י

~;נךים, :~~זקים~םזכר 15~זקח~ה. iJז;וחןה

 ;ן~ך~יt;וים~לי~ים,;,מו~זקעו~ים,~ךים 9~:;גיזיt;זםך~ף.~זקים

 ) 62עמ'("אנטי-מחיקון",

יסודותבראשונהחודריםקודם,כמושלאזה,לשערואולם,

מקוםשמותהואהמרכזישביטוייםמובהקים,אוטוביוגרפיים-פוליטיים

ביוגרפיותודמויותללבנון"),הפלישה("ערבמועדיםתל-אביב),(חיפה,

עלבקרבשנהרגהדביקוגוניבמלחמה,נפצעאשרהדובר,שלחברו-(ישראל

"כאן-ועכשיו"לסמןמבקשזה,בשלבשז.ךכךעלמצביעיםהשמותהבופור).

ממשיים.

מצליחהאני-המשורראיןמזרחית""צפוניתשלבשיריםבעודמזאת,יתרה

כברניכריםיקון", nב"אנטי-מהנהאותם,מתעדורקהריקבוןממעגלילהיחלץ

שני,בגוףהמשורר,מספידלמשל,לגוני",ב"שירההיחלצות;יסודותבבירור

המוותתפיסתאתמעמתהואהבופור.עלבקרבשנהרגהדביקגוניאת

"חרטה"המוקדםבשירועצמושלווהאידיאיתהמטאפיזית

חזפת.אמרלש~ביכולאינפי ...
'',"'' T T 'ז--•• 

להתחרטלימניחיםאינםהז-~ולעים
-• T T •• ' : ' ' T : ' : '' 

~חיןי.~ת אל~?/ס~ןזקהו.ריזכ

 •זכי iJזז~ר •זכיזכי w~ה~ל
חזפת.מפניז-ןתירא~אלאחיאבל

-ן- '." t T - J IT 1 ' 1 ' •• -'' 

ךעוןםעוןם, 7ה~א

 .) 33(עמ'ג;וס.רט. iJלי~~לל'א

 1:5~~נ.ום
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אתגונישלהמפוכחתתפיסתועם-גונישלחפציוביןשנמצאהשירזה

 /:בגילכםלישחסר tא'מץ-הלבאתלומדאניומחבריך"ממך :הממשיהמרות
שיריאתאתךשלקחתלתלמידך,/עכשיושהייתילתלמידכם,/עכשיושהייתי

לבל .) 63(עמ'לו."ראוילהיותאשתדלמרתך./אתאליאוסףאנילמלחמה,/

עלגוניאתהמשוררמבקר •ההספדלצד .הזיכרוןליוםמניירהאיננהזר •נטעה

ארתךהניעמהיודע"אינני :במיליםהשיראתפותחוהואלמלחמה,שיצא

מניחיםאינםהתולעיםאשרהמת/עלהשיראתדרקאחפציךבין tאתךלקחת

איהשיר,שלהגלויברובדרקמופיעהאיננההביקורתואולם,להתחרט".לו

סיפורלפתיחתהריתמיתברמיזהבעיקר,אלא,למלחמה,ליציאהביחסההבנה

הניעמהיודע"אינניהשיראתהפותחותהשררותשלהריתמוס ;יצחקעקירת

יחידךאתבנךאת"קחהמליםאתמהדהדותחפציך"ביןאתךלקחתארתך .

הןמשותפיםהללוהטקסטיםלשני ." ...לערלהרהעלהריצחקאתאהבתאשר

הןיחיד,שלישיגרףשלהשייכותהטייתבאמצעותהנוצרתהדקדוקיתהחריזה

החרוזמכתיבשאותרהאיטיהקריאהקצבוהןרח',כ'האותיותשלריבוין

ומבקרהרע"הגורלכ"גזרתגונישלמרתואתלקבלאפוא,מסרב,זךהדקדוקי.

המלחמה.מזבחעלעצמושהקריבעלגדול,בכאבאותר,

יופצצו"השאר :המשורראומרללבנון"הפלישהערב :"חיפה •אחרבשיר

המערךהליכוד,שלבמקלטיםנפגעים/ערדיהירשלאלהבטיח/כדייופגזואר

אצלשהניעמהאתלזכורספררתממבקרילדרושמיותרזהאיןוהאגודה".

בשבועותהמלחמתיתההיסטריהמולוהבדידותהבידודתחושתאתהמשורר

הסתגרהעכשיו""שלרםהכל,אחריהראשונה.לבנוןמלחמתשלהראשונים

ורקפלישה,באותהמרחץברובתמכההכנסתלמלחמה,הלכהארבבתים,

להיעדרהעדיפואלוניושולמיתשרידיוסי(אפילונגדההצביעוחד"שנציגי

עדרתמשרםזךשלהאלהה"אקטראליים"בחומריםאיןהאםהמליאה).מן

 ?אחריםזך""מאוכזביארהירשפלד,משהבחיןאחרלמשהו

היא,זך'שללשירתוהאוטוביוגרפיים-פוליטייםהיסודותלפעפועהגורם

עצמומצאזךהפוליטית.המציאותמןערדלהתעלםהיכולתאיהזה,בשלב

השבעיםשנותבסוףלכך'במקבילואמנם,הזאת.המלחמהעללהגיבאנוס

פובליציסטייםמאמריםבאינטנסיביותזךפיוסםהשמרנים,שנותובתחילת

אתלהדירולאוהפוליטיתהמוסריתלמחויבותםלהיענותליוצריםהקוראים

הפרקליטלהיותהפךהללוהמאמריםמןבאחדמיצירתם.והעכשיו""הכאן

שהתחוללהתפניתהעברית,בשירההפוליטיתלתפניתביותרהמובהק

 :לבנוןבמלחמת

בספרותנונשמעים ..."פוליטיים"קולותויותרשיותרבלבדמקרהזהשאיןמרבן
ומסתגריםרחוקיםשאפילולחץהמציאות,לחץכאןישבעיקרהאחרונות.בשנים

 13~י11ג_נם
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להתבגרותהערותבתופעהלדאותניתןאוליבפניו.לעמודלעתיםיכוליםאינם
לעצמהשהציבההגבולותמןלחרוגמסוגלתשהיאלרעתהנוכחתספרותנושל

נא).בשדמשקל(עלנאהמציאותחומדיויותריותרלעכלואףהלא-דחוק,בעבד
דוח""אנשירעלמצפרןעלרגישות,עלזהבהקשרלרבדכמרבןירכלשירצה,מי

(שדידישבחדפושרידיםחיזוקעללרבדכראיאוליכאןבימינו),גסותמילים(כולן
אוהמנומסהטדקליניהשירשלהבנאלירתמןמפלטבקשת!),רעלכמרבןלשרן,
עלגםלכתובמסרגליםשהםפתאוםמגליםאנשיםהלא-מנרמס.הטדקליניהשיר
 ) 13.8.82ואמנות,ספררתתרבותאחרונות,(יריעות " ...ואחרת-אחדיםרבדים

אלגםזךשולחאותרכפולחץהללובדבריםלדאותהואהנמנעמןהאם

שלבגבולותיובגבולותיה,להסתגרהמבקשיםבאלהוגםהמוקדמתשידתו

היותרהמאמריםאחדאת ?לומחוצהנותרתשהמציאותהטדקליני","השיר

העת,בכתבמאמרשפיוסםקריאה","סימןלעודךזךהקדיששלוחריפים

שנותשלזךנתןאח-להמאמרמיןכתבוברלבנון'מלחמתשלבעיצומה

 :החמישים

פוליטיתמכתיבהםויהלפרושחראשלנרהספרותשלהכרחשכיורןלינדאה
אלא-וחולשהעייפותמתוךולאהסרפד).שלפוליטיתתוליעפל(בניגוד
-לנרלתתיכולהמה ...שלנרהאובססיביתב"מציארת"רגישויותפתיחתמתוך
אפקטיבית,מטאפרדחחזק,ניסוח ?פוליטיתשירח-המשוכנעיםהספרותקוראי

חרשה.מורעותלאחרשה,מחשבהלאחרשה,הארהלאאבללרחשי-המוח,פח
כלכמעטמוצרכבדחירםשלבישראללחירם.נכרן ...משירחעזהעיתונאיהריווח

פוליטי.שידמכליותראפקטיביאבדמרביץאמנוןהפוליטית.השידהאפשרויות
המתרוקןהאדםאתלהחזירזהחדיועכשיו,כאןחברתיתפקירלשידהישראם

ולשונייםרגשייםמחוזרתאלחוויותיו.רוחבאלחווייתו,מלואאלבישראל
 , 17-16קריאה",("סימןעילגת."אובססיהמולולשרןארםלהעמידאחדים.

במקרר).הרגשות , 10-9עמ' , 1983

השטיחאתלדגליומתחתושומטפדימנחםשלהאנכרוניזםאלניגשזך

 :הפואטי-אסתטי-לידי-נקי-מפוליטיקה

מלא~תאלמתרוקןארםלהחזירניתןכיצרארעאםהדרגחידגרניכשלעצמיאני
אתלמלאכזאתדדךנמצאהשכבדנניחאפילואבלחוויותיו.ורוחבחווייתו

 :שלי(בלשוניהפוליטיתהחוויהאתדווקאבזדון-ליבנונחסרזהמרועיהמתרוקן
החוויות"ר"דרחבהחוויה"מ"מלארתהעוול)כנגרלצאתהדחףהמוסדית,החוויה

פוליטיתואמנות-פוליטיתשירח ...חתידאפריטי?לתהליךהנתרןהסובייקטשל
עםהמתרוקניםאנוחוויותינו","רוחבאתמעשירותדווקא-פוליטיתוספררת

פוליטית,יצירהלהצדיקכריברחיהדיעצמוזהטעםרכיכאחריהמתמלאיםאלח
 .) 19.8.83אמנות"ספררת,תרבות,אחרונות,("יריעותלהצדקות.זרנזקקהאילו

הרעשרקעעלמרבנים-מאליהםאינםזך'שלההומורומלאיהחריפיםדבריו

ארתהולצמצםהפעולהמכוחהפוליטיתהשידהאתלהפשיטהמבקשהכללי

שלדבריואתמזכירבמקדהשלאניסוחהמתרוקן","האנישללמחוזותיו

בפתיחה.כאןהמובאיםהמוקדם","זךאלהמתגעגעהידשפלד,

G םl}l!I~ 
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המציאותשלזהרקאיננולמעלה,בציטוטמזכירשזךהמציאות""לחץ

יכולהואאיןממנוואףשלוהפרטיהמציאות""לחץגםאלאהפוליטית,

בגבולותבו'עסקשזךוהמוותהשמוניםשנותבתחילתנפטרהאמו ;להתעלם

יקון" nב"אנטי-ממתחלףשונים",ב"שיריםהמטאפיזית,אוהאידיאית,הלשון

האישייםהאוטוביוגרפייםהשינוייםמןלהתעלםמזך,הציפייהממשי.במוות

המאפייןזהושכןובצדק,הירשפלד,רומזהללוולשינויים-והפוליטיים

אפשרית.איננההזאתההתעלמות-המאוחרתשירתושלהמרכזי

היתרביןבסביבה".שאני"כיווןעלהחיוביתבכתיבתובודדהיהקלדרוןנסים

כתב:

הזהשהספרשינוי-האחרונותבשניםזךשעובדהגדולהשינויהואהעיקרבעיני
הישראליתשהתרבותמשודדעלשעובדהשינויזהאותר.ומבהיראותרמסכם
רגישותבזךחיתהתמיד ...מתבגרשהואככלחשובהויותריותרלונעשית

והקצבהזמןאלבעיקרהזאתהרגישותאתכיורןהואבעבדולקצב.לזמןמיוחדת
ספציפיתכהיסטוריה-כהיסטוריהבזמןגםמעונייןהואהיוםשיד.שלבשרדה

נושאעלמדויקיםדבריםלומדכדיכמשודדכעתעובדהואהזה.המקוםשל
הישראלים.שלהחייםקצב :ועמומיםכללייםדבריםהרבהעליושכאמדו

 ) 93עמ' , 1997חורף , 1("מקרוב"

זךשירתשלהמרכזיהמאפייןאתבולראותשניתןמהעלגםמצביעקלדרון

המאוחרת:

משודדשלסלקטיביבלתיספדגםזה .זךשלבספריווהמגווןהארוךדקאיכנוזה
שלדרדרת,שכיואולישלם,דודשחיכךמיהקודמים.בספריומאדסלקטיבישהיה

 .מופגןזהירותבחוסרהזהבספרמדברומדו,דמדויקלדיבורישראליםמשודדים
-מאדארוכיםבמשפטיםכאןמפליגוהחד'הקצרהעבריבמשפטשהאמיןמי

שהיהמיהקורא.אתשמציףאחדאינסופימשפטהואכאןאדרךשידלפעמים
לי".וידווח"אוברחשלספדכעתכתבהשתיקה,סףעלדיבורשלנזידכמעט
 ) 91עמ'(שם,

עלהצביעהוא .זךשירתשעברההסגנונילשינוירקדבריואתכיווןלאקלדרון

וזהו,אוטוביוגרפי","דיבורלדברבצורךהכרוךיותר,עמוקפואטישינוי

שזךלומרזאת,ובכלהמאוחרת.זךשירתשלהמרכזיהמאפייןלטעמי'

במעטאותולפטורמשמעו"וידויי",אואוטוביוגרפי""משוררהואהמאוחר

שאיננורב,בתחכוםזךשלשירתואלחודריםהאוטוביוגרפייםהיסודותמדי.

נראה,שתכףכפיואמנם, ;המוקדמתשירתואתהמאפייןהתחכוםמןפח~ת

להיותהופכיםהםזך'שלשירתואלהאוטוביוגרפייםהיסודותשחודריםמרגע

את ;האחריםהשירחומריוביןבינםלהבחיןניתןולאמרקמותיהרקמה

"יסודות-לכנותלכן'מציעה,אניז,ךשלבשירתוהאוטוביוגרפייםהיסודות

G D.1,1111~ 
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בשידתוהאםשלבמקומהאתמקדואילךמכאןפראטר-בירגדפיים".

 .זךנתןשלהפראטר-בירגדפית
השירהואבסביבה"שאני"כיורןבקובץביותרהיפיםהשיריםאחד

אמתנושאתביטחוןדשתמעיןמהורהשלושהמרסיקלירתאולי"אז"בשדרת

 :הראשוןהביתמןחלקאצטטמרה.פראטר-בירגדפית

 י~~~ ~ש~~ו;ז~לזtזרחוקים~~יםןה

א~ליזtז:;נ1ז,ידות ק~ן??~בנון ryןדין

הבכנסתבגיתידעלהיהשבזהזוכראני
:-• " '•' "•" TT -T •• -:.""."" 

:;ניל R ~:;נךחובסך~לךחובס~;יסלת p:ס~דול

w נוז;ר, 9נ~ת 1:1 ~~רהבנוw ת 1:1 ~;ו~לת~z ןד~ת

ח~~ים p:זtזל~ךז:יי~_קחזק~ךםא ,Pןרוכת

ןק.~עסזפוןה~י fן~ך~ל~ה~ק~ך~בךל ל~~

ן~זgה~ת Rזןה, 0ס 1 (; ל~~;ומו~זקש ,ע~ Wל~לית wנוז;;נה 1:1 ~

rן~~ותיוסר יס~??~ה Wדים /W ~ o~~יפ'ה

ס~ה;ו;נרלוןק .ר~רז;W rס~דס~ת~rן.ריןחי~ים,

ס~~ים,ז;תלוךפ~ 1fדי~ים p:סיסtוr;זז-ווןלעוךםכןןדן

~יקים, Rןנ~ך~בות~י ?i ,גן~~ט ,Pסשוןהל~גי ,ריג;::tז

סד~~ים.ןר .9~ת Rלי~~;יכן~לןה~ל:;בז:יי JJf;ו;נר

~ע ,-i:;i ~ w;:~;נא~תנותלסם ה~~די~ים, p:ס לי~;::~~;:~י i יג;::tז

א~ליאזאביאתהרגוכמעט
- T T • •,•ז-- 1 • :

~rןלות~לןד~רח~;יזכןז:יי~ימ~ס~~ז-וודןא ,Pךרואו.ז:ייח~ Rל

w דסי~ו·אw ה~ל .~אר~;:~וא~w ז •;כזפ~;נזדכרז:יילאס~הtא~ליז

TJ ס ן~:;ןיב?י.ז:ייo/ רה.qרהאולוש-~ז.qןלהש~םסך~כהל'אס~ךכע-~זr~

סזgע~תז;תק.ן JJ ?? י~~ר W כ;:~א~ליזtז~ה Wים W ~ןrטו~ה י~~ זtז~~

'r ם:;ני י~~ל'אאו~ןתאתtןל.ז:ייזrז ,מt20(עמ' ...;נה 1:1 ~חלידקס~הז ( 

-והאירועיםהמקומרתהזמנים,סדרמילולי.דקאיננוזהבביתהריבוי
שחםכךכדיעדמדובים-וההיסטוריים-קולקטיביםההיסטוריים-אישיים

שנהשעשרים"מאיפה :הקביעהלמשלימתייחסת,למה ;באלהאלהבלולים

אחדישנהעשריםארלאלישבע,האהבהאחדישנהעשרים ?יותר"מאוחד

סדרקצתלי"מתבלבל :מפורשותאומדעצמוהדובר ?השחרורמלחמת

אתהדגכמעטשאבירמשרםהאם ?לרופאהדוברנלקחמדוע :וערדהזמנים".

אינוה"בלברל",בשלזה,חוליוהאם ?לאלישבעהאהבה""חליבגללאראמר
:ד

שמסתברכפייכול,גםיכול ?האםלאהבתגםמיוחסלהיותיכול

היכולותמיליםאולי","אזלמיליםהשניבביתהמפתיעמהקרנטדפרנקט

G 1!1,.,ם~ 
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שהואהלשוניתלהטרוגניותזךמודעכמהעדומבהירותגרתעיללהישמע

ד~ז:יית f15 ר;rז:i"למשל,המוקדם",מ"זךשרנהענייןזה(גםשימושבהערשה

~ 'r תא"(: 

זאת f תיר:~~, f ~י:~ההיא~םסך~:יהלי Wרס~יq::;נה

iJ ~ג;רf ד~ןההיאד~~:רית~i ליןה~/$ T א~ליiJ ית 9ך~

~ןי iמ f iת iאז;ןי 9סד t/$ T;ככ~יליס~הך~ם

f מo/ i י י~~דקi .רס ~ןqריךי.qק,ז;נסה י~~ןי/$ T א~לי

~דייוסר הנ;::qי~~ליסד;נךז:יי

ך.ה~ל ג'¼,קליס~ה\יא Wדקלי Wסך~:יהוהיא

ן::;נדיםרב f i'11)iאך~;נךז:יי

~וכחלזק~בן;הדקןא~לי~ז~לאי,י, p/ ~~תב iJ $/ךה~א

 ) 21געמ' .יג~~לוזגר'לא W ,י~;:: 1$~~גי;ד~ת ומ~;:ך.ה~תךז:יי 19:.1ה י~~ 1

גדולהובאינטנסיביותכולו,הראשוןהביתלאודךהפזורותאולי""אזהמילים

רבותמיליםשל eyהצלילאליהןשמצטרףמפני(גםהשניבביתיותרערד

אתהנושאתזרוהיאאחת,למלהמתחברותמפגי),מדייידייעליי-בסביבתן

"אזהמיליםביןבהבדללהבחיןניתןבקריאה(דקאזרלאי-המרההמשמעות

הביתלאודךהנפרשההיזכרותתהליךכולו,הזיכרוןר"אזרלאי").אולי"

לאהאם,שלבגידתה :הגדוללכאבהכנהמעיןהואולא-מודע,מודעיהראשון

ההיזכרותתירוץשהפךמרגע .בבןבגידתהבעיקראלאבאב,בגידתהדק

הופךהאם,בבגידתמודעתלהיזכרותובזמניםבאירועיםבמקומרת,בסביבה,

 :ברשהבליסנטימנטליילהיותהדובר

~ןיס,לא ,םין:ף.,;~~ןק,ז;נסהל'א, .~ג~~ר;ג~ י~~ T1$ז,ו 1

W זקןה~f 1לf דעW ~~י iRI? 1לאהf ל~מ·ר
אז:פברדה 1אבשחיתההזפנזטשנותשלחיפהאלל'א~בטח

•,• -."' •• T •,• : T; - -T ; T •,• -ןT T I T 

טיבהזההריאבלמהאלדע iילאאניבעצם 1
1 ."' I ' -ן' ' ' -'•' -:-T ••-: •,• ' T 

o/ י~לq::;(שם) ... הנ

אלגעגועיםלאאבליכן-(געגועיםהגעגועיםאתאמנם,מסייג,המשודד

זאת,עםיחדהגעגוע.סיבתאתלתלותבמהיודעראינוברחוזראבלהאם),

עצמםהםהאהבהמןלהפרדהניתןבלתיבקשרהנדרכיםהקבועיםהגעגועים

האהבה.הואהגעגוע :כולוהאהבה"נושא"אתומגביהיםסנטימנטליים

 :הדובראומדאולי"אז"בשדרתהשיראתהחותמותבשוררת

ך::;נריםן iך:;ורדקת 1.רעןלא הנ;::qי~לא~ין:;נל:;וי j1ןן;נז:ייןה~ה

דים f~ן 1 יו;;~ W יד~;:~;וים 1הפזקא·,ך;נה iJ~חרי~ר gfאו~:יםוס~ל.י~:רי

~ 01,11!1 G 
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דים Rסז;נ 1ר R~ר f ,בוtכ;:~~ר fה iWח.רי :t1 ם~י.tו;:נוןאלאךך.ה

~:;נים fדקך~ןה ~ 1~ריוסרראוז;tויץ

~rכ~יםר :t1 ';ז~~~ליןןקעוד 1~י~פ~םס~הךך.ה

;ב~ם~בואל.י 1ךא ,לדזג:;ג~יrכ י~~זאת , םי(;!~~~ים j'J 1ך;;זיןערד

ב 1 הג;:ז:;~יך.ה

R ד~W ז;ולR ןה~ tf אור~יך.הךךןל.קל.י 1אז 1$דרתR ד~

 ) 23-22(עמ' .זקtיייר.ד~לא י~~סח"זpן~תדס~יר

לנחםלניסיוןכאבו,בזיכרוןאובכאבו,עצמואתלנחםמניסיוןעובדהמשודד

החשוךלהווהגדולה,ברגשנותהבית,בסוףשוב,וחוזרבהווה,האהובהאת

גדועיותר"ואושוויץ :במיליםמצוילהתנחםהממשיהניסיוןהתקווה.וחסד

אלהקטן'האנושי'הכאבמהעמדתכאןנובעתאינההנחמה ;כאבים"דקואלה

ביטוימקבלבאהבההממשיהחסךלהיפר' ;אושוויץ-הגדולהכאבמול

היתדבין-לממשיהחסךאתההופכתהכתיבהובשידה.בכתיבהדקממשי

הכתיבה-בזוזווהאשה-האהובההאםדמויותשלהפואטו-ביוגדפיבמיזוג

שלביותרהמלאלמימושלהתקרבפדדוקסאלי,באופןלאני-המשודד,מסייעת

שלו'גמדילשאיננהאשההאתדקלאהוביכולזךאצלהאני-המשודד ;אהבתו

המספרשללאהבה(המתייחסבקטסמואלשלהמדויקבניסוחואו

השלם".קניינושאינומהאתדקאוהב"אדם-הפדוסטיאני)

מענייןולאהובהלאםהנוגעתהחסךתחושתסביבלזךפדוסטביןהקשר

באוניברסיטתהעשרים",במאהמופת"יצירותבקורסזךשאמדדבריםרקעעל

כלחיתהלא"אלבדטיןאמד:איננה"ל"אלבדטיןבהתייחסו ,-1992בחיפה

שהואכפיהאהבה,חסךאותה".שאיבדמפניחייוכללהיותהפכההיאחייו.

התמודדות.שלדומהניסיוןלטעמי,הוא,זךשלהמאוחדתבשידתומיוצג

 :זהבתיאורנפתחבסביבה",שאני"כיווןמתוךבמשפחה"נשאר"הכלהשיר

לאטבנאזפיהתאהבאבי
T • • : -•• : • • ג-

f יםארסם~~סג~~

ראשון ט~~~ס~הלאך.ה

~ז+י.דןה~רחוב,ס~הך.ה

זזtזםוב fס~הך.ה

דע Wfס~הגח

בשדיםהתאהבז-וחוח
1 ' T •• - : ' T : -' 

~כללא!;כים 1ךק 1~דולים

~ךן'~סם ~י~ל

G 1!11,!,ם~ 



פרלמןנאורסיגל 46

f ל~ה~י~ףc בוn . 
 ) 80(עמ'~.קבות.~יןההוג:ןירף fסר 15דק

מלכתחילהגופניתחיתההאהבהבאם.האבלהתאהבותביחסאירוניהמשורר

שלמהצורךבנפרדלהיקראיכולהאיננההעגבותועלהשדייםעלוההתעכבות

מחוץנותרשהואמשוםבעיקר,לממשיים,אותםלהפוךובכךאותםלתארהבן

לוואיתוצרמיןשהואנדמהאליה,נכנסכשהואוגםהזויההתאהבותלתמונת

עלמוותרהדובראיןבתחילה,עקבות".איזההותירכךאחר"רק :שלה

 :האדיפאליהסדראתלהפרהניסיון
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עשתגדעון

האוצרבכירישלונפילתםעלייתם

האוצרלמשדדהחשמלחברתמנהליעלושנהחצימדיההם.מהימיםמעשייה

כשהגיעואחד'יום .החשמלמחירלהעלאתהבקשהאתלהגישכדיבירושלים

מהולנדהיגדמכבדלאאשדשמו,ארנוןיעקבחדש,פקידמולםגילולמשדד,

התקציבים.באגףהחשמלתיקלמחזיקוהתמנהלישראל

האזיןומחויך,שקטארנון,בקשתם.אתלפניוהציגוהחשמלחברתמנהלי

אתלהציגכשסיימו .שנאמדודבריםבעקבותהעדותביומנופעםמדידשםואף

 "?שלכםהשוליותההוצאות"מהן :החברהמנהליאתארנוןשאלבקשתם,
שוליות"."הוצאותישחשמלהמייצרתשבחברהידעולאהחברהמנהלי

לאמעולםאבלשאלטד,ועלדלקעלגםשמעובטורבינות,בקווים,הבינוהם

כךשוליות"."הוצאותבאותןהחשמל,שלוהחלוקההייצורבמהלךנתקלו,

התקציבים.מאגףארנון'יעקבלכלכלה,לדוקטורהגיבו-השיבו

אתתציגושלא"עד :להםאמדהמעשייה,ומספרתממשיכהכךארנון'

החשמל."מחירלהעלאתבבקשהלדוןיהיהאפשראיהשוליותההוצאות

לחיפה.החברהמנהליחזרוועצבניםנבוכים

המנידאדם-כלכלןומצאהחיפשהחשמלשחברתהואסיפורשלסופו

עלשידבטהואמהן.שוליותהוצאותויודעהכלכלנים,שלהסתרשפתאת

והעלייהלירושלים,ההדבמעלהשוגרוואלהומשוניםשוניםמספריםהנייד

אושרה.החשמלבמחיר

בשפהשמדבריםאנשיםיושביםבירושליםהאוצרבמשדד :נלמדהלקח

אתמשיגיםהאידיאולוגיה,אתגםולימיםהשפה,אתלומדיםאםייחודית.

-30בבישראלשנהגבמשטרעבדזהכךכלכלית.להצלחהההכרחיהתנאי

לקיומה.הראשונותהשנים

נשק)(אספקתהצבאיתההגנהגםכמו ,-1973ו 1967שלהמלחמות

הצורךאתסילקולישראל,נתנההבריתשארצותכספי)(סיועוהכלכלית

חיתהזו,שיטהפיעלבישראל.שנהגההבולשביקית-למחצהבשיטה

איךעובדים.מחמישהיותרוהעסיקבארץשנבנהעסקבכלמעורבתהממשלה

האוצר.משדדבכלכלה?לעשותמההממשלהידעה

 Gונ.טזי,_1
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*** 
החמישיםשנותמאמצעמקצועית.עליתכיחידתמתחילההוקםהאוצרמשדד

בוגדכלימים,באותםישראל.בנקגםאליוהצטרףהקודמת,המאהשל

משתיבאחת-כלכלהובוגדיהציבורי,בסקטורמקומואתחיפשאוניברסיטה

באגףהתרכזההאליטהשלהאליטההאוצר,משדדובתוךאלה.עליתיחידות

התקציבים.

האליטהגלגוליאתלתארהיהאפשרעשור,לפניהזההמאמרנכתבאילו

שאריותכמהדקנותרוהיום .בישראלהפרטיהמגזרשלהעסקיתלצמרת

בחברהשהתחוללוביותרהמשמעותייםהסוציולוגייםהמהלכיםמאחד

כן'הזו.האליטהשלונפילתהעלייתההואכאןשיסופרמההישראלית.

השולי"ב"עדכםהדרמתיתהנפילהאתדואיםאינםעדייןשרביםאףנפילתה,

 .האוצרפקידישל
גיוראלשעבד.אוצראנשיהיוהבנקיםמנהליכלכמעטושנייםעשורלפני

גדעוןהפועלים,לבנקמהאוצרהגיעולמשל,סיון,ועמירםשדוןעמנואלגזית,

מעטיםדקנשארוהיוםונו'.לדיסקונטמשםהגיעומינטקביץואדיהלהב

בניהולשניםכשלושלפניהחליףלשעבד)כללי(חשביונסאלי :כאלה

ישראלבבנקהמוניטריתהמחלקהמנהל(לשעבדמדינהויקטוראת"המזרחי"

בנקלמנכ"למשנההיהכללי)חשב(לשעבדטלמוןשיהאוצר).ומנכ"ל

אתלהזכירבליאפשרואיך .כללחברתלניהולהשנהבראשיתועבדהפועלים

שלכלליחשב(לשעבדדףאיתן :לאומיבבנקהיוםעדהיושבהצמד-חמד'

לאהבנקיםישראל).בבנקהבנקיםעלמפקחת(לשעבדמאודוגליההאוצר)

האליטהביןהתחלקבמשקהגדוליםהתאגידיםניהולהיחידה.הזידההיו

בדימוס.לגנרליםהכלכלית-ציבורית

ליפשיץ'יעקבהיוםנמצאיםאיפה :האליטהשללנפילתההביטויהנה

אוהדיוגב,אודיבכד'יוסיזינגד'שלוםזילבדפדב,ציוןבןבין'סלשמואל

הקוראיםדובכידומה ?ואחדיםבסטבןאביקדול,דןגדום,מילדודמואבי,

משדדשלכללייםמנהליםבעבדהיוכולםהללו.השמותאתמזהיםאינםכבד

ולבטחהכלכליבתחוםעובדיםהםהיוםהתקציבים.עלוממוניםהאוצר

למעמדםדומהאינוכבדמעמדםאבלומועילים,טוביםדבריםמיניכלעושים

מוטב,אוהמדינה",את"מנהליםלאכבדהםגזית.גיוראאוסיון,עמירםשל

היאאלמוניותםהגדולים.התאגידיםניהולאתבידיהםמחזיקיםהםאין

שלהמופרטתבכלכלההאוצראליטתשלערכהלידידתהמובהקהביטוי

 .ישראלמדינת

G~ 
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*** 
רבהעוצמתבעלתחיתההאוצריוצאישלשהאליטהקדהאיך ?כאןקדהמה

לאיבוד?היוםהולכתהיאומדועשנה,עשריםלפניכל-כך

שלהכלכליהאטטיזםיסודותעלנבנתההאוצרשלהאליטהיכאמוד

הלאומיים"ל"מוסדותהמשךהיההריכוזיהכלכליהמשטרהצעידה.ישראל

בתקופתהיהודיב"יישוב"שפעלוהיהודית),והסוכנותהעובדים(הסתדרות

היהודיבציבורשדווחוהכמו-בולשביקיותמההשקפותוניזוןיהבריטיהמנדט

המשטריםעלייתבעקבותחיזוקקיבלואלההשפעותובהנהגתו.בארץ

ינקואלההשנייה.העולםמלחמתאחדיאירופהבמערבהסוציאל-דמוקדטיים

האבטלהאתשניתחהוהקיינסיאניתמהתודההכלכליתהריכוזיותתפישתאת

איננוקפיטליסטימשטרכיהראהקיינסהראשונה.העולםמלחמתלאחד

שניםלהימשךהאבטלהיכולהממשלתית,מעורבותוללאיציב,משטר

הכלכלהלריכוזיותנוספתהצדקההימיןשלמובהקכלכלןסיפקבכךארוכות.

בישראל.גםאירופהמערבובעקבותאירופה,במערבמ"שמאל"

שםנתפשהסובייטיהאיוםמסייע.גודםחיתהבאירופההפוליטיתהקרקע

הסובייטיתהכלכליתלשיטהכיבדודהיההמערבלמנהיגיצבאי.כענייןדקלא

גדולותקומוניסטיותמפלגותפעלובהןבארצותבמיוחדנרחבת,תמיכהיש

השלטתהסוציאל-דמוקדטיתבמפלגההיהשבהןובמדינותואיטליה),(צדפת

מערב-גרמניהגםאבלהקלאסיתהדוגמההיא(בריטניהמיליטנטישמאליאגף

ההתאוששותצרכיגםהקיינסיאני,ה"מדע"גםחברוכךדומה).במצבחיתה

הממשלהמילאהשבהםמשטריםלהקמתהסובייטיהאיוםוגםמהמלחמה

הכלכלה.בחיימרכזיתפקיד

מפלגתאמנםממש.שלכלכליימיןהיהלאשניםאותןשלבישראל

אבלהכלכלי-חברתי,במובןימניותבהשקפותהחזיקההכלליים""הציונים

בהנהגתהחידותתנועתעםזומפלגההתמזגהכאשדשולי.גודםחיתההיא

הגיעהכאשדגםשלה,הכלכליהיוםסדרעלבגיןהשתלטיבגיןמנחם

פופוליזםנקראשלימיםבמהתמךבגין .-1977בלשלטוןהזאתהמפלגה

הרווחהבתחומיבעיקרבוטהממשלתיתמעורבותשלהמשך-כלכלי

מובהקתימניתאלטרנטיבהשלצמיחתהאתלמעשהמנעובכך-החברתית

נבנתה,הזאתהימניתהאלטרנטיבההשלטת.הצנטדליסטיתלאידיאולוגיה

 .באוצרהתקציביםבאגףאגודליבצדעקב

אחריערהעשריםשנותמאמצעופעלשכתבבריטיכלכלןקיינס,מיינרדג'וןשלשמרעל 1
השנייה.העולםמלחמת

aaw~ 
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*** 

דןפררפ'היההאידיארלרגיתלתפניתמכליותרשתרםמיכיהסכמהישנירם

שלהחמישיםבשנותהוזמןוהמוערךהצעירהאמריקאיהפרופסור .פטינקין

היחידהחשובהמוסדזההיה(אזהעבריתבאוניברסיטהלנהלהקודמתהמאה

אינטלקטואליתיכולתבעלפטינקין'לכלכלה.המחלקהאתזה)בתחום

לליבתאידיארלרגיתמאזרטריההחופשית"ה"כלכלהאתהעבירמרשימה,

בכלכלה.הלימודיםתכנית

עצמו,פטינקיןהאוצר.לפקידילימיםשהוצמדהתוארהיהפטינקין""ילדי

-לפרופסוריםוהיושצמחותלמידיושלארוכהלשררהבהשוואהלבטח
ובייעוץבניהולמעורבהיהלא-רעודלוויתןפורת,בןבררנו,מיכאלי,ברקאי,

השפיעהאוניברסיטאיבתלמודוכיהבינוהכלאבלציבורית.למדיניות

כלכלנים.שלדרדרתאצלהחשיבההליכיעלעמוקות

לאגףבכלכלניםהטוביםהלכוימיםאותםשלהריכוזיבמשטרכאמור'

התקציביםעלהממונהסייםשכאשרהיהטבעיאךישראל.ולבנקהתקציבים

יכולתבעלבאדםהיהמדוברהריהמציאה.עלהעסקיהמגזרקפץתפקידו,את

מרבן .האוצרבמשרדכבכירזמןפרקעבדשלאמיפניעלעדיפהמקצועית

היהתמידלהכיר.היהשצריךרמימהכלעםאינטימיתהיכרותגם 2לןשחיתה

מהממשלה.לקבלשצריךמשהרהישראלילביזנס-ויש-

בראשיתהכלכליתהיציבותהתערערותרקעעללשיאוהגיעהזההתהליך

שהלכומשבררניםיצרההכלכלהבניהולמופקרתמדיניותהשמרנים.שנות

זרבתכניתייצרב.תכניתוהפעילההממשלההתעשתה-1986שבעדוהתעצמו

משמערתיצמצוםהאחד,יסודות:שניהיו-עצמותיהלשדעדפטינקינאית-

ריכוזיותוהשני' ;אסטרטגיכיעדהממשלהובתפקידהכלכליתבריכוזיות

הפיקוחהיהשבהםהמפורסםקצר.לטרוחטקטייםמהלכיםשלבשררה

המחירים.עלהטרטאלי

הצנטרליזםהרסשמטרתהלמדיניותהאוצראנשימחריביםימיםאותםמאז

האנרגיה,משברבעקבותישראלית.אופנהרקזרחיתהלאהישראלי.הכלכלי

זה.בכיורןלצעודהחלואירופהמערבמדינותגם , 1973מלחמתאחרי

האירםשנעלםרקלאהשמרנים,שנותבסוףהסובייטיהמשטרכשהתמוטט

שהשיטהגםהתברראלאמערב-אירופה,עלהמדומה)אר(האמיתיהצבאי

קרלרסאלי.כלכליכישלוןחיתההזאת

ישפרסלשמעוןגםלפעמיםהחזירי.הקפיטליזםמעלהרסןהוסרכך

מוצלחים.ביטויים

התקציבים.עלממונהאוכלליחשבהאוצר,מנכ"לבתפקידלכהןאשהזכתהלאהיוםעד 2
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*** 
הישראליהקפיטליזםבבנייתהאוצרמשדדאנשיעסוקיםהתשעים,שנותמאז

נושאלבנותעמליםהםאותוהמשטרואולם,הסדורה.הימיןמשנתפיעל

שלהכלכליכוחהאתלחסלמצליחיםאםסוכניו.להשמדתמנגנוןבחובו

באופןבהתמדה.מצטמצםהמדינהלכלכלנישנותרהתפקידהדיהממשלה,

הכלכלהוב"מדעיות"באידיאולוגיהלוהטתאמונהומתוךילחלוטיןמודע
כוחו.לארנוןשהביאוהכליםאתהאוצרמשדדבנההחופשית,

הכלכליהחופשעלתודהבהנדתהפרטיהעסקיהסקטורהגיבמתחילה,
במגזרעבודהמקומותמצאוהאוצרבוגדיכאמוד,בקרבו.לחזקיםשניתן

מסחריים.לבנקיםעבדוהבנקיםעלהמפקחיםכלכמעטכאמוד,הפרטי.

מאודשמהדאלאהתאגידים.לצמרתהוצנחובדימוסהאוצרפקידיכאמוד,

נושאישלאישייםמכישוריםמתעלמיםאםהאוצר,במשדדהכשרהכיהתבדר

שחיתה.מהאיננהכבדתפקידים,

*** 
שלשודההובילוהאוצרראשיינכון .כל-כךפשוטיםאינםהדבריםזאת,ובכל

ולמיקודהממשלהפעילותלצמצוםציבוריים,תאגידיםשללהפרטהמהלכים

היאהישירההציבוריתלפעילותהחלופהואולם,ציבוריות.פעילויותשלחוץ

איןכאשדבמיוחדנכוןזה .ציבוריפיקוח-בכךיודוהגוניםימיןכלכלניגם-

עילהישממשיתתחרותבהעדרפרטיים.יצרניםביןממששלתחרות

למדואשדהכלכלניםמקצתשלהשקפתםפיעלגםממשלתיתלמעורבות

הימנית.האידיאולוגיהמעוז-שיקגובאוניברסיטתולימדו

אבלתחרותשלמראית-עיןאוליישיגודלהבגללגםבישראל'כן'עליתד
דאואחת.ובעונהבעתעוליםהעיתוניםמחיריאיךדאואמיתית.תחרותאין

במערכתהצורךמכאןקצרים.זמןבפערימחיריםמעלותהסלולדחברותאיך

במגזרהתנגדותמעודדתשזואלאהכלכלנים.בלשוןרגולציה-ציבוריפיקוח

הבנקיםשגוביםהעמלותעלהאחרון,בסתיוהמאבק,הפרטי.העסקי

המגמה.שללהאטהיחידה,ולאבולטת,דוגמההואהמסחריים

המדינהפקידיביןהחיכוךגדלשבומצביוצריםהציבוריהפיקוחצורכי

מכרזים,עלהתדיינותמתירשאינודלינה),(ידוןכלליחשב .ההוןאילילבין

העסקי.המגזרעלשמקשהכמינתפסחוק,פיעלכבדנסגרושאלהאחדי

הטעייתעלפיננסייםתאגידיםהקונסענתבי)(ידיךבאוצרההוןשוקעלממונה

בישראלהעסקיםאנשישלזעקתםמכאןמזיק.בבחינתהואהחוסכיםציבור

אחדי ;אומדיםהםלרה-רגולציה,העתהגיעה :ישראלובנקהאוצראנשינגד

ציבוריים,שירותיםאומרצדיםשלכספקאוכיצרןהממשלהאתשחיסלנו

בכללותו.הציבוריהפיקוחאתגםלהסירצדיך
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לאצדפותמספרים,ובטלוויזיהמי.הואמילהבין.כדילהציץצריךבסדק

מלאכותית.הפריההזר.הזה,הדברשנכנסלפניפניניםנותנות

למהליאומרמתחילים.וישרידני,טובבוקראומרלרכב,נכנסהוא

מעלמקופליםשהשרווליםעדזזיםלאהמרפק.מעלמקופליםלאהשרוולים

לאפעםאףהואהגילוחעלמשמעת.נ~דלינהיה~מבל,שריונוהמרפק.

מופרעים,כולםשקשה.יודעיםושנינואחר,נהגלהשיגשיצטרךיודעמעיר,

אצטרךאוליאניליצנים.אותם,מכיראניקשוחים.אותהמשחקיםדאווינרים,

למצואיצטרךהואאבליקציןתקיפתעל:;גפניםעשרים-ושמונהלאיזהלהיכנס

אנימתעסק.לאהואהגילוחעםאזשנינו.התרגלנוכברואנחנואחר,מישהו

אק Rאמרינספחאיזהשמגיע ,מיוחדיוםיששאםיודעטאקט.לייש

הבןכמוטופ,טיפמתוקתקמגיעאניאזרשמי,לביקורשנוסעיםמוושינגטון,

 .לקמצ"רהיהלאפעםשאףהבכור
קצתאבלחתיכהדישהיאואשתו,השמוק,אתלאסוףמגיעאניבוקרכל

עושההיאקצת.מנסהרקמשתדלת,לאאליינחמדהלהיותמנסהכבריזקנה

זורקהואמתגרשים,שהםביוםלה.שישבמהלהשוויץכדילכולם,זהאת

בשוקומוכרמהשדייםהסיליקוןאתלהמרוקןבדףק.המדרגות,מכלאותה

השחור.

ירוץבטחוערבים.פוליטיקהלדבראוהבהואהרבה.עליהמדברלאהוא

יליאומרהואאזמדים.להורידשצריךזהאנייזיןמדים.שיורידאחרילכנסת

המניאק.עלי,מסתלבטשלושים.כמעטכבראנישנים,לשלושכולהאתהיוני,

יותרואניהשמירותשלבהקצאהאותימסדרהואסוקלימקבלשאניביוםאבל
תת-אלוף.שלמלה .-M16בנוגעלא

שהיאחושבתשם.כברתמידהרל"שיתענתללשכה,נכנסיםכשאנחנו

שלבמטבחוןמאבקהלעצמהעושהשהיאשוקושותהיהארוןבגללמשהו

גםאבללעצמךקפהמכינים-למפקדקפהיותרמכיניםלאבלשכההלשכה.

קוראאניהרל"שית,לאהשרלילה,כזה.מנומסטובבוקרלואומרתלמפקד.
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קולטתלאהוא.מדהיםאיזהא~לי, wמדהיםאיזהבשכלמזיינתהזמןכללה.

ממטר.עליהמשתיןלאשהוא

עודמשתחרראתהיודעאתהיוני,אומרתשלי,אמאליבאהאחתשבת

וחצישנהפסיכית,קצת ?מעטעודהראשעללךנפלאיךלה,אומראנימעט.

מהלךנתנושתמידיודעאתהיוני,אמר,בא,שלי,לאבאקראהזמן.לא

זהמהאמרתי'למות.הולךשמישהותיכףלהגידבאיםהםחשבתי .שיכולנו

בקבע.תקופהשלאפשרויותתבדוקלי,אמרובבוקר.בשבתהאלההדיבורים

זהטוב,זהקבע,משכורתזהלי'אומריםאלהואז ?קבעמהג'נבה.חטפתי

חיים.ביטוחזהקריירה.בצבא,נחמדמשהותעשהלקצונה,תצאאוליבטוח,

תנאים.יש .לךדואגיםלדאוג,צריךלאאתה .ביטחוןזההצבא

שמה,נרקביםכולםתנאים,איזההליצנים,לשניאומראנילך,דואגיםאיזה

עושהלאכברחודשייםמעודאניכזה,דברשאיןלהםאמרתיהנשמה.כל

האלה.מהדיבוריםאותיהוציאוהםכבד .בצה"לתת-אלוףשלמלהשמירות,

קטן.וכזה

האלה,החיל-אווירזונותבני-דרוםלפיקודנוסעיםאנחנואחרייוםואז

מספרוהוא- ' Tהקילומטראעללהיטחןצריךהייתיואניטיסהלוסידרולא

האדוםלסלעוהגיעוהירדנילגבולמעברהסתננובגילי,שהיוחבר,ועודשהוא

זהפעםלקלבוש.הולכיםהיינונתפסנו,כמעטהרפתקה,היהזהאומרבפטרה.

הייתילאאנילעצמי,חושבאניטמבל,איזהשלום.היהלאהיום,כמולא

חברה,עםמהיוני,אותי,שואלהואהנגבשעראחריאבן.לראותבשבילהולך

הנושךשלולבןגנרליתחזרהכמוזהאתעושההואלינראהעכשיו.ישחברה

מופיעחדשמישהורואהשהואפעםכלבמכנסייםמשתיןזהלינראה .הפחדן

עםמתחילהואפעםועודכזה.ילדלויצאאיךעצמואתשואלבטחבבית.

מקשיב.לאואניפטרה,

תגיעבזמן.מחרתבואאללי,אומרהואבבית,אותומורידכשאניבערב,

צבאישופטשלושאבאשליחבראסי,עםהולךהביתה,חוזראניאזבעשר.

הנחהלנווישסמית,וילשלהחדשלסרטבקלבוש,ערביםומזייןבמילואים

זמןכשישדווקאשונא,הכיאניזהאתלהירדם.ליקשהבלילההחוגר.בגלל

בשמיכה.הראשאתמכסהואניליעומדבנאדם,כמולישון

ריקהרחובכלמההרגל.מנוע,מכבהשלו,לביתבכניסהאנילעשרבעשרה

הזאת,בשמשהכביש.עלגרגרואיןהבוקר,עללצבאנסעוכולםכיממכוניות,

שלבשעוןדקותוששעשר .לבןיותרעודנראההביתבבוקר'מוקדםשללא

באיילוןפקקיםעלכליינוניתקעעכשיו .בחוץלאעודהמניאקהדייהטסו'

ואניאנחנו,איפהלשאולמהלשכהמתקשרתענתהגלגל"צ.עםליישחקוהוא
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עודאחריעולהובסוףצפירה,נותןכמעטאניברז.ליתוקעשהואלהאומר

דקות.ארבע

אומרתהיאשאולי,איפהשואלאנייוני.אחלןליאומרתלי,פותחתהאשה

היאהרגילה.בשעהלאבעשר,קבענואבלאמרתי,יחזור.תיכףיצא,הוא

איכפתממשלאלהמצחיק.משהואמרתילאאפילוסתם,אבלצוחקת,

תיכנס.יוני,תיכנס,לי,אומרתמהלו"ז.

אלה,מסודריםפנימה.ונכנסהרכבעלהאזעקהאתמפעילמסתובב,אני

שלשוםשהבאתיחמדי-ייצוגהספהעלטוב.ומריחוחדשומסודרנקיהכל

נאהלאוהוא,בעצמי,למכבסהלוקחאניהכלמכבסת,לאזאתייבש.מניקוי

הריח-זיעהעםהמדיםאתלקחתצריךאנילבבליהצבא.שלהמכבסהלו

לאירועים.רקאבלשםשליאבאשגםוהברוט

אספראנישתחכהכן.אומרואניקפה.תשתהלמטבח,בואלי,אומרתהיא

בהירעץוארונותשיששמההכלקפה.לימכינהשאולישלהאשהבלשכה,

בקבוקיש .חוץתוצרתמיניכלוצקי'ריסעלית,ירוק,תהמגורען'קפהישכזה.

לפעמיםבבטן'קולהשלגזיםכמולייש .השולחןעלשרופסשלאיילג'ינג'ר

מתאפק.ואנילמה,יודעלאמהנהיגה,קורהזה

עשירים.שלקטעהרגיל,הברזלידקטןברזמאיזהלקפהמיםמוציאההיא

עושההיא~ששש,משהו,מספרתוהיאקפה,ושותיםבמטבחיושביםאנחנו

מקשיבלאבשכל'מזיינתאותהשומעאניזוכרת.לאכברבעצמיאניוצוחקת,

להירגע,מנסההקפה,שלהגדולההכוסעללוחץאניבדקרון.ליועומדלה,

בליזהאתלעשותאפשרמקרה.כלעלבארנקקונדוםלייש .בשעוןמסתכל

סימנים.להשאיר

מלמטה.ליכואבתהבטןכלנסגר,מהיודעולאהקפה,אתשותיםאנחנו

עללהמסתכלאניאותה.קושרתהזבל,שלהשקיתאתמוציאהקמה,היא

רוצהאניאםושואלתמסתובבתהיאאחר-כךמשהו.כזהשהואלאהתחת,

אתמסדראניבדלת,יוצאשאניאיךאלי.מחייכתלפח,השקיתאתלהוריד

פנימה,חזרהנכנסאנילפחים.אותהומורידהשקיתאתלוקח .בדקרוןהזין

מרשהאנילמעלה.בקומהבטלפוןוהיאוזהו,ברכבלחכותכברחשבתידווקא

נעיםלאנוראלינהיהקולטת,לאאתלא,אותה.ושומעקצתלשחררלעצמי

אתבממתינהלהישואזילד.הואהזבל,אתלזרוקאותושלחתיפתאום,

מחכה.הואשלך,הנהגפה,יונילו,אומרתהיאשאולי.

שלאאחתתצאשלאאבלפתאום,להנעיםשלארואיםלמטה,יורדתהיא

אתההיום,יגיעלאהואהכביסה.עםהשקיתאתלינותנתהיאפקודה,מילאה

לי.יורדוהזיןשותק,אניזה.אתתיקחרקללכת,יכול
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משועממת,בכלוב,נמרהכמובסלוןמסתובבתעליהמסתכלאניבדלת

השפתיים,שלהתנועהאתגםעוצרת,היאלצאת.מתהוחמה,מבואסת

אניהכומתה.עלידלילשיםומתקרבתקמצניםשלחיוךאלימחייכת

היאמעטשעודלינדמהגבר.קשה,זהאתתקחיאללה,ואומרקצתמשתחרר

כיאלא •משהועשיתיאניכיולא •בחייתעזוב,מכאן'ותלךבעצמהתסתובב

מילדים.עזרהפעםאףרוצהלאאחדאף

אנימכאןלבן.ביתעודלידבפתאומיותועוצררחובותכמהנוסעאניברכב

לעשותהמיכל-דלק,אתלזייןהמדינה,אתאיתרולקרועהרכבאתלקחתיכול

לאשלוהגופיותבפנים.ומסתכלהשקיתאתפותחאניהיום.כללישבאמה

תחתוניםישיותרלמטהמריחות.המגעילהילדשלהתחתוניםאותי.מעניינות

אניהמכון-כושר.שלכתומים,פסיםעםלבניםגרבייםשלה.גרבייםגםאבל

אגיד,אנימהמתחרפן.הסנפה,עודנותןמשתגע.מריח,אותם,מוציא

צעצוע.מלוכלךלאאמיתי,מלוכלךועמוק,מלוחסוף-סוף

הכל;~סדקרקבגלגל"צ.לימשחקלאאחדאףאיילוןשלהפקקיםעל

קורה.

לאהואאומרתאמריקה,אתלימגלהישרנכנס,אותירואהענתבלשכה

הניירותכלעםהשולחןעלהמכבסהשלהפתקאתלהשםאניהיום.יגיע

מתיישבשלו,למשרדנכנסשלה.הביצי-הפתעה-קינדרשלוהצעצועים

ליאומרתתמידהשרלילהתת-אלוף.להיותשווהזהבשבילרקבכורסה,

שלמהכיסמתעסקת.לאהיאאזעצבני.אנירו!$הסוגר,אניהדלתאתלצאת.

הםהאשה.שלהגרבייםאתגםאבלהתחתוניםאתמוציאאניהדקרון

אנימהקלטלאאחדאףליגה,שוב.אותםהרחתיבחנייהבכדור.מגולגלים

עושה.

דבריםמיניכלשמהיששלו,האמצעיתהמגירהאתפותחאניאחר-כך

ואיומפורטרצינימה-זהנראהוזהלתקיפה,תכניותאשכרהכוללסודיים,

לידיעהשם,מפקדותפה,שדותכאן,מבניםמנסים,אםגםכלוםלהביןאפשר

אניאז ?בגריסהאשיםאעשה,אנימההגרביים.אתפנימהודוחףולפעולה,

אתישבורושהואבנאדם,כמולישוןהולךהכורסה,עלהראשאתמשעין

לשם.הגיעזהאיךהראש

דיונים,ישכידרום,לפיקודלנסועצריכיםפעםעודאנחנוזהכלאחרייום

לשםהדרךכלככה.תעשהלפה,תבואהשרלילה.מענתשומעאניהכלואת

עושהאניעשיתי.מהקלטשהואקולטדיואנימהפה,מלהמוציאלאהוא

עלהחלוןדרךמסתכלעליומסתכלכשאניהאחוריתבמראהמסתכלאניכאילו

שמהאחשובשאנירוצההואהרדיו.עםמשחקולאמדברלאוהואה~דבר,

בלחיים.חםליונהיהאותימענייןלאזהאבלבסדר,לאשעשיתי
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שהואלרמותהמזגןאתמגבירכשאניוגםלפיקוד,הדרךאתעושיםאנחנו

ואניהשיניים,עלהציפורנייםעםמתופףרקמלה,אומרלאהואסובל,לא

ומתחילדלקלמלאעוצרכשאנילי.איכפתולאקולט,לאאניכאילועושה

ולדפוקשלוהראשאתלקחתליובאאותימעצבןבאווירהחולוכללהזיע

שהואואומרמישהועםהדייהטסובתוךמדבראותושומעאניבצמיגים,

לוושנראההלאה,יהיהמהעדייןיודעלאושהואזמןלכמהלהיפרדהחליט

 .הולךמהמביןשהילד
לפתחשליבראשלאואני,שותק,שובהואלנסוע,ממשיכיםכשאנחנו

מתכווןולאבחזרהשותקאניאזתפקיד,לעוףהולךשובשאניזהעלשיחה

בעיה,שוםהבקו"ם,עדנדברשלאבעיהליואיןדבר,שוםעלסליחהלהגיד

הבטיח.שהואכמוהשמירהשלההקצאותאתלסדרלאלוחסררק

עושיםבחוץכיריקה,בלשכהמושיביםואותילדיון,נכנסיםהםבפיקוד

לעשותיכולאנימכאןאלופי-משנה.שלנוחה,כורסהעודהקירות.עלסיוד

אבל .ולהסתבךשטויותלעשותפעםעודמברקים,ולשלוחאדומיםטלפונים

שטויותואפילואמרו'שליהליצניםשההוריםכמושליהעתידלאזההצבא

שאולי,אבישיתת-אלוףלאלי,ידאגלאאחדאףכילעשות,לישווהלאכבר

האבאולאוזהו'טפסיםזהוישרלכוח-אדםטלפוןלעשותלשרלילהשיגיד

עושהאניממני.מתלהבממששלאאסי,שליחברשלהזבלהצבאיהשופט

הצבאיותהנעלייםעםהקירשלהלמטהעלדורךהכורסה,עםסיבוביםכמה

לאזהלקיר,מקירבשטיחמרופדיםשהפאנליםבגללאבלהתנופה,בשביל

סימנים.עושה

מביןואנילמרכז'צפונהעוליםשאנחנובטלפוןמודיעהואחזרהבדרך

עליו,מסתכלכשאניאז,אבלכלום,יספרלאכנראההואקורה.אחרשמשהו

רואהתמידאנישדרכההאחורית,המראהאתישובינינוחזרה,מסתכלהוא

הכל.

אשתוכילבד,לוחיכיתיפעםעודיחזור,ותיכףיצאשובכשהואבבוקר,

אותוונישקתישלוהבןאתתפסתיאזועזבה,לפגי,אפילושכל,תפסהכבר

בכלואניברח,וכמעטלחכותליואמרהדלתאתפתחהואהשפתיים.עלככה,

שיפסיקכדירקובסוף,היפה,במטבחקפהועשינושיחהאיתרהתחלתיזאת

הוריםשניעםמעכשיו,לבדלהיותהולךהואככהגםמסכן,כבר,לשקשק

כלום.ליעשהלאשזהלמרותהשפתיים,עללוהבאתידפוקים,כאלה

מרוחגדולמשהורואיםאנחנוכיהדייהטסו,אתעוצראניהערבהכבישעל

הואקרטונים.רקבטחזהאומר,אניזה.מהתראה,אומר,הואהכביש.באמצע

זאבוישמהרכב,ויוצאיםלעקוףבמקוםבצדעוצריםאנחנו .תעצורלא,אומר'

מסתכליםאםהחוצה.פרוסהשלווהבטןדרוס,גדול,זאבהכביש.עלמת

 ~1!11,!,ם 13



 67הכפרוקציןהעירקצין

חצימבדיקהחצישלוהפרווהבתוכה.שהולכיםקטניםדבריםישמקרוב,

החיצון.החללכמושחרדותהעינייםשחודה-כחולה.והיאיבשה,חצירטובה

דחוקהלאפטרהדואה,אתהאומד,לגבול,מעבדהשני,לצדמסתכלהוא

איזהאומד'ואניהפגר'עלמסתכליםהמותניים'עלהידייםעםאנחנו .מכאן

מלים.בליעלימסתכלוהואמגעילה,מדינה

הכביש.שללצדאותונזיזבואמציע,הוא

המפקד.מגעילזהמה,לו,אומדאני

ומכניסלהתייחסלאמחליטוהואלו,ולרטוטלהבהבמתחילהווי.פי.אן.

קשראיןכאילומשהו,שעשיתינשמעשובולרגעאוויר,מוציאהואלכיס.

כלעללנוכאןשדרוסולזאבהזמןכלשמתקשרתשלוהמעצבנתלחדשה

עכשיו.עליךיושבמהיוני,כזה,אתהמהאומד,הואואזהנשמה,

ממטר,האשהשלהתחתוניםאוהגרבייםאתדאהלאבכללשהואמביןאני

ליבאשלי.בעינייםוהשמשהכביש,עלמסתכלאנימגידות.פותחלאובכלל

ידגיש.איךמענייןהצבאיות.הנעלייםעםהזאבשלהזנבעלרגעלדרוךלנסות

מישהו.וינשךיקפוץהואאולי

יצאלאלפחותהמת.מהזאבמתרחקיםאנחנוניסע.בואואומד'מוותרהוא

פקודה.מילאתישלא

ישרשמגיעהסיגריותשלהדיחעםהפעםאוויר,מוציאשובהואברכב

כאן,אנימהבשביליודעלאאניאומד,דקנענו,שלאהשיחותעםהואאלי.

מדגישאניזה.אתאומדהואמכולםמיבשבילבדודולאהכל,אתלעזובצדיך

בגדדהדייהטסואתלהכניסהכל'לעשותשיכולהשליהעצבניתבדגלהגזאת

המפקד,לדאוג,צדיךלאאתהשלך,המקוםזהאומד,אניאזלגימלים.ואותי

 .חיוךחצילחייךמתחילמאתנוומישהוביטחון'זההצבאלך'דואגהצבא
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בטחישראג'י

סיפוריםשני

אחרתמדינהכאילו

להתאבדכדילירושליםג'אדחזרבה,דרכהלארגלושכףרבותשניםלאחר

עירבירושליםראהרבזמןהיסוס.בליכמעטמהירה,חיתההחלטתובה.

כאילולוהיהנדמהארתה.הסרבניםתחלוףבניעלערלהשתיקתהשגדולת

יודעראינובביישנותבסמטאותיהעוברכללמראהמגחכתלשונה,חורצתהיא

הסוףראםממנה,חשובדברבירושליםאיןלעצמו.מעוללהואמה

אותר.לעבורכדיממנהי~האיןבלתי-נמנע,

הפךהווייתוומרכזהרחוקים,בקצורתהדבריםפשראתאיבדג'אד

 ;רירםלילההרף,וללאלאטנשחקתוכרחשובים.ובלתימרוביםלמרכזים
שומעשאיןגדולקולחיתההשחיקהלתנועתו,נאמנהזקלןהחיתההשחיקה

אתלבצעכדיבירושליםבחרולכןדרמתייםבמצביםמאוהבהיההואמלבדר.

מכלמתוקהההתרחשות.מרכזלהיותהעתיקהבעירצנועבמלוןבחרתכניתו,

בהםשבגדאלהיבחייואהבאותםהאנשיםלכלמשםלהתקשרהחלטתוחיתה

שתמידומליםדרמתיפירטרר~יימכתביםלהםולהשאירברישבגדרואלה

ואיןגורלי"זהרמאוחר","כבר"להתראות",ולאחרים,להםלומרהשתוקק

לררלא,מכתבעלהמחשבהעצםתכלית"."איןתרעלת","איןמפניו",מפלט

 .פורקןכדיכמעטלפתע,אותרעוררהלמשלי
 • 2006ביולי 12 ,רביעייוםהיום

בכאבבמיוחדמזרחה,שהרחיקככלהשתנהאביב-ירושליםתלכביש

משמערת,מכלוהתלושהצחיחהישר,הכבישהופךשםהמפורסם,אל-ואד

תולדה-ציפייהושלחרדהשלסמלים,שלסודרת,שלהרים,שלגדוללאוסף

לחישותוכתרכםמתעצמיםשקולותיהםפעמונים,כאילושנים,אלפישנים,בת

העיר.לשערקרבהשהמוניתככלמתחרות,

לביןבינםידיקלמרנוסעיםוכמההמוניתבתרךשררהמרננתלאמתיחות

עלשנחטפו,חייליםעלדיברווברדיומעין-פשיסטית,בעבריתמליםעצמם,
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עללהגיב,הצורךועלמילואיםגיוסעלבפתח,מלחמהעלשנהרגו,אחרים

היוהפעמוניםבתוךהצעקותחזבאללה.שבידיהטיליםועלהפנימיהחוסן

באווירעמדועכשיוירושלים,אלג'אדנכנסשבהאחרת,פעםמבכלחזקות

 .הקיץבאמצעסתיוניחוח
והנוטרדאם,העירייהלכיווןמזרחה,יפורחובאתוחצהמהמוניתירדג'אד

לושאיןנזכרוהואהשקיעה,זחלהשםאל-עאמוד'באבלעברצפונהפנהאחר

הקונים .א-דיןסלאחברחובלסופרמרקטונכנסחזרסיגריות,חפיסתעוד

"אל-מנאד"שידוריאחרועקבוהטלוויזיהמולהתקבצוהמבוגרוהמוכר

הצודקת"."ההבטחהכיתוביתחיתההמרקעעלהלבנונית,

שתקףו~זמןוהקוניםהמוכריםבצעקותהתמזגווהריחותהניחוחות

העתיקה.העירסמטאותאלוחדרבמתיקות

אתהניחהוא"אל-אנדלוס".ושמוצנועבמלוןקטןלחדרנכנסג'אד

השולחן'עלהניחותרופות,בקבוקהוציאהשולחן'עלשלוהניידהטלפון

צפופיםגגותלעברשהשקיףחלוןפתחהואלשווא.ריקה.כוסלחפשוהחל

לתוךשנדדהיוניםבלהקתהתבונןמהזמןאל-אקצא.מסגדשלקצוותוכמה

בבקבוקהחזיקלרגעריקה.כוסאחרלחפשחזרכךאחרמואר,מרחב

המכוסההברזלמיטתלידהקטןהשולחןעלשובהניחואחרולרגעהתרופות,

אתעקרמישהו-הפתוחהרחצהלחדראלפנהלבסוףבוהק.צבעוניכיסוי

ואתהכדוריםקופסתאתלשםעימונטל-בצדוהניחi=זממקומההדלת

בלתיכמעטחיתההברזלידהקליטהאבללטלפןניסהשלו,הניידהטלפון

גםנוספים,תקשורתאמצעישוםבחדרהיולאאחרת.מדינהכאילואפשרית.

החלבידו,הניידוהטלפוןהתרופותובקבוקהחדר,אתיצאהואטלוויזיה.לא

מים.-דייםברוריםאינםשמאפייניומשהואחרתרהעתיקה,בעירלנדוד

הבריזהחיתההניצחתההוכחהא-זית.ח'אןעללגמריהשתלטההשקיעה

משעשעת.קודסיתבעגהמזהזהנפרדוהסוחרים .עברובימיםכמושנשבה

להילחם."לדרוםהולךאני ...שלום:"היוהראשוןהסוחרהתבדח

 "?צוחק"אתה :השניהסוחראמר

 " ...בלבנוןעסוקשאניתדעומחר'אגיעלא"אם
שלכםהלקוחותאתלגנובכדיכאןנשאר"אניהשלישי:הסוחרגיחך

פה."תהיוכשלא

הרובעסמטאותא-סאהרה.באבלכיווןהנוצריהרובעבמדרגותג'אדטיפס

בכמההבחיןמרחוקומיוחד.גדוללרגעחיכוכאילוונדמהריקות,כמעטהיו

גיבורתשללכבודהשריםשהיועםהמדרגות,עלכדורגלששיחקוילדים

הכדורלעברועףלפתעלאיטר.אליהםקרבהואובפלסטין.בלבנוןההתנגדות

ארצה.שנפלוהניידהטלפוןואתהתרופותבקבוקאתהנושאתבידוופגע
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מרוסקים.שינהבכדוריהתכסתהוהעדינההחומההמדרכה

הילדים,עםבמשחקשקעמשים,בליואז,בו,ובעטהכדוראתג'אדלקח

~לא-נודע.מתקשטומחרקיצית,ערגהמדמםהערבבעוד

עולא

איננוכאילוילזמןמחוץהמושלךיבמלוןלחדרהמפתחאתקיבלהעולא

הרגעיםעלוחרטההתנצלותכולובין-לאומית,התעניינותמוקדברמאללה,

אוהתשעים,שנותשלהשנייהבמחציתנבנההואולזהור.להתבלטניסהבהם

מקושטיםימיםאותם ;הפלסטיניתבמערכתהזוהר"ב"ימיאחרותבמלים

שנים,עשרותולאחרסוף,סוףרמאללה,תהפוךבהםחדש,למחרבתקוות

שהעירכךהפלסטינית,בשיטהגםהמזרח,שללשוויצריהמקדמיות,מהנחות

מא-שאםימהמפרץוממערב,ממזרחתייריםיימלאובההמוקםוהמלון

העשרים-ואחתהמאהאבלשחורים.לצדלבניםזרים,לידערבים :ומהמגרב

הסובבלכלגםכךובתוךמשולשת,אצבעלהוהראתההעירבשעריבאה

אתקיבלהשרמאללהלמרותהמדינה",ו"פרויקטהיישוביםהעם, :אותה

כלל.לתארםשאיןבנצנוציםהמילניום

הפקידיםמצדוזוממיםמקוויםמבטיםמל~~הכשהיאנכנסהלחדר

אתבחשדובחנההמיטה,בקצההתיישבההכמעט-ריק.במלוןהמשועממים

צילצל.שלההניידהטלפון .ה$!ר~הבתוךמולההיושבת

 ?אתהאיפהאהוביייכן-
הגעת?-מתי

: 

רגעים.כמהלפניעכשיו.-

 ?בחיפההמצבמה-
 ?אתהאיפה !יודעתלא-
 !פתאומית ...ישיבהישלאחר.איאלץאניאבלמצטער,אני ...אהובתי-

זמן?-כמה

יותר.אופחותשעתיים,-

 ...שלךהזמןאתקחמרירה][באירוניה-
בקאנא.חדשטבח ?קרהמהשמעתלאאת-

-קאנא?!

אל-ג'זירה.אתתפתחי-

מיושבגבריעדנאןאתהכירהלחייה.השלישיהעשורבסוףאשהניתקה.

ארבעים-ומשהו,בןוהרשות,רמאללהשלהכלכלהבחיימאודמעורבוחשוב,

13 D,!,11!1~ 
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 7 5סיפוריםשני

לצדושחדורילאהבהמפלטלעצמולשמורשעליומאמיןיילדיםשלרשהנשריי

ומעשה.משפחהחיי

לטיילתרכללאהדיבדוד.לאזמןלפרקבחדדנתקעהאיךהדגישהערלא

מארד.רבותרבות,סיברתבגלללבדה,ככהיבחוץ

תמונותלצלצל.שבהטלפוןסיגריה.והדליקההטלוויזיהאתהדליקה

ריצדוההריסות,מתוךמ~~איםהמתים,הזאטוטיםתמונותבקאנא,התינוקות

הלילהמשךנואש,בניסיון-תחנוניםמורמתימיןידמחרידות.היובמהירות,

 • 2006ביולי 30 ,ראשוןיום ,הארוך

 ...אמאכן-
את?איפה-

אביב.בתלילךאמדתי-

הביתה.חזרידע.המצביקידתי,-

טועהלאאניאםשנית,עבודה.ליישראשית, ?זההיגיוןאיזהאמא,-

אביב.תלעללאחיפה,עלנוחתיםהטילים

 ?חוזרתאתמתי-
 ...כנראה ...בבוקרמחד-
שקודה.מהאחדאףשלענייןלאזהאחד.אףעםתתווכחיאל-

בחריפות.הטבחעליגיבנסדאללהבטוחבחיפה.תישארואלהלילה-

 ?ניסע-לאן
לחם.לביתתסער ...יודעתלא-

ארתך.חיפשהטילפנה,דע'דאגב,-

המרצדותהתמונותמןמהירותפחותאבלמהירות,היוהטבחעלהתגובות

סיגריה.אחדיסיגריהערלאהדליקהשברמהקצבמהירותופחות

 .מדברסניורההממשלהראשעכשיו
מצלצל.הטלפוןגם

היי.""דע'ד,לענות:החליטהלבסוףמבולבלת.טלפון,בצגהביטהערלא

 ?קדהמהדאית-
מתמוטטים.שהעצביםמדגישהאניפושעים.נורא, •כן-

את?-איפה

בחיפה.-

אביב.בתלשאתאמדהרדודהאלייךהתקשרתיאבל-

התבלבלה.אולי-

מי.עםתאמינילא ...ברמאללהואני-

-נר?
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לאהואהעזרה.עלתודהתודה,עולא.יבימאוהבעדייןהוא .עדנאןעם-

למקלחת.נכנסעכשיו,אותנושומע

 .אותימחפשים ...ללכתמוכרחהאני ...רע'ד-

בביירות.האו"םמטהאתהרסוצעיריםהגופות.בהוצאתעסקועדיין

הצפון.עללנחותהחלוטיליםבלבנון.המיועדביקורהאתביטלהקונדליסה

צילצל.שובהטלפון

 ?משתעממתאתיאהובתי-

אל-ג'זירה.רואהאנילא,-

 .אלייךבדרךאני-
מחכה.אניאוקי,-

אתמעליהלשטוףכדילמקלחת,נכנסההתפשטה,מדהימהבמהירות

המחסומים.צפיפותואתהחום

חליחלעלאמערבית

 13ם {l.~ו;ו
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הנגב•חיים

שגנבנוהדבש

צוירשלאגבולקרעלילדים,אותנותפסה , 1948-1947הראשונה,המלחמה

ביןבתור,ךזההיההקרקע.פניעלולאמפהגביעללאמעודר,סומןולא

ורוממהמכאןבררךמקררבזר,זרשכונותשתינגערברמקרםלערבים,יהודים

שרנה(לימים 16החשמונאיםברחובקומרת,שלרששלנר,בבנייןמשם.

כולןמשפחות,שבעהתגוררו ,) 15החשמונאיםלוח'היהוהביתהמיספרר

ערביתמשפחההתגוררהבחצר'דבוקהחצרהסמוך'הקטןבביתיהודיות.

בטוןרצועתכל-כולה :הפרידהממשלאהחצרותביןשחצצההגדרגדולה.

אלהעם??שיחיםאלהוהיוהכל.זהגרבה,סנטימטריםעשרים-שלרשיםנמוכה,

הגדולההרעהאתבמעט,אךולוכך,לדחותאולימבקשיםהעברים,משני

לפתחם.המתגלגלת

הבית,שםבאבןנחקקהכניסה,מןלמעלהשלנר,הדירותביתבחזית

גאוותעלללמדנו . 1935נבנה,שבהוהשנהובאנגלית,בערביתאל-אהמברה,

מובלטתשחיתהסמוכה,קיראבןעלאנדלרס.לתפארתזכרבמורשתו,הברכה

יבשרהפרחיםאבלאדומים,גרגירםפרחישלגדולעציץפעםניצבכ~~שא,

 .עברועלדברשיודעהבנייןמדיירימיעכשיוואיןהתפוררוהעציץ
עלתמידמקפידצנום,גברג'מיל,אדוןהדייריםבפישכרנההבעלים,

לגברתבחודש,פעםהבנייןאתלפקודנהגחלקים,שלרשהכההחליפהלבושו,

כךהיה,הדודים.מןאחדמשפחה,לבןאותרחשבתיבילדותידירה.שכר

מפניאבלמימי.ראיתילאשארתהומעוגלת,שחררהקטנה,מכוניתבעלסיפרו,

 :פרטיםבפרטימאזארתהמדמהאניכמבוגרים,ילדיםבה,ודיברושחזרו
שהפנסיםניקל'שלבפסלשנייםחצויהחיתהשלההקדמיתשהזגוגית

עשוישלהשההגהעפעפיים,ושמוטותכברירתעינייםכשתיהיושלההקדמיים

חסרוממששלאחורייםושרקלבנה,שלההזיהוישלוחיתעץ'מחרפהמתכת

המעוגלתושהשחורהלתא-של-מטעןמעודרנזקקלאג'מילשאדוןאפשרלה.

נבראהולאחיתהלאשכללגםואפשר .מעמדסמלאךכל-כולהחיתהשלו

שלהםהביתבעלאתירוממואםכישהאמינוהדיירים,בידיהומצאהאלא

עימד.יתגדלר
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שחורהקדילק :גמורהודאותבגדרשחיתהמכונית,עודולעומתה,

הכלהיולביתנובסמוךשחכתהפעםובכלכדירות,לעתיםלשכונהשהזדמנה

כבכתה,ממנוהחומרממשותאתלבדוקכאילובה,לגעתסביבה,מתקהלים

לאמודכיסוכאילוזגוגיותיה,עלולנקושחלקלקותה,אתלבחוןאותה,וללטף

מפכיגםפגע,כלמפכיחסינה-כפלאותבהשדיברומפכיזאתוכל .עובייןאת

בקבוקעליהותשליךהצד,מןבהותירהמתחת,אותהתמקשאםטרור,

פגע.ללאתצאהכיקלים,עםהגדולההשחורהזו,ממעל,תבערה

ילידיהודייאמןנהגשלבידיווהופקדההיהודיתלסוככותשייכתחיתה

אף ,מטבעושתקן . 14החשמונאיםברחובשהתגוררגוטליב,אדוןגרמניה,

מכונסים-בכיוושכיובתואשתוגםוכמוהופניו,עלחיוךהעלהלאפעם

אדוןשלהמופלגתלשתקנותשהודותאפשרהבריות.אתיראיםכאילובעצמם

שלהביטחוןאנשיבידיהואדווקאנבחריסביבתועלשכפהולרצינותגוטליב

רצהלאאישהרי .וייצמןחייםשלהאישינהגולהיותהיהודיתהסוככות

שלהראשוןהנשיאהימיםמןביוםלהיותשעתידמישלמנוחתואתלהטריד

להיוולד.נדחקתהיאאו-טו-טו,שהכה,היהודית,המדינה

*** 
מדייריואישמוקדמת,הודעהבלאג'מילאדוןכעלם 1947שלהחורףבשלהי

חשבובסמוך,שהיהביתו,אלהלכומהדייריםמיפכה.לאןידעלאהבכיין

ומצאוהחודשיים,השכירותדמיאתלגבותמשפחתומבכימישהוכותראולי

ושבועות,ימיםבתוךוכעול.מוגףהיהעדין,מסותתתאבןדו-קומתי,שהבית,

קרוביםהערבים,השכניםכלהיחיד.הנעלםהיהלאג'מילשאדוןהתברר

להיותממקומותיהם,וכקרעווכעלוהגיפוומרוממה,ברוךממקורורחוקים,

לימיםשאלה-מלה" /מבלי /שלוםלומרמבלי /כולםכדדו"לאןפליטים.

תתכניאללעולם"אליי :וביקשהשלהי )י"א(מפלשתינהבשיריםעתריהאוריה

 111 •••האלה /הטובים /כאנשים /פליטה

שהרוחותלעצמןדימווהבריותכתכוככהוהמדינההמלחמהחדלהכאשר

השכונות,ביןבחיבורהעפר,דרךשוליעלהזה,במקוםכיהתבררכרגעו

היהודיםעםהיטיבהשהמלחמהיכךויצאגמורה.אוכלוסיןמהפכתהתרחשה

ושחיתהלהיכתבזכתהשלאעגההמקומית,השפההדיהערבים.עםוהרעה

כשמטההתפוגגה,עתהשזההטובה,והשכנותכדמו.לשונות,שתישלבליל

וערבים,יהודיםבצוותא,שהחייםעדרבזמןחלףלאמהזיכרון.מהרחיש

הזיה.שלכדברבשצף-קצףהוכחשוהעבר,כחלתהיושכברויהודים,ערבים

 • 1989פועלים,ספרייתמזרחית","רוחעתריה,אוריה 1
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הנדנושלאאנשיםשםמאיבארהחדש'הסדרכשכרכהשנתייצבובשעה

ושככסכר).(שכגנורג'אדתכאג'אדכאשלהריקיםבבתיםחייםלהפיחמלפכים,

שכלהוותקאתהחדשיםלדייריםלהעניקיהיהשאפשרכדיזמןדיומשחלף

הופיעו-עיןכהרףשכיםאלפיים-רכךכךביןלוראויבמדינתנויהודי

העפרדדךעלמזופתאספלטלצקתגדול'מכבשועימםבכחולפועלים

שמר.ישראלשדיחדש,רחובולעשרתהשלכרהחשמונאיםמרחובשכמתחה

יחדיר.להןחוברוודוממהבדרךמקרר

רכלהפנוייםהמגרשיםכלנסתתמולזרזרהשכונותשכתחבררומשעה

לכר,שהיהמקרםרכלובנטרן,באבןהפתוחיםהשדותרכלהריקותהחלקות

ולבכייניםלבתיםהזמןעםהפךחלומות,שלאתרהשפות,שתיבכיהילדים

הילידים,הילדיםבעינינו,שחיתההקטנה,השכונתיתהמולדתחןולמבכים.

בריברכרתכרמכברלאעדשהיהאתררכלהתפוגג,לאלוהים,גדולהארץ

הלשוןוסלענתמלאהגדולוהברדכהרסההכחשחומת :התאייןהמלאה

כעקרה.השחורהוהתאנההתפורר

מקרמהעלוהתחייה.שבתחילה,שנעזבג'מיל,האדוןמשפחתשלוהבית

משפחותארבעואולישתיים-שלרשבארהמייסדתהערביתהמשפחהשל

מזרזרהקרמותשתיהופרדותחילהוהתחלק.ושבהתחלקוהביתיהודיות,

שבחזיתהארקדהכבלו,הברגכביליהפרחיבתרנה.קרמהכלהתחלקהכךואחר

הטלוויזיהשלהגדולוהבכייןכשברה.הגדרהוטלאה,המרפסתכהרסה,הבית

הכורהעלהכבדצילראתמאזמטילבסמרך'שכיםכעבודשכבכההישראלית,

כשמתר.אתשכפחהמשפחתי

הדברליהיההשכיםבמרוצתכאנכיה.קשהירושלים-של-פעםזכרכ.ךהכה

לבליהשכרנהמןשפרחוההם,האנשיםאתולשמועלראות :לקיבעוןהזה

בדייקנותעימםלשחזרגלגוליהם,עלדברלדעתבהם,לגעתואפילושרב,

אתמהםאחדכלשמעשברההוא,המסריםהרגעאתלעולםמושגתשאיכה

 ! ?מתיםארהםחייםהאם .הדיןאתלקבלוככפהגורלואבחת

*** 
מרשלליפתאררי,מרסטפהאתלראייןהלכתי ,' 96קיץשבת,שלצחבכרקד

שהיהמקרםהעיר'בלבהגדולהמשטרהשבבכייןכמעוזררמאללה,מחוז

ישברכאן .הישראליהכיבושמכגנוןשלהעצביםמרכזשכרת-דורכמעטבמשך

עכשיועינויים.ומתקןחקירותחדרימעצר'ביתצבאי'בית-דיןאזרחי'מיכהל

 .התורןבראשגדולפלסטינידגלמתכופף
עללארץלשרבםהסכימהשישראלמאלהשבי-תוניס,עלכמכהליפתאררי

הישראליתמהתקשורתעליוידעתיכברהידועים.בהסכמיםשכתובמהפי
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אנשיאצלדורג ;גמורהבחשאיותבגולהשניםהרבהחי :פגישהטרם

אינןשידיו-שלוואפילומחבלים"),("רבבכירכטרוריסטהישראליםהביטחון

("אחריותרביםתקיפהמעשיעללוחיתהפיקודיתאחריותבדם,מגואלות

עלבשלט-רחוקפיקד ;משפטנים)בעגתישראליםשאומריםכמושילוחית",

ציוןבכיכרפריג'ידר-תופתלהנחתאחראיהיה ;המערביתבגדההפת"חאנשי

הגיעכאשרואפילוהתקשורת,מןחמקשניםבמשך .-1969בבירושלים

ההתפנותאתעםברובלחגוגארוכה,גלותאחרילראשונהלרמאללה,

המצלמות.מןונסהעיתונאיםמןהתרחקהישראלית,

-שמואתניצלתיאילולאלפגישההסכמהממנומחלץהייתישלאייתכן
חיתהשילדותילולספרכדי-ליפתאהכפרבןליפתאי'הואבעבריתליפתאווי

החלטתופישעלגיליתי,כךאחרוהתרצה.התרכךהואשלו.לזוסמוכהכנראה

ועלילדותועלבהלדברהעדיףהוא :ראשונההיכרותשיחתלמיןהראיוןהפך

המאבקבפת"ח.כמפקדפעילותועללפסוחביקשאבלהמוקדמת,בגרותו

לסיימו,החלטנואנחנו,וגםאתםגםהצדדים,ששניפרקהואאמר,המזוין,

ייתכן' .רעהועלאישהאשמותולהטילושובשובאליולחזורטעםואין

לדברהעדיףבינתייםאינשאללה.מפורט.לראיוןיתמסרשבעתידהבטיח,

אחתרגומים,אשףהגליל,בןנפקד-נוכח,אל-אזהרי,בעלינעזרתיואניערבית

ורע.

תשעבןהיהעילית.ליפתאפרקה,ליפתאהיארוממה,ילידליפתאווי

כלכליתבבריתמדינותשתי :החלוקהתכניתאתאישרההאו"םכשעצרת

הלילהבאותושבקעהשמחהרעשאתזוכר"אניבין-לאומית.עירוירושלים

החדשותלמשמעשלכם,הצהלה"קריאותאמר.היהודים,"השכניםמבתי

גםהיהזהוכךבלילההיהזהכךהשכונה.בכלופשטוהחוצהפרצוברדיו'

שמחה,חיתהאצלכםלשכוח.יכולמי ,' 47בנובמבר-29הרעששאחריו.ביום

 ".גדולעצב-ואצלנו
בענייניופוסקומפשרבוררהשכונה,מוכתרהיהליפתאווישלאביו

הבן'ליפתאוויויהודים.ערביםבצוותאנועדיםהיושבביתוהתושבים,

השכנים.ביןידידותזוכרנשקו,אתשהשביתחירותלוחםבדימוס,טרוריסט

קדיםהיואפילוולעתיםשלנוהמנהגיםמןכמה"שאימצוסיפר,יהודים,""היו

כהרףחדלהכלאבלאבא.שלידואתומנשקיםבביתנולביקורכשבאוקידה

כאנשים."להיותלילהביןבגרנוהילדים,ואנחנו'החלוקה.יוםמאזעין

העידמיליונר' .בנייןקבלןוגםבתיםובעלאדמותבעלהיהליפתאוויאבא

במחקרישהונצחומהם-רוממהשלהיפיםמבתיהאחדים .הבןעליו

- 222יפוברחובקרמיקהבאריחיהמעוטרהביתכמוישראלים,אדריכלים
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האבליפתאווישלמדייריורבים 2התשע.בןליפתאווישלבזיכרונומאזנחרתו

שהיויוהאןומשהמזרחי"מוסה :השמותמןמעטדולהעדייןהבןיהודים.היו

מרוממהיהודיםהיולדבריו,בעבודה."אבישלשותפיםוגםדייריםגם

אמרו,זעם,יעבורעדלהמתיןמוטבהערבים.שכניהםאתלהרגיעשביקשו

אחדיםשבועותבתוךעזרו.לאהסתבר,כךההרגעה,שדבריאלאלעזוב.ולא

שאלתי.למה,מערבים.ריקהעילית,ליפתאהיארוממה,חיתה

*** 
בתיםליפתאווי,שלילדותומחוזותגםשהםילדותי,מחוזותכלאתהכרתי

גדרכלאורן,וכלברושכלפרי.ועציצברשיחיעפר,ודרכישדותורחובות,

רוממה,בלבהבריטיםשבנוהאבןמצבתאתלוהזכרתיכאשרמכשול.וכל

אפרפר,ירוקהמים,מגדלואתאלבני,בידיירושליםכיבושאתלהנציח

עםז;-י~לר,שלהשחורהפעמוניםמגדלואתהשמים,לבעדשהתרומם

זוכראניאםשאלהואהתרגש.פיאותיו,מארבעאחתבכלגדולשעון-מחוגים
שעומדכמיתיכף,לוהשבתיואניהראשי,ברחובהערבי,הקפהביתאת

שרפרפיאתאפילוומתארבפרטיםמדייקהקהל,ועלהמיקוםעללבחינה,

הקפהביתהרצין.והואהמדרכה.אלפולשיםהיוהקשקלועישמושביהםהעץ

הנה .גורליאירועיליפתאווישלבחייותמרורהיהמהריחישהסתברכךיהזה

 .מפיוששמעתיכפיהסיפורי
יוםבנובמבר,-29העדאדם.הומהתמידהמקום,לבהיההקפה"בית

הואדודי.היההמקוםבעלחדלו.כךאחרבו.לשבתנהגויהודיםגםהחלוקה,

אבליום.מדיהקפהאתלפתוחוהקפידבשכונההמתחמןלהתעלםניסה

כשהלקוחותהבהירים,החורףמימיבאחדמהר.חישלהתקייםחדלהמקום

הקפה,לידממשיהודיאוטובוסלפתעעצרשמש,קצתלתפוסבחוץ,ישבו

מעילישלבשוצעיריםחמישה-שישהזינקוומתוכותחנה,בושאיןבמקום

ועדהיושבים.לעברבאשופתחוביד,סטןתת-מקלעעםאחדכלחורף,

פצועיםותריסרהרוגיםשבעההיוכבריונמלטותחמושתםאתשסיימו

 .מביתנומטריםמאותשלושבמרחקנמצאהקפהבית .הארץעלמוטלים
מבנישנייםפצועים.שלהעמסהראיתיגופות,ראיתיהאמבולנס,אתראיתי

היוההרוגיםמןשישהנפצע.ואחדנהרגאחד :הזובהתקפהנפגעודודי

בריטית,שרירניתלמקוםהגיעהספורותדקותתוךצעיר.היהואחדמבוגרים

ומפוחדים,מבוהליםלמקום,ממקוםרצוהאנשיםלעזור.בכוחההיהלאאבל

בבתיהם.שהסתגרועד

כתר,הרצאתלחומרת",מהרץהערביתהבנייה-בירושלים"אדריכלותקרריאנקר,דודרדאר 2
 . 318 , 127עמ' , 1991
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אתלהרגיעושנהגהעזיבהרעיוןאתלדחותהיוםאותרעדשניסה"אבא,

כמסעהכית,אתכולנויצאנואחדותשערתתוךדעתו.אתשינההתושבים,

אםעלהיום,לאורהטבחרהיטים.כליחפצים,כליחנינא.ביתככיורןרגלי

סימןהמבוגריםכעיניהיההידוע,יפרכרחובהעיר,אתהחוצההראשיתהדרך

לכולםברורהיהולהתפלפלויות.לפרשנויותמקרםהיהלאככררע.אךמכשר

ככוחולאהנשקככוחאלימה,כשפהזהעםזההכריותמדבריםשעכשיו

חנינאלביתהגענווכאשרמדרון'רעלינומדרוןירדנודוממים.הלכנוהצדק.

לרמאללה.צפונה,מעטהמשכנו

חלף,כריםשכנר,חלף,חנאשלככיתרהשתכנוהראשונים"כשכרעות

מראשירמאללה,שלהנבחרהעירלראשהימיםכרכרתהיהירחמו,אללה

שלההתנקשותכעתקשהשנפצעהלאומית,ההכוונהרעדת

חשבהיינו'תמימיםכמהאבי' .שלנרהעריםכראשיטרוריסטים-מתנחלים

מעטיםחודשיםשכעכורהאמיןהואקצרה.כגלותהכלכסךשמדוברתחילה

ירכלוכולםומשפחה,משפחהכלואיש,אישרכלהארץאלהשלוםיחזור

ככרחודש-חודשייםכעכור ?המציאותואיפההחלומותאיפהלכתיהם.לחזור

אחרינו.שהגיעוהפליטיםגליעלהשקפנוממנומגורים,ביתאבאשכר

סמוכיםכפרים ...מהקסטלמסריס,מקולוניה,מדיר-יאסין,מעין-כרם,ממלחה,

גם ...ירושליםכתוכנישכונות ...ממוסווהמטלכיה,מקטמרן, ...לירושלים

מתועדים,כפליטיםמעמדנוהתמסדהזמןעם ...מיפואפילו ...ומרמלהמלוד

אתכאחתאיבדומכרבד,אמידכעמיר,כעלשהיהואבי,האדום,הצלבכחסרת

לטמיון."ירדהכלואבי-אכיר.אכירהוא,כמשפחה,שצברומהכל

*** 
כפרי,כלכושאכירתצלוםלראשו,מעלהקיר,עלככורסתו.מתרווחליפתאררי

ליפתאשלסמלהפעםשהיההמוכתר' .משפחתיזיכרון .רעקאלכפייהעם

נינוחותשתנועותיוגרף,כעלאישהואהמוכתרכןכרמאללה.נקברעילית,

עםאותרשמקשריםלפניפעמיםהרכהכרלטעותאפשרמסכירות.ופניו

לאלכטחאכלמצליח,סוחרואוליבנקמנהלהואאולילוחמת.מחתרת

כאלימותולאמתונהכתכונההקשורמשהרמרצה,ארמררהטרוריסט.

כמעלותהזמןעםשהעפילהזה,שהאישעדשניםחלפווכאמת,מתלהמת.

שלוהקריירהאתזנחארנר"א,האר"ם,שללפליטיםהסעדסוכנותשלהמנגנון

אריוניכסוף , 1967מלחמתלאחרמידלדבריו,קרה,הדברכסתר.לחייםופנה

 .יוליכתחילת
לצורכיכידיושהופקדהכמכוניתלהשתמשליפתארריהחלעתכאותה

למקרםממקרםפלסטיניםלרחמיםלהסיעכדיהסעד,כסוכנותעבודתו

פתחהתכלת,גביעללכןרככ-ארנר"א,שלהזיהוילוחיתהכבושים.כשטחים

 Gםuוי.,ן
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"הפגישואמר,כךאחד,""יוםחסינות.לווהעניקההצבאמחסומיאתבפניו

לעבודבאאשרלמורהושהתחזהמחמודאברשהתכנהפת"חאישעםאותי

ירושלים,כוללהגדה,רחביבכלאותרמסיעהייתיזמן-מהבמשךבעיר.

הישראליםאתחשנולימים ...ברמאללהמגוריםמקרםלולמצואוטרחתי

 !מזלאיזהמעקב.תחתהיהשכברהביתמןלחלצווהחלטנוזנבנועלערלים

המודיעיןקצין .לעמאןבדרכוהמורההיהכברהביתאתהחייליםהקיפוכאשר

בחדרושמצאמהכל .כסגפןחיהנמלטשהמבוקשכשגילהנדהםהישראלי

סיפרו,הביתבעליקטן.ורדיואחתלהבהבעלתגזכירתכרית,בלאמזרןהיה

מותרותדבררכלמיותראבזרכלדחההואאבלהצנועהדיירעללהקלשרצו

ליפתארריהמשיךשבוערת,"שישה"לפנישבמעט.במעטאךוהסתפק

בדירתלביקוראותרליוויתיברמאללה,שההערפאת"כשיאסרבסיפורו,

 ,,מחמוד.אברלמורהכשהתחזהבדויה,בזהותהתגוררשבההמסתור

*** 
עיסאכמרסטפהאלאליפתאררי'כמרסטפהנולדלאצעירלפליטשהיההילד

שהואמשעההולדתומקרםשםעלעצמוקוראשאדםהוא,ערבימנהגמוחמד.

אדםנולדשברהמקוםשםהך.היינובכפייה,נטישהארמרצוןנטישהברטשו.

למיןגםיודע,מיואולי'שורשים,עלולעדותזיכרוןשללאותזרבדרךהופך
הרריו,עםנולד,ברהביתמןהתשעבןהילדמשיצארכך,שיבה.המבטיחקמיע

מוחמדעיסאהיההפליטים,בדרךעימםוהלךאחים,ושלרשהאחיותשלרש

זוכראניאותראבר-עיסא,שביתלולגלותממקומיקופץכמראנילליפתאררי.

אדוןשללבנייןמארדסמרךהיהקטן'בוסתןבלבחד-קרמתיאבניםכבית

בילדותנרגעתילדותהנה,הצטמרר.וערריהתלחלחועיניוגדלתי.ברג'מיל,

באותםבינינוהפרידומאה-ועשרים,אולימטרים,מאהרקבחצר.נרגעתוחצר

הכל.זהימים,

מרשלאותישאלהחדר,מןלצאתקמנושכברבשעההשיחה,תרםעם

אודותדבריודעאניאםמארד'מסריםזיכרון-ילדותכנפיעלנישאהמחוז'

ביתשלהבוסתןבשוליפליטות,טרםפעם,שניצברשלו,הדבוריםכוורות

שארתןבנפשושיערלאהסתםמן .בגורלןעלהמהיודעאניאוליאבר-עיסא.

לאנורא.כחטאבתודעתינחרתודבש,שלקטניםמכרותכחלחלות,עץקרביות

מכףמכרסיםהכוורות,עלשעטוהשודדיםהילדיםעםנמניתי :דברהסתרתי

חלותאתלסחוטכדימעשנים,ברושענפיבידיהםאוחזיםראש,רעדרגל

ג'ארנאשללנכבהמארדסמרךאירעהדברשבהן.האחרונהעדהדבש,

רג'ארתנא.

עץ'חורבותשלגלליום-יומייםבתרךהפכההפורחתהדבוריםמושבת

מרורים.שללתלכךחיתהכולהוהארץפרחה,ונשמתוסרשטעמומקרם

~~-!c13 םי 
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בקדחת,נדבקתיבו.לחסותכדיבשבילנוביתלחפשהחלואביהגיעהסתיו

אחריעליהתנפלהשהמחלהמשוםעליו,והכבידמאודאותוהדאיגוהדבר

להתשתשהביאמהוארוכים,רביםלילותבמשךביודבקהאחותישלמותה

ערב,מדיבגופיהלמהזוומכבידהשנואהאורחת .והרענןהקטןגופי

לאחרשניםלגרשה.כדיהועילולאוהקטרותיהתחנוניהאמי,שלותפילותיה

הקדחתעלאלמתנביאבו-טיבשלהקצירהאתהספרבביתלמדתיכאשרימכן

רבותעליהוחזרתיבעל-פה,אותהולמדתישלי,הקצירהזוהיכיהרגשתי

 .אביבפניאותהודיקלמתי
יוםבכלהולךוהיהלחולה,ביותרהטובההתרופההואשאוכלהאמיןאבי

אשכולותובידיוהצהריים,לפניבשעותוחוזרהקטןהכפרשוקאלבבוקר

לשכנעוניסהג'ן,ביתשלמהפלאחיםרכשאותםאדומים,אולבניםענבים

מהעלגופיאתיפצהאשרמספקמזוןמהוויםשהםסבורענבים,לאכולאותי

כדילאמי,ונתןשחטאותוקטן,תרנגולעםשמחחזרהימיםבאחדשאיבד.

מאודעליוריחמתיגופי.כמווחלושרזההיההתרנגולגוףלי.שתבשלנו

אשדעדהיבשהעשבעלניתזודמובחללוקופץומפרפרבכנפיומכהבעודו

ממנו.ליטולסירבתילי,והגישהאמיאותובישלהכאשדתנועה.ללאנדם

בי:הפצירוהודיממנו.נקעהנפשימטעמו.ליהנותממנימנעבתוכידבר-מה

ואינניאותו,סילקהאמיאכלתי.לאאניאבל ,"!חביביבריאות,זו !"אכול

 .בועשומהיודע
בחדדלגורועבדנווהפשוטים,המועטיםחפצינואתלקחנוהימיםבאחד

כמהוהזיתים.התאניםהצברים,לכדמיקרובהכפר,בצפוןהספדביתמחדדי

פליטות,הגיעו,כפריםמאילויודעואיניהאחדים,בחדריםהתגודדומשפחות

הגנה.כאןמחפשותבורחות,

לשמירתקבוצותהרכיבוהתושביםואילובכפר,שלטההצלה""צבא

המכונהגבוהבאתרהכפר,שלהמערביבצדוחנודוביםנשאולילה,

תותחג'שמכפרמבחודקנוהכפרתושביראס-אלצברה.אואלג'מיג'מה,

ההוא,בתותחהתפארוהםמקום.באותואותווהציבועז,רעםשהשמיע

G 1!11,,1ם~ 
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להםנמצאהשהנהסבוריםבגאווה,שמראתואמררוחזרו"התשכרז",המכונה

בואר'מהרארמיעארמכפראליהםלהתקרבנמנעהיהודיםומןכפרםעלהגנה

כוחותיהם.שלטרשם

קבעאשרהכפר'רעדסידרשארתןלמשמרות,נחלקהאתרבאותוהשמירה

חתזכלה,ארהשתמטראםלילות,שניבמשךישמורמהכפרובחרדגברכלכי

לוושילםאביאתשכרשמישהואירעבמקומר.לרחםשומרלשכורעליוהיה

פלסטיניות.לירותשתיכךבעבור

ובסמטאותבשכונותהאנדרלמוסיההזדחלהאפרדסתורייוםשלבערבו

לנדודיםיציאתןרעםההצלה""צבאחיילינסיגתעםהכפרשלהמערפררת

פחד.-הנשיםובעינידאגה,חיתההגבריםבעינירבות.משפחותשלצפונה

מחדריבאחדוהילדיםהנשיםאתלרכזהחליטוהגברים .בלבולהיהבעינינו

בפתח.כשומריםעמדוהםואילוהספר,בית

אתהחובקתתרנגולתכדמותנראתהילדיהוסביבההיושבתהאםדמות

אותם.לדרוסשינסהאריבמפניחוששתכנפיה,ביןאפרוחיה

הקוראהשומרקריאתאתיוםכעבורשמענואשרעדבחדרנשארנו

היהודי'הצבאיהמפקדבפקודתהחדשהספרביתבחצרלהתאסףלאנשים

הנשיםמןהגבריםאתהפרידולשםהגיענועםמיד .בפחדלשםוהלכנו

הרחבההחצראתהקיפוהחייליםהקרקע.עללשבתכולםעלוציורוהילדים,

הכפררמח'תארהצבאיהמפקדישברהחצרשלהמערביובצדההספר'ביתשל

שמרתאתשרשמופקידיםשניישברולידםעץ'שולחןמאחוריכיסאותעל
 .גדולבספרהאנשים
התקרבולילדיו,לאשתוקרארגליו,עלבתרדונעמדמשפחהראשכל

ארצעדפסעמכןולאחרמלים,כמהאיתםוהחליףרלמח'תארהצבאילמפקד

והלך.מסמכיםנטלשנייםאררגעוכעבורלפקידים,התקרבשניים,

אליגורשארבמולדתיישאראם-האישגורלאתקבעהמח'תארדבר

 ".אותרמכירלא"אניאר "'אותרמכיר"אני :קצראחדמשפט .גבוללמעבר
משמעותר-השניתעודה.כלומר"קסימה",יקבלשהאישמשמערתוהראשון'

לג'נין,יגורשארלכלא,ארהמעצרלביתוירכלהצבאיתלמכוניתיוכנסשהאיש

הסכין.יחרדעלכהליכהנדמההללוהספרדיםהמטריםמהלךולכן

מאנשיאיננוהריומפוחדים.מודאגיםאבי'מאחוריהלכנוואחיאמיאני'

ארהארץ'מןיגורשייאסר'שאביפירושההמח'תארשלאחתמלהורקהכפר'

עמנו.יישאר

לאמור,הישר","דרךהיאהמילולית.ומשמעותולקוראןהראשונהבסורהמופיעזהמונח 1
 •הדיןביוםהאנשיםיעברושבהלדרךהכוונהמהפרשניםחלקלדעתהמאמינים.שלדרכם
יפלו.והחוטאיםהכופריםואילואותהיצלחוהמאמינים :כסכיןוחדהצרהשהיא
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ז;:כעלימחמד 86

 "?אותומכיר"אתה :המח'תאראתשאלהקצין
בחבלהנאחזטובעכמובתחנונים,במח'תארנתלוכולנוועינינואביעיני

אבי,אלוחייךמאנשינו,"הואעלי,זה"כן,אמר:המח'תארכאשרהצלה.

כתפינו.מעלהוסרכבדמשאכיהרגשנו

במולדת.ונשארנוהאוכלוסיןרישוםתעודותאתהשגנוכך

עלשאלותכמהאביאתשאלתיהצפוניהספרבביתלחדרנוחזרנוכאשר

קושרידידותשלותיקקשרכיליהשיבהואכלפינו.הטובונוהגוהמח'תאר

אביאךבבתיהם,פעמיםכמהאירחוהודודיווכיהמח'תאר,עםמשפחתנואת

הסודאתלאואףבמח'תאר,הצבאיהמפקדשנהגהכבודסודאתליגילהלא

בכפרם.התושביםלהישארותביחסיותרהגדול

ושיח'מח'תארוהואבביתו,המח'תארבןאתביקרתישנהכחמישיםכעבור

לי:סיפרהואבגליל.וידוענכבדואישהירושה,מכוח

אל-כדררה,אל-ואמון,מיעאד,ותושביהמערבי,הגלילאתכבשרשהיהודיםאחדי
זמןאביהידחוהראשונה,האשהפסקתואחדינעקדו,אחדיםומקומרתצפרדיה

ליהודיםשנכנעטמדה,מכפרד'יאבממשפחתשלנרקרוביםעםקשרריצדממרשך
שלהיהודיהצבאיהמפקדעםסודיתפגישהלוסידרווהםבר'נשארוותושביו
שלרםעלישמורשהצבאהקובעתכניעהתעודתעלעמוחתםהואהאזור.

והתעודהחזרהמח'תאדהתנגדות.ללאהכפרכניעתתמררתורכושםהתושבים
חששמתוךבכפר'קדוששללקברסמרךארתהוהטמיןבחיקו'נישאתהסודית
כשםסודית,נותרההפגישהלהורג.יוצאוהואההצלה","צבאבידיתיפולשמא
נובמברבחודשלילהבאותוהגלילנפלכאשדהתעודה.דברעלידעלאאחדשאף
היהודייםהנוחרתפניאתוקיבלההלכהלבןדגלנושאיגבריםשלקבוצה , 1948

המסמךאתהמח'תאדהוציאהכפראלהנוחרתהגיעוכאשדממיעאד.הבאים
למפקד.והגישוהמסתורממקרם

שניהלוהמשפחותראשיואתהמח'תאריםאתלתארנהגנושעברובשנים

כןעלויתרבכפרים,התושביםלהישארותודאגוהיהודייםהכוחותעםמגעים

רשותראשכיצדזוכראניכסוכנים.והרס,מגירושכפריהםעלשמרו-

ותקימוהזמןיבוא"פטריוטים, :עמובפגישהליאמרבמשולשמקומית

דאגואשראלהשהםכיווןהאלה,הסוכניםלזכרפסליםואפילואנדרטאות

 "!במולדתלהישארותכם

פעולהושיתפושונהבאופןהללווהנכבדיםהמח'תאריםנהגובעצםמדוע

עללשמוררצושמאאושונה,השקפהלהםחיתההאם ?היהודיםעם

הניעוחשאיים,אחרים,מניעיםואולי ?המשפחתימעמדםועלמנהיגותם

אותם?

כולם,והמח'תאריםהנכבדיםנהגואילו :היאהגדולההשאלהואולם,

מגרשיםהיהודיםהיוהאםיאופןבאותוהאחרים,וביישוביםבעריםבכפרים,

 ?כפריםמאותוהורסיםהתושביםאת

 13~ו;ונ,,ם



 87הצבייהשנת

מעשי .מתוכנןהיההגירושכימוכיחיםרבותותעודותהיסטורייםמחקרים

כימוכיחיםאלצפצאף,עדראל-דראימהמדיד-יאסיןובצפרן,כדררםהטבח

ערבית.מאוכלוסיהנקייהקרקערצתההציוניתהתנועה

"איך :פעםאותישאלהפלסטיני,התרבותשדעבד-רבו,יאסדידידי,

 "?הללוהכפריםאתגירשולאמדוע ?בכפריכםנשארתם

עבליןשפרעם,טמרה,מדועכזאת,שאלהאלישהופנתההראשונהבפעם

 ;נהרסוואל-כדררהמיעאראל-ואמון'צפרדיה,בערדתלןעלנשארווכאבול
נהרסו,ראל-ע'אבסיהעמקהכריכאת,בערדתלו,עלנשארכפר-יאסיףמדוע

אזששיתפורמח'תאדיםנכבדיםבאותםנערצההסיבההאםלענות.התקשיתי

שקראה 2לארמי",לשחרורב"ליגהנערצההסיבההאם ?היהודיםעםפעולה

היאלכךהמרכזיתהסיבהואולי ?ובכפריהםבבתיהםלהישארלאנשים

לגמרי"לטהר"הישראלילצבאאיפשרהשלאמפחידה,במהירותנפלשהגליל

 ?הערבייםוהכפריםהעריםאת

שמאאריהודים,מנהיגיםכמהשביצעומ"טערת"כתוצאהכאןנותרנוהאם

 ?מאחריםיותרהמולדתבעפרשנאחזנומשרםנשארנו

חביבי'אמילשלספררגיבוראלמתשאא'ל'אבר-אלנחססעיד

חמור.בזכותבמולדתנשארכיאומר"הארפסימיסט",

 ?סעידהחמור'מיהר

למיעאד,ושברהספרביתבחדרהשאיררנרהררימהיישוב.הסתלקהצבא

בתיהםעלשומריםהכפר,מאנשיקבוצהמצארהםבה.התחוללמהלבדוק

בהםעשרשהחייליםאחרישכןוגזל,ביזהמפניבהםשנותרמהעלומגיבים

מציריהן'תלושותדלתותיהםואתריקיםאותםוהותירוחודשים,במשךשמרת

והמגורשים.הפלאחיםהבדואים,מקרבוהרעביםהשודדיםשלתרדםהגיע

והתבואההמועטיםהרהיטיםאתעליהםוהעבידגמליםשנישכדאבי

אחדאצלצררךלעתאיחסךהיתרואתמכר,מהחיטהחלקלפליטה.שנותרו

ממכריו.

עלרכיהספרבתיאתלפתוחישכיהחליטהכפרשלהצבאיהמרשל

שכראותרנקילחדרועברנוחדדנואתעזבנוולכןללימודים,לשרבהתלמידים

אבי.

ואתהכרתילאשארתםילדיםעםהחדש,בביה"סב'בכתהללמודהתחלתי

היישובומןשלנרהשכרנהמןבאראשדשנייםלמעטידעתי'לאשמותיהם

ילדיוסף,שמרהאחד-אחדספסלעלנוספיםתלמידיםשניעםישבתישלנר.

שנים.באותןהפלסטיניתהקומוניסטיתהמפלגהנקראהכך 2
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בגדיםתמידשלבשומנומס,עדיןילדסלים,שמווהשני,לגסות,נוטהגדל-גוף

אנחנו.גרנובהבשכונהוהתגוררומסודריםנקיים

עדנמשכהבינינוהידידותעמו.והתיידדתיפנים,ומסבירידידותיהיהסלים

מכןלאחרארוכותשניםכאבול.לכפרוחצי,שנהכעבורהיישוב,אתשעזבנו

כילינודעכךאחרבאוניברסיטה.פעילסטודנטכברוהואחיפה,בעירפגשתיו

בביתי,הטלפוןצילצל 1995במאילאש"ף.והצטרףללבנוןהארץאתעזב

 :צוהלקולשמעתיהשפופרתאתהרמתיוכאשר
מחמד?הלו,-

כן.-

 .לסח'ניןבדרךאניסלים.ידיד.ך 3 •שקורעמאדמדבר-
 !שלוםיאחלן-

היום.עדאותימטרידמהדבר

ברגל,ללכתנהגנו-בסח'ניןמקלטשמצאומיעארכפרילדי-אנוהאם

אחריבצהרייםחמישיביוםבשבוע,פעמייםאופעםילמיעארבקבוצות,

ולשעוטלשוטכדייהחופשיהיוםשישיייוםובבוקרהספריבביתהלימודים

בשכונותלשחקכיצדידענושלאכיווןשלנוהכפרשלוהבתיםהשכונותבין

 ?לכךאותנודחפהלכפראהבתנושמאאויסח'נין
עללטפסאל-מע'ארפה,לאזורולהגיעביחדללכתגדולתענוגזההיה

אלגורי,שלהזיתעצילידלראס-אלבירולהגיעאל-הרובהלאזורהגבעה

בארותינו.ממימיולשתותמשחקינואתלשחקהכפר,לשכונותלהיכנס

השתובבווהרוחותחלונות,אודלתחסרשנותרבביתנולבקרנהגתי

הגבעות,עלהדרומימהחלוןוהשקפתישאהבתיפינהבאותהעמדתיבאגפיו.

והים.המישורים

 !ביתנו

ביתנו.הוי,

הוי.

בשכונה?,זגלואתחבריך~זקל iJאחר-הצהריים.בשעותכאבוללכפרהגענו

הביתהחדש",ל"ביתנוולהעבירםהחפציםאתלשאתהחלווהוריהמזרחית

"בית"לזהקוראאניהבית.מןמרוצהואינהכועסתאמיכיהבחנתיאבי.שקנה

שדמהנקייה,ולאצפופהבסמטהאפלוליחדרזההיהולמעשהנדיבות,דרך

לצריף.מכליותר

דלתלידלהתקבץהחלוהשכונהילדיהמסע.אחרילנוחעייפיםישבנו

זרקוכךאחרהחדשים,השכניםעלותמהיםבוחניםעלינו,ולהביטהצריף

ליועצווהפךישראלאתשעזבסח'ניןילידה'פתח'שלהמהפכניתהמועצהחברשקוד,עמאד 3
לארץ.-1998בחזרישראל,לענייניעדפאתשל

~ -!c'l!I 1:0ם 
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דימהשלבביתגריםהםתדאו,"בואו :צועקיםשהםתוךוברחואבניםעלינו

 "!המשוגעת

כועס.אחריהם,רץואבי

המשוגעת,דימהמפניבפחדאליהונצמדתיאמישלבכייהקולאתשמעתי

הזדים.הילדיםומןהזרההשכונהמןהזה,הלא-ביתמן

הידוקההזהותתעודתאתעמונושאהספדילביתאביאותילקחבבוקר

 .'בכיתהתלמידשאניהמוכיחהותעודה

הגעתיואניהכפריברחבימפוזריםקטנים,חדריםהיההכפרשלהספדבית

לחדדנכנסתילשק.יותרהדומהבד,בתיקמחברותיאתנושאמהם,לאחד

אותיובחןאותוקראהואהספד.ביתממנהלמכתבלמודהוהושטתינבוך

 "?שמך"מה :אותישאלואזהרחמים,מןבהםשישבמבטים
 :דםבקולאמדהוא"מחמד". :לוועניתיבמכתב,אצלורשוםהיהשמי
הבא,ברוךשלכם.לאורחמקוםפנועבד-אלקאדד.עלי"מחמד

 "!עבד-אלקאדד

התלמידיםוהנהאני,אודחאמנםאםלעצמילתמוההספקתילאעוד

הספד:ביתמקהלתכמויחד,לשירהתחילו

עבד-אלקאדד

חדדאחלמקים

העדרבדיד

 !מטוס

 .בכיסףעלינבוךעמדתיואניפעמיים.הפזמוןעלחזרו
אתקירבוהםלשלום.אותישבירכותלמידיםשניביןגופיאתדחקתי

 "!עבד-אלקאדד"שב, :ליואמדודבוקיםכמעטשהיועדלזהזהכיסאותיהם

 ?עבד-אלקאדדאיקדאמעתההאם
לאעודליישוב.מיישובעבדנווחצי.שנהתוךפעמיםארבעדידהעבדנו

והנההראשונה,בגלותנוחבריםכמהולהכירזרותיעללהתגברהספקתי

חדשה.ולזרותחדשהלגלותולעבודאותהלעזובאביהחליט

הילדות,שלהמשחקיםמגרשהבית,השכונה,היישוב,השתנה.בחיינוהכל

שמי?גםישתנהלאומדוע-הבגדיםהשתייה,האוכל,הרהיטים,החברים,

ייתכן.לא

 !עליואוותרולארכושי,זהוזכותי,זו

לשבתכיסאלמחרתעמילהביאהמודהממניביקשהלימודיםיוםבסוף

 .עליולכתובושולחןעליו
ובמראם,בצבעיהםמזהזהשוניםכיסאות :משוניםהיוהכיתהרהיטי

גבוהים,לטסיםאותואמים,ולאבלוייםלהדומיםיותרהדומיםשולחנות

 13מ11ינ,ים
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אתלהוריומסרתיהביתהשבתיכאשרמבתיהם.התלמידיםהביאושאותם

ונבוכו.התבלבלוהמורה,בקשת

 !שלנובביתטסואיןהדוםאיןכיסא,איןשולחן'אין

 ,, !המוותמרעלסוכרזורההזה"המורה :אמרהאמי

 ,, .קטןכיסאלך"נסדר :אמראביואילו
תדאג,"אלואמר:ביהביטהואכמונו.פליט,שהיהלשכננו,נודעהדבר

כמהוצעדממקומוקםושולחן."כיסאעםשלךהספרלביתתלךבבוקרילד.

צבעונית,עץוחתיכתמסמריםבילף,נושאכשהואשבמכןולאחרצעדים,

לך"הנה :ליואמרמשונהצורהבעלטסלהכיןגמרערבלפנות .לעבודוהחל

הזההשולחן .ילדהעץ'עלמשתייםבידאחתציפורטובה !ממששלשולחן

ונמוך'קטןקשכיסאנושאכשהואוחזרלביתונכנסהוא ,, .ובשבילך 97-

בסוף .מאל-ואמוןלכאןאיתיאותולקחתיהזה.הכיסאעל"שמור :ליואמר

 ,, .עליושמור .ילדאותו'ליתחזירהשנה
בבעלותאדמהחלקתחיתהכאבוללכפרמסח'ניןלעקירתנוהיחידההסיבה

אלשיח'"ואדיהיוםעדאותהמכניםהאנשים .כאבולבאדמותהגובלתאבי'

איננינאצר-אלדין".אבו"כרםאותהכינהאביואילוסבי-אבי'שםעלעלי",

גבוהים,הריםשניביןנמצאהזההשדההיום.עדהזההכינויפשראתיודע

חילזון'לנחלהנשפךכאבול'נחלעוברבמרכזו .במיוחדפורההיהולכן

לעכו.מדרוםהתיכוןליםהנשפךנעמן,נחלשלהעיקריהמקור

הרשותומפניהפקעהמפנישדהועליגנובכאבולשמגוריוהיהסבוראבי

נפקדים.לנכסי

ועדשים.חיטהבווזרעשנים,שלושבמשךשדהואתעיבדאבי

שודדיהםפועליהם,אתבכפרהבכיריםהפלאחיםתרמוהראשונהבשנה

למעלהחיטהשמכראחרי~ין-יום.בהוזרעוהקרקעאתחרשוופרדותיהם,

פריהאתוקצרבהזרעכךהקרקע.אתלעבדכדיוחמורפרהאביקנהמצרכינו'

השתפר.הכלכליומצבנורצופות,שנתייםבמשך

 .לוציפינושלאדבראירעאז
התחוללה.השנייההנכבה

בביתאותךמבקשים"עלי' :אומרבעודוביתנודלתעלדפקהכפרשומר

המח'תאר."

 ?אותימבקשמי-

הממשלה.-

שלראשוובעקאלבכרפיהמבטחואתשםחלציו,אתאזרבנעליו,הקישאבי

ומבולבלים.מבוהליםהשאירואותנוהכפר,שומראחריוהלך

 ~1111,!,כו 13
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 :סוגיםלשלושהתושביואתשחילקהצבאי,המושלמעוולותסבלהכפר
ומןמשלווהנהנואלה-כחולותזהותתעודותבעלישלהיההראשוןהסוג

-אדומותזהותתעודותבעלישלהיההשניהסוג ;במולדתלהישארהזכות
 ;הארץמןלגרשםאולהגלותםהצבאיהמושלשלוזכותוזמניים,תושביםאלה
ולאאדומהלאכחולה,לאתעודה,שרםבליאלהשלהיההשלישיהסוג

ברחואלהולכןהשלישי,הסוגמןהאנשיםאתלגרשנהגוהחייליםשחררה.

במכוניתאותרלקחומהם,אחדהחייליםתפסוראםובהרים,במערותוהתחבאו

אתלכנותנהגרהאנשיםג'נין.לעירקרובכמגורש,אותרומשליכיםצבאית

לו:אמררפלוניעלמישהושאלוכאשרשפיכה,-~בגלארץמחוץאלהגירוש

לג'נין."אותר"שפכו
 ?הזוהמבזהבמלהבחרומדוע

כךבר,חפץאיןלדברארערך,חסרתלסחורההפךהפלסטיניהאדםהאם

 ! ?לשפכוארלהשליכושאפשר

בהם,הרגה-אותםורדפה"מסתננים"האלההאנשיםאתכינתההממשלה

אחרים.וגירשהחלקםאתכלאה

עוצר "!"מעונן :הפלאחיםאחדצועקהיההכפריאלהחייליםהגיעוכאשר

ואזבכפר,והבתיםהשכונותלכלהגיעהשהידיעהעדכך,עלוחוזרלרגע,

ארמחבואאחרמחפשיםובסמטאות,ברחובותרציםאנשיםלראותיכולת

מקלט.

בשעותבכפרפתעביקורותלעררךלעתיםנהגרוחייליוהצבאיהמושל

 :לתושביםלצעוקהשומרעלומצרריםאותומקיפיםהיוהםהמוקדמות.הבוקר
אללהגיעוהילדיםהנשיםהגברים,מןמבקשהצבאיהמרשלהכפר,"תושבי

היוואז "!והאישוריםהזהותתעודותאתתשכחואלהמערביות.הגרנות

שהחייליםכיורןהסוללות,רעלבמתכניםבטברנים,"המסתננים"מתחבאים

בית.אחרביתהכפר,בבתיחיפשו

לאמי:ואמרמעיניו,ברחוכמעטהדמעותעצוב,כשעה,כעבורשבאבי

 ,, !האדמה"הלכה :וצעקה oחזעלחיכתהאמי ,,הוואדי.את"הפקיעו

אשרומרושעיםשחצניםסוכניםשלשקבוצההכפרממח'תארנודעלאבי

יהיהשלנוהשדהרכייהצבאילמושלעליוהלשינושעב,בכפרהתגוררו

בשליטתם.מעכשיו

לביןובינווחמלה,רחמיםידעשלאוכהה,נמרךבחורעמדהקבוצהבראש

שנפלאחריהבריטי.המנדטשנותמאזאיתןקשרהיהרה"הגנה"היהודים

מופקריםשלבקבוצהעצמווהקיףשעב,לכפרמרןאל-ראמכפרעברהגלילי
כוחשלטון,לוהעניקהצבאיהמושללאסור.מותרביןהבחינושלאוהוללים,

ושעב.מיעאריאל-ואמון-כפריםשלרשהשלורכושאדמותעלובעלות

 ~1!1,11.ם 1:5
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עללהגןכדישעבלכפרברגלאביהלךובאמונה,בצדקחמושבערב,

אךהקרקע,עללזכותובנרגעלשכנעםניסההואלהשיבה.ירכלאוליאדמתו,

שאותרשנתיסכרםתמררתהאדמהאתלחכורניסההואטענותיו.אתדחוהם

מכן,לאחרשנתןמסוימיםמרמזיםסירבו.הםאבלחקלאית,עונהכלישלם

ומבזים.קשיםדבריםבאוזניוהשמיעוהםכינראה

התעוררכאשרעייפות.מרובונרדםריקות,בידייםשחרעםשבהוא

תדהמתה.אתשעוררמוזר,דבר-מהבפניואמיראתהבבוקר,

פירדיבר,וכאשרעיניו,אתלעצרםהצליחלאהואפניו,אתעיוותשיתוק

חריפה.בעוריתהתערות

 :ואמרבאשלכרהשכן
בר."שיטפלשיח'צריךממלאך.מכה"זאת

 "!שכןהוואדי'אתלקחו .מהשטןמכה"זאת :אמראביואילו

להםייתןלאשהאלמרגיז.זהאללה,חימרגיז'"זה :ואמרהשבהראמי

 "!הבאבעולםולאהזהבעולםלאמנוח,

לעסותו.יוםומדיתפילותלומרבאבי,לטפלהחלהיישובשלוהשיח'

מןלצאתהחלוהואכחודשיים,כעבורהשתפראבישלהבריאותימצבר

לקחבעיניו,היהאחרמשהראךכשהיו,להיותחזרוופניופירלשכונה.הבית

וסימן.

פקוחהכשארההשכייהואילובלבד,אחתעיןלעצרםנהגאבי,ישןכאשר

שיתוק.אותרבגלל
האחתכשעינוישן-שניםשלרשים-וחמשערדחיהואאירועאותראחרי

 ?דאגהמתוךארזהירות,מתוךהאםערה.והשכייהעצומה

זהותנו,קיומנו,עלשמרה ?לכרשהיהמהעלשמרההאחתעינוהאם

 ?חייכו

אזרתילאאךהזה,המשוכההמצבעלפעמיםכמהארתהלשאולרציתי

 .כןלעשרתאומץ
 !הכרםונוטרהביתשומרשלשכתרהצבייה.שכתער.ישןאבי

 ?כאחריםישןולאער,שכותרלואמררמה

באותולושאמררמהאתהיציאהמסעלפכילואומריםשהיוהלוואי

הלילה.

המבוקש.יושגבייחוליםלאאך

כלרם."צמחולא'הלוואי',"זרענו :אומריםהכפריים

ררן-גלבעגיאמערבית

 ~1!1,11.ם ~1
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מדינתתושביהערבי,העםלבניקוראים"אנו

בבגיןחלקםוליטולשלוםעללשמורישראל'
 11 •••ושווהמלאהאזרחותיסודעלהמדינה

בגז-ןינ~מפז-ןחוחצ~דת :הפרטיםאהבתאתילזנד~נ~מלחמרת
ך~סנ~. 5! י.;~~ל~פרףסנ~.-לל~ת w.ח~תס·~;גךם_י gר~ fר.ק-9לדיל~ד~נ~

ס~ןןך~ת. י~;~~~לס~ך~ךם~יןtקערת~ת~.דש 7
את Wךל ,~כלה 7715זק,לךמ~תר~תלךארתלזקד~נ~ 7ף 5!ןסמרת 7PiJן
f 7~תן~ךש~ת ?7~ל~דרת 15סעלPiJ לרן.י 15סן;נ~;כפ~ד~ל~ת

לגלותהופתעו-אורןואלחנןריבליןגרשון-גוריוןבןדודשליומניועורכי

מהצדהמדינה-בדרךמנהיגהתעלם 1948במאי 1sל-באפריל-1הביןכי

יותרהרבההיהעסוקכאילונראהזאתתחתהדמים.אירועישלהצבאי

כמוארגוניות,בשאלותאינטנסיביבאורחטיפלוכיפנימיתבפוליטיקה

ישראלבמדינתממלכתייםלמנגנוניםבתפוצותשנוסדוגופיםשלהפיכתם

ל"שואהלאולבטחקרבהלקטסטרופהרמזאפילונותניםאינםיומניוהחדשה.

מקום,מכלהפנימיים,בחוגיםהפומביים.בנאומיודיברדווקאעליהשנייה",

חבריובאוזניבגאווהמנהאפרילבתחילתאחרת.בלשוןגוריוןבןהשתמש

ה"הגנה"לידינפלושכברהפלסטינייםהכפריםשמותאתמפא"יבמזכירות

הצבאיהמאמץשלהבאותההצלחותכיהמנהיגהבהירארוךבנאוםושותפיה.

היולאאולםהיהודי.היישובבלב"איים"ויפו,חיפה :עריםבשתייתמקדו

שםחיותושביהןרבבות .סביבתןאתמאודמיזעו"איים"והביטויאיים,אלה

כפרים.בעשרותמוקפים

חורבות.לעייגוריוןבןשלה"איים"הפכומהרהעד

ועלהישראליהכוחעדיפותעלברורהידיעהשל-הזהמהמקוםכאן'

דיוןבכלרבים,מולמעטיםשלהמיתוסטיפוחשניומצדהפלסטינים,חולשת

עלהכל,אחריהמלחמה.שלתיאורכללהיפתחצריךהזהמהמקום-פומבי

כוחותהמיטואותוהפלסטינים,חורבןשלההכחשהצמחההללוהתיאורים

היסטורילרגעלראותדילאוהמדינה.צה"לכךואחרהמדינה-בדרךשלהצבא
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הפרטיםאתהעובדות,אתלזכורחשובמעולם.דבריםהיושכבדלהביןכדי

הסיפורלביןביניהםהגדולהפערואתהדעת,אתעליהםנתנולאפעםשאף

 .גדלנושעליו
 ,מוכןישראליבאתוסנתקל 1948שלבאביבפלסטיןהחרבתשלתיאורכל
מולמעטיםיהודיםשלגרסהשנייה,שואהמפניוחרדותחורבןדימוייעמוס

מדינותשבע"צבאות-השחוקהמטבעאתכמובןשכוללערבים,המוני

להםשאיןדקלאהערבי",ל"גלייתביחסבעיקרהללו,התיאוריםדובערב".

היסטוריוןאףואיןרבות,שניםמשךהוזמושהםאלאעובדתי,בסיסשום

תלעלול"איומיולמשל,המצריהצבאפלישתלסיפורברצינותהמתייחסרציני

היסטוריוגרפיות,לאנדרטאותכללבדדךזכוהגבורהותיאוריהסכנותאביב".

אלהכלנגבה.מרדכי,ידנירים,-בודדיםקיבוציםשלהגבורהסיפוריכמו

הערביםהכוחותהגיעובטרםעודשאירעמהעלהטוב,במקדהמכסים,

הערבית.למדינההאו"םשלהחלוקההחלטתפיעלשיועדולשטחיםהחלשים

החרבתעלהגירוש,על-יודעיםכבדשאנחנומהאתלחברחשוב

מהבכלצה"לשלהאכזריותעלהפלסטינים,שלהמדההווהעלהכפרים,

חברון'שלהאיטיתההכחדהעלבפלסטין'ערביתאזרחיתלאוכלוסיהשקשור

שבדודמהעםעזה,רצועתשלההדסעלהמזרחית,ירושליםשלייבושהעל

המנדטשלראשיתומאזבארץ'יהודיתמדינהלכונןהציוניתהשאיפה :היום

להנהגתהיהלאאחדחזוןשוםבלבד.ליהודיםלמדינהשאיפהחיתההבריטי,

המדינהשטחאחד.מצעשוםעתיד.שלאחדדימוישוםהיישוב.

בהתאםתמידהשתנהבולהסתפקהסכימההציוניתשההנהגההאקסקלוסיבי

ההנהגהככלל,אבל--1967ב ,-1949ב ,-1942ב-1937-בואילוציםלצרכים

פוליטיותכסיסמאותנטבעהונחישותההשטח,אתלהגדילתמידנחושהחיתה

פרס),(שמעוןערבים"מינימוםשטח,"מקסימום :האחרוניםבעשוריםבוטות

האדמותרכישתגםבדק).אהודזאבי,(רחבעםשם"הם-כאן"אנחנואו

כ~ונועימות,שללמקדההצבאיותההכנותוגםלנפדים,מסביבהכפרים,בתוך

הפוליטיבהקשרשתקום.היהודיתהמדינהמשטחיהפלסטיניםלעקירת

המובלעותמולומופגז,רעבגטועזה,שלהגדולהגטומולהקיים,

הזמןהגיעה"עוקפים",הכבישיםביןהמערבית,בגדההזעירותהפלסטיניות

שקוראיפרטיםעלנתעכבהבה .העבדסיפוראתגםאחרתלקרואללמוד

יותרעודיקההאחרתהיעד",ל"תמונתלרגעונניחבהם,הורגלולאעברית

ערב , 1948באפריל :ומשמעותפשרחסדיבמספריםונבהה ,ההיסטורימבטנו

הדסולשטחיה,נכנסוערבשצבאותולפניהחדשה,היהודיתהמדינההקמת

למעלהפלסטין.עדיאתהמדינה-בדדךשלסדירים"ה"לאכוחותיה

בקיץהתווספוואליהםבעדים,מבתיהםאזכבדגורשופלסטינים 1s,ס-000מ
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נהרסוהללוהעריםעםיחדורמלה.לודמתושבי,סד-000כעודשנהאותהשל

הללו.לעריםמסביבהכפרים- 1948אביבהמלחמה,שלהזהבשלבכבר-

פינהאבןהיההטהורות,היהודיותהעריםחזוןה"טיהור",שלהחזון

-1967שבואףשלו,הצבאיהממסדעםיחדגוריוןבןדודשהנהיגבמדיניות

חזוןאיזהונרקםהולךכאילואחר,יהיההמזרחיתירושליםשלגורלהכינראה

גרסהמתרחשתעינינולנגדהנהוערבים",יהודיםיחדיו,להשחוברה"עירשל

אותובדיוקלבצענחישותבאותהנגועההיאגםאךבחברון'אושםשונה,

ערבים.בליעירליצור"טיהור",

ברחו,הערביםכך:הדבריםאתלהסבירנוהג 1948לגביהמעודכןהנרטיב

מידנהרסומדוע ?לשובלהםהותרלאמדועברחו'הםאםאבל .גורשולא

ל"נס"נזקקואףהנרטיב,מתעדכןכללבדרךכאן' ?הרבעיםהשכונות,הבתים,

הזדמנותנקרתהשברחו'כיוון :וטועןברחו")הפלסטיניםלנו'קרה("נס

התוכנית.חיתהזו :אחרתהדבריםאתלקרואמבקשאנייהודית.מדינהלבנות

עםכהסכמהכמוההדברים,לעיקרהתכחשותאבלפעם,מדיהתעדכןביצועה

הזוועה.

חיההללוהעריםבלבמיוחדת.משמעותיש 1948באפרילהעריםלהרס

שלמוסדותיהשכנוכאן .הארץשלוהתרבותיתהכלכליתהפוליטית,האליטה

חיוכאןהחברתי.ומצפונהשלה,הפוליטיהמצפןהפלסטינית,החברה

והתשע-עשרההשמונה-עשרהבמאותהבכורהאתשנטלוהנכבדים,משפחות

לחינוךשזכוהבינוניהמעמדבניחיוכאןוהשפלה,ההריפי rסשלמידיהם

צוטטושיריםמחזות,הוצגוכאןהעות'מאנית.התקופהבשלהיקוסמופוליטי

והמוזיאוניםספריותעמדוגםכאןבעיתונות.נכתבוומאמריםבכיכרות

לערים,הפכוקטנותעיירותכאשרהשמונה-עשרה,המאהמאזהראשונים.

החברהבחיישינויכלהעיר.אלהכפרמןהזאתהחברהשלמשקלהכובדעבר

 • 1948אפרילבחודשחרבזהכלהללו.בעריםכלקודםביטוילידיבא

"ים"מין-יהודייםבתוך"איים"היווחיפהיפורקלאכן'עליתר

עכו,שאן,ביתטבריה,גםקלה".ל"שעה"במקרה",עליונחתושהערבים

שהיוהפלסטינים,הכפריםמאותכמוכאלה,כאייםהופיעוורמלהלודצפת,

העתידית.היהודיתהמדינהבשטחפזורים

מרכזיותעוברותכמה

ומפקדימנהיגיםשלקטנהקבוצהכאשר , 1948במארס o 1ב-כברנפלהפור

המנהיגותאימצהזהביוםהערבים.מתושביההארץ"טיהור"עלהחליטוצבא

גלילי'ישראלגוריון'בןדודכמוידועיםאישיםןל"ת.תוכניתאתהציונית
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כמוידועים,הפחות"הערביסטים"לצדשםהתכנסואלוןויגאלידיךיגאל

מפא"ימזכירותבאוזניגוריוןבןדודמנהאותםהכפריםמכנס.וגדרביןעזרא

הראשוניםהיעדיםהיוהכפרי,במרחבנמצאושכולםמכן,לאחרשבועותכמה

החוףבשפלתנכבשוהראשוניםהכפריםהתוכנית.שלהראשוניםבמבצעים

אתועודדויחסיתבקלותגורשותושביהםהראשונים),היוואל-בורג'(קיסריה

הערים.לעברולהרחיבוה"טיהור"מבצעאתלהמריץגוריוןבן

 so,oooכ- :לנומספריםכללשבדרךממהמאודשוניםהיוהכוחותיחסי
חברי-בודדיםאלפיםרקומנגדהיהודית,ההנהגהלרשותעמדומגויסים

 .הערביהעולםמןומתנדביםפלסטיניותמיליציות
המנדטשלסיומותאריךבמאי, 1sה-מפניחששההיהודיתההנהגה

הכלל-הערביהכוחמגבלותאבל .לארץערבצבאותשלהמשוערתוהכניסה

שירות ,י"ש(המודיעיןולשירותה"הגנה"למפקדתהיטבמוכרותהיוהסדיר

לרשותעמדבמאי-15האחריוהתרחב.הגיוסהמשיךבמקבילשלה.ידיעות)

יחידותשלניסיונותבהצלחההדפואשרחיילים,-100,000כשלכוחהיישוב

אומתאים,ציודחסרותהיואבל-דומהכוחותסדרבעלותסדירותערביות

להילחםכדיגםדיוגדולהישראליהצבאהיהוכךהקרב.בשדהכלשהוניסיון

האתניב"טיהור"להמשיךכדיוגםבמאי) 1sה-(לאחרהערבייםהצבאותנגד

גמורענייןהיההפלסטיניותהעריםשלחורבנןיותר.מוקדםכאמור'שהחל'

 :העצמאותממגילתהמפורסמתהפיסקהאתגוריוןבןקראכאשר

העםלבני-חדשיםזהעלינוהנערכתהתקפת-הדמיםבתרךגם-קוראיםאנו
עלהמדינהבבנייןחלקםוליטולשלרםעללשמורישראל,מדינתתושביהערבי,

הזמנייםמוסדותיה,בכלמתאימהנציגותיסודרעלושררהמלאהאזרחותיסוד
 ...והקבועים

כנשקמאז'ושימשו'זרותלשפותתורגמוהרדיו'במקלטיהידהדואלהמלים

הערביםעלשהוטללפני(עודישראלמדינתשלחפותהלהוכחתאידיאולוגי

במדינהמלאהאזרחותמהםשנמנעהלפניעודשנים, 19בןצבאיממשל

באפרילקיומית"."סכנהבסיפורילטשטשומכדימכריעהזההענייןהיהודית).

 faitהפלסטיניותהעריםשלחורבנןהיהדל"ת,מתוכניתכחלק , 1948

accompli , גמורעניין. 
עםהלא-כתובהההסכמהעלגםהתבססהוצה"לה"הגנה"שלזוהצלחה

הסכמההירדני,הלגיון-הערביבעולםהיחידהמשמעותיהסדירהצבא

האסטרטגיתההחלטהעלוכןירושלים,לאזוררקהלגיוןפעולותאתשהגבילה

(בגבולותהמיועדתהערביתהמדינהלשטחיבכניסהלהסתפקהערבית

ל"הגנה",איפשרהזואסטרטגיההאו"ם).שלהחלוקהבהחלטתשנקבעו

למדינהשהוקצהבשטחמלאפעולהחופשלצה"ל,כךואחרלפלמ"ח,

 13~ו;ו-,ום
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והעדיםהכפרים"טוהרו"הארץמן-56%באחדות,במליםהיהודית.

הערבייםהצבאותמןכלשהילהגנהשזכובליגורשוותושביהםהפלסטיניים,

ישראל,שלהרשמילסיפורגמורבניגודזאתכל , 1948במאילארץשנכנסו

והעדיםהנפדיםמצוד.שלומקדיםמפותטריטוריות,זמנים,המ~.רבסיפור

שטחמתוךסיפחהשישראלאלו-השטחשלהנוספים-22%בשנמצאו

חלקשהיומשוםיותר,דבזמןיחסית,מעמד,החזיקו-הערביתהמדינה

ארץחלקיגםעבדוהובסו,כשאלוערב.לצבאותצה"לביןהמלחמהמזידת

כולוכמעטהיה 1948מאישעדהמערביהגלילבעיקראתני,"טיהור"אלו

נצרת,סביבוהאזוריםמאוכלוסייתו,חציגורשהה"טיהוד"ובמהלךפלסטיני,

עזה.לרצועתיפוביןהדרומית,והשפלהצפת

איננו-אדםבניממאהיותרלאנניח-תושביווסילוקקטןכפרכיבוש

פחות,אולישעה,בתוךהופרדושלמותמשפחותמה-בכך.שלמעשה

שכונהשלסילוקההמגרש.הצבאבידיוממורשתן'שהיה,ככלדלמרכושן'

קטסטרופליאירועהיאשלמה,עיראחת-כמה-וכמהעלשלמה,עירונית

באזוריםה"טיהוד"שלו.והא~~ההחברהלכלאלאלמגורשדקלאוטראומטי,

האוכלוסיהמרביתשללסילוקההביאהואכיאםהושלם,לאהכפריים

מאותנשארוושםפהטוטלי'ה"טיהוד"היההעירוניבמרחב .מהארץהנפדית

בעדיםשגרוהתושבים-100,000מלמעלהאבלמנותקים,מבוהלים,תושבים

היום.עדשבוולאנעלמוהללו

טבריהראשונה'

אמורהחיתהטבריהמדינות,לשתיהארץחלוקתעלהאו"םהחלטתפיעל

אתלגרשה"דשות"נלקחהכמובן'מכאן'היהודית.המדינהבתחומילהימצא

עללזכותקיצוניתפרשנותנלקחהמכאןתרצואםאוהערבים,תושביה

עללההעניקההאו"םשהחלטתבבעלותהשתמשההיישובהנהגת :הבעלות

הפלסטינים.אתלגרשכדיבמרחביה,אחדותעדיםועלטבריה,

גירושאתכללהואה"טיהודים".סדרתאתהחלטבריההעידכיבוש

היהודיתהאוכלוסיהביןהממושךהקשרניתוקאתהערבים,תושביה

הבזלתבתילהדסהביאגםדברשלובסופובעיר,הפלסטיניתלאוכלוסיה

בודדיםשרידיםדק(אשדלמראהמאודוהיפיםהמיוחדיםוהעתיקיםהשחורים

חיושבההעידחיתהשנהרסהשהראשונהבכךסמלימשהוישנשארו).מהם

תחילתלפניהרבהשנים,שלרבותעשרותבמשךוערביםיהודיםיחדיו

 .בארץהציוניתההתיישבות
התושבים, 10,000בתהקטנההעידעללחץבהפעלתהחלהכיבושמעשה
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-12ב ,אל-דיןכסד ,הסמוךבכפרטבחבוצעתחילהערבים.מחציתםכמעט

רעדיוםמאותרלעזוב.טבריהמתושבילחלקגםשגדםטבחבאפריל'

שחכרשחייליהה"הגנה",בידייום-יוםהעידהופגזהבאפריל,-18בלנפילתה,

הערביות,השכונותתוךאלנפץחבירתבמרדדלגלגלנהגרההדמרדדותעל

נמשכהשלםשברערמקולים.מתוךמחרידיםקולותגםלזרועהוהוסיפו

שקדמובימים 2באפדיל.-18בכאמודנפלההעידוההלם.הרעםמתקפת

תוךאללהיכנסהצליחוהערביהעולםמןיחסיתמעטיםמתנדביםלהתקפה,

הבריטיםואולם,הפלסטיניים.הרבעיםעלההגנהאתולארגןלנסותכדיהעיד

כאלהמתנדביםמשלרשיםיותרלאכזה.כוחשלמשמעותיתכניסהכלמנער

שהבריטיםהיחידהמפוקפקהתפקידהיהלאזהשנכבשה.ביוםבעירכמצאר

ולאחדהתושביםעללהגןהערביםהרבעיםלראשיהציעוהםתחילהמילאו.

לאןהיטבשהביןעבדאללה,המלךפינויה.עלולתתלשאתבהםדחקומכן

טעןלפחותכךנוספת",יאסיןדירלמנוע"כדימשאירת, 30שלחהדוח,נושבת

כמרביקשו,אלאאפשרי,מטבחחששולאמקרם,מכלהבריטים,בזיכרונותיו.

במחירגםהאפשרית,במהירותשהותםאתלסייםמעורבת,פלסטיניתעירבכל

הפלסטינים.מתושביהןהעדים"טיהור"

הערביתחיפהשלחיסולה

בשטחלהיכללאמורהחיתהטבריה,כמרחיפה,גםהחלוקההחלטתפיעל

ההכרעהואולם,"טהורה".יהודיתכעירלאאופןובשרםהיהודית,המדינה

היחידהעמוקיםהמיםנמלאתהיהודיתלמדינהדווקאלהעניקהבין-לארמית

אצלנומדבריםאין(שעליוהחלוקהתכניתשלהיבטערדעלמעידבארץ'

הקהילהבקרבהיהודיתהמתיישביםחברתשלההעדפהעלכלל),בדרך

היהודיתהמנהיגותכיהתבדר , 1948באפרילכעת,מקרם,מכלהבין-לארמית.

החלו 1948בינוארכבדהערבים.תושביהללאהנמלעיראתגםלקבלשאפה

חיתהלאזרחיפה.שלהערביםתושביה 75,000אתלהטרידרהאצ"לה"הגנה"

מקרמי'נקמהמסעאלאהיישוב,הנהגתשלארהעליוןהפיקודשליוזמה

 • 1947בדצמבר-הזיקוקבתיפועליעלהרצחניתהערביתהמתקפהבעקבות

הכפרתושביעלה"הגנה"לרחמיהתנפלו , 1947שלהאחרוןביוםבתגובה,

בעודםמתושביועשרותוהדגרנשר),שכונת(היוםאל-שיח'נלד

אתה"הגנה"ניצלההבאים,החודשיםובמהלךיום,מאותר 3במיטרתיהם,

נגדמתקפותשלשרדהוביצעההיהודיותהשכונותשלהטופוגרפייתרונן

ההנהגה,בידיבדיעבד,אושרה,זרמקרמיתהטרדהבעיר.הערביותהשכונות

-חיפהשלהערביתהאליטהכיהתבדרכאשדלעידוד,דברשלבסופרוזכתה
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לביירותולעבורבתיהאתלעזובהעדיפה-אדםבני-10,000מלמעלה

לנטישתביניהם).האופטימייםקיררלפחות(כןעד-יעבור-זעםולקהיר

ממלאנטרולן .פלסטיןשלהחורבןבתיאורמיוחדתמשמערתישהאליטות

הנורא,מהגורלותושביהםמהכפריםחלקחמקומדועבהסברחשובתפקיד

 .החורבןשלהנוראהגורלפסחלאהעריםמןאחתאףעלומדוע
גםשהיהסעיד,פריובחיפה,הערביהבנקמנהלשלח 1948בינואר-4ב

הערביהורעדמזכירח'אלידי,חרסייךלד"רמברקהלאומית,בוועדהחבר

המנהיגותכתב.האמת",אתיודעיםאינםשהיהודיםטוב"כמהבירושלים.

הנורא.דצמברלאחרהתמוטטההעירוניתהאליטה :ידעהדווקאהיהודית

עלמפורטדיווחהיישובלמנהיגיהעבירה"הגנה"שלהידיעותשירות

הנשקהערבים,העירמגיביסבלוממנובנשקהמחסורעלגםכמרהעזיבה,

קודם.ספוריםחודשיםפהבהבלהערביתהליגהלהםשהבטיחה

אלההרמןשגולגלונפץבחבירתשימושנעשהבטבריה,כמרבחיפה,גם

אלו-והצתתודלקהזרמתצלפים,שלפוסקבלתייריעםיחדהשכונות,תוך

היהודיםהנוחרתניסרמכןלאחרהטרדות.שלעשירמרפרטוארחלקרקהיו

בכןהצליחואףרבהובמידההדלה,חרראסהשכונתשלמה,שכרנהלסלק

נורה-יוסף).אחרת,דלהשכרנהבמקומהעומדת(היום 1948בינואר

וחבירתהבועריםהדלקנהרותהצלפים,יריהיהודיים,הכוחותשלההפגזות

ברביוםבחודש,-18באפריל.בתחילתחשובתפקידמילאוהמתגלגלותהנפץ

שישבהצפוני,המחוזמפקד.ךרל, Rסטוחי~מייג'רר-ג'נרלקראטבריה,פונתה

כוחותיויעזבויומייםבתרןכילהוהודיעבעיר'הפלסטיניתלמנהיגותבחיפה,

עדיין'התגוררובהןהערביות,לשכונותהיהודיותהשכונותביןהגבולקראת

הדרןנפתחהפלסטינים.אלפיעשרותהשנה,שלהראשוןהרבעאירועילמרות

הערבית.חיפהשללייהודה

כאשרהפלסטינים,חיפהמתושבי 60,000עד ss,oooכ-שלמצבםהיהזה

הראשוןהמבצע . 1948באפרילסופיתלעקרםהישראליתהפקודההתקבלה

שלהספרותיכישרונו"מספריים".החלחלהמעוררהשםאתנשאה"הגנה"של

"אביבכמרוהרס,הרגלמבצעיפואטייםשמרתהמחשבמןהשולףהצבא,

באביבאז,יותר.מאוחררקהתגלהוכר',מגן""חומתזעם","ענבינעורים",

המבצע,שלהמלאההמשמעותעלדעתהאתהשמותרעדתנתנה , 1948של

שלאחדחלקשלה.הכפריהעורףמןהעיראתניתקמלקחייםשבתנועת

יצאהאחרהחלקואילוררשמייה,ואדיאלהכרמלמהדריצאה"מספריים"

 .דברשינתהלאהבריטיםהחייליםנוכחותהתחתית.העירלעברהכרמלמהדר
לדאוגאותםחייבאמנםהמנדטנסיגתם.בנתיבהאחרונההתחנהחיתהחיפה

הצבאדאגהחלוקה,החלטתמאזבפועל,אןהאחרון,יומרעדולסדרלחרק

 13 םנ111י~



פפהאילן 100

עדייןחיתהבעירנוכחותםבאפריל,המהיר.ולפינויולעצמורקהבריטי

בדיעבד,הודובריטיםפוליטיקאיםשכמהכפיהתנהגותם,אולםמאסיבית,

הבריטיתהאימפריהשלבהיסטוריהביותרהמבישיםהפרקיםכאחדנרשמה

 .התיכוןבמזרח
אלפייםעמדולרשותה"נרמלי".חטיבתבידיהופקדההצבאיתהמשימה

לרשותםשעמדווהמשורייניםהמרגמותמספר-היטבצוידואשרלוחמים

אלהגיעואשרערביםמתנדביםשלהספורותלמאותיחסיתמשמעותיהיה

הנראה,ככלובנשק.בציודממחסורסבלוכאמור,אלה,אפריל.לקראתהעיר

לקראתהעירתושביבהברחתמשמעותיתפקידמילאוה"הגנה"שלהמרגמות

החודש.סוף

מהרה,עדהדרך.אליצא"מספריים"מבצעהבריטי,המכשולהסרתעם

האנגליםולנחישותעצמם,עללהגןהערביםשליכולתםלחוסרהודותבעיקר

אוהבתהרשמיתשההיסטוריהזהחמץ","ביעורמבצעהחללהתערב,שלא

אלההתכוונולמהיודעיםעבריתדוברייהודים :ברורותוסיבותיהעליו,לדלג

-21בהחלהפלסטיניה"חמץ"שלביעורו .שמואתההואלמבצעשהעניקו

אתלתקוףה"הגנה"יחידותהעדיפוולנתק,לכתרבמקוםהפעם,אךבאפריל.

לאוזןזרותפחותבמליםאומחיפה,המונילגירושולהביאעצמם,הרבעים

 .העיראתלייהדהעברית,
אתזימןולכןהצפויה,ההתקפהעלמראשידעסטוקוול,הבריטיהמפקד

גבריםארבעהבתקבוצהפגשהואיום.באותואליוהפלסטיניתהמנהיגות

הוועדהחבריקוסא),ואליאסנצראניסעמד,ג'ורג'חיאט,(ויקטורעייפים

מרצונם,שלא ,הפכווכעת , 1948בינוארעזבושלאהמקומיתהלאומית

סטוקוולעםאלהאישיםשלקודמתהתכתבות .הערביהיישובלמנהיגי

והסדרהביטחוןעלשהופקדכמיבאיש,אמוןנתנוהםבתמימותםכימוכיחה

כתפיהם.עלשהוטלהלמשימהאותםהכיןלאבעברםפרקשוםבעיר.

הבינורגעבאותורקומיד.לעזוב,ייאלצוהעירתושביכילהםהודיעסטוקוול

למסקנההגיעוהםקהילתם.אתיצילולאהבריטיםוכיטעוכיהללוהמנהיגים

"נרמלי",חטיבתמסודרת.בצורהלעזובוביקשוהרגעלעדיףפינויכי

קטלנית.לאנדרלמוסיהתהפוךשהעזיבהלכךדאגהמצידה,

הצבאשלהרמקוליםאתלשמועהארבעהיכלוהבריטיהמפקדאלבדרכם

השמיעוהרמקוליםלהם.יבולעבטרםבתיהםאתלעזובבפלסטיניםדוחקים

אוכניעהעלבהםדףברוהילדים.הנשיםפינויעלבהםדףברמבהילות.קריאות

שבתאיהיהודי,העירראש-אחרתקריאהגםנשמעהשבמקבילנכוןמוות.

להישארהערביםהתושביםאתלשכנעוניסהרמקולעםהואאףעברלוי,

איננוהזההסיפוררע.כללהםיאונהלאכילהםהבטיחואףבמקומותיהם,
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מקבליעםנמנוכאשדאפילוהיהודי,הממסדחלקיכללאדופן.יוצא

לשבתאיהערבית.חיפהשלה"טיהוד"עלאודל"תתכניתעלידעוהחלטות,

הצבאמולסמכותשוםחיתהלאהישן,בממסדאחדיםלגודמיםכמולוי,

תרצואםיהודים,רבבותלגבייותרעודתקפהזוהעדהגוריון.בןשלואנשיו

וכךההווה,נדאהכךכידעתםעלהעלוולאבארץשחיויהודים,אלפימאות

היהמקלף,מרדכי"נרמלי",שלהמבצעיםקציןמקום,מכלהעתיד.ייראה

צה"ל,של(השלישי)לדמטכ"להפךשלימיםמקלף,לוי.משבתאייותרחשוב

שלכאודהבשטחיםשפעלולחייליופקודותושלחה"טיהוד"מבצעעלניצח

 :מתושביםהתרוקנוכבד

ערביכלולהרוגובתוקפנותבעוזלפרוץישהשכונות]נשלההפצצהגמרעם
אפשרייםאובייקטיםלשרוףישהצתה.בקבוקילכםשולחאנישפוגשים.
 4דלתרת".לפריצתחבילותעםחבלניםלכםשולחאנילשריפה.

אלפיהתגודדושבורבועבקילומטר-וחציאלו,פקודותשלאדוקביצוע

היהאשדהכוחשלהגנהבלאדאריה,הנהגהבלאפאניקה.יצרפלסטינים,

המונית,עזיבההחלההבריטיים,והמשטרההצבאכלומדהסדר,עלמופקד

שתוציאספינהלמצואקיוושםהנמל'לעבדפנוהמוניםלחשוב.אולארוזבלי

 sונבזזך.בתיהםנפרצועזיבתם,עםמידהעיד.מןאותם

אדםבנירבבותמחנק.עדצפופיםהנמללידהרחובותהיובאפריל-22ב

והציעההנמלטים,אתלארגןניסתההערביתההנהגהמפלט.אומקלטחיפשו

לפינויעדמחסהיימצא-קיוותהכך-שםהשוק,באזורלהתרכזלהם

אתלהסתיראפילומנסהאינו"נרמלי"שלהחטיבהספדהים.דדךהמסודר

הערביתהמנהיגותהמלצתעלידעוהחטיבהקציני .מכןלאחדשאירעמה

אתלהפגיזשיוכלוכדיהרחובות,גגותעלכבדותמרגמותלהציבוהודו

בשוק.המצטופפים

מפעיליםשהערביםהחטיבהלמטהנמג"ד]כהןמקסיהודיעמוקדמתבוקרבשעת
רחובאתכבשרוהיהודים'היות :השוקבכיכרלהתרכזכולםאתומזעיקיםרמקול
ההוראהנמסרההידיעהקבלתעםהעיר:לצדלרדתממשיכיםוהםסטנטרן
שלרשהבנותהמרגמותאתלהפעילאלמוג,אהודהמסייע,הנשקפלוגתלמפקד
ואמנםהשוק.כיכראתולהפגיזרוטשילד'חוליםביתלידמוצבותשהיוהאינץ,'
קמהלתוכו,נפלוופגזיםההפגזה,משהתחילהרב.המרןהשוקבכיכרהצטופף
עלששמרוהשוטריםאתהצדהובהדפוהנמללתוךפרץההמוןעצומה.בהלה
 .) 146עמודנרמלי","חטיבת(ספרמהעירבורחוהחלהסירותעלהסתערהשער,

כמואבלארכיטקטורה,שלהדסעללדברהמקוםזהשאיןלהיותיכול

העידשלהיהודי"הטוהרעל"להגןכדישבוצעההחרבהטבריה,בהחרבת

לאהפעםחיפה,שלהשוקגםנהדסכךהמגורשים,שלאפשריתשיבהמפני

המחסההיההשוקמהם."לטהרו"כדיאלא"טוהרו",שהפלסטיניםאחדי
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"נרמלי".שללארטילריהנוחהמטרהגםולכןהמגורשים,להמוניהזמני

לבנה,באבןמקו.ריחהעות'מאנית,התקופהמןארכיטקטוניתפנינההשוק,

"השוקבשםהקרויהועזובהאומללהפיאהרקממנונותרהוכיוםכולו'נהרס

הבוזאתלהסבירכדיאיןהעתיקיםהארץבתישלהזהבהרסהאםהתורכי".

זאת,מציגהציונישהנרטיבכמואושהגענו","לפניהזאתבארץלחייםהגמור

 ?שחזרנו""לפני

הראשיהשערמןמטריםמאותכמהשלבמרחקנמצאהשוקמקום,מכל

אחוזיההמוניםנהרוההפגזה,החלהכאשרפאלמר.שער-חיפהנמלשל

שקרהמהועלספינות,עלעטואנשיםהנמל.לתוךהזההשערדרךהפאניקה

נשותיהםחבריהם,עלדרכו"גברים :זוכמומעדויותלמדיםאנוכךאחר

בהןהיתרצפיפותהאנושי.במטעןבמהרההתמלאובנמלהספינותוילדיהם.

נשארזהמכלמה 6 ,,טבעו.נוסעיהןוכלהתהפכומהןרבותאיומה.חיתה

ב"השיבההמנוסהסצינתאתלקרואדי ?הפלסטיניהקולקטיביבזיכרון

הזאת.האכזריותנחרתהעמוקכמהלראותכדיכנפאניע'סאןמאתלחיפה"

סימניגילתההאדישהלונדוןשאפילועדמחרידכל-כךהיההמחזה

שעובריםהאסוןגודלאתבווייטהולפקידיםהבינולראשונהמצוקה.

רתחבווין,ארנסטהבריטי,החוץשרבאשמתם-שלהם.מעטלאהפלסטינים,

פילדמרשלאבלסטוקוול'שלהתנהגותועלמלאדו"חקיבלכאשרמזעם

;נקףדו.עלהגןהבריטי,הרמטכ"למונטגומרי,

פקידים,כאשר 1948במאיהסתייםחיפהשלהאתני"טיהורה"עלזהפרק

הערביאופייהאתלשנותפזהזדמנותנוצרהכיגוריוןלבןכתבוהסוכנותשל

 227"להרוסהואלעשותצריכההחדשההמדינהשחיתהמהכלחיפה.של

אחריבעיר.לביקורועדבענייןסופיתהחלטהדחההממשלהראשבתים".

ואכן' 7במסגדים.לפגועלאאבללהרוס, :אחדתנאירקהעמידהואהביקור

כעירהשמונה-עשרהבמאהשנבנתהזוהחדשה,חיפהשלהערביםבתיה

בדומהיהודי.אופילעירלשוותכדיהיסוד,עדהםאףנהרסועות'מאנית,

הערביותהשכונותשלגדוליםחלקיםשללגורלםאוטבריה,שללגורלה

חיתהחיפהשלהמסגדיםלגורלגוריוןבןשלהדאגהאגב,ירושלים.במערב

וקיעקועהבתיםהרסיפו,שלבמקרהשנראהכפילהסבירה.וקשהדופןיוצאת

המסגדים.עלגםהמקריםברובפסחלאהעריםשלהערביאופיין

מה,משוםשזכתהבחיפה,נותרופלסטינים 75,000מתוךכאלפייםרק

המערביבאזורנותרוהנשאריםרוביהודית-ערבית"."עירלתוארזאת,למרות

למשרדי 1948ביולי-1הבערבנקראונציגיהםהצפוניים.ובשיפוליוההרשל

והואעמיר),רחבעם(לימיםזבלודובסקירחבעםהעיר'שלהצבאיהמושל

ההרשעלבשכונותששרדוהערביםכלאתביולי sה-עדלפנותלהםהורה
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חלקניסנאס.ואדישלוהצפופההדלההקטנה,השכונהאלובשיפוליו

יהודים.תושביםלצדהכרמלעלרבותשניםהתגוררוהגירושפקודתממקבלי

בתוכניתותמכוהקומוניסטיתבמפלגהחבריםהיומהםכמהבכולם.אחזהלם

לחייםלשוביוכלוהקרבות,אחריעתה,כיקיווגםכןועלהאו"ם,שלהחלוקה

פרוטוקולאתפיוסםשגבתוםתמכו.שבהקמתההחדשה,במדינהנורמליים

המדינה.בגנזךמצויוהואהראשונים""הישראליםבספרוהמלאהפגישה

למושל:אמרכנסת,חברלימיםטובי,תופיק

כלרואהאינני .הללוהאנשיםבמצבהסתכל ?צבאיתפקודההזר :הבינותילא
יותרמדיניתבעיהזרהרירואה,שאנילפיזה.צעדשתחייבצבאית,אפילוסיבה,

שנשארואלהציפולאזהלדברבחיפה.ערביגטוליצורהיאהכוונהמצבאית.
מבחינהזהמעשההנכוןהקיים.המשטראתעצמםעלוקיבלוכאן

במדינתהזכריותאלואםאומרים:)יש ... (אחרליחס?ציפינוחברתית-סוציאלית
 8האנגלים.נשארואילוהיהמוטבישראל,

הערבי",במיעוט"הטיפולבתחוםהבאותבשניםהבולטותמהדמויותהמפקד,

בולוסעמיתו'שלהדומות(ולהשגותלטוביהשיבהחוץ'משרדאישכךואחר

פרח):

על-מנתהנהשהוזמנתםבערדעצרתליויועציםכאןיושביםשאתםרואהאני
מתערבאינני !עזרתכםאתולהגישה'הגנה'שלהמפקדהפקודתאתלשמוע

אניצריך ) ... (הפקודותאתלפועלמוציארקאניבה.עוסקואינניבפוליטיקה
עלתיעשהזושעבודהרוצהאני ...בחודש-5העדהפועלאליוצאשהדברלדאוג

לאזהשאםדברשלפירושואיןעזרה.להםאגישואניתמנושאתםאנשיםידי
נגרםאםכואבולילבישליגםחייל,אניכיאםבעצמי.זאתאעשהלא-ייעשה
ברשגרממקרםלעקורצריךכשאדםדואבולבימביןאני .צררךללאנזקלאדם
 .) 70עמ'שגבואצל(שם, ... ?לעשרתאפשרמהאבלבשנים.עשרות

נתוניםהיולוואדי'משעברוהערבית.העירשרידישלתלאותיהםתמולאבכך

מצדונשנותחוזרותולהתעללויותיום-יומיתלביזהעירםבתוךהפליטים

לאה"הגנה"אנשיגםאבלולח"י,אצ"לאנשיהיוהפורעיםרובהחיילים.

מאומהעשהלאאבלההתנהגותאתגינהבן-גוריוןבצלחת.ידםטמנו

אוליכלום.לא ?ישראלשלהקולקטיביבזיכרוןנשארזהמכלמהלהפסקתה.

דודשכתבהדבריםאתגםשתכלולהציניותשלההיסטוריהאחדיוםתיכתב

 :הריקהבחיפהביקוראחריביומנוגוריוןבן

-וחדשיםמיושניםוגדולים,קטניםבתיםחנויות,אסמים, ...פגרעירמתה,עיר
אתכזרבבהלהאלפיםעשרותעזבוכיצד ...תרעיםחתוליםמלבדחיהנפשללא

ייתכןלא ?מגברהפקודהרקהאם ?זרלמנוסהגרםמה ?ועושרםבתיהםעירם,
העשיריםאומרים,דבריודעי-מופלגיםעשיריםכאןהיו-מופלגיםשעשירים
האמנםעליהם.פקדשמישהומפניהונםכלאתיעזבו-כולהשבארץהגדולים

 97פחד
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צפת

היחסית,האיטיותבמאי. 1ב-והסתייםאפרילבאמצעהחלצפתעלהקרב

מצדאוהפלסטינים,מצדעיקשתהתנגדותשלתוצאהחיתהלאזה,במקרה

מאמץכאןהשקיעושמתנוכיואףבעיר,חנהאשרקאוקג'ישלההצלה""צבא

חיתהצפתבכיבושהיחסיתהאיטיותאחרים.במקומותמאשריותרגדול

אתעקרותחילה :וה"הגנה"הפלמ"חיחידותמצדטקטיתהכרעהשלתוצאה

המלחמהערבחיוכאןההר.בקצההקטנההעיראתכךאחרורקהכפריהעורף

ובעלתעתיקהחיתההיהודיתהקהילהיהודים.-2,400ופלסטינים 9,500

במאבקממעורבותלהתרחקנטתהכיונראההערבים,לצדחייםשלניסיון

עלהיהודיתשההשתלטותהעובדהוגםזו,אווירההערבים.שכניהעםכלשהו

הוועדהחברי 11שלהאופטימיותאתלהסביריכולותהדרגתית,חיתההעיר

גורלםכיחשבוהםעירם.לגורלביחסהפלסטינים,שלהמקומיתהלאומית

שלה,הדתחכמיהעיר,נכבדישללמדימייצגגוףחיתההוועדהשונה.יהיה

המוטעיתהביטחוןלתחושת . 1936שלהמרדוותיקיאדמותבעליסוחרים,

שמחציתםבעיר,ערביםמתנדבים-400כשליחסיתגדולהנוכחותגםתרמה

שליחידותכאשר , 1948בינוארכברבאשנתקלהזוקבוצהכלשהו.נשקנשאו

בשםכריזמטיסוריקציןהערביים.הרבעיםבתוך"סיורים"ניהלוהפלמ"ח

העירכיבושאתלמנועשהצליחוהמתנדביםבראשעמדאולמאזקאםאיחסאן

ולא-יעילות,ספוראדיותהפלמ"חהתקפותהיובאפרילגם . 1948בינוארכבר

"יפתח").(מבצעהכפריבעורףעסוקותהיוה"הגנה"יחידותשרובמאחר

המבצעיםאחד-צפתבאזורהכפרים"טיהור"שהסתייםלאחרבאפריל,-29ב

להתמקדוה"הגנה"הפלמ"חכוחותיכלו-זובמלחמהביותרהברוטאליים

אולמאזהוחלףיוםבאותובדיוקהערבים,צפתתושבישללאסונםבעיר.

מצליחהיהאולמאזאפילואםספקכיאףיוניסיוןתושייהחסרבקציןהסורי

לאערבים, 400מוליהודים 1,000היהודית:המספריתהעליונותמוללעמוד

רובאתגירשוהפלמ"חיחידותהפלסטיני.גלייתמולהיהודידודבדיוק

גוריוןבןכתבביוני-5בזקנים.מאהבתקבוצהבעירוהותירומצפתהתושבים

מאהרקונותרושמאחרליסיפרהשחראיילתמקיבוץחנוני"אברהם :ביומנו

 10ללבנון".לגרשםהוחלטבצפתזקנים

הרפאיםעירהמערבית,ירושלים

שארגוןמהרק Bלכולזכורכאןגםירושלים.עלפסחלאהעירוניהמרחבהרס

"באבהשירהעיר,אלבדרךהמשורייניםלדעת:לנוהניחהקולקטיביהזיכרון

 13~ו;ו~ס
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בוצעבירושליםאבלהעיר.אלבדרךהפלמ"חוגבורתהמצור,ואד",אל

מפתחתפקידמילאכאןגםהאחרים.ל"טיהורים"קודםעודאתני"טיהור"

הכישוריםאתלחיפהבהמשךשהביא(עמיר),זבלודובסקירחבעםאותו

בפברואר,-7בהדבריםמצבאתגוריוןבןסיכםכךהנהבירושלים.שרכש

 :במפא"ישנשאבנאום

אין-ג'ורג'המלךרחוביהודה,מחנהדרךרוממה,ליפתאדרךירושליםמבואכה
כל-כךחיתהלא-הרומאיםבימיירושליםנחרבהמאזיהודים.אחוזמאהזרים.

ערביאףרואיםאין-במערבערביותשכרכרתבהרבהעכשיו.שהיאכמריהודית

 11ישתנה.שזהמניחאיני .אחד

ימיםארבעההצופים,להרהיהודיתהשיירהנטבחהבוהיוםבאפריל,-13ב

 :קטמוןתושביסכאכיניח'לילביומנוכתבייאסיןדירטבחאחרי

נמצאנוכאילוהרף,ללאהמקלעים.ויוריםהכבדיםהתותחיםמרעישיםולילהיום
אומריםואנוכלל,לישרןיכוליםאיננוואנויורדהלילה ...קרבשדהשלבלינו

בכללשנעזובאראחר,מקרםלכלונצאקטמרן,שכונתנו,אתנעזובהשחרשבהאר
 12הארץ.את

ייחקרהפלסטיני,הגורלבישראלהוכחששברהאופןייחקרכאשראחד,יום

המדהיםהענייןיהודית".תמידשחיתהכעירהמערבית"העירשלהדימויגם

גםכולל ) 1967(עדהעירסביבהכפריםלהריסותהשניםארוכתבהתכחשות

המפואריםלבתיםכלומרהעיר,במרכזהניצבותל"אנדרטארת"התכחשותמין

בקעה,-יהודיםרקעכשיוגריםשבהןהערביות,השכונותמןהפלסטיניםשל

הארכיטקטוניליופיעדריותלמצואאפשרבכולןהגרמנית.והמושבהטלביה

לתודעההחזירסעידאדרארדרק(האם .העירבמערבהערביותהשכונותשל

 ?העירבמערבהללוהיפותהשכונותשלהמובהקתערכיותןאתהישראלית

למערבשייכרתוגילמהלאהאם ?בישראלנגדרלאיבההסיבותאחתזרהאם

לפנישלהישנהירושליםכאילוהישראלית,התודעהשלהרגזהמיןירושלים

 .)?צודקעדןגןחיתה 1967

מחוץאלשעברההפלסטיניתהאליטהשלמגוריהמקרםהיההעירמערב

ארוכההיסטוריהאחריהתשע-עשרה,המאהבשלהיהעתיקההעירלחומרת

בתיהםאתהעירמעשיריכמהנטשוכאןרגםהעיר.חרמותבתרךחייםשל

ארתהשלופברוארינוארבחודשיםכבר . 1948אפריללפנישבוערתהמפוארים

כאןגםמשם.גורשוהפלסטיניםורובהעירשלהמערביחלקההותקףשנה

גוריוןבןשדודאחד,במקרםרקהתערבו.לאכאןגםהבריטיים.הנוחרתננחר

כתבג'ראח",שיח'להרוס("ישג'ראחשיח'שכרכת-במיוחדברחשקדווקא

זרוהריסתה.כיבושהאתומנערהבריטיםהתערבוביומנו),אחתמפעםיותר

החרסיינים,-העירשלביותרהנכבדותהמשפחותחיושבההשכרנה

 13~~נ,ים
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כאןלחומות.מחוץהראשונההפלסטיניתהשכונהוהנשאשיבים,הח'אלידים

אתיירטהש"י .העליוןהערביהוועדמזכיריאל-ח'אלידיחרסייךגםהתגודד

בארכיוןאותםלמצואאפשררכךבקהירהמופתיאלהנואשיםמבדקיו

אתהבריטיםהצילוכיצדח'אלידימסדבדיווחיוצה"ל.ובארכיוןבר-גוריון

הפניותמקרם,מכלהופגזו.מבתיהעשריםכאשדקשרתסבלהשזראףשכונתו,

מצביעהבירושלים,אחדיםבמקומרתבריטיתלפעולהח'אלידישלהחוזרות

כבדהופגזובעירשלמיםרבעיםה"טיהרד".מולאללונדוןשלאדישותהעל

במקרםכאשדעשרת,הבריטיםהגדילוהשכונותמןבחלק . 1948בינואר

הגנה.להםמבטיחיםבעררםמנשקם,הערביםאתפרקולהתערב,

שלנזעמתקבוצהמפגינהיוםמדיכיח'אלידיד"דדיווחממבדקיו,באחד

סיפרוהמפגיניםמקרברופאיםועזרה.למנהיגותבתביעהביתרמולפלסטינים

אתלכסרתתכריכיםדיאיןרכיפצועיםמלאיםהחוליםבתיכילח'אלידי

ציפהערדמכלהגדועאבלפאניקה.כאןגםיצרההמוחלטתהאנרכיההמתים.

להם.

במאישהחלומבצעים,שלבשרדההאלה,הדבריםכלאחדימקרם,מכל

שכרכרתשמרנה"טוהרו"-במאי 1sה-לפניהסתיימושכולם- 1948

משימושלקוראמוכריםמהםחלקירושלים.באזורכפרים-39ןפלסטיניות

(שחיתהדוממהבקעה,טלביה,ליפתא,מלחה,באתריםארבשמותישראלי

העיד.למזרחהועבדותושביהןכדם.עיןהיאכדים,ועיןערבית)בדובה

בעכוהטיפוסמגיפת

שאן)(ביתוכיסאןעכרשלכיבושןעםבמאייגםנמשךהעירוניהמרחבהדס

הערביםהכוחותשלוכניסתםהמדינההכרזתלפניערדהחודש,בתחילת

העידנפרליארן.בימיכמרנגף,אבןשרבחיתהתושביה 15,000עלעכרלארץ.

עליועמי","בןמבצעשלתחילתואתשציינוכבדרתבהפגזותמעמדהחזיקה

כיהתבדר 1948במאיגם"נרמלי".חטיבתמפקדכרמל,משהפיקד

נבנההזההמיםמובילשלה.אכילסעקבהואלעירמיםשהובילהאקורדוקט

שלדוחותפיעלהסמוכים.כבדיממעיינותמיםוהוליךהערת'מאניתבתקופה

מילתוךטיפוסחיידקיהישראלייםהכוחותהחדירוהבין-לאומי,האדוםהצלב

התפרצותמתאדים 1948במאי-19בהאדוםהצלבשלהדוחותהמוביל.

כבד"חשד :זהירההדוחשללשוכרטיפוס.מגיפתשלוחריפהפתאומית

המים".מקורותשלחיצוניתלהרעלה

החוליםבביתהתכנסה , 1948במאי-6בהזה,הדוחכתיבתלפנישבועיים

יזםארתהחירום,ישיבתהאדום,הצלבשלחוליםביתעכר,שלהלבנוני

~ l!I "'1:5 ם'י 
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בעיר.הבריטייםהרפואייםהשירותיםראש ,) Beveridge (בררדידג'בדיגדיד

ד"דבמקרם,הבריטיהצבאמן ) Bonnet (:פר~הקולונלבפגישההשתתפוערד

הצלבנציג ,) de Meuron (מירוןרדההבריטיים,הרפואייםהשירותיםמןמקלין

טיפוס,מקדיבשבעיםלדוןכדיהעירייה,פקידיעםנפגשוהםבארץ.האדום

משתתפי .להסברניתןובלתיפתאומיבאופןהמגיפהפרצהמאזבעירשאותרו

ולאלעירמחוץשהגיעובמיםהמגיפהמקררכילמסקנההגיעוהפגישה

הצלבלהאשמותבתגרנהה"הגנה"שטענהכפיהיגיינה,העדרארבצפיפות

בשימושהרחלומידלזיהוםהבלעדיכמקררהאקררדרקטזוההבישיבההאדום.

בצפרןהחקלאיותהתחנותאתששימשו-תהוםמיכמראחדים,במקררות

שלהדופןיוצאתהמעורבותשימוש.בהןנעשהלאדבשזמןובאדרת-העיד

הועבדואלההנפגעים.ביןבריטיםחייליםשלגברהממספרנבעההבריטים

דיווחי"בפלסטיןהזהכדבראירעלא"מעולם .סעידבפורטחוליםלבית

 .מדרןלרהבררדידג'בדיגאדיד
כלבלאנכנעההעידכידיווחצדפתי,אר"םמשקיף ,) Petite (פטיטלריטננט

אר"היכנעולתושבים:ברמקוליםקריאהלכניסתםשהקדימולתוקפים,קרשי

פידסמהרבות,שניםמקץ 13 ,,האנשים.אחרוןעדאתכםנהרוג ;התאבדו

תחקירשלתוצאות ) 13.8.1993 (ב"חדשרת"דד-ליברביץ'שדההעיתונאית

היתדביןצה"ל,שלהביולוגיתהלוחמתבענייןערכהאותרמקיףעיתונאי

נעכר:

בספדיעכו.כיבושלפניקצרזמןהתבצעההמבצעשלהגדולותהפעולותאחת
נאורי] . 1948במאישנכבשהלפניבעירשהשתוללוהמגיפותמוזכרותהמלחמה
מקוררתאתשהרעילהואצה"לרכימקרירת,היולאהמגיפותכיאומרמילשטיין

פלוגהמפקדפונדק,יעקבהעיר.עלבהסתערותשהתחיללפניעכרשלהמים
בזה.מעורבהיהנרמלי,חטיבתשל 21בגדוד

פתאום"מה .כךעלנשאלכשהואמארדמתרגזמנהריה,פנסיונרהיוםפונדק,
לאשליבחייםכזהדבר ?שנה 43לפניבארץשהיוצררתעכשיומחפשיםאתה

למה ...זהאםאפילו ?זהאתשתפרסמוידיעלתשיגומהיודעלאאניעשיתי'
מוסףהמדינה",בשירות"חיידקיםליברביץ-דר'(שרה ?לפרסםצריכיםאתם

 ) 13.8.1993"חדשות",

הגרסהארדדאתה"חדשות",עיתוןשלהתחקירהתפרסםשבהשנה,באותה

הפעםהמלחמה,תולדותעלהביטחוןמשדדשלהרשמיהחיבורשלהמתוקנת

בזרתיארעכרשלכניעתהאת .לרוךנתנאלמאז'האנונימיהמחברשםתחת

הלשון:

רעמוהחרמותשביןהעתיקהלעירשליחנשלחהרעשהשלמספרשערתלאחר
חיפהפליטישלבגינםלכן,קודםערדבקרבםנפלההתושביםרוחהכניעה,תנאי

 14במאי.-17בנכנעה!]והעירנכךבהשפשטוומחלותלתוכהשנמלטוהערבית
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ושתיקחברשהחיסטררירגרפיח.עלהערה

 :ב"חדשות"ליברביץ-דרשרההתחקירניתכתבהכן

הזה.הפעולהבקולהמשיךההחלטותמקבליאתהמריצהבעכוהמבצעהצלחת
לפעולההפלמ"חשלהמסתערביםמיחידתלוחמיםשנינשלחולמאי-22ב

שגדלירושלים,ילידמזרחי,דודהיוהשנייםעזה.ברצועתסודיתמודיעינית
 •לחוריןמשפחתושםאתששינה •עפגיןודודברחובות,שעדייםבשכונתוהתחנך

(שרהאפיקים.לקיבוץכךאחרוהצטרףכשפיהשהתחנךאריתריאה,יליד
 ) 13.8.1993"חדשות",מוסףהמדינה",בשירות"חיידקיםליבוביץ-דר,

בעתומזרחיחוריןנתפסו ,המצריהמודיעיןשלדוחפיעל , 1948במאי-24ב

דיווחידיךיגאלבעזה.בארותלתוךודיזנטריהטיפוסחיידקילהחדירשניסר

ביומנו.פרשנות,כלללאהעניין.אתשרשםגוריון,בןלדודהמקרהעל

שלהיסטוריוניםוגםישראל.מצדרשמיתמחאהכלללאלהורגהוצאוהשניים

מיאתמצאהדווקאליבוביץ-דרהללו.האבירותאתמזכיריםלאהממסד

במפקדיםהכותבתנתקלתשובמשפחותיהם.בניאירע,מהלגלותשהתעקשו

מראשישהיהקציר,אפריםפרופ'מכולם(כועסהשאלהעלשכועסיםלשעבר

שהגרסהמגלההיאשובישראל).מדינתנשיאהיהולימים ,'בחמ"דהיחידה

הצבאבשירותעיתונאיםאצלמופיעההאויב")תנועותאחרי("עקבוהרשמית

בןקירט,אברהםאתגםפגשהליבוביץ-דרואולם,לבראו).אליזה,(במקרה

שירתבעצמוהואכימציינתוהכתבה-המתהילדותגיבורשלהשכנים

המחלקה.מפקדגרטמן'שמריהאלהגיעקירטדומה.ביחידהיותרמאוחר

שהםליסיפרהואשעות.כמהאצלוישבתימאוד.גלויהחיתהגוטמןעםהשיחה
הזה.מהסוגלפעולההתנגדשהואאמרהואבעזה.הבארותאתלהרעילנשלחו

המסתערבים.אתכךאחרמידעזבלכן

מפקדיםביןשוטטהים.שדותקיבוץחברתמזרחי'שלאחותוכצמן'רחל

אתכאבואחרים,משפחהבניכמרהיא,יותר.לדעתוהתעקשהוחברים

לשטחה.הגופותאתלהחזירכדיפעם,אףדבר,עשתהלאשישראלהעובדה

אותםולהביאגופותיהםאתלמצוארציניניסיוןעשולאפעםאף"למעשה
מעליםלאלמהעמית,מאיראתשאלתי"פעםכצמן.אומרתבישראל,"לקבורה

הודה.'"הוא'אבללי:אמרוהואשלהם.העצמותאת

לשמשיכוליםשהודה,מישלחגוריהכיסויההכחשה,ההרעלה,כאילונראה

הפלסטיניםנגדהפשעיםוהכחשתהשתיקהפועלתשבולאופןנאותהסבר

בראששעמדמיהכחיש.שלאמיעםלדברזאתבכלהצליחההכתבת .-1948ב

ללוחמההיחידהלהקמתהנראה,ככל(והתנג.דגורשלמההמדע,חיל

המוןהיועזה.ועלבעכוהטיפוסמגיפתעלהכל,"שמענו :להאמרביולוגית)
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הכתבת ,,לא.אואמתזהאםידעתילאפעםאףאבלעת,באותהשמועות

יודעיםאנשיםשהרבה"הבנתי :להשאמדנחום,בןיונתןהסופדעםגםדיברה

גם .לתסביךהשניםבמרוצתשהפכוגלוייםסודותמאותםאחדהיהזהזה.על

בעיני.קשההיההזההסיפורזה.עםלעשותמהידעתילאהבהיל.דיזהאותי

התבדרפתאוםופהבאדותבהרעלתיהודיםהאשימותמידהבינייםבימיהדי

בןמסבירבהמשך ,,זה.עםלהתמודדאיךידעתילאבזה.עסקובאמתשיהודים

לעשותלושהוצעפיעלאף , 1948מלחמתעללכתובלאהחלטתואתנחום

האיומיםהמעשיםאתלהזכירבליספדלכתובאפשראיךלוותר."החלטתי :כן

הכילהיותשמתיימרהעםשאנחנו,לכתוב,יכולאניאיךשני,מצדאבלהאלה.

כל"כמעט :לדד-ליבוביץאמדמילשטייןאודיכאלה."מעשיםעושהמוסדי'

כדיהורעלשלוהמיםמקודהעצמאות,מלחמתבמהלךשנכבשערביכפר

ליישוב."החזרהאתמתושביולמנוע

שאן)(ביתכיסאן

את"גדעון"במבצע"גדלני"חטיבתכבשהעכולאירועיבמקבילכמעט

נוצץ'תיירותלאתרהאחרוניםבעשוריםשהפךהעתיקותאתר .כיסאןהעיירה

הסיפורקופץכךאחד-ביזנטיםרומאים,יהודים,-ורצוףעתיקיישובחושף

היישובב"חידושמחדשונוחתשניםעשרותפניעללאתרבכניסההשלטשעל

מוחקהפלסטיניתכיסאןאתימינו.בתהענייהשאןביתאלכלומדהיהודי",

והביצות.מהסלעים,כחלקאובטעות,שםנכחהכאילוהשלט.

כינדאהבסביבה.כפריםכמהשלכיבושםאחדינעשתההעיירהמחיקת

המפקדיםאתהביאוצפתהמערבית,ירושליםחיפה,בטבריה,שנצברהניסיון

נכבדיהמקומית.הלאומיתלוועדהאולטימטוםבעזרתמאורגןפינוילכפות

כליהמסתורמןהוציאוואףלמצוד,כהכנהמזוןלאגודאיחדוסירבו,העיירה

העולםמלחמתמימיאוויריתאנטיללוחמהתותחיםשני :ישניםנשק

הראשונה.

לתפוסביקשובעיקרמהיד,למבצעקיווה"גדלני",מפקדשפיגל,נחום

העידשלהיהודיםבתושביהםלהחליפםכדיהאפשרככלרביםשבויים

 15לכן.קודםימיםכמההירדניםבשבינפלואשדעצירןגושושלהעתיקה

משוםיחסיתבקלותהעיירהנכבשההאוויר,מןוהפצצהקשההפגזהלאחד

הועבדחלקם :התושביםפינויעלפיקחשפיגלהגנה.כוחשוםלההיהשלא

כהדאתלחצותאולץאחדוחלקלג'ניןחלקם-חופשיתעירעדיין-לנצרת

לעבדשכהדומבוהליםהמוניםעלדיווחוראיהעדיהמזרחית.הגדהאלהירדן

כאשדלחזור,ניסהחלקםהמזרחית.בגדהאוהליםמחנותבחופזהובנוהירדן
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הכפרייםבאזוריםה"טיהרר"אתלהמשיךכדיעזבוה"הגנה"כוחותכיגילה

שלמשאירתעלהועמסוואזיוני'אמצעעדבעירשרדושחזרואלהמסביב.

נוספת.פעםהמזרחיתלגדהוהושלכוצה"ל

יפרהרס

המדינה.הקמתלפנייומייםשנכבשה,האחרונההפלסטיניתהעירחיתהיפר

תקופתלמןומרשימה,ארוכההיסטוריהלהחיתההארץ'מערירבותכמר

זההיה .התיכוןהיםלעריאופיינתוביזנטית,רומיתמורשתלהחיתההברונזה.

הערבי.אופייהאתלהוהעניק 632בשנתארתהשכבשאל-עץאבןעומר

כפרגםולוהזהבאזורנותרלאהיום ;מסגדים-19ןכפרים 24כללהיפר-רבתי

 16תלר.עלעומדאחדמסגדורקאחד,

הופקדהגנתהשעליפראתתקפור"הגנה"אצ"ללרחמי 5,000במאי,-13ב

הגדולהיהשלההערביההגנהכוחבעיר.הנוצריםממנהיגיאל-עיסא,מיכאיל

ניצבהלצדםערבים.לרחמים 1,500עמדוהיהודיםהלוחמיםמולביותר.

הטמפלרים.שלהשניהדורמבניוכמהמברסניה,לרחמיםחמישיםבתיחידה

כלכמעטהעיר'נפלהכאשר .במצררהמגיביםעמדושברעותשלרשה

מנערלחיפה,בניגודכאן,בריטי.בתיורךפרנואדם,בני so,oooכ-אוכלוסיה,

ההמוןעלהכובשיםירוהקטן'בנמלכאן'גםאבלמחרידים.מחזרתהבריטים

קטנותדיגספינותעללעלותבנסותםליםבורחיםנפלוכאןרגםהמתפנה,

לעזה.להשיטםהיושאמורות

ביןלילהכלהוטלעוצרמאחור.שנותרולמאותהמתיןקשהפחותלאגורל

מופיעהיפרנורה.ברחובשנמצאמירכלבבוקר,למחרתעדהצהרייםאחר 5

אדם.זכריותשלבוטהלהפרהכדוגמההאדוםהצלבשלבדוחותושרבשרב

הארגוןאנשיגופרת.שלערימההארגוןנציגיגילוכיבושה,לאחרחודשיים

 ) Gouy (גרימרעםבשיחההודהיפרשלהצבאיהמרשלמצה"ל.הסברדרשו

חייליר.ייבידישנוררקרבנותכנראההםאלהכיהאדוםהצלבמן

הביזה

לפירהישראלי,באתוסרעשםישלביזהוהביזה.השללזמןהיההעוצר

אחריבאים-הרעיםואילומגרשים,ואפילולרחמים,מתגוננים,הטובים

אלמלאכל-כך'נוראהיהלאזהה"עקררים".שלרכושםאתוגונביםהמלחמה

העריםיותר.גדולהאמתעלאמיתות,מארדהרבהכמרהזה,האתוסכיסה

לסילוקוניתןגדולהיהבהןשהרכושמשרםהיתרביןמוחלט,באופן"טוהרו"

 1בם 1!1{1. ~
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הללוהדבריםכלומכוניות.רהיטיםועדכסף,תכשיטים,ספרים,ממזון' :מהיד

כרכושלהגדירםאוהחקיקה,אתלשכותצודךהיהלאבטאנו.רשומיםהיולא

כמומלמעלה,מאורגןשודזההיהלפעמיםכטוש".כ"דכושלאואפילואויב,

יעדיההפרטית.הירדמהכאןגםהשתוללהולפעמיםהעניות,ובטבריהבצפת

המזוןמחסכיהיוהחדשההזמניתהממשלהבידיהמאורגנתהביזהשל

ואורזשעודהחיטה,קמח,סוכר,הבריטיםאגדובהםיפו,שלהגדולים

כאןגםהיהודים.ליישוביםכשלחהמזוןהמקומית.האוכלוסיהלשימוש

 1948ביוליגוריוןלבןכתבכךהבריטים.שללאפםמתחתהכלהתרחש

 100יפואתעוזבותיוםכלכילאדונילאשדיכול"אנייפו:שלהצבאיהמושל

כתבאחדבמכתב 18מהם",הוצאההסחורהוכלדוקנוהמזוןמחסכי ...משאיות

"האדוניםאחראיםשעליההזו'הרשמיתהביזהכיקפלןלאליעזרצ'יזיק

 :מוצדקתלאבדובהחיתהקפלן'שלפקידיוופדסיץ",יעקובסון

יפולמשרדהגמורהחופשישנולאדוניכידועהרשמית.ההפקעהרקנמשכתעתה
אפשרותבליהשטח,מכלוסחורותמצרכיםלהפקיעפרסיץ)קרייעקובסקון(קרי
גדוללחלקכימשוכנעשהננילהדגישברצונילפרטים,להיכנסבלימצדי.וטושל

חנויותפריצתכדיעדהצבאיותלמוטותרבהחיוניותאיןההפקעותשלמאוד
 19מספיקים.ושימוררשוםהסדרבליומחסניים

נענתה.לאההפקעהאתלעצורצ'יזיקשלבקשתוכאן'גם

"חיפושכלל,בדדךחיתה,ממנוהחפציםולגבינתלביתלחדירההעילה

למעשיםעילהגםהיווההמדומהאוהאמיתיקיומםכשק".מאגדיאחד

העיד'שלהנואשהמושלפיעלהערבית.יפושלשרידיהכלפיאחדיםכפשעים

המונייםבמאסריםוהסתיימובהכאות,לדובל.י~אלהחיפושיםצ'יזיק,יצחק

וביזתהפניות,הועילולאכאןגםאךקפלן'לידידוצ'יזיקכתבשוב .צודךללא

אתלמנועהיהיכולשלאמשוםיפומושלהתפטריוליבסוףכמשכה.הבתים

מצונזרים,והםבארכיוןנמצאיםשכתבהדוחותדובוהביזה.השודמסעות

כראוי.כמחקולאמהםכמההחיילים.מעשישלהתיאוריםכמחקובעיקר

 :באכזריותםצ'יזיקאתשזיעזעוכאלהבמיוחד

פקודהפיעללא-קטנותקבוצותאובודדיםעל-ידינעשיםנשק]נאחרחיפושים
אנשים,הכאותבשיטתמשתמשיםנשקגילוילשםוביזה.שודלמטרתאלא

ידיעל[לידיעתי]הובאוהבאותהעובדותמקומות.שיגלוכדימחוק],[משפט
 20אנשים.להכותמפסיקיםלאהםמחוקים]משפטיםנשניהאדוםהצלב

והודהבתיםהדסעלושםפהפקדהואמלאך-משמים.היהלאעצמוצ'יזיק

 :ובביזהבהדסשליטהביקשאבלחנויות,להציתלחייליו

לאממנימפורשותהוראותשישבמקרההחייליםשליחסםאתבצערלצייןגםיש
מפטיריםעודאלאבזהמתחשביםהםשאיןדילאמסוימת,חנותאוביתלשרוף

 ~~1,1.ם 13
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כברד-בכברדישפוגעמהכלפי,ידידותיותבלתילגמריהערותהערביםכלפי
 21 _צבאימרשלבתורהמדינה

שלטענותיואתלבדוקמרגליתעמירםאתשלחההגנהשלהעליוןהפיקוד

 :כתבמרגליתצ'יזיק.

(הכאותערביםעםהתנהגותבענייניבעיקררב,במספרמשמעתהפרותיש

העכברלא ...זדוןמתוןמאשריותראי-ידיעהמתוןהנובעותוביזה,ועינויים)
 22ביפר.מארדגדולהחורהגנב,הואהחוראלאהגנבהוא

השרביפו.ביקורלערוךשטויח,בכורהמיעוטים,לשרגרמואלהדברים

מתוןהיההואהמנדטורית.בפלסטיןשלוםשופטוהיהבטבריה'נולדהספרדי

כידומהמצוקותיה.כלפיהבכהיותרוגילההפלסטיניתלאוכלוסיהביחסויותר

ניהלשטויחבביצועה.חלקלקחולאה"טיהור"לתוככיתמודעהיהלא

כיקולאשכותרה,הקהילהבראששעמדויפוככבדיעםסבירהיחסיםמערכת

לדבריהם,קשבברובהאזיןכןעל . 1948בירכי ,לבןאבומדואחסבא

אשרעדעבררבזמןאבלוהביזה.ההרגההתעללויות,אתלהפסיקולבקשתם

 :גוריוןלבןחריףדוחוכתבתקפותטענותיהםכיבפניהםהודההוא .פעל

ולאחרהכיבושבמהלןהכיבוש,בשעתלמפרע,ממשלתיפעולהקרכלנקבעלא
אונס.מתוןראםמרצוןאםבעליושנטשרהרנד,שאינוארנדרכושלגביהכיבוש,

משרדביןומתמידקשהמאבקתוךבוצעזה,רכושלגבישנעשההסדרכל
מבליממקומותיהם,נעקרווכפריםעריםתושבי ] ... [הצבא.רביןהמיעוטים
זהלמשרדאפשרותארשהרתלתתומבליהמיעוטים,במשרדתחילהלהימלך
אףרביםובמקריםממקומותיהם,תושביםלעקירתביחסדעתואתלהביע

הרבההמיעוטים.משרדשלודרישותיומתביעותיווהצבאהממשלההתעלמו
מבלילחלוטין'צבאיצררןכלללאארצבאיצררןמתוןנהרסוומקומרתכפרים

 23המיעוטים.משרדשלבדעתותחילהלהיוועץ

גדולכההיההפלסטיניהעירוניבמרחבהאקראיתוהביזההרשמיהשודהיקף

לכסותהוחלטביוני-25בוהמקומיים.המושליםשלשליטתםמכלליצאכיעד

חיתההחדשהלשיטהשכבחרההראשונההעירהאנדרלמוסיה.עלולהשתלט

"ההשתלטותעלאחראילהיותמוכההעיר,תושבאבולעפיה,ורידירושלים.

שהארגוניםחיתההממשלה,לראשדיווחכךהמרכזית,בעייתווההחרמה".

 24 ,,הממשלה].נשלרשותה"בלימחרימיםהצבאיים

אתושיכללההפרטיזניתהביזהעלהממשלההשתלטההבאיםבימים

מכרההמגורשים,שלהבנקחשבונותאתהפקיעהמדינהאוצרהממלכתית:

העניקההספריות,אתהעבריתבאוניברסיטהאצרהשלהם,הביתרהיטיאת

סחורתאתהקמעונאיםביןוחילקההמפעליםמכרכותאתהישראליתלתעשייה

בכלואילךמכאןהחלהביותרהעבותההפרשההעירונית.פלסטיןשלהחנויות

 ~1,1111.ם 5::1
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פרקזהוקרקעות.-ולהסתרהלמכירהניתןשאינוברכושהיהשקשורמה

 .הגזלשלהנורמליזציהבתולדותנפרד
תפקיד-והקולקטיביתהפרטית-החמדנותמילאההעריםב"טיהור"

הרכושעללהגןבניסיוןהמיעוטיםמשרדשלתפקידואתבתארהמכריע.

המיעוטיםשרכימציינתקורןיפירוקועםהזההמשרדתבוסתואתיהערבי

מעשיאתצימצמוהצבא,בידינעשואשר"ההחרמות,כיבעובדההתנחם

משרדונציגישלקח,הרכושעלקבלותרשםש"הצבאוכןהפרטיים,"השוד

כיבסיפוקהמיעוטיםשרצייןיכךבתוך .האוצרלשראותןהעבירוהמיעוטים

לרשוםמשרדוהצליחנרשם,ולאפרטיים,אנשיםבידישנגזלהרכושמןלבד

אחרבהתחקותה 25לא"י."מיליון-3בכנאמדואשרשהוצא,הרכושרובאת

אתקורןמסכמתהמלקוח,אתוארגנהבביזההמדינההשתתפהשבוהאופן

שללומהוביזהמהילהגדירהשלל,אתלווסתצורךשהיהכיוון :כךהדברים

אתהוועדותניהלוובצפתבטבריהערבים".לנכסי"ועדותהוקמו"לגיטימי",

כידרשהצבאפרטיים.לאנשיםלמכירתוופעלוהערביםמבתישהוצאהרכוש

לו,הנחוץרכושלהחריםהזכותאתותבעפקודותיו,לפיתתבצערכושהוצאת

מ"הרכושמצרכיםבקנייתעדיפותולקבלהרכוש,ממכירתמההכנסותליהנות

הרכושעלשהאחריותכךעלעמדוערביםלנכסיםהמחלקהנציגיהנטוש".

ודרשוהאוצר,שרבידייישארוזהמרכושכספיםקבלתועלהנטושהערבי

 26איתם.יתואמוהצבאשהחרמות

כמשליפו

לעשיריםנחשקנדל"ןאתרלהיותהאחרוניםבעשוריםהפכההים,פנינתיפו,

עלקפצואביבתלאוניברסיטתשלהבכירהאקדמיהסגלאנשיגםאביבים.תל

הציוניהתיאבוןאתלגרותממשיכההרשכבשתהענייה.מהעירנתחים

מהעמים".לשנימדינותשתיבעדהרי"אנישלכתפייםמשיכתמתוךלפעמים

להחליש(כדיאביביתהתלהבוהמהלידיהגדול""השטחמסירתעםשהחל

בעודההריסות,גביעלבבנייהנמשךהצבאי),לממשלהקולניתהתנגדותהאת

השוליים.אלנדחקיםויהודים,ערביםהעניים,יפותושבי

כללהמלחמה . 1948במשךהצבאהשליםערביתכעיריפושלחיסולהאת

במכתביםהשוניםהממשלהמשרדיהודיעוהקיץבסוףבסביבה.חיתהלא

גםעבריים.ספרובתיילדיםגניפתיחתעלהמדינהבגנזךהנמצאיםצוהלים

ואלפינכלאההפלסטיניםהנהגתיהודיות.לידייםהועברומסחרבתי

שרפלסטין.שלהמפוארתהעירמיוהדתכשמסביבםגודרו,הפלסטינים

אבנר:האלוףהצבאי,למושל-29.10.1948בכתבשטרית,בכורהמיעוטים,

G 111,..ם~ 
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שכלמחייבהדבריםוטבעוהואילמגודר,באזורמשוכניםביפווהערביםהואיל
לפנותעליושהיא,פנייהכלאותביעהאודירשהאיזהלושישערביתושב

ערביתושבכליוכלדרכואשרחופשימעברלפתוח :צורךישהצבאי'למושל
תלונותהערבי.באזוררשיונותלמתןמשרדלפחותאוהצבאי,המושלאללהגיע
משרדלפתוחנחליטאםהמצב.אתלתקןוישיוםיוםאליבאותזהמצבלגבי
לעזוריוכלאשרהערבים,הנכבדיםמביןאדםלקבללדעתי,יש,רשיונותלמתן
להגישמוכןיהאשהואליונראהסבא,ניקולאמרעםבדבריםבאתיזה.בשטח

עםבדבריםלבואשאוכלכדיעמדתךהיאמהלהודיענינאזה.בענייןעזרתואת
 27פרס".לקבלמנתעלשלאעזרתואתלהגישסבאממרולבקשהערבית,הוועדה

הצבאיהממשללאישוהניחעליוהממונהלשרלענותטרחלאאבנראלוף

 :-7.11.1948בלהשיבלכיארד,ביפו,

א. :להדיעומתכבדוהנניאבנרהאלוףאלשנשלחהנ"למכתבוהעתקאתקיבלתי
הערבים.שלברשיונותלטיפולבקשותלקבלתהערביבאזורמיוחדמשרדסודר

אתלהםמסדרהנ"להמשרדעצמוהמושלאתלראותדחוףצורךשלבמקרהב.
שרקרצויויותרזהבענייןיעזורמהערביםשהואשמיצורךאיןג.האפשרות.

תפקידאיזהלהטילכדאילאלזאתאיבעניין,יטפלוהמושלממשרדפקידים
 28אחרים.תפקידיםלושישסבאניקולהמרעלזהבעניין

 .מתושביהןפלסטיןשלוהעיירותהגדולותהעריםרובהתרוקנויפר'כיבושעם
הואאבלהכפרי,במרחבככולורובואפריל,אחריגםנמשךהאתניה"טיהרר"

רקנותרוובעירבכפרשבע.ובאררמלהלודשלוגירושןעקירתןאתכללגם

העריםתושבירובממיליון.למעלהשלאוכלוסיהמתוךערביםאלפיעשרות

נתיר.אתשרבראהלא-והמקצועותהדתותהמעמדות,מכל-הללו

הדורשלהפוליטיעולמואתלעצבחיתהעתידההזאתהקולקטיביתהטראומה

בעלגרעיןהפלסטינית,ההוויהשלבליבהגרעיןכךאחרגיבשהזההדורהבא.

הקבוצהזרהפלסטינית.הלאומיותשלבתחייהמפתחותפקידפוליטיתתודעה

שיבהזכרתונותרהחיתהתומכיושלהראשוניתוהתביעהאש"ףנולדשסביבה

הרריהם.עםיחדכילדיםנעקרושמהםוהכפריםהעריםאל

שמאס,אנטרןתירגםהאלון",יערמדלהמונגוליםעםנשק"שביתתדרוויש,מחמוד
ישורון.חליתעורכת , 1993חורף , 10"חדרים"

ליהודים)(והקדושההעתיקההעירהחרבתעלרגםהארכלרסיה,גירושעלמשכנערתעדריות . 2
יוסףשל"היומניםקופלדליהשלהמעולהבסרטהלמצואאפשרצה"ל,שלחבלניםבידי

 .) 2006 (נחמני"

רחבעםמקיבוצו,במיוחדשהגיעצעיר,פלמ"חניקהשתתףהזההמאורגןהנקםבמעשה 3
"גנרי".בשםהישראליבאתוסשכרנהזאבי'

 , 1973הביטחוןמשרדתל-אביב,הקוממיות",במלחמתנרמלי"חטיבת(עררך),אשלצדוק 4

 • 138עמ'

לחסת-הצליחהלאהיאאלה.אירועיםלאחרימיםכמהבעירביקרהמאיר(מאירסרן)גרלדה 5
שננטשוהילדיםצעצועיאתהשולחנות,עלהמרכןהאוכלאתראתהכאשררגשותיה,אתיד

פיעלברגע.שקפאוחייםלרצפה,המדפיםמןבבהלהשנפלוהספריםואתמשחקכדיתוך
לראותמחרידדבר"זהברדסיה.חרדמשפחתהשבניבפוגרומיםאזנזכרהזיכרונותיה-שלה,

G ם~l!I~ 
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של"לידתהמרריס,כניאצל(מתוארהיהודיתהסוכנותלהנהלתדיווחההמתה,"העיראת
 .) 2הערה 185עמוד , 1991עוכ,רעםתל-אביב: ," 1949-1947הפלסטיניים,הפליטיםבעיית

צף.שכהמהירותכאותהנמוגהרגעאך

 • 35עמ'דמשקפלסטין","בככת'טיכ, nאל-נמר 6

השלטון :להשתלבות"מעצמאות ,גררןתמיראצלרכן 1948יוני 30גוריון",כן"יומני 7
 . 337עמ'חיפה,אוניברסיטתמ.א.תזתחיפה",וערכייהישראלי

 . 69עמ' , 1984דומינו,הראשונים",הישראלים , 1949 "שגבתרםאצלכ, 4/מכצע/ 2699 8

ידיעותמסדה,העצמאות",מלחמת"קוררתכספררלרוךנתנאלמביאהללוהקטעיםאת 9
מטעםהרשמיתההיסטוריהספרשלמאוחרתגרסההואהספר . 180עמ' , 1993אחרונות,

הביטחון.משרד

 • 7.6.1948גוריון,כןיומני 10

 • 68,עמ' 1952מפא"י,הרצאתאביב,תלישראל","כהילחם ,גוריוןכןדוד 11

 • 78עמ' , 1991עוכ,רעםהפלסטינים",הפליטיםבעייתשל"לידתהמרריס,כני 12

. 13. Red Cross Archives, Geneva, files 059/1/GC 
 • 190-189עמ'לרוך,נתנאל 14

רכהוכמידה ,שוכנעומפקדיו ;כהםהצליחהירדניגירןשהלהיחידיםהמבצעיםשניאלההיו 15
בתמררההיהודית,הסוכנותלהםהבטיחהעצירןגרשואתהעתיקההעיראתכיצדק,של

ללאהירדנים,אגב, .הארץכרחביהכיבושפעולותלשארהלגיוןייתןארתהמלאהלחסינות
להחזיקהמשיכהישראלמדינתהשבויים.אתכמהרהשיחרדוישאןכביתלפעולהקשר
 • 1949שנתסוףעדשבוייםכמחנותפלסטיניםאלפי

ביתרעדהמאה"),("ביתאביבכתלהשק"םלבנייןשמעברהשטחעל(שעמדסרמיילכיניהם 16
עמדוהכפרים(שניא-שארקיג'מאסיןא-ע'רכי,ג'מאסיןדג'ן,ביתסאלמה,הפועל,הורעד

מדניסרשייח'אביב)כתלרייצמןברח'החייל,למעןהרועדרביתאיילוןנתיכישהיוםמהכין

כמועדון).אביב,תלאוניברסיטתשלהבכירהסגלאתמשמששלההמרח'תאר(שבית
 , 1948אפריל-יוליהצבאיהמרשלשלוהתכתבויותצורים , 226תיק , 121/50צה"לארכיון 17

16.11.1948 • 

 • 53עמ' , 1951ההגנה,ארכיוןתל-אביב:למלחמה","ממאורעותארליצקי,יוסף 18

 . 17הערהלעילשם,צה"ל,ארכיון 19

שם.שם, 20

שם.שם, 21

שם.שם, 22

 :חרקואכיפתפוליטיסטאטרס"פשיעה, ,קררןאלינהאצלמצוטט , 49-307ג/- 24ג"מ, 23
האוניברסיטהדוקטור,עבודת ,") 1966-1948 (הצבאיכממשלכתקופתהערכיהמיעוט

 • 216-215עמ' , 1997כירושלים,העברית

 • 25.6.1948גוריוןכןיומני 24

 • 214עמ'שם,קררן, 25

שם. ,קררן , 29- 310ג/- 49ג"מ, 26

 72- 306ג/- 49ג"מ 27

שם.שם, 28
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גטריידהשי

שחוטהעטרהשירי

והצלפהסטילזרגישירישחףטהעטרהשירי
 זד:-: :-: • •• • t T : זז-:•••

גףןה 9.דלתדקי.די .ע~~;לי' 'ן~~ 'ןי~;: Qז?-'י.די
ה Rפרך~;ז?iיריפוג, 9דקי.דילמ.ג, ttז?iירי

 .ת~ 9זק~ךחדלה,ל"אל;ג~הה, 7¼ז;יקףל;ג~הז?iירי~;כיפרן'דקי.דיז:זשףק,ז?-'י.די
מךףטה.לבנהשירי

' •• : T T : T 

~rזזןה,זר qדקי.דיה, sז;נלדןדקי.די ,ה~~ז?iירי .ה~ fז?iירי
זז,יסאןהיח' wק,;נרז?iירי ,,~ 9ז;נז?iי.די ,ר~ר~ד~ז?iי.די

אללה.אחמדשירי
• •• -: --: T 

נרפה.שיריבדמעההזורעיםישירישףטה eאדמהשיריליי:גרז-~י:פישירי
' •• ' ' : T t ' • '' :-ז T : T •• 0 t -' : T : ' : ' ' ' f T ' : 

ךהרזP.~.ז$~רל" iJ ~~ i ~אותרז;ןי R"חךםזןה, q ~זר qז?-'י.די ,אן fז;נלדןז?-'י.די
ךמף~ה,סן;ג~הןם, ש~~ iJ:לון ttf:פרת, .Qסזפר~דחול ר~~~ל·ר nwמךס~לי
ףבכה.עמדהשח'רה~לדהשח'ר,,ה~לד

: -','.'' -T •,••:-T -- T T T 

~~לא ,אל~~rכ~אם,~לדה, 7¼ןךךדןמרסנף, p:זק.ז$ןם י~~~

ז;נ~סלות,לקול·ר nwמס~לי~תטל~ל
ס~ן~ה.ז;ן~~ר~.ךם f;ןיף fףג;יפ'סל~רירךרקסגף, ,הg,ז~לראש

שחףטהעטרהעלסטילזרגישירי
' •• ' : -: -:-TT : T f 

~.דלה,ה Rסרסא.ב p:~לז;נילהא.ב p:ס~ריף
זז,יחף~ה.~~ןה~ללףף Wמוטטךל, 9זו~יז?iי.די

לזז,י~rזזק.ל·אסתףם;כיץ R~לז;נג;יד~ק

;ך;גה. tt~יק 9 ~םזז-יסלא ם~~ף ttךל"א, ,'אידם ע~~ ,הן~~ ע~~ ,ר· nw;לי ע~~

G 1!1 ....ם~ 



 11 7שחוטהעטרהשירי

w ל.דוי.רי~ f אן. w ס.זדה,י.רי~
w י:ן.זים,ה, 9 ~;לזךנף~ה,ז.ויז 9ל 9ירי~

ה i ינ;:~ iJ~י~לןיש R ~~לח iJה, W י~ו;:~זtפ·ר רג;~;:~;ו!ת:~ז:ן-ןזאל~יז5ת
סאןה. /oיח' WiJ ;רן;:קנ;:וסי

w רק, ל~~;י.רי~w יסתןמףספףלי.ריtד:ן.ל.יiJ ~ה~.ל 
ז:זזrה, iJי .v: ~~ז;ך~ים~רקסלבא.ד~ה. vתר wכץע;??דים,זנ:ם iJנףר 9:;נ~אךג'

iJ עףז,וה,ץ:;נ~ה~
חסידה.ן;ללתצפרדע

: -:•• -/" ."" :-• T 

w ג;:~לבףלי.רי R ה~i ף~v זt~ר; R זק,ל~ס.~דםר~הw וזעלןהש;ן
w פ"רע;_ךבי.ריtזפףד~לז~iJ לפ;ן~• 
w לדו .ל??סי 9י.רי~;:• 
w ח:;נה. 1$~ידי.רי

w סד~יי.רי:. w ה~ז5תי.רי. w י.רי~ w ודה-לזק,:;נעw לל~תג~רידו> ט~?? ,;עי.רי
ל~ב;ןה.

w ןטייל 9 י~;,:;~ג;רנףסתקף~ס;~יםיריiJ ה, 9כ;ל
ישחףטה.עטרהוישירי

: • •• :-T T : T 

w ס.רי~תל~ב;ןהגל.דןט;ב,בגק,רי.רי~W ~:הן.ק_~~:;נך~ףק~;ךר;ת ם. 

w וסלביריw ךכף:;כיתיריo/ וה 9קףw הףביריtזi ח:;נה, 1$ ~קףר
w חףט~ל~לבףלי.ריiJ ו~לפ;ןw ז5ר;י.ריtזR רף~ה.ך~ה~

w יריW ,ד:םw טבףר,י.ריw ן~~;ירי. w יסת,יריtw ךר;כ:ם,יריw ירי~ R תףןה. 9;גה

w ריי.רי~i ,הw כ;:;ניז,וה,י.ריw י.רי?? w .ףזק~י~ה.רו;זרףסי~ה

w דז:זיי.ריR ,מ;טהW.7? ז,וןה~ללטב~o/ ,חףז,וה
w ףלז:זי~ה~זז.יףקי.רי

ל~ב;ןה.לה;ל.דןע;ן wי.רי wןשףב

w וזק,ק,רי.ריw י.ריo/ דזקה,;כ~ףת.??w י.ריw ז.ל??~ע;ןrש, 
w ן-ע~;:,קזי.רי w י~י~דק;ת,ל;ש. R ול~ב;ןה,~ה

w זקףקיזי.רי. w כ;יריRi ,הw סי.רי.~ R ה~~??~קףת. 

w די.ריR ו~גףם,דףקw ז ל;~ לג;ל~??ןר;רי.ריt~ר; R רף~ה.ך~ה~
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w לףלבי.ריR ,טףםw די.ריR זקםןס,לw דף~~י.רי, 

~דןה.י.רי w:פוכע,י.רי wריליק, R!5גף~ש. ,הן~~;
נבגדתילדהמתגוננתילדהשידי

• •• -: f •:•.•: • T: - f ".""." : 0 T 

ז;וקף~ה.ןמן;ב~ה~ש Wמזרסה

חזרהשידיהתפ:פחףתשידיעבנףךשידישעבנףדשידי י:-זז •••י :- : . . .. ' . . ..י : . . ..

w י.ריw ךכע-~~.רה, 25כע-ןw מ~לדוג;יו:זיםמזג:םי.ריre ~ה. 
W ב:ךבנף:;גית,י.ריR ,7 תף~~~יטודt .ה~ד, 

ולעבודהלשתותלמזג,
' : ' : : -: T T 

 ~1.1111ם 13
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פרוידזיגמונד

ההתרחשותשלהעקרונותשניעלהערותכמה
הנפשית

אתלדחוקנטייהלומר,מוטבארהשלכה,ישנריררזהלכלכיהבחנומכברזה

המציאות.מןאותרלנכרכלומרהאמיתיים,לחייםמחוץאלהחולהשלרגליו

אדכדךעלאמנםדיבראשרג'נט,שלמתצפיתולחמוקיכלהלאשכזרעובדה

הנריררט,שלייחודיכמאפיין )" de lafonction du reel "(הממשישלהפונקציה

הנריררזה.שלהבסיסייםלתנאיםזרהפרעהביןהקשראתחשףלאואולם

צוהרבפנינופתחההנריררזהמקררותביןההדחקהתהליךשלהצבתו

הואשאיןכירוןלמציאות,עורףמפנההנריררטזר.סוגיהשלמחודשתלבחינה

שלביותרהקיצוניתהצורהשאתנכרןממנה.חלקיםארארתה,לסבוליכול

הזייתית,פסיכוזהשלמסוימיםבמקריםמוצאיםאנולמציאותהעורףהפניית

כלבעצםאבליהשיגעוןאתחוללאשראירועאותרדווקאמוכחששבהם

אתלבחרןעלינומוטללפיכךהממשרת.ישלאחתבפיסהכךנוהגנריררט

להעשירבמטרהלממשות,בכללאדםבניושלהנריררטיםשלהיחסהתפתחות

החיצוניהעולםשלהפסיכולוגיתהמשמעותלגבישלנרהידעמערךאת

האמיתי.

להעמידהתרגלנופסיכואנליזהעלהמבוססהפסיכולוגיהמדעבמסגרת

מאפייניהםשאלהלא-מודעיםהנפשייםהתהליכיםאתמוצאכנקודת

כתהליכיםאותםמביניםאנחנוהאנליזה.באמצעותהתוודענוהייחודיים

הצורהעדייןהיוהםשברהתפתחותימשלבשייריםוראשוניים,קמאיים

נשמעיםלההבסיסיתהנטייהאתלזהותקלנפשיים.תהליכיםשלהיחידה

בקיצור(ארהעונג-הסבלעקרוןמכרנההיא-הללוהראשונייםהתהליכים

ולהימנעליהנותהנפשיהמערךשואףהללוהתהליכיםתחתהעונג).עקרון

רכןשלנר,הלילייםהחלומות(הדחקה).סבללחוללשעלולותפעולותמאותן

בהירמושגלמצואאפשרבושופנהאואר,אצלמסויםמקוםעלמכברלאהצביעואבקאוטו 1

 .) 2כרךוכדימוי",כרצון("העולםהזההגורםשלהשתוממותמעוררבאופן

G 0~111~ 
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שלשייריםהםמכאיבים,מרשמיםלהימנעה~ר~ת.זמןאתהמאפיינתהנטייה

הרבה.לערצמתרוהוכחותהעונג,עקרוןשלטשברהשלב

("פשראחרבמקרםכברפיתחתיאותםמחשבהלמהלכיחוזראני

תחילההפריעוהנפששלהרגיעהמצבשאתמניחאניכאשרהחלומות")

פשוט(הנחשק)הנחשבזהבמקרההפנימיים.הצרכיםשלהרודניותהדרישות

רק 2שלנר.החלומותבמחשבתלילהמדיקררהשעדייןכפיכהזיה,הופיע

לידילבראהניסיוןלזניחתהביאהאכזבה,כלומרהמיוחל,הסיפוקשלהעדרו

היחסיםאתלהציגזאת,תחתנאלץ'הנפששלהמערךההזיה.דרךעלסיפוק

חדשעיקרוןיושםבכךאמיתי.לשינויולשאוףהחיצוניהעולםשלהאמיתיים

שהיהמהאלאנעיםשהיהמהרקהוצגלאואילךמכאןהנפשית.הפעילותשל

כצעדהתבררההמציאותעקרוןשלההטמעה 3נעים,בלתיהיהאםגםאמיתי,

לכת.מרחיקותהשלכותבעל

הנפש,במערכתאדפטציותשלשררההחדשותהדרישותהצריכותחילה . 1

 .מחקרנושלראי-ודאותוחלקיותומפאתברפרוףרקלצייןיכוליםאנואותן
בחשיבותםלעלייהגםהביאההחיצוניתהמציאותשלהחשיבותהעלאת

התודעהושלהחיצון'העולםכלפיהמופניםחישהאבריאותםשל

) BewuBtsein ( החושיות,האיכויותאתגםלתפושלמדהאשראליהם,הקשורה

שלה.הענייןבמרקדלבדןעמדואזשעדוהסבל,העונגלאיכויותבנוסף

- ) Aufmerksamkeit (הלבתשומת-מיוחדתבפונקציהצוידהנפשיהמערך

כתרניםמתחילהלזהותמנתעלהחיצוןהעולםאתלעתמעתלבחרןשתפקידה

מונחתכבסיסושכןהמציאות,עקרוןהחלתלפניהנפשחייאתהיטבמשקףהשינהמצב 2
לישון).(השאיפההמציאותשלהמכוונתההכחשה

לטעוןכצדקאפשר :העדותככמהלמעלההסכמאטיהתיאוראתולהשליםלנסותרוצהאני 3
יכולהיהלאהחיצוןהעולםשלהמציאותאתומזניחהעונגלעקרוןכולוהמתמסדארגוןכי

כןפיעלאףלהיווצר.יכולהיהלאכללמתחילהולכןכיותר,הקצרלזמןגםולולשדוד
כעודושהתינוק,לכךדעתנואתניתןאםעצמואתמצדיקהזההסוגמןכפיקציההשימוש

שהואלהניחסבירהנפש.שלכזאתמערכתמממשכמעטלמעשהאמו,שללטיפולהנתון
כרמתעלייהכעקבותלוהנגדםהסכלאתחושףשלו,הפנימייםהצרכיםמימושאתהוזה

ההזייתי.הסיפוקאתכעקבותיהםוחווהופרכוסים,ככיכאמצעותסיפוקוהעדרהגירוי

היותמכ~ןנים.ביטויככאמצעיהללוהפורקןכגילויילהשתמשלומדהואיותרמאוחדכשלכ
כילד,יותרמאוחדכשלכיקבלאותולטיפולמודלמהווהלקבלזוכההתינוקאשדשהטיפול
מהודיו.הילדשלהנפשיהניתוקמשיושלםדקיבואהעונגעקרוןשלשלטונוקץלמעשה,
צרכיהאתמספקתואשדהחיצוןהעולםמגירוייהמנותקתנפשיתלמערכתמצוינתדוגמה
המזוןמאגדעםיחדביצה,כתוךטמוןגוזלהיאכלוילד)שלמונחפי(עלאוטיסטיכאופן

העומדתהס~~השלכהרחבהחום.אספקתלכדימצטמצםזהכמקדההאמהיהטיפולשלו.
עקרוןשללחסותוכלילהנתונהנפשיתמערכתכילומדיששלה,כתיקוןולאהפרק,עלכאן

הללוהמנגנוניםהחיצון.העולםמגירויילהימנעלההמאפשריםמנגנוניםדורשתהעונג,
כלומדחיצוניים,היוכאילוסכלמחולליפנימייםלגירוייםשמתייחסתל"הדחקה",מקבילים
 .החיצוןהעולםעלאותםמשליכה
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 121הנפשיתההתרחשותשלהעקרונותשניעל

מכוונתזופעילותדוחקים.פנימייםלצרכיםמעכהלתתכדיבוהקשורים

שבמקביללהניחסבירלהעלמתם.לשאוףבמקוםהחושייםהרשמיםלקבלת

הפעילותתוצאותאתלהפקידשמטרתהסימניםשלמערכתהותקנה

 .זיכרוןלכנותנוהגיםשאנומהשלמרכיבהמהווההזאת,הפריודיתהתודעתית
 Besetzung ,(ההטענהלתחוםמחוץאלהוציאהאשרההדחקה,במקום

cathexis ( נטולהשיפוטהופיעסבל,מסביםשהםמשוםמהייצוגים,חלק

אםכלומר-שקריאואמיתיהואמסויםייצוגאםלהכריעשתפקידוהפניות,

לעקבותהשוואהתוךשנעשתההכרעה-לאואםהמציאות,אתהואהולם

המציאות.שלהזיכרון

שימשאשרהעונג,עקרוןשלשלטונותחתהנתוןהמוטורי'הפורקן

באמצעותזאתועשההגירויים,ברמתמגידולהנפשיתהמערכתלשחרור

ואילךמכאןשימשרגשות),הבעת(חקיינות,הגוףשלהפנימייםחלקיועצבוב

 .) handeln (לפעולההפךהואהמציאות.שלהתכליתילשינוי

בזכותהתאפשרההכרחית,שהפכה(הפעולה),המוטוריהפורקןהשהיית

המחשבה .) vorstellen (הדימוימתוךשכבכה ) DenkprozeB (החשיבהתהליך

הגירוי'ברמתהעלייהאתלשאתהנפשיתלמערכתשאיפשרובתכונותצוידה

כיסוישלבפעילותמדוברדברשלביסודו .הפורקןשלהשהייתותוצאת

כךלשםשלהן.מזעריפורקןתחתקטנותהטענותשלהתקההכוללתוטעייה,

להטענותלהתקה,הניתכות-חופשיותהטענותשלהפיכהכחוצהחיתה

סבירההטענה.תהליכיכלשלמדרגהעלייתבאמצעותהושגהוזו-קשורות

איפשרלמליםהחיבוררקוכימודעת,לאבמקורהחיתההמחשבהכילהניח

רשמישביןהיחסיםאללפכותהפשוט,לדימוימעבראללהתעלותלה

התודעה.באמצעותאיכויותולתפושהאובייקטים

לאתראפשרמקורהשאתשלנו,הנפשיתהמערכתשלכלליתנטייה . 2

היאשבהבעקשנותביטוילידיבאהבמאמץ'החיסכוןשלהכלכליבעיקרון

שלההטמעהעםעליהם.לוותרשלהובקושישלההסיפוקבמקורותאוחזת

חופשייהשכותרהמחשבתיתפעילותשלצורההתפצלההמציאות,עקרון

 ) phantasieren (הפיכטוזזהו 4העוכג.לעקרוןורקאךוכפופההמציאותמבוחן

לפעולממשיךיותרמאוחרובשלבהילדיםבמשחקיכברהמתחיל

אמיתיים.אובייקטיםעלכשעןואינוכחלומות-בהקיץ

ממכה,הנובעותוההשלכותהמציאותבעקרוןהעונגעקרוןשלההחלפה . 3

בבתמתרחשתאיכהלמעשהבודד,ובמשפטסכמטיבאופןכאןתיארנואותן

דחפיוגביעלמתרחשזהשתהליךבעודאחת.כמקשהמושלמתואיכהאחת

אזורמותירהאבלשלה,הטבעייםהאוצרותניצולעלעושרהאתהמבססתלמדינהבדומה 4
תרבותיות.תמורותמפניעליוושומרתשלו,הראשוניבמצבמסוים
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מיוחדת.משמעותלושישבאופןמהםמתפודיםהמינייםהדחפיםהאני'של

סיפוקםאתומוצאיםאוטו-ארוטיבאופןבתחילהמתנהגיםהמינייםהדחפים

המציאות.עקרוןכופהאותהאכזבה,שללמצבמגיעיםשאינםכךעצמו,בגוף

אובייקטים,אחרחיפוששלתהליךאצלםמתחיליותר,מאוחרבשלבכאשר,

תהליךאתהמעכבתממושכת,חביוןלתקופתונכנסבאיברנקטעהוא

אוטו-ארוטיות-הללוהגורמיםשניההתבגרות.לגילעדהמיניתההתפתחות

ומותיריםהמיניהדחףשלהנפשיתההתפתחותאתמעכבים-חביוןותקופת

במקריםממנו,העונג,עקרוןשלשלטונותחתבהרבה,רבזמןבמשךאותו,

לעולם.להשתחררמצליחיםלארבים,

והפנטזיה,המינייםהדחפיםביןהדוקקשרנוצרהללוהיחסיםבעקבות

מופיעזהקשרהאחר.הצדמןהתודעהופעילותהאנידחפילביןאחד,מצד

שבשיקוליםפיעלאףכאחד'ונוירוטיםבריאיםאצלמאודכהדוקבפנינו

משני.כקשרמוכרהואגנטית,פסיכולוגיהעלהמבוססיםהללו,

ביחסיותרוקלמדומהרגעי'סיפוקשלהתמדהמאפשרתהאוטו-ארוטיות

הפנטזיה,בתחוםומאמץ.דחייההדורשאמיתי,סיפוקבמקוםהמינילאובייקט

לחיקייפלובטרםעודדימוייםלחסוםביכולתהכל-יכולה.היאההדחקה

החוליהזוהיסבל.שלשחרורלחוללעלולהשהטענתםלמקרההתודעה,

מחשבה,תהליכילהשיבאפשרובאמצעותהשלנו,הנפשיהארגוןשלהחלשה

שלבנטייהמהותימרכיבהעונג.עקרוןשלחסותואלרציונאליים,הפכושכבר

המיני'הדחףשלהמאוחרהחינוךבידינונותניםלנוירוזהליפולהנפש

הזה.העיכובאתהמאפשריםוהתנאים

להשיגכדילפעוללהשתוקק,אלאיכולאינושהאני-של-העונגכפי . 4

זולתדברלעשותצריךאינוהאני-של-המציאותכךמסבל'להימנעוכדיהעונג

עקרוןהחלפתשלהמשמעות 5פגיעה.מפניעצמווהבטחתלתועלתהשאיפה

שימורו.למעשה,אלא,העונג,עקרוןשלגריעהאיננההמציאותבעקרוןהעונג

להבטיחמנתעלרקנעשהמפוקפקות,שהשלכותיורגעי,עונגעלהוויתור

משתקפתוהיאחותמהאתהותירהזוהחלפהיותר.בטוחעתידיסיפוק

הוויתורבעבורהימיםאחריתשלבתגמולהאמונהמאוד.מיוחדדתיבמיתוס

בחירהמתוךאםוביןכפייהמתוךנעשההואאםביןארציים,חשקיםעל

בהתאםהמיתוס.מסגרתאלהזההנפשיהמהפךשלהטלהאלאאינהחופשית,

העונגעלמוחלטויתורשלהאידיאלאתלהטמיעהדתותיכלוזהלמופת

האני-של-העונג,פניעלהאני-של-המציאותעליונותאתקולעתבצורהביטאשאוברנרד 5

 :במלים
To be able to choose the line of greatest advantage instead of yielding in the " 

.) direction of least resistance" (Man and Superman; A Comedy and a Philosophy 

 ~111,.,ם ~1
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לגבורהצליחולאכןפיעל;אףהבאבעולםהפיצוילהבטחתבתמררהבחיים

עקרוןהכנעתאלמכליותרלהתקרבשהצליחהואהמדעהעונג.עקרוןעל

ואףהעבודה,בתהליךאינטלקטואליעונגמציעהמדעגםואולםהעונג,

בסופה.מעשירווחמבטיח

העונגעקרוןעללהתגברותכתמריץלתארקרשיללאאפשרהחינוךאת . 5

ההתפתחותלתהליךלסייעהיאהחינוךמטרתהמציאות.בעקרוןולהחלפתו

מטעםאהבהשלפרמיותבאמצעותמטרתואתלהשיגיכולוהואהאני'של

לומובטחתכייאמיןהמפונקהילדאםייכשלהחינוךזאת,עםיחדהמחנך.

אשרהנסיבותיהירלו,תאבדלאלעולםזררכיהללו,הפרמיותללאגםאהבה

יהיר.

תחתהללוהעקרונותשניאתלהציבהייחודיתבדרכהיכולההאמנות . 6

שאינוכיורןלמציאות,עורףהמפנהאדםבמקררהואהאמןאחת.גגקורת

בעולםלשמרמעדיףוהואדורשת,שהיאהדחףסיפוקעלהוויתורעםמסכין

אתמוצאהואואולם,שלו.והשאפתניותהארוטיותהמשאלותאתהפנטזיה

חר~ן'בהםמיוחדיםכישרונותבזכותלמציאות,בחזרההפנטזיהמעולםהדרך

מצדלאישורהזוכרתמציאות,שלחדשותצוררתמעצבהואושבאמצעותם

הופךאכןהואזרבדרךהמציאות.שלערךבעלותהשתקפויותבתרדאחרים,

לפעולהלהיזקקבלילהיות,שרצההאהובארהבוראהמלך,הגיבור,להיות

זאתלהשיגיכולהואואולם,החיצון.בעולםאמיתישינוילחוללכדיאלימה

האמיתיהוויתורנוכחתסכולאותרחשיםכמותר,האחרים,שגםמשרםרק

בעקרוןהעונגעקרוןמהמרתהנובעשהתסכולמשרםכלומרמהם,הנדרש

המציאות.מןחלקבעצמוהואהמציאות

המציאות,שללאניהעונגשלמהאניהמעבראתמבצעהאניכאשר . 7

המצבמןאותםהמוביליםשינוייםאותםהמינייםבדחפיםמתחוללים

אהבתשלהשלבעדביניים,שלביכמהדרךהאוטו-ארוטיות,שלההתחלתי

שנישלהשלביםמןאחדשכלהדברנכרןאםהרבייה.בשירותהאובייקט,

 ) Disposition (נטייהשלמושבהלמקרםלהפוךיכולהללוההתפתחותתהליכי

לתלותשניתןלוודאיקרובאזיהנריררזה),(בחירתעתידיתנריררטיתלמחלה

האניהתפתחותשלשלבבאיזהבשאלההעתידיתהמחלהשלהדיאגנוזהאת

המאפייניםשלהחשיבותמידתאתלצפותקשההעיכוב.הופיעהליבידואר

אפשרויותושלנחקרו,טרםאשרהללו,ההתפתחויותשתישלהזמניים

לאחרת.ביחסאחתשלהן'ההתקה
(המודחקים),הלא-מודעיםהתהליכיםשלהתמיההמעורראופיים . 8

המציאותשבוחןמכךנרבעעצמית,שליטהשלגבוההמידהחוקרמכלהדורש

החיצונית,למציאותמושוויתהמחשבהשלהמציאות ;גביהםלקייםאינו
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משלטונונגזרשהואכפילאירוע,כלומר,להגשמתה,מושוויתהמשאלה

לאפנטזיותביןלהבחיןכל-כךקשהגםזומסיבההעונג.עקרוןשלהארכאי

אתלאמודלנואליכןפיעלאףמודעים.לבלתישהפכולזיכרונותמודעות

הפנטזיותשלמחשיבותןולהפחיתהמציאותשלבמונחיםהמודחקותההבניות

רגשלחפשאומציאותיות,באמתשאינןמשוםרקהסימפטומטיות,להבניות

אכןכלשהיעבירהכילהוכיחאפשרשאיכיווןאחר,במקוםנוירוטיאשמה

אותהבמדינהמשתמשיםבומטבעבאותותמידלהשתמשעלינובוצעה.

לפענחלמשלננסההנוירוטי.במטבעשלנו,ובמקרהלחקור,מבקשיםאנחנו

שזהעדחודשיםבמשךחוליומיטתעלאביואתשסעדגברהבא.החלוםאת

החלוםאתושובשובחלםהאבפטירתלאחרחודשיםבמשךכימדווחמת,

הואואולם,מימים-ימימה.שנהגכפיעמומדברוהואלחייםשבהאב :הבא

מודעהואשאיןאלאמת,זאתבכלשהאבהעובדהנוכחכבדיםייסוריםחש

אלאהזה,הדו-משמעיהחלוםשללהבנהאותנושתובילאחרתדרךאיןלכך.

המליםלאחרשלו",הלבמשאלת"בעקבותאורצונו""לפיהוספתבאמצעות

זאת",רצה[החולם]"שהואהוספתבאמצעותוכןמת",זאתבכל"שהאב

זהובשבילו :הבאבאופןתנוסחהחלוםמחשבתהאחרונות.המליםלאחר

כאשרמכאביו)שייגאלמנת(עלאביולמותייחלכמהלחשובכואבזיכרון

במקרהכאןמדוברהאב.כךעלידעאילוהיהנוראוכמהבחיים,היהעוד

קשורהזוובדוגמהאהוב,אדםשלאובדנולאחרעצמיתהאשמהשלהמוכר

האב.נגד[המופנית]המוותמשאלתשלהילריתלמשמעותההאשמה

רקלתרץאוכלמפיתוח,הקדמהיותרשהינוזה,קטןחיבורשלפגמיואת

שעסקוהמעטיםבמשפטיםנמנעים.בלתיהםכישאומרבכךחלקיבאופן

עללהצביעעליהיההמציאותלעקרוןההסתגלותשלהנפשיותבהשלכות

דורשתשהצדקתןכאלהלעצמייעדייןלשמורמעדיףהייתיאותןתובנות

ייעלםלאכילקוותרוצהאניזאתובכלטרחה.שלמבוטלתלאמידהלבטח

מתחילהמציאותעקרוןזה,בחיבורגםכיצד,החביביםהקוראיםמעיני

מרותו.אתלהשליט

קולנרעהמגרמנית

i:5 1,1111.ם~ 
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 oמרקפרויד'ניטשה,

מאוד,מענייןהפרויקטלינראההזה,העגול"ב"שולחןלהשתתףליכשהוצע

טכניקותשעניינםנושאיםכמה :מוצאמציעאני .מאודמרתיעספקבליאך

ופרויד.ניטשהמרקס,אצלפרשנות

מעיןאחדיוםלחברוהואחלום,ישהללוהנושאיםמאחורילמעשה,

למןלהכיר'שניתןהפרשנותטכניקותכלשלאנציקלופדיהמעיןכללי'קורפוס

הפרשנותטכניקותכלשלהזההגדולבקורפוסימינו.ועדהיווניםהמדקדקים

מעטים.פרקיםעתהעדלדעתינכתבו

טכניקותשלהיסטוריהשלהזהלרעיוןכלליתשכהקדמהלינראה

ההודו-אירופיות,בתרבויותהשפהמקוםמכלשהשפה,לומראפשרהפרשנות

 :סוגיםמשניחשדותתמידהולידה

שאנחנוהמובןאומרת.שהיאלמהבדיוקמתכוונתהשפהשאיןהחשדראשית, *

ולמרותמצרהמגונן'משני'מובןאלאאיננואולילמעשהמיד'הגלויתופשים,

והמובןביותרהחזקהמובןאחתובעונהבעתשהואאחר,מובןמעבירהכול

והיפונויה.אלגוריההיווניםשכינומהזהה"עמוק".

מצורתהכביכולחורגתשהיא :הזההאחרהחשדאתמולידההשפהאחר'מצד *

שפה.בגדרואינםשמדבריםבעולםאחריםדבריםהרבהושישגרידא,המילולית

הפרצופים,החיים,בעליהעצים,אוושתהים,שהטבע,ייתכןהכול,אחרי

בדרךהמתבטאתשפהישאולי ;מדבריםאלהכלהמוצלבות,הסכיניםהמסכות,

היוונים.שלהסמיינוןגס,בקירובתרצו,אםיהיה,זהמילולית.שאיננה

מלוויםעדייןוהםנעלמו,לאהיוונים,אצלכברהצציםהללו,החשדותשני

כיהתשע-עשרה,המאהלמןדיוקליתרלהאמין,שובשהתחלנוכיווןאותנו,

יותר ;לדבריכולותהןגםסביבנו,ההמולהכלהמחלות,האילמות,המחוות

מתחתלחשוףמנסיםהזאת,האפשריתהשפהלכלקשוביםאנחנופעםמאי

יותר.מהותישיהיהשיחלמלים

המערבית,בציוויליזציהתרבותשלצורהכלכלומרתרבות,שכלחושבאני

משלהדרכיםשיטות,טכניקות,לההיומשלה,פרשנותמערכתלהחיתה

i:5 Eנ.l}l!IY,I 
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לאשפהשישולחשודאחרילדברומתכוונתאחדדברהאומרתבשפהלחשוד

כמוהטבלה,אוהמערכתשרטוטבמפעללהתחילשישאפואנראהבשפה.רק

הללו.הפרשנותמערכותכלשלהשבע-עשרה,במאהשאמרו

לאיזוולפיכךהתשע-עשרה,המאהיסדהפרשנותמערכתאיזולהביןכדי

ייחוסנקודתלבחורשצריךלינראהיעכשיוגםשייכיםאנחנופרשנותמערכת

באותההשש-עשרה.במאהלמשללהתקייםשיכולמסוגטכניקהמדויקת,

היחידהוהןשלההכלליהאתרהןלפרשנות,מקוםשנתןמהתקופה,

 .] ressemblance [הןמי~תהיאבה,לטפלהפרשנותשהצטרכההמינימלית

ויכוללהיאמררצהמשהוידמיוןשהיהבמקוםלזה,זההדבריםשדמובמקום

בבוטניקה,בקוסמולוגיה,שמילאוהחשובהתפקידהיטבידוע jלהתפענח

המושגיםוכלהדמי~תהשש-עשרה,המאהשלבפילוסופיהבזואולוגיה,

כלהעשרים,המאהאנשיבעינינו,האמת,למעןכלוויינים.אותההסובבים

הדמיותקורפוסלמעשה,למדי.ומסובכתמבולבלתהזאתהדמיונותרשת

מוגדריםמושגיםחמישהלפחותהיו .לחלוטיןמאורגןהיההשש-עשרהבמאה

 :לחלוטין

סדרתביןאולגוף,הנשמהבין(למשלהתאמהשהוא , convenentiaה-מושג *

הצמחים).לסדרתהחייםבעלי

בעצמיםהמקריותהתכונותזהותשהואהסימפתיה, , sympatheiaה-מושג *

נבדלים.

אובעצמיםתכונותשלמאודהמסקרנתהמקביל~תשהוא , emulatioה-מושג *

עצםתכונותשלאחדבעצםהשתקפותכמוהןשהתכונותבאופןנבדלים,ב~!קים

מבחיןשהואהחלקיםשבעתעלהאנושיות,שהפניםמסבירה tJור s(כךאחר

שלהם).הלכתכוכבישבעתעלהשמיםשלחיקויהןביניהם,

בבואההואהפרטשלהנראותתכונותיוביןאשרהחתימה, , signaturaה-מושג *

ונסתרת.נראיתבלתילתכונה

יותר.אונבדליםעצמיםשניביןהיחסיםזהותשהואהאנלוגיה,מושג*וכמובן

ברורההגדרהעלאפואנשענוההיאבתקופההפרשנותוטכניקותהסימןתורת

נבדליםידיעהסוגישנייסדווהןהאפשריים,הדמיותסוגיכלשללחלוטין

 ;לאחרתאחתמרמיות ,כביכולהצדדי ,המעברהיהאשר , cognitio :לחלוטין
כליותר.עמוקהלרמיותשטחיתמרמיותלעומק,ידיעההיהאשר , divinatioו-

מנוגדותהן jשביסודןהעולםשלהקונצנזוסאתמבטאותהללוהדמי~יות

לשטן.אלוהיםביןהמחלוקתעלהנשענתהשגויה,הדמיותלסימולקרום,

התפתחותעקבהושעוהשש-עשרההמאהשלהפרשנותטכניקותאם

שלהביקורתאםוהשמונה-עשרה,השבע-עשרהבמאותהמערביתהמחשבה
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 127מרקספרוי,דניטשה,

בסוגריים,בשימתןעיקריתפקידאל-נכוןמילאודקארטשלוהביקורתבייקרן

נוכחאותנווהעמידושבוופרויד,ניטשהמרקס,ובייחודהתשע-עשרה,המאה

להרמכויטיקה.האפשרותאתמחדשיסדוהםלפרשנות,חדשהאפשרות

הטרגדיה""הולדתכמוטקסטים"הקפיטל",שלהראשוןהכרך

נוכחאותנוומעמידיםשביםהחלומות","פשרהמוסר",שלו"לגכיאלוגיה

במחשבההללוהיצירותשפגעוהפגיעהסוגההלם,ואפקטפרשניות.טכניקות

עצמומרקסאשרמהדברעינינולכגדשיקמושהןמכךכנראהכובעהמערבית,

שטכניקותכיווןלא-כוחה,בעמדהאותנומציבזה"הירוגליפים".כינה

אתלפרשהתחלנוהפרשנים,שאנחנו,כיווןעצמנו,לכונוגעותהללוהפרשנות

אנחנוהללוהפרשנותבטכניקותאחר,מצדהללו.הטכניקותבאמצעותעצמנו

מוחזריםשאנחנוכךומרקס,ניטשהפרויד,שהיוהפרשניםאתלחקורצריכים

 .מתמידמראותבמשחקהעתכל
גדולותנרקיסיסטיותפגיעותשלושישכןכיכלשהובמקוםאומרפרויד

שהאדםכשגילהדרווין'שלזו ;קופרניקוסשפגעהפגיעה :המערביתבתרבות

כשענתהתודעהכיבתורוגילהכאשרפרוידשפגעוהפגיעה ;הקוףמןמוצאו

בכךומרקס,ניטשהשפרויד,לומראפשראיאםתוההאניהלא-מודע.על

סביבנו,כוכנולאעצמה,אלתמידהמוחזרתפרשנותבמשימתאותנושהקיפו

שפגיעותיהןבבואותאלינומוחזרותמהןאשרהללוהמראותאתובשבילנו'

אבקשהזהובעניין-מקוםמכלהיום.שלנוהנרקיסיזםאתמהוותהאינסופיות

אתכביכולריבולאופרוידניטשהשמרקס,לינראה-הצעותכמהלהציע

הם .מובןחסרישהיולדבריםחדשמובןכתנולאהם .המערביבעולםהסימנים

 .הסימןאתלפרשבכללאפשרשבההדרךואתהסימןטבעאתלמעשהשיכו
לאוניטשהפרוידמרקס,האם :היאלהעלותשרציתיהראשונההשאלה

 ?סימניםלהיותיכוליםסימניםשבוהחלוקהמרחבאתהיסודמןשיכו

בדרךהסימניםהוצבוהשש-עשרה,במאהציון,כנקודתשבחרתיבתקופה

התקשרוהארץסימניהכיוונים.בכלהומוגניבעצמושהיהבמרחבהומוגנית

האדםאתקישרוהאדמה,לפכישמתחתלעולםהתקשרוגםאבללשמים,

מרקספרויד,מאזהתשע-עשרה,המאהלמןולהפך.לצמח,החיהאתלחיה,

לככרתושאפשרממדלפייותר,הרבהמבודלבמרחבהסימניםסודרווניטשה,

דווקא.לחיצוניותאלאלפנימיותהכוונהשאיןבתנאיהעומק,ממד

העומק.עםניטשהשלפוסקוהבלתיהארוךהוויכוחעלבייחודחושבאני

מגנהשהואהתודעה,עומקשלהאידיאלי,העומקשלביקורתניטשהאצליש

האמת.אחרופנימיטהורחיפושיהיההזההעומק ;הפילוסופיםכהמצאת

הואכאשרשהפרשן'כך ;מסכהצביעות,ככיעה,גוררהואכיצדמראהניטשה

שעומקולהראותהאנכיהקולאורךלרדתצריךלגנותם,כדיהסימניםאתסוקר
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עליולרדת,הפרשןעללפיכךאומד.שהעומקמהולאאחדדברהואהפנימיות

 1הטוב".התחתיות"חופראומד,שהואכמולהיות,

אתלשחזרשלאיכולאינוהיורדהקואתהסוקרהפרשןשבמציאותאלא

בעצמוצדיךהפרשןאםשכן'והוטמנה.כוסתהאשדהמזהירההחיצוניות

בליטה,שלתנועהדווקאהיאהפרשנותתנועתחופר,כמוהתחתית,אללהגיע

באופןמעליהלהתפרשלעומקתמידהמניחהויותר,יותרגבוההבליטהשל

שמעוףבאופןלגמדי,שטחיכסודעכשיומשוחזרוהעומקויותר;יותרגלוי

זהוב"זדתוסטדא",כל-כךהחשובההאנכיותכלההד,אלההעפלההנשר,

וקמטמשחקאלאהיהלאשהעומקהגילויהעומק,היפוךהמצומצםבמובן

מידדואיםבו,מביטיםכאשדיותרעמוקנעשהשהעולםכמהכלהשטח.בפני

ילדים.משחקאלאהיהלאהאדםעומקאתשהפעילמהכלכי

איאםתוההאניהעומק,עםניטשהשלהזההמשחקהזאת,המרחביות

מושגהשטחיות.עםמדקסשניהללכאודה,השונהלמשחק,להשוותםאפשר

שלאכיצד'מסבירהוא"הקפיטל"בתחילת ;מאודחשובמדקסאצלהשטחיות

מפלצותאיןכילמעשהלהראותכדיהערפללתוךלצלולעליופדסאוס,כמו

עלהבורגנותלהשיוצרתבתפישהעמוקדברכלכיעמוקות,חידותואין

שטחי.אלאאינולמעשהוכולי,הערךעלההון,עלהכסף,

בטופולוגיהדקלאפרויד'שכונןהפרשנותמרחבאתלהזכירצדיךוכמובן

לטיפולשניסחבכלליםגםאלאהלא-מודע,ושלהתודעהשלהמפורסמת

הדיבור."שרשרת"במשךהנאמדאתהאנליסטשלובפענוחהפסיכואנליטי

להייחסשפרוידהכל,אחדימאודהחומריתהמרחביות,אתלהזכירצדיך

שלהבולטמבטותחתהחולהאתפורשתואשדכל-כך'רבהחשיבות

הפסיכואנליסט.

*** 
יהיהזה,בנושאמעטקשורהואוגםלכם,להציעשאבקשהשניהנושא

נעשתהשהפרשנותכעת,בהםדניםשאנחנוהאנשיםשלושתפיעללהראות,

אינסופית.משימהלבסוף

הסימניםאבלהשש-עשרה,במאהכבדכזאתחיתההיאהאמת,למען

מוגבלת.להיותאלאיכולההדמיותשאיןהפשוטההסיבהמןלזהזההתקשרו

היאגםנדלית,בלתיבדשתהסימניםמשתלשליםהתשע-עשרה,המאהלמן

שישמשוםאלאמסגרת,ללארמיותעלנשעניםשהםמשוםלאאינסופית,

אותם.לצמצםאפשרשאיופתחפער

סדר : 446סעיףתשכ"ח),שוקן,(ירושלים,אלדדישראלתרגםשחר","דמדומיניטשה,פרידריךדאו 1

 . 330-331עמ'המעלות,
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 129מדקספרויד,ניטשה,

תלויהונשארתמבותרתתמידשהיאהעובדההפרשנות,שלאי-שלמותה

ניטשהמרקס,אצללמדיאנלוגיתבדרךלדעתי,ומופיעהשבהעצמה,סףעל

 ;מרקסאמרה"רובינזונידה",דחייתהראשית.שלדחייתהבדמותופרויד'
והאופי ;למקורהראשיתביןניטשה,אצלכל-כךהחשובהההבחנה,

זאת,מלבדפרויד.אצלוהאנליטיהרגרסיביהמהלךשלתמידהלא-שלם

החוויה,מצטיירתמרקס,אצלפחותהובמידהופרויד,ניטשהאצלבעיקר

בפרשנות,שמרחיקיםשככלהמודרנית,להרמנויטיקהלדעתיכל-כךהחשובה

נקודתאתהפרשנותתמצאשבובהחלט,מסוכןאזוראלמתקרביםבה-בעת

אתתגרורואוליכפרשנותתיעלםעצמהשהיאאלאבלבדזוולאשלה,החזרה

שלהמוחלטתהנקודהאלתמידהמתקרבהקיום .עצמוהפרשןהיעלמות

שבר.נקודתשלקיומהבה-בעתיהיההפרשנות

הפעור,הפתוח,אופייההתגלההדרגתיותבאיזוהיטבידועפרוידאצל

מאוד'מרומזתבדרךכלקודםהתגלההואהפרשנות.שלמבנית,מבחינה

שלוחלומותיואתמנתחכשפרוידהחלומות",ב"פשרמעצמהמאודנסתרת

דבריו.לקטיעתאישיסודאי-גילויושלצנעהשלסיבותומעלה

איןלהיעצר'ממשצריכההפרשנותכיהרעיוןמופיעדורהשלבאנליזה

שנים.כמהכעבורהעברהשייקראמשהובגללסופהאללהגיעיכולההיא

האנליזה,אתלמצותאי-האפשרותמתחזקתההעברהעלהמחקרכלומתוך

יחסוהאנליסט,המטופליחסשלסוףאיןעדוהבעייתיהאינסופיבאופיו

מפסיקההיאשאיןהמרחבאתפותחהפסיכואנליזה,בשבילכמובן,מכונן,

להסתיים.פעםאישתוכלבליבו,להשתרע

הפילוסופיהמהילא-שלמה.תמידהיאשהפרשנותברורניטשהאצלגם

קץ,ללאפילולוגיהתמיד,ועומדתתלויהפילולוגיהמעיןלאאםבשבילו

באופןמקובעתתהיהלאשלעולםפילולוגיהלהתגולל'תמידהמוסיפה

כיאףש"ייתכןמשוםולרוע",לטובב"מעבראומרשהואכמו ?מדוע ?מוחלט

 2 ,,היודע.אתמשמידההמוחלטתשהידיעההיקוםשלהיסודבטבעמונחזה

מוחלטתידיעהאותהאלהיהקרובכמההראההואהאיש"ב"הנהזאתובכל

בטורינו. 1888באביבוכןההוויה.מיסודחלקשהיא

שבוהרגעלמןהמתמידותדאגותיואתפרוידשלבמכתביומפענחיםאם

דומהפרוידשלהחוויהאיןבעצםאםלתהותאפשרהפסיכואנליזה,אתגילה

הפרשנות,שלהשברבנקודתלדיוןהעומדהדברניטשה.שללחוויהלמדי

סעיףתשנ"ח),שרקן,(ירושלים,אלדדישראלתרגםולרוע",לטוב"מעבדניטשה,פדידדיך 2
[העדתהצרפתיתכעקבותהמוחלטת"כ"הידיעההחלפתיהידיעה""תכליתאת . 51עמ' , 39

המתרגם]
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ייתכןאפשרית,לבלתיאותהההופכתנקודהאלהפרשנותשלבהתכנסותה

 .השיגעוןחווייתכמומשהושזהמאוד
פרוידבהשנלחםחוויה ;אותוריתקהואשרניטשהבהשנאבקחוויה

לתנועתאישורתהיההזאתהשיגעוןחווייתימיו.כלחרדה,בלילאעצמו,

מפוחמת.וקורסתמרכזהאלאינסוףעדהמתקרבתהפרשנות,

*** 
עקרונותבשנילדעתיקשורההפרשנותשלהזאתהמהותיתהשלמותאי

שדיברתיהראשוניםהעקרונותשניעםיהוו,והםיסודיים,הםגםאחרים,

אם :ראשוןעיקרוןהמודרנית.ההרמנויטיקהשלהפוסטולטיםאתעליהם,

איןלפרש.מהשאיןמשוםזההרישלמה,תהיהשהפרשנותאפשראילעולם

כלפרשנות,כברהכלבעצםשכןלפרש,יששאותובהחלטראשונידברשום

אחרים.לסימניםפרשנותאלאלפרשנותהמוצעהדברלאהואכשלעצמוסימן

 interpretansכברשאיננו[מפורש] interpretandum ,תרצואם ,איןלעולם

כאחד.הנהרהושלאלימותשליחסבפרשנותשמתקייםבאופן[מפרש],

היאאין ;בפסיביותלההמוצעלפירושחומרמבהירההפרשנותאיןלמעשה

לס~ך.צריכההיאואותהכאן,שכברפרשנותובאלימות,ללכוד,אלאיכולה

פטיש.במכותלנפץלסובב,

הייצור,יחסישלההיסטוריהאתמפרששאיננומרקס,אצלכברזאתרואים

באופןכטבע.מוצגשהואכיווןכפרשנות,נתוןכבראשריחסמפרשאלא

מתחתפרוידמגלהמהשכןפרשנויות.אלאסימניםמפרשפרוידאיןדומה

חושףהוא"טראומות",שאומרים,כמומגלה,הואאין ?לסימפטומים

כברעצמושהואגרעיןכלומרשלהן'החרדהמטעןעםפנטזמות,

כשםלגמילהמתקשרתאיננהלמשלאנורקסיהפרשנות.בהווייתו-שלו

לפרש,שישכסימפטוםכסימן,האנורקסיהאלאלמסומן,מתקשרשהמסמן

שהואפרשנות,עצמושהואהרע,האימהיד wהעללפנטזמותמתקשרת

שלוהחוליםלשפתאלאנזקקפרוידאיןכךמשוםמדבר.גוףכברכשלעצמו

פרשנותהיאשלוהפרשנות ;כסימפטומיםלומציעיםשהםמהאתלפרשכדי

המציאשפרוידהיטבידועהזאת.הפרשנותנתונהשבהםבמונחיםלפרשנות,

שישמרגישה"אני :מטופלתלואמרהשבוביום ] Surmoi [העליוןהאניאת

 .] Je sens un chien sur moi [כלב"עלי

בשבילאין .זואתזולכדושכברפרשנויותניטשהלוכדהאופןבאותו

ההיסטוריהאורךלכלפרשנויות,אלאאינןעצמןהמלים .מקורימסומןניטשה

רקמסמנותהןדברשלובסופוסימנים,היותןבטרםעודמפרשותהןשלהן

שלהמפורסמתהאטימולוגיהראיה,האמהותיות.פרשנויותאלאשאינןמשום
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 131מרקספרויד,ניטשה,

בידיתמידהומצאושהמליםאומרכשהואמתכווןניטשהגםלזה 3~גתרס,

אנחנולפיכךפרשנות.כופותהןמסומן'מציינותאינןהן ;העליוניםהמעמדות

וחידתיים,ראשוניםסימניםשישמשוםלאהפירושלמשימתהיוםמסורים

המסכתהזמןכלישנהשמדברמהלכלמתחתכיפרשנויות,שישמשוםאלא

המצוויםסימניםסימנים,ישזומסיבההאלימות.הפרשנויותשלהגדולה

זה,במובןכסימנים.אותם;יך iJלעלינוהמצוויםפרשנותם,אתלפרשעלינו

שהתגנבמהלאולפניה,השפהבעומקהןוההיפונויהשהאלגוריהלומראפשר

המליםאתשהביאמהאלאאותן'ולהרעידלהזיזכדילמליםמתחתבדיעבד

גםכךמשוםמתקבע.איננושלעולםבברקלנצנץלהןשגורםמהלעולם,

לוכדשהואמשוםלאה"אמיתי",הוא ;האמת""אישהואניטשהאצלהפרשן

תפקידהאשרהפרשנותאתמבטאשהואמשוםאלאעליה,ומכריזרדומהאמת

הדברהיאלסימניםהפרשנותשקדימתאפשרעליה.לכסותאמתכלשל

המודרנית.בהרמנויטיקהביותרהמכריע

תמימהישותאיננושהסימןנובעלסימןקודמתהפרשנותלפיומהרעיון

העובדההסימנים,שפעכאשרהשש-עשרה,במאההיהשעדייןכפיונדיבה,

הסימןאתוהפרידוהאלנדיבותאתבפשטותהוכיחולזה,זהדומיםשהדברים

מפרויד,התשע-עשרה,מהמאהזאת,לעומתבלבד.שקוףברדידהמסומןמן

בסימןשישמתכוון;אנירעהחורשנעשהשהסימןלינראהומניטשה,ממרקס

כברהואשהסימןכמהעדוזהרעה.לחרושמפוקפקתוקצתמעורפלתדרך

אתלהצדיקהמנסותפרשנויותהםסימניםכזאת.בתורניתנתשאיננהפרשנות

 .להפךולאעצמן'
ובעיקרהמדינית",הכלכלהב"ביקורתמוגדרשהואכפיהכסףמתפקדכך

ואצל .פרוידאצלהסימפטומיםמתפקדיםכך"הקפיטל".שלהראשוןבכרך

לפיכךהרוע,ושלהטובשלהבינארייםהסיווגיםהצדק,המלים,ניטשה,

הפרשנותכיסוישלהחדשהתפקידאתהרוכשהסימןמסכות.הםהסימנים,

בתקופתבההחזיקשעדייןשלוהפשוטההמסמןהווייתאתבכךמאבד

כלעצמםלהשליךיכוליםובפתחפתאום,נפתחכאילועוביו-שלוהרנסנס,

אתרקידעהזותורה .הסימןלתורתזריםאזעדשנשארוהשלילייםהמושגים

הסימןבתוךלהתארגןיוכלעכשיוהרדיד.שלבקושיוהשליליהשקוףהרגע

משחקכלבקיצורניגודים,שלסתירות,שלשליליים,מושגיםשלשלםמשחק

ניטשה.עלבספרולנתחכל-כךהיטיבשדלזהריאקטיבייםהכוחות

לביטוימובןלהיותצריךאם :רגליה"עלהדיאלקטיקהאתשוב"להעמיד

סוף,חסרפתוח,מרחבבאותוהסימן,שבעוביזהבדיוקהואאיןכלוםהזה,
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משחקכללמקומרהוחזרפיוס,ובליממשיתרנןבלימרחבבאותופעור,

 ?חיובימרבןלושנתנהבכןסופיבאופךהדיאלקטיקהחיסלהאשדהשליליות

*** 
המחריבותמולעומדתהפרשנות :ההדמנריטיקהשלאחרוןמאפייןלבסוף,

תוצאותשתילכןישושרב.שרבעצמהאתלתקןאינסוף,עדעצמהאתלפרש

לפיהפרשנותתמידמעתהתהיהשהפרשנותהיאהראשונההתוצאהחשובות.

אתקבעמי :מפרשיםבעצםאלאשבמסומן'מהאתמפרשיםאין ; '?ה'מי

ניטשהשנתךהמובךאולירזההפרשן'אלאאיננוהפרשנותעקרוןהפרשנות.

אתתמידלפרשנזקקתשהפרשנותהיאהשנייההתוצאה"פסיכולוגיה".למלה

שהואהסימנים,לזמןבניגודנפש.חשבוןלעשרתשלאיכולהואיננהעצמה

זמןישליניאדי,הכללמרותשהואהדיאלקטיקה,לזמןובניגודתפוגה,זמן

שבסךומכאךשעבד,היכןשרבלעבודמחריבזהזמןמעגלי.שהואהפרשנות

עליונה,בסכנהמדוברכיאםממש,בהנתרנהשהפרשנותהיחידההסכנההכל

הואהפרשנותמרתבה.ארתההמעמידיםהםהסימניםפרדוקסליבאופן

כאותותממשי,מקררי,ראשוני,קירםהקיימיםסימנים,ישכילהאמין

ושיטתיים.רלוונטייםקוהרנטיים,

לינדאהפרשנויות.אלאאיןכילהאמיןהםהפרשנותחייזאתלערמת

שוכחים,זמננומבנימדירביםאשדהזההדבראתהיטבלהביןשצדיך

המתקפלתהדמנריטיקהמדים.אויביםשניהךרהסמירלרגיהשההדמנריטיקה

נוטשתהיא :הסימניםשלהמוחלטבקיומםמאמינהסמירלרגיהבתרןבפועל

להשליטכדיהפרשנויותשלהאינסופיותאתהשלמות,איאתהאלימות,את

אחדיהמרקסיזםאתכאןמזהיםאנחנובשפה.ולחשודהאינדקסטרודאת

השפותלתחוםשייכתבעצמההמתעטפתהדמנריטיקהזאת,לערמתמדקס.

השפהושלהשיגעוןשלבינייםאזורלאותובעצמך'להסתבןמפסיקותשאינן

ניטשה.אתמזהיםאנחנווכאןהטהורה.

דיון

בהם:

אתומהורהניטשהאצללעולםנעצרתאינהשהפרשנותהראיתאמנם

בשבילאותר,ולשנותהעולםאתלפרשמזר,יתדהממש.המציאותתרנן

בשבילכןזההאםאבלמזה.זהשוניםדבריםשניאלהאיןניטשה,

פירושואתהעולםשינויאתמנגידהואמפרדסם,בטקסט ?מדקס

 ...העולם
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 133מרקספרויד,ניטשה,

פרקו:

תבדוקאםזאתלמרותמרקם.שלהזההמשפטאתנגדישיביאוחיכיתי

פרשנות.כדרךתמידבהדןשמרקםתראההמדינית",ב"כלכלה

האםאבלהפילוסופיה.וסוףהפילוסופיה,עניינוהפרשנותעלהטקסט

פרשנותלהוותאותהמביןשמרקםכפיהמדיניתהכלכלהתוכללא

אותוותפניםהעולםבשינוילהתחשבתוכלכיתיפסל,לאאשר

 ?כביכול
בהם:

ברעיוןופרויד,ניטשהמרקם,בשבילהעיקר,איןהאם-אחרתשאלה

החדשהרעיוןזהלאהאם ?התודעהשלאוטו-מיסטיפיקציהשל

 ?בהגלמקורוואשרהתשע-עשרההמאהלפנימופיעשאיננו
פוקר:

לשאול.רציתידווקאהזאתהשאלהאתשלאלךלומרמצדיפחדניזה

זההאם ?לפרששובהתחלנומדועשהיא.כמותבפרשנותלדוןרציתי

הגל?בהשפעת

אופןבכלמסויםשינויהסימן'שחשיבותוהואודאי'אחדדבר

השמונה-עשרההמאהבסוףהתרחשלסימןשיוחסוובאמוןבחשיבות

גילוילמשל,מאוד.רבותמסיבות ;התשע-עשרההמאהבתחילתאו

השפותרשתארגוןהמלה,שלהקלאסיבמובןהפילולוגיה

אלהכליעילותן'אתאיבדוהסיווגששיטותהעובדהההודו-אירופיות,

שלנו.התרבותיהסימניםעולםשלארגונואתלגמרישינוכנראה

אצלרקלאמאוד'הרחבבמובןהטבע,שלהפילוסופיהכמודברים

ההוכחהספקבליהםהגל'שלהגרמניםזמנובניכלאצלאלאהגל

העת.באותהבתרבותשהתרחשהסימניםבמשטרהזהלשינוי

הבעיהלסוגכרגע,יותר,פורהנאמר,יהיה,שזההואשליהרושם

נושאהתודעהשלהמיסטיפיקציהברעיוןלראותמעלים,שאנחנו

אתבולמצואלהפך'ולאהסימנים,שלהיסודמשטרמשינוישצמח

לפרש.הדאגהמקור

טאובס:

הביאורבטכניקותהתחשבלאהוא ?חסרפרקומרשלהניתוחאיןהאם

ההיסטוריתלהתפתחותנצמדלאוהואמכריע.תפקידלהןשהיההדתי

במאהשהפרשנותלינראהפרקו'מרכרגעשאמרמהלמרותמיתית.הא

 .בהגלמתחילההתשע-עשרה
פוקר:

עצומה,חשיבותלהחיתהשלמעשההדתיתהפרשנותעלדיברתילא
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ולאהסימניםלצדהתייצבתישהזכרתי,מאודהקצרהבהיסטוריהכי

אפשרהתשע-עשרה,המאהשלהחיתוךלקובאשרהמובן.לצד

בהיקףהסימנים,שלבהיסטוריהאבלהגל.השםאתלולתתבהחלט

היעלמותהחודר-אירופיות,הלשונותגילויהמלה,שלביותרהרחב

"חשובים"אינםהאורגניזםבמושגהאופימושגהמרתהכללי,הדקדוק

שלההיסטוריהביןלבלבלאסורההגליאנית.מהפילוסופיהפחות

המחשבה.שללארכיאולוגיההפילוסופיה

ואטימו:

ניטשהשכמוההוגיםעםלהימנותצריךמרקסינכוןאותךהבנתיאם

ניטשה.לגבילחלוטיןמסכיםאניהפרשנות.שלאינסופיותהאתמגלים

התשתית,משמעותמה ?יעדנקודתבהכרחאיןהאםמרקס,אצלאבל

 ?כבסיסלהיחשבשצריךמשהולאאם

פוקר:

חוששאפילואני ;שליהרעיוןאתפיתחתילאכמעטלמרקס,באשר

עשר"שמונהאתלדוגמהקחאבלאותו.להוכיחמסוגלאיננישעדיין

הפרשנותבתורשלוהפרשנותאתמציגמרקסאיןלעולם :בברימר"

עמוקהברמהלפרששאפשרזאת,אומרוהואהיטב,יודעהואהסופית.

הקרקע.בגובהשהואהסברושאיןייותרכלליתברמהאוייותר

ואחל:

עלאףלפרויד,ניטשהוביןלמרקס,ניטשהביןמלחמהשישסבוראני

שלכתופעהניטשהאתלפרשצריךצודק,מרקסאםאנלוגיות.שישפי

אתלזהותצריךצודק,פרוידאםתקופה.אותהשלהבורגנות

לשניניטשהביןמלחמהמעיןרואהאניולכןניטשה.שלהלא-מודע

האחרים.

פרשנות"."חוליאנחנו ?והותרדיפרשנויותלנושישנכוןזהאיןהאם

אניועוד ?לפרשמשהוגםאיןהאםאבללפרש.תמידצריךספקבלי

רמאיייש ?מיאבלשולליאותנומוליכים :ולבסוף ?מפרשמי :שואל

יפרוידמרקס, :פרשנויותריבויתמידיש ?רמאיאותוהואמיאבל

נאמר,גם,ישפסיכואנליזה,ישמרקסיזם,יש ...גו:;גינווגםניטשה,

 ...גזעניותפרשנויות
פוקר:

מתאפשרתהפרשנויות,מלחמתשלהפרשנויות,ריבוישלהבעיה

עדהמתחוללתהפרשנותשלההגדרהעצםבגללמבניתמבחינהלדעתי

ומוכרעת,נשפטתהיאשממנהמוחלטתנקודהשתהיהבליאינסוף,

אנחנובוברגעלפרשנות,נידוניםשאנחנוהעובדהאתזה,שאתבאופן
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 135מרקספרוי,דניטשה,

בוודאיהואהזההפרשנויותשפעלדעת.צריךפרשןכלמפרשים,

היום.המערביתהתרבותשלעמוקמאפיין

ואחל:

פרשנים.שאינםאנשיםישזאתבכל

פוקר:

עצמה.השפהעלחוזריםהםחוזרים,הםרגע,באותו

 :ואחל
בדרכיםלפרשרוציםהסתם,מןקלודל'את ?זאתלומרלמה ?למה

הכל,למרותאבלפרוידיאנית,פרשנותמרקסיסטית,פרשנותרבות,

שלהיצירהקלודל.שלהיצירהזואופןשבכלהואהחשובהדבר

המרקסיסטיותהפרשנויותלעומתלומר.יותרקשהניטשה,

 ...לקרוסעלולהואוהפרוידיאניות,
פוקר:

ניטשהשלהפרשנותבטכניקותשישודאי !קרסשהואאומרהייתילא

אותולרשוםתרצה,אםאפשר,איכךומשוםהיסוד,מןשונהמשהו

אחדמצדהקומוניסטיםהיוםשמייצגיםהשלטוןבגופי

שהםלמהביחסאיןלניטשיאניםאחר.מצדוהפסיכואנליטיקאים

 ...מפרשים
ואחל:

 !בקיומםספקהטילוהבוקר ?ניטשיאניםיש

בארוני:

תיתכןומרקספרוידניטשה,שביןחושבאינךאםאותךלשאולאבקש

היפיםהרגשותאתלנתחמנסהשלו,בפרשנותניטשה,כזאת:הקבלה

המוסר").שלב"לגניאלוגיה(כךבמציאותמסתיריםהםמהולהראות

הפרשנותכאן,וגםהכמוס,התוכןאתחושףבפסיכואנליזה,פרויד,

הטובהמצפוןאתתוקףמרקסלבסוף,הטובים.לרגשותלמדיהרסנית

השולטהרעיוןכישנראהכךבעצם.שישנומהומראההבורגנותשל

משמעותםשאתתרגום,הטעוניםסימניםשישהואהפרשנויותבשלוש

בשלבים,להיעשותוצריךפשוט,אינוהזההתרגוםאםגםלגלות,יש

אינסוף.עדאולי

מנוגדשהואבפסיכולוגיהפרשנותשלסוגעודשישלינראהאבל

זועליה.שדיברתהשש-עשרההמאהאלאותנוומחברלגמרי

אתהפרוידיאניהפרשנותבדגםדווקאגינהאשריונג,שלהפרשנות

הואהסימן :הסימןמולהסמלאתמעמידיונג .הערךמפחיתהרעל

אףעצמו.בעדמדברהסמלואילוהכמוס,לתוכנולתרגםשישהדבר
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ולמרקס,לפרוידקרובלינראהשניטשהקודםלומרשיכולתיפיעל

ניטשה,בשבילליונג.ניטשהאתלהשוותגםשאפשרסבוראנילמעשה

הקטנההתבונהביןל"עצמי",ה"אני"ביןניגודישיונג,בשבילוגם

ישאבלאנזר,ואףביותרחריףפרשןהואניטשההגדולה.לתבונה

אותוהמקרבדברהגדולה",ל"תבונהקשובלהיותמסוימתדרךאצלו

יונג.אל

פוקר:

ספק.בליצודקאתה

ראנף:

 ?הדתיהביאורתפקידעלדיברתלאמדוע :אחתלנקודהלחזוראבקש

ני :התרגומיםשלההיסטוריהאתגםלהזניחאוליאפשרשאילינראה

שלהמובןאתמוסרהואנילעצמואומרהתנ"ןשלמתרגםכלבעצם

דברשלבסופו .גבולללאבמסירותלעבודעליוולפינןאלוהים,

ההתפתחותלאורןמתגלהומשהויזמןלאורןמתפתחיםהתרגומים

 ...מאודמורכבתשאלהזרהתרגומים.שלהזאת
ניטשהביןהאפשרייםהיחסיםעלחשבתיארתךששמעתילפניוגם,

הספראתובנוסףיפרוידנתביכלשלהמפתחאתתיקחאם .לפרויד

אמרתיפתאוםדברים.מאודמעטדברשלבסופותמצאג'ונס,של

 ?ניטשהלגביפרוידשתקמדועהפונה.הבעיה :בלבי

חושבת,אני ,-1908שבהיאהראשונההנקודהנקודות.שתיכאןיש

הכינוסיםלאחדכנושאבחרוואולר,ראנקכלומרפרויד,שלתלמידיו

ניטשהשלהתזותביןהאנלוגיותאוהדמיוןקוויאתשלהםהקטנים

להםהניחפרוידפרויד.שללתזותהמוסר")של"לגניאלוגיה(בייחוד

היהאזשאמרמהניחושבתואנימאוד,הסתייגאבלזאתלעשות

אחת.בבתמדירביםרעיונותמביאניטשה :בערן

;הואסלומהלףעםבקשריםפרוידבא-1910שמהיאהאחרתהנקודה

היהלפינןסלומה.לושלדידקטיתאנליזהאוטיוטהכנראההנין

הואאבללניטשה.פרוידביןרפואיקשרמעיןסלומה,לודרךבוודאי,

סלומהלףשפירסמהמהכלנירקהואשבטוחמהעליו.לדבריכוללא

לקרואצריךשלה.נגמרתהבלתימהאנליזהחלקבעצםהואכןאחרי

פרוידשלספרואתמוצאיםאנחנוכןאחרהזאת.המבטמנקודתזהאת

שלניטשהעםפרוידשלדיאלוגמעיןבושישוהמונותיאיזם","משה

האםבעיות,לןמציגהאנירואה,אתה-המוסד"של"לגניאולוגיה

 ?יותרכןעליודעאתה

 1:ג ם1.,נ 111מ



 137מרקספרוי,דניטשה,

פוקר:

מהשתיקהנדהמתילמעשהיותר.כךעליודעאינניממש,לא

אפילוניטשה,לגביפרוידשלשניים,ארממשפטחרץהמפתיעה,

סלרמה,לושלהאנליזהשלההסברלמדי.חידתיבאמתזהבמכתביו.

 ...יותרזהעללהגידיכוללאשהואהעובדה
דאבו:

 ...יותרזהעללהגידרצהלאהוא
 :דמרנבין

ביותרהקרובההנקודההיאהשיגעוןשחווייתאמרתניטשה,בעניין

חררהלדעתךמידהבאיזולשאול'לייורשהאםהמוחלטת.לידיעה

מענייןזההיהכמרבן'זמן'לךהיהאילו ?השיגעוןחווייתאתניטשה

הםאםביןאחרים,רוחלענקיבנרגעשאלהארתהלהציגמארד

מוזיקאיםאףארמרפסאן'ארנרררלהלדרלין'כמרסופריםארמשוררים

האםניטשה.עםנישאראבלרררל.מרריסארויפרקאכדישומן,כמר

באמתלזההאם .השיגעוןחווייתעלדיברתאמנםכי ?נכרןהבנתי

 ?התכוונת

פוקר:

 .כן
 :דמרנבין
ל"תחרשהארמוקדמת"ל"ידיעהארהשיגעון'ל"תרדעת"התכוונתלא

 ...לחרותשאפשרחושבבאמתאתההאם ?השיגעוןשלמוקדמת"
 ?השיגעון""חווייתאתלחורתיכוליםניטשהכמררוחשענקי

פוקר:

כן.כן,לך:אומראני

 :דמרנבין
 !רוחענקאינניכיהכוונה,למהמביןאינני

פוקר:

אומר.אינניזהאת

קלקל:

"טכניקותשכיניתבמהבעיקר,תיגעהיאמארד:קצרהתהיהשאלתי

אופןבכלאבלתחליף,אגידלאכנראה,בהןרואהשאתהפרשנות",

טכניקותשארתןחושבאינךהאםלפילוסופיה.אפשריתירושהיורש,

"ריפוי",טכניקות"תראפיה",טכניקותכלקודםהןהעולםשלפרשנות

 13ם 1_1ע.ניי
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אצלהפרטמרקס,אצלהחברהריפוי :המלהשלביותרהרחבבמובן

 ?ניטשהאצלוהאנושותפרויד

פוקר:

התקרבהתשע-עשרה,במאההפרשנות,שלשהמובןלמעשהחושבאני

מצאההשש-עשרהבמאהבתראפיה.מתכווןשאתהלמהבוודאי

שלמשפטלךאצטטבישועה.בהתגלות,יותרמובנהאתהפרשנות

"הבריאות ,-1860באומרהוא ","בימינו :גרסיהושמוהיסטוריון

הישועה."אתהחליפה

בקשירןמצרפתית

 1נ. ם,.,ו;ו~
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בינג-ה•ידקרליאורה

עולםאדון

 :דוכד .wעו.רזןסה 5!
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עיוורתפגישה
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הזאתהזפחרהמאחורי - ד•י.: •••- ••-: ••

ין~רזכי iל"א
 .- : .מלבזי.

1:5 DIJl!I~ 



141 

אברמובצחי

שיריםשלושה

אפרדאמות,

:;גtק!;ניסה~ע.ף!;ניז5~.רד/$מףת,

קףף Wד i:p;ז5ה~הס~.ךב.ך.ןתונזם
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 " :.•"T T '"- :--: ;ד•-

 •וכך.רי 9וכל"א~ם~ם

~זקtקיך~ך~זכד

לךחרתמע /oמ(ללמ"ד'

 ·>י W ~5ז vכל p:סהr;וסףףת~ת
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? : :· :-

o/iJ7 כין;:W ל~גיךןהiJ ךת.~
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: -'' :' ' T T : '•, T"•,: • 

~ iJ ~ 9 ,ת ם.ק~~קרת~iJ ךמן. 
רעב.נףד:פמרמרחביםאחצה
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~ j( י~סרף.~ץ~~jJ סאזק,דזקלשף~ך-פוזי;ז;ה
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 iק 9 א~~
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 1 ,!נם 1!1{1. ~
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לר oוקפול

טורקיםהיינו{כמעט)כולנו

ביצירתהמזרחיותלאביות oהוהשפותר~ית ioהתפקידעל

מהיידיש)שמוצאההחדשההבערית(ועלהיידיש

ומליםאירופי(דקדוקבאירופההעבריתהספרות :מתחילהאומרלהבהיר'כדי

לספירה,השנילאלףעדההיאביבשתמופיעהאינהלרוב)שמיות-עבריות

מקורכישליהאמונהאתמחזקתזועובדההעשירית.המאהעדכלומר

מהגריםבצאצאיאיננואירופה,שלהיהודיםאוהאשכנזים,היהודים

שהתגיירופאגאניםהםהאשכנזים .המקובלהסיפורשטועןכמומארץ-ישראל'

ספרותיתלעבריתגישהלהםשחיתהבליהשני,לאלףהקודמותבמאות

כנראהיותר,מאוחרבאירופה,השתרשההכתובההעבריתהמסורתוליטורגית.

מקום,מכלהאסלאם.בואעםמעיראקשברחועיראקיםליהודיםהודות

איןזויידישואולם,באירופה,שנוצרוהעברייםלטקסטיםהמקורהיאהיידיש

מוצאהאלאהמקובל'הסיפורשלהמשכושטועןכמובגרמנית,מקורה

למאהעדלגרמניההגיעושדובריהמערבית,סלאביתשפהמהסוך:;נית,

בואםלתיאורכמובןמקבילהיידישהולדתלתיאורהרווחהמודלהשמינית.

גרמנייםמדיאלקטיםהתפתחההזה,התיאורפיעלהשפה, :היהודיםשל

דרךלגרמניהשהגיעוארץ-ישראליםיהודיםבידיוהעשיריתהתשיעיתבמאות

יהודיםהחלוהשלוש-עשרהבמאהסיפור,אותוהמשךפיעלואיטליה.צרפת

החד-לשוניות.הסלאביותלארצותמזרחהלהגר-יידישדובריכבר-גרמנים

השפעותמאודהרבההיידישספגההסלאבים,ביןהארוכהמהשהותכתוצאה

אנימוצקות.עובדותעלמבוססאינוהוא .המקובלהתיאורכאןעדסלאביות.

היידיש.שלמקורכאלהסורביתאלכאמור,לפנות,מבקש

למאהעדונעלמובגרמניהשדוברוהסלאביות,השפותלכלבניגוד

הגבולבקרבת ) Lausitz (לאףזיץבחבלקיימתעדייןהסורביתהשמונה-עשרה,

היאהאחרת(שפתםדו-לשונייםאיש-60,000כאותהומדבריםהצ'כי,

ממנההעיקרייםהסלאבייםהמקורותאחדהיאהסורביתכמובן).גרמנית,

 G-,ום 1!1 ~
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להכירדורשזהענייןבהמשך.התהליךאתאתארשברבאופןהיידיש,נוצרה

שללבסיסועובדותבהעדרלהודותגםכמרעובדותשליותררחבהבמסכת

האשכנזים,היהודיםלמוצאביחסרגםהיידיש,למוצאביחסהקייםה"סיפרר"

שלהם,העבריתעםונדדואיטליה,דרךלאירופהישראלמארץהגיעוכאילו

כךואחרעברית,הכתובהעברית,שחלקהליידיש,הפנדהגרמנית,איזוקיבלו

העבריתאתולמדרשחזרועדסלאביים,אלמנטיםבהושילבומזרחהנדדו

שלנרהעבריתרבכן,והציונות.הלאומיותההשכלה,בראעםהעתיקה,השמית

שלנרהעבריתהמקראית).העבריתלמשל(כמרהעתיקההשמיתהעבריתאיננה

לטעוןמבקשואניוכר'),נעימה(תחביר,היידישמתוךשבקעהעבריתהיא

עימםשהביאוסלאבירתכשפרתאלאבגרמנית,איננומקורהעצמהשהיידיש

העשירית.המאהעדגרמניהאל-התגיירוחלקםאשר-הסלאבים

התוספות,בעלישלהגדולה"ה"מברכהכילהניחגםמארדסביר

ואילךמרש"יהדיין'נהרצדימשניורבניםפרשניםשלדוראותר-ותלמידיהם

המפגשאתמשקפתל"הלכה","מנהג"ביןליישבהקדחתניהניסיוןכלומר-

כלומרהיהודית,ההלכהעםה"מנהג")(בעליהחדשים""היהודיםשל

התלמוד.~

רחבימכלגריםשלצאצאיםחינםימינובניהאשכנזיםרובמקרם,מכל

כמרטורקיםשבטיםושל-סלאבים nמזרשלסדרנים,שלבמיוחדאירופה,

פלארואהאינוההתגיירות,גליאלשמתוודעמיכלרהזtןרים.הכוזרים

השלוש-עשרה,למאההרביעיתהמאהביןהקאתרלית,הכנסיהשנציגיבעובדה

להימנע"הצורךרעלהיהדות","סכנתעלבדיבורהתמידופרלין'עדמספרד

גדולהמשיכהחיתהכאחד,ולנוצריםלפאגאניםככלל,יהודים".עםממגע

המקובלהסיפורכילזכורישמנגד'היהודית.לתרבותמוטבארהיהודית,לדת

לאירופהבראםסיפורכלומראשכנז'יהודישלהארצישראליהמקררעל

בעובדותנתמךאינומארץ-ישראל'המוניתהגירהארמהגליהכתוצאה

המערבית,אירופהרחביבכלהעשירית,המאהעדרארכיארלרגירת.היסטוריות

שעליהןמציבותכמעטאיןישראל,מארץגלומאזיהודיםחיוכביכולשבהזר

עבריות.אותיות

שפהאינהשהיידישטענתי-1991ב :הבלשניהדירןאתמתחילאניכאן

נרחבתהליךעברשלההמליםשאוצרמערביתסלאביתלשרןאלאגרמאנית,

היארה-לקסיפיקציהעילית.לגרמנית(רה-לקסיפיקציה)מילונישינוישל

מחייבזהתהליךהעולם.ברחבישפרתשלוהולךגדלבמספרהמומחשתהליך

התלמודית,בהלכהזכרלהםואיןפיהם,עלונוהגיםנהגואשכנזשיהודיכללים-כלומר"מנהג" 1
האיסורהיאביותרוהמפורסמתהנפוצה(הדוגמאהתלמודיתלהלכהמנוגדיםאףהםלפעמים

בפסח).קטניותלאכולהאשכנזיםעל
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מרביתשלהחלפהעםיחד •הצלילמערכתועלהמקוריהדקדוקעלשמירה

התיפקודמקום,מכלאךאחרת.משפההנלקחותבמליםהילידיהמליםאוצר

שפתפיעלנקבעיםהמושאלותהמליםשלהאקטואלייםוהמובניםהסמנטי

אביתסל ;באקוודורלכגואהמדיה ;צוענית :מובהקותדוגמאות .היסוד

ימי-ביניימית,לאטינית ;כנסייתיתיווניתבמקורהשחיתהעתיקה,כנסייתית

עצמההיידישתרצו,אםיותר.קדומותשונות,אירופיותבשפותשמקורה

מובהקתדוגמההיאהעתיקה)השמיתזו(לאמודרניתלעבריתבהפיכתה

רה-לקסיפיקציה.שללתהליך

למאהעד(שחלשוהמעורבותהסלאבו-גרמניותשבארצותמאמיןאני

מדרוםשטחיםלרבותהיום,גרמניהשלשטחהכמחציתעלהשמינית

שלאחדשים","יהודיםעשרה,השחיםעדהתשיעיתהמאותביןלהאמבורג)

דתהאתשהמירהאוכלוסיהבעיקרה,מקומיתסלאביתאוכלוסיהבניאלאהיו

התנגדותשלכצורהלגרמנית,הסדרניתשפתםאתחלקיבאופןהחליפו-

גרמניתדוברישלהגירתםעקב •ולהתנצרגרמניתלדברעליהםשהופעלללחץ

הדתיתלזהותםשיתאיםלשוניתחליףלרכושוכדיהגרמנו-סלאביים,לאזורים

החדשה.

מנהגיםאלאשאינםעתיקים""יהודיםלמנהגיםרבותדוגמאותיש

הסלאביים,האזוריםמןעימםהביאואשכנזיהודיאשרפאגאניים,סלאביים,

-בחתונההכוסשבירתלמשל, :בשבילםהחדשההיהודיתהדתאלבדרכם
התקיים,שלא(מנהגומערב-סלאביםגרמניםאצללנצרותשקדםפאגאנימנהג

בבתימציבהעלאבניםהנחתאו ;ספרד)יהודיאצלהאחרוןהזמןעד •כמובן

ספקאין :לקצרכדיקדום.סלאביפאגאנימנהגעודפרחים),(ולאהקברות

הגיעואלאאירופה,למרכזמארץ-ישראלכיהודיםהיגרולאאשכנזשיהודי

אוכלא-יהודים •ומהקווקזואחריםאבייםסלאזורים •הבלקןמאזורילשם

ב"שחרעוסקיםהיהדותממחקריגדולחלקדתם.אתהמירוזהשאךכיהודים

המקור.בשאלתהמחקרעוצרסימפטומטיבאורחאבלאשכנז",יהדות

באוכלוסייתהיהומקורםזכרים,ברובםשהיוהמעטים,העתיקים""היהודים

יהדות,שלנוסחלקהילהבתחילההביאוהיהודי-ארצישראלי,האתניהמיעוט

שאוצרשפהליצורסיבהלהםחיתהלאהנראהככלעברית.ידיעתעםיחד

מיעוטבהיותםמקום,מכלחדשה.חיתהלאשזהותםמשוםהוחלף,מלרחיה

יידיש.דוברילבסוףנעשוהםאףמובהק

גרמניותמליםשרקהיא,הרה-לקסיפיקציהשלשמשמעותהמאחר

להתקבליכולותהיוהסדרניתשלוהתחביריותהסמנטיותלדרישותהמתאימות

ביידישלשימושנחסםבגרמניתהבסיסיהמליםמאוצרגדולחלקהדוברים,על

במליםהשימושאידווקאהואהבולטהסימפטוםכלומר,להלן).הרחבה(ראו
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נאמניםלהישארמהרצוןכתוצאה .היירילדיאלקטהמעבדלמרותגרמניות,

לדרישהלצייתולאהללו),הסלאוויםלגבייחסית(החדשה,היהודיתלדת

המליםמאוצרלחלקמשניתכחלופהבעברית,להשתמשצודךנרצדלהתנצר'

חיתההיידישבקצרה,החסומות.הגרמניותהמליםבמקוםהמקורי,הסלאבי

זהשהמירו(ואחדים)סלאביםפאגאניםבידיבגרמניהשנוצרה"יהודית"שפה

דתם.אתמקרוב

סדרניתנסובסטדאטום]תשתיתלשוןשלשהמודללי'התבדרהשניםעם

היידיש.ראשיתאתלהסבירכדימספיקאינו ,-1991בשהצעתייחידה

לדוגמה,העניין.עלישירההשפעהחיתהאירופהבמזרחאחדותלהתפתחויות

סלאבית)דובריכבד(עתההכוזריםהיהודיםשלרביםסלאביםצאצאים

לאחריה,והןהעשיריתבמאההכוזריתהאימפריההתפרקותלפניהןהתיישבו,

סדרניםיהודיםכאשדאוקראינה).וצפוןבלדרם(דרוםקייב-פולסיהבנסיכות

המזרחי,הסלאבילשטחהיידישאתהשלוש-עשרהבמאהלראשונההביאו

המשותפתאימםזוהקייב-פולסית,בשפההילידיםהיהודיםשםדיברועוד

שפת(לייצוגבלרוסי.והדרוםאוקראיניהצפוןהדיאלקטיםשלהקדומה

מאוקראינית).דוגמאותאביאשלהלןקייב-פולסיה

אימצוקייב-פולסיתדובריכאשדהתרחשדה-לקסיפיקציהשלשניתהליך

להשתמשממשיכיםבעודםחדשה),עילית(ובגרמניתביידישמליםארצד

העתיקההסדרניתביןקרוביםדמיוןקוויבהינתןשלהם.הילידיבדקדוק

לצפותהיהניתןהיידיש,דוברישלהמוצאשפותהקייב-פולסי,לדקדוק

שלהשניהתהליךכתולדתביידישמועטיםרדיקלייםלשינויים

הדה-לקסיפיקציה.

מהגריםהיוהסודביותלארצותבאואשדהראשוניםשהיהודיםמשעדאני

לארצותצפונהבהגירתםדבים, 9האלהנראה,כפישהתלוו,הבלקניםמן

בחלקםהםגרמניהשל(הסדרניםוהשמיניתהשביעיתבמאההגדמאניות,

ההיסטוריהקשראתחושףשמםוגםדבים, 9מהגריםאותםצאצאיהגדול

אביתסללשוןלוודאי'קרובדיברו'האלהכלקניםההמהגריםמןאחדיםהזה).

מסוימיםשיחדגמישלשהמקורותייתכןמכאן, .) 1992(וקסלד,דרומית

אומזרחית)(סלאביתלקייב-פולסיתם 9לייrךתיאודטיתשניתןביידיש,

לסלאביתדבר,שלבסופומתייחסים,מערבית),(סלאביתהעיליתלסדרנית

הסדרנים.שלהדרומית

שלתהליכיםשניסלאבית,שדיברוהחדשים","היהודיםעבדומדוע

המשכנעההסבר ?ואוקראינהגרמניההיוםשנקראבמהדה-לקסיפיקציה,

שלכלליתלהתנוונותגדםלסלאביםהגרמניםביןשהעימותהוא,ביותר

שהפכוהסלאביםאתבבודדולהכחדתה,אוהסדרנית,והלשוןהדתהתרבות,
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שהפכוסלאבים,שלהאריהחלקמןהחדשים"),("היהודיםליהודים

משחיתהיותרנהדה-לקסיפיקציה],המליםאוצרהחלפתלגרמנים-נוצרים.

גודםשחיתהמהתנצרות,להימנעמועילאמצעיהציעהלגרמנית,מוחלטמעבד

האתנו-דתיהפדופילעלהשמידההמשךעםיחדהגדמניזציה,בתהליךמהותי

היהדותלדה-לקסיפיקציה.מוקדםתנאימהווהחדשהלזהותהשאיפההחדש.

מהםנדרשושלאמפניהןפאגאנים,סדרניםאליהלמשוךחיתהמסוגלת

להגמוניההיענותשתבעההנצרות,מן(בשונהכלשהןפוליטיותהסכמות

ארהיהודית,שהתרבותמשרםוהןהגרמנית),והלשוניתהתרבותיתהפוליטית,

ממעמדלהימלטכושרשעתרביםלסדרניםזימנהשהכירו,כמוהיהודיתהדת

היהודיםהעבדיםסוחרי~ויקינגים.גרמניםעבדיםסוחריעליהםשכפוהעבדות

עודדוולפיכךאותם,רכשועצמםשהםלאחדשהתגיירו,עבדיםשיחדדו

בסחרחלקלקחתהאפשרותגםלהשתחרר.כדילהתגייררביםעבדים

שחיתהיהודיםשלמונופוליתבשליטהלזמן-מהנתונהשחיתההבין-לאומי,

מושךכוחהיוותההמוסלמים,לשטחיוהןהנוצריםלשטחיהןגישה,להם

סחרשלמרכזהעשיריתבמאהחיתהדגנסברדג(לדוגמה,גרמניםלסלאבים

היהדותאירופה,במזרחמשמעותית).רסלאביתיהודיתנוכחותעםבין-לאומי,

הכוזריםשלהשליטהמעמדשלהשאיפהבשלמתחילה,כבדפופולריתהפכה

הביזנטים,הנוצריםכנגדנייטדליותעללשמורהטורקיותהשפותדוברי

יהודיםסוחריםשהפיצוהתרבותיותוההשפעותהבגדאדית,הערביתהח'ליפ~ת

האשכנזים,היהודיםהמהגריםשלשמספרםהיאהשכיחהההשערהנודדים.

מאודניכרבאופןעלההגדמנו-סלאבירת,הארצותאלאירופהממזרחשהגיעו

הימצאותהואולם,המזרחית.הסלאביתדובריהילידיםהיהודיםשלזהעל

אלההיוילפיכךסלאבית.דוברישלדובעלמצביעההיידיששלהמוכחת

היהודים-אדצישדאליםהמייסדיםאוכלוסייתולאבמקודם,הלא-יהודים

 ) ethnogenesis (האתניתההיווצרותבזירתמפתחתפקידישמילאוהקטנה,

 , 1991 ,סלד(רקהדה-לקסיפיקציהתהליכישניאתוחוללוה"אשכנזית",

2002b ,2002a (. במידההםאףתומכיםהאחרונההעתמןגנטייםמחקרים

 Thomas et al., 2002; Behar et al ., :(דאואלהבלשניותבמסקנותמסוימת

מתייחסתלבנים,מאברתהמ~דשתיהודיתכתהלוריים,פיהם,על .) 2003

ממוצאלשושלתמתייחסתאחרת,כתהכוהנים,ואילומדובים,למקורות

קרבהיחסימגליםהאשכנזיםהיהודיםשלאחוזים 92משותף.מזרח-תיכוני

לסדרנים.ובמיוחדלסלאבים,

אומגרמניהאירופהלמזרחשהיגדויהודים-אשכנזיםיהודיםשמכוניםמי

המאותאחת-עשרהבמהלךביצעו-אירופהמדרוםלגרמניההגיעו

משישהפחותלאוהמזרחית,המרכזיתלאירופההגיעומאזהאחרונות,
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שלרה-לקסיפיקציהשלתהליכיםחמישה :רה-לקסיפיקציהשלתהליכים

(השמית)העבריתשלרה-לקסיפיקציהשלאחדותהליך )ד-א(סלאביתלשרן

 )א( : )" ...להוחלף"המילוןאתמייצג .....הסימןהבא,(בתיאור ; )ה(העתיקה

(המאות 1סלאביתיידיש =עברילקסיקוןעילית,בינייםגרמנית .....סדרנית

דובריעל-ידיעבריותמליםיצירת .....יידיש )ב(השחים-עשרה).עדהתשיעית

עדהשחים-עשרה(המאותכתובהאשכנזיתעברית =עתיקהועבריתיידיש

דומיננטי.עברילקסיקוןעםסלאביתלשרן ;לכן)קודםלאאםהתשע-עשרה,

העבריותהמליםמרביתללאאך ,)]ב[ב(כמרעתיקהעברית .....יידיש )ג(

מודרניתעברית =ביידישעבריות]מליםפסארדרנהברראידיזמים-

עברילקסיקוןעםסלאביתלשרןהתשע-עשרה)המאה(שלהיכתובחומדוברת

 =עברימילוןעילית,בינייםגרמניתיידיש, .....קייב-פרלסית )ד(דומיננטי.
לקסיקון .....עתיקהעברית )ה( 2החמש-עשרה).המאה(עד 11סלאביתיידיש

(המאותליידישחתנ"ךשלמילולייםתרגומים =עיליתבינייםגרמניתשל

שמיתעבריתשלרגיליםבלתידיאלקטיםהשמונה-עשרה),עדהארבע-עשרה

דומיננטי.גרמנילקסיקוןעםעתיקה

(רה-לקסיפיקציה)מילוןהחלפתלזיהויעיקרייםאיבחרןמבחנישניישנם

בשפה:

והפונולוגיהשהדקדוקמפנימילוני'שינויעלהמבוססתשפההיאיידיש . 1

המילוןשלהעיקרישלחלקבערדאבי'סליחיד'ממקררבעיקרשאוביםשלה

המילוןשארהעילית).הגרמניתשלממקררלקרחיםבערך 75% (אחרמקרריש

ומליםנהברראידיזמים]עבריות .אודר-מליםפסביןמדויקלאבאופןמתפלג

לתמרךניתןבשפה.היחידיםהילידייםהיסודותשהםנסלאביזמים],סלאבירת

גרמניתעםשמעומתתיידישספררתעלמחקריםבאמצעותאלובטענות

 .) Wolf, 1962; Lotzsch, 1990, 1996; Geller 1999 , 2001(לדרגמה,רסלאבית

ש(א)משרםהאלוהעובדותאתלהעריךקשהקרובותלעתיםהמזל'לרוע

האחרונותהמאותבשתיגרמניזציהעברוזמננובתיידיששלרביםדיאלקטים

בקררלנדכמרבגרמנית,גםרהוטיםהיויידישדוברישבהםבאזורים(במיוחד

תחילתשמלפניביידישהטקסטיםרובר(ב)האוקראינית).רבברקרבינההלטבית

יידישדובריבידיאפילומיוהדת,בגרמניתנכתבוהתשע-עשרההמאה

סלאבית.

המאהמןשהחלגרמאנית,שפההיאיידישהמסורתיתהגישהלפי . 2

ההגירותעםביחדעמוקהסלאביזציהשלתהליךלעבורהחלההשלוש-עשרה

(שלהיאספרנטו =לטינואידימילון-יידישהבא:התהליךאתגםלהוסיףאפשרלאלה 2
 ,האספרנטומייסדשלהאםשפתחיתה(יידישלטינילקסיקוןעםאביתסל),לשון-19ההמאה

זמנהוף).לודוויקאליעזר
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שפההזאת.מבוססתהבלתיהגישהאתלהפריךמנסיםדברימזרחה.היהודיות

אתשמשוויםבשעהאםנדה-לקסיפיקציה]מוחלףמילוןכמבוססתתוגדר

והעילית[סובסטרטים]התשתיתשפותשלהגזירהמבניואתהמילונים

בדיעבד)להניח(למשל,דבבדיוקלחזותאפשרהמקובלים,נסופדסטדטים]

במדויקלחזותנוכלהתשתיתי.לדקדוקיותאמועילייםלשונייםיסודותאילו

תצטרךבמילוןוהיכןביידיש,להיקלטהיועשוייםגרמנייםרכיביםאילו

פסאודו-מליםלהמציאנהבדאיזמים],עבריותבמליםלהשתמשהיידיש

שפהבכלמאשדיותרהרבהתכופות(לעתיםנהבדואידיזמים]עבריות

סלאביותמליםולזןן~דיהודים),בידיוהותאמהשאומצהאחרתלא-יהודית

כאלהחיזוייםלהציעיוכללאהיידישמוצאשלאחדמודלשוםהוחלפו.שלא

השפה.שלהיסודמבנהעל

להיותיכוללאכימוכיחשהואמפניבמיוחדחשובהשניהמבחןואולם,

איפשד'והשמיניתהשביעיתהמאותבמשךאניותהסלהשפותעםשהמגע

מעולםהיידישלמעשהכילזכור(עלינוהגרמניהמרכיבארכוןאתלכאודה,

קיצונית.לסלאביזציהגדםאואירופה),ובמרכזבמזרחהגרמניתמןנותקהלא

אתלהסביריכולהחיתהלאלעולםהגרמניתהיידיששלה"סלאביזציה"טענת

מתמציתחיתההסלאביותבשפותההתעסקותעבריות.למליםהרחבההפנייה

איןסלאבי.מילוןלגמדיואקראיצפויבלתיבאופןרוכשתחיתהשהיידישבכך

שונה-ביידישהסלאביתה"הטבעה"כילצייןישבנוסףשלנו.במקדהכךזה

השפותעםבמגעשבאוהאחדותהשפותשלמזוואיכותית),(כמותית

שלתהליךעבדולאואשדמאות,שמונהעדשבעבמשךהסלאביות

אובצ'כיה,נהוגהשחיתהגרמניתקולוניאלית,גרמנית(כמודה-לקסיפיקציה

אצללדוגמהנראואירופהמזרחבארצותשדוברהגרמניתובכלל'ברומניה,

1958 , Weinreich [(. היאדה-לקסיפיקציהעבדהשלאלשפהאחרתדוגמה

בבלדוס,הטטריתלשפהקרובהוחיתהשנכחדה,טורקיתשפההקראית'

 .) 1983וקסלד,אצל(דאוופוליןאוקראינה

חלקשלחסימהלידיהביאוהגרמניתברכישתהסלאביותהשפותאילוצי

הגרמנישהקודפוסכזאת,היאהחסימה ;הבסיסיהגרמניהמליםמאוצרניכר

דיאלקטכלשלהילידיהקודפוסלעומתניכרתבמידהקטןהיידיששלהשלם

ממוצאמהןששתייםנרדפותמליםכמעטאיןליידיש(לדוגמה,אחדגרמני

 :כדלקמןהיאהחסימהגרמני)
) i ( חסומים-בגרמניתומודפולוגיית-גזידהמרךפרפר~מייםחילופים

- erהסיומתאתתוארלשםכשמוסיפים ,למשלבגרמנית, :דוגמהביידיש.
הופךנחזק] stark :השורשבתנועתשינויקרובותלעתיםנוצר('יותר')
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קוראים(אנחנו aל-התוספת,אחרי ,הופךבשורש aה-יותר].נחזק starkerל-

אםאלאדומה,מורפופונמישינויאיןביידיש .) Ablaut-:;נלא~ט ttהזהליחס

יחסישלהבודדותהדוגמאותסלאביות.בשפותמתקבולותנהניםהשמות

צמדימהכלליוצאללאתואמותביידיששהתקבלובגרמנית ) Ablaut (אבלאוט

 >בגרמניתלהזיעזיעה/ Schweiss / schwitzen :לדוגמהאניות.סלמלים

שורשישעיליתבסדרנית p6t / pocic soל-שגםכיוון , svejs / svicnביידיש

כמועצם,ולשםלפועלמשותףבשורשהשימושכלומר,חילופים.עםמשותף

משוםרקליידיש,מסדרניתבמעברלהתבצעיכולו'להזיע','זיעה'שלבמקרה

משותףשורשישאחרות)סלאביותבשפות(אובסדרניתוגםבגרמניתשגם

שורשאיןכאשר'להזיע'.בשורשכמו(אלטרנציה),חילופיםהמאפשר

כזה.חילוףאיןמשותף,

) ii ( בשפותתרגוםמקבילותאםביידישנחסמיםגרמנייםשורשים

שלהןהדוגמאותכאןסמנטית.מבחינהבהרחבהחופפותאינןהסלאביות

השםוביןקדום')('אב Ahneהשםביןהקרבהאלניגשהבההפוכים.מקרים

Enkel )'הזיקותאתהגרמניתדובריהעריכושניםאלףלפניהנראה,כפי .)'דכנ

(נכד). enklאתרקהיידישנטלההללוהדוגמאותמןהמלים.שתיביןהגנטיות

) iii ( לרשימהבהתאמהגרמניותנרדפותמליםלבחורנוטההיידיש

אתמזהיםכיוםהגרמניתדוברישכללוודאיקרובהסלאבית.המילונית

היידיש'לשחות'. , schwimmenלבין'להיסחף', , schwemmenביןהקירבה

הזאתהבחירה .) svimen ('לשחות'המלהמשמעותאתרקלעצמהלקחה

עתיקה.בסדרניתהמתקיימתמשמעויותביןהפרדהתואמת

 causative [הגרימהשפרדיגמתכיווןגםלהתפתחעלולהחלקיתחסימה

paradigm [ התשתיתמלשונותבשתייםאובאחתפרודוקטיביתבלתינעשתה

שנישביןבקשרחשולאשהדובריםכזהבאופןהסלאביות,נסובסטרטה]

 schwemmenהמלהאתבמקורההחליפהשהיידישייתכןכןכמןהפעלים.

שמובנו ] lozn] svimen(לטובתיותרהמאוחרהמונחאתאיבדהאךהגרמנית,

לשוןשהאוקראינית,מאחרלשחות'),'לתת >נשחה''הבההואהמילולי

השורשיםשניאתלמזגיכולההרה-לקסיפיקציה,שלהשניבשלבהתשתית

'לשחות'). plavaty, plyvty, pereplyvaty /'לצוף' plavaty, vyplyvaty(ראו

הסלאביותהשפותשלמערכתזוהיא Ahneהגרמניתהמלהשלחסימתהסיבת

 prjedownik, w6tc / wnu(e)kלמשל,ראו,המושגים,לשנישוניםשורשיםיש

שמוצאותהתפישותאתלבטאיוכללאסלאבישוםכלומר' jעיליתבסדרנית

משותף.שורשבאמצעותוב'נכד'קדמון'ב'אבביטוי

הגרמניתשלהגזירהלתהליכיהמילוניםמחליפישללרגישותםעיקרירמז

המליםבגרמניתלדוגמה,עבריות.מליםעלההסתמכותמןנובע
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widerspenstig 'ר-'עקשןGespenst היסטוריבאורחקשורותרפאים''רוח

האחרונות,שתיאתרקקלטההיידיש'לטוות'. spinnenר-'מטווה' Gespinstל-

) gespin(s 'ר'מטווה-) spinen (zix .'המליםשביידיש,העובדה'לטוות

widerspenstig -רGespenst ,עבריות.מליםבאמצעותקרובות,לעתיםמובעות

מהמליםחלקככלל,הזה.המהלךאתלהדגיםיכולה , maxsejfeמכשפה,

הסלאביות,השפותלאחתאולעברית,תורגםוחלקמהגרמניתכלקחהחדשות

שורשים.שלשונותקבוצותהסלאביתשלהסמנטיבשדההיהשלאמשום

ההיסטוריותלזיקותמודעיםהיואכןהסדרניםהיהודיםהמילוניםמחליפי

נרה-לקסיפיקציה]מלאהמליםמהחלפתכמכערהםהגרמני.בלקסיקון

אתלצייןכדיקרוביםשאיכםבשורשיםהשתמשושהסדרניםמאחרלגרמנית,

פנייהחייבזהענייןבגרמנית.למעלה)(שהבאתיהמוכחיםשלהמשמעויות

עבריות.למלים

) i V ( דומותומשמעותצורהבעלילשורשיםהמתאימיםבגרמנית,שורשים

בדרךכחסמומקורבות)להיותלאאולהיותעשויותהנדונות(המליםבסלאבית

נסלאביכיזמים].סלאביותכמליםהנראה,ככלכתפשו,שהםמאחרביידיש,כלל

מליםלחסוםכדישכדרשהובמשמעותבצורההדמיוןרמתאתלקבועקשה

להחליףהיהניתןהרה-לקסיפיקציהתהליכישכיבמהלךאלו.כגוןגרמניות

מקובלותגרמניותמלים )א(באמצעות :דרכיםבארבעחסומותגרמניותמלים

) Baum ל-הופךbojm ( ; )ל-ביידישהופכת(הכנסה,בעבריתמלים )בhaxnose ( 

מעניקהאוחדשותעבריותמליםהיידישיוצרתבעבריתמוכחיםבהעדר )ג(

"הברואידיזמים")(המנוכותקיימותעבריותלמליםחדשותמשמעויות

באמצעותו(ד) ;'כנראה']שלבמובן masmoesביידישחיתה['משמעות'

מליםיצירתבאמצעות(ולעתיםיסודיותסלאביותבמליםהשימושהמשך

 abtrunnigהחסומההגרמניתהמלהבמקוםלדוגמה,מלאכותיות).סלאביות

משמעויותבעלתאחרת,גרמניתבמלההיידישמשתמשתכאמן','לא

 falschמגרמנית >'לבגוד' felenמשומד],[גם'בוגד' feleer ,כגוןחדשניות,

 ,כך . felsn Jals)ליידישגם >(וכן'לזייף' fdlschen'זייפן', Fdlscher'שקרי',
בצורהתכופותשוכהביידישומשמעויותיהםהגרמנייםהשורשיםתפוצת

הגרמניתהמלההגרמניות.המליםשלהמדויקיםהמקורותשלמזוכינרת

) 1 Witwe(r המלהשלהימצאותהבשלביידישלחסימהצפויהאלמן' 1אלמכה

ביידישכך'אלמן'.- wudowcר-'אלמנה' wudowaעיליתהסדרניתהמקורבת

החדשההמשמעותאתמעניקהוהיאבעברית, 1אלמכה 1מהבאה almoneיש

לצייןצורךכמעטאיןהתכ"כית).בעבריתבודד(אישאלמןהעבריתלמלה

התכחשותמתוךהחדשהבעבריתמופיעותשמית)(בעבריתמקראיותשמלים
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הסלאבית,באמצעותהלשונותשתישעברולתיורךומוריההעבריתדוברישל

והגרמנית.היידיש

מובהקותתכונותבשלוש-עשרהמתאפייןהיידיששלהרה-לקסיפיקציהניסיון

 :לצירןהראויות

אוצרלהחלפתהעיקריהמקררהגרמנית,שלהמחמירההחסימהבגלל . 1

ערדאיןהעברית.-ומשנישנימליםאוצראללפנייההיידישנזקקתהמלים,

כמרמחדששנוצרועבריות,מליםשלגדולכהאוסףבעלתיהודיתשפה

לדובריזמיניםהיועברייםשיסודותכךעלתכופותהמועליתהטענההיידיש.

היאגרמנית,הדוברותלארצותההגירהלפניערדהיהודיות,השפותכל

ספרותיתארליטורגיתכשפהבעבריתלשימושהוכחהשרםאין :מגוחכת

ובדרוםהכוזריתבממלכה(תחילההעשיריתהמאהשלהיעדבאירופה

 3איטליה),

שתחומיםהיותרה-לקסיפיקציה,עלמבוססתהיאכיביידישלחשודנרכל . 2

יסודותבאמצעותביטוילקבלנוטיםיהודיתותרבותדתכגרןסמנטיים

התשתית,מלשרןלוודאיקרובנשמריםאלהצמודי-תרבותמונחיםסלאביים.

בניגודהולמים.נסרפרסטרטים]על-שכבתייםתחליפיםשללהעדרםהודרת

היהודית,הדתשלהיבטיםעםהמזוהיםרבים,יסודייםמונחיםהרווחת,לדעה

הארמית-היהודית,ומןהעבריתמןבהשאלותולאסלאבירתבמליםמרבעים

 trejbernביידישלמשלראוהיהודים.שלהתאומותהליטורגיותהשפותשהן

-עיליתמסדרניתלהכשירו',כדיהבשרמןהטומאהאת'לנקותלנקר,-
trjebic , מאוקראיניתאר-terebyty עבריותמליםיבמהופךשדה'.'לנקות

הסמאנטיבשדהוהתרבות.הדתשלהסמנטייםהשדותמןבולטבאופןנעדרות

 :דוגמאותשלרשניתןלמנהגים.דווקאמקוריותעבריותמליםאיןכמעט
jorcajt יום),(זיכרוןojfruj ,קריאה-לעלות)לפניהחתןשללתורההעלייה

חםהלטינימהשורשבאות , colntצ'ולנטהפרפרלאריתהמלהרגםהחתונה),

היהודי,למאכלהעניקההחדשהשהעברית'חמין',התלמודית(והמלה

מדוע :היאכאןהמכרעתהשאלהובקצרה,חמים).מיםבתלמודמשמערתה

לדובריהליטורגיהמקררהיאשלכאורהמהעברית,לקרחותהללוהמליםאין

 ?ה"מקרריים"היידיש

שנמצאמהוגם"עברית",כתוביםמקורייםטקסטיםבאירופהאיןהעשיריתהמאהסוףעד 3

עברילקסיקוןבעלתאיטלקיתלכנותויותרמדויקהעשיריתבמאהונכתבאיטליהבדרום
איטלקיים).הםוהפונולוגיה(הדקדוק
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ישאםהמליםאוצרהחלפתעלמברססלהיותעשויהשפהבמשפחתאיבר . 3

האחרים.המקובליםלאיבריםמשישיותרהרבהקטןמףרשמליםאוצרלו

ממקררנרדפותבמליםבמיוחדדלה(והיאמצומצםגרמנימרכיבישליידיש

ארברראריה,שלבדיאלקטכלומר .ברדדגרמנידיאלקטלכלבהשוואהגרמני),

גרמניותמליםיותרהרבהישלטביה,אר(הונגרי),קולוניאליגרמניבדיאלקט

ביידיש.משיש

אתחסרההיאאםהמלים,אוצרהחלפתעלמבוססתלהיותעשויהלשרן . 4

בכי[שהםה~לרמררפיםהמשתכיםואתהילידיתהגזירהמררפרלרגייתרוב

המליםאוצרלדוגמה,לכאורה.הקרובותבשפותהמצרייםצורכי],חילוף

פרודוקטיביים.גרמנייםגזירהתהליכימארדמעטמגלההיידיששלהגרמני

בהשוואהחזק'חזקןהכי'חזקןירתר stark/stiirker/stiirkerבגרמניתלדוגמה,

באיברדווקאהיידישבוחרתקרובותלעתיםביידיש. stark/starkerlstarkerל-

הגרמנית.בפרדיגמההלא-מסומןארמורפולוגית,מבחינהמורכבפחותהכי

ללאעילית,בסדרנית horaל- ='הר' Gebirge -Bergבגרמניתלדוגמה,

- bargהפשוטההצורהאתרקמקבלתהיידיש ,כןמררפרפרכמים.חילופים

מדי.מסרבןשזהמשרם ,) prefix (תחיליתמקבלתאיכההיא ,רבכן .'רה'

הוכחהישאםמליםאוצרהחלפתעלמבוססתלהיותעשויהשפה . 5

אחדמקררשליותרהישנותהשאילותצררתשלל"מרדרכיזציה"ארל"עדכרן"

דר-לשוניותעלמצביעהזרעובדההתורמת.בשפהבצליללשינוייםבהתאם

לדוגמה,(המחזורית).הרה-לקסיפיקציהאתקרובותלעתיםהמלווהכפרצה

מאזביידישקיימותהןכיהיהידועשלגביהןהגרמניות,המליםכלכמעט

מודרניתבצררהדווקאבת-זמננוביידישמופיעותהרה-לקסיפיקציה,תקופות

רב-לשונייםהיויותרהמאוחריםהיידישדובריעילית.בינייםבגרמניתולא

היאהיידישכיבטוחיםוהיוהסלאבירת,לשפותגרמניתביןלהבדליםומודעים

גםאירעכןזמנם.בןהסטנדרטאתלחקותביקשוולפיכןגרמאכית,שפה

שכשארוהסלאבירתהמליםללטינית.מסלאביתמילונהאתשהחליפהברומנית

העשירית.במאהלהםשחיתההצורהמןשרכהמודרניתצררהלובשותברומנית

לרה-לקסיפיקציה.מובהקסימןהןביידישגרמניותמליםשלמודרניזציה

ימי-ביכיימיתובגרמנית , 1שלי 1ביידישמשמעה majnהעתיקההגרמניתהמלה

 • meinנהגיתהיאמודרניתבגרמנית . mfnכ-נהגתההיא

למחליפיהמקרררקאםרה-לקסיפיקציהעלמבוססתלהיותעשויהשפה . 6

שלהמרשימההמקוריותומורפולוגית.סמנטיתבמקוריותמתאפייןהמלים

G 1!1,11.ם~ 
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למשמעויותחריףבניגודעומדתביידיש(והעבריים)הגרמנייםהרכיבים

אלועובדותשביידיש.הסלאביברכיביחסית,המעטרתהחדשניות,ולצוררת

מןנסרפדסטדטרם]העיליתלשונותהיווהעבריתשהגרמניתכךעלמצביעות

חרץביידישהיסודותכלאתמאפיינתהמקוריותהאחרונים.הזמנים

כדיבגרמניתהשתנודבריםהרבההמקורית.התשתיתשהיאמהסלאבית,

אבלמשמערת),(באותה blienל-הפך(לפרוח) blUhenלסלאבית.להתאימם

תוספתואילו'לנבול',היאהמשמעות , verמוסיפיםהגרמניתלמלהאם

יותר'.'לפרוחפשוטמשמעה Jarביידישהקידומת

הםהסדרניתנסרבסטדטרם]התשתיתלשרןשלבמינהיחידההשתקפות . 7

השתמשההיידישבערדרבסרדבית.ביידישהמקביליםהמילונייםהפערים

מליםלשאולהסדרניתנטתההגרמניות,המליםבמקרםעבריותבמלים

המליםשלזרלביןביידישהעבריותהמליםתפוצתביןלתקבולתמגרמנית.

מעדב-סלאביתנשפהבפולניתאפילומקבילהאיןבסדרניתהגרמניות

בצ'כיתהאמברדג],בסביבותהתשע-עשרההמאהתחילתעדשדוברה

ביידישלדוגמהדאוגרמנית.העשרהלקבלתלרווחהשנפתחוובפולנית,

recejex ,'רוצח'hargenen 'עיליתבסדרנית-עברית <'לרצוחmordar 

 Morder, mordenבגרמנית < ) 1597(מאז'לרצוח' mordowac'רוצח',

בהתאמה.

'ען'בעזרתמגרמניתהבאיםעצםשמרתהרבהללשון-רביםהופכתהיידיש . 8

] en [, חיקויתוךקרובותלעיתיםאךבגרמנית,הנוהגיםכלליםשלהפרהתוך

אחריהעוקבעצםשם(כאשרהארקראיניובלררסיה"פסארדר-זרגי"המספר

הגזעשלההטעמהאתמשאיראבלרבים,בסיומתמסתיים 4-3-2הספרות

בהשוואה urozajiברבים'קציר', urozajהאוקראיניתהמלהלדוגמה,היחיד).

עיליתבינייםבגרמנית < snit(n (ביידיש-קצירים''שני dva vrozajiל-

) snit(e . 4זרגית.קטגוריהליידישחיתהשבעבדכךעללהצביעכדיבכךיש 

שלבדיאלקטיםובגרמנית,בעבריתהעצםשמרתמרביתשלהמגדריהיישום . 9

עיליתוהסדרניתהתרגוםמקבילותשלהמגדרעל-פינוהגהיידיש,

בהירתםיכןכמרובגרמנית.בעבריתהעצםשמרתפיעלולאקייב-פרלסית,

לעתיםמשניםהעצםשמרתשפה,שלהמרכיבותבמערכותשנימרכיב

העבריתמןהזאתהפונקציהשלפיתוחאיננההמודרניתבעבריתהזוגיתהפונקציהפדיחת 4
ביידיש.הזוגישלפונקציהאלאהשמית,

 13ם 111,.- ~
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אוהעיליתהסדרניתשלהתרגוםמקבילותמגדרעל-פיהמגדראת

נדאההגרמנית.שלהמרכיבותלמערכותטיפוסיזהאין ;הקייב-פולסית

לאחדנרכשוכילהוכיחשניתןבשאילותמופיעיםשהחריגים

הדה-לקסיפיקציה.

עםהסלאביותבשפותמונחיםלכמהיחידהתדגוםמקבילתישלגרמניתאם

מןבאחדבחידהמחייבתהדה-לקסיפיקציהאזישונים,מגדרייםיישומים

ביידישעצםלשםישנדידותלעתיםדק ;היסודייםהסלאבייםהמגדרים

עשויהיסודיסלאביבמגדרהבחירההסלאביות.המקבילותכלשלמגדרים

התשתיתיהסלאביהמליםאוצרשלומובניוחדשנותועלאודלשפוך

היאבאוקראינית'כרס'לדוגמה,הדה-לקסיפיקציה.בתקופת[סובסטדטאלי]

 bojxהמלהשלהנקבה .סתמי- cerevoאו ,בזכר slunokאו ; zyvitכיום

בגרמנית-האחדיםבדיאלקטיםזכר-(בטן''כרס',-ליטאשלביידיש

Bauch (, לדה-לקסיפיקציהקדםאשדהמקוריהתשתיתשמונחכךעלמצביעה

נקבה >בסלאביתונקבה(סתמיסתמי cerevo(אוקראיני)קייב-פולסיהיה

ביידיש).

לשאולמסוגלתהיידישחיתההדה-לקסיפיקציה,תהליכישנישלבסופם . 10

כגוןחדשיםממקורותגם(כמושלההעיקריהמרכיבשלמקורותיומכל

שנעשוהשאילותאתהתשתיתית.בסלאביתלהתחשבבליורוסית),פולנית

סימניםבאמצעותלעתיםלזהותאפשרהדה-לקסיפיקציהלאחד

שליחסיותכרונולוגיותלהציגאפשרקרובותלעתיםפורמליים/סמנטיים.

הןהמקוריותהעבריותהמליםשמרביתמאחדביידיש,עברייםיסודותרכישת

 mojreהמלהלדוגמה,מדה-לקסיפיקציה.נבעהשיצירתןלשוןמטבעות

אתאך'מורא',העתיקההעבריתהמלהאתממשיכהסכנה' j'פחדביידיש,

אשדעילית,בסדרנית strachלמלהלייחסיש'סכנה'שלה,האחדתהמשמעות

הלאהגרמניתהמלהאתלהחליףכדילהשנזקקוסכנה', j'פחדמשמעותה

'אימה', , ejmeכגוןביידיש,מקבילותעבריותמלים'סכנה'. , Gefahrקבילה

שנרכשומפנילוודאיקרוב'סכנה',אינומובנן'פחד', , paxedר-

תקופתלאחדאוקייב-פולסיה,בארצותהשנייהבדה-לקסיפיקציה

שלמילוניים-סמנטייםערכיםבידיהושפעולאהןלכןהדה-לקסיפיקציה.

(כדיבזכר'קיא'אתהעתיקההעבריתמספקת'קיא'למלההעילית.הסדרנית

'שבד', brechenב-שמקודהמשוםשנחסמההגרמנית, Erbrechenאתלהחליף

להמציאמעדיפההיידישואולםל'שבד').מתייחסאינוהסלאביוה'קיא'

הנקבהלמיןלהתאימהכדיכנראהבנקבה, keje-חדשהמלההזהמהשורש

אתבזהירותלהציבגםאפשרכןכמו'קיא'. bljuvotaהאוקראיניתהמלהשל

 13~ו;ונ,.ום
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גרמניותמליםלוודאי,קרובנרכשו,במהלכואשרהרה-לקסיפיקציה,שלב

 k6twicaש-מאחרהסורביות,בארצות , ankerביידישהיא <'עוגן' Ankerכגון

מקום,מכלהרה-לקסיפיקציה.לפעולתבעייתיתחיתהלאעיליתבסורבית

באמצעותלהיחסםעלולהחיתה Ankerהגרמניתהמלהקייב-פולסיהבאזור

הגרמניתהמלהשלהמקבילהסקנדינביהמקורמן jakirהאוקראיניתהמלה

Anker . גרמניותמליםאםלשאלהביחסיסודהנחותלהניחגםלעתיםנוכל

השניבשלבננטשוהרה-לקסיפיקציהשלהראשוןבשלבביידיששהתקבלו

התשתיתלשוןשלהייחודיותלדרישותלהסתגלכדיהרה-לקסיפיקציהשל

לעבורצריכהחיתהעיליתבסורבית'הסתיר' chowacלמשל'הקייב-פולסית.

בשלבהציל' ;'הסתיר bergenהגרמניתלמלהמוסמכתרה-לקסיפיקציה

ביידיש,(כיום)חסרהאחרוןהמונחזאת,וחרףהראשון.הרה-לקסיפיקציה

המלהאתמקורמאותומציעה(האוקראינית)שהקייב-פולסיתמשוםאולי

היאובכךהעתיקה),בסלאבית * g > h(עםלשמור' ,'להגן berehtyהמקורבת

כבינוניליידישמגיעבעבריתהפעליםחומרמרביתלסילוק.סיבותמספקת

ביידישלדוגמה,מוטה.גרמניעזרלפועלהמצורףמוטה,בלתיזכריחיד

bojdek zajn 'בעברית'בוחן' <('לבחון+ sein 'בהטייתבגרמנית).'להיות

לפיכך'ערביים.יסודותלמזגכדיאסלאמיותבשפותמשתמשיםזההפעלים

של(טורקית-אירנית)הכוזריתהתשתיתמלשוןלנבועעשויזהדקדוקיכלל

אשרהספוריםבטקסטיםאצלה,(שגםהיהודיתהסלאביתבאמצעותהיידיש

בשלבכברהתקיימההיאכלומרהזאת),הפעליםהטייתנמצאתשרדו'

השני.הרה-לקסיפיקציה

הפרה-היסטוריהמןהיבטיםבשחזור )א(מסייעתהיידישקרובותלעתים . 11

שלהיחסיתהכרונולוגיהבמיקוםו(ב)והסלאבית,הגרמניתשלהלשונית

בסורבית molwicלדוגמה,הסלאביות.בשפותגרמניותמליםשלתפוצתן

כגוןמקורבותאךשונותמשמעויותבעלילצירופיםכיוםמוגבלתהעילית

wotmolwic ,'לענות'zamolwity והסלאביתהיידישנתוניבאחריות'.'לשאת)

גרמנייםצירופיםשליחסיתחדשותבבואותהיותןעלמצביעיםההשוואתית)

חיתההעיליתבסורביתוכר' , wotmolwicהמלהאם'מלה'. Wortמ-נוצרואשר

בעיהחיתהלאליידישאזיהרה-לקסיפיקציה,שלהראשוןהשלבבתקופת

'אחראי' verantwortlichר-'לענות' antworten-הגרמניותלמליםלהחליפה

בראשמשתמשתהיידישזהה.מרכיבשלסטרוקטורהעם-בהתאמה

(<בגרמנית'לענות' entferב-אואלה,למושגיםעבריותבמליםובראשונה

Antwort ל-בהשוואה ,פורמליעיוותעםvort ,'משוםלוודאיקרוב'מלה

שורשיםבאמצעות,-,מענה''מלה'מבטאותאינןהסלאביותשהשפות

 G~~נ,ים
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בהתאםהנראה,ככלנהגה,לאהעיליתשהסדרניתלכךהוכחהזוקרובים).

שלבזמנהאלהלמושגיםיחידבשורשבהשתמשההגרמנית,לפרקטיקה

הראשונה.הרה-לקסיפיקציה

שלהמליםשמחליפיהעובדהמעידהגנטייםקירבהליחסיהמודעותעל . 12

גרמניתלמלהאחתחסומהגרמניתממלהמובןלהחליףמסוגליםהיוהיידיש

- dicht (l(אבגרמניתהמליםלדוגמה,ביידיש.שהתקבלהאחרתקרובה

אינןלחתום''להדק, dichten'דחיסות,' Dichteדחוס,'צפוף,מוצק,'עבה,

גמלוני,מנופח,'עבה, dick ) 2(אהדומההצליללמערכתלמעשה,קשורות,

היידיש'מעבה.' Dickicht'לעבות,' dickenגמלונות,''עובי, Dickeכבד,'

הסלאביהשימוש(בעקבות'דיקט'-החדשבמובנו- l) dixt(אמקבלת

כבד',קרוב,דחוס,'עבה, gedixt'שמנמן; diklexהדה),הגרמניבשורש

gedixtkejt ,9דחיסות,''עקביות' gedixtenis 'בגרמנית <(ביףDickicht 2[א [( + 
מבחינהמקושרתאינה ) l(אמערכתכיאףמוצק:שמן,'עבה, dik ) 2(א

ביידישחלקיתמשולבותהפרדיגמותששתינראה ,) 2(אלמערכתהיסטורית

 ) 2(אשמערכתמכאן'ובמשמעות.בצלילולדמיוןסלאבייםלשיקוליםהודות

במקוםבגרמנית.שקיימתלזודומהבתפוצהלאאךביידיש,קיימתהגרמנית

 grobבגרמנית <( grebביידישאומרים'עובי,' Dicke ) 2(אהגרמניתהמלה

ליצירת ) 2(אבמערכתמשתמשתהגרמניתבעודעבה').חצוף,מחוספס,'גס,

התשתיתללשוןלייחסניתןהשונההתפוצהאת .) lב(אהיידישבוחרתביף: 9 '

 ) 2(א-, ) 1(אגרמנית :שתיהןאתאחדשורשמכסהבההעילית,ורביתהסשל

'מתעבה' zhuscic'דחיסות,' hustosc hustota'עבה,' hustyעיליתבסורבית =

וכר.'

כלומר,בו-זמנית.אחתמצורהביותרלהתרחשמסוגלתרה-לקסיפיקציה . 13

אוהגרמניות,המליםשלהתאימותבשאלתחלוקיםלהיותעשוייםדוברים

מןאחדותהוחלפו.שלאהעבריתמןחומריםאוסלאביות,מליםבהעדפתם

זמננו.בתהיידיששלבדיאלקטיםההבדליםאתמסבירותהאלוהבחירות

מעטללאהזירהאתהכשירווהגנטייםהאתנוגרפייםהבלשניים,הנתונים

 :חמשרקלהלןחדשות.מחקריותשאלות
ותורתהדקדוקשלהשוואתימילוןבדחיפותולערוךלאסוףעלינו )א(

ושפותגרמניתמודרנית,ישראליתעבריתאשכנזית,עבריתהיידיש,שלההגה

ולכנטיות.סלאביות

נהברואידיזמים]עבריותפסאודו-מליםשלהמצאתלצייןבמיוחדמרתק

שנכתבה,האשכנזית,בעבריתמקבילהישהרה-לקסיפיקציה,במהלךביידיש,
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מאותושנבנתה(מקבילההיידישדובריבקרבדוברה,לאמעולםכמעטאך

רביםאשכנזייםהברואידיזמיםעתיקה).עבריתשלשונהמשורשאושורש

נהבראיזמים]העבריותהמליםהמודרנית.הישראליתבעבריתשולבו

שהומצאומונחיםכלומרפוסט-תלמודיות,המצאותכולןוביידישבאשכנזית

לא-ילידים.(שמית)עבריתדובריבידי

שמיתעברית-עשעעברית,-עאשכנזי'-א :הםשלהלן(הקיצורים

עבריתבהגייהנכתביםהעבריים-אשכנזייםהמונחיםיידיש.-יעתיקה,

 :הפשט~ת)לשםמודרניתישראלית

 mexakי ;'לחגוג' xagogעא- )'גח'טוביום <('לחגוג' maxn jontejי

פיעלאף'לקוי', lakuiעא-'מחיקה') mexak <(כמותי'גירעון ,'מחסור

גירעון]מחסור,[חסר, xeser, maxsor, geraonלספקעשויהחיתהש-עשע

 macliax, maclixan ,עם,יחד , muclaxעש-'מוצלח' muclexי ;'מחסור'

maclexan, mevurax . ,שהעבריתבעודסלאביבמונחמשתמשתהיידישלעתים

 <(עץ)'(של'גרעין slojי ,כגוןחדשהבהמצאהמשתמשתהאשכנזית

[הבראיזם]עבריתמלהממציאההיידישתכופות, . ma 'aragעא-אוקראינית)

עאעשע,-'עובר' vladי :העתיקהבעבריתהקייםמהמונחבמקצתהחורגת

veled ; יsvax 'עאעשע,-'שבחsevax בצורתסלאביות(מלים ')ל('שבח

C1C2aC3 כאשרנפוצות,הןconsonant = C ([עיצור]; יavade כמובן' ,'בוודאי

הןשבהםמקריםישבנוסף,[ודאי]. vadajארמית[בוודאי], bevadajעשע-

שמיותעבריותמליםשלשונהתפוצהישהאשכנזיתלעבריתוהןליידיש

האשכנזיתהעבריתוהןהיידישהןכלומר,פסאודו-עבריותומליםעתיקות

'ענוותן'. anvetanעאגםראואך'ביישן',עשע, bajsanב-משתמשות

והעבריתוהמדוברת,הכתובהשהיידיש,כךעלמצביעותאלועובדות

שפהשלגרסאותכשתישנהאלףלפניביחדגו ry ~הכתובה,האשכנזית,

דובריהתייחסושבוהאופןמןבהרבהשונהלאבאופןוזאת,משותפת.

הילידיותהמדוברותהשפותשביןלקשרזמן'אותובנימזרחית,אביתסל

הסלבונית.הכנסיהשלמדוברתהלאהכנסייתיתהסלאביתוביןשלהם

למילוניםכן(וכמואשכנזיתעבריתשללמילוןנואשותזקוקיםאנו )ב(

לאחראחרות).יהודיותשפותשלדובריםבידישהומצאההעבריתשלנפרדים

ההפתעה,למרבההפיקה,לאהעבריתללשוןהאקדמיהפעילות,שלמאהחצי

 .זהבנושאדברשום
השמיתהעבריתשלמפורטהשוואתישדקדוקלכךמצפההייתילבסוף, )ג(

יתמוךהסלאביתהמודרניתהישראליתוהעבריתומשנאית),(תנ"כיתהאמיתית
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העבריתשלבראשיתהשהתרחשההדה-לקסיפיקציהבהיפותיזתהואאף

המודרנית.

שלוהולכתגדלהבמידהמתבדר,בלשנייםולאבלשנייםממחקרים )ד(

פלסטיניתלשושלתבלבדשוליבאופןמתייחסיםזמננובנישהיהודיםודאות,

ופולקלוראתנוגרפיה ) 1 (שלהשוואתייםשמחקריםספקליאיןעתיקה.

והשפותהיידישדוברישלגנטייםמחקרים ) 2 (-וולא-יהודיים"יהודיים"

הדבר.אתיאששו-וסלאביתגרמנית-הקו-טריטוריאליות

המילוני,הרכיבבחידתאתהמניעהיידיש,שלאטימולוגישמילוןברגע )ה(

תלמידייוכלובת-הכחשה,עודתהיהלאוהדה-לקסיפיקציהזמין,יהיה

ה"עבדית"שלה"סלאביות"במחקרנעלמותדרכיםלפרוץהישראליתהעברית

המודרנית.
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ניטשה,בכנסכאן'מובאשתרגומהההרצאה,אתנשאפרקומישל ;בעתלית
פפחאילןפדרפ'שלהקודמותמסותיו ; 1964ביוליצדפת, ,בד~~יומון
האחרוןחלקוהואשנמצא""הזמן ;ם {1. ~~של-9ך , 4 , 1בגיליונותהתפרסמו

שתרגומוהמאמר,את ;פרוסטמרסלמאתהאבוד"הזמן"בעקבותשל
לפנישניםשבע , 1913בשנתפרוידזיגמונדפיוסםארד,כאןדואההמחודש

באוניברסיטתפילוסופיהלומדתקול;נועההעונג"לעקרון"מעבדשהתפרסם
ורדשלשידיה ; 7ם {l. ~~בארדדאהרוזןיואבשלקררםסיפור ;אביבתל

קבועבאופןמפרסםשדותנועםהמשודד ;ם {l. ~~בקבעדדךמופיעיםריבקין

ם. {l. ~~ב
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מתיישניםשאינםדבריםיש

 .קצרים-בישראלהמפריםבחנויותהמדףחיי
אנוימטעםשלהקודמותהחוברותאתשחיפשמילכלאבל

מוזלבמחירהראשוניםהגיליונותשמונתאתלרכושכעתמציעים

1 D.l}l!lע_J 
 ,,ידר•קריתכשה nמ 1

 5:ם J .l}l!l_ע
ח 1דפסרעתנתב

דרקיריתומחשכה

~,, 
נ{ם" l!lע.נ
לספחתעתכחב

 (רדיקליתומחשכה

,-! f 
,/i , ,r ~ .Jr.. 

·"' " /1/P;t :J\ג~ ,. .. '{'\, -· 
',: i#" ' ~ 
 ) ) ', IJ ,.y"ן

לאור:יצחקזכאי,אוריאןפרוזה:פרח:דליהנאמן,יעלקופרמן,מאיהשירה: 1~ו,נ(ס

שכופר:עודדפפה,אילןפיופרברג,גבריאלשחורי,ויערהישראליתמימטות:

שלחעוזשברי,עדניהקפקא,פרנץר, oקורופאחוליותרגומים:

איני,לאהפרוזה:פונופ: wנתרי-מוושבתאי,אהרןלאור,יצחקדוחן,שישירה: 2~ו,נ(ס

מופרענתלאור,יצחקגרשי,נעמהבאופלו,גיודיתמטות:שור:ף oא , oוייתמר

ופיין, wויופגנרודוויגדרוויש,מחמודתרגומים:שכופר:עודדפרוידנופל,וגדעון

איןבינתייםנאזרה,שלחעוזקפקא,פרנץמונופארה,אאוגיניוחיווי, oאליא

כולו]ופ oהלרוכשיזולתלהשיגה

גליל'לילךפרוזה:להב:הילהגרינבאום,אלישבעאלופמן-קידר'רונןשירה: 3"ו,נ(ס

מופר,ענתחידר,ן oחגרשי,נעמהבויארין,דניאלמטות:נאמן:יערלאור,יצחק

תרגומים:רז-קרקוצקין:אמנוןקורן,ארינהפרנקל-אלרואי,ופלמשעני,דרור

שאמיעאידהקפקא,פרנץפארה,ניקנורברכופ,ברופולופ

פרוזה:ז: wלהב,הילהצבר,שמעון , wהיררוני , oאשרוןאליהו,אלישירה: 4 סJנ~"

אפרתמחוזאי,יואבלאור,יצחקמטות:לאור:יצחקגרי,דיתהאיני,לאה

קורופ , oבורוגוןר oתרגומים:רוז:ג'קליןפפה,אילןפרלמן,נאוריגר o ,תאי wנחו

w וויופרo 

מבצעבמחיר 8עד iגיליונות

lfO נmנ 5 +[גיליוןלmמשלוח]דמי

ייהשכמהייעמותתלפקודתהמחאהשילחוהחוברותלהזמנת

לרכוששברצונכםהגיליונותממפר X ffiJ lf5מךעל



מבצעבמחיר 8עד ~גיליונות

המםות,מיטבאתתקראואלוגיליונותבשמונה

בעברית,שהתפרסמו-ותרגוםמקור-השירההפרוזה,

וההגותהמפרותשלהמםחורלעברפזילהללאפשרות,ללא

5 D.l}lflע_l 
ת nוחפתעn:נב

קידרליתומחשהכ

6 D.l}lflע_l 

רדקיליתבח 111nמ 1

~ 
,, .. , 

... f ,,,· 
·'!"'-j'. 

7 D.l}lflע_l 
n:;, ;למפתחעת .נ

דריקלtז'מוהנשור

8 D.l}lflע_l 

m ק-דרליתשחבה

1 ' ' 

. 

' 
נמרודלהב,הילהכרמלי,עודד , wהיררוני , oבולורגון oאברון,נדבשירה: s~ו:ינJס

 .דפנילאור,יצחקאורלב,איתמרפרוזה:שבתאי:אהרןצלאן,פאולמתן,
דעואלז,חייםדלז,זיירבוגר,גיוןות: oמשברי:עדניהנאמן,יעלבונה, oלי
 ,,רויאללמן,פרנאוריגל o ,לאוריצחקזנדבנק,שמעון ,הנדלאריאלקי, oלו

רזדפנהרגב,יואל , lפינןjהרולד ,"יfנ

 jנברג: lןW jליאורלוי,פרימולהב,הילה ,לאוריצחקולין, Dאיאירשירה: 6~ו:ן,וJס
 1מיכלנאמן,יעלדה-האן,ישראליעקבגליל'לילך ,jן l 'אלמאעמחמדפרוזה:
טלפרלמן,נאוריגל oמןjר,עגתקי, oחומנועםבמבה,אשירות: oמפאר:

קורןאריגהפרגקל-אלרואי,

להב,הילה ,לאוריצחקדוחן,שיבולג,דאוואןורין, oאיאיראליהו,אלישירה: 7~ו:ינJס

ישראליעקבאיני,לאהפרוזה:שודת: DlJIJוילקה,מריה l]"lךיבקין,ורד

 , oדייויאוריגיגצבורג,קולובדיו,אלןאלןjוח'י,גאאלות: oמרוזן:יואבהאן,דה
ת WlJגדעוןלאור,יצחקחלוזין-דברת,לין

 ,ליקטר, oגליתמתן,נמרודלוין,דודלהב,הילה , oהופקיגמגליגירודשירה: 8~ו:ן.ןJס
שחר:יןדיתשדות, DlJIJשבתאי,אהרן ,'"יfיראדריאןריבקין,ורדקי, oקורדוגרון

 ,פאר:מיכללןjי, Dא wרנאמן,יעלןjנברג, oגךקה oפרגציאיתן,מעיןפרוזה:
 1אבילאור,יצחקישורון,אבותןjל, lTעדית , Dהעמירהבאומן,ןJ jזיגמןוח: oמ
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