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בן·•א•רסיגל

משרדשירישני

עבודהכפוית

ךקים iJ ????סלק.תלאע,בוןה,~פי~ת י~~
~ז:קיןתל~יותtק~רי~ת~~לי~ה י~~ב"ק.ר [iכות, Qך

ע,בוןה~פי~ת י~~ 'דל??~??~ןארוד 'ל~~בוןת
לם W ??זpבוד ry~לךד~הךד~הן~ה~דריסה

ו.אשת ary ~ס?? ,םי~~~יע.~ים~ידזpת ryלו ,זקבוד ryס
ן.ןוספתהתיעלית,ן.ןוספתבשבילחנפהמח~כת

 ·: ·:-:- : . ·: ·: . : . ז··-: ·:·:-:

~ריז?ה ק~,ע~~גוררתךזp~עזק~ליםך~סרזpלוtקיםח"ק

אי;;נלי~~ליי דל~~~י~~ליי לה~??~~לי ,הןr:י~ iJ~ציל
סת 15ע wבכ ·ס~~כי:יםלz:ריקל 9~ק~פוך~טדקז.אתב wלס

למשרדדרכיאתסוללתאנישלוש,שששז-ןיםאפסאפס
."' ."' ."' ."' : -' '' T ' -: •: '." '.' ' : -T : ' : 

?? ry קךים~קו~הןרt~ילמיתך.ק.ךדי~קיןהךז?לושtקTה
~.ךתאו~ז?הלה Q ~זpל~~.קךה~ז~קיםי:;נטיסק 9ךריס~ים~טיס

4 . o ל~די~ר 1ל~חיזiZ ז;ילי~לw עו?.ךת י~~ ,:זקןזיל~ס~יק~~הי
D, קיםt~קןה,~חיזt~זP.!ק.לל~:ם 5/~ע..רר הpז. 

 .ז~דליזייד .ה~?ז ו~~tקיןהכובך?.תל"א י~~
סליחה.
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מזכירה

ראיתםל"אמעולםדי-שלחניתמזכירהאני
 ''. •: T ··' •ז:·.. ז·:- ·-:

באנגליתאוא·רגלית.כמונידי-שלחניתמזכירה
 •::-: ·:--'· T •ד:·.. ד·:-

??ז:יי iZל"א~עולם . 12985מק"ט 803ך~םן;ןס.

קו~ה , 1918מס'~ךל.ת~לי~יטי [i .ה~כג~~ iJ~ד
 ת~ר~ד??~י i?.vד~ף-~ןף~לסד~לילוש, w~יניס

~ד 5/לי~שה·~דסד. w ~ .י~~י~~לה. י~י:fzז~~??הידית
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סקלר:קיפוףיבוב ?tד;ת R ~~~דד;תו~זקנו:קיד;ן ,גן~~

~ג.וילוחזץ.ל~ע,ל;ת 1soה. f ~~ w~סקים~זק~יסד~ס.
~לול ם~~ .ה~ל~~נ;ףז;ימוגת~ךים, ?Q7~רו~~ח;ןי

 .ה~ wq ~ע.~ןה. 1ס~שגזה wfוזקקיגןה. י~;:~

 . ד~~~ 7PiJלע;~ך~ןס~סןשד~לי~ת~~~יסה י~~
ו;ו~ךכ;ת 7PiJק~נ;ת, iJד~לי~תך~יצךםלא~ע;לם~ע;לם,

~ tp ,לךאש;ן ט~~ס;ך;ל~א;ךג.וםןפ;תpב"קדז. 
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~טון ~וג~~ iJ~י
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ד~ד 7דו~הל"א י~~
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 •:•:;· •• : T ן••: •ן;•:- ד-:--
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-דד- ·::-:· ..
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T : ••• ."' :• 

ו:.ז~לסךיצ:רי
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והחרפההשעמוםעםהשתנועונות 12
• : -• -• : ; -:• ; T 

קית 9~דלי Wם wס
!ה Qס~לךחנ;יו:.ז~םחנ;י~.רד

שליחברהשל
 . ·: ד··-: ."

עכשרכאמריקהאוליהיא
 ז:- ז··:ד:- .

מסתתרואני -·-. . . -.. 
מטנפתיונהכאןיש

•• T T : ,\ ."" ."" 

אוטונוt;כים~יד

כרכבתאביבלתלאסעאני
;-• ••• -: " T • ; -:• :• 
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יזקמ;?.הל~:ם t'fש;זבטזקמי~ל י~~
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זקש ןג;:;אילי~ז;זס:יג:רי
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 דג;:;ד??ל"א י~~
!ד;תן;נ;תנןם

 דג;:;ד??ל"א

 דג;:;ד??ל"א

 1 " ם~11י~
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תדאו
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ך;קד י~~

ך;קד! י~~

 !ך;קדהואז:יךאו'

 ן?;; ן?;;

ך;קד י~~
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:-T ••• T : TT 

כ;ךדי;ת i;lל
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~אן , 5~ד 9 ~ס;ל; ;ל'~לה tfדי 9
לאפרהזפחשבהאתמפ;ךך

: •· :• --: T T : •• :' 

 .וךי;סtקלסד~ל~וזpם ש.~;נז~ד'ןח;ק
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 • •- T •: '- ••ז
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--: T ••:ד:ז

זpל.גן fד- lJtt ,ה~~~ך;~סשוב,ל"א
 .כאפרוהתערבבהעציםעלירד

 ·:··ד ··:-:·: ···ד--ז

ij ~~זp~ךרקודי;ך~ י~~ ,ת~ 9מו הipז
שמעתיאבלעקום,

T :-ד ז-:· 

pזtt ו~ז;רs??.רךז:.זקז;ר ,ה~ירipז
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~!רות ת.ק.ל~??זp~ז;ר.ךה ?i27 י~~
ךזטנrמום.

אן f , 5~ר 9 ~ס;ל; ;ל'~?ה 9רי 9
צבאיתשמיכהישמתחתיונפניםנמתח
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--- .. •• T-ד ; ' • •:- •• :

D, ~~~ץ ~ ry .היןה.ך~ה;
ליזp~ש?ס~יד~נך~~של"א י~~
 י~~pזיאן fזpלקים 9ךיסך~הע;ך

~זpל.ג~יק 9?ס~ריר
ס~?סד??נ;ןת~~ךתןם.פ"ג 9ל

ו;ךק.ת,

 .~ל 1J ~ tPIJרי 9 ~רססךר

בבוקרפתק

 ד;פ;~~ד 9ס~~יש v~סה
-תשמעשוברטששר

:· T :•; ' • ; -

הגרמנית
-:•; T • 

;וזpפ.ט 7צ:ררזייד .ם~~- IJ ~היא
נשוללצוניאלאולהסביר,

: -: " ."" T T : : ·• " 

וחזור
: . 

 D-!.Jl!l 14מ



11 

ח'דאשזיאד

במתאבדות,ליפהקצרותהודעותעשרים
הפלסטיניתפלאתסילביה

1 . 

בערבשליהמקלחתאריחיעלשרועהיקדה,מתאבדתבגופתך'אעשהומה

שאתהאלההחדשיםהגרביוניםאתהבאתמניןואגב,הזה?הקדהפלסטיני

לא?בהוצאות,לצמצםסיכמנוהדי ?לובשת

2 . 

כמוך?מתהאויזקנהילדיםבובתגופתךלידכשהשארתלומד,התכוונתמה

3 . 

נקבתשלהאחרונותנשימותיהאתלבדוקהולכתשאתליאמדתהתאבדת?למה

ונפלהבשוגגהחלוןבזגוגיתונחבטהבטעותלביתנושנכנסההמדממת,הנשר

שוםמצאתיולאמתה,הייתהמרתף,בחדדאותךלחפשוכשירדתימתה,כמעט

כן.גםנעלםעצמושהחדרמוזרמהנשר,נקבת

4 . 

 .כעסךאתמביןלאאני ?המתאבדתיקידתיבגידה,היאמהבבקשה,ליותגידי
קדלההיה .בושתגרדשלי'לטקסטידידתךאתלהזמיןהיהשעשיתימהכל

גופה.עלמילדתיגלימתאתפרשתיאזלידידת.ך

 !ובנאליתמטופשתסיבהאיזוזה,בגללשהתאבדתליתגידיאלדק

i 

1 
ד

5 . 

עמדתי,יהודי.היההנטושהבכנסייהכתפיעלשטפחהנחמדשהאישידעתילא

הקירבראששנהעשריםלפנישנחרטולשמותינו,מתחתשלי,יקדהמתאבדת

עפהופתאוםהקיר,בחריץלבנהמטפחתשדחפנוביוםזוכרת?והעבה,העתיק

מהרגעפחדת.אתחייכתי,אניכתפך,עלמתהונפלההחריץ,מןהנשרנקבתלה

 .ליתאמיניקוסם,הייתילאהשתנית.פשוטההוא

6 . 

אניוסטאטית.שקטהכזאתכשאתלפחותיקידתי,מתהכשאתטובנראיתאת

ולנשקאותך.לשעמםבלילעשותשנשבעתיכמוראשך,שעדותאתלספודיכול

 1ltוכ c'l!l!-ע.ו
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בהם.ארתךשינשקואוהבתלאשאתבחלקיםארתך

ד.

הקשרעלבשאלותאותייטרידובטחהם .אתקשרלאלא,למשטרה.אתקשר

מארדיכעסוהםרווק,גברשלבביתשישנתתדעשלךהמשפחהואזבינינו,

שלי.במקלחתשרועהיפהגרפההירגעיאתקשר,לאלא,שרב.ארתךוירצחו

8 . 

שרועהיפהגרפההרי,אהבתי?שכההמוזרהבדרכךסיפוריאתעכשיויקראמי

 .ביתיבמקלחת
בחדדלישרןנאלץאניואזמהבית,אותימגרשתאתבתחביר,נכשלכשאני

פרפריאתצדוכשאניהקפואים,העקרביםלמפתמתחתהמשוגעמרהיבשל

 .כתפיירחעלוברכהבכוחאותימחבקתאתהבורחות,המליםביעדהמשמעות

9 . 

חשבוןעלשקלים 1,000בתמפרעהקיבלתישהתאבדת:אחדיקדהמהלךאספר

ספדפיוסםדרווישמחמודתרעה.פלסטינימקליעדגליבכףנפצעתיהמשכורת,

מחייכת?אתלמהההעדר"."בנוכחותרשמוחדש

10 . 

גדולהאבןבמתנהלךנותנתודלףשררידג'יניהחלמתלמהיודעאניעכשיו

בתשוקהבאינטרנט,חיפשתולמהמהודר,תנודבמתנהלךנותנתפלאתרסילביה

הרעידהלמהיודעאניעכשיוהיפות.המתאבדותשלהביוגרפיותאתכל-כךעזה

 .יומךאתושיבשה"נשר"המלהארתך

11 . 

אלחמדאלארמוןלנסועסיכמנולאהאםהתאבדת?למהארתךשאלתיכבדאגב,

תמידשלנרהבעיההשעה?מההמזדקרתאדירתאתלשאולכדיבאנדלוסיה

חיים.אנחנוזמןבאיזהידענושלאחיתה

12 . 

הוארכיתולעת,שניםאלפילפניהיהשהנשרפעםליאמדת .נזכרתיעכשיו

גרפהשלך,להתאבדותקשורזהכלמהאבללנשר.שהפךעדוסבלנלחם

 .ביתיבמקלחתמשעממתלאשרועה

13 . 

לישרן?ורוצהעייףכשאני ,עכשיובגופתךאעשהמה

 14ם J!-ע.ויtנ



 13כמתאבדותליפה

14 . 

 !להשתיןרוצהאניהאסלה,מןקצתהתרחקי

15 • 

אותםולתתעגילייךאתלגנוברוצהאנישלי,צעידהגופהידך,אתהושיטי

מתה.לאשעודלחברתיבמתנה

16 • 

דילייהיהעכשיוהמצערת.היעדרותךתהיהיפהכמהנזכרתיעכשיו !וראו

ומונוטוניתחיוורתכמהיודעתאתהרי .ונשרגופהעלחדשלטקסטמרחב

ומחוויות.מרעיונותצחיחההיאוכמהארצנו

17 . 

והותיראתמולשהתאבדאומריםפרקו?עללדברשהירכהידידנואתזוכרתאת

הרחב.לשכליגדולמספיקלבלמצואהצלחתילאבלבד:אחתשורהאחריו

18 . 

בגופות?היפהאהובתי,ירוק,תהלךבאתה,כוסמכיןאני

19 . 

מהחלון."אציץהדלת,אתאפתחלא !אלוהים !בדלתדופקמישהו !יקירתי

הגדולאחד,נשרדלתי.עלמקישותנשריםשלאדירותלהקותאלוהים."

 .בביתנוהתנגשהאשדהנשרנקבתשלגופתהאתכנפיועלנושאביניהם,

20 . 

יקרהאשהשלגופהכלשהובמקוםישחולם,לאאנילא, ,משנתיעכשיואקום

 .היכןזוכרלאאניאבלללבי."מאד

אדמלינכילמערבית

 1ltנ{ם l!lמ



14 

לאוריצחק

כבודשלחוב

בשםמסה"הארץ"שלוספרות"ב"תדבותפידסמתי , 1994סתיוהשנה,בראש

אותךכותבים"אנולהוקראתיאותההרחבתיכךאחדהקרועה"."הלשון

-.) 1995המאוחד,הקיבוץבהוצאתזה,שםשנשאבספרהופיעהגם(כךמולדת"

במסה:כתבתיהיתדבין

החדש,הלאומיהנראטיבמןחלקעכשיונהיההנוף."תחתשקבורממהההתעלמות
עללהישפטעודצריךלאהמדינה""דודשקרוימה .צבעונירקעציורבעזרתהבנוי

בעגנון,מקריאהשובלהתרגשהעזושחבריונכוןעצמו.עלאמרהזהשה"דור"מהידי

אתלשרתלנכונותבאשראבלפנפילוב","אנשיאתשקראומהם,הבוגריםלעומת

הנאמנותאתהמירוצייתנים,יותרעודהיואלאמרדו,שלאבלבדזולאהקולקטיב,

"כולנו".שללמדינהבנאמנותמגד,שלאושמיד,שללתנועהאומוסינזון,שללתנועה

 ) 158עמ'מולדת",אותךכותבים("אנו

העבריתהספרותהשתתפהשבוהאופןאתניתחתירביםעמודיםפניעל

יזהר,ס.מאתחזעה","ח'דבתאתלהוציא .הארץשלהפלסטיניהעבדבמחיקת

סוףמעיןחיתהובעצםהמלחמה,סוףלקראת ,-1949בשהתפרסמהנובלה

עםפעולההעבריתהספרותשיתפהשלפני-המדינה,בחייםספרותיפרקשל

אליוחדש,מרחבובנייתהעבדשלגמורהמחיקהבן-גוריון:שלהגדולהמפעל

לשונםכילדבר,יכולתלהםאיןכאן,נמצאיםהםאםמבחוץ.הערביםמגיעים

שללקונצרטיםללכתאוביאליקאתלצטטעליהםמדברים,הםוכאשדקוצצה,

איזופיוסםשקדגרשוןפדופ'זעם.אזעודדההמסההפילהרמונית.התזמורת

(לגלוג"אחד"הכותרתבאמצעותשכתבתימהעלוליגלגב"אלפיים"תגובה

לקולוניאליזםסימפטומטיהאחד,עללחשובהמאמץעלופאתטימבולבל

אחדות.תגובותגםהגיעוהארץ).ילידיאושואהקודבנותולדובריו,הישראלי

שלאמשוםהשתהתה,אחתודקעצמו,המסותבספרכבדביטוילידיבאוחלקן

וספרות"מ"תדבותישןעיתוןגזירליוותההיאבה.לעשותבדיוקמהידעתי

צורףלגזירמעליו.הופיעלאמחברוששםסיפורובו , 25.4.1958"הארץ",של

הגדול:חלקוהנהכתיבה.במכונתכתובמכתב

 1יt~ם 17,1!1



 15כברדשלחרב

 22 . 9.1994קרפנהאגן

רב.שלרםלאור,יצחקלמר

וכתבתילהערשהייתיפרשהישאןביתהעירתושבישלגירושםעלסיפורלוטה

שדה""חלקתהסיפורלספרות.מוספיםבדפיקבוריםשנותרוסיפוריםמספראודותיה

ייתכןהמדינה.להכרזתשנים 10יובללרגלספרותיתתחרותשערךב"הארץ"פורסם

החגיגה.שלהשניצידהאתלהראותביקשתמוזבנימיןכי

בענייןסיפור .ענייןברתמצאכימעריך .מחברושםהסיפורמןהושמטמהמשרם

הסיפוריםשני . 1961אוקטובר 13ב"המשמר"ב"עלפורסםשאןביתתושביגירוש

 ] ... [לטראומהלישהפךהגירושלאחרכשנהי 1949בשנתחמריהבקיבוץנכתבו

זהביאליהו

ל"קרלשידרגםרמשםרבותשניםמשךלסקנדינביה"הארץ"שליחהיהזהבי

שהיהגםברוראבלכלשהי,לעריכההיהראוישסיפורולהיותיכולישראל".

זכהאשרהמחבר'שםהושמטכיצדמרבןלאואופןפנים(ובשרםלפרסראוי

העשור).שנתלכברדבתחרותהשניבפרס

העברית,בפרוזההאחדת""האופציהעלמצביעהזהשהסיפורגםליבדור

האסתטיקהעלהמדינה","דורשקרוימהכיסהרעליההתפתחה,שלאזר

ברוראידיארלרגית"."לאבתרדתמידשהסתתרהזרשלו,רהאידיארלרגיה

אפשרואולם,פוליטי".ה"לאהמתגבש,לשיחמחוץנשארזהבישלשהסיפור

 .-1923בעזהבעירנולדזהביזה.מכירוןהסיפורעללדירןנקודותערדלהוסיף

ברחהלמתיישבים,הילידיםביןהסכסוךשלראשיתו ' 1929שלהדמיםבאירועי

איןלאלכסנדריה.עזהבעירשחיההקטנההיהודיתהקהילהעםביחדמשפחתו

כלומר,השיח.שלגבולותיובשלהסתםמןמדוע?בסיפור.כר tהללולזיכרונות

הבולט,נציגוהיההסתם,מןשיזהר,כזהכלשהו,משיחחלקהיההזההסיפורגם

המדינה".דור"ספררתשנקראמהבתרךנבלעהואשגםעד

לחוקריכליםלתתשקיוויתימשרםכתבתימולדת"ארתךכותבים"אנואת

אניזאת,ובכלתמים.שהייתילהיותיכולוההשתקה.השתיקהעללכתובספררת

ובכלהראשון'העשורשלהספרותבמוספיקדחתנישחיפושאפשרשרב:מציע

המובאתהנזעמתזרכמרעדריות,ערדלהעלותירכלספרותיים,עתכתבימיני

למדינתהעשיריהעצמאותיוםלכברדב"הארץ",שהתפרסמהכמרכלשונה,כאן

בעיצומההביןשלאהציוניהשמאלבתרךהיחידהיהלאהריזהביאליהו .ישראל

ורקמקומם,אתלפנותהענייםהפלאחיםשלדינםנגזרכיצדהמלחמהשל

לפשע.שותףהיהכיהביןמעשהלאחר
שלחרבהואכאןהמתפרסםהסיפור .-2006בבקרפנהאגןנפטרזהביאליהו

שנה.חמישיםמקץהמוחזרכברד,

• 14 D-!c'~~ 
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זהביאליהו

שדהחלקת

אלמשתפלבמדרוןטרשיםפיסת .ל ttבטיקרקעחלקתחיתהלאבו-עיסא

עץכפחמישחומיםבזלתאבנישלצרורותומזה,מזהבההיוסלעיםהכביש.

עדהפורה.העפרקומץעלהמכסותאבניםהרבהוהרבהחמהבלהטשנאכלו

נכון,ואלמסולע,מדרוןאםבלתיזוחיתהלאעצמה,לחלקהקרבהייתשלא

הצליחכיצדשבעתייםתמהתבחלקתו,זורעשהיהוהפולהבצלגבעולילמראה

נעיצהעםמידהסכיןשנמעךבלאאלה,בטרשיםעץמחרשתלנעוץאבו-עיסא

ראשונה.

שיערשלופיסותקמטיםחרושיפניואבו-עיסא,היהחמישיםכבןזקןפלח

עץרגלאחריווגוררהאחתרגלועלמדדהוהואהמזיע,למצחודבוקותשיבה

קתעלגופוכובדבמלואנשענתוימינווהשוט,המושכותבשמאלתותבת;

סלעיםבזריזותבעוקפווימינה,שמאלהומכוונהפרדתואתמזרזוהואהמחרשה

לילותרבים,קיץובלילותעכביש."קורישלכרשתמאחוריונמתחיםותלמים
בידשהזרימהזוהמים,תעלתשלהעפרסכריבצומתנפגשיםהיינועתשרב,

אורביםנפגשים,היינולכמישה,קרוביםשהיולשתיליםדליםזרמיםקפוצה

אתממנוחומסהשנייהאאדמתו,אלללכתגבומפנההראשוןובעודלזהזה

בבקעתשדותשלהםהפלחיםאחדהיהאבו-עיסא .לשדותיוהזורמתהמיםמנת

המיםזרמיאתמטההיהבידיו,כשהמעדרהכרתי.לאממנוחרוץופלחהטואל,

בשדהו.לשוואנשפכהלאאחתטיפהאףאמונה.בידבמדרוןומכוונםואנהאנה

והמיםאבו-עיסאשל"תורו"שנסתייםלאחרומכמישצמאנשארלאשתילאף

לרשותנו.ועברו-חזרושחר,עםממנונלקחו

בקעתוצרה,ארוכהבקעהנתרחבהאבו-עיסאשלמחלקתומעטלמעלה

שהטרקטורעדצרותכהוארוכות,צרותחלקותכמהלנוהיוזובבקעה .הטואל

כפיחלקותינואתלהשקותהצלחנולאמעולםאנו .בהןלסובמתקשההיה

המספואבחלקתהתירסהיהמוריקים,מדרונוטרשיבעודאבו-עיסא.שהצליח

שייבלעועדיגדלגדולתירסהלואילד."כקומתקומתובערוגות,מצהיבשלנו

המים,אתרוו~ךהותלמיאךבמשורה,המיםניתנולנו,כמולו,ורכבו!פרשבו

מאפירההשנייהמחציתובעודהשדהמחציתאתמציפיםהמיםהיואצלנוואילו

חרבותה.מחמת

 1lt~וכ l!lמ



 17שדהחלקת

מטיםהיורביםעפרסכריכולה,הבקעהאתמפרנסתחיתהאחתמיםתעלת

הפרידוכבדיםבזלתוסלעילאדמת-הבקעההיורביםבעלים .עבדלכלהמיםאת

זה,פסהיהצדכהקרקע.שלצדפסנשתיירמהפלחיםאחדלכלהחלקות.בין

ולחזורלסרבעליושהיהפעםכלהשכניםבחלקותפוגעהיהשהטרקטורעד

הגבולאבניכלאתונסיטיבראיוםכיבדעתנוהעלינולאימיםאותםלתלם.

קצה.אלמקצהחודשיהיהוהכבדהגדולוהטרקטורהצדהשבבקעה

• • • 

וחיבלתיבאתיההואליוםקודםשניםשבע !להתרחשהדבריםמיהרומהעד

מזדן,ללאמיטהזהבצריףחיתההבקעה.לצדיגבערנת,עלהעומדצריףאל

לחפשלחצרויצאתיושק,מזוודהצדרדרתי,אתלמטהמתחתאלהטלתיואני

אספתי .צעדיובראשיתחדשלחברלעזורזמןלאישהיהלא .המתכןמקרםאת

היום,למחרת .מזדןלעצמיוהכנתיקש fא.חיםמילריקיםשקיםשלרשהבדרכי

מזה.פשוטדברלך"אין-המיםאתר'להביא'לשדהלצאתעליהוטללי,נאמד

לסכרשתגיעעדהזרםכנגדולךהראשיתהמיםתעלתאתמצאלשדה,צא

הדפנותמןהמיםיפרצושלאלשמור iעליהמים.תעלתמסתעפתממנוהראשי,

לאפך".מתחתאותם'יגנבו'ושלא

הלהכןאםאלאבסודם,הטירוןאתלהכניסזמןלאישהיהלא .וקצרפשוט

זה.במקרםאינוומקומרמוחלטשרטה

אצללשדרת.ויצאתיטוריהנטלתיהצריף,מןיצאתיארדבטרם .ברקדבא

גרפהבצלחבריהיהוהדפתןנפטמנודתדלקההפח,לסככתמתחתהפדות,

ברקד-אךמזמן,שכחתירביםבקדיםהכיריים.דלקובמטבחהפדות.אחתשל

לדאותהלבכאבמהבטראל'יבשיםשדרתאותםלשדה,שיצאתיזה,ראשון

גדולמעייןנבעבגלבוע,ההדיםלדגלישם,איעלרפי-צמא.שחיםהצמחיםאת

שלסמיכהדשת .הטראלבקעתזולתרבים,לשדרתמימיואתמספקשהיה

והןבהד,המיםתעלתאתבאבןשחצבוהרומאיםכימישימיהמים,תעלות

פחתולבקעה,המיםשבארעדלכן'איעת.ארתהבןבניידככלורעועותסדוקות

נותרהלאבמערב,ההדיםלדגליהנובעהאדיר'הזרםומןוהלכופחתווהלכו'
וחוזרתבדעתה,נמלכתספקקדימהזורמתספקברדדה,מיםאמתאםבלתי

וארבעיםמאהביןונחלקוהמיםזרמוולילותימיםשבעהבקרקע.ונספגתושבה

תרד .חלקתוגודללפינקבעהיהפלחכלשלתרדובבקעה.הקרקעחלקות

זקד~יםחדלולאהשנהימותכלבמים.משימושליהנותזכרתהיהפירושוזה
אתושבחרלפתעכולםחדלואר-אזהחורף.ימותאתלהוציאהפלחים,בין

14 D-!cll!I~ 
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התעלהלקצהעדמפריעבאיןזורמיםהיווהמיםהאביב,לבואעדמריבותיהם,

 .לירדןלכביש,מעברשחוליכםקטןואדיאלוכשתפכו
לאהמים,זכותעלעצמםלביןבינםהפלחיםרבולולאכי •לוודאיקרוב

מוכריםהמים,ממקורביותרמרוחקותשחלקותיהםאלהשבהם,המקופחיםהיו

פלחיםהיואותןוהמוכריםבטואל,לנוהיושדהחלקותעשריםאדמתם.את

רובםליהודים.זה,אחרבזהי~~רין.אלובשדותליבוללזכותמתקווהשנואשו
יצליחוכיצדדעתםנתנולשדותיהם,המיםאתלהביאשדאגוויותרהיו,עצלים

מכלופחותמים,גבינתשלמשטרשררבבקעהשכניהם.מאתהמיםאתלגנוב

בה.שנצטברוהבוץהסיףמןלנקותהלתעלה,לדאוגהמיםעלהנציםטרחו

המיםתעלתלצדיבשדותמפסיעהייתישעהלפי .במאוחרשלמדתידבריםאלו

בתעלהנפלאותלחולליוכלעמוקה,מחרשהבעזרתשטרקטורבדעתיומעלה

זו.מוזנחת

••• 

היינולאכיייתכןהפלחים.יתרככלפלחאםבלתילגבי,היה,לאאבו-עיסא

בלילהיצאבשדהוהשתיליםצמאווכאשרככולם,ממשנהגלולאנפגשים

שביןלילהשעתחיתהשדהו.אתולהשקותולנסותהתעלהמןמיםמעטלגנוב

שאינםשדותלעברהתעלהמןהיוצאזרםלעינינצנץכאשרלשחר,חצות

שבאתיעדהגנובהזרםבעקבותוהלכתיהפרצהאתסתמתיראשיתשדותינו.

כורעאניובעודהשדהבתלמיזורמתהמיםשאריתחיתהעדייןטרשים,למדרון

נקישותשמעתילגערה,הראויהמעשהבעלאתבאפילהלראותלהיטיבארצה

וגוררהאחתרגלועלמדדהכשהואעביה,עטוףפלחדמותראיתיבסלע.עץ
-TT 

אתכיווןבוקטן'מעדרובידוהתלמיםמעלכפוףהיהראשו .עץרגלאחריו

 .ולכאןלכאןבזריזותהמים
מלאכתלמראהאדםשחשההנאהחיתהקולי,מהריםע,~דגך~יאשרהסיבה

רבוץאניובעודבמדרון,שדהלהשקותקשהכמההבנתיוזריזה.נאהכפיים

והמיםהזרמים,אתבמעדרומסיטאבו-עיסא,האיש,היהכבד,סלעשלבצלו

היההאישבדרכם.צמחכלמרוויםכשהםהירח,לנוגהפניניםשלכרשתריצדו

רגלואתאחריומגרורבעדושעצרוהסלעיםאתועוברוקופץבזריזותמדדה

למעדרוהניחקרה,מההביןעיןכהרףמזרום.המיםפסקווהנההתותבת."

קמתיעתה .ממצחוהזיעהנטפיאתולמחותלפושועמדכתפומעללשמוט

תרעומתחסרבקולעליוהרעמתיגנב-מים!"הללו,המעשים"מה-קומתי.מלוא

אתה?"מי"אתה, .מעדרואתהריםמבוהלתובתנועהלרגענפחדהואאמיתית.
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 19שדהחלקת

כיולבקשלהתחנןניסהשומר,הנניכימשהביןהכירני.לאוהואהייתיחדש

היבש.הבצלמעטאתסיגריה,כעישוןהשעה,כמחציתאךלהשקותלוארשה

מלאכתך?",אתשתכלהעדנמתיןבשדותינו,בינתייםאנחנונעשה"רמה

שאלתיר.

בזבזנות.בשניהםנוהגיםואתםדנים,רמיםדבכסףלכםהדי"אתם

המיםטיפותאתמבזבזיםאתםהאדמה.מןיבוללהוציאכיצדיודעיםאינכם

היקרות."

תחת ,ואני .הבוגדהאישבינתאתהביעוהמקומטותפניו .בדבריואמתחיתה

אלהערלהבמשעולרשלחתירהמיםלתעלתבראנועדאחדירמשנתירלו,לענות

לבקעה.מעלכפרו,

••• 

דניםימיםהמים.בשמירתעסקתישניםלשלושקרובנפגשנו.תכופותלא

שדב,בימותועתים,כסדרםזורמיםשהמיםעתיםומשעממים.ממושכיםולילות

המיםאתולגנובלצאתנהגנותכופותעפעף.ח~דסבטרםופרסקיםחומקים

מדרכיסטיתיפעמיםאךבאבר·עיסא,פגשתידחוקותלעתים .לנרעשרכאשד

לאנובליםשדותינוכי ,עצמיאתולנחםשדהראתלדאותכדילחלקתווסרתי

לדברישהקשבתיבעת .הנכוןבמעשההמחסורבשלאלאבמים,המחסורבשל

חלקתואחת:תשובהלערמתםמפטירהייתיוהידק,המספואמגדלישלהייאוש

אבר·שהשםסקרנים,כתריסרסביביאספתיאחתשבת .במדרוןאבר-עיסאשל

וכבעלמדרונית,טרשיםחלקתארתהאלבראשםויצאתימדגיזם,החלעיסא

"גםואמדתי:כרסתניים,היושתרמיליוהפילעלבגאותהצבעתיעצמוהעסק

והביעובראשםהניעואורחישדהר!"אתדאואךלנר,מאשדמיםיותראיןלו

הבאתיכאשדדב,כברדלאבר·עיסאעשיתיאחדיום .הזקןאתלדאותמשאלה

 .בעבודתועוסקלראותומשאלהוהבענוידייםלחצנו .לניקודחבריאתאליו
כשהואהנערים,לעינינו,משחקוהיהפניוקמטילביןגאהחיוךהחמיקהזקן

 .צאןכבעדרבמיםנוהג
זהביקודלאחדקצרזמן .בשדהואבר·עיסאאתשדאיתיאחרונהפעםזרחיתה

הםלחוצפתם.סבלנותישכלתהלאחדבטראל,הפלחיםעםבמדינהנסתכסכתי

שדותיהםעלסוסתיאתלהעלותהחלטתיואנימוראללאהמיםאתגונביםהיו

שהללוולאחדבטראלדברלשםנהפכתיהרכים.שתיליהםאתבזדוןולרמוס

מתוךיצאתיאלות,בראשילrכ wרלסוסתימעללשרמטניופעמייםפעםניסר

אבר·שללחלקתוחזרתילאפחות.מסוכנתפרנסהלעצמיומצאתיכולוהעסק
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וחיתהנהפכהוהבקעההטראלמןהפלחיםושאדהואשנעלמולאחדאלאעיסא

מים""שמידתוהסעיףלקצהמקצהבהחודששהטרקטוראחת,לחלקת-ענק

העבודה.סידורמלוחנמחק

• • • 

להרוויחהצדדיםמשניאחדהיהעתידשבסופהנמנעתבלתיהתרחשותחיתה

בלבלנרעושיםהםהיואשדאתלפלחיםרעשינוזכינואנו .להפסידרארהכלאת

לאחדאחדברקדעצמימצאתיכךקלפם.זכהאילוהדהודי-נרחם,וללאשקט

כלערמתהעמקמןהמוליכהדרכיםבפרשתעומדמפ~י·אש,שלנמהרלילה

שהחליטוהעמק,תושבימבוהלים,זרמו,זרמשערליםבפרשתמזרחה.הירדן,

משאעמוסותובהמרתרטפליא,נשיםגברים,עמוסהיההמשעולנפשם.עללנוס

ועיניהםצרורותיהםאתמניחיםהבורחיםהיוהדרכיםפרשתליד .צאןומקנה

עזבושממילאלאחדבדדכם,להמשיךלהםלהניחתחינה,רפיהםמבוהלותהיו

 .אלובצרודותצרודרכושםרכלובתיהם,אדמתםאתמאחריהם
רכליוקומקומיםקדרותומהםושעררה,סוכרבגדים,חבילותנשארמהם

החרמתאחת:זולתבדודות,הודאותכלבידינוהיולאליד.הבאמכלבישול,

בתכשיטחשקזהעינם.דאתהאשדמכלנטלוהמשמרעלאשדהאנשיםאךנשק.

אש.בצריבתעשוייםפיתוחיםרבומסוקסבמקל-אלוןרזה

מרביתשםהיואחת.בחבורהבארהטראל,בקעתמעלשהיוהכפר,אנשי

מעבדאלבלילותוחמקובהדיםשנעלמושבהם,הצעיריםזולתהכפר,בני

בטראל,הקטנותחלקותיהםעלשחיומדודים,פלחיםלפניםהיומרביתםלגנרל.

מחרוזות-הגרלות,אתאלאעמהםנשארלאמרכולתםשמכלסוחרים,ומיעוטם

לפניהם.מהבילהקפהעתחנותם,לפתחמשתעשעיםהיובהן

פורצותהיוהנשיםואילודוממים,כשהםהשביליםמפגשלידבתעבנוהגברים

שעדןאתתולשותהיוהן .מטלטליהןמשאריתדברשניטלאימתכלבצווחה

אנשיביןהתהלכתימהזמן .מהןנלקחביתןחפציאתהנושאהחמודכאשד

טעםהיהלא .אליוקרבאבר·עיסאשואביעדפנימעלכרבעיאתמפשילהכפר'
T T • 

שדהר,אתלפניםמשקההיהשברהקטן,והמעדרלקראתיצלעהואלהתחמק.

הבריאה.דגלועלדידהבעזרתוכמקל,לומשמש

וכאילומטלטלו,כשאנילו,ואמדתיבידיותפסתיאלי.קרבאדוני","שלרם

הם.נכוניםכישהאמנתיאלאהדברים,אתלומדבידיהסמכות

נפשם.עלנסיםוהםעוועיםדוחבהםאחזההכפר,בניכל"אלו,לו:אמדתי

ייתכןאיש.מפהגידשכםלאשעהלפיוהולך?שדךאתמפקידאתהמדוע

~ l!I י!cl 14 D 



 21שדהחלקת

מדרוןאלאשאינהלחלקתךעיןילטושזהומי .בביתךלהישארלךיתירוכי

סלעים.""
ונחזור.המהומהכלכאןתסתייםדקמכאן.הולכיםאנואםגםשנחזור,"ודאי

למעני.""אותואסוףשיבשיל,עדאחזורלאואםבחלקתי,הבצלעלעיןשים

 .שיבשילעדיחזורוודאילנבול'לבצלאתןשלא ,עניתי

• • • 

שלהםאתעשווהחייםמהדהעדנשתכחוהוא-ההוא,היוםלמןומחצהכחודש

למטעיםהבקעהאדמתאתלחלקכיצדדניםהאנשיםהיו-היוםלסדרועבדו

אלוהובאוכולםנאספו ,גבולאבנילפניםששימשוהבזלת,ואבניולמספוא,

אתאחד,ערבנטלתי,חדשים,בתיםלבנותחומדמהםשטחנההחצץ,מגרסת

בית-הספד,תלמידיונערות,נעריםכיתתאליצירפוכיודאיתיסידור-העבודה

שללחלקתובראשםאצאבנוקדלמחרתוכיהקיץבחופשהמשקלעזרתשבאו
 .הבצליבולאתממנהלאסוףאבו-עיסא
שהוצאנועדתמיםיוםחלקהבאותהוישבנושקיםעשרותכמהעמינטלתי

כרימונים.ועגוליםגדוליםאלה,היונאיםבצלים .לאחרוןעד .בצלכלממנה

מתלוצציםכשהםלמשק,ושבוממלאכתםקמווהנעריםבשקיםהכלארזנו

בחלקתנאהכהלגדולהבצלהצליחכיצדכהאאףלתמוהמבליודא,האעל

יצמחלאכיליהיהבדיושומם.יבשנשארהשדהלאחודי.מבטהעפתיטרשים.

זוחלקהאבו-עיסא.לכאןישובכןאםאלאבאביב,קוציםזולתמאומה,כאן

תוךלה.הלכהחלפהתמההעץמחדשתותקופתבטרקטורים,לעיבודיאתהלא

מתחת.צהוביםעקרביםמקנניםבהבור,לחלקתיהיהזהשדהיהפוךשנה

• • • 

מפלתגםחיתהבחטף,כאןשנתדחשוהדבריםככל .טעיתיהפעםשגםאלא

כאשדעוד.שבוולאמדוחקתשדהכבדתאלקלהלשעהשיצאומחברינו,שלושה

לראשונה,אז,אושדוף.והטרקטורבפראותמרוטשגופםהיהבשדה,מצאנום

שלחלקתועלנפלהוהבחירהקבורה;מקוםלמצואהיכןהשאלהבחיינוצצה

משאוןמעטמדוחקתחיתהזוחלקה .לעיבודכשדהחיתהשלאאבו-עיסא,

ההרוסמהכפרמסותתותאבניםהבאנוממנה;נשקףהירדןשלנאהומראההמים

שהיוהמים,תעלותשובשוהבקעהשלהגדולהחדיששתוךוכיווןגדרוהקימונו

אתמוליךאבו-עיסאהיהבההמיםתעלתשלמקומהונעלםלפנים,קיימות

זורמיםהמיםשהיובדדךבשדות,להלךוניסיתיאחדיוםיצאתילחלקתו,מימיו
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סכיןבעלתמחדשההטרקטורגורדכשמאחודיאבר-עיסא,שללחלקתולפנים

כיורן .ה~?ס iJכלערמתבתעלהלזרוםסידנוהמיםאךרכה,כהניסיתיעמוקה.
שלרשתואתהעלמין,ביתגדרסביבהנדרשיםשתילתעלשעהלפיויתדנושכן,

שהיהמים,חביתמתוךמשקההגנןהיההקנדיםלמרגלותששתלנוהנדרשים

 .החצרבעגלתלשבועאחתלחלקה,עדמביאה
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וייצמןאייל

חלולהארץ

אתלסמלאמוריםשהיוהסכמים ,-1993באוסלוהסכמיחתימתשלאחרבשנים

בקשייםלהיתקלישראליםמתנחלים'החלופלסטיןעלהסכסוךסוףשלתחילתו

פיתחובתגובה,המערבית.בגדהחדשותהתנחלויותלהקמתאישוריםבקבלת

בלתיבאופןאשר-לממשלהלסייעכדיויותריותרמתוחכמותפיראטיותשיטות

-בגלויבכךלתמוךרצתהלאאבלהתנחלויות,בהקמתמעוניינתחיתהרשמי
הבינלאומיות.התחייבויותיהואתקבעהעצמהשהיאהחוקיםאתלעקוף

סלולאריתקליטהשיבושיעלצה"לבפנימתנחליםכמההתלוננו-1999ב

בצפוןלהתנחלויותמירושליםהמוביל , 60כבישהראשי'הכביששלבעיקול

הסלולארייםהטלפוניםספקיתהסכימההתלונותבעקבותהמערבית.הגדה

עלהמשקיפהגבעהעלהמליצוהמתנחלים .באזוראנטנהלהקיםאדובג'

ניסיונותכמההתבצעוזוגבעהעללאנטנה.פוטנציאליכאתרבכבישהעיקול

הגבעהפסגתכימתנחליםטענוכןלפנישניםשלושבעבר:כושליםהתנחלות

מדגמיותחפירותכיאף .מיגורןהמקראיתלעירשמעלהארכיאולוגיהתלחיתה

התלקיבלקטן'ביזאנטיכפרמשרידייותרקדוםדברחשפולאבמקוםשנערכו

מכולותבעזרתהגבעהעלהשתלטוצעיריםמתנחליםשני"מיגורן".השםאת
לפתחהאפשרותחוסרבשלמהזמןלאחרלעזובנאלצואךלמגורים,שהוסבו

האתר.את

שרעווברוקהינדודעיןמהכפריםפלסטיניםחקלאיםבבעלותחיתההגבעה

סמכויותלפיזאת,למרותבשיפוליה.וזיתתאנהעציוגידלוצאנםאתעליה

ביטחוניכענייןלהיחשבסלולאריתאנטנההקמתיכולה 'ל"לצהשישהחירום

בקשתהבעקבותפרטית.קרקעשלבמקרהגםבעליםהסכמתנדרשתלאולפיכך

הגבעהראשאתהחשמלחברתחיברההאנטנההקמתאתלאפשראדובג'של

המים.למערכתהמקוםאתחיברה'מקורות'וחברתהחשמללרשת

אנטנת-דמהמתנחליםבנוהאנטנה,בהקמתעיכוביםבשל , 2001מאיבחודש

ביממה.שעות 24פרטית,אבטחהחברתבמקוםלהציבמצה"לרשותוקיבלו

אתוגידרהאנטנהלמרגלותשהוצבבטריילרלהתגוררעברהאבטחהאיש

ביתםאתחיברוהם .מכןלאחרמהזמןאליוהצטרפווילדיואשתו .התלפסגת

אליהםהצטרפו 2002במארס-3בהאנטנה.אתשהזינווהמיםהחשמללרשתות
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בהדרגה:לגדולהמשיךהמאחז .מיגורןהמאחזאתוחנכונוספותמשפחותחמש

פעוטוןבנייתוהשיכוןהבינרימשדדמימןבמשפחותאוכלסשהמקוםכירון

והשיכוןהבינרימשדדהכנסת.ביתשלהקמתואתמימנומחר"לותרומות

כלביםעםכפולהביטחוןוגדררחובפנסי .למאחזגישהכבישסלילתגםמימן

הגדולהואמיגורןכיום 1הצבא.בידימומנומטר 20שלבמדווחיםהקשורים

 60במקרםהיו 2006באמצעהמערבית.הגדהברחביהפזוריםמאחזים-103ב

 2סלרלאדית.אנטנהסביבאיש-150כמשפחות:-42מויותרטריילרים

התשתיתסביבה.בנוףטריטוריאליתברחלנקודתהפכההסלרלאדיתהאנטנה

היהלאהאנטנהשלהכרחשדה .המאחזהקמתאתאיפשדהעבודהשנבנתה

שלוארגוןקיבוץניתוב,להנעה,מרקד-פוליטיגםאלאבלבדאלקטרומגנטי

שהוקםהיחידהמאחזאינומיגורןשונים.מסוגיםפוליטייםתהליכיםושלבוחרת

מוזרבאופןהולםהסלרלאדיתהתקשורתשלההיגיוןסלרלאדית.אנטנהסביב

מדוברהמקדיםבשניהמערבית:הגדהשלהאזרחיהכיבוששלההיגיוןאת

הממוקמותבסיסמתחנותרשתותהקמתעלהמבוססתטריטוריאליתבהתפשטות

הסלרלאדירתהרשתותבנוסף,שטח.ארקרינהקררילאודךגבוההבנקודה

יכולשלו,השטחלתקשורתבהןשהשתמשצה"ל,צבאית.תכליתמשדתות

קטניםבמכשיריםהמסורבליםהצבאייםהקשרמכשיריאתבזברתןלהחליףהיה

ויחידות.חייליםבין GPSומיקומישדההדמיותלשדדהמסוגליםיותר,

לחשדותאינדיקציהומתמידמאזהיהועיבוייםמאחזיםהקמתשלפרץ

היאכזרפעילותשלמטרתהקרבה".טריטוריאלית"פשרהלגביהמתנחלים

מתנחליםעבודמרבישטחולהבטיחפוליטיתלהתקדמותבסיכוייםלחבל

שוברעםתתרחש.אמנםחלקיתשנסיגהבמקדההכבושים,בשטחיםישראלים

ביבחרותקלינטרןממשלרעםהפלסטיניתהדשותנציגיעםהמגעיםמסבב

"לזרז,החוץשדאזשדרן,אריאלבמתנחליםהאיץ , 1998באוקטוברשבמדילנד,

מהכל .שלנריישארעכשיושניקחמהכלגבעות."שיותרכמהולתפוסלרוץ

מנתעלדניםמאחזיםהוקמוהאחרונותבשניםאליהם".יילדנתפרס,שלא

המערבית,הגדהעלעקלקלבנתיבהסוגדתההפרדהחומתתוראיעללהשפיע

למתכננייגדוםבשטחאסטרטגייםבאתריםעגינה""נקודותשפיזורהנחהמתוך

עכשיו,שלום " 2006אפריל-אוגוסטחוקיים:בלתיבמאחזים"בנייהאטקס,דרור 1
1936 = http://www.peacenow.org.il/site/en/peace.asp?pi=6l&docid 

המאחזיםבענייןשדוןאריאלהממשלהלראששהוגשהפנימיתמשפטיתדעת"חוותששון,טליה 2
-http://www.pmo.gov.il/NR/rdonlyres/OAOFBE3C-C74 l-46A6 (המערבית"בגדהחוקייםהבלתי

8CB5-F6CDC042465D/O/sason2.pdf (. 
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היאהמאחזיםסוגייתהחרמה.שלה"ישראלי"בצדאלונקודותלכלולהחרמה

"נוערבני .הישראלי-פלסטיניבסכסוךביותרהקשיםהמחלוקתממרקדיאחד

שלהפרווריםתרבותאתדוחיםלחייהם,העשרהבשנותמרביתםהגבעות",

גיבוריממיתוסהנראהככלהמושפעתפראי,ספרשלהרגשהלטובתהרריהם
: T 

בראשיתהציונותחלוצישלהישראלימהמיתוסגםכמרהמסוקסיםהמערבונים

עםקרובותלעתיםמתנגשיםהחמושיםהמאחזיםמתנחליהעשרים.המאה

תוצרתם.אתוגונביםמאדמותיהםבאלימותאותםמגרשיםפלסטינים,חקלאים

מאחזיםהמאחזים.אתקרובותלעתיםתוקפיםפלסטיניםחמושיםבתגובה,

נהרגובהםלמקומרתבסמרךענישה"כ"אמצעיבתגובהמרקמיםנוספים

מתנחלים.

קומץהצליח-2004ב .ודיפלומטיפוליטימחלוקתלסלעהפכוהמאחזים

ממיגורן'טריילריםחמישהלגנובאטקסדרורבראשותישראליםשלרםפעילי

ולהדגיםאביב,בתלהביטחוןמשרדבניינימולפרובוקטיביבאופןלהציבם

בזכריותהמתמחיםדיןעורכיהרלם.נרצוןישכאשרביצועברהיגרפינויכיצד

מיגורן,נגדהאחרונה,העתירההמאחזים.נגדפעמיםכמהלבג"ץעתרואדם

ישראלממשלותנוהגותגוברהבין-לארמיהלחץכאשר 4רערמדת.תלויהעודנה

כמהולפנותהישראליהחרקאתלאכוףכוונתןעלרעש)ברוב(לרובלהכריז

אלפיוהמתנחלים:הביטחוןכוחותביןעימותיםמתפתחיםלעתיםמאחזים.
מכלהמתוקשרהעימותלצורךהמתקבציםמתנחליםבאלפינאבקיםשוטרים

מחובריםהטריילריםפשרה:מושגתקרובותלעתיםאולםהשטחים.עברי

אחרת.פלסטיניתלגבעהועובריםלמשאירת

• • • 

משניהמרחביהאיזוןוכנגדונייחים,יציביםמקומרתשלהגיארגרפיהלערמת

מקרטעיםחמקמקים,עמוקים,הםפר 9אזוריולינאריים,ריבונייםגבולותצדי

נעצריםאינםארעייםגבולותידיעלהמסומניםזמנייםעימותקרריואלסטיים.

ר"חרץ""פנים"ביןאבחנותעומקו.לכלנמתחיםאלאהפוליטיהשטחבפאתי

לאורךנמתחואשרהקולוניאלייםשהגבולותככללמעשה, .בבירורמיתרותאינן

שלהטריטוריותהיויותר,ומופשטיםגיארמטרייםישרים,היוחדשים""עולמות

 . 2004בספטמבר 8המערבית"בגדהמאחזהדסו"אקטיביסטיםבי.בי.סי 3

יאירולאלוףפרץעמירהביטחוןלשרמכתבספרדמיכאלער"דשלח 2006בספטמבר-26ב 4
חרקיהבלתיהמאחזשלמיידילפינויבדרישהמיגורןשלהפלסטיניםהאדמותבעלימטעםנורה

החוקיים.לבעליההקרקעוהשבת
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בלתיולפיכךיותר,ומקוטעותדינאמיותהללובשטחיםהאפקטיביתהשליטה

הפלסטינייםהכבושיםהשטחים sמקובלות.שיטותבאמצעותלמיפויניתנות

אשד-הקדומותהאימפריותשלהממדיםלעומתואולם,כזה.ספדאזורהם

קצה,אלמקצהרכיבהימי 40שלשטחפניעלאופטימליבאופןהשתרעו

הגדהשלהרבועיםהקילומטרים 5,655בתוךכינדאה-דיווחיםכמהלפי

ראשמאכלסיםיהודיםמתנחלים-500,000ופלסטיניםמיליון 2.5המערבית,

שלביותרהנפיצים"הרכיביםדוטבאדד,שדוןשציידכפיזה,בשטחסיכה.של

בן·יחד[מתקיימות]העתיקותהאמונותוכלהמודרניותהאוטופיותכלזמננו,

קרבלשדההפכוהשטחים 6בטיחות."אמצעיללאזולצדזוומבעבעותבזמן,

ונתקליםבזהזהמתנגשיםפרטייםוגודמיםהמדינהשלשוניםכוחותשבו

שלהיום-יומייםהכוחותהפכוהזהבמרחבובין-לאומית.מקומיתבהתנגדות

הישראליהכיבושתחת .נישולולאמצעיטקטייםלכליםוארכיטקטורהתכנון

לא-הפוליטיותוזכויותיהםרכושם-הפלסטיניםחייושובשובנפגעוהפרוע

עצמההסביבהבהםתהליכיםבעקבותגםאלאהצבא,מפעולותכתוצאהדק

חנק.כעניבתסביבםומתהדקתצפויבלתיאךתדירבאופןמשתנה

ממשלשלמעדנותבובאופןלהתמקדנוטיםקולוניאליזםשלתיאורים

דציונאלי:ארגוןשללעקרונותבהתאםחלל'שללארגוןמיתדגמותושליטה
בשטחיםאיךמדגיםשלעילהתרחישואולם,ואדמיניסטרציה.הליךמיון,

כשלוחתהגיאוגדפיהמרחבארגוןאתלהביןאפשראיהכבושיםהפלסטיניים

כוחותבושמשתתפיםכתהליךאלאגרידא,ישראלממשלתשלהמבצעהכוח

שלהמרחביהארגוןלמדינה.שייכיםשאינםכאלהדניםובמקדיםמגוונים,

וביצועתכנוןשלסדורתהליךהמשקפתבבואהאיננוהכבושיםהשטחים

הסלקטיביתההיעדרותבואשדמובנה""כאוסשלבבואהויותר'יותראלא,
שלמנוקדבלתיתהליךמקדמתממשלתית,יוזמהשלדוב),פיעל(המכוונת,

אוסטרליה,באמריקה,האירופאיתההתפשטותבעקבותהופיעלאהספדהמקובלת,התפישהחדף 5
האימפריותשוליהקדם-מודרניות.האימפריותשלהחללממבנהחל/והיההואאפריקה.או

שלומוגדרים-בקושיניידים,עמוקים,אזוריםהיווהאינקה,האצטקיתגםכמווהסינית,הרומית
"בדברים".כונוהעתיקהיווןמאזאשדאנשיםנגדקרבותנערכובהםולוחמהתרבותייםמגעים

עלהמושתתיםכאלוופריפריה,מרכזביןגמישיםיחסיםעלמבוססותהיוהאלוהאימפריות
טדיטודואלית.קרבהעלולאושייכות,מסחרכוח,

, Paul Hirst, Space and Power, Politics, War and Architecture, London: Polity Press 
63-64 . 2005, pp 

, 6 SharonRotbard, "Preface,"inA Civilian Occupation, ThePoliticsoflsraeliArchitecture 
15-16 . London and Tel Aviv: Verso Books and Babel Press, 2002, p 
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הישראלי,הצבאצעירים,מתנחלים-הזהפר 9בהפועליםהגורמיםאלים.נישול

אדםזכויותפעיליאחרים,קפיטליסטייםותאגידיםסלולארייםטלפוניםספקית

ומשפטיים,הומניטארייםלענייניםמומחיםמזוינת,התנגדותפוליטיים,ופעילים

מתכנניםלים,מעבר"תומכות"קהילותזרות,ממשלותממשלה,משרדי

מטרותיהם,ביןוהסתירותההבדליםשללעל-בג"ץהתקשורת,ממשלתיים,

אזורמרחבישלוהאנרכיתהעמומההעיצובבמלאכתתפקידכולםממלאים

ולאומרוביםמפוזריםכוחלמוקדימגיבותאלסטיותשגיאוגרפיותכיוון .פר 9ה

שלהחומריכגילוםשלהןהארכיטקטורהאתלהביןאפשראיאחד,כוחלמוקד

ניתןהנכון:הואההפךיחידה.אידיאולוגיהשלכתוצראולכידפוליטירצון

היחסיםכמפתאופוליטי","פלסטיקכמיןהכבושיםהשטחיםארגוןאתלראות

לראותאיןפר 9השלהארכיטקטורהאת .אותועיצבואשרהכוחותכלסךשל

בחומר".כ"פוליטיקהאלאכ"פוליטית",רק

אלסטיתגיאוגדפיה

אינוהכבושיםהשטחיםשלפר 9המיגורן'שלהקמתוסיפורשמדגיםכפי

כמעטאלסטיים,הםהספראזוריהנכון:הואההפךועיקר.כללוקבועקשיח

שלוהפוליטיהצבאיהקרטוגרפיהדמיוןמורשתהלינארי,הגבולנוזליים.

הפרדה","חומות-נרדפות-לגבולשלוניידארעילשללקוצץהלאום,מדינת

מיוחדים",ביטחון"אזוריסטריליים","אזוריםביקורת","נקודות"מכשולים",

השטחאתומרחיבותהמכווצות-הריגה""אזוריסגורים",צבאיים"שטחים

מזדחלים,וצפים,נסוגיםתדיר,נעיםדינאמיים,הםהללוהגבולות .כרצונן

לחדריבמפתיעלהתפרץעלוליםהםפלסטיניים.וכפריםדרכיםבחשאימקיפים

היאפר 9השלהאנרכיתהגיאוגרפיההבתים.קירותדרךפלסטינייםמגורים

החלטהאוהתפתחותכלעםמחדשומאורגןשנוצרשינוישלמתפתחמחזה

נוסדיםאחריםבעודולהתפנות,לזוזעשוייםוהתנחלויותמאחזיםפוליטית.

אתומשנהחוסםהזמן,כלמשתנהצבאייםמחסומיםשלמיקומםומתרחבים.

ראשייוצריםניידיםצבאבסיסי .תדירמשתנותבדרכיםהפלסטיניתהתנועה

עריםעלפושטהישראליהצבאמתגוונות.בפעולותלוגיסטיתהתומכיםגשר

משתנהההפרדהחומתתוואיונסוג.אותםכובשפליטים,מחנותועלפלסטיניות

 .סביבווהמשפטייםהפוליטייםהמאבקיםשלכסיסמוגרףונרשםהזמן'כל
בחומותלחלוטיןכחסומיםהנדמיםשטחיםתחתנחפרותפלסטיניותתעלות

שפירה:כסביבהלהיתפשיכולותאינןאלסטיותטריטוריותישראליות.וגדרות
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וקבוע.סטטיממרחביותרוקטלנימסוכןדובפיעלהואאלסטיפוליטימרחב

שמספרםאיים,מנוקדאינסרפיליםדומה~ד 9השלהדינאמיתהמורפולוגיה

הצפותמבחוץ'ומנוכרותמבפניםהומוגניותאתנו-לאומיותיחידותוגדל'הולך

הזאתהייחודיתהטריטוריאליתבמערכת .ישראליאוויריפיקוחשלידיעהתחת

"הומניטאדי",משבדשלפוליטית,פידאטיותשל-אחדיםאזוריםגםמתקיימים

-אזרחותוהעדרמוחלשת","אזרחותמלאה,אזרחותשלברברית,אלימותשל
זה.בתוךוזהזהלצדזההמתקיימים

הבתים,הישראליים,שהטריילריםמשמעואיןהספדשלהאלסטיהאופי
: T 

שהארגון-מחדשאלאמתמסדים,אודניםעצמםהםהבטוןחומותאוהדרכים

מאבקיםמשקף-מסמניםהםאשד-הפוליטייםהגבולותשלהבלתי-פוסק

בחללפועליםאינםפד 9האתהמאכלסיםהשוניםהגודמיםוצבאיים.פוליטיים

פניהשעלמופשטתכדשתאולפעולותיהםכרקעמתפקדאינווהמרחבקבוע,

גודמיםשלמפעולותיהםאחתשכלהמדיוםהואהמרחבהאירועים.מתרחשים

אינהלפעולהמרחבביןהזיקהזה,בהקשרלנכס.אולשנותלאתגר,מנסהאלו

משוקעתפד 9בהפוליטיתהפעילות ."ךר"ומעשהקשיחקיבולכלישביןזו

יחידים,פעולותהמרחב.תחתובחתירהבמחיקהבשינוי'בארגון'לחלוטין

מפעולהלעתים,יותר,אפקטיביותלהיותיכולותהתקשורת,ידיעלהמועצמות

צדבידימעוצבפד 9השלהאלסטיטבעוכישנדמהפיעלאף 7ממשלתית.

הצדשלהפעולהיכולתקולוניאליסטית,התפשטותשלבמתווהבלבד,אחד

דקלאהסיכויים,כלכנגדהקרקעעלמעמדלהחזיקבהצלחתומתגלההנכבש

דיפלומטיתיכולתשלגילוייםבאמצעותגםאלאפוליטיתאלימותבאמצעות

ייתכןבהחלטפד, 9השלהדה-קולוניזציהעםהעולמית.הקהלדעתותמדןן

ויצטמק.יילדהכובששלשהמרחב

 .פד 9השלצפויוהבלתיהגחמניטבעואתלנצלמסוגלתהממשלהשעה,לפי
הישראליתהאסטרטגיהאתמאפשרהואלמשל,מבניים.יתרונותכמהישלכאוס

לעתים,לשוניות.אומשפטיותגיאוגרפיות,מורכבויותטיפוחידיעלערפולשל

מ"שלוםאטקסדרור-המערביתבגדההפועליםהישראליםהסלבריטאים"מה"פעיליםשניים 7
באופןלחבלקרובותלעתיםהצליחו-בתים"הריסתנגדהישראלימ"הוועדחלפווג'ףעכשיו"

החליט-2005בהקרקע.עלמציאויותכמהולשנותבגדההישראליתבמדיניותמשמעותי
אתלצלםשלאמטרה,לכללווייניםשלמערכתעלכללבדרךהמסתמךהאמריקאי,הממשל

בעליכנגדשלגובלווייניםמשתמשים"איננווהצהיר:הישראליותההתנחלויותהתרחבות
עכשיו""שלוםשלהאינטרנטאתריהואהאמריקאיהממשלשלהעיקריהמידעמקורבריתנו".
מועמדותוהוגשה-2006בבתים".הריסתנגדהישראלי"הוועדאתרפחותהובמידהו"בצלם",

לשלום.נובללפרסחלפוג'ףשל
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"ערפולבגלוי,זו,אסטרטגיהמכונהקיסינג'ר,הנוישטבעהמינוחבעקבות

פר 9הבשטחיהכיבוש;עובדותאתולנרמללערפלבעתבהמבקשתהיא sבונה".

תנאיםשייצרותהליכיםקידוםבאמצעותהענייןמתבצעהמערביתהגדהשל

חלוקהבסיסעלטריטוריאליתפשרהלאפשרמכדיחוקייםובלתימורכבים

זמןובאותופתירה")בלתי"גיאוגרפיהליצורבמטרהנבנורבות(התנחלויות

שיצרה.הסבךאתלהתירמסוגלתישראלממשלתרקכיהרושםיצירת

הדופןיוצאהעושרטרמינולוגית.היאביותרהחשובותהערפולמדרכיאחת

ישראלביןהגבוללערפול 1967מאזשימשבעבריתהתנחלותמונחישל

השנויההמלהמתוחכמת.סמאנטיתכמכבסהותיפקדשכבשה,והשטחים

שללתיאורשימשאשרמקראייםשורשיםבעלמושג-"התנחלות"במחלוקת

יישוביםלאותםכמתייחסתהישראליהציבוראצלמובנת-האבותבארץמגורים

המערבית,בגדהההרקוועלעזהברצועתשנבנומשיחיים-ימניים-לאומניים

ההתנחלויותהכיבוש,שלהפופולאריבדקדוקפלסטיניות.לעריםסמוך

ונתפשותמכונות-המרכז-שמאלמפלגת-העבודהממשלותבידישנוצרו

ישראל)בתוךיהודיותלמסגרותהז'אנריהעברי(המונחחקלאייםכ"יישובים"

גבולותבתוך-או"ערים",כ"פרוורים",ה"מושב",אוה"קיבוץ"שלהסוגמן

חשובזהבהקשר"שכונות".-הכבושיםהשטחיםלתוךשהתרחבהירושלים

ולא"יישובים"הישראליתבתקשורתמכוניםהגולןעלהיישוביםשכללבלשים

ו"מאחזים"חוקיות"התנחלויותביןגםנעשותסמאנטיותהבחנותהתנחלויות.

הראשוןהשלברביםבמקריםהםשהאחרוניםפיעלאףחוקיים",בלתי

הציבורבשביל .מעיקרובלתי-חוקימהלךאגבשזהההתנחלויות,בהתפתחות

צופןהללוהמונחיםמןאחדכלהזה,הקריצותמוסראתמזמןשהפניםהישראלי,

קרייתעמנואל,אריאל,דוגמתגדולותפרווריותהתנחלויותשונה.מוסריקוד

הקוראתחאו"םשל 242החלטהשלשוניםנוסחיםביןבהבדליםלמשלכיבדהחוקיהערפול 8
לפינכבשו""מהאזוריםאוהאנגליבנוסחשנכתבכפישנכבשו"מ"אזודיםלסגתלישראל
באופןמיושמיםצבאיותותקנותחוקיםשללהמערבית,חגרהשלהספדבתוך .הצרפתיהנוסח
שאינו"ישראליישראלי","יהודי-חגרהאתהמאכלסיםהאדםבנישלשונותלקטגוריותשוכח

והטבותמזכויותהגחנה(אזרח-על"מתנחל"פלסטינים),אזרחיםכמובןישנם(בישראליהודי"
מעורבים"בלתי"תושבים(נתינים),"ערבים"חרב),(שכידביטחון""איש"חייל",מוגדלות),
(פלסטיניםזמני""תושבהוכחה),חייבתושחפותםצבאיתפעילותבמחלךשבחרגו(פלסטינים

באיםהחקלאיותבהתנחלויותמהעובדיםגדול(חלקזד""עובדהחומה),שלהמערביבצדהחיים
להתנחלויותבסמוךבעיקרהמערבית,בגדהמסוימיםאזורים-(אכן"שמאלנים"ותאילנד),מסין

ליבדאלית-חילונית),"חזות"בעליישראליםלכניסתהצבאידיעלסגוריםבחברון,הקיצוניות
הסכסוךשלהפרדוקסיםבאלח.וכיוצאצבאית)זרועבעלפלסטיניבארגוןחבר(כל"מחבל"

פוליטי.פעיללחיותיכולשבועסוףבחופשתוחיילצח"ל,חייללחיותלפלסטינימאפשרים
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לפניהרבהדופן,יוצאבהליךכ"ערים"רשמיתהוכרזואדומיםומעלהארבע,

המוכריםהגבולותבתרךהנדרשהתושבים 20,000שללסףהגיעהשאוכלוסייתן

בשיחהללוההתנחלויותאתלנרמלבניסיוןנעשההדבר 9"גרפא".ישראלשל

לבלתיהגיארגרפימיקומןואתמוגמרת,לעובדהקיומןאתלהפוךהישראלי,

רואיםאינםהישראליםמרביתואמנם,רמתן.המשאמשולחןלהרחיקןרבדיברור,

"התנחלויות",בגדההגדולותובעריםירושליםמזרחשלהיהודיותבשכונות

המציאויותשלמורכבותןלמרותלמעשה,"לגיטימיים".מושבמקומרתאםכי

עלהסכסוךהכיבוש,אתשמקיימותוהבנויותהטריטוריאליות,המשפטיות,

התנגדותנישול,קולוניזציה,שלפשוטתהליךדברשלבסופרהנרפלסטין

בדרמהופרו-ישראלים,ישראליםחוקריםשל"דורותמסביר:פפהאילן .ודיברי

ביקורתלהדוףכדימורכבותשלמעטהמאחוריהסתתרורשמיים,לדיפלומטים

הישראלי:המסרעל[וחזרו]בפלסטינים."גלויבאופןהבררטאליהטיפולנגד

הניסיון '101 •עמולהתמודדלישראליםלהשאירעדיףאשרמורכבבסכסוךמדובר

ידולהישגמעברולהציבומרמחים,שללנחלתםהסכסוךפתרוןאתלהפוך

הישראלית.בתעמולההעיקריתהטכניקההיההציבור'שלוהבנתו

מעברה

לאוהן 196 7מלחמתאחריהתחילולאהסכסוךשלהטריטוריאליותהעוולות

תהליךשלבחשיבותולהמעיטאסור . 7-196בשנכבשולשטחיםנירםמצטמצמות

שקדםונישולקרקעותעלהשתלטותציונית,קולוניזציהשלשניםכמאהבן

להתחילחייבהסכסוך,שגורםולסבללעוולותראויסירםכלואולם,למלחמה.

המתבצעותהיומיומיותוהזרועותהכבושיםבשטחיםהישראליהשלטוןבסירם

הבררטאלייםהגילוייםאתלבחרןיכולעצמובכיבוששמתבונןמי .בשמר

של"מעבדהכבתרךהישראליות,המרחביותהאסטרטגיותשלביותרוהקיצוניים

הקולוניזציההמשךאתלישראלשמאפשרותהשליטהטכנולוגיותקיצוניות".

שלנסתירבמהירות,ישראלהמירה(בעזההמערביתבגדההפלסטיניםשל

עםלקהילותמקומיתמועצהשלמעמדלהעניקדשאיאינוהפניםשד-1992מחוקפיעל 9
המונותלקהילותעירייהשלמעמדלהעניקדשאיואינותושבים-3,000מפחותשלאוכלוסייה

ישנם"כאשדאחרתלפעולדעת""שיקוללשדמעניקהחוקואולם,תושבים.-20,000מפחות
המערביתבגדהמקומיותהמועצות 14מתוךארבע , 2001לסוףנכוןמיוחדים".נסיבותאותנאים

דאו:תושבים.-20,000מפחותמנוהעיריותשלושמתוךושתייםתושבים-3,000מפחותמנו
Lein and Weizman, Land Grab . 

2006 10 Ilan Pappe, "Occupation Hazard," Bookforum, 13 February 
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נמצאותישראל)שלבשליטהענקיגטובבכייתהישירההקולוניזציהאת , 2005

שפותחווממשלכיבושקולוניזציה,אמצעישלאבולוציוניתשרשרתבקצה

התבצעהכיבוששלבגיארגדפיהשינויכלהציונות.שלההיסטוריהלאודך

התפתחויותשלההקשרובתוךהזמן,בכותוטכנולוגיותטכניקותבאמצעות

השמרניםנשכרתהמערביתבגדההקולוניזציהשלהעיקריהפרץגלרבאלירת.

אלדיגןעידןשלהבריתבארצותהבינייםמעמדבכילנסיגתבמקבילהתרחש

הערכיככגדבהיערכותמדוברהמקדיםבשני-מבוצרותמגןחומרתמאחודי

ביטחוןואמצעיהחרמותהמחסומים,ההתנחלויות, .יצרועצמםשהםוהאלימות

והשליטההבידוד,הפיצול,ההפחדה,שלהפוליטיקהאתהמשכלליםאחדים

ושלוחותקבוצותביןהבדליםהקשחתשלאחרונהמחררההםהוויזואלית,

אתלדאותכןאםניתןבטרוד".הגלרבאלית"המלחמהשלווירטואליותפיזיות

האצתשלכתוצאהוהןכקטליזטורהןהישראליהכיבוששלהארכיטקטורה

הגלובליזציהשלכתדחיש·הגדרע·בירתדאחדים,גלרבאלייםפוליטייםתהליכים

ה"מעבדה"שליותרהרחבהחשיבותהשלה.המרחביתוהנפולתהקפיטליסטית

התרחבוההתנגדות,טכניקותולצדןהשליטה,שטכניקותבעובדהנערצההזאת

ואףהקרלרכיאלי"ןן"ההורהגדיגרדיודקוהמנקדהגיארגדףשכיכהמהתוךאל

הגלרבאלירת.העדיםמרכזיאל-לכךמעבד

סכמטילתיאורהפכוישראל/פלסטיןשטחישלהם,הפיזיתלמציאות'מעבדאכן

גיארפרליטירתבעירתלהבכתמשמשרתשתכונותיהמושגיתמעדנתשלמכרכן

המדומיינתמהגיארגדפיהחלקחיתהבעיראקשהתפתחהה"איכתיפאדה"אחדות.

אםאבל 12עידאק".של"הפלסטיכיזציהח'רדי·מחרלמכדםידיעלשכונתה

תהליךעבדהאמריקאיהצבאהדי"פלסטיכיזציה",עבדההעיראקיתההתנגדות

והישראליהאמריקאישהצבאותאלאבלבד,זרלא"ישדאליזציה".שלמקביל

היריב.שלהגדילהלטקטיקותומידמותההולכותבטרוד,ללוחמהשיטותאימצו

משייריכבכתהכאילובבגדאדהאמריקאיהידוק""השטחאתהמקיפההחרמה

וכפריםעדיםעלמוטליםזמניים""סגריםכאשדהמערבית.בגדהההפרדהחומת

מחולקיםכרחביםאזוריםתיל,וגדרותעפרבחפיריומגוביםשלמים,עיראקיים

ר"חיסרליםכהדסיםבטרודחשודיםבתיבדיקה,וכקודרתמחסומיםבאמצעות

הסיבה-חדשהגלרבאליתצבאיתגיארגדפיהשללתמוכהכנכסיםממרקדים"

11 Derek Gregory, The Colonial Present, Oxford: Blackwel\, 2004 
12 Makram Khoury-Machool, "Losing the Battle for Arab Hearts and Minds," 

www.opendemocracy.net 10 May 2003 
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בטרוד""המלחמההתוויתתחתיחדכיוםהמאוגדיםהנפרדיםשהסכסוכיםהיא

טכנולוגיה,חילופיהמאפשרותמורכבותארגוניות""אקולוגיותיחדיוצרים

בהםוהארגוניםשוניםצבאותביןמרחביותואסטרטגיותדוקטרינות,שיטות,

וצבאיות.אזרחיותזירותביןגםכמולוחמים,הם

ההפרדהשלהפוליטיקה

קולוניאליתשליטהשלמעדנתבה-בעתהיאהמרחביותמהטכנולוגיותאחתכל

ביןומתמידמאזנעההכבושיםבשטחיםהישראליתהשליטההפרדה.ואמצעי

הטריטוריאליתהאסטרטגיהשלבמקדהנוכחות,סלקטיביות.והיעדרותנוכחות

כלשלה,הדמוגרפיתבאסטרטגיהאמוריםשרבדיםככלוהיעדרות,ישראל,של

ידיעלפעלהישראלעליה.החייםהאנשיםבליקרקעעללהשתלטבמטרהזאת

 .גודלסדרבכללשנייםהמחולקתמרחביתחדדהשלממודדתמערכתפרישת
אם(אוהכבושיםהשטחיםבתוךוהישראליםהפלסטיניםביןה"הפדדה"היגיון

לאומימידהבקנההורחב'אפרטהייד)יותרמוכראפריקאירדוםבביטוילהשתמש

להסכםכנוסחההוצגהחלוקה 1ההפדדהשלהפוליטיקהלעתים,ל"חלוקה".

ביורוקרטית-טריטוריאלית,שלטוןכצורתהוצגההיאאחדיםבזמניםשלום,

הפלסטיניהעםופיצולדיכוי,שליטה,שלחד-צדדילאמצעיהפכהולאחרונה

אתהישראליהצבאבידיהשאירוהתשעיםשנותשלאוסלוהסכמי .ואדמתו

באוטונומיהנפרדיםפלסטינייםאזוריםכמאתייםשלבארכיפלגהשליטה

ניתובבאמצעותבשטחשלטהצבאהמערבית.ובגדהבעזהמוגבלתפלסטינית

 .הללוהאייםביןרכב)כליתנועתמים,פסולת,(כסף,שוניםמסוגיםזרימה
למעדנותוהפכואוסלושלהחלוקהקוויהוקשחוהשנייההאינתיפאדהבמהלך

הגיאוגדפיהתוךאלבטבעיותשזלגווהחומה,הצבאייםהמחסומיםשליטה.

בדשתפעיליםלחיישניםגםאלאבדוטאלייםהפרדהלאמצעידקלאהפכוהזאת,

תהליךדדכם.העובדיםהפלסטיניםתנועותאתהמתעדיםהישראלית,השליטה

החומהובנייתעזהשלהשטחפניבפינוילאחרונהשגולםהחלקיהדקולוניזציה

באחרת.אחתשליטהמעדנתלהחליףלניסיוןאינדיקציההואהמערביתבגדה

באזוריםישראליתטריטוריאליתנוכחותעלהסתמכההקודמתהמעדנתאם

מבקשתהחדשההמעדנתהדיהכבושות,באוכלוסיותישירושלטוןהפלסטיניים

פתיחהבאמצעותחומה,מוקפיאזוריםשלהמעטפתמאחודיבפלסטיניםלשלוט

שלהתקיפהיכולתעלהסתמכותידיועלשוניםסוגדיםשלסלקטיביתוסגידה

ההיגיוןהזה,הטריטוריאליה"סידוד"עםפלסטיניים.שטחיםמעלהאווירחיל

 14~ם 17,1!1
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מופרדיםופלסטיניםישראליםכאשדצידו,עלמעלותתשעיםסבההפרדהשל

הנוכחותוהסרתה"התדחקרת"תהליך .בחללשרנותשכברתותופסיםאנכית,

הובילהפלסטינית,לאוכלוסיהמהאחריותחלקגםרעמההישירה,הישראלית

חיתהעזהמרצועתהנסיגהמאזשעבדההתקופההאלימות.ברמתחדלגידול

 13הכיברש.תחילתמאזהפלסטיניםשלודווחתםלחייהםביותרההרסנית

אינוושליטהאלימות, ,ביטחוןלביןהפדדה;חלרקהביןהתחומיםערבוב

ארבפועלישראלים,צבאקציניאלוהיורבהשבמידההעובדהנוכחמפליא

(ארהשלוםתהליךכללאודךהטריטוריאלירמתןהמשאאתשניהלובדימוס,

"עשייתשלהישראליההיגיוןעלהמונופול .הישראלי/פלסטיניהחלוקה)

בידיהמלחמה.ניהולעלאמוניםשהיומיבידיהסכסוךלאודךהוחזקשלרם"

האבחנותאתבחלוקה,העוסקהטריטוריאלי,השיחעידפלהישראליםהגנרלים

שתרכנירתבערדשלרם,כתרכנירתהוצגוחלוקהתרכנירת 14לשלרם.מלחמהבין

היו ,לאישורןהוגשוארישראלממשלותבידישהרכנוהתנחלויות,שליתארמ

רצואותםבמקומרתהמתנחליםאתהציבו(המתכנניםחלוקהתרכנירתהןאף

תספח).שהממשלה

~~:;כיותשלפוליטיקה

השטחיםבתרךופלסטינייםישראלייםאזוריםביןההפרדההתמצתהלא-2006ב

שלטריטוריהלטלאינדחקופלסטינים .בלבדהשטחפנישלבחלוקההכבושים

השטחים .ישראלבידיהנשלטרחבשטחבתרךוכפריהםעדיהםסביבחתומיםאיים

ישראלבערדשטח,פנישלפדגמנטיםמאתייםכללופלסטיניתבשליטהשנשארו

האוויריובשטחמתחתם,הנרחבהמיםבאקוויפראותם,המקיףבתחוםשולטת

האופקכיהיהנדאההמקובל,הגיארפרליטיהדמיוןאללאחוד,במבטמעליהם.

והאווירושתת-הקרקעהסכסוך,שכרנןהרביםמהגבולותאחדלערדהפךעצמו

שלהם.אורגנייםהמשכיםבמקרםהשטחמפנינבדליםלמרחביםהפכו

 2006בדצמבר 28 ,-2006בבסכסוךנהרגוארםבני 683בצלם:נתוניראו 13

http://www.btselem.org/english/Press _ Releases/20061228 .asp 
ובקמפבאוסלוהפלסטיניםעםלשלוםהמגעיםכלאתניהלואכןבדימוסאובפועלצה"לאלופי 14

הישראליתבתודעההרוקקשרקשוריםו"מלחמה""שלום"שבולאופןנוספתדוגמה .ויוריד
האלטרנטיבותהבוחריםבפניהוצגו-1999ו-1996בהבחירותמסעותשבמהלךהעובדההיא

 Baruch Kimmerling, The Invention and Decline oראו/בטוח".ו"שלוםוביטחון""שלום
Jsraeliness: Society, Culture and the Military. Berkeiey Ca.: University of Califomia 

227,209 . Press, 2001, p 
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טופוגרפייםגובהכקווילפיכך,מתגלים,הסכסוךשלהשוניםהגבולות

שליטהלהשיגניסוההתנחלויותשלהמתארתוכניותמתכננימשתנים.

נישאותפסגותעלהתנחלויותבנייתבאמצעותהמערביתבגדהטריטוריאלית

ההתנחלויותאתאורגיםהזאתהמקוטעתהגיאוגרפיהדרך .ההרריבשטח

אתהמחבריםהכבישיםתלת-ממדי:בשטחשנותבותשתיתקוויהישראליות

אופלסטיניות,ואדמותדרכיםמעלהמתנשאיםגשריםעלנסללוההתנחלויות

באמצעותנתחמיםצריםפלסטינייםמעבריםבעודתחתן,העוברותבמנהרות

נתיבים.מרובותישראליותאוטוסטרדות

בקלותלעקוףניתןהחלת-ממדבאמצעותכיגילועצמםהפלסטיניםהלוחמים

קבעדרךמוברחיםחבלהוחומריאנשיםהישראליים.והמחסומיםהחומותאת

משוגריםעצמיבייצורטיליםבעודעזה,שלהחומותתחתשנחפרותבמנהרות

ההפרדהחומתשלבנייתהשלכשתושלםספקאין .מעליהןהאוויריהשטחדרך

המערבית.הגדההרישלהסלעשכבתדרךמנהרותתחחהייחפרו

מטריצהכיאוסלו,תהליךכ"אדריכל"המוכרפונדק,רוןליהסביר-2002ב

החלוקהאתולשמרלחלקהיחידההדרךהיאומנהרותכבישיםשלממדיתתלת

קמפבשיחותעוד 15לחלוקה".ניתנתבלתי"היאאחרתטריטוריה,שלהמקוטעת

ירושליםלחלוקתקלינטוןהנשיאשהציגהמתווההתבסס , 2000ביולידיוריו,

אתלכלולהיהאמורהישראליהחלק .הטריטוריאלי;דמוגראפיהסטטוס-קוועל

בפלסטיניםהמיושביםהחלקיםכלבעודביהודים,המיושביםהעירחלקיכל

קלינטון,שלהחלוקהעקרונותלפיהפלסטינית.במדינהלהיכללהיואמורים

מפולשיםאזוריםלשניהעיראתלחלקהיואמוריםחומהשלקילומטרים 64

השכונותאתיחדלקשורהיואמוריםגשריםארבעיםלאומיים.קוויםלפי

היואמוריםקלינטוןשלהחלוקהמתווהשלפיאלאבלבד,זולא 16המנותקות.

 2002בפברואר 12אביב,תללשלום,פרסמכוןבראיון,פונדקרון 15

כמעטהתבססהז'נווהיוזמת . 2002במאי, 28"הארץ",ירושלים",את"מחלקיםשרגאי,נדב 16
ישראליםומתכנניםתחבורהמהנדסישלצוותירושלים.לחלוקתקלינטוןעקרונותעללגמרי

קלינטוןעקרונותאתלעבדלמטרהלעצמםשמורונאל,איילההאדריכליתבהםופלסטינים,
לשטחימעללאומית""תחבורהלנתבצורךישכימצאוהםרביםבמקריםירושלים.לחלוקת

העירממרכזהמובילההראשיתהדרךאתכוללותשמנוהדוגמאותמתחתם.אוובתיו,השניהצד
אדומים;ומעלההצופיםהרביןהכבישורמות;זאב,פסגתהצרפתית,הגבעההיהודיותלשכונות

לבנותהאפשרותנבדקהכןצפאפא.וביתשועפאת,חנינא,ביתהפלסטיניותהשכונותחיבוראו
וביתהזיתיםהרוביןהעתיקההעירחומותשלהדרומיהחלקלאורךהסלולההדרךביןגשר

הוצאתירושלים,מבחוץ",מבט-ז'נווה"יוזמתקליין,מנחםראו:במקום.היהודיהקברות
 . 165-160עמ' , 2006כרמל,

 1lfס I -!cll!l,ע



 35חלולהארץ

שקומתכךהצדדיםשניביןאנכיתלהתחלקהעתיקהבעירמסוימיםמבנים

בעלימשמשיםוהםהמוסלמימהרובעהיאאליהםשהגישה-והמרתףהקרקע

-העליונותהקרמותבערדהפלסטינית,למדינהישתייכו-פלסטיניםחנויות
יהודיםחנויותבעלימשמשרתוהןהיהודיהרובעמכירוןהיאאליהןשהכניסה

תלת·שגבולותובתמיםבאמתהאמיןקלינטרןהיהודית.למדינהישתייכו-

(אותראל-שריףמחרםהביתהדהפרדתשלהבעיהאתגםלפתורירכלוממדיים

בפניהפלסטיניםישלטוזר,תרכניתלפיאחד).אחדכלבשבילעצמוהמקום

בערדשמעליו,אל·אקצאובמסגדהסלעבכיפתאל-שריף,חרםשלהשטח

לפישםאשדמקרםהקרקע,לפנימתחתאלתתפשטהישראליתהריבונות

בקמפרמתןהמשאאתשניהלמישד,גלעדהמקדש.להימצאהיהאמררהסברה

פשוטהכטכניקהבראיוןהדבריםאתליהציגגירושים),שלדין(ועודךדיירריד

אחדלכליגדוםלנפח)(ממשטחלחלוקההמועמדתהערגהניפוח"גישור":של

 17מההסדד.רצוןשביערתולחרשהשנימהצדיותרשהשיגלהדגישמהצדדים

הנפרדיםהפלסטינייםהשטחיםהיואמוריםאוסלו,הסכמילפילכן,קודםערד

לישרתלהתחברמזה,זההציפורבמעוףק"מ 4 7במרחקהנמצאיםובגדה,בעזה

בנימיןהממשלהראשבלונדוןשהעניקבראיון 18דרמה.באופןאחתפוליטית

למדאיינרהמצבאתלהבהירכדיבאנלוגיההשתמשהואטלגרף","דיילילבתניהן

הבעיהתעלה;באמצעותמחבריםמים,ביניהןשמפרידיםמדינות"שתיהבריטי:

וימיינוהמהנדסים 19אדמה."ביניהןשמפרידהישויותשתילחברכיצדהיאשלנר

הגשרישראלית.טריטוריהמעלפלסטיניתבריבונותכגשרהבטוח"ה"מעבדאת

חשמלכבליברזל'מסילותשתיתחבורה,נתיביבששהלתמרךאמררהזההעצום

הסיכומיםהתקבלומאזהשניםבשחים-עשרהודלק.מיםוצינורותגברה,במתח

עשרותשיחרת,שלשערתאלפיבתרכניתהושקעואוסלובתהליךהראשונים

ופרסומים.הצהרותושפעמדובים,משותפיםתכנוןמפגשימקצועיות,רעדות

מנהדרת,שקועות,ארטרסטדאדרתחלופיות:תרכניותשללנשקלוהמגעיםבמהלך

יהיהמי-לשאלההפוליטיהוויכוחחילחללעתיםאחדות.עיליותודרכים

 . 2002בפברואר 23לונדוןליכודי",ב"בדיטישבראיוןשדגלעד 17

שלהטריטוריאליתהשלמותעללשמור"בדיקובע:-1995בשנחתםהביניים"ל"הסכם 1נספח 18
ואתהכלכליתצמיחתןאתלקדםוכדיאחת,טריטוריאליתכישותעזהורצועתהמערביתהגדה

כיבודתוךזהנספחסעיפיאתיישמוהצדדיםשנישביניהן,והגיאוגדפייםהדמוגרפייםהקשרים

המערביתהגדהבין ...וסחורותרכב,כליאנשים,שלמכשוליםונטולתחופשיתתנועהושימור

 http://www.mideastweb.org/meosint.htmעזה."ורצועת
 1998באפריל 8"מעריב"בטוח","מעבדיקמידאליאצלצוטט 19

 14ע.ו~~ם
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מתחתיעברוהפלסטיניתבריברנרתשהמעברכמרבן'העדיפה,ישראללמעלה:

החלופהאתביכורשהפלסטיניםבערדמנהרה,ארבשוחהישראלית,לטריטוריה

 •העיליהגשרשל
שהגישבתרכנירתתמיכתועלהעולמיהבנקהכריז-2005ב 20

אתיחבראשרעיליפלסטיניגשרשלהמודלאתשאימצותרכנירתואבד'תאגיד
 21 •ישראלמעלועזההגדה

אחתבכלנשקלוורמיםתלת-ממדייםטריטוריאלייםפתרונותלמעשה,

שנעוברהדיוניםמאזפלסטין,לחלוקתרהעכשררירתההיסטוריותמהתרכנירת

מפלסטיןל~צרעאי-יכולתםנוכח .) 1919-1948 (הבריטיהמנדטבתקופת

שלהמיוחדתהורעדהשלהמפותשרטטי-1947בהציגושכנה,יהודיתמדינה

מהןאחתכלאשרמדינותשתישלמתורה ) UNSCOP (פלסטיןבענייןהאר"ם

וצוערתכשלרשהמסובכותמוארכות,טריטוריאליותוצוערתמשלרשמרוכבת

ברבמקרם-ממשק""בקודרתבאותן .בקצותיהןרמחרבררתהאחרתהמדינהשל

לנקודהממדיחדמקרמתוכננותופלסטיןישראלאותןשלגבולותיהןהפכו

הקשראתולשמרהשלישיהממדאתלאמץהמתכנניםהציעו-ממדיםחסרת

 22רגשרים.מנהדרתשלמערךבאמצעותופלסטיןישראלשלהפרגמנטיםבין

הןריבוניים,חלליםדרךארעייםגבולותהמתרותהללו,המאסיבירתהמעוברת

ניתןשאיברמהאתלחלקהחותרורפן,יוצאפוליטימרחבשלהפיזיתהתשתית

גיארגרפירתלשתיאחתטריטוריאליתמציאותשלהרחבתהבאמצעותלחלוקה

ממדים:לששההתלת-ממד"אתמרסקאבלמרחב,אותרהתרפסותלארמיות,

מיורןקולעבאופןזאתשהגדירכפיפלסטיניים",ושלרשהישראלייםשלרשה

חלולה",כ"ארץפלסטיןשלהטריטוריהמתגלההללובתהליכים 23 •כבכבישתי

נעשההפרויקטתמחור . 1999פנימיפרסוםהבטוח","המעבדאזור,יפעולהלשיתוףהמשדד 20
מזהזהמ' 50-60שלבמרחקעמודיםעלגשרשתיכנןישראל,יגשריםמהנדסשמערן,יורםבידי

בדדךהמיםמעלדרמהגשרבנייתעלותעלהתבססוהחישוביםדולר.כמיליארדשלובעלות
יקד,"פתרוןאליאס,שידאו:ק"מ.כחמישיםהואהמתוכנן,לגשרבדרמהשאודבר,ארדלינס,לניר
 . 1998באפריל 8"מעריב"אפשרי",עדייןאך

, 21 Doug Suisman, The Arc: A Formal Structure for a Palestinian State, Santa Monica 
33 . Ca.: Rand Corporation, p 

והמליץקטן,כהשטחשלחלוקהבאמצעותשייגרמוהכלכלייםבקשייםהנידארנסקר"פדר"ח 22
ושעדיהמטבעההמלצה,לפי .ופלסטיןישראלהמדינות,שתישלכלכליאיחרדעללפיכך
הדואר,המהירות,הדרכיםהברזל,מסילות-התקשורתדשתאחידים,להיותהיואמוריםהמכס

דר-לארמית.היאאףלהיותחיתהאמורה-והאווירהיםונמליוהטלגרף,הטלפוןשידרתי
 Avi Shlaim, The Politics of Partition: King Abdullah, the Zionists and Palestineדאו:
166 . 1921-51, Oxford: Oxford University Press, p . 
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 37חלולהארץ

האסטרונוםשלהמדומייןהעולםמןנולדהשכמוטריטוריההולוגדמטית,

התשע-עשרההמאהמןמהרומניםאוחייליארמונו-17ההמאהבןהבריטי

ובהתאם, 24בשכבות.המאוכלסתחלולה,ארץשחזורודןוז'ולפראלןארגושל

בנייד'שלמידהקנהלחלוטיןאימץהסכסוךשלהמדומייןהחללכינדאה
נפרדיםמפלסיםעםתעופה,שדהאולימורכב,אדריכלילמבנההדומהמשהו

המשוסעתהחלולה,הארץמחסומים.ושללביטחוןמסדרונותויציאה,לכניסה

ומולחמתקרקעיותתתמנהדרתבאמצעותהמפולחתבגבולות,והמפולשת

הפיזיכגילוםמתגלהצבאי'אוויריממרחבומופגזתעילייםמעבדיםבאמצעות

אותה.לחלקוהמגווניםהדניםהניסיונותשל

להפרדתכנחוצותהנתפשותוהתשתיותהטכנולוגיותעםיחדואולם,

שלוההיגיוןההפרדהשלהאנכיתשהפוליטיקהנדאהופלסטינים,ישראלים

שנוצרהוהריבוניתהמשפטיתהטריטוריאלית,ההפקעהתום.עדמוצוהחלוקה

פיעלאףבסיסית:בעיהחושפתההפדדה;חלוקהשלהפוליטיקהבאמצעות

המנדטימימאזטובות,כוונותבעליקדטוגדפיםידיעלשהוכנוהצעותשמאות

תוכללפיוגיאופוליטיומתווהגבוללמצואושובשובניסוהיום,ועדהבריטי

כחמקמקפעםאחדפעםהוכחזהכיווןמפלסטין,בנפרדלהתקייםישראל

הפוליטיים;גיאוגדפייםהמונחיםשניוהגיאוגדפית.הפוליטיתמהבחינות

הטכנולוגיותבדיוק.מקוםלאותוומתייחסיםחופפיםו"פלסטין""ישראל"

חלוקה,שלטריטוריאלילפתרוןתוכניתכלשדורשתהמורכבות-מדיהמרחביות

לשקולמאיתנוהתובעפרדוקסהזה,המרחביהפרדוקסאתומדגימותחוזרות

הנכונה.הדרךאכןהיאחלוקהשלהפוליטיתהדרךאם

ברקאוןמאנגלית

24 Jules Veme, Journey to the Centre of the Earth, London: Griffith and Farran, 2000 
(1864); Edgar Al\an Poe, The Narrative of Arthur Gordon Pym ofNantucket,London: 
Penguin Books, 2000 ( 1850) 
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והגיבורהבוגדסוגיית

So the Platonic Year 
Whirls out new right and wrong, 
Whirls in the old instead; 
All men are dancers and their tread 
Goes to the barbarous clangour of a gong. 

W. B. Yeats: The Tower 

ומקשטן)הדודותתעלומותשל(מפיקןק.ךט;ן 9 '~שלהניכרתהשפעתםתחת

דימיינתימועד),מבעודהושכנהאשדההרמוניה(ממציאל;~~יץהחצריועץושל

כבדמסוימתושמבחינההכתבעלאולישאעלהזה,ענייןחסדי-תועלתבערבים

שטרםחלקיםבסיפורישוהגהות.תיקוניםפרטים,בוחסדים .אותימצדיק

 .כדלהלןאותודואהאני ' 1944בינואר-3בהיום, .בפנינחשפו
אירלנד,פולין,וקשת-עודף:משועבדתארץבאיזושהימתרחשתהעלילה

דיוק,ליתד ...בבלקןאואמריקהבדרוםכלשהימדינהונציה,שלהרפובליקה

באמצעסיפורואירעבן-זמננו'הואשהמספרפיעלאףכיהתרחשה,העלילה

נניחשבאירלנד;הסיפור)(לנוחיותנניחבתחילתה.אוהתשע-עשרההמאה

הגיבור'הצעיד'קיל~זpךיק~ךגוסשלהניןהוא .ד;~ןהמספרשם .-1824שב
~ןאו~י~גשידיאתמפארששמומסתורי'באופןחוללשקברושנרצח,היפה,
אדומות.ביצותביןאפודתלעלחולששפסלווחוג;'

שדאהלמשה,בדומהקושרים.שלומהוללחשאימנהיגקושר,היהקיל~זpךיק

ערבקיל~זpךיקמתאדמתה,עללדרוךזכהלאאךממואבהמובטחתהארץאת

מתקרב.למותוהראשוןהמאהיובלחלם.ועליהיזםאותההמוצלחתההתקוממות

כימגלההגיבור,שלביוגרפיהלעדינתשהתמסד .ן~;ןחידתיות.הפשענסיבות

המשטרה .בתיאטדוןנרצחקיל~זpךיקגרידא.משטרתיתתעלומהאיננההחידה

כישלוןשאותומכריזיםההיסטוריונים .אותוהדגמימעולםגילתהלאהבריטית

מאחודיעומדתעצמהשהיאייתכןכיהמשטרה,שלהטובשמהאתמכתיםאינו

כינדמהמחזורי:אופיים .ד;~ןשלוותאתטורדיםבחידהאחדיםהיבטים .הריגתו

דחוקים,במחוזותהתרחשואשדבאירועיםמשולביםשהםאוונשניםחוזריםהם

גופתאתבדקואשדשהשוטריםכךעללמשל,עוררין,איןדחוקות.בתקופות

באותובתיאטדוןשהביקורהסכנה,מפניאזהרהובוחתוםמכתבמצאוהגיבור
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 39והגיבורהבוגרסוגיית

בדרכולקרואהספיקלאאותהתזכורתקיבלקיסריוליוסגם .בחובוטומןלילה

אשתהבוגדים.ושמותהבגידהצוינוובמסרידידיו,פגיונילוחיכובוהמקוםאל

לבעלה.העניקשהסנאטמגדלממוטטיםאיךבחלוםראתהלפוך~~ה. iZהקיסר,
הארץ,רחביבכלקיל~tקריק,שלמותוערבבישרואנונימיותשמועות-שווא

כיכנבואה,להיראותשעשויאירועבקיל~ךןז'העגולבמגדלשרפהפרצהכי

וביןהקיסרשלהסיפורבין(ואחרות)הקבלותאותן .בקיל~ךןזנולדקיל~tקריק

שקוויורישוםחשאית,זמןצורתלהניחד;~זאתמביאותהאיריהקושרסיפור

עלה, 9קו~דוךשהגההעשרוניתההיסטוריהעלחושבהואונשנים.חוזרים

מזהבשמתנווניםחt;כיודוסאנשיעלוךיקו'ל.ר 1זק~~ח;ל'שהציעוהמורפולוגיות
הקלטית,בספרותאימהמטילתדוקטרינהנשמות,גלגולעלחושבהוא .לברזל

קיומושלפניחושבד;~זהבריטים.לדרואידיםייחסעצמושהקיסרדוקטרינה

מחלצתמוזרהתגלית .קיסריוליוסקיל~tקריק~ךגוסהיהקיל~tקריקכ~ךגוס
למבוכיםמכןלאחראותומשליכהזוותגליתמעגליים,מבוכיםמאותםאותו

~ךגוסעםשוחחאשרקבצןשלמסוימותמליםיותר:ומ~ווניםסבוכיםאחרים,

בטרגדיהנאמרותוהןשייקספיר,בידימראשנצפומותוביוםקיל~tקריק
כשלעצמו;מדהיםדידברהואההיסטוריהבידיההיסטוריהחיקוי"מקבת".

בבירוריומעלהד;~ז ...הדעתעלמתקבלאיננוההיסטוריהבידיהספרותחיקוי

לגליתתירגםהגיבור,שלביותרהוותיקרעהונולן.~ךר Q ~.ל~ ז~;';-1814בכי
מגלהד;~זקיסר"."יוליוסאתובכללןשייקספיר,שלהעיקריותהדרמותאת

הצגותבשווייץ:הפסטשפילהעלנולן,מאתמאמרשלכתב-ידגםבארכיונים
T י:: : : • :• 

מאורעותעלוחוזרותשחקניםאלפיהמצריכותונודדות,מקיפותתיאטרון

חושףהתפרסםשלאאחרמסמך .אירעובהםוהריםעריםבאותםהיסטוריים

האחרוןהכינוסבראששעמדקיל~tקריק,חתםהסוףלפניספוריםימיםכיבפניו

עולהאינודיןגזראותונמחק.ששמולבוגדמוותדיןגזרעלהקושרים,של

חקירה(אותההפרשהאתחוקרד;~זלרחמנות.קיל~tקריקנטייתעםאחדבקנה
התעלומה.אתלפענחומצליחהנדון>בענייןהפרצותאחתהיא

היוהשחקניםתיאטרון'שימשהכולההעיראךבתיאטרון'חוסלקיל~tקריק
מההנהרבים.ולילותרביםימיםנמשכהבמותושהוכתרהוהדרמהרב,עם

שאירע:

להתקוממות;בשלהחיתההארץהקושרים.התכנסו 1824באוגוסט-2ב

~ךגוסהקושרים.לשורותהסתנןכלשהובוגדכשל:תמידמהדברזאת,למרות

הואהמשימה:אתביצענולד .הבוגדאתלחשוףנולד ז~;';עלהטילקיל~tקריק
הוכחותהביאנולדקיל~tקךיק.הינדהבוגדכיועדה,עםקבלבהתכנסותהכריז
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קיל~זpךיקבראשם.העומדאתלמוותדנוהקושריםההאשמה;לא~תותחותכות

למולדת.תזיקלאשהענשתוביקשאךגזר-דינו'עלחתם

הקלושגםולוחשד,כללקיל~זpךיק;סגדהאירלנדמוזר.רעיוןאזגיבשנ;לן

תוכנית,הציענ;לןבהתקוממות.לפגועעלולהיהלשפלותו,בנוגעביותר,
T 

יוצאשהנידוןהמליץהואהמולדת.גאולתאתהבוגדחיסולישמששבעזרתה

העםבדמיוןייחקקואשרדרמתיות,בנסיבותדווקאאלמוני'רוצחבידילהורג

התוכנית,מבצעיעםפעולהלשתףנשבעקיל~זpךיקההתקוממות.אתויאיצו

 .לחייוקץולשיםעו;נועללכפרלושאיפשרה
החיסולשלהביצועבסיבותאתבעצמולהמציאהיטיבלאבזמןהדחוקנ;לן

T 

הואשייקספיר.ויליאםהאנגליהאויבאחר,ממחזאילהעתיקןונאלץהמורכב,

ארכהוהחשאיתהפומביתההצגהקיסר".ו"יוליוס"מקבת"מתוךקטעיםעלחזר

מליםהשמיעגינה,התחנן,פעל,התווכח,לדבלין,באהנידוןאחדים.ימים

תוכנןתהילתואתלהעציםעתידיםשהיומעשיםמאותםמעשהוכלפאתטיות,

תפקידם .הראשיהשחקןעםפעולהשיתפושחקניםמאות .נ;לןבידימועדמבעוד

ושעשושאמרוהדברים .רגעי-אחריםשלותפקידםמורכב,היהאחדיםשל

נסערקיל~זpךיק, .אירלנדשלהמשולהבבזיכרונהההיסטוריה,בספרימתועדים

פעםלאהעשירשואה,עליווהמיטעוונועלשכיפרהמדוקדקהתפקידממילוי

במרוצתוהתרחבההלכהכךמאולתרות.ובמליםבפעולותשופטותמלילאת

עגוםבתא , 1824באוגוסט-6באשרעדבצפיפות,המאוכלסתהדרמההזמן

והגיבור,הבוגדלחזהנכסףקליעחדרלינקולן,שלתאואתחזהאשרוילונות,

צפויות.מליםכמהדם,פרצישניביןוהגה,פיואתפצהשבקושי

דרמתיים;הפחותהםשייקספיראתהמחקיםהקטעיםדווקאנ;לן,ביצירת
T 

ד;~ןהאמת.אתיגלהבעתיד,שמישהו,כדיאותםשילבהסופרכיחושדד;~ן

הואמתוחותהתלבטויותבתום ".נ;לןשלהעלילהמןחלקהואגםכימבין
T 

תהילתאתנסעלהמעלהספרמפרסםהוא .לתגליתובנוגעלשתוקאומרגומר

 .צפויאולי'היה,זהגם .הגיבור

סעדידמימספרדית
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אתי"קשרלןישמעכשיו ,'פקפטן"אני

בינתייםשנים.עשרמקץלבבית,פגישהסטודנט-לשעבד. ,'מאתהיוםפגשתי

העובדים,יתדכלכמושם, .מזוןלאספקתבדשותועובדילדיםלשניאבהוא

אחיועםחולקהואשבידוהמעטאת .משכדומזעריחלקדקמקבלהוא

מאחדשבועות,מזהשובתיםהממלכתיבשידותהמודיםמודה.אשתו .העיתונאי

המורחבתהמשפחהאצלנמצאיםוילדיואשתומשולמת.אינהשמשכורתם

באלה.אלהלתמוךוכדיהאחדיםעםשברשותםהמעטאתלחלוקכדיבכפר,

הואפעולה.למשתפישהפכובילדיםהעוסקשלו,הדוקטורטעלעובדמ'

פעולה,משתפיבילדיםבווידאווצפינולקריאהודיווחיםמסמכיםלימסד

סיפורולמשל,פעולה.משתפיהפכואיךוסיפרובמעשיהםבחקירתםשהודו

אפשרד'נדאהשבובסרטהחקירה.בעתמחתרתקבוצתשהקליטה ,'דשל

עיניווחיוורים,נאיםפניושבע-עשרה,בןהיהד'החוקרים.קולותאתלשמוע

עלישבהואמכווצות.כתפיוכפוף,גבומנוחה,חסרותידיודמעות.שטופות

תנועהכלאחדילעקוברציתיחשוף.אפודקירנוכחזועלזומונחותאבניםשתי

סיפר:הואבאדם.להבחיןרציתיולהבין.להנידמגופו,סנטימטרכלולדאות

למוותנודהאביאמי.שלאחיהשלי,הדודבידישלוש-עשרהבגיל"גויסתי

כבושכעסאבלילדים.מששההבוגדאניכיאבוד,הדגשתיבכפר.בקטטה

עזרה.ליוהציעדאגההפגיןהדוראונים.בחוסראותיעטפולמשפחהודאגה

אתהרגוהאלההפושעיםלי:אמדהואמושיע.בודאיתיכיתודה,אסירהייתי

הזה,הפלאפוןאתקחהנה, .לךאעזורלנקום,רוצהאתהאםלב.להםאיןאביך'

איךנפגשים,הםמיעםהולכים,הםלאןהסתכלהאלה,האנשיםשניאחדיעקוב

לינתןהואלפעםומפעםלי,שאמדמהעשיתילי.דווחשלהם,היוםסדרנדאה

כסף.ומעטטלפוןכרטיס

כסף?כמה-

הנקמה.אתבשבילימתכנןשהואחשבתי .שקלחמישיםלפעמים"עשרים,

 .אתיקשרלךישמעכשיו ,'פקפטן"אני .כשהתקשרתיזדקולענהמהזמןאחדי
אתהכסף.תקבלמידעכלעבודתשגיח.שעליהםשמותשלושהעודלךהנה

בעניין,מסובךכבדאתהלהם.לדאוגחובתךשלך;המשפחהבשביללכסףזקוק

אתהבסכנה.הקטנהאחותךהמשפחה.עלחדפהתיפולאחרתחזרה,דדךאין
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שליהורדכרדת.במלונתרןארבע-עשרהבןהייתיארתך."ויהרגואשםתהיה

והנפשהגרףלרצות.בליפנימההחלקתיכךמת.אותרמצאריותרמארחונעלם.

מתים.כמרהיושלי

מידע?מסרתאנשיםכמהעל-

ביואל,טאהר,עבדאלרחמאן,עלגםיותרמארחוסאהר,מרחמו,שפיק,"על

רמריאם.מרחמואבר

האלה?לאנשיםקרהמה-

משפחהקורנימהםשנייםהשב"כ.בידיבכפרברורומרחמוסאהר"שפיק,

בינתנוהםקורנות,לעתיםאצלםהייתיורדתי'שלבביתהתחבאוהם .שלי

לישרן,רכשיילכרהיטב,חירםאחריהם'עקרבראמו:אתיהתקשרפ'קפטןאמרן.

רקאנחנוכלרם,להםיקרהלאישנים.אותםלתפוסורצהאניאתי,תתקשר

'אתהאמרתי:אותם'.נעצרורק .כךכדיתוךבהםושיירושיברחולמנועורצים

תחתהתיישבתיבערבחייהם.'אתלהצילורציםאנחנו'רואי,-לי?'מבטיח

ערדלבית.בכנסרהםבערבשמרנהלקראת .ורדתישלהביתלידבשדההזיתעץ

והודעתיפ'לקפטןטילפנתיחשוכים.היוהחלונותכךאחרמה,זמןארדראיתי

הביתה.והלכתיעכשיוישניםשהםלר

כך?כלמארחותבשעהנחרץנמצאאתהמורעהתעניינהלאשלךהמשפחה-

 .שליהורדהאצלשהייתיאמרתיואניושרב,שרבאותישאלהשליאמא"כן'
אז?הייתכמהבן-

"חמש-עשרה.

כך?אחרקרהרמה-

הםשעכשיוידעתיהצבא.שלג'יפיםמרעשבלילהבשתייםבערך"התעוררתי

נשמעהכשמהמינרטהתעוררתילמחרת .לישרןוהמשכתירשההשלאתעוצרים

בשנתם.למרותברורשלרשתםמת.שמישהוידעתי .קוראןפרקישלקריאה

חראהריבהם,ירולמהושאלתיפ'לקפטןטילפנתי .והתפרעתיצעקתיבכיתי'

שלי.הענייןלאשזהאמרחראאותם.לעצרורקרצה

לרצח?סיועעברוהזאת,המשימהעברוקיבלתכסףכמה-

האבליםבסרכתיוםכלישבתיאותם.לקחתהלכתילאאבלשקל."שבעים

שרבהתקשרפ'קפטןקצרזמןאחריכבראבללסירם.תגיעשהעבודהוקיוויתי

שלךהעםאנשיידיעלתרמתאתהברירה.לךאיןהבאים.השמות'הנהראמו:

ידינו'.עלאר

ואז?-

אחריכךואחראנשיםשלרשהערדאחריעקבתיהבאה,המשימהאת"ביצעתי

 +11ם {1. ~~
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שניים.עוד

עכשיו?האלההצעיריםאיפה-

השני,אחדיאחדסייענים.שלבסכנהשחשובגללהכפראתעזבו"שלושה

 .בכפרנרצחוומ'ה' .כ"השבבידילמוותנודושבועות,כמהבמהלך
האלה?האנשיםשללמותםאחראיאתה-

.אני."כן

מתו?אנשיםכמה-

"שמונה.

אותם?הרגתאתה-

אותם.להרוגלשב"כשאיפשדתיבגללאותם,הרגתיאני"כן,

לך?מגיעעונשאיזה-

למות.ראוי"אני

הזאת?בהודאהלחץעליךהפעילמישהו-

 .עודלשאתיכוללאאניהחופשי'מרצונימודהאני"לא,
ראוי?אתהמוותלאיזה-

הרחובות.דדךכלבכמואותישיגדרו .אכזרימוותלמותלי"מגיע

בכפר?ולאנשיםשלךלמשפחהלומדרוצהשאתההאחרוןהדברמהו-

לכלמחילה.מבקשאניבכם,בגדתימצטער.מאודשאנילומד,רוצה"אני

לפעיליםמידשיפנו .מיייiשיפסיקואומדאניהשב"כבשבילשעובדיםאלה
יאפשרוושלאמהםסיועשיקבלולהם.ושימחלויודו,הישרים,הפוליטיים

בגלללאמחילהמבקשאניהמוות.למלכודתצעדאחדיצעדאותםשיגדרו

למות.שאוכלכדיאלאלחיות,רוצהשאני

שלך?לאמאלומדרוצהאתהמה-

הארץלמעןשנלחמואדם,בניהרגתיאותך,איכזבתילי,סלחישלי?"לאמא

לחיות".ראוילאאנישלנו.והעתידשלנוהחייםשלנו,

 .גופובכלולרעודלבכותהחלהוא .התכווץגופוקדימה,צנחראשונשבר'קולו
יותר."יכוללאאניסליחה.לכולםתגידילי.סלחי"יאמא,הוסיף:בשקט

נודהפעולה,כמשתףשניםארבעשלניסיוןעםילדהשבע-עשרה,בןד'

מהן'התעלמומהקהילה,נודוהןהאחיות.ועלהאםעלרבץהקלוןלמוות.
מחולשהתהפוכנה,הןשגםאיוםתחתהןלתמיכה,יזכולאאםחסום.עתידן

עברייניות.להפוךועלולותקודבנותהןפעולה.למשתפותומבדידות,

לקייםמעונייןהשב"כמאוד.מסוכןטאבו,בגדדשהואהזה,בנושאהעיסוק

l!IY.I וכlc!14י 
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הממסדוהשליטה.הכיבושקיוםאתלהבטיחכדיהפעולהמשתפימערכתאת

אפשרייםושיקוםחנינהעצמם;אתלהסגירהפעולהלמשתפיקוראהפלסטיני

אתורודפיםלידיהםהחוקאתנוטליםפלסטיניםחופשלוחמימוגבלת.במידה

לפעולהיכולתוחוסרחוקשלטוןהעדראותם.והורגיםחוקריםהפעולה,משתפי

בסכנהנתוניםפעולהמשתפילקורבנות.רביםאנשיםהופכיםהמשטרה,מצד

להורגמוצאיםהםנחשפים,שהםבשעהאולפרוש,רוציםהםוכאשראםמתמדת.

ורקאלימותהואכיבושהשב"כ.מטעםפועליםהםשגםהסייעניםחבריהםבידי

הפעולהשיתוףבמסגרתלהתקיים.הכיבושיכולהפעולהמשתפישלבאלימות

-מבוגריםפשוטים,כמודיעיםבעיקרמשמשיםילדים-שוניםתפקידיםיש
הריגה.כגוןביותרמסוכניםתפקידיםשלהםאלימים,לפועלכמוציאים

בבתימגויסיםהםשבע-עשרה.עדשתים-עשרהבניהםהפעולהמשתפירוב

ואיוםמיניניצולמכות,-קיצוניופסיכולוגיפיזיללחץחשופיםהםשםהכלא,

שירבוץהקלוןעלשמועותוהפצתמשפחהבניסיכוןתוךארוכים,מאסרבעונשי

חולשתם,עבודה.אישוריעלוהבטחותמיןבכסף,פיתוייםבאמצעותאועליהם,

מנוצלים.-ופגיעותםשלהםהידיעהחוסרפחדים,

כלאבבתיפלסטיניםאלףשנים-עשרעדעשרהיושביםשנהארבעיםכמעט

הודאותשמונה-עשרה.לגילמתחתילדיםהםמהםאחוזיםעשרהישראליים.

הםפעולה.למשתפיהופכיםמהם 40%כימראות,עינוייםשעברוילדיםשל

ונהרגים.הורגיםהםמנודים,קין,אותנושאי

לויאהודמגרמנית

 14~ם l!lמ
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המורדתציוןבת

בפלשתינההיהודיתהפוליטיקהעלארנדטחנה

אדנדטחנהשלהמוניטיןהתבססומותהלאחדוהן ) 1975-1906 (חייהבימיהן

 ;) 1963 (בירושלים"ו"אייכמן ) 1951 (הטוטליטריות""מקודרתספריהעלבעיקר

בקרבהמומחיםבשבילאולי,התמונה,אתהשלים ) 1958 (האנושי""המצבספדה

אחידאינואךךב·עוצמה,ספדעודנותהילה,להשהביאהראשון,הספדקוראיה.

בזמןתחילה,מתודולוגית.הצהרהאומנראיתסקירהבושחסרותכיווןברמתו,

הגזעי','האימפריאליזםשלכניתוחאדנדטאותותפשההשנייה,העולםמלחמת

הפתיחהקטעיהכללית:לצורתוביחספעמיםוכמהכמהדעתהאתשינתהאך

הושלמו,כמעטכבדואימפריאליזם,אנטישמיותעלוהמרשימים,המקוריים

טיוטהלכתוב-הקדההמלחמהשלבעיצומה ,-1948ב-שהחליטהלפנישנתיים

והפאשיזם.הקומוניזםביןהמשווהה'טוטליטדיות',עלהארוךהסיוםקטעשל

בפרסוםאותהזיכהכבדאייכמן,אודלףשלמשפטועלדיווחההשני,הספד

האינטלקטואליהאומץאתוביטאבישראל,ובחרם-למעשהשלילי,אחד,מסוג

חייה.במשךשהפגינה

הפוליטיקההאנטישמיות,עלעבודתהבדובהחבויהנותרהעתהעדזאת,עם

והארבעיםהשלושיםבשנותבעיקרשנכתבה ,הציוניוהפרויקטהיהודית

פרסומם .אודדאהבירושלים"ש"אייכמןקודםדבזמןהעשרים,המאהשל
אתפרטים,ובפרטימחדש,לבנותלקוראמאפשרהיהודיםוו!"הכתביםשל

העבודההנראה,ככל ,זוהיהציונות;עלרעיונותיהשלההיסטוריתהתפתחותם

הנבואיתבדעתה,המיושבתהמוחשית,-אדנדטשלביותרהטובההכתובה

באנגליתאודדאהלאמעולםהחומדמןמחציתעבודותיה.שבכלוהחזקה

הז'אנר,מבחינתמדשים:המגווןפרדסם.לאכללממנווכחמישיתלכן,קודם

מאמדי·ביקודתקצרות,עיתונאיותרשימותארוכות,למדניותמסותכוללהוא

שלהיסטוריההנושא:מבחינתוראיונות.מכתביםבכנסים,הרצאותחשובים,

שנכתבוטקסטיםיהודים.רצחהתיכון,המזרחשלפוליטיקהאירופה,יהדות

מייצגהאוסףלאנגלית.מעולהבתרגוםמופיעיםצרפתיתאוגרמניתבמקודם

עבודותשלשבנמצאהיחידהקודם,המבחרמןובאיכות,בכמותהתקדמות,

1lf D-!1~~ 
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הכל,בסך 2דב.זמןלפניבהרצאהואזל ,-1978בהעורכיםמןאחדשפיוסםאלו,

אדנדט.שלומחשבתהעבודתהעללנרהידועשלממשיתהרחבהזוהי

לפדיסמקניגסברג

כפיהיהודים"."הכתביםשלהמחקרנושאאליחסיתמאוחדהגיעהאדנדט

היהודית''השאלה"אתמצאהצעידהכאשהיאספדס,לקולכידוע,שאמדה,

עשרים-ושבע,להמלארשבהבשנה ,-1933בשדקאפשר 3למדי".משעממת

עלאףכילדה,באמת.להתגבשאלהבכרשאיםשלההפוליטיתהחשיבההחלה

הנושאליהדותי",שהתכחשתיחשבהאילוכהלכהביחובטתחיתהש"אמיפי

בנייהודים-בהגדלהשאדנדטהחילוניתהסביבהלדירן".עלהלא"מעולם

חיתה-ולאחריההראשונההעולםמלחמתלפניבקניגסברג,הבינוניהמעמד

שלהאחדמעבדוהתגודדוהעידשלהפועליםמעמדבניהיהודיםיחסית;בטרחה

הסרציאל·הרריהאלו.קהילותשתיהתרועעודחוקותלעתיםודקבדרום,הנהר,

חובבקלסיציסטהאב,קרנררנצירנליים;היולאגםהםדתיים;היולאדמוקרטים

אמהשבע.בתחיתהכשאדנדטמעגבתמתאלקטרונית,הנדסהבחברתשעבד

ל~.סההודתהשברבאופןניכרהחזקואופיהנפריס,שלמדהמרסיקאיתחיתה

לעזובחנהעלהיהמרדים,אותןהעידואםאנטישמיות:להעדותלהגיבכיצד

שולחתהאםחיתהדיחויוללאשאירע,מהעלבביתולדווחמידהספדביתאת

בנוחרתלהתמודדעליההיהחבריה,מצדההכפשהבאהאםתלונה;מכתב

 4עצמר!"עללהגןאדם"חייבבבית:מלהכךעללומדולאעצמה,

היידגד,אצלפילוסופיהכשלמדה-רבמאדברדגבהיידלבדגבאוניברסיטה

לכתובאדנדטבחדה-אהביםפרשיותבכמהנתרנהוחיתהיאספדס,אצלואחדיר

טרנסצנדנטלית.אהבהבדברארגרסטינרסשלרעיונותיועלשלההדיסדטציהאת

ש"באהכךעלאייכמןמשפטבעתשלוללעגבתגרנהשלרם,לגדשרםשכתבהכפי

בפוליטיקה.לארגםבהיסטוריההתעניינתילא"בצעירותיהגרמני":השמאלגזך
 5זוהגרמנית.הפילוסופיהשלהמסורתמןזההדימאיפשהר',ש'באתילומדניתןאם

כפיאליה,ההתבוללות,ביקורתדדךנוצרההיהודיתלשאלההראשוניתגישתה

אףקניגסברגבןבלרמנפלד,עיני."אתפקחבלרמנפלד"קורטליאספדס,שאמדה

גבריםשלמשרדהאחדהיהבגרמניה,הציוניהארגוןשלהבולטיםומדובריוהוא,

לראשונהנפגשוהםקררנה;יחסיםמעדנתניהלהעמםוכריזמטיים,מבוגדים

גםביניהםיהודים,סטודנטיםשלקבוצהאלופנהלהיידלבדגכשבא ,-1926ב

בכדנישהתמקדמחקרהגרמנית,הנאורותאתלחקורהחלה-1929באדנדט.
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השמונה·המאהשלהתשעיםמשנותהיהודיההסלוןאשתשלהרביםהמכתבים

'בתברלינאייהלומיםסוחרשלוהמשוחררתהמבריקהבתופדנהגן:רחלעשרה,

אפילווחבריהם;ההומבולדטיםשלהשלגלים,שלגיחה,שלוהמארחתשיחם

שכתבהמאוד)(האוטוביוגרפיתבביוגרפיההראשוניםהפרקיםאחד-עשרכאן'

ובפנימיותבקיוםבתשוקה,עסקויהודיה",אשהשלחייהפדנהגן:"רחלאדנדט,

היהודית-גרמנית.ההתבוללותשלבדילמותמשעסקופחותלא

פנתה '-1930בהחלבגרמניה,הפוליטיהמצבוהתקדרותהנאציזםעלייתעם

בשלושהנפתחהיהודים""הכתביםקובץעצמה.היהודית''השאלהאלאדנדט

ולכתבהברלינאי Judische Rundschauבעבודשנכתבוזו,מתקופהטקסטים

השלישיבנאורות,מתמקדיםאלהממאמריםשנייםלהיסטוריה:גרמנייהודיעת

חלקשיהווולא-פרטיים,לכלפתוחיםיהודיים,ספדבתישלבהקמתםתומך

למדהמבלומנפלדממנה.להיפלטותכחלופההגרמנית,החינוךממערכת

ביןהעמוקבהבדלשהתייצגוהציונית,התנועהשלהשוניםאגפיהעלאדנדט

 ) 1865-1903 (לזדונדנוד ) 1860-1904 (הרצלתיאודודשלהשונותתגובותיהם

שניביןלזדשעשההעינייםמאירתובהבחנהדדייפוס;בפרשתלאנטישמיות

המנודהלעומת ) parvenu (שהתעשרהענימודרניים,יהודיםשלטיפוסים

) pariah ( .האליטהאתלגייסוחתריהודית,מולדתאלביציאהדגלהרצלמדעת

המאהבתחילתהנולד,דאייתמתוךשהעיד,כפיבעטיה,אשד-זולמטרה

למדיניותוחדבניגודביותר".הנאמניםידידינויהיו"האנטישמיםהתשע-עשרה,

לזד'שלדידולגבייותר'מאוחדאדנדטזאתשניסחהכפיהרצל'של

אלאהאנטישמיות,מןלהימלטביקשלאהואמשנית.חיתההטריטוריהשאלת

אנטישמייםפחותאויותר-שומריםאחרתרלאהואאויביו."כנגרהעםאתלהפעיל

הקבוצותכללמקרבלמצואשקיווהלנשק,אמיתייםחבריםאחראלאעליו,שיגנו-

 6זמנו.בתבאירופההמדוכאות

בדודהיהכבדהשלושיםבשנותכעת.עליההסתמכהשאדנדטהמסורתחיתהזו

הדגל:אתפשטואירופהיהדותשללהתבוללותההאסטרטגיותכלכיכשמש

גםמתבולליםאםדקלהתבוללאפשרהיהודים,אתעוינתשכולה"בחברה

הפילנתרופית''שליטתםעלשהתבססהציוניהמודלבעת,בה 7באנטישמיות."

חייבהיההדחויים,הענייםבאחיהם- " parvenus "-עשיריםיהודיםשל

מדעת''מנודיםשלרפובליקהלזד:שלהזכויותשיוויוןאידיאלעםלהתמודד

)" pariahs "(. 
לפדיסשנמלטהאדנדט,דוחק.פוליטיצודךחיתההיהודיהעםעלההגנה

בשביללאנטישמיותדאיותאיסוףבאשמתקצרלזמןשנעצרהלאחד '-1933ב
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נועדלבנישעזרציוניארגון-עליה'ב'נועדלעבודהחלהבלומנפלד,שלקבוצתו

הברוניתאצלגםעבדהמוגבלתולתקופה-לפלשתינהלעבודמאירופהיהודים

בלוכד,היינדיךאתאדנדטפגשהנפריס, , 1936באביב 8דוטשילד.רהז'דמן

קומוניסט,מהפכןעדייןההואבשלב-בלוכדחייה.שאריתאתחלקהעמו

בןבהיותופשוט,כחיילשהשתתףעצמאית,חשיבהבעלקשוח,ברלינאיהיה

 ;-1918בספדטקוסבדיתשלובהתקוממותהחייליםבמועצותתשע-עשרה,

הגרמניתהקומוניסטיתבמפלגהבדנדלדהיינדיךשלהקרובחברוהיההוא

ללא ,-1934במברליןוברחהאוונגרד,תנועתבמעגלינעהעשרים,בשנות

הפוליטיתהחשיבהעלהשפיעוובלוכדאדנדטשליחסיהםמזהים.מסמכים

חליפתביןמהשוואהללמודניתןההשפעההיקףעל 9אותה.ושינואדנדט,של

שהנידולאחדספוריםחודשיםשנכתבומכתבים- 1936באוגוסטהמכתבים

שכתבהטקסטיםובין-קוןהעודךשכתבבמבואבחלקםהמצוטטיםזה,אתזה

השאלהבענייןבחריפותבלוכדהתנסחתחילה, .יותרמאוחדתבתקופהאדנדט

היהודית:

בייחוד .אותרמשחיתהבורגנותונדברת.כללבקשולאגאהלהיותהיהודיהעםעל

כפיארץ,לקבלאפשרותאיןאךשלמה.ארץלידיולקבלחפץהואשםבפלשתינה,

שלמה,בארץבארץ,לחפוץראוי."להיותישלשתיהןאשה;לקבלאפשרותשאין

משרכהדבר,שלבסופרלשמש,תחילה?ארתהלגנובשצריךמגנגסטרבמתנההניתנת

באשה,לזכותכדיגםזרדרךצלחההברבריםבימיהדבר,אמתהאנגלי?הבוזזבעבור

[תחתנדלית."הבלתיובשנאתהמצדה,גמורבברזגםזכיתהאשהעםבבדבדאך

מןהארץאתונשחררהערבים,הפועליםרעםהעובדיםעםנוחרתנאחדהבהזאת],

העולםכלומהפכניבחלקכם,תזכואזיהיהודית.הבורגנותבריתו,ומבתהאנגליהבוזז

העובדים.שלמטריאליסטיתפוליטיקהזוהיזאת.יבטיחו

הערביםאתהחוסמתיחסית,קונוונציונליתציוניתבדדךדבריועלהשיבהאדנדט

הגרמני):האידיאליזם(בתיווךמקראייםבמונחיםלפלשתינההתביעהאתומביעה

כיבושמציביםאנואםאבלהצער.למרבהצודק,אתהאדירים,אלוהיםפלשתינה.

כךשהרי-וסלעיםמדברמלריה,ביצרת,נגדצבאיתשמערכהלינראהמתנה,לערמת

לעםלהיותרוציםאנובאמתאםלשבח.ראויההיאגם-לנרהמובטחתהארץנראית

אוליתרצההעולמיתשהמהפכהכלשהיישנהבטריטוריהרבהתרעלתנמצאלאאחד,

פלשתינההתר.ללאבעברנוכרוכההזאתהארץאחרת,ארשכךמשרםלפנינו.להציג

אנשים,כמהבהחיושנה 2000שלפנימשרםהלאומיותהשאיפותבמרכזעומדתאינה

שנה 2000שבמשךמשרםאלאאבותינו,אברתלהיותאחר,ארכזהבמרבןשעשויים,

"אפשרשבעבורו'משרםההורה,בתוכניהעבראתלשמרהעמיםשבכלהמטורףנהנה

 10(הרדר).הזמן"בלבנערצותירושליםשלחורבותיהלומר,
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שלהסיוםפרקיאתדקלאאדנדטכתבההבאות,השניםחמשבתוךזאת,עם

משוםגדול,'בזעם 1938בקיץהספדשלסופואת"כתבתי-פדנהגן""רחלספדה

אלא-ליאספדסאמדהשגמדתי",עדלנפשיאותיעזבולאבנימיןולטד] Jושבלוכד

שהתפרסמה"אנטישמיות",גמורה,בלתיגםאםהמונומנטלית,מסתהאתגם

כספר,הזההידכתבאתלהוציאשהתכוונהניכרהיהודים".ב"כתביםלראשונה

 ." ...שנדאההבא"בפרקכך:הנפתחמשפטמופיעמלה-40,000כלאחדשהדי
שנעצרהעד ' 1940מאילבין 1938ביןנפריסאותוכתבההיאכיסבורקרן

ניתנהגרמנית,הכתובשלטקסט,פיעלאףעוינת.ייכזדהאחדיםחודשיםלמשך

החלת-הטוטליטריות""מקורותשלהראשוןלחלקושניתנההכותרתאותה

הטוטליטריות"ב"מקרדותהניתוחעבודתהשניים.ביןההבדליםדניםחלקי,

סוציולוגייםודיוקנאותפסיכולוגיותתובנותביןוממזגתיותר,דב-ממדיתהיא

עלייתעלהסברלבין-דדייפוסתומכיפדוסט,ד'יזדאלי,שבהם:הידועים-

העשרים.המאהותחילתהתשע-עשרההמאהבסוףהמתמקדהאימפריאליזם,

אירופהיהדות

בצורתו.והןבתוכנוהןלמדי,שונההמוקדם'אנטישמיות'לכך,בניגוד

בראש-באירופההיהודיםשאלתשלמדוקדקתהיסטוריתבחינההואהטקסט

האבסולוטיתהמדינהשלעלייתהדדךהביניים,מימי-בגרמניהובראשונה

ההנחותאתדוחהאדנדט .המודרניהעידןועדהמוקדמתהמודרניתבתקופה

גםהלאומייםהציוניםושלההתבוללותתומכישלהסבריהםמבוססיםעליהן

הציוניההסבר .כךכלגדולאינוביניהםההבדלדבר'שלבסופוכיוטוענתיחד'

ההיסטודי~תמןהפונדקאיתהאומהלביןהיהודיםשביןהיחסיםאת"מדוקן

שניביןמשיכה-דחייה)יחסי(כגוןכוחותמשחקלכללומצמצמםשלהם,

זאת,לעומתהשניים.ביןאחוזיםמאהשלהבדלדואההואטבעיים";יסודות

אףביקורתיתהבלתיההנחה,את"מבכדיםבהתבוללותהתומכיםהיסטוריונים

 ".הפונדקאיתהאומהלביןהיהודיםביןאחוזיםמאהשלהתאמהעלהיא,
"גרמניםאותםיכלוהשלושיםשנותבסוףזאת,ועםלא".ותוגרמניםהיוהיהודים

הגרמניהממשללהםשהעניקוהחוקיותהאזרחיותהזכויותמןליהנותלא"ותר

מעידה:אדנדטיהודי.היהמסביהםאישלאאףכילהוכיחיכלואםדק-1869ב

עדלהידרדרהדבריםיכלואיךלהסבירהצליחולאמעולםההתבוללות"תומכי

גםיכלושהדבריםפתורההבלתיהעובדהמולעומדיםעדייןוהציוניםכך,כדי
האנטישמיות.גבולותאתלפרוץמצליחיםאינםההסבריםשני 12להסתדד."
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עיגנהאותההאנטישמיות,שלמתפשרתבלתיבהיסטודיזציההגיבהאדנדט

שלקיומולרעיוןגמורההתנגדותהתנגדההיאקונקרטיים.חברתייםבהקשרים

כלשהואנטישמייסודשלקיומולרעיוןגםובמובלע-כלשהויהודי''יסוד

עמדתהלביןזועמדהביןהניגודמהיתנית.מכנההעכשווישהשיחולמה-
T T 

ובדוד.חדהואלכן,קודםאחדותשניםהחזיקהשבהיחסית","הפשוטההציונית

אנליטיתכקטגוריההמעמדדאייתהואב"אנטישמיות"החזקיםההיבטיםאחד

היונקדיםאצולתביןבמאבקהתשע-עשרה,במאהלשיאהשהגיעהאוטונומית,

בהשפעתספק,בליהאבסולוטית.במדינההשליטהעלהבורגנות,לביןהגרמנית

למפתחהאנטישמיותשלההיסטוריתההבנההפכהבלוכד,עםאדנדטשלדיוניה

אלא ,יחדגםולציונותלהתבוללותאינטלקטואליתאלטרנטיבהדקלאהמספק

שלמסלולאחדלאותללאחיפשהאדנדטנחרצת.פוליטיתאלטרנטיבהגם

האירופיותהחברותמןהיהודיםאתלהעליםמבקששאינופוליטיתפעולה

ושלאלהחברותשללשיפודןלפעולאלאהגידה),אודת,המרת(באמצעות

 .שבקרבןהיהודיםקיבוצי
קודמיםמקדיםפיעלבבידודהותוואדנדטשלבימיהשהרדיפותפיעלאף

הופעתהוביןהבינייםבימיהיהודים''שנאתביןחדההבחנהערכההיאועתיקים,

ולאליהודים,"נגעההבינייםבימיהיהודיםשנאתהמודרנית:האנטישמיותשל

דנותנטיות"חבריותהאנטישמיותשלבהיסטוריהואילולזה",מעבדהדנה

זרהבחנהטשטוש .מרכזיתפקידבהןממלאיםבהכרחלאשהיהודיםאחדות",

הקרקעאת,ולהחריבההיסטוריהתהליךמןהיהודיתהשאלהאת"להפקיעפירושו

 1311 •כאחד·יהודיםלאושליהודיםשלגורלותיהםנקבעיםשעליההמשותפת

עםבמגעאירופהיהדותבאההשבע-עשרההמאהאמצעלפניכיטענהאדנדט

הכלכלייםהחייםהוגבלובגטווגירוש"."אסונותשלבזמניםדקאחדיםעמים

בחצרותפיננסייםכסרבניםשימשומעטיםעשיריםיהודיםולמסחר","למלאכה

החרק,מןהגנהארערבויותבהיעדר 14 •החיצונילעולםכמתורכיםופעלוהמלוכה

פזרניים,אדמותבעלי-לאחדיםולהלוותקשרתלהסתכןאלאלהםנותרלא

שעדיגבייתבאמצעות-יפהעלהלאשיבולםאיכריםאביונים,מלאכהבעלי

היהודיםהמנהיגיםחרבם.אנשישלעוינותםאתהבטיחואשדמופקעים,ריבית

לשמדכללבדדךיכלוהמלוכה,בחצרותכספיםאנשישהיוביותר,העשירים

עלאף-הקהילהעלההגנהלהבטחתהמלוכהבתיעםההכרחייםהיחסיםאת

אתלשדודארהיהודים,אתלגרשהיהאפשרתמידלחרב,נקלענסיךשאםפי

מסים.העלאתבאמצעותחסכונותיהם

כשמדינותאירופה,ליהודיההזדמנויותהתרבוהשניםשלרשיםמלחמתבמשך
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("יהודיפיננסיותרשתותהיבשת,לרוחבלפתח,כדיאליהםפנוחסרות-מזומנים

אחדשיהודימהאתהביתמןהדחקהנלחמיםלצבאותלהעבידהיהיכולאחד

תבואהאריגים,צבאית:אספקהשלורשתותמולדתם")בארץלתתהבטיח

ביןהיחסיםהעמקתאתהאבסולוטיזםעלייתדאתההבאה,במאהומתכות.

גרמניה,אדמותעלהמלוכה:ביתשלהביורוקרטיםלביןיהודיםמנהיגים

האבסולוטיותהמדינותשללנושההפךהשבע-עשרההמאהמן"יהודי-החצר

כגו~י-מס,ולשרתלבואיהודיםהזמינההפולניתהחצרהשמונה-עשרה".במאה

היהודיםסבלואםהמד~ששים.האיכריםשלמעוינותםהאצולהעלהגנהוכך

פוליטי"אופילגירושהיהכעתהשמונה-עשרה,המאהבמשךגםמגירוש

שלזעמםאת"לשכךכדיאלאמעושרם,היהודיםאתלשדודבמטרהלאיותר":

פנומודרניזציהבתהליךאבסולוטיותמדינותכיטענהאדנדטהמתרוששים".

המתרחבת,הביורוקרטיהאתבכספםשיממנוכוונהמתוךתחילההיהודיםאל

העולה;הבורגנותוכנגדהישנההאצולהכנגדלהןשנדרשוהקבעצבאותואת

הייצורשלהמקצועיותהגילדותוביןהיהודיםהספקיםביןלסכסךששוהן

עםדקהיטיבלאהשמונה-עשרההמאהשלהאבסולוטיזםהמתקדם.המסחרי

בזכויותאישי'בסיסעלכעת,לזכותשיכלוהיהודים,ההוןבעליבקרבהעשירים

וסוחרים.סיטונאיםשליותררחבהשכבהעםגםאלאובתארים,'חריגות'אזרח

אחרת,אוכזובדדך'מוגנים'פרוסיהמיהודיאחוזיםעשריםהיוכבד 1803עד

זכותהוקנתה-פדנהגןרחלשלמשפחתהגםבהם-מהם-3,000מוליותר

המונילעומתאדנדט,שלבמילותיהקולקטיבי","חריגהיווהםבברלין;מושב

ו sופוזן.פרוסיהמערבשלהמרוששים,מוגנים,הבלתיהיהודים

ואנטישמיותהתבוללות

שבאופןהמודרנית,האנטישמיותהופעתאתבומציבהשאדנדטהצומתזהו

האינטליגנציההיהודים.משחדרנפוליאון,שלבניצחונוהתבשרהכבדפרדוקסלי

החלהלנפוליאון,כניגודהגרמנית,הפטריוטיותאתגילתהאשדהבורגנית,

הפרובינציותשלכניעתןבו;ולתמוךלהתפתותהיהודיםעלוליםשמאלחשוש

החברתיתהתפאורהאתה'חדיגות'הזכויותבעליהיהודיםמןשללההמזרחיות

הבורגנותכללהבעת,בהחריגות.מזכויותנהנושלאמיאת-להםההכרחית

היונקדים:מאצולתהאדמותבעליעלבהתקפתההיהודיםאתהעולההגרמנית

להמשיךיכולהשאינהעדכךכלהדוקבקשרביהודיםקשורה"האריסטוקרטיה

מתקפת-ואילו-בוכהולץפדידדיךהליברליהפובליציסטכדבריבלעדיהם,"

~ -!cll!I 14ם 



פיטרברגגבריאל 62

הצעדיםועלהבורגנות,שלהעולההכלכליהכוחעלהיונקריםאצולתשלהנגד

הסדריהקלתאדמות,למכירת(הרשאה-1812ל 1806ביןהמדינהשלהליברליים

מתהליכישנהניםכמיה'מוגנים'היהודיםשלמקומםאתהבליטההמסחר),

הבורגניםעםהיונקריםשלהפולמוסהמדינה.שלבריתהוכבעליהשיווק

והחקלאות;המלאכהבתיכנגדההוןוספסרותהתעשיהשלמקדמיהם-

המכובדהאופיכנגדהערךחסרהכישרוןהאל;סדריכנגדהגסהמטריאליזם

"המביטיםכלביןחנוונים:גילדה,חבריחוואים,שלשורותיהםביןליכד-

 '161לבאות.חששושבהכרחהחברתיותהשכבותאולאחור,

אתלציירשהצליחההיא-הבורגנותולא-היונקריםאצולתארנדט,בעיני

האנטישמיותביסודשעמדההאומה,מדינתשלנביטתהאתכמגלמתעצמה

של'האחר'אתבבורגנותראורקלאהיונקריםהמודרנית.הגרמנית

נאמןכתיאורהזאתה'אחרית'אתלהפניםאותהשינבעואלאהאריסטוקרטיה,

שכדיחיתההסופיתהתוצאה .מעצמוהבורגניהאזרחאתניכרווכך-למציאות

"התיאורהיהודים.עלהבורגנותאותוהשליכהזה,מתיאורעצמהאתלשחרר

הטיעוניםכלכמעטנבעושממנונדלה,הבלתיהמעייןהואהבורגנותשלהזדוני

ארנדט:מצהירההאנטישמיים,"

קלהמשימהזוהיכיהתבדרהיהודים.עלזאתלהחילמלבד."כאןחסדאינודבר

איןבאמתאולטימטיבית:הכפשהלהכפישאלאחיתהלאהמקוריתוכוונתהיחסית,

מדווחיםפרנסהכילהכריזדקהיהצדיךכך,לשםהיהודי.מןשרנההבורגניהאדם

ומלווהיהודיאלאהיהלאהבורגניהאזרחקצוצה:בריביתלהלוואהשררהומריבית

הםמעבודהכתוצאהשלאלהכנסותזכאיםאשרהיחידיםהאנשיםקצוצה.בריבית

הולידלאאשרפראי','דחףהחוצהשיחרדהמסחרחופש .בעושרמחזיקיםשכברמי

התהומותמןשעלההואוהיהודי- ) parvenus (חדשיםמתעשריםמלבדדברלחברה
 11בירתר.העמוקיםהחברתיים

מסכמת:והיא

כלפיהאצולהשלההיסטוריתהשנאהמןנשקפתאינהליהודיםהסכנהכיהתברר

ונתפרוהותאמואשררהאיפירניםהטיעוניםמןאלאהמודרנית,המדינהשלמממניה
: -: .'' T 

אצולתהצליחהאםאליהם."דווקאהוצמדוולבסוףלחלוטין,שוניםאנשיםבשביל

הגרמניהאזרחשלראשואלהללוהערךשיפוטיואתהסיווגיםאתלהחדירפרוסיה

כביכול,רה'אידיארלרגי'האמיתי,אסונהזהרהרי-כזהבהיותושהתביישעדהבורגני,

שלבאמת,ההרסניתהעצמית,שנאתםדברשלבסופרשהריאירופה.יהדותשל

הליברליםיכלובההיחידההדרךשחיתההיהודים,לשנאתשהובילההיאהליברלים,

שלאפיעלאףאשר,אחריםאלהדיבהדבראתלהפנותמעצמם,עצמםאתלהרחיק

 18המרשלם,גילומהאתלהורתנאלצו'הבןךגנןת',אתבעצמםךאן
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לציונותמעבדאסטרטגיה

הדחףגמורה,בלתינותרה'אנטישמיות',פורסמה,שלאשהמסהפיעלאף

לעסוקאדנדטמשפנתהיותרקונקרטיתצודהלבשאותהשהניעהפוליטי

התיישבה 1941שבמאילאחדהמנדטורית,ובפלשתינההציוניותבאסטרטגיות

מאמריםלעשריםקרובמאגדהיהודיים""הכתבים .בלוכדעםיורקבניו

עשרותוכןפורסמו,שלאמעמיקותמסותמרביתם ,-1948ו 1941ביןשנכתבו

יורקיהנירבשבועוןשלההדו-שבועיהטורבעבודשכתבההקצרותהרשימותמן

 ) 1942ביוני Aujbau, 19ייאמד",לאקדיש"אף(ברשימהשם . Aujbauבגרמנית,

תקפהלהתחיל;עומדתאירופהיהודיהשמדתכיגבלסשלהכרזתואתהביאה

עם(טרנספר)ההעבדההסכמיבענייןהיהודיתהסוכנותשלהפעולהשיתוףאת

בעלותלצדשיילחםיהודיצבאשללהקמתווקראה ;-1934בהנאציתהממשלה

הברית.

לדאותביכולתהנמדדהציונותשלשעדנהבדעהלהחזיקהמשיכהאדנדט

אללהיטשטשהיהודיותלזהויותאלההתבוללות:שלהעצמיותלהונאותמבעד

אינןגםהןוהדיבאירופה,השונותהאומהמדינותשלהסובבותהאזרחויותתוך

המנוגדתההנחהבסיסעלהותוואשדהפעולה,קווי.ואולם,כךלהיטשטשיכולות

יהודיתמהותשלקיומהעללחלוטין""הא-היסטוריתהתיאודיה-עצמםשלהם

נמדצ;תאדנדטהוקיעהב"אנטישמיות"כהרסניים.התגלו-לשינויניתנתבלתי

שלו"צמיתהאירופה"מזרחשלהיהודיםבהמוני"בגידהבהיותההציונות,את

הקטנים"הבורגניםשלהדגלפשיטתאתהמבטאותהבריטי",האימפריאליזם

הנתוניםבמערב,הבורגניםושללעוני,והידרדרובפוגרומיםנרדפואשדבמזרח,

עלוייצמןחייםאתאדנדטתקפה-1941מ Aujbauב-ברשימהגדולה."בסכנה

"טירוףאותהוכינתהה'יישוב',בנייתהיאלאנטישמיותהתשובהכיהצהרתו

שביעותעלכתבהמכןלאחדאחדותשניםה'יישוב',לחוזהובאשדמסוכן".

עםבכךלהשתמש("אוכלהאמדיקאייםהטבחמעשינוכחהרצלשלרצונו

ואמונההן'באשדהמהפכניותהתנועותלכלהעיוורת"שנאתוועלהשרלטן"),
 19בימיו."החברהשלוביציבותהבטיבהפחותלאעיוורת

הפוליטיהפתרוןכיאדנדט'טענהואילך-1940מהיא?הציעהאלטרנטיבהאיזו

יהיובהשהיהודיםאירופית,פדרציההואהיהודיםלשאלת-ציוניהלא-הראוי

להיותחייב"גודלנומשותף:בפרלמנטייצוגויקבלואחדות,ביןאחתאומה

בפלשתינההתיישבותגםבאירופה";אחדיםקטניםעמיםשלבגודלםכדרך

 1loי"'ם l!lמ



פיטרכרגגבריאל 64

אדנדט 20האידופית.לקהיליהכלשהיזיקהשתקייםובלבדסבירה,אפשרותהיא

אתהןדחייתהעלהתבססהואהפדרציה;עקרוןבענייןהיססהלאמעולם

לידיבאהאשדדחייהבתוכה,ה'מיעוטים'רעיוןאתוהןהאומהמדינתרעיון

היסטורית,מבחינהאחדים.ובטקסטיםהטוטליטריות"ב"מקודותרהוטביטוי

להחיתהשלא(אףכזובפדרציההיהודיםתפקידעלבהשקפתהלדאותניתן

האימפריהבשבילבאואדאוטושהגהלפתרוןמדויקהעתקלכך>מודעותכל

ואילוהחברתית";והדמוקרטיההלאומים"שאלתבספדוהאוסטדו-הונגדית

כמובן,התבדרה,משלהפרלמנטבעלתאירופיתפדרציהבדברשלההתחזית

שעליוהפדרליהאיגודמןעדייןדחוקהאירופיהאיחודאםגםכנכונה,

 .לזדבדבררעםחייה,כללאודךשקיימה,הקשראתגםלשקףבכךישדיברה.
שבתוכומבנהאומה",בתוךב"אומותלזדתמךההדצליאנית,לציונותבניגוד

עלאף .להתבוללאולהגרשיצטרכובלאכקולקטיבלתפקדהיהודיםיוכלו

הוסיפולזדשלכתביואנרכיסטית,עולםבהשקפתהחזיקהלאשאדנדטפי

ועלהתשע-עשרההמאהשלהאומהמדינתעלשלההביקורתאתלהעשיר

הרצל.שלהלאומית-בורגניתהציונות

הפדרציהבאידיאללתמוךממשיכהבעודההשנייה,העולםמלחמתבמשך

בדרכיםלגלםהיכוליםכמודליםקיימותפדרציותאדנדטדאתההאירופית,

רשימההציונות","משבד ,-1943מברשימהשהציעה.הפתרוןסוגאתשונות

המועצותבדיתהבריטי,העמיםחברמהן:בשלושדנההיאבעבד,פורסמהשלא

בלומנפלד'אלאובלוכד'אל'במקורוממועןהיהשאולי-הטקסטהברית.וארצות
העברית,האוניברסיטהנשיאמגבס,יהודהשללקריאתוכתשובהבחלקונכתב

בבריתתיכללבעצמהאשדערבית,פדרציהבתוךדו-לאומיתפלסטיניתלמדינה

לאינטרסיםמגבסהכרזתשלקידבתהלכך:התנגדהאדנדטאנגלו·אמדיקאית.

השלטתהציוניתהמדיניותאתמדיהזכירההאנגלו·אמדיקאייםהאימפדיאליים

עםהפעולהשיתוףאתקידשה"תמיד-עצמוויצמדשלבמילותיו-אשד

עלהתבססהדו-לאומיתהמדינהרעיוןלכ,ךבנוסףהבריטית."האימפריה

'פדרציה',במונחמגבסשלושימושומדינית,ריבונותשלאנכרוניסטייםמושגים

אתמחסלהואנאבה;שעודנהשלו,והיצירתיתהחדשההמשמעותאת"מחסל

שוות."זכויותעםשוניםמעמיםמורכבת-לאומהבניגוד-שפדרציההרעיון

המועצות:בדיתשלהלאומיםמדיניותאתאדנדטמציבהזאתכנגד

הכלכליותהבעיותאפילודעתי,לעניותנפתרו.טרםהסובייטיתברוסיהדנותבעיות

אבלהפוליטי;החופששאלתביותר,החשובההשאלהשכןכללאשם,נפתרוטרם

וככל-לחלוטיןחדשהדרךגילתההרוסיתהמהפכהאחד:בדברולולהודותיש
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וזוהימיעוטים.עםאולאומיותעםלהתמודדלחלוטיןצודקתדרך-היוםלנוהידוע

כלנעשהלאהמודרנית,בהיסטוריההראשונהבפעםהחדשה:ההיסטוריתהעובדה

 21מדינה.וביןאומהביןלזהו.תניסיון

מדינותשלממשלהרק"לאשהיאהברית,ארצותחיתההשנייההדוגמה

שהיהזההואהבריטיהמודלואולם, 22מארחדים."עמיםשלגםאלאמאוחדות

החשדלארדבמחלוקת,שנריבאורחגםאם-בשבילהביותרהממשיתמיד

 Aujbauב-שלהבטור .באזורהבריטיהאיפריאליזםשלבתפקידושהטילה

בריטי'בחבר-מדינותנכללכולוהתיכוןהמזרחאתבנפשהלדמותארנדטיכלה

דן·במדינהשלאאףפלסטין;בתרךזכריותמשוויוןברייהנווערביםשיהודים

ים-תיכונית,מפדרציהחלקלהיותפלסטיןתרכללחלופין,שציינה.כפילארמית,

דברשלובסופרבצפרן·אפדיקה,ושלוחותיהןספרדצרפת,איטליה,אתשתכלול

הערביםביןלאיחודותביאהקרוב,המזרחשארואתאחרותאירופיותמדינותגם

 23 •האירופאיםרבין

קסנדדהשלהאזהרה

הנודעתלמסהכאקדמההציונות""משבראתלקרואאפשרלאחור,במבט

התפרסמהאשרהציונות",עלמחדש"חשיבההמלים, 15,000בתארנדט,של

קונגרסהיהזרלמסההמניע . 1944באוקטובר Menorah Journalב-לראשונה

תבעאשרסיטי'באטלנטיקהעולמיהציוניהארגוןשלהאמריקאיתהחטיבה

ובלילחלקהבליכולה,פלשתינהאתש"תכלרליהודיתמדינהשלהקמתהאת

לעמדהזהניצחוןשלחשיבותואתחדהבבהירותתפשהארנדטלהקטינה".

ה~צית:ה'ררריזירניסטית'

שעדהרוויזיוניסטית,שהתוכניתמשמעהשכןהציונית;בהיסטוריהמפנהנקודתזוהי

צעדהולכתאףסיטיבאטלנטיקההחלטהלבסוף.ניצחהבחומרה,וגונתהנדחתהעתה

לרובמיעוטזכויותהיהודיהמיעוטהעניקשבה ,) 1942 (בילטמורלתוכניתמעברנוסף

אלאלהםנותרלאהנראהוככלבהחלטה,נזכרולאאפילוהערביםהפעם,הערבי.

 24 .'בסוגאזרחותוביןמרצוןהגירהביןלבחור

העצומה"העלייהאתשיקפוסיטיבאטלנטיקהקונגרסתוצאותארנדט,בעיני

הציוניבארגוןהאמריקאיתהציונותושלאמריקהיהדותשלבחשיבותן

אחד",פההציוניות,הסיעות"כלשלדבקותןאתחשפהההחלטה '251 •העולמי

השלושים,"בשנותטאברבגדרעדייןהיהבהןהדירן"שעצםסופיותבמטרות

מלהצהירהציוניתהתנועהאתמנעראופורטוניסטייםמניעים"רקהנראה,ושככל
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והשאירוערבים,שיחלבניסיכויכלהחמיצומכך'כתוצאהאז";עדעליהן

באמת"עכשיולמעשה,חיצוני."כוחשללהשתלטותולרווחהפרוצה"דלת

סכסוךפתיר,הבלתיהטדאגי','הסכסוךאתליצורכדייכולתםככלהציוניםעשו

מאוד"נאיביזהשיהיהאף-הגדודי"הקשרחיתוךבאמצעותדקלקיצושיגיע

בד-קיימא":לפתרון"יביאאוהיהודים,"לטובתתמידיהיהכזהשחיתוךלהאמין

לאומיותהאומה.שלהגסכוחהלבדנדנד,בוטחתשאינהבכךדיהדעההלאומיות

אםהימנה."גדועהספקללאהיאזד,חיצוניבכוחומדעתה,כורחהבעלהתלויה,

והדחוקים,הגדוליםבכוחותדקולהתחשב ,התיכוןהיםמעמילהתעלםהציוניםימשיכו

המודעיםיהודיםועוינים.זדיםאינטרסיםשלסוכניםשדת,ככליאלאייראולאהם

לגללהובילסופוכזהדבריםשמצבלכךעדיםלהיותצריכיםהיהודיתלהיסטוריה

הרוויחושהיהודיםדקלאכיתטעןהמחראנטישמיותשנאת-יהודים;שלחדש

הםולכןמראש,זאתתיכננוגםהםהזה,באזורהגדוליםהזדיםהכוחותשלמנוכחותם

 26בתוצאות.האשמים

"המתודותאלחזרהבהודאתההזאת,המדיניותאתבחריפותהוקיעהאדנדט

יותרטובפוליטי"מיקוםהציוניםהכירולאכעת-ה'שתדלנות'שלהמסורתיות

שירותם-שלהםמאשדלהסכמיםיותרטובובסיסהחזק,בשבילשתדלנותמאשד

פלשתינהיהדותתזכהש"אםקיווהםזדים."אינטרסיםשלטוביםכסוכנים

תתגשםהעולם,שלזהבחלקהאמדיקאייםבאינטרסיםבטיפוללהשתתף

ציונילהיותעליךיהיהבדנדייס:ומביס]לואיס Jהשופטשלהמפורסמתהכרזתו
 2711מושלם.אמריקאיפטריוטלהיותכדי

יאסיןבדידהטבחאתאדנדטהוקיעה ' 1948מלחמתמזמןאחדמרכזיבמאמר

הדוויזיוניסטיתהזרועשהפעילהטרודדאתהבהםובחיפה,ביפוההרגואת

מחוץאלהערביותהאוכלוסיותאתתחילהלגרשכוונהמתוךהציונות,של

כךועל-נפרדתיהודיתכלכלהבנתהמפא"י,המרכזי,הזרםמפלגתלפלסטין.

הערביםגירושאתשאיפשדההקללהאתבכךדאתהואדנדט-גאוותהחיתה

במזרח 28ליהודים.אבירותללאהארץ>מאוכלוסייתאחוזיםחמישים(כמעט

אחתתוצאהאלאתיתכןלאבהרבה,גדולהערביתאוכלוסיהמוקפיםהתיכון'
אותומכבדאובומכידאינוששכני"בית .הפנימיהביטחוןחוסרהתמדת-

החלוםמןלמדי"שונהתהיהעתה,זהשנוסדהישראל'מדינתבית."איננו-

ומכונסתחמושהחברה-ציונית"והלאהציוניתהעולמית,היהדותשחלמה

אשדחברהצבאית,"באסטרטגיהתתרכזהפוליטית"המחשבהשבהבעצמה,

לימדהשההיסטוריהקטנים,לוחמיםשבטימאותם"לאחתותהפוךתתנוון

תותירספרטה,"שלימיהמאזעודחשיבותםועלסיכוייהםעלדנותאותנו
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היחידי,האמיתיכ"נושאהערביתהבעיהואתבית,"חסדי"גוליםהערביםאת

 2911הישראלית.הפוליטיקהשלומוסדית,פוליטית

חמישהכוללאדנדטשלהיהודים"ב"כתביםהאחרוניםהפרקיםאחד

תשובתהוביניהםבירושלים","אייכמןסביבבמחלוקתהמתמקדיםטקסטים

כה,עדפורסמהשלאתשובתה,היאצפויהפחותשלום.לגדשוםהמפורסמת

להתפרסם,נועדאשדבראיוןספדה,עללתגובותבנוגעבכתבשנשאלהלשאלות

היום,גםלהיכתביכולהחיתהזותשובה ;-1963ב Lookבמגזיןהנראה,ככל

מןחורגותשדעותיומיכלאתלתקוףהנקבציםהפרו-ישראלים,לעדריביחס

שאניומאחדמסוימים',יהודיםשלמ'דגישותםהופתעתי"לאהציוני:הדקאלוג

אבלזו."מדגישותלהיבהלשלאסיבותדילישהיוחושבתאנייהודיה,עצמי

(למעטהיהודיםמוסדותבקרבהקהלדעתשלאחידותהובייחודאלימותה,

לאפגעתיכימסיקהאני .מאודאותיהפתיעובלבד),אחדיםהכללמןיוצאים

 30מדאש."ידעתילאזאתואתמסוימות,בזכויות-חזקהגםאםכיב'דגישות'דק

היהדויותעל

חיתהעצמהשאדנדטלהניחהוגןהיסטודיציסטית,מבחינההספד,לכותרתבאשד

עללהצהיררצתהשלאפירושואיןהיהודים"."הכתביםהשםמןנבוכהודאי

בחייהקטןתפקידדקמילאההמודרניותשלהיהודיתשהשאלהאויהודיה,עצמה

הצהרותיההצגתנוכחאמיתיתמבוכהלחושעשויהחיתההיאואולם,ובעבודתה;

החובק-כלהתוארתחתהללווהתרבותייםההיסטורייםהפוליטיים,בנושאים

שללספרוהכותרתמסוים,במובןבכלל".אםגזעי,כ"ציוןפעםהגדירהשאותו

ופוליטיקהזהותכמנודה:"היהודיזה,כדךשלהופעתואתבישראשדפלדמן'

ואףאדנדט,שלחייהואתעבודתהאתיותרהולמתהמודרנית",בעתיהודית

כלפישחשההטובההכרתואתפדנהגןשלחייהעלמחקרהאתהדעתעלמעלה

תכניאתמושלםבאופןמתאדתאינהכמנודה""היהודיהכותרתאמנם, .לזד

ולאבת-זמננו,ההיסטוריהשלמתפשרבלתיפוליטיניתוחשמרביתוהזה,הספד

אוהממשיתעמדתםזוותהיה-האונטולוגיתאוהחברתיתהעמדהעלהדהודים

בחיבוריהם,כמוצהרהעורכים,ההיסטוריה.לאודךהיהודיםשל-האידיאלית

משקפתשהכותרתמכאןאלה.בנושאיםאדנדטשללמחשבתהמאודמודעיםהיו

החלקשם,הברית;בארצותבייחודבימינו'הזהויותפוליטיקתשלשליטתהאת

וקולניתמודגשתנוכחותבעלתקבוצההואהאמריקאיתהיהדותשלהמאורגן

האנטישמיות.כניצחוןכמוהזושמציאותאומדתודאיחיתהאדנדט .במיוחד
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מועטמהמגלה-הבולטיםממאפייניואחדוזהו-המאמריםאוסףלמעשה,

בואין .המקובלאוהצדבמובנה'יהודיות'שלבבעיותאדנדטשלעניינההיה

גדשוםשלספדועלמרשימהלאסקירהזולתהיהודית,הדתעלדברכמעט

ביותרהטובלחברוחובהתחושתמתוךאולישנכתבה ,צבישבתאיעלשלום

דעתהכימבהיר ) 1947 (תרבותית"אווירה"יצירתהמאמרבנימין.ולטדשל

שלשילובבהןדאתההיא-במיוחדטובהחיתהלאהיהודיותהמסודרתעל

חדלההיאלרבדיהצוינו).לא(אשדפרושיםקולותמעטעםופולקלור,תיאולוגיה

בההתמקדותהאךהגרמני,הפאשיזםנוכחהיהודית",השאלהמן"להשתעמם

נוגעיםזהבכדךאדנדטכתבישלנושאיהםפוליטית.כולהכלחיתהמכןלאחד

באירופה;האנטישמיותשלההיסטורייםליסודותיהויותרל"יהודיות",פחות

משנותהציונות,שלולפשעיהלהבליההבורגנית;ההתבוללותשללאשליותיה

העשרים.המאהשלהששיםשנותועדהתשע-עשרההמאהשלהתשעים

ב'אהבתהצטיינהלאאדנדטכיבאומרושלוםגדשוםצדקזה,במובן

בהיותהעצמה,שהיאלאדנדטאמדהאשדזו-מאידוכגולדהכמוהוישראל',

אחדות,במליםהיהודי"."בעםאלאבאלוהיםמאמינהאינהסוציאליסטית,

מןקונוונציונליתתרבותיתפטריוטיותדקלאדה 9חאדנדטכילומדאפשר

היאזה,במובןזהות.לעניינייתדהחיבהגםאלאשלום,גדשוםשגילםהסוג

בתרבותעמוקשדריהבהיותההיהודית;השאלהמןלהשתעמםחדלהלאמעולם

בעבודה.דנהמשמעותזולשאלהחיתהלאהגבוהה,הגרמנית

למעשההיאהציונותעלאדנדטשלשכתיבתהנדאההיסטורי,במבט

הנלהבתהאישיתמעורבותהשלתרצדשלה,הקריירהבתוךעצמאיתאפיזודה

לזדבדבררשלהטקסטואליתזוהן-המכרעתההשפעהושלהיהודי,בנושא

התפתחויותשתיבשלנקטעהזואפיזודה .בלוכדהיינדיךשלהאישיתזווהן

ומיליטריסטיתקנאיתציוניתמדינהשלהקמתההשנייה:העולםמלחמתלאחד

המדינהשלוהתאבנותהבאזור;צודקלפתרוןתקוותיהאתניפצהאשדבישראל,

ונסחףהמרקסיסטיותאמונותיואתבלוכדנטששבעטיהברוסיה,הסטליניסטית

 , 1950לאחד 31הקדה.המלחמהעמדותשלליברליבנוסחלהחזיקאדנדטעם

אמיצותמקצתןעקביות,ולאתועותמקצתןפוליטיות,בדעותאדנדטהחזיקה

מסוים,במובןממש.שלקוהרנטיתפוליטיקהזוחיתהלאאךרדיקליות,ואף

אכזבתהאתלבטאמודעתלאדדךאייכמןמשפטעלבדיווחהלדאותניתן

זהבספרעוסקתאינהשהיאמאחדאךומצודתה,ישראלמדינתשלמהקמתה

הציונות.עלהמוקדמתבכתיבתהאותולכדרךקשההערבים,שלבגודלם

המוסדותבחוגיאדנדטשלהגוברתמעורבותהבשלאולי,צפוי,באופן
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תמידחיתהזושמעודנותאף-האנגלו·אמדיקאייםוהתרבותייםהפוליטיים

הרצופותהמלחמותשרדתאתדאתההיא- 32סאטידיתאףלעתיםביקורתית,

-1956במצדיםעלהאנגלית·צדפתית·ישדאליתהמתקפהאמריקאיות.בעיניים

סבורה"אניהיטב:לעשותוהיהצדיךנעשה,כבדאםאךפזיז,סיכוןאמנםחיתה

זאת,לבצעאומץלהםהיהשלא"מאחדאךמובנת,"טיפשותחיתהלכךשהסיבה

וכשישראלניאו-פאשיסט,היהנאצר 33"קטסטדופה."זוחיתהוצבאית,"טכנית

המדינה,שלדוחהמעוזהתרגשהאדנדט ,-1967בהימיםששתבמלחמתפתחה

ליאספדס 34מלחמה"."ככלתמתנהגתהיאכיאמדמחבריהשאחדכךכדיעד

ו"ישדיין",אתאוהבתמאוד"אנינהדרת",עבודהעשו"הישראליםכתבה:

מןמ~תקזיכרוןמעיןאלהבתגובותשהיהאפשר 35לאלתד".נאצראתלתלות

 .יהודיצבאלמעןהארבעיםבשנותשלההמערכה
שכתבההדבריםמןלדברהתכחשהלאמעולםאדנדטכילומדראויזאת,עם

ככלות-בוודאיזוכריםהאמריקאיםזמנהשבניכפיהציונות,אודותעל

שהוגשהציונות"עלמחדש"חשיבהמאמדהאתדחהגדינבדגקלמנטהכל,

ההתלהבותרגעיכך,אחדאנטישמיות.נודףשהואבטענה , Commentaryל-

חיתהרעיםתמימותדידה,לגביפרטיות.דגשהתפרצויותבעיקרםהיומצה"ל

מעדיניםשבזכותוהדבראתממש,הסוףעדשימרה,אדנדטמסוכנת.תמיד

שבתשובתהאינטלקטואלית,עצמאותשלאיכותאותה-מכליותראותה

ברהיטות:עליהלהגןכךכלהיטיבהשלוםלגדשום

אתהשבהםמאלהכךכלשוניםשליוהגישהשלישהטיעוניםמשוםמתבלבלאתה

שייכתשאינניאחד,מצדבכך,כוונתיעצמאית.שאניהיאהבעיהאחדות,במליםרגיל;

בחשיבהדבביטחוןלישיששני,ומצדבלבד,עצמיבשםמדברתותמידארגוןלשום

לעולם"אמונות"ושוםדעת-קהלשוםאידיאולוגיה,שוםולדעתי,לסינג,נוסחעצמית

 36תחליף.להלהיותיוכלולא
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ארנדטחנה

אחדיםשלחסייתםלמרותבאמת,התבוללהלאמעולםאשרהמערב,יהדותבעיני

 .ממששלמכרעתחשיבותפוסדדיילפרשתנודעהלאהאנטישמיים,בסלוניםמהם
הסחר-מכר,מןשנגמלהזוהגטו,אתשעזבהזוהמשכילה,המודרנית"היהדותאבל

היהנחוץהרצל:שלהנאיביתההכללהחיתהנכונהבעיניהבלב-לבה".ינדקרה

האובדים""הבנים 2עם.לבןפעםעודהיהודישייעשהבשבילהמשותף""האויב

אי-שביעותאחוזיםהםכימצאואבאביתאלוכששבומסביבתםרבותלמדוהללו

אמתמסירותושלאמיתיתפטריוטיותשלההיכרסימןתמידחיתהאשרעזהרצון

שיפוריםהוצעובוברגעכיהכרה,לידיבאוובהפתעת-מהליבםלמגינתלעם.

לנפול.מטהבנייןכיראוהזמןוכלממנו.לגרשםהוחלטמידהיומין,עתיקבמבנה
עיתוןבשבילהראשוןדרייפוסמשפטאתלסקרכדיבזמןממשבאהרצלתיאודור

"מדינתאתלכתובוישבליהודים!""מוותההמוןקריאתאתשמעהוא .וינאי

בעיצומהכן,לפנישניםכמהצרפתבדרוםהולדתומעירבאלזרברנארהיהודים".

דרייפוס,פרשתלפניקצרזמןפנמה.שערורייתשעוררההאנטישמית,המהומהשל

היתר,ביןאותה,לזקוףישכיקבעובוהאנטישמיות,עלכרכיםשניבןחיבורפיוסם

אתבסוציאליזםמצאכיסברעתבאותה 3היהודים.שלהלא-סוציאליתלהתנהגותם

עםביחדאדנדט,שלהקצרהשרטוטבקריאתטמונההדההחיבורשלמשמעותוהמתרגם:העדת *
המקוראלהקוראיםאתומפנהבאנגלית,במקורמצטטתהיאשלה.המדוברתהשולייםהעדות

אלתמידהפניתיהרצללכתביבאשדוהאחדים).לדד(אצלבצרפתיתאוהרצל)(אצלבגרמנית
תידגמתי Les juifs en Roumanieומתוך;כגימאתהקטעיםאתבעברית.הקיימיםהתרגומים

מרובעים.בסוגרייםהקפתישליהזiוספותאתהאנגלית.מן-השאראתואילוהמקור,מן
 :) 1897באוגוסט 29 [הראשוןהציוניבקונגרסהפתיחהבנאוםהרצלתיאודודשלהעדותיודאו 1

נתוןהיההואכל-כך,וזעופותכל-כךתכופותאותנומוניםהיושבווהשיתוף,ההשתייכות"דגש
שבנולומד,אפשראנו,האנטישמיות."עלינושהסתערהשעהגמורה,התפוררותשלבתהליך
"כתביבמפגיע."תיקוןהטעוניםדבריםכמהבומוצאיםהביתההשביםהבניםאנוהביתה."

ח.ייבין,י.תידגמו , 1899-1895ציונייםומאמריםנאומים-א'ועולםעםבפני :'דכדךהרצל",
 . 113עמ'תש"כ-תשכ"א),הציונית,הספדיה(ירושלים:מלצדוש.אידאק

לפיהיא"אומה :] 1902ביולי 7 [דדיםלהגירתהבריטיתהוועדהבפניהרצלשלעדותואתדאו 2
אויבבידיומאוחדיםניכר,באופןזהאלזההקשוריםבני-אדם,שלהיסטוריקיבוץהשקפתי
אחיאסף,(ודשה:בדקוביץמ.תידגםרביעי-חמישי,ספדהרצל",תיאודודכתבי"כלמשותף."

 nach meiner(במקור:השקפתי""לפיהצירוףאתתידגמהלאאדנדט J • 192עמ' ,) 1924
Ansicht (.[ 

3 ) 1894 , Bemard Lazare, L 'antisemitisme: son histoire et ses causes (Paris :האנטישמיות"]

וגורמיה"].תולדותיה
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לחכותלאבלינואומרגמרוהואררייפוסלמשפטראייהעדהיהלזרגם .הפתרון

נוכחהאספסוף,שלהגואהשנאתומולפניםאלפניםכשניצבהעולמית.למהפכה

שלמגיניובין .האתגראתוקיבל 4מנודה ) pariah (~ר~ההואואילךמעתהכימיד
העםולמעןבכלל,צדקלמעןונאבקמידעכיהודימקוםלותפסלבדוהואדרייפוס

T 

 sבפרט.היהודי

הסתירלאמהםאחדאףהאנטישמיות.מכוחליהודיםהפכוהאנשיםשני
שיחיואפשרכישניהםנוכחוכךכל"מתבוללים"שהיומשוםרק 6זו.עובדה

כיראואבלמתה,אותבגררתישארלאשהאמנציפציהבתנאירקנורמליים,חיים

למסורתמחוץעמדושניהםהמודרני.והעולםשללפריההיהודינהיהבמציאות
-; T 

מנותקים,היושניהםאליה.לחזוררצהלאמהםאחדואףהיהדותשלהדתית

פריה"אני"מעתההאפר"]:בתוך["איוב Lazare, Le fumier de Job (Paris, 1928), p . 64דאו 4

העםעלמקיףלחיבורכהבנהלזדאחריושהשאירהפדגמנטיםמתוךפלגארמוןעדךהספד[את
והוסיפהאדנדטשעדנהבספרהזה,המאמראחדישניםכששבאנגלית,פרדסםמבחרם .היהודי

 Job s Dungheap: Essays on Jewish Nationalism and Social Revolution ,והעדות:מבואלו
Lorin Binsse (New yחwith a Portrait of Bernard Lazare by Charles Peguy, trans. Ha 

) 1948 , York: Schocken Books . בקובץארבלמנשהשלבתרגומובעבריתפרדסםדומהמבחד
ידאפעל:(רמתגורןויעקבזליגמןחייםעורכים:יהודים",אנרכיסטיםמיהזם:לנדאואד,"לזד,

 ].) 1997טבנקין,

הרבנים,"הפוליטיקאים,["נעורינו"]: Peguy, Notrejeunesse [Paris, 1910], pp . 68-69 , 74דאו 5
הסעדהאתמעליהםלהדחיקכדידדייפוסאתלהקריבמדי."יותרהסכינוישראל,קהילות
הגדוליםייעודיואלמובלהואאיןהיהודים."שלהגדולהדובאשליה].למעןתידגמה:[אדנדט

ראשיםכמהסביבהמקובציםוקנאים."מטורפיםחבורתאותו."שכופהמתוךאלאוהכואבים
בדכאוהיההעולם,ושלישראלשלזהגדולבמשברהנביא,ישראל."נביאידבבדיוקשהם
לזד."

גידמן,(משה)מודיץוינה,קהילתשלהראשיהרב[אל 1895משנתבמכתבהרצלשלהעדתודאו 6
היהודיםאתדוחפתשהאנטישמיותשכשםאלאבעיני."נחשבהלאיהודי"היותיביוני]: 16

אתעצוםבדחףמתוכיוהעלתהסחטהכךהנצרות,עבדאלוהשאפתניםהלבמוגיהחלושים,
וכקרטיוסףתרגם , 1898אוקטובר- 1895יוני :'אכדךיומן",ספדי"עניין-היהודים:יהדותי."

שלהכרזתואתביומניו.ושםפהמופיעותזהבנוסחאמידות . 135עמ' ,) 1997ביאליק,(מוסד
עליהיהודים."עלרבדיודעואינייהודי"אניהאפר":בתוךב"איובלמצואאפשרלזדבדכאו
עמ'מיהזם",לנדאואד,["לזד,להיות."יכולאנימילדעתעלישנוא.אניומדועאנימילדעת

52 .[ 

אליכםמתייחסיםאיןמקום"בשוםהדוטשילדים:שלהמשפחה"ב"מועצתהרצלשלהעדתודאו 7
אזרחיםתידגמה:אדנדט J (Staatsangehorige (המדינהאזרחיבכםדואיםאיןאףשווים,כאל
עםהראיוןלקראתברשימותיודומהבאופן . 175-174עמ' ,'אכדך"עניין-היהודים", ".]'בסוג

אתמכםייקחושמאתמיד,לרעודמוכרחיםאתםפאדיה."אתםההבחנה:מופיעהחידשהבדרן
ומאמריםנאומים-ב'ועולםעםבפני :'חכדךהרצל","כתבירכושכם."אתאוהאדםזכויות
היהודיכלומדהלא-מודע",ה"פדיהעללזדשלהעדתוגםדאו . 339עמ' , 1904-1899ציוניים
המערבית:החברהשלהמודע"ה"פדיהועללאמנציפציה,שזכה

. 8 . Le nationalisme juif (Paris, 1898), p 
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צמחואשדוהקרתניות,האופקיםצדותהיהודיותהקליקותמןכאינטלקטואלים,

דברכלעלששימרהרוחניהגטומןהגריית.החברהמסגרתבתרךכלשהובאופן

ממערב.מזרחכדחוקדחוקיםשניהםהיושלו,האינטימיותמןחרץהגטומחיי

בחזרה,אליוכשנמשכושניהם.ברחוממנוהדיהטבעיים;תוצריוהיושניהםואולם,

לקליקהפהבחציהצטרפותלאגםאבלדת,בעיניהםלהיותהיהדותיכלהלאכבד

הםולארמית.פוליטיתמשמערתבעיניהםנודעההיהודילמוצאםרבות.מניאחת

ארמה.הואהיהודיהעםכןאםאלאהיהודי'בעולםמקרםלהםלמצואיכלולא
בפוליטיקהאזששלטרהכוחותעםרציניעימותלידיבאשלובקריירהאחדכל

למדראותם,התישושלבסוףהללו,בעימותיםהפילנתרופים.עםכלומדהיהודית,

השפעתגםאלאמבחוץהאנטישמיםדקלאמאיימיםהיהודיהעםעלכישניהם

 sמבפנים."נדבניו"

דברשלבסופרהובילאשדהגדול,השוניומתחילהדמיוןנגמדשבכךאלא

הציונית.ההסתדרותשלהפועלברועדיחדשכיהנובעתהשניים,ביןאישילקרע

-בביתגאולהארבדיחההיהאחרון'בחשבוןהיהודית,לבעיההרצלשלפתרונו
אלאאיןכעוין;כולוהגוייהעולםלונדאהדדייפרספרשתבעקבותמולדת.

ואףזהעויןעולםעםלהתעסקיצטרךכיבחשבוןהביאהוא 9ראנטישמים.יהודים

למעשה,הגרי;שלהעוינותמידתכלפיאדישהיההואמוצהרים.אנטישמיםעם

היהודיםשביציאתהיתרונותאתיותריעדיךכךיותר,אנטישמישאדםככלחשב,

גרידאתוצאה-משניתהטריטוריהשאלתחיתהלזדבעיניזאת,לערמת 10 !מאירופה

לא 11ארמה".ונצרדתכעםלאמנציפציהיזכו"היהודיםכיהראשוניתהדרישהשל

בבהירותניכרהדבראויביו.נגדהעםאתלגייסאלאביקש,האנטישמיותמןלברוח

לדינריכ"מכרנההיהודיתהצדקהאתהרצלתיאר ] 1902ביולי-4ב lרוטשילדהלורדעםבראיון 8
לידיבאהוא . 27עמ' , 1904מאי- 1902אפריל :'גכדך"עניין-היהודים",הזעקה".קריאות
בגללמכןלאחדקרסהבנקהיהודי.הקולוניאליהבנקאתכשיסדהפילנתרופים,עםגלויעימות

 334עמ' ',זכדךהרצל','ב"כתביבאריכותנדרןהענייןיהרד~ים.כלכלייםחוגיםבידיהחרמתו

עלנהגינוצדפתיהדותכלעםהתעמתלזדדרמה,באופןביומנים.תכופותמוזכרוהואואילך,
ידו . Baruch Hagani, Bernard Lazare, 1865-1903 (Paris, 1919), p. 28 ffדאודדייפרס.

דוגמה . Peguy, Notre jeunesse, p. 75 ffכשלמרתשמראהכפיהזה,בעימותהתחתרנהעלחיתה
לאגדול""יומוןלהקמתרמתןמשא"כשהתנהלמשמעותית:היא ) 84(עמ'פגישמביאאחת

בר."יכתובלאלזדשבדנאדאחד:תנאיאלאהיהודיםהמשקיעיםהעמידו
"העמים :) 29עמ'פדלמן,ש.תרגםהחזרן, :'אכדךהרצל','("כתביהיהודים"ב"מדינתהעדתודאו 9

ברשת."בבליארברשתבמעטההם,אנטישמיםכאחדכולםבתרכם,יושביםשהיהודים
יהיר"האנטישמים : 116עמ' ',אכדךב"עניין-היהרדים','המתועדתהנשנית,ההבחנהדאו 10

במכתבביותר."הטובותבעלות-בריתנו-האנטישמיותהמדינותביותר,הנאמניםידידינו
הרעיוןאתלמעשהפירשכיצדמתגלה '-1903בקישינבלפרעותבקשרשנכתבקצנלסרן'לנניסן]
המאיים".האסוןמןתרעלתשלמסוימתמידה"להפיקמבקשהואמכתבבאותוהזה.

. 11 Le fumier de Job 
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 12בדומניה.היהודיםרדיפתעלכךאחדשחיברהמזכרומןדדייפוסבפרשתמחלקו

אחים·אלאיותר,אופחותאנטישמייםמגיביםחיפשלאשהואמשמעותהזו,גישה

בת·באירופההמדוכאותהקבוצותכלבקרבלמצואקיווהואותםממש,שללנשק

וכיאוניברסלית,לאוגםמבודדתתופעהאיננההאנטישמיותכיידעהוא 13 •זמנו

סימפטוםבגדדחיתהאירופהבמזרחבפוגרומיםהמעצמותשלהמבישהשותפותן

המוסדייםהערכיםכלשלהתמוטטותםלסכנתכלומדיותר,הרבהעמוקלמשהו
 14האימפדיאליסטית.הפוליטיקהבלחץ

 1sמאחיהם,אחדלמעןיהודים,לצדבמאבקשלווניסיונודדייפוספרשתבעקבות

איננועמושלהאמנציפציהבדדךהאמתיהמכשולכיהכרהלידילזדבא

החייםוהנדכאים,הענייםמןהמורכבעם,שלמידותיו"השחתתאלאהאנטישמיות,

מדיכוילאאךמבחוץמרדיפותדקהמתחלחלג;יםהעשירים,אחיהםנדבותעל
 א~~החידותעקרון 16 "שלהם.בחברתםלאאךהבוכריתבחברהמהפכניםמבפנים,

12 ) 1902 , Les juifs en Roumanie (Paris ברומניה"]["היהודים

!הבורגנותתביאשאם"אפשר : Lesjuifs en Roumanie, p . 103מתוךזהקטעזולגישהאופייני 13
עצותיהםלמרותסבילותו,למרותאזכימכליו,אותותוציאאםייאוש,לידיהיהודיאתהרומנית!

מנוגדתהעול."אתמעליולפרוקלוויעזורהאדמהעובדעםיתאחדהואהחששנים,עשידיושל
הסולטן,עםפגישתובעקבותזה:באירועמתגלהשהיאכפיהרצל,שלגישתובולטניגודלכך
זהכיהודההואמדוכאות.אומותמיניכלבניהכוללותסטודנטיםמאסיפותמחאהמבדקיקיבל

לוגדםשזההואבו,השאירזהענייןאשדהיחידהפוליטיהרושםאךאותו,ו"הדגיז"לו"הכאיב"
אוקטובר :'בכדך"עניין-היהודים",דאו !הסולטןעםבשיחותיוהללוהמבדקיםניצולעללדבר
האדום""הסולטןעםקשריועלהרצלאתבחריפותגינה!לזד . 367עמ' , 1902אפריל- 1898

 ]. 65-63עמ'מיהזם",לנדאואד,"לזד,דאוהארמנים.לטבחהאחראי
אנגליה,פיה?לפצותתעזאומהאיזוזאת,"מלבד : Lesjuifs en Roumanie, p . 91ב-העדתודאו 14

והמתכוננתהווייטנמים."טובחתצדפת,והיהודים?הפיניםרודפתרוסיה,הבודים?משמידת

תלייניתםגרמניה,מחד?טריפוליושלאתמולאריתדיאהשלזואיטליה,המרוקאים?להרג
השחורים."?"שלהאכזרית

האימפריאליזםמדיניותוביןבעמיםהאנטישמיותשעודדההאכזריותביןהקשרעלמענייןמבט
 " Le Mal politique etבמאמרודדייפוס,שלסניגודו ,) Femand Labori (לאבודיפדנאןחושף

276 . les partis," in La Grande Revue (October-December 1901), p הפוליטית["הדעה
זה.לעידןאופיינתתכונההיא."הקולוניאליתההתפשטותתנועתדומה,"באופןוהמפלגות"]:

כאחד."וחומרייםמוסדייםקרבנותהאנושותמןגבתהזומדיניותכילצייןלמותר
יהודיעללומדללזדשהיהמההנה ,) 1901באפריל L'Echo Sioniste (20העתכתבמתוך 15

מכידאנישלנו.הצרפתיםהיהודיםאת"דאודדייפוס:משבדבזמןלהכירםשלמדכפיצדפת,
החוץ;ילידיאחיהםעםסולידריותכללדחותלהםדילאמסוגלים.הםלמהויודעהזההקהלאת
לאומניםלהיותלהםדילאמביאה.שפחדנותם-שלהםהדעותכלאתבהםלתלותצריכיםגםהם

מרצונםצריכיםגםהםמקום,בכלהמשוחרריםהיהודיםככלהמקום;ילידיהצרפתיםמןיותר
עללהגןהמוכניםבצדפתאנשיםשלושים-וכמהשכנגדעדהסולידריות.קשריכלאתלנתק
לצדהשדים,באיהמשמרעללעמודהמוכניםאלפיםכמהלמצואתוכלהמעוניםמאחיהםאחד

שבפטריוטים."הקנאים

16 LefumierdeJob, p. 151. 
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שיהיואפשרחידותלוחמיחירותו-שלו.עלאדםיוותרתחילהאםחשב,נפסד,

שלבחירותןלהכירמוכניםשהםבזאתמתכווניםהםאםדקאינטדנציונליסטים,
עללזדשלביקורתו 11אנטי-נציונליסטים.שיהיואפשראילעולםהאומות;כל

ולאלהםבזלאמעולםאך ,הרצלשלכביקורתולפחותחריפהחיתהעמובני

מולכשניצב 18מלמעלה.לכווןישהפוליטיקהאתכיהרצלשללרעיוןשותףהיה

הנבחרתבקבוצהעצמואתלכלולאופוליטיכוח-השפעהללאלהישארהבדידה

עשותיוכללאאםבואשדמוחלט,לבידודלפרושהעדיףהואהמושיעים,של

בצדפת.תומכיםלמצואיכוללאלזדשכן 19העם.אחדלהישאריוכללפחותדבר,

היהודים-שבפיוהמסדעללהגיבחיתהשעשויהאירופהבמערבהיחידההקבוצה
החופשייםבמקצועותהאינטלקטואליםהקטנוני,הסוחרשלהסחר-מכדמןשנגמלו

המרוששים,ההמוניםוביןבינו ,אחדמצד .הארץבאותהקיימיםהיולאכמעט-

דנהבמסירותעליהםשהגןהיהודים,והנדכאיםכך,כלעמוקהאהבהאותםשאהב

הרצל,אפוא,מסוים,.במובןלשוןשלהבדלוכןקילומטריםאלפיהפרידו 20כך,כל

היהגמורכהלמעשה,לזד.שנכשלהיכןהצליחואוסטריה,גרמניהיהודיבתמיכת

קתולים.סופדיםאלינווהשיבוהו 21ממנו,התעלמוהיהודיםשבני-זמנועדכישלונו

גדולוסופדגדוליהודיפטריוטהיהלזדכימאיתנויותרטובידעואנשיםאותם
 22כן.גם

בקשירןתירגם

, 2000 ) Published by permission of Georges Borchardt lnc., New York, Copyright (c 

. Hannah Arendt Bluecher Literary Trust 

17 130 . Peguy, Notrejeunesse, p כהמחשהלאנטי-לאומיהבין-לאומיביןהדההניגודאתמדגיש
 .לדרשלהיהודיתלפטריוטיות

 . 179עמ' ,'אכרך"עניין-היהודים",ראו 18
כיוהוסיףהפועל,מהוועדלהתפטרשעליוחשהואכילהרצללדרכתב 1899במארס-24ב 19

היסודמןהמנוגדתתפישהדונבערים".ילדיםהםכאילוהיהודיםהמוניאתלנהל"מנסההוועד
בידימצוטטכלפיה."באחריותלשאתיכולאינניכןועלוהחברתיותהמדיניותרעותילכל

39 . Hagani, Bernard Lazare, p . 
20 87 . Peguy, Notre jeunesse, p שריפוףאדםהעולם,הדילכלשפעם"לבכך:אותומתאר

ברקכמואחדבמבטעמודים,שנים-עשרשמונה,שישה,מתוךעמודים,ארבעהומתוךבעיתון,

מקוםבכל ...העולםגטאותבכלשדימםלביהודי."המלהחיתההזאתובשורהאחת,שורהקלט
מקום."בכלמסוים,במובןכלומר,נרדף,היהודיששם

בשלווה."ברעבשיגוועבשביללמופתהתארגנוהצדדיםמכל"אנשים : 84עמישם, 21
-האפר"בתוךל"איובכהקדמהצורףאשרלדר",ברנארשל"דיוקנופגי,שלהממוארלולא 22

עלרבהבמידהמבוססתהגנישכתבהביוגרפיהלדר.עלמעטיודעיםהיינוהעיזבון,מןכתבים
בסיפורביותרהעצובהחלקרומניה.יהודיעלחיבורואתלפרסםמסוגללדרהיהבעזרתו'ורקפגי

לדרשלגדולתואתהעריךבאמתאשרהיחידשהאדםהעובדההואפגי,שמצייןכפיהדה,העצוב
 .) Edouard Drumont (ורימוןאדוארהיהאויב,בושראהאףהיהודים,כלפיאהבתוואת

 14~וכ l!lע.נ
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אמריקאייםאהבהשירישבעה

 ) 1967-1902 ( ז~·לנגסטון

אהבהעלקיבה

שלישה~לדיםהלואי
-:-:• -: T • יי.• 

 .~~לל ו~~ף 'tי"א;ךבול"א
שלישה~לדיםהלואי

-: -•.• -: T • ;· • 

 .~~לל ו~~ף 'tי"א;ךבול"א
יוהדל~א"ב;כ?ה;ך~ה 'tכי
 .יוכלדברשכלמה

-."' T TT -

-ל~וכלליי_רד י~~
ישחה.ל"אאניאבל

:-T :-• ' : :• 

-ל~וכללי:_רד י~~
ישחה.ל"אאניאבל

:-T :-. ' : :• 

'תיעזבשליהאיש
T • •,• • -ד• 

זה.עלשםלחשבהולכתו'ני
-• :• :• -: T -:• 

t' קי' 9וי:;נמוחיא;ך~ה

 .ם·ד~ ד:~:;נמו

t' קי' 9ריחיא;ך~ה

 .או"םייןכמואוי
: -· T 

מאשר?להיותרוצה
:• • : : ,\ T 

ה~ום.כלךת"אהבת"אהבאז
T -: -T -

-לזפגדליעלהאני
 ד:.- ·:-:- ·-:

 .~דולע.ץ i:;נמ [i "ב~הוא
-לזפגדליעלהאני
 ז:.- ·.·-:- ·-:

 .גדולעץכמוrי lגבהוא
T : -" T 

שליהאישעלשםיחש"באני
:-' -: T -T ' :• · 

 .לפ"לזpלילגוףר:.זרד

 l!l ~ 14 Dמ
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 ) 1908-1984 (~ן iאג'ורג'

האהבהצורות

n ים~;~ f? ד;ת

הלילה,כל
T T: - -

שכים,לפכי
• :•• T • 

דאינו
1 ' T 

 , nה~דכשעלה
: :• T T -•ד-

לידנו.אגם
 ··ז:--:

ן;~ך י~~

סע,נ:יי~הכ;~ית f? ז:;~~זכד~~אנו~ין
ן;~ך;:זחיא.

ב f ~ tpל~ןrז~~ךכו~ין
~זpזpכו .rזל~ז
~זכרדך~כו~ת

בא;ךהגבעהבמ;ךך
: --" : T T 

הזפפלאהבהיר
-" T T : "•. -

לו;יה;ת~ו;יחילים
שדאינומהאם

 .:יז- .

~גםןה

ראשינו .ערפלא;
 •• T ·: ז-:

פסענוהכ;כביםתחתמצטלצלים
•:-::• ---T " :-יד

לחן~ב~ריכ;תסיוזpד~ליכול~ק;ם
מים.שםהיולו

T T -" 

 1'יע,ו~נ,יס



 79אמריקאייםאהבהשירי

 ) 1925- (גילברטג'ק

הביתהבדרןהאיאתחוצים

 .ר w·n;i~יש;ר iJ~ת;~ים n;נ;סה iJ;נך.רר
באנושובנ;כה.וליברה

 T T:ז • :

~רוב iJךס;~ן.תדחיא~לים~ה~זקיוב י~~ /oל~ק;ם
 ,ה!~ת!הןקלנו~שע;ן.ה.ל.א

ם i ~ w;צ;ע.ק י~~~דל
פצועה~ה nכמ;נ;כהוהיא

: · T : T - : T ' 

ה w ~ל~ב;ת.ל~ד~יד wי;ד~ת
 .הד~~ז:;?~אןא;סנוח~י~ה~יןל;:ז~ין

מחכהוהיא

פחדתיתמיד
" T T -: " 

 :ה! iJ ע~ר.ז:;~ן

ל~~דהס,ךJה iJ~ן
~קזקידה. 9 ך~~

האלההשדיםאתר;אהאני
 ·:··ד ·-ז- ." ·: ·-:

השאר.עם
• -: T 

!ה iJ ה~~; ~~;ב י~~

ובשאר.
-: T 

!ה iJ;~לבש;לט י~~
נשאר.כמ;

: -: T 

~ן~וקי;ך~ י~~

 .ר~;ל~ה

i] זלרת.ם:;

 .~י 79 ~
i] קירt. 
i] 'קירt~.r;זלר ,ם.או:;

ממני.
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חרשבאההאהבה

קדילירובוט 80

 ) 1926-2005 (קרילירובוט

חדש,נאההאהבה
T -: - T T T •.•:• 

 ת~~;ךל~ס;ף,
עליסביבי

י- Tי •י ;

מע;לם.:פמ;
: ., T 

ידעתימה
 . :ז--

כשחשבתיאז
T T •.• : -: ' 

ללכתשאוכל
:· -T :· ••• 

נע;לם.לבדי
: -• T T 

 ) 1928- (אנג'ל~מאיה

גברים

הייתיצעידהבשהייתי
: "•" " "T T " : T , " ' 

מויל;ן יר.;ח~~ל.ת .tfי 9 ~
זק~ים.זק:פ;ךים,~דרים~ךח;ב.ןה~הה~העו p~ 9זדדים 1 ~

 .חדול:פמ;חריפיםצעיריםגברים
: "T " • : ·-; " : T : -

ה;לכיםגבריםא;תם.ך;אה
T T T ; • ; " 

 .לאנשהותמיד
T • : -: ."' 

כתשם.שאניידעוהם
- T '-; •••ז: ••

עליהם.ומתהחמשעשדה
;-•• ."' :·• •• T ;-•• :• 

נעצריםהיוחל;ניתחת
---" T ."" ::י T " , 

מ; p:~זדקד;תם ry:;כ.ז;י;כי

נערה.שדי  ז-:- .. :

~~ליף!'קט iJז~ב
התחת,על

גברים.
: T " 

14 D-!cll!IY,I 



 1fןים qארiךם ,~~יום
הייתכאלובעדינותשלהםבכפרת

 :·ד ·:' ·-:-'·:ד·:--

ij י~ה~ij ך~הpס~ס,רר~הזf .ערלם~ lJ -רf ן
זקיפ-ט~ה.הדוק.

מהיר.גפוףנעימה.הראשונההזפעיכה
-: • T "T T ': T • T • 

זק~ה .לדר~~קרת
חו~ה ijסקךיצ'י .ב~~ ij~נ:יחיל .יוה.ר
 . ij ~ 11J בי~;: 9ליק p: qזח~ון

האדיר'כשאוזל  .-: T ••.יי :

ק~ך~ר, .ז~;פצוץר"אש, f ץ.פ~~י:נ~

מנתצת. .גפרורו"אשכמר
: -: : .. · ·.· ·.· 

ij לר~יץ.Pהואז
~ע,לךם. iJ~תם ryל~~היםלךם. 1סדלא:ררם ryל ף~~~??.Pז
ומתישבשבכשהעולם

: ."' T T T • : -'' 

ללשון'לחז"ךמנסהוהטעם
-ד :- ·:-:---:

ij לר~ר 9 ~גוף~~ f .כ~יר.הr.ל
~ךן.~~החרת

זבלרןלד~ר 9 ~ז ttך
מאחורישם,נר.אש.

T T ך•י'' 

~~ריס.גןים 9פרךילרנרת, ij~~נוף
 .~זpהוירךגזים
 .ל~~זpהוהרל:;כים

פשוטהפעםאבל
 T--- ד-:

 .ס;פל 9ך~~~מר

אולי.

 81אמדיקאייםאהבהשידי
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המכתבים

גליקלואיז 82

 1943- (גל•קלואיז

האחרונה.בפעםלילהעכשר
 T-:-ז--- ד:- ז:-

~ךיי;ןדר~ה qס~ ם~~~
 .גופיעלנאספות

:•::• T -• 

 .סתריהיהמחד
T T '.": ' T : 

ת 9ס~ר~~ל~ו:זדב wג
הכפרפניעלהנסחפיםהיבשיםבעליםונביט  ז:- ··:- ·-::·- . ··:- ·ד·.· ·-:

 ,ף.דקp~tז םיג;:ו:;ג~~ ij~מר

הנפרדים.בבתינואחדאחד
 ·ז:·- ··ד:' ד·: ד·:

 .~ר~לזpקטל~לה
 ל~?מ??י;ז 7קרןק
לרוצהאתרטנה,את

-: : ,•' T : - T : 

רה~לד

 .נולד~.רם~מר~זקן

 .סי 9 ה~~:~ב"קד
~~ Q ן~~~ו:זדע iJ ז;ן~

דס~יחיםזי~ןלי Q ~ 9~ין
ע,דיןע,ן~לסע,טו~ים
 .כבדזהשנעזבוכרהיטים

 T : '". : •::•: ''. • •:ד

בחשכה.נגרפיםהעליםאיןדאה
 ד··-:- ·ז:· ·ד·: .. ··:

שדפנו
 :ד-

 .עליהםכתובשהיהמהכל
T -T T ".' T :-'' ,"' 

זנדבנקשמעוזמאנגלית

 14 ם~~~



83 

פארמיכל

קצרללילהאלגיה

א.

והאם)החמנייההטבור,חבלהחדר,(הנערה,

 .לדגלמדגלמשקלהעבידהמהוססת,ונעמדההרחצהמחדדיצאהעירומה
עלאדמדמה.שלוליתפנימהשפךדדנו,חדדאודכותנה,וילוןהתנופףבחלון

כלמשומשים,תחתוניםג'ינס,מכנסיטריקו,חולצותערימה:בערבוביה,המיטה,

לימוד,ספדילרווחהפתוחיםהמיטהלמרגלותבגופה.מתישהוונגעבדשעשוי

חשקבהעלהפתאוםאחת.בלויהוסימנייהכחולהבכדינהיומןפנקס,מחברות,

אתהגורדיםבעובדיםמהחלוןלהציץלהיפרד'לאשפה,ולהשליךהכללאסוף

אלהזבל,משאיתבגבהאימתניותלשינייםאותוומגישיםהכביש,שפתעדהפח

עליכם.שלוםוהריקבון,הצחנהתוך

כולם.עלושלוםעליכםשלום

התכולה,הספדביתחולצתואתהמשופשפיםהג'ינסמכנסיאתלבשההיא

מהסיבהולוממישהו,להיפרדשקלהלאכולם.עלשלוםהכפתורים,כלאתרכסה

אליוממישהולהיפרדתשוקהמתוךעליךעובדיםחייו .להיפרדממילהשאין

אתתוליךלאןעצמך'אלאלאכבולאתהכשאיןקודהמהאבלכבול'אתה
אמו,אלאותוקושרטבורוחבללעולםבאאדםחשבה,קודם,ועודתשוקתך?

חיתוך-קולעלהבדמיונהגנטיים.נתוניםזורם,דםיוחסין,אילן

לאאחיזהנקודתבלידחויהיותואתלומזכירימיוכלהאדםאת(שמלווה

בשיניולקרוערצונווביןשייךלהיותרצונוביןמיטלטללמטהלאלמעלה

פתרוןאיןשלחייוהיכןהזהבמקוםנאבקתאדםשלשתשוקתוהיכןהזהבמקום

לתשובהמתעקשעומדשהואהיכןהזהבמקוםהאיתנההיאהשאלהזכותדק

עומדשהואהיכןבחייםהמוותועלהמוותועלהחייםעל

הזהבמקום

המלה)אתמחליףהצליל

המחברותועלהמצעיםעלמיםהתיזהפעם,ועודפעםהרטובשיעדהאתניערה

כמהגבוהה,רגליים,בשתיעליוהתבססההספדים,אחדעלדרכההפתוחות,

~ l!I 14~ם 
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אמהאתומצאההחדרמןיצאהבגומייה,שיערהאתאט-אטאספהגבוהה,

הפורחיםראשיהןרקרחב,זכוכיתבאגרטלאותןומציבהחמניותגבעוליחותכת

ביצבצו.

צמודהשחודהשמלהלבשהאמהאותך",אראהמתיחשבתיכבראת."הנה

עיניה.אתלגמרישכיסוגדוליםשמשמשקפיוהרכיבהרזונה,אתשהבליטה

הבולטות.אגודליהעצמותאתבחנהוהבתיחפות,רגליהכפות

"תסתכלי."חמנייה.אליהקירבההאםרואה?"אתלהם,קרה"משהו

דבר."שוםרואהלא"אני

האלה:הנקודות"דואה?יותר.עודהפרחאתקירבהטוב-טוב","תסתכלי

איומות."שחורות,

כמעטהאלה",מהשיטוטיםעייפתיואניחושךמעטעודהפעם,נוותר"אולי

 "-".דבלתלכי"אולימשהו.חיפשהעיניה,אתחיפשהבאמה,הביטהלחשה,

מבינהלאאנישחורות.היום.קרהמשהווהיום,בסדר,היההכל"אתמול

בניכמולא?יפים,"הם .לאגרטלהחמנייהאתוהחזירהאמה,מילמלהזה",את

השמש."שלדודים

שהמשיכהאמהאחדבמבטהעקבהלגמה.מים,לעצמהמזגהלמטבח,ניגשה

אתאספההסלון,שלהחשופותהמרצפותעליחפותברגלייםלהסתובב

עלאדוםפלסטיקשעוןענדהשערה,אתסירקההגבעולים,אתהמספריים,

כשהאםהקשיבהגםאזעיניה.עלומשקפיהעשתהאלהכלאתידה,פרק

למקומות .נאחרלאאנחנו .מוכנהואנינעלייםנועלתרקאנימוכנה,אניאמרה,

 .בזמןולעזובבזמןלהגיעתמידלהכעיס,לא •בזמןלהגיעצריכותאנחנוכאלה
עלהכוסאתוהניחההניוד,תוךאלהמיםתכולתאתשפכההחשוב.הדברזה

אותולהסיטביקשהוהיאלפניה,ושחודארוךעמדעודהלילהנאנחה.הדלפק.

הישרתיפולחזק,תנסהאםשגםידעהאבל •מעליולקפוץאוליממנה,הצידה

לועו.אל

ב.

והעקירה)הבחורהמחילות,(המסע,

במרצפותהביטההיאשקטות.הלכוארוכותדקותומשךהרחובאליצאו

שירטטוכאילווערב,שתיבהןסדקועמוקיםחריציםוחום,בשחורהמוכתמות

שנדמוהחריציםאחדעקבהגדולה.התרגשותחשהוהיאהעיר,שלסודיתמפה

בולבוסים,ואפיארוכיםבגפייםאנשיםשניםאלפילפניחיובהןכמחילותלה
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בגידיציידובעורות,משכבםמקוםאתריפדובשד-~יד,מעבידיםבתוכןנעו

זהכרוכיםתהתה,הסתתרו,מהמפניהסתתרו.אחדים,וסימניםחיותאדמה

שמאייםשםישמהבחוץ,ישומההחוצה,מעלה,כרויותאוזניהםרועדים,בזה,

בזה.זההתנגשוהמדרכה,עלברעשהתגוללופלסטיקבקבוקי .כל-כךעלינו

דדכן,אתבמהירותחצונוצץוסקייטבורדשחודיםבייסבולבכובעינעריםשני

ירקהאט,הדרך,בשולירכבכסופהבקסדהאופנועןאמה.לביןבינההפרידו

חשבה.-שהואמהכלאתמכילהזההניח .בדדנווהמשיךהכבישעלכיח

מהאלרגעבהרףשהותזהסמיכה,צהובה,אחת,למהותהאדםשלהדנ"אריכוז

מאחדובאועלוקידוחקולות .תחתיוהאדמההקשיח:מאליוכמובןתופסשהוא

כולכםדבר.אותוכולכםמילמל,מאחוריהן,נשףמישהוהוגף.תריסהבניינים.

שיעדשקווצותעודפואתדקפניו,אתדאתהלאבאמת.לאאחדאףדבר.אותו

 .עליוהיטלטלוכהות,ארוכות,
אוהבתלא"אניאמה.בזרועידהאתוהשחילהאמדהלהגיע",כבדרוצה"אני

שתחזורהשמשעלסומכתלאאנישיורדת.החשיכהאתולאהזה,המקוםאת

להסתובברוצהשהייתיהאמתמתוכה.אודיפציעשלאייתכןכן,ואםמחד,לכאן

חתיכהקוטפתהייתיאחדביוםאולי"כן,רגעים.כמהשתקהבכיס."פנסעם

מהאוד.""

עלשמלתה:שרוולאתהרימהאמה,אותהקטעהתדאי",לשם.נגיע"תיכף

כתובות,עודלדאותהיהניתןתחתיהכחולה.בדיוכתובתחיתהזרועהפנים

במקדהתסמכי?מיעלכיעלי'לסמוךיכולהאתדואה,"אתדהויות.שרוטות,

אוליהנכונות,לתחנותאדםבנימסיעיםלאכבדהאוטובוסיםשגםיודעתאני

מכידה."אניאותך,מכידהואניעייפים,הםאוליבדרכים,טועיםהם

בינתייםבנעלה.הקרסולרצועתאתסידרהכתפה,עלנשענהאמהעצרו,

שתיהןחונה:כחולהמכוניתבתוךדחוסותדוממות,גדולות,נשיםבשתיהביטה

חתומות.שפתותיהןפרחונית,בחולצה

כעתעמדהארוך'כשיעדהבחורפניעלחלפוהרחוב,במעלההמשיכוהן

מסךעלשהרקדןסרטשלסיוםבכותרותבההאלקטרוניקה,למרצדיחנותלצד

עיניהתוךאלהביטבידה,תפספתאוםהראווה.חלוןבחזיתרחבטלוויזיה

אני."מימנחשתבטח"אתואמד:

התפשט,כמהבאוויר,התפשטממנו,נדףאלכוהולריחלפניה,קרובהיהפיו

ךך-כבישבמרכזלבדהשעומדתילדהנייד,דףעלילדהשציידהענודלבןענן

ירוק,לאודממתינה,היאלמהממתינה.עיניה,אתמסתירכובעסואן,מסלולי

-העקירהזיכרוןאתממנהשימחקלמישהולמישהו'למחווה,לאמה,לאביה,
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אתה."מימנחשתאני"כן,

 .להמשיךממנהתבעההאחדת,בידהאחזהאמה
כלאותילשאוליכולהאתהנה.אזמשהו,אותילשאולרוצהשאתיודע"אני

בה.אחיזתואתשיחדדרוצה",שאתשאלה

מניןידעהלאהיאמקולה-שלה.ונבהלהאמדה,אותי",רצהלאהוא"למה

היא .אותירצהלאהואלמהבה:שעלההראשוןהדברהיהזהאבלהשאלה,צצה

'הוא'.באומרההתכוונהלמייודעתשהיאבטוחהחיתהלאגם

אמד."תסתכלי",גבו.אתאליהוהפנהחולצתו,אתפשטהבחור

 Evolutionמקועקע:הדקיק,למראהוביחסמפתיערחב,גבלוהיה
Overdrive . 

זה?"אתמבינה"את .חיוךלמעיןנמתחוושפתיואליההסתובבהכל","זה

רבדיםעודהיוהבינה.באמתלאלאיטה,חזרה ," Evolution Overdrive"כן,

נוףבתוךכשפוסעיםהכוכביםאללהתקרבאפשראימדועלמשל:הבינה,שלא

שלצודההדגלמקבלתלבדך'מעלהגרבאתכשמושכיםמדוע,ידיים?רחב

בכי?בהמעודדמבגדיםעירוםקולבשלמראהומדועקדמונית?לטאה

אדוותם.לשאולהעזהלאמעולם

תדאי."עודאתלדגלייך'ייפלו"גבריםהוסיף:הוא
"אחד."וסיימההתחרטה,אמדה,זקוקה",לא"אני

 .בדרכךלהמשיךועלייךבדרכילהמשיךעליעכשיוהנה,האחד?זה"מה
הסואן,הכבישאלירדאזבה.והביטחולצתואתשובלבשהואלדרכך",היצמדי

בעצבנות.לצפורלנהגיםהניחהמכוניות,ביןדדךלעצמופילס

אתפרק"בסוףמהמקום.התרחקווהןאמה,אותהמשכהמכאן",נלך"בואי

ברחוב."לזדיםככהלהתמסדתפסיקי .שלךהייאושתוךאל

סיימומאבטחיםכפולים.במנעוליםחנויותיהםאתנעלואדםובניירד,הערב

בשפהבעייפות,בחבורות,הלכובחגורותיהם,תקועיםאקדחיםמשמדתם,את

אחרת.

קטנה"כשהייתיאמה.שאלהזה?"אתידעתהשמש,אתמבקשות"חמניות

ממנהותלשתיהמטבחרצפתעלהתיישבתיואניגדולה-גדולהחמנייהקיבלנו

אחד-אחד.""הגרעיניםאת

צרבת."בךמעליםשזיכרונותלי"אמדת

שליהילדותיבשעוןמסתכלתעצמיאתמוצאתאנילפעמיםזאת,"ובכל

תמונותבימעלהשליהשעון .להיזכרכדיאלאהשעהמהלדעתכדילא

הכתובת.אתוידאהשמלתה,שרוולאתשובהפשילהאמהמהילדות.","
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שוממה.מגרדיםלשכונתנכנסומימינן,הרחובאלפנוהכביש,אתחצוהן

החזיתות,עלבזיגזגנעוצותצדותמדפסותקומות,ושמונהשבעבניבניינים

במבואות.כבדותזכוכיתדלתותענק,אדניות

לחצההבניינים.לאחדהגישהשבילאלאותההובילההאםנאחד",לא"הגענו,

תסרוקתה,אתהיטיבהמצלמה,עיןאלמעלההביטהמוזהב,פעמוןכפתורעל

אתבאצבעותיהסדקהכאן",אנחנולמה"זכרימעצמה.כמונפתחהוהדלת

לאיבוד,ליתלכיואלאומדת,אמהאתשמעהעיניה,אתעצמהוהיאשעדה,

בתעלותעכשיואותומובילהואתבתוכישהיההזעםכלאתממנישלקחתתזכרי

לי.תגידיאת?מינאנחת,אוי,נאנחת,אותךלשמועיכולהאנישלך,הוורידים

את?מי

באמה.פגשמבטהעיניה,אתפקחההיא

ג.

הכל)אתמאכלודנ"אונילגלידתהנחרדים,(הדידה,

מילאוכתפיואמה.מותניאתוחיבקהדידהבמבואעמדהואקצר",שלנו"הלילה

לאודכם,גיהוץפסחומים,מכנסייםולדגליושלבש,הוורודההחולצהנפחאת

להתחילנוכללבקש.שיכולתםמהכלהכל,לכבודכם"הכנומזיעה.בהקאפו

בטחרעבות?אתםמשהו,לאכולנלךכךאחדיודע,מיכ,ךואחדכאןהערבאת

מאחוריו.שעמדבאחדהביטשלכם."הפניםעלזהאתדואהאנירעבות,שאתם

מי"ואתאליו.האםגוףאתהצמידואצבעותיוציחקק,נכון?"רעבים,אנחנו"גם

זה."לאדקשלך.הבתשזאתליתגידיאלדקאחותך?איתן?הבאת

 .יונילילקרואיכולהאתאבליונתן'אנישלך?הבייביסיטרשלך?אמא"היא
אניאבלכל-כך'צעידהנראיתהיא .להאמיןקשהשלך?חברהזאתאז .כןכן'

אומד?"אתהמהביניכם.הדמיוןאתלדאותיכול

הביטהשחי,ביתעדמגולגליםששרווליוכחולעבודהסרבללבושהאחד,

תעשייתאותעופהאומיםחברתשלהדפסאחדחיפשההיא .דבראמדולאבהן

הכפוףבגבווכאוני,נדאהשהואחשבהריק.היההסרבלאבלכלשהי,נשק

הודפסו.שלאהמליםאוליהאלכוהול,השפעתזואוליהדקיקות,וזרועותיו

נשמעהברקעלידה.אמהשחודה,עודספתעלהתיישבהלסלון,נכנסה

נדנדי,בקבוקבידה,בקבוקיעמדואליפטיזכוכיתשולחןעלמתקתקה.מוזיקה

פתוח,גגהחמישים,משנותומכוניתממוסגרתכרזההקירעלכוסות.כמה

הבחוריםדלתה.עלנשענהתפוחהבהירהותסרוקתקצרצריםבמכנסייםבחודה

דגליהםבתוכן'נבלעוהספה,צדימשניאדומותעודכורסאותעלהתיישבו
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ציפודוממים,ישבואדרךרגעמשךלטרף.אורבותכחיותגלשו,וזרועותיהם

שיקדה.למשהו

שלושהלפניהארץכדודעלהופיעהראשוןתאיהחדשהיצוריודע"אתה

שנים?"מיליארדיוחצי

בטחנכון?וניל'אוהבותכמוךשילדותחושבאניגלידה?רוצה .כן"כן'
אפילולי"ישקולו:אתהגבירלמטבח,יצאיונתןאחידה."בתלבושתילדות

סוכריותדקאמיתית.בגלידדיהנמצאתשאתלדמייןתוכליאתשוקולד'סירופ

נכון?"נורא,לאזהלי,איןצבעוניות

שאנחנוחושבאתה .הראשוןתאיהרבהיצודשהתפתחעדדבזמןעבד"אבל

שלך?"הקדמוןהאב"מי .לאחדפנתהלי",תגידשלו?תוצר

ההתבגרות."בגילזה"ככהוהתנצלה:אמה,אותהביקשה"תפסיקי",

גלידתקעריתלהנתןלא?"ההתבגרות,גילאתאוהבים"אנחנו .חזריונתן

הגילאתמעודדיםאפילואנחנותטעמי."תטעמי,שוקולד.בסירופטובעתוניל

גםאנחנו .השיפוד"לחיי .ברנדיטיפותכמהפנימהטיפטףאנחנו."כאלההזה,

לא?"הזמן'כלמשתפדים
האחד.אליהפנהשלך?"הקדמוניתהאמא"ומי

איךתלוי .הגדולהמבולמןהישרלכאןשהגעתילומדאפשריתומה."אני

השני."מהצדאוהאבולוציהמצדאתהאם .כמובןזה,עלמסתכלאתה

להם.והגישלכוסותברנדימזגיונתןהלילה!""לחיי

כשהייתינרצחתיאולייתומה.שאני:מהאתמוכיחשליהדנ"א"אפילו

מהמדינותבאחתלממשיכולאותוהוןתמורתאותימכדשליאבאאוליקטנה,

 .הענייןזהלא"אבלאמדה.אבי",שלהחטאזההאלה.המדויקותהאירופאיות
אמי."שלהחטאמההואהעניין

עלי."גדולשלההדיבורכיבשקטשתהיהלהתגידי ?מדברתהיאמה"על

שאוכליםאלהאתשישלב"שמת .הוונילאתמלקקתבעודהמבטבהנעץאז

 .האחדאתשאלילקקו?"שתמידאלהאתויששלהם,הגלידהאתבכיסים
אישידוע,לאלגבראמיביןחוקילאשילובממזרה,בילדאותאפשר"אולי

המשיכה.נודד",קרקס

מצדאותןהעבידבכוסות,שיחקיונתןמשהו."זהעםלעשותצריכים"אנחנו

 .האחדלצדוהשולחןשלאחד
מבעבעת,זולגת,חומצהדמיינההוסיפה,חומצה",הכלבסךהוא"והדנ"א

הלטאות,הברווזיםהטווסיםאתהעצים,הכוכביםהשמשאתהכל,אתמאכלת

הכל.את
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ששונאים,ואלהונילגלידתשאוהבים"אלהממנה.מתעלםהמשיך,"נגיד",

הכל,שגומריםואלהמהצלחת,גומריםלאאחרון,כיסשמשאיריםאלהלא,

איתם?נעשהמהלנו,ישחלקיםכמהעכשיו,אחדים.שלמצלחתאוכליםאפילו

לרכוש,לאוכל,למין,שקשורמשהוטלוויזיה,תכניתלבוש,סגנוןלהםנתאים

 "-למטבעותזהכלאתנפרוטובסוף
הזההשקטאתלדמייןיכולים"אתםאמרה.הכל",אתיעטוףשקט"ואז

מיוחד-"צלילישלשקט .כןאניכילא?בראשכם?

הטהאמה,לביןבינההתיישבמאוד",גדולגדול,פהלך"ישהתרומם.יונתן

דחףכזה."פהאוהבאני"אבלשפתיה.אתבאצבעותיוופשקאליה,גופואת

פיה.תוךאלאצבע

משפתיה.לנזולהווניללגלידתהניחהבמקומה,קפואהנשארההיא

אתדחףפיה,עלשפתיואתומרחמילמלגדול",פהעםילדותאוהב"אני

 .לתוכועמוקלשונו
אותומזהמתפיה,בתוךמחטטתהדקהלשונואתהרגישהעיניה,אתעצמה

שיני,אתאהדקלסתותי,אתבעוצמהאהדקאםמהבשפה,ברוק,באלכוהול,

אקרע-אנשוךאהדק

עלכעתגוהראותוראתהעיניה,אתפקחהוהיאאחיזתואתשיחרדהוא

חשופים,תחתוניוקרסוליו,סביבהשתרבבסרבלומעליה,עמדהאחראמה.

אחתבאבחהלחיה,אתומעךכמעטפניה,אלידואתשלחורודות.פטמותיו

ספורים.רגעיםלמשךרקבונאבקהוהיאמכנסיה,אתהוריד

ו.

העצים)וזיכרוןהחוקהאב,האשה,הג'יפ,ממשיך,(המסע

למכוניתממכוניתעברההשלט,עלושובשובלחצההאםהבניין,לחניוןירדו

אחריה,הבתאתגררהמיהרה,היבחנו.שחורג'יפופנסיצפצוףקולשנשמעעד

והתיישבההמושב,חגורתאתהידקהלהתיישב,להעזרההדלת,אתפתחה

הנהג.במושבבעצמה

הםתמידבסוף .משהולהםשחסרירגישושהםעדדקותכמהרקלנו"יש

הכביש.אליצאונהגה.אמהלהם",שחסרמרגישים

 .לסירוגיןושיתוקכאבהרגישהאמא."האלה,מהלילותעייפהכבר"אני
 .אותוליקקהמשפתיה,ירדדםזרזיף

צמר."בכובעילבד,ואני,אתבחורף,יחדנהיההחורף,יתחילמעט"עוד

זרים,אנשיםעםבלילות,בדרכים,ואני,אתשוב,כךאחרשוב,כך"ואחר

 1 "וכ 1!1!!- ~



פארמיכל 90

לחשה.מהם",ניקחערדמהמהם,לוקחותואזמסוימות,בדידות

אמה.ביקשהשלנר",הקצרהלילהדקמחד.איןהלילה.עלנחשוב"בראי

"לאן?"
לאוקיינוסלאוקיינוס,לא,"לים,החוצה.הביטההחלון,עלמצחהאתהשעינה

השקט."

רעדההאחדתידהמהכביש,מבטהאתהסיטההכפפות,תאאתפתחהאמה

צרודנייד,מפיותמשםשלפהחיכתה,לאכאן",לוישמה"תבדקיההגה.על

חפץהתאמעומקמשכההאחורי'המושבאלזרקההכלאתמסמכים,מפתחות,

"תדאי." .שחרדבבדעטוף

אותרטמנהכךואחדידיה,בשתימיששהסרבנה,הבת .נרצץשחרד'אקדח

למושב.מתחת

שלי."הוא"עכשיו

ראשה,אתושיובנההחלוןאתפתחהגרביה,אתפשטהנעליה,אתחלצה

משובציהשמיםאלהביטהבשערה.הופךבפניה,מכההקדהאוויראתהדגישה

במגע.לסמןללטפם,דקלא,אחד-אחד,ולגרפםידלהושיטייחלההכוכבים,

יובילוהכוכביםארצה,פעםאםלברוח,ארצהפעםאםלעצמה:חשבההיא

-לעצמהביקשהביקשה,מהלעצמה,ביקשהאותי'
מכסההכביש,במרכזרחבבמעילכההדמותהג'יפ.אתהאםבלמהאחתבבת

מסךטלוויזיה,רבהעגלהאחריהגרדהאליהן,קרבההפנסים,מפניעיניהעל

חיטתהצבעוניות,ראשוסיכותדלילכשיעדאשהלחלון:סמרךהגיעה .מנופץ

ושאלה:למשהו,הקשיבהכאילושמאלה,ראשה

היום?"טלוויזיהישסרטאיזהיורותאתם"אולי

איפהאליהן'להצטרףתבקשמטבעות,זרתבקשכעתבראשה,נדההיא

יעשורמהמקרמה,אתלהתפנההיאהקדמי'האחורי'במושבארתה,יושיבו
רמההדרך,במרדדידרדרוהכביש,שפתעלישאירומאחוד,יכניסובטלוויזיה,

-בג'יפיחדירשייטלטלובשעהלהתספר
להיתלשמאייםצווארה,עלהתנדנדוראשההאשהאמדהצחוק",סרט"אמדר

הזמן"כלהטלוויזיה.עלהצביעהחושק."כלרם,"וכאןלשמאלה.ולהתגלגל

הזמן."כלחושק,

 .השחורבכבישנבלעולנסוע,המשיכו
האם.אמדהמשהר",אותיתשאלי"עכשיו

לטאהשלצודההדגלמקבלתלבדךמעלהגרבאתכשמושכים"למה

קדמונית?"
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האב."עלאותישאלתלאמעולםאבלבלטאות.מבינהלאאנייודעת."לא

בוכה?"אוצוחקתאת"את,

בחוםחשהוהיאברכה,עלידהאתוהניחהאמהאמרהשאני",מהזה"נודדת,

נרצה.שרקרחוקכמהרוצות,שאנחנולאןלנסועיכולות"אנחנואותה.המציף

הלילה."כללנווישמלא,הטנקלא?זה,עלחלמנותמיד

העציםאתאפילוהכל,סחףשהמבוליודעתאתאחרינו.ירדפולא"אם

שובלאללאחור,ראשהאתסובבהוהיאחרדה,בהאחזהלפתעוהשורשים?"

גולשגמישחשבה,לכאן,להיכנסהחוקיכולתמידמאחוריהן.שהותירוהכביש

לרגשות,הנחיותנהלים,לקבועלכאן,להגיעבשבילוזהמהמקום,לכלחודר

הניידתקולאתשמעה .בשבילוזהמהאחרות,ולהתירמסוימותתמונותלאסור

-וכפייהסדרשלצורמניברעשהאוויראתטימאהבעקבותיהן'הבאה

לאאחיזהנקודתבלידחויהיותואתלומזכירימיוכלהאדםאת(שמלווה

בשיניולקרוערצונווביןשיירלהיותרצונוביןמיטלטללמטהלאלמעלה

פתרוןאיןשלחייוהיכןהזהבמקוםנאבקתאדםשלשתשוקתוהיכןהזהבמקום

לתשובהמתעקשעומדשהואהיכןהזהבמקוםהאיתנההיאהשאלהזכותרק

עומדשהואהיכןבחייםהמוותועלהמוותועלהחייםעל

הזהבמקום

המלה)אתמחליףהצליל

דוושתעלכוחהבכללחצהשאמהלגלותנוכחההמושב,אתבחוזקהלפתההיא

הגז.

רוצהאנירגע,אבלזה,אתאוהבת"אניצחקה.סוס",לךואיןדוהרת"את

משהו."לךלספר

בכובעיםשוטריםשניהצדית:במראההביטהוהיאמימין'אליהןקרבההניידת
להאט.לג'יפהניחההגז,מדוושתהרפתהאמהומדים.

"ספרי."

דמדומיםשעתחיתהזו .שלנוברחובלבדעמדתיקטנה-קטנה,כשהייתי"פעם

החשיכה,לתוךהשמשנעלמהפתאוםהרחוב.בקצההפיקוסבעציהבטתיואני

מפלצתיים."גבוהים,להריםהפכוהעציםובבת-אחת

כברתנסעולבד,נשארווהןהכביש,תוךאלנבלעהפניהן,עלחלפההניידת

ובלמו.עפר,לדרךסטונוספת,דרך
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אפילובעקבותיה,אמהלבנה,גבעהעלטיפסהנאנחה,הדרך'במעלהרצההיא

אםאותךלהדיםכוחלייהיהלאחכי,תרוצי,אלחכי,לה,אומדתאותהשמעה

תפלי.

צעקה.בסדר","אני

הגבעה,במודדהתגוללהאחדותשניות .הלבןהחולתוךאלקרסהפתאום

הגיעהאמהפיה.אתאוזניה,אתעיניה,אתמילאוגרגריםבחול,פניהאתטמנה

יחפה.אליה,סמוך

 .בזוזושותקותהביטוהן
הרגלייםאלחזקחזהאתהצמידהאמה,שלדגליהאתוחיבקהמעטהתרוממה

לפקוח,לעצום,ביקשההציקו,כמהלפיה,לעיניה,הציקוחולגרגריהאלה.

יכלה.לאלעצום,

אמה.שאלהלך?"קודה"מה
האוקיינוס-"אתדואהלא"אני

גרגריםשעדה,אתוליטפההתכופפהאמהמעלינו,"ובהירמלאעומד"הירח

ארצה.ממנוזלגולבנים

בליבשקט,בצד,לצד,ההליכהשקטה.התבוננה,גבה,עלנשכבההיא

לבקשלאבית,בלישישאוני,לאןללכתדגלי,בציפורנידקלהביטשורשים,

דגלי-ציפורניעלנישאתישותיכללמטה,לאלמעלהלאאחיזה,

אתשמעהלאכמעטלחשה,כמהלחשה,לעשות",דבריםכמהעודלי"יש

קולה-שלה.
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ה.

להמשיך>החייבתוהיאהירח(החול'
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חברון

חורגתאבןהמקרה,מתוצרתמרזביםשטפוטיפותחורף,היהבבוקרבשמונה

מוטותעלרועדתבדזנטידיעתקטנה,ירקותחנותלפתחגליאזבסטגגוןמכותל,

מטפטפיםונוספיםהללוהמקום:אתהמאבטחיםהחייליםלשנימחסהבדוח,

הסמטאות.באזורצדיםהשמיםהרחוב.מרצפותעלמים

מוכןוישנתי,ב'אוא'כוננותבכיתתהייתיאוליאמא.עלחלמתיבלילה

הקצה,מןמוזחוהסדיןלמזרןמתחתהנשקצבאיות,ובנעלייםבמדיםלהקפצה

וביתי,געגו~ילכבודנקיישנתיואוליחברון,שלמהסוליותיתלכלךשלא

קצר,שם,לילהכלכמורחב,היהלאהלילהמתוח.ובסדיןבתחתוניםןחוץ,

חייליםהעיד,אללצאתשש,שללשמירהבחמשאותיוהעידונוטף,כךוכל

נע;להסוחביםהרזיםהסוסיםפרסותאלבגשם,הדיחמכתאלהעולה,בבוקר
T 

הזאת,העלייהאתלעלותמצליחים,לאמשתדלים,פרסות,ותיפוף~גלות~כל
ומדליקבהנובטשהשחרפינה,בכלהמתבשלהשחור,הקפהאליוצאיםחיילים

צדמקוםיוצאים,אש,שלהבוקרזקדוךי~תtונוךי~ת~ןי~ת~ו:יילי~תאתאחריו
הידקאליוצאיםהחוצה,פרושותידייםכשתיירוקותברזלדלתותועמוק,

ב~ןביתירקותשלשמותעודיודעלאאני~נד;ךההעגבנייהאליוצאיםהפורח

מיליםעמוקע;מדים~ידיודעוכבדרוע~שו~עעואשלי~ה w ~:ע.י~ד ל~~
ארוךשוטענףעםדופקילדהסוסיםמביאיםהםהרזיםבסוסיםבאיםארגזים

סגוליםפלסטיקוארגזיכשריפהלפתעהמתלהטעודפםעלבאווירשורקודק

אדמהתפוחעגבניותמלפפוניםעםהעץמעגלתנושריםנוטףה ryדהכל~גשם

פלאחים~לא~דפנותמסדקיםנשפךעפרחסהקפהבטטהלימוןשורשיםבצל

אניעזוב,עזובאבלחברוןההדבדובביב 9השדות~אובךעוליםעשן~עפר
מתבשליםרותחבשמןפלאפלכדודיחם,תירסשםישעזוב,אדםבןלך,אומד

עץוגגוןלמטהקטןגזבלוןעםירוקותרבועותניידותמתכתבעגלותכולם

טעוןכימותשסידובאמצעונשעןרץקדימהואחדאחודהגלגליםשנילמעלה,
חולצהזק~יעלוביםרזיםמ;כךיםדוחפיםומאחוריהןנעותןנ;תוהןחייםזיו

העלייה.אתעוליםחומיםומכנסייםמרופטתלבןחוםמשובצת

זקכו~ב;תשינהשעותארבעאחדיזההיהלקוםונפנפוכשהעידו ,ובכן

ארוכהטובהוארוחהקודמתמשמדתשלארוךסיכוםלהןשקדמוומהירות,
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ועייפהאדונהכליםושטיפתאוכללךנותןמישהואמא,דימויאהבתי,ונעימה,

במטבח.

מעיאלונתחבנשברנתקעחלודעקוםלילהשלי,לאלילהספוגניצבתיע.ד

כתרכמובסופו,שצחצחתיקצרלילההיהזהאזכן,אזשיניים.לצחצחוקדימה

הידיעהתחתההואהמקוםאתלאבטחשהלכתיולפניהשינייםאתלראשו,

פיטוסיעמידסבאןדוןשלהתיקיםהמולתאמא.עלבלילהחלמתיהרטובה

שחיתההגבוההוהתקרההרצפהבאמצעבהירהקדהמתכתמיטות,ארבעוקובי,

צפידות,ישנים,ערביםלאוטובוסיםהמרכזיתהתחנהשלהארוךבגגקטעפעם

אותיופלטהאספההפלודסצנטים,דלוקיבלילותיהחברון'הערביתנעידויכוח,

כלחתרניתבפעילותעסקתישלי,אמאעלעלי,בלילהחלמתיאזהקוד.אל

לאסדיר,משדתהייתילאמבוגד,הייתילאגשום.לילהבכלכמולילהאותו

לשק"ש.הסדיןביןלב ה~??רזה,הייתי .ם~אישהייתי
אתללבושלעמוד,לאסוף,בגשםיצאתיהמקוםאתמאבטחיםחייליםשניכמו

עלי,תכולהועיןצהובהעיןפותחהשחרנץחשוך,עדייןביצה,לבלועהמעיל,
צהובולהכניסהאפלהזמןכריכתאתלהדיםהנשק,אתולנצרדלדרוךתרדי,ך

כהתרסקותחלשמטרטרומ.קדובוןטיפות,עלבבטןהשחראתלבשלנעיד,

הגשמים.

הקירלידבעמדהדקיםמוטותעלמתנופפתחאקיבדזנטידיעתלנוחיתה

אחד .טיבצומתאנחנוהבית.מכותלהאבןבכתהמעלינוהחנויות.פתחיליד

חנויותרצותשעליוהאבניםכותלבגבינוהטי,דגלאלהצומתמנקודתפנינוכך

השש-כשקבוצותאולפניםארגזים~ישירותודווקאמוכרותממוצעותדלות

נפעלותלאקבועות,מכי:;כים,מכירותמביטותעינייםדקאוהעקשניותוהקפה

עדים.מהסביבה.

ההדהודיםדקהימים,כלותעדלאחברים .ואניהחברדוןהיינו .עמדנו

גמלוניטובפנימשקפיים,וגבוה,מאודרזההוא .ממנימופתעכבדוהואשלי

אולי~טילדאות~זקילעוףיששעותשמונה .באנודק .עמדנושעהחצי .ושדידי

משהו,והיהלאקי,ברצועה,הזאביתהכלבהעםזאתבאהמתנחלים,בנותיבואו

שחד.טיולוהלכה.יפתהאצילית,קו, l]'ipשלוליותוטפטפה,תופפהוהלכה.

הנהוהנהט jZWהכלשבתבזיכרוןעכשיונדמההכלאבלשבת,לאלא,שבת.

נבאןיוצאיםהיהודיםהיהודים,לאיוצאים,הילדיםבאים.הילדיםהנהקודהזה

אוספתחדיר,להיותלאאפשרשאיפיעלאףהדיחמכותלכדודיחדירהבלתי

הודויורםיהודי-יהיר.יהודי-יהיר,עליה.יושבתבה,מרביצההנפש,אתחברון

 .הילדיםיצאופתעכיאנאמעטסרטוי
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עלצוחקים,בלשונם,באוויר,החורשותהטיפותמןמגןללאשניים.היוהם

חולם.ילדשלי.ימיןשלהם,שמאלהיפנובהם.מביטאניספד.ביתילקוטיהגב

עומדיםבמיםהים,ביגוןבלילה,הארוכות,המדוזותחולמותמיעל .שליבלילה

ומדאיגים?

בכומתותחייליםשני .פנו .קראתי .דהוילבושיםהיו .בגשםבאוהילדים

יםהאדוםבגשםמפלחתוהיאלכומתה,לה,חרטום-הצבאגבורתשלאדומות

גוף-בגד-ילקוטגוף-בגד-ילקוט.דהוייםקומה,קטנינמוכים,ילדיםשני-אויב

לבושהוא .לוקוראאני .מולואני .עינייםישלואיןשחרחרשיעדחומותפנים

כתפיותלילקוטחום,גופוכחולה,טריקווחולצתדהוייםכחוליםג'ינסמכנסי

מפנילצדדיםמוזחיםוחבריחברותשע.בןבעדךבנוקד.בשמונהבעדךעבות.

 .ממרחקיםוהדואההקוראשלכבדותידייםבכפותההיסטוריה
היאגרוסכיכרפיג'ו,נשטפיםרחובותיהפיג'ו,מלאהחברוןהיפההזידהכל

לבנים,והים,כחולים, , 304 , 404פיג'ושלהישניםלדגמיםטלוויזיהפרסומת

אתמעגליםגבה,מרימיםנמרי,במבטוארוכיםקצריםפיג'ואיםבודדו-חציל

לאדוןלחברשם.היהלאאחדאףרגעבאותונעלמים.עלי,נוסעיםהעין,

תלויגוףלמדים,קולבוגבוהה,רזהאנטנהבעמדה,לבד'נשארהואאכפת.

בענייניםמביןלאומים.מאבניםהכותללידהמתנופףהבדזנטתחתבאדון

שלי.

אותי,שתכבדרוצהאנינמוך.ילקוטלך,קראתינמוך.ילקוטלכבד,עליך

קיללתם.וצחקתם.ובחבריביהבטתםואתהחברךכילךקראתינמוך.ילקוט

רחשדחייה,לחשנגד,לחשאמדתםדאיתי,:;ג~נים,מביןאנימשהו.אמדתם

ובקבוקישלופיםקניםלךשישליואמדתאותךדאיתי .מאודמפריעוזהלעג.

כך,אםכך,שאםלךואמדתיבלילה.ורשףוזממיםובלוקיםאקדחואבניתבערה

אסמןהרזיםלסוסיםהחדיר,בריחאביטולאארפה,ולאבךואגעאותךאקח

אתאלמדהפוךאותואשיםלוואחטטהגועההעבההפיג'ואתאפתחמקום,

אומדשחיילמהשכלחייביםכללים.לשיםוחייביםאתהאואניאוזהסדר.בניו

במדויק.ויפחדויעשו

ללכת.המשיךוהואלו,וקראתיהנמוך,הילקוטכיבד,ולאצחקהואאז

אתהלי'אמדתיאבלמצידי'לי'אכפתלא .אליהתייחסלאוהואלוקראתי
בילדותולספוגלדעתצדיךהקטןוגםלמליםמשמעותמפתחואתהוטעוןלבוש

חיילים.הםמי

להדיםממשיךאניהמוח.אתליוחצהראשיעלגשםשלמסךנפלפתאום

בתיקנמוךלילקוטותפסתימטפטופיםלחוהיהרצתילי,באלאהקול,את

1 ... D-!cll!I~ 
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אותוגרדתינבהל,וגםלברוחהספיקלאהואהילקוט,עםאותוהעפתיהילקוט,

אותוסובבתיכלום.עברית,מלמלתי,לילקוט?אמדתימההילקוט.עםלעמדה

הרוכסןלשוןאתמשכתיהחפתוכפתורחאקיח.;כתרזהידבכף .אליהגבעם

מחברתמבפנים.עליידובאחת.נפתחהילקוטולמעלה.השמאליהקצהמן

פרוסותשתיהכינהאמאירתה,עטיפהבלימחברתירתה,צהובהניילוןבעטיפת

ליני,לתוךעפהצהובהחיהבי,ידוזוכר.אינניעט.קלמר,במשהו.עטופות

בהקראתינכתב.הכלהצהובההניילוןבעטיפתבמחברתהתאדתה.עלי,עטה

סתםהלך.הואהילד,אתשחרדתיעלי.ושמדעמדהגשםשעות.שמונהכךאחד

מתחלפות.המשמרותמתחזק.הגשםבצהריים. 2השעהילד.
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גטותמר

השרפרף

עובדיה:עצמואתהציגכך

אחדי .הסתבכתיומזהכלוםעשיתילאאךי·~ה. fאר·ליקראובשיקגו
לאמנופים.דקציידתימנופים.דאיתיהגדולבחלוןצייד.הייתישהסתבכתי

קרבאחדיואז,מקצועימתאגרףנעשיתיאחד-כךאחד.ציודאפילומכדתי

עמודאתשגמדמנאפוליומעצבןשדידייהודיגומדסקי,פדנצ'סקונגדאומלל

פרטעבודה,לכלכשידבלתינחשבתיגלגלים.בכיסאאותיהושיבושליהשדרה

אותיארזהד, 7~~גרסוזן·גולדהכלומד,אמי,הזקנה,הליטאיתציידתי.לאלציוד.

האשמאיתהליטאיתגרנו,שבהלנהריהדווקאהמקומותמכל aliyaליועשתה

עלמודםהיההביתלים.קרובשדה-קוצים,באמצעשעמדקטןבביתואני,

אתסופסוףהקיש-דרושהיהאחדדק-מהםאחדצפ~ים.מפנילהגנהבלוקים

שהביאההייסודיםכלעלבמרוכזהתייסרהגסיסתהשלהדקותבעשר .מבגולו

שעכשיו~ייגד,שלי,השכןאשתעםולעבודהחרדנהאתלמנודיכולתיאזעלי.

הואשהיוםהבנייןמולבדיוקלהתגודד ,ן~-בשבילישמה,ג'ואןשלי,חיתה

 .זהובתל-אביב.אמריקהבית-ציוני
בלוויהיחסית.ומאושראתלטירזה,קטן,הוןבעל , 39בןהייתי 1953בשנת

צהובהחולצהלבשה~ןאדומות.ספורטבנעליצעדתימבגולו,סוזןאמי,של

בעלה,גייגד, .בקונוודטיבלליחיכתהוהיאפזורהיהשלההשיעדוג'ינס,

המשפחה,כלעםברעשוהתנשקוסוזןשלקנדהעלפרחיםהניחוהבניםושלושת

מלבדי.

נפששאטעודדנו .אסוןמוכיולאשייכיםלאשהיינו;מהנראינוואניאן

אוליאוהכיסא,נעבידשליהקטןהטריקנחשףשכךבגללאםבדודלא .כללי

אותםשבדוהאדומותשהנעלייםייתכן .בעצמיהצפעאתשארגנתיחשבוגם

ממוצאשלמהמשפחהשלפניהעלגלויבוזשלכזואחידההבעהעלתהובגללן

חשבנומדינה,מקי~יםלאכמוי:;ןאחדעם •ליזרקהאחתדודה .דרסי-אמריקאי

 .אמיתינכהשאתה
לשמורבי,להחזיקחפצהסוזןחשדה.לאמעולםסוזןעלי.העיקלאמצפוני

בחוצותאותיגילגלההיאבשבילה.אידיאלי,היההגלגליםכיסאלעצמה.עלי,

לנוהיה .לעבודאהבתילאפעםאףאני .בשביליוכיבסהאותיהאכילהנהריה,

 f'1~ם l!lע.ו
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מתאגרף,הייתיולאציידהייתילאשרצתה:מהכלקיבלההיאמושלם.ןיל

הנכהלשכןהחסדביקוריאתדבזמןערכהואןמצויןישנהסוזן .בימשלהוהיא

לשמורהמושלםהפטנטאתשמצאבטוחהיהוגייגדבנו,חשדלאאישוהבודד.

היא.איפהידעתמידהוא .אשתועל

זמןובמשךהבאוהאוס,אמןtקל.~ד~ד 9א;ישב 1936בשנתבמרץ-12הבנוקד

אלובההנוח,אפילוהיטב,מתוכנןחדישכיסאעלהמוסד,שלדוחוגםמה

כמולנצח''מגוהצתכמעטפה,מקופלתטקסטילבפיסתמתעתעגיאומטדידגם

חדש.בדףמחברתופתוחהחיתהעליוהזכוכיתלוחתחתאשתו,תיתשאמדה

הגותיקהומןהבאדוקמעץבשלפדיכמונופלשלמד,אוסקדכתבהקלסיציזם,

מחלה.שלהקרי!הבתוםשבאהשלווה,מנוחהכאותהשקטה,כנשימהומדגיש

הטקסטיל,ודגםבהירותהיומחשבותיוח;ל.ה.היההואאשתו.תיתעלחשבהוא

אותו.תכננהאלזההידוק.הצבעמןחוץבוהיהצבעכלמרהיב.היההביט,עליו

אינסופי.מדחקמשתיהןדחוקולהיותאלזהואתאתתיתכךלאהובחשב,מוזר,

 .ותיג:ריאלךילאפעםאףתית.חיתהדתיתאלזהחיתהאלזה

בזהירותשלמדסקראוישבבנוקד-10:00בבברלין' ' 1910שנתבספטמבר-4ב
בןמדעותיה,קצרהמהןשאחתרגלייםשלושבעלנמוךדרסיעץשדפדףעל

למעשהוגולף,נחטבאתמולדקאולילדעת,היהאפשראישנה,אושנהמאה

למעןגס.ובעיקרמגושםחפץהיהזהאחד.עץמבולכולו,כמעטממש,נחצב,

בתכלית.מנועדהיההואהאמת,

הטוטלית,הצרדהמתוךפורצתבעצמההמיסטיקהאותו:היללווראיוכל

גילוםמודל'בודאו !השמיםנוצריםעצמההאדמהומןבעץ'מכותאלףאמדו;
שלבאחדותהדרכוקינאוהמרחב.אתהפונקציונלי,אתבוזיהוחושיה,של

גובהוכיקבעוהאופןובאותווהיללו,שיבחולרצפההראויהקרבתואתגםהנפש.

המשיכועודלמולדת.החיבורשלגילומוהוא-הואהקרקעפנימעלהמדויק

האינסוף.אתמגלםהרוסיהשרפרףכיאחדפהקבעוולבסוףוהמשיכו,

המולדתמןכזובקלותלעבודיכלוגםאזאחרת.'מולדת'המלהנשמעהאז

איוואןשלההבעהוסדיהרעיםפניותוויאתבדמיונוהעלהלאאישלאינסוף.

האשהאתאליולהשיבידושאוזלתהאיכרהשרפרף,שלירצדופוגאצ'וב,

עםידו .לתמידסתוםאותוהפכהשלגיםסופתשלבעיצומהמביתושברחה

כבדאחיד,במקצבוידדועלובפטישהאוחזתהשנייהידוומעליההמפסלת

כנגדעפעפולאהם .סביבוהכלביםעשרתאתרבצםלוריתקשהרתיעודווי'

עליהם.הנוחתיםהעץשבבי
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מעלעתידיפועלכלשלמזווסתומהעיוורתחיתהאיוואןשלמיומנותו

איכרים,-האיכריםהעולם,היההעולםממנה;אומללהגםשלו,הייצורלפס

בדידותולהתאחד.מיעםלוהיהלאברחה.האשההפועלים.היווהפועלים

שעתיים.תוךידיותחתיצאהשרפרףמוחלטת.שחיתהכמואילמתחיתה

מאחיותיה,מעטקצרהשחיתהזוהעבות,מדגליואחתעלעקוםלבחרטבסיום

הכלבים.ביןהיאאףשרבצההזקנה,אמוהבבושקה,לעבדוהשליכו

שדפדף'זהולוואמדהלאיוואן .פנתההיאדע.לאלספודידעההבבושקה
איוואן.חיכהמכותאלףלפחותאחד;היההנכוןהמספרהמכות'.מאותשבע

ניתניםהדמיוןמשוללימהלכיהוכלגסה,פשוטה,עבודהחיתהזואופןובכל

כזה.משהו .בעץמכותאלףמדויק.לכיולהיו

tp 'אתשבחנהולאחדמעטמפוקפקתשזהותולעיסהחומדירקהבבושקהפו

הגונה.כפייםבעבודתיהודיהאשיםלאאחדאףעודהעידה:המכוערהשרפרף

בזרתערבבהאדום,פיגמנטמעטעליהזרתהקדש,עלביצהשבדהבבושקה

העץליחתבתוךלאטאותהמובילההלב,חריץבתוךאצבעהאתותחבהעבה

לערבבידעהבבושקה .אמיתיאדוםפיגמנטהיהזה .מידהצבעאתשספגה

פדה.בשתןל.ק 9הרווח,האדוםפניעלהזההמתכוןאתוביכרהבביצהפיגמנט

סוזן·גולדה-פוגאהאיוואן,שלאחותוולנתז,;:פוגאצ'ובגולדההיהשמה

אמריקאי,לבנה;מאשדבתכליתשונהגודלבבושקהקצבהמבגולו,-בעתיד

מעט .נקברוטעםכיווןחסדחדרןומעשיוחייושכלאיוואן .בשיקגועידוני'

ובבושקהנודד'לסוחרבפרוטותנמכרואיוואןשלשדפדפווביניהםהמיטלטלין

לאמריקה.היגדוובתה

אתסופסוףשמטומפוגאצ'וב .בלבדלדוקומנטיםשמדו'גולדה'השםאת

בהשדבקהקוזאקית,פראית,תדמיתמאותהסוזןנגאלהוכך'צ'וב'הסיומת

מדדשלמנהיגומאודאל'~~יל~אןמיתי'האההיסטורי'האחד'פוגאצ'ובבשל
אלאפשריתדדךבכלאותתאךחרוץכישלוןאמנםשכשלהגדול'האיכרים

ובאה.הממשמשתהמהפכהעבד

כוחהבכלהאםגולדההתנגדהבשיקגו,שאתוביתדהכלבים,ביןבליטא,עוד

אנגלית.שלמדהלפניעודפרקטרצפתעללטופףהוכרחהסוזן .'בו'צ'לסיומת

 .איוואןבגללואוליה'צ'וב',באיסורהבבושקהאסדהזאת,לעומתו~גדוף,ציוד
ולאציודלאמצוותה:אתושמרהזכרהעובדיה,שלאמוסוזן,פנים,כלעל

לבנה.הודתהאיגדוף,

נכשלואףהאיגדוף,אלואזהציודאלתחילהחברי,עובדיה,פנהכןעל

 .הגודלכדיןבשניהם
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הקוזאקפוגאצ'ובלביןהליטאיהיהודיפוגאצ'ובשביןהגורליהרווחאבל

אנשיביןכךכלבדורקוהתוחמיםהאחריםהפרטיםכלוכןמאודאל'המשחרר

ובאיאוסקדשלמידיעתםכלילנעלמואלהכלה'.ךךדוןה',לאנשיטוןה' 7ה'קו

אותווהיללולידיהםשנתגלגלהרוסיהשרפרףאתהעריצוהללו .בברליןביתו'

סתמיכחורתקועשהיהזההאדום,הלבבמיוחדלאות.ללאפעםאחרפעם

קילוסים:ואיזהנפרדים.לקילוסיםזכההואהשרפרף,שלוהעבההקצרהבדגל

0', Simplicite du coeur, Coeur pur, profond, Le pulpe d'un fruit ... 

מאותובהתפעלותבכך,לעמודהיהיכולמיפתאם.צרפתיתידעוכולם

תאביעידוניםצרפתיםאוקלאסיקה,תאביעידוניםגרמניםשרקמעוקםעיטור

לחדרהכניסהטקסטקס,היהזה .עליונשמתםאתלהגיריכוליםקלאסיקה

 .בברליןהעבודה
מעלבדיוקהדירה,במבואהכניסה,לדלתבסמוךלהתקייםהיהצריךהטקס

השרפרףעובדיה.שלהנזקים,מבריחונורא,האיוםדודואיוואן,שללשרפרפו

והארוךהצרהחלוןמןהנופלהדךהאוראתשיספוגכדיהקירכנגדהועמד

שבו.המסתוריןאתלהציגצורךהיהכלומר,האחורי.הביתחצראלהנפתח

היוםבמשךכמעטקבועהשתאורתוהזה,הצרהחלוןלידתמידעמדהשרפרף

להעמידהמקוםשנמצאועדעליה.השפיעולאכמעטהעונותחילופיושגםכולו

ולבסוף,אלזה,עםדבושלמרתות,עםרבשלמר !הזההמיוחדהחפץאתבו

הוכרעונשותיו,שלמרביןהדקיםהאיזוניםאתכמעטשהחריבאינקץבעמל

העניין.

הנכנסיםכלקבעדרךהתקדשוהאפלולילשרפרףמעלשנערךבטקסמעתה,

הקלאסית.המודרניותבברית

הדידברשלבעיקרו .באווירעמדקלושמשהוטקסבכלכמוומעוכב;גנוזאור

פרצהאחרת,אמונהכלכמוהמודרניות,הדברים:אמוריםבמהמביןאחדכל

לא,נשלט.הבלתיאלמשהו,אלנשלטבלתיגעגועגעגוע,מתוךגעגוע,מתוך

יודע.אינני

גםהוא .דמיוןחושכלילנעדרהיהפוגאצ'ובאיוואןכיבבירוריודעאניאבל

שאשתוגמורשלומיאלשמאליות,ידייםשתיבעלליטאייהודיידוע; ן~;:ס~היה

שדפדפוכל-כךהתחבבאלהמסיבותאולי .כלילאותוחיסלהואףאותוקירננה

הפשוטהרהיטשלקסמוסודבעצםהיהמהלעזאזל,יודע.איננילא,של.~ר?על

הזה?

שרפרפוהוצבזהיר'גדול'דעתשיקוללאחראיךחידתי:ונשארהיההכל

l!l'.I ~l1 " כ 
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כדיהאחוריהביתחצראלהמשקיףהצרהחלוןמולאלהקיר'כנגדאיוואןשל

הבנויהלארובהמעלהצבעחסרהשמיםמריבועשחדרהרךהאורעליושיפרל

שעהלציידהכושרהחיוורלאוראבדהגבוהיםהקירותביןהאחורית.החצרשל

המבואתוךאלהאוראתשלזדרזימןכךהזמנים,מכלשאובמוחלט,עונה.או

אחתכלסביבעמדומהבהב,עמוםלח.דוקמעיןהברלינאי:בסטודיוהקטן
 .הפרימיטיביהרjךיטשלהעבותרגליומשלוש

הואלבדם.לצלליםתמידכמעטהוענקהשלמראוסקרשלליבותשומת

לכלמעלהובררזהדבראותם.שהטילוהחפציםאתמאשריותראותםחיבב

מעלהשעהממחציתלמעלהכברשהשתהינולאחראחד,יוםכאשרספק

הראשונית,עוצמתוסגולותכלאתכמהיודעהמיבפעםמוניםהרוסילשרפרף

והצביעמכתבתושעלהניירותמערמתמחוצפתתמונהאוסקרשלההקמאית,

כורעת,איכרהשלהמופשלותלשמלותיהמתחתדלוחהצלשלוליתעללפני

שלההזpףדוזרזיףלה:;~ין'הכעורותהיחפות,רגליהכפותרקבשדה,משתינה
אףשאוסקארצייררמברנדט,מאתנודעמאודלאתחריטהיהזהמעט.מוארים

בקולאוסקרליאמר-רמברנדט-הביטהואלשם .במיוחדבוהתענייןלאפעם

שלבמרכזואצבעואתהניחהואהוסיף.עצמו,העבידוזהשלו.מכונסהיותר

האיכרה.שלשמלותיהתחתהעכ~ר.הכתם

לשרפרףלהפליאדמתההיארמברנדט.שלהאיכרהעלאניגםאפואהסתכלתי

חבריעובדיה,שלוהמסכןהאיוםהליטאידודוידיובמושעשהזהאיוואן,של

 .בברליןשלמראוסקרשלהחוקירכושוושהיהמשיקגוההולל
 ...האיכרהאחההשרפרף,אחהבראשי;והנהנתישלמרידעלעמדתי

חשובים.היורמברנדטשלהאיכרהלאוגםהשרפרףלאאיוואן,לאאך

תהומותשפערריבבקפידה,שתוכננוהצלליםהצללים,חשוביםהיולשלמו

שחשבואלהשראה,הצלליםאלההיו .מנשותיואחתכללביןבינוהשקפותשל

יותרומאוחרהבמה,עבורשתכנןאלהשצייר,אלהבו,שהביטמהבכלותיכנן

 .איוואןשלהשרפרףעבורגםוכן'הערים,עבורהבניינים,עבור
הוא .ושיטתימלאכותיבאופןלהשיגהיהשניתןמהאתרקאהבשלמר

אחד,~?.לרןצבאי;אודתיכבמסדרמדורגותבתבניותשלוהצלליםאתאהב

הטבע.אלהראויהיחסעלברורמושגלאוסקרהיהשלוש,~?.לרןשניים,~?.לרן
מספיק!"לאזהלטבע"נאמנותלי,לומרנהג"הטבע?",

הצרבעומקותמידהתרחשולמעריציולתלמידיוזקלזדרשעדךהקטןה~ק.ס
עלמחדשעתהחושבאני .שבברליןהקישוטיםנעדרתהדידהמבואשלוהדחוק

שהאורכךאיוואןשלשדפדפויוצבבוהמדויקהמקוםאתשקלבההקפדנות
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הזוהרתהלחותאתלהםיעניקהמחוספסיםחמוקיועלהאחוריהחלוןמןהנופל

מתוכם.בקעכאילווייראההזר

אידיארלרגירתמדיבותהתהליך,שלבסופרהזה,הטקסאתעבדויתיתאלזה

יחסית,בהצלחהדקכיאםאותר,עבדתיאניגםמסחררת.בהצלחהאינספור,

עליירדגמגוםהצללים.ענייןאתלאשררואזתפשתילאלהודות.עליגנובה,

אטום,הזההשרפרףשהיהככלמסוימת;מדידותאפילואוליכעס,גםיום,נאותר

 ·י.??ל /oשלעמיתיואנחנו,היינו,אמוריםכךכיוצרו,וגסקההבמהותו,אילם
שברקיעים,הבהיריםעבדאלכדרר,ברישוםמהוקצעת,בדקדקנותעצמנולנווט

וטוטליות,אידיאלירתנחרצות,פשוטות,צוררתשלהנקיהזורם,המתארעבדאל

אלהבמידה,בהנושנותוישנותכהעדשנדאהמכלחדשותמקישוטים,חפרת

הנפשציודיכלואתהעדים,אתהרחובות,אתהבתים,אתהריהוט,אתשיתרו

העתיד.של

בפלשתינה.גםאחה,בפלשתינה.גם

אתלקנותבכלל,אותר.להפיקרציתילאהזה.הנאוםאתלהפיקעליהיה

מעלהחלון'מולתרשימיאתלשלוףגם .רציתילא-המבוקשתבעגהעולמי

הזה.התרחישלכלאזקראנוהשרפרף''מבחן .רציתילאלשרפרף,

אךבה,חשתי .שלוהמלאההסמכותלשלמוחיתהכבדושתייםעשריםבגיל

תשע-עשרה.בןהייתי .התמרדתימלא.בפהבהלהודותסירבתי

מסלולמצאתיבקצרה,רמברנדט.שלהאפלההאיכרהמכאןהשרפרף,מכאן

אתאימצתילשרפרף.מעלתיאטדליבאורחאוננתיחניכה;טקסלאותוחליפי

מחיתיבנוסף,ומרחתיצררך,לכלמעבדעיניאתוגלגלתימיותרותבהעוויותפני

רעלהבגד,דשהווילון,החלון,אדןעלכביכולממנישנפלטמהאתוניגבתי

קודשיראתבאותהפשוטהחוצפהמרקידיםאמניםכיידוע .עצמוהשרפרף

למרותהחניכהטקסאתשצלחתיכךמופרזת,לרצינותסוגדיםהםשבהתפלה

העלובובחפץכולה,החבורהשלשלמד,שלברליגיוזיותבגלויכהשזילזלתי

 .ברדיברהברליןשכלהשרפרף,הזה,
בשיקגו,עובדיהשנולדלפנישניםארבעבברלין, 1910בשנתהמצבהיהזה

הראשונה.העולםמלחמתלפנישניםוארבע

אתוכתבברכיועלמחברתואתמחזיקשלוהרוסיהשרפרףעלישבארסקד

בספטמבר:והארבעההשלשהביןשחלםהחלום

באמצעהיטב,המוארה 9ד-זקז,כןא 7יר~:;~ים-זק~אשללאודנוהולך"אני
ארכלושארתולדברארכלשאיתרחברמחפשאני-דעתמבליצורחהרחוב,

הדלעג.ספוגיבחיוכיםמגיביםהרחובגררתשתיעלושביםעובדיםלאהוב.
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לרחוב.מרחובמהדהדלבתים,מעלמתרומםמלדתי

אדם?"שיהיה,ככלהרחקרחוק,בנמצא,הישאומר:רוסיפתגם

שבעולםהדבריםמכל ר.?.?ל /oנזכרשלוהחלוםרישוםבתוםמרועיודעאינני
 .רוסיבפתגםדווקא
ונפצעתינחמדהצרפתיההכרתיהרגלים.לחילגויסתי . 23בןהייתי-1914ב

אתוגםועין'רגליד'איבדתימסוכנות.גיחותאותןכלעם .צפויהיהזה .מיד
המקומותמכלמסולקלבדי'בחיפה,גרתיכבר 29בגיל-1920ב .שליהצרפתיה

בתל-אביב.-1953בבאקראיפגשתיעובדיהאת .ומבוטלבטלהזמנים,ומכל

עינייםלוהיואדומות.ספורטנעלינעלהוא . 62בןאזואני 39בןהיההוא
שמאלה,ומוטהמעוךהיהואפומרווחות,שינייםחומות,קטנטנות,פיקחיות

בביתשולחנותשניביןאותידחףעובדיה .גומרסקיעםמכריעקרבלאותוזכר

לנכים.במינוומיוחדעדיןיחסלוהיהספקללאמושלם.כג'נטלמןוהתנצלקפה

בינינוהדבקכןועלמשותףאחדדברלנוהיהלאהתחברנו.מיד.אותוחיבבתי

 .יותרקםולאבקיסריההגולףבמגרשעובדיהצנחאחדיוםטוב.דבקהיה
ושתימהפכהבלחצים.יפהעמדלאהוא .-1943בקודם,עשוריםהתפגר ר.?.?לש

הצבעאתלעדגירש-1935בשעודמיעבורמדייותרקצתהיועולםמלחמות

לשמלותיהמתחתאשר~בוץלאפרורימתקדשבעודושלוה ;.tה~למןהירוק
שלהנצחייםחוקיהןחקראלמכווןבמידה,בהליבו,וכלמשתינה,איכרהשל

מושלמות.ברורות,צורות

עליו,"אוננס"כילמזכרת.הרוt;ויהשרפרףאתן.ןותלישלחהמותולאחר

גדולים,ימיםלזכרבאהבה,עולמים.לעולמיזאתאשכח"ולאלי,כתבההיא

לדרלין vשלמשירוהמסיימותהשורותאתן.ןותהעתיקהמכתבהבשולין.ןות."

 :'ר.?ןל'

" tt מ~ם~דר
שב,הוארל~םנאהזכר;ן

-• T T :-ז T 

~יסד.מ~~ט~ת ת~!; ?iZI~ה pttרס

tt ךסע;ז,וך~תרiZ מ??ש;,ךר??כ;גן~ם. 

אדום,לבבעלכההעץשרפרףהיהעובדיהשללדירתובכניסתישראיתימה

 .שלילשרפרףזהההעבות,מרגליואחתעלחרותעקום,

 2007יולי- 2002ספטמבר
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אדוניתכזהדבראין

רביקוביץדליהמולויזלטירומאירזךנתןהעולם:במרכזלהיות

אדם.איננופעםאף"אדם

תמיד,הואכורחו,על
עבד"אראדוןאריבמהותו

הדוח")שלהפנומנולוגיהעל"הרצאות ,ב' .r(קר"

אתמציבשהואמשוםמעניין,איננועדייןבשידהה"מקומי"הנוףעלהדיון
ובימין-עמיחי,יהודהעםכמובן,לנו,קל 1ה"אוניבדסלי".מולדקה"מקומי"

מאידשלאודוד,משהשלאביבבתללאגםלטעות,אפשראישלומשה

"מקומי"נוףהעמדתשלהסימפטוםובעיקרהנופים,עלהדיוןאבלויזלטיד,

בתחומילאלבטח ,נדוןלאשעדייןאחדענייןמסגירים"אוניברסלי"נוףמול

בשירה'כאן'מהוהזאת?השירהשלהמקוםאיפההעברית:השידהעלהדיון

לדאותחשובלפיכךולכותב?לקוראבהירהזהה'כאן'האםהחדשה?העברית

מוותראנישכרגעאףהחדשה,העבריתבשירהל"חוץ-לארץ"שישהתפקידאת

שלהתיאודטיהידעשבמצבמשוםלחוץ-לארץ","הנסיעהבמוטיבדיוןעל

מגושמתקיבוציתבפסיכולוגיהלדיוןהזהה"מוטיב"יהפוךספרות-עברית

בשירההזרהנוףבמוטיבדק ,כןאםאסתפק, . 2לחו"ל")לנסוערצינו("כולנו

העברית.

הזדוהנוףזךנתז

להתלהברצהלאופעל,גדלבההקטנה,אביבתלעללכתוברצהלאאבירן

השירהעלהבאה,במסה(שיבואיותרדבפירוטדורשהזההעניין .מילידיותו

אלהקוראקירובאוהדימוי,הדחקתלצורךמקום,מכלהאדון").שלו"השיח

מילאהקולנועקולנועיים.בדימוייםשימושאבירןעשהבמערב,השיר,מקום

התרחשויותשלדימויים(כלומרמ'שם'ישיריםדימוייםכפול:תפקידאבירןאצל

'כאן',קולנועצריכתשלדימוייםגםובה-בעתמאוד),גבריותכמו-קולנועיות,

בהקשרב'קולטורה',בעיטהמתוךבעיקרמ'שם',למדידחוקכלומרבארץ,

 .המשודדפעלבוהלשוני
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שונים""שיריםב .זךנתןשלהמובהקהקולנועיבדמיונוהזאתהנוכחותשרנה

כאן'נולדלאזךכיואף"מכאן",שאינםנרפים,דימויימרחק,דימויימתגלים

שלשמוצאםספקאיןהנהלכאן,ארוכהדרךעשהכיאףלכאן,היגרכיאף

אומר:הואהימים"חלפו"איךבשירבקולנוע.-הללוהדימויים

 311המקררי,ב"אבהאםלהחלפתומעברגתה,מאתהיער"ל"שרלרמיזהבנוסף

גתה),(אצלבזרועותיוחולהשילדואב,ברדדסרסהופכיםכיצדלבלשיםראוי

שימר-נאב"פרריה".אםכיביער,לאסוסים,שלשררהמפחדלאמוהקוראלילד

ב"סרט":הצופההילדשלהראותמנקודותהמטרנימיה,שלהקולנועילסדרלב

רישומווכאילומ"למטה".הבאהראותנקודתפרסות,כךאחרפרשים,תחילה

בשירגםהפרשיםחוזריםהמשורר,שלבתודעהנחרתקולנועסרטאותרשל

אחר:

נא"פקיעלמרהאחרר"ניםכשהפרשים
 '', T :ז" •-:-ד ' T ז-•י,:

ערריתופרל"אסוסיהםשלהאבקראפלר
-:-• T T T :• " :· • -•• 

 ) 105<עמ'ע.ר wo~תל~ע·לגןה "f!סזP.ה~יגןה~ררר i~כע

פרשים:"אותם"דוהריםשרבהזמיר",על"השירהמחזורבתרךיותר,ומאוחר

ע,צרמר"תע.י~ים f .ת~.להרחיקן םי"'?!כ~ז:;~ריר. ה~,ע~ס~ריר
 ) 114(עמ' ".ךר;~ל q ~ ץך~?,? ר~~ח.ל.קלראר"תכ?ס 2

בזהלאאבלרישומו,היהחזקשכהזך,ראהקולנועסרטאיזהליברורלא

לושאיןלמקרם,קשורבהיותובשיר,לפאתרסשישבחשיבותאלאהעניין,

והכותב).הקורא(של'ריאלי'כנוףנבנההואזאתובכלשלנר""בנוףמסומן

הקיום,שלהפאתרסממש:שלקרשילעברזךמצביעדימויים,שלבחירהבעזרת

לנרפיםנזקקיםאלהכל-וסוףבדידותזרות,שלסיטואציותהאם,אלגעגוע

קולנוע?סרטיעלארמראות-אמתעלהזאתהבחירהנשענתכמהעדרחוקים.

נאמראםלנרדיהללו.בשיריםהיופיאתלקרואבבראנוחשיבותכללכךאין

להרחקה.נזקקדרכו,בראשיתזך,שלבשיריוהטראגישהממד

רהיאה t27קכ 9אר. fזכ~לחרא~זק.ה.ך~רהיא~ריכה
זק.~~רייסראשר·~ה ם.ע~ז:;זן" •גז 2fרtית o/7PiJ~חלת

] ... [ 
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~ת~ם~לאס~~יות~תכקל'אעמו'א W ~ס??ליrזס~ם
 ) 45<עמ' ...ה tq15ס~ל~ררר~~זקים י~;;ז~ידrזנלז:וי·~דושrז?.?רסק

אתהמסמןהמשודד,מדברשממנוהמקוםמרכז:לוישאבלרחב,העולם

ים,שלאדרךדימוימתחילהואהפרידה,לתיאורזךמגיעכאשדהנה,הגבולות.

לפרידה):(כמטאפרדהיםשלקולנועימראה

;:ז~ינןה :זד!??י~קיף~נ;וקךב,~ם iJ~נ;ו~~גןת.~ריךה iJר~ר

iJ .נןהfםזt:נ;והדאלו'גע,~יםין 15ו~i? ~ף. iJ אדת~
הפרדריהחו'לאדמתכלפניעלמתפשטתלפעלה,נכנסת

 '••---:- T ··:- •י,י,•-:•יז .. :• 'י.•י,:·

הרציפים.עלוהלילההשפליורדיםאחריההאהבה.של
 ··:ז- ז:--: ·:··- ·: ז·::-- ז-:-ז ."

לפרידהחוזרהואושרבשרבבפרידה.מצריזךשלהממשיבקצרה,נאמדהבה

"אלדרדאדר",בשירואולם,אשה.שלהליכתהנרמזתושרבשרבמאשה,גברשל

כבדזךהבא),(בספררהאנציקלופדיה"מןשירים"שלרשההמחזוראתהפותח

אירוני:

~סד:;ג??גזטגז~מו':ם w ~ם 9ק ה??~
-~לדו'ךדו'סדסו:גולךכדב רך'וz.iז??לראו'ת
 ) 44עמ'והדבש",החלב("כל~כרית"" 9 ג;:ועוד

ה"נמרך"הסוסיםדימויעלמביטהוארבכן,הזה?בהקשראירוניפירושמה

שונים","שיריםאחדישזך,האדנרתיתהאירוניהזרהשידה,מגרבה(הקולנועי),

זךמרדהשבהםהיחידיםהמקומרתהעיקר.איננוזהאבללפעמים.לעצמומסגל

"אנציקלופדיה"אלאחלילה,קולנוע,לא-שלולדימוייםקודםבמקררבתלותו

דחוקדחוק?איךדחוק.אקזוטי,עולםשללתיאוריםהמוקדשיםהמקומרתהם-

דובריופרשיםוצבעוניים,נידחיםאייםמהמערב.דחוקפירוש?מהמהמרכז?

דדיובתיורך(אקזרטיקההבי-בי-סישלדדיותכניתורשמיוגיבונים,ספרדית

 .משמערתיתפקידממלאתזךאצלהתרבותאירופי).

העולם?איפהאז

אללרגענשובכך,לשםישראל.הזה,במקרםלהסתפקיכולהקרמיהממד

זך:שלהמפורסמתההכרזה

סעו'לם,~זכח י~~
מקו'םככלהייתיל'אאם

• • • T T : T 

 ) 88עמ'שונים"("שירים~נ:זי. o/15ז'אתין 15
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הואכיסבוראכןוזךאירונית,לאאמתמבטאתהזאתשההכרזהלהיותיכול

הםכזה(ובמקדהקוראיוכמוכןדווקאאוקוראיו,כמושלאהעולם,אזרח

מתריסשזךלהיותיכולהמשודד).שלדמותוכבניעצמםאתלתפושנקראים

העולם"."אזרחיבעצמםדואיםשאינםמקוראיו,חלקכלפיהללוהדבריםאת

אן·העולם".נבל!"פועליהביטוימולאלמוצבהעולם"ש"אזדחלהיותגםיכול

עדבעברית,שלההשגורהשימושרקעעל'אזרח',המלהאתלקרואצדיךאז

הכאבמקום,מכלבגרמנית).(כמו'בורגני'ומשמעההמוקדמות,הששיםשנות

עוקף:לטיפולזוכהבשירהגדול

סעו"ןם.~זכח י~~
iJ ז~~ריםp~~ז~ין י~

 .ם~ ijררר~~יעים

;כג!םם iWq ~ ry:זאם

 .ם~~;~דים 9ים wזpעוi:זרררג!ל

בעולם,באמתהנמצאיםהמקומותבעולם,אחדיםבמקומותכאב:כאןישוהדי

המדפים,עלמוצביםנפרקים,במשאיות,הספדיםחנויותאלהספדיםמגיעים

למשנהו,ראווהחלוןביןלחלוףיכולהאמיתיהעולםואזרחהראווה,בחלונות

ונקרא,נכתבשהשירבמקוםכאן,לקנות.וגםלהדיחלמשש,לחנות,להיכנס

ההתרחשותמזידתדחוקלהמתיןלליבו)המביןהקוראעלגם(כמוהמשודדעל

חלקאיננהכותבהואשבההארץאבלהעולם,אזרחהואהמשודדהממשית.

זךשלאזרחותוכך,אוכךבארץ.כאן,בגלות,מצויהמשודדהעולם.שלממשי

התרבות,שלהמטונימיהזומשם,מגיעיםהספדיםקורא,שהואלספריםנזקקת

הדחקההימצאותכאבכאב:הדנההזהבשיריש 4המעדבית.התרבותכלומד

אתקוראזךואכן'במערב.שם,ספרים,חנויות-ממולדתךהגדולות,מאהבותיך

מכאן.דחוקאחד,קיוםרקעעלבארץ,כאן,היותו

קומית.תפניתתפנית,מקבלהענייןהארץ,נוףממשי,נוףעלזךמדברכאשד

נוףכלומדהפטריוטיות,שמציעההמציאותעקרוןעםחשבוןזךבאכךהנה

ממטולה":שיריםב"ששהלגמדי,הרגילהארץ

חרדל"א

 ה~~ ל~~לים, W;דרלאקיי~ים,
 .) 8עמ'והדבש"החלב("כל ".דא?'

התרבותהמערב,אירופה,ענייןמתפרץכבדמחזוראותושלהחמישיובשיר

המערבית:

 ilt נl!l ~Eמ



 115ארוניתכזהדבראין

ג;רה 7 ~ל'אןנוס
f ם;(זייד ם~ז:;~דאן(. 

נ;וגוץP.ש iJאן fל'א~~סאוס

 י"??~ל'א~יתולו~יות'
הזאתבגבעה

-• : T -

רו'איםערבערבאבל
:-T .'' .'' .'' :· • 

ר~~רי??יר'ך .מ?~נו'ן ה;זינ;:.ל?\
f סעו'ל.הןהf ד'םאן~

סיר;הסכי ל~?,?
 ) 10(עמ'ס~נ:יי~ה.:;נ;וד~םריו:ז iJל'א

ויתורקלה,מרירותבמועט,הסתפקותמציאות","עקרוןהואלנ;;;נששמוצעמה

הדברכאןאיןאחדמצדשלה.והמיתולוגיהיווןהמערבית,התרבותשחרעל

אירופה.לאכאןשניומצדירושלים,כמומקראית","ארץשלהזההמעיק

אירוני,באורחמצוי,הואוגםמפוקפק,היופיכאןמיתולוגיה,חיתהבאירופה

פטריוטיתהאנטיבאירוניהלזלזלאסור .אליולהגיעאפשרואילגבולמעבררק

עודהעזולאממנוצעיריםשמשורריםדבריםהרבהבתוכהכוללתהיא .זךשל

ישירושלים,שלהקדומיםהודעלמלגלגשזךכמהכלואולם,רבות.שנים

 .שלנוהמערביותהישראלית:האידיאולוגיהשלחשובלממדציותהזהבמחזור
להבדלנוגעתאחתכפולה.קריאההזאתבאירוניהגלומהכילומרחשובכןעל

לביןכמובן>איתר,המזדהיםמקוראיואלו(ושלהמשוררשלהנאת-מטולהבין

השיר).אתאפילומכיר(ואינואיתרמזדההשאינוזולתו,שלהנאת-מטולה

ישלעומתםאיננה.שמטולהמהאתשלילתה,אתוגםמטולהאתמכירזך

יוונית,מיתולוגיהבמטולהשאיןאפילולדעתבליממטולה,ליהנותהמסוגלים

מתגלמיםהללוה'אחרים'כל(ערבית).מטלוויזיה'רק'בהליהנותושאפשר

תרבותית"."לאפקידהשלבדמותה

t,?;iPiJ סיים,זייןהאו'זקךת:נית

~ /f נו'כאהo/ ם

tוררות 9iJiJזק.ל;:זפו'ע,לב~ד iJ ד~~נ;:נ;:

ריזלטירבכנם

שלמזובהרבהשונהאינהשלושהאירוניהויזלטיר,מאיראללפנותהמקוםזה

בכלגםאבירן.שללזהזךשלהמיינסטריםביןכנעהשירתואתלקרואוצריךזך,

 le 1וכ cll!l!-ע.ו



ים w~יל '.r!fכ~יסםיק~גותז;נ~דו.לו.תi:זו;ו~ע.להזא
· ~q .ג?לליסםלז 7עו~f. רים~iJ ,סרחו.קו.ה~דו.לו.ת
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כאילוהאשליה,וליצירתהמרכז,מןשלהלגלותהשירה,שללמקוםשקשורמה

עלהאירוניהמושלכתממנולמקום,כלומרלקולטורה,במפתחהמשוררמחזיק

האדון":"שיחשלאירוניהבאותהויזלטירנקטכאןגםהמרוחק,הזה,המקום

מחמצנות-שעדאזפהו.ת
• T : : \ : T •• 

 ה~ר~~;ודו.ן Qt'Qך~ם iJז;נן~יק 9~ל iJו?ר'ש ל~~
גזנןים fiJלומוסיו pתו.ך~ל~ם iJל~לר~ד

 .) 37עמ'הששים"שנות("קיצורקושז?.ידג?ל

איננוהשיעראפילושבההעלובה,המציאותעלהמרירהבדרמהדילאואם

היאואףעצמה,האםשלהערששירמצוטטבהמשך'הנה,ונדי'בלבאמת
המאוכזבהמשורר,שלהפנטזיהברוחממשפנטזיה,בנהבשבילמבקשת

לקולטורה:שמחוץמהגלות

" f י~iJ ~נב.קר ,ם;;f.IJI? ה

 5~ר 9ז;נסאו.טוכזסלר

~לים". iJג?לקוש'זל.ידל '.r!fכךבו. ל~~

לאהאםלמציאות.לועגהמשוררהמחומצנת?לאםהמשוררביןההבדלמה

לאהבתראויההיא . 5קוהלוקחיםהקוראיםכמוכאן'חיהחולמת,היאלועגת.

הללו,העמדותשתיביןנע(האדוןמידולהצלפהאודבר,שלבסופוהמשורר,

ויזלטירשלההתגרויותאתגםלקרואישהזאתברוחהסו~ר·אגר).נדנדת

הציוני:מהשמאלבקוראיו

קבזצניק.היהפלזטדכזס
-: T T ' : ' 

 .רל~יק '.f!ק. fב w ;הזא
רבבעמלאסףאשרספריםארו.ןהיהבחדרו.

:-: TT T :ז- ·-.-: ·ד: TT T 

 ) 115(עמ' ....גךם /oג?ל ר?\.ק

יותרעודגדולהלעגבהמשך'

לך iiJ:זו;והזאילאו.רם
סזpדזךים~יו 9ז;נ~ fיו·~ם

~רים fiJן g ~~ירר-סא·~ל pז;נקךש, iJ;;נין

חמלה,איןמשמעית,חדיותרהאירוניתהאכזריותבאשה,מדוברשאיןכירון

~ l!I 14~ם 

J 
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ביקורתימשניהם,יותרמדידמזך'ארמאבירןיותרמאוחדואולם,הצלפה.דק

המיתולוגיההקרלטרדה:באמצעותלסביבהזרותואתריזלטידבנהמהם,יותר

באחוזההמזדקן(מקבתמהספרותנרפיםפלרטדכרס,החומריים,השיריםהיוונית,

מתוךהשיריקולראתברנהריזלטידככלל' .דרסטריבסקישלדמותוארכפרית),

שאיןמרהאכזבהמתוךרגםהמערב,כלומדמהקרלטרדה,חלקלהיותהשתוקקות

עלובה,פקידהישבמטולה,לזךכמרלו,רגםשלו.הקולקטיבבגלללכ,ךסיכוי

כאן:החייםשלגילום

ךש. o ~בנ'ק,דל fזכךים iJ~תלiדינ'א
י: i:tר fדיס w~תרשר.ק,לתאי.??רתחיא

~ר?רליםiךםליר'ם~יר'ם
הימנית:בפטמהעלתהשעדה
 •ז:- ז:·-ז:ז ז:--

 .~שזיד 1 נ;::;נם iארב iJזo/. t~י
 ) 63(עמ' .פזי fךחיזךנר'ת fזt'pיילו'~ש

ובהמשך

לירך~~היר'ם~בר'אאזלי

דרת' f ~~ל!~ללזד'קל.ב
 .הtז? vרח' ' Tו'~~נכה

~?ז:רי ./tpoכרבכר'ן iJר~ת
~:t 'ת~ר~?ז?~ודתר. 

 .~לד•טרבריתזfנר'ת iJר~ת
סער'לםקצרתל f ~~לזירת' iJר~ת

o/. חז?fרליזo/. 14(עמ' ".~~ינרי ( 

ברהמקוםהוא'כאן' .מהמרכזכלומדמשם,בגלריותההסתפקותהיאהממשות

מהרועד-הפועלזרהזה?המיאוסאתמגלםמישם.שאיננומשרםמארסיםחיינו

 .ריזלטידאצלבפטמהכבדלהצמחהששערההפקידהארבמטולה,זךאצל
כאיששלו,השידיתהפרסונהמתוךלדברהמשיךריזלטידעבדו.שנים

הזאתהמודרנהרקעעללהיקראצדיךמשידתוגדולחלקהמערבית.המודרנה

שלדר-לשוניתבאנתולוגיהמקרם,מכלהזאת.העמדהשלהבעייתיותכולל

ובעריכתובתרגומובאיטליה,השנהבתחילתארדדאתהאשדישראלית,שידה

טרםכולםנפלאים,חלקםריזלטיד,שלשיריםהתפרסמודטהארז,אריאלשל

לאמהן'אחת .כברדמעודדותחלקןרבות,סיברתזהלענייןיש .בארץהתפרסמו

~ l,!I 11~םe 



ה Wגע,לסקטור
מר~רישר.חוצלת f~רי~ן:iי ttדזכ;לזק.~שו~ה

מחללתלבנהגריה
: ' T T T : : •• • :· .'' 
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במערב""שותפותשלזועמדהכמהעדלדאותלנולסייעיכולהשבהן,הטובה

(ואיןבעבריתאירופהנציגותהזהבמקדהאואדנותית,נוכחותלמשודדמקנה

 5באידופה):לפרסםהמשודדביקשהזההשירשאתלעניין,שייךבלתיזה

רעדיהעירםנגררת
• ::• :· ,, :.'' : T 

ר~ג?ת ?iז?

f ס~~ררררq15 סךק.ברי

ij םi:דושו·ן!;

ל.א ? WASPהואשסקטור

ל·א.~~לל-~תר.לי? 15~חר.ת 7אל

 ? CNNב- ת?,?וי [lשסקטור

ודרי~ה ttזק.לרית f ז:iךצרת 15זק.
הר·~רוס?זק.ל .,ת.רח~חיא

 ) 170עמ' , Poeti israeliani (ל·א.

לתתצודקזהאיןולכןבמחזורהיפיםהאהבהמשידיחזקפחותהזההשירכאמוד,

אולילקיבוצניק.הלעגמשידיחזקפחותגםהזההשירהמשודד.אתלייצגלו

שנים. 45מקץהמשודדאתכבדעייפההזאתהאידיאולוגיתשהנוסחהמשום

"אוניברסלי".ממקוםנכתבשהשירמשוםגםיותרחלשהזההשירלבטחאבל

המערביתהתרבותחזיתאירוניה:שוםבליהעולם",ב"אזדחמרובדבאמתכאן

הזהשהמערביודעיםהמערב,תרבותבניאנחנו, . CNNוה-הבריתארצותנגד

בשיר,דקאולימתקייםהזההמערבולפיכךאמריקה,בגלליותר,קייםאינו

מישראל.עברית,כותבשלי,בשיר

שלסוגהיההללוהדוגמאותבאמצעותעליולהצביעשביקשתימהכל

שדואהכמובביתכלומדבבית,הנמצאהישראלי'האדון""שיחביןקשר

המחזירההעברית,בעזרתדווקאבמערב,-הישראליתהאידיאולוגיהאותו

לחלקאותנוהופכתכלומדהציונות),בלשוןלהשתמש(אםלהיסטוריהאותנו

ישראלשלמשידתובהרחבהלצטטכמובןיכולתימערב.אלאשאינומה"עולם"

גםשניומצדאינפלציוני'כמעטהמערביתבמטאפודההשימושאצלופנקס,

זאת,ובכלמאוד,בולטתהיאאףקופיו,עלהאקזוטי,הג'ונגלשלהמטאפודה

שאינםחשובים,משודדיםשנישלמשידיהםבדוגמאותשימושלעשותביקשתי

 D-!cl\!l 14מ
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הזאת,לחולשהנחשפתושידתםהישראליהאדוןשיחעםפשוטבאופןמזדהים

~ע,ן:;ביות.ןים 9 ~~??כ;:וקוראים,כותביםדובנו,אתהבונותמהסתירותכחלק

לאדביקוביץדליהאבל

הדחוקות,הארצותהשלישי"),"הספד(עדדביקוביץדליהשלהמוקדמיםבשירים

לנוה"מגלה-לגברבניגוד"טיול":שלאחדאופןבוניםמתאדת,שהיאהנופים

מותראםהאשה-המשודדת,-שםהיינושטרםלקוראים,כלומדאמריקה",את

הרחב.בעולםבטוחמקוםלעצמהמחפשת •דביקוביץשללפנטזיהכךלקרוא

~ W רש 7לה~~נכהקז,כ~הה~
ס~רץ~דרו~ת

ij דרד~ij דו'ל~. 

ס~רץ~~דרו~~לםךל'א
קt,כ~הה /o ~:;גי

 .ה~~גזל~סה

 •זp'לי~רש-ס~רץ~דרו
י~סלים~לגיס-ס~רץ~דרו

 ;י~~~םף 15ךגו'ע,!קים~ים 2ך

ספניםכבתשטהאניהגה
''' :-· TT :--ד• 

 ) 45עמ'כה",עדהשירים("כלסירהליה 2סס~רץך~דרד

לקוחיםוהדימוייםהדמויותהזה.היפהבשירגדולענייןאיןהכל.זהלכאודה,

מדפהאינולמשל,הספנים,ענייןאבלילדים.משידיאולימסיפורים,מאגדות,

בעולם:פנטזיהשלכזאת'תיירות'עלשידשלסיוםהנההמוקדמים.משידיה

~~לי~הסיינ:ייין Q??IJiJ:;גימו'ת
 .לך;ס~ים iJזpל:;גירנ:יםנזיוגזו

מא'שדת.הפקדותמלאההייתי
' 'T T •• : ."' : • : ,•' ."' :· 

דוחביעודכללשרברציתיל'א
• T • T T ' -' 

כעורבהייתיבשרביאולם
T : ' ' • T T '' 

 ) 88(עמ'סעויר:;ניםבר'זp'~ק'זפן

לביןהחמסיניםשלממשותםביןובמתחהילדה,בבדידותעוסקכולוהשיר

שוב:מופיעההנורדיתהפנטזיה .הצפוןאלהתשוקה

j? נ;:ר~~לאו'נ:ייחr.י~פו'ן יי

 1ltם c'l!l!-ע.נ



דביקוביץשלבשיריהלדובנתפסתמרחקים,שלניחוחותמדיףאקזוטי,לעולםהפנייה

אחד ...בדיחה""מקוםאחדכחיפוש " ..הכאב"ל"עמעוםכמענהפנטזיה,אלכפנייה

פיצויבבחינתהואשמותיהםאיזכודשאפילוודחוקים,נחלמיםהזויים,חפץ"מחוזות

'סין,קאמדוןזנזיבר,צ'אד,מכציודיה,.הונג-קונג,הסבלספוגתהמציאות]למצוקת ... [

המפיקיםואתריםמקומותאותםהםועודאלהכל .] ... [אפריקהמדגסקר,אוטדליה,

המיוסדתהדוברתבהםומפתים,מסתורייםקסומים,מרחקיםשלניחוחותומדיפים

 6ומקלט.מחסהמחפשת
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i( ז::::זאו'ק;נו'ס~לאו'היח ti 'כיt~לpז
~ח.רים,~~!קים~יןאו'הי ח~ז:;

 .ה~ז.rעדג:ם i:;נמו יי:ז'pז~~זp'ל'א
w עדתוהים ה~~~א.:;כלם:~

 ) 94(עמי ה;~~יר~ i?9:;1 ת~~ Jf'ר~רמד

שהמשורריםלניגודשלההפנטזיהמגיעהמהרהועדהזהבמקוםעוצרתלאהיא

לעצמם.הרשולאהזכריים

;:ים i;:זנומ~::זדו'ת~לאו'הי א~ז::
 'י~·ע f~~קים iJמחו'~;כיםך~ל

W ק.~גודוירד.ףק.~גודום

 ) 95(עמיפסים.כת'נתלבו.שיםושניהם
: " .'' : . .'' -. 

במקומותהסבללביןהעונגביןבהבדליםכללהבחינולאהשיריםקוראי

שבההמהירותאלהלבתשומתאתכברהפנתהאלרואיפרנקלטלהשונים.

מהם:כמהציטטהואףרביקוביץ,דליהאתהמבקריםקראו

הללו:הסיכומיםאתאהבהלאאלרואיפרנקל

נחוציםהפנטסטיאוהאקזוטילאשכאן:לעולםנכוניםאינםכמובןאלותיאורים

"עולםשלסממניםהבודדהאיום,הדיאליזםדווקאאלאהכאב,עמעוםלאלשיר,

בעגלה,המושךהשודהעבודה,בנטלהשותףהילדיחדיו,שגדההחמולהשלישי":

בצילומתמשךכקיוםהחייםכולם:ומעלהעזובה,הכבד,החוםהמוזנחת,החצר

 .הפקד-ותושביהןאזרחיהןשחייבארצותנמנעובלתימחזוריטבעאסוןשלהמאיים
(שם)

"אחריהמאוחרבשיררביקוביץשללאירוניההקדישהשלההדיוןעיקראת

אומרת:אלרואיפרנקלהמונסון".

דביקוביץ'לשידתייחודייםאינםהאירוניהממדמןההתעלמותאוההבחנהחוסר

עמיחייהודהזך,נתןכדוגמתדודה,בנימשודדיםלעומתבמיוחד:בהבולטיםאבל

~ l!I ם~tlt 
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 121ארוניתכזהדבראין

שירתאחרת,ארזרבמידהלהכרהזכהבשירתםהגורףהאירונישהממדאבירן,רדוד

אראמהיתעמדהמתוךגמורה,וברצינותליטראליבאופןתמידנקראהרביקרביץ

 ) 20(עמ'רה"פגרעה".ה"נעלבת"הילדהעללגרכןהמבקשהחרק;רת,שלאבהית

העבדשלהאירוניה

איננהזואבלדואי'אלפדנקלשואלתדביקוביץ'שלבאירוניההבחינולאמדוע

הבחינולאוהחוקריםשהמנקדיםזהאיךלשאול:יש .לטעמיהנכונה,השאלה

לראותווקל-פשוטהכיהדברהזדהותם-שלהם?ממוקדהשונההזדהותהבמוקד

הוא-האחרוניםבעמודיםהגברייםלמשודדיםשהוקדשהההקדמהבאמצעות

באשלאלמהבאמתלהקשיבפעםאףהצליחלאהישראליהאדוןששיחלהניח

מבחינהלאאלדואיפדנקלאפילובאוניברסיטה.האירוניהנלמדתככהמתוכו.

ספרות,לימודישלהאקדמיבקודמשמשת'אירוניה'לאירוניה.אירוניהבין

בקלותלעקוףהפדופסוד;יתיכול;הכך'מטונימיה'.או'מטאפודה'כמובעדך

מקורבים,טיפוחבדרגה,(עלייהשלוחרדותיווביןבינוהתהומיההבדלאת

שלסבללזהותהנדידהיכולתהסבלה,פחדיה,המשודדת,לביןלכנסים)מסעות

אחדים.

אירוניהלאתרכדימקובלים.תיאודטייםבמונחיםגםלהתנסחיכולההתשובה

שמשמעותוה"יציב",הגרעיןמהוכלומדאירוני'איננו(כשיד)מהלחפשעלינו
היההזההענייןגםלאירוניה.הודותדווקאאוהאירוניה,למרותמתהפכתאיננה

ספרותאועברית,ספרותהקרויבשיחהאינטלקטואלייםבדיוניםמאודחלש

"ספרותהשיחשלהאינטקלטואליותבמגבלותמדוברבוודאיכאןאבלכללית,

כללית".

הכאבעםדביקוביץשלהאקדמייםקוראיההזדהוכיצדלדאותמאודקל

עמדהדביקוביץ",דליה 1ילדה 1האשה 1של"הכאבלכדיאותווצימצמושלה,

הכאבייצוגאתחיפשהדביקוביץאבלפגיעה.כל-כךלמשודדתביחסלמדינוחה

ישהללולקרבנותאחדים.קרבנותעםהזדהותהאתהרחיבההיאאחד.במקום

לבנון'מלחמתעםהחלהלאהזאתוההזדהותמשידיהגדולבחלקמשותףמכנה

השמונים.שנותשלהפוליטיתהשידהעםאו

אירוניהביןהבחנהבעזרתהאירוניה?")("איפההקושיאתלפתורמבקשאני

הזה.המאמרשלהיעדזהותרצו,אםהעבד.מצדלאירוניההאדון''שיחמצד

שדובםמשוםהאקדמיה,לחוקרייותרמוכרתהאדון''שיחמצדשאירוניהודאי

בתרבות.יותרנפוצההזההשיחמטעםוהאירוניההזה,השיחבתחומיכותבים

ברחוב,בעובדנודקלאתכופות,עלינוהמאיימתהיאחיים,אנחנומבטrזבתוך

~ l!I י!cl 14 D 
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האדוןשלהאירוניההשלולית,מתוךעלינומתיזהמפוארתמכוניתכאשד

דקלא-להיראותשעלינוהאופןמןהשונהשלנו,במדזיהעלינומאיימת

המינויענייניאתהמנהליםהפרופסוריםשלהאירוניהזוהיגברים;גםנשים,

אוהמודות,עלבשיחותיוהספדביתמנהלשלזוטדיהם;שלהמינויוהפסקת

עודניעםביחדהמלגלגהשופט,שלהאירוניהזוהיהתלמידים;עלהמודותעם

התשובותכלאתהיודעהמדען,שלהאירוניהזוהיהעד;אוהנאשם,עלהדין

זוהיהערבים;עלהכלהיודעהאודיינטליסט,שלהאירוניהזוהיהאובייקטיביות;

האב.שלהתליין'שלהאירוניה
המסורתהתרבות,עלינומביטהבשידה,האדוןשיחשלאירוניהזוהיכאשד

אתהמצטטהמשודדלפחותאוהומרוס,עםונטה,עםההיכרותהשידית,

אינםכאןחיינוכיהיודעזהלקרוא,שצדיךמהכלאתשקראזההמיתולוגיה,

אחדים:למקומותמרבד,הואשבשמההתרבותכמושייך,הואוכיהחיים,

כאשדמגמגמת.גדועה,העבדשלשפתובעודיותר,מדויקתשלוהעברית

המשודדאזיהתרבות,בשדההאדון''שיחמצדהאירוניההיאבשירהאירוניה

במקוםבדיוק(כאן' .להסתכןבליאותוהלומדתהפרשנית,הקהילהעםמשוחח

לימודישלחשיבותםצומחתהאדון'שלהשיחאתאחרתלקרואביכולתהזה,

שלהשיחבחצר~ךפוזדדיההיותםמעצםמבניתחולשהבהםישגםאםהמגדר'
האירוניהזוהיוהעיקר,טירה).לעצמולבנותמאמץמדובהמזיעהאדוןהאדון,

פירוט,צריכהאינהולפיכךבאקדמיה,בעיקרתיאודטי,וידעלביסוסזכתהשכבד

 .אירוניג'יימס?הגדישלהמספראירוניה".כאן"ישהפשוטה:לאמידהמעבד
כמוהמטאפודה,כמוהאירוניה,כאילואירוניה.אירוניה?איזו .אירוניאליוט?

הפוזיטיביסטימהזיהויכחלקככאלה,לזהותןשצדיךישויותהןהמטונימיה,

כחלקבניסוי,לסטודנטיםמחלקשהואמהשאלוניםכחלקהספרות,חוקרשל

שלדודלהכשירכדיאלאנועדלאזהוכלונו.'ונו'הקוגניציהעלמהאמיתות

 .האדוןשלהשיחמטעםחוקריםלספרות,מודיםסטודנטים,
משיח.חלקאיננההיאהתרבות.מןהעבדשלהאירוניהמגודשתכךבדיוק

קיימתהיאפעמית.חדתמידהיאהעבדשלהאירוניה .העבדשלשיחאין

וכמובןמיעוטיםשלבהומורבמשלים,הכדורגל,במגרשיבגידופים,בבדיחות,

מעוותת.קריאהבעזרתגםהתרבות,מןמגודשתשהיאאלאהטובה.בספרות

הופכתאני''איפהדביקוביץשלשאלתההנההמקום,שאלתאללשובואם

.ההזדהותהעבדשלהסבלהסבל','מקום-והתשובהאנחנו','איפהלשאלהאצלה

שללעולמהביחסנשאלהשלאהמרכזיתהשאלהוזוהקרבן'עםהזדהותהיא

 1השידהאתלתקוףכדימבקדיםשימשנמוךבגובההדחיפהעלהשיר .דביקוביץ
i 
ץ

j 
< 

J »« 
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 123ארוניתכזהדבראין

לבנון),מלחמתלפנינכתבשהשיר(למרותלבנוןבמלחמתשנכתבההפוליטית

אף .ברחיתההעדביההילדהעםהזדהותהדנהכמהלדאותיכולתחוסרומתוך

שאפשרטקסטכלמוניתהחגדאייתואלמאמץהוא 7 •האדוןשיחשלדדנוזר

הפוליטיתהשידהאתלנגחכדיאימצודביקרביץשל"דחיפה"אתאפילו .לאמץ

איךיותר:ערדפשוטהעליהשהתשובההפשוטההשאלהבדיוקזראבל .משמאל

הנקשרתכלאתאינטרפרטציהארתהבתרךהכלילומבקדיםהדנהכךשכלזה

ואתהבוכים,הנהדרתואתסקנדינביהשלהתותיםאתומפלט",ל"מחסה

הממשיאלאהאקזוטי'מבצבץלאהללוהשיריםמתוךבערני?הנמקיםהחופים

לתייגהעדיפוולפיכךהמנקדים,מסרגליםהיולאולכךישראל,שלהקולוניאלי

כךהנהכדיכאונית.מוטבארכסובלת,עדינה,בלשוןגםאםדביקרביץ'את

שלה:הפנטזיותאתהמשודדתהאשהכותבת

ij ידארנוי~ח~g נו"~רים'~~ים
נורבגיה,חד.פיאלאותיהבא

T ·• . :· .. : :• ז:

כ?;ה 99או.~ר~י~לאור~:יס~א
העולםמדבדו"תמכלהאמלל

T ,"ז:י " T ::· T T 

בו.ן, /oרסס~"ךי~ת·ב,~ד"אi:זק.~גןןן~ת~לז;נד י~~

!דים ijל~~!קים??סר
 ) 95עמ'כה",עדהשירים("כל~~דוכ.~ליסם~בו"א י~~pז

גברבעזרתלהגיעהמשודדתרוצהאליהםהקטביםשניביןלהבחיןקשהלא

המשודדתרכיולילד,לילידדימויהואשהקנגורולהבחיןקשהלאארתה.שייקח

היאשאליהםאלה,מכלאחדאףרכילמיסיונרית,עצמהאתלהפוךמוכנה

בפירושמכנההיאאותםהספנים,לא ,הל~~באמתאיננולהגיעמשתוקקת

דקנאמדהאי-שייכרת,שאלתאתשנפתורלפני .הקנגורושלאוודאי'נוצרים',

עםהתמודדותאלאלאקזרטיקה,רעבאיננוהמזרחאלדביקרביץשלרעבונהכי

הלא-מעדניהאקזוטי',מ'הערלםמ'מקרמם',מגיעהאייםכיעליהםשאומדיםמי

שנותשלבישראלמארדחזקשיחתמידהיההמזרח,אלהאיבהשלהשיח(והדי

ואילך):המאוחדותהששיםשנותעללרבדשלאהחמישים,

קן"~ג~הו~ג~ני

ים. w ~~שי-ר~ת~סי?שי·דם w~ש
ךכו!קים.t;כי~ים;ג~ים,~ש

~יסם~תפו.ע,דים ,~~ ijי g ~~ ,~על

 .ר~~ל '!iזpלנכ~י~ים
 ) 119(עמ'פה?זpטו"ר~;ניםלר ,~~~י
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מעבדהסתםמןהעומדתקולנועית",ל"חוויהמעבדקונג,בחוגגהזההיופימהו

מיוצגהפצעובכן,הזה?השירשלהשותתהפצעאיפהגלם?כחומדהזהלשיר

קונג:חוגגשלהזונותבכאב

אר"רזריסד~תלר"ת '!fi ??ערדק~נרנiJ iזר"נר"ת [iרק
מכתמיםמשיבבגרי

: • :•• .'' • ._· : T • , 

f בר"ת~iלאר"תק~נרנ??~~t;םיכ. 
~בקרז,נr;י~~חר"ת~סד~~ור"ת

 > 120(עמ'~רקיב. iJ?ד Wf~ל

נובטשלה"הודיים"השירים(אובגדוש""אופרהבהשפעתחוזרות,והשורות

אדם")הואמ"אדם

שר·~לר"ת:iןןז,ניtק,הר~~ךגך~ם
נרזק'י?אלt;כי~יהר-הר

iJ pז;:i9 ,7ןiJ ק,לאבאיtת~f .ךשררים

במזרח.הפצועה,האשהשלהמבטנקודתעםהדוברתשלההזדהותמצויהכאן

כאןאיןקונג.חוגגשלהזונותלטובתונזנח,נבדקנבחן'המערביהמבט

ה"אליוטית",האסתטיקהבדוחהכאב,אתלבלוםניסיוןישנכון,אקזוטיקה.

מוקדאתמסווהאינההבדכטיאני""פזמוןהעלהחזרהאבלכאן'שהובנהכמו

דביקוביץ:דליהשלהממשיאתההזדהות,

 .וכי iJי r ~ wfקי· .,מק:

ההזיהבאוסטרליה:לקנגורו"נוצרים"ספניםביןההתחבטותאלשבאניעכשיו

שטחמיןבצפון'ולאבדרוםלא-העולםבקצהמקוםהואהנמשל .משלחיתה

לחיינו·כאן,לחייהכמטאפודהאליו,חוזרתשדביקוביץמקום-לא-מקוםהפקד,

כאן.שלנו

בהר"דג·קר"דג י~~

;:ואר·ק;נר"ס,~לךהר"דג·קן"~ג

הער"לם.בקצהרועלצבעו.ניכפנסתלויה
: T TT: :· ' -T ··:· T T 

ךךקר"ן iJאולי
או"םבמשייעטפנה

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

רישמטנה
:' : : :· T 

 ) 120-121(עמ' .םי~;:~·רנ [iז;רהר"ם~ל
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מטאפודייםבצבעיםהמחופשהממשיחוזרושוב

י wמז.פ,תרך fז:דו;י~~ז;ז~המק~נר'תמזונותךכק

~כךןז;י'מ~~רים
~כךן

 ) 121(עמ'~ז ?f ~ tאלנ;:וןצל~~ים

פוליטיקה: !לאאקזוטיקה? .השירסוףוהנה

-קר'~גהן'~ג fל'א י~~

~ער'ןם.לאךהר~ג-קר'~ג

הקולוניאלילייצוגוולהיזקקהאנושיהסבלעללכתובשבשביללהיותמאודיכול

מספקת,איננההזאתהתשובהגםאבלאשה.העבריתלשידהלבואחיתהצריכה

גםוהדישלהן,לסבלןכדימויהלא-מעדניבסבלבחדרלאדנותשמשודדותלפי

הזעירה"קושי"אתתעקוףהפמיניסטיתשהביקורתאפשרואיאשהמשעולאגי
נכתבשעיקרהמשידהלבואפעםמדייכולהפוליטיכן,עליתד sהזה.בורגני

למשהווהופךכללבדדךמתרסקהפוליטישכאןאלא .האדוןשלהשיחבתחומי

יכולהאשההאםהזאת).הפתלתלותאתלהדגיםויזלטידכמו(איןלגמדיאחד

מקום,מכלבטוח.לאאנייודע,לאאניהאדון?שלהשיחמתוךשידהלכתוב

(וכלהמערבשלהקולוניאליהשיחבתוךשדריעבריתהנכתבהאדוןשלהשיח

מלבדערביםופנימה,החוצהבישראל,הזההשיחשלהכפולהבחזיתפעילכולו

הדיקולוניאליים,בדימוייםהשתמשהדביקוביץאםוגםמלגו).וחרדיםומדוחים

הקנגורו).שניאתותנ"ךחשבון(ללמדמאודבולטתלגביהםשלההאירוניה

"סצינהזולתאחדדברהאקזוטייםבנופיםמצאהלאהיאחשוב:הכימקום,ומכל

סבל.שללא-מערבית,אחרת",

העולםבתוךמקומואתלמצואדביקוביץשללקוליותר"ש"קלחושבאני

ביןהמתחאתנעדראינואצלההאקזוטיקהמתיאוריתיאוראף .·מעדניהלא

אדרךתיאוראחדיואולם,בזנזיבר"."מלחמהבשירלאגםלנתינים,הלבןהאדם

וכמוכלל,שחודיםאינםשהילידיםלנומתבדראפריקאי,איבאותומלחמהשל

זנזיבר:איננהזנזיברגםקונג,חוגג

f תי.רf מ~תר'תw כתr

מל~ז'ערךם~ת~רים flJ~רדו
f !~דה .ד~יזfזiמ:;נW .ל.ף

 > 101<עמ'~ו;יאר.ם.ם ry~ליר wסיי·~ם
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חיטיןקרני

 ,דביקרביץשלביותרהחשובהפוליטיהשיראללהגיעכדיאלאנאמדלאזהרכל
שלהאירופיםשליטיההצלבנים,מפלתאתמתארכולוהשירחיטיך"."קרני

נקדניבתבוסתםאלוהית",תכניתשל"הגשמהשברתמאתייםמשךהארץ
 9חיטין:

מוזרות~;כינר'ת 9:ןג~ם~פונ'ק,דנןם

ךמר'~י ?i~~ג,זםגכים fר~רו::זךטר'ם

צלבניםאוחרתהפליגו-11הנזנאה
 ·ז:-ד: ·:·-יין

רב.ר~רב~ל~ים

~~ריים iJג,זל ל~~~~ריםזייד~rכד
~סםלקחו~נרח.יסם~ת

לסםהר'לידוג,זין~לי f~~רים

~סר~ה.
 ) 133(עמ'בר'ךם. fג,זל~סולא

לשיאםמגיעיםהארץשלהכיבושאחדיהצלבניםמעשישלהזרועהתיאורי

הנשים:שלהאונסבתיאורי

ןק~ם~ת~רירד~מוזייך

~tקים. ij~ת ר~~ iJ~ל ם~fז~~

מולמגדליהם,עלהמתנחלים,שלזראחרת,תצפיתלנקודתהשירעובדאזדק

הנפדים:

:ןג!ל.תךחר'מר'ת~ל~;כים~~רל.יrזך;ה

~רים f:ןגלסםחזfסאו~אד
שגדלו.ממזדיהם

-:"" :• :• T : 

כמרזנזיבר,שלבנפדיםהעררלבניכמרמהנפדים?הניבטותהעינייםמישל

מיהזאת,הארץממזריבהירות,וביתד ,כאןגםכךקרנג,חוגגשאיננהקרנגחוגג

בקריאהתמידהופגנהזהירותכמההמתנכרים.צאצאיהםאלאצלבנים,שאינם

אתם,לגמדי:הנדודהעמדתהנוכחעיוורוןכמההזאת,החורבןנבראתשל

וילידיה.מהארץחלקואניאשהאניצלבנית,אינניכבדאניצלבנים,אבותינו,

הצלבנים .השירבבנייתעיניים""גרבהרשוםנמרך"בגרבה"דחיפהשרםאין

 D-!cll!l 14ו.נ
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ושובשובהאנטי-קולוניאליסטית.המשודדתמזדהההכפריותעםמבחילים.

האדוניםתמימים""כמההצלבנים,שלהשודבתיאוריכפייםלספוקחוזרתהיא
כותבת.היאהללו,

יותר,מאוחדשניםמאותנעשיתהצלבניםעלהכתיבהוהדיהחוקר:יאמר

אתהבינוולאשניםמאתייםכאןישבוכוחם,בכלהמתואריםהגבריםוהם,

גדועיםיותרהרבההיושהםמבינה:שניםמאותממרחקשהמשודדתמה

ג'ני"של"שידהאתדביקוביץשדהממנוהמקוםבדיוקזהאכן,מ"תמימים".

מותראםהו~לה"),אומדת."אני /נופלהראש("וכאשדבגדוש"מ"אופדה

של"האירוניהתענוגהואהמשודדתשלהתענוגהקודמת.ההשוואהאתלמתוח

היודעהעבדהאדון'שלהנופללכוחול~פותאלאיכולשאינוהעבדהעבד",

שמחפשמיהזאת.ההכרהאתלומעניקאינווהואשלולהכרההאדוןזקוקכמה

שלה,הפגיע~תבאמצעותזאתלעשותצדיךלאדביקוביץשלהפמיניזםאת

 .נגדוהאדון'מוללגמדיהמכוונתשלה,הארסיתהאירוניהבעזרתכלקודםאלא
והכפרייםהנאנסותוהנשיםהמשודדתמטעםהדיןיוםמתוארכךמקום,ומכל

הזאת:הארץשל

ז,כזפר"~פר"ךטס~רקיזזpלע.ינו"~נכה f-12ה ה~~~
 .סע.~מרז,כי .,,~~כ,זע.לרקר Wס~לילר·ת nדר

לי~~יםה P ~ \9:ז,וןpךךח~רץ~ק"םד"~ח
Q ךךח.ז,כן~אב,ז~ער"~יןלכרשלח-ז.ז-ריזpזן:;
סק.ל.ב;:זכר"ק,ד~רךע.לש'ר"קאר"נ:ים ח~~ר~םרגי ?i נ;:

ריזם ryלה 9 ~חראריז
 ) 134(עמ' .ין tpחרגי ?i נ;:

לעבריתמהערביתבבואהמשמעותהאתקצתהמשנה'דין',במלההשימוש

גדולהניצחוןחגיגתבמעיןהשיראתמסיימתהאסלאם')'דתמוטבאו ,'תד'(

השיראתמסיימתאינהדביקוביץאבל .סלח-א-דיןחיילישלהמוסלמים,של

המתקתקה,בנעימההשמח-לאיד,הקולזהאחד,לקולעובדתהיאאחד.בקול

שלו:הרועםהסיגודאלהיו"תמימיםה"כמהאתהמביאההאכזרית,

 .ערדלהםחיתהלאממלכה
 ·:דז:ז-:זז

לים. W;דרךל"אעולםז::ז~יל"א
הצלבנים.הידותמימיםאכזריםכזפה
 •ז:-- T • •: •ז:--ז

ריי· Wסכל

שלה.כמושאהמקוםועלהתשוקהעלאלאהנוף,עלמאמרזההיהלא

 c/ 1lt D!י 1!1 ~
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עלמאמרזהאיןלנוף.ביחסהאדוןמושגעלאלאתיירותעלמאמרזהאין

מןכחלקכאן''היותעללכתובהניסיוןעלמאמראלאאמריקה,אואירופה

הפוליטילכוחהמקוראתלהסבירניסיוןזהומכליותרהחסרה.ההיסטוריה

הפמיניסטית).לביקורתהומאז'(וגםרביקוביץבשירת

8.3.2008 

בביקורתביותרהמגוחכיםהדבריםאחדהיאהסופדשלכבדידהב"אוניבדסלי"המופקדהשימוש
המצויןבספדהצמידחמוטלדקשקד.גרשוןתמידהיהמכולםוהחרוץישראל,שלהאקדמית

השיחשלבכבודומאודנזהרהגםאםהללו,המונחיםעםחשבוןבאה ) 2006(כתר,הנוף""בשם
האקדמי.

למשל,באנגלית,קייםשאינוהישראלית,בתרבותמאודמשמעותימונחהואלארץ''חוץ 2
הספרותעלמחקרשום . Auslandבגרמניתהחדשה,בעבריתמונחיםהרבהכמוהלשוני,ומוצאו
ליםמעבדאללנסועבישראלהבינוניהמעמדשלהעצוםהמאמץאתלעקוףיכולאינוהעברית

הדימויים,עלמחקרשום .ואילךהחמישיםמשנותולעסקים,לביקורים,ללימודים,לחופשות,
לנסיעותהנוגעותהסטטיסטיקותעללוותריכולאינווה"מדחק",ה"מקומיות"עלהנופים,על

באירופה,חופשהתמורתכל-כךגבוהיםמחיריםלשלםהנכונותעלהכלכלי,הקושיעללחו"ל,
המערביהעולםבכלהשבעים,שנותתחילתמאז"עממי"למצרךהאוויריתהתיירותהפיכתעל
האמצעיהששיםשנותסוףעדשהיהלחו"להשיטשלמקומואתלצייןחשוב .בישראלוגם

בדדךלכאןההגירהעלשהדיוניםכמהוכלהזידה,מןוהסתלקכמעטהזההעניין .לתיורהעיקרי
מכאן,יצאושבוהאופןדווקאופוסט-ציוניים,ציונייםדיוניםשלברזלצאןלנכסיהיוהים

המשודדבידינמחקהל"שם"שהנסיעהמשוםאםביןנמחק,קצרה,חיתהשהיציאהכמהכל
בארצותמזמןכבדנחקרתעברית'ב'ספדותששידהמשוםאםוביןשם")כמו"כאןהוא(שהדי

שלל"כאן;שם"החוקרשל"כאן;שם"ביןהבלבולבתוךמתמוססהקריאהשלוהמוקדהברית
בשידה:זך'מהפכתהתרחשהבהןהשנים ,-1955ל 1950השניםביןכינאמדאםדיהמשודד.

אדם.בנימיליוןמשנייותרקצתשמנתהאוכלוסיהמתוךלחו"לישראליםאלף-232כיצאו
יצאוהזה,המאמראתששימשומהדוגמאותגדולחלקנכתבובהןי 1964-1960השניםבין

ישראלים,-600,000ככבדיצאו- 1969עד 1965בשניםישראלים,אלף-420ככבדלחו"ל
יצאוהישראלית,הבורגנותשלצמיחתהשנות , 1974עד 1970הראשונות,השבעיםובשנות
לישראל,הסטטיסטיהשנתוןלסטטיסטיקה,המרכזית(הלשכהישראליםממיליוןלמעלהלחו"ל

23.1.2007 (. 

גםכמוי 13~ם l!lבממןפדלנאורסיגלשלבמסתהמבריקלדיוןזכתהשמשמעותההחלפה 3
שלה.הדוקטורבעבודת

 ,) Cultureהאנגליתלמלה(או Kulturהגרמניתהמלהמןהתרגוםבמשמעותתרבות,עלדיוןכל 4

הדיוןהמערבית.לתרבות-אליהמתייחסותהמערביבמקורןהללושהמליםלמהדקמתייחס
למערב,מחוץנתיניהלביןהתרבותביןקיימתהיררכיהמניחשאינובכךלוקהדב-תרבותיותעל

לחיותאולהלצייתדבר,שלבסופוהנקראים,ומזדהים,אשכנזיםישראל,שלהיהודיםכולל
שלנו""התרבותמןמהההיררכיה:קבלתמתוךשלהםהיוםסדרבתוךאותהלכלולאולידה,
עללוותרשאפשרהמניח"תרבות",עלדיוןאיןהדיהמערבית"."התרבותלצדלנוחצדיך

1lt 0-!cl~~ 
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מקרס,מכלהזה.לענייןטובהורגמהחראהיחרדי"הספדים"אורןעלהדיוןהמערבית"."התרבות
גסתמידחכורנה .אינדונזילאסלאםאפריקאיאכימיזסביןלשילובמתנורןאיכררב-תרבותיאף

 .לכאךארלבלזק,
באירוניההיטבמצרידגדוסמן,דרואועוז,עמוסאויהושע,ב.לא.גמורבניגודריזלטיר,אגב, 5

השירבחירתעצםזאת.להדגיםמיטיבחראעימרבשיחותולפחותמהמרכז,ריחוקנושל
המעניינת.היאאיטלקיתלאנתולוגיה

דליהעלכאןשאומדמהכל . 18עמ' , 2006ירכי , 6~ם l!I ~הלבה",-"באהאלדראיפדכקלטל 6
במסתה.גסקריאהדרושדביקוביץ

קלדדרןנסיםעשהאחרים,פוליטייםמשרודיםלנגחבדידביקרביץ,שלבשירהכמעשהוממש 7
שלהאחדתפיסת"עלממאמרהמגושמתבגסותציטטהוא .גטותמרהאמניתשללמאמר
ומשרתו,האורןמעמדתלהצליףבדי(ב"מעריב")אותווגייס ) 116(סטודיומיכאיליקוב"בוריס
עזה,ברצועתאביר,בזרועותא-דררהמוחמדנרדהשבומחריד,שבוענאותרהשמאל,באנשי

כטל ,-1982מרביקרביץשלהשירבענייןכמר . 2000אוקטוברהשכייה,האיכתיפדהתחילתעם
האורן.שיחעלהחרוצהבסכיגרריהאותוששירתמהאתרקגטושלמהמאמרהגרלמכיהמבקר

העמדהזרהנברן","השמאללעמדתלהתנגדותאמניםלגייסבניסיוןאזחיתהעסוקהאגב,גטו,
 .ההמונילהרגגיבוישהעניקה

הרי .שחרריויערהישראליתמישלהחלוציתהמסהחשיבותיותרערדגורלההזאתמהבחינה 8
זאתובכללמשל,ברכשטיין,אוריאצלוההתייפייפותהגכדרכרתעלגסלכתובהשתייםיכלו

תמיראו: .פואטילדגלהבורגניהביתאתהפכהאשרכשים,שירתשלבתחוםלהישארהקפידו

 ' 1~ם l!I ~העברית",הפנאישירתעלכתיבה:אזורהיגייני,"'אצלישחורי,ויערהישראלי

 .) 74-63(עמ' 2005ינואר

הצלבניהנושא .בארץהצלבניתהממלכההתמוטטותאתוסימן 1187ליולי-4בהתרחשהקרב 9
מאוחרדניס.קוראיםעלקסםהילכופראררריהושעשלמחקריוהישראלי.לשיחזרהיהלא

לחלוטיןשוכהאירוניהלזהותאפשר(ובהמורת""ערעוזעמוסשלהנובלהגסהתפרסמהיותר
לאירופה).מחוץצלבניםלפנטזהעזלאעוזרביקרביץ;שלמזו

 D 14 1!י 17,1!1
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בירושלים

f יל.~י!הלי~שוtf P תו~י
~ב 9~לוד~יר~ך'םס~ר

:;ני:;ני 9

ומתרכזתעולהבירושלים
" " - T T " : -:•:• 

י~צ;יע~~ת~להןה R ~נ;:
 tPיל.לו ש~~~~יןעלל~~זק~ה

f .תו~י

ד~יזל~tקי~ה~פות~לוטות
q עור ת.קז~~~זרry ל~ה

~תו~ין~אן~תו~יע,לו
מתוכיחשפכן

• T : • • 

זר q~יןאוי

 ז~~זק.~~זקרת 9תו~:;נירוזקלים
~~נדת. ז~~על ז~~על

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

 .אוסר?סו~ביורע~~אוב~זקם
ז;יאו~ים~חים

סס!הלב f~צ;י~tקקים
הראות

T " 

עולות

תו~י tf Pיל.לינו~שות
בירושלים.

• T -• 
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עקב

ב jZג.ן

ר 9נ"~די

ע,~לנב:ם
ל~ן~ה~טור~וכל י~~ lלזפ"ל.רהוא~די~ה. iJ ר~~:;~יג.ןת 9

ה~מיםיצירתפארהםילדישמ;נת
 • T-- • ; •• ; ••ז- ;- ;

לזfקי~ה ,ף~;ו;ג~ ם;~ iJך

~ים aע. ,~ ת~.ק~; ?7ר ?fס~זקקיג.זת

נוא wס~תלרג.זת .ה~ז:נ~ ת~.ק~;??סז;רנו~הזקקיג.זת
ל; 7מ; 7 .ר~~ג.ום;נק.~ת ?7ק;ל [iזקקיג.ןת

~צוג.ן~ןגרק~ת~ידג.יךנול 'י~ן~סךזפ;ןוtקקיג.ןת
זקטוצ:ריל.ר~ף

סג.ז~ב א~??~ [!ות~ [i~ה [i ם~~~

ש;ן 7ק~ךי~ 'ן;ר~~ס;~ר;ת ת;ע~~~
הט;בה.הזפדהידי
 T- ז·-ז-

a :תודt? .לים ל~~~ר, 9נ·~דיז;וד~
סקוק t~ryקךטוטסע;למ;תזקקיג.ןת

~ j2 ר

 l !~העלשיריםשני

פ.לדנה

1 . 

ס;לליםשריצריתנעירהמו;זז:ייתדiכדת~ג.ול
חנ;ר~~לות iJכ;ד~ד

:;נזpב;ץלע,!הו~מזכת

~הו יל~~t.זרקוד

היאהזפלחמהאולי
--" : T T " 

אולי

ספירתהיאהזפלחמה
-" : T T " ; " -

מטמטםרגש ;א(רבעיםשל;שה
: T T ; " ."" ."" ; -; •• 

ספירההיא
• : • T 

ע. a ~~ ?7~י?.נו~סיז.tף
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ז:ד~י~י)

לילת 9ת"ם

ij ד~~ת ח~~~ך!ל
~יר;קןט~ע,מ"ך~זקב;ץלע.!הי~סובתר f9ך

ס~ל~~יתרוילים, wגוםר;~יתטי~יו?הלביש> ,ץ.ע~נר;ל
ר g;י"א

~ם g; ,ע~

Sie sind verriickt geworden ' 

תשמעהשנ~הוהפעם
: ----: ' T T ' -

2Sie haben zuviel Zucker im Blut 

;ה 9~יר;קןלאזק~זקגם,היא

~תלה בו~~~~~גי;דיעלב wסחיא ,ה; 91~יררק
הגטירליזם

 : • T-ד

השתגעתנרהטת"אמרהיאשגימדינ~רתליתצחצחהיא
 ד:--:.--:- . . ·:·-· .-··:-: .

השתגעת
• ; --: T 

ערשה)את(מההכרזאתתסגרי
•::• :• -:·:· --: T 

היאהזפטרה
--TT ' 

שרלל ijןקט;ר tpijזPללקולותל~ר"ם

ל~פן
ררן tpל

~ל

(סרףסרף>ני~ל

 .סזpדקטררז;~בי~ת~~~טיף~יף vל

עלמלחמהחיתהל"אותשעכשמוגים
-·:דדד:ד-··: . :·

לנ;וr:זלתזpב;ץ~ידtיס.ךר
ננצרת;אספגי Aרצגהזפלחמה
 ·- :-ז :- דד:·-

לומרמהל;היהלאלחתיל 1ארתםהפכני 1צפרזעים
-- T T'.' TT :-ז '••:-:

"השתגעת".(גרמנית) 1

 .ברם"סוכרמרייותרלך"יש(גרמנית) 2

~ l!I י!cl 1le D 
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ל"א~~לי
זדמבטאל;היה

TT T : • T 

אמדת:
T -: : 

לדיץ"עלי
- T T 

3 Ich habe ein siisses Blut 

~זק~יללקים~דיר(לא

לייז~דירלייז
~קים>~זק~יל

f לiJ ~:1 9 ת;~~~~~~דלים~~יני ץf 
מתפ;ךךג'זונילעשייהשאבניתצרכניוהפלני  •• : • '". " T T-:--:- :ד-ו :- ' :

 י~~

לב;א'ודד tt'זק:ז i2~ל~דים iJ ם:~;ז:~נrיז:יי
ר.רריל.ר~ע.

 ל~~~אלד;~ט 9 ;ד~יכ:ה~ד~ה~ת .fד vוכל;ן
אידננית.אגדהאלאז;חיתהל"א

T: T T •: TT -T : ' 

~ל~זקtי~~ת~אלד~ט 9ודד ttז;ו:ץ i2ל~מוכת
tt ,ל~~~א;ף j2 וi] ז;לה~יןה;קניקי~~ים~ם

הראית
ד:

עשייהלאהשמש
-:• :• :-T 

חימהזכיכיתהיאהשמש
-:• .'" • : • T 

שפתיעלמגשרתהיאוהטביעה
:-;· T • :-:·:· -:ד-

~ביע;ת

שהשליכיבכספית : -: . :· . : . 
מים'לזפלה'ודיאצי;תעשיימזפנה

'."' T T -:-: -·ד -• 

נשתחלנלכדיןי;?)מדהיא-מתיהזםעם<ימה
 •• T '". :- : • ;- •-ו-ד •-

> f;' (פ;ך~~~נכ~ניןהד~סf;' דקט;ך

~ Q ל~פרi ש~~ Q ל~פרi נ::וש
 n(נ;כנטידליסטיתלשידהתהיהוהזפלחמה
- •; ' T T T ': •:;• דד:•-;

ט) [i~ןז:י~בע.:ה ';f~יך;קדז"את

מתוק".דםלי"יש(גרמנית) 3
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ij גיר;קןט;:

רי~ט;~י~לם~ריד .?jר;~ינ;הואל~הלבו ם~~~;
ט,פ,ט,ו,ףק;ל;ת

סכר
,•' T 

ij למט;ן[ה~
ט;ן

~קום~ר ij ר~,ע~ז::i~ןד~ישך~בןיםזקל;ז?הזpל;נק.~ב
~ןש: ryג;ף ijעלקריא;ו;:ריוךךזpמ'ן

ק.~ת w ~ה a~י~גי.יי i2~עו~ים~הסר.רו
~ז?ד v ת~י~;זpלסא·~ד

מהתחנהרכבת ;;אמפי
• • -:• :• •• --:-T 

~ז?דה r~ז?דראו

ij ~~ב~עלז?ב ר; 
i::ז~סלע,מ'ך~ת~;קש

המרחבאת
:• -:• : T 

לס~tקיך

2 . 
 )ג;לינ;~(

;נא;קט;~ר

~ת~עזpר

i::זס.ךר

לג:יחלתזקב;ץ~ין
המלחמה;

-' : T T 

ךא'~ר

tוע~רי~זקtו~ע ם~"
~:;בךתי"א;.זרי

גברתיא;תיתעצרי --: . . : . : . 
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לויןדוד

שיריםחמישה

אוr;ורומה

תעני?האם .אניוגםנוערתהשאלהואם
: " -: •• T •:•: - : • -: • -T •• • 

ן 1ןעךלךלהירקד~.רב .ן 1לחיוםד~ס.ריב 1להנ"ק.רזי~ז"ךך~ם
i] קיתךל.תזק~~ה.קר~הנר~~י?נר~~י?~םtי~~ די~~~זקלי . 

ר:;ניעיתקר~ה . י~~ די~~~ר:;ניעיתךל.תזקליtקיתקר~ה
 ש.ק~~~םנררדי?tיע,לינר~~י? iJ . י~~לקפ"ץךגג~יtקית qב

~עודי?tקז:יי iP ב;:זP.ל"א י~נ;:
ד~~יזז:;ני ת~~ 1דערנדזז~ק~ןה .זינ;רמרלtק;כת Q ~ער~ד
ל!ה. די~~~~יזי~~ה.~זpר ל~~

 i1ר~יעל"אך~דיםלר~ר p:~ו;זים,~רעיו .~~קןדג.ו~~ו

 .~ד ?i27ע,ד:דסלב vזק:;נילק~ם.זיל
 .כ·חרשר~ב ה~~ .חרגךרל~הערקק. ה~~ .~~קן~שיי ה~~
 .אורישר~טחרקם.ל~הןאי' 1מ 9:;נלסבי??ר;ק~דין
~ברא.~היד~םה tpזי~:;בל~ד:ן~ה

 .מפיימלטמה .ואמילאביא"מרמה 1
 •' "" T "- ••: •ז:--

פרוזדור

יורדים .ע~ן??זקילים .חרף~לי~חרף~עיםצר~ררת~ינרת 9ד~~יזז:;ני
~ד.רי qסרעםקרת qצר~לים~~לי~ים .א~ [iל fמטרע,~יםלזpןקים.

יפרלנמלהלאהועכשו 1היינלאמ"ךפעמיםשלשצופריםותבלינים.
:-:·" :" T •• "T: T " :-:ד T ז:·:-T 

י~ס~שזP.ה"ךים~~~לים . 1זP.סירקים 1ט-ך;::זאןאג.ול~ם~םלtקמ"ג.ן
 יל~~~בלסל~לילי~ה 1ךע ה~~ם. ry:;ב;רי 1זp~~ליפ~ו:זר~סד:ם iJ~ו:זר

לאמ"ך םי~~~~ל·ש 1 ר~~:כר~:;נים,זקלר~הע,לותךעם~ט 91מךזיזקכרל
לו:ז~ים~ף~ים qמר~ךם,ג.וללים i2ךזזז 1ינ '-;t ~י 'i!י 'i!אן f~ם . 1ס:ינאן f~ם

~לזז:;כים~םזקסקיםחר~קרתם ryע.י~י ,ק~·אב 1ש 1~חצךןד iJ??~קtקים
?? QW קים~ tp .ג.ודקרתf ל·א~האןpפר·ל~~לנרזזםלהר~יא .ה~ז::;ז~
ללחדד~~יזז:;ניח~אףל.אלב.י wqלד:;נ~יסה~ייזייי-ךקיםהר

זק~ףם.??ניסה~סודח~אףל"אלס:;ניא.~כ"ל.ת~ם 1~קו:ז~ים ם:~
~ןה.~ך.ךזץ.תת 1~לי~נ~ם ·ס~ד~זק~~ן" הר.~"ב"סז:יקןה".ז:יקןה

 i4~ם 111 ~
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סמרטוטאםגם

מדשדשסמרטוטאתהאםגם
 ··:-: :-: ד-.-

-דמדומיםונ;לךת
: -: T • : • 

בזה.זהאחוזיםוכבהנע;ך
•• : T •• :-• :• -:· 

ךל.תז:ר~~א ז::י?~ם
זtpי~~יסזקקו~הןכו:;נית-ל;ן lJ א~~:

 .ה~י~~ךמוו;יי::ז

-ת.אמדאתהגם
--T -

 .סיוןשל;םש;שגה.שלרם .רותישל;ם
T ' T ד-T T ' 

 . ד~~?~זקלרם~ןןא.זקלרם .~חי~לזקלרם

כהתהלאשמש

tל.א ש.??.ץt1f .כהrז:ר?סד~ע,סה.~ןה~~rז 
ה. ryבג;ל.אטר~הל.אערזpה.~הי;ך~ rס~.ר~דוד

~ o/ ארס!ת~~לה:;נךח;בהf ן~~ףrל?? .ז w ל~ת~~rז 
~ o/ ז~זקג.יי~ה~~לה:;נךח;בהrלד·אזק~f זr~1הJ7? ק.ת~

מלטפתאמrזלחיא;חזת.אביהידגאלהברחובהאישהגופה.
T T 'T ·: : .. ד·-T 'T "."'." •: T' :-:••,• 

~~יסד wf~~לה:;~ךחרבה /oס~,.אזקrז.~זקג.יי~ה זr~~הף f~ל
נרזpק.ת.??וב~ק.ת~ת w ל?? זr~~ד
המלח.בגיםואמrזאביהאתגאלהמרחובהאישהמעשהלשנהאחת

--: TT :-ד T'T :•• T"0,: '." T":T 'T ד:-·.·-

Scottie my love 

 . ר~.ע~ 7~לו fסב.ל
 .ס~רםל'א ל~~ .?:;נזpלרןמו~ד ר~.ע~ 7סב.ל
לגו ע~~סא;ךת iזק~ב~חרקים.סב.לס~רם~הוב. iJ ;ל~ס~רם

ע.ץשובת iל~יחר~ד ד~~לע,~~ים.חרןדרת תרס~~??ס;זpםת iזקפ
זקעון י~~~ח;ך~ם~םלי'ב~זpדךכו'ךכו'ךכו'?ע.זpב~ןהס,לב

י w .ע~ fל.א .ף~~לים~ל~זק~ב.ל~ד~ה~ם~ם .ן~;, י~~~רי~ה
ולצומח.לדומםלחיערשהשאתמהזהמרבגו.בגןמובגר.נשים

' • ;,•' T T T '•,: •,· -; - •: T ---'' ; -'' -

~י~ר 9ןדוןסובגןאtקי?לא י~~~ה 115 .ז;עוןראtקי f!הל f ,ת.??~
 .~ד iנ:;נזpלרן 7זpסכ.לס;רי~ה!הדג.יםד~ז:רי~ת~ע,~יםזp~זpךיף~ה!ה

בגח~י.דבריםשלרשהשניםשדאיתיההכרה
--TT " T •: ' ' - ; : T T ; ' ; --
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סתיושירה

אותןהשארתיאין

אוצ;ר~חזק~ךז:וי~ין
-כמטבחעומד

•• -• ; T 

עליששברתהכסאעם
-זז:-ד·: ···-.

אוצ;ן~"שו~את י~~"~לים iJעם
ד"את ij ם~~נ;pז:;כי f.iJך

ל~כות יו:ז~~~
ם wעו~דע.ד:ד~סהrז~ם

מב"עת
: T 

לפנישתמותהגדול:פחדי
-ד: ד·:-ד ·:-

של"איותר:עודהגדולפחדי
 ·: ..-ז . :-

-כמטבח
-• ; T 

או~;נח iJקום 71

 ח!;! iJקום 71

שבורכסאמזבח
• ;•• -• •• T 

נינינושהרגתיומה
T :• -ד; • •• •• 

של"אומה
T :• 

 ד~~~ט 71:ק ,ה!~ת~;נךס

~ Q ל~.רלחוץ~סr ליכרw ם:
~ Q לל~~ךאוז?בו~.ריQ ז"ר

החפושיםמבצעאתלנהל
: -•• :• • ; T -• • 

אשה,עלמה;נערה;כלומרילדה.(נעלמה:
:• ."" : T T ; -: --:-ד -: T T " 

 )?ם~~~חיא~יאו,

להמצא.כלומר
: -; • T •• 

 ה~ל~~לילקנות~קס 9ח
~ךים Q ??~ראו

1 lt D-!cll!I~ 
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א;תהלינתתל"אמע;לם
•• T ז-ז• T 

q א;צך~ך;!י$ה י~~~עוהים:ל;ם~ Q רי.'o/ לה 1?7~ים~tp'o/ ~ל;לה~דח?~יד ~ך

א;צך~ן~יהיזק~מ:ם.רי ,D ~ ל~~
ז;יtקןךים iJ~ידךד;ן 9;נז;י

!י$פדס~הוזק~ך~
 תר..?;ז י~.?י~

שאשכח.ה~ך;ל:פחדי
- : ." ·.·ז- . :-

 1יtם 1!1'-'" ~
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שחםמירי

רגליהביןקוויואתטווהשעכבישהאשה

 .נמרץבקיצורלספרםשמוטבסיפוריםישנם
דגליה.ביןקודיואתטווהשעכבישהאשהאודותהסיפורכזהו

במחשבותעסוקהגבה,עלשרועהבמיטתה,ממושךזמןשכבהאשהאותה

חייה.שאריתעל
ביןאלמקדהבדדךשהזדמןחוםשעכבישכך'כדיעדממושךזמןשכבה

ירכיה.ביןקודיודשתאתלטוותהחלהשמיכות,

גמורה.בשלווההענייןאלהתייחסהמקום,מכלהאשה,
לפתחנוטותממושך,זמןפרקבמיטתןהנתונותכאלהדהיינואופקיות,נשים
זקופה.אשהכלמחרידותהיושברגילתופעותכלפינפששוויון

שלווה.לביןבינוהמבלבליםשישנפש,שוויון
לזאת.נניח
בדוגמאותלזהזהנרקמוהקודיםמאוד.ויפתההקודיםדשתגדלההזמןבחלוף
פנימה,החדראללחדורשהורשההמועטהירחאודואפילוומסובכות,עדינות

 .ומנצנץשקוףכפורבזוהרהקודיםאתלצבועמנתעלהספיק
עצמהמצאהאפילוהטווייה,התקדמותאחרלעקובהחלהעיניהשבזוויתהאשה,
זעירים.לפירוריםביסקוויטיםבשבילוכשריסקהעצמהאתהפתיעההיאמעט.מתרגשת
ממש.ידהכףמתוךלאכולהתרגלוהעכבישדב,זמןעבדלא

הקודיםעלרעבתןרץאותוכשחשהדםבקולכמעטצחקהאפילואחת,פעם
שאחזה.קטןפירודעבדאל

 .לבדהיהלאכבדהואאחדיוםאבל
ראשונהנדחפהתמידהראשון;הרגעלמןבעיניהחןנשאהלאהעכבישה

ככלהאשה,כל-כך.הליכותוגסתממנוגדולהחיתהובכלל,המזון,לעבד
הרשת.שלהעדינות,התכופות,מהתנודותלהתעלםיכלהלאשניסתה,
הצאצאים.בקעואחדברקד

מהם.המוניםהיו

קטנטנות.שחודרת,נקודותאינספורהתמלאהצחורהסדין
אתואזשבהם,לאחרוןעדאחד'אחדאצבעותיהביןאותםמעכההאשה

העכביש.אתואזהעכבישה,

אתשהדביקההאשהעללסיפורבהשוואהוכאפסכאיןהואהזההסיפוראבל
 .נגדיםבדבקערוותהשפתי

 ilt~ם l!lמ
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רוזנברגשמעון

השלווהבאושוויץמביקורמעשיותלאמסקנות

קברללאקדיש

מדיםעלוהתנשאחתע.ול
• : --; • : -•• -• ; T 

לביאהאמכםאת~בלע
- T '." '." : • ' : T 

 ה~~~להך~ת ~ר;נ~ך~ת
ד, jZ ~לא ,י~,ע~ 7ח~להל.א

~נ:רי'-9 ן~~ ,ה~ז::ז~תדס~ק

 ד~~כ;:ד tp ~~ןלי~ד~תךן!ה
שלמאתהאל.אולשלימה

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

 ה.ק'ר;נר.~~ ה.ק'??י~ז::זך~ת

חנ;רiכדד' ;ב??ל~ל~קד;נ;
 lשבעים-ושבעהגיבשהועל

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

ח Q ~ל.א 243/45~ה 9דגיךךגןל

 ן;ע?? tPז;ו~ילת~תדח~ריש
~ריב,~ד~ד ;נ~ך~ל~גזך

מצווה

שלב~יה~דיהכיש~עהתהייאת
-' ; ' ' T ',' T ' ; , T , 

 .~ןדךן ל~~~נרי.רדס~?י;ןדכ.iג~ר
ד~לךם,ך;כפ;ת~ךם~~זקיק;תך~ןלרה~א

 רה?~?~ד [iךגזל
ע,~ךת; י~;ק~~~חד~~ריז::ז:;כ~ריק

מרתם.עדאנילביץ),מרדכירחוב(נירםבוורשהאמימשפחתבית 1
סופם.בראעדלרדז',בגטווקרוביואבימשפחתבית 2

14 D~l!I~ 
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:;כגכזקר~רר:דרע

 .~סוקר ק"ס~:ר~ל:ר~~נרירעל
לו יד:rו;r~-ת 15ך

רומיכבלבוש י . : .

 .::;בנךן fי~ינרר fי ר~~ f;.זרדוע ?i ו;r:ך
יrנלו~ן-~ךןנררז;י;~tקיל 15

יל~~ן·תוןנררךס~~י
 .ךדו~י

ביאה
• T 

שלכםה~הודיהישואהיהאני
:-" ."' ::• •• -: ' T "." T :• , 

לגר:ים.עור
נאחזיםצלביםהחי

-'' : 'T T •::•: • 

:P ~ f רי-זץ.ר.f r ד~~י-
רחמוגוייםרחמו -:-, . , -:· , 

הנושרתו"אשיועטרת
: T •,•:• • -."".'' 

~טו.זריק.ם.ל~ך~לותד~לי~תקו~.ךת
צו~~ים ij תנr~~ ה~~~ י~~
ל~טרנריק.ם,ס~r;ו~קךיםזק~~יק.םדי 9לrנ
~ירו~ה,~זpד~~קרי,;בואח~ה:;כי

;זקסלות,~~קרי
אחודינפיישחילחילנבליכשחל
:--:· . -:· :· :--

 .סד;דד ij ~כ;:ה~ז:יהךדךזקתו
לצאתעתכיינוחגופועלימעטעוד

 '' T ···'-זז--:

 .~יד-שדיזpלסקןבtקךהז:יל

 הך~,ע(::

לכם.כ~הודיהלנותהיההיא
' ' :."' T : -T ' T ."' 

סזpקופותלס~;סעלא ?fהחיא
 .נבבכינוהטהוריםונשרינורחמינואת

.'' -:-'' : ''T : - I ' T : '' 

לעלמא,לשחרמעלםבשחררם
:ד:ד ··-:·ן .. ··-··:-:
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ס~טו~ה,ע.נו i~ןדל~ס'ק~ל~ןם
 .ם~~עדזifךןהללגקןה,ל~קןה,
ס~~ךים~ע,קי~עללוקי;:ז q~תגזקליר
ת, iהויסלבלשעל

:• -T -• : 

תינו iמ iחעלננעץד·אשהואת
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~ךןנ:וי tfקן~י~גןק..רתע iZךנ:ונ;י

f עיעך~ת~, f ד~יע.דוב, 
שמינעיד'םימינערב
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ניצןטל

שיריםשני

רמאאיגרא

 ה??א; iJ ~ Tל;ן f ר~~~
לגגעליתילמהז;כרמי

. •• T T T " • --
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: : • T -
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 ד:---ד-

מן;תבתיסנכרנישם
T T : " T •• " 
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 ;ק~י~זpל~ט iJס 1ךi:ז~ל
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חים 1מתניערשמראם
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הגס;גהבאדמהנערציםטפריהם
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השמיםנצה"בחים 1השטמצחיהם 1
• : •• ••• -: • • : -T -• 

המדרג;תי"חשנמ;רךכוירההרהרתי
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נשנהשנהמריהמתחרשנחסר
-:·:· -·:-·· ·•• TT ד:T 
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זוכ.רתוכ.נו f~ידשוב

??ס:;כים~ג~נוד~ד;כזקה

~ת הס??~ Wגז.רדל~דל~ל
לצ;יr:יז~ה~ם iJד~רו fזpןי~ה

כב"קר,החזהאתללפ"ת
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 בר.~~~tטי~ה iJקגה~ת
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גרשוביץבן

בןאמא,

אמא

שלו,המחשבשלהנשימהאתשומעתאניהקיר.מאחורייושבתמידהוא

אחתהשעהמעשן?).הואסוג(איזההסיגריותעשןאתומריחהמקרטעת,

הכתפייהעםהחזייההתחתונים,קודםהחבל,מןהכבסיםאתמורידהאניבלילה.

ישבגדוכלמלמעלה,מיםשפכהשובהשכנהשלו'פו-הדובגרביהקרועה,

 .לבדגרהאני .שליהבןעםלבד'גרהאני .ולגהץלסחוט,
האומץ'ליהיהרקאם .עליאותורוצהאניהזה,החוםהמגהץ'מןעוליםאדים

ונחרך'מאדיםלעורולהקשיבפני'עלהזוהמתכתאתלהניחיכולההייתירקאם

ארבעשלהעבודהמיוםשבהכשאניבלילה,ביעולותכאלומחשבותולהרגיש.

לכבולהחלוםלקוריומניחההמוצעת,הסלוןספתעלנשכבתשעות,עשרה

 .זיכרוןשלושליפהאחסוןחוזרות,בתנועותולשחרר'אותי'
החזייה,אתליקרעהואהמטבח.שלהרצפהעליושבתאנינעולה.הדלת

לנקותצריכה(הייתיהצלעאתלישברשהואחושבתאנילהתכופף,יכולהאיני

ניקודים-ניקודים.העור,אתמצמררהפתוח,החלוןמןפורץרוחהרצפה).את

הלבהלמותבקצבשלו'הידהלמותרקואולי'מסביבי'מסתחרריםאבקקורי
האלו.לזיכרונותספיגהמשטחבחוץ,שם,הואשלי,והבןדופקות,מכות,שלי,

גיצים.ומתיזבמחבת,עשןמעלההשמןהערב,ארוחתאתלהכיןסיימתילא

-הדלתאתפתחשהואאחרייודעת,שאניהאחרוןהדברהתנור,עלנשענתאני
במחבת.כוויות,מנופחתרוחשת,והידבעיניו,מפוצץ-הנימיםהריק

 .הזיכרוןבכוחרקנקרעהטבורחבליודעת,אניעכשיו
לתפקיד'הוכשרתי(לארעהאמאאינני .בינינוהמפרידוהקירשליהבןאני'

ופתיחתמנעוליםבפריצתגדולהמבינהלאפשוטאניבני),עםיחדנולדהוא

בדמותהבן,בדמותהכמיהה,תימצאתמידומאחוריהן,סגורות,תמידהןדלתות.

שלי).הבועל(שלו,האב

לראות .לחריץמעברמציצהאניהמופרדים,הביתחלליביןעוברתכשאני

לחדרנכנסתילא .לעצמושיצרבאינקובטורנושםאותולשמועדולק,האוראם

ששוררמהקוריודעת,שאניממהשאגלה,ממהמפחדתאנירבים,זמניםשלו

 D-!c'l!l 14מ
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שהעודמדמיינתבמי-כפרד,רוחצתאניחמים,מיםנותרומשלאכעת,שם.

במקוםלהתבונןרוצהאניהאמבט.דפנותאתגודשוהדםפניםכלפיהפוך

האיפורמראתאתלוקחתלהינתק.קליהיהשלאחשבתיממנוהגיע,ממנו

מעולםקד.זאתועםופעור,שם,אדוםכךכלהרגליים,ביןאלומכוונתבידי

אני .הרפויהעודהשערות,קודישם,שהולךמהאתבדקדוקלבחוןהעזתילא

שהאזנתי(זוכרתממךמדפהולאקושרמשם,משתלשלוהחבלעיניאתעוצמת

נוחותי,בשאריתמושכת,אוחזת,ואניטבורך),פתחתחתהשוכניםלעולמות

 .לקירמעבדאל

בן

שעשההצלילאתלשמועיכולת .לךאומדתאנישמטפטףדוקכמוחם.היהזה

והאדוותהזה,הענודהאדוםאתדקזוכרתאניכךאחדבמים.פגעכשהואהילד

לקוםלקום,יכולהואתמספיק,רפוייםכשהשרידיםהאסלה.דפנותעלהקשות

העינייםאתלשטוףלזדםנותנתומדפה,לידיתהמושטתהידאתלהביןולא

בן.-השםצלילואקוםאתלאהחלל,אתלאאךשלו),הירוקותשלך,(הירוקות

 .בןלולקרוארציתי
כחלחל,באודזהרהשליהבטןהשיקוף.ג'לאתעלימרחהכשהיאקד.היהזה

קולהיהלאשזהמבינהאניעכשיו .בתוכיהשפיריתריחוףאתלשמועיכולת

מדאותלאלףהשתברושלךהפניםהשפיר,מי~קווהלידהלעיסה.אלאהריחוף,

לעסה.והיאעיניה,בתוך

דואה,את .הזכרגוףאתלזהותיכולתיהמוניטורשלהסדוקההרשתיתבתוך

תפוז,קילפתיכךואחדחייכתי,ואניהעיניים.ואלו ,)ןב(המה-שמוזהכאן

מתוקה.כךוכלסיביםמלאתהתגלתה,שהליבהעדאדונים,בסלסולים

פריקתעדבדקותהלחץואתהתופחת.הבטןשלהלהטאתזוכרתאני

לחיותיכולשאינךהבנתאםתוההאנירותחת. ,העיןשמודותמביןהדמעה

הסיפוראתלהשמיעמבקשתאני .עימילחיותשלאהעדפתאוליאו ,לימחוצה

האינקובטור,בתוךושודה).שודהשביןבדווחהמהדהדתשלי(הצעקהשלך

מונשמות.המחשבות

לכלוא(העתידשליהגוףוקימוריטובה,חיתהלאהראותהמלט.עלנוצרת

אלואתכוכבים,חיפשתי .הדךהזפתעלבטשטושנטבעולהדפות)אואותך

שלהחולףבצלשהתמקדתיפעםוכלמנפילה,ומפחדיםמאמא-יקוםשבורחים
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 147בןאמא,

לא .אביךשלהמתארקוויאתלתאריכולהאיני .אליגחנושלוהפניםהירח,

שנעקר,אימי,ביתמאחוריהפרדס-המרחבאתאתאררוצה.אינייכולה,שאיני

מדורותריחהביתה,בדרכיהייתיבנייה.אתרלהקיםהעירייההחליטהובמקומו

נייראתמלטפתכשהיאבלהבה,להביטאוהבתאני .באווירעמדבעומרל"ג

 .מעשןמתוקפרי-אדמהחבויובתוכוחריכה,עדהכסף,
אותיעצרהואשיהיה,שחשבתיממהיותרקרהיהכיבצעדי-ריצה,הלכתי,

שדלקהאוראתהדרך,במעלהוהמשכתיזמן,ליאיןהשבתי:השעה.מהושאל

מצפההשעון,במחוגימביטהזו,בשעהערהחיתהכנראהאמאזוכרת,אניבבית

אתוהגברתיהשבתי,תודה,לאלטייל?רוצהושאל:לקראתי,רץהואלבואי.

מהירותי.

הירח,שלואורוהעץ,קורותרעידותהידיים.שלהקשירההפה.עלהמטפחת

לבלועהיכולתחוסרלשערי,שדבקהסיגריותוריחהפה,הבלהג'ינס,קריעת

תחתשלוהשערותסיביקשה.הפךכברהמלטלצעוק.ולצעוק.הרוק,את

 .בתוכישהתלפפומתיםשורשיםשלי'הציפורניים
שהואהשםהשם,אתשתהדהדלצעקהפעורמותירהאנישנותרהחללאת

אניואני,האסלה,דפנותעלתטפטףתטפטף,שליבתותפוזכמוהנסחטזיכרון,

המים.אתומורידהשמרפה,זוהיא

 14~ם l!lמ
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אורדטל

מאהלנותני

א.

באילם?ואינימה
T " T T T 

f ע,רי 9ז;כ 7קשיד;תךקיק;תך~;תg ~ 9 ץ~לי' 
לן~ית, ii2ננכ;;עז:ית:ךת

 .ה~י~~מי~לת ,ן;ז~ 1f~וכר
 ;;ד;~ף p ;נ??ז;כיזpהי

 .iךעשידז;כ!ההי fזpזק~:ר .ח~י;?ן
~די~הק~תך;ק.~ת~ז;י

 . ר~~ יר.;ח~~iנ~לאפ;ן' ג~~רים 9 ??~~ליפ;תךש;??ד:ר
 . ,~~ע,ב;ת . ר:ד??;שזק~נ;ת,חד
 ,י;גכדאת wז;כנ;דגא;נ:ורע;~הר!ה

לעזפתם,י;תךלבגבהת
" : -•• •• :.·· T T 

~לים" IJ ??עם ת~.ק;ש" 'ר~ ryלא;
ן~ד?א;ת;!הזp~אא;

ij ;שp ך;א??ט i2 ,קילזז~ליבfז. 
שבע.מארהיאגםאבל

-··ד :- ד-:

~נרר' i2לזp~א!ה iijךא;ט; ,םי~ק~~;ך~ז
טפשי.ז;ל,מכרז,משטרהא;ט;

' : TT .·" ד:" : " 

ת;כ; 7 ת~ל~~ך~ז;ית {l]J ~~~ךית [iדלת;
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 149מאהלנותני

i] וד~ ו~~ס;ף~: 

ןקיק;ת ת;וח??~~לקים ?7זק~הקו.די
fp ר~?.~ Q ,ף

 ;ן!'א;.רי n ~~~~זקר;ת~זק~;כךם~ךי;ת

;ת nפאולישנהמאהלנותני
:• T ••ן ) TT -T 
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ז;ן. tt ה~~~~ג~נו

מאהלנותני
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 .ת; nפאולי
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לוביואבי

שכן""נוהלשלהמקרההמטשטשת,הרטוריקהועלבג"ץעל

 , 3799/02(בג"צהעליוןהמשפטבביתהאחרונהבעתשניתנוהדיןמפסקיבאחד

שכן"ב"נוהלהשימושנאסרלצדק,גבוהמשפטכביתבשבתו ,) 6.10.2005

הפרשה.אתבקצרהאתארמוקדמת"."אזהרהנוהל-המרוככתובגרסתו

אנשיםהצבאמאלץהעותריםלטענת . 5.5.2002בתאריךהוגשההעתירה

מטלותלבצעהצבאי'הכוחלפניללכתהאזרחיתהפלסטיניתהאוכלוסיהמקרב

ולמעשהלעצור,מבקששהצבאמישלביתובדלתנקישהלרבותצבאיות,

תיארהדיןבפסקערובה.כבניאואנושי"כ"מגןאזרחיתבאוכלוסיהמשתמש

העתירה:הגשתבעתהמצבלגביהעותריםטענתאתברקאהרןהנשיא

שהיהבתיםלסורקפלסטינאיםתושביםאילץצה"לבהםמקריםתואדרהשארבין

לאזוריםהלוחמיםהנוחרתלפנילהיכנסלהםחררהחרארכיממולכדים,הםכיחשש

שימושהצבאעשהבהםמקריםתואדרמבוקשים;בהםלחפשמנתעלמסוימים

התקפהמפניכמגןשישמשוכדיהלוחמים,לנוחרתשהתלוואנושי"כ"מגןבתושבים

ירילמנועכדיחיילים,שהרבהםבתיםבמרפסותתושביםהרצנוכך,אלה.נוחרתעל

שלהימצאותםארורתמקרמייםתושביםנשאלובהםמקריםתואדרערדהבתים;על

תענינה.לאהשאלותאםבמרותארגופניתבחבלהאירסתוךלחימה,וחומרימבוקשים

להבטיחמנתעלערובהכבנימשפחהקרובינלקחומסוימיםבמקריםהדיווחים,פיעל

מבוקשים.שלמעצרםאת

להודותבלי-צה"להוציאהמשפט,בביתהענייןהוכרעובטרםהעתירהבעקבות

אנושי"כ"מגןהמקומיתבאוכלוסיהשימושהאוסרתפקודה-הטענותבנכונות

כדיבפלסטיניםכוחותיושלשימושכיהצבאטעןבמקביל,ערובה".כ"בניאו

אנושי",כ"מגןבאזרחיםשימושמהווהאינואחריםתושביםשללבתיםלהיכנס

בעתאזרחיתבאוכלוסיה"הסתייעות"הואכזולפעילותהנכוןהתיאורוכי

כיקבעאמנםצה"לשכן"."נוהללכינויזכתהזו"הסתייעות"צבאית.פעילות

הצבאיהמפקדמצדדעתשיקולשלבסייגזאתואולםאסורה,ה"הסתייעות"גם

הסיבהל"מסייע".סכנהנשקפתאיןבעיניואםאותה,להתירהיכולבשטח,
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צבאית,מפעולהלהימנעלויאפשרכזה"סיוע"הצבאשלטענתהיאלסייג

לתושבים(הכוונההמקומייםבתושביםיותרחמודהבצודהלפגועהעלולה

וברכוש.בחייליםלסביבתו),אולמבנהושנקלעומעודניםשאינם

נשקפהבהםבמקדיםהופעלואףתדיריהיהבנוהלהשימושכילציידמיותר

בעתמטובאס,מדחסןאבונואלשלמותוה"מסייע".לשכןממשיתסכנה

הסיכוןאתביותרהטרגיבאופןהמחיש ,-14.8.2002בבעיירהצה"לפעילות

להשתתףאותואילץצה"לשכוחבעתנהרגמדחסןאבוב"הסתייעות".הגלום

ביקשאותואדםנמצאבובית,בדלתלהקישהכוחלפנינשלחהוא .במעצר

נודההבית,אלניגשכאשד .ביטחוניכסיכוןהגדירוהצבאואשדלעצור,הצבא

צה"ל.חיילהואכיהנראה,ככלשסברו,יושביובידימדחסןאבו

ביקשאותההשיטה,שלמרוככתגרסהלהנהיגצה"להחליטהאירוע,לאחד

כיקבע , 26.11.2002בתאריךשפרדסםזה,נוהלמוקדמת".אזהרה"נוהללכנות

תלויהבהםה"הסתייעות"וכיאנושי"כ"מגןפלסטיניםבתושביםלהשתמשאין

כללהחדשהנוהליחסית.בכיריםמפקדיםבידיאישורשלובהליךב"הסכמתם"

נאסרלכך,בנוסףנכים.אוקשישיםילדים,בנשים[!],הסתייעותעלאיסודגם

גםהנוהלוקסדה.אפודכמוצבאי,בציודהתושב"המסייע"אתלציידהצבאעל

ו"לבקש"באזרחים,שימושייעשהבטרםאלטרנטיבותלבחוןלמפקדיםהודה

 .מבחוץיושביואתלהזהיראפשרותאיןאםדקלמבנהלהיכנסמהם
הוחלףשההרכבלאחדבעתידה,בג"ץסוףסוףהכריע-23.6.2005בכאשד

בתוקף,המתוקןהנוהלהיהבו,החבריםהשופטיםפרישתבשלפעםאחדפעם

הסבירכדרכו,המרוכך.הנוהלאתדינובפסקפסלבג"ץלדיון.עמדאשדוהוא

להגןהחובהנוגדים:שיקוליםביןאיזוןמחייבתההכרעהכיבדקאהדןהנשיא

שניומצדהאזהרה;אתלמסורנשלחאשדהמקומי,התושבשלוכבודוחייועל

לסביבתו]."אולמבנה[שנקלעההאזרחיתהאוכלוסיהשלחייהעל"השמידה

אמנםהוסיףבדקהראשונה.בפעםנקראיםשהםכמומצחיקיםאינםהדברים

חייליוחייעללהגןהתופסהצבאשלכוחועםאחדבקנה"עולהזהשיקולכי

שלהעיקריתמטרתוכאילולטענהברצינותהתייחסכידומהאךושלומם",

מלמדהעבדשניסיוןפיעלאףהמקומית,האוכלוסיהחייעלהגנההיאהנוהל

היהודיםואזרחיהצה"לחיילישלמחייהם(להבדילהמקומיתהאוכלוסיהחייכי

הצבא.שלמעייניובראשעומדיםאינםישראל)של

ה"מסייע",שלוכבודוחייועללהגןהחובהלטובתהכריעבדקהנשיא

אוסריםהלוחמתיתהתפיסהשדינימאחדזאת, .הכיבושנתיןהפלסטיני'כלומד

ומאחדהתופס,הצבאשלהמלחמתיהמאמץמןכחלקבאזרחיםשימושעל
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לביןהאזרחיתחאוכלוסיחביןהפרדהלעשותמחייבההומניטרישהמשפט

חסכיםהתושבאםגםתקפחבדק,הנשיאפיעלזו,הפרדההצבאית.הפעילות

נימוקיםשניעלנסמכתזוקביעהסכנה.לונשקפהלאאםוגםעליה,לוותר

דשאיאינוהמקומיהתושבככלל'הרביעית,ז'נבחאמנתלפיראשית,עיקריים:
אותהניתנהמתילאמודקשהשנית,ההומניטרי;הדיןלפיזכויותיועללוותר

בהקשר .סמויאוגלוימלחץנובעתהיאומתיוחופשיטובמרצוןבאמתהסכמה

ברביםסבירה.אינההמקומיהתושבשלל"חסכמח"שפנייהבדקהנשיאקבעזה,

במעשהיחיהמדוברולמעשהאמיתית,תחיהלאממילאכזוהסכמההמקדיםמן

זכותו,חפרתתוךהצבאי,הכוחהשפעתתחתח"מסייע"מאולץ,אותועלהכפוי

מכפייח.ולחופשאנושי,ליחסלכבוד,היתד,בין

לסיוםהובילהמשפטביתכיהרושםמתקבלהדיןפסקשלראשוניתמקריאה

כתבותשלמשודהואולם,המרוככת.בגרסתואפילושכן",ב"נוחלהשימוש

להתקיים,ב"נוחל"השימושממשיךהדיןפסקלאחדגםכיעולהב"חאדץ"

"בצלם"שלהאינטרנטבאתרשפורסמוהעדויות 2בילדים."הסתייעות"כולל

שלהפרקטיקה-שבפועלחןאףמלמדותהקרחון)קצחדקחןכילהניח(וניתן

לחתקיים.נממשיכהמוקדמת"אזהרה"נוחל

שלמשמעיתוחדבדודהמפסיקהמתעלםשהצבאהיא,הדברמשמעותהאם

בג"ץ?

לדאותישזו,בפרשהבג"ץשלהפסיקהמשמעותואתהתשובהאתלהביןכדי

המשפטביתשלנוספים"אקטיביסטיים"דיןפסקישנישלהרטוריקהאת

החיסולים.למדיניותבנוגעהדיןופסקהעינוייםבענייןהדיןפסקהעליון:
אותםולהחזיקעציריםלטלטלסמכותאיןלשב"ככינקבעהעינוייםבפרשת

במקביל, .)-6.9.99בניתןהדין(פסקשבא"ח"ב"תנוחתאוצפרדע"ב"כדיעת

לשימושסמכותמקודלשמשיכולאינו 4חעונשיןשבחוקח"צודך"סייגכינקבע

האפשרותאתשוללתאינהזוהחלטהכינקבעבה-בעת,כאלח.חקירהבשיטות

היועץשלדעתושיקולבמסגרתביןשב"כ,לחוקריעמוד"הצורך"שסייג

ח"נוסחח"כן,אםהמשפט.ביתשלדעתושיקולבמסגרתוביןלממשלההמשפטי

בסיסאו"נוחל"לחוותיכולואינומראשעומדאינוהצורךשסייגהיאשנקבעה,

אפשראיכלומד' .קונקרטיבמקדחבדיעבדלעמודיכולחראאךל"שיטח",

יחיהאפשראבלמראש,הפעולותכלאתהמתירכלליכנוחלהנוחלאתלהכשיר

וכך-לכנותניתןזונוסחה .בדיעבד-הנוחלבדוחקונקרטיותפעולותלהכשיר

ו"בדיעבד"."מראש"שלנוסחה-שונותבפרשותהמשפטביתעשהגם

בדק:הנשיאכתבדינובפסקדומה.נוסחהמציעהחיסוליםבענייןהדיןפסק
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לקבועבידינושאיןכשםחוקיתתמידהיאמונעתפגיעהכילקבועבידינו"אין

אפשרשאיהואזרקביעהבבסיסשעמדהרעיוןגםחוקית."אינהלעולםהיאכי

קונקרטימקרהכללבדוקישאלאכמדיניות,מראשהחיסוליםאתלהכשיר

חרקיהואהדין!פסקבלשוןמונעת"["פגיעההחיסולאםלהכריעואזבדיעבד
 sלא.אר

(עינוייםהנדונההפעולהעלאיסורלכאורה,הוא,הכללאלופרשותבשתי

כברמופיעבדיעבד)"צררך",ההגנת(למשל'זהלכללהחריגאבלחיסולים),אר

אםאלאאסור,-בעינוייםארבחיסוליםהשימושאחרות,במליםמהכלל.כחלק

 .בדיעבדמוצדקאותרימצאלממשלההמשפטיהיועץארהמשפטבית
תדירשימושכמרבןמעודדותוהחריגהכללשלמשולבתוהצגהכזררטוריקה

למרותבעינו,הקייםהמצבהשארתאתמעודדותלפחותארבחריג,דווקא

מותר.אלשכןלהובילארלחסל,לענות,כביכולהאוסרותהבג"ץ,החלטות

אסור'שרצחאחתבנשימהיאמר"רגיל"פלילידיןפסקכילמשל'להניח,קשה
הדירן .אסוררצח-ברורהכלל .לבצעו"צררך"שהתקייםבדיעבדיוכחאםאלא

יופיעלאשהחריגוברורהנאשם,יעורראותרקונקרטי,במקרהרקיתקייםבחריג

אחרפעםלנרמוכיחהוהמציאותבלבדסמנטיאינוזההבדל .הכללמןכחלק

יוכחאםאלאאסורים,חיסוליםארשעינוייםקובעהמשפטביתכאשרכיפעם

 6נרחב.באופןלהתקייםממשיכהאלהפעולותשלהפרקטיקהבדיעבד,"צררך"

אלה,בפעולותהשימושלחיזוקמכוונתאינההמשפטביתשלהרטוריקהאםגם

קשהיהיההקהל"של"דעתדבריםלומרומחששפוליטי,מפחדנובעתאלא

נראיתהפתלתלהושפתרבחריג,השימושאתבעצםמעודדהמשפטביתלקבל'
שביתרקלאזר,בצררהרהשב"כ.הצבאלפעולותסיטוניואישורעינייםכעצימת

וירצדמשפטיתלגיטימציהלהםנותןאףאלאוחיסולים,עינוייםמתירהמשפט

שיפוטית.ביקורתשלעיןמראית

יחיד,בדעתחשין,השופטשכן"."נוהלבענייןהדיןלפסקכן,אםאחזור,

 .לעילכמוסברר'בדיעבד','מראש'שלבנוסחהבמפורשהדיןבפסקמשתמש
לארדכןערשההואכימוסיףאבלברקהנשיאעמדתעםמסכיםאמנםהוא

שופטישלרשתמביןהיחידהואחשיןהעינויים.בבג"ץשנקבעההנוסחה

בפסקאלהדבריםהאומרביניש)השופטתהיאהשלישית(השופטתההרכב

חוזרתקריאהואולם,הנשיא.שלהדיןלפסקלהסכמתוכתנאיבמפורש,הדין,

הנשיאאםגםשרנה.איננהבעצםגישתוכימראהברקהנשיאשלדינרבפסק

לעשרתהצבאעלהאוסריםהשיקוליםכייותרברורהבצררההפעםקובעברק

עלגובריםמוקדמת""אזהרהשלממדיניותכחלקמקרמייםבתושביםשימוש
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אחדבקנהערלהאינומוקדמת"אזהרה"נוהלכילמסקנה,אותימביאיםאלהשיקולים

האסור,הנורמטיבי"הגרעין"אלהמידהעליתדמתקרבהואהבינלאומי.המשפטעם

הוספה![ההדגשהראוי.הבלתי- ) punumbra-ה(היחסיהאפלוליבאזורמצריוהוא
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קצתדינרפסקשלהסירםפסקתבתושבים,כזהשימושהמצדיקיםהשיקולים

כלשרנו:מעורפלת.יותר

מוקדמת","אזהרהנוהלעלבדקהנשיאאוסרדברשלבסופרכאןגםכלומד,

ובפרשתהעינוייםבפרשתכמר .לארמיהביןלמשפטמנוגדהואכיקובעואף

גודף.סמכותכמקררהנוהלשלילתעלהתחתרנההשררהמדברתהחיסולים,

הקונקרטי?במקדהקררהמהאולם

שלהנוסחהתחולכאןגםכי-כמרבן-מאליואולי-מביןחשיןהשופט

הקונקרטיתהפעולהאתלהכשיריהיהניתןכלומדר"בדיעבד","מראש"

הצבאמביןברלאופןדרמהאףוכנראהמופרכתאינהזרשגישתודרמה .בדיעבד

בדק?לנשיאבאשדרמה .הדיןפסקאת

ביןהפרדהלעשרתמחייבההומניטריהמשפטכיאמנםמצייןבדקהנשיא

מקרמייםבתושביםשימושרכיהצבאיתהפעילותלביןהאזרחיתהארכלרסיה

ליחסלכברד,השאר,ביןזכרתם,הפרתתוךנעשהמוקדמת""אזהרהלצורך

דיןפסקישלמשרדהחלקכזכור,היה,זהדיןפסקואולםמכפייה.ולחופשאנושי,

למעשה,הכבושה.הפלסטיניתלאוכלוסיההצבאביחסעסקווכולםהנשיאשכתב

לכן,ר"בדיעבד"."מראש"שלהנוסחהאתאלהדיןבפסקישקבעהואבדקהנשיא

להסתייגואףבמפורש,זאתלומדעליוהיההזאת,הנוסחהמןמסתייגהואאם

בדקהנשיאאחדים.במקדיםלעשרתשמקובלכפיחשין,השופטשלמדבריו

שיפודמשרםבכךוישהנוכחי'הדיןפסקבמסגרתהחריגאתמזכיראינואמנם

אנחנודברשלבסופרואולם,והעינויים,החיסוליםבענייןהחלטותיולערמת

ולביתבמדיניותו,להמשיךלצבאהמאפשרמעורפל,דיןפסקעםשרבנשארים

הצבאהחלטותעלשיפוטיתביקורתשמפעילכמיבטעות,להצטייד'המשפט

השיפוטיתהביקורתשלהעיןמראיתהפלסטינית.הארכלרסיהזכריותעלומגן

-ובמקבילמבג"ץ,הגנהללאהנותריםהפלסטינים,שלמצבםאתמחריפה
הבין-לארמית),(ולעתיםהישראליתהקהלדעתמבחינתלגיטימיתתלונהללא

שלביטחונהעלהגנהלביןזרהגנהביןואיזןעליהםהגןלכאודהשבג"ץלאחד

איננהבדיעבד,גםשהצדקתן,פעולותישנןכילזכורצדיךלכך,מעבדישראל.

סוגיםישנםלמשל,כך,משפטיים.עקרונותלפילגיטימיתואיננהמוסדית

דרמותמסיבותבדיעבד.חריגיםללאאסור,בהםשהשימושנשקשלשונים
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-שכן""נוהלכלומר-מוקדמת""אזהרהלהכשירמעזהיהשבג"ץלהניחקשה
שוללשהיהלהניחיותרסביר .בדיעבדאומראשישראלים,אזרחיםבאמצעות

ולחופשאנושי'ליחסלכבוד'בזכותםקשהכהבאופןהפוגעתפעולהמכל-וכל

יכולבפלסטיניםכזה"שימוש"מדועברורלאחייהם.אתמסכנתואשרמכפייה,

ביקורתבג"ץהפעילאילולמעשה,בדיעבד.הקונקרטי,במקרהלגיטימי,להיות

לקבועעליוהיהשיפוטית,ביקורתשלמראית-עיןרקולאאמיתית,שיפוטית

בדיעבד.גםאסורה,קונקרטיתמוקדמת")("אזהרהפעולהכלכיבמפורש

הארץשכן'",כ'נוהלנעצרבוגרתיגםאומרים:"בצה"לקרא,וברוךליסיהונתןלמשל,ראו, 1
16.8.2002 • 

 . 16.3.2007"הארץ",השכן",בת"נוהללוי,גדעוןלמשל, 2

 http://www.btselem.org/Hebrew/Human _ Shields/Neighbor _ Procedure.aspדאו 3

חייו,להצלתמיידיבאופןדרוששהיהלמעשהפליליתבאחריותאדםיישא"לאזה,סייגלפי 4
ממצבהנובעתחמורהפגיעהשלמוחשיתמסכנהזולתו,שלאושלורכושו,אוגופוחירותו,
לעשותו."אלאאחרתדרךלוחיתהולאהמעשה,בשעתנתוןדברים

 . 2007יוני , l!I ~ 10 D ~ברק",אהרןשלהאחרון"הוואלסמאמריאתוראו 5

להגנתהמוקדשפיוסםרו"חראופלסטינים,שלחקירותבמסגרתבעינוייםהשימושהמשךעל 6
 : 2007במאי"בצלם"וארגוןהפרט

http://www.btselem.org/hebrew /Publications/S ummaries/200705 _ Utterly _ F orbidden.asp ; 

אולםבג"ץ,שלהחלטתוהשפעתאתהחוקרדו"חלהציגמוקדםעורהחיסוליםלמדיניותבנוגע
בהכרחשאינה(רשימהממוקד""סיכולהערךבמסגרתבוויקיפדיההמופיעההחיסוליםרשימת
בצורהשינהלאהדיןפסקכימלמרתצלחו)שלאניסיונותכוללתאינהמקרהובכלמלאה,

החיסולים.במדיניותהשימושאתמשמעותית

 +'1~ו;ו~ם
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אגמבןג'ורג'ו

 ם•• nצורת·

לצורךחיים.מכניםשאנומהאתלצייןכדייחידמונחהיהלאליוונים . 1

ומורפולוגית:סמאנטיתמבחינהלחלוטיןשוניםמושגיםבשנישימושעשרכך

zoe , חיות,החייםבעלילכלהמשותפתהפשוטה,החייםעובדתאתשציין)

קבוצה.שלאריחידשלחייםדרךארצררהשציין , biosר-אלים),אראנשים

במליםכמרשהשתמרה,היכןרגםבהדרגה,נעלמהזרהפרדהמודרניותבשפות

-יחידמושגנירם, .מהותישרניעלערדמצביעההיאאיןוזואולוגיה,ביולוגיה
המכנהעלמצביע-מררההואעליהלקדושהישירביחסגדלהעכירותואשר

הרבותחיינומצוררתאחתבכלתמידלבודדאפשראותרהעירום,המשותף

מספרר.

להפרידםאפשרשאיחייםעללהצביענרעדצררת-חייםהמושגזאת,לערמת

חשופים.חייםכמרמשהרלבודדערדאפשראישבהםחייםמצורתם,

הואהחייםדרךשלעיקרהשבהםחיים,הםמצורתםנפרדיםשאינםחיים . 2

לומר?הזההמשפטמבקשמההחיים.דרךהואהחייםשלועיקרםעצמם,החיים

לחיינוהייחודייםוהתהליכיםהמעשיםהדרכים,בהםאדם,חייחיים,מגדירהוא

ומעלחיים,שלאפשרויותבגדרתמידחינםאלאפשוטות,עובדותאינםלעולם

נטייהמגדיריםאיןאדםחיישלוהצוררתההתנהגויותאת .פוטנציאליכוחלכל

חוזריםכמנהגיםאצלנונתפשותשהןאףמסרים.אילוץארכלשהיביולוגית

אדםבניחיישלוצוררתהתנהגויותחייבותחברתיים,וכאילוציםעצמםעל

המונחיםאלהתמידהםעצמםשהחייםכךאפשרות,שלאופיתמידלשמר

פוטנציאלי,כוחעלמברססכקירם-שהאדםלכךהסיבהזרהמאזניים.כףעל

אתלמצואארעצמואתלאבדלהיכשל,ארלהצליחלפעול,לאארלפעולהיכול

בלי-החייםאדם,בשביל .לאושרמכרוניםחייואשרהיחידהיצררהוא-עצמו

צררת-הופכתזרבדרךאבללאושר.מ~עדיםתמיד-גדוליםובייסוריםכפרה

החייםעלהמבוססתקהילההיא("המדינהפוליטיים.לחייםרביהמיניהחיים

 marsilio da padova ,בתרנה"האדםשלהטוביםהחייםאלמכוונתוהיאעצמם

defensor pacis v ii .( 

1-'t D-!cll!I~ 



הניתוקעלדברשלבסופומתבססמכיריםשאנוהפוליטיהכוחזאת,לעומת . 3

חייםהרומאי,החוקפיעלהחיים.צורותשלההקשרמתוךהחשופיםהחייםשל

דדךעלאוהפשוטההחייםעובדתעלהמצביעמושגאלאמשפטי'מושגאינם
משפטית,למשמעותהחייםמושגזוכהבואחדמקדהדקישמסוימת.חיים

האבשלהכוח , vitae necisque potestasהביטויטכני:למושגאותוההופכת

 ,כאוגדמשמש queה-איןזהבביטויאיךהראהתומאסיאן .ומותובנוחייעל
להרוג.הכוח , nexשלתולדההכלבסךהואחייםשהמושגכך

המאייםלכוחשמקבילמהבתרדדקבחוקלראשונהמופיעיםהחייםכך'אם
תוקףבמשנהחלהמוות,ועלהחייםעלהאבזכותעלשחלמהואולם,במוות.

החייםמוגדריםזובדדך .מכונןמושגהואהאבבו ,) imperium (ריבוניכוחעל

לאיוםבלא-תנאינתוניםהיותםבאמצעותודקאךס p:ה;אצלהטבעיבמצב

כלומדהפוליטיים,החייםואולם,הכל).עלהכלשלהלא-מוגבלת(הזכותהמוות

תמידהחשופיםחייםאותםאלאאחדים,חייםאינםהלוויתן'מצדבהגנההחיים

והנצחיהאבסולוטיהכוח .הריבוןשלבידיודקעתההמתרכזזהאיום,לאותו

פוליטי'רצוןעלדברשלבסופומבוססאינו-המדינהשלכוחהאתהמגדיר-

זכותואתמקבליםהםעודכלולהגנה,לשמירההזוכיםחשופים,חייםעלאלא

המקוריתמשמעותובדיוק(זוהיהמוות.ועלהחייםעלהחוק)של(אוהריבוןשל

החירום,מצבאדם).חייכלפימכווןהואכאשד ,] sacer ['קדוש'התוארשםשל

במצבאשד-החשופיםהחייםכאשדמתרחשפעם,בכלהריבוןמחליטעליו

בספק,לפתעמוטלים-בחברההשונותהחייםלצורותכקשוריםנראיםרגיל

החשופיםהחיים .הפוליטיהכוחשלהאולטימטיביהבסיסבתורבפירושומוצגים

 .העידשלוהכללהכללמןהיוצאבה-בעתהם
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אינוחייםאנובוהחירום',ש'מצבאותנומלמדתהמדוכאיםשל"המסורת . 4

אשדהיסטוריהשללמושגלהגיעחייביםאנוהכלל.אלאהכלל,מןהיוצא

-שניםמיובליותרבתכיום-בנימיןולטדשלזואבחנהזו."בעובדהמכיד
הריבונילכוחהיוםשאיןמשוםדקלאשלה,האקטואליותמןדבראיבדהלא

אחדמחפשזהשכוחמשוםדקולאהחירום,ממצבלבדלגיטימית,צודהשום

אפשר(איךלהבאתובסתרחותרואפילוזמן'ובכלמקוםבכלהחירוםמצב

מצבשליסודעלאלאלפעול,עודמסוגלתאינהאשדלמערכתכילהביןלא

נובעת,בנימיןשלטענתוחשיבותמחיר?).בכלאותולשמדאינטרסישחירום,

הריבונות,שלהנסתרהיסודבעבדהיואשדהחשופים,שהחייםמכךמכל'יותר

במצבםהחיים-החשופיםהחיים .ביותרהדומיננטיתהחייםלצורתהפכו

~ l!I 14 !!י D 
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 161צררת-חיים

ביןמקרםבכלמפרידים-יוצא-מן-הכללאיננושרבאשרהיוצא-מן-הכלל,

ההפרדהצררת-חיים.לכדילהתאחדמהןמונעיםובכךהשונות,החייםצורות

אים wה~-חשופיםחייםביןבהפרדהאפואמומרתלאזרחאדםביןמרקסשל

אותםעלהמורכבותהשונות,החייםצורותלבין-הריבונותשלהאולטימטיביים

(הבוחר,משפטיות-חברתיותבזהויותמופשטבאופןןדות 1ומקחשופים,חיים

הפרדנו,כוכבתהקוקסינל,האיידס,נשאגםאבלהסטודנט,העיתונאי,הפועל,

במלואמצורתםמופרדיםהחשופיםהחייםאת(לראותהאשה).ההורה,הקשיש,

מחשבתשלהגבולזהו-הקדושהאוהריבונות-עליוןעיקרוןבתוראומללותם

בה.)משתמשיםאיננוולכןבטאיי,

עצמם",החייםהםמכליותרמשנהשהיום"מהפיהעלפוקר,מישלשלחסדה . 5
במהותה.מדויקתזה,במובןהיא,לניר-פוליטיקהההופכתפוליטיקהולפיכך

בערפללוטשנשארמההזה.המהפךמשמעותאתלהביןמאודחשובואולם,

להקדיםשראוימהבדיוקהואוביו-פוליטיקה,ניר-אתיקהסביבהעכשוויבוויכוח

מציערבינובפולביולוגי.מושגבתורהחייםשלהתפישהכלומר,בו,ולפקפק

המדען,שלחייוניסויים,חייםאחד,מצדחיים:שלמנוגדותדוגמאותשתי

וניסוייםמחקריםמבצעהואבהלמעבדה,חייו-שלואתוהופךדםבסרטןהחולה

החייםשלקדושתםבשםהמתמרמרהאדםשלחייושני'מצדלא-מוגבלים;

ששתיהיאהבעיהמדעית.וטכנולוגיהאינדיבידואליתאתיקהביןהסתירהעל

מושג .החשופיםהחייםשלמושגאותועלדעתבלינשענותהללוהדוגמאות

חילוני.פוליטימושגלמעשההואמדעי,מונחשלבאצטלההיוםהמוצגזה,

המשמעותעל"דיוניםמשמעות:כללאיןהחייםלמושגמדעית,מבט(מנקודת

בביולוגיה"מסמניםמדאוואר,וג'ייןפיטרכותביםומוות",חייםשלהאמיתית

וזהירעמוקמחקר,ושוםמשמעות,איןכשלעצמןאלולמליםנמוכה.ברמהשיח

להבהירן".)יוכללאשיהיה,ככל

פזיזותהכלעםאשרהרפואית-מדעית,האידיאולוגיהשלהמקורזהו

השימושמןשעולהכפיימינו'בתהכוחותבמערכתמשמעותיתפקידממלאת

החייםשלבידודםפוליטית:שליטהלצורכימדעיים-כביכולבמושגיםהמתרחב

מאסיביבאופןרביםבמקריםמתרחשחיים,צורותשלמאגרמתוךהחשופים,

כמו-מדעייםייצוגיםמערכתבאמצעותאלאהריבוןבאמצעותלאויום-יומי,

מרחביםעלהיוםמשתלטהרפואיהעולםבריאות.ושלמחלותשלהגוף,של

החיים .שלנוהאינדיבידואליהדמיוןשלואפילוהחיים,שלוהולכיםגדלים

ניתניםבלתישניהם(בהיותהחשופיםהחייםשלהחילוניתהצורה-הביולוגיים

 1lt~ם l!lע.נ



אגמכןג'ררג'ר 162

שדידה,שללצרורתהקיימותהחייםצרורתאתחרפנים-חדירים)ובלתילביטוי

לגלםומוסיפיםבעכירותםנשאריםכאלוביולוגייםחייםבחיים.היוותרותשל

מחלההדרה,אלים,מעשהבאמצעותרגעבכללהתממשהעלולוחרקאיוםאותר

שלהמטופשתלמסיכהמבעדבנרהמתברגןהבלתי-נדאההריבוןזהרתארנה.אר

מביניםשהםביןביולוגיים,חייםאותםשלמשמםבנרהשולטיםהשדרה,בעלי

זאת.מביניםשאינםרבין

המתלכדיםלאושר,השואפיםחייםפוליטיים,חייםעללחשובמסרגליםנהיה . 6

שלבסיסיתהפרדהמאותהלהשתחררשנרכלמשעהדקצררת-חיים,לכדי

השאלהדיברנרת.כלשלמשיעברדהולתמיד'אחתולצאת,עצמם,החיים

דאריההמדינה,ועירןעלמבוססתתהיהשלאפוליטיקה,שלאפשרותהבדבר

צררת-חיים,כמרמשהרחירםלדמייןאפשרהאםהבאה:נצרדהלהתגלגלאפוא

כוחשלחייםהמאזניים,כףעלהמונחיםאלההםעצמםהחייםשבהםחיים

פוטנציאלי?

איברששרבבהקשרשרנותחייםצרורתשמאחדלמהמחשבהקרואיםאנחנו

האינדיבידואלילשימושמתכווניםאבראיןבכךנצרדת-חיים.להפרדהניתן

חראשנושארלניסוי'ארלהתנסות,אלאנפשית,ביכולתארמסרים,באיבר

פירושואין"לחשוב"האנושית.והאינטליגנציההחייםשלהפוטנציאליהאופי

להיותאלאמחשבות,שלאחדארזהמתוכןאחד,ארזהממושאמושפעלהיות

מחשבהכלשלבפתיחותהלהתנסותהמחשבה,שלאפשרותהמעצםמושפע

טבעואשדקירםהיא("המחשבהעצמה.המחשבהשלהטהורהלפוטנציאליות

 ...עליולחשובשאפשרמשהרתופשתכשהמחשבהגם ...פוטנציאליקירםחרא
לחשוביכולההיאולפיכךפוטנציאלי,ככוחמסריםבאופןלהתקייםמוסיפההיא

 .)] 429a-bהנפש""על[אריסטו,עצמה"על

וכלפיאפשרותכלפימתנורןגםאלאפועל,דקולאתמיד,פועלאינניאםדק

הניסיוןכלשלהמרכזהםשלירהכררנרתהחייםניסיוןאםדקפוטנציאלי'כוח

חייםצררתיכולהאזדק-מחשבהזה,במרבןקיימת,אםדק-שלירהכררנרת

ערדאפשראישבהםלחייםצררת-חיים,להיותהדבר,ארעובדה,מהירתלהפוך

 .חשופיםחייםכמרמשהרלכרדד

קהילהמשותף.פוטנציאליבכוחההתנסותתמידהיאבמחשבהההתנסות . 7

אופיתישאקהילהשכלהאילוץחראהקהילתישהעיקרוןמשרםהם,חדוכוח

זהכדברעצמםאתיגדירושתמידיפעלו,שתמידיצוריםביןמסרים.פוטנציאלי

14 D-!c'l!IY.I 
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הכוחאתלחלוטיןימצוולכן-אחרתאוכזאתזהותלהםתהיהשתמידאחד,או

והפרדותמקרייםחיבוריםדקאלאקהילה,שוםתיתכןלא-שלהםהפוטנציאלי

הפוטנציאליהכוחבאמצעותדקהאחדיםעםלסקשדיכוליםאנועובדתיות.

לשפה)ביחסזאתמסבירשבנימין(כפיתקשורתכלובאחדים.בנונותרשעדיין

היכולתעצםשלאלאמשותף,מושאשלתקשורתלאובראשונהבראשהיא

(זוהיכוחחסדלגמדיהואאזכיבודד,אחדיצודדקבעולםקייםאםלתקשר.

 ,] ex nihilolמלא-כלוםהעולםאתבראאלוהיםכיטועניםשתיאולוגיםהסיבה

(זוהירביםתמידאנחנוכוח,ליישכאשדזאתלעומתכוח).שוםללאכלומד,

להתקייםיכולהאינהלעולםלד~ד,פוטנציאליכוחבתורשהשפה,לכךהסיבה

יחיד).דוברעל

אסית,הקלבמחשבהמתחילהאינהמודרניתפוליטיתפילוסופיהלפיכך'

אלהיחידשל("הגלותובודדנפרדדבר-מהתיאודטיים,חייםבחשיבההדואה

בנילכלמשותףאינטלקטעלבמחשבהכלומד,דושו,ב~:;נןאלאהיחיד"),תוך

אדםבנישלערב-דבכיצדונטהמסבירבה , De Monarchiaב-ובפסקההאדם,

המחשבה:שלפוטנציאליכוחאותועלמבוסס

וסימולטניאינטגרליבאופןלהתממשיכולאינוהאנושיתהמחשבהשלשהכרחכירון

מחייבכזהפוטנציאליכוחשלמימושואחת,מסוימתבקהילהאפילואריחידבאדם

היאבכללותם,נתפשיםהםכאשדהאדם,בנישלהמשימהאדם".בנישלערב-דב

מחשבתית,בפעילותכלקודםהאינטלקט,שלהאפשריהכרחכלאתהדףללאלממש

 .) l 4-3 (פיזיתבפעילותגםמכךוכתוצאה

משיגכללי,אינטלקטמכנהשמדקסזהחברתי,כוחבתורהאינטלקט . 8

ל-שםמעניקהואהתנסות.אותהשלמבטהמנקודתודקאךמשמעותואת

multitudo , אינטלקטואליותעצמה.המחשבהשללכוחההכרחיערב-דבאותו

אתמבטאיםשבהאחדות,חייםצורותביןמסוימת,צורת-חייםאינןומחשבה

אותובצורת-חייםהמכונןמאחדכוחהיכןאלאהחברתי,והייצורהחייםעצמם

אתלהצדיקהיכולההמדינה,ריבונותנוכחשונות.חייםצורותשלערב-דב

באפשרותומתמידמצודתם,החשופיםהחייםהפרדתבאמצעותודקאךעצמה

אתמוג~אוצורתם,עלהחייםאתהדףללאהמאחדפוטנציאליכוחאותו

לתוךחברתיידעשלוהמסיביתהפשטניתההשלכהביןההבחנההפרדתם.

(חברתהקפיטליסטיהעולםשלהנוכחילמצבטיפוסית-הייצורתהליכי

דדךעובדתוצורת-חיים,אנטגוניסטיככוחאינטלקטואליותלבין-הראווה)

לצורתם.החייםביןהפרדהליצורהיכולתבחוסרלכידות,באותהההתנסות

 14~ם l!lמ
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בתיאוריה,דקלאמצודתם;לנתקםאפשרשאיחייםצררת-חיים,היאמחשבה

ניתניםבלתיחייםאותםשלהאינטימיותאתמגליםאנוברמקרםבכלאלא

-חיינוובאורחותבהרגלינוהגופניים,התהליכיםשלבחומרנותםלהפרדה,
החייםאתהנוטשתזר,צררת-חייםזר,ומחשבהמחשבה.שרכנתשםודקשם

עלשעהלפידקהעירוםעללכסרתיכוליםאשד-רל"אזדח"ל"אדם"החשופים

שלהמאחדולמרכזהמדריךלמושגלהפוךחייבת-שלהםה"זכרירת"ייצוגידי

שתברא.הפוליטיקה

קישיקדודמאיטלקית

 11t ם'-'י~~
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בחוברתהמשתתפים

יתפרסםהשבתעל ) 1942 .נ(אגמכןג'ררג'רהאיטלקיהפילוסוףשלמאמדו

-1996בבאיטליהארדדאה Forma-di-vitaהמאמרהבאים.מגיליונותינובאחד

עלהעדותסוף,ללא"אמצעים , Mezzi senzafine: Note sulla politicaבספר

יהודיהשמדתשלבעיצומה ,-1942בנכתבארנוטחנהשלמאמדההפוליטיקה";

ועובדברחובותחי , 1974ילידאזרו,טלמהציונות;לחזרתה-בהרקדםאירופה,

זכה > 1986-1899 (ם ryננ;ךליו:cיםה ry;ך nשלסיפורובביולוגיה;כעוזר-מחקר

 ;) 1969 (עכביש"של"אסטרטגיהבדטרלרצ'ינדנודושלבסרטוקולנועילעיבוד

לפואמהמערביתבתרגומיוביטוילידיכבדבארבקשירןשלהמעוליםכישוריו

~ם l!I ~(פרקומישלמאתלמסהומצרפתית ) 11~ם l!I ~(דרווישמחמודמאת

שלוהדוקטורעבודתאתיורקנירבאוניברסיטתכותב ' 197 4ילידברק,ארן ;) 1 3

דדךמתפרסמיםניטרדיעקבשלשידירהמודרנית;מצדיםשלההיסטוריהעל

בן-סיגלשללשיריהראשוןפרסוםזהרהתשיעי;הגיליוןמאז~ם l!lב~קבע

בדפוס,ארדהדואההראשון'סיפורהזהרכנרת;לשתיאם , 38בתחיפאיתיאיר'

שעדךגרשרביץ,בןשללסיפוריוגםהואראשוןפרסוםגטו;תמרהאמניתשל

חירייצמןאיילהארכיטקטאביב;בתלחי , 25בןקררידית,לשידהעט""קתבאת

שנה;חמישיםלפניב"האדץ"התפרסםזהביאליהושלסיפורובלונדון;ומלמד

שידישלאנתולוגיהאהבה","שידמתוךלקרחיםהאמדיקאייםהאהבהשידי

זנובנקשמערןשלבתרגומוחרגול,בהרצאתארדשתדאההעולםמספררתאהבה

הספרותיבמרחבוהפורייםהבולטיםהסרפדיםאחדהואח'ואשזיאוובעריכתו;

לידג'לזרןהפליטיםבמחנההיוםעדרחיגדלפליטים,למשפחתבןהפלסטיני,

של-10ו 8בגיליונותהתפרסמולרביןאבישלהמשפטניותמסותיורמאללה;

~ l!I ~אביב;מתל 29בתסטודנטיתלרבינםקי,ובהשלהראשוניםשידיהאלה ;ם

ארבערמזהשבע)באדלידלחרסים(מוסדרפאלכפרממייסדיהואלדיאהוד

דדךאודדואיםלדיןורושלשידיובשווייץ;ברוינטדתרדדרמהמוסדמנהלשנים

איידסבבואנרסנולדההעטיפה,עלשעבודתהליכט,םילביה ;ם~ l!lב~קבע

והיאהעברית,ובאוניברסיטהבבצלאללמדה '-1988בלישראלהיגדה '-1971ב
"קפהניצן,טלוהמתרגמתהמשודדתשלהאחרוןספדהבירושלים;ופועלתחיה

באטדו,ראג'אאשלשידיהחרשן;אבןבהוצאתאודדאההכחולה",השמש

הדר-לשוניהספדבביתהמלמדתמקלנסואה,פלאחיםלמשפחתבת , 35בת

 11t~ם l!lו.נ
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בחוגמ"אתלמידהוא , 1979ילידסלומון,אלחיבעברית;נכתבובירושלים,

גליתשלשידיהילדים;לשניואבנשויהעברית,באוניברסיטהכלליתלספרות

סיוןעלמה ; 1 0 ם~!!י~ב-עטהמפריוסיפור 8 ם~!!י~בהתפרסמוסליקטד
פרסוםלהוזהו"מנשר",הספדבביתקולנועלומדתהיאבגליל'-1984בנולדה

האחרוןבאביבאודדאההשנים","טבעותסעדי,דמישלשידיוספדראשון;

התפרסמוסתיושידהמאתשידהותרגומימסהשירים,המאוחד;הקיבוץבהוצאת

של-11ו 9 , 6בגיליונותהתפרסמופארמיכלשלהקודמיםסיפוריה ;ם~!!י~ב

~ l!I ~זךגרוהמשודדתהציידתמאתסיפוריםארבעה ;םrם~!!י~בהתפרסמו~אןן 

בכתבלכןקודםהתפרסמה , UCLAמ-פיטדבדג,גבריאלפדופ'שלמסתו ; 13

סומיה ; 1 ם~!!י~באודשדאתהמסתוגםכמו , New Left Reviewהבריטיהעת

בידבאוניברסיטתובוטניקהלאקולוגיהפרופסורהיא ) 1948 (פדחאת-נאסד

בשיתוףהפועלפלסטיני-ישראלינשיםארגון , Jerusalem Linkמייסדתזית,

השנהאודשדאההכרם""באושיספדהמתוךלקוחהיומןקטעשלום","בתעם

באדיליד , 31(בןקישיקדודשלספדו , Wittgenstein's Form ofLifeבשווייץ;

 ; Continuum Pressב-זהבקיץאודיראהיורק)בניופילוסופיהמלמדשבע,
לשיריוראשוןפרסוםזהו ;ם~ l!lב~קבעדדךמתפרסמיםדיבקיןודדשלשידיה

שלעטשםהואשוחטשמואלבפולין;-1952בשנולדדוזנבדג,שמעוןשל

מידישלסיפוריההאמיתי;שמואת~ם l!I ~למעדנתלגלותהמסרבמשודד

 .ם~ l!I ~של-11ו 10בגיליונותכבדהתפרסמושחם

 1 "~ם l!lמ
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מטעם!עלמנוייםהיו

המנוייםבזכותרקמתקיימיםאנחנו

ומחשבהלמפרותעתכתבלאורלהוציאמשירלהלנויזרוע

וחופש"!עצמאירדיקלית

עיבוריםתרגומי-אנטיגונה··תיקאתלקרואתוכלו ם~~~שלהקרוביםבגיליונות

בתרגומיהםברכטברטולטישורון,הליתבתרגוםאנואיזיאןהקלאםי:למיתום

יכלולעורשבתאי:אהרןבתרגום Dאייםנילולאור:ויצחקזנדבנקשמעוןשל

דודשלרשימות , Dםופוקלשללמחזהלאקאןזיאקשלהניתוחעלמאמר•התיק"

וכןוהמודרניזם:אריפוםעלבנימיןולטרהעתיק,המחזהעלעבודתולקראתלוין

עלאנידזירגילהערבי:העולםועל oק oעלגוף,עלבתועםבשיחהאדונים

עלארנדטחנהברכוב:שירתעלאוקנדןרייהעברית:פרות oהשלטוריה oההי

בנימיןולטראמת·:שלנהליך•הפוליטיקה-באדיואלןהציונות:ועלפליטים

שלהרומאןמתוךפרקיםשנידבלין:אלפרדמאתאלנםנררפלאץ··ברליןעל

נררפלאץי oאלנ·ברליןעלבורמהאיאןארי:בןניצהמאתמחורשבתרגוםדבלין

יונתןודרידה:פוקומישלעלמטרוענתלוםקידעואלחייםבינרר: oפשל

עלםואןיונתןאבידן:דודעללאוריצחקהנאצית:תטיקה oהאעלהירשפלד

קורןארינההרציונליזם:עלפוקומישרהשירה:עלפאונדעזראלוין:חנוך

ביאליקנ.ח.עלשכטרעודדומעורבות:שירהעלריץיאדריאןתננים·: oה·מעל

ועור.
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