
שייח ~ 0 8 1999נובמבר 8תשייםחשון 8 ~ 37גליון 8כגישנה

,•• t •. 

• -i':in ביקורת, •'ה•:_ n אמנותיאטרון.• 

האחר
קרינסקיאביבה

האחרשלוהפילוסופיההדובפר

גנוסריאירח

חביביאמילשלו"הנשק""הבריחה"

גלזמןלאח

נוואסלאברואהבה"יין"שיריעל

שירה

ראשון)(פרסוםירמנסאנהבז'רנו'מאיה

מצאלחח,סלמאןאלאסאדי,סעוד

אסתרראשון),(פרסוםאלמוגשירח

הגנישירירביב,יתומינגחאייזן,

מחמודזהר,אלישבעראשון),(פרסום

ילדיםשירי :דרויש

פרוזה

בקריהרג'אא

מלמדדוד

יעקבאודי

לויתןעמוס-זה""מצד·

הקבועיםהמדוריםוכל



לפי
עה 8

הזההגליון
אקטואלי?נשמעבחברה.ב"אחר"ביישונה",לגעתמנסההזההגלידן
מכיראיניוהרחוקההקרובהבהיסטוריהאקטואלי?אינוזהמי,תובעצם
ולעתיםשלילית,קריבעהתעניינות,מוקדהיהלאשהחריגתקופה
שלמאמרהאתמביאהזההגלידןקטלנית.שלילהכדיעדקרובות
הדיוןעלבהתבסס-ומראההדוב""פרבספרהדןקרינסקיאביבה

המאהבתחילתכברהוסרלארמונוהפילוסוףאתשהעסיקהפילוסופי
כלשלהדובהחביב,הדובשבמרכזוהתמים,ההואביערגםכיצד-

ומסתכןמקומואתלמצואהאחרמתקשה ,וארץעםהבדלללאהילדים,
המוכרותחביבות,ותידמואותן ,כן-הסביבהכיצדובגירוש.בנידוי

עוינת.לפעולהונרתמתמאוימתחשה-כךכללנו
במקומוגנוסריאירהעוסקת ,יותרוקונקרטיפוליטי ,אחרמכיוון

בחברהחביביאמילוהפוליטיקאיהסופרשלפשוטההלאובהתקבלותו
 .כאחדוהערביתהיהודיתהישראלית,

לנושמזכיר ,נזירנוהימאשללשירההקוראאתזהבהקשרמפניםאנו
המציאותשהיאלימהאההמציאותאתשירמשפטיושנייםבחמישים

כיום.שלנו
-נווהאיילדיירשללספרומתייחסזה""מצדבמדורולויתןעמוס

הציונות,שלהחומותישומראתנגדושהקיםהעשרים//במאה"תמורות
האירועיםאתבמקצתשונהבאורשמעמיד ,לספרסביבובוויכוח

לספרהישראלי.הקונסנזוסשלהפורמליתבהיסטוריוגרפיההמתוארים
המכוניםואלוה"שמרנים"הציוניםמגיבים:שלמחנותשניקמו

הציונישבומצבייתכןלאאמצע.איןאצלנו, 'וכרגיל"פוסט-ציונים".
מזרםהציונילגביגםוכךלדעהלחבריומנוגדתעמדהינקוט"השמרן"
העמדות,שלאידיאילבירורכאןלהיכנסבליזה,מצבה"פוסט".

נערכיוחבל.בישראל.האקדמיהחייאתוגםהרוחחייאתמאפיין
הקונסנזוסנגדקוטביותבעמדותהייתיפעםולא ,בגרתיוגםהייתי

במקריםשצדק.הואהקונסנזוסודווקא ,טעיתיולעתים ,הישראלי
צדקהדווקאהמקרים,ברוב ,היושרלשםלהודות,עליוכאןאחרים,
בארץ.הלאומילקונסנזוסהמנוגדתהגישה
המשוררשלואהבה//יין//שיריבקובץעוסקגלזמןלאהשלמאמרה

הביניים,ימיבןמשוררכשלעצמה,דופןיוצאתדמותאבו-נוואס,
מהסתירות,ואישמלומדמלידה,"בן-תערובת"והדוניסט,מוסלמי
ומרתקת.תוססתשנונה,יצירהשלשפעשהוליד

בישראל.פלסטיניתפרוזאיקוניתשגרתית:לאתופעהלצייןהראויומן
מתורגםסיפורכאןמפרסמתרב-תחומית,אמניתבקריה,רג'אא

עמית-כוכבי.חנהעל-ידילעברית
לראשונהכאןהמפרסמותלמשוררותצלחהדרךלאחלגםהראוימן

 ,בגליוןועודלמוג.אושירההגנישיריירמנס,אנהמיצירותיהן:
 ,כרגילשמופיעים,סיפוריםוכןוערבים,יהודיםמשורריםשלמשיריהם
מלמד,ודודהראשוןפרסומושזהיעקב,אודיהפעם,הגלידן.בירכתי
בהיסטוריההנוגעם,ימסומסוגבבדיוןעוסקיםשניהםותיק,מספר

אחרת.קצתמזוויתובמיסטיקה

 ,בעצמוהקוראיגלההיתראתבפרוטרוט,כאןוהוזכרצויןהכוללא
המשוררשלשיריואתציינתילאמדועוישאלגבהיריםכךובתוך

ואת ,בנאיפרץ-דרורידידנושלבתרגומו ,אלאסאדיסעוד"העממי"
שלבתרגומודרוויש,מחמודמאת ,הגלידןאתהנועליםהילדיםשירי

ועו.דוהפעיל.הוותיקחברנורגולנטשמואל

אנושדמעותשלמיםהבוקעתהצעקה
שרהאותוביידיש,עממישירבמלותנזכראניהרחוקים,הילדותמימי

אחדהואהשיראחרים.שלמפיהםגםשמעתיאותו ,אמי,..'פעמים
ברוסיההיהודיתהעבודהתנועתשלהתארגנותהאתשליווהראשונים
מתחילזהשירמדויקלאבתרגוםהכבושות.וליטאובפוליןהצארית
שוועהעולההאדם,בנידמעותשלהסוערהים"מתוךכך:בערך

אומרברקראה"מאתשמעתיכאשראלהבמליםנזכרתי " •••אנושית
אדוני ,מאודנכון ."ביתקצעושיםלאש"בדמעותנכיםעשרותבאוזני

כדידמעות.יהיושלאכדיעושיםתקציבכיצודק.אתההממשלה,ראש
למעןמרכיביםהממשלה,ראשאדוני ,ממלכתיתקציבדמעות.למנוע

שהםמשוםלאהריבון.הםכילהם,נועדוהכוללמענם,ורקהאדם,בני
והכולאדם,בניהם,שהםמשוםאלאונו'.גורלמוכינכים,חולים,
שהצרכיםכדישאפשרכלשתעשההבטחתכינבחרתואתהלהם,שייך

רעב.לכללחםפתדורש.לכלעבודה •יסופקוהפשוטיםהאנושיים
ראשאבלההשכלה.דרגותבכלחינםוחינוךלכללימודואמצעימורה
ולמוכיהביתלחסרילקשישים,לנכים,לחלשים.הדאגההיאלכל

בלחץלא ,הקהללדעתבכניעהלארחמים,מתוךלאהגורל.
נורמלית,שחברהמשוםאלאאלקטורליות,מסיבותלאהתקשורת.
לעצמה,להבטיחמחויבתטרף,מחיותולאאדםמבניהמורכבת
על-פילפחותחיים,יסודותכמהבוחרת,שהיאהמוסדותבאמצעות
למשל.ממארקס,יותרברק,אתהיוםישכנעהואאולי ,ז'בוטינסקי

וזההבסיס.זה •ומזורמורהמגורים, ,מזוןהמ"מים:לארבעתהיאהכוונה
מאיפהבינלאומיים.סטנדרדיםעל-פיהנדרשתברמהוזהתנאיללא

אמונהכךועלשוויונית.בצורהשישמהלחלקאלאלקחת,לא ?לקחת
תפיסהשוםעםמתנגשתלארווחהמדינתהרווחה.מדינתמאוד

אותהתפרוץ-לאאםאחרת:דרךלכלמסייעתהיא ,להיפרכלכלית,
אדמה,רעידתואחריהאדםבדמעותהמלאהיםמןאנושיתשוועה

ילדים.משחקאלאאיננהלעומתהשתורכיה
יהיושלאלמעןאלאבדמעות,עושיםאיןתקציבהראה"מ,אדוני ,ובכן

משווע.קיפוחשלדמעות,

תנוענועאחרת,אוכך

בתגובהכתב ,המעגלחונישללמיצגסביבשהתעוררהציבוריבוויכוח
עוסקתש"האמנותחיפה,עירייתראשמצנע,עמרםאחרונות'ל'ידיעות
מצנע,מרצדקשושן.אבןמילוןעלבהסתמךוזה " ...היופיבהבעת
להגדירלדעתהואייןהעבכל •היופיביצירתעוסקתאמנות ,מכךויותר
ראשאדוני ,מילוןבשוםת~צאלאהזאתוההגדרההוא?מהיופי

הצופה.שלרגישותו ,נפשו ,בראשואלאהעיריה,
כאןאביעלאכןעלבטלוויזיה.רקראיתיהמעגלחונישלהמיצגאת
שמסוגלממהמורכביותרמושגהואיופיהאמנותי.לערכובאשרדעה

והואהחייםבחומתשנפערבריקאמןידיעלנוצריופי •להגדירמילון
אדםמנסה ,עלינולאבמלחמה,כאשר •למשל .החסראתלהשליםמנסה

שלשחורחורבווכשנפעראהוב,קרוב, ,חברנפילתעםלהתמודד
להמשיךהיכולתלאיבודעדעתיםפנימה,אותוששואבמשהו ,חסר

ממלאת ,הסברבלימסוימת,שיצירהמוצאהואפעם,לא ,אזולהתקיים:
הנפש"."התעלותמהמשוםהמכונהבתחושהסיפוק.שלבתחושהאותו

ה"לאיפה",ה"לאשירוהואהכללמןיוצאתדוגמההיופי.זהובעיני,
אוקרב".בשדה"גשםעמיחי:יהודהשלמאודהמדויקאבלאסתטי"

"ספרותטרנטינושלסרטואואהובתי","הירושימהרנהאלןשלסרטו
 ,תומרקיןיגאלשלהפסלים ,דוסטויבסקישלועונשו""החטאאוזולה",

קצה.איןעדארוכהוהרשימה .פיקסושלניקה""גר
אותהמכיראיניהמעגל.שליצירתואתלשייךלאןיודעאיני ,כאמור

שנותן-העיריהראש ,דברשלבסופואבל .שלואחרותיצירותולא
בענייניהפוסקלהיותמתפקידוזהאין-הציבור""בשםהכסףאת

עיקרוןעלמושתתיםמממניהלביןהאמנותביןהגומליןיחסיאמנות.
לעתים ,ליצורהאמןותפקידהיצירהאתלממןהחברהתפקידברור:
החברה.שלבמורסותיההנוגעתיצירה
ביןעימותיםושובשובנוצריםלכןחתום.בלתיהואזההסכם ,נכון
שונות.חריפ~תבדרגותהםהעימותיםהממסד.שנקראמהלביןהאמן
למאסרעדטקסט,שלמחיקהדרךבתערוכה,יצירהמפסילתהחל

האמן.שלהפיסיבחיסולואוחייועלבאיוםמסתייםשזהגם,וקורה
היהודיםהסופריםלמנדלשטם,ועד ,רושדימןבסל ,בימינוהחל

 •אינספורמקריםועודבברה"מ,
תמידהיאאמת,ביצירתמדובראמנםאםהיצירה,שלידהמקרה,בכל
 •תנוע!נועהיא:אחרתאוכךכיהעליונה.על

/8 -~ ~~·:· 15 / 



שירה

 5בז'רנומאיה

 6ראשון>(פרסוםירמנסאנה

 7בנאיפרץ-דרורמערבית: ,אלאסאדיסעוד

 9מצאלחהסלמאן

 10ראשון>(פרסוםאלמוגשירה

 11אייזןאסתר

 12רביביתומינגה

 13ראשון>(פרסוםהגנישירי

 33זהראלישבע

 41רגולנסשמואלמערבית:ילדים,שירידרויש:מחמוד

פרוזה

 32עמית-כוכביחנהמערבית:התיבה,בקריה:רג'אא

 34אלמוניאישמגילתמלמד:דוד

 38ראשון>(פרסוםמעכוהשוחטיעקב:אודי

ומאמריםמסות

 14קרינסקיאביבההאחר:שלוהפילוסופיההדובפו

 18גנוסריאירהחביבי:אמילשלו"הנשק""הבריחה"

לשיריתרגומיםעלגלזמןלאההעינוגים":מיצויאלאהחיים"ואין

 25נוואסאבו

ספריםביקורת

 6תומרלבן-ציוןעינייםןן"מלאךעלשתלשמואל

פו"בקרן"הביתמתוך ,שפרדה.ארנססבשער:

 8דייךלאשרהארץוו"פניעליגילורניסומקרוני
~ .............. 

 9הדאגןלגילעדןו/לגן'הדרךעלישראליעל

 10שרוןליוסף"היורשים"עלשביטשייעקב

 12גיורילעודד'י'קיצה"ועלגורביץ'לניצהאהבה""ליקויעלסומקרוני

 13מקראקןלאליזבתהענק"של'וביתועלגוררותי

מדורים

בסריעקב-שעהלפי
 4המלצות

סומקרוניפינה:חצי

נווה,איילשלספרועלשהיה,האלףעללויתן:עמוס-זהמצד
27 

 28וביקורת"."תיאוריהועל"אלפיים"על

u תl ןןן
ולתרבותלספרותירחון.

שדח·פ o • 1 .ג,a 1נובמ::גה ..נושי~ם•: 11מש••· 2יזג 1גזגוו •.:כגז•·······•···שנה

בסדיעקבהעודך:

סומק,דוני ,סומךששוןלויתן,עמוסבלס,שמעוןהמערכת:חברי
וצבישלוםפלד,עודדפלג,דוריתעצמון,צביסיון,אדיה

ישראלי·גלעדעמיתמשנח:עורכת
בסדמיכאללדפוס:והבאהאיוריםעיצוב
גורביץ'ניצהציבור:יחסי

רגולנסשמואלניקור:
נתן ,דורמשהבלס,גילה ,אוורבוך·אורפזיצחקהמערכת:מועצת

שמאס.אנסוךשוהם,גיוראש.יהושע,~א.ב. ,זך

והתרבותהספרותלקידוםואמניםסופריםאגודתחמלר:
 580075375מס'עמותה

התרבותמינהלוהתרבות,החינוךמשרדבתמיכת
והאמנות.

לאמנויות.האגף-ת"א·יפועיריית
ת"א 16452ת"ד , 5619879סלפקסי:והמנהלה:המערתכ
המודעות.תוכןעלאחראיתאינההמרעכת
בע"ממופת··רוזמריןדפוסביצוע:

אורניבלוחות:

lton 77 
Literary Monthly 

Editor: Jacob Besser 
Managing· Editorial Board: Shimon Ballas, 
Amos Levitan, Shalom Ratzabi, Sasson 
Somekh, Rony Someck, Arie Sivan, Zvi 
Atzmon, Oded Peled, Dorit Peleg 
Vice Editor: Amit Israeli-Gilad 
Management and Graphic Design: 
Michael Besser 

 ITON77@ACTCOM.CO.ILאלקטרונידואר

 19879ב' p ~:ש~נ~ ; 111זו~ mח wב . i ~ in;~ד~יתו~ת: tiוי e ~ 1 ~~ ;1 1 ~;~ 1 11 ,~ ~, 1ח ~,יm ~1י~ד m1זדע~כזנלוכדווחמודפסכשהוא

מקצועיללקסורסמועבריםמחקרמאמרי



תון~ u nהמילנ1

 sו~
ן~
~ 

(שירים:מחזוריםטריינין,אבנר

-ביאליקמוסד ,) 1998-1952
הקיבוץהוצאתירושלים,
עמ' 592 , 1999המאוחד,
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מצרפתית:הלקוחה,אסולין:פייר
 , 1999פועליםספריתמרון,משח
עמ' 120

סופרעיתונאי'אסולין'פייר
עלבדיונירומןכתב-וביוגרף
אחרהמתחקהביוגרף,אודות

ידוע.סופרשלתולדותיו
הנאציהכיבושמתקופתבארכיונים

שעםהלשנה,מכתבימגלהדו,א
משפחתהבניגםהיוקורבנותיה

הואהחיפושבמהלך .אשתושל
עםגםיחסיםלמערכותנקלע

המלשין.עםוגםהקורבנות

הוצאתושרב,רצראקדר:מירח

עמ' 164 , 1999כתר

קדר'למירהראשוןסיפוריםקובץ
להטביעהניסיוןעופרה.תושבת
סיפורהעלה"רוחני-יהודי"חותם
בעופרה,הביתבנייתסיפוראהבה,

וסיפוראלתרמןשלשירעלר'סיפו
קדרקוק.הרבבמשנתפרקעל

מוכרלאבעולםטפחחושפת
אישיתמזוויתהחילוני,לקורא

ואותנטית.

הוצאתשחררה,ילדהבדרוגו:ימס
עמ' 156 , 1999בבל
סיפוריםקובץ-ביכוריםספר

דיירילרוב-הגיבוריםקצרים.
עבריתדובריישראל'שלהשוליים
שרויים-צרפתיתאומשובשת

במחלה,הכרוכהבסיטואציה
בלשוןזאת,במבוכה.בדן'באו

ביותר.ונוגעתמדייקתמאופקת,

המאוחדהק•ץובהוצאת•רולש•ם •ביילאקמוסד

היונה,כנףעלשלגמירון:ןד
 92 , 1999לשירהקשבהוצאת

עמ'

אברהםשלשירתועםפגישות
ותרגומיםמסותשלושסוצקוור.

הקובץמטרתסוצקוור.שלמשיריו
נצור"משוררמעטלקרב

"גדולשהואומיומתבודד",
 ,מירון<דןבדורנו"יידישמשוררי
יונתי'ללבנה,"אמריבמבוא).

למדי /עורה.אתתצרובפןשחס
הואהמעוףשהרילעוף,המחוללת

 ,אתןלךגרגרים-מטעמיםתורה;
עלתפולבל /את.אותהשמריאך

שתנחת"חזיעל-לפולאםדרדר.
ליונה).<אודה

המקוםמןברנשטיין:אורי

לשירהקשבהוצאתהחדש,
עמ' 37 , 1999

שנכתבואידיליותמעיןשלמחזור
למקוםוהסתגלותנפשחשבוןמתוך
כפרי.לנוף-חדש

בנפלם:נוקשיםהפקן"אגוזי
היסמיןקצב.שאיבדמתופף;

באשליםמתעבה.רקפורח,אינו;
שגיאיםוהםאשאחזההרפא/בני

שכולולעולםנוחנכו /ושרופים.
בונוטלהנובטשכלומסתבר;אדם

כאןמגדיריםהגידוליםחלק.//
נדמהערב,לפנותולפעמים,זמן
מתקדמתשהצמחיה ,בכדיולא ,לנו

עטו<הצמחיםלנו"מתערבתמדי,
 ,) 29עמ'שורשיהם,סביב

מאוחרים,שיריםריבנו:טוביה

 91 , 1999לשירהקשבהוצאת
עמ'

לקרוא/אספיקעודספרים"כמה
בשלישית;אובשניתמהםואיזה
מאלהומהחדשים,לא/ואיזה
אספיקומהיבואו?//שעוד

הדיסקיםמכללשמוע;
ומה /הקלטותומןשברשותי;

אספיקמיאת //?יחבביצוע

 /לחשוב?/מיועלמהועללאהוב?
 /מגעתהאניידאומר:קףנ;ידידי
אזכור?"מהזכרוננו.//סוףעד

 ) 86<עמ'

 ,פוחדאניזמיאטין:ייבגני
סדרתצ'ודנובסקי,ליזחמרוסית:

עמ' 61 , 1999למסחשקב
מצטיינותזמיאטיןשלמסותיו

הצביעותנגדהמכוונתבשנינות,

שלובמשטרבחברהוהבינוניות
העשריםשנותראשית-תקופתו

מכל"הזריזיםובפאריס.ברוסיה
רגע,לאבדבלאהפוטוריסטים.היו
כאסכולתעצמםעלהכריזוהם

דברשמענולאתמימהשנה .החצר
הירוקותהצהובות,זעקותיהםזולת

 ...מקוםמכלוהאדומות-התותיות.
בידיבאדיבותסולקוהפוטוריסטים

אלהאביריםדהרושבשמםימ
 ,) 18עמ' ,פוחד<אניעצמם"מעטם

מהפכה,ספרות,יעלועוד:

אחרים':וענייניםאנטרופיה

פרישה'מכתבבלוק':'אלכסנדר
 :'הסובייטיתהסופריםמאגודת
סטאלין.יאלו'מכתב

הוצאתגעת,המשרריקודדש:

הקיבוץחחדשח,חספריח

עמ' 86 , 1999המאוחד

"באהבתו .ראשוןשיריםספר

פנינהמשחילהיטלראותי;
גרוניתוךאל /מהשרשרתראשונה

נוספת,פנינהבאה;כךאחר-

מארןלבןנחש/אחת,ועוד
 ,אותי<באהבתופנימה"משתחל

 ,) 35עמי

הוצאתאשתררת,איני:לאח
לספרותעמודיםביתןזמורה
עמ' 436 , 1999עברית

בועזשלבחייויממותשתי
איששהואאלמןאשתורת,
מגיעהביתואלבכיר:תקשורת
ביפאןהשוההבנושלחברתו

הפלה.לבצעלהשיסייעומבקשת
נוספים,צעיריםגםכוללהמפגש

לצד ,וישראלגאנהבנקוק,בין
אשתורת.שלזכרונותיו

"מלרן ,ררשדיסלמןתדמון:חיים
פאריס,הפרחים",ארבעת

עמ' 165 , 1999חחדשחחספריח

מפנימסתתררושדיסלמןבדיון.
זהותתחתבפאריס,במלוןרוצחיו

לביןבינוגולה.פרסייהודישל
המתנקששהוא ,למלוןשכנו

ידידות.מתפתחת ,המיועד

חרוכים,שלויסקירונן:יהודית
עמי 206 , 1999עובדעם

 .רונןליהודיתביכוריםרומן
ירחנישראליבכפרהתבגרות

חושניותופראי'עזנוףוקסום.

סוחפים.ויצרים

תספורת,חראבאל:בוחומיל
גווניםהוצאתבוכרי,רותמצ'כית:

עמ' 94 , 1999

הגיבורה,שלמפיהמסורהרומן
-חייםואוהבתנועזתיפה,השא
בורגנית.בחברהאדוםסדין

הוצאתחתכים,קוריאל:ענת
המאוחדהקיבוץחחדשחחספריח

עמ' 174 , 1999

עבודהמוצאתצבאאחריצעירה

עולםארוטיות.לשיחותבמשרד
ולתחליףלביתלהשהופךהמשר,ד
התבגרותבזכרונותשזורמשפחה,

בשכונהבורגניתמשפחהבקרב

תפקידממלאשבהםואמידה,קשהט
הספראתבמיוחד.אהובאחמכריע

שיריותחטיבותשתיחותמות

שלובקיומההמתבאחהנוגעות

• 
,J.,11-

שחורהילרה
גר iרדבמייס

קרצדימשניגינוין:יעקב

 170 , 1999ביתןזמורההאמצע,
עמ'

 ,גינויןיעקבד"ר .ראשוןרומן
ובגיריאטריהפנימיתברפואהמומח

משפחהבחייהמתרחשאתבוחן

עםלפתעהמתמודדתרגילה,
מבניה.אחדהפוקדתמחלה

4 
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בן-שלפרוטומה
תומרציון

עיניים.מלאךתומר:בן-ציון
 • 1999לשירהקשבהוצאת

עמ' 159

תומרבן-ציוןשכתברביםשירים

זכולא ,לחייוהעשריםבשנות
חוזר""נהרהראשוןבספרולהיכלל

בספרלהיכללראוייםנחשבולאוגם
האחרונות:חייובשנותעבדעליו
עלמעידהנחתוםש"איןנראה

שלאעיסההיאלדעתואםגםעיסתו"
מתוךליקטו'קשב'במערכתהצליחה.
שיריםשישהבספרושיבצוהעיזבון

לתשעהיחסיתהרבה"חיצוניים",
שלמספרושנלקחובלבדשירים
המשווה",קו"עלתומר
ידעתי"אניבהצהרהפותחהספר

ב"מכתבומסתייםמתים"עינידם/

שם ,) 119<עמ'המתים"מארץ

אתהמדהיריםוערווהאששל"קולות
הדם".

תומראתמעסיקיםאלווהמוות:הדם
הואהשמשגםכיעד Iיצירתובכל
 ) 40עמ'(הבז,בגיא-הדם"אדוםכ"בז

באמנות"דם;על"מכסהעצמווהוא
שלהחשובספרושם ,) 38עמי(שכחה,
 , 1959בשנתשפורסםתומר,בן-ציון

סתירהמביעהשם ."חוזר"נהרהוא

אלזורםכידוע,נהרולמקובל.לטבעי
חובק ,חוזרהואתומרשלהנהרהים.
שלוהאימותניאתזרועותיובשתי
נאמרחיי"נהרשחור"נהר .) 28(עמ'

קופץוהוא ) 35(עמ'ב"וריאציות"

קו("על " ...הנהראלמ"צוק
הטמירלקצבהפקר"גופיהמשווה"),

זורם,המים,שיר;שלהאילםלקצב/
אללצלול ...וזורםשוקע/זורם,
הנהר .) 66 • 65(עמ'המים"שכחת

נע"ואניהמאוחרים:בשיריוגםחוזר

גרופה/כספינהאני/ /אלמאני/
 ,) 73(עמיאי"אלמאי;

השיריהאנידמותאתשקבעהשיר

חוזר"ב"נהרתומרבן-ציוןשל
הואהמשווה"קו'ב'עלשובונדפס
(אישה"אני"בו"נוסח",השיר

אתבאבן"אביאביוכנגדחיהרוח>

הרוח""איש ,) 15(עמ'חקק"חייו

ברוחשמקרשיוזהכפולה:משמעותו
-מרוח"קלים"נוצהשרהיטיווזה
הואהסערה?":בעתממנוישרוד"מה

אבי"אשם,"אינניחפותו:עלמכריז
עמ'(אשם,לפחות"אשמתילו"הר-

כאחדעצמורואההמשורר .) 16

(עמ'הצל"מ"ילדיטהרן",מ"ילדי
מתגנביםלילה,עםהבאים ,) 64

"המהלכיםהילדים Iהזיכרוןבחרכי
נתרוקןהקרון-בגרביים /בשקט,

"בובתבוחיהועדייןמילדיו"
 1הצל(ילדיהעזובה"הסמרטוטים/

היפהילדותובארץשם, .) 64עמ'
גגעלהיהפחשל"תרנגולוהרחוקה

תרמובן-ציון

עינייםמלאך

הביתהועף;והתרנגולביתי---
אתקורעתצעקתועתיםנשרף;

עמ'הילדות",מן("מראותשנתי"
ואילוהתפוח:עץפרחגםשם ,) 25

<עיהעי"עלהפרח"אניכאן:
עלפרחלהיות / 1אבי"נוראחורבות)

 ,) 16(עמ'אי·"להיותבדםעי/

המשכוהואהמשווה"קו"עלהספר
גםוחוזר//"נהרהספרשלהישיר
בופחתואמנםממנו.שיריםכולל

באקראיבאיםהםופעמיםהחרוזים

השורותמסופינודדיםואף

"ילדישובנראיםזהבספרלתחילתן:
פניהםאשר"מלאכים ) 64<עמ'הצל"

ממריאים.הםהנה /שעווה,גון

ביתקועהאינם/כברהמריאו/

עינם", Iמעורפי

אל"לצלולוהרצוןהאפסותהספראת
השירחותם ) 66<עמ'המים"שכחת

השניםביןהמשווה",קו"עלהארוך
 1עודהצפויותוהשניםשחלפו

ישסרקאזםכמההחיים.הבלבהרגשת
הואעליוהסוסאלהפונותבשורות
מאיןיודע,ובסרח,סמוך"לבירוכב,
 ,) 68(עמ'הולך"אניולאן;באת

הנכר:ארץנוףגםמופיעבשיר

הצפוני/הסתיושלהשלכתבמישורי
בהםישגםאךעצוב,יותראמנם

הארץנוףוחסד":רחמיםשליופי/
שלהזהכ"גיהנוםמתוארלעומתו

ממנונמוךשאיןמקוםומלח---זרחן
 .) 98(עמ'הלבן"המוותיםבעולם/

היא(החלוקהבספרהרביעיהפרק
ברצףניתניםבספרהשיריםשלי,
מאוחריםשיריםמביא ,)ש"ש Iאחד

חייושנותבשלושיםשנכתבו
והופיעותומרבן-ציוןשלהאחרונות
 40ביןשונים.עתבכתביבחלקם

שיריםישהזהשבפרקהשירים

עודארוכותומחרוזות,ארוכים,

יותר.

הם ) 95(עמ'ו"מתליע""רקיע"
הווהעל-ידישנשדדוהחרוזיםשרידי
נשכח:אוקסימורוןגםשהותיראכזר
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 ~ ~,,,ר 11אמשוררשלפניוצלשרירי
הוצאתהארץ.פנידייך:אשר

-ריתמוסיהמאוחרבוץחקי
עמ' 89 . 1999לשירהסרוח

כוחםסודטמוןבההשחורה,הקופסא

מסתתרתהארץ""פנישירישל
השירשלהחמישיתבשורהלדעתי
כותבדייךאשרהזית".עץ"תחת

ובמצבהעץ".בצלהתאבד"הזמןשם:
עםלהתכתבהיהיכולהעץ""צלאחר

מתקתקהיהו"הזמן"פסטורליות
השקטיםאתצללאותומתחת

יורהאחתמלהאבל .שבתקתוקיו
ואניהשלווה,גוףאלנותבכדור

הוא,העץ"התאבד",למלהמתכוון
אתנוטעתבווהבחירהזית,עץאגב

מאודבאדמההשירשורשי

החלילכמואוליארצישראלית,
התחושהכמוואוליכךאחרשיוזכר
להיותיכולורביןראובןשלשציור

הזה.השירשלהגלוילרובדתאוםחא
הארץלפנישמתחתהשניברובד
הזההשירשלהאמיתיהסיפורמתנהל
"פגיבכלל.הספרשלואוליבפרט
הנפשחשבוןמחברתהואארץ"

המתמטיקהעםדייךאשרשמנהל
 .ישראלבארץכאןהחייםשלהסבוכה

אתכולאותמחברתבאותההמשבצות
שלהכפללוחאת Iהחרדיעברו

שהמגילותהתחושהואתהאהבה
שבריםהןחיינושלהגלויות

לאידיאתעייף""נוףביןהמתחלקים
האלהלשבריםקוראדייךה"סגולה".

מחלחלתהסדקים"ומןסדקים
כאיזמלחדהשלוהשירההיסטוריה",

היאהארץ""בטןאתחותכתוכשהיא

מתרוצציםלאומים;שני ... "מוצאת
אחתברירהמאיןמסוממים/כעוברים

ובאותהממנה",החשוכהלרעותה;
עלהוכחהגםמציעהואמתמטיתרוח
לתרגיל"הצעההשירהשלילה.דרך

מתחיללמתחילים"במדיטציהלאומי
הואהיער"לאהאלה:בשורות
הואהעפרלאחיינו/בסבךשתועה/
אנחנו/אלאמתינו;עלשמכסה/

תבואהים,יבואבהמשך " ...אנחנו

שלוהשירההחלום.ויבואהשתיקה
שירהיאחלום,לאותוערששיראינה
מתבשלעליהלאומיתלמיטהארס
מתרחשאחרתבשילחלום.אותו
ימי"רביםלעבר.ההווהשביןברווח

בשירכותבהואהעלומה",ילדותי
בסירלהם"התבשלומילדות","עוד

 " ...רותחיםמריבהמיבתוך /המרק;
סירלאותוהמושטתהשיריתהכף

מציירדייךמאוד.ומרגשתמדויקת

בליהשחורהמילדותוהמעבראת
שלוהתיאוראפור.גוניעללהתפשר

"פניעלמציירוהואומתגעגעחד
היודעקול Iהייחודיקולואתהארץ"

קסםאתגםוהלחישהעוצמתאתםג
 •הצקעה.

סומקרוני

הוצאתהארץ.פנידייך:אשר

-ריתמוסהמאוח.רהקיבוץ
עמ' 89 . 1999לשירהסרוח

שזכהותיקמשוררהואדייךאשר

עדיצירהשנותושששלושיםבשמך
 1ויורדעולהמעורב,ליחסהיום

כפרופ'עורכיםהיולשירתו.באשר
שירתואתשדחומוקדגבריאל
הדרךבאמצעואחר-כךדרכהבתחילת

אימצו-השמוניםשנותתחילת-
ספרושזהוכיווןחיקם.אלאותו
פרסםאשרזה,משוררשלעשרהאחד
המוספיםבכלהשניםלאורךהרבה

עקרונילדיוןלקרואישוכתבי-העת,
החדשספרובעקבותדייךשלבשיריו

הארץ"."פני

הואדייךאשרכיבתחילהכברייאמר
אתרואהאשר Iמקצועימלאכהבעל

מלאהמשרהכמעיןבשירההעיסוק
משמותבחלקלהציץדיהחיים.לכל

כדיהשניםלאורךשפרסםהקבצים
<עםחדשה"'חפיסהזו:עובדהלראות
נייר"על"עבודות ) 1983עובד

המבחרוכן ) 1988(זמורה-ביתן

אלהקבציםשביביןשפרסםהמקיף
(ספרית-פועליםהשירים""סדר
משוררהואדייךאשרואכן ), 1986

מאומצתבעבודהאשרמאודטכני

לצדהשיריים.להישגיומגיע
כמוקבועיםמבניםבתוךניסיונות

שווי·בתיםבעלישיריםאוהסונטה
חסריגושייםשיריםאושורות,

שיריםשלטכניקהדייךפיתחבתים,
שירים Iכלומרקומולטיביים,

מתוספתביתבכלוהולכים:מתגדלים
נושאיתמבחינהלהאירהאמורהשורה
הראשוןבביתאםהקודם.הביתאת

תופענהבשנישורות,שתיתופענה

אינוזהענייןארבע.ובשלישישלוש
בתוךמקובעהואבלבד.טכני

זה,משוררשלהפואטיתהתפישה
הבתיםביןהמתחאתיוצראשר

בתכנים,המתחואתוהשורות

הזאת.הטכניקהבאמצעות

הפואטיקהבמרכזשעומדנוסףעניין

העבריהניבשללישתוהואדייךשל
לפניהרבהאידיומים.ופירוקלצרכיו
הגשםאחרכפטריותלהןשצצו

הפוססמודרניססייםוהסופרותהסופרים

 1ובפירוקוהניבבלישתעוסקיםאשר

עודכשכולםדייך:אשרזאתעשה
עלבארץחלםומימודרניזםעלדיברו
עסקכברהואפוסט·מודרניזם,המושג

זאתשעשהנראהמוכר:פירוקבאותו

במשחקיםשעוסקמי .ביודעיןשלא
פירוקאו Iלשוןעלנופללשוןשל

פלקטיים.לשיריםלגלושעלולהניב,
לפחנופללאותיקכמשוררדייך

והשורותהמקרים,ברובהזההיקרש

לדוגמהראוחזקות.עומדות,נותרות
"לספורהביטויעםעושההואמה

אתלתוכומגניבהואכיצדכבשים",

אותילימדה"אמיהאישי.הפן
איתילוקחאניכבשים.לספור;
ומצליח;אותםסופרלמיטה,עדר;

 /באצבע,עליהםלהחליקבדמיוני
עלצמאה;סכיןהמחליקכשוחט
השינהשדםיודע;וכברהחיה,צוואר

שמורותעדגופי /בכל/יפרוץ
דייך, ) 23עמ'כבשים<לספור " ...עיני
והפךמאודדתיבביתשגדלכמי

אמירהלומרמצליח Iחילונילאיש
אתלוקחהואכאשרחזקהאישית
כבשים''לספורמשהוים·התמהביטוי
אתלהסבירכדיתפניתעמוועושה
 .יוחלומותאתאו Iחייומהלך
הנוגעיםבקובץהשיריםרובבכלל,
הםיפים.הםהילדותבעולםבטעמ

אתחסכניותובמליםבסמליםמתארים
במקוםהילדותביןהתהומיההבדל
היומיוםוחייהבגרותלביןאמוני
מצליחדייךאשרמחולן.במקום
בשיריוהדבריםמורכבותאתלהעביר

כךכאח.דוהגושייםהקומולטיביים
הטוביםמןשהואמתוך""פרטבשיר

ירושלים/שללמטה"שם,שבקובץ:
בה /לחומה,מחוץעתיקהבשכונה
מתפילותומפותלים/צריםהרחובות
מסתייםוהשיר • /במבוכים/שאבדו

נקראים/שבטעותתשובהבעלי •
ובאויצאו /בתשובה,חוזריםאצלנו
חוטאותעינייםמזיניםפנימה/וחזרו

נקלעהשבמקרההתמימהבאשה;
מפתאתבידיהמחבקת / 1לכאן

קדושה"שלהבעהורעולההעיר;
 ,) 28<עמ'

החלוקהאתהעושהמשורראינודייך
שיריםביןהעבריתבשירההקלאסית
שיריםלביןפוליטייםחברתיים
רב,ובצדק Iאצלונשגבים,אישיים
עקא,ראאבלמתערבבים:הדברים
פוליטיתחברתיתשירההיאשירתו

באומרהנחלשתהיאוכאןמתפשרת,
שירהלכתובכדיהבנאלי.את

שהענייןהמשוררצריךחזקהפוליטית
כאשיבערהחברתי/פוליטי

קשהדייךשירימתוךבעצמותיו.

הפוליטיתהמציאותשאכןלהניח
היותרלכלבעצמותיו:כאשבוערת

למולבורגניתבנינוחותיושבהוא

עלובעיקרהדתייםעלומתרגזהמקלט
שגיהארץ"בבטן .אנשי-הימין

כעובריםמתרוצציםלאומים/
לרעותה/אחתבררהמאיןמסוממים/
נעוריהם/שחוראתממנה.החשוכה

המגילות<מןתלבין."הארץזקנת
 •השואהגםלצערי ) 41עמ'הגלויות

יתר·בשיריושלובה .לייורשהאם
שואהלאחד:אחדשלביחסעל-המידה

עייףהעולם"כאשרתקומה.למול
מזריקאנילעצמו/עםוכלממני
קשהעדיין /רנותזכרמיליוןשישה
בכל ,) 41עמ'(שם " ...זהנגדלעמוד
שיריםלכתובהניסיוןאופן,

 1הליריבאישיאותםולשלבחברתיים

כמשוררדייךעודכללהערכה.ראוי
טוב:הוא Iהסימבוליברובדנותר

המטיף, Iהפוליטילרובדעוברכשהוא
 1לצערי Iהופךהוא Iיהאגרופנ

לפלקטי.
מידתהואבולענותאחרעניין

יש .כמשוררדייךאשרשלהעצמאות
אשרכמוותיקשמשוררכךעללהצר
שיריוקובץלתוךמכניסעדייןדייך
 1לטעמיעצמאייםלאשיריםהחדש

ואינני Iאבירןמדודמאודהמושפעים

שללזכרוהמוקדשלשירכללמתכוון
לדוד",המעלית"שירבקובץאבירן
עמוסיהאזהששירמובן ,) 48<עמ'

וברטוריקהאבידנייםבדימויים

כגוןבשיריםגםאבלאבידנית:
במדיטציהלאומילתרגיל"הצעה

בשיראו ) 39(עמ'למתחילים"
דייךמתחקה ) 63<עמ'"חלומציאות"

למשורריאהשאינהבדרךאבירןאחר
הואהיער"לא •שכמותועצמאי

הואהעפרלאחיינו;בסבךשתועה/
אנחנו/אלאמתינו;עלשמכסה;
 ... /אנחנו;

לונותרמה ... " ) 39<עמ' 11
מיטתואתלכבושמלבד;בחייו

שאביולו/מקשיבהשאמוולחלום;
לו;עונהשבנואותו/שומע

רבה"באהבהבו;מתבוננתואהובתו

קצתנראיםאלהשירים ,) 63<עמ'
 .אבירןשירתעלכדיגומים
שבהם Iדייךשלהאישייםהשיריים

המתוודההדובראתמעמידהוא

האהובה,הנמענתאתאוהשירבמרכז

שיריםאלהלרובבקובץ.החזקיםהם
"עלהשירהואכזהקומולטיביים.

שלרצףהבונה ) 52<עמ'שלי"הסרטן
למערכתבאשרלביתמביתמתח

 1בשירלדוברהסרטןביןהיחסים

ותיקים,קולגותשניביןכדו-שיח
שהואאחר,שיראחד.שהםוחוץפנים

"פנים"השירהוא Iשבקובץהיפיםמן

לשירמצטבראפקטישכאן :) 62<עמ'
בשירהדוברדייך.שלהקומולטיבי

אתלובשהואכילהתקייםיכולאינו
הולךהואמכךוכתוצאה Iאהובתופני

ממני"כשהלכתלבית.מביתומסתבך
שלסוערבחיפזוןפנייךממך/הלכו

אתלבשתילילהאותו /פרידה;
בדו-משמעות/זאתלומראםפנייך;

הפגים /חלום/בתוךעליהתלבשוהן
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המבטמןאותי/שלכדוהאלה
לאובבוקרבהן;שנעצתיהראשון
לקלףמזכרוניאותן/להסירהצלחתי

עלנושאאנימאז /פני/מעלאותן
שאליומקוםלכלפניי;ךאתפני
עולםאראהעינייךדרך;הולךאני

נשיםריחלאפך/מבעדאנשום
עלעוד/ופנייךבשפתייךשאנשק

אהבה"בשעתגוףעלגוףכמופני
לקרואאפשרהשיראת .) 62(עמ'

לאהובה,שירכלומרכפשוטו,
אלגוריכשירגםאותולקרואואפשר
ייראהלאשהדברוכדיישראל.לארץ

שלמדיחופשיתכאינטרפרטציה
לגביאזכיר Iאלושורותכותב

החדשלספרכייה,השגהאפשרות
ועלהארץ""פניקוראיםדייךשל

דרוקסמיכאלשלציורהעטיפה
מציגזהציור"דרוקסלנד";הנקרא

טופוגרפיתכמפההאמןדיוקןאת

האניעםהאישיהאנימשתלבשבה
החברתי/הפוליטי.

עלטובהמלהלומרהמקוםכאן
שבעריכהנראההזה.הקובץעריכת

הספרוטובה.מכוונתידחיתה

טוב.בטעםשעריםלשנימחולק
והואהמצב""זהנקראהראשוןהחלק
והחלקהפרטי;אלהחברתימןגולש
גולשוהואשביר""חומרנקראהשני

ספקאיןהחברתי.אלהפרטימן
בתוכההמקפלתזה,מסוגשעריכה
עםמיטיבההשירים,עלמחשבה
שירהלספראותווהופכתהספר

בהיסטריה.מתוכופורציםהישנים

שלהמופלגתבתובנהבהדילוכאילו
מוללא,ומההקיברנסי Iיהביובהדאם

הפועמתוהנושמתהחיההפסיכולוגיה
קץעדלפעוםתמשיךוכנראהבפנים

לדכאהנסיונותכללמרותהקצים,
שלובשרו"עצמוהסיפוראתאותה.
ממשיותר.אפילואהבתיאביו"

אישי.באופןהזהבסיפורהתאהבתי

ואחותאחעלסיפורבאמצעות
עשיראדםאביהם,בהלווייתהנפגשים

רמה,בידעולמםאתשניהל Iוכוחני
עוצמה,רבסיפורהמחברתמגוללת

שלאגדוליםילדיםעלומבעיתעצוב
מסרתםוכללהוריםלסלוחמסוגלים

המאוסיםהשינוסיםאתלהכחידהיא
 1ובשרועצמו Iאחריוהשאירשהוא

כאילו .מותואחרידרכואתשימשיכו
כיההורה,שלהביולוגיבמותודילא

גרורותאיזהבךישאירהואתמיד

הריחוקמכוערת.וירושהמתועבות

הסיפוריםנכתבושבודיווחיהכמו

אתגםומעציםלעוצמתםתורם
והקלאוסטרופוביתהקשההתחושה

גםמוסיףבעתובהמייצרים,שהם

שמחביאיםהקטנותלהפתעות
שליופי Iהכולבסךבתוכם.הקטסטים

 •ספר.

ישראליעל

IJ 
ו

 •ומעניין.חזקטוב,
יגילרן

מדערקלא
בדיוני

עדן,לגןהדרךהראבן:גיל
כתרהוצאתכותריםסדרת

עמ' 200 , 1999

 1הראבןגילשלהחדשספרהאת

מאשריותרחיבבתיעדן"לגן"הדרך
מצאתיתמידהקודמים.ספריהאת

מעניינותתמותבעלתמחברתשהיא
ממששלאאףפסיכולוגית,ותובנה
ופעמיםבכתיבהאותםלממשהצליחה
דידקטיותשלבסוגנכשלהמזומנות
ממשהיאשהפעםלינראהמעצבנת.

הקצריםבסיפוריםעצמה,אתמצאה

סוגיותהמעליםעתידניים,הכאילו
ופסיכולוגיותפילוסופיותאתיות,

ויפים.צלוליםטקסטיםבאמצעות
הואסיפוריהמתרחשיםבוהעולם

וירטואליעולםזהו .ממשיבלתי
מהעולםכחלקהנראה ,וקיברנטי
אבלהמד"ב,ספרותשלהעתידני

הראנןגיל

עדןלגןהדרן

 ! iii ~ · • ~ I!· ~ ·-" ~ ~י- ....--. r ~ Bי 1 :

wi 11 ,•י 
--11 ~--Jf 
 ' ·'t · ~ iב~ •. ~.·. • .•. ~

סרוח
 \.,,., .rw,םתךכן

פנטסטיספרותיעולםבונההיאבצעם
ריאליססייםמחוקיםעצמו.אתשניתק
כנראההדמיון.שלוקחלאןוהפליג

העניקבכתיבה,אותהששחררמההזש

להמריאלהועזרלטקסטיםתנופה
ככותבת.

כסיפוריהטקסטאתלקרואשינסהמי
ניכרחלקיחמיץבדיונימדע

זהגםאבלהסיפורים,ממשמעות
אתגםישולסיפוריםמאחר Iאפשרי

נחמדיםסיפוריםשלהזה,החן
בהםשישאלאמד"ב.לחובביוקריאים

מהותעלדיונים Iלמשליותר.קצת
יחסיהאנושיים,הקשריםהקיום,

שהולךבעולםונו'הורים-ילדים
עמדתה .שלובתכניםמפלצתיוהופך
שיפוטית-דווקאלאוהיאהראבןשל

 1ולאורושלספרובנוסחמוסרית

אולהתריעבאהלאהיא , 11 1984 "
המודרניזציהמכותמפנילהזהיר
במילניוםראשינועללנחותהעומדת

תמימה.כךכדיעדלאהיאהבא.
להיותמצליחההיאהזהבקובץדווקא
בטקסטיםמאשרמתוחכמתיותרטיפה

היאמשמח,שהכיומהשלה.קודמים
המסוים.הדידקטימהטוןנחלצה

באותהאהבתיהסיפוריםכלאתלא
היואהבתי,שלאכאלההיומידה,
אבליותר.קצתשאהבתיכאלה

אקחשאותםסיפורים,בשניהתאהבתי

סיפורהוא"האטיים"זמן.להרבהעמי
פקחשלמנסומנקודתהמובא

אנשיםגריםבהןבשמורות

הנקראים"פראיים","פרהיסטוריים",

לעולםלהביאהמתעקשים"האטיים",
והמקובלות,הישנותבשיטותילדים

שאנשיםשניםכברהזהשבעולםאף
כאלה.מיניוכלעצמםאתמשכפלים
שמורותבנוסחבשמורותחייםהאטיים

לשאריתגטאותמיןהאינדיאנים,
אשהמראייןהפקחהנרדפת.הפליטה
לשדהנצמדשילדפראית,כזאת,
המחשבותאחריעוקבוהטקסט ,הגלוי

שהואבשעהוהמוסכמותהמצונזרות

תקנותשלכךכלהבוטהבהפרהנתקל
הפרימיטיבייםהרגשותבעודהמקום,

מצאלחחסלמאן

לאהבהספרבית

f י~ס?~סרק~ת~ס~;יב~ 
 1 ט~~~חס~לדים 'ר~ Qס~ית 7

עדתכמ;לה, 1תעמבסרטי
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• • --: T • • :--:• 
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שקושריםיתד

סירהאליה

הוצאתהיורשים.שרון:יוסף

 63 • 1999ולמסהלשירהקשב
עמ'

שלבספרולשיריםהרקע""סיפור
ההוריםאחרוןמותהואשרוןיוסף

היורשים.על-ידינכסיהםומכירת
זומנו/שאליוהמעמדלנוהתאים"לא
לכודיםכמו /משפחתית,חבורהמין

עמ'ההורים,שלנכס(מוכריםבמחזה"
הראשון.השירשלפתיחתוכך . ) 9

החוצה"כולנוהמסיים:השירואילו
המונהואלהעיראל / ... ,מדודבצעד

 /פשוט,נתראה.ועוד ,, / / ... / / ...
המרחקשחלף,האבלנתראה.//עוד

אתכעתשחוצהואתה/ ,לעבורשאין
פנויותשידיואיש / ... / ... .הכביש

 .) 58 • 5 7עמ' I<בעירבתנועה"והוא
מסיפור·משהושלפחותלהניחיש

שלאישיתחוויהאכןהואזהמסגרת
הרגשות, ,המעמדתיאורי •כותבו

שיהיומכדיאמיתייםהתגובות,

 ,מקוראיוחלקגם ,זולתוגםבדרים:
מסגרתזו .זאתועם .אותוחוו

עיקר.לאודאיבלבד,
השיריםפרקישנישלקריאתםבמהלך

אחרעוקבשאתהדומההראשונים

הרגשות,התגובות,ההתרחשויות,

אבלאחד.דוברשחווהוהמחשבות
נוספיםדובריםשישנםמסתברבמהרה

אחיםדודות,אמא, .המשפחהמבני

פריטיבעקבותעוליםהללוואחיות.
 /צלחות"שש •ההוריםשלבונםעז

נדרךעודואתה /.ספלים,לששה
הממתינים,מהספריםבושכמו / ...

השלטוןביןהרצפה.//עלערמות
וריססר /המוסלמיתלפלישההביזנטי
עלספרים / ... /כיסא,עלמחכה

שלפנינו/והאתגריםוהתקומההשואה
(נדידת ,, ...למקוםממקוםעוברים

בעקבותובעיקר ,) 25עמ'הסרוויזים,

(כמהמדי"הרבים"התצלומים
 ) 21עמ'לשמור?אפשרצילומים

צילומיםההורים.אחריהםשהותירו
אישי)מניסיוןיודעשאני(כפיאלה

להשאיןכאבןהטובבמקרהנותרים
והריהםמזלםששפרישאבל .הופכין

אףואחריםרחוקים,זכרונותמעוררים

להשערותמוצאנקודתמשמשים
שבהם ,שלפגינובמקרהכך .ולדמיון

מדומים)או(אמיתייםתצלומים

המשורר-הכותבכמאמצעותהופכים

לפסיפסמגוונים,אנושייםלעולמות
עדמאז-ומשםובמרחב,בזמןהמתפרס

למציאותכשמעבר ,·ועכשיוכאן
בעוצמתהמתבטאתכלשהיקונקרטית
הפנימית.המציאות

שרוןמהרהרהמשפחהבניבאמצעות

רק"כולנומוות:ועלחייםלע
שלנכס(מוכריםזמן"שלהבלחות
קורההרידבר"כל ,) 9עמ'הורים,

תוכללאולעולם /אחתפעםרק
מהגינה,(לימוןהמוות"אתלמשש

שלטיבהעללתהותומרבה ,) 11עמ'
ירשתימהמורשת:ועלירושה
נמכריםהחומרייםהנכסיםמהורי?

להם?מעברנשארמהלנו,ואובדים
מפתחעם/עוד.דוהה"הבכורה

ולצאת/לנעולכברמוכנהשלוף,
אתהיוםשללקונהשהראתהאחרי

 /המנורה,מאחורי /שם,"הנכס":
להיותחייב / 1העץומחיצתוהכורסה

קשראיןהוא?/מהאבל •משהועוד
אוהבים"הוריםלביןישןכיסאבין

דברים"יש ;) 14עמ'שחסרה,<זtמם

אותך.שלוקחיםדברים/ויששלקחת
שקושריםיתד / 1נישואיןשבלב,דבר
 ...שאינםהורינוכמוסירה;אליה

 ,) 43עמ'עשויים,כברחייך(הרי

אינו(שרוןפואמההיא"היורשים"

ספקאיןאבל ,לספרוכךקורא
תמונההמגוללתפואמה)שלפנינו
פרטיעולםזאתועם .רחבהאנושית
שרון .ואישיופיוטיפרוזאי Iמאוד

ללאאך .ומיוחדברורבקולדובר
בוחנתבעיןדבריםתופס ,קולהרמת

תמונות)מעמדים,חפצים,<עצמים,

ושיחות(שיחותשומעתובאוזן

אתהמרכיבהשיריםומחזורפנימיות),

אוסטילסכצילומיאםבנויהפואמה
(לאוגר)ברחבותמתארכים,כשוטים
(אדאג'ו).אישיובקצב

ומורגליםמפונקיםאנושאיןספר
ייצאבוהקוראכלאך ,שבכמותו

 •נשכר.

שביטשייעקב

אלמוגשירה
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תומרבן-ציוןשלפרוטומה

 6-+מעמ'המשך-+

ארוכת-חיוניותואתתורםהשירים

ו"עזהראשך"תחתב·"שמאליהשנים
ישמשופץ.תחבירעםאהבתך"ממוות

 1העכשיושלמקורשורותהרבהגם

הייתילאאתשבלי"באשהנשרף
לוהטות:ושורות ) 90(עמ'יודע,"
 / 1המאפילבבשרךשמשעוד"כמה

ו"הלילהבשפתייך",עודתותכמה

היפהעורעוטההמוות/עםשכבתי

העיקריהנושא .) 94 • 90(עמ'בנשים"

אתהזכרתיוכברהמוותשובהוא

אתהמסייםהמתים",מארץ"מכתב

"וכלהוא:שלושהמוטו Iהמקורשירי
ישביאליק.ח"נשלגרדום"ליהארץ

"עטףלתפילה:ברורזכרבשיריו
 ) 119(עמ'התפללתי"עננים,טלית

שחרית"לתפילתכיהודי-יום"יום
והשעריוםפנה"כיאו ,) 104(עמ'

יום-מתפילת ,) 103(עמ'ננעל"
אתהופךלאזהאמנםהכיפורים.

שללזכרו"הנראך Iלמאמיןתומר
עודהו"אינותו ) 121(עמ'אלוהים"

מציאותועלמעידים ) 113(עמ'פה"
בו.הכופרשלבלבוגםהאלוהיםשל

לספר:השםמקורגםמצויזהבפרק
כולוהמוות"מלאךעיניים","מלאך
 )'כזרהעבודה(מסכתעיניים"מלא
בספר.שורותהרבהמאכלסוהוא

שבעמ'"מחבואים"השירבתחילת
המוות",עםמחבואים"שיחקתי : 100

העמוקבמחבואי"אי-שםובסופו:

קטןילדמתכרבלעצמי;שלביותר
בביטויעיניים",כולובשנתו/שגם

מלאךבומביטהחושך"מןמפורש,
לאואליויראהו/שמנגדהעיניים/

 .) 117עמ' Iופראיזקן(אישיבוא"

רבתהיאתומרבן-ציוןשלשפתו
מספרותיונקתהיאובעיקרהרבדים

הברק""אכחקודש.וממושגיקדומים

של/צחוקומסתיר/"הלילה ) 31(עמ'
שכיחיםודומיהם, ) 41(עמ'השעיר"

ביטוייםלצד .שלוהבחרותבשירת
זמנו:ובנישלונסקימשלשאולים
השוקת"אלהולכתיחלומותי"סייחי

והרווי"השקר"אדמתאו ,) 33(עמ'

המולךנאק/"כשורוכן ,) 40(עמ'
שימושוישוטוש.בהשפעתהשחור",

לא-"הדוורכמויומיומיתבשפה
(עמ'ועיתונים"גיוסצווייביא/

ולאהכליםאת"שברוכמוסלנג ,) 39
בשירים ,) 23(עמ'משחקים"

מןמושגיםמשובציםהמאוחרים

ל"קריסהמודעותוישהטכנולוגיה
הגנטי"הצופןמערכותשלגמורה
 .) 114(עמ'

תומרשלהמקוריתשירתובהערכת
השמחהמשורותלהתעלםאפשראי

--הילדים"אבלכל-כך:הבודדות
גבוהמגדלבונים Iבחולהמשחקים
עמ'עולים,(שיכוןבקול"וצוחקים

במעשהכמוהחייםערךוהכרת ) 34

וכלבפיהעפררוגש/קסבה,"נמלה
הנמלה,אל(לךנפשי"ברכיכולה
החורףאלההליכהכנגד .) 99מע'

באביב,מסוימתנחמהגםישהמוחלט,
נקרא"סביבמלים:הפותחבשיר

ומסייםמעלה---"שללישיבה
עירום"אביבמנחםלמטהב"אותי
ברורהכולםועל ,) 18עמ'(נדנדה,
המשורר:שלהעצמיערכוהרגשת
לאאךעולם/בוראבלי"אפשר

 ) 106(עמ'מלים"בוראבלעדיך/

 / 1מתוכיוצומחיםעולים/בי"ואתם

שורות- ,) 37(עמ'עפר"הייתיכאילו
בתחילתגםהמצויותאלהשיר

וגםתומרבן-ציוןשליצירתו
קיומהעלמעידותהאחרונים,בשיריו

אני"עירוםהחייםאפסותתחושתלש
שלנחמהנצנוציעםלהיראות",הולך
ושם.פה

שבספרתומרבן-ציוןשלתרגומיו
והופרדועצמובפניבפרקכונסו

שיריהמקור.משיריבולסבאופן
"ד'רמתוךרובםפסטרנק,בורים

היטבשתורגמו ,) 1957 (ז'יוואגו"

ובמצלול.במקצבמורכבת,בחריזה
האורנים,המרובים,הנוףתיאורי

ממראותהםהשלג,פתיתיהזמיר,
איתם.מזדההוהואתומר,שלילדותו

אתלתרגםבחרהואבמקרהאל
השיריםמאותמתוךהאלה,השירים
פססרנק.שפרסם

מאוקראיניתמתרגומיוהובאועוד

 1פאבליצ'קודימיטרושללשירים

האוקראיניםהמשורריםמחבורת

שלושההשביח.העולםמלחמתשלאחר
מתוךתומרידיעלתורגמושירים

 1עלמין"ר"ביתעבריות""מנגינות

האל"צועלהמשוררמקונןבהם
אושוויץ"אשועלנשגבת",שבינתו;

 1ברקואיציק,את----שכילתה---

שדולר", Iשמיל
שלתרגומיובספרהובאוכןכמו

 1הנובלפרסחתןשללשיריותומר

השניבחצישנכתבו Iורסקיבריוסף

במיתולוגיהעוסקיםשניים .המאהשל
בן-ציוןאתגםשהעסיקההיוונית,

העוסקיםהוא,(ושיריותומר,

ביןהםובקרברוס,באיקרוס

המקוריים,)בשיריולטעמיהמעניינים
ברודסקישלאחריםשיריםשישה

חבל .זמננובןהעולםבבעיותעוסקים
משלתורגמושיריםמעטכךשכל

הרעיוןבעינייפהזה.ענקמשורר

שלמשיריוהמקיףהמבחראתלחתום
שלמשירובשורותתומרבן-ציון

העתיד.זמזום/"שומעברודסקי:יוסף

בשורשיוציפורניהמום/ Iארעד

 ,) 154עמ'(קוינטט,נעוצות"

ההופעהעל'קשב'להוצאתתודה
שלפרוסומהזובינתייםהזאת.הנאה

השניספרוכשיופיע Iתומרבן-ציון

ספרואתשלומחזותשנישיכלול
ליהנותנוכל 1מלח""דרךהפרוזה
בשלמותו.תומרשליצירתוממכלול

• 
שתלשמואל
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אהבה,ליקריגררביץ':ניצח
 1999 77עתרןספריהרצאת

התקפהלזהקוראיםבכדורסל
שורה,מספיקהבשירהמתפרצת.

מנועאתלהפעילכדי Iספרבפתח
השירית.הרוחהרוח,שלהטורבו

"ליקויאתפותחתגורביץ'ניצה
במלים:החדש,שיריהספר 1אהבה"
במלההכול",ממני/לקח"שיר

מאהבה"יותרמתכוונת:היא"הכול"
מבטלתהזאתההכרזהמפשרה".יותר/

עלהיאהשירההעונה.סוףמחיריאת
גבהאתמפקירההשירההקופה.כל

אותה.שידהירמיישבשעליולאוכף
מקומותאלאותילקח"שירוההמשך:

בוניגנוהיום.עדמהם/חזרתילשא
היומכסףתופיםוגםופסנתר;כינור

זורבהבמידהבו."היוחלומותבו/
אינההשירהמאוד.רומנטיתפתיחה

החייםהיאהחיים,שלפרטו-קופי
אתהזה,האומץאתאוהבאניעצמם.

שהמליםההרגשהאתהאצבעות,כיווץ
המראהמולרקהקסםאתמחפשות

הזאתולמראהדמותן.משתקפתשבה
בביתנולדההיאמסגרת,אין

יודעתוהיאלזכוכיתהחרושת
לפניהזמןפסקהיאשהעדינות

הדקירה.

אוליהואאהבה"?"ליקוימהואז
בניצחוןמאמיןהחושךשבוהרגע

היאאוליולכןהשמש.עלשלוהזמני
מסתירכבד"צלבשורהשירפותחת

"אניובהמשך:הראיה"שדהאת

זרה, /דלתטורקתהביתה. /הולכת
שריטותעמוס /זכוכיתחלוןמשאירה

שעברה."מהשנה/קפואגשם/זבות

הזכוכיתנטרקת,דלתהיאהדלת
לדם.מטאפורההואוהגשםשרוטה
בגובה"הולכתיותר:רגועההמשך
מקרוב.הגשם/אתמריחההאדמה

תוךאלנכנסת/חיבגשםמתרחצת
ילדותיאתפוגשת/ירוקגבעול

הזההפינג·פונגונרדמת",השכוחה/

הנוסטלגילרגעהמוחשהרגעבין
הילדותהטריקה.אתיותרעודמחריף
האורהיאיותרירוקממקוםשנגזרת

רקעכשיוהמנהרה.בתחילתשהיה
המנקדהכאבשלהביוגרפיהחושך.
בעברהחלהלאהספרמשורותרבות

ניצהכותבת"רע"בשירהקרוב.

ועץהכאב",של"ניניוגורביץ':
שלאאבלבשנים.מתעשרהיוחסין
גםישהזהבליקויטעות:תהיה
העינייםעצומתוהאהבהאהבה,

ידברוהמליםשבולרגעממתינה
"ברקהשורה:למשלהנהבשפתה.

להיתפסקלבארנקי",נעול;כבוי
לשכוחאסוראךול"נעול",ל"כבוי"
המלהאתאמרלאעודשהברק

בתוךאחרות:במליםאוהאחרונה.
 .בענןהקשתגםמסתמנתמטראותו

גורביץ'ניצה

אחכהליקוי

בו",שהתגוררהיחידוהייתי

שלמטר;שהגיע"עדובהמשך:
היסוד'.'עדאותו;שהחריבמלים/

הזמןהוא Iהחסדזמןהואהמצוירהזמן

לעצמולנגןהמשורריכולשבו
של 3מס'ברנדנבורגי"קונצ'רטו

להתרחשותבמזחולהמתיןבאך"
שתישאהספינהאתלעצמהשתתפור

בזמןהאוקיאנוס'.'לב"אלאותה
בצבעיצבועים/"השמיםהזההחסד

באקוורלהמרדהואהגואשגואש'.'
מדורה;שלמ"ריחהמזכרתוהוא

גיורייודעאלהברגעיםרחוקה",

הכובע.בתוךהפילאתלהסתיר
יותרחזקהטבעהאשליהאתלצייר

עירשלההתנצלויות/מ"רחוב
החטאים",

ז'ורז'פעםאמרלהתפלל","הרצון
שיריותפילה'.'מיןהוא"גם 1ברנאו

בכוונהמתפלליםגיוריעודדשל
במפההירוקיםהקוויםהםגדולה.

אתטשטשההצבעיםשמפולת
הואהאלהבשיריםהיופיגבולותיה.

המנסהבשפהבקצה,להתפללבניסיון
בדרכההמנסהבשפההטבע,אתלרכך
 • •בחושךלשרוקשלה

סומקרוני

השריטהאתמתאראהבה""ליקוי
שלהטריטוריהבתוךאך Iבחושך

האהבהיודגםמקופלהשריטה
 •הדם.אתלפייסהממתין

כזמןארמון

מצויר

הרצאתיקיצה,גיורי:עורר

 1999מחוג

במכחולשיריואתמציירגיוריעודד
במים,השערותאתסובלהוארך.
בשינילנגוסלמליםונותןבצבענוגע
העיניים.מולהמונחהנוףאתחלב
מהעולםלהתפעלהיודעמשוררהוא

המלהאתללעוסלמדלאשעדיין
מדרבןשעדייןמשוררהוא"אספלט",

אוהבאניכסירה'.'באגםל"שוטברווז
מכיווןאולישלוהמכחולנגיעותאת

מדפדףעדייןגיורישעודד

"הנסיךשלהתמימותבקילומסרז'
שמעברלעולםעיוורלאהואהקטן",
להסיטלונוחאךפסטורליה,לאותה
בירוק.וילוןאותואתולצבועוילון

"ארמון",בשירוכותבהוא"בניתי",

מצויר/בזמןניירשלארמוןלי

רביביתומינגה

חלומותשני

.1 

ל.ילהליף f~ת n;7 י~~
אתואתה

: -T -: 

אניואתה

 י~~י;ם~ל ·ר~ :ל~
מ;~את

fo/ ןףר;ת~r לiJ ך~ד~
החלפתישנברעים t:במ

 . :-:·: ז:·: ·ז--

מאזפעמיםעשר
זהמה ..ל;ם, nזה.מה -:· :--... 

מציא~ת.זהמה -:· : . 
מ;צאאבימהזהמציא~ת

: • :• T :-• •• 

.11 

מהזהמציא~ת
: . ... -

ממותמרמ;צא-אני
 •:ז .- ·-: ·:

האשהאת
:• T • T 

אתשאתה
:• -T -: 

אנישאתה

ל;ם, qה i~ה
.ןה,~ה

q .ל;ם

לחא~~לן~יר
 ~~~ל~םמ;ל
 . ~.חלי~ין~י
ני.להלהלהלה
 • ;~,היה Tהלב

-•• TT --

אב~,א;בךנ~ט

ה, f ~ר~לא~~ךץ
חשם

T :-

םל;ם,~ת;ךמ;זוי'
 . . ..... .ליא;מרת
רעהאחתרעה

~~לה T~ה- ~ו,!~ךל
 ..ס~להן~ין
לה.להלהלה
q .ל;םT T 
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הגרףגלות

שלכיתרמקראקן:אליזבת
ארב,איריתמאנגלית:הענק,
עמ' 276 , 1999ככלהוצאת

אתבפנינומביאהענק"של"ביתו
 ,פגיביןשגדתיהלאהאהבהסיפור

עוקצניתבודדה,רווקה,ספרנית,

נערג'יימס,לביןומיזנטדופית,
האדםרבות,בשניםממנהצעיר

פוגשתכשהיאבעולם.ביותרהגבוה
היאבהבספריהלראשונה,בו

עלספריםקורא , 11בןהואעובדת,

כשלכבדוגובהוקוסמותתעלולי
 , 20בגילמתכשהואגבוה.מבוגד

שנישלבגובהכורחועלעוצרהוא
ביןסנטימטרים.ואחדושישיםמטרים

כמתבקש,הוא,חייומפעל ,לבין
סמלייםכבסירנותהמלווה •גדילה

ללמודהואחייהמפעללהצטמצמות,
פחותקצתבשפהאולאהוב:
דלפקמאחודיחייםלהחליףאצילית:
וקטלוגמיוןמערכותונבכיההשאלה

שלשמחהוחסדיבודדיםחיים .

נשיקותעל"חלמתישמעידהמישהי
 ,אקבלשלאוידעתיאקבלשלא

כשציפיתינפשמדתונעשיתי

דווקאלאו ,אותייאכזבשמישהו
בחיים · ) 33<עמ'מסויםמישהו

הידיד-אהובבאצעותחייםמתווכים,

עדהופכתהיאשבעבורוהענק,

חיוניתלבת-לוויהובחריצותמהרה
ביותר.

סנטימנטליות,ביןהמוזרההמזיגה
עלגורפותהכללותמיזנטדופיות,

האנושותשלההתנהלותדרכי
ואלפימנוכרת,דיהספרניתשכלפיה

בתופעותוהתבוננויותניואנסים

ענקביצירותגםכמומיניאטוריות

ג'יימס,בעיקרהטבע,שלמפוארות
מנוכרתבשביליחיתהכמובן,

אצלישהתעוררההציניותוטרחנית.
אתלחלוטיןכמעטחסמהכתגובה,
בעיהאמפטית.קריאהשלהאפשרות
העידנותלמשלהיאאופיינית
כלפילספרניתשישהעצומה
הבדידותעובדתכוללעובדות,
רושםשיוצרתעצמה,שלהוהצחיחות

למעשה,אבלעצומה.כנותשל
שלה,הנדאטיבשלרביםבחלקים
מדהים,בעיוורוןהספרניתנגועה

יעילכמחסוםבטובתושלאהמשמש
פחותחיתההכלשבסך ,אהדתיבפני

העובדהלאודמתבקשת,יותראו
כתודעה •אותהבעיקרשליוויתי

קטנהלאכמותלאורך •וחתוהמד
עמודים.של
לאמפטיותהתגעגעתיכךכדיעד

לחלוטיןמסכימהואני ,שליהטבעית
בעיקרנעשיתשקריאהההשקפהעם

הפניתישלבסוףעדהזדהות,על-ידי
אחדאל •אחרתלכתובאותה
שלחווייתייםהרעיונייםריםימהצ

מקואקןאדיזנת

הענקשלב'תו

• 

ג'יימסאתשנישקבפה ,ובידי

מרחב"שלשפעבו.שאחזוובידיים
 .) 276 • 275<עמ'

לקיוםיחסיכמובןהואהזההשפע
פגישניהלהמוחלטבאופןהמנוכר
גופובתוךחישלאמי •לכןקודם
הקיצוניובמקדהלהתקיים,דקיכול

אפילו ,פגימצליחהכאןהמשורטט
בחייםלהיאחזהמשופדת,בגידסתה

אפילואוליהזיכרון.באמצעותדק
להשמאפשרמה .הגופיהזיכרון

לאאבלהענק,שלבביתולחיות
מקוםבכלוחייהחיותהאתלממש
 •אחד.

גרררותי

 'י'= 1

~ 

הגנישירי

ספציפית,ויותרלגוףהיחס •הספד
לתודעההגוףביןהחציצה

שלבמקדהההרסניות.ותוצאותיה
פסיכולוגיותנסיבותשלתוצרפגי,

שלקיצוניתנציגהגםאךפרטיות
מאמינה"אניהמערב:תרבות

מראהבגלללאמתאהביםשאנשים
 ] ... [ידעבגללאלאגודלאוחיצוני

הניכור ,) 19<עמ' 11אהבההואידע

הסוהרהואשלההכאובהגופני
הבדידותכלאשלמשמעותיהיותר
יותרביטויישג'יימסאצלשלה.

לפערינוראויותרליסודי
למוח.הגוףשביןהתקשורת
מתשג'יימסחשבומהצדהמתבוננים

אבלעצמו'שלעודפתמכמות
בכלשלטלאשמוחומפנימתלמעשה
ובעיההעצום,גופותפקודי

התחתונותבגפייםלמשלעודדהשחת
המרחק Iלידיעתוהגיעהלאבכלל
למוות.ולבסוףתחושהלחוסרהביא
הלבתשומתבמרכזשעמדהנער

עולמהכלאתשהווההכללית,
 1דרכוחיהשממשפגישלהדגשי

ושכניו,משפחתועלאהובשהיה
מונומנטליאובייקטאפילושהיה

המבטיםמהזנחה.מתלהסתכלות,
שונות,לזהותכדיהספיקו

היולאאבלרפואית,אבנורמליה
רפואיתחסותלעניקדייםחודרים
ממשית.

הקונפליקטואליההתדחשותיבציד
 .הספדאודךלכלמקדאקןמטפלתהזה

נישואיואחדימפתיע,המעטבסיומו

הודות,שלווריאציהפוסט·מודטם
שהיה Iבמחסןלחיותפגינשארת

שאותוהענק,שלהמאולתרביתו
 .הנצחהלאתרהופכתהיא

היאהזאתהמוגדרתהסביבהבתוך

לגופה.יחסהאתלבחוןמוסיפה
עצמיאתלמשוךמנסהאני"לפעמים

 ,] ... [יכולהאנילפעמיםגופי,לתוך
עקשן.צלוןכמוהיאישותיאבל
היאמתרופפת,שלישהאחיזהברגע
אחריהומשאידהבמהירות,נגללת

בראשיחיהאניקלוש.רוחמשבקד

~ 
~~ 
~ • 

.ר~ע 7 ע~ר.~~ליוליק;ךאה~א
 ך.ל~~~;ךש

f ;ב#ע;תקת 9~ןנ:יי-פ;זךי~ה:מiיו~~
ה~רבנתיבאבלמופנ~,ה;לכ;ת ,אליובא;ת

- T T '-לה~אר iעצמ•אתמכריחה~א" ;;

 .. T • :~נ~י~ל ••ת~~י~•ד: i9~ק;ד~י

• 
בעצבבאתיאניההיא~בפעם
 .......מד.בכעסמלאבאת. ~,-תא

מזה.לצאתהיה-יכלל~ב iט Tדבר ם;~
T T T TT T •• •:• 

 י~;ב~ע~א;~ףח~;~נ:יי י~~
ף 9 ~~~ת י~;ת~:רי~ ה~~
מזה.יצאלאט;בזבדש~ם

ןר;~ךתר~ה.ע.י T;~קלסתד i~סר•
נכהבכיתישלאשנים

• T •: • T • T T 

יאמר~שלאה:ז;רדיםהמיםאתהשבעתי . : -: . ... --· -: . ... : 

 .אהבתי
 . ז-:-

• 
ברננתנ;סעאה~בי

 ......ז-- .. .-:

שרשרתעמינ;שאתאני

~ i יז "י;~הt~·ךם·;·ר~~ ;לp, ל~;י;ת
 ף~~~ף ח;~~ ח;~ ~נ~~~~ה qס~

~בכיב~ישבנ~
: - T T • 
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 s~ו
האחרשלוהפילוסופיההדובפו ~ 1~

קרינסקיאביבה

חוסרל*ארמונועל-פיורוקנגחבסיפורקריאה

שניםושלושכשבעיםכיום,ם ~
ך,ךבוו'ופךהספרפרסוםלאחר--~ יכוליםאנו ,מילןא.א.מאת--=-
אתלהכירניתןכיצדעצמנו.עלבולקרוא
לבנותניתןהאם ,מאיתנוהשוגה ,האחר
זהותנואחרים,סובייקטיםלביןאגוביןגשר

שאלות,אלה-נקבעתהיאוכיצדמהי-
אתעדייןמעסיקותוהן ,מילןאתשהעסיקו

בפרט.הישראליתזוואתבכללהציבוריות
וקהילתקנגהסיפוראתבוחןזהמאמר
"פובספרהשביעיבפרק ,ביערהחיות

,i בייקט-אחרסרליחסימבחןכמקרה ,נ"ך. 

פר-המודרניתבמחשבההאחר

האחרשלוהפילוסופיה
אתכולל'אחר'המושגהמודרניתבמחשבה

הפילוסופיהשבאמצעותםהמושגים,כל
שלהמבנהאתלהציגביקשההעכשווית
ה'אחר'לנושא .) Being-with (קיום-יחד".

מחשבתעלעוצמהרבתהשפעהחיתה
"כמחלץנתפסוהואהנוכחית,המאה

"אתאחר,נושאמכליותרגדולהבחדות",
 ."במסורתההיסטורייםמשורשיוההווה
אלעמוקכההיוםחדרההאחרבעיית
שאלתכיעדהפילוסופית,המחשבהיסודות
מהשאלותלהפרדהניתנתאיננההאחר

המחשבהידיעלשהועלוביותרהמכריעות
 .) Theunissen, 1984, p . 1 (המודרנית"

סיפורעלבמחקריםטופלה'אחר'נושא
שוגים.מכיווניםביערקגגה

מנקודתקגגהסיפוראתהבוחניםבמחקרים

 ,נטעןהצעירהקוראתגובתשלהמבט
ה~םקנגה,סיפוראתהקוראשהילד

עלעליונותלפנטזעשוי ,רושלהקשוחה
שפןעליהם.המאייםהזר""הגזעהמבוגרים,

משתמששהואהנשקאך ,מבוגראמנםהוא

-מזהוגרוע"הזרהקנגהאתלסלקכדיבו
שינוינגדעקרוניתבהיותו ,מהיערהנקבה"

 ) Hunt, p .•ילדותיהואהמבוססת,בחברה

) 118.1992 
מנקודתהסיפוראתהבוחניםבמחקרים

זיהוהפמיניסטיתהקוראתתגובתשלהמבט

14 

אתגבריותקריאותשלעיוותיםחוקרות
חוקריםכנגדתיקונים.להןוהציעוהסיפור

הןבסיפורהדמויותשכלשהיותהמניחים,
החוויההרייחידה,אשההיאוקגגהגברים

הןוהדמויותהאוניברסליתהיאהגברית
"גבריות"הגחותשאלה ,נטעןטיפוסים,
תכונתהוספרותית.פוליטיתמוטעות
אםאשה,היותההיאקגגהשלהקבועה

עולםלשמררצוןמבטאוהסיפור ,לילד
ניתןשבוופרה-תרבותי,פרה-סקסואלי

כבעלנתפסמסורתישבאופןלמהכבוד
טיפוחהפטריארכלית,בחברהנמוךסטטוס

לחיגרותלהתנגדדרךומותוויתורגשות,
 . ) Stanger , 1987 (מסוכנתגבריתכרתלתר

אתמפרשותאחרותיסטיותפמיגקוראות

השפעתעלכסיפורקגגהסיפור
הואלההעיקרישהאחראי-הפטריארכיה

קגגההאיגדבידואל.על-ורביןכריסטופר
ללאשלמהאינהשאישיותהכאשה,מתפקדת

בחזרזירנוקמתהיאוכאשר ,הזכרבנה

ידיעלשנחשבבנשק,משתמשתהיא ,הזכר
היאבנקמתהשלה.למיןכמתאיםהזכרים
אותוומפשיטהאוניםחסרלילדאותוהופכת
אקסבמים,אותולטבולכדיומבגדיומכוחו
בתפיסה(כברנשיאלמנטשהוא

היאהשבע-עשרה).המאהשלהקוסמולוגית
שנטלוכמובדיוקזהותואתממנונוטלת
שלההאינדבידואליותאתעצמהממנה
והבליעוהנישואיםובמוסדהאימהותבמוסד

 ) Nelsonבמשפחת-הגברים,זהותהאת

) 1990 . 
החברתי-ביוגרפיההקשרשלהמבטמנקודת

רקעעלכיבמחקר'נטעןהסיפורכותבשל
המלחמהממוראותלהירפאשמגסהעולם

עםלהתמודדושצריךהראשונההעולמית
עדןגןבסיפורמוצעמתקדמת,טכנולוגיה

פגמיםשלעדינהוקבלהשיתופיותשל
 ) Connolly , 1995 ,דמויותשלועיוותים

) 1985 , Carpenter אתלהדירניסיוןכל
כקגגהמוזרה""חיהואפילו ,מושמץהאחר

 •והרמאיהאליםשפןידיעלמתקבלת
עלוהויתורבספרהרווחתהאיגדבידואליות

האיזוןכמואחרים,עללהשתלטניסיונות
רקעעלגםמובניםהקהילהלביןהפרטבין

המעמדבן ,מילןשלגבתהמוילדותו
חדרבבסיסוהואשלושהיערהבינוני'
דאגניתמטפלתידיעלהמוגןהילדים

) 1987 , Stanger (. 
כי ,נטעןהפסיכולוגיתהמבטמנקודת
 ,רוובנהקגגההאםאתלסלקהתשוקה
ביער'צפויבלתיבאופןאחד'יוםשהופיעו

הבןשלנטייתושטבעיתכפיטבעית,היא
כישנולד,החדשהתינוקאתלדחותהבכור

ביניהםתחרותקיומובעצםמעוררהוא

) 37 . Stanger, 1987, P (. 
התייחסותאמנםקיימתאלהבמחקרים

בהםנכוןלאהואאךה'אחר',לנושא
וכיצדהאחרהכרתאופןשלהמבטמנקודת
 ,כןכמואיגטרסובייקטיביים.יחסיםנוצרים

ביערקנגהשלהסיפורפרטיאלהבמחקרים
בהשישלכידה,מסכתלכדימצטרפיםאיגם
 ,הסיפורבמבנהבסיסיותשאלותעלמעגה
דמויות,ביןבסיפורגירתוהאגלריבויכגון

 .משמעותןומהמהלשם-ואירועיםמצבים
באופןאלהבמחקריםנדוןהאחרשלהנושא
יותתרכבלשאלותהתייחסותללא ,כללי

לאחרדווקאמדועכגוןבסיפור'מרכזיות
מתקבלתהיאבחזרזירקגגההתעללות
ההבלטהמשמעותמהביער:החיותלחבורת

כלומרקנגה,שלאפריוריותכלחוסרשל
משמעותמהעמה:הפגישהפתאומיותשל

ושלזtיהשלההצטרפותאפשרותעלהדיון
בובמקוםדווקאקגגהסילוקלפרויקטינשוף
שלהחשיבותמהבסיפור:מצויהוא

רעה"כ"חיהקגגהשלהמוקדמתהתפיסה
הבלטההמקבלתרעות"חיותוכ"שתי
הקשרמהובעיקרהשביעי:בפרקמיוחדת

לביןקגגהשלהזאתהמוקדמתהתפיסהבין
משמעותמה-זהולאורהסיפורסיום

ב"פוהשביעיבפרקהסיפורשלהסיום
הרב".

הקייםהמחקרשלאלהחולשותלנוכח
פתוחותשנשארוואחרות,אלהושאלות
מוצעתקנגה,סיפורעלקודמיםבמחקרים

עם.אורבהוצאתאורלראותהעומדהאחר"שלוהפילוסופיההדוב"פומתוך*פרק
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לתתהמנסההסיפורשלהוסרליאניתקריאה
אלה.לשאלותמספקמענה

ביערהזרה",ה"חיהקנגה,שלהזרות
עלהמעלהבאופןמילןידיעלמטופלת
שלהאחר"של"הפילוסופיהאתהדעת

ידועותהיויושעבודותל'הוסרארמונו
המאהבתחילתכבראירופהביבשת

החשיבה,כיווניאתלהביןאיןושבלעדיהן
באירופה.הנוכחיתבמאהשקיימים

ההכרהבתנאיהתענייןהוסרל
היאששאלבסיסיתשאלההאובייקטיבית.

'האחר'עםלהשתלביכולהההכרה"איך
להכרה"זרשהואהעולםכלועם'הזר'

) Husserl, 1967, 39a ( איךלהביןרצוןמתוך
אחריםסובייקטיםלביןאגוביןגשרבונים
נגררוסובייקטים,ביןיחסיםנוצריםוכיצד

 ) Alterאגוהאלטרחקרהתעניינותולתחום

) Ego ת 1והא1ךר) Other ( 

בדברמהשאלהלהתעלםמציעהוסרל
בנפרדכקייםהעולםשלקיומואפשרות

העולםהאםהוויכוח,לטענתו' .מתודעתנו
לא,אובהתנסותנותלויבלתיבאופןקיים
במבויאותנוומשאירשניםאלפיכברנמשך
שנקודתמציע,הואזאתבמקוםסתום.

שכלודאי:שבגדרמהתהיהשלנוהמוצא
אתלבססלהתחילישלתודעתו.מודעאחד

שהיאזאת,מודעותעלהמציאותהכרת
שלנו.ההתנסותמושאיאתמערבתתמיד
אלאחשיבה,רקלאכולליםהתודעהתכני
ציפיות.מאוויים,חששות,רגשות,גם

האחראתמכיריםגםאנוזאתמוצאמנקודת

יחסים.עמולכונןומתחילים
מפרשיםאנוידינו:עלמתווךלעולםהאחר
 ) Husserl , •בצלמנואותוומכונניםאותו

) 55 , 1967 91 1960, P. 
מספרלזהותניתןזאתלהשקפהבהתאם
סובייקטיםביןיחסיםבכינוןשלבים

) Theunissen, 1984, P. XIII (, המאפיינים

המקדיםהשלבשבהם:הראשוניםשנישל
והשלבהאישי'האניכינוןאלה,ביחסים
האניכינוןסובייקטים,ביןביחסיםהראשון

ב"פוהשביעיבפרקלזיהויניתניםהאחר'
לביןקנגהביןהנוצריםביחסיםהרב",
קריאתתוצגבהמשך .היעריושביקהילת
אלהשלביםלאורהרב"ב"פוזהפרק

הוסרל.שלהאינטרסובייקטיביתבתיאוריה

היערוחיותקנגח

שלב,הואאני-אחרביחסיהמקדיםהשלב
אותווחווהממנולשונההסובייקטמודעשבו

שיירלאשעדייןבעולם",כ"אובייקט
משמעותקיבלולאמיוחדבאופןלסובייקט

ידיעלכונןלאעודכלאנוש.בןשל
לאעולמו'תפיסתפיועלבתיווכוהסובייקט

זה,בשלבאולםאנוש.כבןלהיתפסיוכל
עצמיותואתלפענחהאגועלהוסרל'לפי

כךאחרשיוכלכדיכל'קודםשהיאכמות
הלא-עצמיאתלכונןהעצמיבאמצעות

ביןבין-סובייקטיביתיחסיםמערכתוליצור
לפתוחעל-כןמתבקשעצמי.ללאהעצמי

ביןהראשוןהמפגשבמשמעותדיוננואת

שלהמבטמנקודת-היערחיותלביןקנגה
לאחרהסובייקטביןביחסיםהמקדיםהשלב

הוסרל.שלהפילוסופיהפיעל-

 ,, ?כאןעושההיא"מה
שלנתחיהפותחביערקנגהעלהסיפור
החזרהכאן?"עושההיא"מההחיות:

 ) Milne, 1995, p . 81-83 ("כאן"עלהמרובה

היער'עלכשמדובראיתה,הראשוןבמפגש
קנגהפורציםאליוהחיות,שלהמחיהתחום

עשויהלהם,שייךשאינותחוםכאלורו

עלקנגהשלתפיסתהלהבנתצופןלשמש
 .ביערהחיותידי

שלבתיאוריהויישם""כאן"המושגים
הקיוםביןמוחלטתהפרדהמבטאיםהוסרל'

הקיוםלביןהסובייקטשלהפסיכולוגי
אתהמקדיםבשלבהאחרשלהפסיכולוגי

האינטרסובייקטיביתהיחסיםמערכתכינון

) 115 , 113 • Theunissen, 1984, p (. ההתנסות

היא"כאן",הקייםהסובייקט,שלהראשונית
וקשור"שם"הקייםהעולם,שלאובייקטםע

העולם,מןכחלקלחלל.טבעיבקשר
רביםאובייקטיםמניאחדהואהאובייקט

ועדייןמיוחדבאופןלסובייקטשייךשאינו
אנוש.בןשלמשמעותקיבללא

האניביןביחסיםהזההמוקדםבשלבואכן
לקנגההחבורהבנישלההתייחסותלאחר'

בעלתחיהכאל-בלבדלחיצוניותההיא
פיעלגםמשפחתה.בנילנשיאתכיס

המפגששלהראשוניתבסיטואציהל'הוסר
בפרספקטיבהמופיעההישותסובייקט-אחר'

ניתןאיןשבלעדיהבלבד'-גופניתחושית
מאוחרמודעלהיותאוהאחראתלחוות
 ) Theunissen ,האחרשללסובייקטיביותיותר

) 115 . 1984 p 

אתשמענולאשמעולם .•.זרה''חיה
שמעה!"

אי-עלקנגהבסיפורהמרובותההדגשות
הןאףעשויותכסובייקטשלההאפריוריות

 •להוסרשללשיטתולהסתבר
לגביהבהירותחוסרעלשההדגשהייתכן'
ביער'הופעתםקודםורוקנגהשלמהותם

זרותהעלונשניתהחוזרתההדגשהכן'כמו
הופעתהעלוהדיוןלסובייקטקנגהשל

לכךמכווניםאלהכל-ביערהפתאומית
ונתונהקיימתשכברישותאינהשקנגה

זהלסובייקטשנודעתישותהיאלסובייקט.
להיבנותאמורהוהיאבהההתנסותעםעתה
הסובייקט.בסיסעל

הסובייקטידיעלכנחוויתמוצגתאינהקנגה
מיידי.באופןכלומראחת,מקוריתבשלמות

שלבבהדרגה,הסובייקטידיעלנחוויתהיא
ידיעלנתפסתהיאותחילה-שלבאחר

מבטומנקודתכאובייקט,כאמור'הסובייקט,

ית.-ראייתחושית

H -ו~ 

ולאהיעראתלעזובלנותבטיחי ... ''
לעולם"אליולחזור
ביערהחיותלביןקנגהביןהראשוןהמפגש
 •מהיערקנגהסילוקבסימןעומד
שפןמציעביערקנגהשלהופעתהעםמיד

ערובה,כבןבולהחזיקרו'הגוראתלחטוף
היעראתותעזובקנגהלהםשתתרצהעד

בפרקשפן:עלחולקלאאחדאףלעולמים.
שלתגובתןלמהלךראשוניתיסודהנחתזה,

מקוםלאחראיןכיהיאביער'החיות
 •מידלסלקוישוכיביער'החיותבממלכת

זהבשלבהוסרל:שללניסוחונידרשושוב
מצטמצםהאינטרסובייקטיבייםהיחסיםשל

 •שלוהראשוניתבמהותהסובייקט,
בסקירתביטוילידיבאהזאתהצטמצמות

ההפשטה.דרךעללסלקוכדיבעולםהזר
עלמבוססתאמנםהאגושלהעצמיתמהותו
רקהואהאחראולםמראש,האחרהנחת
כ"לאעצמואתהסובייקטלהגדרתאמצעי
זרהסובייקטיביותמכלדעתולהסיחאחר",

התוכןבעלהאנילתחוםולהצטמצם
המיוחדות,יכולותיושלו:האינדבידואלי

והשונותהמיוחדותעמדותיוגליו'הר
 .) Husserl, 1967, 135a, 76, 33c (מאחרים

והואבעברכונןשהאנילכךיתוודעכאשר
יבצעהריהרף,בליהעולםאתלכונןמוסיף
התוודעות-שפירושהתפיסת-עצמואת

העולםאתהמכוננתשלולסובייקטיביות
 ) Theunissen, 1984, p .-22בעולםוליחסיות

) 23 . 

כ-ל-נו"הננו"הנה
מהיער'קנגהשלסילוקהעלהדיוןבמהלך

עצמןאתהחיותמגדירותהאחר'מולאל
אחר",כ"לא
חזרזיר'ואתה,פר'אתה,כולנו'הננו"הנה

-"ואיה •שפןאמר ,, ...ופתאום-ואנוכי
 ..."והינשוף"הוסיףמכןולאחרפר",אמר
שכחתיאותו-פראמר-"ואיהושוב

"הנהואומר:השפןמסכםאזאו ...לגמרי"
פתאוםולפתע"בו-ל-נו' ) ... (כולנו"הננו

פתאוםלפתעאנורואיםזרה"חיה ) ... (
 ,) 88-86עמ' , 1988 ,(מילן ...בתוכנו"

העצמיהפענוחשלתחילתוהוסרל'פיעל
הפילוסוף":"בדידותשלמעמדהמתבצעת
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מאחרים:ושחרורטהורהסובייקטיביותשל
שלהצורךלהסתבריכולזותפיסהמתוך

ולהשאירמהמוץעצמהאתלנפותהחבורה
ואינואני'בבחינתשהואהגרעיןאתורקאך

גםהאםהשאלה,עולהטבעי'באופן •אחר
שלואזכורם~יה.-ובעיקרשייך'ינשוף
אינוזהבפרקדווקאכאמור'אלה,שני

מקרי.

הואבחבורה.'אחר'בבחינתהואינשוף

פעמיםשננזףהיער'חיותביןהשאפתן

הצהרותיועלאחרותחיותידיעלרבות
חוכמתווהמליצי.הרבהמללועלהמנופחות

ולחוסרידיעתולאימסווהרקלעתיםהיא
עצה,לתתמוכןתמידוהואהתאמתו'
אפילואותועלת,חסרתהיאשלעולם
לידיבאהאיהשלשונותוואילומזיקה.
שלרהחייחיהואשבוהאפלבמקוםביטוי
ש"פונהזההואמהחבורה.בנפרדועצב

כשהוארצון'ובשעתלמאורעות.עורף"
כברמסתודדיםלחברים,לעזורמבקש
מיותרשהואחשאינואףהואאז .בלעדיו
רואהשמחהבעתותשאפילוזההואבסצנה.

לקשור-העולםנוהגשזהוובטוח,רע,רק
 ) Connolly , 1995גם<ראהלהפילו.קשר

סילוקשלבמבצעשפןשלהמרכזיתפקידו
רקעעללהסתבריכולמהיערקנגה

והאינדבידואליותהטהורההסובייקטיביות
המתחיללפילוסוףהנדרשותהאבסולוטית

האינדבידואליסטהואשפןהעצמי.בפענוח
וחותרעצמולערךמודעהואבחבורה.
מתענייןהואחברתיאנטיכטיפוסלסמכות.
ולנצלם.עליהםלפקדכדיבעיקרבאחרים

חוסראתלייצגבספרממנוטובהדמותאין
לחברה,ההתאמהאיאתהקומוניקטיביות,

תלויההבלתיהטהורההסובייקטיביותאת
העולם.שלבקיומו
הואשפןאלה,תכונותיובגללדווקאאולם

אתכמבצעלשיטתנו'להיחשב,שעשויזה
אלה:מדבריוהעולם.כמכונןעצמותפיסת
משפחתיבניאתעמינושאשאני"נניח

זקוק?"אהיהכיסיםלכמה-שליבכיסי
ששפןלהביןניתן ) 88עמ' , 1988<מילן,
הזולתאתכמכונןהסובייקטאתתופס
בעולם.יחסיותשקיימת-כךומתוך

זאת,הכרההוסרל'פיעלזאת,עםיחד
קורלטיבית"תופעה"הואשהעולם

אתגוזרתהתופעהשממנהלסובייקטיביות
לשמרהצורךאתמעצימהשלה,המשמעות

אתולסלקהסובייקטשלהייחודיותאת
לכךמודעותקיימתשאםמשוםזאת .האחר

לכונןיכולהאחרגםהתופעותשבעולם
ליחסיהעולםאתעושההואמצדווכךאותי'

הרילעולמו'אותיומתאיםעצמוגביל
מעמידהואכךשבעשותוהחשש,גםמתעצם

שלהתחושהמכאןבסכנה.ייחודיותיאת
הסובייקט,אצלמהבדידות""היקרעות

ושלוותושלו'לספירההאחרנכנסכאשר
אתמאבדהואמוטרדת.הסובייקטשל

 ) Theunissen ,עוד"ואפסי"אנישלהתחושה

) 113-115 • 1984, p 
קנגההופעתעםהסכנהתחושתואמנם

כריסטוףבעבור-כלוקודםמורגשת,
היודע-כלביער'לסמכותהנחשבהוא •ביןרו

ידיעתו'חוסרקנגה.לנוכחמאויםמרגיש
עדאותו'מטרידהליער"'באוהדרך"איזו

פנים,בהעמדתעליהלחפותנאלץהואכי
עליונותשלובתגובהיודע,שהוא

מביןהרגילה,"בדרךפרעלאינטלקטואלית
פר .) 86עמ' , 1988(מילן,פר?"אתה,

גםומקנגהגםכפליים,כעתמוטרד
אתלשאולוהולךורביןשלמתגובתו
אולםזה.ענייןעלחושבהואמהחזרזיר'
בניעלהשיחהמכולם.המאויםהואהשפן

הסכנהאתחושפתהמרוביםמשפחתו

עמינושאשאני"נניחקנגה:בעבורושמהווה

כיסיםלכמה-שליבכיסימשפחתיבניאת
אמרעשר."לשישהשפן.שאלזקוק?"אהיה

 .••שפןאמרכן?לאעשר,לשבעהחזרזיר.
"לפיעשר".שמונההכלבסךלכםהרי

שאל"מה?פר).(אמרעשרחמישהחשבוני
שלך"משפחהבני .•.עשרחמישההשפן.
(אמרלכאן?"משפחתיעניין"מהפר>.(אמר
 .) 88עמ' , 1988 ,(מילןשפן>

עלולהייחודיותושפן?אתמטרידמה
מייצגת.שקנגההנורמותלנוכחלהתבטל
המתייחדתסימביוטיתישותהיאקנגה-רו

מרוכס(רואחדובגוף(קנגה-רו>אחדבשם

ותלותאינטימיותשייכות,בגופה>.בכיס
קנגה.אתמאפייניםאליווהתקשרותבאחר

בביתהפרטי:בתחוםהטיפוח-עניינה

הטיפוסהואהשפןלעומתהובמשפחה.
מחפשהואבחבורה.והעסקןהרציונלי

והיפרדות.אינדבידואציהומבקשסמכות

שלוהאינטרסיםבבית.ולאבחוץהםאתגריו
ותופסעצמיתהגשמהמבקשהואאישיים.

רקעעל •אינסטרומנטליבאופןאנשים
מהזכרתרגזנותומתבררתזההבדל

לגביהבהירותחוסרלנוכחובעיקרמשפחתו
בואהעם .חייולנורמותוהרמזילדיומספר
עומדותשלוהנורמותליערקנגהשל

קנגהידיעללהתפרשעלולהואבסכנה.
ולהשתלבכךכלהשונהמבטהמנקודת

בעולמה.

קנגה"שלכיסהלתוךקפץ''וחזרזיר

היהבאינטרסובייקטיביותהמקדיםהשלבאם
העולםוהבנתעולםכמכונןהאישיהאניכינון

ל'הוסרפיעלהראשון'בשלבהריכתופעה,
כדיאחר'כאניהאחראתהסובייקטמכונן

וקוהרנטי.אחידפנומנולוגיעולםליצור
הוסרל'שללשיטתונחווית,באחרההתנסות

עםיחדנוכחשבמרכזמהנינוח-יחד'דרך

הפרספציהשדהשלשבשולייםמה
Theunissen, 1984, p. 5 9) (Co-Present ( 

146-147 (. 
הגוףידיעלמתווךהאחרשלהפיזיהגוף

אנלוגיה,באמצעותהסובייקטשלהאורגני
שרקאמפטיה,באמצעות-האחרשלונפשו

האמפטיהלסובייקט.האחרנגישידיהעל
או " Feeling oneself into "כ-מבוצעת
 •האחרשלהעמידהבנקודתהימצאות
כאמצעיהאחרבמקוםעצמושםהסובייקט

האחר'שלהרוחלמצבנכנסהוא ;להבינו
אותורואההואלהתנהגותו'להתנסויותיו'

אילוהסובייקט,בעבוראפשריתמבטמנקודת
 .האחרשלתנאיםבאותםונמצאל"שם"הלך

מקומותהחלפתמעיןמתקיימתזהבשלב
שבאמצעותהפה>,והואשם,(אניומשמעויות

וההסכמה.הדדיתההבנהמתאפשרות

שהואאחר'כאניהאחראתיוצרהסובייקט

שלו'אנלוגיהאוהסובייקטשלשיקוףמעין
שלהאניההתנסות,שלהמבטומנקודת

האגועצמו.הסובייקטשלהאניהואהאחר
שלמהאגווערךמשמעותמקבלהאחרשל

ומכונןהסובייקטדרךמתווךהואהסובייקט:

 .בונוכחוהסובייקטבתוכו'קייםידו'על
אתלראותלסובייקטמתאפשרכזהבאופן
ואתהאחראתולהכיראחריםביןכאחדעצמו
אנוש.כבניעצמו

ביערוחזרזירקנגהסיפוראתלתפוסניתן
חבורתידיעלאחראנייצירתשלכסיפור
להםנגישיהיהשהאחרכדיביער'החיות
להכרתמעברהחורגהריבויאתלהמירוכדי
שלקפיצתולהבנה.ניתנתבאחדותהאדם
עשויהרובמקוםקנגהשלכיסהלתוךחזרזיר

שלכקונקרטיזציהזאתבמסגרתלהיתפס
שלכניסוחו- into thereהקפיצה
כחלקרומקוםאתהתופסחזרזירהוסרל.

בקנגההנוכחהאניהואקנגה-רומהסימביוזה

עומדביער'החיותנציגהחזרזיר' •האחר

כאמצעיהאמפטיהאתוממחישרושלבמקומו
מ"שם"שרואיםודבריםלאחר.להתקרבות

מ"כאן".רואיםלא
היער'חיותשלמעולמןחלקעתהשהיאקנגה
נגישההיאמעולמןכחלקעו.דזרהאיננה

שהיאמשוםזאתאמצעי'בלתיבאופןלהן
מעיןהיא •היערחיותשלבדמותןנוצקה
יצירבהיותהעצמה,אתשהגשימהנבואה

ה"רעהקנגהאחר'מצדהחיות.שלפחדיהן
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שלה>,בגורפוגעים(כאשרשבעתיים"
והמתעללהמרושעהצדאתמשקפת

נראה,אלהבחינותומשתיהחיות.שבחבורת
כמידה","האדם : Homo Mensuraכי

זאתניסחואפלטוןפרוטגורס,כמאמר
ב'תיאייטטוס',

ביער"ורוקנגהנשארו"כך

שלישייוםבכל ,, .ביערורוקנגהנשארו"כך

וקנגההשפן'נפשוידידבחברתרומבלה
אתאותוו"מלמדתפרנפשהידידבחברת
יוםבכלמבלהוחזרזירהקפיצה",חוכמת
שמחיםהיו"וכולםרוביךבחברתשלישי
מילן.לנומספרכךכשהיו",ועליזים
בסיום?נטעןמהסובייקט-אחריחסימבחינת

עניינההאחרהתקבלותכינטען'האם
אולאחרסובייקטביןגבולותבטשטוש
ללא"אםעודאינהקנגה ?הדדיתבתלות
הפרטימרשותיוצאתהיא .בדבלהפסקה"
ביערהחיותעםומשחקתהציבורילתחום
השגחתהתחתאינורוכאשרמהן'כאחת

עתההוארו'אתשחטףשפןאותוהצמודה.

בבדיקתשהחלפרואותונפשו'ידיד '
הםנפשה.ידידעתההוא"קנגה",התופעה

מקבלתהאחר'קנגה,תפקידים:משניםאף
חוכמתאתפראתומלמדתראשיתפקידכאן

לה.משניהסובייקט,פר'ואילוהקפיצה,
נוספת.גבולותפריצתגורריםאלהשינויים

נפרצתבדמויותהנוקשהההיררכיה

ובאלפרברגילשצמודחזרזיר'לראשונה:
בהיררכיה,ופררוביךכריסטוףלאחרתמיד
רוביך.כריסטוףנפשוידידעםמשחק

לידיהבאההתפיסה,עולהזאתמבחינה
נטיותעםאחדבקנהזה,בסיפורביטוי

שלהפוסט-מודרניתהמערביתבמחשבה
אחריםלטובתמהמרכזהסובייקטהזזת

אינםל"אחר""אני"בין"הגבולותלמיניהם.
בניגודמאליהם.כמובניםבפשטותנלקחים
אובקלותגזריםמרגבולותשללהנחה

בחשיבהאיתנהמסורתישקבועים

ולשלינגלהגלבחזרההנמתחתהמערבית,
לאחרהאניביןהקשרשלפיהלהם,ומעבר

לאורהדדית.תלותשלאלאהדרהשלאינו
זרותביןלהבחיןהרצוימןזהרקע

) Alienation <, ולהדחקה,לדיכוישמקבילה
כדרךהנתפסת > Estrangement (הזרהביןל

 . ) Theunissen, 1984, p.x (עצמילגילוי

אצלגםביטויהאתמוצאתזאתתפיסה
אותושהפכתיידי"עלכיהטוען'הוסרל

לזר".אותיהופךהואזר'ללאהאחר>(את

פעולתידיעלהזמןבמשךמשתנההסובייקט
האחרבמקוםעצמךלשיםעצמה:האמפטיה

 .לאחרעצמךלהפוךפירושו

ללמודפרמסוגלהאם-דברסוף
כקנגה?לקפוץ

בסיוםאחריםלמרכיביםכשמתייחסיםאך
לגביבטענהספקמתעוררקנגהשלהסיפור
החבורהלביןהאחרביןהמקומותחילופי
כקנגה?לקפוץללמודפרמסוגלהאםביער.
טוהרשבשרוהגםוחזרזיר' •בדבררבספק

"הבריאה"מרהותרופהקנגה,שלבאמבטיה
החונק,מחיבוקהשהשתחררברגעהריאותו'

גבועלמתגלגל"כשהואלביתובמהרהחזר
היפההישןצבעואתשובללבושכדי

משתחרריםורוקנגהוהרי ,"בוהטו

בשבוע,אחדיוםרקשביניהםמהסימביוזה

לתפקדקנגהממשיכההימיםבשארואילו
לספרדואגומילן •הפרטיבתחוםלרוכאם
קנגהנשארתהיאבחבורהשאפילולנו'

אכןקנגההאםבקפיצתה.המתייחדת

שלבסיכומוה"אחר"מעמדומההתקבלה?
דבר?

הביקורתמהדהדתאלהשבמרכיביםייתכן'
עלהוסרלשלבתקופתועודשהוטחה
בעיותאתלפתוריימרח"ה"מתתורתו'

אךהאובייקטיבית,ההכרהשלהאפשרות
יוצאתהיאכילמעשה,זאתעושהאינה
כילומרניתן •בוונשארתהמכונןמהאגו
מהציוויהיוצאת"יוונית",היאתורתו

היא .כלקודםעצמך"את"דעוקרטיהס
מעצמודברכלכמודדהעצמיאתמתארת
משהובכללשישההנחהאתושוללתבלבד
(לוי,לעצמימוכרבלתילחלוטיןאחר

ואילך>. 112עמ'תשנ"ז,
אימננטיותביןנעההוסרלשלתורתוואמנם
המקומותהחלפתטרנסצנדנטיות.לבין

 .דימוירקהיאפיועלסובייקט-אחר
ובאופן ,"םש"הואכאילורקפועלהסובייקט

מרכזיותואתמאבדכאילורקהואכזה
"כאן"נשארעדייןהסובייקטכסובייקט.

יש .מרכזיותואתלאבדגלמסוואינו
לסובייקט.עצמיותוישהאחר'לאניעצמיות

פיעלכן'כמו •ממגישונההאחריהאב
מכונןהואגםאמנםעצמוהסובייקטהוסרל'

שאינוטהור","אגוקייםאךאחרים,ידיעל
נשארהמקוריהאנילעולם.צורתואתמאבד
פעם.אףכונןלאהואכשהיה.תמיד

) Husserl, 1967, 57c <. 
הבטיחאתמחזקובכךהוסרלטועןעוד

להפתיעמסוגלאינוהאחרכיהאימננטית,
משוםכלשהו'בחידושהסובייקטאת

לתוךעצמולהעבירמסוגלשהסובייקט
רק .עצמושלולעברחזרהידיעלרקהאחר

יכולהסובייקטשלהתנסות-עברבגבולות
"ומההסובייקט,בשבילשםלהיותהאחר
לפגושמסוגלאינניבעצמיחוויתישלא

זאתמבחינה .> Husserl, 1967, 57c (באחר"

הסובייקטבדידותנשמריםכיהיאהטענה

 ) Theunissen , 1984 ,שותף.שלוחסרונו
) 159 p 

התייחסותמתוךלומר'כןאםאפשר
 IJשלהאחרשלהפילוסופיהעללביקורת

 ~ו

"וכולםהסיפורשלהסיוםמשפטכיהוסרל'
באירוניה,נאמרכשהיו"ועליזיםשמחיםהיו

אופןעלבשיחכמשתתףנתפסומילן
גבולותעלוכמהרהרהעולםשלההכרה
 •האנושית.הידיעה

היפרגוילביב

םינויע .תוירחאהו רחאה .)ז"נשת( 'יול ז., ן .
םירפס תאצוה .סניול לאונמע לש היפוסוליפב
,תירבעה הטיסרבינואה ,םנגאמ ל"י ש"ע
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 sי:ו(
חניכיאמילשלו"הנשק""הבריחה" ~ ~ 1

גנוסריאירה

1948 

לשניכותרותהןו"הנשק""הבריחה"
אמילתולדותעםהנמניםסיפורי-אירועים

הקמתהמלחמה,שנת , 1948בשנתחביבי
הערביםהקומוניסטיםעימות ,ישראלמדינת

והשתלבותערב,ארצותשלטונותעם
הישראלית.ביישותשלהם(אופוזיציונית>

חביביאמילשלשמונזכרהראשונהבפעם
עלשםנכתב •-14.9.1948ב"הארץ"בעתרן

כרוזיםהמחלקיםהערביםהקומוניסטים
"לאוכלוסיהופוניםהעתיקהבירושלים
השאיפותנגדלהתקומםהערבית

לידיולבואהבריטיותהאימפריאליסטיות
מרכזיים,חברים •.•היהודיםעםההבנה

עיתוןשלעורךסגן ,חביבילאמייחםביב
ידיעהפורסמהוחציחודשכעבורהליגה".

ב-חביבי":אמיל"מרנזכרבהשניה,
בחיפהמאיבקולנוענערך 23.10.1948

היהודיםהקומוניסטיםשלהאיחוד""כינוס
לאומי'לשחרור'הליגה"בשםוהערבים:

אמילמרדיברישראלארץשלהערביבחלק
היהודיםהפועליםמעמד'רקשאמר:חביבי'

לידילהביאאיחודםידיעליכולוהערבים
הנאומיםאחרי ...העמים'שניביןשלום
 .) 24.10.1948("הארץ",עם"ריקודינערכו

 ,שחיברחגיגיאירועהיההאיחוד""כינוס
וערביםיהודיםהמלחמה,שלבעיצומה
מאורעזההיהאחת.לאומיתדובמפלגה

בקעלאהואכאח.דצפויובלתימאליומובן
איחוד ,בשמוכנרמז ,בוהיהאלאמאיןיש

רקעעלפילוגשנותחמשאחרימחדש,
בכך,היה ,) 1948-1943 (לאומי-לאומני

שחיווהערביםהיהודיםהקומוניסטיםבעבור

חוזרומימושעיוותתיקוןהמנדט,בזמןכאן

אינטרנציונאליסטית.אידיאולוגיהשל
מאודרצואוהאמינוהפועלותהנפשות
שלנונצחוביכולת ,מימושוביכולתלהאמין

מדגישיםכללבדרךהאינטרנציונליזם.רעיון
במערכתקוויםשהכתיבמוסקבה""צואת

ישראל.מדינתהקמתשברקעהפוליטית

חיתהלמוסקבהאורתודוקסיתצייתנות ,אכן
שלואחרמק"ישל"הליגה",שלהיכרקו

אךחדשה").קומוניסטית("רשימהרק"ח

ב"כינוסהיסודעמדתכיצדשבודקיםשעה

שבריתאחרשניםגםבעינהנותרההאיחוד"

מהמפה,נעלמוהקומוניזםושלטוןהמועצות
יהודי-פעולהלשיתוףשהרצוןלהביןיש

ואישית-פוליטית,אידיאית,קייםהיהערבי
ב"כינוסהיההעדויותפיעלאינטימית.
ומאווייםגיאידיאולוחלוםמשוםהאיחוד"
מסגרתיצירתזאת,עם •שהתגשמואישיים

מחייבאיחודהדוק,פוליטיקשרפוליטית,
בלתילהיראותעשוייםלערבים,יהודיםבין

שלהכבדהרושםתחתלחלוטיןצפויים
ועצםהמתמשךהמלחמהמצב , 1948קרבות
 •ומתמשךעמוקלאומיסכסוךשלקיומו

נוצרההמדינהקוםאחריספוריםחודשים

אךיהודית-ערבית,חדשה-ישנה,מפלגה
מזהלחלוטיןשונהבעולםמחדשנולדההיא
חיתהזאתהבריטי.המנדטתקופתשל

במסגרתלאומיקיוםלדומרכזיתמפלגה
שימשהמועטותשניםבתוךישראל.מדינת
שהכירהערבילציבורשואבתאבןזומפלגה

שלהיבטבכללוחמתכאופוזיציהבבכורתה
שהשפעתהלמרותלאומית.ואפליהקיפוח
ותופיקחביביאמילומורדות,מעלותידעה
הערבים,הקומוניסטיםהכנסתחברי ,טובי

והנבחריםהמוכרזיםהמוכרים,המנהיגיםהיו

בישראל.הערביתהאוכלוסיהשל

 ,במאי-2במותואחרשניםכמהעתה,
ישארחביבישלשמוכיברור , 1996

הפרוזאיקוניםכבכירהזוהארץבתולדות
נשיםחביבימעמיד-כסופרהפלסטינים.

דמותרובביקה",אל"אוםיצירותיו:במרכז
דמותואותה ,כתיבתובראשיתקצרבסיפור

שהועלתהבשמה,הנקראתבמונודרמה
נשיםשלושכתיבתו.באחרית ,עכובפסטיבל

"סראיאהצעירה,'א'ח'טיה" :'ב'האופסימיסט"

ברומןוהדמיוןהלבמלכת ,הרע"השדבת
שלוהספרותגיבורותכלכמעטהאחרון.

במקומהנשארתהאשהבמולדת.נשארות
למרותסביבה>ועשירפגוע<ועולם

 ..ישראלמדינתהקמתעםקשותהתרחשויות
ישראלית,פלסטיניתדמותבספרותלהעמיד
אין(האסון>,ה"נכבה"אחריבארץהנשארת

אופוזיציוניתעמדהזומקרית.כתיבהזו

הסופרכתבעקביבאורחהערבי.במארג

הזכותעצםעלומקיפהרגישה"סנגוריה"
להישארהבוחרובןאדםשלמאליההמובנת
הנשאריםסנגורהואחביבי •במקומו

נשארובההארץשלטונותוקטגורבמולדתם
בלבדרקעזהאיןאךהיצירות,נושאזה(אין

הותירבכדילאולהתפתחויות).לאירועים
 ,קברועלנכתבפיהעלצוואה,חיפהיליד

בחיפה"."נשאר

כעשריםבמשך ,הערביהעולםביריבויות
קולניתמוסכמהחיתה ,)'-67 ' 48 (שנה

מרכזית:

הנשארותבוגדים.הםהישראליםהערבים
בבגידהנאשמיםומנהיגיהםוהנשארים

לשתףפירושובישראללחיותהערבי.בעניין
תנאישבכלהמולדת,גוזלהאויבעםפעולה

 .כלשהילגיטימציהליישותולהקנותאין
עםלהמנותחוקיה,פיעלבישראללחיות

בהלשמששלה,בכנסתלהשתתףאזרחיה,
 .הציוניהאויבעםלהמנותופרושאופוזיציה

חביבישלהספרותיתיבתרכתעיקר
אחריהשבעים,שנותסףעלהתפתחה
שנוצרשעה ,כלומרהימים,ששתמלחמת
ישראליםפלסטיניםביןקשרמחדש

אזרקאחרות.בארצותהחייםלפלסטינים
ועםפלסטיניםעםותרבותיממשיגשרנפתח
ועמיה.ערבארצותספרות

חביביאמילעלונכתבההולךהספר
קצרקטעמהוויםו"הנשק"(ש"הבריחה"

בישראלהתקבלותואתבודקמתוכו),
מקורהיאבערביתכתיבתואךהעברית,

העברית.דובריבקרבגם ,הציבוריכוחו

הםממסדיהלאואופיוהספרותיכשרונו
באוכלוסיהחוגיםבקרבוהוכרואוטונומיים

הציבוריתפעולתוראשיתמאזכברהעברית
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אךהחמישים,בשנותעודוהעיתונאית,

סופרימיטבנכון.יהיהלארשויותניתוק
הכירוהישראליתוהאינטליגנציהישראל
החשובכפרוזאיקוןבווהכירואותו

ישראלערביישלהמרכזיוכאינטלקטואל
אךהשמונים,שנותמחציתמאזיותר'מאוחר

"רכוש"עםעבריתהדוברלעולםבאהוא
האמנותי.למשקלושהוסיףנכבד'

אורראהפרוזה,ספר"האופסימיסט",

הישראליהיוצרים"ועד , 1984 •בבעברית
חביביואמילקניוקיורםשבראשופלסטיני"

לפעולהחלהוועד'שלהישראליהצדכנציגי
היהלאחביביאבלהשמונים.שנותבמחצית

כאיש .פוליטיקולבעל"גם"שהיהסופר
ורטוריקןמנהיגהיהישראליפלסטיניציבור
בישראל.הערביהציבורבקרבביותרמקובל
גםב"הערצה"קולונשמעשניםבמשך

בישראלערביישובבכלהמוניםבעצרות
("ג'והיינה")נודעטורכבעלבכתב,וגם

 1965 •בבמק"יהפילוגמאזנודע.וכעורך

וילבומאיר<עםחביבינחשברק"חוהולדת
ב"טריומויראט",לשותףטובי>ותופיק

המינוחרק"ח.אתיםשבגחשהנהיהשלישיה
נשמעקומוניסטי'לאמושג"טריומויראט",

כוחעמדתלצייןבאהואובנצרת.אביבבתל
הפוליטית",ב"הלשכהמחברותיותרמרכזית
רשמיים.מוסדותושארהמרכזי""הוועד

אתלתבועכמובן'באה,לאזורשימה
להציגאלאהציבורואישהסופרשלעלבונו
נגדו'האשמותגלגוליכלפיו'עויןבקוחתך
בחתך .ומעמדוסמכותותחתלחתורשבאו

בעובדות,הדיוקשלושה:ישקלוזהביוגרפי
המשמעויות.והענקתהנסיבותהבנת

חביביאמיל •בדויסיפוראינה"הבריחה"
 .פרשנותוועלעליולדברהסכיםלאכמעט

אותוכוללחביבישהיה.מעשההואאך
ב"האופסימיסט"פרקיםבשניכסאטירה

נוכחהוא .אותומזכירההמשפחה(להלן>,

ובעתונות.העתבכתבימחקר'בספרי

צמודאשמהככתבמתפרסמת"הבריחה"

אליושהשל<שליחותו"הנשק"לסיפור
בתאונתשנפלמק"י'ממנהיגיגוז'אנסקי

הצ'כיהנשקבהבאתכשטיפל ,-1948במטוס
לובמקבילאורורואההעצמאות>,במלחמת

זוכה,"הנשק"סיפורנבדל.אשמהככתבאו
הדיןבביתמשפטילטיפולחביבי'ביוזמת
הדיןבביתמוכרעוהערעורבנצרתהמחוזי

העליון.

ב-בחיפה,נישאוחביביואמילנאדה
הוריעירברמאללה,גרותחילה , 10.8.1946

נולדהג'והיינההבכורהבתוהאשה.
חביביכשמשפחת . 1947בסוףבירושלים,

ברמאללה,התגוררוהפעוטהובתםהצעירה
לפגועקומוניסטיםאנטיערביםשליחיםבאו

אתהמחייבכרוזהמפיץ"הבוגד",בחביבי

נזףאיךמספרחביבימדינות.לשתיהחלוקה
לאאךשלו.השינהמחדרהסתלקוואיךבהם

הואמהתקופתאחריפסוק.סוףזההיה

הארץ.ואתהעיראתלצאתכנראה,נאלץ,
כמאהשליעדאזשחיתהללבנון'מגיעהוא
קימרלינגברוך('פ'לסטינים",פליטיםאלף

שחביביאלא .) 135עמ' ,מגדלשמואלויואל
מנהיגאחרות.מסיבותמשפחתו'עםבורח,

ידיעלבבגידההמואשםונרדף,צעירפוליטי
הרשמית.הפלסטיניתההנהגה

חביביבאפריל.-22בחיתהחיפהנפילת
המשפחהדירתעלהגןאיךוסיפרחזר

כשמכריםיהודים,חייליםמולהמורחבת
נלכדו"בחיפהבידו.מסייעיםיהודים
העיר'שלהיהודיתהנהגתהביןהערבים
לביןהעיר'אתלנטושלאמהםשביקשה

ולבסוףבהםלכתוששהחלוהצבאכוחות
הביןהקרבותבתוםהמונית.לנטישהגרמו

-4000-3000כרקבעירנותרוקהילתיים

הפלסטינים"תושביה 70000מתוך
באפרילכלומר ,) 138שם,("פלסטינים",

בחיפה.עדייןהיה

ללבנון.הגיעלערךשבמאי-יונינראה
 , 1948מרץחודשנזכרהמשפחהבסיפורי

לכל •ביוליחזרכינכתבפג'ר"ב"אל
 .לישראלחזרהוא 1948גוססבאוהמאוחר
אשתוחוזריםמכןלאחרכחודשכינראה
בידידיםנעזרהואבחזרהבמסעו •ובתו

פוליטילשיתוףהחותריםהשמאל'מןיהודים
ערבי.יהודי

האשמהלכתבהפכואלהספוריםחודשים
שנהאותהבאוקטוברכיברורנשכח.בלתי
שלהאיחוד""כינוסבחיפההתקייםכבר

דבריםנשאחביביבוהמתחדשת,מפלגתו
לכינוסהכנהפגישותהפלסטינים.כנציג

שבועותווילנר'טוביחביבי'ביןהתקיימו
קרבותשלבעיצומםזה,מועדלפני
 ,מאי , 77עתרןיעלית,מאיהרנות(זכר

1997 (. 

"הבריחה"
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בשניכתובהחביביאמילשל"הבריחה"
הערביםהשותפיםשמות •מחקרספרי

(כובים.לאבחלקםברורים.לאלבריחה
גםעלומים,המניעיםברור'לאהתאריך
כחידה.נותרהלישראלהחזרה

האו"ם,שלהחלוקההחלטתקבלתלאחר ... "
בוועדהמיעוטבדעתצידדווחביביטובי

תומאבהחלטה.שתמךהליגה,שלהמרכזי
שהתנגדו •.•שללמחנההצטרףלעומתם
חביביטובי'עברוהמלחמהבעתלחלוקה.
 "-1948בלישראלחזרואךללבנון,ותומא

ביןבישראלהערבי"המיעוטאלי'(רכס,
הקיבוץערבית"'ללאומיותקומוניזם
 .) 65עמ' , 1993המאוחד

בידייעלה ]ש[ .••היהדומה 1948"בקיץ
ישראלממשלתאתלעוררלשחרור"גח"הלי

שנעצרוהקומוניסטיםעשרותאתלשחרר
לשכנעהובעיקרכאויביםהמערביבגליל
שנמלטועשרותכמהשלשובםאתלהתיר
לארץשיבתו(פרשתחביביובראשםללבנון'
'האופסימיסט')"המרתקבסיפורונרמזת

המפלגהמים.ו"אדשמואל'ן'(רות
הסופר'שבנאישראל"'בארץהקומוניסטית

 .) 502עמ' 1991

כאילועמוםרושםנוצרהמחקריםפיעל
 '"לעתישראל.מפנינמלטוואחריםחביבי

קומוניסטים"עשרות(רכס).עברו"המלחמה
המערביבגלילשנעצרוהמערביבגליל

עשרותכמהשלשובםאתלהתיר .•כאויבים
(דרתן>.ללבנון"שנמלטו
זהביליאוןלביןחביביביןאישיתבשיחה
העירבמוסקבה>העם""קולכתב<לימים
למרותכיבנושא,זהבילדבריחביבי

לביןלישקרהמהביןקשר"איןהפולקלור
בגלילשנעצרוהקומוניסטיםעשרות

לאהואישראל].של[כאויביםהמערבי"
מזכרונותישראל.שלטונותידיעלנעצר
גזי'אל<ליוסףההןהשניםעלחביבי

חיתהשהבריחהמשתמע ,) 30.5.91"הארץ",

ערביות,ממשלותשליחישלאיומיםמחמת
שוללאזהלך"העםכאויב:חביביאתשזיהו
 ••.הערבייםהמשטריםשלהתעמולהאחרי

הקמתלמנועכדיבאוהערבייםהצבאות
השתמשוומאז •בפלסטיןערביתמדינה

הפלסטיניתבשאלההערבייםהמשטרים
ועםהבריטיםעםשלהםלתככים

וראוערביותהפניםלמלחמותהאמריקאים,
"לא ) 2(טורלעזאזל"שעירבפלסטינאים

ב-איומיםקיבלתי •••חייעלאיימופעם
 .) 5טורשם,("הארץ" " 1947
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העם""קול-פג/ר////אל

אחרמעשורלמעלה , 1959בנובמבר
שניפג'ר//ב"אלמתפרסמיםהאירועים,

המאמרוהנשק.הבריחהבגידה:סיפורי

ב"קולבמלואוופורסםלעבריתגםתור
התרגוםבעברית.הקומוניסטיםיומוןהעם",

לפולמוסבסיסשימשוהעם"ב"קולוהפרסום
צוטטוושובשובמפ"ם.נגדמק"ישלחריף

הפכו"הקומוניסטיםבבגידה:האשמהמשפטי

שהסכימולאחרלבוגדיםהערביםבעיני
לאמי .להסתתרנאלץמהםחלקלחלוקה!

לברוחנאלץחבריםכמהעםיחדחביבי
הבריחהפג'ר""אלשלזהבניסוחללבנון".

הערבי"."בענייןבגידהמחמתאילוץהיא
בלבנוןהקפהבתיאלהלכו'"הקצינים'
בפלסטינה".הקברותבתיאלו'החיילים'

אמוציונאלי'מטעןנושאת"בריחה"המילה
נשק:הבאתעללהאשמהמצטרפתהבריחה

הקומוניסטיםמתרברביםהזמןבאותו ... "

טסבושהמטוסגוז'אנסקי'ושמובקומוניסט

לישראלנשקלהביאבדרכוכשהיהנפל
חביביאמילאיןמדוע ..•קומוניסטיתממדינה
הזה?"בגוז'אנסקיהערביםבקרבמתגאה

אליההביאועודמהחזיתברחחביביבקיצור:
עמו.נגדנשק,

שלהעתכתב"אל-פג'ר"היה-1959ב
 1951מאזשילבה"מפ'םבערבית:מפ"ם

ניהלהלכנסת.מועמדיהברשימתערבינציג
אליכותבהערבים",בקרבענפהפעילות

החמישים"בשנות .) 14עמ'(שם,רכס

מוצאך)(אלבערביתביטאוןלאורהוציאה
אוסצקי-ד"ר .")ר'גפ(אלתרבותוירחון
בגבעתהשלוםלחקרהמכוןמראשילזר'

מפ"םמרעיונותכחלקכימעירהחביבה,
שדגלוערביםהיוהמדינההקמתשלפני

יםהעתבהשתנות .דו-לאומית"ב"מדינה
החלוקהלעמדתמהםרביםהסכימו

הקרעקופתבת ,ואחר , 1948 •ב"הסובייטית"

מעטיםלאהמועצות,בריתלביןנאצרבין
נאצר.אלעבדשלהפאן-ערביזםאחרנטו

אלבעבדתמיכהשכולופג'ר",ב"אלהמאמר
בקרבהמרכזיותהעמדותאחתמתעדנאצר'

החמישים.שנותבסוףמפ"םערביי

מצביע,הסיפור"הבריחה",כותרתאףעל

גירוששלעוולעללאאבסורדי'באורח
מהוהפך'החטאאתאלאהזומהארץערבים
אחדהחדשה.לישראלחביבישלהשיבהחטא

עלהפוליטיבשיחהמרכזייםהנושאים
ערביםגירושהואפלסטיניהישראליהסכסוך
בעייתהולדתהצעירה.ישראלממדינת
ישראל.מדינתלהולדתבמקבילהפליטים

ששאלתהציבורי'היוםסדרעלזהנושא
חלקהיאמהארץ'ההימלטות"הבריחה"'

פג'ר".ב"אלזהבמאמרכללנדוןאינוממנו'
ב-//הנכבה"הלםשמאלהרהרהיהאפשר
שלמעמיקהבחינההמאמרמכותבמנע 1948
המאמראולם .עמובניהפלסטינים,נדודי

עצם .יותרמאוחרמעשורלמעלהנכתב
כבגידההמותקפתהיאהקומוניסטיתהזהות

הפרולטרים/'"המנהיגיםהערבי:בעניין
 // .••שימותכדיולטריהפראתועזבוברחו

פגוךו•,"אללפילמולדת,המוסכמתהשיבה

נגדדמיםהלשנותפריהבגידה.שיאהיא
ספקשאיןהלשנה,הערבים.החופשלוחמי

למולדת.הנלוזההחזרהתמורתשנעשתה,
בהגנהחטא"אל-פג'ר",בנוסחטובי'תופיק

בבריחה.לאחביבי'על

"אל-פג'ר"

הבחירותלפניספוריםימים ,-27.10.1959ב
הובא , 1959בנובמברהרביעיתלכנסת
הקומוניסטיהיומוןהעם",ב"קולבמלואו

ימיםכמהשהופיעהמאמרגרםתרבעברית,

"אל-דאז'מפ"םשלהערביבעתרןכןלפני
המאמרכותרתלהפליאציוריתפג'ר".
רעבה".היאההיסטוריה'/כאשר

מרובההמאמראתהפותחיםבחלקים
נאצרעםהזדהותמוצהרתהטורים,

ככזה:הקומוניזםדחייתמולוהנאצריזם
הקומוניסטרתהמפלגהשל/'ההיסטוריה

לאכולכדימפלצתכתפיעלכיוםרוכבת
ארץבכלאותהאוכלתהיא ...זוגחמפל

 ...בישראלגםאותהאוכלתהיאערבית.
כמהאחרבמקור]פעמייםהנקודות,[שלוש
העימות:ללב'/אל-פגוךוועוברשורות

מהאינטרסיםשוניםברה"משל"האינטרסים
מצרית-סורית(פדרציהלמשלרע"ם,של

ערבית"רפובליקהושמה ,-1958בהמוקמת
הקומוניסטיםוכאשררע"ם),מאוחדת",

נתקליםהסובייטיםלטובתפועליםברע"ם
ועושיםהלאומייםביסודותהם

מולדתם."אינטרסנגד[הקומוניסטים]

המאוחרותהחמישיםבשנותאלהחודשים
לביןנאצרביןהגדולהניתוקבסימןעומדים
והסכמה.בריתשנותאחרהמועצות,ברית

ערביתהסובייטית"ההתקרבותחיתהתחילה
יחסיהידוק • 1955שלהנשקעיסקתמאז
הקצרבטווחפעל'מצריםעםהמועצותברית

רבהבקלותהקומוניסטים.לטובתלפחות,
להםנתאפשרבעברפעםאימאשריותר

 ...הערביתללאומיותבריתכבעלילהזדהות
ברחובמק"ישלהזהב""תורהיואלהשנים

נאצראלעבדביןהקרעמשפרץ ••.הערבי
הקץבא •.•הערביהעולםשלוהקומוניסטים

[בישראל]העממיתבחזיתהברית.על
יחסילהחרפתבמקבילהידרדרוהיחסים
שלהערביתהצמרתהמועצות.ובריתמצרים
הקשרהמשךקשה:דילמהבפניניצבהמק"י
ללאנאצראלבעבדשתמכוהלאומניםעם

הנאמנותהסובייטי.בתלםהליכהאוסייג
צידדהערביהפלגהכריעה:המועצותלברית

ותקףהערביהעולםשלבקומוניסטים
"ירחכלפיהם.נאצרמדיניותאתבחריפות
(רכס,נסתייםלאומיהקומוניסטיהדבש"

 .) 31-30עמ'שם,

אךומתפרקתנכשלתרע"ם,מוקמת-1958ב
מתחשורר-1959בבעינם.נותריםהרגשות

שהובילנאצרעבדולמצריםשליטביןשיא
סובייטית,האנטיהחדשה,הפאן-ערביותאת

הנרדפיםוהקומוניסטיםהמועצותבריתלבין
זהכלערב.ארצותובכללבמצריםיותרעוד

ישראללכנסתהבחירותלמועדסמוך
 .הערביהבוחרעלומשפיע , 1959בנובמבר
הרבהמק"יהפסידה 1959בבחירות ,בדיעבד

בזוגםהיהודית,באוכלוסיהגםמכוחה.
לכנסת.אזנכנסלאחביביגםהערבית.

ב"קולמערביתהתרגוםשלהמלאהפרסום
(לבוחריהעבריתלקוראלהמחישבאהעם"
ב"הוצאתאינושהענייןבמיוחד),מפ"ם

מתבקשתכהוכחהאלאמהקשרם",דברים
כיהבליטההעתוןמערכתהתרגום.לדיוק
ממפ"ם,ערביתלמומחיגםלבדיקה,מסרה
מדויק.נמצאוהואהתרגום,את

היאההיסטוריה"כאשרשכותרתוזה,במאמר

נכתבב"אל-פג'ר",במקורושפורסםרעבה"
כותרת-משנהתחתטורים,כמהאחרי

בעיניהפכו"הקומוניסטים"הבריחה":

לחלוקה!שהסכימולאחרלבוגדיםהערבים
יחדחביבילאמי .להסתתרנאלץמהםחלק
 ••.ללבנוןלברוחנאלץחבריםכמהםע

המפלגהאשרוהפאלחיםוהפועלים
נופליםמנהיגתם,שהיאטוענתהקומוניסטית
שהקומוניסטיםלאחרבדמם,מתבוססים

ונטשוםהמערכהאשלתוךהכניסוםואחרים
הקפהבתיאלהלכוה'קצינים' •.•לנפשם
הקברותבתיאלו'החיילים'בלבנון

בפלשתינה.
 ...פועליםומנהיגיקציניםלכםהשלום
נפשותעלהשםירחם ...בלבנון"לכםיבושם

במקור].[הקיטועהחללים"העמלים
משנהכותרתפיסקאות,וכמהכמהאחר

חוזר'פזמוןישזובפיסקהביירות"."הוראות

כנושאלכנסתהבחירותעלהמעיד
 :בהחשוהאקטואלי'

כיום,הקומוניסטיחבר-הכנסתחביבי'"אמיל
הסתנןהוא . 1948ביוליהיהזה •מלבנוןחזר

 .לישראלבחשאי
כיום,הקומוניסטיחבר-הכנסתטובי'תופיק

ודורשהציוניתההנהגהראשיעםמתקשר

ישראליאזרחשלמעמדלמתןעזרתם
לאמיל."
ותופיק"אמילנוספת.משנהכותרתהמשך'
מעברזהובהגנה!"אחראימפקדעםנועדים

שםעלהכותבחזרבוהחוזר'הפזמוןמסגנון
נוסחאלהגנאי'ותוארמשפחה,שםפרטי'

פיק.ותואמיל .הפרטיבשםהמסתפק /אינטימי
משחזריודע,כלהואהסופרזהליריבסגנון
נוכח:היהודאיבהן"ההגנה"במשרדישיחות

אתשואלההגנהשלהאחראיהמפקד ..."ודאי
ועלהערבייםהצבאותשלוםעלחביביאמיל
ישראלילאזרחהופךואמיללבנון!צבאשלום
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המקרים,בשניהנקודות,[שלוש ...
ומביתלאוזןמאוזןעוברהלחש ] ...במקור
הוראות??איזההוראות,ניתנולבית:
במקור].[מודגש

ברורות."היוהקטע,ממשיך"ההוראות",

נפגשוהערביותהקומוניסטיותהמפלגות
ביןשמתנהלתשהמלחמהוהחליטובביירות
מזוהמת.מלחמההיאוהיהודיםהערבים
הקומוניסטיות]המפלגות[שלההחלטה
זהמפלסטינה.לסגתערבמצבאותתבעה
[הדגשותלהגנה!מסירתההערבים:לדידי

במקור].

העם""קול

מ"אל-פג'ר",הכתבהמלואפרסוםעלנוסף
רצופיםמערכת"ב"מאמריעתרןההגיב

 , 27,10 , 26.10 , 23.10ימים,שלושהבמהלך

סנה,משההעם","קולעורךידיעלשנכתבו
עקרוניקו ,נכוןאלביטא,הואחתימה.ללא

בעבריתהעתוןהמפלגה.במערכתמוסכם
חביבי.עלומגןמתפלמס

להאשמותלהיכנסלאחיתההאסטרטגיה
(האשמותהערביםהמנהיגיםנגדהאישיות

ערביםמנהיגיםשמותכוללותב"אל-פג'ר"
מאמרהערבי).בציבורמוכריםנוספים,

לוקאלייםהיבטיםבשנינדון"אל-פג'ר"
והגנהלבחירות,הקשורפולמוסמרכזיים:

ב-הערביםהקומוניסטיםעמדותעלמלאה
לאואףהתעלםלאהעם""קול , 1948

הרקעערביות.הפניםביריבויותהתמקד

ומקורביונאצרובכן ... "הובהרהבינלאומי
אתהמייצגיםהלאומיים''היסודותהםאלה

הם ...הקומוניסטיםואילומולדתם''אינטרס
הוקדשלאאך ,) 23 • 10.59 (מוסקבה'"'סוכני
עמדוהפרקעל •מרכזימקוםזהלרקע

עלחיתההנגדהתקפתבישראל.הבחירות
הציוניתמפ"םשלהבחירותתעמולת

אתבערבית,התוקפת,ההפכפכה

כציונים.הקומוניסטים

בתעמולתמפ"םשעשתהכפיכזאת,"נבלה
וסיפוריכזביםהרצוף ,המאמר ...הבחירות

 ,בישראלקומוניסטיםמנהיגיםעלבדים
צעירערבימורה ,חרסייךואשדבידיחתום

שלהערביתלתעמולהבאחרונהש'נרכש',
האנטיבמסעותמיכהרקעעל"םמפ

הואעיקרוכל ...נאצרלעבדושלקומוניסטי
התנגדהשהיא ,מק"יעלאשמהכתב

בשנתבישראלהערבית""הליגהלמלחמת
מדינתשלבהקמתהתמכהשהיא 1948

ציוניתמפלגהשהיאובכללישראל
 ,) 23 • 10.59 (מובהקת!"

אתלפטורבאותגנטיותואלקלותנגיעות
יש"כלוםהאישיות.ההאשמותשאלתכל

המיוחסיםדבריםלהכחיש Iלמשלטעם,
השלוםבמועצתנאומומתוךחביבילאמיל

הואכאשר-כביכולברינה,העולמית
נחללכלוםנאם?!לאבכללמועצהבאותה

נשכחהבלתיחברנושלהיקרזכרואת

נסורוסלמןדייןיעלחביבי'אמיל

כניסהידיעל<אליושה>גוז'אנסקיאליהו
עםהפאטריוטיתשליחותובדברלוויכוח
הקוראבפניאותוהמשמיץהמפ"מיהעתון

נשקלהביאבדרכו'שהיהכמיהערבי
ללחום'כדיקומוניסטית',ממדינהלישראל

 ...שלכבודםזקוקכלוםבערבים'?!
נגדם?"הבריוניתוההסתההכזביםלהכחשת
הדדיתהכרהבעד ...הקומוניסטיתהמפלגה
עמישנישלהצודקותהלאומיותבזכויות

 .) 27.10.59 ( " ...והערביהיהודיישראל,ארץ

ימים ,כאמורפרצה,זודמגוגגוגמלחמת
הרביעיתלכנסתהבחירותלפניספורים
מנותבהיההעתוי , 1959בנובמברשנערכו

קונפליקטחשףאךהבוחריםעללהשפיעכדי
 , 1948אירועיבשאלותעמוק

החלוקה,שלהבסיסיהדגםעלביקורת
מוקדהואעצמאית,ישראלמדינתהכולל

הקונפליקט.
אתהחליפה"המהפכנית"הפאן-ערביות

 ,שנפלו"הריאקציוניות"הערביותהממשלות
אחדות"שניםחדשות.אפשרויותויצרה

צברהבמצרים-1952בנאצרמהפכתלאחר
שהפלסטינים,דומה ...תאוצההפאן-ערביות

תועלתלהפיקעמדואחריםמערביםיותר
נאמנויותמשלילתיותררבה

ונאמנותבזהותוהחלפתן ...פרטיקולריות
אותהנמנוהפלסטינים ...גדולהפאן-ערבית

הפאן-שלביותרהנלהביםחסידיהעםשעה
זאתשתיארכפי ,היוהםהמשכרת.ערביות

(בגדההקומוניסטיתהמפלגהחברפלסטיני
 .•.מנאצר'יותר'נאצריסטיםהמערבית>

יזכושבוהיחידהנתיבהיאערביתאחדות

נראתה-1957ב ...הטבעיבקיומםמחדש

ממשרביםפלסטיניםבעיניערביתאחדות
 ,) 177-176עמ'('פ'לסטינים",לפינה"מעבר

אידיאולוגיהעלהקומוניסטיםשמרובישראל

ארדובברניצילום:

ופרגמטיים.עקרונייםיציבים,ופוליטיקה
ישראללמדינת-כפולה"הן"אמירתחיתה

הטלטלות:כלאףעלפלסטינית.ולמדינה
אנטיעמדותביטאוכאשרגם"הקומוניסטים,

מכןולאחרפאן-ערביות,ולאומיותציוניות
בתוךזאתעשופלסטיניות,לאומיות
בזירהלגיטימייםשנחשבוהגבולות
שולייםחוגיםמלבדבישראל.הפוליטית

הקומוניסטיםערערולאהמפלגה,בתוך
 ,ישראלשלקיומהזכותעלבגלויהערבים

שלהאזרחימצבםלשיפורנאבקואלא
העצמיתההגדרהזכותועלהערביםתושביה

עמ'שם,('פ'לסטינים",הפלסטינים"כללשל
 ,-1959בהבחירותלנושאמעבר .) 157

הישראלית,הקומוניסטיתהמפלגהמק"י,
 ,ביותרהרחבלאומיהדוהפוליטיהגוףחיתה

לאומיותדושלביותרהמגובשתהמסגרת
גופים ,כזכור ,היוישראל.מדינתבתוך

בקושהתמקדונוספיםואידיאייםפוליטיים
היחידהחיתהלאמפ"םערבי.היהודיהתפר

חיתהכברארד""אל-1959בזה.בניסיון
בבחירותלהשתתףניסתהטרםאךקיימת,
ישראל:לכנסת
מאינטלקטואליםמורכבתחיתהארד''"אל

הקומוניסטית,המפלגהיוצאילאומנים
 ...תקופון 1959בשנתלאורלהוציאשהחלה
שלביתוהפאן-ערהנאצריסטיתעמדתה
מןהשדאתהוציאההערביתהמפלגה
מדינהשלבזכותההכירהלאשכןהבקבוק,
- 151עמ' ,('פ'לסטינים"להתקיים"יהודית

152 (. 

פסימיסט""האו

אנישהנההטוב.מזליבסנווריהוכיתי ... "
לארעוכלכמסתנן'המולדתלאדמתשב

לפליטים,הפכועמיכביכיאףלי'אונה
ינוע,לאאשרואישחסרי-בית,ונדים,נעים
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 ,, .זולתי .יכריחוהולנדוד
פרקכותרתכך ," ...מופלאסודחושף"סעיד

הרופא,במכוניתמסתנןאני"שהנה : 10

עובראניואחר ...אחותישלמאהבה
ובדרךלג'יפ.ומהבהמהלבהמה,מהמכונית

לכךהודותודאיממוותניצלאנילעכו
הנכון.בזמןעצמיבתוךמכונסשנשארתי

אל-ג'זאר'במסגדחוסהאני[בעכו]ואחר
באיםומהצבא ...מורישלבמחיצתו
הצלליות,בניואתהצלליות,אתומשליכים

 ,, ..סעי.דמלבדלקווים,מעבראל
"אלהספרותבעתרןבהמשכיםפרסוםלאחר

ספרו-1974בבערביתאורראהג'דיד",

עברי:(נוסח"האופסימיסט"חביבישלהנודע
 ,) 1984"מפרש",הוצאתשמאס,אנטון

שתוליםהאירועיםיפהספרותשלכדרכה
הנבדלותאוטונומיות,ספרותיותבנסיבות

סעידשל"הבריחה"קטע .ההיסטוריהשיחמן
 ,) 11 • 10פרקים , 51 • 41<עמ'יחסיתארוך

אלישראלמארץבריחותשתיהואהנושא
ובשנת 1939בשנת ,לבנוןלגבולמעבר
לחביבי?רמיזההוא"סעיד"האם , 1948

נסתפקאפשרי'כיווןמכלחמקמקההתשובה
נכתב"האופסימיסט"הכיוונים:בשני

קומוניסטיםהרודףפלסטיניעלכסאטירה
שור.דהואכךרק .הישראליהשלטוןבמצוות
עםנמנהלהזכיר'צורךישאםחביבי'

חביביאמרשניםכעבוראךינקומוניסטים.

הנשארים,חוכמתאני",זה'"האופסימיסט'

לשרודהעיקשתבנכונותםחיתהאמר'
ביןנגיעהשישנהספקאיןזאתעםבמולדת.
לביןנוספיםותיאוריםנעוריםתיאורי

ראשון'ממקורלסופרהמוכריםאירועים
 .ללבנוןהבריחותכולל
הסיפוריםשניהכלליהסגנוןמרקםבתוך

האסוציאציה.דרךעלמתחברים
ישהסאטירה,אפיוניפיעלבסיטואציות,

כיוונילכמההפוניםדרבןכקוציתיאורים
שלהטובלמזלוהשבחיםכוללביקורת,
עלכביקורתבמכלול'הנקראים,הגיבור'

שלאומילפליטים.הפכועמובניבומצב
נכתבהמספר'רקלברוח.הכריחוהוברח,

ממוותניצלואףההפקר'מןזוכהבאירוניה,
לספרהקוראאתמפנהדרתןמחקרגםודאי.
"הבריחה",עלכותבשהואשעהזה,מרתק

-הסאטיריהז'אנרלמרותזאת,עם
 .מרכזימקוםלליריקה,געגועים,ל

בחיבהאותושדחתהנערה,עםכושלמפגש
"הרכנתי . 10בפרקמתרחשהואגםובתוקף,

לקראת ...משםופניתיע'זאלה,לזכרראשי
[החלטנו]-1939בהגדולההשביתהסוף

לבקרכדיללבנוןהגבולאתלחצות
ע'זאלהעל ...נשקולבקשבבירותבמפקדה
 ...בביירותאבדשדודההצניח,עלבכיתי'
באחתסעידנפללא"כיצד , 11פרק

בפיסקהמסתייםלבנון",בגבולהוואדיות
"השניםהבריחות:שתיאתומזכירההחוזרת

שכולופליט .בצורפליטאניוהנהנקפו
אשרעדהגבול.בקרבתההיאלגפןגעגועים

אחותימאהבהרופאאתהימיםבאחדשמעתי

שאיןלפליטיםהפכו'הפלסטיניםאומר:
כןעל '.חסדיהןאתאליהםמושכותהצעירות

לפליטים.הפליטותשהרילפליטות,פניתי
לחסדימשוכותלנו'בניגודהיו'והן

שכךומכיון .לנושעולאכןעלהאחרים.
אתלרוותבלאישראללמדינתשבתי

צמאוני,"

משפטובתיעתונות

הבריחה , 1948אירועישנה.ארבעיםחלפו
פהאיןלכותרות.חוזריםעדייןוהנשק,
מסופרים.הסיפוריםאבלצדיקים""סיפורי
סיפוריאבלרציני'לאכאילוצבעוני'הרקע
והנשקהבריחהישנם.עדייןהאופירצח

בבתיבחלקם,ואחר'גרת,בעתועולים
 , 1 ~ 88שנה,באותה ,במקבילהמשפט.

יויצירות .הספרותימעמדומתבסס

ב"עם ,""יוקרתיותבהוצאותמתפרסמות

בעברית"אח'טיה"אתמפרסםהואעובד"

עולההארץברחבישמאס).אנטון(תרגום:
מוחמדבביצועיחידכמחזה"האופסימיסט"

דנותהעבריתרנותבעתהביקורות .בכרי

רבה.בהערכההספרותייםבטקסטים

כללבנושאיםגםלפניופתוחההעתונות
ישראליים.

מעמדוהפוליטיות,עמדותיושלהשילוב
אש:מושכיםהבוהמייניתואישיותוהבכיר

הנצרתיבעתרןנכתב 1988באפריל-8ב
ב-כימשעור'לוטפיבעריכתסינארה","אל

נשקהביאומיקרניםושמואלחביבי , 1948
בערבים.לפגועכדילישראל'

גילההוא ,משעורוטפילמספר ,אחד"יום
שבו ,חביביאמילשלמאמרבאל-איתיחאד

מילהמסעור'משובשת,בצורהשמונכתב
בדרךבהומשתמשים'משוגע'הואשפרושה

לידשישבוזקנים ...שוטהכלבלתיאורכלל
בצחוקפניאתקידמו[נצרת]בעירהמעיין

סלאם'לאנוהכבוד'כלואמרו:לעגשל
בעיתונופיוסםמשעורחביבי),של(כינוי
יתרהחולשהיששלחביביכךעלרמזים
מיניועודסניליזקןאותווכינהלשתיה
סעיפיברובהורשעמשעור ...כינויים

לאעדייןמהתהליכיםוחלקהאישום
שבועי,מוסף("הארץ",הסתיימו",

סינארה"),"אל ,רובינשטייןדני , 4 , 1 , 1991
ראשית",ב"כותרת ,יותרמאוחרשנהחצי

העתונאים:ידיעלמכונהחביבי , 10,8 , 1988

החייםמןפרישהסףעלמזדקן'"סטאליניסט
מישלביתו'יחובמקלל ...הפוליטיים

 ...הבקבוקמןהגלאסנוסט'שדאתששחרר
אדומות".ועיניואומרהואהבקבוק,אח,

אמתרמזהואהסיפאאםנעדכן.בסוגריים

בלתיחטאהמרה,הטיפהחובבלחביבי
אזטעו"המתקדמת"עתונאיהרינסלח,
הקלעים.מאחוריחביבי""תהליכיבהבנת

שנמנההקומוניסטים,במנהיגיםהחשובהוא

במפלגה,גלויכקונפליקטלאעדייןאז,כבר

שעהוהגלאסנוסט,הפרסטרויקהתומכיעם
מגורבצ'ובבפועל'בגלוי'הסתייגהשרק"ח
מהמפלגהמסולקלהיותעתידחביבי •ומדרכו

 , 1989באפריל-מאי"אלאתחאד"ומעריכת

בצדפרישה",סף"עלהיהלאזאת,למרות
 ,הבכירביהפלסטיכסופרנוכחותוהמשך
שלהמרכזידוברםבתקשורת,להיות,המשיך

ב-חביביבמותבישראל.הפלסטינים
המאמרמכותבי ,הנגביחייםסיקר 2.5.1996

מטעםההלוויהמסעאתראשית",ב"כותרת
 ,חייולמפעלותההערכהאחרונות","ידיעות
גלויים.היוהאישארכוןעלוהכאבהכבוד
שנתהיא ,להזכיראוליכדאי , 1988שנת

 •-12הלכנסתבחירות

"הרשימהעםפומביויכוחפורץ-1988ב

השגיחבפעםלרוץשהתכוונההמתקדמת",
פיעלרק"ח, •ישראללכנסתלבחירות

מתחרה,רשימהבהראתהשלה,האינטרסים
פסולה.ולכן

גלוימכתבשולחחביבי 1988ביולי-12ב
היוצרים",ב"ועדהעבריתדוברילעמיתיו
"המתקדמת"כינחרצותקובעהואבמכתבו

ישראל",מדינתשלקיומהזכותאת"שוללת
הרשימהאתלפסול ,נכוןאל ,מתכווןהוא

בקשתועלולעמודהישראליהשמאלבעיני
היוצריםידידיוהקרובותשבבחירות

הואבהרק"ח,עבוריצביעולהםוהמקורבים
כיטוביפיקתויאמראחרבמקום •חברעדיין

ואילוהמפלגה,דעתעלנשלחזהמכתב
מעצםהסתייגותישנההיוצרים"ב"ועד

 .חביבישלמעשהו
מכתבאתמביאהמ"התחיה",כהןגאולהח"כ

פישעלכהוכחה,הבחירותלוועדתחביבי
 ,הואיל"המתקדמת",אתלפסולישחוק

זורשימהחביבימכתבפיעלולדבריה,
ישראל.מדינתשלקיומהזכותאתפוסלת

הנפש.בציפורינוגעותההדדיותההאשמות

כלפיבבוגדנותיריביואתמאשיםחביבי
"המתקדמת"ישראל.מדינתשלהקיוםזכות

בבוגדנות[והקומוניסטים]חביביאתמאשימה

זאת,עםהערבים.הפליטיםבשאלתתהומית
להפריד:מקפידים"המתקדמת"נאיעתו

לצאתהאמתשסוףיודעהמספר"חביבי
אישהואהפוליטיקאיחביבי ...לאור
לגמרי".אחר

שנה,באותהההתקפותסמיכותביןקשרהיש

נפוץבעתרןחביבימותקףבאפריל ? 1988
את ,במכתבומתקיף,חביביביוליבנצרת.

כתגובה,מותקף.הואבאוגוסט"המתקדמת",

ב"כותרת"המתקדמת",עתונאיעל-ידי
בחלקו'ויגיע,הנושאיעבורבהמשך ,"ראשית
חוזרלדיווחויגיעימיםיאריךהמשפט,לבתי

המתנהלים.המשפטיםעלבעתונות
והדה-הומאניזציההמקום ,הזמןאחדותאףעל
אינםהכיווניםכייתכן"האויב",של

הנימהגםמפוצל.הזההמחזהמתואמים.
חביביפרשתהמשנה.נושאיגםשונה.

-א"עורךב"בריחה",מתמקדתו"המתקדמת"

22 
 237גליון



הואהסביר'ולכן'עלבוןעלהכריזנארה"סי
שמטרתונשקהביאחביביכיבנצרתמפרסם

ב"כותרתהשנוןהמאמרבערבים.לפגוע
פרשנותאוחדשותיגילויאינוראשית"
לשייכותצמודהאמירהאלאעתונאית
היהכך .ערבייהודיתפרבקופוליטית

ב"כותרתהווהוכךהמפ"מיב"אל-פג'ר"
הקשוריםלעתונאיםבמהשהעניקראשית",

עלהשבועון'המתקדמת",ל"הרשימהגלויות
תגובהביקשעצמו'מטעםשהוסיףהערהפי

קיבל.ולאמחביבי
בשםהאשמהמטפחישלהםמטעמיהם

אתעמעמוהםחידדו'לא"המתקדמת"
אףעלשברקע.גייםהאידיאולוהויכוחים

יהודיםביןחיבורמייצגבעימותצדשכל
דרכיםבראייתאידיאיניגודקייםוערבים,

סכסוךישנוברקעהיסטוריות.לאומיות
סכסוךשהואמודיםאינםשהצדדיםלאומי'
ב"בגידה"ההדדיותההאשמותרק .לאומי

המוכחשהקונפליקטמעומקמשהוחושפות
פוליטיותכשאלותרקנחשףהואשברקע.

הבלתי 1948שנתאלחוזר ,יומןבנות
נאמנותציונילהעניקומנסהנשכחת,
ובגידה.

<קטע>ראשית""כותרת

כך-המדינהשלהראשוניםבימיה ... "
השלטונותהתירו-דבריודעימספרים

לכמהלהתמסד'זכועתהשזההישראליים,
מלבנוןלחזורהקומוניסטיתהמפלגהמראשי

שזכהמיבכך.מהשלענייןזהאיןלישראל.
הפרשהבאזרחות.וזכהמפליטותניצללחזור

אינוואישעתה,כןכאזמסתורין.אפופההזו

אנשיולאהקומוניסטיםלאלהסירו:מעוניין
במרוצתעמם.שהיטיבוהישראליםהרשות
המפלגהמראשישלושההוזכרוהשנים
והמנוחחביביאמילטובי'תופיקזה:בהקשר
גירסתואתפרסםלאמהםאישתומא.אמיל

איןרשמיתמפלגתיתוגיוסההאישית.
בוודאות,כמעטלקבועשאפשרמהבנמצא.

שאתהנפש,לתורתמומחיםלהיותבליגם
מלווההקומוניסטיתהמפלגהצמרתאנשי
ל'סוכנים'ייחשבושמאתמיד'פחדמאז

ישראלעם,אושל'פעולה'ול'משתפי
מאישיכמהשלהעצמיהדימויהרשמית.
קללאשהריאיכשהו'פגוםהמפלגה

עצמם,בעינילפחותמהפכניים,למנהיגים
הםדוקאהפכואיך :כזוקושיהלתרץ

שמאותבשעהלמהדרין'כשריםלישראלים
הגדולהרובלפליטים.היופלסטיניםאלפי
הםואילובגלותמולדתלהמירנאלץ

הייתכןבמולדת.גלותלהחליףזכו
מצאלאמחונן,סופרחביבי,שכזה?!פלא
מעלהלוטאתלהסירכדיפנאיהיוםעד

הזמן!הגיעהזו.הפרשה

עםחידהחביבימביא'אח'טיה'בסיפורו ...

שסוףיודעהמספרחביבי ...השכלמוסר
האישיימצאתמיד ...לאורלצאתהאמת

ביחביהאמת.אתויצעקשיקוםהפיקח

גםלגמרי:אחראישהואהפוליטיקאי
לאיראה,לאמצחו'עלעיגולישימואם

ראשית"("כותרתיבין"ולאישמע
 ,אזהריאלועליהנגביחיים , 10,8.1988

חביבי").עובר'הכול"לא

"א-סינארה"

הדיןעורךבאמצעות ,חביביהגיש-1989ב

בשפההשבועוןנגדתביעהטובי'אמיר

גדעוןהרע.לשוןעל"א-סינארה"הערבית
בנצרת,המחוזיהמשפטביתשופטגינת,

ופסקחביבישלתביעתואתעקרוניתקיבל
בהםהיהכתבהבאותהקטעיםארבעהכי

הטענהביניהםהתובע.נגדהרעלשוןמשום
שמואלבחברתהתובענסע-1948בכי

נשקלהביאכדילצ'כוסלובקיהמיקרנים
כיהשאר'ביןמצא,"השופטישראל.למדינת
כאילוטענתואתהוכיחלאמשעורלוטפי
שלצבאירכשבפעולותחביביאמילעסק

בתקופתאירופהבמזרחישראלמדינת
אכןהאלההדבריםוכיהשחרור'מלחמת

ערביםבקרבדיבהכהוצאתמתקבלים
"הארץ"מנצור'<עטאללהבישראל"

15,12,89 (, 

הוכחולאכיקבעגינתגדעוןהשופט
הקטעיםשביסודהעובדתיותהטענות

בדבריםישהאםהשאלהכינפסקהאמורים.
בשיםלהיקבעצריכה-רעשםהוצאתמשום

בהתאםהתובע.נמנהעמוהחברתילחוגלב
בישראלפסיקהעלשהתבססזה,למבחן

חסרתהאשמהכיהשופטאמרובארה"ב,

נשקבחבתסייעשערביעובדתי'יסוד

ביןמלחמהמצבשררעת ,-1948בלישראל
הוצאתמשוםבהיש-לעבריהערביהיישוב

משעורכיפסקהמחוזיהמשפטביתרע.שם

לאוגםדיברתי","אמתטענתאתהוכיחלא
ביקששלאמאחרתום-הלב,הגנתלועומדת

(לדבריהפרסוםלפניחביביתגובתאת
עלהסתמךהואמשעור'וטפילהנתבע,
ב-שהופיעהאחרונות"מ"ידיעותכתבה

התובע>.מצדתגובהללא 1982

משעורלוטפיהנתבעאתחייבהשופט
בתשלוםב"א-סינארה",הדיןפסקבפרסום
קבעכןעו".דטרחתובשכרמשפט,הוצאות

לתובע.פיצוייםיקבעונוסףבדיוןכיהשופט
חביביהסכמתאיכוללהאינפורמציה,

העברית.בעתונותבהרחבההובאהלפשרה,
להגיעניסיוןהמשפטבביתנערך"אתמול
אמירעו"דאבלהפרשה,אתולסייםלפשרה
כךעלעמדחביבי'אמילשלפרקליטוטובי'
לכיסוילחביביפיצוייםיפסוקהמשפטשבית

<עטאללהבפרשה",לושנגרמוההוצאותכל
 .) 15 , 12,89"הארץ", ,מנצור

המחוזיהמשפטביתשלנוסףבדיוןבהמשך'

-א"הערביתבשפההשבועוןחויבובנצרת,

בתשלוםמשעורלוטפיועורכוסינארה"
 ,חביבילאמילשקליםאלף 16בסךפיצויים

גםחויבוהנתבעיםהרע.לשוןהוצאתבגין
עורכיטרחתושכרהמשפטהוצאותבתשלום

שקלים. 2,500בסךהדין
אמרהפיצוי'גובהבשאלת"בהחלטתו

הרעלשוןהוצאתכיהשאר'ביןהשופט,
נשקבהבאתהתובעהאשמתשעניינה

IJ 
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גונהדינהצילום:

בהאשמתגובלתוהיאוקשהחמורהלישראל,
 " ...בבגידההתובע

עלנשקלהעובדתי'רקלאהציבורי'ההיבט
להארה.ראויוהואהשופטידי

מאירועיהתנערותכאןאיןציבורכאיש

אלאמאחריות,"בריחה"כאןאין"הנשק",
היאפוליטיקהשבלעדיהרגישותאותהישנה

הקומוניסטי'הקשרלמרותבו.לחפורקרדום
לאומימנהיגהזה,הצירוףמשמעויותבכל
התוכחהאתרקלאעמו'מצוקותאתנושא

דבריביןהשוניאתלקרואישהלאומית.
ב"כינוסחביביאמילדברילביןוילבומאיר

דיברמהםאחדשכללהביןכדי )!(האיחוד"
גםמזוזוהנבדלותשלו'עמורגישויותעל
 ,-1948ב

בערכאות:דברסוף

ערכאהבפניערעורמגישמשעורלוטפי
העליון.המשפטלביתפונההואיותר.גבוהה
אמילהתובעלזכותהדיןביתמכריעושוב

בךגבריאלוין'לדב"השופטיםחביבי.
נכתבהערעור",אתדחומצאואליהו
במרביתשפורסמה"עתים",בהודעת
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כלאתדחוהראשונים"שניהעתונים.

רובו.אתדחהמצאהשופטואילוהערעור
אמילהיווהכולובפרסוםכיצייןבךהשופט
והאשמותגידופיםלחיצימטרהחביבי

שפלים.מניעיםלוויוחסובבוגדנות,
להשפילוכדיבכתבהישאלהבנסיבות
ולבזותו".

מותולפניספוריםשבועות , 1996באפריל
בסרט ,חביבימעלהשוב , 1996במאי

דליההעתונאיתעמושערכההראיונות
בוגדלאלארץ.החזרהעלרמזיםקופל,
 .בחזרתושראהמהעלהיודבריו •עדאלא

מראותמגורשים.אנשיםנטושים,כפרים

באוקטוברהפלסטיניםכנציגדיברעליהם
וערביםיהודיםביןהאיחוד",ב"כינוס , 1948

רמזים .בישראלאחתלאומיתדוגחבמפל
אדםדברי •ב"האופסימיסט"כתבעליהם
לקחים.והפיקעמובאסוןשחזהערבי
בכתבו"ה"נשק""הבריחה"גירסאותריבוי

להעידעשוידורותשניבמהלךחייהןואורך
בתורהדינמיותוריאציותעלנשענותהןכי

לאהתקופהשלהמובלעתההנחהשבעל-פה.
שניהם •לחביביטוביביןכמעט,הבדילה,

בהנהגההערביםהנציגיםצמרתעםנמנו

היולאשניהםהישראלית.הקומוניסטית
הישראלי-היהודי'בעולםדייםמוכרים
צמחההביקורת .דיומוכראינועולמם
נעהואחרערביות,במסגרותביסודה

עדחלפושניםמעורבות.למסגרות
אלה."סיפורים"הכירוהיהודיםשהעמיתים

לדעתישאישיותבסגולותלהבחיןכדי
הקומוניסטיתשהגישהגםמהיותר.הרבה

הפרט.חשיבותאתהכחישהואףהבליעה
אתלראותניתןלעילשנכתבובדברים
המשותפתהביוגרפיהאתבמעמדם,הקרבה

שםשם",ישאיש"לכלזאתעםהארוכה.
כשדונותיותכונותיו,מעשיו,לושהעניקו

חביבי.אלכווןההתקפותמוקדוחסרונותיו.

חביביתגובתגםמהוקצע.סיפורכאןאין

העלההצ'כי""הנשקפרשתאתמפוצלת:
הרע.לשוןלהוצאתטעןהדין'בבית

נמצאויתר.ולאסלחלאהואהנשקבפרשת
פרשתואילווציבורי.משפטיבדיוןמקוםלה

לאלארץ'החזרהודרכימניעיההבריחה,
הסביר'לאסיפר'לאהואהסוף.עדסופרו

לספרות.זאתהעבירהואהתעלם.לאוגם
כפילותברורההיסטוריממרחקלמתבונן

גמנחישנהחמישיםשהיהמישלבמצבו
רקהםאלהבגידהוסיפורי •ישראליערבי
שטיפחומישהיונראה .עליובביקורתקטע

פרשתכישברורכשםאלה,סיפורים
רשמיתלגיוסהזכולאוהחזרההבריחה
גחהמפלשלאוחביבישלכלשהי

טלטלותביןהיאהכפילותהקומוניסטית.
בעיותאתלפתורכבסירנותאסטרטגיות
ההנהגהעלשהשפיעוטלטלותהפלסטינים,
בעמדותיציבותלביןישראלית,הפלסטינית

בסיסידגםונותרו , 1948בשנתשהוגדרו

שינויאףעלפלסטיני'הישראליבסכסוך
 • 1948-1947שלההיסטוריותהנסיבות

לאהסכסוךועומקלאומיתהדוהמערבולת
 •ביותרהיציבההמנהיגותמתולדותנעלמו

אישיותטלטלותאףעלזאת,עם
וטובי'חביביהרק","אדומניפולציות

ישראליםפלסטיניםקומוניסטיםכמנהיגים
לאמוכחת,פוליטיתיציבותגילו , 1948מאז

הפלסטיני.בעולםמאליהמובנת

הפוליטיהמשחקהפועלות,לנפשותמעבר
סכסוךשלקשהגרעיןהסתירהמניפולטיבי

קועלאנשיםשלובסירנותמתמשך'לאומי
הנושאעםלהתמודדערביהיהודיהתפר

עלאוסצקי-לזרד"רשלהערתההמורכב.
מפ"םערבייבקרבומסוכסכותשונותמגמות

אלעבדברשותהפאן-ערביזםבתקופת

לקראתפג'ר"ב"אללמאמרשהביאהנאצר'
אחתמבהירהעת,באותהלכנסתבחירות

היציבההאסטרטגיההותקפההדוגמאות.

הקומוניסטית,המסגרתשלמיסודה
לשנימדינות"שתישלבקושהתמידה

ושילובאזרחישוויוןלהשיגשדרשהעמים",
לפתרוןהשאיפהאתוהגדירהבמדינה,מלא

הקמתשלבדרךהפלסטיניםעםהסכסוך
המערביתבגדהעצמאיתפלסטיניתמדינה

מדינתלצדבשלוםשתחיהעזה,וברצועת
יחסית,יציבות,שהציגהמנהיגותישראל.

בארץהצלחותבעלתלאומיתדוגחמפלשל
אףעלהותקפה,הזוהאסטרטגיההסכסוך.

בקרברחבלקונסנזוסשהפכהמחמת)(או
ויהודים.ערבים

טוביבתופיקהנזיפה

אלומתכנסשבשלפנינוהמעשהסיפור
שנינכרכיםבווטעון'רגשימרכזידימוי

ומוות.אהבההגדולים,האנושייםהסיפורים
פאן-לאומיתולתרבותהעםל;ןלעם,אהבה

ניסיוןבבגידה,האשמה-ומנגדערבית,

העםלבנימוותהלאום,[רצח]למותלהביא
מיתוסשברקע.הלאומיתבתרבותובגידה
ההאשמותלטנטוס.ארוסביןהמצליבמתוח

החוזרהזה,ובסיפורמיתולוגיסיפורמעלות
הואמרכזיויוצרמרכזיתדמותגל'לומתג

גםמוות.עדהבגידהשלהמרכזיהאימאז'
הציבורי.התחוםאלנעהואפרטיכסיפור

הופךובהתנהגותו'בחייוהציבור'נציגהוא,

הטנטוס,לנציגהזההמתמשךבמיתוס
הואשםחביביאמילהבגידה.הרוע.המוות,
הקפהבתיאלהלכו'"הקצינים'עמו:ברצח

הקברותבתיאלו'החיילים'בלבנון
בפלשתינה".

המאבקיםכינזכיר"מיתוס",הזכרנואם

"שמימיים".ואינםפוסקים,אינםבמיתולוגיה
מתמשך.מאבקאלהנשכחסיפורכאןאין

פניםלגיטימי'שיחהואמהיבטיובכמה
ועובר ,-1948ממתחילהואפלסטיני,

הנפשות .-1948להנוגעיםלהיבטים
עלמרפולמוסנמשךאךמשתנותהפועלות

בענייןהפלסטינית.ללאומיותשונותדרכים
לדבריועודאדרשלאומיתכבעיהזהפולמוס

האינטלקטואלהחוקר'סעיד'וארדאדשל
הפלסטיני.והפליטהנודע
(במסגרתבירושליםבביקורושנה,לפני

אודותיו),עלמפיק BBCשה-סרטצילומי
היחידיםואולימהבודדיםאנו ••• "אמר:הוא
אימפריאליסטיותהאנטיהתנועותמבין

מירכיתקשיחותשגילוקולוניאליותוהאנטי
כדיעדמרביתוגמישותטקטייםבעניינים

פעמיםכמהאסטרטגיים.בענייניםטירוף

פעםשלנו?האסטרטגייםהיעדיםאתשינינו
ופעםדמוקרטיתחילוניתבמדינהדוגליםאנו

שנהיהאומריםאנואחרתופעםמדינותבשתי

כאשרזאת,לעומתאוטונומיה.לקבלמוכנים
אתמאמציםאנוטקטיים,בנושאיםמדובר

מערכתעם(ראיון " ...ביותרהקשוחההגישה

 .) 1998 ,מאישני","מצד

ל-ברח"מ"חביביישראל:שנותחמישים
לעוותמנוצליםתקשורתזרקוריברח"."ברק

יריביםקרב.בשדהמנהיגשלהתנהגות
במיתוסכבוגדתאקטואליתדמותמציגים
רהבמכוון'מייצרים,במעלה.ראשוןלאומי

שפרטיומעשהמסיפורמוסריתלגיטימציה
מנעהקהיליותשתיביןהנתקאולי .עוותו
 •יותרמוקדםישראליכלללקח

* 
"הנזיפהלשירופתיחהקדיםאלתרמןנתן

טובי":בתופיק

בהשמיעובכנסתהרובחמתאתשהעלה •.. "
הצבאשלמנהגועלחמוריםאשמהדברי
ל.יבגלמסתנניםאחריחיפושיםבשעת
ובתוךנזיפותסערתגררטובישלערעורו
עצםעללהודותחייבהואכיצוין'השאר
הנבחריםבביתלשבתלושניתנההזכות
בשירואחרוןראשוןבית(להלן ,, ...בוולנאום

בתים). 11בן

ת, piJ ~ 9:;ר qהףאטף~י?תף;כיק7=ני :ן?;:~ף

~~סרים iJ~;ית .י~;:ך~ט 9ק;מף~יהףא

 •··י 9~סךלא ה~.ל~זכףת,~חב;ב wי;
f זאת,ז:כר,לאףלי~ת~רq .ךים;

 ם~~ןה.~יןזאת,דרש י~;:ך~ט 9ק;מף~י~ם

~~r:לקר~סי יזi ת~i] זp~~הל! 
שזאת-הפעםסברהישאםניחףדלא!

:• '•• : TT ."' ---

f לא~תהףאזה~· ~~tהי iJ ~ w?? .לה

אלתרמןבתןכתביכל
 • .) 276עמ'א,כרך ,השביעי""הטור
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גים"העיבומיצויאלאהחיים"ואין
גלזמןלאח

1 .. 
ך

הבינייםימישלבאיסלאםערביבלבוש"ניאו-דיוניסיות"על

ואהכהיייןשיריאבו-נוואס:

ועפרהרגולנטשמואלמערבית:
מכוןהמאוחההקיבוץהוצאתבנג'יי

גרםלתרהמפעלבירושליםילידרן
עמ' t1999 142מופתספרי

הטרום-איסלאמיתהערביתשירה_ .... · ... •·. _י=.·
בתוארעיסוקיםשנימוכתרים

המהנים-העדיפיםהדברים"שני

נשיםאלאפצילאנ):או(אלאטיבאנביותר"
לשבורלמגמתוובהתאםהאיסלאם,בא .ויין
ולשלולהחייםואורחותההעדפותרצףאת
האלילות,בעידןלפניושהיהמהכלאת

שניגםולמסדלרסןלפחותאולעקורניסה
לאהייןשתייתאלה.נשקקיםעינוגים
עברהאלא ,בקוראןמיידיתאומנםנאסרה
(שבאהרה-לגיטימציהשלהדרגתיתהליך
ללאייןהמתירהמוקדמתהתבטאותאחרי
שכרותשלבמצבלהתפללהאיסורלמןסייג>
(אלחימר>הייןלפיההגורפת,לקביעהועד
השטןממעשי ,המזללמשחקיבדומה ,היכר

ומרחיקיםהאדםבבניהמשטיםהברורים,

שהינוומכאןועבודתו'האלומןמזהזהאותם
הנחשב ,הייןלאיסורכייצוין' .אסור
שאיןהחמוריםמהסייגיםלאחדה fב~רי

ביניהןנוספות,סיבותגםהיולחפירם,
נזיריים-מודליםלחקותמוחמדשלרצונו

והנוצריתהיהודיתבמסורתקדומיםחסידיים

למלחמתוהנוגעותפרגמטיותסיבותוכן
וברצונוגפניםשגידלוהיהודים,בשבטי
המוסלמים,הלוחמיםביןדמורליזציהלמנוע
נצחונות.לאחרהייןחביותעללעוטשנטו
הריהארוטית,האהבה ,הצמודלעונגאשר

הדתיתהתקינהבפרקי-מאמץהקוראן

מאיסורירבים-שלוהמאוחריםוהמוסרית
 ,היהודי-נוצריהמיניבמוסרהכלוליםהביאה
שהיוהמין'יחסיאתומגבילמסדירוהוא

והשפחףת,האישותלמוסדות ,למדיפרוצים
אתואף(אלך~א>הניאוףאתבאוסרו

בנוסחהיצריםמעוררתהנשים'התגנדרות',

הג'אהליה.

והיצירההקוראןגישתשלזהכללירקע
 ,ובעקבותיולובמקבילשהתפתחההדתית
אתבמיוחדומרתקפרדוקסליבאורמאיר
שלפנינווהתוססיםהשנוניםהשיריםקובץ
שנהכמאתייםויצרשחימחברם,דמותואת

בקובץובשורתו.מוחמדהופעתלאחרבלבד
ים.שוליוהערותמאלףמבואהכוללזה,

ייןשירישלמגווןלקטמופיעיעילות,
מענייניםהגותשירימספרשלואהבה,

אחדים,ושבחלעגשיריוכןומקוריים
האלףסוףלקוראילמדי.וצפוייםשגרתיים

 ,'מrו~ננתתזכורתהקובץמהווההשני
המ.חשבהשחירות ,לכךומרעננתמפתיעה
אינןהיצריהאניגחמותומימושוהרגש

מהוויםהשיריםהאחרונים.הדורותהמצאת

"גיאו-מעיןשללתופעהספרותישיקוף
ההדוניזםאלושיבהערביבלבושדיוניסיות"
אבו-אשרהעכבות,נטולהקדוםההלניסטי

הישנה-חדשהבנוסחהאותןמתמצתנוואס

השיריםהעינוגים",מיצויאלאהחיים"ואין
בארצותהחייםזרמוכיצדמלמדים,
הבינייםימישלהזוהרבתקופתהאיסלאם
גםשונים,ובצורהבמינוןכיאם(ובמקביל'
מקביליםמסלוליםבשניהנוצרית>באירופה

ברוחומוקפדתמוצהרתאדיקותוקוטביים:

מכוונתותיאוקרטיזציהואיסוריוהקוראן

הדתמדעישלפיתוחםהאצתתוךומודגשת,
אחד,מצדהדתי,הממסדושלהשונים
ובליינותהוללותנהנתנות,גיסא:ומאידך

כברכילשכוח,איןשובע.ללא'חילוניות'
בשפעהמצוייםהמוסלמי'העדןגןבדימויי
מסוימתפיתוייתגישהלמצואניתן ,בקוראן

הצייתןלמאמיןהבאבעולםפיצויהענקתשל
הנאותהאל'בצומעצמו'לחסרהנדרש
התענוגותמןשנייםהזה:בעולםשונות

הם, ,העדןבגןלצדיקהמזומניםהמרכזיים
שנתגלגלו("החרדיות"יפות-עיןנשיםאפוא,

שלונהרותרכסה>שלל"תופת"עדבספרות
מנעמים.שארעםלסוגיויין

מסיבותגמיםחמתוויתרובהקדמה,כמצוין

המשקלוכבליהפרוזודיהכלליעלמובנות
וישהמקוריים,השיריםשלהנוקשההכמותי

 ,העיבודדרךועלחופשיהואשתרגומם
לשמורנכוןבחושהקפידוזאתעםובצדק.

וחריזה,ולירתמצלשלאפקטיםעלגרםבתר
האווירתי·מוסיקליהקסםעלבכךבשומרם

הטעםפיעלהשיריםבחירתהטקסטים.של
קלותשלהמידהאמתלפיגםואוליהאישי
 ,להערכתימעניקה,העברית,אלההרקה

 ,מאודועכשוויעבירקליט,אופילתרגומים
אקסוטיקהשלחריפיםבניחוחותמעורב

קרובה-רחוקה.אוריינטלית
אולי(אוהתלתלים""בעל-"אבו-נוואס",

שכונהכפי"אבי-הבלורית"),לתרגםעדיף
בן :'ין" ~ iJ "היה ,המסולסלשערובשל

אהואזוילידפרסיהולאםערבילאבתערובת
גםהתורםגנטי-תרבותיפרטשבפרס,

אתלהביןאין •כיוצראישיותולהבנת
ברוךשהיהאבו-נוואס,שלהפנומן

הדתבמדעיבקיאותורבמלומדכשדונות,
מןבמנותק ,יחדגםהחילונייםובמדעים
ויצר:חיבוההיסטורי-תרבותיהמילייה
הקוסמופוליטיתהאורבנית,הסביבה

בתקופתבגדאדשלהתוססתוהבוהמית
 .ויורשיואלרשידהארוןהח'ליףשלהזוהר
באיסלאםמתפתחתשהחלההזוהעירתרבות

והקמתהגדוליםהכיבושיםגליבעקבותכבר
לקרןהתנשאות,מתוךדחקה,האימפריה,

החברתיתהמסורתואתהתרבותאתזווית

והנחשלת,הנחותההשמרנית,והספרותית
הקדומה,הערביתהשבטיותשללטעמה,

הייחוסכטוהרערכיםנסעלהעלתהאשר
הראשונים",ב"אורחותוהדבקות

מתהליךחלקהיוותהזואורבאניתתרבות
רבדיכלאלאזשחלחל ,הכלליהאיראניזציה
השארביןוחוללהאיסלאמיתהציוויליזציה

(ובפרוזה>בשירההבולטיםהחידושיםאת
הנושאים,בסוגיזו:תקופהשלהערבית
בהפיכתובעיקר(השיר>ציןה" ?jה"במבנה

תוכןממוסכמותיותרלמשוחררתהשירה
איכויותבעלתלשירהובהפיכתהושפה

אישיותחוויותגםהמשקפתיותר'ליריות
אינדיווידואליים,רוחהלכיקונקרטיות,
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משורריםשלושאיפו.!רמשאלותמשברים,
למשורריםשבדומהאבו-נוואס,כיחידים.
ואופנותמגמותביצירתושיקףאחרים,

היוצריםעםנמנהכאחת,אותןועיצברווחות

התקופהשל"החדשים"הערביים
קונפורמיותביצירתושמיזגלדףן"), 1 ~לא"(

על"צפצף"הואהשירה.סוגיבכלוחדשנות
פרטהעתיקה,הקצירהמהלכותרבות

הגות ,צידשירייצרהואולמשקל:לחריזה
גםאך-זיקנהלעתבעיקר-ופרישות
לעגשיריכקודמיולחברכאמורהמשיך
שלמנדיבותםלהתפרנסכדיושבח,

כדילחילופיךאוהחברה,ועשיריהשליטים
ידםקפצואם ,הלשוןבחרבולגנותםלעוקצם

אותחליפיםאלההיואםאףקמצנות,וגילו
הווזיריםראשיאוהמקומיים,השולטאנים

ותומכיםידידיםוכןובעצמם,בכבודם

קרובים.

בדומהלמיניהם,במצנאטיםהמשפילהתלותו
הפנכהומלחכיהחנפניםשארשללתלותם

אךוכובלת,בעיניובזויהחיתההמקצועיים,
נמנעת.בלתי

שאין ,הייןמשוררלכלמעלהואאבו-נוואס
הערבית,השירהשלזובסוגהמתחריםלו

הניאו-פגאניההדוניזםאתומימשסימןאשר

בשיאה.המזרחיתבעירההוללותחיישל
אמפאתיהבמיוחדומעוררשכובשמהואולם

השיריםסוגישלצירופםהואבשירתו
רגישמפותל,פנימימאבקהמשקףהשונים,
יצריםשיכרוןשלקטביםבין ,לעצמוומודע
איסוראוציווימכלהמתנתקאחריות,נטול

והרהורימצפוןייסורילבין ,ודתימוסרי
בתשובה","חזרתואוחרטתוזוהיחרטה.

בלב-לבושיודעמישלאמנם,המועדקצרת
אתגםוהפורקןההנאהמיצוירגעשל

ארעיותאתודם,כבשרסופיותוואתזמניותו

הפרידהוכאביפחדיאתהעונג,חוויית

הנעוריםשלאובדנםודאותואתוההינטשות,
אשאתהמלהטיםהאהבהמושאיושל

סיפוקה.עלבאהאינהשלעולם ,תאוותו
השולטכמוסלם ,נתקלאףאבו-נוואס

 ,לוהצפוימפניאימהבפרצי ,דתובמקורות
פולטוהואהבא,בעולם ,ומופקרכהולל

לזכותכדייצרואתלכבוששוואהבטחות
בתשובה.חוזריםהמקבלאללהבמחילת

הןהללוהחריפותהתובנותדווקאואולי
חיים,לאורחשהפכה ,בריחתואתהמסבירות

היקבים,הכרמים,שלהמנחםחיקםאל
בגדאדשלהזונותובתיהקוברתהמסבאות,
לומספקים-המסגדיםולא-הםופרווריה.
את )"םין~"(השתיתלבילויורעיוולדומיו

הכליתהמוסיקהאליה:הנלוותההנאותשפע
החןחפצינויהטבע,מראותיפיוהקולית,
שלצרופהאידיאליזציהתוךהחמדה,ושכיות
ר, ,P:מ~לפולחןההופךלמיניו,היפה

מדאגותלבריחההמומלץהבלעדיהמתכון
ה"שילוש"כןעלהואמעיקותומחשבות
בשפחה"למשתה,ברע ,"בייןשלהבקכנאלי

המבדרתאמנית- "ה:רא'~"להיא(הכוונה

והעשירים,השליטיםאתובזמרהבריקוד
לקנותה),אובחינוכהלהשקיעמשגתשידם
הגוףהלב,אתהמרניןומורחבדומהמתכון

"המים,שלצירופםהוא ,כמאמרווהנשמה,
אבו-מוצאבייןהדיוקן",ויפיהיין ,הבוסתן

מכלולאת ,היחידידידואתלעתיםנוואס
האפשריות,וההתנסויותהחוויותהטעמים,

הטעיםאתוהמושלם,הטובהיפה,מיזוגאת
אתוהזקנה,הנעוריםאת ,יחדגםוהטהור

ה"כעבה"לדידוהואהייןוההנאה.החוכמה
מכלההשתחררותבמקדשגרתהתענושל

בכלומומחההבקיהמשורר .ודכדוךטירדה
להעלותושניתןהבטמכלליינות,הקשור

אתמביעשתיין>,רקולא(יינןהדעתעל
שתיהחובביאצלקבועמוטיב-משאלתו
יומובבואלהיקבר-הייןבשירתהמופיע
והתמונותהדימוייםהכרם.אוהיקב,תחת

 ,גירלסרלייןבשיריוהמתייחסיםהשיריות,
בכמותם,בזהזהמתחרים ,ולכליולצבעיו

שלההמצאהובכוחבעושרםבמקוריותם,
מעיןוממחישיםאותם,שטבעהגאוניהדמיון

 ,חובק-כלייני""פנתיאיזםשלתפישה
קוצרתודעת •בומתגלםכולושהטבע
שאתביתרמדרבנתאף ,כאמורהחיים,

החושיםכלאתהמגרההיין"עם"להתרועע
מחרכיושתה"אכולבבחינתלאקסטזה,עד

נמות",

ההתעלותי-מטפיסימהסוג'אלכוהוליזם'זהו
האינטלקט,אתמאדירהואורוח:גוףהמאחד
יכולתאתומחדדהשכלאתמפרה

מצינוקמשחררהואלכלומעלההתבוננות,
ממאירףתומחלץוהבינוניותהיומיומיות

העוצמותאלהאניאתבשלחוהשגרה
האסתטית-רוחנית.ההשראהשלוהגבהים

בנשימהלהזכירשוכחאינוגםהמשורראך
הבריותלסכלות"מוסיףשהייןישכיאחת
שדעתםהשיכוריםמעטיםו"כיסכלות",יתר

למנעמיווההשתעבדותהייןחמדתצלולה",
הארוטית,להנאהההתמסרותבנושאשזורות
הדבקותהחומר-ארוטית:לאהבהובעיקר

שלההגנאי(ששםבנעריםאובעלמים,
שלמשמוגזור-לואטאולףטיה-בערבית
הואהלא ,כורחובעלקדוםז•ונואףשיכור

סדום).עירובאורחותוקשור ,המקראילוט
דימוייםספורבאיןמתוארעצמוהיין

נשיותאיכויותבומגלהוהמשוררארוטיים,
ופריצות,בתוליותכמומנוגדותואףשונות

אתבהמשילווכיו"ב,ונעריותבשלות ,רוך
אםאולם,בעילה.לאקטבמיםהייןמהילת
לאהבהלקרואהעזלאשלנובמאהלרוקה

כהתבטאותובשמה,שלו"האפלה"
יוצאתבנועזותואבו-נוואסהריהמפורסמת,

 ,ויצרהסתובבבהםבחוגיםאפילו ,הדופן
בחושפנותשלוהעלמיםאהבתעלמדבר
והמלוטשהמעודןהפיוטייאודהשתכנה,

גרירתולושלעוקץכלממנהמפקיע
להתבהמותגלישהשלאוגרפיתפורנו

אהבהשיריהקדישאבו-נוואסמילולית.
אוממש,שלאהובות-לנשיםגםוחשק

 ,בשמותיהןנוקבשהוא-מדומותאהובות
תמידאךופרטנות,ביטויבנועזותזאתואף

הולם.שיריובצירוףאסתטיבמעטה
מצטייריםאבו-נוואסשלהתשוקהמושאי
שלתיאורוכאנדרוגניים.קרובותלעתים
ועוגבני,מחטב""פסלדמויהמוזגהנער

אתו"מגיפה" ··בוהקת,;בלחיוהחןש"שומת
שללתיאורןמאדקרוב ,המשוררנפש

אוהעין",מןשעלודקות-מחניים"עלמות
 ...מלאיםעגביהעדינה"עלמהשללציורה
בזמרתהלוהמנעימהקומה"ויפת ...תמירה

עכוז("פלחימוצקיםעכוזיםובנגינתה.
המשורראתמקוםמכלמענייניםמרטיטים")

עבותומ"שערלתפארת"גדולמ"חזהיותר
טעמואתלמשלהמזכירבאופןגולש",
ידידו ,ראליסלוואדורשלהמוצהרהארוטי
לרוקה.שלהקרוב

הואמעין-פציפיסטיתמפוכחתבהצהרה

הרבההואזהמסוגכיבושיעדכי ,מודיענו

שלמקרבותמסוכןפחותוהרבההגיונייותר
בנוסחאויבים,נגדדמיםושפיכותכיבוש

המצ'ואיסטית.הגבריתהאבירותמוסכמות

 ,והייןהפרחיםוהטללים,העודהםנשקוכלי
בליסטראות.ואבניקלעים,חיצים,במקום
טעםלדידוהואוהיין"העלמים"ביקוש
וההתמכרותהלהטעוצמתותכליתם:החיים

למעיןאותוהופכותבוהכרוכותהטוטאלית
החלפתמוטיבהדתי.לפולחןחליפיפולחן
הזכריביןההבחנהוטשטושהמיניתהזהות

שלשוניםמרבדיםהיטבהמוכר ,לנקבי
לווירג'יניהועדשקספירלמןהעולםספרות
בצורהמהשיריםבכמהומופיעחוזרודלף,
שוכחאינושהמשוררתוךנרמזת,אוברורה

מןמפורסמותמיתולוגיותאהובותעלללגלג
והפכושקפאוהקדומה,הערביתהשירה

וחוויהחיוניותמכלמרוקניםלסמלים
עלמים/בלבושפותהנערה"תקרבאמיתית.
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דוגמההואוזכרים"בנותמשכבאהבים:שלה
גושהריזה.גבולותלטשטושבהקתמר

האסתטיותבמשוררמעוררתאותו ,העילאי
פיעלהוא,אחדהנחשק,האובייקטשל

באשהאו ,בנערמקורואםביןהשירים

נער.דמויית

פסיכולוגיים'הסברים'אחרהמחפש
שלהדומיננטיותהמיניותלהעדפותיו

מסייעיםרמזיםלמצואעשויהמשורר
שלדמותהסביבהכתוביםהשיריםבקבוצת

כימשתמע,מהםוהתמירה,היפהג'נאן

לבואתשברהאליההנכזבתבאהבתו
"קודחאותווהותירההאכזרית,באדישותה

מרומה ,בבדידותובלילו"וזועקמאהבה
אונים.איןובשנאהבתסכולומתבוסס
בולטתאוותומושאישלהאנדרוגניאופיים

המשקה,מגישתמתוארתבו ,אחרבשירגם

בתור ,אחדלילהבילהועימהעגבעליה
הואשיאואךלשתיים",כעלם-תצלח"שפחה
"שאיהאהובה:מןפרידהעליגעגועיםבשיר
בעיניו;רבתהמותאתשראהממישלום
 /בדולחיתנקבית,זכרית,את:פנים

 ,השיכרוןסוגישנילנער",דמתהבהופעתה
אתמייחדיםהמשקה,ושיכרוןהיופישיכרון

מסוגלותאהובותיושאין ,לבדוהמשורר
הנרקיסיסטית.כהצהרתומאברו","לפרוש

חמדת"כשתכתבי ,גשמרהיותרהאהבהשיר

כלליכל(ולפימקוםמכלמופנהנפשי",
בערביתהמקובליםלנקבהזכרביןההבחנה

לאשה.בעברית>כמו
המתגלה ,כשלעצמומענייןפואטי-תוכניפן

המתגרהלבואומץעלומעידשיריםבמספר
השימושהוא ,המשוררשלוהנדיר

עושהשהואוהמעין-חתרניההומוריסטי

איסלאמיותלשוןובמטבעותבנוסחאות
שןאולאנשיםלי"מהושגורות:מקודשות

ארמזהואדתי"ולידתםלהםאותי;יגנו
מ"סורתקוראניביטויעללמהדריןממזרי

ביןסופיתמוחמדמבחיןבההכופרים",

האלילותלביןהאיסלאמיהמונותיאיזם
דתי",ולידתכם"לכםבאומרו:הערבית,

בהארוטיות,שטופתשירבפנינתהדיןהוא

 ,) DIABOLOS(אבלים,השטןלומודיע

בסגנוןובעלמים,בנשיםלפתותוהמנסה
כי ,ליווימכונישלפרסומתמודעותהמזכיר
בהיותולסורולחזורנדוןהמשוררקורבנו
הצידוקאתגם ,"ה~ 7מבתשובה"חוזר

מוצאהוא"איילות"ע.ל .."צבאים"להעדפתו
 ,הקוראןבספרמסוכנת>(באירוניה
אםגםאךבנות"עלבניםלבכר ...ש"צוונו

ה"נדלק ,הפכפךכבי-סקסואלמצטיירהוא
אבו-בוראםנאלץתמירות",נשיםלמראה
עלם;הואבענוגים"הנפלאולומר:לסכם
ובחירותובנועזותולמשתה",רעיועםמסב

המענההחוליאתמתארהואהשירית
באמצעותגםוהגעגועהתשוקהשלוהקטלני
הצלב,האלוהים,בןנוצריים:ודמויותסמלים
הבריתבכנסייתו","הארכיבישוף ,הכומר

לשרתכשריםבכללםהקודשוכתביהחדשה

אבו-שלוהפרוץהפורהדימיונוגחמותאת
השבועותגםשייכותזהלענייןבוראם.

וב~רד"בטנבורנשבעשהואהכמו-קוראניות

להישבעבמקוםהיין"ושתייתובשדיים;
והרחום.הרחמןאללהבשםוכמקובלכראוי

מומחה,שלאבחנהבדקותהמצייןאבו-בוראם
ולקלוטלזהותמיטיביםהחומר-ארוטייםכי

העונשכי ,בבירוריודעאלה,אתאלהמהר
סקילההואדתודיניעל-פילוהצפוי

מסוגלהואאיןאולםמוות,עדבאבנים
בקוראן""להגותבהתחייבותולהתמיד
ש"חזרלאחרגםובתפילה,בצוםולדבוק

הואכילו,ונהירקלה,לשעהבתשובה"
אלמוות"ביןלהיטלטלכךמשוםנידון

לצלמוות",
משוקע ,המשוררעלוהשבחהלעגבשירי
רוחאתומשקףהמאפייןמתעד-הוויחומר

והשתויההאדוקההעבאסיתהגבוהההחברה

ספציפייםעובדותופרטישמותעםכאחת,

"בנימדוע(אגב,החליפיתהחצרמחיי
ברמכ?)בניאוהברמנים,ולאאלברמכי"

חיציכילהיווכח,מפתיעולאמשעשעברם,
פוגענייםוהיותרשנוניםהיותרהלעג

מתחרים.משורריםכנגדשלוחים
הקובץאתהחותמיםההגותמשיריבכמה

תקפותמכתמירת,כנףאמרותלמצואניתן
אדםבנישלטבעםעלואוניוורסליותתמיד

הזמןתפישותועללעולםוהתייחסותם
הלכובאנשים"הטוביםמסוג:שלהם,השונות
אוהאדם",חלאתעםנותרנוואנוואינם/

ושכחוב'לא'שהתאהבולאנשים;להם"מה
נעלמווהנדיבות;"הסלחנותוכן:ה'כן',את

שהואככלהאצילות",כמידתכמוה;
התשוקותרדוףבמשוררמחריפהמזדקן'

והואלעצמו'והבוזהשפלותהחטא,תודעת
המפורסם,הרליגיוזי-קיומיהמבעאתטובע
כמהעליויחזורגבירולאבןשלמהשרבי
אליך!"ממך"אברחיותר:מאוחרשניםמאות

דטרמיניזםשלובמבעיםקוהלתיותבנימות
היצוריםאפסותאתמתארהואוהגותינפשי

וכל-יכולתונצחיותוכנגדוהכליםהנבראים
הנאגראותו/כלי~כוהמ~כה"כל.האל:של

כמהנשיה",סופוהנזכרכל /כליהסופו
בקרבימת.יום"כלקריאתוהיאמפוכחת

שלקימא"ובראיתןהגוףבעודמה;דבר
המודע,הרחוקה,השמיניתהמאהמןהמשורר

ברוחהגוףלבגידתמודרני'משוררככל
אסיראמנםהואולחשוק.לתסוסהמוסיפה

שמחותלוהעניקש"הזמן"כךעללאלתודה
 /מטרותלךישעוד"כלקובע:אךוהנאות,

העולםהתרוקןלדידי /משאלותגםלךיש
 ....לחייטעםעודאיןבוולחיותמצרכיו
היאואףמשאלהאלא/הותירהלאוהאהבה
בחייםולהיגררלגרורמוכןהואאיןאבדה",
רקהםבינה"שבלאוטעם,מטרהנטולי
נעים",

היוצרהיחידההוויהמצבלדידו'הואהמוות
ופשוטי-אציליםהאדם:בניכלביןשוויון
ואיןוכוזבים;מהימניםלב,ומוגיאמיציםעם,

"אויבאלאדברשלבסופוהארציהעולם
אוהב",שלבאצטלה

השאלה,מןרקלאלבסוף, ,מוטרדאבו-בוראם
חייועלהדיןביוםריבונולפנייצטדקבמה

אותומסקרנתבעיקראלאלריק","שחלפו
להביעהמיטיביםשהמשורריםתהיית-השווא,

רגעשלטיבועלהאחרים,מינםמבנייותר
איךידעתיואי"הל :אחריושיהיהומההמוות
ידעתיהלואיתדע!לאואתההמטהעלהנך;
מהובשיזף?!"בקמפורכשירחצוךתחושאיך

פגעימריאת"בסבלנותלשאתהואשנותר
במעיןמותה","בטרםלנפשוולעשותהזמן",
 CARPE (היום'את'קטוףשלשילוב

DIEM ( שקילתלקראתזכויותאגירתעם
 .הדיןביוםהמעשים

שבחלכלוההוצאותגמיםחמתויוזמתראויה
מרתקותרבותישיריעולםשלחשיפתועל

מזרחןשאיננולמיכמעטמוכרובלתי
הרחבהקוראיםקהלבפניבהשכלתו'
שלוהאהבההייןשיריקובץבמקומותינו.
לסנוניתלהפוךראויבעבריתאבו-בוראם

והספרותהשירהמןגרמיםתרשלראשונה
שמרביםמפעלוהחדשה,הקדומההערבית

אטישעהלפיהואמימושואך ,בולדבר
 •למדי.ומסורבל

ר ~ 1

וחציסומקרוני

 fאדןויריאן
 :rסערירמימאנגלית:

חבעיחפתרון

 ה~. ry ::ה iJ ~ f ן;ך~~
חם,ב~לילההתעלס~תכמ;

: • : -: : -: T -

דב~ןנז~ק

עטת, 1מעה 1בתנ 1

~ריף i •~:~י~ר Tל ii:ק
 .~ל~פ;ן ם~~~

י~ ir~גנ;~~ים י~~דק
 .לזבל;ןץ 1nזw p~ר;~ים jJ~ת

י;ה,ר ~ 1סשכ:יה 1"לתא~ר:
לךא;ת."מיטיביםחייב~

T • •• • • • : 

לחלון.מחוץהברושים,אתמנקדיםכוכביםשני
גםבאהזההדקדוקהאהבה.מנקדתהחדראת

לכוכביהחדרכוכביביןהמרחקאתלכווץ
הלילה.

העינייםעלהראיהמשקפיהואהחושךוהחושך?
מאהבה.להסתנוורהנהנות
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ןתיזל סומע

ארועיםספרים,מוספים,

ילודה-עוני-תרבותשיהיה:האלף

בשפתלדברראויובסופוהאלףסףעל
קשות,עובדותלכמתהמיטיביםהמספרים

שסבורים,למהבניגודחסרים,אינםאבל
הבנקנשיאעשהכזאתמוסריים.דגשים

קרןשלבכינוס ,וולפנסוןג'יימס ,העולמי
שעבר.בחודשבוושינגטוןהעולמיתהמטבע
שהוגיםלאחרונההיאמעניינת(תופעה

גיםוהרכלכלה,עלמדבריםחברתיים
חברה),עלכלכליים

בהישגילהשתבחהיהיכולשוולפנסוןאף
בהתאוששותה ,החופשיהשוקכלכלת
מזרחבדרוםהפיננסיםמהמשבריםהמהירה

לאהואהשנה,בראשיתאמריקהודרוםאסיה
(אניהעולמיהנגידיםבכנסבדבריו •כןעשה

הואבעיתונות>פירסומיםעלכאןמסתמך
לאשתבחןהעולם,עלשונהלהסתכלותקרא
אתאלאמעטים,שלוהשגשוגהעושראת

המשבר ,אמרזומבחינההרבים.שלהצרכים
עלאנשיםויותריותרעבוראלאחלףלא
לנפשהתוצרהחריף:רקהארץכדורפני

העולם:חלקיבכלכמעטירדהאחרונהבשנה
ענייםיותרישהמתפתחותהמדינותבכל

העולםאוכלוסייתשנים:עשרלפנימאשר
אדםבנימיליארד-6להבאהבשנהתגיע

מהגידול-60%ומאהבחציעצמה(הכפילה
עםחיהמחציתהאולםהשלישי>בעולםהוא

ובעתידליום,דולרמשניפחותשלהכנסה
יותרעודלרעהזהיחסישתנהרחוקהלא

מבליזאתושני-שלישים.שלישעלויעמוד
בריאותכמואחרותקשותבעיותלהזכיר

 22כיום,בעולםאיידסחולימיליון 33 (

מיליארד 1,5 (זיהוםבאפריקה>:מהםמיליון
מתיםמיליוןכשנימזוהמים,מיםצורכים
מיליון 125 (חינוךאוויר>:מזיהוםבשנה
יסודי>ספרלביתהולכיםלאבעולםילדים

המקדירותועצומותקשותבעיותהלאהוכן
הבא.האלףאופקאת

דוגמהאולםבהסברים,הכבירלאוולפנסון
עמנואלפרופ'מתעכב<עליהמאזורנואחת
יאפמלקולםשלספרועלהכותבסיוון

 13.10.99בוסניה , 6,000,000,000ה·האדם

 ) 29,9,99'ספרים'במוסףהקרוב""המזרח

וולפנסוןשלמהרצאתונלקחהכמואשר
ביחסגדולספקןסיוון- .האוזןאתתסבר
המגבלותואחתהחדש,התיכוןהמזרחלחזון

החברתית-המגבלההיא ,לדבריו ,להגשמתו
שביןהמתרחבהפערעלהבנויהכלכלית
הכלכליים.למשאביםהאוכלוסיהגידול
רפואהשלתולדההואהאוכלוסיהגידול

תזונהתינוקות,בתמותת(ירידהמתקדמת

עומדוהואוכדומה>מונעתרפואהמשופרת,

הגדולהשיעורבשנה, 3.08%עלבאזורעתה
שלהשנתיהגידולזאתלעומתבעולם.
הואבאזור(התל"ג)הגולמיהלאומיהתוצר
למעטבעולם,הנמוךהשיעור , 2,14%

לנפשהתל"גגידולשלבחישובאפריקה.
הגידולבאוכלוסיה>מחולקים(משאבים

והוא 0.75%-שלילי:הואהתיכוןבמזרח
בעולם.ביותרהנמוך

כמעט, ,כולוההסברכלאחת,רגלעל ,זהו
סףעלהשלישיהעולםניצבבפניהןלבעיות
אחדדברלומרזאת,בכלמתבקש,האלף.
אומרלעוניילודהביןהישירהקשרנוסף:

התרבותשאלתמונחתהדבריםשביסוד
אמנותמדע, ,חינוךהשכלה,שלהכל(כסך
שהילודהבין ,כןעליתרחיים).תרבותוגם
'פרומצוותכמורצונית,הכרעהפריהיא

בלתיהכרעהשהיאוביןהדתית,ורבו'
בורות,אואדישות,ידיעה,אימתוךרצונית,

שהיאהעדרה),(אוהמודעותהיאשקובעמה

בןשלמעשהכלהמצייןבהקמרהכרסימן
לאחריות,מודעות ,למחירמודעותתרבות.
אבלהללו'המקריםבשנילמשמעות.מודעות

קבלתשליותרהרבהרחבבתחוםגם
ולכל ,מאודחלקיתהזאתהמודעותהכרעות,
היאשהמדינהמקבליהסבוריםהיותר
כאמור'שהמדינה,אלאבאחריות,שתישא
הנטל.תחתכורעת
לפניהראשוןבאלףהיווניםשטבעוהמוטו

תוספתעםהבא,לאלףגםטובהספירה,
מודעוהיהעצמך!את"דעהדגשה:

למעשיך!"
עוניעודאיננומודעת,בחירהמתוךעוניכי

העולמי'הבנקנשיאעליושדיברבמשמעות
גםלכךבדומהחיים.תרבותבאמתאלא

ילודה,(צמצוםחומריתרווחהעללהחלטה
 .לדעתושצריכיםמחירישזה>במקרה

צפוייםוחכימקורייםחכישחיה:האלף

בשיתוף'הארץ'שלמיוחדמוסףהוא'האלף'
המוקדשהמילניוםלסוףטיימס'ה'ניו-יורק

-שהיו > the Best <טובים""הכילדברים
-וכדומהחפציםיצירות,רעיונות,אנשים,
ומהנה,יפהמוסףזהכלליתהחולף.באלף
ענייןעלמתענגעצמימצאתימהרחישאבל
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העורכים,אליושכיוונומזהלגמרישונה
הכותביםשלהתרומהביןההשוואהוהוא

הישראליםהכותביםשללתרומההזרים
למדי:מעניינתהשוואהזוובאמתלחוברת.
בולכתובבחראוסטרפולהאמריקאיהסופר

משחקהאלף,שלטובהכיהמשחקעל
צבאותכאשר-1100במראשיתוהכדורגל,
שלהכרותיםבראשיםשיחקומנצחים

עולםגביעיעלאליפויותועדהמנוצחים,
עכשיונלחמות"מדינותכותב:הואבימינו.

חייליםעםהדשאכרעלמלחמותיהםאת
לבסיסםשביםאשרקצרים,במכנסיים

במשחקיכשצפיתי ...דקות 90אחריבשלום
הבנתישעברה,בשנהבצרפתהעולםגביע

למלחמות".תחליףהאירופיםמצאושסופסוף
לסמיוטיקהוהפרופסורהאיטלקיהסופר

טובההכיההמצאהעלכותבאקואומברטו
(האפונההעדשיםנזידגילויהאלף,של

הראשוןהאלףבסוףלדבריו'והשעועית).
הבינייםימיבחשכתמצויהאירופהחיתה

בנימיליון-20לכהתכווצהואוכלוסייתה
הוכפלהשלאחריההמאותבחמשאדם.

-60לכוהגיעהשולשהואףהאוכלוסיה

בעקבותהמזוןבשיפורנעוצההסיבהמיליון.
עשיריםצמחייםגידוליםשלגילוים

עדשים,(מנתהעדשיםדוגמתבחלבונים,
ששימשהעסיסי>לסטייקערךשוותלדבריו'

כיאומרהואהזמן.לענייעשיראךזולמזון
יותראכלוזותגליתבעקבותהעובדים
יותרהאריכוחסונים,יותרנעשוחלבונים,

אתמחדשואיכלסוילדיםיותרהולידוימים,
ישמסכם,הואהשעועית,"לסיפורהיבשת.
שלבעיותאותנומלמדהואהיום.גםחשיבות

אבלראש.בכובדלהתייחסצריךאקולוגיות
יגידובוודאיהיוםכאלה.דבריםעלחושבמי

היאהאלףשלהגדולהשההמצאה
הטלוויזיה",

(לאריבצ'ינסקיוסלדאחר'אמריקאיסופר
כליעלכותבמרתק>,נשמעאךלי'מוכר

כימספרהואהאלף.שלטובהכיהעבודה
אתידיהםבמוואישתוהואבנומהזמןלפני
חשמלהיהלאשבמקוםכיוון .הכפריביתם
מסורתייםעבודהבכלינעשתההעבודהכל
-האלההכליםרובגדול.תענוגהיהוזה

סרגלמקדחה,מקצועה,משור'מסמר'פטיש,
ראשיתלאנשיגםידועיםהיוכבר-וכדומה
תיבתבכללדבריו'למעשה,האלף.

מעוררשהיהאחדכלירקהיההמכשירים
והבורג.גהמכר-גמורההשתאותאצלם

ארכימדס,ידיעלשהומצאהבורג,עיקרון
עצמוהמברגאךלהם,מוכרבוודאיהיה

אחרירקלראשונההופיעעבודהככלי
מודרני.אמצעיהואוטובזולבורג , 1800
שלגבוההרמהמחייבברגיםשלהמוניייצור
עמידיותרהואוסטנדרטיזציה.דיוק

טובומהדקלהשתחרר'העלוליםממסמרים,
זהמשטחיםשניהאום,תאומו'עםבהרבה,

הבנייהחומריהםואומיםברגיםלזה.

שחקיםגורדיפלדהבניינישלהעיקריים

במכשיריגםמצוייםוהםהמודרניבעידן

שעוניםכמוועדיניםמדויקיםמדידה

מתחוללתחיתהלאברגים"בליוטלסקופים.
בפעםזהעלחשבוהתעשייתית.המהפכה

לפתוחכדימברגנוטליםכשאתםהבאה
מסיים.הואצבע"'קופסתשלמכסה

שלמחברוהואכינאמרעליומנגל'אלברטו
עלכותבהקריאה"של"היסטוריההספר

הכיהפיסוקסימןכעללמחשבה""נקודה
שלהנסתרתהמחוקקתהיא"נקודהטוב:

עלמכריזההיא •••שלנויכההכתמעשה
שלאשליהמספקתהמחשבה,מיצוי

הנובעתיהירות,מיןמפגינההחלטיות,
זקוקיםאיננו •••הצנועהממידתהדווקא

צריךמשהואבללכתוב,להתחילכדילסימן
ימישעדמסתברלהפסיק".לנולהורות
סימונהואתמוסכם,פיסוקהיהלאהרנסנס
ב-לראשונההגדירהנקודהשלותפקודה

אלדוסהגדולהוונציאניהמדפיס 1566
תיאורדבריובסיוםמצטטמנגלמנונטיוס.

הרוסי-יהודיהסופרמפיהנקודהשלנפלא
-עצמובזכותגדולפיסוק(אמןבבלאיזאק

יכולאינוברזלמוט"שוםשכתב: ).לע.
המונחתנקודהשלבעוצמההלבאתלדקור
הראוי",במקומהבדיוק

בחוברתהזריםהכותביםשלהיפיםהמאמרים
עודכדאיכולם.אתלסקוראוכלולארבים,
לביולוגיההפרופסורשלמאמרואתלציין

(במובןהמיןעלהכותבוילסוןא'אדוארד
המיןכיומסכםטובהכיסוג>אוזןשל

הכילאאבלאינטליגנטי'הכיהואהאנושי
והדבוריםהטרמיטיםהנמלים,וכיחברתי
הסולידאריותמבחינתבקלותאותומנצחים

מושאן'הרברטשלמאמרואתהחברתית.
עלסיימם,חניו-יורקשלהאדריכלותמבקר
המשרדיםמגדלכיהאומרטוב,הכיהבניין

-1958בשתיכנןכמבהטן,הקומות 38בן

בשיתוףרוחהדרואןמיםלודוויגהאדריכל
המעודנתהגירסההואג'ונסון'פיליפעם

מכיווןהמודרני'השחקיםגורדשלביותר
הגותיאסתטיים:קטביםשניבושמתלכדים
ריצ'ארדשלמאמריהםאתוכןוהקלאסי.
מדעןשלטובהכיהמדעיהרעיוןעלפאוורס
מרדיהפארשלמאמרהאתאלמוגי'ערבי

טובהכיהספרעלטוראנאנטה
הסופרתשלמאמרהואת ,"מולטאטולי"

ועו.דטובה,הכיהאוטופיהעלאטרודמרגרט
כותביםמהעללראותמענייןזאתלעומת

חנהובכן' ?בחוברתהישראליםהמשתתפים
מיכאלהקומוניסטי'המניפסטעלכותבתקים

אריהשקספיר'שלהמלטעלכותבהנדלזלץ
דורוןלינקולן'אברהםעלכותבכספי

מוצארט,שלג'ובנידוןעלכותברוזנבלום
אמילשלמאשיםאניעלכותבשגבתום

שמןהישראלים,שהכותביםדומהזולה.
מעמיתיהםמוכשריםפחותאינםהסתם

עליהםשהוטלההמשימהאתפירשובעולם,
עצמיתובחשיבותמדיגדולהברצינות
בלשוןכתיבתם.עםהיטיבשלאמהמוגזמת,

כיאומרהייתי'האלף'מוסףשלהציונים
הכיהםסיימםחניו-יורקשלהכותבים
 .בוצפוייםהכיהארץשלוהכותביםמקוריים

 ..•לנווהואכללמגדונשךפפהואתא

כלעםלפוסט-ציונים,ציוניםביןהוויכוח
חד-כמוקצתלהיראותמתחילחשיבותו'

האחרונהבמהדורתובמעגל.הסובבתגדיא
נווהאיילד"רשלספרועלנסובהוא

על-ידישאושר-1120הבמאה"תמורות
בבתיהיסטוריהללימודכספרהחינוךמשרד
עיקריים,"חידושים"שניהממלכתיים.הספר

הראשוןזה:בספרמהעיתונות,למדאניכך
היישובנלחםלאהשחרורבמלחמתכיקובע

והשנירבים,מולמעטיםמלחמתהיהודי
הפליטיםברחולאמלחמהבאותהכיטוען'

עסקהישראלאלאבלבד'מרצונםהערבים
הספיקואלהדבריםבגירושם.אקטיביבאופן

בורחאיילד"ר

לתקוףכדילדגל'ייקראוהמחנותששניכדי
המתנהלבוויכוחנווה,אותועללגונןוכדי
'הארץ'.דפימעלבעיקרו'מאז'
בכתבהסיימם''הניר-יורקבכללבופתח
הלימוד'ספרישכותרתהברובדאיתןמאת

בעובדות'מיתוסיםמחליפיםבישראל
כישטעןנווהד"רעםבראיון ) 14,8.99 (

הראותנקודתאתלכלולחיתה"מטרתו
מספיקאנחנוכיוםוכיבספרוהפלסטינית

באופןשלנולמיתוסיםלהתייחסכדיבוגרים
בישראלעליושהגיבהראשוןאובייקטיבי",

מ'חוגבריימןרוןכמדומני,היה,

"לקצץשקראמדיני'חוסןלמעןהפרופסורים
אז>שנידונובתקציב,הקיצוצים(במסגרת

הגיבה .) 31,8.99 (ציוני"הפוסטבחינוך

יועצתששימשהיוגבאסתרד"רעליו
במאמרהשכינתהנווה,שללספרודידקטית

 ) 6.9,99 (ביקורתית'מהיסטוריהמפחד'מי

קנאיות"קבוצותבימיןוחבריובריימןאת

הנעולהחשוך'עולמןבתוךהמבוצרות
מגדאחרוןהסופרדבריהעלהגיבוהחרד".
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 ) 14,9,99 (הרקיע'כזוהר'נאוריםבמאמרו

הואזאתובכללאומניאוימניאינוכישכתב
שההומניזם'אחר'אותו"מיהולשאולמעז

כלפיוכזאתאמפתיהלחושאותומחייב
שבספריהפלסטיניםאלההאםולהבינו?
כשקרנים,היהודיםמתואריםשלהםהלימוד
גםמדועבעצם,כך'ואםדםוצמאינוגדנים

עלהגיבהאנטישמי?"האחראתלהביןלא
ה'היסטוריוניםמןפפהאילןד"רמאמרו

בעצבים'לגעתברשימתושכתבהחדשים'
מסוגייתחשובהכי ) 15,9,99 (החשופים'

וכיהגירושסוגייתהיארביםמולמעטים
 .שחוללנוהזוועותכלאתחשפנוטרם

כיהשניהצדעמדתאתלכבד"ישלדבריו
שלאתניטיהורהציונותחוללה-1948ב

העוולהבמעשיהכרהרקוכיפלסטין.
לפיוססיכויתולידבעברישראלשעשתה

ממש",של
היו ) 16,9,99 (המחרתיוםשלב'הארץ'
עשרות(מלבדנוספותתגובותשלוש

דןתקופה),אותהבכללמערכתמכתבים
שמעטים'ודאישכותרתובמאמרמרגלית

היאהפוסטציוניתהמתקפהאומררבים'מול
סוגייתועדמטרומפלדורהחזית,אורךלכל

כמיהציונותאתלתארומטרתההפליטים,
במאמרבנבנשתימירוןבחטא.שנולדה
מנסהמגד'שלהסיוטיזהר'של'האהדה
משלוסיפורבאמצעותמגדאתלנגח

נכללוגםבתש"טשפורסם('המטמון')
להראותכדיהבטחוןמשרדשלבאנתולוגיה

אתמגדשלתפיסתוחיתהומעולםשמאז
אתמבינהובלתיסטריאוטיפיתהערבי

אוהזעה'ב'חרבתיזהרכמושלא'האחר',
ד"רההיסטוריוןזאת','עלבשירואלתרמן
ושתיקתהתנים'יללותבמאמרוזבדשלמה

הוויכוחתחילתמאזכיקובלהכבשים'
ספרואםהציונים','ההיסטוריוניםשותקים

אםנגדו'לצאתעליהם-מסלףנווהשל
 •להגנתולצאתעליהם-ושקולמאוזןספרו
('הארץ'זר''כתבבמדורוהשבועבסוף

שכותרתהברשימהשגבמסכם ) 17,9,99

הפרשהאתשלי'למיתוסעשיתמה'תראה
ספרואתפיוסםמכברשלאשגבכה).<עד
הקודם)במדוריכאן(נסקרהכלניות""ימי

מיתוסיםכמהלנפץבעצמוששואשר
מהארץ:הבריטיםאתשגרשוהם("הערבים

המדינהאתשהקימוהםהאנגלים
עלנווהבאיילכנראה,נתקנא, )" ...היהודית
בההיחסיהשקטלעומתספרושחוללהסערה
כולה:הפרשהעלמגחךשלו'ספרונתקבל
עליושמדבריםלימודספרחיברנווה"אייל

זאתלתכנןהיהיכוללאחרוץיחצןעכשיו.
ממשלאאמריקאי'עיתונאייותר:טוב

בניו-יורקמשהומפרסםלנושא,מומחה
פטריוטיזעזועמביעקשישסופרטיימס,

 " ...שערודיהלךוהריעמוק,
הדבריםאתשגבמכניסענייןשללגופו

בטקסטקריאהעל-ידיפשוטלפרופורציה
רביםעשולאשכמדומהמהידון'חג

השערוריה •לפניוהמחנותמשנימהמגיבים
אומר'הואהחדש,הלימודספרסביב

בהבנתליקוייםעלרבהבמידהמבוססת
שלכוללתעדיפותעלכתבלאנווההנקרא.
במספריתרוןעלאלאהערבים,מולהיהודים

מסוימות.קרבבגזרותהמיומנים""הלוחמים
ששגבמשפטיםאצלוחסריםלאזהלעומת
כיהאומריםהעמודים,מספריבציוןצמטט

"עדיפותםבזכותלנצחקיווהערבים
באמצעי"מעדיפותנהנוכי :המספרית"

עדיפותם"למרותנבלמוכילחימה":
נלחםהיישוב"וכיוהטכנולוגית":המספרית

גםלנצח",יותרנחושהיהולכןנפשועל
נווהדברימסתבר'הפליטים,בסוגית
כיכתבהוא .שתוארוממהיותרמאוזנים

וגםזהגםכלומרוברחו","גורשוהפליטים
זה.

"מההיאלדעתו'הראויה,היחידההשאלה
להנציחההיסטוריה:הוראתשלתפקידה
שהומצאוהיסטורייםשקריםכלומרמיתוסים,

וגירושכיבושלהצדיקעם,לגבשכדי
להכשיראומפלגה?שלשלטונהולהבטיח
רציונליות,החלטותלקבלצעיריםאנשים
במדינהכאזרחיםלאחריותםבהתאם

דמוקרטית!",

פסוקסוףאינםשגבשלדבריוגםלדעתי'
המסויםהוויכוחאכן'עליהם.לחלוקוצריך

מיצהגורשו>אוברחורבים:מול<מעטיםהזה
עלהוויכוחלאאךעצמו'אתכנראה

יהאאנושית,מסגרתשוםככלל.המיתוסים
יכולהאינהמדינה,אומשפחהחברה,עם,זה

החייםעצם •כלשהומעצבמיתוסבלי
סדר'שלכלשהימידהתובעיםהציבוריים
המיתוסשרקהשתייכות,אוזהותלכידות,

הפתוחה,החברהנוצרהטרםלהעניק.יכול
(לפיהאנרכיסטיתאוהאינדיבידואלית,

שגםאליה,רומזששגבמסוימת),תפיסה
הדמוקרטיותלכללהתקיים.הצליחה

מדיניותמסגרותעללדברשלאהמערביות,
להקראמלכדת,מיתיתתשתיתישאחרות,
וכדומה.דת,שפה,תרבות,

נולדיםוחדשיםיםמתמיתוסיםשכן'מה
לרשתעשויגרינצווייגאמילמיתוסתחתם.

השלום,חסידיבעיניטרומפלדורמיתוסאת
לולקנותעשויעמיריגאלשמיתוסכשם

הקנאים.בלבבותשביתה
העוצמהרביהפוסטמודרנייםהמיתוסיםאחד

כמיתוס>המתפקדאתוס,לומריותר(נכון
הפוסטמודרניתבהגות"האחר",שלזההוא

נתפס,אףהוא .אליוביחסנבחןהכול
בשלרקהאני'מןיותרומוסריטהורכנעלה,

גישהלמהותו.קשרכלובליאחדותועצם
לכללהובילבהחלטיכולהזורלטיביסטית

מןדוגמה,למשלהנהאבסורדים.מיני
השקפהכבעלתמרצהעכשווית:הפוליטיקה

בקוטבאחד'מצדניצבת,רציונלית-חילונית
כבעלתשני'מצדהדתי-חרדי:למחנההנגדי

חייבתהיאפוסטמודרנית,ליברליתהשקפה
אותו.ולקבללכבדוהזה"האחר"אתלהבין

הולידכברש"סעםביחסיהשראינוכפיוזה
בזמנו'אלונישולמיתעםמשבריםכמה

 .שרידעםועכשיו
שלזההואנוסףעוצמהרב(אתוס>מיתוס

השיחלפיוהמנוצחים","המנצחים
אתשכותביםהם"המנצחים"הפוסטמודרני

שלקולםאתיקיםומשתההיסטוריה
שללמהותםקשרכלבליושוב,"המנוצחים",

המנצחיםביניהם,המאבקלמהותאוהצדדים
הרע""הגיבורהגדרתם,מעצםתמיד'הם

שאתהטוב","הגיבורהםוהמנוצחיםבסיפור

גישהכלליבאופןלגאול.יש"המושתק"קולם
שלגישתםאתגםמכתיבהזומוסרית

לתולדותהישראליםהחדשים''ההיסטוריונים
הפלסטינים.עםהסכסוך

לכללהביאעלולהזורלטיביסטיתגישהגם
הואהנאציזםהאם(למשל'אבסורדיםמיני

שנעלםמהאבלקולו?)אתלגאולשישמנוצח
שלהמנצחיםכללשבדרךזהמעיניהבעיקר

הןחלילה,וחוזרמחרשלהמנוצחיםהםהיום
למשל .המגדריאוהמעמדי'הלאומי'במישור
כךואחרבורגנית,מהפכהחיתהברוסיה

מחרואוליבורגניתשובוהיוםפרולטרית,
ההיסטוריהתנועתפרולטרית.שובתהיה
היהודיהעםמטוטלת.לתנועתיותרדומה
"הגיבורהיה"מנוצח"שניםאלפישהיה
שלהציוניהמהלךשניצח.עדבסיפורהטוב"
אכן'נעשה,מדינה,והקמתהתיישבותעליה,
לפלסטינים,להסתירושאיןעוולגרימתתוך

מיצהזהמהלךחלקם.אתהםגםלושתרמו
פוסט-בכיווןהמטוטלתנעהועתהעצמואת

והשבתושלום,פיוספשרה,לעברציוני
איךיודעיםאיננועדייןהפלסטינים.זכויות
האיזוןנקודתתימצאאםיסתיים.זהמהלך

תקופההארץתשקוטאוליהצדדים,בין
לנועתשובשהמטוטלתייתכןלא,אםארוכה,
שלשהמנצחיםמובטחלאוכללבסערה
שאולימה .מחרשלהמנוצחיםיהיולאאתמול
בסיפורהטוב"ל"גיבורשובאותםיעשה
הבאות.השניםלאלפי

וביקורת''תיאוריהמול'אלפיים'

חשובותהשלכותבעליהודיאתוסעל
בחוברתכותבאחר'אקטואלילוויכוח

ניצה<עורכת 18מס'החדשה'אלפיים'
בשםבמאמרדגןחגיעובד>עםדרורי-פרמן'

שלכרוניקההיהודי:והאתוסמולדת'המושג
דיסוננס',

העםשלוההיסטוריוסופיהההיסטוריוגרפיה
אבידופן:יוצאתהיאאומר'הואהיהודי'

הואאלאבארץ'נולדלאאברהם,האומה,
 .וממולדתומארצואליהללכתמצטווה
אינהארץ-ישראלמלכתחילהכבר"משמע,

תוכניגודה",מוצבתאלאכמולדת,מזוהה
שאינםכולם,האבותבחיינמשךזההכר

העםובחייכנען'ארץמבנותנשיםלוקחים
מחוץלעםשםומתגבשמצרימההיורדעצמו
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עםעוזבמצריםביציאתושוב, .לארצו
שאינהחדשה,לארץוהולךארצואתישראל
"הארץוהמיתוס.הסיפורמןאלאלומוכרת

אםתנאי:עלרקמובטחתהזוהמובטחת"
אתאלוהיםיורישהבריתתנאיאתיקיימו
יגורשולאוואם ,ישראלבנימפנייושביה
לבנימתגלהאלוהיםושוב.שובממנה

 ,אולי ,אותושהופךמה ,במדברישראל
מוכרזהעםהעם.שלהאמיתיתלמולדתו

היאשהנדודיםכעםמולדת,ללאכעםבזאת
ארץאלהולךשתמידעםהאמיתית,מולדתו

היאהזאתוההליכהאליה,שהולכים
 .זהותואתהמכוננת

חלקית,אותהוכובשלארץ'העםכשנכנסגם
בניסוחיראשו.מעללרחףההתניהנשארת

"ארץהבחירה",ל"ארץהארץהופכתחז"ל
למולדתלאאבלהצבי","ארץהקודש",

) homeland אוfaterland (, ייחודי.מצבזה

אנגלים>אוצרפתים(גרמנים,אחריםעמים
שבטיםמידיארצותיהםאתכןגםשכבשו

ראולפניהם,בהןשישבו<קלטים>קדומים
המולדתאתאלהבארצותמהרהחיש

הייחודיהיהודיהאתוסשלהם.המקורית
שסירבההמונותאיסטיתבאמונהמקורו

בביתשבאדמה,והגשמיהארציאתלקדש
העםועלהאדםעלהטילהאלאובמולדת,

השתלמותהשתכללות,שלאינסופיתמטלה
והתקדשות.

הזה,האתוסמנבכיכיאומר'דגןחגי

הציונית-אופציות:שלושכיוםמשתלשלות
בארץ-ישראללראותהמבקשתחילונית,
העםאתולהפוךכפשוטםוביתמולדת
אשראופציההעמים",ככלל"עםהיהודי
היהודיהאתוסנגדמרובהבמידההולכת

הציונית-הנורמליות.אתהשוללהמסורתי
הכמיההביןשעטנזמיןשהיאדתית

במובןלמולדתהכמיההלביןהמשיחית
וזיהויהלארץהשיבהמאזאשרהארצי'

אתלשנותנאלצהוגאולה""כאתחלתא
כמולדתגםהארץאתולתפוסהיהודיהאתוס

 .והאנטי-אפוקליפטית.גאולהשלכמקוםוגם
שלבמקרהכמואוניברסליסטית,ציונית

היהודי-צרפתי(ההוגהלוינאסעמנואל
הרואהשנים>,כחמשלפנישנפטרהחשוב

מןיציאהשלמסעאברהםשללךבלך
הביתעלויתורבתוךהכללי'אלהעצמי

והמולדת.
הציונית,באופציהרואהעדייןדגןחגי

היחידההרציונליתהאופציהאתהראשונה,
כמיהאחרות,האופציותשתיאתותוקף

ולריפויתקיניםלחייםמוליכותשאינן
להמהווההציונותשרקהיהודית""המחלה
 ,סבורהואהדתית-משיחיתהציונותמרפא.

האפוקליפטיות,הגאולהתנועותכלכמו
מהותיויכוח •ואבדוןחורבןרקעלינותביא
האוניברסליסטית,האופציהעםלוישיותר

היהודי'בעולםקולהונשמעשבשלאחרונה
העתבכתבשפורסמומאמריםבשניובמיוחד

וביקורת',היארדיית

בויאריןויונתןיאלדבהאחיםשלבמאמרם
מולדת'איןבקליפורניה>פרופסורים<שני

הםהיהודים'שלהמקוםעללישראל:
מןהיהודיהסובייקטאת"לשחררמבקשים

משכפלתאשרהציונות,שמציבההמלכודת
הלאומנותשלהבדלניםהסינדרומיםאת

בגלותהחייםרקלטענתם ,"האירופית

שלשליליותמהשלכותמונעים
אלהכוחמןלצאתהיהודיהפרטיקולאריזם

נכוןהאתנוצנטריהיהודי"השיח •הפועל
התרבותיתהזהותכאשררקמוסריתמבחינה

כשאיננהמיעוט,שלזהותהיאהיהודית
עםבמאבקנמצאתהיאוכאשרהגמוגית,

הקודםבסעיףלדברינו(הדהרוב"תרבות
בשיחמנוצחיםמנצחיםיחסיעל

הםהגלותבאתוס .)ל.ע-הפוסטמודרני
חוסרהאמיתי.היהודיהאתוסאתרואים

לארץהיהודיביןטבעילקשרהאפשרות
ביקורתיככוחבעיניהםנתפסמסוימת,

גרת.מסוילידיתתרבותכלעלוכאיום
הדךבעיניהםהיאהמונותאיזם,ולאהגלות,
החשובה"התרומההיאהיהדות,שלהמרכזי
לעולם",היהדותשלביותר
שלבמאמרוגםלביטויבאדומהרוחהלך

-ריבונותבתוך'גלותרז-קרקוצקיןאמנון
 ,'הישראליתבחברההגלותשלילתביקורת

מודעתבחירההיאהגלותכיאומרקרקוצקין
היאוכיעליושנכפהמצבולאהיהודישל

היסטורית.כתופעההיהדותאתהמגדירה

הציונותשהתיימרהכפיהגלות,שלילתלכן
היהדות.שלילתהיאלעשות,

נסיהעלמצביעהזואופציהכיאומרדגן
לחזורבתפוצותימינוביהדותזרמיםבקרב
רג"ק,אצלבעברהופיעושכברתמותאל

רוזגצווייג,פרגץכהן'חרמןמגדלסון'
גחמןרד'ממזרטישהמגידמפראג,המחדל

"הזהותכיסבוריםבויאריןהאחיםמברסלב.
משותףזיכרוןעלנוסדההגלותיתהיהודית

למרחבלשובתקווהועלמשותףמרחבשל
עצמוהמרחבגבול.ללאשהושעהבעתידזה

אתפשראיהטריטוריהזכרון .לזמןהפך
כיחוששיםוהםהדה-סריטוריאליזציה"

להפוךעלולהטריטוריהעלמחדשהשתלטות
אפשרית.לבלתיהגלותיתהיהדותאת
המרחב"הפיכתדגן:משיבאלהדבריםעל

לסמלהטריטוריהוהפיכתטהור'לזמן
לבית.סיכויכלעלויתורמשמעםאוטופי'
לקונקרטיזציהבצורךהכרהחיתההציונות

הסמליםשל ,הללוהמדומדמיםהדימוייםשל
חיתהזומבחינההזויים.ויותריותרשהפכו

,שאימאליה,הברורהלתובנהביטויהציונות
אלבמשיכהאוטופי",סמלבתוךגורלאפשר
 ,בוגםהמקננתמחלהרואההואהגלות
פוסלהואממנה.להירפאמבקששהואמחלה
בויארין;שלהביגאריתהמשוואהאת

אוגלות,(תודעת>אוהגורסת:קרקוצקין
גםשאפשרוסבור(יהודית>,גזענות

לחושגםיציבה,קרקעלחושגםלהשתייך'
מקודש")לאומיב"ביתדווקא(לאובבית
וברמיסתבלאומנותוביהמגיהלבחורמבלי
בחירתושביןלמתחמודעהוא .אחרםע

האתוסיםלביןובליברליזםבהומאגיזם
ביןהדיסוגנסיהיחסכיאומראךהיהודיים,

היהודיתמזהותואינטגרליחלקהואהשניים
דיסוגגס'),של'כרוניקהמאמרושם(מכאן

המשךאיננהשהציונותמשוםדווקאלדבריו'
לא(אםהמשיחיהיהודיהאתוסשלישיר

שסברכפיהמשיח,שלברשתונלכדה
שטחיםעללוותריכולההיאקורצווייל>

התחיהתנועתשלאפהבנשמתלפגועמבלי
היהודית.

היסטוריפולחן""ספרשללדמותו

שלאנוכללאביאלפיים'עסקנוכבראם
והמעמיקההמבריקהמסתהעלכאןלהמליץ
של"ההיסטוריהשפיראאגיסהשלכתמיד

בן-עללהיסטוריוגרפיה(קוויםהמיתולוגיה"
דגןחגישללמסההמתקשרתוהשואה>גוריון

פתחנו.בה

ירחןמאתדבריה,בפתחהמובאהכבר

גישתהאתומאפיינתמאלפתהויזיגחה,
אלהמדברתשפיראשלדוגמטיתהאנטי
יותרמסוכנתמגמהבהיסטוריה"איןלבי:
שלמותבגדרהיהכאילוהעברהצגתשלמזו

אינטרסיםעל-ידישהוכתבהרציונלית,
ההיסטוריוןכותב-בבירור"יםגדרמר

הגודע.

אופןאתלבחוןשפיראמבקשתבמסתה
לתוךחתרנייםמוטיביםשלחדירתם

התקופהרוחביןהקשרואתההיסטוריוגפיה,

ההיסטוריונים,ששואליםהשאלותאופילבין
צביביתש.שלעבודות,לשתיבקשרוזאת
שלביחסוהעוסקותיחיא,דוןאליעזרושל
המשותפתהמוצאשנקודתלשואה,גוריוןבן

הציוניתהאידיאולוגיהבשלכיגורסתלהן
היישובהנהגתפעלהלאהגלותשלילתשל
ולאבשואהאירופהיהודילהצלתגוריוןובן

 42-+בעמי+-המשך
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התיבה 1:~ו
נקריחרג'אא

עמית-כוכביחנה :מערבית

אמסורשלאמכדיובאחיזת-עינייםבשקרמדייותרשחייתילעצמיאמרתי
לכןמתועב.אפילוואולימוזר,בעסקמעורבתשאניכךעלוחשבוןדיןלעצמי

מכובדתליציאההנחוציםהמשחקבקלפיולהחזיקיעירנותאתלהכפילהחלטתי
הפועלות.הנפשותואתהמקוםמתאראתלוודאעליהיהפתאומית.למנוסהאו

ג'לון)בן(אלטאחר

~ 

לאאבלבמנוסה,מסתבךפעםאותולראותירותי
מכלליוהקשההמבולבלהיוםשהוא ,שלישיביום
אנישבוהיחידלמקוםקרובולאהשבוע,ימות

שבוהמקוםבשבוע,פעמיםמשלושיותרמבקרת ........ חורבהשישהקטנההברזלתיבתנמצאת =
שניםזההתלויקטןברונזהלמפתחרקמתאיםשלושהמנעול
הראשוןהגברבמתנהלינתןשאותה ,צווארישעלזהבבשרשרת

בעינישהתחדשותוברקוהציתהכרתישלאמקומותבגופישחרך
במראהבצלינתקלתשאניפעםבכללהקסימנימוסיפההימנית
אףאליוקרובלראותרוצהשאינניהזה,המקוםהקיר.שעלהישנה
ההווהמתמונותאוכלחעליהןשאבדהעברמתמונותאחת

מקריתפגישהשלמהמכשוליםחוששתשאנימשוםהמשובשות,
אוהבתשאנישיודעמיכלאותייתפוסשבפתחהלמלכודתשתהפוך
אותההיאלכךהסיבההעולם.עםהקשרלעדלייאבדואזהפתעות,

 ,קיומישלזיהוילסימןאולישמכירמיחושבשאותהקטנהתיבה
מילתאתלמפתחמגלהכשהתיבההתלהבותיאתשרואהמיורק

מאחורימתכוונת.אנילמהיבין ,צוואריעלתלויהואבעודהקסמים
• 

אתטיפשותיתפגושהרועדהמכוניתוהגההכהיםהמשקפיים

זגוגיותשמאחוריהבהלהואתשאחרשלהספקניתטיפשותו
מכלהמתנערתמכוניתווהגהשחורהשמסגרתם ,שלוהמשקפיים

הצופריםוצפירותהקללותטורועםהארוךהמכוניותטורעםקשר
נתיביאתשהלהיבההמקריתהפגישהברגעכולםשמקורהעצבניות

מראש.צפויהיהשלאענייןזהכלהבריות.שלשכלןואתהכביש
רקהגיוני!לאפשוטזההיום,ודווקאשבגרועים,הגרוע ,שאחר
עזה.ולאהבהמטורפתלתשוקהמושאהיההואספוריםחודשיםלפני
 ,כלשהיבדרךבמקרהאותולפגושהשתוקקתיכמההיטבזוכרתאני

הרועשלבצומתכשאנחנוהיום,ובדיוקקרה.לאוהדבר
עםמסובךמאיתנואחדכשכל ,שנינונפגשים ,יחדגםוההתמרמרות

-כאןואניכאן"אתהמטופשת:מהחלטתולסגתרוצהואיננועצמו
לשניהאחדביתנוהפךמאזאבלבתים!"לשניהופך-האחדביתנו
האדוםומהאורוהסדיןמהיצועלחלקוהפך ,שאחרליהניחלאבתים

ומהמליםמהחלוםחלקהלוהטים,לילותינוחשכתאתרקשהאיר
מהחפציםוחפץמדומהלכתובתמהירבדוארשולחתאנישאותן
הקרוב,בבית-המרקחתאובחנותלקנותחייבתשאניבביתהחסרים

שבאפעםכלמעצמונתחהשאירכנראהשהואשהשתכנעתיעד
והחליטולזהזההללוהדבריםהתוודעוובהיעדרי ,אצלילבקר
חוסרואתשגערנואתליויזכירחייאתשימררנוסףלשאהרלהפוך
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בקריהרג'אאאיור:

אישכחושהןליזכורשלאוהעדינותהארוכותאצבעותיושלהבושה
ולהשביעאשהשאנילילהזכיר ,שכרונורגעיבשיאבעודנופעם,
הואוגםהתנהגותיאתואבחןשאשובכדימסעירשהואטפחכל

למפתחותידיואצבעותאתהפךהואכמוני.לעשותייאלץ
נענהשמנעולהברזלתיבתולאותהבקפידההסגוריםלמנעולים

נסחפתיאיךלדעת,ליהיהחשובולא ,ידעתילא .מאצבעותיולאחת
באשהואשרופהחשמלמנורתלאורשפרץהזההקשרשלבמוזרותו

שלי.בעשןוניצתשלובאשאותיצרבואזהתקלקלהמדועלבדוק
קודם,ליקרהלאוהדברכרעם,ביהכתהמהירהאינטימיותאותה

 ,חריץכדיהפתוחההדלתלרגלינמסהקרחקירשכזאת.ובפראות
להאזיןעליושחובהמדברותידיושאצבעותלפתעחשתיואז

אךזאת,לילהרשותאותולאלץהדבריצריךאםגם ,לסיפורן
לזעקהלתשוקה,חושים,לארנוןלפטפוט,ללחישה,הפךהדיבור
האפלה.ענניעלינושירדועדעצרהולאופסעה,שפסעה
מתגרותהשחוריםהמשקפייםזגוגיותברחוב,שאנחנושכחנולרגע

פניושתוויספקואיןנראית,אניאיךשכחשהואספקאין .בו

-מהדברמחפשיםהלבנההזגוגיתמאחוריוהברוריםהמכווצים
מכוניתהבצופרבוומתגרהלפניוהעומדתהאשהזהותאתאולי

הצריםמשקפיובפניהזה?הצבעאתקודםראהאיפההאפורה.

המכוניתצופרהיא?זאתהאםאיתה.שבילההערבפרטינפרשים
לצדלפנותשתוכלכדימקוםלהיפנהשהוארצתההיאוצווח.שב
המקריתהפגישהשרקמביןאיננוטיפש,כמווהוא,הכביששלימין
אין .אותומטרידהאיננהושהיאהזה,העימותאתשיצרההיאהזאת

צופרצפצףהשלישיתבפעם .ייזכרולאיביןלאהוא-טעם
שלזהותהאת ,משהולחפשהמשיךהואזע.לאוהואבפניוהמכונית
מחלום,כמתעוררופתאום,קפאופניוותוויהצטמצמומבטיוהאשה.
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מיהרההיא .הקיומישבטורהצפופותהמכוניותהמוניביןזינק

בו.לשלוטיכולתללאאותההמושךמוזרלכוחכפופהבעקבותיו'
לעשותאובפניולירוקאותו.לקללכדיאותולמצוארקרצתההיא

העיקרהעצמי.מכבודהחלקלהויחזירפחדהאתשירגיעאחרמשהו
דוושתשעלרגלהרעידתעלהשתלטהבקושירקמשהו.שתעשה
אתלהקדיםמנסהמהרמזור'מתעלמתהיאאדוםבאורהדלק.

מכוניתובצופרבעדהלמנועשמנסהמיכלאתומקללתהמכוניות
והיאאביהשלרכושוהואהרחובכאילולצדמצדלעבורהחופשאת

שצדבמילנקוםהמנסהפצועחייםבעלממנו.שעלכלעלתילחם
עברלכלרץבצווארו'ננעץשלווהרומחלבואתהחטיאאותו'
כןאםאלאאירגעלאבו.מתעתעיםוהפניםפניו,תוויאתומחפש
נחולפתעאיפה?אבדת,איפהשאהד.פניך,אתלמצואבידייעלה
יודעתהיאהמספראתהלבנה.מכוניתושלהאחוריחלקהעלעיניה

והתקדמהלה,שיאבדמפחדבכוח,הבלמיםעללחצההיאבעל-פה.
פתוחכדףהעצוביםפניהאתהפקירההיאכולה.רועדתלאטה,

הסירההיאבהם.לקרואיכוללאמתחמרוב .עיניושללדיבורן
איןכייותר'עודבולהתגרותכדיהשחוריםהתריסיםאתמעליה
למשךעיניה.שאומרותלדבריםתשוקתומידתאתכמוהמכיראיש
עיניהאתוכיסתהשבההמהירות,מחוגתזוזתעםמרגע,פחות

סקרנותהפסקהלאאךלזרום,חדלהדיבורהשחורים.בתריסים
הדומהידראתהלדרכההלכהבטרםהאילמת.שתיקתואתלגמוע
שלדמותולעברומסמנתמתרוממתלחלון'מבעדמושטתלשלה
ונעלמתמודרניבסגנוןלוסוטרתלה,מובןהיהשלאבחוםשאהד
להצטמצם,למשקפיווהניחהמדרכהעלעלההואבעודהסיבובבסוף

 • .ולהיזכרלהצטמצם

 1995מרץחיפה.
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אלמוניאישמגילת
מלמרדור
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חיתהמכון-המחקרעל-ידיעלישהוטלהמשימה
אחתעלבמערהשנתגלהכד-חרסבתוךמרתקת.
שכמעטמגילת-קלףנמצאהיהודהבאזורהגבעות

נרשםנמלצת,ארכאיתבעבריתובה,ניזוקה,לא
מוזכר"יוסף"הפרטישמושרקאדםשכתבסיפור

ככלשחי'אלמוניאיששלקורותיואתחושףהסיפורבטקסט.
שמואתלגלותלאוציווהבארץ-ישראלשנהכאלפייםלפניהנראה,
עםהסיפוראתלפרסםהחליטהאיש,שלחברוהכותב,לעולם.
לפחותיחלפואשרעדפומבילולתתשלאהחרסממוצאבקשה

הדברים.אירעושבוהמועדמןשנהחמש-מאות

דורנוללשוןלהעבירווניסיתיעצורהבנשימההכתובאתפיענחתי
עלאורשופךהסיפורכיספקאיןלטקסט.מידניתנאמנותתוך

כד-נמצאאילולאהשכחהבתהומותנבלעתשחיתהעלומהפרשיה
האנושיתלהיסטוריהקורההיהמהלדעתקשה .האמורהחרס

אחרת.בצורהמתפתחתחיתההפרשיהלמשל'אילו'והיהודית

קוציםגלימות :'אפרק

לאודאידורך'ללשוןעדותיאתהמעבירכד-החרס,מוצאאתה,
אמתהיגרמספראניאותוהמעשהאךהטוב.רעיעלשמעת

עלהמרהחלוםעדבגבעההמפתיעההחנינהמןסופו'ועדמתחילתו
שזקנתיעדבלביהמעשהאתשמרתירבותשניםוספיחיה.הצליבה

הנורא.המעשהאתהבאיםלדורותלספרליקוראויצריקרב,ויומי
לתוךאשיםאותהמגילת-קלףעלהדבריםאתכותבאנירועדתביד

בדברי'אזכירלארעישלשמואתרק .ביתיבחצרואטמינוכד-חרס
גלימות-אותןכמוההיסטוריהמןלהשתכחבקשתושתתקייםכדי

ונצרת.ירושליםביןהדרכיםבצדיהמהלכותדחויותקוצים
מעלהרקיעועלפסח,ערבהיה,שישייוםמספראניעליויוםאותו

ביוםרבצווכאב,פכחוןוהזיה,אמתאימה.שלעיגולזרחגולגלתא
ראשיאתשרטהרעהרוחירושלים.בפאתיהטרשיםגבעתעלההוא

מןהעולההשאוןבהדיוהתערבההסלעיםבזיזיחבטההשיחים,
הלמותעםוהתערבבוהשקטאתקרעוחייליםשלגסיםקולותהעיר.

מפקדהשקיףהאורןמעצילאחדמתחתעץ.במוטותשהכופטישים
שקוששואנשיועלצוננות,ובפניםזקוףבגוסוסו'גבימעלרומאי
וצמחיהלוהטותאבניםהזרועהקשה,בעפרהגבעה.בשוליעצים

שביומשמאלמימיןגססוועליהםגבהיםמר-עץמוטותיצקומעוכה,
בפצעיהם,שנקרשהדםעלעסוזבוביםנחיליצלובים.שודדים
הדרךאלבדאגההביטהמפקדראשיהם.מעלחגושחוריםועופות

שלושאבק.אכוליועצי-זיתאורניםביןהעיר'מןהמתפתלת
הקודחת.הגבעהמורדותעלכתמיהןהטילוצלליות
בגת-שימוריםלילאחריודואב,תשושלגולגלתא,לבואהקדמתי
עםיגוניבתוךהתכנסתינחרץ.רעישלגורלוכיידעתישמנים.
השלישיתלשעהסמוךהגבעה.למרגלותשהתגודדוסקרניםקומץ
אלרעיאתהוליכוצוהליםחיילים .העפרמדרךגובררחשנשמע
השחורשערומפניו'ניבטחיוורוןוחבול'צנוםהיההוא .דרכוסוף

אפורנראההדלזקנקנושיבה.חוטיבן-לילההתוספובצדעיונפרע,
כנוערצוץ,היההואתפילה.לחשושפתיוחזהו,אלונשמטודביק,

האוראלהביסרבבקושיבבת-אחת.עליוקפצהוהזיקנהומושפל,
כפותאתשצרבהחםהעפראלפניואתושמסהמזרח,מןהמסנוור
בפניםהאכזרמותואלהשתרךשלושים-וארבעבןצעיררגליו.
מושרש.גליליובאומץעמוקיהודיבעצבחרושותכנועות,חכמות,
קצותיהםשסועים,ציציותיוחוסישרוט,בשרופרומה,חיתהכותנתו

כיפת-אתלהחזירידואתשלחמדי-פעםובבוץ.בדםמגואלים
נזקקולאהםבצחוק.געווהחייליםמקומהאלשלראשוהלבנההצמר
באמונהנאחזנכוחה,בנפשמדהימה,בשלווהפסעהואבו'להאיץ
הזה.העולםמןשלא

עמדתירקלעזור'יכולתילאבתוכי'נשברלביבבואו'אותוראיתי
ובכיתי.עמדתיובכיתי,

אותושמעתיעמדי",אתהכירעאיראלאצלמותבגיאאלךכי"גם
החייליםאךולנשקו'בחוזקהאותולחבקרציתילידי.כשעברלוחש
מוט-עץנטלוהםמקומי.עלקפואנשארתיואניעברמכלעליוסגרו
הצלביםשניביןהממתיןהארוךמוט-העץכרוחבשרוחבוקצר

צאתעדבכפות-ידיורעיאתלמסמרעמדוהםעליולקרובנו.
למראהגיחוךהביעוופניהםבשמחהמלאכתםאתעשוהםנשמתו.
אחדזרה.בלשוןתפילהפסוקיהמוותאלבהליכתוהממלמלהיהודי
וגרםהיהודים","מלךמוט-העץעלרשםלבנה,אבן-גירמצאמהם

מקוששיהגיעוהגבעהמשוליצחוק.שלפרץהקשוחלמפקדו
אתהטוברעישלמראשוהשליכודוקרני'כתרמהםעשוהקוצים,

ראשועלכתר-הקוציםאתהניחוובקריאות-לעגכיפת-הצמר'
המקריח.

התהלכובחוצותיהעצמה.בתוךהתכנסהורחוקה,קרובהירושלים,
הםוהולכי-בסל.רומאיםחייליםומורדים,אביוניםוקנאים,תמהונים

שגזרהגזירהעלהשמועהאךובמריבות,בשנאותצווארעדבוססו
הרחובובקרנותבסימסאותבכולם.חלחלההטילהרעיעלהנציב

קצרזמןלפנירקשהופיעהאישעלודיברוונעריםגבריםהתגודדו
הבתיםבחצרותגםהרותחת.העיראלגצי-אשוהטילהגלילמן

הגליל.מןהאישעלוהתלחשולחגמהכנותיהןלזמן-מההנשיםחדלו
הקשהוהאיבההשונות,הסיעותביןההתכתשויותפסקוקטלרגע
פחדרעישלהצפויהצליבתועלהשמועהגרמההלבבעומקשככה.
בעיר-הקודשלחלחלהחלוהקרבהחורבןניצניהעתי.דמפניכבוש
והמשטמה.היצריםזרועת

מולהבוקרמאזשנקהלההמוןאתראיתילגולגלתאבואילפני
בנועםרעי'שלבקסמושנשבואנשיםביניהםהיוהנציב.לשכת

קראוהםלתחיה.שיקוםבגן-העדןסוביםלימיםבהבטחותיודיבורו'
בעלכילזהזהוגילוילדיםעמדומרחוקרעי.אתלחוןבקול

בתי-הכנסתבפתחילמצחיהםונשקראשיהםאתשליטףהסיפורים
באדום,לבושהחיילים,בידינלקחשרעיאחריגםמותו.אלהולך
ביטאווהם ." .••אתחון •••את"חוןלזעוק:המתרבהההמוןחדללא
גדולה.באהבהשמואת
המושפלות-עיניוהווידוי.פסוקיאתרעיאמרבגולגלתאהגבעהעל
אהבהואהמיוסרת.הארץאדמתאלאחרונהדרשהנשאוכמומהס
ילדבעודודעתועלשעמדמיוםובהקיץ'בחלוםהזאתהארץאת

אלקראעזבתני"למה ,אלי ,"אליהנגרות.במלאכתלאביוכשעזר
צולביועללהקלכדילצדדיםידיואתפרשגמורהובהכנעה ,בוראו
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ומפקדומוט-העץ,אלקרבומסמריםפטיששנשאחיילמשימתם.את
סובב ,ראשואתרעיזקףלהרף-עין"היכון".בתנועתידואתהניף
אתלחבקכמבקשותיחדנאספולצדדיםהפרושותוידיוצפונה,פניו
הגאולה.אלהנכספתהרחוקהעירו

אלרעיחזרהצלב,ומסמריהווידויפסוקיביןהאחרונים,ברגעיו
אתראההוא .בני-עמובתוךבתי-הכנסתמדרגותעלהיפיםימיו

המתמהמהלמשיחהמצפותהכמהותעיניהםואתהנוגותפניהם
באוכולםוהאביונים,בעלי-המלאכהוהדייגים,האיכריםלבוא.

ובטבחה,נחוםבכפרובטבריה,בנצרת .דרשותיואתלשמוע
בדבריעידודלמצואבתי-הכנסתמדרגותעלאחיוהתכנסו
הגליל,עשירישללשנאתםבזאוהב,בלבלהםחיכההואניחומיו.

אלשומעיואתהשיטובסיפורי-מופתיםבאגדות .בחכמיוחבט
הואהארץ.מלחענווי-הרוח,שלהטובשכרםאלהשמים,מלכות
אךילדיהם,אתבירךפצעיהם,אתחבשלחולאיהם,מרפאהציע

התורה".מןאחדקוץאואחתיו'דתעבור"לאלהזהירם:הקפיד
הדלהפיחםאתאכלוהדלים,לבתיהםמאוששיםשביםהיוערבלעת

למנייןנחפזהיהרעימקודמו.טוביהאשאוליחדשליוםוהמתינו
אחיועלהתפללגדולהובכוונהבדבקותערבית.תפילתשלאחרון

עמוועלוקנאות,מרישלברוחותהרוגשתהארץעלהמרודים,
הרהר ,עלילבואהעומדעלבגלילשםהםיודעיםהאם .קהושעיניו

אתעודאראהלאהאםהצלב,אלידיואתהחייליםכפתוכאשררעי
היפות?פניהם

יודעיםאינםכילהם,סלח ,"אבי .דחקוהחיילים .עליוהכבידהצלב
 .בפיוקללותכיסברווהם ,באצילות-נפשורעיפלטעושים"הםמה

אתשעשוהחייליםקירבתן.אלנדחקתיהצלבלידשנוצרהבמהומה
גםוהנהוהמסמרים,הצלבהנהבי.הבחינולאבחדווהמלאכתם

החולמות.בעיניורעיביהבחיןכאשרלתומיחשבתילעולה,השה
לאחיו.האחרונותמילותיואתנשארעיאךלהרחיקניניסוהחיילים
מלכותאלבלכתיליחסרווהםעזה,אהבהאהבתיםכילהם"אמור

השמים",

ישראל""שמעלקריאתוהמתנתישפתיאתנשכתי ,עיניאתעצמתי
פנירם.בקולקרארוחי"אפקידבידך ,"אביהנצלב.רעימפי

גרזןבהינףכמוואז,לחיי.עלניגרוומערתיהקוצים,מןנשרטו
ראיתיפטישים,והלמותסלעיםגלגולשמעתישיכורה,הזיהמתוך

הרמתיהדרך.במעלהסוסיםשעטתולפתעזבובים,ונחילינקרשדם
ומנופפיםסוסיהםעלדוהריםפרשיםשניוראיתיהקרקעמןפניאת

צייתוהםממלאכתם.לחדוללחייליווהורהנדרךהמפקדבידיהם.
הפרשיםובמסמריהם.בפטישיהםאוחזיםעומרםעלוהזדקפו ,לו

בחוט-זהב.כרוכהמגילת-קלףלווהושיטוהמפקדאלקרבו
ופקדעיניואתהריםאחר-כךהכתוב,אתהמפקדקראאחדותדקות

בברכייםרעי.אתלפניוולהביאהכבליםאתלהתירחייליועל
אתה,"בר-מזלראשו.אתלהריםמתאמץ ,רעיאליוקרבכושלות
במתנה.חייךאת"קיבלת-וצרודעבהבקולהמפקדאמר-יהודי"
ביתך",אלולךקוםלך.ניתנהחנינה
שלקולואתשמעלאכיבטוחאניסלע.כמושתקההמוםרעי

הנציבפילאטוס,פונטיוסמאתכתב-החנינהאתלושהקריאהמפקד
מילותיוהיופיואתלפצותרעיהצליחוכאשרקיסר.טיבריוסבחסד

מביט ,עילפוןסףעלנתבני",לאולמותיה,יסרני"יסרהראשונות:
אסורהנציבפקודתלפיכילוהמודיעלמפקדהאזין ,כעיוורסביבו

רעיהנידכך",יהי ,כך"יהי .מותויוםעדירושליםבשערילבואלו
השליכוהחיילים .בגדיוואתכיפתואתוחיפשבהשלמהראשואת

הואבעפר.מוכתמיםשהיובגדיוקרעיואתכיפת-הצמראתלעברו
 •לראשוהכיפהאתוחבשלהןנשקהמרוטות,ציציותיואתהרים
היוםכחולם.והייתיובאהבה,בחוםיוחיבקת ,לעברושמיהרתיואני
ואימהנופלתשמשביןוליקוי-מאורותלעלטה,האורללילה,הפך

גולגלתא.פניעלנפרשומסנוורת
וירדנו ,בפתחנושהיההמוותמןהמומיםעדיין ,ברעהואישתמכנו

העפרעלהשתרכנוושותקיםבוכיםהראשית.הדרךאלהגבעהמן
במקוםנקווחריצי-דם ,נצרבורעישלהיחפותרגליוכפותהחם.

בקבוצתופגשנוהראשיתהדרךאלשהגענועדהכבלים.נקשרושבו
הצליבה.גבעתאלחמוץ-פניםאישגוררתחיילים

זההצלב.מןוהגחוןלצליבההנידוןהמבטים.נפגשולהרף-עין
רעיומולו ,יריביובעינירוצח ,חסידיובעינימורד ,מותואלההולך

האיש •הסיכויחסרהמרימשאיפותמפוכחשלום,רודףהמעונה,
קשי-היוםאליצאשלבוורעירחוקה,חירותלמעןללחוםשיצא

בסבלותיהם.תקווהומעטלביתםפת-לחםהמחפשים
קולבעץ.הפטישיםהלמותאתשמענווכברללכתהרחקנולא

תחילרומיים,"מוותניחרת:זעקהליווההחייליםשלצחוקם
השחוחה.קומתנואתלזקוףניסינו ,מקומנועלנעצרנוהחירות",

מעיניו.נשקףהמרוהכאברעי,אמרלקח",וה'נתן 'ה"
שלושתהגבעה.אלוהשקפנואחורניתראשינוסובבנוהדרךבעיקול
בפצעיהכתההאכזריתהשמשבגולגלתא,צלהטילוהצלבים

לסופם.והמתינוהגבעהמעלחגוכברמורעביםעופותהצלובים,
בכלי-נשקםאחזוהםבראשם.רכבומפקדםהגבעהמןירדוהחיילים

ואטומים.ריקיםהיוופרצופיהם

העופותגסס,בר-אבא ,התיגרקריאותנחלשוהאמצעיהצלבעל
 •גופועלפשטו

שתי-וערבחלום :'בפרק

שאלךלביעללדברניסהובתחילהלירושלים,לבואנאסררעיעל
רציתיכיבעיקשותסירבתיהחג.אתבהלחוגעיר-הקודשאל

 ,מהפצרותיוחדללבסוף .נחלתיאלשובילפניביתועדללוותו
השקיעהלפנילהגיערצינומכליותרצפונה.פעמינושמנוושנינו

ביתהדלתעלשםלהתדפקרצינוהחג.אתלחלללאכדילגופנה,
החג.אתה'במחיצתלחוגולבקשעמנומבנימשפחהשל

אךהשמש,בנוהכתההדרךבתחילת .דברלנוסיפקולאהחיילים
 ,גברהחוםוהוזים.רעהוכתפיעלאישנשעניםללכת,המשכנו
זכרללאצהובותטרשיםגבעותרקהיוהדרךבשוליהציק.הצמא
ובא.הקרבהחגבגללהראשיתבדרךנראולאעוברי-אורחלמים.

 .להכריענואיימוכאבי-הראש ,וניחרגרונותינו ,נסדקושפתותינו
 ,גופינועלגברשהצמאעדבדרך-העפרהשתרכנואחדותשעות
כוחולאגורלנוחכדימצלעץחיפשנו •להטוראשינו ,נחלשורגלינו
בענפים.משופעעץ-תאנההגבעותאחתעלשמצאנועדלבאות.
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נראוהראשיתבדרךמעולפים.וצנחנוכוחנובשאריתאליוטיפסנו
נטתההשמש •לעברנוהביטוולאבדהרהשחלפורומייםפרשיםרק

בדרכועודהיהלאמעולי-הרגלאישבפתח,עמדהחגלשקוע,
לירושלים.

עמוקה.בתרדמהשקענושנינו

תאנים,שלריחצוננת,אפלוליתשרויהחיתהכברכשהתעוררתי
התאנהעץענפיביןטיילמלאירחחרקי-לילה.ורחשלחיםסלעים
הצרודותגניחותיורעי.שלהמצומקותפניואתחשףהרוטטואורו
והחזקתיאליוקרבתיגדולה.זעקההשמיעשלפתעעדוהלכוגברו
ניערתישינה.מתוךבכההוארעדו.שפתיוהתכווץ,גופוכלבידו.
שלובנןבעינייםביהביטהואלחלוטין.שהתפכחעדבחוזקה,אותו
שאלחי'אנימה, •הימצאומקוםאתלזהותוהתקשהבחושךבהק
חיאותו,הרגעתיחי,הירח.לאורכפות-ידיואתובחןיבשבקול

וקיים.

הגבעהבענן'נחבאהירחמלאכים,ככנפיעלינוסוככוהתאנהענפי
למלמלוהחלכה-וכה,הביטרגליו,עלקםרעיבשחורים.התעטפה

ברושיםניחוחהיבשות,פנינואתליטפההרוחשברי-פסוקים.
מןשונההיהקולובכבדות,התנשםרעי •נחירינואתויענןואורנים
מהראהזעק,אותי,צלבושלמטה.הגיאמןלוענהההדהרגיל,
הואאךשווא.חלוםחלום,חלמתבגערה:לועניתילגופי.עוללו

רעיהתשישות.חזרההצמאועםהצמאגברשהתפכחככלנרגע.לא
שוב •נעצמועיניופניו'עלשפוכהחיתהאימההקרקע,עלצנח

צלביםלחש,צלבים, .חלומוממעמקימגובבותמליםהשמיע
גוויליםבסימטאות,אשוחרבות,פרשיםתפילה,בתיופעמונים,
בפי"שמע-ישראלייקלון'אותותבמרתפים,בני-עמישרופים,
לתהותוניסיתיגופו'אתטלטלתיההוזה,רעיאלגחנתיגוססים.
בקולקראלפתעאךעיניואתפקחלאהואהמשונה.חלומולפשר
משיח,ממני'עשומשיחלידו:אינניכאילוהלילהתוךאלנשבר
לזעקהמעורביםולעגותמיההכאבהיוקולוובנימתממני.משיח,
אחת.

באוזניושחזרהתאנה,גזעעלנשעןקם,לחלוטין'כשהתעורר
הצמאיו'מלותאתהבליעההחרישיתהרוח .חלומואתרבבמאמץ

צלבואותיואילובר-אבא,אתחנןהנציבכיחלמתיחירפה.לא
והפטישיםצהלוכשהחייליםישראליי"שמעקראתירעי.אמרבגבעה,

האדמהדם,שתתוכפות-ידימורם,הצלבאתראיתילהלום.החלו
ובכית,גופתיאתנשאתיוסף,אתה,נחנק.גרוניתחתי'רעדה

הערב.רדתלפנילקבורהאותיהובלת
הירחלאורביהביטהואשווא.חלוםלרעי'שובאמרתיחלום,
בידיוראשואתלפתהואומבוכה.הלםופחד'עצבזרמוומפניו
אתרואהאתההפטישים,קולאתשומעאתההרפו'לאהםומלמל:

מפצעי?הזולגהדם
כסהרורידיברשינהמתוךטרופה.בשינהוצללמקומועלכרעשוב
בר-אבא'אתלנו'חוןהנציב,לשכתמולהתקבצו"הםהגבעות:אל

בר-אתה,'בר-מזלואמרבר-אבאאתמישהוחיבקאחר-כךצעקו.
הגבעה",אלבזעםהוליכוואותימזל',

בקעהדמדומיםומןבהירעיגולנולדבאופקהלילה.דעךאט-אט
ורעי'אנירבצנוהחג,משחריתהרחקנידחת,גבעהעלמוזר:שחר
אתסדקודםחוטיומעונים.צמאיםגלילי'ומטיףהסנהדריןאיש

הפסחחוגגיאליצאלבנוהקור'מןהתקשחוגופינושפתינו'
בירושלים.

שובתיםאחינואתראינווהמקדש.העיראלופנינורגלינועלקמנו
הר-אלעוליםבתי-הכנסת,אתגודשיםממריבותיהם,קצרלזמן

עלהאנשיםדיברובתי-הכנסתובפתחיברחובותחג.לובשיםהבית,
האםהצליבה?מןניצלרעיכיידעוהאםבר-אבא.ועלרעי

סופנוזאתכללאחרוהאםהנציב?שללבואתהמסותפילותיהם
הקוצים?וגלימותהסלעיםביןבצמאלגווע

החג.תפילתאתהתפללנו
הדרךאלהגבעהמןכשירדנורעיומלמלחזרממני'עשומשיח

המוניםבגבעה,שהוקםהצלבמןצמחהמאמיניםשלכתהראשית.

הפיצוהקדושה,תורתנואתעזבובניהם,אתמלולאבקסמה,נשבו
רדפועמי'בניאתשנאוהםומזלות.כוכביםעבודתזרה,אמונה
בנומפואריםבתי-תפילהבמותי.אותםהאשימובחרב,אותם

בבני-עמי'פרעותעשוגולגלתא,צלבאתלחזיהםענדולפולחנם,
בהם.גווהראותםעינו

בשמי.זאתכליוסף,אתה,השומעבשמי,זאתוכל
שפיות-אתרעיאיבדשמאונחרדתיהמטורף,החלוםמןהזדעזעתי

אתהורעות-רוח.הבללרעי'ואמרתיחזרתיהחלום,שוואדעתו.
לךגורמיםוהחולשההצמאוןלרעי'לומרהעזתימחום,קודח

בדרךכשהלכנומלמלבוער'המקדשהשתכנע.לארעיאךלהזיות.
בספינותיורדיםשבוייםנפלה,המלכותהחם,העפרעלהראשית
מנוצחת.יהודהברומי'נעשועבדיםלרגליהם,בשלשלאותכבולים

מכושפות.פניופקוחות,עיניווהזה,הלךוחלם,הלךרעי
רעיברכתאתשביקשווהתמהוניםהאומלליםמראהעלהבזכרוני
להבותועינויים,רדיפותבהזיותיהםראוהםגםהגליל.בכפרי

לעינינושנגלועדהכושלותרגלינואתלגרורהמשכנוורציחות.
סימניגילהלאוהוזה,מיובשרעי'ומנומנמת.שלווהעירשלבתיה
וסוקרת.מליםפולטבשלו,המשיךהואהעיר.אתכשראהשמחה
מצופפיםאחיבאש,עוליםספרי-תורהאמר'צלבים,נושאיפרשים

פסח,כן'לפסח,מדםמצותושקרים,עלילותמעופשים,ברובעים
היום.

ממוטטגמור'בריפיוןאליהביטהוא •ראשואתליטפתיבו'תמכתי
הנההירגע.הכול,שכחשווא,חלוםבו,דחקתיחלום,מסיוטיו.

לגופינומנוחהתהאוסוף-סוףומים,יהודים,ושםמולנו,בתים
הרצוצים.

 •אחרלשבילופנינוהראשיתהדרךמןירדנו
סףעלהישועה.אלהגענוכשיכורים,מתנודדיםכוחנו'בשארית
בגופנה.הראשוןהביתשלדלתועלנפלנו'כמעטהתדפקנו'עילפון

ג'פרק

לנצרת.הגענוהפסחלמחרת
הוריובביתרעישלבחדרוכמעולףשכבתילילותושניימיםשני

אותי'והשקוהאכילולשינהשינהשביןבהפסקותהנגרים.בסימטת
והתעוררתי'ישנתיעתאותהכללחיזוק.צמחי-מרפאליהציעווגם

מתוךלדברחדלשלארעישלקולואתושמעתיוהקצתי'ישנתי
היאאמתאםידעתילאועדייןמבעיתההזיהרדפהאותיגםשינה.

חלום.או
לפלוטהמשיךהואבשוטים.בוהצליפוכאילומיטתועלהתהפךרעי

המוקד'עליהודיםצלבים,מאמינים,שלכתמשיח,משפטים:קטעי
כלעצמהעלחזרה"משיח",המלהמלבדזרה.לעבודהבתי-תפילה

אניורק"בשמי","בשמי",בכאב:אותהשהגהנוראהמלההעת
המלים.מאחורישעמדהחלוםפשראתידעתי

ומפוח.דמותשהיהרעילחלוטין.התפכחנוהשניהיוםכשהחשיך
נצלבת.לאחי'אתההריבחלומך'ממשאין .להרגיעוניסיתישוב

שזמנםחלומותכל-שכןהבלים,כולםההווהועלהעברעלחלומות
העולםשתולדותובתמיםבאמתמאמיןהנךהאםשנים.מאותאחרי
שבחלומך?חוסר-ההיגיוןאתמביןאינךבגללך?ישתנו
רצהרעיהשוק.רחובשבקצהבבית-הכנסתערביתלתפילתיצאנו
וליהנותאיתםלשוחחאליהם,התגעגעשכהחבריואתלפגוש
ועד-הנגריםבסימטתפסענודרשותיו.למשמעהמאושרותמפניהם
וחולים,פושטי-ידונערים,זקניםאחרינולפסועהחלומהרה

רעילמראהקרנוועיניהםעברמכלהגיחוהםוזונות.מצורעים
בולגעתאליו'להידחקניסוכוחםבכלבראשם.והלךאליהםשחזר

ספרהתחננו:נשיםקריאות-שמחה,לעומתוקראוילדיםולחבקו.
ורקשותק?אתהמדועמאוד'לנוחסרתמשהו'אמורקרה,מה

חזרהנהבשנאה.בוהביטוהעירעשירישלובמרפסותבחנויות
אמרו.המשוגע,

משהו'להםתאמראוליקפוץ.ופיובהגיגיושקוערעיאתראיתי
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בית-הכנסת,מדרגותלידבשלילה.ראשוהנידוהואלו,יעצתי
ההמולהמלכת.מלוויועמדו ,דרשותיואתלדרושנהגבובמקום
האפלולילבית-הכנסתנכנסרעיבחושך.התכהוהפניםשקטה,
הרכיןישב,השמאלית.בפינההאחרוןהספסלבקצהמקומואתותפס
גליליתרוחחדרההפתוחיםהחלונותמןלתפילה.והצטרףגופואת
מזמורילחש ,תפילתואתרעיכשסייםהמתפללים.בפניונשבהחדה

ונראואדומותהיועיניו •הצלתועללבוראווהודהאחדיםתהילים
שלנשמתולעילוימתפללרעיאתשמעתיבקוצים.נדקרוכאילו

בר-אבא.

לאאישהמכוכב.הערבאליצאנובבית-הכנסתהעששיותכשכבו
לבדנופסענוואנחנולבתיהםנפנוואוהביוחסידיובחוץ.נותר

להתוודותהחלוהוארעישללבונפתחאזרקהריקים.ברחובות
לביבעומקאךרעי,אמרפרוע,דימיוןכולושחלומייודעאנילפני.
גםמנוח.מוצאאינניהתאנהתחתהנוראהחלוםמאזפוחד.אני

בימקנןמוזרפחדההיגיון.לקולנשמעאינולבי ,פיכחוןשלבשעות
והצלבים,הדםוהגווילים,האשעלהחלוםבגללי.עמייסבולשמא
ממני.מרפהואינומוחיאתמטריף ,אחרירודף

קלחששישאךכזבכולוהחלוםאםגםכיהחלטתי ,רעילחש ,לכן
מדרגותעלעודלדרוךשלאנשבעאני-חרדתילאמיתותשבקלים

להתפללאבואוהשווקים.הכפריםאתלפקודלאבתי-הכנסת,
 .דרשותאדרושלאפה,אפצהלאאךוערב,צהריים ,בוקר ,כבעבר
האזהרותאת ,הפחדואתהתוכחותאתפנימה:בתוכיאשמורהכול
לשובלהםאקראלאאניהתקווה.ואתהאהבהאתהכאב,ואת

אותםאזהירלאהשמים,מלכותאללהוליכםאציעלאבתשובה,
וישמורשילכולאןבעקשנותםללכתימשיכוהמתקרב.החורבןמפני
האל.אותם
עיקריואת ,לדבריוהאזנתיההוא,הלילהכלבחדרורעילידישבתי

סימטאותעלהשחרכשהאירלמחרת,בזכרוני.שמרתירעיונותיו
דרכהשעשתהאיכריםלשיירתלהצטרףהחלטתיהרדומה,נצרת

בחוזקה,אותיחיבקהשוק,כיכרעדאותיליווהרעילירושלים.
החנינהמאזקורותיואתלאישאגלהשלאאחת:בקשהממניוביקש
להשתכחליהנחוספיחיה.הצליבהעלהנוראהחלוםעדבגבעה
בי.הפציריעוף,וכחלוםפורחכאבק

ומרה.ארוכהשתיקהושתקתימבטיאתואליהיישרתי

----tJ-: _;:!E--
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חשיבה :דפרק

שנחתיו.לאאךרעי,עלדברשמעתילאסערה,הארץשנים,עברו
מרעי.דרישת-שלוםליומסרתמהוניאישלביתיהגיעהימיםבאחד

קרוביהודה,מכפריבאחדזה-שניםויושבחיהואכילשמועשמחתי
ליסיפרידידותך,אתבאהבהזוכרהואהגליל.מןהרחקלירושלים,

לבקרו.הימיםבאחדתסורכיביקשואףהאיש,
קושיללאמצאתיורעי.אתלבקרויצאתירבזמןהתאפקתילא

 ,הלבינוצדעיו ,נשרשערו •והכרתיבקושי .הכפרנגרשלבביתו
מתוךמתות.עיניו ,כשלדרזההיההואפרא.ומגודלארוךהיהזקנו

הריבהדיהגיעוולאוזניוירושליםאתראהההרשבצלעהכפר
פרושיםבתוכה,התכתשועמובניהחורבן.אתהמבשריםוהמדון

המהומהעלשמערעיועמי-הארץ.חכמיםומתונים,קנאיםוצדוקים,
הכואבות.פניועלראיתיאותותיהאתעמוקה.חרדהונחרד
ונשקחיבקניבחוםחיים.שלזיקניצתובעיניולקראתישמחהוא
שלומועלדבריםשהחלפנולפנילחיי.אתעקצוזקנושערות ,לי

ימיטוהם ,דבריעזורלאתקווה,איןגדולה:באימהלילחשושלומי
ברוחנוראינוושנינו .קודמוכמוייחרבהזההמקדש ,כולנועלאסון

החורבן.אלצועדתעיר-הקודשאת
רעיליסיפרהסלעים,ביןהמדרוןעלבנויהבסוכההמוצלת,בחצרו

בליעקבותיוכלאתולמחותמנצרתלעקורשנדרמיוםגלגוליועל
אמראז,חלמתיעליהןהזוועותיתגשמושמאפחדתיזכר.להותיר

מןלהסתלקהחלטתילכןבגללי.לעמיסבלייגרםשמאפחדתירעי,
האלמוניותתשוקתהלבבות.מןלהשתכח ,הכיווניבהםהמקומות

הנידחהכפראלמנצרתלילהבאשרןברחתי ,ישותיכלאתהניעה
זכרכלמחקתילעולם.לחזורשלאעל-מנתברחתיביהודה,ביותר
בדויה.חדשה,זהותכאןליבניתי ,לעברי

האיכריםעברי.עלדבריודעאינואישהחדש,מגוריבמקוםכאן,
אניגםהארץ.מהוויותמנותקיםהשבוע,ימותכלבעבודתםטרודים

אותומופלאכשרוןומוכיח ,הכפרנגראצלערבעדמבוקרעמל
משוחחאינני ,בכפראישעםבמגעבאאיננימאבי.כנראהירשתי

לאהאלמוניותאלהעיקשתהבריחהבגללבבית-הכנסת.אישעם
כלבתוכיהכאבאתמחניקאניבנים.הולדתיולאאשהנשאתי
מעולם.קייםהייתילאכאילושמיאתומוחההימים,
הריעלהערבצללילרדתשהחלועדלרעיהקשבתיארוכותשעות
ביןהציץהירחוהאורנים,הזיתעציעלהתרפקהקלילהרוחיהודה.

מציאותביןהתאנה,תחתההואבלילהכמו ,צללנושובהעננים.
 'לחלום.אמתביןלהזיה,

מקופלתקטנה,מגילהרעיהוציא ,ביתיאלולשובלהיפרדכשקמתי
בעולםאישליאין ,אמר ,צוואתיאתבידךלהפקידברצוניהיטב.
מותיאחריגםכימבקשהנני •סודיאתיודעאתהרק ,מלבדך
פולחןלהצמיחאי-פעםיוכללאשאישכדיאלמוניותיתישמר
ולאייחשפולאודרשותיחלומיכימצווהאנילכן •בשמיכלשהו
הקטן,הכפריבבית-העלמיןכאן,אותייקברוקברי.עלמצבהתוקם

יכסוקבריחלקתאתוסחורים.פשוטיםקשי-יום,איכריםבין
ביוםלראשיכתרעשושמהםהקוציםירושלים,משדותבקוצים

שיבואעדמשכביעלבשלוםאנוחאלהקוציםובתכריכיגולגלתא.
מקברותיהם.יקומווהמתיםצדקנומשיח

ממניהרפולאלביתיובשובילדרכי.הלכתיוחפוי-ראשעצוב
שלהמעונהבנה ,רעישלסיפורואתלספררציתייסודי-הנפש.

התכוונתילאבצוואתוכבולבהיותיאךיושביה.אוכלתארץ
חככתיהרע,יצריעליגברימיבערוברקמותו.אחריגםלחפירה
עתהקברי,אלאיתיהסיפוראתליטוליכולתילא ,בדעתירבות

לכתובהחלטתיהחיים,ביןאיננוכברורעיעליקפצהכשהזיקנה
רעישלשמואתביתי.בחצרולחסמינומגילת-קלףעלהסיפוראת
מייחלואניהאחרון.רצונואתלהפרשלאכדיבסיפוריהזכרתילא

בשנים.מאותעודיתגלהלאזהשכד-חרסלבורא-עולם
לעילויתפילהשאאנאאך ,כרצונךבהעשההמגילה,מוצאואתה,
אהבהעמואתאהבאך ,זכראחריוהותירשלאהמתרעישלנשמתו

צליבה.כמסמריפוצעתכאלמוניות,כואבתכשתיקה,קשהעזה,
 •מנוחתו.תהאבגן-עדן
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ושקרים,גורלסוחרישלתרנגולותעצמותביןמראש,ידועשסופה
לארכיוןהגיעןעדופרוצותהימוריםבתיומנהלימלאכהאומנידרך

הגיעאשראירופהממזרח"שוחט"אותועללאטןמספרותהעירוני'
צלקותמלאהבצורה,העיראלמקוללתשנהשלמעונןבסתיו
התואראתבשניתלוקנהשםמדם,העקובהואהדמלחמתוסיוטי

ביי'עלישלהמלכותיכמחסלתפקידומאזאותושליווההמפוקפק
הדרומיים.המחוזותשליט
היהולאצהריים,אחרשלקלילהכרוחוחרישיקרהיהבבואו
החיים.עוללמודיהעירלבניעמומהכתקווהאלאבהגיעו

ממשכנויצאועתהאשליה,שלתמימותהתוםעםהזמן'מחלוףאך
עלוחשכהפחדעטרתנפלהואוזניים,אפיםכרותיגנביםשלושה
שלעיניונחותשהיועתהמכוננים,בערביםכיעדהעיר'תושבי
לרוםסמלמקושסא,השרלטןסוסיוזנבותהים,מרחביעלהשוחט
אפשרהעריץ'מחגורתהערבברוחמתנפנפיםהיוובשןלשלמעמדו

מחרונובפחדןהעירחומותאבנישלשתיקתןאתלשמועהיה
צפוי.הבלתי

"אלהמעסיםמתנגדיובפישכונהכפיאומעכו'השוחטהיהכזה
ג'זאר".

אוג'זאר'אחמדמאשראחרתלאחיתהזוומסתוריתעלומהדמות
בעזרתמעלהטיפסאשרלשעברעבדסורן'אבואוושידסולימאן
פשרות.יודעתשאינהרצחנות

החייםבורותאתלעקוףידעומהמורות,חתחתיםבדרךכהלך
המוות.עםעולםבריתולכרות

לפנירבותשניםבונפרסנפוליאוןאתניצחבהםבחייוהיהכזה
בחלומם,זאתראוהערפיליהמערבמןגדוליםומצביאיםשטקטיקנים

מינוואיברגרונואתששיסףעתהמפתיעמותובשעתגםהיהוכזה

אףהזקניםוזיכרוןהאזוריתשההיסטוריההדרוםמארצותשחורעבד

 .שמואתידעולא
ג'זאר.אלבלב.דעצמושלאישותהפוכות,דםאישזההיה

שלושיםאתלפנינומגוללותדרווישאבושלהמתפוררותמגילותיו
וזוועותהמתיםדמישלבהיריםבקוויםהקצבשלעריצותושנות

העינוי.

בינותלאטההעירדעכהגסיסתו'כרוניקתתקופתימיו'בסוף
אשרהערופיםוראשיהכרותיםהאשכיםשקישללסירחונם
לחתוליתאווהמאכלושימשוהחומותאתעטרוהמתקדםבריקבונם

הסימסאות.

מטורףשלנשלטהבלתימזגונוכחאילמתכזעקהרעדהכולההעיר
מיוםקלושלאדהפכההתקווהיכופרו.לאחטאיםבפסיפסהשולט
ליום.
ואנשיםהדלות,מוכהבגלילהגדולותהמרידותתקופתזוחיתה

התקפותהשוחט.שלהזעוםלצבאוהזרועבכוחגויסורביםפשוטים
כיסםולשמחתהאלמנותשלהבכילקולבקפידהנרמסוהמורדים

העיר.קברנישל
יחדיוזרמואדםודםזבלביבים,מיפנימה.לאטןקרסוהחומות

שלופניהםושירה,ניגוןקולנשמעלאהצרות.בסימסאותכנן;נבאח
ליום.מיוםרבווהמחילותהכוכיםילדי

למרותכתמיד'ואיתןנחושג'זאראלהיהזהגסיסהבחידלון
מבקריובקרב .פניואתמעטריםהחלוזעםוקמטילבןשיערשקצוות
נשארועיניוכיהרושםלקנןהמשיךהתקופהבאותהליםמעבר
המבאישהבחצרולגורסהצליחעדייןהתקיףובקולורוצח,שלעיניו
היצרים.ופריצותהשחיתותמעוזמקושסא,השרלטןשל

פתקהלנולספקעשויהימיםבאותםהשוחטשללמצבואמונהעדות
אחתשלקברהעללבובתוםהשוחטהשאיראותהוצהובהקסבה

הארמון:מפילגשות
עזהאהבהאותךאהבתיחשוכים.חורףבשמייוקדכמלאךלי"היית

יודעאיננישכיבתנו.בעתסיפוקיעלבאתישלאקרהלאומעולם
 11 •••ליסלחיאנאהלילה.באותוהתרחשמה

ובטנההשוחטשלבחדרונתלתההמסכנהכילצייןהראוימן
מבותרת.

המידותכלעלעכו.חלקתעלזועםהכל-יכולהאלכיהיהנראה
חוםגםנוסףהעיר'חומותאתוחדרושסבבוהנכאיםוהתרחשויות

השוחטשלהרפאיםעלילתנגעהבהאבדוןשנתבאותהויוקדמלהט
 .נדירלחיזיוןהפכוהיםוגליבמקומועמדהאווירהטירוף.במחוזות
האדירהנעמןומנהרמדאיגבקצבהתרוקנושבעירהמיםבורות

שאת,ביתרלהתפללהחלוהעירתושבי .עגמומישתןזרזיףנותר
אשרבלהותבחוםהגשמילשיאההגיעההשוחטקללתכיבסרחים
 .חיכללאטוישרוף
עוד·העולםמןונפטרהנסתיימהשעבריוםבכללאסם.עברוהימים

שלושבמעונו'ישבעצמו'זארגאל •העירחומותמביןתקווהבת
נזכרהעצום,גופושהפיקהזיעהנהרותאתתדירמנגבותמנשותיו

רחששלחלומותהרחוקה,באירופהילדותובימילהזיהסירסבין
המלוהטת.בנפשוייסוריםמולידיםהקריריםהורינהמימיפכפוך

לדללהצליחהחום,התגברעםלשכיחותשהפכוזעמו'בהתפרצויות
 ,הארמוןונשותנתיניושלהסבלמלמוליאתלהערכהראויבאופן

מספרם.אתגםכמו

עריצות,שלימיםמאותםדרווישאבומגילתשדפייאמרבקצרה
בראשהכותב.שלזיעתולכמויותעדותושמנוני'דקבמעטהכוסו
חללימשפחותשלהמדויקמספרןזערוריבכתבעדייןמצויןדףכל

 .ג'זאראלשלזעמופריהרציחות,מספרמולאלהכבדהחום
הימים.בכלניצחהשוחט
כאילודום,העירנמלאההקיץ'אמצעשלבואואתשבישרובימים
נחרץימיםמאותםיסופראשרכללהתרחש.העתידאתידעה

אלוכתביםגםעולם.כצלקותהעירתושבישלנפשםבזיכרון
אשרוהמזוויעיםהפלאייםהמאורעותשלחלושהדאךמביאים
 •קיץאותושלאמצעיתובימיהתרחשו
הצו.פרסוםשלשחורבבוקרנחתכודרווישאבושלמגילותיו
שלהאחרוןהדףממש.יוםאותושלבערבונאסרההכתיבה

מערבורחביבכלשהופץהצושלהעתקולמעשהשהואהמגילות,
השוחט.שלבנפשוטירוףשלפסגותלפנינומביאהגליל'של
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הפקודה:לשוןאתמבשרותעדייןהדמיםאותיות
לאאםהמחט.עציולקרירותהוורבאסלזרימתזועקבשרי ,"נתיני
דמכםבמפליארחץהבאהחודששלהראשוןביומואותםארגיש
הרעלאשב ,יקרעוגופותיכםנושם,אותירלאמכםאחד ...הארור

 ,, ...גוויותיכם

וספקותלשאלותמקוםמעטאךמותירהמחוז,מרחביבכלהופץהצו
כוונותיו.לרצינותבאשר
ולפקודתולמרותורגעבכלעמדואשרהצ'רקסיהחרבשכיריצבא
חייליםאלוהיוהגבולות.חסרתבנאמנותוידועהיהשולחם,של

הביטוהצרותועיניהם ,באוממנוהגליליכצורוקשוחיםקשים
קטנותרצחחוליותהשוחט.שלהזוועהברציחותנפשבשוויון
בסדרורחוקותנסתרותמשימותהלילבאשרןמבצעותהיווסמויות
מפליא.ובשקט

בקושטא.השרלטןחצרעדמוראםהטילואשרהחרבשכיריאלוהיו
צואתוהעירהמחוזנתיניקיבלוהנצחיתהמדוכאיםבתדהמת
חדלונם.
קמוציםפיותיהם ,בכפועווללאעללמוותהנידוןשלהעינייםבמבע
שתלויבצווהתבוננוחזרוהלהט,וימיהשוחטקללתנוכחכתמיד

לקראו.ידעולאכיאףאפראנג'אלבחאןהיה
היהניתןלאמוחלט.שיגעון ,כמובןחיתה,השוחטשלפקודתו
רביםמיםלהוביל ,ביותרהגאוניתולו ,דרךעלברצינותלחשוב
היבשהנעמןנהרמעכו.קילומטריםעשרחמישהמרחקכל-כך
ואמתבהמוניהם,שמתולבהמותשתייהמימלספקאףחדלוהדלוח
מעיינותעםהעיראתהעברבערפיליחיברהאשרהעתיקההמים
הכר.ללאעדוהמלחמותהזמןאבקבשבריכוסתההקרירים,הצפון
החמהשקיעותהמתקרב.סופםבתכנוןהחלווהמחוזהעירתושבי

התפילהכוהנימזדחל.ומוותסוףשלחזיונותלהםהיוהבוערות
נאספוספוריםבימיםודעת.דרךחוכמתשללכתליםלילהבןהפכו

וחדש,גדולמסגדלבנייתעכושלהידומפושטימענייכספיםמספיק
פניעלבשיגיונותיוהחלהמוותמלאךושיממון.קבריםלעיר

האדמה.

מספרלאחרהתפזרהובראמיהעסקניהחכמיה,כלעלהעיר'מועצת
בתכנוןכתמיד'החלו'והמחוזהעירעשיריתשובה.ללאיםבדיו

נשחטהרעיוןאךמערבה,היםבדרךוהממוןההוןבעלימנוסת
השוחטשלאישיתשמרגלתלאחרמתכנניו'עםיחדבאנובעודו
עשיריביןלפרוחשהחלוהמוזרותהידידויותשלמקורןאתגילתה
המפרשספינותמבעליאחדלביןהבשר'עבותונשותיהםהעיר

שבנמל.
ותשישותמחוםמעולףמוטלגיבורןאתמצאוהימיםאותםמאורעות
שיגעוןימיאלוהיוטריפה.חיהכפגרבומטפלותפילגשיובארמונו'

פגיעתוכיהיה,דומהג'זאר.אלשלובנפשובמוחומוחלטוטירוף
מתוךכפצעהבקיעוהאומלליםנתיניושלדמםונהרותהחוםשל

רחמיםשלנותרניצוץבכלפוגעיםהחוטא,שלהרוויהנפשו
פליטותיווריחהקאותיוכאילוהיהנראהרביםברגעיםוהיגיון.
פנה.אשרבכלפשהאשרהריקבוןשלעוצמתועלמלמדות

הגזירהרועלביטולהמעטיםמקורביושלהמרוביםניסיונותיהם
זעםובהתפרצויותמוכרתלאבשפהגידופיםשלעצוםבמטרנתקלו
שלסרת.בבלתי

מפוכחת,לצלילותחוזרהשוחטהיהבהםוהנדיריםהמועטיםהזמנים
הלילותשלמותםבשעתהקרירים,הבוקרדמדומירגעיהיו

הקצרים.

כמסרבמיוסרתבתדהמהסביבומביטהשוחטהיהאלוברגעים
באותן .ידיומעשההיאבמשכנווהסחיהלכלוךשלפיתתלהאמין
ביתולסגלמדויקותוהנחיותפקודותנותןהיהשפיות,שלפסיעות
אגמיאלבחזרהלצלולהואעתידרגעבכלכיודעוביהיחיד'ולסגנו
תוקףבכלסירבשהשוחטהיחידהנושאהמזל'לרוע .טירופו

שפורסם.הדמיםצושלגורלוהיההחסדרגעיבזמןאליולהתייחס
 •דברהוסיףולאהפעמיםבאחתאמריעמוד"בעינו"הצו

הזמןשלצמיגותועלהפעםגםמלמדיםלאטם,התקדמוהימים
לסוף.השואף
להופיע.החלוהיצריםופריצותהחושיםאוגדןשלומקריםתחושות

הארמוןכתליביןשהתחוללאתמבוישתבציוריותלדמייןרקניתן
הארמוןמפילגשותאחתשלהכתובהעדותהאומללים.ימיםבאותם
אחרשניםהעירפרוצותשללחייהןעלאףבושהשלסומקהעלתה

המיניות.האפשרויותלמגווןחדשיםגבולותמעמידהכך'
בכלליותללמודניתןכך'אחרשניםנתגלואשרקירבציורי

העולםסוףמלחמתימיאלוהיוימים.אותםאווירתעלמעורפלת
 .הכרללאעדיחדיונאבקיםוהרועהטובבהםהעיר'לתושבי
צעיריםחבורתיצאההדמיםצושלמועדופקיעתלפניימיםמספר

רבים •העירביהודיקשותופרעהוהשחרורהמוותבטירוףמשולהבת
ומספרםקבורתםמקוםיודעהיםורקאומלליוםבאותונטבחו

לאמעולםזהנפשעומעשהמסוגוהאחרוןהיהזהשרידהמדויק.
החומות.בקרבעודהתרחש

חייהםשלהיום-יוםמאבקיאתלשכוחהנוטיםעלהנסוכההשלווה
החלורביםהעיר.תושביכלעלקסםשלכשיקויפועלתהחלה

ומשמעות.נצחשלשאלותושואליםתוהיםעצמם,תוךאללהתבונן
כגילוילהםהיואלהושאלותיום,וקשיפשוטיםאנשיםאלוהיו

ישנוכילעצמםנדרורבים .קיומועלידעושלאעולםשלמפתיע
בדרךויבחרוהמתקרב,המוותשלאיומויוסראםלחלוטיןחייהםאת

האמת.אחריהמחפשים

שלשעותשבאותןלומרידעוסביהםאבותכימספריםהעירזקני
שהטילהבלהותוחוםקדושה,שלמעטההעירעלנחהיהקשב,
לפתע.ופסקנרפהאדםכלעלמוראו
שגערנו'מדמדומילפתעמתעוררג'זארהיהאלו'קדושותבשעות

,_ 

~ ~ 

__________ ----
קוראהיהלכשנתעשת •בעיניופושטהיהורוגעפיכחוןשלומנס
הנעשהעלוחוקרודורשחצרוונשותשלישיויועציו'לחברמיד

לבםבחדריהמתרחשעלולהביןלדעתלצימאונוכיונדמהבעירו'
גבול.איןנתיניושל
הגורלבגזירתלדוןוכלמכלסירבמועטים,שלווהרגעיבאותםגם

לתחנוניגםחתומיםנשארוהסודשומריפניוובאה.הממשמשת
 •וסיןלחלשפסקועדודעכושהלכוהעיר'ילדישלהבכי

השמירהלמגדלועולהמטפסהיהמספיק,חזקהרגישבהםבימים

39 
 ' 99נובמבר



 sי:ן(
ן~
~ 

אלשעותלמשךומשקיףהגדולההחומהשלהמערביבצידההגבוה
היהאלושלווהברגעיכן.לפנירבותשניםהגיעממנוהיםמרחבי
שלמותוכמעיןמרעיתוצאןעםהמנהיגהנשחט,עםהשוחטמתאחד
תושביה.ועלהעירעלנחההדיןקבלתשמתוך

בואועלוהודיעהכבדים,הברזלשעריעלהתדפקהסופיםסוףמועד
העיר.ידעהאשרמכליותרעזבשרב
ותפילה.צוםימיהיוהעירתושבישלבחייהםהאחרוניםהימיםשני

מותודבראתלבדואדםכלקיבלחרישיתושירהדקיםבקולות
ובא.הקרב

אדםולוניסהלאאחרוניםימיםשבאותם ,הדברמפליאכמהעד
פיסותאדרבא,המוות.מלאךשלהממורטחרמשומפנילנוסאחד
לקוראמתארותשנים,לאחררבבעמללוקטואשרזעירותמידע

בהםימים ,לרעהואדםכלביןקץאיןואהבתותוםחסדימיהנפעם
ילדות.ורוךשקטמלאתאחתכעדההפכוהעירבני

יחדיווהתחבקוהעירשלבטבורהנפגשוותיקיםאויביםכימסופר
ארוכות.שעותלמשך

לילהיההדיןיוםלפניהאחרוןוהלילה ,מהיסליחהלמדוהאדםבני
הטבע.שלולנצחיותוחיכללהודהללושירתשימורים

עדיןציוררביםבתיםקירותעלנמצאשנהאותהלאחררביםימים
וזורחת.עולהוגדולהחדשהשמשולמולהשוקעתשמשהמתאר

הדרךהסולחיםלעינינגלתהממשלילהבאותוכיהאומריםיש
נפשםאתהמתקניםעלתמידשלאורזורחבהוהשלמההאמיתית
כמותם.רעיהםלאהבת
ניתנהבאדם,הטובאתלבםמתוךלהגשיםמחדשיוםבכללמנסים
ששינוהרעהלחורשיואילו ,יותרטובעולםאללרגעלהציץהזכות

התמי.דסליחתניתנהדרכם,את
שובבוידברלאלעולםאךלעולם,ימחולאלילהאותועקבות
 .עכוהעירמאנשיאישבמלים

 .הפלאותכלבוקרהיההמחרתבוקר
נשיםילדים,זקנים,-העיראנשיאלפיכליצאוהחמהזריחתעם

לאהבוקר.באווירחיתהאין-קץשלוותהמיוע.דסופםאל-וגברים
האנשים.פניעלהזיכרוןעקבותגםולוהממיתמהשרבדברנותר
אדם.מלאהאפראנג',אלהחאן ,העירכיכר
הציפוריםציוץואתהיםשחפישלקריאתםאתלשמועהיהניתן

חדש.חייםבוקרעלשהודיעהעדין
ידידימכברלאגילואשרכילדיםידיהםהחזיקוהעירמאנשירבים
בכל.נפגשועינייםוארוכים.שלמיםלחייםנפש

 ,העירבחומתהיריחרכיביןהראשונההשמשקרןשהציצהבשעה
רחשהעתיקות.העירמרצפותאבניעלרבותפרסותקולנשמע
מיד.ונהסההרבבקהלעברקליל
בשריוןעטוףזקוף,צ'רקסיפרשחלףהעירבכיכרהדרומיבשער

פניוהמאירה.הבוקרבשמשקלותשהתנוצץוהמכסיףהקלהפרשים
שהתאסף.הרבהקהלעלעיניוחלפועתואיתניםקשיםנראו
בואאתהמבשרותכדמויותכולם •מספוררבים ,חבריוהגיעואחריו
הקץ.

אדםכשלופניוהלבןסוסועלישוב ,אל-ג'זארעברהשיירהבמרכז
המוות.מןקםאשר

הבחינומשהתקרב, .העירבנימשראוהוחלףמקודמוחזקנוסףרחש
עתרבותפעמיםמקורביוואוחואשרניצוץ ,שבעיניובניצוץכולם
 •ברוחועולהרצחתאוותחיתה
מקושטאהשרלטןסוסיוזנבותהכהה,חרבומונחתחיתהמותניועל

הכרותות,האוזנייםאוסףעםלחגורתובציציתיחדיומחוברים
 .במספרתריסריםארבעה

קרבות.אמרהרוחווכלמוותאמרגופוכל
השוחט.שלפקודתולקולבאחתעצרההשיירה

כלחרבות.ושלפוהסוסיםמגבירדושבהםהאחרוןעדהפרשיםכל
דם.צמאאויבבפניכעומד ,בידיושתייםהחזיקפרש

כבןהיהזהביוםמעם.כמורםנראה ,סוסועליחידינשארהשוחט
 •כתמידאיתנהחיתהוידושנה,שבעים

בכיכרשעהאותהששררהמוחלטבשקטמנשבת.החלהקלילהרוח
 •ציפורכנףורחשהאווירזרימתאתלשמועהיהניתן

הגרומה.בידווהרימהחרבואתשלףהשוחט
צרוד:בקולוהרעיםפיואתפתחהוא

נתיני! ,עכוהעיר"נתיני

אליכם.המדברהואאני ,עלאלראשכםהרימו
בלתיהואכיאומריםישמצור.קשהאויבעומדעכוהעירבשערי
ושם ,נפוליאוןשמו •כולוהעולםאתיכבושכיאומריםישמנוצח.
מוות.עדבונילחםהיוםצרפת.עםהואאחריוהנוהההעם
 11 •••אחרביוםאגבהצוויפירעוןאת

 •העירלכיכרמחוץאלסוסואתוהצעידאמרכך
בחרב.גברוכלנערכלוציידוהקהלאלפנוהצ'רקסיםהפרשים
הופרה.לאהאנשיםשתיקת
עדתפקידואתידעאדםכלמופתיים.ובסדרבשקטחולקופקודות
האחרונים.לפרטיו
כל .הוחלפוהלילהאותובתאמיצהוחברותידידותשלמבטים
בחרבות.עתהאחזוהידיים

לקרבהיוצאיםשלהברכהתפילותאתממלמליםהחלוהעירזקני
עירם.על

קולותהים.מןפלישהעלהמבשררםזעקהקולנשמעלפתע
 •נדמוהשחפים

החל.עכועלהקרב

ארי-שלום,משהבעריכתוקרבותיה"עכוימי"דבריהספרמתוך
יאומנו":לא"קרבותהסדרהבמסגרתשלישיתהוצאה

בקרב 1799קיץבסוףשהתחוללאתולהביןלתארביותר"קשה
וחיזוקעיבוימלאכתאמנםכינונה.מאזהעירעלשעברביתרהקשה
לציוןראויהבעקביותונמשכהפחהסולימאןבימישהחלההחומה
החדירהבמלאכתנפוליאוןעלבמקצתהקשתהג'זאראהמרבימי
אתלהסביראיןאך ,וזמןכוחלאגורהעירלמגיביוסייעהלעיר

לגמרימאומןימים,באותםבעולם,הטובהצבאשלתבוסתו
בלבד.החומהשלכוחהידיעלהחומותוחדירתהמצורבטקטיקות

מתושבימאומןלאאספסוףעםיחדג'זארשלצבאוכיהיהנראה •..
לבלתישנחשבמהאתלבצעכלשהימופלאהבדרךהצליחהעיר

נפוליאון.צבאעלהניצחון-תקופהבאותהאפשרי
תשובההתייעצנועמםהשוניםולמומחיםזהספרלעורךאין •.•

להנהיגג'זאראהמרהצליחכיצדולתעלומהלשאלהבאשרמספקת
האירופאי.הצבאעליתעלכךכלמוחץניצחון

באופניםידיועלתורצהבעכונפוליאוןשלתבוסתוכירק,ידוע •.•
לעייעכואת"הפכתיכיהתרברבהשארביןושונים.מגוונים
בה".צורךעודליואיןחורבות

תושבישלהמוחלטסירובםוהואמפורסםקרבאותולגבימוזרפרט
היעדרןהואנוסףמוזרפרט •.•המפתיעלניצחוןהסברלהעניקהעיר
שהתחוללאתהמסבירותאחרותכתובותעדויותאותעודותשל

נפולאוןשלולהגעתוהפריצהלקרבותשקדמוימיםבאותםבעיר
 •..היםבדרך

בסירובנתקלהקרבותלאחרבעכושסיירקרייבקונסטנטיןהצליין
ימים.באותםבעירשהתרחשעלהדעתאתמניחלהסברמוחלט

הרבותשאלותישייעלבכתביומצייןהואובתסכולובמבוכתו
ההסברכיבתוקףשטעןחביבמישישאחתתשובהרקקיבלתי
השתמששהואכמדומניהחום.היההעירמגיבישלהמרגשלניצחון
יורדאינניהגיהנוםי.'חוםהואשמשמעהבלטיניתנדירהבמלה
 • " ••.מעטנשתבשהשכנראהדעתולסוף

רחובחבורותמדריךבחיפה.תיכוןבבית-ספרספרותמלמד , 25בןיעקבאודי
בעכו.
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 61060תל·אביב , 6056ד 11תמנויים",-הליקון 11אל
"הליקון".לשירהכתב-העתעלמנוי-מתנהלתת /מנוילהיותברצוני

מתנה) 1 +גליונות 4 (אחדשנתימנויעבורח 11ש 156ס 11עהמחאהב 11מצ 0

מתנה) 1 +גליונות 4 (ח 11ש X 52 3ס 11ערצופותחודשיותהמחאות 3ב 11מצ 0

מתנה) 2 +גליונות 6 ( 11פלוסמנוי 11עבורח 11ש 228ס 11עהמחאהב 11מצ 0

מתנה) 2 +גליונות 6 (ח 11ש X 76 3ס 11ערצופותחודשיותהמחאות 3ב 11מצ 0

מתנהמנוי +שנתימנויעבורח 11ש 276ס 11עהמחאהב 11מצ 0

) 2 4 X מתנה) 2 +גליונות

מתנה) 2 +גליונות X 4 2 (ח 11ש X 92 3ס 11ערצופותחודשיותהמחאות 3ב 11מצ 0

המתנהלמקבלבשמיברכהכרטיס·לצרףאבקשם

המצ"בכרטיס·הברכהאתלצרףאבקשם

 :המנוי /הרוכשפרטי

----- : ז"ת ------------ : םש

------ : •לט ----------- : תבותכ

 :המתנהמקבלפרטי
------------------ :ט~ :שם

------------------- : תבותכ

 :כאןשסימנתיהגליונות 2את /הגליוןאתבמתנהלקבלברצוני
 •שיחות-עצמידיוקן •עצמידיוקן •מקום •בן-תמותהלהיות •אהבה •

 94חדשהשירה •אנטי •דמויות •ואמנותשירה •משפחה •אלוהיםאלוהים

 • )א(היחידרשות • 95חדשהשירה • )ב(ארוטיקה • )א(ארוטיקה •r,נדרש •
 • 96חדשהשירה •חלום • )ב(היחידרשות •ופולחןמיתוס

עושים
לגיליוןח 11ש 34מ· :מיוחדתהצעה

מתנהגליונותוקבל Iמהמחיר 30%עד 25%חסון

הקודמים/הליקון" 1מקונציכנחירתן

מנוי

 .···על

בהליקון!מה
ובלעדיראשוןבפרסוםואמנותשירה

שירה-עדכנימצבצילום :נושאגליונות 1

מיתוס,משפחה,אהבה,עלומהעולםמהארץ

ועוד.חלום

 :אחדגגתחתיוצרים 10 :היחידרשות 1
יצירות 3(בתרגום),לועזיים 3עבריים,משוררים 3

 .אחדפלסטיואמן(בתרגום)קלאסיות

הנוצרתהצעירההשירהממיטב :חדשהשירה 1

אמיתי.בזמן-בארץ

 ;,תליקון

~ 
אודאמירבעריכת

 :בהליקוןועוד
והליקון-תגהליקון-ביתןבסדרות :שירהספרי 1

חדשה.לשירה

שירה-הליקון""קבארט :שירהאירועי 1

 .בת"אהאומנים"ב"ביתחודשמדיומוסיקה

דרכם,בתחילתנבחריםלמשורריםשירה:כיתות 1

 ."משכנות-שאננים"בשיתוף

וירטואלית,סדנהבקולם,משורריםשירה:אתר 1

ועוד.שירקריאת

http:\\www.snunit.k12.il\shireshet 

זהמצד
 י-fי~~~~~~~~~~~~~~~~~

לזיתןעמוס
 31-+מעמ'+-המשך

להנצחת ,אחר-כךישראלכממשלתדאגה,
המדינה.הקמתלאחרזכרם
ולאומרתקמאלףשפיראשמפתחתהדיון
עללהצביערקברצוניכאן.בולעסוקאוכל
גמורכחידושלישנדמה ,בומבריקאחדפרק
פולחן"ספרשללדמותו"קוויםהנקראשלה,

חתרני""ספרהופךכיצדמתארתהיאובו

צביביתש.שלמדעיהלאספרוזה<במקרה
השואה')במבחןאוגנדיתהפוסט'הציונות

והודחקהושתקהוכחש,כיטועניםשכולם
ההיסטוריוניםמסתמכיםעליופולחן""לספר

וניגוח.פולמוסלצורכיהביקורתיים
פולחן.לספריישאומרתהיאמאפייניםשני

ודעותאמונותמבטאיםהם ,הראשון

לבםבעמקישאנשיםמה ,באווירשנמצאות
לכךנותניםלאסיבותמינימכלאךחושבים

במעטהאינטואיטיביתאותןומלבישיםביטוי
ביסוסכל(ללאמקפתשיטתיתתפיסהשל
היאבלבדדוגמהלצורךכמובן.ממש,של

ציון').זקנישל'הפרוטוקליםאתמציינת
אינהשההיסטוריההסמויהההנחה ,השני

ורצוןהכוונהפיעלמתנהלתאלאמקרית,
מעשיםפריאינושקורהשמהאידיאולוגיים,

מתוכננתקונספירציהפריאלאומחדלים,
כמוגופיםאחראים(להכלוחובקתמראש

רצחשלבמקרהאי.הסי.איי.אוהקומינטרן
קנדי).

היפיםהסיכוםמדבריכמהלהביאעודכדאי
המציאות"בעולםמסה:אותהשלוהנכוחים
אדםבניכאשרהרעיונות>מעולם(להבדיל
מגיביםהםקיומיותשאלותמולניצבים
הקונקרטיתהמציאותמןהנגזרותבדרכים

לרובדמתחת ...אידיאולוגיותמתבניותולא
רובדנמצאהגלות,שלילתשלהאידיאולוגי

שהיהעמם,בניעםהזדהותשליותרעמוק
 ..המושמ.דהיהודילעםבהתייחסותםמכריע

עשולהנהגהוחבריוגוריוןשבןספקאיןלכן
א-פיריורינגזרולאאלהאולםטעויות,
מוסריתמנכותאוגברה,אומקונגרס

ביתש.שטעןכפיהציונות,שלאימננטית
והנסיבותהכוחותממערכתתוצאהאלא ,צבי
שבין ,פעמיוחדאקראימפגשאותושל
שלממהותהשהואכרתונסישיםאב

 • ,"ההיסטוריתההתרחשות

בקרוב

עתווןן~ב-טפריי

שלחרשספר

שביטשייעקב

המחשבה,קו

האהבה

היםוגם
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הפתוחהעולם

בנקאותשלשעות 24דיםקונט.שלהפתוחהעולם
תעשו.שלאמהתהיו,שלאאיפה

 ...והופהסלולריבצגההודעהעלזריזמבטבחשבון.היתרהאתדבקת ,) ...קצר(יוםמאחוריךעבודהיוםעודבערב.וחצי.שמונההשעה

קרןאתנשאלבואהכסף?עםעושיםמהעכשיוהצג.עלמופיעהיפהזכותיתרת

מעניין!נשמעדולרי?פק"מ-דביסקונט)חשבוןלכםאיןאםישיר,מטלבנקיהודה(אודיסקונטמטלבנק

 ...טלויזיהמה?)אלא Take Away (אוכלליל,דסיפורהביתה,הגעת

כדאי!פעולות.עלהנחה 50%וגםנוחהכיאינטרנט,לטלבנקנכנסתהגלישה.זמןהגיע

דיסקונטבלווייןוחצידקהתוךחדשפנקסלהדפיסשאפשרנוחה pכהשיקים,פנקסלךשנגמרנזכרתבבוקר,מוקדם

פתוח.יוםלןשיהיהבנק.הסופרובסניפי

הבנקמסניפיאחזובכל 03-5145555בטלפון:פרטים

ד•םקונונ((בנק
www . discountbank.net 
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