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TS1$$ייפ/TS1$$ייפ־אוליכךמתמה,היההשקט

$DN2$/ייפ$DN2$מרינהעלסיפורכלויסתייםתח

וזמנימדומההיההשקטזו.פצועה

המבו־הבושה,החרטה,גםוכמוהו

כה

$TS1$המבוכה$TS1$

$DN2$המבוכה$DN2$סיפורההדרך״.אובדןותהיות

הצפויהסיפוראכןהואמשמריאביביתשל

הפחדהתממשותעלנתפשהבלתיגםאך

הרו־פחדקיומי,אסוןבדברהעתיקהיהודי

בץ

$TS1$הרובץ$TS1$

$DN2$הרובץ$DN2$הקמ־מיוםהשלישי״״הביתשללפתחו

תה

$TS1$הקמתה$TS1$

$DN2$הקמתה$DN2$אםישראל.בארץיהודיתמדינהשל

הלבהשלהתפרצותהאתלמנועאפשראי

עדיףאוליכושר,לשעתומצפההמפעפעת

בצורתהמתמשכתהחרדהעםלהתעמת

חכם,סיפורכתבהמשמריואביביתסיפור.

וכתובמצחיקשנון,גםאךומדברך,מפוכח

נוח.יותרנעשהשהייאושכךנפלא,

משמריאביבהשלהביכוריםספר

יצירותשלקצרהלאלרשימהמצטרף

אפוקלי־שואהשלבואהאתהמבשרות

פטית

$TS1$אפוקליפטית$TS1$

$DN2$אפוקליפטית$DN2$היא:השאלהישראל.מדינתעל

אפש־והותרדיישהריכיכיוון?מאיזה

רויות.

$TS1$.אפשרויות$TS1$

$DN2$.אפשרויות$DN2$המאיימיםאויבינומיריתבואהאם

שיעשוערבמדינותלכלותנו,עלינו

פלסטי־התקוממותעורעםאחתיד

נית,

$TS1$,פלסטינית$TS1$

$DN2$,פלסטינית$DN2$אוליאובמיוחד?רצחניתוהפעם

המכה,אתשינחיתוהםהטבעאיתני

נירשלהחלומות״ב״מחזירלמשלכמו

או,רגן?חגישלשטה״וב״הארץברעם

קינןעמוםשלחתר״לעיןב״הררךכמו

שלהשתלטותצבאית,דיקטטורהזותהיה

האור?כוחותעלהלאומנייםהשחורכוחות

שלבספרההמתממשתהאפשרות

תבואמקרבנושונה:היאמשמריאביבית

והאלי־המחנותהפיצולים,מתוךהרעה,

מות

$TS1$והאלימות$TS1$

$DN2$והאלימות$DN2$מקורבןהפכנומאזעברלכלהפונה

באיוםמאשרפחותלאמדוברלכובש:

משמריאחים״.״מלחמתשלמכלהנורא

לחילונים,דתייםביןבפילוגמתמקדת

הואכמהאךמכולם,המאייםדווקאשאינו

שלאאלאאלה.בימיםואקטואליממשי

בהש־דווקאאלאבנטל״,ב״שוויוןמדובר

תלטות

$TS1$בהשתלטות$TS1$

$DN2$בהשתלטות$DN2$העברקניםומנהיגיוהדתיהמחנה

החילוני.המחנהעל

למחאהגעגועים

לאומהבנאוםמתחילהסיפורכל

המרי־נשיא״הזקן״,פתאוםששולף

נה

$TS1$המרינה$TS1$

$DN2$המרינה$DN2$חוליםבביתמתספקחיספקהמוחזק

לקטר״להפסיקקוראהואובוסיעודי,

חשו־בידיים״לצאתלעשות״,ולהתחיל

פות

$TS1$חשופות$TS1$

$DN2$חשופות$DN2$,קיניאתולעקורלשרוףולהכות

ובזזוהפונדקאיעלשהשתלטוהטפילים

תום״.עלאותו

שלהטרוניותשבהםימיםהםאלה

החו־אתגומריםשלאעלהעשור,תחילת

רש,

$TS1$,החורש$TS1$

$DN2$,החורש$DN2$המצבלעומתפינוקכמונשמעות

פגיעהועמהכלכליתקריסההיום:של

תלושיםהקפיטליסטי,המשטרבגאוות

לגבול.מעבראלהמוניתנטישהוקיצוב,

שבאהביטחוני,האיוםליבויגםלכךנוסף

חירוםובתרגיליבאזעקותביטוילירי

המפורסמתהפסיביותלמרותשבועיים.

ולאבדיבורשהורגלו״החילונים״של

שבר־מנתעלהרבהצריךלאבעשייה,

גע

$TS1$שברגע$TS1$

$DN2$שברגע$DN2$ותפרוץהאש,אתיבעירהזיקוקאחד

קטן״מיעוטשלמוכרתהתקוממותאותה

תשחו־בניכמהאינםהםהפעםוקולני״.

רת

$TS1$תשחורת$TS1$

$DN2$תשחורת$DN2$הקנאיםולאהגבעות,נוערמקרב

אלאהיהודית,המחתרתשלהמטורפים

ימיםשברוחאחר,מזןשוטיםעשבים

ממעמד״החילוניםלהםלקרואיאהאלה

השבעהמעמדלוקראושתמירהביניים,

השר־״עמודאובפיו״,אוכלאיןועכשיו

רה

$TS1$השררה$TS1$

$DN2$השררה$DN2$בטרמינולוגיהאוהמסים״,משלמישל

הארץ״.״מלחקמעה:אנכרוניסטית

לחילוניםהדתייםביןהעימותדרך

תמציתיביטוילתתהמספרתמצליחה

היש־בחברהחולאיםלמכלולוחריף

ראלית

$TS1$הישראלית$TS1$

$DN2$הישראלית$DN2$נכתבכאילוכמעטההווה,של

המתרחשיםלאירועיםבמקבילספרה

משלהם,למדינהראוייםהיהודיםאםהיאהספרבלבהעומדתהשאלה

עליהלשמורכיאות,בהלטפלאותה,לשאתהצליחולא"מדועשכן

ההיסטוריה״אתכךלבזבזלמישהו,אולהם,מותרכאילושלמה,

צפונהבזהובדיוקממש.אלהבימים

הספר.שלההברקה

אפוקליפסהשלבספרותכשמדובר

פנט־שללמידהמצפיםהיינווריםטופיה,

סיה

$TS1$פנטסיה$TS1$

$DN2$פנטסיה$DN2$.זולהפך.בדיוקלא,אבלעתידנית

נלקחוכאילוהיטב,מוכרתמרינהאותה

היומיומיתוהמציאותהדמויותהאירועים,

מכו־בטלוויזיה,היוםשראינומהחדשות

תרות

$TS1$מכותרות$TS1$

$DN2$מכותרות$DN2$,וביטויוהעכשווימהשיחהעיתון

פיעלב״החייםכמוביותר.העדכניים

לגמריסבירההקצנהאלאזואיןאגפא״,

מכבר,״השתגעה״שממילאמציאותשל

עתי־נופךשוםבליגםהזויהנראיתוהיא

דני.

$TS1$.עתידני$TS1$

$DN2$.עתידני$DN2$והאלימותגפרורלהציתרקצריך

שתופנהביןמוצא,תמצאכברהמושרשת

הדתייםנגרשתכווןובין״כוחותינו״נגר

בשטחים.הפלסטיניםאוהערביםאו

כאילולעתיד,עברביןהבדלאיןכאילו

שיהיה.הואשהיהמה

יפההכיהממשלהראש

הכרונולוגיבזמןמתעללאכןהסיפור

המוק־ביןערךשוויוןומציבההיסטורי,

דם

$TS1$המוקדם$TS1$

$DN2$המוקדם$DN2$,כמוהפוך,מהלךמובילאולמאוחר

מהב־להתחלה.מהסוףהמוקרןבסרט

חינה

$TS1$מהבחינה$TS1$

$DN2$מהבחינה$DN2$הואומקצביה(,בלשון)וגםהזאת

א״בשלמאני״״מראתדווקאמזכיר

מעצ־והערבוביםההיפוכיםשבויהושע,

בים

$TS1$מעצבים$TS1$

$DN2$מעצבים$DN2$האוטופיהרעיוןשלפרועההגשמה

הטר־משמרי,אצלזהות״.״ביטולברבר

פת

$TS1$הטרפת$TS1$

$DN2$הטרפת$DN2$המעגליותאתמרגישההכרונולוגיה

היש־בהיסטוריהתכלהללאוהחזרתיות

ראלית.

$TS1$.הישראלית$TS1$

$DN2$.הישראלית$DN2$,ארכיטיפיותדמויותלמשל,כך

כמועצמןאתמתאימותויהיו,שהנןשהיו,

יחדומשתרגותהמשתנים,לתנאיםזיקית

שהשתגע״״הזקןלמשל,ההווה:בעלילת

״המנהיג־האב״ארכיטיפשלהכלאההוא

וכמו־בגיןשרון,אריקדרךגוריון,בןמאז

בן

$TS1$וכמובן$TS1$

$DN2$וכמובן$DN2$נמחקשאריקמשנהזהמהפרס.שמעון

מהל־עורםתואמי־אריקאםמזמן,ונשכח

כים

$TS1$מהלכים$TS1$

$DN2$מהלכים$DN2$הזאת?האדמהעל

הממשלהראשמהלךממשלצדו

דתי,לשלטוןחילונימסווה״העבדקן״,

מוזמניםדליקטסיםאחרהנוההנהנתן

מהזירהבהיחבאהמסולקיוקרה,ממסעדות

להזד־מזמןהמצפיםמקורביושניידיעל

מנות:

$TS1$:להזדמנות$TS1$

$DN2$:להזדמנות$DN2$לדתיים״.ו״הלוחשהמזגנים״״סוחר

״היפה״,גםהואכזאתארכיטיפיתדמות

למש־בןלפיד,ויאיררייןאםישלהכלאה

פחה

$TS1$למשפחה$TS1$

$DN2$למשפחה$DN2$צברהמנוח)חותנוומיוחסתותיקה

שבסיועערך(,יקרעתיקותאוסףלעצמו

מבשלמילדותלוהנאמניםיועציוצוות

ביותרהיפההממשלהראשלהיותתוכנית

לאאותנטי,״משהוישראל,למדינתשהיה

הנוכחי״.הממשלהראשכמווירטואלי

לפנותמתעתדלא,איך״היפה״,

שלוהמרומייןההכתרהבנאום

״הובכינויכמוהו,יפים״ל״ישראלים

זהאתונתקןבי״האמינושלי״,אחים

אינםהריוהלכלוכיםהאינטריגותביחד״.

להנה־מהנהגהלמשטר,ממשטרמשתנים

גה,

$TS1$,להנהגה$TS1$

$DN2$,להנהגה$DN2$״הוילאידיאולוגיה:מאידיאולוגיה

מלאהשנהלךניתנהלאמעונה.מרינה

היתהלאכמעט,שנה30כברשקטשל

שנבחרשליטהיהלאנפלה,שלאממשלה

מושחת,מפהזוזבמיאום,הצרהנרחקולא

שבאמתהציבורשלדברועושיהיולא

קוויארומנגביםיושביםכולםדברו,עשו

אטומות״.ואוזניהםקההלבםבפיתה,

האפקטיםאחדטמוןהזאתבחזרתיות

שהמעגליותמשוםהספר,שלהחזקים

חוב־ממשהתוחלתוחסרתהסיזיפית

טת

$TS1$חובטת$TS1$

$DN2$חובטת$DN2$.ישתמידבארצנולמשל,כך,בפנינו

״כנו־״פורעים״,ישתמיר״התקוממות״,

פיות״,

$TS1$,״כנופיות״$TS1$

$DN2$,״כנופיות״$DN2$,״סיפוח״,״התנתקות״,״אספסוף״

פראיירים״,לא״אנחנוחירום״,״מצב

״פוגרומים״.״נאצים״,בוערת״״העיירה

שכמואלאהזה,בספרגםנוכחיםאלהכל

בהצגתכמוהשתבשה,שהקרנתובסרט

בתחפושות,התבלבלוששחקניהתיאטרון

הערביםשלהפורעיםכנופיותאינןאלה

זואיןגםהעצמאות.ובמלחמתבמאורעות

אינתיפא־לכנותהשהורגלנוההתקוממות

דה

$TS1$אינתיפאדה$TS1$

$DN2$אינתיפאדה$DN2$נחמדים.הלאשלה״אספסוף״לאוגם

לשמאלאירוניהחצי

הפור־שבוחוזרמהלךמתרחשהפעם

עים

$TS1$הפורעים$TS1$

$DN2$הפורעים$DN2$השמאללכנותשאפשרמידווקאהם

נפשםאתהמחרפיםוהגיבוריםהנאור,

ותקוהיחזקאלמזרחי,דתיזוגהםבפוגרום

הגיבוראתהמחביאיםוהתושייה,החןרבי

בשואה״.״כמובארון,החילוני־המתקומם

החשי־שבמסגרתחוקיותישהיהודילגורל

בה

$TS1$החשיבה$TS1$

$DN2$החשיבה$DN2$במהלךכמובילהלראותהאפשרהדתית

אם״גםלא.אבללגאולה,מייסוריםהכרחי

אתאיתנוניקחנימלט,אםגםמכאן,ניסע

ההכרהאתהמחורבן,האופיאתעצמיותנו,

חושאתואותיות,מליםשלהיוקדביופיין

אנטישמיאיזהיימצאותמידההישרדות,

זהותנו״.אתשיחזקבסביבה

בפנ־הואהמעגליהמהלךשלשיאו

טםיית

$TS1$בפנטםיית$TS1$

$DN2$בפנטםיית$DN2$היש־בתת־מורעהשוכנתהעל

ראלי

$TS1$הישראלי$TS1$

$DN2$הישראלי$DN2$:לאחור.הגלגלהסבתהקולקטיבי

שלבשובםמתבטאתהזאתהפנטסיה

בהשבתאומוצאםלארצותהיהודים

ש״יעשהזר,שלטוןלידיהציוניתהיישות

רווחתהזאתהגאולהפנטםייתסדר״.כאן

הישראלית,ובאמנותבספרותלאחרונה

למולד־היהודים״שיבתבמוטיבלמשל

תם

$TS1$למולדתם$TS1$

$DN2$למולדתם$DN2$,שלהפולניתבטרילוגיהכמופולין״

אבני־לוייוסישלבספרואוברתנאיעל

לפו־שהשיבהבעוראךהחטאים״.״שירת

לין

$TS1$לפולין$TS1$

$DN2$לפולין$DN2$הרעיוןמושכת,ממשלאהצעההיא

כמדינההבריתלארצותנםתפחשפשוט

ביביביןנחליףלפחות)אובמספר51ה-

גםוכךהישראלי,בשיחרווחלאובמה(

תתערב,הבריתשארצותהנצחיהביטחון

סדר״.פהלהשליטתיכנסשלאמצב״אין

נסגרוכברהגבולותמשמריאצל

במקוםאבללארץ.לחוץלברוחוקשה

חוץאת״להביאאפשרלארץלחוץלנסוע

הרוויההארץאתלהחזיראלינו״,לארץ

)גםהאדומותהכומתותעםל״כלניות״

המתגע־בספרותמופיעהכזאתפנטסיה

געת

$TS1$המתגעגעת$TS1$

$DN2$המתגעגעת$DN2$שלבספרהכמוהבריטי,המנדטלימי

אתלהשיטאו״המנרטורים״(,לזרהדרה

שלהצוננתהטריטוריהאלכולההקרקע

שטה״ב״הארץכמוסקנדינביה,ארצות

רגן.חגישל

רומההקומיות,להמצאותמעבר

אביביתשלספרהבלבהעומדתשהשאלה

למרינהראוייםהיהודיםאםהיאמשמרי

לשאתהצליחולא״מרועשכןמשלהם,

עליהלשמורכיאות,בהלטפלאותה,

למישהו,אולהם,מותרכאילושלמה,

ההיסטוריה״.אתכךלבזבז

מהיהשאלהעולהבמקומותינו,כנהוג

המ־באחדתומכתהיאואםהסיפורעמדת

חנות

$TS1$המחנות$TS1$

$DN2$המחנות$DN2$.השתמשהרבהבחוכמההמפולגים

ובפרםפ־מאופייןלאמספרבקולמשמרי

קטיבה

$TS1$ובפרםפקטיבה$TS1$

$DN2$ובפרםפקטיבה$DN2$;המעב־למצלמה,בדומהפנורמית

רים

$TS1$המעברים$TS1$

$DN2$המעברים$DN2$רקלסצינהומםצינהלמרחבממרחב

קושריםאומפתחיםולאבדמויות,נוגעים

לבחוןהספרלקוראיאניחלעלילה.אותן

המ־שלמשורהליהנותוגםהעמדה,את

צאות

$TS1$המצאות$TS1$

$DN2$המצאות$DN2$.לעיצובםנוגעתמהןאחתמרנינות

לחציםובעיקר״החילונים״,שלהאירוני

הנאור״״השמאלאלהנשלחיםהמושחזים

המו־עלשאמוניםמיהאקדמיה,ואנשי

שגים

$TS1$המושגים$TS1$

$DN2$המושגים$DN2$התרבות:תיאוריותשלהעדכניים

אתשמחקההמשוררתהכנעני,הפרופסור

השכו־פעילהזהות,מתעודתהדתסעיף

נות

$TS1$השכונות$TS1$

$DN2$השכונות$DN2$בהרצליהלווילהעצמושאזקהוותיק

להק־התאחרותםעםמידכמובן,פיתוח.

מת

$TS1$להקמת$TS1$

$DN2$להקמת$DN2$חו־הצדק,מלחמתאתשילחוםמחנה

זרים

$TS1$חוזרים$TS1$

$DN2$חוזרים$DN2$הפוטנציאלייםהלוחמיםומתפצלים

לאאיךהקשורהלשונית,מחלוקתסביב

הלוחם.הארגוןשלהנאותבשמו

לעשותמפליאעצמושהספראלא

המשלבתוהמדויקת,הזורמתבלשונו

לשוןלביןוהדיבוריהעדכניביןבטבעיות

שביהדות,לעושראהבהומקרינההמקורות

גםהיאהלשוןפוליטיות.למחלוקותמעבר

הסרקזםבצדשכןהפיוטי־אלגי,בטוןגורם

מתמ־קינהכמומצלצלהטקסטוהאירוניה

שכת

$TS1$מתמשכת$TS1$

$DN2$מתמשכת$DN2$מתוךנובעתהחברתיתוהביקורת

השחתתםאתמבכההספרואכפתיות.כאב

ספריםוכמוהיפה״,״הישראליותערכישל

סמליאלחוזראףהואהיוםהנכתביםרבים

ארץנופיהקיבוץ,הקלאסית:הציונות

הפטריוטיים.ושיריההיפהישראל

רואהשאינוציבורכמהעדלדעתקשה

יזדהההזאתכישראליותכנכללעצמואת

רחוקהספראבלמשמרי.שלהקינהעם

בטק־אפשריתשאינהעמדהמנוסטלגיה,

סט

$TS1$בטקסט$TS1$

$DN2$בטקסט$DN2$,הזה.והאקטואליהנוקבהכואב

עוסקתספרות.ומבקרתחוקרתהיאהרציגחנהד״ר

2000ה-שנותשלהישראליתבסיפורתלאחרונה


