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~ 
t..כ 

כמזת-יתיר' 7יעוז-קסט:איתמר

הזריהערזר-שזרשיתמהזריה

 , 2003עקרהוצאתדתי.תאמזנית

עמ' 267

אמוניתהוויהעדדו-שורשיתמהוויה

השואה:השלכותרקעעלדתית,
- 2002-1974בשניםשנכתבומסות

השירה,בעולםבמסעשונותתחנות

היהדותעםמפגשהמציגות

והישראליות.

שהבטיחה,האץרבן-אריח:יגאל
עמ' 62 , 2003כרמלהוצאת
היינואלולאלאשתוהבעל"אמר

עלנושאתהיית /שנואיםחיים
ההר;במעלההמיםדלייאתכתפיך

ריקיםוהדלייםביתנואלומגיעה

הוצאתקררם,כביתגילן:מקסים
עמ' 108 , 2003הינשוף""כןמטען,

פתקיםהאיוב;בארץכותב"אני

אוהבכותב. /למחתרתכאילו ,בצופן

סגורהערובהבתכמוהאויב;את

גםכותבאני ] ... [קודרת.//בעיר

כותבאנילאיד;דווקאולאובשמחה

יציג.ומצג /כעד.כותבבדיוק.כאן

לאנוכח-הנפקד.מירי.ד;חלקלא

אויב).בארץ , 9(עמ'כעת"אופנתי

עלוקנהעלכסףעלויכו:יוליח
בר-יוסף,חמוטלמרוסית:זרכיזמזת

עמ' 74 , 2003כרמלהוצאת
ויכו'יוליהשכתבהפואמותארבע

 • 1971מ·בארץומשוררת,תסריטאית

מוות":ועלזל~ה"עלהכסף":"שירת

הזאת"העיראבי":מצד"משפחתי

 /כתמדינוקטנטונת"ארץ :ואני"
היםשלמכוערברווזוןישראל;

אלמגלמקפץנואשותהתיכון;

הים;אתמקציףבכפיומכהמשבר;

ישנוספקלא;כברלגמרינראהרגע

רקספקהיהכברספקאיננו;ספק

משפחתימתוך: 62(עמי " ...יהיה

אבי).מצד

הוצאתרםזק,איקזנץפורת:אלישע
עמ' 110 , 2003גוונים

ישראלארץבנופיהנוגעיםסיפורים

 ,ובקיבוץ(ירושלים)בעיר-ובאנשיה
מלחמה,שנותילדות,פניעל

וכתיבה.התבגרות

יריעותתזת,דלאלמוג:עירן
פרוזהסררתחמר,ספריאחרונות

עמ' 152 , 2003

עומדותשבמרכזםסיפוריםקובץ

הגיבוריםהחיים:בשולידמויות

מנסיםהםשממנובמקוםנתונים

שלהם,הראייהזוויתוממנולהיחלץ

ורגישה:ייחודיתהיאמוגבלת,אםגם

מהתעללות,הסובלילדמוכה,אשה

ואחרים.אליםאנסשלהטובחברו

מפינית:הררקןז,טבליתטיקח:אווה
 224 , 2003כרמלהוצאתסערי,רמי

עמ'

נשיםשתישבחברות.האיזוןחוסרעל

לאורךזואתזובוחנותמזוזושונות

עברןאתלפענחומנסותהשנים,

 .מילדותןהמשותף

הליטוףכיטלזאיזקסון:ח.מירון
קרןהמאוח,רהקיבוץהוצאתיהניש

סררהריתמוס,לאמנויות,רביכוביץ
עמ' 94 , 2003לשירה,

הודיעוני"ובבוקרשביעי.שיריםספר

'/לאהנשיהליטוףביטולעלאיברי;

רקונותרו / !r ~~;אמלטפתאשהעוד
זוגעלומהאחרות.//גוףפגישות

מלטפת?/גבואתוהיאמולי;זקן

אחרים",מחולותנותרו"השניים

נרגעוהיםגמיש;אישליאומר

 .) 17עמיחדש,(עינויבידיו"

איילנר'םטיישןחיכי:שיימוס
הוצאתליטכי,יהודהמאנגלית:

עמ' 141 , 2003כרמל
שערךמסעהמתעדשיריםמחזור

 1האירי-קתוליהמשורר-70הבשנות

מאמיניםכךשבו'לאי'הנובל'זוכה
לפורגטוריום.הפתחהקתולים,האירים

עלמפגשיםשלסדרהמתארהיני

הוסיףגםמתרה .בחייויםמתעם Iהאי

לאחריםהנח ... "' .דברואחריתהערות

הרפה,עזוב,ואפר.;שקלעטות

אתהשמעעכשיודי./הקשבתשכח.

נכנסתיכאילוזההיהניגונך'.//

דברשוםבלי Iלבדילחלל;חופשי

נשבוגשםטיפותקודם.ידעתי;שלא

 ,) XII , 92(עמ'בפני

מאיטלקית:יאזדניהרלוקח:רהארי
הוצאתשוסטרמן-פרובכו,מרים

קריאהסימןספריהחרשה,הספדיה

עמ' 114 , 2003

 13בןילדבין Iבנפוליאהבהסיפור

ומנוסה.יוםקשת Iגילובתוילדה

ש
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סוצקבראברהם
בסריעקבמיידיש:

 (ו:

~ .==: 
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 1981מהיומןשירים
גרינברגאורי-צבילזכר

א.

הזיתיםמהרלדרכםהלכףשהבללאחר
: --:• -T : - : : T •• --•• • 

 ,ל iJ ~~ 9לע s ~ 9; ~~ ר5ז~~~סיןדק
נכ~ידמ; p: ;,~~-;ז~ןל~ית;'~סיל fל;סלו

ק;ל.~~לםא;3כםלזהס;רףף,לע 9 ~ל iJ ~~ 9ןהףא,

ס~נכה ;ת~י~~~ת;ךסל~זסא;ר~מףך ע~~ן~ז
 . וי~[/ל f א~,~ ר~~ iJר.ןת q ~~תן~~רל~~רןס~ר

-~לסם~~ים f ~ס~קד~יםא;ת; םי~~~סיף הל~~?
הגלגלת.אלים nש;להיףהמת;תהאצבע;תאת

 •: :• ••- •: •: T ••- ד:•:ד •:

ס~ב;ה;תסד~ע;תף~tייה wק;ל;ת-ך~~ה-ד י.;~ף

ל~ד~ש;נכיו' ףד~~~~ליו'ח~~ךבף
אמ;שלהלויהזמע;ת :ל; nבנר;תכמ;

: •• -• : -: TT :• • 

 .שבגבת;מהעציםזמע;תותפרחת
 ד·:•: ·••ד••:ד--:·:

לע, 9ס~לס~קי~הח~~ך~ה~םן~ז
o/ ש;לאp ~ש;~לא ,תp ןלן~~יםל,ז~ן ר~.ע~~ת-

ס~קי~ה,~~רי;ןמף;~תחיא~םל:ם, w;רף

~לה. ז~;~ iJ~ת ה~~~לע 9ל י~~~ף~ת pש; ה~י~~

ב.

~~לי~אלןז:וי Q~עיר~~סבק~ןז:וי
ש;ל.ט.~יע,ד:ז~לה,ס~עףךיםח.ז /o~זpי
הפtער:ואתשלההאהבהאתב;טמנהוהיא

--- ·:: ד•: ד-:-ד ...ד:ד ·:

 .;נר sמדשאסיב
• :• :• • T 

 ',;ע~ד~רףה 9 י~~~~~ליון~ב;:זןהא /oן iJ~יב
נו;ת.הא;תכלאתא;תאחרא;תהבעיר'הףא

• : " --."" T T • 

ונשמר:חםמלמףלהא;תנו;תפניףמעל
•• -:•• T • : • -T : •: 

;נר. sמהדשאסיב
• -:• :• • T 

במיניאטףרהביתיע;למי'-הזההדשאסיב
' -:• :• -:• ' T " • ' ' : -T f 

ב;ערת.בשףרהבכנ;ךמנגניםילדיםשם
T • T: • : - : • : : T :•:• 

ףמףזר:אגדיוהמנפtחבכנ;ךמנגניםהם
 T •ד--••-:-: •: •:-: ••

 .;נר sמהדשאסיב
• -:• :• • T 

הלדתנף,שמעירהדשא,משיב ,;עאפרדלא
 .. :- •.. . .. ·: ·: ·:- . . ·•ד ·:

 .ףני.;~ 7~ק;ם א~~:~ע,גףעים, iJפף~ת 9 ,ה~;פ [i~ז5ן~ג:וי
המר'השיבאתשבמר;מיםלזהבמתנהאביאואז

-- ·- ·: . :-·:·::דד-::דד•

 .;נר sמהדשאסיב
• -:• :• • T 

ג.

~~נףך;ת~~דים~:דת .ק~'~א~ם tכ~~לח
ט;בעני.גמליםבצעדמתנ;עעתנב;נ;ת

 •ד: •ד:--:-- :· :

~יד;ת q~ל~תףיבף- 9 ~ ·~ינכר~ף~ע,ל.יסם 'ל~~
אני.חייתיביתי,בליטא,שפעם,לימזכיר

-: 0 • ."" --: • T •• • T • • :-• 

 'ר~~ל /oךיףנ;ת~ךיףנ;ת,ןעקב;נכי

ל~ינכר?ף 9ס~חףט~ת~נכח ר~~.זההףא~י ';ה
ל~ג:ם.~דיך;ן iJ ~ fע;לם~ת ל~~;ף 9ס~~ינכו
ע,ד:ז•עים 9ףפ;~~~ןמףעקב;נכי~ת םי~~~~~~דים

 ',;ע~ה ry, ~לאשףב~י lן~ע ,ש~ IJ ~ליעקב;נכי~ת
גמלת.מפיחכמה iללממזימאחרכבראבל'

 •:·:- ••ד:ד :·--ד• .. ::ד ד-:

~ידףת qס~לף 9ס~~ינכו ריt~~~ר p:ףפה
האלה.;ל;ת nהע;לםשלהשלישיהרבואת

."" T •: • : -• •: --T •• :• 

המתפרצתהזאתהזיףנהמל;תיאתגםב;לעת
---:• • --: T --• : :ד• :• 

 .ם;~~ס~ינכר'~ל;ךט s ,;עסזpן~ריד wסןדק
נעלמת,פתע;ל;ת nבארמ;נ;תשלהפטה-מ;רגנה

-T T T T : :• -: -:• -:• ::• :• :• 

נאלמת.המיתרזמרתףבלבי-רעדשלרגע ,;ע
:• -:• --: • • • : --•• T :• ::• :• :• 
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אפנדיתשושלתו,ורות

אל-משפחת-הארץאצולתפפה:אילן
מוסדהוצאתפוליטית,ביוגרפיהחוסייני:
עמ' 444 , 2003זגגיוספרייתביאליק

מהשושלותאחתשל-משפחתיתביוגרפיה
חשובפרקהיא-המכובדותהפלסטיניות

שלוהמדיניותהפוליטיקההלאומית,בהתפתחות
שנה.-150כזהבמחלוקתהנתוניםוטריטוריה,עם

בהבנתלסייעיכולהגניאולוגיהצופןפענוח
הפלסטינית,הישותשלההיסטוריתההתפתחות

שכבתהתפתחותובעיקרהשוניםהמעמדותיצירת

נאשאשיבי,אל-חוסייני,כמשפחותהאפנדים,
ואחרות.שחאדהא-נתשה,נוסייבה,

ושידהאמריקאי-פלסטיניההיסטוריוןלדעת
שלבנייתהפלםםינית-והזחהספר(מחברחאלידי
 ,) 1997קולומביה,ארכיב'מודרנית,לאומיתתותה

הציונית,לזוהפלסטיניתהלאומיתהזהותקדמה
הקודשלארץהדתיתהזיקהעלבעיקרוהתבססה
משליטתהסתייגותונוצרים),מוסלמים(אתרים

והתערותצרפת),(אנגליה,בפלשתינההמעצמות
כךהמקומיים.הפלסטיניםתושביהושורשיות

לתחילתהפלסטיניתהלאומיותאתחאלידימקדים
שלה,הראשוןלעשורהמאוחרולכל-20ההמאה

רכישתכנגדהפלסטיניםהפלחיםהתקוממותעם
הקרקעות.

 1מגדליואלושמואלקימרלינגברוךהחוקריםגם

ניצניתופעותאתמקדימיםהפלסטינים,עלבספרם
המאהשלהשנייהלמחציתהפלסטיניתהלאומיות

אתלתארבבואופפה,אילןשגםנראה ,-19ה
אובישירותלהוכיח,מנסההקיבוצית,הביוגרפיה

הפלסטיניתהלאומיתתופעתקדמותאת Iבעקיפין
-היהודיתהלאומיותהתפתחותמוללהציגהוכך

הציונות.

כיהושעישראלים,מזרחניםעומדיםזוגישהמול
הלאומיתהתנועהעלספריםשנישכתבפורת,

 )-1978ו 1976<עם-עובד,הערבית-פלסטינית

אתשמאחרים Iסיווןעמנואלהאיסלאםוחוקר
הציונית.לזואותהומצמידיםהלאומיתההתעוררות

אל-טאהרהחוסייניםשלהשושלתאביקורותאל
דרךבעיקרמתוודעיםאנו ,)-19ה(המאהחרסייך

כ"אל-התקופה,ועיתונותארכיונייםמסמכים

ו"פלסטין",-11908מבחיפהלהופיעשהחלכרמל"
 ,-1911מביפו

בנו Iלחרסייךמוצאהאתמייחסתהחוסייניםמשפחת
מוחמ.דהנביאבתפאטמה,ולאשתועליהחליףשל

הואכיעליוהלעיזואל-חוסייניאמיןשלמתנגדיו
לארץ-שהג:יעהאל-אסורממשפחתנחות,ממוצא
התגלולאחרונהאך-116הבמאהמתימןישראל

לשושלתשהחזירוהמשפחהשלתעודות-היוחסין
כבודה.את

האצולהמשפחתשלבסיס-הכוחאתשיצרהראשון
אל-חוסייני,עדבאללהאבןאל-לסיףעבדהיההזו

אל-כ"נקיבמונה-1745בכבר , 1694בשנתשנולד
מונהוכןיברושליםהשריפים)מעמד(ראשאשראף"

 tננזת ttספר

קודשיעל(הממונהאל-קורסי"אל-חראםכ"שייח'
צאצאיומעמדואתמעמדואתביססהואהר-הבית).

מינהל Iהמסחרהפקידות,הדת,משרותעלבשליטה
והחינוך.העיתונות

ירושליםלמופתינתמנה Iאל-חוסייניחסןחאג' Iבנו
 1טאהרלשייח'הועברהשושלתהמשך 11789בשנת

שפרץבמרדירושליםשלכמופתימעורבשהיה
זומשרהקיבל 11856בשנתפאשא.אבראהיםנגד

שהעבירהאל-חוסייניטאהראבןמוצטפאהשייח'
כאמל.ואחריו Iטאהרלבניו:
רבות,יודעיםאנושעליו Iאל-חוסייניאמיןחאג·

מעורבותובשלוהןהארוכיםשלטונוימיבזכותהן
(וכןהיהודי-פלסטיניהלאומיבסכסוךהעמוקה
פורת,אוותיו:עלענפהוספרותמחקריםבזכות
אל-פלג,צביאילת,אליהושסנדל,אוריסיוון,
בן-אלקנה,שלמהארנון-אוחנה,יובלאסף,מיכאל
ואחרים),שמעונייעקבלואיס,בדברר Iרביןעזרא
חאג'הפלסטינית.הלאומיתהתנועהלמחוללנחשב
אל-הדתיתבאוניברסיטהלמדאל-חוסייניאמין
מעמדואתתבעומכאןקהירובאוניברסיטתאזהר

העות'מאני,בצבאכקציןששירתלאחרכמופתי..
לאומייםבארגוניםפעילהיהלירושלים,שובועם

בהוראה.השתלבואףשוניםפלסטינים
השכילאל-עארף)עארףידידועם(יחדאמיןחאג'
מאמציומרביתוחינוכית.פוליטיתפעילותלשלב
סוריה.עםולאחדותלציונותהתנגדותוסביבנסובו
בעת 1920במאורעותרכשמעמדועיקראת

אלימותמעשיפרצושבסופןניב-מוסא,שלהחגיגות
-באפריל. sו--4בבירושלים,

הלךאל-חוסייניכאמלהגדול-שהמופתילאחר
חאג'זכהשבהןבחירותנערכו ,-1921בלעולמו

 1העליוןהנציבבסיועאךהרביעי.במק;םרקאמין

למופתינתמנה Iפוליטיולחץחוסייניאלמשפחת
המועצהכנשיאכיהןלימים,ירושלים.של

באל-חארםהמסגדיםאתשיפץהעליונה,המוסלמית
-1928בהכותלבתקריתמעורבוהיהאל-שאדיף

בחששניםאותןכל(תרפ"ט). 1929ובמאורעות
האצולהמשפחותביןהפנימית,הפוליטיתבקלחת

השלטונותעםהתעמתהשונות,הפלסטינית
המרדממנהיגיוהיהגלי-העלייהכנגדהבריטיים

 ,) 1939-1936 (הערבי

במעורבותובעיקרנודעחוסייניאלאמיןחאג'
-40הובשנות ,-30הבשנותבעיראקבמאורעות

רצוןמתוךבעיקרהנאצית,גרמניהעםבקשריו

לפלשתינה-א"י,יהודיםשלהמוניתהגירהלמנוע
כנגדמתפשרהבלתיבמאבקונודעהמלחמהלאחר

זאתהעצמאית,פלסטיןלמען Iירדןמלךעבדאללה
אתלהקיםניסיונוהערבית.הליגהבמסגרת
שהערימוקשייםבשלנכשלכל-פלסטין""ממשלת

ערביות.ממשלותבפניו
נגדחתר(הוא 1948במלחמתמעורבהיהאמיןחאג'

המערבית)בגדהההאשמיתהממלכההתבססות
עבדאללה.המלךרצחבעקבותשהתנהלובמשפט
עלבמאבקמעורבהיההאחרונות,בשנותיו
עבד Iנאצרכעדבולהערביםהמנהיגיםביןההגמוניה
ימיובערובוחרסייך.שוקייריקאסם,אל-כרים
בהתקרבואשף,מנהיגיעםגםאמיןחאג·התעמת

חרסייך.אל
היטבלנוהמוכרהאצולה,משפחתמבנינוסףמנהיג
אל-עבד-אל-קאדרהוא Iהמזויןמהמאבקבעיקר
עבד-ארגן 1931ב-כאט'ם.מוסאשלבנו Iחוסייני

למאבקירושליםמאזורצעיריםקבוצתאל-קאדר
"אל-השםתחתבמחתרתאימוניםקיימוהםמזוין.
המרדבעתגםבפעולתםוהמשיכואל-מקרס"ג'האד
עבד-אל-התגלה 1948במלחמת ,-1936בהערבי,
ולאחרבהרי-יהודה,בקרבותמוכשרכמפקדקאדר
מןלחלקהפךבקאסטל,בשוגג)(כנראהשנהרג
הפלסטיני.הלאומיהמיתוס

מזכירשהיהאל-חוסייני,ג'אמלנוספים:משפחהבני
המוסלמיתבמועצהוחברהערביהפועלהוועד

הפלסטיניתהערביתהמפלגהבראשעמדהעליונה,
כיהןרפואה,למדאלפלסטיני"),אלערבי("חזב
השתתף 1927משנתספרים.וכתבממשלתיכפקיד
ו"א·לוא"אלערביה"("אלג'אמעההחוסייניםבעיתון

"אלפתוה",-הנוערפלוגותאתהקים"הדגל"),-
היהודי),לגדנ"ע(בדומהלמחצהצבאיארגון

היהודים-ערביים.במאבקים,שהשתתף

שנשאורביםאישיםגםמוצאיםאנוזובשושלת
תופיק,אבראהיםביניהם:רבים,שלטוןבתפקידי

 /חמדי Iחסןחאג'עבדאללה,מוסאד"ר Iואודד"ר
 /וגיאיצלאח,מוניף,מוחמד Iאל-דיןמוחי Iחרסייך
ואחרים.עומרשייח'

שיחקהואשרבסכסוךהמעורבתהאחרונההדמות

אל-פייצלהיאהאחרונהבעתחשובפוליטיתפקיד
פלסטינייםלמחקריםהמרכזבראששעמד Iחוסייני
ירושליםתיקאתנשאאףולימיםירושלים,במזרח
יהודיםמנהיגיםעםנפגשפייצלהפלסטינית.רבשות
כבר-שיחונחשב Iהרדיקלימהשמאלבעיקררבים,

ארץ-ישראלוחלוקתהסכסוךסיוםלעתידבהקשר
למרותפרגמטי'כמנהיגנתפסהואהעמים.לשני

סגרוואףצעדיואתוהצרואותורדפושהשלטונות
המרכזי.משרדושהיההארס,האוריינטאת

העוסקיםספריםבערביתפורסמושלאכמעטכה,עד
המדינה,הקמתואחרילפניהפלסטיניתבחברה

הלאומית-והתפתחותםשכנינואודותעלוידיעותינו
 .בחסרלוקהפוליטית

פוליטיתביוגרפיהבפרסוםרבהחשיבותיש Iלכן
 •זו.

יהבדן

ויישובהישראלארץתולדותוחוקרגיאורגףהואיהבדן
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האשהפנטסיית

והמולדת

עדהמצרפתית:נג'מה,יאסין:כאתב

הוצאת ,אלבזשלמהדבר:אחרית ,פלדור
שלנו""היםסדרתירושלים, ,כרמל
עמ' 231 , 2003

אהבתהיא"נג'מהשכתב:מיכתבהעטיפהגבעל
נג'מהאלג'יריה.היאהנצחית,האשההיאילדות,

ניתןהבלתיאחרהחיפושמרפה,שאינוהעברהיא
האשה-מולדת".היאנג'מהעם.שלתחייהלהשגה,

מוטיבבג'מה.האלג'יראיהרומןשלהלוזאכןזה
בספרעוברבלתה,ואיןהאחתהאשה-המולדת,

ובהשאלההמספרלחייהטעםוהוא-הואהשניכחוט
הנכספתלאשההאהבההאלג'יראי.העםלחיי

אתשמזיניםהםפחות,לאהנכספתולמולדת,
ללא ,מצדווהמזיןבעוזהמפכההחיים,מעיין
האשהלפנטזייתההיצמדותואתהאהבהאתהפסק,

 ,זובסחרחרתהעתכלנעהסיפורוהמולדת.
לצפותניתןהמעגליתבתנועתהשוניםשממקומות

לעיתיםואפופותהזויותמעניינות,חייםבפיסות
ניתןהעגבת,לערפלמבעדכבדים.חשישבענני
החברהשלהחדותהזכוכיתמכיתותאתלראות

-20ההמאהאמצעשלקשת-היוםהאלג'יראית

והתייסרותהעיוותיהמצוקותיה,השתקפויותובהן

ורגעיהתקוותיהחלומותיה,השתקפויותגםאך
המשכרים.

אםאלג'יריה,שלסרפדיהמחשובי ,יאסיןכאתב
מה 1בגאתהשלים ,) 1989-1929 (ביניהםהחשובלא
השחרורמלחמתפרוץלאחרכשנתיים ,-1956ב

 •-1830בשראשיתו ,הצרפתיהכיבושמעול

שאליההראשונה,המגרביתהארץחיתהאלג'יריה
(אלכיבוששלטוןכוננההיאבהורקצרפתפלשה

יותרמאוחרפלשההיאמרוקוואלתוניסיה
היחסבלבד).חסותשלטוןבכינוןוהסתפקה
ההדדית,והתלותאלג'יריהאלהמיוחדהצרפתי

לאלג'יראיםהצרפתיםביןסימטרית,הלאאםגם
שגדלכמיואמנם,מהדהדיםמגוונים,חייםבתחומי

הצרפתיתהקולוניאליסטיתההוויהתוךאלוהתברג
החשוביםהמגרבלסופריובדומההדומיננטית

הצרפתית,לשפהיצירותיואתיאסיןיצקהאחרים,
הספרתרגוםשלנו".המלחמה"שללאתראהשבה

השאר,בין(שתרגמה,פלדורעדהבידילעברית
הסופרשלהנפלאספרו Iדזש pההלילהאת

באלגנטיותומעבירקולחג'לון),בןטאהרהמרוקאי
אתהמזין Iהעשירהדימוייםעולםאתרבוביופי
חרףשכן Iלציוןראויההעטיפהגםהספר.שפת
ונעימהמסקרנתמיוחדת,היאמינימליסטית,היותה
יפהערביתבקליגרפיהנג'מההשםכיתובלעין.
עיצב Iלבןרקעעלואדוםירוק ,כחולבצבעי
המעצבתהשיגהובכךהשגרהמןהחורגתעטיפה

הנעתמוכר:לאלספרחשובהישגבר-דייןיעל
לידיוהספראתלקחתהפוטנציאליהקונה-הקורא

רכישתו-קריאתו.כדאיותאתולבחון

שעושהמיכלועלכרמלהוצאתעלטובהמילהעוד
 ,שלנו""היםסדרתהוצאתשלהקודש"ב"מלאכת
ארבעהשללאורהוצאתםעלכהעדהאחראים

 1ג'לוןבןטאהרשליצירתםפריאיכותיים,ספרים

תודותברודל.ופרגןטוראוליביה Iקנטיאליאס
מצוינתלספרותהעבריתקוראנחשףלמאמציהם,

הפוליטית,המציאותעללומדהואודרכה
ובחלקהשחיתהוהתרבותית,החברתית-כלכלית

ספרותהמגרב.אזוראוכלוסייתנחלתעדייןהיא
המודרניתלהיסטוריההקוראאתחושפתגםזו

•אם•ן::כאת::ב

בנימה

בכללהתיכוןהיםלאזור Iלומעברואףהמגרבשל
ביןוהכלכלייםהתרבותייםההיסטוריים,ולקשרים

סחרבאמצעותהשחורה,לאפריקהאפריקהצפון
הערביולעולםוהבשמים,התבליניםהעבדים,

סוף,יםוסביבתערבהאיבחציוהמוסלמי
הקדושיםלמקומות(האג')לרגלהעלייהבאמצעות

פניהאתחושףלדוגמה,בג'מה,הסעודית.בערב
 ,השארבין Iבהזכירואלג'יריהשלההיסטוריים

בראשעמדאשר Iאל-קאדרעבדהאמיראת
קצרזמןבאלג'יריההצרפתילכיבושהמתנגדים

מלחמתעלהכריזהוא .זולארץפלישתםלאחר
מעלהכופריםלגירושוקראנגדם(ג'האד)קודש
אתוסהיאאל-קאדרמרידתהאיסלאם.אדמת
מאוחרשניםממאהלמעלהנשענהעליו ,לאומי
 .) 1962 • 1954 (האלג'יראיתהעצמאותמלחמתיותר

נוספות,היסטוריות-חברתיותפניםחושפתבג'מה

זוהיכמגרב.ה~ר~ריםשורשילדוגמהכמו
באלג'יריהרקלא Iהאזורשלהמקוריתהאוכלוסיה

הרחבהתפוצתםנוספים.ובאזוריםבמרוקוגםאלא
מאפייניהםעלהשומריםהברברים,של

באורחמוסברתהיום,עדהתרבותיים-הלשוניים
הערביםעםהברבריםמפגשהנורדיים.חייהם

חוללה-ד,במאהלאזורשפלשוהמוסלמים,

שמתעניינתכמיהברברים.בחיימהותייםשינויים

אתשאוהבתוכמיבמיוחדובחברתוהמגרבבאזור

החברתית-הספרותאתוגםהיפההספרות

מ"זוויות-צילום"המרגבאת"המתעדת"הפוליטית

"כרמל"הוצאתאתלברךאלאליאיןמגוונות,
עלההחלטהכוח.יישרבברכתהסדרהיוזמיואת

מניחה,אניבג'מה,כמוספרשללאורהוצאה
אמירהכאןוישכלכלייםשיקוליםמעלעומדת

חשובה.תרבותית

העבריתהאוניברסיטהמןאלבזשלמהד"רלדברי
היצירה"אתנבג'מההמבקריםרואיםבירושלים,
בשפההמגרביתהספרותשלביותרהחשובה

קביעהעלשיחלקומייהיוהסתם,מןהצרפתית",
וריסשל Iג'לוןבןטאהרשלכבודואתויתבעוזו

שכתבונוספים,מגוביםסופריםושלשראיבי
ניחוחותנושאותושיצירותיהםבצרפתית

בכלל.המגרבמניחוחותאומיוחדים,אלג'יראיים

רגישהאמןבידונופיםאנשיםמתארבג'םה

הואכילקוראשנדמהעדרב,ובפירוטומוכשרת
המקום.בניחוחותומתבשםהצבעיםאתרואהעצמו

ויוצריםפעםלאמבלבליםהים-תיכונייםהנופים
החוףבאזורימקוםתיאוריאלהכאילותחושה
תאנהעצישל"גנותישראל.מדינתשלוהשרון

עליהןשאבדגפניםחרוב,עציומעוותים,עירומים
 , ...רימוניםחלקותקווים,ישריפרדסיםכלח,
בטופורגפיה,הדמיוןואמנם,ואלונים".שסקנקיקי

הים-תיכוניהחייםובאורחבצמחייהבאקלים,

ההוויהאלהישראליהקוראלקירובמסייעים
'יראית.גהאל

החייםמרקמתנפרדבלתיכחלקהיהודיםאיזכור
הישראליהקוראאתהואאףמקרבהאלג'יראית

בהקשריםבספרנזכריםהיהודים •הסיפוראל
כאילו Iנמרץובקיצורסתמייםכיאםמגוונים,

אתמזכירהואבהם.מלעסוקבמכווןהסופרנמנע
היהודייהאמהאתאוראן;בעיר[ה]יהודי"ה"בר

סטיף,תושבתהזקנה,היהודייהאת ;)!(נג'מהשל
הסטודנטיםאחדעלשלההפרחיםעציץאתשזרקה

כדיהצרפתישלטון-הכיבושנגדהמפגינים
התרועעשעימד Iהיהודיואתמחלונהלהרחיקו
(אוליהסוערות;ההפגנותבמהלךושנרצחהמספר
האלג'יראים,היהודיםאלבניכורנעוץההסבר
באזרחותהאלג'יראים,המוסלמיםמןבשונה Iשזכו

שרכרמייה,אודלףשפרסםצועל-פיצרפתית
 .)-1870בצרפתבממשלתהיהודיהמשפטים

שלרחבבמכלולהנוגעמעניין,ספרהואבג'םה
אישית,זהותלאומית,זהותנושאיביניהןסוגיות,

הוריםביןלנשים,גבריםביןיחסיםמערכות
פועליםביןלצרפתים,אלג'יראיםביןלילדים,

וביןגברית,ידידותבמערכתיחסיםוכןלמעבידים
לעצמו.אדםשביןבבעיותהספרנוגעלבין,

בנושאגםיאסיןכאתבנגע Iשלואחרותביצירות
"פלסטיןמחזהוזהבהקשרמוכרובמיוחדהפלסטיני
ותיאטרוןשירהספרות,ביןהמעבריםהנבגדת".

שלהרב-גוניהכשרוןואתהדינמיותאתמשקפים

בסגנוןהיאשעוצמתו ,המיוחדסגנונוהכותב.

אתלעיתיםהמזכיר Iוהדומיננטיהעשירהנרטיבי
שלוהססגוניכלשהוההזוי Iהסוריאליסטיסגנונו

הלאומית-הזהותבשאלתוהעיסוק Iג'לוןבן
אתלספרמעניקיםהעצמאות,ערב-והאישית
 •המיוחדת.איכותו

רונןיהודית
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-תש"חמחזאות
הקדמוןוהחטאהמיתוס

 ,בתיאטרוןתש"חפיינגולד:בן-עמי
עמ' 192 , 2001המאוחדהקיבוץהוצאת

מתמשךבמשברהעבריהתיאטרוןנתוןשניםזה

הרפרטוארי,התיאטרוןהציבור.מעיןסמויאך

בהנהגתקבוע,שחקניםצוותעבודתעלהמבוסס
חדלועמדה,קוהמתוויםאמנותיומנהלבמאי

מתקייםהוארפרטואריתיאטרוןישאםלהתקיים.
בהרצליההחדשההתיאטרוןבקבוצת-בפריפריה
סיניבראשותחיפהונתיאטרוןבסרגדליהבראשות

בתל-אביבהגדוליםהציבורייםהתיאטראותפתר.
הפקות.שלמשומנתלתעשייההגדולברובםהפכו

אמרגניםבראשהעומדיםאמנותיתהנהגהבמקום

זהותבעלתבתעשייהמדוברבקצרה,שיווק.ומומחי
אחרמקוםשבשום Iמסחריתיאטרוןשלמובחנת
ממשלתית.מתמיכהנהנהאינובעולם

בעשוריםהעבריהתיאטרוןאתשיחקורמי

התיאטרוןבמקורות.חמורבמחסורייתקלהאחרונים
ואפילוממחקרנרחב,מסיקורמיותםכמעטהעברי

לכמהמצטמצמתהתיאטרוןביקורתראויה.מיבקורת
איןברדיו.טלגרפיולמבזקבעיתונים'אמש'שורות

יוצאותמלא.לתיעודלאואףלהנמקהמקוםבה
פיינגולד,בן-עמישלהביקורתרשימותזהמכלל

בארץ,התיאטרוןומבקריחוקרימבכירי

עיתוןב'הצופה',-האירוניהלמרבה-המתפרסמות
קהלעםנמנהבתוכםזעירמיעוטשרקקוראיםדל
לקרואהזכותעלמתענגזהמיעוטהתיאטרון.באי
ומרחיבות-הדעתהמנומקותהתיאטרוןביקורותאת

מבקריעםנמנהפיינגולדכיום:הנכתבות
בעל Iסמכותי-הארץמןפסושכמעטהתיאטרון

מגובשתעולםהשקפתמייצגמובחנים,ועמדהטעם
בחברה.ומקומותיאטרוןעל

השואההמחקרספריאתבעברשפיוסם Iפיינגולד
בהוצאת(שניהםזתיאםרזןזתינזךהעבריתבדרמה

החדשבמחקרוומתעדמנתחהמאוחד>,הקיבוץ

במלחמתהעוסקיםמחזותבתיאםרזןתשיח
ברובה,מגויסתבמחזאותמדובר Iכצפויהעצמאות.

בתולדותכפסגותיירשמולאהאמנותייםשערכיהם
עלכרכרי"חדבריאתמיישםפיינגולדהדרמה.

החסרהשעברה,המאהבראשיתהעבריתהסיפורת

שלהםוהמהותהפנימייםהחייםגילוי Iפנימי"דבר
[מתוךידועה"וסביבהידועזמןוגונייחסיבתוך

 ] 1911ואביזריהו",הארץ-ישראלי"הז'אנרהמאמר

ויותר.שניםכיובלכחלוףהארצישראליתהדרמהעל
אחריבעומקוהןבהקףהן Iתמידגרפיבדרמההדיון

בספרות.הדיון

מעייניואתלהשקיעלחוקרהיאקשהמשימה
זאת,למרותהמהווה,בהישגיה,למדינחותהביצירה

כיצדבכלל.התרבותשלבהיסטוריהחשובפרק
בחרפיינגולדולבקר?להעריךבליולנתחלתעד
מחזותאתוניתחבחןהואביניים:שבילבמעין
דרמטיתלריטואליזציהמעניין"כניסיוןתש"ח

והקולקטיביתהלאומיתהזהותשלותיאטרלית
לפסוחמבליגורליים",ומבחןמשברשלבעידן

מהיבטמהמחזותרביםשלחולשותיהם"עללגמרי
רעיוני",אואמנותי

שביטאוצורךעלענתההמגויסתתש"חמחזאות
בפברוארהעלהכשהקאמריהקהל.וגםהביקורתגם

זוסמןעזראקבלמסביליה""הספראת 1948
"קומדיהגלחציטעםמההבחירה.עלבביקורתו
כתבבתש"ח,עבריתבמהעלמחוללה"צרפתית

ב'עלבר-מלניןדבגםכתבזוברוחב'דבר'.זוסמן
שאתביתרמחייביםומקומנו"זמננוהמשמר':

והמקוםהזההזמןבןככולושרובוצעירתיאטרון
להצגתההולךלאדםלומלרויתזומחשבה ...הזה

עדייןהתיאטרוןשלפניובכיכרמסביליה''הספר
 ,, ...קרבשליריותהדיאזנוקולט
המחזהתש"ח,דרמתשלביותרהמייצגהמחזה

דרךלציוןשהיההראשוןהאקטואליהישראלי
הלך"הואהואכולוהעבריהתיאטרוןבתולדות
בתיאטרוןהועלתהההצגהשמיר.משהמאתבשדות"
במאי 31ב·המדינה,הקמתאחרישבועייםהקאמרי

כשלעצמוהואהמחזהשלהעלאתוסיפור , 1948
דרמטי:היהעצמוהעיתוימייצג.תש"חסיפור

מידמוצגהמדינהלהקמתהמאבקעלהנסבמחזה
ימיבעצםשנערכוהחזרות,במהלךהקמתה.אחרי

ורעםהאזעקותצופרישריקותנשמעוהלחימה,
בהצגההעושיםכלתל-אביב.בלבשנפלוהפצצות

לביןההצגהעלילתביןההדוקהבזיקההיטבחשו
הדביקכיצדתיארנבוןאריההתפאורןהמציאות.

הצפירותרקעעללקרשקרשהבמהפועליעםיחד
חיתההמחזהלהעלאתהיוזמההפצצות.ונחיתת

הקאמרי.התיאטרוןשלמנהלומילוא,יוסףשל
כאןעלמחזהלכתובבהצעהשמירלמשהפנההוא

כברבשדות"הלך"הואשהרומןידעולא Iועכשיו
סיפרשמירלפרסום.והמתיןהדפוסממכבשיצא
הישראליות .ולהמחיזוהציעהרומןתוכןאתלו

אלא Iבנושאורקלאהתבטאההמחזהשלהמיידית
במבנהובמיוחדאופיינייםורקעהוויבתיאוריגם

מיליםובאוצר-קטוע Iקצר-העבריהמשפט
יצאוהמבקריםכלשלאאף'צבריים'.וביטויים
רפורטז'הבשדות"הלךב"הואשראווהיומגדרם,
בהןהמיוחדותהנסיבותאתלנתקקשהשטוחה,
שהואבקהל,הנלהבתהתקבלותולביןהמחזההועלה
אתבייםמילואאידיאולוגית.'מגויס'היהעצמו
התיאטרוןבהשראתמעטלאבשדות"הלך"הוא
מגדוליכמההשתתפובהצגהברכס.שלהאפי

 1מרוןחנהביניהםההוא,בזמןרקולאהשחקנים,

בן-ואברהםאופירשייקחמרכוס,רחל Iידיךיוסי
יוסף.

 1פיינגולדלדברימצטרף,בשדות"הלך"הוא

יגיעוול"הםמוסינזוןיגאלמאתהנגב"ל"בערבות
 1לדעתוהמהווהל'טרילוגיה'שחםנתןמאתמחר"

תרבותי-ישראלי",'מיתוס'"מעין
'יוםבמשברהעוסקיםגםהםתש"חסופרי-מחזאי

החברהשלהמתנכרביחסהעוסקמוסינזוןהמחרת':
ששבוהעצמאות,לוחמיגיבוריה,אלהישראלית

המלחמה"]:לאחר["יוםונכיםפגועיםהמלחמהמן
עםהפלמ"חחניךהאידיאליסטאתהמעמתשחם

מסרבשהואהמפא"יניקיהמנגנוןהסתאבות

המתארושמירסיומקה"]:לי["קראעימהלהשלים
אתלעזובואףחדשדףלפתוחהרוצהגיבור

והואלבסוףאותומכריעההמחויבותאך Iהקיבוץ
["ביתחדשיםעוליםשליישובלהקמתשובמתגייס
הלל"].

תולדותללימודחשובמקורהואבתיאםרזןתשיח
כמהאחרולהתחקותבכללההישראליתהמחזאות

למרותהיום.עדאותההמלוויםהמכשוליםמן
תש"ח,מחזאותשמילאההחשובהחברתיהתפקיד

סובלשמנזקיהקלוקלתבמסורתהתחילההיא
שפיינגולדקלקלה .היוםעדהישראליהתיאטרון

תש"ח,מחזאותחומרתה.מלואעלעומדלא
ה'סחבק'שלהחדשהבעבריתקהלהאלשדיברה

בשניםהתיאטרוןשפתלדילולרגמהוה'דחילק',
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עלמסוימתבמידהאותההמאיסהואףהבאות
אתיתרהבהתלהבותיותרמאוחרשקיבל Iהקהל
הפיוטייםמחזותיוואתאלתרמןשלכנרת""כנרת

יוצריםהםואלונישאלתרמןאלאאלוני.כיסיםשל
בידישנכתבהאףתש"ח,מחזאותחד-פעמיים.

היתרנתנהמיומנים,לפחותאומוכשריםסופרים
ספק·שפה,עילגימתחזים-למחזאים:שללדור

יותראףנחותיםטקסטיםהמייצריםעיתונאים

ועוד].ועודקמע""הרב["ערפל",גרועהמכתבה
פרקללימודחשובמקורהואבתיאטרוןתש"ח
בכללההישראליתהמחזאותבתולדותחשוב

אתהמלוויםהמכשוליםמןכמהאחרולהתחקות
מספריותרהרבההואהיום.עדהישראליהתיאטרון

על'סיפור'באמצעותלמקצוענים.ועיוןלימוד
פיינגולד Iבתיאטרוןהעצמאותמלחמתביטויי
המרתקותהתקופותאחתעלנוסףאורזורה

השבראתמתארהואלכךבנוסףהארץ.בתולדות
המפנהבנקודותהמסתמןוהחברתיהפוליטי

אחריהאידיאולוגיתההתגייסותשביןהמכריעות
ממנההבוטהההתנערותעדהעצמאותמלחמת

 •הימים.ששתמלחמתאחרי
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קשההתבגרות

הוצאתחוזר'גםהואהולךמיקרון:תמר
 , 2002קריאהסימןספרי ,המאוחדהקיבוץ

עמ' 175

הואהולךםיבספרהקרוןתמרשלהנובלותשתי
המתברג'הנערדמותאתבמרכזןמעמידותוחרזגם

מההרמוניההילדות,מתוםכורחועלהנפרד
שתימזו'זושונותןלמרותהמגוננת.המשפחתית

משכנעות,פסיכולוגיותהנמקותמציגותהנובלות
היטבוהקושרתהספרשםאתהנושאתזובייחוד

מתבגר:כלבחייהחשוביםהמעגליםשלושתאת
האהבה.וקשריהחברההמשפחה,

שניאתהמדרבנותהןוהסקרנותהאכזבההדבידות,

ועםהקשההקיוםעםלהתמודדותהמתבגרים
געגועשלבמצבנמצאיםשניהםומוות.חייםשאלות
עםהנתקמןכתוצאהולחסותלחוםנדלהבלתי
בעיקרהםוהקיפוחההזנחההחסות.נותןההורה

הואהולך"מיהנובלהגיבור Iניניושלחלקומנת
אביועםוהשטחיהרופףהקשררקעעלחוזר",גם

וכתוצאהלילה,עדמבוקרבעבודתוהטרוד
משתמט-המתהלאמוהעזיםומגעגועיומבדידותו

פרי Iפנימיעולםבתוךומתחפרהספרמביתניניו
המגביהעולם Iמשלוחוקיותובעלמפותחדמיון
החברתיתהמציאותלביןבינוהקיימתהמחיצהאת

אתמעליוהאבפורקדברשלבסופווהמשפחתית.
אחותובביתלהתגורראותוושולחבנוגידולנטל

במושב.

אתלמשל'מזכירים,הזאתבנובלהאחדיםפרטים
העיקריהגורםרביקוביץ:לדליה"עננים"הסיפור

שהתייתמהנורית,ביןהמנוכרתהיחסיםלמערכת
האבשלמבוכתוהואאביה,לבין , 6בגילמאמה
המתבגרת.בתושלהבעייתיותאתהבנתווחוסר
מתוךבריחוקבוחרהוא Iניניושללאביובדומה
מערכתהזמן.עםיסתדרשהכול'בתקווהידאוזלת
 1דודתוועםאביועםניניושלהמרוחקתהיחסים

פחותבצורהכיאםהיא,אףמזכירה Iאביואחות

ביןב"עננים"העכורההיחסיםמערכתאתחריפה,

אחותדודתהשהיאהחורגת,ואמהאביהלביןנורית
תמיכה,ללא Iלבדועצמואתמעצבניניואמה.
הפנימיעולמהנולדמצוקתהשמתוךכנורית,כמוהו
חייה.אתשמנחההסימנים""מערכתעםהעשיר

זמניתלתחנההממשיהביתהופךהמקריםבשני
שלעזיםברגשותטעוניםהסיפוריםשניבלב.ד

האופיינייםחברתיתמדחייהופחדבדידות

למתבגרים.
מכאיבות,פרידותשלשרשרתחווהניניו

-והאחרונה Iמאמוהיאמכולןוהקשהשהראשונה
הטראומהמןנגזריםוהרהוריומעשיוכל .מסבתו

מפשפשדמותה,אתמפניםהואהאם:מותשל
אתבזיכרונוולהחיותלקלוטבניסיוןבגדיהבארון

ואף Iיתפוגגובטרםהאימהיוחומהריחהדיוקנה,

יוםבהגיעוהאהובה.שמלתהאתקלהלשעהלובש
מתוודעהוא"ערוגות",הזרועב"גן"לבקרהיום

קשרמפתחהואמהםשנייםשעםשונים,לטיפוסים

נערה-רוחמה-רודהועםהקברןנחוםעםהדוק:

בעבורהמשמשהקברותשביתהרוס,מביתגילובת
גברים.עםאינטימימפגשמקום

לארוס,מוותביןמפגשלמקוםה"גן"הופךוכך
האמונהאתלהווה.עברוביןלגשמירוחניבין

הפטליסט,הקברןנחוםבניניונטעהמתיםבתחיית
לכווןומנסהנבוכים""מורהמעיןלילדהמשמש

השואהניצולהקברןיותר.טובלעתידמבטואת
ולסבתאלאםשגם Iהעברביןהחיבורנקודתהוא
 1דברשלבסופווהעתיד.ההווהלבין Iבוחלקיש

בעבורהצלהלעוגןהופךהואשדווקאפלאאין
לניניומלחמופורסהואסמליבאופןהילד.

עלנחיםפרפרים .אחריוהכרוכותולציפורים
לילדנמלים.בשיירתלהתבונןנמשךוהוא Iכתפיו

שומעמפיו .דרכואתשתאירגחליליתנותןהוא
התופת,מןהמופלאהיחלצותוסיפוראתניניו

האדום.לצבאוגיוסוביערותוהסתתרותובריחתו
נמלטולבסוףהקברןשלסיפורואתמפניםהילד

במושבהחייםשלהכפויההמסגרתמןהואגם
אהוביואלה"גן"אללשובתוכניתואתומגשים
נפשו.

(תחליףהחמורהגבעלהמפותלהבריחהבמסלול
 1פנטסטיגווןישובוואדיותבהריםהחסרה)לאם

ניניושלהליליתשהייתוכאח.דורגוטסקיהיתולי
אסוציאציהאצלומעוררתביערהחמורהעםבדרך

המלחמה.במהלךביערוסבתואמולהסתתרות
קיומועודבתאתכורךהואבגורל,האמונהבהשפעת
השואה.לאחראמושלהישרדותהבעובדת
האמונה-בביאת-המשיח-על-שלהרגוטסקיהמימוש

כשהילדמתרחשבה,דבקהקברןשנחום Iחמור
סבתושוההשבוהזקניםלביתהחמורהעםמגיע
כברשדעתההסבתא,למושיעה.משיםמבליוהופך

שמתוילדיהלביןניניוביןמבחינהאינהמשובשת,
הבלבולאתהילדמקבלדברשלבסופובשואה.

שלו.ב"אני"האבודותהזהויותאתלהתיךומוכןהזה
החמורה,עלרכובההסבתא,אליומצטרפתוכך
כאןלילה.באישוןבירושלים"הגן"אלמגיעיםוהם
כאשרומשעשעת,גרוטסקיתלסיטואציהעדיםאנו

קבורה,מלאכתשלבעיצומההשרוייםהקברנים,
בסברםהחמור'למראהבבהלהנפשםעלנמלטים
 ...העולםקץגםואיתרהגיעשהמשיח
הקברןמןהסבתא,מןהאם,מןהסופיתהפרידה

סופיתלהיפרדהמתברגאתמכשירההאב,מןוגם
בשואה,ששורשיוהאתמולשלהצלליםמעולם
חדשים,בחייםעוגןולהטילובאומללות,במוות

הקברות:בביתלראשונהפגששאותההילדהעם
 .המעגלנסרגכך

שונהבעולם"יפההכי"הנוףהשנייההנובלה
מתמודדשאיתןובבעיותבטון Iבזמןבמקום,

בגוףכתובההיאלקודמתה, _בניגודהמתבגר.
הראשונהבנובלההריאליזם.טהרתעלשלישי'
עם Iמתמשךאבלחווייתעםהתמודדותתוארה
עיקרהואילווהישרדות,שואהעלקיומיותשאלות

האכזריות,עםהקשההמפגשהואהזאתהנובלהשל
המבוגרים.עולםשמזמןוהסבל,האנושיתהשפלות

מורכבתחוזר"גםהואהולך"מישהנובלהלינראה
הריאלימןדקיםמעבריםבהשישזהבמובן Iיותר

ודכדוךמעצב-מתחלפותנימותיהגםלפנטסטי.
היא(שלעיתיםקונדסיתעיןולקריצתלהומור
הפנטסטיהמימןהמציאות).מחויבתואינהמוגזמת

התמימההילדותיתהראייהמשרידיבחלקונובע
ללאמנסהכשהואלמשלבילד'השתמרהשעוד

"גלותו"ממקוםלרוחמה-רודהמכתבלשלוחהצלחה
מהאלמנטיםחלקדואר","יונתבאמצעותבמושב,

למוטיביםהסיפורבמהלךהופכיםהפנטסטיים
הכחולים-החרוזיםכגוןמשמעות,בעליליריים
התרגשותברגעיהסבתאמעיניהמתגלגליםשקופים

והגחליליתהקברןאחרהכרוכההשחורההציפורוכן
דרכו.אתלהאירלילדמעניקשהוא
ההתמרדותאקסהואהזאתבנובלהשדומיננטימה

אודבנית.תחושהבפניסכרהואזהאקסכפוי.במצב

לממשניסיוןישהשנייההנובלהבסיוםזאת,לעומת
אבלההתבגרות.לגילהאופייניתאובדנית,תחושה

מספקתהעמקהאיןהראשונה,לנובלהבהשוואה
הזאת.התחושהליצירתשקדמוהנפשייםבתהליכים

במקוםמתרחשתבעולם"יפההכי"הנוףהנובלה
אמועםמגיעהמתבגרדודיהים.לחוףסמוךנופש

פגישהחוויתעובריםהשנייםבמושב.לנופש
המספרתבמקום.להינפששבאזוגעםמטלטלת
החד-הוריתהאםשלרגישותהאתבכשרוןחושפת
 1והשתלטןהיהירהבוטה, Iהזרהגברעםבמפגש

בנוכחותאחריה,הנמרציםמחיזוריומרפהשאינו

שלהכבושהפגיעותהגםנחשפתבמקביל •חברתו
וקנאתהרוחהמורתאתלהפגיןמעזהשאינההאשה,
מוחלטתתלותמתוךהרמוס.כבודהעלולמחות

להיכנענאלצתהיאמאשפתות,אותהשחילץבגבר
הקשה,חייהסיפוראתזריםבאוזניולספרלגחמותיו
לבו.טובעלתודההכרתגםבכךולהביע

למתרחשושמיעהראייהעדשהוא ,-12הבןדודי
אחריעוקב Iוהמנוכרהאכזרגריםהמכרבעולם
ביןהמפרידבקירחורדרךבהומציץשושנה

מציץהואהשנייהבפעםוהגברים.הנשיםמקלחות
הדגנאכלשבההמשותפת,הסעודהלאחרבה

הד:גרזיביןההשוואהשקיפות(אגב,רבשתשנלכד
מיותרת,קצתלינראיתהאשהכיבושלאמנות

10 
 279גליון



לבסוףנישאתכשאמואותה).לטשטשהיהואפשר
הבןאצלמתחדדותמורים,שלבזרועותיוכנועה
בעברששורשיההנטישה,וחרדתהדבידותתחושת

שושנהעםהזדהותומתחזקתבבדבדרחוק.הלא
כליהעמוסהשולחןלידמאחור'נטושהשנותרה

מיטיבהקרוןתמרשנאכל.הדגועצמותריקיםאוכל
אינהכאשרבעיקרובדידות,מבוכהמצבילעצב

אותןומוסרתלסיטואציותפרשנותמוסיפה
כנתינתן.

בפעםבשושנהמציץכשדודיהסעודה,למחרת
עדכברהואהמקלחת,בקירהחורדרךהשנייה
במתכווןבחרההמספרתאךהתאדבותה.לניסיון
כךאחרממלאכשהמתבגרלסיפור:אחרבסיום
להצילמוריםאתומזעיקההצלהשליחתפקידאת
-הפושרתתגובתולמראהנדהםהואשושנה,את
הגועשים.למיםלקפוץההחלטהבוגומלתואז
אפילומעודן'לירידוקנסוךהסיפוריםסיומיעל

נראההראשוןהסיפורלסיוםהרעיוןזאת,עםמרגש.
סובהואלכן"מודבק",ופחותיותראימננטילי

ומתבקשמובןשלכאורההסיום,מןיותרבעיני
משוםגםולוונכון'טבעיסיוםזהו .השניבסיפור
לשואהביחסוהמסרההרמוניתהפיוסנימת

מאחורנשאריםדברשלבסופואלהולניצוליה.
חייביםהחייםהצעיר:לדורהדרךאתומפנים

 •להימשך.

בן-דודיערה

םrגחבר

מאליומסתברלא

בקצבהשתמשה-19ההמאהשלהעברשירתאכן,
ומצילתיים,תוףשלובחרוזחייליםצעדתשל

החורגתמרוחהלהאצילביכולתהוהלהיבההתלהבה
החיים.נרגשתהפועםהלבעלוההמוני,האפורמן

כדיפשוטותבמיליםהשתמשהשלאחריההשירה
העברשלוהמליצההרמותהמיליםאתלדחוק
דומהבהיותהמיוחדותה,אתלהשרותוניסתה
הספרברק.ולהברקותהגשםשלהטבעילרשרוש

-פרוזהשאיננושמהלהוכיח,כאילורוצהשבידי
כלומרולקרוא,להמשיךלקוראגורםכןפיעלאף

שייכותואתמוכיח-בספרהכתובבטקסטלהשתתף
השירה.לעולם

הנההמקובל.מןרחוקיםשבספרהדימוייםגם

כשעוןניצבת /הרדומה,השמאלית,"ידילמשל:
<עמ'אחר"קדוםובזמןכעתשנתלשעתיק;קיר
הזעםיונת"בצאתהבא:בעמודהשירכל ,וכן ,) 22

ו~דמוועפר;שקקמומשוריין'/מצוהרהלבנה;
חלומות".
לטשטשבספרבאיםשבשפהמקובליםמושגים
שהיאשמיסה''שנתלקורא;הידועאתולהפוך

במניין-השביעיתהשנהאינה ,) 18<עמ'כותר-שיר

נפרעת,אינהוההלוואהמעודבלאהשדהבההשנים,
--כשמס"מידיךומיוחד:אחראישי'משהואלא

צינורותעלארוכותשורותשלושכתובות(כאן--
זההאהבה,אפילומטפס";צמח----שבור)וברז

כאןמבוטאתהחיים,בשירתהמקובלהאידיאל
עמי',אותךארגורמתי'"עדמקובלים:לאדבימויים
עודהמיזוגשוךאםמלדבוק;פסקתולאתמהת
 ,) 19<עמימר" Qומדוקר

בכלומשקל.חרוזנטולתשירהשזאתמאליומובן
הנה,משים;בליהשיריםלתוךאלהמתגנביםזאת,
הספר'שלהאחוריהשעראתהמעטרהשיריבבית
עםב"צוואר",הנגמרתהשנייה,השורהכחוזת

מעבר";"בעונתהמסתיימתהחמישיתהשורה

"שמץעםפתוחה""דלתהבתים:מתחרזים 8ובעמוד
כמולשון'משחקיהרבהבספרישמבוכה",של

<עמ'אין-דבר" /.דבראיןובחובך /ו"שב,ס"ישבת"

בספריש ,וכן .) 17<עמ'מלאך"לך"מהאו ,) 11
פועל:שיוצריםעצםשמותכמוחידושים,הרבה

 ,) 16<עמ'מתמערבת"ו"שמש ) 14<עמ'"להתמ~ן"

ותקשורתלפסיכולוגיהסטודנט-מלליסדרוראכן'
הנאהלוהגורמתבשפההקוראעםמתקשר-

 •חתחתים.דברךכיאםנפשית,

שתלשמואל

~ 
(f:\ 

c:::= 
=== ~1 ~ 

חלונותהוצאת ,משתברמלליס:דרור
עמ' 32 , 2003

לבן'עלואפוראפורעלבשחורכרוךמוזר'ספר
הספראתלקרואצריךה"משתבר",בשמוגםכמו

כדיהאחרון'לשירעדלדפדףלפחותאוכולו'
כךכללאזהמשתבר'למצב"להגיעכילהיווכח
להצמידפקודות,אוהוראותלקרואצריךפשוט",

--ידייםלפשוטאוזניך",עלידיך"כפותאת
-דק"ענףקצה"עללהימצא--עינייםלפקוח

הספר.בסוףהשיר,בסוףנקודה"שיתעבה,"עד-

אםיודעאיניניקוד'שבאין-המשורררצהמה

אתוקוראשבאנילומר?-נכוןאותוקוראאני
למצב"להגיעכיהידיעה,מתוךכרבהפעםהשיר'

אתקוראואניפשוט";כךכללאזהמשתבר'
שגםלדעתונוכחזאתרבשימתישכתבתיהשורות

בשיר.המסתברבכל"משתבר"אני
וכיפרוזהאינהששירהבכךלהרהרמתחילאני

למרותבייחודם,הנקראיםטבעיים,הלאהמשפטים
לנוגורמיםמובן'לאציפוריםלציוץדומיםשהם

לכלליבניגודכיידע,העברבשירת .הקוראהנאה.
 Licenciaקיימתשבפרוזה,משפסומבנהדקדוק

Poetica המתיריםמשלה,כלליםלהשיוצרת
כך.אותהיגדירשהקוראובלבדהאסוראת

 lrחציסןםקרוני
 ~ו-גוטאלקלעיקרן

 :.rקודישדפימאנגלית:

משיחים

מעשניםאלהנזיםנ~רנ~~ריםהאם -. -: . :.-• . . : -: . 
~ q נ;ת-.ז;ןמ~סהו~ןל~ק~ררי~

הע;לםאת ~~:.ששאחרי
 T T ••• • •: ••ך-

א;ר~זמהנ~מחי
• : • : -: T 

הנבאתיםמפגהםהאם -· .. -:• ... --
~ים wרי

שנים?מא;ת
•• T • 

הזה.היפההשיראתמגנדריםשאלהסימנישני
אלקלעי-גוטקרןואורגזמה.רבובריםגםוביש

ערש.שירלוושרההמיטהאתלסקסמרפדת
שנים.מאותאחריאובבוקריתעוררהסקס

 •אפשריהכולבסקס,כמובסקס,
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אלנקוהשגיא

 __#קוככיח
~~' :p ן:;; ת~~,ר~ ,ה:נ;:~וק \ 

שלהזםנחליהמית
 ...-ז ·•:---:•:

א.ןן.

~ל.י ?i*יןב~~ה q ,א~~ן
 ,ם~ ו:,~ד~דיג

רחש:פrזנשמע
• : T T --

 .ל;~וף

רחשנשמע ,לארזןקונכייהכשמצמידיםהעדה:
זהרהרווחהמיתוספיעלידועה.אינהשסיבתו

האוזן.בנימיהזורםהדםרחש

לילהפרפר

לילה,פרפרנכמ;
: -: --: T 

~jץיד זס~~~
 ,;שיו nמ~מזיע

-• -: T 

צפוניתמדיחאני  • :ד.- ••• ·:-

מכשה
:••• T 

אזמזם:פכש~י
: • -:-: T 

 .ן~;ל,~
 , ד~~~ ם~~נף;~~לצ;ל.ל
:פמיחדסס;ז.;נית:פבליטהנאחז

:• ::• T T • : • -: • • : ._• דI 

לגימ;תול;גם
: .. : . 

צ;ננ;ת.
1 

לילה.פרפרנכמ;
1 1 ---: T 

חלקלמתחיליםשירה

:פצ~דה.צ~דהמערב
 T I T ••ז :

השד;ז.לאתמע!ב
: -.. ... --: -

 •,:ול;ן iJ;ןמ~ת
i ן;לו:, ה:~~~י' 

שניב~נ~כל -: .. 
 ן~;פ:ר;נ~ן~ל~~ת

ו.:וסת

שא~לימה
-י:-

 .די~~

בסכנירןססרדנסהואאלנקרהשגיא

מבועהואהאהבה"מעין

תרעלה"של

והטיפשות,החכמותהבתולותהאנה:דון
הספדיההוצאת ,שיפמןסמדרמאנגלית:
עמ' 333 , 2003החדשה

הקנאהלחשושיכלשרב.זאתעשהפרימנחם
הגדולהבתרומתולנגוסיוכלולארכילההולכים
בעברית.הנקראתלסיפורת
והעריכה:שיפמן>(סמדרהתרגזםהדיוק,הקפידה,

המפורסםוהציורהספרגבעלהיסודיהניתוח
חשופתמכווצת(ילדהפרוידלוסייןשלוהמזעזע

תלויהקירועלפארות,רבלעציץסמרנהשת
ובעיקרמינית>:התעללותעלהמרמזגברימקטורן

המעולהברומןהפעםשבחרכפי ,שלוהבחירות
עללחשובקשההאנגלית.הקנדיתמהפרוזה
שלוהטיפשותהחכמותרש,בתולותהאפשרות

העטיפה>גבעל(ככתובהמרכזיהקנדיהמחזאי
רומןמאיתנו:נגרעהיה ) 1951(ילידהאנהרזן

העולםספרותבנדבכיביותרחשובשהוא
מנועיםהיוהרצינייםהעבריתוקוראיהעכשווית

 .ל,,גך wחהיהזהממנו:
מורכברומןהואוהטיפשותהחכמותהבתולות
החיצונייםתיאוריומבחינתפרטניביותר.

ולאמרגיעקטעבושאיןהפנימיים,והתהליכים
שיהא,ככלמוזרויהאאירועכלמזייפת.פיסקה
ובהקשריםבנסיבותהדעתעלומתקבלמסתבר

שאיןהשררגים,הטבעתיאורישלו.החד-פעמיים
מעורריםנידח,תוארשםשוםעלבהםלפסוח

דיאלוגיםשלמעולהסרפדהאנהבהירתהתפעלות,
מעשהכלשבהםפסיכולוגיים,לעומקיםהצולל
ספרותבכלכיאותולמחילהלחסדזוכהתועבה
נוצרית.ובעיקרסובה

ומרושתמאודדתיהספרשכן ,אמרתינוצרית

לאלגמריהואזאתעםנוצריות.בקונצפציות
ולאסרנסצנדנסליות,כמיהותבואין .רליגיוזי
אחראישישיחורבדיוקלאואףאלוהיםאהבת
שבסוריתפרוזהזוהיחושית.ועלמוחלטתישות
מסדרים,שלועוינותכנסייתיותמחלוקותבתוך

העתכלנוכחיםהמרכזיותהדמויותשלובתודעתן
האחתהבשורה.סיפוריוכלהקדושההאםישוע,

גיסיםמעשהומהלכתנוצריותלהארותנחשפת
ומצטרפתלמשיחנישאתהאחרתהכנרת.מיעל

לאגנוסנעקדיםקרבנותישוע.בתולותשללמנזר
אשםלרגשותאזוקיםוהכולאלוהים>(שהדאי

להנאתםשיפזמוותחתופרוסססנסיים.קתוליים
מפזמיםהםהאדם,כאחדהפזמוניםממצעדילחנים

הכותרתאףכנסייתיים.חגמזמורילעצמם
נטולהוהטיפשות"החכמות"הבתולות

העלמותעלהמספרתהנוצרית,מהליטורגיקה
שללבואובציפייהנרותיהןאתהמבזבזותהפתיות
עליעלהלאדרכיםתאונתשלובמקרההמשיח.
להגןהצדקניתהנוצריתהראייהעדתשלדעתה

מנתעלהאמתאתתעוותהיאמאשם,החףעל

שלההכנסייהאתשפוקדזהאתולבקרתלזברת
ישרליגיוזיותלא ,שאמרתיהואהאשם.בוכיאף
כיתתיות.תיאולוגיותמחלוקותאלא ,כאן

 ,אורכולכלדכדוךומשרהרוחבכאותרוויהרומן
סבריאתהמבעתיםההשפלהבחלומותמראשיתו
שלונמשכתההולכתגסיסתםועדהעריריהקשיש
האיידס.נגרעי ,אהובווהאליריימרנד
שבוע,בןבהורההספרמתרחשמבנהומבחינת

הדמויותכלשלחייהןמשךעלמשתרעכשהוא
אתמפזרשהואתוךהפרסים,לפרסיעד

שלהראשונהבמחציתומרתק.פיזורהאינפורמציה
משפחהלכלבלעדייםפרקיםהמחרבמקדישהרומן

יודע,סדםהקוראביניהןהחוסיםשעלרלוונטית,
מוקדמיםבגילויים ,בעתומידעכלחושףהוא

אתמשרתהופעתםשסדרמאוחרים,וגילויים
הואהמשפחותביןמלכתחילהשמשלבמההמתח.
המרכזתנידחתקנדיתעיירהזוהיבלב.דהאתר

הקרדינלייםהנוצרייםהחטאיםכלאתבתוכה
נמוכה.בורגנותשללכאורהשכיחיםאנשיםבקרב
אלאחטאה,נינוחבאיזוולאומארס,סחישלשפע

שבה ,אנושירשערוויהאומללהבפרובינציה
כגהינום.נדמיתהיאזהרעםמתרחש,לאמאומה

כאמורהמתפתחותהשונות,המקבילותהעלילות
שבומשולב,לסיפורומתנקזותזורמותבמנותק,

ואבירהנערצתאמרשלקרבנם ,האדיפליסברי
עלמנוצלושאדלרצח,מעשהלפניעומד ,הרודני

מיניתהתעללותחווהרגיסהומר ,נבזיחורגאבידי
ברכותומזעזעאינצסס ,הביולוגיאביהמצד

בארבעהאנהדוןכאןריכזכאילו ,ובחיבתו
מעוררותהעוולותכלאתנבחרותמשפחות
אולסנסציוניותנטייהכלבלאזהוכלהפלצות,

 ,החברתיהרומןכימתבררמהרהעד .לפורנורגפיה
פשעוןגםלמעשההואהזהוהפסיכואנליטיהדתי
והנידוןומרוחם,מוכרהפושעשבונשימה,עותק

מכליותרלקוראיםחשוביםושניהם ,ונחמלמוכר
פר-סה.בלשיתבסיפורתהמוביליםהרצחמעשי
שהמתאכזריםהעודבהזומכליותרשמזעזעמה

בנילעולםהםוהמכאיבים,הפוגעיםוהמתעללים,
הורהקייםואיכשהו ,ביותרוהקרוביםהמשפחה
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ימינווערצבימשנתי .וגאולהמשיחיותמיניות,

שטיו,לאסףשוהם,גיוראש.ברנע,,יוסישיאליבהשתתפות:רב-שיח

גילוישלםשיחשי:אלישלספרועל
ובלתיחדשההיסטוריה-עריות

ה pבםיסםיהםיניהיסודשלצמונזרת
ידיעותבהוצאתהיהודית,המשיחית

עמ' 520 , 2002חמדספריאחרונות,

אתההתודותבחלקמהסוף.נתחילברבע:יוסי
רציתילרשותך.עמדושלאמיאתגםמזכיר

כחוקרבפניך'עמדוקשיים'אילויותרלהיבן
עצמאי.

מעודיעלי.מקובללא'חוקר'המושגשי:אלי
גםמרהובאותהחקירותמשרדניהלתילא

בכלל'מדעןאויהדות,מדעןעצמירואהאיני
ואיןכלשהימחקרמעבדתברשותיאיןשכן
מיסטיקהשלל'מדעןלהפוךיומרהכללי

כתיבתוהזה,הספרשלהמאבקיהודית'.

הם-התקבלותוותהליךלאורוהוצאתו
אפיקשלהלגיטימיותעלמאבקשלסיפור
עיוניספרלכתובהזכותעלמסוים.כתיבה

רומנטירומןשאינוספרותית,איכותבעל
מעונייןאינווגםבדיונינרטיבעלנעול

אמיתותלוישזאתובכלמדעית,בתווית
הםבהשקרווהדבריםהמציאות •עצמומשל

והסיפור ,ביותרהפנטסטיהבדיוניהרומן

 .נהדררומןהואהשבתאי

עצמך?אתמגדיראתהאיךיוסי:

הזההמגרשעללכתובשמנסהכמישהואלי:
ספרותביןההומניסטיים,המקצועותשל

מכווןעירובמתוךלשירה,להגות, ,לעיון
חייבתיצירהמדועשונים.גלאורכישל

להיותחייבתהיאמדועעצמה?אתלהגדיר
בהגיענומדוערומנטי?רומןאויבשמחקראו

שאירעהותוססתצבעוניתמרתקת,לפרשה

הדבריםאתלצנזרישהיסטורית,במציאות

שייראוכדי ,ענייןלחסריאותםולהפוך
שאינהכתיבהלכתובאפשראילמהכמדע?
עללוותרבלימוחלטבדיונינרטיבבגדר

 ?ספרותיותיכולות
אינואדםאםהישראלית,העיוןבספרות
 ,מחקרממכוןמעותשלבשקיתמצטייד
בידושיעלההסיכויים ,עיזבוןאוירושה
הםמשמעותיבהיקףעיוןספרלהפיק

העיוןספרותמרביתזה,רקעעלאפסיים.
שאינהמסובסדת,ספרותהיאהישראלית

משרתתאלאהקורא,אתלענייןמשתדלת
ואליטיסטיים,חרבתייםפוליטיים,אינטרסים
מתוךאחרים.אוכאלהפטרונייםמטעמים

בלתיאיכותיעיוןספרשלההפקה,עצםכך
בתחוםאפשרית.בלתיכמעטבישראלתלוי

מנסיםכאןשכן ,יותרקשהאףהמצבהיהדות

חינוכיותמסוימות,תרבותתדמיותלהציג

פילנטרופיםבפניבעיקרואחרות,

לספקמנסהשאתההסחורהואםמהתפוצות:

הואהסיכויהאלה,הדרישותעלעונהאינה

אנושי.בלתיכמעטוהמאמץאפסיכמעט

דווקאמיוחדיםבמחסומיםנתקלתהאםיוסי:
 ?השבתאותעלשלךבמחקר

עברוהשבתאותשלהראשיותהתעודותרוב
ספרים,שרפתכתבים,<העלמתצנזורה
לאורךונו')אי-פרסוםשתיקה,משמעת

עדנמשכתהזאתוהצנזורהממושכתתקופה

היום.

שלאדבריםישהאםהכוונה?למהיוסי:

אותם?לקבלעליךשהקשולקבל?הצלחת

בדיוק ,למשללפירוט,להיכנסבליאלי:
מסוימת,ציבוריתלספרייהכשהגעתי

יאורייתתלאזו .הועלמוטקסטים
פראנויה.שלמקרהלאוגםקונספירציה

שהיוכתביםבסיסיות,בתעודותמדובר

והמיסטיקההמשיחיותתולדותאתמציגים
מוצפניםוהםלגמרישונהבאורחהיהודית

רואה.מאין

מאיזהלהעירהמקוםכאןשוחם:גיוראפרופי
אלי.שלבעבודהשליהענייןנובעכיוון

בחריג,הואשעיסוקישניםעשרות

הממוס.דלמערךשלוובקשרשלובפונקציות
שליוהטענהבסטייה.עוסקאניבעצם,

שמרביתהיא,קרופוסקין><בעקבות

מחוץנעשוהתחומים,בכלהחידושים,

לאהםהחדשניםבאקדמיהוגםלאקדמיה.
 .המרכזיבמערך

שמישהוככלכימפורשות,אומרקרופוטקין
המבנהבתוךלהיותשלוהסיכוי ,יותרחדשן

בספרי •יותרקטןהואהממסדשלהמרכזי

העוסק-ירה ,rויטסיהיםרוין,-האחרון

מראהאני ,גרךואן ,ארסוז'נה, ,בקראווג'ו

היותמידתחום,בכלהחדשנים,שמרבית
לראותיכולאתהדביעדברקודחויים.חריגים

המקרהאתרואהאבישלהם.העוצמהאת
הזאת.מהתופעהכחלקאלישל

'המשולשבפרקבהתחלה, ,אלייוסי:
מבקשתהעיקריתהתיזההגואל'הרומנטי
מאחוריהעומדהמרכזיהגורםכילהראות
הגורםהואהשבתאותשלהמשיחיתהתפיסה
אתההספר.מטפלשבההתיזהגםזאתהמיני.
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התיזה?אתלפרושיכול

הרמהרמות.ממספרמורכבתהתיזהאלי:
השאלהעללענותאמורהשלההבסיסית
הגדוללספרובהקדמהשלום,גרשםשהציב

חייו.בימיהשבתאיתוהתנועהצבישבתיעל
חיתהמחקרובפתיחתאותושהעסיקההשאלה

שללנפיצותהראשיהגורםבעצםמה-
של-הממדיםבשניהשבתאיתהבשורה

במרחבכלומרבמרחב, .הזמןושלהמרחב
צפון-שביןבמרחקיםהיהודיותהקהילות
בשתי ,בזמןולמזרח-אירופהאפריקה
התפשטותשלהעצומהבמהירותא.בחינות:
אתכבשהשממנההנידחת,מעזההבשורה

חודשיםבמהלךבעולםהיהודיותהקהילות
ב.טלקומוניקציה.אמצעיכלללאספורים,
הנוגעזהכלומר ,הזמןשלהשניהממד

והמחתרתיתהכיתתיתבתקופהלשבתאות
משיחיתכתופעהשנמשכהשלה,הארוכה
מותואחרישניםמאותייחודית,מיסטית

התנועהשלהמוכתרהמשיחשלבגלות
פניםבבושתדתואתוהמירשהשתמדולאחר

מוחלטתאכזבהלאחר ,כלומרלכאורה.
ההיסטוריתהמציאותברמת ,כביכול

לשאלתהציבששלוםהתשובההפשוטה.
קבלתהיאה"מרכזי"אוה"ראשי"הגורם
דתיהיההראשיהגורם ,בעיניו .האר"י

האר"יקבלתאתהציבהואובתוכו ,רוחני
הקבלההלבבות.אתשהכשירכמה

בתוךאלגנטיבאורחהועמדההלוריאנית
"הזרמיםמפתשלהנהירההקוויתהפרישה

ספרוככותרהיהודית",במיסטיקההעיקריים

החדשההקבלהנתפסהוכךהמבריק,האנגלי
ומן ,ספרדלגירושכתגובהמצפת,שיצאה

לקליטתהכרקע ,הזמןלולאתשלהשניהעבר
הזאתהתשובההשבתאית.הבשורהשל

המחקרברמתכבר ,מאודכבעייתיתמתגלית
מודעהיהשלום ,כלומר .עצמושלוםשל

מודעובעצםשלההקשהלבעייתיות
שבה.הפנימיתהסתירהלפוטנציאל

הבעייתיותלהמחשתהבולטותהדרכיםאחת
צבי.שבתישללדמותונוגעתהתיזהשל

היה,השבתאיתהבשורהבמרכזשעמדהאיש

קבלתשלמאודקטןמעריץהמעטה,בלשון
בלתילשוןשחיתהבלשונו,האר"י,

שלה,הניסוחברמתבמובהקאינטלקטואלית
בגרימתהאר"יקבלתאתהאשיםהוא

אחרתבהתנסחות .בתודעתוגדוליםבלבולים
שלמפוארתמרכבההרכיבשהאר"י ,אמר

אמרלאאבל ,מאודגדולמכניקבליאפרט
כלומרהזאת.המרכבהעלרוכבבעצםמילנו

עםמוחשיאישיקשרחיפשצבישבתי

מצעלגביוהיוותהלאהאר"יקבלתהאלוהות.
היא-אינטלקטואליהתבוננותלמסעמפתה
בוודאי .מדיכבדה ,לטעמומדיסבוכהחיתה

החלקלגביגורםמהווהאינההאר"ישקבלת
הנוגעתהבחינהזוהזמן.שאלתשלהשני
הכיתתית.המחתרתבתקופתהשבתאילמשך

מוצאיםאנוהזאת,הארוכההחביוןבתקופת

הדונמה,כתבניבטורקיה,המאמיניםכי

אחיהםואילומהם,נשתנתההעבריתידיעת
דתםשהמירוהפראנקיסטיםלאמונה,
לאגןאיתםלקחתיכלולאכלללנצרות,
ארונותאתהפולניתהכנסייהשלהטבילה
חיבהחיתהלאלפראנקהלוריאניים;הספרים
לקרוענטההואקודש.לספרימיוחדת
אתעליהםלהניחאותם,לשרוףספרים,
הספרותאפילועליהם.ולדרוךישבנו

 .עליוחביבהבהכרחחיתהלאהשבתאית

בשריפתתרומההריםהואשוחם:פרופ'

כתבים?

 .שלוהטריפהיולאכתוביםטקסטיםאלי:
אינההאר"יקבלתשלהזאתהתשובהלכן

שלהתלמידיםודבורמספקת,תשובהמהווה
התיזהעלגדוליםמערעריםקמושלום

כתגובההלוריאניתהקבלהאתהמציבה
השבתאית.להתפרצותוכרקעספרדגירושל

-לנסחשניסיתיהאלטרנטיביתהתשובה
המיניתהתשובההיא-ביותרהכלליתברמה
השבתאית,הבשורהמראשיתשמסתמןכגורם

מןאחתשהיה ,הקטיניםנישואיבגל
שלהאקסטטיבשלבהבולטותהתופעות
הגאולה.בשורת

מתי?יוסי:

הקריירהשנתהגדולה,השיאבשנתאלי:
שבגלל , 1666הגאולה,שנתהיאהגדולה,

גםעזותתקוותבהנתלוהמספרייםנתוניה
הראוישמןחשבוהמאמיניםהנוצרי.בעולם
כדרךהנשמותאוצרמאגראתלמצות
באמצעותיבוצעזהומיצויהגאולה.להאצת

ויביאושיזדווגוקטינים,נישואישלהמוניגל

להקדמתובכךלעולםהנשמותכללירידת
התסיסהביןזיקהיצרשהדברברורהישועה.

כךומתוךהכלולות,שמחתלביןהמשיחית
הילולהלמעיןהגואלבואעלהידיעההפכה

בקהילות.המוניתבאקסטזההגובלתארוטית
הקדושהזיווגביןלגאולה,החתונהיבןהזיקה

הבשורהבראשיתכברניכרתלישועה,
והערגהישועלהדיבורכאשרהנוצרית,

כךוהרי ,החתןאללציפייהנדמיםלבואו

הטובה.הבשורהשלהבתולותבמשלינאמר
שללכאורהוהתקניההתחלתיבשלבכבר

החושניהריגושמופיעהשבתאית,הבשורה

נבואהשללתופעהבהמשךשמתגלגל
נשים,קטינים,הדיוטות,נבואתאקסטטית,

ניכרתכאןוכיו"ב.גוייםשפחות,רווקים,

 (ו:

~ -== === ~1 ~ 

שלהארוטיגושהריביןהברורהההשקה
לנוכחההתלהמותלביןהחתונהשמחת
כאשר ,מכןשלאחרבשליבםהגאולה.בשורת
סתום,למבוימתומרנתהשבתאיתהבשורה
ביןנמנעתהבלתימההתנגשותכתוצאה
שיצאהוהאופטימיתהזריזההגאולההבטחת
האימפריהשלהעוצמהלביןמעזה

לערוץהמיניהרכיבנהפךאזהעות'מאנית,
הערוציםכלשהרי .האפשריהעיקריהמימוש
בפניכמעטהרמטיתנחסמיםהאחרים

מערכהלנהליכוללאצבישבתיהמאמינים;
הפטנט .השרלטןמולמשמעותיתצבאית
שנתןהזמירות,נעיםהגואלשלהזההתמים
שירותשמכוח-עליוהתנבאהעזתי

יעוףהכתר ,השרלטןבפנישישמיעותשבחות
ראשואלהשרלטןמראשוירדבאווירכביכול

 ,עבדלאהזההקסוםהפטנט ,צבישבתישל
היהודיםהעברתשלטיגיסהלווהערוץ

קליםענניםעלנשריםכנפיעלומיטלטליהם
הערוץ .עבדלאהואאף-הקודשלארץ

הבשורהלמימוששנותרהמשמעותי
ההלכהשלעורךהשולחןולהיפוךהמשיחית

הערוץהמינית.המהפכהמימוששלזההיה
השבתאיים,השלביםכללאורךנמשךהזה

שלושהעללדבראפשרגסהובחלוקה
שבתישלבחייוהתנועהשלהשלבשלבים:

לאיסלאםשהגיעוהמאמיניםשל,השלבצבי
האלההשלביםלאורךהפראנקיסטי.והשלב
 ,המינירבכיבומתגברתהולכתהסלמהניכרת

-4י
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הזההרכיבוהמגוון.ההעזההמינון,מבחינת

שלבביוגרפיהוהולכתגוברתבעוצמהניכר
שלביה.כללאורךצבישבתי

התיזה?שלהשנייההרמהמהיוסי:

התשובהשלהכלליתהרמהכאשראלי:
היותרהרמההמינית,בתיזהכלולהשהצעתי

קוראשאניבמהממוקדתספציפית

 ,והפאליתהפסיכו-סקסואליתיאוריה'חת
שניתןהטענה ,כלומרהמשיחיות.להבנת
המשיחיותבתולדותשוניםשלביםלהבין

-ואחריההשבתאותלפני-היהודית
הנפשיתהבחינהשלשילובבאמצעות

גאולהככליהזכרותעלוההדגשוהמינית
היסודספירתעםזיהויהמחמת ,ראשי

במימושזוספירהשלהמרכזיותפקידה
הנקבית.לשכינההמשיחשביןביחסהגאולה
ספציפית,היותרהשלישית,והרמה

שלהמייסדהאבשלגרפיהבניווהממוקדת
להקוראשאניבתיאוריהכרוכההתנועה,
המכורה','תיאורית

כלומר?יוסי:

המרכזיתעודהבתעולהייןהעבאלי:
שניסיתיהתנועה,מראשיתהפורמטיבית

אברהםמראהאיגרתקרימחדש,להציג
כביכולקדומהאפוקליפטיתתעודה-החסיד

בידישנכתבהכלומררגפית,פסבדואפיאך

מאחדעתיקכמקורידיועלשהוצגההגם ,נתן
עלהמתנבאהביניים,בימיאשכנזמחסידי

באחריתהמשיח.כעלצבימרדכיבןשבתי
מפתח,משפטמופיעשם,המתוארהחזירן

שנה-350כבמשךהחוקריםבפנישעמד

למאורעמכרעתעדותמהווהולדעתי
מדוברהקטין.צביבשבתישבוצעטראומטי

קשה,פתולוגיתמיניתהתעללותשלבאקס
זה .ופדופיליהומוסקסואליאופיבעלת
שלבביוגרפיההפורמטיביהמהלךלדעתי
חריגותשלחותםעליוהטביעשכןציב,שבתי

ההשתלשלותכלהפיכה.ובלתימכרעת
שרשרתמהווהמכןלאחרבאישיותוהמוזרה

ניסיתי ,כךמתוךהזה.למאורעתגובותשל
שללחלוטיןשונהתפיסהבספרלהציג

מיניתהתעללותשלכדרמההשבתאות,
עללדברנהוגהיהעכשיועדמחזורית.
כחלקהגאולהלשםהחטאלתהומותהירידה
בהשראהאנכרוניסטיתרומנטיתמגישה

אחדהיהשדהפנחסואשרניטשיאנית,

הישראליתבספרותשלההבולטיםהמבטאים
החדשה.

מבעדלאהדבריםאתלהביןרציתיאני
 ,עצמוהאישדרךאלאהרעיונות,לתולדות

אפרכהאתקראלאצבישבתיוהרי
לאואף ,כפשלהחייםאתאוזרתוסתרא,

 ,צבישבתי ,להערכתישלום.שלספרואת
ותחושתמיניתהתעללותבילדותושערבכמי

הנפשית,בתודעתוקובעההקורבןתודעת

מן .לפיצויושאיפהקיפוחשלתחושהפיתח
כתובהמכרעתבעדותכילזכורהראוי

 :" ...אדםלבנידבריודיע"ולאבפירוש:
משמעתעלשמרהקטיןהקורבןמשמע

המכרעתהעוולתחושתמכאןשתיקה.
היהדותנגדמגיששהואהפיצוייםודרישת

אותוהמובילהקדמוןהמניעומכאןהרבנית
המוסדיהמערךואתהדיניםאתלשבור

ההתעללות.אתשאפשרו
שלטקסטואליניתוחהבאתישלאנגדיטענו

בראשיתומבוססהמחקר-חדשותתעודות

שמעטיםידבכתביהמצויותתעודותשתיעל
ודבריהעזתילנתןהבריאהספר-בהןעסקו
להבנתנוגעתהשאלהאבלפראנק.שלהאדון
הגלויותהתעודותבאחתהבסיסית,הנקרא

השבתאות,בתולדותביותרוהידועות
ומובאתהמיניתהטראומהאתהאוצרת

שלום.שלבספרווכלשונהככתבה

 ?הזאתלעדותוהרקעהדבריםמקורמהויוסי:

החסידאברהםבמראהמצויההעדותאלי:
התוודות:עלמבוססתוהיאהעזתינתןשל

המכרעתבפגישתוצבישבתישערךהווידוי

אליובאהואשלוםלפיכאשרבעזה.נתןעם
תרפואיטי.מטפלמיןכאלפסיכולוג,כאל

שבאלומראפשר-21ההמאהשלבמושגים
(באופן .כלשהו'באבא'או ,הילרכאלאליו

לזמןהיוםקרוביםיותראנחנו ,פרדוקסלי
באמצעשלוםמאשרהשבתאותשלההווה
הדבריםאתלקרבאזשביקש ,-20ההמאה

פגישה,באותהבי,)מודרקוראשללתודעתו

עלכנראהסיפרובדבריונתןבפניהתוודה
אלא .בילדותולושאירעהזההנוראהדבר
'אקמול',או'פרוזק'לוהציעלאשנתן
גרסאלא ,לנורמלישיהפכוטיפול ,כלומר

מיוסרקורכןצבישבתישלהיותושדווקא
התגליתועל .הגואללהיותוהעדותהיא

הבנייןכללמעשהמיוסדהזאתהדיאלקטית
 ,נתןשהעמידהעצומהבתאיתחשהקבלהשל

והקלקולהפגםתודעתעלדווקאהמבוססת
צבי.שבשבתי

ביןהדדיותהשפעותקיימותהאםיוסי:

באיסלא~אחרותתנועותלביןהשבתאות

ובנצרות?

שלההשוואתילעניין ,למשל .כןאלי:
יצא 2002שנתסוףלקראתשבתאות-נצרות:

באנגליהשחולל BBCה·שלתעודהתחקיר
אתמחדשהעלההתחקיררבתי.שערורייה

הקדושהמריםשלהבתוליןדוגמתשאלת
כברשעלתההטענה,אתהזכירכךומתוך

לפיההקדומה,היהודיתהפולמוסבספרות
רומאי.חיילבידיבנעוריהנאנסהבעצםמרים

מחקריםיסודעלכאןהתבססההזוהטענה
צאתאחריממששהתפרסם ,התחקירחדשים.

שלבצירההשוואתיהממדאתמחזק ,הספר

לאעסקוואחריםשלוםגם-נצרות.שבתאות
לאאבל ,הבין-דתיההשוואתיבממדמעט

ביתרעכשיוהעולההמהותיתבנקודהעסקו
המשיחיותהמסורותשתילפיה,תוקף,
מתפתחותהנצרות,וגםהיהדותגםהאלה,

שלאקסהסובבתמיסטיפיקציהשלמתופעה
עכשיומתבונןאתהאםמינית.עבריינות

השבתאות,ועלהנצרותעלחדשהבראייה
דמותמופיעההתנועותשבשתירואהאתה

בקדםאושלוהביורגפיהשבראשית ,גואלשל
שלטראומטיתחוויהמתרחשתביורגפיה,

נפשיתכתגובהנוצרתהמיסטיפיקציהאונס.

ברמהעימולהתמודדניתןשלאלאקס,
מופיעהמכךוכתוצאההישירה.הקיומית

שמתפתחתגואלשלדמותהדתיותבמסורות
 ,אחרמזרעשנולדאחדמינית,מעבריינות

דיניםלהפרתהמטיףאלוהים,לדמוישנהפך
האשכנזייהשרהבזונה.מתקשרואשר

במסורתהמגדליתמריםהשבתאית,במסורת

היאמכךהעולההמשמעותהנוצרית.

הגואלדמותשלהרצון ,למשלאינסופית.
שלוהמשיכההדתיים,החוקיםאתלשבור

בשתימינית,מבחינהחריגותלדמויות
העולםכמלךשלוהעצמיתהזהותהמסורות,

הגואלעלהדיבורמכאןהייסורים.וכבעל
ושונה.חריג ,זריסודבושישכמי

להתייחס?רוציםאתםהאםוגיורא,אסףיוסי:

אלי.שלתפיסתועלחולקאנישוחם:פרופ'
מערכתבאותההתעמקתיהאחרוניםבספרי

 ,<למשלגנוסיסשנקראמהשלאנטינומית
אתרואהאניהביבים>.דרךאגולהבספרי
רקהיאכשהמיניותרצף,כלרוחבהדברים

הדתהגנוסיס: ,למשלהתופעות.מןאחת
ביהדות.בהעסקולאשכמעטהגנוסטית

דואליבאופןהעולםשלבחלוקהמדובר
והטוב,הרערשויות,שתי-לחלוטין
הדואליזם .מזוזונפרדותבעולם,השולטות
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לפניהשניבאלףעודהתחילהרדיקלי
המקדש,ביתחורבןלאחרואצלנוהספירה,

השאלה:אתוהציבנוראית,קטסטרופהשהיה
לכךהיולהיחרב?לביתומאפשראלוהיםאיך
הנצרות:שלהפתרוןהיהפתרונות.כמה

הפתרוןיכול.כלאינואלוהיםצלוב,אלוהים
רבישלהמהפכניהפתרוןהואהיהדותשל

הפתרונותאחדהואשלדעתי ,זכאיבןיוחנן
היאהיהדותשלהמולדתביותר:האמיצים
שלהקיוםלמקורהופכתהתורההתורה.
מיהשלישית:הצורההיאהגנוסיסהיהדות.
אלוהיםאינוהמקדשביתלהחרבתשגרם
התפשטהגנוסיסהרע.אלוהיםאלאהטוב

שאליתפיסותמיניכלישהתיכון.במזרח
מיניכלהתפתחובנצרותאותן.הזכיר

 ,למשלהאיסקריותאנטינומיות,תנועות
אתהנפלא.דברזהישועשלהיותהגורסות

לקחתאתה ,אליךמתפלליםכולם ,טהור
יהודהשלהבגידהבליאבל ,עליךהאשמהאת
משיח.להיותהיהיכוללאקריותאיש

 ,גדסראינואחדאףקריותאישוליהודה
קריות>.(אישהאיסקריותלהוציא
ההיסטוריה,כללאורךהתופעהאתרואים
מכןלאחריצירה,ספר ,היהודיהגנוסיסדרך

במזרחשהתפתחוהבוגומיליםהאכיליסטים,
 ,יותרמאוחרבשלבהבינייםמימיאירופה,

צרפת.בדרוםשחיווהקטרים,

והיופיהחטאקידוששלהענייןלמעשהזה
 ,יותררבכיעור ,יותרכאבשישככלהמדוזי:

באמנות,גםמקובלהדבריופי.יותריש
בסךואחרים.ז'נה ,בודלושלהרוע""פרחי
רצףמערךשלאחדביטויהיאהמיניותהכול
גדול.

 ?מערךאיזהיוסי:

אנטינומיות,שלרצף,שלשוחם:פדופ'
וזההמתרס.שלהשניבצדלחיות ,כלומר
בהפרתפראנק,יעקבאצללקיצוניותמגיע
לראותאפשראיעריות.בגילויתורה,דברי
מההקשרבמנותקהזאתהתופעהאת

שתחילתו ,האנטי-נורמטיבי ,האנטינומי
שהמיןאופנים,מיניבכלוביטויובגנוסיס

מהם.אחדרקהוא

ובשבתאותבנצרותקודםעסקנואלי:
אתעכשיוהזכירשלמהביניהן.ובהקבלה

שהדמותלזכורחשובקריות.אישיהודה
רקעעלישושלהביורגפיתדברמהמתפתחת

ישוביןהעימותכלומרמובהק,ארוטימוקד
הערצהשלממחווהנובעקריותאישליהודה
דגליואתכשסכההמגדליתמדיםשביצעה

אישיהודהשלהסוציאליתהמחאהבבושם;
בזבוזבעיניושנראהמהכנגדכוונהקריות

 ,תמידענייםיהיובאומרו:השיבישוואילו
ומכאןבגופי;לעדביניכםאשארלאאניאבל

לאהובההגואלביןהארוטיהמגעעלההדגש
אישיהודהשלהזאתהדמות .אותוהמעריצה

שלבתקבולתמדהימהבגרסהחוזרתקריות
 ,הכהןנחמיהשלבאישיותוהשבתאיתהדרמה
שםעוז.במגדלצבישבתיאללרגלשעולה
לושישביניהם,ואישיקשהעימותמתפתח
מרתקים.צדדים

דיברששלמההגנוסטיהקטעמקום,מכל
 ,השלישיבשלבבעוצמהמתפתחעליו

כאשרבשבתאות, ,הפראנקיסטי ,המאוחר

עצמוראהפראנקשיעקבלהגידבעצםאפשר
הזרההאלוהותאחרת.אלוהותשלכנציגה
'האחשלשלםלוגימיתרבמערךכרוכה
הגדול''האחמלכותביןהקשריםהגדול'.
הפראנקיסטיםוהאחיותהאחיםלעדת

 ,לומראפשרכמעט-בסיסעלמושתתים
בשירותיםחליפיןסחרשל-לפחותבעיני

נערכתפראנק,שלבחזונו ,כלומרמיניים.
אנשילביןוהאחיותהאחיםביןהתחברות

כאןשהוצבהמערךכל .האחרהאחמלכות
בהמשךהמביאמובהק,גנוסטימערךהוא

 ,לכןמוחלטת.להתפרצותהמיניהרכיבאת
הואהדגישששלמההגנוסטיהיסודבאמת,
לתיזהבהחלטמתחברזאת,ועם ,מאודחשוב

כלמגיעיםבפראנקיזםודווקאהמינית.
בשניהאחרונותהמסקנותלכללהדברים

הדגישששלמההגנוסטיהאלה.המהלכים
ענייןשזהחושבאניכאן.שעולהוהמיני

הדגשים.

ששלמהלמהביחסהערותכמהשטיקל:אסף
ההוויהאוהגנוסטיתהמחשבהרוח .אמר

יותראופחותבצורהקיימותהגנוסטית

 .לנוהמוכרתההיסטוריהכללאורךרציפה
תנועותהיוכן.לפנישגםלהניחוסביר

כמההפרסית,מהתפיסההחלגנוסטיות,
החלהנוצרים,ספירתלפנישניםמאות

הבית,חורבןסביבהגנוסטיתבהתפרצות

ניהלהאחתשכלכתות,עשרותוכמה
הביניים,בימיהמשךאחרת,אוכזופרקטיקה

והקטריות.גומיליותהבויתרתחב
מלכתחילההוקמההנוצרית(האינקוויזיציה

אחריורקהגנוסטיתבמינותלטפלכדי
לטפלהתפנואיש,כמיליוןושרפושסיימו

הרבהבאופןאמנם,ביהדות.גםכךיבהודים).

הנומיסטיתההגמוניהלאורצנוע,יותר
קבלתביןהחיבורמצוילדעתיכאןביהדות.
ייבאההאר"יקבלתהשבתאות.לביןהאר"י

שמדוברלצייןצריךושוב,מסוים,יבוא
אחת.בבתשקרהמשהולאזה ,בתהליך
בספרשתחילתובקבלה,מסויםתהליך
אתהאחורית'ו'בדלתלאטשהכניס ,הזוהר

נתנהיתהלוריאנהקבלההיהדות.אלהגנוסיס
בשבתאות,שהמשכו ,למהלךתוקףמשנה
ביותרהאפשריתיותהקיצובלכדיועד

שזהמשוםהלאה,המשיךשלאבפראנקיזם,
משמעותם.אתמאבדיםהדבריםשבוהגבול
העיקריתהבעיה ,לדעתי :כלליתהערהועוד
הפרדוקסלית.למציאותחסיםיימתאיך-היא

 .ו,:
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 1666 ,צבישבתי

מיניבכלסתירותישבמציאות ,כלומר
הזרמיםבכלביטוילידיבאזהמישורים.
מדבראניהמזרח.שלבזרמיםוגםהדתיים

שנישלמסתירותשמורכבתמערכתעל
תיזהשל ,בשניאחדשמתנגשיםיסודות

מתייחסיםאיךהשאלה,נשאלתואנטי-תיזה.
תפיסההיאאחתתפיסההאלה.לסתירות

ובמבויבסתירותלהכרהכוונתיפרדוקסלית.
ליצורמצליחלאהאדםכלומרסתום.

לעשותמצליחלאהסתירות.ביןדינמיות
מתבונןהואואזהסתירותשלדיאלקטיקה

הכולואזמבולבלנותרהפכים,בשנירק
שתיישעושים?מההשאלהנשאלתנתקע.

הסתירות.ביןזיקהושלזרימהשלאופציות
ביטוילידישבאהתפיסההיאאחתתפיסה
ישנםפיהשעלההרמטית,התפיסהבקבלה,

הפכים.שני

הכתיבההאלים;שליח-הומסשוחם:פדופ'
ההרמטית,הכתיבהנקראתבמצריםשמקורה

 ,ברונוג'ורדנולדואליזם:מתייחסתוהיא
פרצלזוס,מירנדולה,להרהויקר ,פיג'ינו

שים .מקורלאותוקשוריםכולםואחרים,
 ...שהואלוודאיקרובממצרים.באהאר"ילב,
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ההרמטי.לענייןנחשף

כאמורמדוברההרמטי:הענייןלגביאסף:
להגיעיכולהאחדבדואליזם;הפכים,בשני

להיותיכולהכלומר ,השניעםלחיבור
כדיזרימה,להיותיכולהביניהם,דינמיקה

לאחדותייטמעושניהםהםשבודברליצור
עומדאינוהזההחדששהדבראלאמסוימת.

של-ההגלייניתלתפיסהבניגודכשלעצמו.
כשלעצמהשהיאוסינתיזה,ואנטי-תיזהתיזה
-במרכיביותלותללאהמתפתחחדש,דבר

בזיווגצורךעלמדברתההרמטיתהשיטה
חלש,כימיבקשרמדובר ,כלומרמתמיד.
התפיסהזוהירגע.בכללהתפרקשיכול

הקבלהלתוךשהובאההדומיננטית
מינייסודבזהיששזהכמובןהלוריאנית.

מערכתפיעלבזיווג.מדוברשהרימאוד:חזק
ביןזיווגמתקייםהלוריאנית,המונחים
התחתונות.בספירותבעיקרשונות,מערכות

האדםשלכלשהיובפעולהבזיווגתלותיש
מתמיד.זיווגשיוותרמנתעל

צבי?לשבתיובאשריוסי:
ניטשיאנים,למונחיםקצתנחזוראםאסף:

המון.שלומישורעלייהבנישלמישוריש
קונצנזוס,להיווצריכולאיךהשאלה,נשאלת

סביבהמוניתתנועהלהיווצרחיתהיכולהאיך
 ,לדעתיסוטה?מיניותסמךעלצבישבתי
המוניתתנועהלגבשיכולאינוזהבסיס

והרי .סביבושהתקבצהכפיכךכלורחבה
קהילהבכלכמעטמקוםלהקנתההשבתאות

-15,000כאחריומשךבשיאופראנקיהודית.

איש.

הציבור?שכבותמכליוסי:

העדויות.לפי ,הציבורשכבותמכלאסף:
האלההקבוצותכלאתשגיבשהגורםהאם
לאורךלא.לדעתיהסוטה?המיניותגורםהוא
ובסיסלדיאלוגבסיסליצוריכוללאאתהזמן

דברסביבחברתיתלהתקבצותובסיסלחיבור
לקבוצותמיועדשזהמפניסוטה,שהוא

.ואניהאזוטריולמישורלכתות,מצומצמות,
גרשםגםזהואתפראנק,אצלשבעיקרחושב
המאודהמיניותהפרקטיקות,כלאומרשלום

שהתייצבהקטןבחוגבעיקריושמוחריגות

מכיראניהשבתאיתהקבוצה(אתלידו.
הפראנקאית.)לקבוצהאתייחסלכןפחות,
תרומותששלחוהמאמינים,שלהגדולהחוג

השונותלאחוזותיולרגלעוליםוהיו
ביצעושלארקלא-פראנקשלוהמתחלפות
לאאפילואלאסוטות,מיניותפרקטיקות

בודדים.אחוזים .התנצרהמיעוט .התנצרו

המנוףהיודברשלבסופוהאלההקבוצות
לראותיכולאתה .מהגטוהיהדותאתשהוציא
אוכזומקרבהפראנקיסטים,צאצאיבקרב

חותמםאתשהטביעואנשיםאחרת,

מחוצהוביןביהדותביןחילוניים,במישורים
גנרליםארבעהלפחותהיולנפוליאוןלה.

אדםהפראנקיסטים.מצאצאיידועים

היה ,הפולניהלאומיהמשורר ,מיצקביץ
ברנדס,השופטהפראנקיסטים,מצאצאי

לאנשיםמעבראבל ...קרדוזוהעליוןהשופט
המהפכהשלהכוחהאלה,הספציפים

ידיעלשהמטוטלת,בזההיההפראנקיסטית
הפרנקאיהכיווןמןסטתהחדה,מאודעקומה

 ,אינטלקטואליהקצהלעברוהשבתאי
 .התורני ,מיהנו ,השכלי

שלהזהבהקשרמתכווןאתהלמהיוסי:
נומי?המושג

היסודותשבומצבחוק.מבחינת ,נומיאסף:

מהכלהמיתיים,היצריים,האמוציונליים,

 .לחלוטיןעלמובכמעטבדמיוןשכרוך
עצומהדחיפהנתנוצבי,שבתיוגםפראנק,

האנטי-הואפראנקלמעשההשני.לכיוון
ביהדותשקשורמהלכלהמוחלטתתיזה

לכיווןדחיפהניתנהוכאשרהאלה.במישורים
לתנועה ,מהגטוליציאההבסיסנוצר ,השני

להשכלה,לאינטלקטואליזם,הציונית,
ובשכבותהגוייתבחברהלהשתלבות
בחברה.המצליחות

אתהשונים.דבריםשניכאןישבעצםיוסי:

בעודהשבתאות,להצלחתההסברעלדיברת
לשבתאות.להיווצרותהסברעלדיברשאלי

הגדוליםלמרחקיםלקפוץקלזהאיןאלי:
כשלעצמםפראנקויעקבצבישבתישבין
שלהמשוכותריצתאתכךעללהוסיףועוד
אוליעדיףוהרמטיזם.גנוסטיקהניטשה, ,הגל

השבתאיים.השלביםבאחדלהתמקדשננסה
פשוטה,הגיוניתבצורהחושבאתהאםאבל
למעשהמייצגותוהפראנקיזםהשבתאותהרי

בקהילות'האחר'דמויותשלקואליציה
הןמיבודקאתהאם ,ועכשיוהיהודית.

האלהשהאחריםתמצא ,האחרדמויות
היאאלקטורליתשמבחינהמפלגה,מרכיבים

האחרדמויותשהריומסכנה.קטנהכךכללא
מיעוטיםרווקים,קטינים,נשים,מונות

וכלקציםמחשבידמיונות,בעלימיניים,
בהירכייהמרוציםבלתישלדמויותמיני

שמהווהאחריםבריתלךהנההקהילתית:

מכוח-שמקרינהתנועהלהוסיףישלכךרוב.
ההקרנהמרחבומכוחהנביאנתןשלבשורתו
שלמיסודםהפולמוסספרותשלהכפול

ואתהאחרותאת-ועמדיןששפורטש

תמונתאתהמרכיבותהמיניתהעבריינות

מחתרתשלהמצטברוהמוניטיןהדיוקן
תנועהכךמתוךמקבלשאתההריהמאמינים,

מאודגדוללמרחקקוסמתשלהשהבשורה
שלתופעותרואהאתהואכןאחרים.של

שמתנבאות,נשיםושבתאות,מעין-פמיניזם

ילדים,ונבואתהדיוטותנבואתלצדןורואה
למדיגדולהקואליציהבפניונפרשתכלומר

מבחינהערךפחותתשאינהאחרים,של
 ,''אלקטורלית

הספרשלהמרכזית,התיזההענייןלעצםאבל
והתמגנטותמשיכהשליחסיםעלמבוססת

הואהראשון .סודשלמישוריםמספרבין
'סודשמכונהלמהגםשנוגע ,המשיחיהסוד

השניהשבתאית.בטרמינולוגיההאלוהות'
הסקסואליהתחוםשהרי ,המיניהסודהוא

בחשכה,ושרוימופנם ,סודיהואמטבעו

שלושת .העברייניהסודהואוהשלישי
נמשכיםהסודשלהאלההבסיסייםהמישורים

ברמתשעמדהדברוזהלשניהאחד
התיזה.שלהבסיסיתהאינטואיציה

נובעתהשבתאיתהמשיחיותשלהבשורה

דו-שלמישוריםשלושהביןמהתקבולת
כמיןמופיעביהדותהמשיחיהדיוקןקוטביות:

מבוקש,שלכזאת, ' wanted 'מודעת
בסלוןידועלאשריףשלמטעמושתלויה

אינוכללשלההקלסתרוןאבלהעיירה,של
שלהמדויקותהמידותשםחסרותמדויק.
קיבלנוכלומרהסינדרלה,נעליושלהחליפה
משוםמקוטב,מאודאבלמטושטש,קלסתרון
הנגועהמבוזה,העולםמלךהואשהמשיח
חציכמעטשהואהאיש ,הקוסמיוהשליט
עלהקבצניםעםשיושבוהומלס,אלוהים

ברומא.הטיבונהרגדות

הנפשיתהדו-קוטביותקיימתהשניבמישור

הדיאגנוזהעל-פימזהירבאורחאבחןששלום
המקורותשבשפתהמאנית-דפרסיבית,

עתותביןבמעברביטוילידיבאההשבתאיים
הדו-יסודהפנים.הסתרועתותההארה

הדו-קוטביותוהנה,הנפשית.קוטביות

ניסיתישאניהסקסואלית,השלישית,

הראשיהגורםלהערכתיוהיא-עליהלהצביע
שהיאמשוםהעילות,עילת ,והראשון
חמש-ששהגילאיםבסביבותממוקמת

הדיוקןלפני ,צבישבתישלבביוגרפיה
הסיפורשלההתפתחותולפניהמשיחי

שלהדו-קוטביותיסודהוא-הפסיכולוגי
הואהזההמיניבןוהקור .המיניבןהקור
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גםוהואהמפותההואהמחוזר'הואהנבחר'

ניסיונותטראומות,השפלות,שעברזה

קשים.

זוצבישבתישלהספציפיבסיפורשקרהמה
ביןמדהימההקבלהאותהקורלציה,אותה

לדו-המיניהקורבןשלדו-הקוטביות
והפסיכוטית,הפסיכולוגיתהקוטביות

לדוהנפשית,הטראומהבעקבותשהתפתחה
שלושת .המשיחיהדיוקןשלקוטביות
המסוימתהתופעהאתיצרוהאלההמישורים

מתוךהמסראתוהקרינהששבההיאהזאת.

כמוהעזתי'נתןשלהבשורהומעומקעצמה,
שהלךהפולמוסספרותשלמהפידבקגם

ההמרה,שלהמהלךלאחרוהתגבר
והכתהשבתאיתהתנועהוהמוות.ההשתמדות

האישילזכרונאמנהשנותרההמחתרתית
והמסרהאחרות,שלהזההמסראתהקרינה
זאתמבוטלים.בלתיציבוריםידיעלנקלט

ומסכן'שוליכךכלדברלאשזהאומרת,
האלההציבוריםכלמספרית.מבחינהאפילו
מינייםמיעוטיםנשים,צעירים,רווקים,של
שלהשוניםבשלביםביטוילידיבאיםונו'

השיא,בשנתכברהשבתאית.הבשורה

הנשיםההדיוטות,נבואתבהתפרצות

ציבוריםשלעלייהרואיםאנווהקטינים,
הסדרשלבהיררכיהלחלוטיןמוזנחיםשהיו

הרבני.

עליהעומדשאתההדו-קוטביותאלאסף:
כלומרשהזכרתי:הסתירותבתורתהתכוונתי
השאלה,נשאלתדו-קוטבית.היאהמציאות

זה?עםעושהאתהמה

לדעתיהדברים.אתלחבריכולאניאלי:
ביטוילידיבאההמהותיתהסתירהשלהבעיה

אוהמופסדותקידוששלבקטעבשבתאות
ושלהפגםשלהצדהבלטתכלומרהלוזריות,

נתןעושהמההגאולה.במשימתהאונותאין
באהואהראשוןמהשלבבעצםהחלהעזתי?
בדמותוהמהותייםשהפגמיםלכםדעוואומר:

דווקאהבאהנשמתומקורהםצבישבתישל
הםסבלשהואוהייסוריםהתהומות,מעומק
ותביעתהמשיחיתלמעלתוהעדותבעצם

זהבפניכם.מציבשהואוהנאמנותהפיצויים

שתיתחתאתשיוצרהראשוןבמכתבכבר

הפגום,קידוששלהמתוחההמשברית
הזאתוזריותהלקידוש .והמקולקלהמופסד

לאחרההמרה,שלמהשלבומתפתחהולך
במציאותנכשליםהשבתאייםהמהלכיםשכל

חודשיםמספרבתוךומגיעיםההיסטורית

ברמתנכשליםהםכלומר'סתום.מבוילכלל
הכישלוןשתודעתומכאןהחיצונית,המציאות

הואהכישלון .הבסיסילמסרבעצםנהפכת
שהכישלוןמשוםהטרגי.האמיתיותסימן
לומעניקיםוהייסוריםבייסוריםקשור

המוחלטתהאמונהתביעתומכאןפריווילגיות
השבתאי'המהלך .המיוסרהמשיחשלדבמותו
ההיסטוריהשלמהפרספקטיבהניבטכשהוא
והריספק.בלאנכשלוהציבורית,הכללית

המבטמנקודתהדבריםעלהשקיףשלוםגם
נוראה,וכטראומהכבגידהוהגדירםהזאת

כלישראל;בתולדותמרהוכשעהכעריקה
ללאוכואביםנכונים,הםהאלההדברים
ההיסטוריהשלמהזוויתזהאבלספק,

 1667 ,העזתינתן

החיצונית.הציבורית,הכללית,
ההיסטוריהשלהאינטימיתהפנימיתמהזווית

כיתתי'תולדותספרבעצםשהיאהשבתאית,
שאלףלזכורחשובאחרים.'הדבריםמחתרתי

שלוםשלהגדולספרושלהעמודים
בשנתלמעשהמתמקדיםהאנגליתבמהדורתו
שהשבתאותאלאהגדולה.הבשורה

לאחרשנים'מאותבזמןנמשכתהמחתרתית
ביטוישהיההכיתתי'הזה,הצבירהומצבמכן'

הלאומית,מהזוויתאכזבהובגדרלכישלון'
שלההתפתחותאתשאפשרהמצבהוא

השבתאותשלהזאתהאמיתיתהתצורה
בתוךויצירתיתחדשהמיסטיתכתיאולוגיה

יקהשהעבהיאהמחתרתגבולה.ועלהיהדות
המיני.במקצהבמיוחדהתנופה,אתלדברים

היצירהשלהפנימיהאינטרסמבחינתולכן'
צמחהכךמתוךהצלחה.חיתהזאתהשבתאית,
העזתינתןשלהגדולההשבתאיתהתיאולוגיה
הכישלון.אתלהסבירהמבקשיםותלמידיו

אתלהסבירשמנסהמיסטיתתיאולוגיה
לביןהמציאותביןהפעראתהסתירה,
עצמוצבישבתישלשלדמותוההבטחה.

וההיחבאההתכנסותאלשחותרתאישיותהיא

והחושך.

סוגישניביןבשיטתומבדילהעזתינתן
שאיןוהאורמחשבהבושישהאורהאורות.

כברשעולההמרכזיתהתובנהמחשבה.בו
של<במחקרוהנוכחיהמחקרשלפניבשלב
שלום>שלהמובהקיםמתלמידיוליבס,יהודה
עליודיברשנתןמחשבהבושאיןשהאורהיא
שבתישללאישיותוהמטאפיזיהביטויהוא

האנטי-אינטלקטואליתהדמותכלומר'צבי.
מתןלפניהבריאה,לפנילאחור'שחוזרת
למצבזקוקההזאתוהדמותונו';התורה
שאליוהמרחבזהוהמחתרתי.הכיתתיהציברה

אותה.שירתזהלכןבורחת.היא

 (ו:

~ 
c::::: 

ן~
~ 

 :) 101<בעמ'אותיענייןשמאודקטעישיוסי:

היאהנוכחיהעיוןמןהעולותהמסל~ות"אחת
המאמיניםשביןההיסטורישהעימות

לאורךשונותבגירסאותנמשךלמתנגדים
מגיעוהואהשבתאות,חקרשלההיסטוריה

כותב:אתהבסוגרייםימינו."עדלמעשה
קורצוויל-שלום,פולמוסלמשל"ראה

בשאלת ...ונו'תשבי-שלוםשוויו-שלום,
קצתמוכןאתההרמח"ל".שלשבתאותו
 ?הזאתבנקודהלהרחיב

האקדמיהמחקרלפיהתדמיתקיימתאלי:
בתופעהאובייקטיביבאורחכביכולעוסק

רחוקהבתקופהשנמצאתעבר'שזמנה

שלאסופהיושבתועכשיובהיסטוריה,

 .הטהורהמדעארביעלוטורחתמלומדים
השבתאיתבתופעההקיימתהמתיחותואולם,
העיוןלעברגםמתפשטתההיסטוריבמקור
יצירתועלמהפולמוסלמשלמסתבר .המחקרי

נביאו-בזמנםנחשבושלושכתביושלום,של

מסוימים.דובריםבעינימסוכנתשבתאות

דמותשלהאינטנסיביהעיסוקעצםכלומר'
חשודהיהטעוןכהבנושאקומתומשיעור

ומחאות.רינוניםועורר

מי?בעינייוסי:

המאלפיםהשבתאותמחקרילמשלראהאלי:
והנהשלום.שלהגדולתלמידותשבי'של
לנטיותיוביחסמדהימיםדבריםהעלההוא
כיוםשנחשבמיהרמח"ל'שלבתאיותחש

חשפוכןהיהודית.המוסרתורתשלגחלנצי
שבתאותועובדתאתותלמידיושלום

אייבשיץ'יהונתןר'שליותרהרבההמובהקת
עשוייםהללוהדבריםהרבני.הפלפולגדול

הספריםארוןשלתקפותואתכליללערער
לאשהריהאורתודוקסיה,שלמבחינתההדתי
ובקידושבלימודיודושהםהדעתעליעלה

 ...תגובתומכאןשבתאיחומרהמכיליםספרים
21 

 2003מאי



 sי:ן(
1 ~ ~ 

וההתנגדותהצנזורהוההדחקה,ההכחשה

מהם.המשתלשלותולמסקנותשלוםלמחקרי
נחשבהעצמהשלוםשלשיצירתורואהאתה

מסוימים.דובריםבידיביאר-שבתאיתכיצירה

'דיברוהנוערבהשחתתכמעטאותוהאשימו

כזאת.סוקרטיתאנטיבנימהכמעטנגדו

שלהמדהימההעוצמהאתחושףשלום
האלהבגילוייםרקלא-השבתאיתהמחתרת

לאיסלאםדתםשהמירוהמאמיניםשל
ישראל'מכלליצאושכאילואלהולנצרות,
שילכועליכם,שלוםלומרהיהניתןועליהם

אבלבשקט.אותנוושיעזבוהרוחותלכל
בהקפומדהיםהיהשלוםשלהמפעל

שחשףמשוםנפץ'חומרבווהיהובעמקותו

בתוךהשבתאיתהמחתרתשלהעוצמהאת
בקרבההרבנית,היהדותשלהמרכזים

גיבורהואשהיוםהרמח"ל'כגוןלדמויות
המשפטיוהיועץעקיבא,בנישלתרבות

אפשרית,הזדמנותבכלאותומצטטלממשלה
שאםאייבשיץ'יהונתןרבישלהגותוובלב
סוכות,לפניבגאולההשבתלכיכרהולךאתה
הסוכה.לקישוטשלופוסטריםרואהאתה

גיבורגםהואטועהלאאניאםרמח"ליוסי:
לייבוביץ?ישעיהושל

משוםמאוד'טעוניםוהדבריםכן'אכןאלי:
בכללהקבלהבכלראהשלייבוביץ
מזהיותרועודבפרטהמשיחיתובמיסטיקה

ומסוכן'אליליסריקיברקיאוסףבשבתאות,
אלשחדרהפגאניות,גרוטאותשלמערכת

דבריםלשלוםכתבוהואהקודשים,קודשחיק
והתוויותגינוייםשלאוסףמאוד'קשים

הקבלה.עלשליליות

איך-לייבוביץלגביקצתתרחיבאולייוסי:
הזה?בהקשראותורואהאתה

הואכאןבלייבוביץשליהעיסוקאלי:
למעשה, .האחרוןבפרקרקומתבטאמצומצם

לכיווניםהלךהשבתאותעלהישראליהשיח
הישראלית,בציבוריותדברכלוכמונחרצים,

פותחכךמתוךהפוליטיקה.בביצתטבעהוא
שלבהגותושלוההתחלהשנקודתמהלך'

בעיניחןמוצאשאינומהשכללייבוביץ'
בסופרמרקטצהובהמגבינההחלהדובר'
כשבתאי'מידמסווגאמונים,בגושוכלה

עליךמיניםוהצילוגוועלדצווחותבליווי
ישראל.
עלעוונותוכפרתרחמנותעכשיו,

עסקהאכןהיאאומרת,זאתהשבתאות.

אינההיאאבלמיניים,ריטואליםשלבמגוון

והמסוכנותהרעותהתופעותלכלאחראית

שלסטיגמטיזציהזושקרה,מההזה.בעולם
גוששלבמיוחדבישראל'הדתיהימין

לייבוביץשלירושתוזוכשבתאי.אמונים,
התוויתאתלהנחיתהנוהגהישראלי'לשמאל
אתהולםשאינומהכלעלושבתאימשיחי
 .עולמוהשקפת
השבתאייםהמקורותאתבודקאתהכאשר

שלהגאולהשבתפריטמוצאאתהעצמם,
כלומרכלפור'להצהרתשהושווההעזתי'נתן

מצרים,יהודינגידיוסף,לרפאלבאגרתו

בקהיר'התקופהשלהרוטשילדהידוע,הנדיב
בינושאיןישועה,תסריטלומשרטטהוא
משוםכלום.ולאמיליטנטימיליטריזםובין

שנהשבתוךלךדעבפירוש:שםכותבשהוא
השרלטןמראשיעבורהכתרחודשים,וקצת

ותשבחותשירותמכוחוזאתצבי'לשבתי
בליכלומרכלל.ידייםבלילפניו'שישמיע
אלימות.ללאצבאי'עימותשוםבלימלחמה,
הואהעזתישנתןעתה,ולטעוןלבוא

זההריפשיסטי'מיליטריזםשלגאידיאולו
 .לחלוטיןמופרך

ברורה.הנקודהיוסי:

השניהעברמןלוקחאתהאםעכשיו'אלי:
שאיןהריהאחרון'הפראנקיסטיהשלבאת

אין-שבובפראותישראלבתולדותכמוהו
קדם-פשיסטית,להלקרואשאפשרדמותלך

שואפתמיליטריסטית,ורודנית,טוטליטרית

פראנק.כיעקבלדם,תשוקהכדיעדמלחמות
לשרתהיהיכולפראנקשלכאורה,ומכאן

פנטסטית.בצורההלייבוביצ'יהטיעוןאת
החוזהלתוךנכנסלאפראנקשיעקבאלא

גושועלהשבתאותעללייבוביץשתפר

הארץפראנקיעקבשאתמשוםאמונים,

המרה.עליתרעניינהלאהזאתהקדושה
העולםאתלכבושרצהבחזונופראנקיעקב
בכלחמדשאותההפולנית,המלכותדרך

-לייבוביץשלהזאתהמשוואהולכן' .מאודו
עובדת.לאפשוט-=שבתאותאמוניםגוש

בפרקלהציגשניסיתימהזאת,לעומת
אחר:מישורעלהשוואהזוהספרשלהאחרון

עבריינותשלהיסטוריכמוקדהשבתאותבין
הסודותמרתףביותר'המכרעתאולימינית,

היהדות,שלהסקסואליהתת-מודעהמיניים,

בישראל.מיניתעבריינותשלתופעותלבין
יצירתמתוךלאהזאתההשוואהאתעשיתי
שווהאחדלהגידמוחלטת,שוויוןזיקת

זיקות.שלמערךעללהצביעכדיאלאלאחד'

שבהתייחסותהבעייתיותאתלהראותיוסי:

החברה.של

צווחותעוררההזאתההשוואהבדיוק.אלי:
מותרהישראליבשיחשכנראהמשוםאיומות.
גושדברים,מיניכלולהגידלבוא

הצילו!'משיחיסטים',=שבתאים,אמונים
דמיוןשלזיקהאיזהשישולהגידלבואאבל
מיניתעבריינותשלהזהההיסטוריהמוקדבין

יוםכלעליהןקוראשאתהתופעותלבין
- 1'ידיעותשלהאחרוןבעמוד

-עליהןקוראלאשאתהיוסי:

קוראלאבאמתאתההמקריםושברובאלי:
אסור'זהכזאתטענהולטעוןלבוא .עליהן

-אמרוואנשיםנוראיסאבואיזהשבירתזה
'דתייםעלינולומרככהעשית.מהואבויאוי

לעיתיםחוטאיםשאנחנובישראל'נאורים
ידיעהשלכציטוטמילא, ?עריותבגילוי

בבני-ברק,מיניתהתעללותעלחדשותית
בהשוואהזהאתלהעמידשניתןלומראבל

אחדמבקראפילוהיהלא.זה ?לשבתאות
בשבתימגונהמעשהבביצועאותישהאשים

הדתייםשלחזקהשזאתטענתילאהרי .צבי
שתיביןהשוואתימערךהבאתיאלאבלבד'

האחד'מהעברבישראלחברתיות:תופעות
באימפריההיהודית-ספרדיתובפזורה

זיקותלראותוניסיתישני,מצדהעות'מאנית
עלהמתנהלותהחברותשתיביןאפשריות

הלכתי.קודפי

להערהלהתייחסשלאיכוללאאנייוסי:
שנים"מאות : 300בעמ'מעניינתהמאוד

יהודיצעיריאובחןהשבתאיתהפרשהלאחר
בסעיףכלוקהשולםרגהרדבשםברלינאי

מעבודותישתחררכךומתוךדומהנפשי

קיץלמשךשאושפזולאחר ...הרגמניהצבא
צבאי.חוליםביתשלהעצביםבמחלקת 1917
וההשתגעותההתחזותבפרשתכיאפשר

המשמעותיהשבתאותמחקרזרעינזרעו

נפשיתאהדהכמתוך-20ההמאהשלביותר
חולהכנערשאובחןלנביאכסיל'למשיח

וסודהקדושההרמאותולבשורתדמיונות
להתייחס?תוכלבדו-הפרצופים".הקיום

שלושהביןלהבדיללנסותאוליצריךאלי:
 .פסיכיאטרירקעעלאשפוזשלאירועים
העזתינתןשלחקירתוהואהראשוןהאירוע

שלו'הנדודיםבתקופתונציה.רבניבפני
הגאולהמועדינכשלה,שהבשורהאחרי

ישולנתןדתואתהמירצבישבתיהופרכו'
בדרכים,וסחופהמרוטהתקופהאיזועוד

שלוהבשורהאתומריץדוחףהואשבה
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נאמניושאריתבקרבבמסעובהיחבא

מנסהלאיטליה,מגיעהואוכךבקהילות.
מושבלידמאגימסתוריתיקוןשםלעשות

מטמיןשהואסודיתמגילהעםהאפיפיור'
ממהלךאגבשמושפעתיקוןברומא,בנהר
בשלבמקום,מכל .מולנושלמהשלקודם
מעיןשחיתההאיטלקית,השליחותשלמסוים
טרורשלמהלךאומשיחית,גרילהיוזמת
לבירורהובאנתןהאויב,קוויבעומקמאגי
הדיןביתונציה.רבנישלהדיןביתבפני

מצד .איתרלעשותמהבדיוקיודעלאהכבוד
בנוסחהשבתאיםציידישלצווחותאחד

תשלחולחתיכות,אותותחתכו-ששפורטש
בשרואתתנוהקהילות,בכלגופתואת

פנטזיותבאלהוכיוצאאחראלסיטראכמאכל
מסוגליםלאהםבפועל,שני,מצדקניבליות.
ואזהעזתי'נתןכנגדממשאלימהלפעולה

-פסיכיאטריתדעתחוותעליומוציאיםהם
מחוליחולילושקרהכותביםהםדיאגנוזה:

כלומר'הנעורים.בנישלהדמיון''הפסד
שלאחתנקודהזאתמופרע.אךמוכשר

מולהעזתינתן-פסיכיאטרירקעעלאשפוז
ונציה.רבנישלהדיןביתועדת

מאוחרשבשלבלוצטו'היאהשנייההנקודה
יצירתיתקבלהלכנותשניתןבמהיותר'

בידינתפסגיאו-שבתאית,אוונגרדיסטית,

ונציה,רבניממסדאותושלדיןביתשלוחי
לגילוחתערחשודים:כליםאצלוומוצאים

ומתוךזהרקעעלונו'.שחוריםנרותהזקן'
מאבחניםהשופעים,המיסטייםמגילויוחשש

שחורה.במאגיההחשודכפסיכי'אותוגם

בנעוריושלום.גרשםהיאהשלישיתהנקודה
מוזררוחנירומןאיזהפיתחהואהברלינאיים

ממנוגדולשהיהבנימין'וולטרעםומעניין
לעבודתוזומנוכשנקראוואז,בשנים,קצת

להשתמטהצליחשכברבנימין'הצבא,
אתלימדרוחו'לפיהיהשלאהזהמהטורח
פטורלהוציאאיךפטנטים:מיניכלשלום
ונו',

ולוולטרשלוםלגרשםרגענתייחסבואיוסי:
ביניהם?היחסיםמערכתטיבהיהמהבנימין.

עמוקה,רעותעללדבראוליאפשראלי:
ממדיםבהשהיומאוד'וטעונהאינטימית

נרמזיםואלהארוטית,הומרזיקהשלמסוימים
ידידות.שלסיפורהשלוםשלבספרו

הפרשהלגבימקום,מכלשמעניין'מה
וולטרבצירשהידידות-הואהשבתאית,

לכיווןשלוםאתמשכהושלוםבנימין
הראשוןוהמניעהגירויאוליוחיתההשבתאי'
משוםכאלה,לענייניםאותושכיוון

לנושאיםגדולהמשיכהחיתהשלבנימין
בנימיןשלדמותובניהיליזם.הכרוכים
משיחית,כדמותשלוםשלבתודעתונתפסה
עםכשנפגשתיואכןאובדנית,אךנערצת

המנוחה,שלוםפניההגב'שלום,שלאלמנתו
הבלתיהמהמרבדמותבנימיןאתתיארההיא

שבנימיןתקווהחיתההעתכלשהריאמין'
ניסוכךולשםכאןויל~דלירושליםיבוא
בתוהושאבדוותמיכות,מענקיםלולגייס
 .והימוריונדודיושל
האחראיתהדמותהואשלוםהשני'העברמן

אתהמפרשהסולידי'החוקרשליותר'
הימורשהימרהוא,ודווקאהדברים;

עללכאורה,ואודבניקודחציוניאידיאולוגי
לשרוד'לבסוףהצליחלפלשתינה,הגירה
ימין'כבשלגיתהסרגרפיההנירלעומת
מרכזיעםסופניבקשרמחוברשנותר

האירופאית.התרבות

הענייןאתלראותניתןלדעתךהאםיוסי:
הרצל,אצלגםהמינית,הסוגייההמיני,
מקוםבכללישאם-להשוותולנסות

צבי?לשבתי-להשוואה

מאודקטעישהרצלשלאבלםנוילנדאלי:
עםלאופרההולךהגיבורשבומרשים,
מתוךצבי.שבתיעלהצגהמציגיםשםחבריו,

שללדמותומורכבתהתייחסותמופיעהכך
בעלספקומתחזה,שרלטןכספקצבי'שבתי
נועז.חזון

שבתישלדמותואתהיטבהכירהואיוסי:
צבי?

כלומר'אליו'שנמשךשכן'חושבאניאלי:
בספרותשהתגלגלויצירותלהרבהמבעד

נקודתצבי.שבתישלדמותועלהאירופאית
היאמאוד'אותישעניינהשנייה,דמיון

השבתאותאתרואהאניהעיתונאי.העניין

כלומר'עיתונאית,כתופעהגםהיתרבין
ואניסנסציונית,דמותהואצבישבתיגם

הדמות.שלהסנסציוניותאתהמצאתילא
הגדולההגאולהששנתהעובדהאתלאוגם

כחלקבהרחבהמדווחת • 1666שנת ·
ועלוניהמאוירתהעיתונותשלמעלייתה
צבי'שבתיכלומרבאירופה.נוצרייםחדשות

תולדותמבחינתמעניינתדמותהוא
להשתמשידעושלוםהאירופית,העיתונות

היטב.בזה

מדינתאתשהמציאשהרצלשוכחיםלפעמים
היהבנימיןושוולטרעיתונאיהיההיהודים

דברעודוהספרלאנסו'פריתרבותכתב

קטעישלאוסףהיתרביןהואשלוםשל
אתעכשיוכותבכשאתהומאמרים.עיתונות

עיתונאותשלשלםפרקבוומכניסהספר
ביקורתיותתגובותקולטאתהבאחריתו'

אתהפתאוםשמההאקדמי'העיונימהכיוון

שישכאילועיתונאית','כתיבהזהעלכותב
בגללרקונחותירודמהדבראיזהבך

מותראזבעיתונים.מאמריםאלףשפרסמת
עלההיסטורייםהנתוניםמןשחלקלהזכיר
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ממקורותלמעשהנובעיםצבישבתי
מובהקים.עיתונאיים

הרצללמעשההרצל:לגבינוספתנקודהיוסי:
אבלהגוייתבחברהלהשתלברצהמאוד
הדחויים.עלקודםדיברתאתהדחוי.הרגיש

להשתלבהזאתהתשוקהגםנכון.אלי:
באריסטוקרטיהובמיוחדהכלליתבחברה

התופעות.בשתיבולטתשלה

-הגבריתבחברהיוסי:
שבתיאומרת,זאתהאריסטוקרטית.אלי:
כאשרשלו'ההמרהלפניהרבהעודצבי'
בצירונוסעישראלבארץלמשיחמוכרזהוא
בגדיםלבושסוס,עלעולהירושלים,עזהשל

בסמלישימושבכךועושה-ירוקים
עלשנאסרוהעות'מאניתהאריסטוקרטיה

תת-מניעהיהצבילשבתיכלומרהיהודים;

המאורעותבידישתומרןלפניעודמודע,
באריסטוקרטיהלהשתלבההיסטוריים,
לגבישלוהדימוייםמערךוכלהעות'מאנית.

 ...בפועל'משמעותומההעולמי'השליטזהמה
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 1:~ו
שגדלילדשלדימוייםלמערךמקביל
נשיאזההעולםשלהשליט-ואומרבישראל
זההעולמיהשליטלגביו'הברית.ארצות

סממניאתלחקותצריךהואלכןהשרלטן'
להפוךכדיהעות'מאניתהחצרשלהשררה
מוצאוהואנכשל'וכשהואהעולמי;לשליט

החצרלתוךכורחועלנכנסעצמואת
איזשהומבחינתוזהשגםהריהעות'מאנית,

אבלנכשלתי'אוקיי' :אומרהוא .טקטימהלך
הולךהואולאיפההארמון.בתוךאניעכשיו
שמסתובבותהאגדותפיעלהארמון?בתוך
לחדרהיישרניגשהואמאמיניו'בקרב

לשם,הולךהואואיך .השרלטןשלהמיטות
אש.שלעמודבצורת ?אגדותאותןפיעל

באגדות.זכרייסודאיזהלךישכלומר

השפעותאילואחרונה.כמעטנקודהיוסי:
כיום?לראותניתןהשבתאותשלמאוחרות

הישראליהמשבראתלמשלניקחאלי:
סביבלאיסלאם,היהדותביןשמתפתחהנוכחי

שעריםאנשים,שמעטחושב,אניהבית.הר

הביתשהרלכךמודעיםהזאת,להתפתחות
המיטותחדרגםהקבליתהתפיסהלפימהווה
המיןאברישלהציוןנקודתוגםהאלוהותשל

ביןקיימתתקבולתבאלוהות.והנקביהזכרי
הדמותשלוהגינקולוגיתהאנטומיתהמפה

כאשרהפולחנית,המפהלביןהנקבית,

שעליההנקודההיאביותרהמהותיתהנקודה

אומרת,זאתהבית.הרשלהמסגדיםממוקמים
הענייןמאחורישעומדהסקסואלי'שהנושא
 .רלוונטיבהחלטנושאהואהמשיחי'
ומיניות,מיסטיקהמשיחיות,שלהזההצירוף

ההתעניינותצמיחתרקעעלעדכנימאודהוא
ישירותהשפעותשאיןכמובןלמשל.בטנטרה

קרבהישאבלטנטרה-שבתאות,בציר

בהפרתמדוברהמקריםבשניתופעתית.

המודעותעליית-היאנוספתנקודהחוקים.

שבפרקתופעההמיני'הקורבןשללדמות
מאוד.מודגשתהאחרון

שלהדמותאתלהביןלנסותהיהאפשראי
מהלגביהיוםשלהתובנותבליצבישבתי

בתופעותהענייןבזהכיוצאמיני.קורכןזה

שכאןעל-טבעיות,ותופעותהתגלויות,של
בקטעקפיצהשלפרמטרמיןרואהאתה

שלבתופעותעצומהפריחהכלומרהשבתאי'
תופעותכמעטואלומגידים,דיבוקים,

הישראליבמצבוהנה,לשבתאות.שמשיקות
תקשור'שלבתופעותגדולשפעהנוכחי'

המגידיםלתופעתמעטהלאבמרהשמקבילות
בקבלה.

שלהם?והמשיחחב"ד'ותופעתיוסי:

/ ' 

השבטיםעשרתכמפקדהעזתינתןדייבשהומלךהיהודיהמשיחשלדמיונידיוקן

שלהזההפרקאתלמדנוכשאנחנואלי:
שאנחנולנונדמההיההשבתאית,המשיחיות

המאהבסוףופתאוםבהיסטוריה.פרקלומדים
טקסאתורואהטלוויזיהפותחאתה ,-20ה

 ...זהרקולאמלובביץ'.הרבישלההכתרה
כמוכתובתרואהואתהברחובותנוסעאתה

המשיח",מלךמלכנו'אדוננואתה"ברוך
השושלתשלהמהותיתהבעיותאחת

השיאלנקודתשהגיעהבכךהיאהחב"דית
היחידההדרך .זכרייורשבלישלה,והסוף
באמצעותחיתההזאתהבעייתיותאתלפתור
המנוח.האדמ"ורשלמשיחותועלהכרזה
הםמשיחיותו'עלהכריזושהחסידיםברגע
 .לנצחיאותווהפכוהמוותמאימתאותוחילצו
השבתאיתהמשיחיות,התנועותבשתי

הפקתשלהבעיהאתרואהאתהוהחב"דית,

בשנימאודהתקשהצבישבתיהצאצא.

במיןהכרוךבכלשלו'הראשוניםהזיווגים
נגעשלאלאחרמנשותיווהתגרשבפריון'או

לדמותבעייתי,זיווגהיההשלישיהזיווגבהן.
משוםאליהנמשךשכנראהפרוצהשל

המתעללשלהדמותאתבתודעתוששחזרה

בפולין'הפרעותכיתומתובמקביל'המיני'
קורכןבעצמהחיתהנודדת,ליצאניתשהפכה

מיני.

רואהשאתההתבניותשתיאומרת,זאת

האחתהתבניתהמיני'בןהקורשלבדמות
עודכלומרהחוזר','הדפוסלהקוראשאני
כוחנית,דמותלאיזושובהתמסרות,פעם

התמסרכביכולצביששבתיהכוחניתוהדמות
לשרלטן.חיתההתיאולוגיהאונסבמהלךלה

שלגויהספרהמהפך'.'הדפוסובמקביל,
מצונזרתפרשהחושףעכשיו'שיצאחב•ך'

לנצרות;דתו'שהמירהמייסדשללבנובנוגע
תבניתי'דפוסאיזשהוכאןיששבאמתייתכן

לדתגםנמשכותהחריגיםשלהדמויותשבו
במקבילומפתחותהאחרתלאשהגםוהאחרת
משיחית.ייעודתחושת

במושגיםהרצלעלבמקבילחושבאתהואם
כאןשגםרואהאתהמשיחית,דמותשל

-דת,המרותשלבועהלאותההבניםנקלעו
כאןשישכךנפשיים,ואשפוזיםהתאבדויות

שאפשרארכיטיפית,דמותאיזוכנראה

ההיסטוריה.לאורךתקבולותהרבהלהלמצוא

 •רבה.תודהיוסי:
שמיחשיאלישלמספרולקוחותרבב-השיחהתמונות

עריות.גילוישל

שוהם.גיוראש.פרופ'שלתלמידוהואשטיקלאסף
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אירועיםספרים,מוספים,

לממשלהשאלה

בעיתונותלפרסםנוהגתישראלממשלת
הלשון:בזוהטרורקרבנותעלאבלמודעות
והעם ,ישראלממשלתהממשלה,"ראש

הי"ד-----שלמותםעלאבליםבישראל
בידינפשעביחבלגרעבפינרצחואשר

ומשתתפתעוולה,בניפלסטיניםטרוריסטים
המשפחות".שלהכבדבאבלן

הממשלה,ראשיפרסמולאמדועהיא:ושאלתי
בנוסחאבלמודעות ,בישראלוהעםהממשלה

שנטלוישראליםאזרחיםשלמותםעלגםדומה
הכלכליתהמצוקהעקבבידיהם,חייהםאת

הממשלה?אחראיתשלה

מותםאתמצאואזרחיםשיותראףועוד:זאת

הקסאם,מטילימאשרהכלכליתהמצוקהבשל
שדרות(תושבילאיששריטהגרמושטרם

מהמצביותרחרדיםשהםאומריםעצמם

לאהממשלהאלה>,מטיליםמאשרהכלכלי
אבל ,הכלכליבענייןממשידברשוםעושה

טנקיםבפשיטותלשווא,מיליונים,מבזבזת
מפשע.חפיםשםהורגתוגםעזה,לרצועת

המזלגקצהעל

גרגבםזאההגדולההקלאסיתהמופתמיצירת
 ,) 1553-1483 (דבלהפרנסואהמאתזפבםרגזאל

בעברית,אורבשלמותהלראשונהעתההרואה
דביר(הוצאתנסוקעירושלהנהדרבתרגומו

ארבעהכרכים,שנימופת,לתרגומיוהמועצה
מאתאיוריםבלוויית , 2003עמ', 854ספרים,

הקוראיםאתלהטעיםרקאוכלדורה>,גוסטב
היאומלאהמפורטתהערכההמזלג.קצהעל
הספרובאמת,למומחים,ענייןמקרהבכל

המתרגםמאתמבואות:בשלושהמלווה
ארכיאולוגי?"),תרגוםאוהיסטורי("תרגום

לדמותו("קוויםזיגגואילנהפרופ'מאת

בדיןד"רומאתדבלה"),שלהספרותית
פרוע")הומניסטשל("גבולותיוקופטי-צור

לעולמהלכניסההנאותהרקעאתהמספקים

הערותלמנגנוןבנוסף ,זומורכבתיצירהשל
בפנימחקרושהואהמתרגםשסיפקמפורט,

הרבה.להחמיץהקוראעלולשבלעדיו ,עצמו
 ,כאןדרושותזאתבכלהקדמהמילותכמה
נוספת,מקצועיתבעדותלהסתייעבוחרואני

ותרגומוהספרעלשילובילנהד"רשלמאמרה
('הארץ',המילים"ובממלכתהענקים"בארץ
 .) 2.5,03וספרות,תרבות

שללעבריתהשלםהתרגוםכיכותבתשילובי
העבריתלשפהחגהואדבלה,פרנסואהיצירת

עשההמתרגם-היוצרנסוק"עירוולתרבותה.
קלאסיתיצירהנטלהואייאמן:שלאמעשה

ברוחסאטירהשלתערובת ,-16ההמאהמן

פרועותמעשיותעם ,ההומניסטיהרנסנס

שצרפתיבשפהכתובההביניים,ימיבהשראת

לחווירמזיםגדושהלהבינה,מתקשהזמננובן
חיהעבריתליצירהאותהוהפך ,ואזוטרירחוק

וגסה,מתוחכמתומצחיקה,בועטתונושמת,

מאותחמשלפניבמקורהכמעטשחיתהכפי

את'לגייר'מצליחרב-ההמצאותהתרגוםשנה.

בעבריתערךשווילמצואנהנההמתרגםדבלה.
למשחקידבלה,שלהלשוניתלהשתוללותו

לשמותהפארודיות,לרשימותהמילים,
והנאתםהאינסופיות,גסויותולהמצחיקים

מדביקה-המתרגםושלדבלהשל-הכפולה
ומשתעשע."המשתאההקוראאת

לאעצמודבלהעלכי ,בהמשךמציינתהיא

אורראוהראשוניםהספריםשניהרבה.ידוע

הומניסטימרכז , 1534בשנת ,אזשחיתהבלירן
סיפוריםבמרכזעומדיםאלהבספרים .ספרותי

("גרגנטואההענקיםשניעלגרוטסקיים
הצמאנים",מלךו"פנטגרואלהאב,הגדול",
מהמסורתשאובותשדמויותיהםהבן>,

הופיעושניםעשרכעבורהעממית.הצרפתית

יוצאהשלישיבספרהנוספים.הספריםשני

לבקש ,הערמומיפנורז' ,פנטגרואלשלחברו
אתומציג ,להתחתןעליוהאםלשאלהתשובה
בספרומשונות.שונותרבות,לדמויותשאלתו
דמיונייםלאייםמסעהשנייםעורכיםהרביעי

אנושיות.קיוםאפשרויותשלמגווןהמייצגים
עדנותרוכזהכנסייהואישרופאהיהדבלה
חריגהחיתהשלושהקריירהאף ,ימיוסוף

החריפיםממבקריהאחדהיהובכתיבתו ,למדי
הוחרמוגםוספריווהאקדמיה,הכנסייהשל
לדבריה, ,שברורמההשתיים.בידיאחתלא
מכבליהאדםאתלשחררדבלהשלרצונוהוא

אידיאלולהציעהבינייםימישלהסכולסטיקה
דבלהשלהאוטופיהיותר.טוביםחייםשל

גרגנטואה,מקיםאותותלם,במנזרמתגשמת

זמנו:שלדתייםלמנזריםקוטביבניגודוהעומד
המינים,ביןהפרדהעודתהיהלא"בתלם
יחידוכללבנעימיםבצוותאיבלוונשיםגברים
שברצונך".מהעשה-לרגליהםנריהיה
שלההנאהמןגדולשחלק ,לדעתיספק,אין

ההמצאהבעושרטמונהבימינוהעבריהקורא

שכןמקרה,זהואיןהתרגום.שלוההברקה

לושקבעגרם"התרב"פואטיקתהראשוןהכלל
מעבודתליהנותהמתרגם"עלאומר:נסוק

מכתיבתנהנהשהסופראופןבאותוהתרגום

 .)ג"י(ניכרת"להיותזוהנאהושעלהיצירה,

"הקוראבעצםכיוקובע,שםמוסיףנסוק

הערות.ומערךתרגוםטקסטים:שניכאןמקבל
מדויקות".ההערותואילומשתוללהתרגום

בהמוסברמתרגם.סדנתמעיןאמנם, ,זוהי

הטרנספורמציהומהיהאמיתיהטקסטמהו

עובר.שהואהתרגומית

המקוריהטקסטלומסייעשבכךדומה ,ואכן
 ,נגרזי ,פרופבהקדמתהשמעירהכפי .עצמו
"שמותהםביצירהרביםגיבוריםשמות

-אוראליותלתאוותהקשוריםמשמעותיים",
למתרגםשמאפשרמה-ומיןשתייהאכילה,
עבריותמקבילותביצירתמעטלאעשעלחשת
אביו , Grandgousierלמשלאלה.לשמות

.... 
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הואוכך ,שמושמשמעותגרגנטואה,של

או<בעל-לוע-גדול>;"גדלוע"היאמתורגם,
שמהשמשמעות Gargamelleאשתו

גרגנטואהאו(אשה-גרון>;"גרוניתא"

Gargantua ובתרגום"גרגרן"שמשמעותו>

פצחכשנולדמידשכןאתה";"גרגרןמילולי:
ואשתולהלן>;וראה"לשתות!"בדרישהפיו

Badebec או"פעורת-פה",שמשמעותו

 Pantagruelופנטגרואל"שגל-פה";
רביםוכן"צמאן"או"צמא-כל"שמשמעו

"הקוצץ-קצצרים""ז'ןהנזירלמשלנוספים,
 ,שמואתתשכחושלאלכםשמובטחבצרים",
 .בולהתגדרנרחבכרגםלמתוהמציעים

-הראשוןהספרמןדוגמאותלכמהעתהנפנה
הגדולגרגנטואהשלהפלצותמעוררי"חייו
מפלצתימשהויש ,(ואכן-פנטגרואל"אבי

הןשרקגיבורו),שלובסגולותיובממדיו

שלהממשיטעמואתלהטעימנויכולות

הטקסט:

אחד"נישאגרגנטואהכי ,לומרישתחילה

עשוינשיםשל("הריונןאמו"בבטןחודשעשר
במיוחד ,מכךלמעלהואףהזהכזמןלהימשך

אוהוא,ממששלהילוליםפרישהעוברבעת

-לה"נכונוגדוליםמעפליםאשראישיות
ומרגעהאוזן","דרךנולדהוארכלה>;מלמדנו
"לשתות,ודרשפיופצחהעולם,לאווירשיצא

ציריםגרגמלהאתכשאחזולשתות!";לשתות,

לזרזהבעלה,גרנגוזיה,ביקשללדת,וכרעה

חילופיביניהםמתפתחיםכךעקבבלידתה.
כמותםלשמועאולישאפשרהבאים,הדברים

בימינו:לידהבחדריגם

מזהתיפטרי"בואיאותה.!"עודדכבשהכמו"גיבורה

 ".אחדעודמהרונעשה

לדברהגברים,לכםקל"כמהאמרה,באמת!""אה,

רוצה,שאתהמהזהאםמאמץאעשהאניטוב,נוכך!

אותו!"חותךשהייתהלוואירק

מה?""את

מביןאתה !בגבריםגברהרי"אתהאמרה,"בחייך!"

 ".אותי

מהזהאםורעם!"חזיז .אמרשלי?"האיבר"את

 ".הענייןאתונגמורסכיןתביאיאותך,שירגיע

אמרתיככהסתםאלוהים.לי"יסלחאמרה,"אוי!"

שאנירק .מקשקשתשאנילמהלבתשיםאלזה,את

אלוהים,לייעזורשככההרבה,לסבולעודאצטרך

שלך"התענוגותובשבילשלךהאיברבאשמתוהכול

 .) 31<עמ'

מעייםזלילתבשלמסובכתחיתהעצמההלידה
להושגרמה ,לכןקודםגמלהגרשזללהגסה

שלסופו .כךאחרועצירותתחילהשלשולים

האוזן":"דרךתינוקהאתשילדהדבר

מא!,"מא! :העולליםשארכמוקראלאנולד,אך

לשתות!"לשתות!"לשתות! :גדולבקולהצטעקאלא

וכהלשתייהעימדלהסבהעולםכלאתהזמיןמשל

שיתירומחוזותקצוויעדהגיעכיעדברמהקולונישא

 .ומשתית

אכןמופלאהכהשלידהמאמיניםאינכםכיחוששני

דברשכזהבמעשהישכלום ...ליהךהיינו .קרתה

כתביואתהתבונהאתסותרולתבונה,לחוקהנוגדמה

 .לוהמנוגדבמקראדברמוצאאינילדידיהקודש?

לטעוןעוזתרהיבוכלוםאלוהים,רצוןהיהכהואם

מלפניו,רצוןיעלהאם ...זאת?!לעשותידולאלשאין

 .האוזןדרךילדיהןאתואילךמעתההנשיםכליילדו

יופיטר?שלמירכוצואצאלאכלום-בכחוס

אמו?מעקבנולדלאהכי-ורקוטיאד

דרךיופיטר,שלממוחוזינקהלאהאם-ומינרוה

אוזנו?

המור?עץשלמקליפההנץלאשמא-ואדוניס

הטילהשלדהביצהמקליפת-ופולוקסוקסטור

 ,) 35<עמ'עליה?ודגרה

אתלהראותמנתעלזובמובאהקצתהארכתי
ההמצאהכושראת ,המחברשלהדעתרוחב

שלהעשירההערותמנגנוןואתהמתרגם,של
לגלוגכמובןהיאהאוזן"דרך"לידההתרגום:

"שמותהםומשתית","שיתיוןהאלוהי;הנסעל

רכלהשלהולדתולמקוםסמוכיםמחוזות
הפועללנטיותדומיםהמקומיתשבהגייתם

שםשמוסברכפיבצרפתית", > boire <'שתה'
מלוותנוספותרבותהערותההערות.באחת

מוסבריםומושגשםכלכאשר ,זופיסקה

הקריאה.אתשמעשירהבצורהומוערים

כמעט.עמודמכלכךולצטטלהמשיךאפשר
תשעאלףעשר"שבעהאחתגיוסהלפי ,למשל
לצורךהוחרמופרותעשרהושלושמאות

גיוסהלפיהנולד.הרךשלהסדירה"הנקתו
דונםשלמדרשומביתמלומדים"טענואחרת

מופתשנחשבסכולסטיקן 1308-12 70 [סקוטוס

לסחוטיכלהוכי ,היניקתהואמוכיערפול],של

ענקחביותושתייםמאותארבעאלףמדדיה

ועודאחתכלליטרמאותשבעאלפייםבנות
שתיבין ,,פעם.בכלחלבקדרותתשע

הוכרזהזווטענהמחלוקתנתעוררההגירסאות
בהערותעיון .) 37<עמ'רדית""שערורייה

להברקהנסוקהגיעיפהדרךבאיזושםמראה
בספר.מרבותאחתאלאשאינהזו,תרגומית

שמונהולומראה,"טובתינוקזההיה ,הקיצור
אולםלבכות,היהממעטכמעט.סנטריםעשר

היהליחותעתירישבןשכןרגע,בכלחיובן

בבריטוןוהולךמפוצץישבנווקוללהפליאלו
עבר:לכלידייםשלחכברמעט,גדלאךעז".

אומנותיו.אתתמידממזמזהיההזההקטןהאשמאי

מנסההחלוכברבהן.שהכולבהןוהופךבהןהופך

מקשטותהיושהאומנותשלו,הפיפיותחרבאתעליהן

זמנןאתהיומבלותנאים.ובסרטיםבזריםיוםמדי

עליהיהכאילואצבעותיהןביןובליטופהבעידונה

החרבמשהיתהמצחוקמתפוצצותכךואחרבמכתש.

מגופתאותהכינתההאחת ...ומזדקפתמתלהטת

מסתם-האחרתשלי,זהבזמורתחברתהשלי,חבית

שלי,עלסוסוןשלי,מקדחשלי,מחוררשלי,החור

 ,) 51<עמ' ...שליארמוןנקניקון

מזלג.שלקצהוקצהעל ,כאמורזאת,וכל

שאלותשתיכנסים,שני

שמתיתל-אביבבאוניברסיטתכנסיםלשני
האחדאפריל.חודששלהאחרוןבשבועפע~י
שלמאהחצי-ארנדט"חנההיהנושאו

אריאלהשלהמשותףספרםוהשניפולמוס",

אסוןב'ן-רע'ם'ם'םאופירועדיאזולאי
רישוםניהלתילארסלינג).(הוצאתלאוםופ'ה

מפאתזאת,ובכלהדברים,שלמדויק
נקודותכמהכאןלצייןרוצהאניחשיבותם,
בדעתישעלושאלותשתילרשוםוגםמתוכם,

במהלכם.

משהפרופ'המנחה,שרטטהראשוןבכנס

שלולהגותהלדמותהפרקיםראשי ,צוקרמן

שחוללהלמינחשבתארנדטחנהארנדט:

בכך ,המרקסיסטיהשמאלאתשהרגיזהמהפכה,

פניעלהפוליטילחשיבותפרימאטשהעניקה
מושגאתלדיוןשהכניסהזוהיאהחברתי;

עלהידוע(בספרהוכינסההטוטליטריות

הפשיזם,אתאחדגגתחתמקורותיה>

עלבספרהוהסטליניזם;הנאציזםהקומוניזם,

שלהבנליותמושגאתטבעהאייכמןמשפט

(לאבמערכתבורגלהיותמספיקלפיו-הרוע

ברעלהשתלבכדידווקא>מפלצתלהיותצריך
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ובעולם;בארץיהודיםמעטלאשהרגיז-מכל

נעשתהכךואחרציוניתחיתהדרכהבתחילת
מדינהשהקמתחששההיאהציונות;מבקרת

ולפלסטיניםלישראליםאסוןתהיהיהודית

דו-לאומית.מדינהשלבפתרוןותמכהכאחת,

בלבדואליולאור'יצחקהראשון'המרצה
עלמילה"אףהנושאעלהרצהאתייחס,

מכותרתכברולאומיות".ארנדטחנהציונות:
אתלגזוראפשרכילהביןניתןההרצאה

עלהשקפתהמעצםלציונותההתנגדות
הרצאהזוחיתהובאמת,בכלל.הלאומיות

עיקריאתגםשהאירהמכיווןעינייםפוקחת

הבאהעצמו'לאורשלהעקרוניתעמדתו
ובעיקרהספרותית,ביצירתוגםלביטוי
רוחיזעםמלכים,מאכלע<םשלוברומנים
בהתפוררותלעסוקהמרביםזאם>והנהגזז"תי
והקולקטיבית.האישיתהישראלית,הזהות

לאוראמראלהבשאלותארנדטשלהגותהעל

רעותי'וכןדעותיו'<דעותיה,רישו~ילפי
חשיבותאךקצת,מתערבביםהדבריםמטבע

למדינת-האומהעומדת):בעינההעניין
מהמהפכהקצרים,חייםהיוהאירופית

היאהראשונה.העולםמלחמתועדהצרפתית
-מדינת-האומהשהפכהמרגעהתמוטטה
כובשת,מדינה-וגרמניהצרפתבאנגליה,

ליזםברהליביןקרעשנוצרגעבר
לביןהטריטוריהמושגביןלאימפריאליזם,

הפגםדבר'שללאמיתוההתפשטות.מושג
כברבמדינת-האומהקייםוהואיותרמהותי

עצמה.הצרפתיתבמהפכהכינונהמרגע

המונחאתלתרגםבחרכיהדגישלאור

nation state "מדינת-ולא"מדינת-אומה"
בעבריתאיןמהותיתכיאםבכדי.ולאלאום",
שושן>,אבןמילוןלפי(לפחותביניהםהבדל
לגזוראפשר"לאום"שמהשםבעודהרי

אין"אומה"לשםהריו"לאומיות","לאומי"
השקפתהאתיותרהולםוזהכאלה,נגזרות

מלפתחלהימנעלאומותשהמליצהארנדט,של
שכזאת,בתורבמדינהולאשבה,לאומיות,

שארנדטסבור(לאורהרע.מקוראתרואההיא

לוקסמבורגורזהאתזובנקודהממשיכה
מדינת-האומהזו).בשאלהלניןאתשביקרה

המונרכיהשלהיורשתהיאלדבריה,המודרנית,
בכךהיאגריההטולה.שקדמההאבסולוטית

(המלך>,הריבוןמושגאתהחליפהשהאומה

המדינהאתהפכהובכךהעם,רצוןשלבמושג
בפניו>שווים(שכולםחוקשלממכשיר

ביןהקשרמרבדך'באיןהאומה.בידילמכשיר
הקשר[במקוםלאומילקשרהופךהאזרחים

הלאומיות .].ל.ע-לאדוןנתיןביןהווסאלי
אדםזכויותהמדינה:שללעיוותביטויהיא

זכויותבאמצעותרקואילך'מכאןנאכפות,
כעתהיא("פולקס"),לעםהנאמנותלאומיות,

לאחרבאירופההמדינהלחוק.הנאמנותמעל
עוברתהראשונההעולםמלחמת

בעלילהיותרוציםכולםטרנספורמציה,
אזרחות.עלויתורבמחיראפילולאומיות,

שהיטלרלפניעודהמדינהאתכבשההאומה
הגרמני"לעםשטובמההוא"צודקהכריז
שלהשקפתהאתשלובמילותיולאור(מסכם

היאהחדשהמצבשלהתוצאותאחתארנדט>.

ארנדטחנה

"פליטים".חדשה:קטגוריהשלהיווצרותה
חברותידיעלרקמובטחותאזרחזכויות
היוכולם(שבוהקודםהמצבלעומתבאומה.
באזרח,הסובייקטמתגלגלהמלך>נתיני

 .זכויותיומקורעכשיוהואהלידהשעיקרון
הומניטרי"."סיועישאדם""זכויותבמקום

של<בניסוחוארנדטשלביקורתהתמציתזוהי

הרינכון'הבינותיאםהמודרניות.עללאור>
-מדינת-אומה,מדינתביןהבדלאיןזומבחינה
ארצות-<בנוסחמדינת-כל-אזרחיהואףלאום,

ייתכנוהללוהמדינותבכלכילמשל>,הברית,
שהעולםפליטים,דהיינואזרחות,חסרי

אםהמצב,זהאכן'ואם,בהם.מוצףהמודרני

מהותי'כךכלהואשבמודרניותהקלקול
לאחורקופציםמכאן?הולכיםלאןהיאהשאלה

שלהעתידאלאוהאבסולוטית,המונרכיהאל
לאכךעלתשובה ?האנרכיסטיתהקהילה

ניתנה.

ענייןהואהכנסיםשניביןשמחברמה

והענייןאופיר>עדידיבר<עליו"האזרחות"
אזולאי).אריאלהדיברה<עליו"ההומניטרי"

אסתפקספרם,אתקראתישטרםמכיוון

בפי("דלי"אזולאישלהקצריםבדבריה
למתדייניםתשובתהבדברישבחרהמכריה>,

לספרנפתלי>בןמיכלוד"רבילצקיענת(ד"ר

'סרטעליועובדתשהיאהעכשוויהפרויקטעל
בשאלההעוסקהמזון","שרשרתהקרויתיעודי
כלהפלסטינים?"ביןרעבאיןאויש"האם

בנושאהעוסקיםבישראל>(הרשמייםהגורמים

זו,קביעהאולםרעב","איןכיקובעים,
מוסתרתהאמתהאמת.אתמסתירהלדבריה,

שיקוליםעלהדיבוריםבאמצעותצה"לידיעל
"יחידותבאמצעות"הומניטריים",

באמצעותוכןהקים,שהצבאהומניטריות"

בינלאומיים",הומניטריים"ארגוניםעםקשר

הכיבוש.עםפעולהבכךמשתפיםשלדעתה

רעב"איןהיא:סרטהשלהאירוניתהמסקנה
הואלדבריה,הרעב, ,, ...יהיהלאגםובפלסטין

נראההבלתיהאסוןהואהיה,שלאהאירוע
בשטחים.יוםיוםהמתרחש

המהוקצעיםדבריהאתמנסחתאזולאיאריאלה
היאגםאולם,הפוסטמודרנית,הדימוייםבלשון

החדהמסקנהמהימפורשותמלומרעתבמג

ביןהשוותהאמנםהיאמהם.העולהמשמעית

כיואמרה"הסרבנים",לבין"ההומניטריים"
להקל(כדילשרתממשיכים"ההומניטריים"

וכדומה,המחסומיםהכבושה,האוכלוסייהעל

וברורמסרבים,"הסרבנים"בעודלטענתם>
אותוזהבאמתהאםאבלדעתה.נוטהלהיכן
האם ?תרופותבגדים,במזון'כשמדוברדבר

יוגששלאומוטבמעיקרורעההומניטריהסיוע

זוואםייטב)?כןשירעככל(בבחינתכלל

בגלויאותהלומרמוכנההיאהאםדעתה,אכן
יהודי-(ארגון"תעאיוש"כמולארגונים

סיועמשלחותגםפעםמדיהמארגןפלסטיני
סיועהמגישיםישראללערבייאולשטחים>,

בשטחים?לאחיהםכזה
שמעתי.לאמפורשתתשובה

 (ו:

~ .==: 

~1 ~ 

ציוני?"נכבה"סיפור

במוספיספריםסקירתעםמתמשכתבעיהיש

לסקורשצריכיםבמבקריםמקנאאיניהספרות.
 ,כךמילה.-300בבשבוע,שנייםאוספר

החדשספרועלרשימתומחציתאתלמשל'
(ידיעות pמזת<חתולי>שריינואלישל

בעריכתפרוזהסדרתחמד:ספריאחרונות,

יורםמבזבז ) 2003עמ', 278 ,ציגלרעליזה

מספריםזיכרונותעל ) 11.04.03<מעריבמלצר

שנותרהמעטאתורקהמחבר'שלקודמים
כותב:הואזהספרעלהחדש.לספרמקדישהוא

בלשוןהכתובוהמצחיק,הקצבי"הסיפור

בבעיהרקדןאיננוויצירתית,טבעיתרעננה,

בשאלתלאואפילוהיפותטית,אישית

לעםלגרוםנוספתפעםהמאיימתהמשיחיות

בשאלההואשלוהדיוןבמוח,דםשטףישראל
שייךולמיהיהודיתההיסטוריהשייכתלמי

מתרוצצתשעליוהצירזהו .••הפרטיהיהודי
הזה.והמטרידהמצחיקהמותח,הרומןעלילת
הישראלית,בחברהמבורךטרוריסטימעשה

לבלועביכולתהשישבמחשבהלהיאחזהמנסה
ההרעלה".מןלמותולאהמשיחיותאת

 ...מדבריםברובוהשאובזה,בתיאורהבעיה
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רווקה["מותק,-העטיפהגבעלחלקיים

האבעלוםתינוקהאתיולדת , 34בתפרועה
האירועיםלאחרנמלטתהיאאליהבאנגליה,

התינוקהמילהבריתבטקסבארץ.הרצחניים
עבורוהופךשםלעצמובוחרפיואתפוצה
שמותקאלא .קטןלמשיחהתפוצותיהודי

ולחלוקהכללרכושבתינוקהלראותמסרבת
נכונים,שאינםבכךאיננה-אחרים"]עםבו

מאפשריםהםכללייםכךכלשבהיותםאלא

"המותח,שהרומןבשעהשנרצה,פרשנותכל

ממוקד,כזה,הואואכןהזה",והמטרידהמצחיק

בהרבה.משמעיחדבאופןפוליטית ,לדעתי
הפיתוםמותקשלדמותהדברשללאמיתו

התינוקשזהסבוריםוכולםמבטנה(המדברת

חשובהבאנגליה,מתרחששסיפורהשמדבר),

בעל ,אלדומיצבישלמדמותופחותהרבה
בישראל.מתרחששסיפורו ,ומתנחלגלריה

התינוקשלעלום-השםאביוכנראה ,אלדומי

אביה ,ברזלראובןהציירשלידידו ,המדבר
אהובה ,אלחנןשלהחוקיואביהםמותק,של

המפליג ,עומר ,אחיוושלמותקשלהראשון
הזויהמטורפת,דמותהואלקובה,אדלפינהעם

המשמעותנטלבעיקרהנושאתואקסצנטרית,
אינםבגלריהשעסקיולאחרהסיפור:של

מכירתאתלקדםמתאמץ<אלדומימשגשגים
כאןניכנסלאאבל ,ברזלראובןשלציוריו

בהמשך>,חשובחלקשהיאאףהציוריםלפרשת

להתנחלותועוברבירושליםביתואתמוכרהוא
לאומנייםממניעיםדווקאלאו"גבעונה",
לאחראחדיםחודשיםזאת,עםבתחילה.
המלחמה"מכןולאחרהמהומות"פרצוהמעבר

לפיגועים:מכורנעשהאלדומי ,) 113<עמ'

 ,ויותריותרגבוהבמינוןלאסונותהצמא"גבר
 ,) 144<עמ'ולהסתכנות"חזקיםלריגושים

נהרג.מתושביהואחדמותקפתעצמהגבעונה

מוקדשיםבספרהמרשימיםמהדפים(כמה

שלהמתאביוזיכרוןלתיאורכךבעקבות
התכריכים,אתממנומסירהואאיך ,אלדומי

 • 147[עמ'הגוף,מחוריהגפןצמראתומוציא

האירועיםבך),מעוררגבעונהשלשהמת ,] 150

המתנחליםשלהתגמולפעולותוכן ,הללו
אלדומיאתמשיביםכמובדיר-א-סנעה,

שבהחיוך ,הואצושליהלב"דפיקותלחיים:

לחשובעליעודהיהלאהחרבות,לשפתיים
שמתגבריםככל ,) 151<עמ'הקטנות"צררתיעל

הריתמוסגםמתגברהאלימים,האירועים

ערביםשלושה .הסיפורשלוהציניהאלים

 ,אלדומישללביתומתפרציםפניםרעולי
התיאורביתו.אתומפוצציםאשתו,אתהורגים

האירוע:שלסרקסטייםהיבטיםגםמחמיץאינו
כשיערמהםאחדאותהתפסכנראה, ,"ואז

לוודאישקרובמהפיאה,בידוומצאראשה
 11 ...וקיללצרחוהואמוותעדאותוהבהיל

אשתיהלוויית"עלהמספר:אומר(בהמשך
ההלוויותשכלמכיווןמיליםלהשחיתחבל

אבלמודעתמגלהכשהואואילודומות",

"מצאתימעיר:הואהממשלהמטעםבעיתון
עלמתאבלתפלגיהכלעלישראלשממשלת

קשה.נפצעעצמואלדומי ,)"ילרווחאשתי.

עץיתדעלונוחתבהתפוצצותמועףהוא
כךואחרחוליםלביתמפונההואמחודדת.

אתפוגשגםהואשםבירושלים,מלוןלבית

נסיעתהלפניאהביםעימהומתנהמותק
בכךההתנחלות.אתנוטשולמעשהלאנגליה,

זה.ישראליאיובשלתלאותיוסאתתמהלא
אשתו ,אלחנןבנונרצחיםלאשתוהאזכרהביום
פיגוע,ספקשהואבאירוע ,נכדותיוושתילילי

המאפיה,בנוסחחשבונותחיסולספק

מכוניתםעלתכולתויוצקבטוןכשמערבל
ביוםנמחווביתו"איששנפגעה.לאחר

המספר.אומרלאשתי",השלושים

אךהוא ,כאןעדשסופרמהכללמעשה,

לחייוקץלשיםמנסהאלדומי .להמשךהקדמה
חוליםבביתומאושפז ,רעלכמוסתבבליעת

הזויהסיפורהופךואילךמכאןרוח.לחולי
נתעכביותר.הרבהמשמעויותוטעוןופרוע,

בעיקר:עליהן
<עםהחוליםמביתאלדומישמשתחררמרגע

זורםכאילוהזמן ,)"?ןאל"-פיירברגאבינועם
בו"עדן"למלוןלשובמבקשהואאחורה.

שובזהמלוןכיומגלה ,האשפוזלפניהתאכסן
"אוניברסלמלוןעתהניצבובמקומוקיים,אינו

הסעדסוכנותאתהמשמשאל-קורס",

מתנוססאונר"אכשדגלהאו"םשללפליטים
שחיתהבגלריה,לבקרמנסהכשהואמעליו:
מהבעליםשאישמתברר ,בבעלותופעם

חמשתמושךהואאותו:מכיראינוהחדשים

הואכאשראולםמכספומט,שקליםאלפים
 ,"פנסיון"מלון ,אחרבמלוןחדרלומבקש
מזמןיצאוכבראלהשטרותכילונאמר

 ,יורודולרים,רקמקבליםועתהמהמחזור
זלוטיםינים,קרונות,שוויצרים,פרנקים

קצתלשוטטיוצאהואכאשרמזון:ותלושי
מטרים"חמישיםכימגלההואהעירברחבי
הכבישנחסםוימק"אדייווידקינגמלוןאחרי

 ,) 205<עמ'גלי"פחובלוחותחולבשקי

 ,בזמןאחורהחזרהשירושליםדומה ,הקיצור
אףאו ,-67באיחודהבטרםהעירחלוקתלימי

העברתםתיאור , 48בשנתהשחרורלמלחמת

בשיירהחדש,אשפוזלמקוםהנפשחולישל

לירושליםהעולהבכביש ,משורייןאוטובוסעם
נפתחתשם ,רזיאלורמתצובהקיבוץדרך

בהםההורגיםערביםפורעיםמצדאשעליהם
השיירותמתיאורלקוחכאילו ,) 222<עמ'

באותהיכולהזו ,אחרמצדבתש"ח,לירושלים

עתידית,אפוקליפטיתתמונהגםלהיותמידה
הערבים.ידיעלמחדשהארץכיבוששל

"שכבתיאומר: ,ראשוןבגוףהמספר ,אלדומי

באשמתי.ומהרהרממעלברקיעמביטהגב,על

למשיסה.הארץחיתהבאשמתיבה.פקפקתילא
בוטחתשלווה,אותההעברתישלאהיאאשמתי
אתןאםב~י.ולבנילב~ימיםפלגיעלונטועה

 ,) 224<עמ'אתן"זהעל ,משהועלהדיןאת

 ,סאטירי-פוליטירומןלפנינוכיהסימנים
כמקובל>(שלאביקורתוחציאתהמשלח
בחלקוומתרביםהולכיםדווקא,בשמאל
אבלכולם,עלכאןלעמודאוכללאהאחרון.

שםשוכבבעודו .יותרהמפורשיםאתאציין

מהרהר ,ויהרגושיבואלערביממתין ,גבועל
לעשותשנהג ,הוירטואוז""יוז'יבחברואלדומי

(שלשוניםספרותייםסגנונותעלפרודיות

חבריועלכאשרועוד>יהושע ,עמיחי ,יזהר
שםנזכרוכךמחקה.הואמיאתלנחשהוטל

 ,עגנוןש"יעלבחיקוייםרוחובעיניאלדומי
("משוררגרינברגצביאוריגולדברג,לאה

רדידשלשמוכשגםאומר>הוא-לרוחי"
אתמעוררזהשםאבל .לפניוצץוסמןגר

הצדקנותטווסגרוסמן"לרדידהתנגדותו:
הסכמתילאההתחסדותמשלשלימרעיוולחבר
התרפסותםאתלהםזכרתיפה.פתחוןלתת

לאהצהובהומספרותם ,רעתימבקשיבפני

משמעותיהיותרברגעלצטטחשקביהתעורר
מפורשיםדבריםשאלהדומני ,) 226(עמ'בחיי"

שלהצהובהזמןלספראזכורכולל ,למדי
במשמעותם.לפקפקשקשה ,וסמןגר

טרגי"שיבה"מסעבמעיןנחתםעצמוהרומן

מאנגליה,שבהמותקרקלא .גיבוריושללארץ

קסטרו"פידל(אבלמקובהשבעומררקולא
עמ' ,אדלפיאהובתולואומרתאותך",אוהב

ששמוומצמררסמליבסיפוראלא ,) 264

 12העוקריומי,הילדעלהביתה","הביתה,

לסחוטכדי ,ישראלשבטיכמספר ,משיניו
מקופנהגןהשיבההבטחתאתיעלמאמו
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מתבררמדרביהלשוב.ששהלאאמולבנימינה.

לאן:בדיוקאיןשגם
יותראין ...העצבניתאמוהשיבהתנדנד,"אל

בת-ואיןזיכרון-יעקבאיןוגםחיתה.בנימינה.

 .) 251<עמ'היו"מעגן-מיכאל.ואיןשלמה

אךמלבין'ראשוושיערלילהבןמזקיןהילד
יורדיםישראליםילדיםאוסףהוא .מוותראינו

לארץ<מדומה>שיבהלמסעהפזורהארצותמכל

יפולחוףמגיעיםהםדברשלבסופוישראל.

שמועלכזכור'<הקרויה,לבנימינהמגיעוהוא

נולדבובביתאולםהרצל>,זאבבנימיןשל

משפחהעתהמתגוררתחמש,בגילעזבואותו

סעידוילדיהםוהאלו'פאטימהפלסטינית:
איסמעילוראשיות,ושידוסעידה,

 .) 261<עמ'ואיסמעילייה

 .קודראפוקליפטיבאקורדמסתייםכולוהספר
 .עומרבנואתממשלפגושזוכהאינואלדומי
רמקוליםחירום.מצבהואבארץהמצב

ודלק.מזוןלהשיגניתןהיכןמכריזיםברחובות

האנשיםאולםוהתפוצצויות,יריותנשמעות

דרךמפניםאינםואפילואדישיםכבר

סביבםהמודעות,לוחותעללאמבולנסים.

רשימותמתפרסמותהתושבים,מצטופפים

והנעדרים.הפצועיםההרוגים,

שללסופומותקשוזרתיחידהאופטימיתנימה

בהפריהלהריוןנכנסתהיא .הסיפור

החדש,ולבנהלהמזהירשעתידאףמלאכותית,

באופק.נראהלא

ו"תותח"כחולה""פלדה

תוכניותביןקצתזפזפתיהעצמאותחגערב

שרו: 8בערוץהשונים.בערוציםהחג

השמיםהיאכחולהפלדה

לבביהואאדוםכבשן

הלילשרידיאשרוףהיום

מכאובי".שלבלהבות

שרו: 2בערוץ

תרתחאתה

עליךאיןאין

עליךמתה

 ...מכולםהגדולאתה

/ 

טקסטיםששניסבור'אנישיפוטילהיותמבלי

נאמרכלשהו'למדדיסודלשמשיכוליםאלה

יוקרלמדדבדומהעצמאות.אותרבותמדד

<אוהמילהיוקרתמדדאתלייסדניתןהמחיה,

שנות-55בהישגינואתבולמודזילותה>

הגענו'לאןהתחלנו'מהיכןשנדןמדינה.
 • .צמחנואחוזיםומאותעשרותובכמה
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מאוחותהשפעה
פורתאלישע

כתבי-העתבאולםהמפתים,המדפיםאלשהגעתי ~
הטלפוןבמספרלפתענזכרתישבספרייה,העבריים

שאנימהאלפון-טלפוןאותומחקתימזמןכברשלה.

ולאהתראינושלאארוכהתקופהוכברבכיסי.נושא

לפתע.אותהליהזכיר-העתכתבימדףעלמשהומילה.החלפנו

האםאךשכחה,שלאודאי ,כלומרעדיין?אותיזוכרתהיאהאם

ההזמנהנעימתאת ,והמגרגרהנמוךבקולהואשמעאשוב

אלשישבהמסבירת-הפניםהיועצתפניעלחלפתיהמתחבאת?

תיקיאתנטלתימזמינה.בעיןלעבריוהביטה ,שולחן-היעץ

ראיתיממוליממשמהספרייה.ויצאתיהמאבטח,אצלשנשאר

היתההיא .לטלפןוניגשתי ,הקיראלצמודיםטלפוןתאיכמה

מיד.קוליאתזיהתהאךכשהשיבה,מופתעתמעט

שאלה.מחו"ל?חזרתיהשבועשרקידעתאיך-

 ,שאכשלידעתיאךעליהלהעריםניסיתי ,לילחשהקטנהציפור-
אתצדקה,היאוהנה,החופשה.תוםלקראתלחזורצריכהשאת

חזרת.

אנימה?קטנות,בציפוריםהמלאהכלוב,אותותמידלךיש-

כמוממשעלילגלגההיאבשעתן.לךשצייצומהןכמהזוכרת

לשמועיכולתיואניהשתתקה,השתהתה,כךואחרשנסעה.לפני

בשפופרת.נשימתהאת

ולפני .שאלתיקצר?לביקוראלייךלקפוץיכולאניאז-

כדאיאוטובוסואיזהלדירתה,להגיעאיךלילהסבירשהתחילה

לה:ואמרתיקיצרתילקחת,לי

הכתובת.אתהיטבזוכרואנימכונית,לייש-

שלהרעננותהמדשאותאתחציתיהספרייה.מבנייןלאטייצאתי

עמדוהכניסהשערלידהחדש.החנייהלמגרשוהלכתיהקמפוס,

בתוךראשהאתשיקעההנערהצעירים.סטודנטיםזוגחבוקים

עלסכךהסטודנטפניה.אתלראותהצלחתיולא ,הנערשלחזהו

אלהסתכלכאילומרוכז,מאודמבטלוהיהידיו.בשתיראשה

והשכוחההנפלאההמוסיקהאוזנה.לתוךמשהומלמלהואפנימו.

 •יריאותאתממשפילחה ,לישנתגלהערריםהנהבזקשל
אםזכרתיולאהמחסום,מפעיל ,השוערלידלגמריהתבלבלתי

ואמר:משונהבמבטביהביטהואהחנייה.פתקאתממנוקיבלתי

 ,להזדרזבבקשה ,אדוניאיתן?קורהמה ,אדוניבבקשה, ,אדוני-
 •מאחוריךמחכיםכבר

מהאוניברסיטההמוליךהרחבהרחובאלהחנייהממגרשיצאתי

 ,עינימזוויתראיתי .שלצדיהמושבעלהניירותאתהנחתי .לעיר
 ,חשבתיטוב,הדף.סוףלפנינקטעומכתבי-העתשהרשימות

תיסעכשהיאאוליאחרת,בהזדמנותלהשלימן.זמןאמצאכבר

אתלנסותהזה,הדוחקמהצורךפנוישובאהיהואנילחו"ל.שוב

בדירתה.הטלפון

כברלהמתין.יכוללאחרונהאחריושבלשתיהנשכחהמשורר

לנוחיוכלהואהמפתיעה.פטירתומאזשנהכארבעיםחלפו

יש ,כן .שלוהברוכההשכחהבשלוותמקנאאנישנה.עודבשקט

כשאניולפעמים,מודה.אניהישנים.בשיריוללבנוגעמשהו

מתוכם.מתפרשת ,שליחייפרשתאתרואהאניבהם,קורא

כיכרותאוהביםהעירפרנסישמאלה.פניתיהפורחתבכיכר

האביבניצתאתמנציםורדיםראיתיפרחים.ושפעירוקות

מוקפיםעונתיים,פרחיםשלמרהיביםוצבעיםשלם,הראשונה

הדשאהאםלרגע,הרהרתימלאכותי?רענן.דשאשלירוקבגוש

הספורטמגרשישלהעשוייםהדשאיםכמומלאכותי?הואבכיכר

עלמתקבללאפשוטזהלהיות,יכוללאזהלא,בטלוויזיה?

נראהוהכולהפסח,שלאחרנפלאאביבייוםלוזרחבחוץדעתי.
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פתחתיכך.כלריחניכך,כלאמיתיכך,כלטבעי

הצמחייה,שלהנפלאוהריח ,החלוןשמשתאת

המכונית.אתמילאהדלק,בריחותמעורב

עדיין.פורחותביתהשבגינתהרקפותאםמעניין

שהציבההקטנותהאדניותאתלפתעזכרתי

שלבפקעותאותןדחסההיאהמדרגות.בתחתית

אוהבתכךכלשהיאפעםליאמרהוגםרקפות,

 ,בולהתגלגלרוצהשחיתהעדהרקפת,פרחאת
הציבההיאשלה.הבאהגלגולאתלבחורתזכהאם

נשארובעצםהמדרגות,צדימשניהאדניותאת

שיעלה,מיהרגל.אתעליולהניחזעיררווחרק

ביןמטפסהואכאילושירגישפעם,ליאמרה

הסלעים.

שהייתיכמוממשבזוגות.המדרגותאתגמאתי

רבותשניםהרחוקים.בנעוריבהןלטפסנוהג

המילואים,משירותידידישלסיפורואתזוכראני

בבתגרתמדרנעארעלדילגאיךפעםלישסיפר

אלבדרךאהובתו.דירתאלמטפסכשהיהאחת,

ושוםומשתוקק,רוחקצרהייתי ,ליאמרהאשה,

הם •דרכיאתלחסוםיכלהלאשבעולםגחמדר

החייםוכל ,לגמריומאוהביםשש-עשרה,בניהיו

ארבעשלקופצנייםדילוגיםכמחרוזתאזלונראו

אהובתוזכרעםעושההואמהאחת.בבתמדרגות

האםשישים.גילאתעברכברהואגםהריהיום?

רומנטיתפרשייהאיזומסתיר ,כמוניהוא,גם

נדלק,כשהואלונשמעותעודןרגליוהאםחסויה?

אווירלוישואיךצעיר?תשוקהפרץבאיזהלפתע

עלעצרתיואניבאחת,התקצרהנשימתי ?המדרגותבקצה

והשתדלתיאווירשאפתיוממאמץ.מהתרגשותמרעידהישורת,

כשאנילפתעלהשת~ץ ,ליחסרזהרקנשימתי.אתלהסדיר

אתמזעיקההיאכיצדלעצמיתיארתיוכברדלתה.לפניניצב

שליהחסויההרומנטיתהפרשייהוכיצד ,הנמרץהטיפולניידת

 ,לעצמימלמלתיאחרונה,פעםלמשפחתי.כיעורהבכלמתגלה
מסוגלאינניכברדי.כזו.פחזותלעצמימרשהשאניאחרונהפעם

 •שכזואהביםלפרשיית

 (ן:

~ 
.==: 

ן~
~ 

~· 
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שהוסיפהקטןעץבשלטהבחנתידלתה,בפעמוןכשצלצלתי

העברתימסוגננות.באותיותבעץצרובהיהשמההפעמון.לצד

השלט.שבתוךהצריבהשקעאתוחשתיהאותיות,עלאצבעיאת

באיזוקצרהלשנייהנתקפתיואניבדלת,זעירהצצהנקבגםהיה

במקרה,בותציץהיאאם .פניבמלואמולווחייכתי ,היתולרוח

ואז •חיוכיאתלפחותשתראהשלה,הנשיהחושעלתסמוךולא

בעתמעברה,ליוהמתינהעמדהכאילוהדלת,אתפתחההיא

 ,מיושןתכולחלוקלבשההיא ,תמידוכמובמדרגות.שטיפסתי

לחו"ל.מנסיעותיהבאחתשקנתה

בפגישהעושיםמהידעתילאידי.אתוהושטתיאמרתי,שלום,-

אותי?מכירהעודאת .משכבראהובהעם

אניתיכנס,בוא, .מהרבאמתהדרךאתעשיתהשיבה, ,הרהר-

 .הבישולבאמצע

נשיקהואיזו .כזומרוחקתהגשה ,לחייאללחיהאתהגישהוהיא

לפניכברליאמרההיאשפתינו.עלבחתףריחפהמומשהשלא

 ,אדולסצנטי ,בוסרימגוחך.ענייןזהבעיניהשנשיקותשנים,
המזדקניםהפרצופיםדחיקתלצעירים.מתאיםהואמבוגר.לא

לה.נראתהלאזהאלזהשלנו

בוהקגביעאיזהבכניסה.בשבילהשקטפתיהפרחאתלההגשתי

המדרכהאלשנצמדההחיה,הגדרההיביסקוס,ממשוכתשתלשתי

הבית.במבואהצרה,

+-
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זהמהשבמטבח.השולחןעלהפרחאתוהניחהאמרה,תודה,-

 ?מתנותלהביאזקנהלעתמתחילאתהלך?קורה

דרכופרצההאביביתוהרוחלרווחה,פתוחהיההמטבחחלון

הרחובשבמורדשבבתיםהמטבחיםשלהטוביםהריחותבכוח.

הענניםעדריביןומרחוק,בכוונה.עליהרעישווכאילובו'נכנסו

הים.שלהמסנוורהבוהקאתלראותיכולתיהקלים,

כתבי-באולםענייניאתלסיים'הקדמתי'אמרתילגמריבמקרה-

ריח •בעקבותיורץשאניהזנוחמהמשוררפתאוםלינמאסהעת.

עודליישמילעצמי'אמרתיאז •מספריולפעמיםעולהפגרים

לטלפן'והחלטתיבסרטים.כמופתאום,בךונזכרתי ?הזאתבעיר

זהו.

כאילו .הגזלהבותשאצלמגבהליאמרהאחרי'שעקבתכאילו-

שנסעתי.ידעתלאהרישחזרתי?ידעתאיךהזמן.כלאחרישעקבת

התבלבלהזמניםוסדרלגמרי,הדרביםסדראצליהשתבשכךואחר

והמגעים,התערבלו'המחוותבזה,זההתערבבוהמעשיםלחלוטין.

מהלזכוריכולתילאהמסוער.בדמיוניהתחוללומגעים,היואם

מטבחנורסיחגרהבאמתהאם .מכןלאחרהתרחשומהקודםקרה

שהיהכמוקלה,ארוחהלנוהכינההאםשלה?הנושןהחלוקמעל

הביאהשאותןבמינן'מיוחדותועוגיותתהשאמרה?לינדמה

אםזוכרואיננישאלתי' ?מיוחדותהןבמה ?לחו"למנסיעתה

מיוחדות.הןכמהתרגישעודאתהלי'כשהשיבהצחקההיא

הזמןכלשסילקהאולפתע,כךכלרכהלרגע,אלינשענההאם

השולחןלידמכיסאהקמההאם ?התובעניתידיאתמעליה

לי:ואמרהשבמטבח,

הספהעלאצליהשתרעההאם ?ראיתכברשליהשינהחדראת-

היאשלנוהפרשייהשכלאוזניאלולחשההאורחים,שבחדר

הסוף.ועדמההתחלההחמצה,כן'החמצה?גדולה?אחתהחמצה

מתכוונת.אניסוףלאיזהתראהעודאתהאה,שאלתי'סוף?איזה

צבעוניות,גלויותליוהראתהעבודתהשולחןאלשרכנהאו

האםהאחרונה?בנסיעתההמפורסם,במוזיאוןשרכשהיפהפיות,

מאמין?הייתזקנים,כבראנחנווהנה,פתאום,ליאמרהבאמת

לומר:שאהבההמשפטעלכדרכה,שחזרהאו

שישים?בגילאפילוצעיר'תמידנשארשאוהב,ומישעובד'מי-

גדול?כךכלענייןמזהעושהאתהמהשישים?גילבכללזהומה

תנועהבאיזוחזהאתלפתעוהבליטהאמרה,למשל'אני

שרקמרגישהלמשלאניאלי'אותוקירבהואפילואינטימית,

באמת.לחיותמתחילהאניעכשיו

בדירתהששהיתימעריך'אניבשעונישוב'כשהסתכלתיבדיעבד

לחבול.שהספיקארוךזמןהיהזהבנעורילכך.קרובאוכשעתיים

בבטחה,לומריכולאינניהמוזר'ובשיכרוניבגילי'היום,אבל

אלומשםהשינה,לחדרניגשההיאלא.ולמההזמןהספיקלמה

שהיאלפניקצת,להתאפרמוכרחהשהיאליואמרההמקלחת,

השפתוןאתוהעבירהפני'עלחלפהבדרכההעירה.יוצאת

שפתי.עלבמהירות

נשים.אחריעוקביםלאכברבגיליבאדישות,אמרתיבגילי'-

 ?קצתלהתאפרצריךאתהשגםחושבלאאתהאיתן?ומה-
נראה.אתהאיךתראהבחדות,אותןשמטההיאמותניה.עלידיאתוהנחתיאליהקרבתי

למעלהאותןהנפתיידיים.בליאשמאי'זקןידייםבליואמרה,

מבעדמעט,אותהלחושישבנה,עלולטפוחבה,לאחוזניסיתיעלוישבתיהאורחיםלחדרוהלכתיייאוש,אוכניעהבתנועת

ואמרה:ממניחמקההיאאבלהישן.התכלתלחלוקהואאנילאכאילוהרגשתיובכלללתקנה,חזרהנשימתיהספה.

עלבחוץ'נשארתיכאילושבדירתה.הספהעלכאן'היושב

פירותישתמידאצליהשולחן.שעלמהקערהפירותקצתקח-ורכוןבמכוניתישובמאחור'נשארתיכאילואוליאוהישורת.

טריים.המדפיםמביןכלליצאתילאעודואוליהמכונית.בתוךההגה,על

העבריים.כתבי-העתאולםשלהמפתים

לי:אמרההחנייהוברחבתבמדרגות,לפניירדההיא

אותנומשגעתממשהעירייה •כאןתתברברלאאזאחרי'סע-

החדשים.התנועהסידוריעם

נהגההיאשלה.הכתומההמכוניתאחריבמכוניתיתמרנתי

הרחובאלהכרתישלאקיצורבדרךאותיוהובילהבמיומנות,

לחלוןמבעדלרגעראשהאתשלפהואזלכיכר.סמוךהראשי'

תתברבר?לאהדרך?אתזוכראתהלהתראות,אלי:וצעקה

כלהאביבית,הרוחמשבכנגדאליה,צעקתיבסדר'יהיה-

החוף.לכבישמוביליםהרחובות

בדרכיישר'המשכתיואניהעיר'מרכזאלשמאלה,פנתההיא

החקלאיתהפנימייהתלמידותצעירות,נערותכמההיציאה.אל

עלי'התנפלוהןלידן'עצרתיההסעה.בתחנתעמדוהסמוכה,

והתיישבונכנסו,הןייכנסו.שתייםשרקבשקטביקשתיאניאבל

שלנו'הנערותהאםמבטי.אתמהןלהתיקיכולתילאמאחור.

הקדימוכברהן ?יפותכךכלהןגםנראושנים,יובללפני
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שררעדייןההפכפךשהאביבפיעלאףהקיץ'גופיותאתללבוש

במבטי'אחריהןעקבתינפלא.לבלובמתחתלבלבוגופןבחוץ.

וכנראהנרגשת,היתהשיחתןבכלל.בימבחינותאינןשהןוראיתי

ההסעה.בתחנתאותןשהסעירובדבריםהמשיכו

היושבהואאניולאגופי'מתוךשיצאתילרגעלינדמההיהשוב

הואאניולאהקטנה.במראההמציץהואאניולאההגה.אל

במקומי'כאןיושבאחרמישהוהנהג.מושבאלומהודקהחגור

שש-בןבקושיצעיר'נעראותועדייןאניאלה.כלאתועושה

שקועעודיואנידמו.אתמסעירותהפנימייהשתלמידותעשרה,

ממני.לחמוקלאןלהןאיןהן,וגםאחריהן.הנפלאבמרדףכולי

ארדוףאנימתשוקתי'להימלטהבית,במדרגותיעלואםכי

אחת.בבתמדרגותארבעארבעשלמדהימיםבדילוגיםאחריהן

חומראיזהלישהגישההתהאלמזגהשהיאלפתע,בהחשדתי

קראתיכברבחו"ל.מהמסעאיתההביאהשהיאתשוקה,מעורר

כמשותקשישבתיהרגעיםאתבוראיניצלההיאכאלה.דבריםעל

לה.ומחכההמתפרעתנשימתיאתמסדירהאורחים,בחדר

יכלהלאהיאהתאווה.מעוררהמשקהאתהכינההיאובינתיים

כברכשאהיהמאוחרת.כךכלהשפעהעליישפיעשהואלדעת

בחברתכך'כלעוררשאתלדעתיכלהלאהיאהביתה.בדרכי

הייתימהלדעת,יכלהלאהיאהמלבלבות.הפנימייהתלמידות

המוחמצתהרומנטיתלפרשייהלחלוטיןמתמכרהייתיאילועושה,

הסוף.ועדמההתחלהגדולה,אחתהחמצהשחיתהזו .שלנו

 (ו:

~ c=: 

טעה.ומישהוכאן'נכשלמישהויפה.עלולאשלההחישובים

ההומה,החוףכבישעלעכשיו'כאןאעצוראםיהיהמהאוי'אוי

בחניוןהמכוניתאתאחנהשלי'ההמומותהנוסעותאתאוריד

הראשונההמוניתעםאזנקאםיהיהומההסמוכה?הדלקתחנתשל

אעלהאםיהיהומהביתה?אלישרהנהגאתאכווןלי'שתעצור

תפתחוהיאבדלת,שובאצלצלמתאווה,רותחבמדרגות,שוב

לב:מכמידתבתמימותותשאלמופתעת,לי'

~1 ~ 

 ?חזרתפתאוםמהקרה?מה-

לקצבה,תחזורשנשימתיעדהפעםאמתיןלאאניאםיקרהומה

עםשהיא:כמו ,הכולעםאותהואחבקאליהארוץפשוטואני

שהיאהמטבחנורסיעםאפילוואולי ,והמיושןהתכולחלוקה

פניעלנחלוףלדירתה,פנימהכשנחליקיהיהומהעליו?חוגרת

שנתמוטטלפניואז,שלה?השינהחדראלוהספה,האורחיםחדר

לה:לומראספיקעודאולימיטתה,אל

התהכוסלתוךשםהכנסתמהשכמותך'ערמומיתמכשפה-
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ויפוסיהמאביה
שחםדניאלה

 .לזכרוהים.שלידהקפהבביתהסיפוראתקראעודאברי

ובאתיושלושארבעיםבתאנימאביה.אותיקוראיםני ~
לייש~א~תח-תקוה.גרהאנישנים.שלושמרוסיה

בתהיאאהובה.גםאותהקוראיםכאןלף~ה,בת,

לאשזהקולנועבאףניברסי~טלומדרוצהעשרים,

חיילהואיורם.אותוקוראיםכאן ,יףריבןליישפרנסה.כךכל

לעבו.דלאהואסאשה,ובעלבצבא.שהואהרבהלולדאוגואני

צמצומיםשנהלפניאבלקופסאותחרושתבביתלעבודהואקודם

אני~ארוסיהחולה.וגםמזהעצבניוהרבהלעבודלאהואועכשיו

~א;יתלעבודאניפהפסנתר.לנגןוגםמרקחת~א;יתלעבודהייתי

עםלדבראנילב.דוללכתלהתלבשיכולשלאזקניםעםאבות

לפעמיםאני.וגםלהביןהםעברית.קצתוגםויידיש~ארוסיתזקנים

הרבהלפעמים .הפוךאפילוחיים.להביןבשבילמיליםצריךלא

באמת.חייםמבלבלמילים

איתהללכתואנימאודחלשהיאושתייםתשעיםבתאחתזקנה

אניהולכיםכשאנחנועצובה.אבלקףלטףרנהמאודהיאלטייל.

-אומרתהיאלפעמיםלדבר.ואנחנולדבר?רוצהאת-להלשאול
כשהיאגםעצוב.וזהמדברותלאואנחנונשתוק.אנחנוטוביותר

למות.היאמתיולשאוללמותרוצההיאלהגידהיאעצוב.זהלדבר

לילהגידהיאפעםכללמות.לאשהיאלדאוגהיאהיום?כבראולי

טוביהיהטוביהיה-להאומרתאנימתים.לאמוסד fפהשמעתי

כךכללאאניגםחושבתאני .כךכללילהאמיןלאהיאאבל

להאמין.

לעזורואניוחמששמוניםבתהיאבה.לטפלאניאחתזל~העודיש

תינוק.כמוהיאחיתולים.ולשיםאותהלרחוץאניוגםלאכוללה

רואיםלאאםהיום,אבליפה.גםוצעירההיההיאתמונותלהיש

~תמונה~עינייםהיא.זהלדעתאפשראישלהמיטהידעלתמונה

וגםטובלראותלאגםהיאמת.עינייםהיוםאבלהרבהלצחוקהיא

וונףקיכמהוגםגדוליםילדיםשלושהלהיש~עיניים.שמחהאין

אחדחשוב.בעבודהעובדיםשלהילדיםשלה.ילדיםשלילדיםשזה

אבללעשותהואמהלדעתלאאניאחדועודאינג'ינרואחדדוקטור

שלום-ולהגידלבואוונףקיגםמשם.ללכתמהרומהרעסוקתמיד

מת.עיניים fישרלהביטרקאח.דאףעםלדברלאהיאאבלסבתא.

פעםלהיותהיאלילהגידשלהילדיםשנים.הרבהמתשלהבעל

תינוקכמוהיאכיהיום.זהלדעתלאאחדאףאבלוחכמה.רופאה

כמולבכותבליאבלבחיתול.דבריםולעשותולישוןלאכולרק-

מת.בעינייםקדימהלהביטרקתינוק.

הייתיאניאחרילמותוהוא~~יתאצלוזקןעםהייתיאניזהלפני

אבלחזק,הואחושביםבהתחלהאותוכשרואיםשנה.חציאיתר

-קצתלולעזורהייתיאניבריא.לאהואבריאכאילושדיבראפילו

לבדולהתלבשלהתרחץהיההואולנקות.ולבשלאוכללולקנות

רוסיתלדעתלאוהואהזמןכללעבודאניכילדברלאואנחנו

רקלהיותהואאבלשמוניםבןהואלחשובאניעברית.רקויידיש.

לאכאילוהואלהשתעלולאלשבתהיהכשהואושמונה.חמישיםבן

כלנשוםוגםבלבקשהבעיהלוהיהחולה.הרבההיההואאבלחולה

הייתיאנילנשום.לאכשהואולצעוקלהשתעלהרבההיהוהוא

להתביישהואפעם.כלשעותשתילאומימביטוחיוםכלאצלולבוא

ובשפתייםמאביה,רבהתודה-ליאומרותמידלבואאניצריךהוא

הואואזלהביןלאואנימשהואומרהואלפעמיםעצוב.עצובמחייך

כןואומרמטלפןשלובןואזיותר.לבואלאליולהגידלהתרגז

שלובן~ית. fלאוהואלבואאנילפעמיםתבואי,שובואניתבואי

מטלפןימיםכמהואחריחולים.בביתאבא-ליואומרמטלפן

ולסדרשלודניתלבואאניואזחולים.מביתחוזראבא-ואומר

אניחודשיםבששפעמיםהרבהככהחולים.מביתבאהואלפני

שלומפתח fדלתלפתוחאנישמה,לבואאניפעםכלשם.לעבוד

בבוקרלבואאנישםלהיותאניאחרוןבפעםיכולה.אניכמהולעזור

הואאבלחוליםבביתהואחשבתישקט.ובביתדלתולפתוח

שלובן 7מהרמהרולטלפןלצעוקאנימת.זז.ולאקרבאמבטיה.

לרעוד.אניוכלהביתהללכתאניבא,ובןשםמח~יתיאניואחרי

שליוילדהילדגםכיבביתלבדואניעובדאזהיהסאשהשליבעל

לב.דלבכותואניספר.בבית

עםלבדלהיותלפחדאניאבות.~א;יתלעבודלהתחילאניואז

ואפילועצובזקניםישכאןגםאחד.אףבלישלהם~~יתגריםזקנים

ולבדםלחץבשבילכדוריםועודדיפרסיהבשבילכדוריםלקחתהם

כיאבות~א;יתלעבודטוביותרבשביליאבלזקנים.שלומחלות
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קשהוזהכסףקצתרקיששלימעבודהלב.דלאאניפתאוםמתאם

עבודהמחפשועכשיואףניברסיטטרוצהולףבהלעבודלאסאשהכי
T :• 

וחשמלואוכלדירהשכרלשלםאניצבא.ויףריבינתייםבשביל

שילדיםישןבגדיםולובשחדשבגדיםלל~ותלאאניוארנונה.וטלפון

לאאניאבלנעיםלאוגםהרבהעצובזהנותנים.שמתזל~יםשל

ופרנסה.מקצועיהיהוילדיםבריאאנחנוחשובהכיזה.עללחשוב

בהתחלהאותהקראנושאנחנופטרבורגבסנקטלגוראני~ארוסיה

גדולרחוב-פרוספקטנ:יבסקיעםויפהגדולעירזהלנינגר.ד

ללכתהרבהאנחנוצארים.שלמזמןמפעםובתים-מכיריםכולם

יפה.והרבהאורותשם~ארינסקי.בתיאטרוןוקונצרטיםלבלט

וארמוןני~~האותושקוראיםהרבהרחבנהרישעירבאמצע

גםשםישךרופה."אומכלחשובתמונותעםמוזיאוןשזה~רמיטאג'

~צדלגוראנחנואבלוצבעים.קישוטוהרבהכנסיות,שזה ,;'וקווי

גבוהשםשלנובית .ואפורשחוררקיפה.צבעיםבליעירשל

שני~דירהמתקלקל.ותמידלאטנוסעישןומעליתדירותוהרבה

הרבהותמידגדוללאקומ~טימטבח.וגם ,·חדריםשזה ,קומ~טי
לטואלט,כשהולךשכן,כלשכנים.לכמהיבחד .אחד,ישטואלטבלגן.

 .ו,אניבמטבחלבד.שלומשפחהשלטואלטקרשאצלו~ידמחזיק

 ;ירוקקצתלהיותגם-ועציציםבקופסאותצמחיםמיני "כללגדל

שליובעלאני,-לגוראנחנובדירהלבשל.בשבילוגםוצבעים

אותהקוראיםסאשהשלואמא ,ויףרילף~השלנוילדיםושניסאשה,
באישראל.לבואאנחנולפנימתכברסאשהשל'אמאסווטלנה.מאמה
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ב~רלקנותישתמידלא~ארוסיהאבלטעיםמבשלסאשהשלאמא

ואוכלופירףשקיבורשטלעשותהיאבשבילדבריםוהרבהוקמח

אם-ליאומרלפעמיםהיא .משהוחסרפעםכלטוב.לעשותשהיא

היאהרבה.וטעיםיבשעוגהשזה ,קורז'יקילעשותאניקמחישאני

מתישלנותהעםזהשתינוואנחנוטוביםקורז'יקילעשותהיתה

חולההיההיאמתבטלנהסרמאמהלפני .איתנולשתותחבריםבאו

שלכמושזה~טיה;רללכתהיההיאשלה.אוכליותרלעשותולא

כתבבספרבפריזבנוטרדאםשגרעקוםגבעםקווזימודומסכןאיש

כיככההולכיםגםזקניםישכאןאבות~א~יתהרגו.ויקטוראותו

ה. 7חושלהםעצמות

קומ~טישניבבית~א~תח-תקוה.עיר.שלבצדלגורגםאנחנופה

שלצהובאוריותרישכאןטוב.וזהשלנורקטואלטאבלגדוללא

בלילהאפילולבן.ואורשלגגםשםשחור.הרבהלילהפהשמש.

אחראורזהשםלבנים.לילותכתבדוסטויבסקיכמולבן.הרבהשם

בעבריתשזהו;לףשיארוךומעילפרווהכובעעםקראורשםמכאן.

ללכתכשאניהרבה.רטובבחורףגםומזיע,חםאורכאןערדליים.

רטובבליויפהלבןלילהעלהרבהלחשובאניולשתוקזקניםעם

פטרבורג.בסנקט

חבריםכאן~ארוסית.ולדברחבריםלפגושאנחנו~ארוסיהשם

כסףאיןכיעצובהרבהוגםועייפיםקשהלעבודכולםכיקצת

עצובגםאנחנוצמצומים.בגללוגםעבודהבשביללקבלמעטבגלל

מרוסיה,הםכאןשלנוחבריםכלטלוויזיה.רואיםומהפוליטיקהבגלל

כשהםרק~אישראלאנשיםעםלדבראנימישראל.חבריםאין

מכאן.חבריםאצל~~יתללכתלאאניבהם.לטפלואניזקנים

זהבאמת.זהכיסיפור.זהכאןלכתובאנימהאםלדעתלאאני

לבואהםאנשיםעודושל·שליסיפורזהלחשובאניאבלחיים.

כדאיאולילבד.שלהםו~~יתאבות~א~יתזקניםשלוגםמרוסיה

יפותמיליםשלסיפורים~אעבריתשקוראיםלאנשיםזהלספראני

~עינייםמלראותטוביותרסיפוריםחושביםהםארוך.ומשפטים

וגםיפהכךכלתמידלאזהחייםבחיים.ישבאמתמהלבדשלהם

מהלקרואהםאםאפשראזחיים.זהאבלמעניין.כךכללאאולי

לדברשאניפשוט~אעבריתרקשזהאפילו ,סיפורכמולספראני

אחר.חייםעללדעתהםבארץ,אנישניםשלושאחרי

שנים.מאהבתהיאאחתלזקנההולדתיוםאבות~א;יתהיהאתמול

שלה,ילדהשלילדהשזהשלה,הוונףצ'קהשאפילוזקןכךכלהיא

 .באושלהמשפחהכלסבתא.אומרתזאתבעצמה,~בףשקהכברהיא
וריח.דםהזמןוכליפהלאפצעעםבאףחולהופניםחלשזקנההיא

לשירהיאוגםשמחהולדתיוםלהלשירכולםטוב.שלהשכלאבל

כשאנילילשיראמאמה-שלימביתלהכיראנישיר~ארוסית

פףס ,ס;נציבףדיט~סיגןה"פףסזהשירשלהמיליםקטנה.ילדה

בףדף~סיגןהפףס ,ה~א~בףדיט~סיגןהפףס ,ני:בובףדיט~סיגןה

תמידהלוואישמש,יהיהתמיד"הלוואיזהבעבריתליאמרו ,"ה:

אני",יהיהתמידהלוואיאמא,יהיהתמידהלוואישמים,יהיה

וגםשניםהרבהמתהכבראמאשמש.וכאן~אישראלאניהנהאז

אניבפניםבלבבחוץ. .כאילורקישאניאוליאבליש,אניאבא.

סיפורלכתובאניככהבגללגםאולילחיות.כךכללאאנילהרגיש

ושלוש.ארבעיםבתמאביה.אניחיה.באמתאנילדעתבשביל ~זה
 •דיפרסיה.קצתמאביה, ,אניגםאולילחשובואני
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כשלעצמוחונו : 1

זיתנועה

לפרוידעדמודע.הלאאתשגילההראשוןהיהרדיד

הכרה.שלבמונחיםרקהאדםהתנהגותאתהסבירו

ידע.מחוסרנובעשהשיגעוןטעןלמשלאפלטון

מתכופף'שתמידלואמרובאתונה,אחדמשוגעיש

אפלטון'אמרידע,בחוסרלוקההאיש .העירכששערנכנסכשהוא

ההבדלאתלוותסבירוהשערגובהומהשלוהגובהמהלותגידואם

לאפשוטהאישלהתכופף,ויפסיקצורךשוםשאיןיביןהואביניהם

נוטיםמסוימיםאנשיםלמהאותו'שאלוהמדידה.תורתאתיודע

כן'ואםלהם?מזיקהשהשתייהיודעיםאינםהאםמופרזת,לשתייה

לאהםאבלאפלטון'אמריודעים,הם ?לשתותממשיכיםהםמדוע

גורםשהואוההנאההבקבוקהתועלת.מולהנזקאתנכוןמודדים

ולכןרחוקים-והמחלותהנזקגדולים.נראיםהםלכןקרובים,

שבשתייה,שהנזקיודעיםאנשיםאותםהיואילוקטנים.נראים

לשתות,מפסיקיםהיושבה,מהתועלתגדולהעין'מראיתלמרות

אתאפלטוןהסבירככההמדידה.תורתאתיודעיםלאפשוטהם

האנושית.שבהתנהגותה"טעויות"שארוכלההתמכרותהשיגעון'

היהכברהזקן'אפלטוןככה,זהאתהסבירלפחות,הצעיראפלטון'

בזה.בטוחפחות

לשארהאדםביןומבדילדומיננטימעמדלהכרההעניקדקארט

לשלוחצריךההמוניםאתאבלמביןשהחכםאמרשפינוזההעולם,

ההמוניםתבונתעלכךכלסמךלאהזקן'אפלטוןכמוהוא,לכנסייה.

שאליוהשלםהאנושיהמודלהחכם,אצלבייצור:פגםבזהראהאבל

בלבדהתבונהפיעלמתנהגוהואכזהפגםאיןאלוהים,התכוון

כך .מביןרקאלוהיםבוכה,ולאצוחקלאאלוהים-ואלוהים?

 .לפרוידעדהנפשתורתהתנהלה

שלהאבודההיבשתאתגילההואהנפש:במדעמהפכהחוללפרויד

להתנהגותההסבראתמצא-במעמקיםשםדווקאושם,ההכרה

כלהאדםמעבירפרויד'אמרהדחקה,שלמנגנוןבעזרתהאנושית.

יודעאינוכךואחרמודעהלאאלמהמודעלזכורלונוחשלאמה

אתהדחיקהרייודע:שאינוודאי .הנוכחיהעגוםלמצבוהגיעכיצד

יוכללהדחקההפוכהפעולהידיעלרק .לכךשגרמוהאירועיםכל

אםרצויים.לאכךכללמקומותחייוהתגלגלואיךלהביןהאדם

"ייזכר"'אםהמודע,אלמודעמהלאהמודחקיםהדבריםאתיעלה

ולאקשהעבודהזאתנכון' .חייואתולתקןמצבואתלהביןיוכל

אםמהכאב,בהרבהגדולההתועלתדבר'שלבסופואבלנעימה,

חשיבותמייחסשהואפרוידנגדטענומאפלטון.המונחיםאתנשאל

חשובה.איננההמיניהיצרשלהחשיבותמידתהמיני.ליצרמדיגדולה

ההדחקהומנגנוןמודעהלאשלקיומוהיאפרוידשלתורתועיקר

להגזים",אפשראיאלהשלהחשיבותובמידת

סטודנטיםמלאשהיההאודיטוריום,בימתעלשםשעמדיוחנןאמרכך

ראשונה.שנהלפילוסופיה

אולהיעצרמבלימאומץ'לאבאופןיד'כלאחרזהאתאמרהוא

עגולותשלההביציםאתשמטילהדגהכמוהמילים,אתלברור

ולשמועלשבתרציתיושלם.מדויקבמבנהמסתדרותוהןולבנות

עכרוריותמכלנקיקריסטלי'בהיר'כךכלהיההעולםסוף:בליאותו

בכלל'מסובכיםולאלהפליאמורכביםדבש,חלתכמונהיווהחיים

להרצאההרצאהביןנמס.והכולשבועעברהבאהההרצאהעדאבל

הלךרקבטחהואכייוחנן'אתבכלל'אותולראותלייצאלא

בולהיותצריךשהואשנילמקוםבולהיותצריךשהואאחדממקום

לבואהחלטתיכמוני.באוניברסיטה,כךסתםהסתובבלאפעםואף

וגםמוכרחההייתיאבלבמיוחדאמיצההייתילאקבלה.לשעתאליו

קאנט.שלהאנטינומיותאתהבנתילאתירוץ:ליהיה

לדלתשהגעתיעדתכליתיהרבבבנייןמוכרלאבמסדרוןהלכתי

צנועמאודשהיהלחדרנכנסתימרכוס.יוחנןעליהכתובשהיה

לוישבויוחנןאולימפוסשלרוחעליושרתהאבלומינימליסטי

והציעשלומימהושאללשבתאותיוהזמיןהכיסאותאחדעלנינוח

באוניברסיטהמרגישהאניאיךושאלסירגיהולעצמוליוהציתקפהלי

אמרתי'אזבאתי'שסתםשיחשוברציתילאמסתדרת.אניואיךובחוג

זהאזזה,רקזהשאםאמרהוא .חייךיוחנןקאנט.עםבעיותלייש

לקרוא,מנסהשאניהספרעללוסיפרתיבעיות.איזהושאלנוראלא

בצורהכותבשקאנטאמרוהואהעתידשלמטאפיסיקהלכלהנחות

המשפטיםואזשלוקביעהכלמידמסייגהואכימסובכתמאוד
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ככה.זהבגרמניתגםהתרגום,בגלללאוזהארוכיםמאודיוצאים

סיפרתיעובדת.אניבמהושאלבשיעורזהאתיסבירשהואאמרהוא

אותוסקרןמאודזהולטלוויזיה.לרדיוהאזנהסקרעושהשאנילו

שישהארוכים,שאלוניםהיואלההשאלונים.אתלוהראיתיאז

יותתרכבלאילושםלסמןצריכהוהייתיאחדכלעמודיםשבעה

שהואמסוימותתוכניותישואםוימיםשעותבאילומקשיב,הנשאל

המרכזיתהלשכהמטעםהיהזהבהם.לצפותו;אולהאזיןמקפיד

שאלוניםכמהלוקחתבשבוע,פעםלשםבאההייתילסטטיסטיקה.

הכתובות.ואתשליהסקראזוראתומקבלת

הולכתהייתיהצהרייםואחר ,בבוקרהלימודיםשעותכלאתסידרתי

אתמסמנתוהייתיהעירשלמפהקניתיהאלה.הסקריםאתלעשות

לאלכתובת.מכתובתוהולכתהאוטובוסיםמספריאתהרחובות,

כברירדכשהחושךבחורף,היהגםוזהבכללהעיראתהכרתי

שלהםהחמיםבבתיםנסגרוהאנשיםוכלהצהרייםאחריבארבע-חמש

האלההטיפשייםהשאלוניםעםלביתמביתנודדתהייתיאניורק

שגרולזקןהתחתיתבעירשאןביתלרחובהגעתיפעםהלילה.עד

ועלמחצלתעלשכבהואטלוויזיה.ולארדיולאהיהלאבכללשם

מהם.רוצהאנימהבכללידעולאוהםשלוהבתבטחבחורה,ידו

העירשלהאזוריםכלאתלכלולשצריךמקרידברזהסקראבל

שישבטוחששםלמרות ,הכרמלאתאואחוזהאתרקלבחורואסור

יוחנןבערב.להסתובבנעיםיותרגםושםורדיוטלוויזיהלכולם

במקוםהאלההשאלוניםאתבעצמיממלאהלאאנילמהשאל

רקוהיהלבןבשחוראזחיתההטלוויזיהברחובות.בגשםלהסתובב

אתצריכיםהםבשבילהבנתילאובכלל ,ממלכתי ,אחדערוץ

שצריך.כמואותומילאתיאבלהזה,הסקר

ועברתיהקיבוץאתשעזבתיאחרישליהראשונההעבודהחיתהזאת

כךאחד,אףבההכרתיולאכלוםעליהידעתישלאעירלחיפה,

"בעלתאצלחדרשכרתיחדשה.הייתיואנילגמריחדשהיהשהעולם

והלכתילהדרירדתיכךואחרבמודעה,כתובהיהככהצעירה",בית

לישהיההכסףאתלהפקידחושבת,אני"הפועלים" ,גדוללבנק

ידעתיולאלבנקשנכנסתיהראשונההפעםחיתהזאתמהקיבוץ.

לפנות.צריךלאןלשאולמיואתלפנותמיואללגשתדלפקלאיזה

להפקידיכולהאניאיפהושאלתיהדלפקיםלאחדניגשתיבסוף

והואבצדעייםמוקדמתשיבהקצתעםצעירדיפקידשםהיהכסף.

לפתוחשצריךאמרהואשאין.אמרתיבבנק.חשבוןליישאםשאל

לעשותיכולהואאםשאלתיהכסף.אתלהפקידאפשרואזחשבון

יבחיןשהואחששתיפה.אניזהבשבילבטח,חייך:הואזה.את

אבלויהירסבלנותחסרויהיהבנקיםעלדברשוםיודעתלאשאני

אנשיםלהדריךלעשות,אוהבשהואמהדביוקשזהכאילוהתנהגהוא

בסדר.שהםהרגשהלהםולתתבבנקשלהםמהחייםיודעיםשלא

מיטה.לקנותוהלכתיבעירזרהפחותקצתהרגשתימהבנקכשיצאתי

אותה.לעשותשבועיקחשזהליואמרומיוחדותמידותהזמנתי

שעמדההמיטהאתבינתייםליהשאילה ,שליהביתבעלתעדה,

שלי:המיטההגיעהשבועאחרישלה.ריקהלגמריבסלוןספהבתור

במיוח.דליעשוהמזרןאתוגםרוחבסנטימטריםשמוניםחיתההיא

ולאמדיצרהלאבדיוק:ליחיתההיאמצעים.ארגזלההיהמזהחוץ

הדברחיתההיאהראשון.מהרגעעליהלישוןואהבתימדירחבה

ארוכה.תקופהבמשךבחייוקבועיציבשהיההיחידי

:דו,
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אחריו ,הגבולשזהחשבתיואני 30בתרווקהחיתהשליהביתבעלת

ולאשידוךמתוךאזמתחתנים,אםוגםיותר.מתחתניםלאכבר

כימסודרבאופןהתנהלושלההחייםמזהחוץאבלאהבה.מתוך

הזאתוהדירהלבורנטית>חיתה(היאומקצועקבועהעבודהלהחיתה

היינווחדשה.ריקהעובדים,בשיכוןדירהקנתה,עכשיורקשהיא

היא,שבועבתורנות,הדירהשלהמשותפיםהחלקיםאתמנקות

שהמשותףמתוחכמים,ניקיוןחומרימינילכלהתוודעתיאני.שבוע

היו ,אולישחייזרים,המתוק,גבולעלחזקריחמיןהיהלכולם

רקלוהיההאדםבניבשבילנואבלממנוולשתותלהתבלבליכולים

החלקיםאבלוהמטבחהאמבטיהאתניקיתיניקיון.אחד:פירוש

להשתמשהזכותחיתהרקליבעצם,שלה,היוהאלההמשותפים

כורסאותקנתהשלה,הסלוןאתלרהטהתחילההיאלאטלאטבהם.

היאאחדיוםטלוויזיה. ,סלונישולחן ,) 1 2+3+ (ממתכתקלות

אופילקבלהתחילהוהדירהלהשתפרווילונותמהחנותהביאה

קטןמחדרחוץדברשוםאיןשלילבלשיםהתחלתיובורגני.צעיר

אףאבלאחד,קטןחדרליהיהבקיבוץגםשלי.לאהואשגםאחד

אותועזבתי ,שלילאאושליהואאםזה,עלחשבתילאפעם

אנימהמושגליהיהלאוגםאגוראיפהאכפתליהיהלאבקלות.

הדביקההדייסהמכלעצמיאתלהפרידרקרציתילהיות.רוצה

והמוריםומהגןהתינוקותמביתהמטפלותהקיבוץ:שלהזאת

וחבריהכיתהשלהילדיםשלוההוריםהכיתהשלוהילדיםוהמחנכים

כןמלפניואפילושנולדתימהיוםעלידעותהיושלכולם ,הקיבוץ

ענקותליערימותעםגדלתיוככהאותימכיריםשהםחשבווכולם

כמוסביביונדבקועלישרבצושלם,קיבוץשלעצלניותדעותשל

מזהלצאתסיכויליהיהולאהפסקה,ללאמתערבלסמיךבטון

 ,נטואניולהיותהזאתמהעיסהעצמיאתלהפרידרציתיבחיים.

קאנט.אצלכמו ,כשלעצמו""הדבר

+-
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יתחילשבוההרצאותאולםאתוחיפשתיהשלישילבנייןנכנסתי

בכניסההרצפהבאוניברסיטה.שליהראשוןהשיעורדקותכמהבעוד

קלריחנאוירוהיהאפורלינוליאוםמיןמכוסהחיתהובמסדרונות

השיעורים:ברשימתשובוהבטתי 314לאודיטוריוםהגעתיגומי.של

התיישבתיסטודנטים,ומלאענקהיההאולםנכנסתי.פה.זהכן,

שלמהריחבחילהוקצתבבטןחולשהליוחיתהרחוקהדיבשורה

 .ועיפרוןמחברתוהוצאתיהברכייםעלשלייקחתאתשמתי .הגומי
החשמלמתחכאילולרגע,כההיותרקצתפתאוםנעשההאולם

כמהגםוהיולפנישישבוהפניםובצדודיותבגבותהבטתיירד.

נעימיםופניםעבהשחורהצמהעםבחורהבמעבר.שירדוסטודנטים

היאשכן.להאמרתיפה?"לשבת"אפשרשלי.לשורהנכנסה

כתוב,היההמחברתעלשלה.מהתיקמחברתוהוציאההתיישבה

השלווהממנהנדפהקצת.אותיהרגיעזההעמקים.שערגלבועחגית

לשוםלדאוגצריכהולאללימודיםשיוצאתלקיבוצניקיתשישהזאת

הכותרתוגםהעיפרון,המחברת,התיק,מסודר:אצלההיההכולדבר.

הפילוסופיה.תולדותמרכוס/יוחנןהעמוד:בראשעכשיוכתבהשהיא

היווניהפילוסוףהרקליטוס,עללספרוהתחילהבמהעלעלההמרצה

מכיריםשאנחנועדכידבר'שוםלהכיראפשרשאישאמרהראשון'

למרכזהגיעשהואועדזורם,הכולדבר'אותולאכברהואמשהו

אפשרשאיהרקליטוס,שלהזההנהרבתוךעמוקהייתיכברהבמה

 .והתבהרחזרבאולםהאוראחת.מפעםיותראליולהיכנס

הרבהקורהשזהכמושהיה,קרטילוס,תלמיד'היההזהלהרקליטוס

להיכנסיכולאדםשאיןואמרמרבוקיצונייותרתלמידים,עםפעמים

אותולאוגםאדםאותולאכברזהכיאחת.פעםאפילונהרלאותו

לתתטעםאיןוגםאפשרשאיכזאת,במהירותמשתנההכולנהר'

ואומר'באצבעמצביעהיהורקלדברהפסיקהואואזלדבריםשמות

שלוהתיאוריהאתכתבלאגםהואולכןמשהורצהכשהואזה,

האמיתיתשהצורה'שטעןאפלטוןאצלמתחילההכתובהוהפילוסופיה

משתנה.ולאנצחיתהיאהדבריםשל

בעיראחדאףהכרתילאלב.דונשארתיהלכהעדהשישיבערב

הלבנות,בחולצותהחבריםהאוכל'חדרללכת.לאןליהיהולא

האלההנצחייםהדבריםכלהשקדים,עםוהמרקהעוףשבת,קבלת

מבודדתגבעהעללבדאני'רקונשארתימהעולםפתאוםנמחקו

שהלכהרווקה,ביתבעלתשלוזמניזרבביתעובדים,שיכוןשל

ומוזרהחדשהכךכלהרגשהחיתהזאתשלה.<הנשואים>לחברים

להכירכדיאותהלמששצריכההייתיעצובה.הייתילאשאפילו

לחלוןהלכתיאחרת.למישהיולאליקורהשזהולדעתאותה

וניסיתיבביתהאורותאתכיביתישלמטה.הכבישעלוהסתכלתי

והחבריםעדהאתשלהם,בבתיםהאנשיםאתהעיר'אתלילדמות

וריקה.אילמתנשארהוהעירבדמיוןליעלהלאדברשוםאבלשלה,

כךכלהיההכולפתאוםלירח.שהגיעוהראשוניםבאנשיםנזכרתי

השתנה,שלהםהגוףמשקל,אותוהיהלאשלהםהמשקלמוזר:

בחלום,כמונשמעבטחשלהםהקולמרחפים,נהיושלהםהצעדים

התפרק?לאהואאיךביחד'שלהםהאניאתהחזיקמה

איךאותהושאלתיתהלהועשיתימאוחרשלהמהחבריםחזרהעדה

בעולםהיחידיהיצורחיתההיאכיבאהשהיאשמחתיוממשהיה

 .שליהאניאתערבבאותושהחזיק

כעבורשלו.השיעוריםאתלנווביטלופתאוםחופשלולקחיוחנן

ידענוחדשה.זהבטבעתהאצבעעללווחיתהחזרהואשבועיים

מישהושלו.התימנייההעוזרתעםהתחתן.שהואאמרוגרוש.שהוא

אחרישלולילדיםלקחשהואהמטפלתאלאהעוזרתלאשהיאאמר

הטבעתאבלהאלה,השמועותכלאתלהדחיקניסיתיאנישהתגרש.

יתאהבהואאחדשיוםדימיינתיאזעדבבירור.נצצהשלוהאצבעעל

קריסטלגבישישעשויבארמוןאיתרלגוראותייקחהואואזבי.

מקוםבאיזשהולפילוסופיה.החוגמלכתאותייעשהוגםודבש.

יותרלפני'אחרתאשהיכירהואאוליכיבטוח,לאשזהידעתי

שכלעםכזאתגבירהמיןשלו'למעמדמתאימה'יותרממנינאצלת

ושלגיםמנטהשלקרירותמהםשנודפתושלוויםמושלמיםואופי

תימנייה.ביתלעוזרתשאפסידשיערתילאפעםאףאבלרחוקים.

שהפרחהזמן'כלמשתנהשהכולהרקליטוס,עםהסכיםאפלטון

הואהזמןשרובכךנובל'הואואזפרחהואכךאחרכניצן'מתחיל

קצרהואפרחממשהואשבווהרגעפרחלאכבראופרחלאעוד

זמניהכולשםאפלטון'אמרהחושים,בעולםזהככהנתפס.ובלתי

שרקבעולםשם,אידיאות:שלעולםעולם,עודישאבלומתעתע.

הסוסיותהפרח,שלה~רחיותהמהויות:נמצאותאותו'תופסהשכל

ובלתישלםשםנמצאהכל-השולחןשלהשולחניותהסוס,של

בעולםחלקנוטליםרקמחקים,רקבטבעוהדבריםלנצח.משתנה

אדםבןאיךהבנתילאטהורות.צורותשלעולםשהואהאידיאות,

אבלאידיאות,שלעולםכזה,דברשישמאמיןאפלטוןכמורציונלי

חושיים,דבריםשלעולםשקייםכמולהאמין'צורךשאיןאמריוחנן

שהאחדלטעוןסיבהשוםואיןשכלייםדבריםשלעולםקייםגםכך

אתאמרהואאחר.באופןרקישנו'וזהישנוזהמהשני'יותרישנו

להתלהב,בלילהתאמץ'בלישלו'הנינוחהרגילבטוןיד'כלאחרזה

להבין.רק-לשכנעלנסותאולהתרגשבלי

אבלשלו'הלבבתשומתלרגעלזכותבו'לגעתאליו'להגיערציתי

במסדרונותונעלםשלוההרצאהאתנתןבשבוע,פעםרקהופיעהוא

פגישה,סתםפגישה.לבקשמכתב,לולכתובהחלטתיהאוניברסיטה.

קצת.איתרולדבראותולראותכדירקאלאהפילוסופיה,לשםלא

לעמודאוכללאבטחאניכיבטלפון'אובכתבלישיענהביקשתי

ידעתילאלתשובה.וחיכיתיהמכתבאתשלחתיפנים.אלפניםמולו

בעדינות.זהאתשיעשהעליוסמכתיאבליסכים,הואאם

וחדרהספורטאולםשלהבנייןהיהבאוניברסיטההאמצעיהבניין

היהזההראשונהבשנה •שלנועמלותהחתשיעוריהיוושםהכושר

שלביום .'בלשנהלעבוריכולתלאספורטשיעוריבליחובה,

מהבנייןומשם,בתיקקצריםבגדיםאיתימביאההייתיההתעמלות

כיף,דיהיהדווקאזההמגדל.שלבבנייןלהרצאהעולההאמצעי'

ליהיוכיוגםבאתיקההמשעמםהשיעורלפנימתחממתהייתיכי

שהובילובסלע,חצובותרחבותמדרגותלעלות,מדרגותהרבה

ספרתי'פעםבערך'שבעיםהמגדל'בנייןאלהאמצעימהבניין

 .אותןלעלותכוחיותרליהיהספורטשיעורואחרי
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כושרקצתעשיתיכךואחרההוא,ספורטהשיעורשני'ביוםהיהזה

ועליתימהבנייןויצאתימאוחרכברהיהכימהרהתלבשתיכךואחר

לתתמהאמריקאיםקצתלומדיםאנחנושאוליוחשבתיבמדרגות

יצמחואחרתכיטוב,דווקאוזהבאוניברסיטהלספורטחשיבותיותר

יורדיוחנןאתראיתיבדיוקואזקטן'וגוףגדולראשעםאנשיםפה

לקראתיוירדהלךהואאבללמעלה,עודהיההואמולי.במדרגות

המדרגותצדימשנילאן.היהלאאבללברוחמקוםחיפשתיבמהירות.

לרדתיכולתי .ההרשלותהומותסלעיםומצדדיובטוןמעקההיה

טיפשיהיהוזהאותיראהכבריוחנןאבלהאמצעילבנייןחזרה

לקראתולעלותהמשכתיכזאת.מפגרתבצורהממנולברוח

פעםקרהכברזהאותי'ותבלעפהתפצהשהאדמהוהתפללתי

לאהאדמהאבלמי'בדיוקזכרתילאבתנך'מישהובלעהשהאדמה

אלי.והגיעמדרגותשלוששתייםעודבזריזותקיפץויוחנןזזה

"איזהלשיעור.מאחרתשאניאמרתיזמן.רגעליישאםשאלהוא

תפסידיאםנוראלאזה"אח,"אתיקה".עכשיו?"לךיששיעור

החומר."אתבקלותשתשיגיבטוחאניקצת,

המכתבאת"קיבלתידיני.לגזרוחיכיתיבמדרגותעמוקעינייםנעצתי

אותיתבלעשהאדמהרציתישובצפוי".היה"זהאמר'יוחנןשלך",

שבהחלטשלו'הנינוחהפילוסופיבטוןואמרהמשיךיוחנןאבל

למהפילוסופיה,עלדווקאלאוככה,סתםולשוחחלהיפגשאפשר

פגישה.ויקבעאלייתקשרושהואומענייןנחמדיהיהבוודאיזהלא,

חלושות.הנהנתיטוב?"כותב,שאניהמאמראתלסייםליתתני"רק

לשאול.הצלחתי"לאן?"שבועיים".תוךאותולשלוחחייב"אני

מסכימה?"'אתבסדרבהיידלברג,לאוניבסיטהאותושולח'אני"או

חלושות.הנהנתישוב

להתנשםעצרתיהמדרגותבקצההמדרגות.שאריתאתועליתינפרדנו

לשמיםשהתנשאהענקהמגדלעםהבנייןעמדלמוליראש.והרמתי

מהםאחדעלולהתיישבלעלותמוכנההייתי .מעליוחגוומנופים

ויתקשרשלוהמאמראתלכתוביגמורשיוחנןעדמשםלרדתולא

אלי.

וסוערגשוםביוםמוריםבחדרנפגשנושהבטיח.מהאתקייםיוחנן

דווקאאבלמקום,לאיזהלנושניסעחשבשהואאמריוחנןאח.ד

יצאנובבית.אותוהשאירוהואהניעלאשלוהאוטוהיום

רוחחיתהאבלפסקהגשםברגל.לטיילוהלכנומהאוניברסיטה

 .באווירעפווטיפותחזקה
לידוהלכתיואניראועלהאעללודיברויוחנןמהאוניבסיטהירדנו

שליהבטןעםהתערבבשליהלבכימילה,להוציאיכולתיולא

ולדברללכתממשיךשיוחנןושמחתיברוחעףכמעטשליוהראש

שממנואחדלמקוםשהגענועדלצדוללכתוהמשכתיכלוםכאילו

קצתפהנשבבואיאמרויוחנןוהארניותוהמפרץהעירכלנשקפה

ואמרעליהוהתיישבסלעעלאותהושםשלוהכפפהאתהסירוהוא

משהולךאפרושאניהנה,רטוב,שזהמפחדתאתפה,שביבואי'

זהואמרהסלעעלאותהושםמרובעתקטנהממחטהמהכיסוהוציא

ליהיהלאוגםמצחיקפשוטהיהשזהקטנהכךכלחיתהוהיאנקי

יודעת,אתאמר:ויוחנןוהתיישבתי.רטובשהסלעבכללאכפת

רקאניאבלאותךלשמועוגםבשיעוריםבךלהביטאהבתיתמיד

ידידים,להיותיכוליםאנחנו'אזאשתיעםליוטובהתחתנתיעכשיו

ובינינו'מתחלהיותיכולתמידואשהגברביןכילהיזהרצריךרק

התמלאוהענניםטוב?"הגבול'עלנשמוראזיש,כברחושב,אני

אהיהאנישלנצחוחשבתיבאווירעפוגשםוטיפותאפורבצבע

ההרעלבעולםנערץהכיהמורהעםיושבתלפילוסופיהסטודנטית

פעם.אףיקרהלאאחרדברושוםאהבהאותותממנוומקבלת

רוצה,אתהאםהגבולעלתשמוראתהאומרת,עצמיאתשמעתי

הדודאתלוהזכירוזהצחק.ויותריותרוהואצחק.הואואזלא.אני

ויצאהאריהשללכלובונכנסהחיותלגןפעםאותושלקחשלו'
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והדודמהאריהמפחדלאאתהואמר'הביטויוחנןשריטהבלימשם

הדודאתקצתהכרתיכברמפח.דאנימנשיםרקלא,אמר'שלו

עליומספרהיהיוחנןכיהפילוסופיה,בתולדותמשהשיעוריםהזה

אוזניות,שתיעםישבהואאיךמוזרים,דבריםמיניכלפעםמדי

אמרהואאותו'וכששאלוחדשותובשנייהכדורגלשמעהואבאחת

משהואוזןבכללעשותכדילאאםאוזנייםשתילוישמהשבשביל

אתאסףיוחנןכזה.דודלוהיהבאמתאםיוחנןאתשאלתיאחר.

הלכנולאוניברסיטה.לחזורוהתחלנושלוהמטפחתואתהכפפה

שתיתיכאילומכלוםליהיהאכפתולאצעדמכלונהניתיבנחת

ואמברוזיה.נקטר

הספקנותבגללויותר'יותרפריךונעשההלךהעולםבינתיים

 :אותולכרסםשהתחילה
בכל:ספקהטילהואהזאת,ההידרדרותלכלגרםיוםדיריויום,

וניערהעולםאתטלטלשהואוסוחף,גורףכךכלהיהשלוהספק

לחיותבטוחלאהכילמקוםאותווהפךודאותשלפירורמכלאותו

ומהעובדותזהבעולםמהבדיוקלברררצהשיוםמזההתחילזה .בו

לכדקליכמוכזהכפייתיצורךמיןלווהיההשכלשלפרשנויות
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עםעבדוהואמהשכלהמציאותאתלגמרילנפותלפניו'וללוק

היוהסינוןאחרימהמציאותלושנשארמהשכלדקה,כךכלמסננת

אבלוצליל.ריחשלואטומיםצבעושלחומרשלקטנטנותחתיכות

השמשביןלגשם,הענניםביןהדברים,ביןהסיבתיהקשרהקשר'

במסננת.נשארהזההקשר-והעתידוההווההעברביןוהאור'

סיבתיות.רואיםלאאנחנובחושים.נקלטתלאיום,אמרהסיבתיות,

מאיפהסיבתיות.מריחיםלאאנחנוסיבתיות.ממששיםלאאנחנו

באכךואחרקודםבאיםרקהםלגשם?הסיבההםשהענניםלנו

ענניםעצמו'עלחוזרהזההסדראתפעםכלשרואהוהאדם,הגשם.

הסיבתיותפה.אין'אבלהכרחיסיבתיקשראיזהפהשישחושבוגשם,

פשוטזהנוח,הרגלסתםהיאלדברים,נותניםשאנחנוהסברהיא

ותוצאות,סיבותשלשרשרתהואשהעולםככה,לחשובמרגיע

מנגנוןרקזה'אבלמחרגםתזרחשהשמשיקרה,מהלדעתשאפשר

נהיהשלאכדישלנובראשנטעשאלוהיםכזה,פסיכולוגיהגנה

עשהשהואוטובביטחוןקצתשנרגישוכדיבעולםלגמריאבודים

אישהחוקר'אבלמסתדר'היהלאהפשוטהאדםאחרתכיזהאת

אמריוםככההזאת.האשליהעלשיסתמךלואסור-המדויקהמדע

אתממנוקיבלקאנט .דומינושרשרתכמוהמדעכלאתומוטט

כך;כלנוראהיהלאזהאולי'אחר'מישהובשבילהזאת.הירושה

קשרבלימדע,בליהסינים,כמוככה,גםלחיותהיהאפשראולי

היהקאנטאבלדברים,שלואינסופיססגונירצףעםרקסיבתי'

שובפירקמיד,התיישבהואזה.אתלסבוליכולהיהלאוהואגרמני

אבלמחדש,אותווהרכיבשלוקטניםהכילמרכיביםהעולםכלאת

יוכללאתבוסתניספקןששוםכזו'מוצקהסיבתיותסיבתיות.עם

הסינתטי-אפריורי.אתזהבשבילהמציאהואיותר.אותהלהזיז

המרכזיתהלשכהאתעזבתי .העיראתקצתלהכירהתחלתי

בביתעבודהומצאתישלההמטופשיםהשאלוניםואתלסטטיסטיקה

יורדתהייתיהצהרייםאחריוםכלחדשים.לעוליםערבספר

שלבאוטובוסנסעתיבשש.התחילהשיעורלהדר. 15באוטובוס

נוחדרךיורדשאנן'ונוחזיובכיכרעוברברמז'יורדהיההואחמש.

הכרתישלו;ההתחלהעדונוסעהחלוץרחובלסוףומתחבריוסף

לחמששליהיציאהאתלאחרהתחלתיפה.בעלהמסלולאתכבר

ורבע.

-לששעשריםהספיק.זהגם .וחצילחמשאיחרתיבקלות.הלךזה
 .הגבולעלהיהכברזה

מקום,באיזשהולנסות.רציתיאבלמזהיותראפשרשאיידעתי

מהשכונהלצאתיכולשאתהקטנה,כךכללנקודהמתכווץהזמןאולי

ממש.רגעבאותולהדרולהגיעמסויםברגעשלך

וזהשליזהבמקרר'מדפיםוסימנהבאוכלשניפרדהחליטהעדה

לקחתהיהאסורלהוגםשלהמהמדףלקחתליהיהואסורשלה,

הקניותשלהזמניםבלוחעמדתישלאמפניזהאתעשתההיאמשלי.

להונמאסבמקומילקנותצריכהחיתההיאואזלקנות,תוריכשהיה

היאפעםוכלוהכולישיבהפינתעםהיהכברשלההסלוןמזה.

להתלהבלהעזרתיתמונה.הביאההיאאחדיוםחדש.משהוהוסיפה

כזהליצןמיןמירר'שלתמונהחיתהזאתהעטיפה.אתביחדופתחנו

אכזבזהושחור.וכחולואדוםבצהובוריבועיםממשולשיםעשוי

וגםבו'להתאהבשאפשרדברשוםבההיהלאהזאת,התמונהאותי'

כלבהוהיוריקהממשבהתחלהשחיתהעדה,שלהחדשההדירהכל

ומוסכמות,קדומותבדעותוהתמלאההלכהשבעולם,האפשרויות

דעהוהביאהקנתהעדהשבועוכלדירה,להיותצריכהאיךעל

לאומהנמנעתהיאממההתבהרויותרויותראחרתחדשהקדומה

למיןהפךוהביתשלהבסלוןתשיםלאפעםאףהיאומהבחשבוןבא

מקובלים.הלאהדבריםכלשלפוזיטיבכזאת,מחדלברירת

לחלוטיןמקובלולאנורמליכלארהיטמכלהשתקףשזהככה

היההואעדה.בפניאותווהצגתיהזאתלדירהיוחנןאתכשהבאתי

והכימבריקהכיהמרצהשהואעליוידעהועדההחוגראשכבראז

הייתילאאניגםבא.הואופתאוםבאוניברסיטה,נערץוהכיגאון

נפגשנולאבחורףשעשינוההואהטיולאחריכי .כךכללזהמוכנה

שגידלויוחנןלבנייןמבנייןהדרךעלולפעמיםמבשיעוריםחוץיותר

אשתוועםאיתרליםללכתפעמייםאופעםאותיהזמיןמאזזקן

לוואמרתיזה,עללחשוברקבעיני'אבסורדהיהוזהוהילדים

שוםבליאליולהתגעגעוהמשכתיזהאתאעשהלאאנישבחיים

לאשהואוחשבתישבועכלשלולשיעוריםוחיכיתיותסכולתכלית

מנשים.מפחדשלו'הדודכמוושהואלבדאותילפגושכדיאמיץדי

בתחנהאחדיוםשעמדתימקרים,צירוףשלשרשרתמיןחיתהוזאת

שאלוהואלנסועהתחלנו .ליועצרשםעברויוחנןבאוניברסיטה

היההואכילדואראותוללוותליהציעכךואחרצריכהאנילאן

וכתבישבוהואבהיידלברגלאוניברסיטהמאמרעודלשלוחצריך

ונסענובזמןלשלוחלהספיקכדיולילהיוםהאחרוןהשבועכלאותו

והלכתימהרהכינשלחזהמשםכיציםבנייןידשעלהמרכזילדואר

ידעללאטלאטברגלשצועדתדואריונתכמולדלפקיוחנןעם

שלהבאמאלטפלנסעהשאשתואמרויוחנןשלההאנושיהאהוב

להיפגשיכוליםאנחנורוצהאניאםאזלבד'נשארוהואשחלתה

הואמגדולתו.פתאוםירדיוחנןעצובה:נעשיתיאחתבבתהערב.

והואפשוטהגבריותשלסימניםבוניכרואבלנשגבהיהעדיין

להםומחפשיםשרציםהאלה,הגבריםשלהארוכהלשורההצטרף

הםדקות.לכמהלבדאותםעוזבתשלהםשהאשהברגעבייביסיטר

קבענורוצה.אנישכן'אמרתיקלה.כבודביראתמקוםלופינו

ערב.ספרלביתלהדרירדתיהצהרייםאחריהעבודה.אחרילהיפגש

שהרגעורציתיכשאגמורמשםאותילקחתלבואאמורהיהיוחנן

בחושך'שלוהדמותאתראיתיספרמהביתכשיצאתי .כבריעבורהזה

והמלוכלךהחשוךלאזורלכאן'התאיםלאהוא .מוזרהיהזה .לימחכה

כברוהדוארהבנקשאפילומקוםהנביאים,רחובמאחוריבהדרהזה

מכוניותוהמוןחשקםשלוהמכוערהאפורהבנייןורקאליוהגיעולא

אחרלצדלעבורצריכההייתיפעםשכלהמדרכה,ועלברחובחונות

עייפהאניאםשאלהואלהגי.דמהידעתיולאאליוהגעתישלה.

 .משהולאכולרוצהאניאםשאלהואשלא.אמרתימהעבודה.

הכוללאטולאטלנסוע.והתחלנושלולמכוניתהלכנושלא.אמרתי

והנקטריוחנןוביןביניאותולעבוראפשרשאיהזההמרחקחזר'

אותווהשאירהשנסעהיוחנןשלהאשהאתושכחתיוהאמברוזיה,

חלתההיאגםכיבמפתיעחזרהשאשתואמריוחנןפתאוםואזלבד
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יביארקוהוארצהשהואכמוזמןהרבהאיתילהישאריוכללאוהוא

רמזרמותלכיווןלעלותוהתחלנולנסוע.ויצטרךשלילביתאותי

אבלנגיעמעטשעודשידעתיאפילומכלום,ליאכפתהיהולא

ונכנסנומהאוטויצאנוכךואחראינסופי.ונעשהוהתרחבהתרחבהזמן

מרכוסיוחנןזהתכירי'ואמרתיעדהבפניאותווהצגתילדירה

מאודנעיםואמרהלגמריהתבלבלהועדהלפילוסופיהשליהמורה

 .שלילחדרונכנסנומאודנעים

החדרהמיטה.עלהתיישבהואנחמד.חדרגרה.אתפהאמר,יוחנן

כתיבהושולחןבגדיםארוןמיטה,חדש:עולהשלחדרכמוהיהשלי

כושישלפוסטרהיההקירעלמדפים.כמהעםלקירשמחוברקטן

למטבחיצאתישלי.הראשוןהאורחהיהויוחנןורודותשפתייםעם

נורמלית,לאאתנורית,ואמרהלמטבחבאהעדהתה.לנולהכין

ופליםגםליושמהלהכיןליועזרהשלךהחוגראשאתהנהלהביא

המיטהעליוחנןעםוישבתילחדרחזרתישלה.מהוופליםהמגש,על

נשעןיוחנןבכלל.אמרנומהזוכרתלאאניופלים.עםתהושתינו

בראשתמונהשוםליחיתהולאאליו.להתקרבהעזתיולאהקירעל

התנחשלוהאפשרויותוכלרוצהאנימהאורגעעודיקרהמהעל

לאפעםאףואתההשניאחריאחדשבאיםבים,גליםכמובחדר

והבטתילקצףויהפוךיתנפץהואומתייגיעגלכלגובהלאיזהיודע

ואוכלשליבחדרידיעלפהעכשיויושבשהואהאמנתיולאביוחנן

איךידעתיולאמושגובלתירחוקכךכלתמידהואכיופלים,

זהאתואמרתיקורהכשזהעושיםומהלממשותמתחברהדמיון

יכוללאהואאבלאיתילהיותלושנעיםואמרצחקוהואליוחנן

ועמדנוהחוצהיצאנו .לאוטואותושאלווהוביקשיותרלהישאר

הז'קטאותי.וחיבקאליואותיקירביוחנןהאוטו.ידעללהיפרד

ואלפישלוהצווארשללשקענכנסתיומחוספס.נעיםהיהשלו

שלהגבעהואתהרחובואתשנינואתוכיסואותיהציפוגעגועים

שהכרתימאזשעברההשנהכלואתעליהשעמדנוהעובדיםשיכון

אמרתי.אלי"נחזור"בואלידינו.שעצרההמכוניתואתיוחנןאת

"לאלחדר",נחזוראםיקרהמהיודעת"אתבעדינותסירביוחנן

בצווארנגעתישלו'בצווארוןנגעתידקות".לכמהרקכלום,יקרה

זה,מהיודעלאאתהיוחנן'לו'אמרתישלו'בזקןנגעתישלו'

התכווץ.יוחנןאלוהים.שלבזקןלגעתכמוזהשלךבזקןלגעת

לאאניאבלחושבת,שאתמהשזהיודעאניזה,אתתגידיאל"לא,

שליהפניםאתחיככתיככה."אותילהעריץלךאסוראלוהים.

שלוהפתוחבצווארוןאותםוטמנתילבששהואהמחוספסבאריג

יוחנןהבאות.השניםלתשעיםשםלהישארורציתילזקןמתחת

ממנינפרדהואלחנות.רוצההואנזוז,בואיבעדינות:אותיהרחיק

במקומו.חנתהשםשחיכתהוהמכוניתונסעלאוטוונכנס

 Ding ,כשלעצמוהדבררקישקאנט,אמרלהכרה,מעברכלום.

an sich . ברשתהמציאותאתתפסהוההכרהההכרה.חיתהבראשית

ניצודהכולהצורות,הצבעים,והחושך'האורהעולם.נוצרכךשלה.

וחושים,היגיוןשכל'שלחוטיםרשתהזאת,ברשתועוצבונפרד

כשלעצמוהדבררקמונחלזהמעברשיש.מהכלוזהבזה.זהשזורים

לפניובוהוהתוהוכמופנים,חסרצורה,חסראפל'פרימיטיבי'-

הבריאה.

חוטהואבצירופוומיוחדמבהיקההכרהרשתשלהחוטיםבין

שלאחרומידעלניסיוןהקודםצרוףמהיגיוןשזורהואהסיבתיות.

סינתטי-אפריורילוקראקאנטקאנט.שלהחוטהיהזהכאח.דמעשה

שלומרגיעהרציונליתלשרשרתהעולםאתמחדשבוותפרוקשר

שבומוחלט,אטומיזםשללמצבהעולםאתודירדרפרםיוםדיריו

ותפרהקרעיםפיסותאתאסףוקאנטדברמשוםנובעלאדברשום

 .שלנובהכרהתלויה-קאנטאמר-כולההמציאותמחדש.אותו
איןהשכלבליצלילים,איןהאוזנייםבליצבעים,איןהעינייםבלי

אין-ועוברשנמדדזמןאיןלדבר'דברביןיחסיםאיןמרחקים,
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ותוצאות.סיבות

ביטחוןאיביעוררזהלהיפר'בכלל.הרגיעלאזהאותיאבל

שלנובראשהכולאזשלנו'בהכרהמותנההעולםכלאםוחרדה.

מסתדרוהכולנכוןהכולהמצאנו'שאנחנוהחוקיםלפיושם,בעצם

מחכהבחוץשםאיובינתיים,ליבנדמהמשחקיםסתםאנחנואבל

מהידעלאאחדואףעליושליטהאיןאחדולאףכשלעצמוהדברלו

באופןולהתנהגלהשתולליתחילכשלעצמוהדברפתאוםאםלעשות

אותושהשארנוזהעלבנוויתנקםשלנולעולםויפרוץצפוילא

בחוץ.

לבקרבאשהיהשלה,בגילמבוקשרווקכזה,ידידמיןהיהלעדה

ביוםמאהבה.יתחתןלאשכברכמישהולינראההואוגםלפעמים

היהולאשומםהיההכולכיהיום,כלאצלנוונשארבאהואכיפור

ידשעללשטחוהוא,אניירדנו'במיוח.דלעשותמהאחדלאף

ונשארהלשחקרצתהלאעדהבורות.שלושהג'ולים,ושיחקנוהבניין

בקלות,אותואנצחשאניוחשבתיולהפציץלקלועידעתיאנידבירה.

וראיתיהראשאתהרמתיקל.היהלאוזהלשחקידעהואגםאבל

עלינו:ומסתכליםשלהםבמרפסותעומדיםהביתשלדייריםהרבה

יוםזהלהםשגםחשבתיילדים.כמוג'וליםשמשחקיםמבוגריםשני

 ...מסתכליםשהםאכפתליהיהולאלעשותמההרבהלהםואיןכיפור
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נעלמוהשכניםלאטולאטלשחקהמשכנוחושבים.הםומהעלינו

הצהרייםבאמצעמהרדיושידוריםפתאוםשמענוכךואחרמהמרפסות

התעלהאתחצושהמצריםושמענולדירהועלינוכיפוריוםשל

אתהדלקנוהצהרייםאחרי .הגולןלרמתטנקיםעםנכנסווהסורים

עיניהאתהרימהפעםומדישםדיברהלבןבשחורגולדההטלוויזיה.

"לאמלחמה.שהתחילהלנואמרההיאקראה.שמתוכומהדף

ועודאנישרקחשבתילהירגע.ניסיתיואניאמרההיאהופתענו"

טוביודעתהממשלהאבל ,הופתענוכמוניפשוטיםאזרחיםכמה

ותוצאות.סיבותשלהגיוניתשרשרתזהוהכולעושההיאמהמאוד

 ,בעירלעשותמההיהלאהמלחמה.בזמןשםלעבודלקיבוץנסעתי
למסוקלמדו.לאערבספרבביתוגםנפסקובאוניברסיטההלימודים

כאילולמדינה,לתרוםשיכולתיהיחידהדברמהמשוםהיהזיתים

והראשוניהאמיתיהישאלחוזרתתמידהמדינהקשיםשבזמנים

הסתיוהתחילכברהמלחמה,אחרילעירכשחזרתיהקיבוץ.אלשלה,

והלימודיםבששלנסועהפסיקווהאוטובוסיםמוקדםירדוהחושך

נגמרובאוניברסיטהוהלימודיםבארבעהתחילוערבספרבבית

יכולתישלאכךהאלה,בשעותתחבורהשוםחיתהלאאבלבשמונה,

טיפשישזהחשבתיוגםואסתטיקהבאתיקהחובהלשיעורלהגיע

להגיעמאיתנוודורשהתחבורהמקשייעלםמתלפילוסופיהשההרג

קרה.לאכלוםכאילוסבירות,לאבשעות

שלאמיםכמוובהיריםצלוליםנשארויוחנןשלהשיעוריםרק

הזההדיכאוןבכלהיחידההנחמהחיתהוזאתאבןשוםאליהםנזרקה

שלבסופובאהוהסיבתיותוהמדעהעולםשלההצלהמסביב.ששרר

והפכהמהפילוסופיהנפרדהסוףשסוףמהפסיכולוגיה,דווקאדבר

כתפיהםעלנשאואזשעדהפילוסופיםעלקצתוהקלהעצמאילמדע

חדשהאסכולהקמההתשע-עשרההמאהבסוףהעולם.כלאת

החושית:התפיסהאתחקרווהםלהם,קראוהגשטאלט,בפסיכולוגיה,

מקללאנשיםהראוהניסיונותבאחדניסיונות.מיניכלערכוהם

התחילהמקלכךאחרבשקט,עמדווהכדורהמקלקסם.בפנסוכדור

האנשיםאתכששאלו .ממנולהתרחקהתחילוהכדורהכדורלעברלזוז

שהמקלחיתה,האמת .הכדוראתדחףשהמקלאמרוכולםראוהםמה

האנשיםאבלזז,הכדורוגםזזפשוט,הואהכדוראתדחףלאבכלל

ככההגשטאלט,אמרוזה,ככהסיבתיות.ראוהםדוחף.שהואאמרו

הסיבתיותתבנית,בתורצורה,בתורהדברים,אתתופסים .אנחנו

השכלשלפירוששוםלאהיאתופסים,שאנחנובמציאותנתונהכבר

שזאתסוף,סוףהסתבראמר.שיוםכמופסיכולוגיהרגללאוגם

הואהיהזהכיבהאשםגםושהואיוםשלמצדואיומהטעותחיתה
ואחרקשרשוםביניהםשאיןבודדים,לאטומיםהמציאותאתשפירק

זהעל 'להכיןרוצהמישאליוחנןהסיבתיות.פהאיפהשאלכך

היוחלקםלקרוא,ספריםכמהלינתןהואהתנדבתי.ואניהרצאה

ידריךוהואהבאבשבועקבלהלשעתאליושאבואואמרשלופרטיים

אותי.

נהרגשהואבערבתשעשלבחדשותשמעתיזהאחריימיםכמה

סיפרולפילוסופיה.החוגכלאתאספולמחרתהגולן.ברמתבמוצב

אבלהמלחמהאחריהיהכברזההתנדב.למילואים.הלךשהואלנו

לאיוחנןבמוצבים.נשארוחייליםוהרבההשתחררוכולםלאעוד

באוניברסיטה.לויושבהואורקמגויסיםשכולםלסבוליכולהיה

וישלחובמילואיםמרצההיההואשםמפו"םאותושיעבירוביקשהוא

למוצבאותושלחולמילואים.יצאויוחנןהסכיםהצבאלשטח.אותו

שישבווהחייליםהזמןכלמופגזהיההזההמוצבהסורית.במובלעת

יוחנןאותם.שכחההמדינהכאילועזובים,הרגישושבועותכברשם

עלאותוושאלהמוצבשלהמפקדעםישבהואבצהריים.לשםהגיע

הםכךואחרבפילוסופיההרצאהלשמועאותםיענייןואםהחיילים

בופגעופגזהפגזההתחילהאזבדיוקאליהם.והלכומהבונקריצאו

החייליםשלהבונקראללהגיעהספיקלאאפילוהואאותו.והרג

אפלטוןשלהמדינהספרים,שניהיושלובכיסלו.וחיכושישבו

קאנט.שלהטהורההתבונהוביקורת

אז ,אפלטוןשלהאידיאותשוכנותבומקוםיששאם ,חשבתיפעם

ומשקיףשעומדהאוניברסיטה,שלהזההמגדלבראש ,כאןזהאולי

אתלבנותשגמרואחרילכאןעבריוחנןשלהחדרגםהעולם.על

שםיושבזאתבכלהואשאוליוחשבתישלולחדרהלכתיהמגדל.

יוחנןאבלישתנה,לאדברושוםהשתנהלאדברושוםתמידכמו

היהלאכברודם.לבשראותוהפכההזאתהמלחמהשם.היהלא

העבודהאתלעשותרציתיולאלאאוסיבתיותישאםליאכפת

הבלתיהשרשרתאתמשנההיהלאממילאזה ,לינתןשיוחנןהזאת

לווגרמהההואלמוצבאותושהביאהותוצאותסיבותשלמובנת

עלהספריםאתהנחתיהפגזה.כשהתחילהבדיוקמהבונקרלצאת

 •פעם.אףלשםחזרתילאויותרמהחדרויצאתישלוהשולחן

שלשגויהגיוסהנדפסההקודםבגליון
הגרסה ,להלן .פייןבבלהזרושלשירrז

המתוקנת.

המערכת

שבעה

<לכרני>
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תיאטרון
מירוןכרמית

הלאומיבתיאטרוןבכורות

בימוי:מושקוביץ';שלומיתרגום:מילד;אותרומאתסוכן"של"מותו
מוסיקח:קלפחולץ-אברחמי;פרידהותלבושות:תפאורהפינקוביץ';רוני
רובינאאולםהבימה,בגנו;רן

המקריבהמשפחה,איששלמותועלהמחזהשלבארץהשישיתההפקהזאת
זה ,כמובןאךכלכלית.מקטסטרופהביתובניאתלחלץמנתעלחייואת
נשמעשזהכמה(עדפרנסתומקוראתשאיבדהסוכןעלמחזהרקלא

שבורה,שוקתבפניהעומדאדםעל ,ובעיקרגם,אלאבימינו),רלוונטי
חייו.שנותאתלסכםבניסיונו

וילישלהכלכלית-חברתיתהידרדרותובעקבות-בהצגההרואיםגםיש
הקטןהאדםשללגורלוביטוי-זקנהלעתהשרירותייםופיטוריולדמן

בפרט.המודרנית-תעשייתיתובחברהבכלל,הקפיטליסטיבמשטר
שלהכלכלי-חברתימצבויחד:גםהמרכיביםשניאתלשלבכמובן,יש,

והניגודהמואצת,הקפיטליסטיתההתפתחותבשלבהנרמס ,הקטןהאיש
האכזריתהמציאותלביןוחלומותיושאיפותיוביןלדמןוילישלבתודעתו
פניו.עלהטופחת
חידושבזמנוהציג , 1949בשנתהבריתבארצותלראשונהשהוצגהמחזה,
אמינהאילוסטרציההמעניקות ,העבראלפריצותידיעל ,הדרמטיבמבנה
המקשריםחוטיםיוצרותהעבראלאלהקפיצותהראשי.הגיבורשללחייו

לעלילה.קומפקטיתאחדותומעניקותבהווה,חייהםלביןהגיבוריםבין
הדורשלצומתמגיעים ,למצויהרצויביןהנעים ,לדמןוילישלחלומותיו

 .יואמיתריאליפתרון
הלאהחלומותלו"היוקברו:לידאביואתמספיד ,הבכורבנוכיף,

הכירהלאשהשתנתההחברהאולםנכונים,אוליהיוחלומותיונכונים",
בבעייתרקעוסקאינוסוכן"של"מותוהמחזהבקיומם.הודתהולאבהם

מדברהואלפיכךחברתיות.ובנורמותבערכיםאלא ,נפשוובנבכיהיחיד

 • 2003בשנתהקהללבאלגם

וב"זרים",ב"הכיסאות"נפלאיםזקניםתפקידישגילםמושונוב,מוני
לעצבנטייתולגילו.יותרשקרובהמיוסרתדמותעםלהתמודדמתקשה

וילישלהטרגיתדמותושלורצינימעמיקמגילוםגורעתקומייםתפקידים
בווהמאמינההתומכתהאוהבת,האשה ,כנגדוהעזרשדה,סבורהלדמן.

איתיהיואמיניםפחותומרגשת.חמהאמינה,דמותעיצבה ,ובחלומותיו
טרייסי ,פרלמןגלעדעוד:השתתפוהבנים.בתפקידיברבעועומר

רביץ.וכתיכפריעזראכורש,מיכאלאברמוביה
האנושיתגריהנטרלצפותכדאיגםכדאי ,לעילשצוינוהחסרונותאףעל
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סרנן"שלמרתר"במרשרנרבמרני

כלכלית.מצוקהבשלהמתאבדמשפחהבעלשל ,לנומוכרתוהמאוד

ארז;נירבימוי:ציפור;אסףתרגום:לביוט;נילמאת :לאהבה""דירה
במרתףהבימה,חקר;נטעותלבושות:תפאורה

בעירלאמנותסטודנטית ,אווליןביותר:שבלוניתבצורהמתחילהמחזה
 ,שמרניצעיר-אדםאתופוגשתהמקומילמוזיאוןמגיעהאמריקאית,שדה

ענבים.באשכולמכוסיםשמבושיוהיווניהפסלעלהשומר ,וביישןממושקף
בחדראותםהמצלםהוידיאומולסועררומןומנהליםמתאהביםהצעירים
המיטות.

שאווליןמסתברכאשרמתגלהההפתעהוידוע.מוכרהסיפור ,כאןעד

להשליםובכךאדםאתלשנותומחליטהשלההגמרלעבודתנושאמחפשת
העולםאתחובקותהמתעוררותהשאלותשלה.האמנותלעבודתהתיזהאת

וליןאושלאהבתהחיתההאםבפרט.האמנותעולםואת ,בכללהמוסרי
עלהזולתשלהכניםרגשותיואתלנצלמותרהאם-לאואםאמיתית?

האישייםהחומריםניצולביןהגבולהיכןאמנותית"?"יצירהליצורמנת
באיכות-קטןהמחזההיצירה?שלהאמנותיים-מוסרייםהקריטריוניםלבין

ביצירתיתרונואולםאלו.גורלהרותשאלותעללענותמכדי-ובכמות
צעירים.לשחקניםטוביםתפקידים

סטודנטיתשלמשכנעתדמותעיצבה ,אווליןאתהמגלמת ,יקרלונה
בעצמה,בטוחהובלתימופנמתמורכבת,זאתועםמניפולטייבתאמביציוזית,

אדם,בתפקיד ,סגליובלשלה.האמנותעבודתאתלסייםבחרהבהובדרך
משתתפיםומלגו.מלברהצופים,לעינימשתנהאוולין,עלהעבודה"נושא"

ומעניינתמהנההצגה .הראשיהזוגנגדכעזר ,סהרואושריצפריריעלעוד:

 •ובכשרון.ברצינותהמועלית
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