בכל

דור ודור

אנחנו

מכלים

עצמנו

את

רומן הביכורים "הזקן

השתגע"

מבטא את

החרדות הקיומיות ביותר

שלהישראלים
ואולי דווקא
מלחמת אחים.
ההעזהלומר את הדברים
יכולהלהקל ,אם לא
לעזור
מפני

הזקן

השתגע
משמרי.

אביבית
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הוצאתחרגול190 ,

a^pa

חנה
mn

הרציו;
$TS1$ייפ$TS1$/
ייפ־
מתמה ,כךאולי

השקט היה

$DN

ny

תח ויסתיים
פצועהזו.

כל סיפור על

מרינה

השקט היה מדומה וזמני

וכמוהו גם החרטה ,הבושה ,המבו־
$TS1$המבוכה$TS1$

המבוכה $DN2$ותהיות אובדן הדרך״ .סיפורה
כה

$DN2$מהבחינה $DN2$הזאת (וגם בלשון ומקצביה) ,הוא פיות״,
חינה
בגאוות המשטרהקפיטליסטי ,תלושים
$DN2$״כנופיות״ $DN2$,״אספסוף״ ,״התנתקות״,״סיפוח״ ,ל״כלניות״ עם
״מצב חירום״ ,״אנחנו לא פראיירים״,
מזכיר דווקא את ״מר מאני״ של א״ב
וקיצוב ,נטישה המונית אל מעברלגבול.
פנטסיה כזאת מופיעה בספרות המתגע־
$TS1$המתגעגעת$TS1$
$DN2$המתגעגעת$DN2$לימי המנדט הבריטי ,כמו בספרה של
$TS1$מעצבים $TS1$״העיירה בוערת״ ״נאצים״,״פוגרומים״.
נוסף לכך גם
געת
ליבוי האיום הביטחוני ,שבא יהושע ,שבו ההיפוכיםוהערבובים מעצ־
הכומתות

לירי

בים
$DN2$מעצבים$DN2$
ביטוי באזעקותובתרגילי חירום

הגשמה פרועה שלהרעיון האוטופי

ברבר״ביטולזהות״ .אצל משמרי ,הטר־
$TS1$הטרפת$TS1$

כל אלה

נוכחים גם

בספר הזה ,אלא

שכמו

המפורסמת
שבועיים .למרות הפסיביות
של אביבית משמרי הוא אכן הסיפור הצפוי
הכרונולוגיה
פת
$DN2$הטרפת$DN2$
״החילונים״ שהורגלו בדיבור ולא
של
התממשות הפחד
אך גםהבלתי נתפש על
והחזרתיות ללא תכלה בהיסטוריה היש־
$TS1$הישראלית$TS1$.
בעשייה ,לא צריך הרבה על מנת שבר־
$TS1$שברגע$TS1$
היהודי העתיק בדבר אסוןקיומי ,פחד הרו־
$TS1$הרובץ$TS1$
אלה אינן כנופיות הפורעים של הערבים
במאורעות ובמלחמת העצמאות .גם אין זו
$DN2$הישראלית $DN2$.כך ,למשל ,דמויות ארכיטיפיות
$DN2$שברגע $DN2$אחד הזיקוק יבעיר את האש ,ותפרוץ ראלית.
$DN2$לפתחו של ״הביתהשלישי״ מיום הקמ־
$TS1$הקמתה$TS1$
בץ
גע
שהורגלנולכנותה אינתיפא־
$TS1$אינתיפאדה$TS1$
ההתקוממות
שהיו ,שהנןויהיו ,מתאימות את עצמן כמו
התקוממות מוכרת של״מיעוט קטן
אותה
 $DN2$של מדינה יהודית בארץישראל .אם
תה
זיקיתלתנאים המשתנים ,ומשתרגות יחד
התפרצותה של הלבהוקולני״ .הפעם הם אינם כמה בני תשחו־
$TS1$תשחורת$TS1$
למנוע את
אי אפשר
$DN2$אינתיפאדה $DN2$וגם לא ה״אספסוף״ של הלא נחמדים.
דה
״הזקן
למשל,
ההווה:
הקנאים
ולא
מקרב
רת
$DN2$תשחורת$DN2$
אולי
כושר,
ומצפה
בעלילת
שהשתגע״
עדיף
לשעת
נוער הגבעות,
המפעפעת
הוא הכלאה של ארכיטיפ ״המנהיג־האב״
המטורפים של המחתרת היהודית ,אלא
המתמשכת בצורת
להתעמת עם החרדה
חצי אירוניה לשמאל
מרגישה

את
המעגליות

שהקרנתו

בסרט

תיאטרון

השתבשה ,כמו

ששחקניההתבלבלו

בהצגת

בתחפושות,

האדומות (גם

״המנרטורים״) ,או
הדרה לזר

הקרקע כולה אל

להשיט

את

הטריטוריה הצוננת

של

ארצות סקנדינביה ,כמו ב״הארץ

שטה״

הקומיות,

רומה

של חגי רגן.
מעבר להמצאות
שהשאלה העומדת בלב

ספרה של אביבית
משמרי היא אם היהודים ראוייםלמרינה
משלהם ,שכן ״מרוע לאהצליחו לשאת
אותה ,לטפל בה כיאות ,לשמורעליה
שלמה ,כאילו מותר להם ,אולמישהו,
מאז בןגוריון ,דרך אריק שרון ,בגין וכמו־
$TS1$וכמובן$TS1$
שברוח ימים
עשבים שוטים מזן אחר,
סיפור .ואביבית משמרי כתבה סיפור חכם,
$TS1$הפורעים $TS1$לבזבז כך אתההיסטוריה״.
מתרחש מהלך חוזר שבו הפור־
$DN2$וכמובן $DN2$שמעון פרס .מה זה משנה שאריק נמחק
בן
מפוכח ומדברך ,אך גם שנון ,מצחיק וכתוב אלה יאה לקרוא להם
הפעם
״החילונים ממעמד
עולה השאלה מהי
כנהוג במקומותינו,
$DN2$הפורעים $DN2$הם דווקא מי שאפשרלכנות השמאל
ונשכח מזמן ,אם תואמי־אריק עורםמהל־
$TS1$מהלכים$TS1$
נפלא ,כך שהייאוש נעשה יותרנוח.
עים
הביניים ,שתמיר קראו לו המעמד השבע
עמדת הסיפור ואם היא תומכת באחד המ־
$TS1$המחנות$TS1$
נפשם
המחרפים את
הנאור ,והגיבורים
$DN2$מהלכים $DN2$על האדמה הזאת?
כים
ועכשיו אין אוכלבפיו״ ,או״עמוד השר־
$TS1$השררה$TS1$
משמרי
ספר הביכורים של אביבה
השתמשה
המפולגים .בחוכמה רבה
חנות
$DN2$המחנות$DN2$
בפוגרום הם זוג דתי מזרחי,יחזקאל ותקוה
לצדו ממש מהלך ראש הממשלה
בטרמינולוגיה
$DN2$השררה $DN2$של משלמי המסים״ ,או
רה
מצטרף לרשימה לא קצרה של יצירות
משמריבקול מספר לא מאופיין ובפרםפ־
$TS1$ובפרםפקטיבה$TS1$
רבי החן והתושייה ,המחביאים את הגיבור
״העבדקן״ ,מסווהחילוני לשלטון דתי,
אנכרוניסטית קמעה :״מלח הארץ״.
המבשרות את בואה של שואהאפוקלי־
$TS1$אפוקליפטית$TS1$
קטיבה
נהנתן הנוהה אחר דליקטסים מוזמנים החילוני־המתקומם בארון ,״כמו בשואה״.
דרך העימות בין הדתייםלחילונים
ית $DN2$על מדינתישראל .השאלה היא:
פטית
$DN2$ובפרםפקטיבה $DN2$פנורמית; בדומהלמצלמה ,המעב־
$TS1$המעברים$TS1$
$DN2$המעברים $DN2$ממרחב למרחב ומםצינהלסצינה רק
רים
שבמסגרת החשי־
$TS1$החשיבה$TS1$
ממסעדות יוקרה,המסולק בהיחבא מהזירה לגורל היהודי יש חוקיות
תמציתי
המספרת לתת ביטוי
$TS1$אפשרויות $TS1$.מצליחה
מאיזה כיוון? כי הרי יש די והותר אפש־
נוגעים בדמויות,ולא מפתחים או קושרים
$DN2$החשיבה $DN2$הדתית אפשרלראותהכמובילה במהלך
בה
$TS1$הישראלית $TS1$על ידי שני מקורביו המצפים מזמןלהזד־
$TS1$להזדמנות$TS1$:
בחברה היש־
וחריף למכלול חולאים
ות $DN2$.האם תבוא מירי אויבינו המאיימים
רויות.
לעלילה .אניחלקוראי הספרלבחון
אותן
לגאולה ,אבללא .״גם אם
הכרחי מייסורים
לדתיים״.
$DN2$להזדמנות $DN2$:״סוחרהמזגנים״ו״הלוחש
מנות:
$DN2$הישראלית $DN2$של ההווה ,כמעט כאילו נכתב
עלינולכלותנו ,מדינות ערב שיעשו ראלית
את העמדה ,וגםליהנות משורה של המ־
$TS1$המצאות$TS1$
נימלט ,ניקח איתנו את
ניסע מכאן ,גם אם
דמות ארכיטיפית כזאת הוא גם ״היפה״,
המתרחשים
ספרה במקביל
התקוממות פלסטי־
$TS1$פלסטינית$TS1$,
לאירועים
יד אחת עם עור
צאות
 $DN2$,והפעם רצחנית במיוחד? אואולי
נית,
לעיצובם
$DN2$המצאות $DN2$מרנינות .אחת מהן נוגעת
״החילונים״ ,ובעיקר לחצים
האירוני של
איתני הטבע הם שינחיתו את המכה,
המושחזיםהנשלחים אל ״השמאל הנאור״
כמו למשל ב״מחזירהחלומות״ של ניר
הספר היא אם היהודים ראויים
העומדת
ואנשי האקדמיה ,מי שאמונים על המו־
$TS1$המושגים$TS1$
ברעם וב״הארץ שטה״ של חגי רגן? או,
שכן "מדוע
בה כיאות,
אותה,
$DN2$המושגים $DN2$העדכניים של תיאוריות התרבות:
שגים
כמו ב״הררךלעין חתר״ של עמום קינן
שמחקה את
הפרופסורהכנעני ,המשוררת
תהיה זו דיקטטורה צבאית ,השתלטות של
או
כך את ההיסטוריה״
מותר
סעיף הדת מתעודת הזהות,פעיל השכו־
$TS1$השכונות$TS1$
הלאומניים על כוחות האור?
כוחות השחור
לווילהבהרצליה
נות
המתממשת בספרה של
האפשרות
$DN2$השכונות $DN2$הוותיק שאזק עצמו
פיתוח .כמובן ,מיד עם התאחרותם להק־
$TS1$להקמת$TS1$
$TS1$למשפחה $TS1$עצמיותנו ,את האופי המחורבן ,את ההכרה
בימים אלה ממש .ובדיוק בזה צפונה הכלאה של אםי ריין ויאירלפיד ,בן למש־
אביבית משמרי היא שונה :מקרבנו תבוא
$DN2$להקמת $DN2$מחנהשילחום את מלחמת הצדק ,חו־
$TS1$חוזרים$TS1$
מת
$DN2$למשפחה $DN2$ותיקה ומיוחסת(חותנו המנוח צבר ביופיין היוקד של מלים ואותיות ,את חוש
פחה
ההברקה של הספר.
הפיצולים ,המחנותוהאלי־
$TS1$והאלימות$TS1$
הרעה ,מתוך
הפוטנציאליים
$DN2$חוזרים$DN2$ומתפצליםהלוחמים
זרים
ההישרדות ,ותמיד יימצא איזה אנטישמי
יקר
אוסף
אפוקליפסה
של
בספרות
כשמדובר
מקורבן
הפכנו
מאז
לכל
ת $DN2$הפונה
מות
ערך) ,שבסיוע
עתיקות
לעצמו
עבר
סביבמחלוקתלשונית ,הקשורה איך לא
זהותנו״.
בסביבה שיחזק את
צוותיועציו הנאמנים לומילדות מבשל
וריםטופיה ,היינו מצפיםלמידה של פנט־
$TS1$פנטסיה$TS1$
מאשר באיום
לכובש :מדובר לא פחות
בשמו הנאות של הארגוןהלוחם.
שיאו של המהלךהמעגלי הוא בפנ־
$TS1$בפנטםיית$TS1$
תוכניתלהיות ראש הממשלה היפה ביותר
$DN2$פנטסיה $DN2$עתידנית .אבל לא ,בדיוק להפך .זו
סיה
הנורא מכל של ״מלחמת אחים״ .משמרי
טםיית
שהיהלמדינתישראל ,״משהו אותנטי ,לא
אותה מרינה מוכרת היטב,כאילונלקחו
לחילונים,
מתמקדתבפילוג בין דתיים
השוכנת בתת־מורע היש־
$TS1$הישראלי$TS1$
אלא שהספר עצמו מפליא לעשות
$DN2$בפנטםיית $DN2$העל
הקולקטיבי :הסבת הגלגללאחור .בלשונו הזורמת והמדויקת ,המשלבת
ראלי
$DN2$הישראלי$DN2$
שאינו דווקא המאייםמכולם ,אך כמה הוא האירועים ,הדמויות והמציאות היומיומית וירטואלי כמו ראש הממשלההנוכחי״.
מתבטאת בשובם של בטבעיות בין העדכני והדיבורילביןלשון
הפנטסיה הזאת
״היפה״ ,איך לא ,מתעתד לפנות
בטלוויזיה ,מכו־
$TS1$מכותרות$TS1$
מהחדשות שראינו היום
ממשיואקטואלי בימים אלה .אלא שלא
המקורות ומקרינה אהבהלעושר שביהדות,
בהשבת
מוצאם או
היהודים לארצות
המרומיין שלו
ההכתרה
בנאום
מהשיח העכשווי וביטויו
תרות
$DN2$מכותרות$DN2$
בנטל״ ,אלא דווקא בהש־
$TS1$בהשתלטות$TS1$
מדוברב״שוויון
העיתון,
פוליטיות.הלשון היא גם
מעברלמחלוקות
ות $DN2$המחנה הדתי ומנהיגיו העברקנים העדכניים ביותר .כמו ב״החיים על פי ל״ישראלים יפים״ כמוהו ,בכינוי ״הו
תלטות
היישות הציוניתלידישלטון זר ,ש״יעשה
הפיוטי־אלגי ,שכן בצד הסרקזם
גורם בטון
כאן סדר״ .פנטםייתהגאולה הזאת רווחת
אחיםשלי״ ,״האמינו בי ונתקן את זה
אגפא״ ,אין זו אלא הקצנה סבירהלגמרי
החילוני.
על המחנה
והאירוניה הטקסט מצלצל כמו קינה מתמ־
$TS1$מתמשכת$TS1$
והלכלוכים הרי אינם לאחרונה בספרות ובאמנותהישראלית,
של מציאות שממילא ״השתגעה״ מכבר ,ביחד״ .האינטריגות
החברתית נובעת מתוך
$DN2$מתמשכת $DN2$והביקורת
שכת
למשל במוטיב ״שיבת היהודיםלמולד־
$TS1$למולדתם$TS1$
משתנים ממשטר למשטר ,מהנהגהלהנה־
$TS1$להנהגה$TS1$,
והיא נראית הזויה גםבלי שום נופך עתי־
$TS1$עתידני$TS1$.
געגועים למחאה
השחתתם
כאב ואכפתיות .הספר מבכה את
בטרילוגיההפולנית של
פולין״ ,כמו
תם
$DN2$למולדתם$DN2$
לאידיאולוגיה :״הוי
מאידיאולוגיה
גה,
$DN2$להנהגה$DN2$,
$DN2$עתידני $DN2$.צריך רק להצית גפרורוהאלימות
דני.
״הישראליותהיפה״ ,וכמו ספרים
אבני־לוי
מרינה מעונה .לא ניתנה לך שנה מלאה יעל ברתנא או בספרו של יוסי
כל הסיפור מתחיל בנאום לאומה
המושרשת כבר תמצא מוצא ,בין שתופנה
של ערכי
רבים הנכתבים היום הוא אף חוזר אלסמלי
נשיא המרי־
$TS1$המרינה$TS1$
פתאום ״הזקן״,
ששולף
״שירת החטאים״ .אך בעור שהשיבהלפו־
$TS1$לפולין$TS1$
של שקט כבר  30שנה כמעט ,לא היתה
נגר״כוחותינו״ ובין שתכוון נגר הדתיים
הציונות הקלאסית :הקיבוץ ,נופי ארץ
ממשלה שלאנפלה ,לא היה שליט שנבחר לין
בשטחים.
 $DN2המוחזק ספק חי ספק מת בביתחולים או הערבים או הפלסטינים
נה
$DN2$לפולין $DN2$היא הצעה לא ממש מושכת ,הרעיון
ישראל היפה ושיריה הפטריוטיים.
שפשוט נםתפח לארצות הברית כמדינה
ולא נרחק הצרה במיאום,זוז מפה מושחת,
לעתיד,כאילו
סיעודי ,ובו הוא קורא ״להפסיק לקטר כאילו אין הבדל בין עבר
קשהלדעת עד כמה ציבור שאינו רואה
ה 51 -במספר (או לפחותנחליף בין ביבי
שבאמת
לא היו עושי דברו של הציבור
מה שהיה הוא שיהיה.
לעשות״ ,״לצאת בידיים חשו־
$TS1$חשופות$TS1$
ולהתחיל
כישראליות הזאת יזדהה
את עצמו כנכלל
עשו דברו ,כולם יושבים ומנגבים קוויאר לאובמה) רווח בשיחהישראלי ,וכך גם
ת$DN2$ולהכות ,לשרוףולעקור את קיני
פות
עם הקינה של משמרי .אבל הספר רחוק
הברית
שארצות
הנצחי
הביטחון
אטומות״.
ואוזניהם
קהה
לבם
בפיתה,
ובזזו
הפונדקאי
שהשתלטו
הטפילים
על
תתערב,
הממשלה הכי יפה
ראש
״אין מצב שלא תיכנס להשליט פה סדר״ .מנוסטלגיה ,עמדה שאינה אפשרית בטק־
$TS1$בטקסט$TS1$
האפקטים
בחזרתיות הזאת טמון אחד
אותו עלתום״.
והאקטואלי הזה.
$DN2$בטקסט $DN2$הכואב ,הנוקב
סט
משמרי הגבולות כבר נסגרו
אצל
הכרונולוגי
הסיפור אכן מתעלל בזמן
אלה הם ימים שבהם הטרוניות של
החזקים של הספר ,משוםשהמעגליות
וקשה לברוח לחוץ לארץ .אבל במקום
ממש חוב־
$TS1$חובטת$TS1$
הסיזיפית וחסרת התוחלת
ההיסטורי ,ומציב שוויון ערך בין המוק־
$TS1$המוקדם$TS1$
תחילת העשור ,על שלא גומרים את החו־
$TS1$החורש$TS1$,
$DN2$חובטת $DN2$בפנינו .כך ,למשל ,בארצנו תמיד יש לנסוע לחוץ לארץ אפשר״להביא את חוץ
טת
$DN2$המוקדם$DN2$למאוחר ,אומוביל מהלך הפוך ,כמו
דם
 $DN2$,נשמעות כמו פינוקלעומת המצב
רש,
ד״ר חנה הרציג היא חוקרת ומבקרת ספרות .עוסקת
לאחרונה בסיפורת הישראלית של שנות ה2000 -
״פורעים״ ,״כנו־
״התקוממות״ ,תמיר יש
מהסוף להתחלה .מהב־
$TS1$מהבחינה$TS1$
בסרט המוקרן
אלינו״,להחזיר את הארץ הרוויה
$TS1$״כנופיות״ $TS1$,לארץ
של היום :קריסה כלכלית ועמה פגיעה

בלב
השאלה
לטפל
לאהצליחו לשאת
להם ,למישהו,לבזבז
שלמה,כאילו

למדינה משלהם,
לשמורעליה

