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פתיח
העמותה העברית לתקשורת היא גו הרשו זה זמֿמה אצל רשֿהעמותות.
מטרותיה המוצהרות העיקריות של העמותה ה "לעודד עריכה והוצאה לאור של
דברי ספרות ,הגות ועיו ,ה סדרתייֿתקופתיי וה בודדי וחדֿפעמיי ,בי
בדפוס ובי בכליֿתקשורת אלקטרוני ,וזאת במגמה לתרו לטיפוח היצירה
העברית המקורית ולבירור הוויות החברה הישראלית וזהותה".
קוב זה של עיוני בנושאי הווה ,עבר ועתיד ,שבו מכונסות תרומותיה של
חמישהֿעשר מחברי ,הוא ביטוי פומבי ראשו לקיו העמותה .שמו של
הקוב ,א ח ר ת ,בא להצביע על כוונה לאפשר לקבוצת אנשי מתחומי
שוני להציג ,איש איש בתחומו ,עמדות נוֿקונפורמיסטיות ,מגרותֿמחשבה,
מעודדותֿויכוח ,המגלמות מסקנות אפשריות – רעיוניות ,פוליטיות ,או א
תרבותיות – בשאלותֿיסוד של האומה :ה ביחס ליוֿיו הבוער ,ה ביחס
לעבר הצופ בחובו סערות משלו ,וה ביחס לעתיד המבטיח ומאיי בעת ובעונה
אחת .כדרכו של עתיד.
אנו רוצי להאמי שבשעה זו של התרוצצות ,מבוכה וזע יהיה בהופעתו של
קוב זה כדי לעורר אנשי למחשבה רעננה ולעודד להתמודד ע אתגרי של
הגדרה עצמית בהווה ,של בחירת הגישה לעבר ,ושל מיתווה לבניית עתיד של
גדולה ,של פתיחות ,של אחדות וקידמה.
עורכי א ח ר ת
מרס 2002

גיא מעיי

'גלותא דאר ישראל'
מבט על יוצרי ישראלי צעירי
על שער גליו -ה 121בספטמבר  2001של "העיר" בלטה הכותרת" :כבר אי -לא-
לברוח" .מלי אלו ,על קוֿהרקיע החדש של ניוֿיורק ,המחישו שוב את
התחושה המוכרת .אי -המדובר בחידלו -נוכח הטרור האסלאמי אלא בכ/
שמדינתֿהיהודי לא הצליחה להיות מקו בטוח ויציב .הרי לפי החזו -הציוני
אמורה ארֿ6ישראל להיות מקלט לבני הע היהודי ו"מחסה ביו סגריר".
הכותרת הצביעה דווקה על ההיפ /מזה :האר 6אינה אלא תחנתֿביניי
במסעֿנדודי אינסופי של היהודי ממקו אחד למשנהו .כ /אי -הפגיעה
במרכזֿהסחרֿהעולמי מסמלת את קריסת הפאלוס המודרני אלא היא איו
מוחשי על "ברירתֿהמחדל" הבאה.
השקפה זו אינה מתבטאת רק בכותרות עיתוני אלא היא אחת מאבניֿהיסוד
בחשיבה היהודית בכלל והציונית בפרט .מאז ומתמיד עמדה ישראל בצל ישות
שנראתה לה חזקה ממנה – הקיו היהודי .הציונות מעול לא הצליחה לצקת
תוכ -של ממש במושג הישראלי בֿ-המקו ,ולאנשיֿרוח כא"ד גורדו -או מ"י
בֿ-גריו) -ברדיצ'בסקי( לא היה המש /בתנועה הציונית .דוד בֿ-גוריו,-
ראשֿממשלתה הראשו -של ישראל ,לא עמד לו הכוח להגשי את תפיסת
"המשיחיות החילונית" או את הדג האפלטוני של מדינת "המלֿ/הפילוסו"B
)קר .(1988 ,-אילוצי פוליטיי ,ודמותו השנויהֿבמחלוקת ,הקנו שליטה
מוחלטת בציבוריות הישראלית ל"אסכולה היהודית" שאינה מפרידה בי -דת
למדינה ,המדגישה את חובת זיקתה של המדינה ל"מורשת הגלות" ,והרואה
בהתבדלות מ -האזור )מדינית ,תרבותית וקיומית( רכיב מרכזי בזהות הקיבוצית.
כ /הפכה התבטלותו של ה"יליד" הישראלי בפני היהדות אחד המאפייני
הבולטי של ההוויה הישראלית )גורבי '6ואר ,(1991 ,-ובנקודה זו יעסוק
המאמר.
הפרשנות המקובלת על היצירה הישראלית הצעירה גורסת כי
"האקזיסטנציאליז הדתי של 'הגל החדש' פינה את מקומו לאקזיסטנציאליז
חילוני שבמרכזו משבר אונטולוגי חרי) "Bבלב .(1995 ,-ניתוח היוצרי שלהל-
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מעלה תמונה הפוכה ,הקולעת יותר להשקפתו של דוד גורבי ,(1997) '6כי "אB
כי מראית עי -של דקדנס לפנינו … תהיה זו טעות מצדנו להסיק כי זוהי ספרות
נעדרת תקווה … הפער בי -המקור לצלו ,בי -מבנה העומק למבנה השטח ,בי-
האידיאולוגיה לקלקולה ,בי -הדימוי ההיסטורי של החזו -הציוני לבי -מימושו
הול /ומעמיק ,וספרות זו רואה לעצמה חובה בסיסית לדווח עליו".
מאמר זה יציג את ראיית המקו והזמ -ביצירה הישראליות הצעיר של שנות
ה .901הבחירה ביוצרי אלה אינה ניסיו -אנתרופולוגי למצוא תזקיק תרבותי
לבחינת תופעות חברתיות .ער -צור ,עוזי וייל ועדי נס אינ שקולי לאיי
סאמואה ולאי באלי בשביל קליפורד גיר 6או מרגרט מיד .הגישה היא יותר
טקסטואליתֿתרבותית .לפי שיטתו של ז'אק דרידה ) (Jacques Derridaאי -דבר
שהוא חוֿ6טקסטואלי ) .( il n`y a pas de hors-texteכוונת המאמר ללכת בדר/
זו ולבחו -את התוצר התרבותי ,הרעיוני והאמונתי של השלושה תו /בדיקת
המסגרת החברתית והרעיונית לפעילות )סוול .(1999 ,הללו מייצגי
בראשֿוראשונה את השקפתֿעולמ ,א /עיו -בטקסטי הכתובי והחזותיי
מביא אישור מחדש לטענה שישראל ,כ"מדינת הע היהודי" ,היא תחנתֿביניי
בחסות הכרטיס -הציוני .יצירת של אלה מבטאת במובהק את התפיסה
החוֿ6טריטוריאלית של היהדות ,וממחישה את האוקסימורו -שבמונח "מדינה
1
יהודית".
במאמר זה ננסה לנתח שלשה יוצרי בניֿהאר 6בספרות ,בשירה פופולארית
ובמוזיקה ,ונבדוק את יחס לזהות הישראלית מול הזהות היהודית .השלושה ה
מ -המשפיעי בתחומ ומייצגי מיTרע רחב של יצירה עכשווית.
 .1ער צור :מ -הבולטי במוזיקאי הישראלי של שנות ה ,901ומבחר שיריו
קובצו לאחרונה באוס" Bפרפרי תעתוע" .צור היה הכותב הראשי וסול-
בלהקות "טאטו" ו"כרמלה גרוס וואגנר" ,וכתב לעוד אמניֿרוק ישראלי.
 .2עוזי וייל :סופר ופובליציסט .ספריו" :ביו שבו ירו בראשֿהממשלה"
)קוב 6סיפורי קצרי" ;(1991 ,לא -הול /הזיכרו -אחרי שאנחנו מתי?"
)רומ" ;(1996 ,-אושר" )קוב 6סיפורי קצרי .(2001 ,וייל כותב לתוכנית
הסאטירית הטלביזיונית "החמישייה הקאמרית" ,עד לא מכבר ער /את
"השער האחורי" במקומו" -העיר" ,והוא כותב קבוע באתרֿהאינטרנט
.YNET
1

מעניי להשוות גישות דומות ביהדות העולמית כמו זו של ג'ונת רוז )
 ,(Rosenמעורכי העיתו האידישי "פארווערטס" ,המבטל את הממד הטריטוריאלי
של היהדות ורואה ביוס 5ב מתתיהו ורב יוחנ ב זכאי את מייצגיה ההיסטוריי
הנאמני .ראו :רוז  ,וכ ביקורתי על הספר במוס" 5קפט אינטרנט" )האר(,
.16.10.2001
Jonathan
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 .3עדי נס :צל בוגר "בצלאל" ,הזוכה להערכה רבה באר 6ובחו"ל .עיקר
יצירותיו פורסמו בקטלוגי "חיילי ) "200011994תלֿאביב :גלריית דביר,
 (2001ו"תצלומי חדשי" )תלֿאביב :מוזיאו -ת"א לאמנות.(2001 ,
עבודותיה של השלושה שונות במהות ,-לא רק באופיי) -שירה ,צילו או
פרוזה( ,או ב"קאנוניות" המיוחסת לה 2,אלא באיפיונו של האידיאל .ע זאת,
השלושה יוצאי מאותה נקודתֿמוצא" ,תלֿאביביות" עכשווית ,חילונית,
שסמלי לאומיי ציוניי אי -לה משמעות בה .צור מתעל מסמלי אלה; נס
מנמי /אות; וייל מפרק לגורמי וש אות ללעג .ע זאת ,משותפת
לשלושת תפיסת הזמ -והמקו .ה רואי בקיו הישראלי ישות זמנית,
מנותקת ממעגל הזמ -או חוקיו ,בעוד המקו נתפש כגלות נוספת בשרשרת של
מסעי היהודי .צור רואה בגלות היהודית את שורשיו ,ובמידה רבה את
עצמיותו; נס רואה את האידיאל – הרוחני והאסתטי – במיתולוגיה היוונית; וייל
רואה ברוח היהודית סוג של אידיאל .לאחר ניתוח עבודותיה של השלושה ,תו/
התמקדות במשתני שבמרכזו של המאמר ,אנסה לקשור את יצירת להתפתחות
תודעתֿהגלות בתרבות והספרות הישראלית.

ה ד ר א ל ב י תֿ ה מ ר ז ח  :ע ר  צ ו ר
נקודתֿהמוצא של השלושה דומה ,ונובעת מתחושה של תלישות מ -החברה
ומסוג מסוי של "אחרות" .היוצרי חשי עצמ בודדי ומנותקי חברתית
ופוליטית מ -הסביבה ,והדבר מעניק לה זוויתֿראייה ייחודית של
מתבונֿ-מֿ-הצד .ער -צור הבליט תחושה זו עוד בתקופת "טאטו" בשנות ה.801
השיר "בדידותי" )חתו /תוכ (-מתאר יחסי אהבהֿשנאה בינו לבי -תחושת
הבדידות שלו .א Bשהוא מכנה אותה "כלבה" צור מפתח עימה יחסי תלות,
המתאפייני במשחקי שליטה .בפועל ,הבדידות היא חברתוֿלחיי )"אז אני כא-
האיש והיא האשה"( ,והתמכרותו אליה מוחלטת .הלח -הקופצני
והעליזֿלכאורה של הפזמו -רק מעצי את התחושה המקאברית" :אז אני כא-
האיש/והיא האשה/כשאני מכשכש/היא תמיד מקשיבה/בלילה חוזר/היא תהא
מחכה/בדידותי במיטה היא שוכבת".
בשיר "בחצרות בחוש) "/חתו /תוכ (-יוצא צור למסע לילי המסתיי באונס
ורצח של אשה זרה .ההנאה שהוא שואב ממגע חדֿפעמי ואלי רק מעמיקה
אותה בדידות שהוא מתמכר לה .במגע קר וחדֿצדדי ,ונטול רגש – בניגוד לעונג
שבתחושת השליטה המוחלטת – מבליט צור את תחושת הזרות והניכור
2

במושג "קאנוני" אני מקבל את הגדרתו של איתמר אב זהר ) (1978כהערכה לה
זוכה היצירה מצד העילית השלטת בתחו שבו נוצרה .לפי הגדרה זו ,נס הוא היחיד
הזוכה להשתיי #לקאנו .
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לסביבתו ורואה את יחסיו ע החברה כיחסי של תועלת למימוש ה"אני" הפרטי
שלו .הוא פועל כזאב בודד ,משחר לטר ,Bחסר כל עכבות מוסריות ,מציית
לדחפי חיתיי והרסניי בעודו מנסה בלי הר Bלהשתכנע שהוא מאוהב באותה
סיטואציה קשה .דומה כי ב"חתו /תוכ "-אי -הטקסטי של צור מעמידי במרכז
את נפשו של הכותב אלא את גופו ודחפיו ,בחינת זעקה והתרסה כנגד תחושת
התלישות והניכור.
זעקתו מוסיפה להישמע ג ביצירתו היותר מאוחרת ,א /כא -התודעה היא
במרכז ג א הנטיות האובדניות עוד -בולטות .הקושי ביצירת קשר חברתי
ואישי חוזר ועולה בכל אחד מ -השירי ,והבולט בה הוא "תכלית בתחתית"
)פרפרי תעתוע( .לדברי צור ,השיר ,שנכתב בטיול לאירופה ,מתאר את הרגשת
התלישות שעלתה בו כשמלאו לו  ,30א /אפשר לראות בו הרבה יותר לכ ./צור
מתבונ -בעצמו בעד לתמונתֿהמראה שלנגד עיניו .האנשי היורדי לאבדו-
במדרגות הנעות אינ נמצאי רק בישראל אלא בעול כולו .האנושות נתונה
בתהלי /מעגלי של הרס עצמי ,אובד -זהות וחידלו ,-והרכבת התחתית אינה אלא
השתקפות התהלי /המתחולל בכל מקו בעול ,ג באלה הנחשבי שלווי
)אוסטרליה וניוֿזילנד( או "רוחניי" )הודו( .החוקיות העולמית גורמת ליחיד
להיבלע בתו /רבבות אחיֿתאומי התקועי בחיי של הרסֿעצמי ואלימות,
ללא קשר משפחתי או אנושי .הזהות הפרטית ,הקבוצתית והלאומית מאבדת
ממשמעותה בחיי קודרי וחסריֿתוחלת .צור מנסה לפרו 6את המעגל ,א/
המדרגות הנעות חזקות ממנו .את החו ימצא צור דווקה בחייה של יהדות
הפזורה שלפני השואה.
לא כא -המקו להתעכב על מאפייני יצירתו של הדור השני לשואה בספרות
ובאמנות ,שכבר פורטו בכמה מחקרי )כגו -פיינגולד ;1989 ,צימרמ.(2002 ,-
אציי -רק שכתיבתו של צור קולעת למאפייני רבי של יצירת אותו הדור
כתחושת אש ,חרדה ,וראייתו כקורב -נוס Bשל אותה מלחמה .הביטוי המפורש
ביותר לחרדת השואה נמצא דווקה באחד משיריו הפחות פסימיי של צור,
"יחפשו – לא ימצאו" .כא -לובש צור את זהותו של אביו ,ניצול השואה ,הנרדB
עלֿידי הגרמני וכשסכנה מיידית לחייו מבחו מרחפת על ראשו ,הוא מצליח
לחמוק מרודפיו .למרות נטיותיו האובדניות הפנימיות ,הרי כשהסכנה נובעת
ממקו חיצוני ,הוא מצליח לחמוק ממנה וכל כמה שיחפשוהו לא יימצא .ברובד
העמוק יותר ,הוא רובד הזהות ,אפשר להצביע כא -על שני מישורי – אישי
ולאומי – שבה צור בוח -את עצמו כהשתקפות הדור שקד לו .השורות
הקצרות בשיר כתובות בלשו -שהיתה אופיינית לתיאורי נו Bסטואיי בספרות
העברית החדשה )סלעי ,נקיקי ,שדות ,כפרי וכד'( ואילו המשפטי הארוכי
בשיר מבטאי את הוויית הדור הקוד .למעשה עוסק השיר בעיקר בהתחבטות
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ביֿ-דורית ובמאבק הפנימי בי -זהותו העצמית לזו של דור השואה .יחסו לאותו
הדור מורכב ובעייתי ,א /עיו -במבנה השיר ובמשקלו יעלה את הנקודות הבאות:
 השורה הארוכה המזדקרת בבית הראשו -היא מעי -אצבע מאשימה :ודאי
שהוא מאשי את הגרמני בקיטוע רצ Bהחיי השלווי בגלות ,א /אפשר
לזהות כא -ג אצבע מאשימה כלפי הדור הקוד.
 שאר השורות הארוכות בשלושת הבתי מתארות את העימות בי -שתי
הזהויות מכא -ואת הקשר שאי -לנתקו מכא .-הזהות היהודית רודפת את צור
בגולה כמו שהיא רודפת אחריו בי -סלעי ונקיקי שבגליל או בנגב.
למעשה מראה צור שהמירד Bהמשמעותי לא פחות של העבר היהודי אחר
ה"צבר" מסתיי בנצחונו של בֿ-האר ,6אול החזרה המשולשת על
המשפט "יחפשו – לא ימצאו" מעידה על הצור /להשתכנע שאמנ כ -הוא.
 במשקל השירי ,ההטעמה של "ביתֿלח" )שבה צור ,מחופש לאביו,
השאיר משפחה( ממחישה את השניות ההיסטורית שיש למקו בזיכרו-
היהודי :עירו של דוד המל ,/א /ג מקו לידתו של ישוע .כלומר ,המקו
שבו נולד סמל הריבונות והעוצמה היהודית מול המקו שבו נולד
הקדושֿהמשיח הצלוב .צור מנסה להפגי -שהוא נוהג כדוד ,להיות חזק
צעיר ובֿ-המקו ,א /האמנ הוא מאמי -בכ ?/הא באמתֿובתמי הוא
סבור שישוע שבתוכו לא יגבר על הצד החזק והשורשי .לשו -אחר :הא
ניצולֿהשואה שבו חלש מו ה"צבר"?
עול הדימויי שב"פרפרי תעתוע" רצו Bביטויי ומשפטי הלקוחי מהשואה.
ב"הוא והיא" מתאר צור החמצה של מערכתֿיחסי בלתיֿמילולית בי -גבר
ואשה בתלֿאביב ,המעדיפי לפנות לעבודת מאשר להסתכ -בהתנפצות
האשליה .צור מתאר זאת כ"העבודה משחררת מטעמה של החמצה" – גירסה
"מעודכנת" של "ארבייט מאכט פריי" מ -השיר הקוד .הפרפרי החגי בשיר
"פרפרי תעתוע" יכול שיהיו אות פרפרי שלא היו בגטו .הרכבות ב"תכלית
בתחתית" ,שרבבות נבלעי בה -לבלי שוב ,ה -רמז נוס Bלשואה .ב"כרמלה גרוס
וואגנר" זוכה ניצול השואה ואגנר )בעל הש הטעו (-להתייחסות המורכבת
והמעמיקה ביותר .דומה כי השואה היא המאורע ההיסטורי שהטביע את חותמו
בטקסטי של צור יותר מכל אירוע אחר ,כולל הקמת המדינה ,שהתייחסותו
אליה ב"כרמלה גרוס וואגנר" היא בבחינת נדב /נוס Bלתפיסתֿעולמו.
שיר זה מורכב שלושה בתי ופזמו -חוזר .השורות קצרות ,בנות שתייֿשלוש
מלי ,והמיקצב הריתמי קופצני אבל המוזיקלי חדגוני ואפל .במרכזו שלוש
דמויות דהויות מ -המארג האנושי של "קיבו 6הגלויות" .כרמלה נולדה בעיראק,
והיא מוגדרת כ"אלמנה שחורה" :עוסקת בכשפי ,לבושה שחורי ,ואולי ג
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מפתה ומנצלת את קורבנותיה .גרוס נולד ברומניה ועוסק באחד המקצועות
המתויגי כ"יהודיי" טיפוסיי .הדמות השלישית ,האמ -ואגנר ,הוא ניצול
שואה שנולד בפולי -ואינו מצליח למצות את עצמו .המשות Bלשלושה הוא
דווקה הזרות והניכור בינ למדינה ,שאינה מוזכרת אפילו במלה אחת .כל אחד
מה נולד באר 6אחרת ,שאינה האר 6בה הוא חי ,ולכל אחד מה עבר טעו-
והווה קודר שאינו תוא ציפיות ציוניות .גרוס נשאר חלפֿ-כספי; כרמלה
עוסקת במשלחֿיד בו אי -גבולות ברורי בי -מציאות לדמיו ;-ואגנר מתוסכל,
מה עוד שעל ידו מקועקע מספר .השלושה כמו נתלשו מעבר רצו Bומתמש/
לתו /הוויה ארצישראלית זרה לה וממשיכי כל אחד בדרכו ,כביכול אי-
משמעות למקו בו ה חיי .עבר של השלושה גדול וחזק בהרבה מ -ההווה,
וכא -יחיו את חייה עד יו מות ,וזה הכל .המדינה אינה אלא אכסניה לדמויות
דומות שעבר -שולט בה ,-וא Bשה -מתגוררות ב"נחלתֿאבות" ה -מוסיפות
לחקות מעשהֿקו Bאת עבר -בתלוש מ -ההוויה הישראלית.
את חיבור הזהות האישית ליהדות הגלותיות מבטא צור בשניי משיריו:
" "RUSH TIMEו"בערב ב' כסלו" )פרפרי תעתוע( .בראשו -עולי בזכרונו של
המחבר שירי ביאליק המתארי את ביתֿהמרזח של סבו ,וזאת בשעת בילוי
בפאב תלֿאביבי הומה אד .בשיר זה כבדומיו מנגיד צור את המציאות
הישראלית לעבר היהודי ,והשורות הארוכות )וממילא המורכבות יותר( מתארות
בו את הגלות .החוויה קלילה ולאֿמחייבת :בילוי בפאב תלֿאביבי בשעת
העומס .בהשפעת האלכוהל מתחיל צור לדמות עצמו לאחשוורוש ,כלומר שליט
כלֿיכול המסוגל לשלוט שליטה מוחלטת על מערכת הדימויי שלו .בשעה זו
של קלותֿראש דמיונו מתרפק דווקה על ביתֿהמרזח הגלותי של סבו של
המשורר ,שסימל את נטישת ביתֿהמדרש .צור ,שבדרֿ/כלל מקפיד להתנזר
מביטויי לועזיי ,מכנה את שעת העומס " ."rush timeהצמדת הביטוי לשמו
של המשורר הלאומי ,תו /כדי שליטה מלאה של מל /במחוזות ההזיה ,מחברת
את הקוסמופולטיות התלֿאביבית אל החיי היהודיי במזרחֿאירופה .צור סופר
ומונה שוב ושוב ,כממא -להאמי ,-א /עודנו שרוי באותו מקו ובאותו זמ ,-וכ/
מתקבל הרוש שג שורשיו התרבותיי נעוצי עדיי -בעבר יהודי טרוֿציוני.
המוזיקה העליזה של השיר מדגישה את אהבתו לאותו מקו חדשֿיש ,-אשר
דומה כי גווע ומת ,א /צור בשלו :הוא מתרפק על ביתֿהמרזח היהודי בעודו
פועל ,יוצר ומבלה בתלֿאביב .לימי יכנה צור את קבוצתֿהדיו -שהוא מנהל
ברשת האינטרנט בש "ביתֿהמרזח".
"בערב ב' כסלו" א Bהוא טקסט שבו מוצא צור מזור בעבר היהודי ,הפע
בדוֿשיח ע רשב"ג בשירו "ניחר בקראי גרוני" )בראדי ושירמ ,-תשל"ה ,עמ'
 .(69167בשמו של השיר )המהווה את השורה הראשונה שלו( באה הגדרה של
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הזמ -היהודי .א ביתר שיריו הציג את תפיסת המקו שלו הרי בהגדרת הזמ -לא
נזקק כא -לחודשי הלועזיי או לציו -עונתֿהשנה אלא הוא מציי -את התארי/
בלוחֿהשנה היהודי .שפת השיר היא ערבוביה חיננית של עברית בתֿזמננו
ולשונה של שירת ימיֿהביניי ,כמחווה לאב -גבירול במיוחד ולמטע -ההיסטורי
של הלשו -בכלל .ג כא -הוא מתבונ -בעצמו בעד עיניי אחרות ,והפע אלו
מלותיו של רשב"ג" :יו אסוני הוא יו ששוני/יו ששוני הוא יו אסוני".
בחירתו ביוצר יהודי מימיֿהביניי להסתמ /עליו לביטוי תחושת הייאוש
האישית מחזירה את הדיו -ביצירתו של צור לנקודתֿהמוצא :התלישות האישית.
בשיר זה הוא בוחר להתאבד בטביעה ,שאמורה לתת לנפשו מרגוע ,וטוע -שאינו
היחיד השוקל פתרו -כזה ,וכי יהודי מימיֿהביניי כבר טע -באחד משיריו
שהמוות הוא מאורע שמח כתפיסה היהודית של "טוב יו המוות מיו היוולדו".
אצל אבֿ-גבירול הזמ ,-הבדידות והמצוקה ה בעיקר רכיבי נפשיי לביטוי
מצוקותיו ותחושותיו הקשות )דורו ,(1985 ,-והוא הדי -אצל צור.
מעניי -שג סיו השיר תוא את הגישה היהודית למתאבדי :נשמתו נודדת
לשאולֿתחתיות ולמרות הכל אינה זוכה לגאולה" :הידרדרה נפשי/לבור
שביעי/וש תפסה את מקומה/ביער אומללי/טורפי נפש בכפ/הופכי כא-
לעצי/חיות רעות/שוכנות בענפי" .עול הדימויי הקודר של שאולֿתחתיות
עומד בניגוד למטפורה של שלווה ,ואותה ביקש בבית השני )אג שקט ,עצי
ודגי זהב( ,וארבעת המשפטי הגולשי בבית האחרו -מבליטי את תחושת
ייאושו .כ /רואה אפוא צור ביהדות לא רק כורֿמחצבת של קיומו,
מחוזֿגעגועי או סוג של שורשי בלֿינותקו .היהדות היא סוג של גורל
המשפיע ג על העתיד – לטובה ,ובמקרה של "בליל ב' כסלו" ג לרעה .לגבי
ה"צבר" התלֿאביבי החילוני אי -ישראל אלא עוד מקו שחלי עליו חוקי הזמ-
והמרחב היהודיי ,החזקי מכל הוויה אחרת ,וחייב הוא להשלי עימה.

כרמלה גרוס וואגנר
כרמלה גרוס וואגנר /חיי את החיי /גרוס חלפ -כספי /עושה לו עסקי/
כרמלה מכשפה /היא אלמנה שחורה /ואגנר הוא אמ /-אכול מתסכולי
כרמלה גרוס וואגנר /חיי את החיי /גרוס בא מרומניה /כרמלה מבגדד /ואגנר
מפולניה /מספר לו על היד
כרמלה גרוס וואגנר /חיי את החיי /לפני מליו -שנה /שלשת היו קופי/
היו ה אנשי /במאה העשרי
כרמלה גרוס וואגנר /חיי את החיי –  /עד שה מתי
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יחפשו – לא ימצאו
מסתתר בי -הסלעי /בנקיקי שובר גלי /מבחו 6אני שומע אנשי מדברי
גרמנית /ארבייט מאכט פריי /יחפשו – לא ימצאו
אבי ואני מחליפי תפקידי /מחליפי שמות ,מחליפי פני /אני בורח יערות
באר 6כבושה/
שדות בי -הכפרי /יחפשו – לא ימצאו
עזבתי משפחה – אחיות והורי /בעיר בית לח /אני חזק ,אני צעיר ,אני ב-
המקו /מכיר כל אב /-יחפשו – לא ימצאו
RUSH TIME

אחת שתיי שלוש /אני אחשוורוש /שתיי שלוש ארבע /את אסתר המלכה/
 / IT'S THE RUSH TIMEבבית המרזח של הסבא של ביאליק
קו ועוד קו ועוד קו /שווה צלב /או סת הקווי מונחי /בלי שיטהIT'S THE /
 / RUSH TIMEבבית המרזח של הסבא של ביאליק
 /ONETWOTHREE ONETWOTHREE ONEמה זה כאONETWOTHREE /?-
 /ONETWOTHREE OHמה זה פה? / IT'S THE RUSH TIME /בביתֿהמרזח של
הסבא של ביאליק

בערב ב' כסלו
טרפתי את נפשי /יצאתי את ביתי /אשר אל מול הי /הכנסתי אב -אל הכיס/
קשרתי חבלי/
נכנסתי אל הי /נלחמתי בגלי  /נפשי ביקשה רח /בתו /מערבולות /אבל אני
חול  /אני בתו /חלו /ובחלו אג שקט /בי -העצי /ובחלו אג  /ודגי
זהב שטי
יו אסוני הוא יו ששוני /ויו ששוני הוא יו אסוני /עיוור בלב י /מי אותו
יציל/
נפשי ביקשה רח /אבל אני חול /הידרדרה נפשי /לבור שביעי /וש תפסה את
מקומה /ביער אומללי /טורפי נפש בכפ /הופכי כא -לעצי /חיות רעות/
שוכנות בענפי
תכלית בתחתית
אי -בית אי -אמא אי -מאכלי מוכרי /אי -אר 6אי -אבא ,אבא הל /כבר מזמ/-
לוקח רכבת בעיר גדולה נוסע ונוסע /ללא תכלית בתחתית /אי -קשר ואי -אישה,
נשי זה רק תמונות במגזי /-אי -דר /ואי -מוצא כי שו דבר עכשיו כבר לא
מוש/
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לוקחת רכבת בעיר גדולה נוסע ונוסע /ללא תכלית בתחתית /רבבות רבבות ה
יורדי /במדרגות הנעות /אלפי ,ורבבות ה יורדי /במדרגות הנעות /אי -כח
ואי -חשק ,אבד ל /עיד -הנעורי
אי -למה לחזור לשמה כי שמה אנשי רק בוכי /ה הורסי את עצמ ,ה
אלימי /נוסע ונוסע ,ת -רק לברוח מש /נוסע ונוסע ,אתה אבוד בעול
אמסטרדֿפריזֿפראגֿלונדוֿ-ניו יורק /בנגקוקֿבומבייֿקהירֿמוסקבהֿבוקרשט
 /טוקיוֿחיפהֿאיסטנבולֿניו זילנדֿסידני /הודו
אי -בית אי -אמא אי -מאכלי מוכרי /אי -אר 6אי -אבא ,אבא הל /כבר מזמ/-
לוקח רכבת בעיר גדולה נוסע ונוסע /ללא תכלית בתחתית /נוסע ונוסע ,ת -רק
לברוח מש /נוסע ונוסע ,אתה אבוד בעול /אבוד /רבבות רבבות רבבות
רבבות רבבות /ואלפי של אנשי במדרגות הנעות

פוחל עורב על כת* הצבר :עדי נס
צד אחד בגדולתו של אמ -חזותי הוא הפגנת "רגע אקראי" בתצלו או בציור ,ג
א הוא מבוי בקפידה .המיפגש המקרי בי -הצופה למציאות המדומיינת
ביצירה האמנותית מספק מיתח הגור למתבונ -לחשוב כאילו הוקפאה תמונה
לשבריר שנייה מתו /מהלֿ/חיי ארו /ומתמש ./כזה הוא עדי נס ,שכדברי
יהודה שנהב )נס 2001ב ,עמ' " (10עבודותיו ה -תמונות מדויקות וסטריליות.
אבל ה -משמשות כרטיסֿכניסה לעול פרוע … יש בה -בוֿזמנית מתח וטשטוש
גבולות בי -הייצוג האמנותי של המציאות לבי -מה שקיי במציאות עצמה".
הדבר הבולט לעי -בעבודות האמ -הוא ההנגדה המובלטת של המציאות
הקשה והאפורה מול שני מיתוסי ציוניי :ההרואיֿהצבאי )נס 2001א( וקליטת
העלייה )נס 2001ב( .בשני הקטלוגי נס מנווט את חציו אל הקיו הישראלי,
והתמקדותו במיתוסי ,בסמלי ובאידיאולוגיה במבט ביקורתי מצד אחד –
ובזהות הומוסקסואלית מצד שני .אסתטיקה מוקפדת ,שיח ביקורתי ע המציאות
וההבניות המתוחכמות ,אלה הפכו אותו לאחד האמני הצעירי הנערכי באר6
ובעול .ע זאת ,בדומה לער -צור ,מדוברי ה"פרינג'" במוזיקה הישראלית ,אי-
הצלחתו מקהה את שליחותו כסוכֿ-תרבות ומחשבה ,ובכל אחת מיצירותיו יש
הדי להשקפתֿעול מוסדרת באשר לזהות ,זמ -ומקו .לדברי עמי ברק,
הצילו מבליט שוב ושוב שהוא מורכב פרטי בעוד עינו של המתבונ -נעוצה
במירק ,מפרקתו לגורמיו ,ובוחנת בקפידה" .בעבודותיו של נס היא מגלה
כיצד חוויות מוכרות היטב ,מוסכמות סוציולוגיות ותרבותיות נבחנות ומעוצבות
מחדש ,והפע עלֿידי מבט האמ) -נס 2001א ,עמ' .(56
נקודתֿהמוצא האישית של נס א Bהיא נובעת מתלישות אישית ותחושת
חידלו -נוכח מציאות קשה ,באוס Bהתצלומי השני )נס 2001ב( הוא חוזר אל
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תקופת התבגרותו בקרייתֿגת .התמונות מעלות מציאות עגומה ,אפרורית
ופסימית שבה הקירות מתקלפי ,האנשי לבושי טריקו קצר או גופיות או
שה ערומיֿלמחצה ,והמבנה הארכיטקטוני המגוש של השיכוני מטיל צל
על הוויית החיי .הוא מבקש לבדוק את עבר של החיילי מעבודותיו הקודמות
וחודר אל מחוזות ילדות והתבגרות בניסיו -להתחקות על שורשי רפיסות.
כמו שנית -לשער ,עיירתֿהפיתוח היא מקו ללא מוצא ,פלאניטה אחרת שבה
התושבי מנהלי מאבקֿשרידה מר ויומיומי הרחוק מ -החזו -שבשמו הובאו
אליה .תמונה המייצגת אותו חזיוֿ-תעתועי ציוני )נס 2001ב ,מס'  (6מציגה נער
שחרחר כשהוא מסיט את ראשו ומביט בפני קפואי ומתוחי לתו /עדשת
המצלמה .על כתפו השמאלית ניצב פוחלֿ6עורב ,שראשו מוטה בזווית דומה.
אל -גינתו) -נס 2001ב ,עמ'  (5מעירה ,ובצדק ,שכא -בוח -נס את גילגולו של
נמרוד ,זה פסלו של דנציגר מסו Bשנות ה .301ההשוואה בי -שתי היצירות
מרמזת על השקפתו של האמ -על התמורות שחלו בדימויֿהעצמי במהל /אות-
ששי שנה .מבחינת החומר ,נמרוד הוא פסל קפוא של אבֿ-חול נובית לעומת
הנער בשרֿוד בעל שני הממדי הצילומיי .הבעתֿהפני של נמרוד מתנשאת,
קפואה ,אצילית ,בטוחהֿבעצמה ורווייתֿכוח .הנער ניבט אל המצלמה במבט
שבו ערבוביה של חשש ,כעס ,פחד ואולי ג תיסכול ,בהבעה שהיא היפו/
אצילותו של נמרוד .עוצמתו החזותית של נמרוד העירו )ואולי ג חושניותו
הארוטית( מתבטאת בזקיפות הגו ,הצוואר המתוח ,המבט לחזית ,ובגו Bשרירי
וחלק .הנער מעיירתֿהעולי אינו זקו Bצוואר או גו ,פניו מוטי לשמאל בכיוו-
המצלמה ,את ראשו ופניו מעטר שער )בלורית ,גבות פרועות וחתימתֿזק,(-
ופלגֿגופו העליו -מכוסה חולצתֿטריקו פשוטה .על כתפו השמאלית של נמרוד,
גיבורֿהציד המקראי ,עמד נ ,6עו Bדורס עתירֿעוצמה וחדֿעי .-על כתפו
השמאלית של הנער עומד עורב ,על כל סמליותו הלאֿ ֵ(רואית .יתרה מזאת:
העורב אינו חי אלא פוחל 6הוא ,וממילא אי -הוא מסמל את שליטת העברי על
חוקיֿהטבע או את נצחו -העברי על הגולה; העורב מת ,את בשרו ביתרו ידי
האד ,שתחת נוצותיו תחב חומר לייצובו .מבט נוס Bבהעמדת הנער והפוחל6
מגלה ממד ביקורתי נוס :Bתנוחת הראש המפוחל 6היא בהטיית הצוואר
שמאלה; העורב ,בניגוד לנ ,6אינו מחקה את תנוחת הגו Bשל אדונו :הנער הוא
המחקה את תנוחת העורב .יותר משהעורב עומד מעל לכתפו של הבחור הונח
הנער תחת ציפרניו של הפוחל .לשו -אחר :הדימוי האפל ,הלאֿממשי ,יציר
האד ,הוא השולט בו למעשה .מבטו הכנוע והמהוסס של הנער נובע מ -התלות
בפוחל .6תחת שתשנס החברה מותניי ותיצור מציאות שתשבור את
חוקיֿהטבע ,שבויה היא במערכת הדימויי שבנתה במוֿידיה .הצעיר אינו אותו
עזֿנפש חזק ובוטח כמו שהיה אמור להיות .הוא נכנע לחידלו ,-לשגרה,
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עדי נס :פוחל עורב
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לאוזלתֿהיד ,וחשוב מכל – לחוסרֿהתקווה והייאוש .יתרה מזאת ,הצילו
נעשה בשעות היו ,א /עמידתו של הנער בצל העצי חייבה את הצל להאיר
את פניו באמצעי מלאכותיי ,שלולא כ -היו מוצלי כשלושת העצי
שמאחוריו או כחולצתו .הפניית הפנס אל פני הנער היא אמירה חשובה הנותנת
תוק Bלאותה מסקנה :חוקיֿהטבע חזקי מ -הישראלי ,שפניו האמיתיי נגלי
רק מכוח האור החשמלי של הצל .הטבע הכריע את הצבר.
אפשר היה לצפות לכ /שאחרי שיתגייס הנער לצבא ,סמל הריבונות והעוצמה
הישראלית ,יזקו Bאת קומתו וייפטר מתחושת החידלו ,-א /לא כ -הוא .חייל
דומה להפליא לאותו נער עומד במרכז אחת מתמונות הקטלוג הראשו) -נס 2001
א ,מס'  .(10ג כא -יש ארבעה עצי ומבנה דהוי מאחרי הדמות )המטושטשי
בתצלו א מריטוש או בשל מיקוד העדשה בדמות הקרובה( ,ומכא -ברור
שלפנינו גילגולו של אותו נער .השער השופע לא הפ /בלורית מתבדרת ברוח
אלא קוצ 6לתספורת צבאית .גבותיו סדורות ,ופניו המגולחי ברישול מוארי
באורה הטבעי של השמש .אול הבעתֿפניו לא השתנתה ועודנה מפיקה ייאוש,
איֿביטחו -ורוחֿנכאי .הכת ,Bשבעבר הוגבהה כמצוות העורב להבלטת
הפוחל ,6שמוטה ורפויה .פניו וצווארו צרוביֿשמש ,באות קטעי גו Bשהיו
חשופי אצל הנער ,ואילו חזהו לבנב .-הוא אינו לובש חולצה צבאית אלא
מסתפק בגופייתֿטריקו ארוכתֿשרוול ,החושפת שרו /התלוי על צווארו )שאמור
לכסות שרשרתֿדיסקית צבאית( .הופעתו של החייל אינה הרואית אלא פשוטה
ואפורה ,בדומה לחייו בעיירתֿהעולי .נס מאפשר למתבונ -לסקור נכוחה את
דמות הצבר נטולֿהפוחל 6ושטוֿBהשמש ,א /הפרטי הקטני שעליה הקפיד
כלֿכ /בולטי וזועקי בעליבות .גופו הרזה ,שעליו החולצה הגדולה מכפי
מידותיו רחוק מ -התבנית המוצקה של נמרוד .השרו /התלוי על צווארו אינו
מכסה שרשרתֿדיסקית א /צלו מונח על גרו -החייל כמחשב לחנקו.
עצמותֿהבריח החשופות וגופו השברירי מחקות אותו דימוי חלוש ורופס של
גו Bנטולֿשריו -של חייל פשוט נטולֿנשק .המבני הצבאיי שבסביבת החייל
והאדמה הסלעית אינ משווי נו Bשל קסרקט מסודר אלא מקביליה של
שיכוני קלופיֿטיח :מאחרי העצי מבנה פתוח ופרו ,6ולשמאלו סככתֿאזבסט
מצהיבה )"פריקאסט"( ,המשמשת בדרֿ/כלל במטווחי ושיעורי
בשטחיֿאימוני .ג כא -השבריריות וחוסרֿהאוני מעניקי יופי ואווירה
הומוֿארוטית ,א /בעוד שבגילֿההתבגרות היתה הדמות בתולית כחומר ביד
היוצר הרי החייל חלוש עוד יותר ,על א Bגילו המבוגר .תוויֿהפני לא השתנו,
א /השפתיי צרובות ,פיאותֿהלחיי מגולחות ברישול ,והאוזניי בולטות עוד
יותר ,לאחר שקוצ 6השער השופע.
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חייליו של נס א Bה מנהלי דוֿשיח ע העבר .באחת מעבודותיו היותר
מפורסמות )נס 2001א ,מס'  (11נראי שלושהֿעשר חיילי יושבי אל שולח-
וסועדי ,בהעמדה דומה לציורֿהקיר המפורס" ,הסעודה האחרונה" .למבט
ראשו -יש כא -גילגול של המעמד הנוצרי שאותו הנציח ליאונרדו דהֿוינצ'י
במציאות ישראלית ,אול ההבדלי שבפרטי הקטני והגדולי הופכי את
"הסעודה האחרונה" מיצירה הרואית לאמירה גרוטסקית .חדרֿהאוכל הצבאי
שבו סועדי החיילי ,הרחק מאותו אול בגתֿשמני של ה"סעודה" המקורית,
או משיקופו עלֿידי ליאונרדו .שולחֿ-האוכל אינו אלא שני משטחיֿע6
הסמוכי על רגליי ארעיות .הרצפה מרוצפת אריחי אחידי חסרי גו -מוגדר,
והשטח למרגלות הסועדי מלוכל ,/זרוע שיירי אוכל והבזקי אור ,היוצרי
אשלייה של מפיות נייר זרוקות .קירות החדר המוזנחי ,ונקודותֿהחשמל
החשופות מעל ראשי הסועדי ,משקפי את הרישול בתחזוקת המקו .הדלתות
נעקרו מציריה -והחלונות נטולי זגוגיות ,וכ /אפשר לצפות אל קוֿהנו Bשל
אדמה ,שיחי וסלעי .במרכז החדר עומד החייל המייצג את ישוע ,בהופעה
צבאית מרושלת ופני מהורהרי .בדומה לישוע אולי ג החייל יודע כי זו
סעודתו האחרונה בחיי ,ומבטו הסתמי בוהה אל נקודה מסוימת בחלל ,הרחק
מעדשת הצל .פניו צעירי וחלקי .כמה כפתורי בחולצתו פתוחי ובידו
השמאלית סיגריה דולקת .חבריו ,המסובי עימו לסעודה ,מתעלמי מקיומו
לגמרי ,כאילו אי -זה מעניינ שבעוד זמ -קצר עתיד הוא ליפול .ה מסתודדי
בשלישיות ועוסקי בשתייה ,שיחה ועישו .-למבט ראשו -כליֿהאוכל נראי
ככלי "בשריי" עשויי פלסטיק כתו ,שהתאורה משווה לו גוו -אדמד.
אפילו המלחייה שבידי "יהודה אישֿקריות" )שלישי מימי (-היא צבאית
טיפוסית ,עשויה פלסטיק .הזרות לקורב -העתידי מנמיכה את המעמד בהשוואה
לציורו של ליאונרדו אלא מבקרת את הרעות הצבאית ואת הער /המצווה שאי-
להפקיר חייל במותו .החיילי ,כמייצגי המדינה ,אינ מגובשי ,ואי -בה
תחושת סולידריות כלפי חבר העתיד ליהרג ,שג הוא כמו השלי ע גורלו.
הבדל נוס Bבי -תמונת החיילי ליצירתו של דהֿוינצ'י טמו -בהעמדה
הארכיטקטונית של ישוע אל מול קוֿהאופק .בעוד שליאונרדו הציב את השמש
בדיוק מאחרי מרכז פניו הרי מאחרי ישוע קיימת רק האר :6פיסת קרקע עזובה
המכוסה סלעי ,שיחי וקוצי .בפרספקטיבה אופקית נמצאי מאחרי ראשו של
הטוראי ישוע שיחי מטושטשי )ג כא -מיקוד העדשה בחיילי( .על ראש
החייל אי -מלאכיֿשמיי מרחפי ולראשו לא נזר ולא הילה אלא שיחי
פשוטי ומצהיבי ,גירסה של כתרֿהקוצי שהונח על ראשו של ישוע לפני
צליבתו .החייל הישראלי ניצב חסרֿאוני ,חלוש ,פגיע ,נטול הוד או קדושה,
בדומה לאות נערי מיישובי העולי.
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הגבהת המיתוסי והנמכת המציאות היא אמצעי נפו 6באמנות החזותית ,ונס
הושפע מציורי קאראוואג'ו וסרטי פאזוליני ,שהשתמשו בדוגמני ושחקני
משולי החברה ,והשלושה קשרו את ההנמכה להומוֿארוטיות .הקישור בי-
"אחרות" מינית לקדושה היא רכיב חשוב בתמונות של נס ,שבה -התבנית
המוגבהת של הסיפור המיתולוגי מעניקה תוכ ,-צורה ומשמעות למציאות הקשה
)נס 2001ב ,עמ'  (615ולתחושת הזמ -הישראלי האבוד של האמ .-כ /אפוא
נרקיס המביט בהשתקפותו אינו אלא נער בבגדי פשוטי ובסנדלי הבוח -את
עצמו מול שלולית מי עכורי בעיירה אופקי )נס 2001ב ,מס'  .(8הספינה
שבה ביקשו שודדיֿי לאנוס את דינוסיוס הועתקה למבואו של שיכו -עלוב
בקרייתֿי ולקטטה בי -נערי ממוצא מזרחי )מס' 2001ב ,מס'  .(3קסטור
ופולידאקוס ,בניו של זאוס ,ה נערי היושבי מעל יציאתֿחירו ממקלט
באופקי )נס 2001ב ,מס'  .(2אדוניס הוא בחור שעיר לבוש גופייה ומכנסיי
קצרי ונעול קבקביֿגומי ,סרוח על מדרגות של מרכז מסחרי דהוי וסביבו עשר
נשי )שמונה ניצבות ושתי כרזותֿפרסומת( )נס 2001ב ,מס' .(5
הביו המוקפד והדוֿשיח בי -האידיאל למצוי היה חרי Bלא פחות בתצלומי
החיילי שבעבודותיו המוקדמות .באלו מפריט נס את הזיכרו -ההרואי
הישראלי ,כפי שהשתק Bבתמונות היסטוריות ,או יוצר מצבי אבסורדיי
המראי את נפילתה של המיתולוגיה הישראלית .בחילו Bהמעמד של הנפת
דגלֿהדיו באוֿרשרש עולה החייל על תור -ששו דגל אינו מונ Bעליו )נס
2001א ,מס' .(19
מאלפת במיוחד גירסתו לתמונה בה יוסי בֿ-חנ -טובל במימי תעלת סוא6
ומנופ Bבידיו רובהֿסער "קלצ'ניקוב" .בשעתו סימלה תמונה זו את עוצמתה
וכוחה של ישראל לאחר מלחמת  .1967אצל נס החייל מני Bבידו השמאלית
רובה אמריקאי א 161קצו ,6רמז לשחיקת הפאלוס הציוני; התמונה צולמה
בשעות החשכה ,ולמי שבה טובלי הוא וחבריו גו -אפל ,אפילו עכור; הוא
איננו לבדו אלא סביבו בחבורת חיילי החובקי ולופתי איש את רעהו ,א /לא
ברור א מצילי או מטביעי ה זה את זה )השוו :יהב .(1996 ,המי
שמסביב אינ גועשי ,א /הגלי הקטני נוצרו מתנועת החיילי ולא מכוח
הטבע )נס 2001א ,מס'  .(1בכ /חוזר נס ומדגיש את הידרדרות המוסר וקשי
הגורל במדינה הציונית .ההתבוננות אל תו /החברה הישראלית פנימה מעלה
שוב את חוסרֿהאוני הקיבוצי ואת חולשת התלכיד ,שלכאורה הוא חזק ,אפילו
כוחני ,א /שרוי הוא בתהלי /של הרסֿעצמי.
את חוסרֿהאוני ש"בגורל הציוני" מדגי נס במוטיב חוזרֿונשנה – השינה.
בבולטת שבתמונות אלו )נס 2001א ,מס'  (9נראית קבוצת חיילי ישני
באוטובוס .אלה לבושי במדי ב' ,משמע בדר /לפעילות מיבצעית .תנוחת
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השינה של רוב היא בהטיית הראש אחורה על קצה מיסעד הכיסא .א השינה
היא המצב הקרוב ביותר למוות ,הרי חשיפת הגרו -ופיקתֿהגרגרת )ר' החייל
שבחזית התמונה( היא המצב הקרוב ביותר לשחיטה .נס רואה אפוא גורל יהודי
מעגלי גדול של עצמאותֿריבונותֿהרס עצמיֿחורב .-המציאות הישראלית אינה
מבטלת את חוקיֿהטבע האלה כביכול ,ואי -בכוחה של ריבונות לשנות .כמו
שחיו יהודי חיי עליבות ודלות בעיירות מזרחֿאירופה כ /ה חיי בעריֿהשדה
הישראליות; וכמו שבכל דור ודור הובלו יהודי לשחיטה כ /הוא רואה ג כיו
בחיילי סוג של "כפרות" או שעיריֿלעזאזל )במוב -המקראי( ,שאי -לה
שליטה על גורל .האידיאל של קיו ציוני בטוח ,של חיי יפי ,שיבה אל
הטבע ואפילו ערבות הדדית – כל אלה אי -לה זכר .על מקומ יש חיי עלובי
ואלימי בצל מוות ודאי ,חרדת קיו תמידית ושיממו -רוחני .תושבי המדינה,
אזרחי וחיילי כאחד ,מודעי למצב א /אי -בכוח )או ברצונ( לשנות.
החיי היהודיי בגולה אינ תופסי מקו מרכזי בטקסטי החזותיי של נס.
תפיסתֿהזמ -המעגלית של האמ -אינה מייחסת לה משמעות שהרי לשיטתו
אותו גורל שפקד את ישוע פקד בעבר את היהודי ,ועוד עתיד הוא לבוא עליה.
התייחסות מרומזת לשואה נמצאת בתצלו שבו חבורת נערי עומדת
במגרשֿמשחקי מול מגלשתֿמשחקי בוערת )נס 2001ב ,מס'  .(7ברקע
התמונה – שיכוֿ-רכבת ארו /עטור דודיֿשמש ואנטנותֿטלביזיה .ג אצל נס
שורר חו ,אלא שמקורו לא בשמש הקיצית אלא באש שאחזה במגלשה .הנער
היח Bהעובד במרכז שמשמאל לאש אובדֿעצות ,ופניו עטויי ארשת
חוסרֿאוני ותדהמה .חדליֿמעש ה עומדי ,בלי להושיט עזרה ,כבשירו של
מרדכי גווירטיג" ,העיירה בוערת" .הנגדת העוצמה שבאש ,המייצגת את אובד-
התמימות מול אפסות הנערי ,מחזירה את היהודי לתקופת הפוגרומי
והשואה ,ולאותה שרשרת של גורל קשה וחוסרֿמוצא.
לסיו דיו -זה אעמוד בקצרה על אחת התמונות הבודדות המציגות כוח,
עוצמה ושליטה )נס 2001א ,מס'  .(18במרכז התצלו חייל הנבדל משאר
הדמויות בעבודותיו של נס ,ה -החיילי וה -הנערי :הוא שרירי וגבוה ,והבעת
פניו ושפת גופו משדרות ביטחו -עצמי ויוהרה .הוא חשו Bחזה ,ובעמידתו נשע-
משקל גופו על רגל שמאל .פלגֿגופו העליו -חשו Bוחוש Bשרירי משורגי
וחזה ובט -מוצקה ,חלקי משיער .לצווארו שרשרת החובקת דיסקיתֿזיהוי ,ללא
כיסוי או שרוֿ/הסוואה .פלגֿגופו התחתו -נתו -במכנסיֿצבא )דגמ"ח אמריקאי(
שקצותיה סגורי בקפידה מעל נעליי צבאיות שחורות .הצילו נעשה בשעות
ביֿ-הערביי )כרוב התמונות בקטלוג( ,והזרקור המאיר את פניו ואת סביבתו
הקרובה משווה לו כעי -חזות של אל יווני .אול המבדיל את החייל הזה באמת
משאר הדמויות הוא הכיפה שלראשו .הא בפנינו הטיפוס של הישראלי
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האידיאלי ,סמל הכוח ,המשלב "ספרא וסיפא"? הא הדיסקית שעל מרכז חזהו
מרמזת על לוחותֿהברית כמקור של עוצמה והתרסה? למבט ראשו -מתבקשת
כא -תשובה חיובית ,ונדמה כאילו נס מציג בפנינו את מקבילו היהודי של נמרוד,
אלא שבכל עבודה של נס המבט הראשו -תמיד מטעה .אגרופיו של החייל,
הקפוצי בכוח ,אינ שלמי .נראה שאצבעותיו אינ -מקופלות אלא קטועות.
בעצ ,כוחו של החייל היהודי הוא מראיתֿעי -בלבד ,ואי -מועיל בשרירי,
משורגי ומפותחי ככל שיהיו ,המחוברי לידיי קצוצותֿאצבעות .האמ -ש
ללעג את היהירות והכוחניות שאי -לממש -ג א מסתתרת מאחריה -איזו
עוצמה רוחנית .יתרה מזאת ,החייל עומד על קרקע חולית ומאחריו אוהל תקוע
על יתדות ,וכמו בתבנית נו Bמולדתו ג כא -יש פרדוקס :החול טבעו שאינו
מסוגל להחזיק יתד של אוהל לאור /זמ .-כמו שהחולות נודדי נודד ג היהודי,
וכל ניסיו -להצמיד לקרקע הלאֿיציבה ול 0אוהל סופו כישלו .-חוקיֿהטבע יפיצו
את החול הלאה ,וכמוהו היהודי שאינו יכול להיאחז בפיסת קרקע יציבה.

מסע החניכה של הכותל המערבי  :עוזי וייל
מקובל לראות בעוזי וייל אחד ממייצגיה של "ספרות רזה" ביצירה הישראלית
הצעירה )טאוב .(1997 ,וכ /הגדיר חנ -חבר ) (1999את מאפייניו של זר סגנוני
זה :לשו" -בעלת אוצר מלי דל במתכוו ,-בסגנו -דיבורי ובתחביר בסיסי
ולעתי ג מפורק – שג תרמה לטשטוש הגבולות בי -הכתיבה הספרותית
לכתיבה העיתונאית .אבל יותר מאשר אוצר מילי מצומצ ומבנה תחבירי
מסוי ,הגדרת הכתיבה כ'רזה' מסמנת עמדה של רזו -רוחני ומראיתֿעי -של
מחויבות פוליטית מועטת או עקיפה" .אברה בלב (1995) -מאפיי -זר זה
ב"השטחה של הלשו… -לשו -חדֿשכבתית ,רפויה ,לא נרתעת מ -הסתמי
והמיותרֿלכאורה" .בניגוד לדור הקוד של סופרי ,היצירה הישראלית הצעירה
לא רואה בסמלי הדתיי או בשפה סוג של מאגר ערכי ממנו נית -להעניק
לטקסט רובדי משמעות .לדעת בלב ,-השטחת השפה והמציאות מדגישה את
ה"טקסטיות של ה'אני'" ,בעוד השימוש בסמלי ובלשו -גבוהה נועדו להציג
רובדי משמעות נוספי .גדי טאוב ) ,(1995שבח -את ספרו הראשו -של וייל
) ,(1991ש את הדגש בניתוח הלשוני ומסביר שהוא נצמד לשפה פשוטה
ותחביר בסיסי כדי לשמור אמוני למסגרת תיאורית פוזיטיבית; וייל מג -על
יכולתו של אוצרֿהמילי ה"תקי "-לתאר נאמנה את העול שמחו 6לשפה .בלי
שאפתח ג אני בניתוח לשוני של יוצר כה מורכב ,אציי -כנקודתֿמוצא אציי-
שאני מסכי ע טאוב ,וכי פירוק השפה והתחביר נועד ג להסיט את הקורא
מתבניות הלשו -אל המציאות כפי שהיא בעיניו של הסופר.
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בעצ ,סימֿ-ההיכר החשוב בסיפורי וייל הוא החיפוש .דומה שברוב סיפוריו
הקצרי לא המציאה העיקר אלא תהלי /החיפוש ,האובד -ופירוקה של המציאות
בעקבות מסעֿהחניכה של הגיבורי אל המציאות הישראלית .תו /כדי כ/
נשברי דפוסיֿמחשבה ,סמלי וערכי שהחברה מקבלת כמובניֿמאליה.
ספרו הראשו ,-קוב 6הסיפורי "ביו שבו ירו בראש הממשלה" )וייל ,(1991
כש אחד מסיפוריו ,מציג את ההתנקשות רק כרקע כללי לעלילה המרכזית,
סיפורֿאהבה כושל .המספר לא ידע כלל על ההתנקשות ,שוודאי היתה עיקר
עניינו של אותו שבוע ,והדבר נודע לו רק כעבור שלושה ימי" :וג אז לא היה
אכפת לי ,ממילא כל מה שיודעי לעשות באר 6זה לירות ולדבר על פוליטיקה,
ואני לא מוצא עניי -בא Bאחד מה" )וייל ,1991 ,עמ'  .(25בעיניו של וייל לוקה
אפוא החברה החילונית הישראלית באלימות ובחוסרֿמעש להגני ,ומה הוא
מנסה להתנער .איפיוני אלה של החברה יהוו מוטיבי מרכזיי ביצירותיו
וישמשו לה נקודתֿמוצא ,ג א הוקצנו או הופשטו.
בנובלה "בקרוב ,יקרה ל /משהו טוב!" גיבור הסיפור ,נער מתבגר מדרו
האר ,6נקלע לתו /מציאות קיצית הזויה .באמצעות טכסיֿהתבגרות גרוטסקיי
מפרק וייל את כללי המוסר והמוסכמות הפוליטיות ,בעונה שספרות העברית
סימלה דווקה את הצד ההרואי .הנער מורד במשפחתו ,עוזב אותה ופונה אל
אחותו המנודה הגרה בתלֿאביב ,ואיתה הוא חווה מגע מיני ראשו .-א האחות
היא המדריכה בעול האהבה הרי המדרי /בעול המציאות ההזויה הוא אחד
משכניה ,קומוניסט קשיש בש אברה ,בֿ-דמותו של הדוד פר 6מסיפורו הנודע
של יעקב שבתאי .הנער נסח Bאחר החונ /למרד אלי ומזוי -במימסד .וייל
מראה אי /ללא רח טובחי השניי במאות חיילי ומציגי את סמלי הריבונות
הישראלית ככלי ריק .על רקע דעיכת הקומוניז הבחירה בקומוניסט כמי שקורא
תגר על הריבונות הישראלית מדגישה את חולשתה .וייל מחבר את המתבגר
הצעיר למהפכ -המזדק ,-המתבצרי בבית נטוש ומערערי את הסדר הקיי.
התוהו ובהו הנוצר מראה את המציאות:
"דוברי אנגלית מבוהלי התקשרו לרשות השידור ,לגלי צה"ל ,למערכות
העיתוני ,וג אל אייבי נת -הביתה ,וביקשו לדעת מה קורה .הצנזור הצבאי
נכנע ,ובשבע וחצי ,בשעה שאלכס אנסקי הסביר לילדי שכולנו גאי בחיילי
שלנו ,וסומכי עליה שיעשו מה שצרי ,/הפסיקו גלי צה"ל את השידור ,והכתב
הנרגש תיאר את מה שעבר בלילה הקוד") .וייל ,1991 ,עמ' .(207
האידיליה של המציאות מתמוטטת ,כשהמדינה הבורגנית עומדת חסרתֿאוני
נוכח המרידה .פירוק החיי לגורמיה מראה עד כמה רעועה וזמנית הקרקע
שעליה נבנתה המדינה ,שבה אי -המוסדות המובניֿמאליה מסוגלי לתפקד
בשעת מבח.-
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ברומ" -לא -הול /הזיכרו -אחרי שאנחנו מתי" ) (1996מוצג מסעֿחניכה
נוס Bשל ישראלי .הפע זהו גבר ישראלי תושב ארה"ב בש שי ,השב יחד ע
אהובתו המתהֿהחיה ,לנקו את רציחתה עלֿידי ישראלי אחר .ג כא -מתחבר
לחונ /קשיש ,אב ששכל את בנו ,החי חיי סגפניי בשולי החברה ,על הר מירו.-
הגיבור מתאהב במלצרית יהודייה ילידת רוסיה ,שברחה מישראל לניוֿיורק,
לאחר שהיתה עדה למעשהֿרצח ,א /באמריקה נרצחה .ברומ -זה שולל וייל את
הבסיס הלאומי הישראלי ולועג ל"קיבו 6הגלויות" באמצעות הגחכת הדמויות,
הקטנת -והצגת -כבורגני תאביֿבצע .מסע החניכה ,כשיבה מחודשת לאר,6
בלוויית רוחה של אהובתו ובסיועו הרוחני של אותו תמהוני זק ,-מעיד על עמדה
ספקנית לגבי תפיסת המקו .שי דנציגר חסר השורשי מתחבר לנטאשה
חסרתֿהחיי ולזק) -סבו של מוריס( חסרֿהזהות כדי לרצוח את סמי חסר
המצפו .-השמות הלאֿעבריי מעידי על זרות לישראל ה"ילידית" ,לזהות
הלאומית או לערכי מוסריי .הגיבורי הישראלי מתנהגי בברוטאליות או
בבהמיות מופגנת ,והספר מסתיי בנקמתֿד המטהרת את שי ומאפשרת לו
לשוב למקומו ה"טבעי" – ניוֿיורק.
לכאורה ,לפנינו אווירת דקדנס בעלת משמעות אוניברסלית ,אופיינית ליחסו
הביקורתי של דור ה X1לערכי כללֿעולמיי .אול ההנגדה של וייל בי-
תלֿאביב לניוֿיורק מראה שביקורתו שלו מצטמצמת בזהות הישראלית בלבד.
בעוד הראשונה היא עיר חסרתֿרחמי ותושביה היהודי מצטייני באכזריות
מיכנית נטולתֿרגשות ,השנייה שונה בתכלית .ניוֿיורק בתיאוריו ,ג א ה
מועטי ושוליי ברומ ,-היא היפוכה של תלֿאביב :שלווי ה ,רכי וחדורי
תקווה .המקו שבו פגש שי בנטאשה היה" :בית קפה קט … -מקו עתיק ונעי
שבעל ואשה יהודי ,מבוגרי ,ניהלו אותו … החור Bהקשה הל /והסתיי,
והבקרי נעשו יותר יפי" )וייל  ,1996עמ'  .(62מול ביתֿהקפה היהודי
בניוֿיורק מעמיד וייל מקומות דומי בישראל ומדגיש מה שנאמר לעיל על
ההווייה הישראלית .המסעדה של סמי תוארה כ"אפלולית ,על התקרה מאוורר
אחד גדול מסתובב לאט ,לאט ,כמעט עומד; מזנו -ארו ;/מאחוריו – שווארמה
ובר סלטי .ליד השווארמה … עמד אד שמ -מאוד וחת /בשר; בקצה השני
של המזנו ,-מאחורי הקופה ,ישב אד מבוגר ,פניו רזות וראשו מקריח…
]התפריט[ כתוב על המפה" )וייל  ,1996עמ'  .(30הפאב של מוריס "היה בסוB
רחוב ירמיהו ,ליד נמל תלֿאביב היש … -שלושה אנשי ישבו בחו 6ליד שולח-
מפלסטיק … המקו היה ריק ,ומהמטבח הסגור זרח אור ניאו) "-וייל,1996 ,
עמ'  .(38באמצעות תיאורי חזותיי קשי מבקר וייל את שני הפני של
ישראל :הפני ה"אשכנזיי" של פאב בצפו -תלֿאביב והפני ה"מזרחיי" של
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מסעדה מזרחית בשכונת התקווה .שניה מקומות קרי ,חסריֿרוח ,שקיומ
מוכיח כי האד הוא אכ תבנית נו Bמולדת.
תיאורי המקו מסמני פער בי -ייצוגה של ישראל לייצוג היהדות ,ורוש
דומה מתקבל מתיאורי האד .בעל ביתֿהקפה היהודי ריח על איש חסרֿבית
והעניק לו "מנתֿאוכל גדושה פע ביו" ,מעשה סמלי המדגיש את הרחמנות
הטבועה ביהודי ,עלֿפי וייל .הסופר מוצא כמדומה קשר בי" -הערכי
היהודיי" להצלחה אישית ,כי מיד לאחר הצגת מעשה זה זוכה שי לפגוש את
נטאשה ,שהתקבלה לעבוד ש כמלצרית ,ולימי הוא זוכה ג להצלחה עסקית.
את השלווה וחיי האושר קטעו צלליֿהעבר הישראליי ,כאשר נטאשה נרצחת
בידי שלוחו של סמי ,המנהל מסעדת שווארמה בשכונתֿהתקווה .כ /אי -ישראל
מצטיירת כעתיד האופטימי אלא כסוג של נטל מוסרי וקיומי ליהודי.
העימות בי -יהדות וחילוניות תופס מקו נכבד בכמה סיפורי בקוב" 6אושר"
)וייל ,(2001 ,מה מתאששת התמונה הקודמת .ג בקוב 6זה נתוני הגיבורי
במציאות מפורקת ותלושה – ערכית ואישית – ואילו חייֿחו"ל רגועי ה
וסדורי )"פראו מולר ,הדובי אהבה" ,עמ' " ;76173ריוקא -קורא בלילה" ,עמ'
 .(2471246תחושה זו מייצג הסיפור "הילד שהתנקש במיכל ינאי" )עמ' 1237
 ,(245שבו חבורת ילדי זוממת לחקות את יגאל עמיר ,שהוא בעיניה
"גיבורֿתרבות" ,ולירות בכוכבת של ערוֿ6הילדי ,א /התכנית לא יצאה לפועל.
בהנגדה בי -תמימות של הילדי והרעיו -שהעלו לבי -מקור ההשראה יוצר וייל
דימוי של חברה ריקה מתוכ ,-המעריצה גיבוריֿתרבות נבובי ומלאכותיי .ע
זאת מוצא הסופר זיק של אופטימיות ,לא בתו הנעורי דווקה אלא בכוחה של
ההערצה לגיבוריֿעל ,חלולי ככל שיהיו ,לשמר סדר ותקווה .צד אחר של סדר
וחו מוצא וייל ביהדות וערכיה.
עימות בי -דמות דתית לחילונית מופיע ב"בא גיבור ישראל ,סגר לו את הרדיו,
זרק אותו לכלא" )עמ'  .(1841179המיפגש מתרחש בשירות הצבאי באחת
עמדות צה"ל במרג' עיו .-עוזי ,החייל החילוני )כשמו הפרטי של הסופר( ,מייצג
לגבי וייל את הצעיר החילוני ,תוצר החברה הנהנתנית וחסרתֿהערכי; בלשו-
בוטה הוא מתפאר בהצלחתו אצל בנות המי -השני .הדבר גורר ויכוח קצר על
אהבת האל בינו לחייל הדתי גבי ,דמות שתקנית ורצינית ,ובסופו נודר עוזי נדר
לגבי חופשתֿהשבת .לאחר שבמפתיע הותרה החופשה לעוזי הוא חוזר ונודר
שא יניח תפילי -ייצא גבי לחופשתֿשבת .זמ -קצר לפני צאתו נתפס עוזי
פעמיי בהאזנה לרדיו בשעת שמירה עלֿידי קציֿ-צבא בכיר שער /ביקורת
במקו .עוזי נשלח לכלא ,והחופשה הוענקה לגבי.
כפי שראינו ,משקיע וייל מחשבה בשימושי שפה ובשמות נפשותיו ומותח קו
בי -מעשי הדמויות הספרותיות למציאות שבה ה -פועלות .הדמות החילונית
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בעלת הש ההרואי בוטחת בעצמה ומתגרה בגורל פעמיי ,והגורל מעניש אותה
בשל כ ./ביסודו אי -עוזי בחור ריק מתוכ ,-כש שסמי )המצטט את ישעיהו
ליבובי ('6לא היה כזה .הוא יודע להניח תפילי ,-בקי ברזי האהבה ,ומשרת
ביחידה האמונה על נורמות של דיוק והקפדה על לוחותֿזמני .מצד שני ,אי-
הוא מתעל את כישוריו לאפיקי הנכוני ועקב ההתרסה כנגד "כוח עליו "-הוא
בא על עונשו .יתרה מזאת :וייל אינו מפקפק בקיומו של כוח כזה ,וכאשר הוא
מניח תפילי -מתפרש הדבר כ"חילולֿהקודש" ועל כ /הוא נענש פעמיי:
בשיגורו לכלא ,ובהוכחה שנכפתה עליו לצידקת דרכו של גבי .החייל הדתי,
כנגד זה ,בעל הש המלאכי ,בחר נכונה .הוא מעדי Bלשקוע בספרי ולא
להיגרר לשיחתֿחולי -בענייני עגבי ,מתרה בעוזי על התגרותו ,ולבסו Bא Bזוכה
הוא בהתערבות מתו /עמדתו של אנטיֿגיבור .הביטויי הכני לאמונתו – ג
א ה מנוסחי בשפה לא מלומדת – ה המזכי אותו בגמול.
את הלקח אפשר לפרש במישור התיאולוגי ובמישור החברתי .בראשו ,-אי-
קיומו של האל מוטל בספק ,ושתי הדמויות מקבלות זאת כעובדה; סו Bהסיפור
נקבע לפי תבנית יהודית מוכרת של "סיפורי צדיקי" ,שמדדי שכר ועונש
נקבעי בה בהתא לאמונה הדתית ולקיו מצוות מתו /כוונה עמוקה .במישור
השני אפשר לראות את התבטלותה של ישראל ה"ילידית" מפני היהדות החזקה
והצודקת .כוחו של הדתי אינו נובע מעוצמה פיזית ,כריזמה או גבורה אלא
מאמונתו .וייל החילוני דבק בעיקרו -ש"היהדות חזקה מ -הישראלי" ,ועל כ/
יחזור בסיפורי אחרי.
לא תמיד זוכי גיבוריו הדתיי וה"מסורתיי" של וייל לייצוג אידיאלי.
ב"קמחא דפסחא" )עמ'  (1021101נתפסי מתפללי ביתֿהכנסת לשגיונו של
המספר ומקבלי סיגריות במקו מצות לחגֿהפסח .החיו /שבו מתקבלות
הסיגריות הדניות ,בי -א הוא מביע הסכמה אמיתית או מדומה לצדקה
הלאֿשיגרתית ,מדביק תושבי אחרי והופ /את המספר לדמות נערצת ביישוב.
ב"נס גלוי" )עמ'  (2161206גבאי ביתֿכנסת של עיר דרומית זוכה בכוחות
עלֿטבעיי דווקה בזכות השתמטותו מקיו מצוות או בעבור הפרת .-הוא מגלה
כי יש לאלֿידו לחולל נסי ומצליח לרפא חולי ,לסייע לעניי ,וג להעביר את
רוע הגזירה מעל בנימי -נתניהו ב"פרשת ברֿאו ."-על כ /הוא נדרש לשל
באובד -האמונה ,הזהות ושפיותֿהדעת ,שכ -היתה חומרת עבירותיו צריכה
לגבור ככל שתכ Bזר הפוני אליו .מעטֿמעט אימ 6לו האיש דפוסי התנהגות
אנטיֿדתיי כגו -חילול שבת ,אכילת טריפה וקריעת ספר תהילי ,ונקרע בי-
שתי זהויותיו :כיהודי מאמי -וכמחולל נסי שלא כדר /הטבע .לבסו,B
ביוֿהכיפורי ,משהבי -כי אי -לשלב את שתי הדרכי ,חזר בתשובה ואיבד
בשל כ /את כישוריו העלֿטבעיי.
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סיפורו של האיש הוא הזערה של ההיסטוריה היהודית ,ווייל רומז על כ/
בתיאורי הגיבור:
"יש אנשי שנוטלי על גב את גורל אחיה .לפעמי את זה של
משפחת ,לפעמי של עמ ,לפעמי אפילו את גורל האד בעול …
לוי הוא איש כזה .מעודי לא ראיתי איש שהזדהותו ע המושג
הערטילאי הזה' ,ע ישראל' ,היתה גדולה יותר" )עמ' .(207
החיבור בי -האישי ללאומי אינו נסתר מהעי ,-והוא מגל את תמצית המחשבה
האורתודוקסית היהודית :האמונה באלוהי אינה סובלת חלוקה או פשרה; יש
לקבלה על קרבה ועל כרעיה ,וא לאו כבד יהיה המחיר שיידרש מ -המאמי.-
סדריֿבראשית השמורי לבוראֿעול ,וכל התערבות במהלכ הטבעי של
החיי נועדה מראש לכישלו .-הצלחתו של האיש כמרפא לא זו בלבד שלא
הועילה לו אישית אלא היתה בעוכריו .אפילו את הטבע מייחס וייל לתפיסה
היהודית ,לאמונה המוחלטת ולקיו המצוות בלא לנסות לדחוק את הק."6
המרידה באות חוקיֿנצח הפכה את לוי למת מהל ,/חסרֿחיי וערטילאי,
כאות -דמויות תלֿאביביות שעליה -הוא מדבר בשאר סיפוריו" .אתה לא יכול
לירוק על אמונת /ואז לבקש ממנה שתת -ל /תשובה" )עמ'  .(210בכ /נוקט וייל
עמדה דומה לזו של ער -צור ,הרואה בחיי היהודי הגלותי סוג של אידיאל רוחני
וקיומי שהמציאות שלו רחוקה ממנו.
את עמדתו זו סיכ וייל באחד מסיפוריו הידועי יותר" ,האיש שהעביר את
הכותל המערבי" )עמ'  ,(1701158שבו הוא ואחד מידידו ,קבל -בעל השקפה
"מסורתית" ,מעבירי את הכותל המערבי מירושלי לתלֿאביב .בסאטירה
חריפה וקולחת מפרקי פועלי רומני וערבי את אבניו ,מעמיסי אות -על
משאיות ומרכיבי אות -מחדש מול גֿ-העצמאות בעיר העברית הראשונה.
למעשה ,לא אבני הכותל מפורקות בסיפור אלא רכיבי הזהות הישראלית ,שורשי
ההפרדה בי -קודש לחול ,הילידי והיהודי ,הרוח והחומר .העברת הקיר מבטאת
את השקפתו המסורתית על החילוניות .על הכותל רוססו כתובות גרפיטי; מופעי
מוזיקה ואירועי ספורט נערכי ברחבה החדשה; תאגידי גדולי פורשי את
חסות על האתר; אפילו הערו 6השני של הטלביזיה משדר מש ישירות .א
במפתיע וא לאו ,בירושלי מתנהלי חייֿרוח סדירי .מתברר שדווקה הציות
המוחלט לסמכות הדתית הוא יתרו -בזמ -שהדתיי ממשיכי לקיי אורחֿחיי
רוחני באי -מפריע .לגביה ,אי -הכותל מקהה את האמונה ,המונגדת
לבוקהֿולמבולקה התלֿאביבית .בסופו של דבר ,הקבל -מתייאש ומחזיר את
הכותל לירושלי.
מסעֿהחניכה שבסיפור אינו של הקבל -התמי אלא של הכותל .במסגרת של
תרגיל מחשבתי ספקֿריאליסטי ספקֿגרוטסקי מספר לנו הקיר את קורותיו .וייל

 168ג י א מ ע י י

מזדהה לגמרי ע העמדה היהודית ,והוא דוחה בתוק Bכל ניסיו -לשוות אופי
חיובי לחילוניות הילידית .לגביו ,הגלות היהודית היא דרֿ/החיי הטבעית ,וכל
ניסיו -להעתיקה ,לשנותה או להעמיד לה חלופה סותר את הטבע האנושי .אפשר
אמנ לדחות פרשנות זו שלי ולטעו -כי וייל ,מומחה לתורת הטאיֿצ'י ,מדבר
באופ -כללי על זניחת החומרנות וקורא לאימוצו של אורחֿחיי "רוחני"
ושמסגרת העלילה אינה אלא אמצעי לפירוק תבניות חשיבה מודרניסטיות .יהיה
זה חלק מ -האמת .האצלה חוזרת של אורחֿהחיי היהודי ,והצגתו כאידיאל מול
גימוד הממד הריבוני הישראלי ,מדברות בעד עצמה .אינני מוצא כא -רק ביזור
של זהויות אלא הTגבה ברורה של אחת מה.-

סיכו
ער -צור כותב" :יחפשו – לא יימצאו"; עוזי וייל אינו מצליח להעביר את הכותל
המערבי לתלֿאביב; עדי נס מטביע את חייליו ב"בריכת הקציני" .השלושה,
ילידי האר ,6מתארי אותה תחושה עצמה של זרות למקו וכניעה לגזירת הגורל
היהודי .יעקב שבתאי ,שתר לקיבועה של תחושה זו ב"זכרו -דברי" ,הבהיר
במקו אחר כי הספקנות ,הדיכדו /והתחושה שהחיי אינ בידי הפרט לבדו,
ובעיקר תחושת ההתפרקות וההתפוררות ,קיימי היו אצל ה"צבר" ,במידה זו או
אחרת ,מאז ומתמיד .העניי -הוא בכ /שהדיכדו /והספקנות שוב אינ קשורי
באמונה ב"צידקת הדר "/אלא ה מעצ מהות של החיי )מצוטט אצל:
צימרמ .(2002 ,-דברי אלה ,שנאמרו ב ,19801מבטאי את תחושת העשור
ההוא שאבד לה לחברה הישראלית בטחונה בעצמה ,בדרכה ובמנהיגיה .דומה
כי לא מאורעות  1982יצרו תחושה זו ,כפי שנוטי לחשוב )בלב ;(1995 ,-ה רק
נתנו לה הכשר .בחפש נקודתֿהזדהות יציבה יותר נתפסו ג צור ווייל לתחושה
זו ,שהיטיב לבטאה אורי יזהר" :לדתיי יש ערכי ונורמות ברורי ומחייבי …
ואילו לליברליז הדמוקרטי בישראל יש ערכי שאינ מקובלי על חלקי
ניכרי של הע .בנוס Bלכ ,/מחליש חופש הפרט ,כשהוא נחשב לער /עליו,-
את הזיקות של הפרט לקולקטיבי למיניה ,כמו לאו ,מעמד וקהילה ,ומגביר
את האנומיה ותופעותֿהלוואי שלה ,כמו ניכור וחרדה" )יזהר.(1992 ,
כטענת של גורבי '6ואר ,(1991) -אי -בהוויה הישראלית זהות מלאה,
מובנתֿמאליה ,בי -הישראלי לארצו ,סוג של רתיעה מפני התערות מוחלטת
באר .6ה"יליד" הישראלי )הלאֿערבי( שונה מכל "יליד" אחר בשל המתח שבינו
לבי -מקו "ילידותו" .אותו מקו ,בו הוא חי את היומיו ,עומד בצלו של מקו
אחר ,שביסודו מרחב גיאוגרפי )של "האר 6המובטחת"( אלא שהוא פועל כישות
רעיונית מופשטת של "ארֿ6ישראל"" .המקו הגדול" הוא ,בעצ ,הקבוע
בהכרה הישראלית ואילו "המקו הקט "-נתפס כארעי ,זמני ,זר לטבעו וגופו של
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היושב בה" :המקו שבו תוקעי היהודי את מקל הנדודי שלה הוא תמיד
כפול ,המקל התקוע כיתד בארֿ6ישראל ננע 6בעת ובעונה אחת ג בלאֿמקו,
בקול ,ברעיו ,-בספר" .חוסר האיזו -בי -שתי הזהויות ,זו ה"ילידית" וזו
ה"יהודית" ,נטה במהל /המאה העשרי לכא -ולכא -א /עדיי -לא הגיע
לשיוויֿמשקל .קדימותו של הרעיו -היהודי פועלת כנגד הפיכת המקו
למובֿ-מאליו.
משנכחדה כמעט לגמרי האסכולה ה"עברית" ,ע כניסת העול לעיד -של
גלובליזציה ושל סובלנות כלפי ביטויי אוונגרדי של תרבות ,הפכה התפיסה
ה"גלותית" לגיטימית ואפילו מובילה .בפועל ,מתגוררי עכשיו בפינת
דרוֿמערב של הסהר הפורה אזרחיֿהעולֿהגדול בניֿדתֿמשה שהעברית
לשו -דיבור ,כתיבת ואהבת – א /מתכחשי ה לעברי שבהוויית.
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