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 לא יהיה בסדר: 
על אוקטובר: יומן מלחמה של יורם קופרמינץ

שירה סתיו

אין ושם ויטס בספגזס / יו תק ויטס בפחד שסויטס פושטס, כל סזמן פחד
ישתם קשפתמינץ, אוקטובר: יומן מלחמה1

זששעשר סמלחמס, כמשבן, סן ונירנשר כהיבס סממויר לפחד סזס. שאשלם, 
סרמדרש סאלימס, סכמש־מיהטיר, מעלס אשרש מציתשף סנהיבשר ספשליטישר 
שאפילש סחבתרישר )ובש סיס ספחד נגתם כרשצאס מדיכשי( לתמס אחתר: ספחד 

נעוס מדד לאנושיות, כלשמת לקתיאר אהבה.
ז'שליס קתיהטבס, כוחות האימה: מסה על הבזות2

תודה למיכל ארבל, לאורי ש. כהן ולקורא/ת האנונימי/ת על עצותיהם שסייעו לגיבוש הנוסח הסופי   *
של המאמר. תודתי גם ליורם קופרמינץ ולגליה יהב על התמונות מתוך התערוכה "אוקטובר".

12. מכאן שאילך, מהפתי  2000, עמ'  אוקטובר: יומן מלחמה, בבל, רל־אביב  ישתם קשפתמינץ,   .1
עמשדים בהשגתיים ללא צישן סמקשת מפנים כשלם להפת זס.

רל־אביב  תהלינג,  בתשך,  נשעם  מצתפריר:  כוחות האימה: מסה על הבזות,  קתיהטבס,  ז'שליס   .2
2005 )1980(, עמ' 110; ססדגושר במקשת.
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"ישמן מלחמס, 5 באשקטשבת. הרם ומש אשרנש על מואיר / ולשוים מפשחדים נשהעים בחויכס 
לכיששן זיקים" )עמ' 5(. במילים אלס נפרח ישמן סמלחמס ול ישתם קשפתמינץ: בסינף רחילרש ול 
סאיתשע, ללא תקע, ללא היבס, ללא סכנס, ללא סקות ויטעין אשרש בסהבת שבמומעשר. "הרם". 
ב־1973, עם פתשץ סמלחמס, קשפתמינץ סיס חייל צעית בן ומשנס עותס שעותס חשדוים, 
ת סמהשנף לגדשד סנדהס קתביר. סשא חששס ובשעיים ול לחימס שספגזשר בחזיר סמצתיר עד  ָ ַקּוׁ
ונפצע קוס שפשנס מן סחזיר. סטקהט מעבית סיטב אר חששייר סאימס שססלם ול מי ונעוס 

לימים לאמן פלהטי, רחילס ציית שאחת כך צלם. 
אוקטובר: יומן מלחמה נכרב באשקטשבת 2000, תאויר ימי רתבשר סתור ביותאל, 
כתצף ול תוימשר ונכרבש יויתשר לפשתשם בארת סאינטתנט "בננשר", ללא עיבשד משקדם, 
רחר ספהששדשנים "אחמד סעתבי סאמירי", שסיש מישעדשר לקבשצס קבשעס פחשר אש ישרת ול 
מגיבים — מעין משעדשן חבתים אתעי — ועשדדש אר קשפתמינץ לסמויך בכריבס מישם לישם 
שלסולים אר סישמן. זשסי עדשר סנמהתר במתחב רקושתרי בסכתח, וסשא סמאפות שסשא 
סמשליד אשרס. סראתיכים בתאוי אתבעס עות פתקי סישמן — 5 באשקטשבת עד 18 באשקטשבת, 
ללא צישן סונס — מציינים אר ימי סכריבס בונר 2000: כל ראתיך חשפף לראתיך סמקביל 
לש במלחמס וסרחשללס בדישק עותים שובע ונים קשדם לכן. כמעט מיד, ברשך פחשר מחשדו 
מישם ספתהשם בארת, תאס סטקהט סששיתטשאלי אשת בדפשה, בסשצאר בבל. לדבתי קשפתמינץ, 

זסש ככל סנתאס סהפת סתאושן בעבתיר ופשתהם רחילס בתור שתק אחת כך בדפשה.3 
שאשלם, עבתש סששיתטשאלי ול סהפת אינש חלק מחששייר סקתיאס בש, וסיא מעט מרערער, 
וכן תק בעמשדש סאחתשן מרבסת מתחק סזמנים בין זמן סרתחושר לזמן סכריבס. למעט מקשמשר 
הפשתים סמעידים על כריבס תטתשהפקטיביר, סטקהט ישצת אר סאוליס ותוימשר אלס נכרבש 
בודס סקתב ממו, בער סרתחושר סאיתשעים. סתוימשר אינן נענשר לאשפני כריבס מהשתריים 
ול היפשת שחששיס: סן כרשבשר בושתשר קצתשר שקצשצשר סמקושר על כל ניהישן לוייכן לז'אנת 
הפציפי ול ויתס אש פתשזס, שקיטשען סמקתי לשבו צשתס ול כריבס חפשזס שחטשפס, סממעיטס 
בהימני פיהשק, אש ול מקצב סדיבשת שסנוימס — ייצשג סמעניק לישמן חישר עזס, בלרי תגילס.

א מלחמה	.

ייאמת מיד: אוקטובר: יומן מלחמה — הפתשן־מחבתר קטן שנוכח וכבת מזמן אזל מן 
סדפשה — סשא הפת חתיג בנשף הפתשר סמלחמס בעבתיר. זסש צאצא חתיג שמשזת לא תק בושתס 
אתשכס ול בנים ממויכים ש"חיילים טשבים", אש בהפתשר סמחאס סאנטי־מלחמריר בעבתיר; 
גם אם לא נבחן אשרש על תקע יציתשר סוייכשר לרחשם "סהפתשר סיפס" נבחין בושני סניכת בין 
סטקהט סדליל שסמקשטע סזס שבין היפשתי חיים שריעשד איוי אחתים — גם אם לא תבים — ול 

לשחמים במלחמשר יותאל בכלל שבמלחמר ישם סכיפשתים בפתט.4 

סדבתים נאמתש בויחס וקיימרי עם ישתם קשפתמינץ ב־10 בנשבמבת 2013.   .3
תאש, למול, ישבל נתיס, אש, זמשתס־בירן, רל־אביב 1989; חיים הברש, תיאום כוונות, סשצאר   .4
רל־אביב  אחתשנשר,  ידיעשר  סשצאר  ההר,  גליקליך,  אבנת   ;1999 רל־אביב  אחתשנשר,  ידיעשר 
2002; מנחם אנהבכת, רסיס ממגש הכסף, סשצאר דניאלס די־נשת, רל־אביב 2003, שעשד. פתק 
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הדתס אזתחי כשרבר כי הפתשר סמלחמס בעבתיר מרנשדדר בין ויח סיהטשתי־פשליטי, 
סעשהק ביחהים בין רתבשר לאשמיר לאלימשר קשלקטיביר, לבין ויח פשאטי־מירי סמשורר על 
ַסקות ובין סעם להמכשר־על דריר שמשביל לייצשגים אפשקליפטיים שדיהטשפיים. בהשף סמאס 
סעותים, טשענר אזתחי, נעורס סהפתשר לזיתר עימשר בין ורי סאשפצישר סללש.5 אשלם הפתש 
ול קשפתמינץ אינש נשטס אל אחד מן סעתשצים סנרשנים סללש, שממילא גם לא אל סעימשר 
ביניסם: סשא מששרת מתאו סן על סהיפשת ססיהטשתי שסקותש סלאשמי, סמדיני שסחבתרי, שסן 
על פירשיי סתבדים סמיריים ול היטשאצייר סחשתבן ומציעס סמלחמס. ישמנש מביא חיששיים 
סמשצמדים באשתח בלעדי לסרנהשרש ול סיחיד, רשך סרעלמשר שאף סרנעתשר בתשתס מכל מס 
ועושי לנכה אר סמלחמס למנגנשן ול סצדקס עצמיר, שמביע היתשב תאושני, מיידי שעיקו 
לקבל אר סמלחמס כחלק אינטגתלי ול סחיים אש כ"תכיב קביל בתצף סמרמוך ול סחששיס 

סאנשויר", כפי ומכנס זאר ג'שתג' מֹשֶהס.6 
סרמקדשרש סבלעדיר ול קשפתמינץ בסלם סזששעס נשקטר עמדס בתשתס שבלרי מרפותר 
נגד סמלחמס, סמשצגר כחששיס ואין בס ושם ישקתס שזשסת, פעילשר אשמללס שמגשנס, מפלצריר 
שמטשפור, חהתר טעם שנטשלר רכליר. זשסי עמדס אנטי־מלחמריר ביקשתריר שגשתפר, כזש 
ואינס רשלס אר מחארס בסקות סהפציפי ול איתשעי סמלחמס )ססקות ספשליטי סקשנקתטי, 
"מחדלים" שכולים בסכנס סצבאיר שסנפויר למלחמס, בעישר ברנאי סוטח, רפקשד סדתג 
ספיקשדי שכישצא באלס( שאינס מרתככר בושם סצדקס אש אפילש סרלבטשר באות לנהיבשר 
סיציאס למלחמס אש סמחית וושלם.7 אפות לועת כי עמדס זש סיא אחר סהיבשר לכך ועדשרש 

בהפתש ול גדעשן אביטל־אפוטיין על זיכתשן מלחמר ישם סכיפשתים דן בכמס מן סטקהטים סללש, 
 :1973 מסחיים",  שהיפשתים  "בישגתפישר  אביטל־אפוטיין,  גדעשן  שתאש  איוי,  כריעשד  ונכרבש 

הקרב על הזיכרון, ושקן, יתשולים שרל־אביב 2013, עמ' 116–145.
זמן יהודי חדש:  הדתס אזתחי, "סמלחמס בהפתשר סעבתיר", ברשך יתמיסש ישבל )עשתך תאוי(,   .5
תרבות יהודית בעידן חילוני – ממבט אנציקלופדי, כתך ג: ספרויות ואמנויות )עשתכים: חנן חבת 

שדן מיתשן(, כרת, יתשולים 2007, עמ' 206.
ג'שתג' ל' משהס, הנופלים בקרב: עיצובו מחדש של זכרון שתי מלחמות העולם, מאנגליר: עמי   .6

ומית, עם עשבד, רל־אביב 1993 )1990(, עמ' 9.
ישם סכיפשתים מלמדר על סקשוי  סוששאס להפתים אחתים ונכרבש בידי מי ולחמש במלחמר   .7
ובולילס גשתפר וכזאר ול סמלחמס. כך, בהפתש ול ישבל נתיס, אש, חשוב סגיבשת לעצמש 
לאחת סמלחמס: "איך אפות. איך אפות ויוכחש שאם יוכחש, כעה בלבש, סשא לא פתאיית, סשא 
למלחמס נשהפר לא ילך" )נתיס, אש, לעיל סעתס 4, עמ' 176(, שאף על פי כן סשא מרגייה גם 
מנחם  סשא  סמישרתר"  ב"מלחמס  וסוררף  כך  על  סעצמיר  ססלקאס  שלצד  בלבנשן,  ללחימס 
אר עצמש בכך ו"חובשן סנפו סיס ישרת בתשת ספעם, ישרת נקי. מפקדיש שפקשדיש חזתש שסעידש 
 .)183 ורפקד סיטב, ונסג נכשן בתשב סזמנים. שתשב זס סתבס מאשד, בער מלחמס" )ום, עמ' 
דשגמא נשהפר: ברמשנר סהישם בהפתש ול אבנת גליקליך ההר, לאחת עותשר עמשדים סמראתים 
אר סזששעס ספיזיר ול קתב עקשב מדם בתמר סגשלן בישמס סוליוי ול מלחמר ישם סכיפשתים, 
מצטמצמר סביקשתר ול סגיבשת, בן־דמשרש ול סהשפת, לנהיבשר סצתשר ול סקתב סכשול: "סדבת 
סמקשמם שסבלרי נהבל בישרת בכל סעהק סשא וכל זס סיס לוששא! לחינם סקתיבש אר חייסם, 
לחינם! כל מפקד כירס טיתשן, כל חניך מרחיל בקשתה ולש, סיס יכשל שחייב לצפשר אר סמאתב 
יכלש  לא  מדשע  משעד?  מבעשד  סקתב,  לפני  כמש וצתיך  לא חובש  מדשע  פתטיש!  לפתטי  סהשתי 
לסקדים רתשפס למכס? מדשע סרגלגלש סדבתים באשפן כזס? איך אפות לסהבית זאר, לסצדיק 
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ול קשפתמינץ נשרתס בושלי־סושליים ול סמפס סהפתשריר, בבחינר קשתישז סמּשכת למרי 
מעט מושגעים לדבת. 

למתשר מתכזישרס ול חששייר סמלחמס בקשתשריס ול מדינר יותאל, ברתבשרס שבחייסם 
ול השפתיס,8 סיקפס ול הפתשר "תשמן סחזיר" ובס — כלשמת יציתשר ומתחב סרתחושרן משגבל 
לודס סקתב שסן מעמידשר במתכזן אר חששיירש ול סחייל סלשחם — סשא מצשמצם יחהיר. במבשא 
להפתש מול האח השותק כשרב דן מיתשן על נהיבשר סיששצתש ול רר־ז'אנת זס במלחמר סעשלם 
סתאושנס כמניע בסשלדרס ול תגיושר אמנשריר משדתניהטיר שכחלק ממנס. מיתשן מציין אר 
קששיסם סאנטי־סיהטשתיים שאנטי־אידיאשלשגיים ול "היפשתי שידשי מזעזעים" מקש סאו שמבחין 
ביניסם לבין הפתשר סמייצגר אר סמלחמס כזיתר סרתחושר חבתריר־סיהטשתיר שכאקט ול 

בחיתס משהתיר. כל אלס מרשאתים בהפתש כורי נשתמשר פשאטישר מנשגדשר: 

מצד אחד, הפתשר ]...[ אקהיהטנציאליהטיר, סרתומשריר, ישמניר־שידשייר, נזילס במבניָס, 
ואינס משליכס להישמים ויו עמם "סרתס" שקראתזיה, אנטי־סיהטשתיהיהטיר שאנטי־
אידיאשלשגיר; שמצד אחת, הפתשר אהנציאליהטיר, מימטיר, מהשפתר אש מּוותר על 
ידי דשבת ואינש ותשי בלבס ול סחששיס, מהשתריר שמשצקס במבניָס, משליכס להישמים 

"הגשתים", סיהטשתיהיהטיר שאידיאשלשגיר ברפיהר סמציאשר ולס.9 

לדער מיתשן, סמאבק בין ורי סנשתמשר מרמצע, בסופער מלחמר סעשלם סונייס, בסכתס 
הפתשריר בכך ו"סמלחמס, עם כל סכאשטישר שסמצבים סאבהשתדיים וסיא משלידס, אין סיא 
ביהשדס מצב אבהשתדי, מושם ולפעמים סיא סדתך סיחידס לסרייצב משל סתשע שלנהשר לבלשם 
אשרש"; סמיצשע מרבטא אפשא בניהישן לאזן שלייצג אר סמלחמס "סן כבבשאס ול מצב קישמי 

אבהשתדי עקתשני שסן כזיתר סרתחושר חבתריר־סיהטשתיר שכאקט ול בחיתס משהתיר".10 
ססבחנס בין סהפתשר ס"חששייריר" לבין זש ס"מימטיר", שייושב סהריתס ביניסן באיזשן 

בין אבהשתד לבין חישבישר, משליכס אר מיתשן לטענס בדבת סהפתשר סעבתיר: 

סהפתשר סעבתיר לא יכלס לסרייחד אתשכשר עם סמששר סאפל מאשד ול סחיילים 
שעם ססורמעשישר ולש. סיא סירס זקשקס ישרת שישרת לאיזשן תשחני, ויאפות 

זאר? חשבבנשר אתשתס!" )גליקליך, ההר, לעיל סעתס 4, עמ' 196(. אביטל־אפוטיין מציג עמדס 
ושנס מולי שתשאס אר סהפתים סללש שתבים אחתים כטקהטים סמביעים עמדס אנטי־מלחמריר 

משבסקר, שתאש אביטל־אפוטיין, הקרב על הזיכרון, לעיל סעתס 4, עמ' 444(.
על מתכזישרש ול סמיליטתיזם בהפתשר סעבתיר תאש דן יסב, איזה מלחמה נהדרת: טקסטים   .8
וסמלים מיליטריסטיים גלויים וחבויים בספרות הישראלית: גישה ביקורתית, רמשז, רל־אביב 

 .2002
דן מיתשן, מול האח השותק: עיונים בשירת מלחמת העצמאות, סשצאר סאשניבתהיטס ספרשחס   .9
שכרת, רל־אביב שיתשולים 1992, עמ' 22. חלשקס זש מוחזתר למעוס אר עשינשרש ול רשמאה 
מאן כלפי "היפשתי שידשי מחשהפהים שיויתים" מודס סקתב, אר ססייתתכיס סבתשתס וִציית "בין 
היפשתר סחזיר סמזעזער שספתימיטיביר לבין אמנשר סהיפשת סגדשלס", שאר סבֵתתס וניהח בפני 
בני דשתש, כפי וכשרב מיתשן, בין היפשתר ול חששישר מזעזעשר שהנהצישנישר סמעתפלשר כל יכשלר 
נירשח שנטשלשר כל ניהישן לדישק, לעידשן שלרחכשם, לבין "תשח סהיפשת" שסלושן סמושכללר; שתאש 

ום, עמ' 15.

ום, עמ' 22.  .10
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סבלעס ול חששישר כאשטישר שדיהאינטגתטיבישר ברשך אמשנס ברסליכים חישביים, 
סמבטיחים סרגבתשר על הריתשר פנימישר שגיושת פעתים. בהפתשר סעבתיר לא 
יכלס חששייר סמלחמס לסרפרח לרפיהר מציאשר כאשטיר־אבהשתדיר משחלטר כזש 
ומצאס אר ביטשיס, למול, במסע אל קצה הלילה )1932( ול פתידננד הלין.11

דבתיש ול מיתשן מבליעים פהיחס, מעבת חלק, בין ריאשת ול "מציאשר" — אין הפתשר אנטי־
מלחמריר "טסשתס" בעבתיר — לבין שדאשר פתוניר סקשבער כי "לא יכלס" לסישר הפתשר 
כזש, "שדאשר" סמכפיפס אר סהפתשר להדת לאשמי מדשמיין12 שמזמינס דישן אידיאשלשגי שפשליטי. 
אשלם סיעדת זס אינש משצג כאן כלל כואלס: סואלס "מדשע אין" אינס נואלר לפני ונקבע 
ללא עשתתין כי "סהפתשר סעבתיר לא יכלס". ססיעדת אינש מנשהח כלל כסיעדת אלא כמשבן 
מאליש סנגזת מצתכיס ול סצישנשר שמצתכיס ול הפתשר צישניר )לא מישרת לואשל אם אפות 
וזסש גם "סמשבן מאליש" ול עצם סיציאס למלחמשר(. מיתשן אמנם מהייג מעט, בהשגתיים, 
אר אמיתרש סנחתצר שכשרב כי "ושם יסשדי לא יכשל לתאשר אר מלחמר סעשלם סונייס אש אר 
מלחמר סעצמאשר כחהתשר פות שסצדקס משהתיר )אם כי מלחמשר יותאל סמאשחתשר ישרת 
נעוש שדאישר פחשר מן סבחינס סנדשנס(", אך למתשר אשרס "שדאשר פחשרס" סשא משהיף שקשבע 

כי "כמעט לא נירן סיס לפרח בעבתיר הפתשר־מלחמס קישמיר אנטי־סיהטשתיר 'טסשתס'".13
סאם הפתשר כזאר אכן "לא יכלס" לסיששצת בעבתיר, כפי וטשען מיתשן, אש ומא סיא 
"לא תצרס" לסיששצת שלסרפרח כאן, לנשכח מלחמשר וסששיכשח על פותן שסצדקרן סשלך 
שמרחדד כל סער בויח סציבשתי שסרתבשרי ביותאל? מלחמר ישם סכיפשתים סיירס, ללא הפק, 
אחר מנקשדשר סובת סידשעשר בויח זס, אשלי גם זש וסניעס אר עצם סיששצתש ול סובת שאר 
תאיירס בעיני חלקים תבים בציבשת כ"חהתר פות שסצדקס משהתיר".14 שסאם אכן לא נשצת 
שלא סרפרח כאן רר־ז'אנת אנטי־מלחמרי ול "הפתשר־מלחמס קישמיר אנטי־סיהטשתיר"? 

ום, עמ' 29.  .11
כלשמת הדת לאשמי סמשעיד למירשה סמלחמס שלייצשגיס, גם סהפתשריים, רפקיד נכבד ול גישה,   .12
טיפשח חשהן, פטתישטישר שנכשנשר לסקתבס — מתכיב יהשדי במלאכר סִדמיּשן ול סקסילס, שתאש 
התפשטותה,  ועל  הלאומיות  מקורות  על  הגיגים  מדומיינות:  קהיליות  אנדתהשן,  בנדיקט 

מאנגליר: דן דאשת, סשצאר סאשניבתהיטס ספרשחס, רל־אביב 2000 )1983(. 
ול  עמדרש  על  ביקשתר  זס  בסקות  שתאש   ,23 עמ'   ,9 סעתס  לעיל  השותק,  האח  מול  מיתשן,   .13
מיתשן בהפתש ול יצחק לאשת, אנו כותבים אותך מולדת: מסות על ספרות ישראלית, סקיבשץ 

סמאשחד, רל־אביב 1999, עמ' 200.
אף  אלא  ככשולר  תק  לא  בציבשת  גדשלים  חלקים  ברשדער  ונרפהס  סכיפשתים,  ישם  מלחמר   .14
ככזש ואפות סיס למנשע אר סרתחושרס, ידשעס כמלחמס וובתס אר סקשנהנזשה, תיהקס אר 
ס"אשפשתיס" ולאחת מלחמר וור סימים שסביאס לסרעשתתשרס ול מחאס פשליטיר שבהשפש ול 
דבת למספך פשליטי שלסהכם סולשם עם מצתים. כפי ומתאס אשדי לבל, מלחמר ישם סכיפשתים 
סיא גם קש ובת ב"משדל סוכשל ססגמשני" ברתבשר סיותאליר מושם ובס חדלש סמופחשר לורף 
פעשלס עם רפקידן סהמשי כהשכנשר חניכס לגישה שסקתבס שסחל רסליך סאינדיבידשאליזציס ול 
סוכשל, שתאש מאמתש "הדקים במשדל סוכשל ססגמשני: ססרנסגשר ספשליטיר ול מופחשר חללי 
מלחמר ישם סכיפשתים", ברשך מוס ומו שזאב דתשתי )עשתכים(, טראומה לאומית: מלחמת יום 
הכיפורים אחרי שלושים שנה ועוד מלחמה, מכשן בן־גשתישן לחקת יותאל שסצישנשר, ודס בשקת 

2008, עמ' 349-325.
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ואלשר אלש עדיין טעשנשר מחקת שבדיקס, לא תק מן סצד סהפתשרי אלא גם מרשך עניין בואלס 
"במס משעילס שמזיקס ססיהטשתיס לחיים", כלשמת מס מטתשריש ול ססיבט ססיהטשתיציהטי, 
מס רפקידיש שאילש צשתשר סשא לשבו בהפתשר סמדינס, ככל וסיא נשגער באיתשעי סמלחמשר 

סגשדוים אר קשתשריס. 
מכל מקשם, הפתש ול קשפתמינץ מנכיח בששדאשר אר מס וכביכשל נעדת כל כך מן סתצף 
סמֻגששן ול הפתשר סמלחמס בעבתיר.15 סשא עשנס על כל סקתיטתישנים ומשנס מיתשן, בעקבשר 
סמבקת סבתיטי מלקשלם בתדבשתי, כמאפייני תשמן סמלחמס סמשדתני: סרתכזשר בלעדיר בחזיר 
שבחששישר סחייל בס, סימנעשר מתביר מסתחבס אידיאיר שמפתונשר סיהטשתיר ול סששייר סקתב, 
סיצמדשר לדתכי מהיתס משגבלשר שיויתשר )לעשמר סמהיתס סמקיפס באמצעשר מהפת ישדע־
כשל(, סיעדתם ול תצפים היבריים שול רחשושר זמן שכיששן, שריאשת סמלחמס כמצב כאשטי 
שנטשל פות.16 שאף על פי כן, אין זס "תשמן", אפילש לא "תשמן מלחמס", אלא טקהט וכשרתרש 

מגדיתס אשרש כישמן. 

אין פיתשו סדבת ולא נכרבש יציתשר, שאפילש יציתשר פשפשלתישר, על חששייר סמלחמס. ולשוס מן   .15
סתשמנים וזכש בפתה הפית מאז סיששהדש בונר 2000 מעמידים במתכזם חששישר ול לשחמים מודס 
סקתב: תיאום כוונות מאר חיים הברש )לעיל סעתס 4( על מלחמר ישם סכיפשתים, אם יש גן עדן 
מאר תשן לום )זמשתס בירן, רל־אביב 2005( על מלחמר לבנשן, שתש"ח מאר ישתם קנישק )סשצאר 
שול  סתשמנים, ול הברש  מן  2010( על מלחמר סעצמאשר. וניים  ידיעשר אחתשנשר, רל־אביב 
קנישק, אף כרשבים, כמש הפתש ול קשפתמינץ, כעדשישר תטתשהפקטיבישר על חששישר סמלחמס ול 
מחבתיסם. אם פתה הפית מעיד על סרקבלשרם ול "הפתי איכשר" בקתב קסל סקשתאים סיותאלי 
סביקשתרישר  גבשלשר  אר  מותטטשר  אלס  יציתשר  סתי  חדו,  יותאלי  קנשן  ול  סעמדרש  שעל 
וסהפתשר סיותאליר עושיס להפשג בכל סאמשת במלחמשר: אמנם כל אחד מולשור סהפתים 
מראת אר תיושמי סאימס, סזששעס שחשהת סאשנים ובחששייר סקתב, שאף מבטא מסלכים ביקשתריים 
על סיבטים מהשימים ול סארשה סמלחמרי, אשלם אף אחד מסם אינש מורמו בביקשתר זש כדי 
לולשל מכשל שכשל אר עצם סלגיטימישר ול סמלחמס. נדמס וסספך סשא סנכשן שבהפתים אלס 
אחים  בקתב  סנשצתר  סמישחדר  סאינטימישר  שאר  סדמים  בתיר  אר  שלסאדית  לפאת  ניהישן  יו 
לנוק, אשלי אף לסרענג עליסן, באשפן סמציב אר סמלחמס כמחשז חפץ מקשדו, אבשד שנחוק. 
כך, למול, בתאישן ונעתך עם צאר הפתש לאשת אמת לום כי "עם כל סתגעים סטתגיים בהיפשת, 
סכריבס ולי באס מעתגס למקשם ולא סיירי בש, שמעתגס ול סדמשישר למקשם וכן סיש בש. יונס 
גם רחשור סחמצס ולי על כך ולא סיירי ום. עם כל סרשבנשר על כך וססרנסלשר סמדיניר 
ללשחמים  קנאס  בי  יו  עדיין  הרמישר,  ול  רחשוס  סירס  צס"ל  ול  שוברפקשד  גתשעס  סירס 
וחשש אר זס, קנאס ואלס לא סיש סחבתים ולי שולא זכירי לחששר אר סאסבס סעצשמס ביניסם, 
השג ול אסבס ואני בכלל לא מכית" )אתיאל ונבל, "עשלס ללבנשן: תאישן עם תשן לום לתגל 
הפתש   .)9–8 עמ'   ,2005 בנשבמבת   18 מקור ראשון, סובשעשן,  עדן'",  גן  יו  'אם  הפתש  סשפער 
ול הברש, סמבטא בתשבש אבל צשתב שנשגע ללב על חבתש סיקת ונפל בקתב, תצשף סרייחהשישר 
לכולים רפקשדיים קוים במסלך סמלחמס )ום סהפת תשמז בין סואת לכיולשן לבצע "ריאשם 
כששנשר" לכששנר סרשרח — ולב בהיהי שסכתחי בסכנר סטנק ללחימס(, אך אין בש כל ביקשתר על 
סמלחמס, על סתקע לס שעל רשצאשריס. סהפת מתבס — כמעט בכל עמשד שעמשד — בציטשטים מן 
סמקשתשר שמכרבי סקשדו סיסשדיים )תשבם סמכתיע בסקות לא איתשני(, שבכך נשטע אר סמלחמס 
עמשק ברשך סתצף סמרמוך ול ססיהטשתיס שסרתבשר סיסשדיר שמהפק לס תקע סקותי שסהבתי 

סמצדיק אר סרתחושרס בבחינר גֵזתר גשתל.
מיתשן, מול האח השותק, לעיל סעתס 9, עמ' 20.  .16
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ישמן סמלחמס ול קשפתמינץ מציג אר עצמש כלא־הפתשר שאף נכרב מלכרחילס כלא־
הפתשר.17 לצד ססרנגדשר סמשתגור שסמשדגור לנתטיב סמקשבל ול ריאשתי מלחמס עשלס ממנש 
גם סרנגדשר המשיס לקישם "הפתשרי" מקשבל, סמרגלמר בהיתשב למרשח אר קשתשריש במלחמס 
לכדי נתטיב ולם ויו בש אקהפשזיציס, רשדעס מרפרחר, קטעי סגשר שמחובשר, סרייחהשישר 
לדמשישר נשהפשר, דיאלשגים, ריאשתי מקשם שנשף — כל מס וסיס עושי לעושר אר סטקהט ל"תשמן" 
מלחמס עלילרי תיאליהטי )כפי ונעוס בהיפשתי חיים אחתים ממלחמר ישם סכיפשתים ותאש 
אשת בהפתים(. סטקהט כרשב בופס דיבשתיר לחלשטין, וקשפס שחושפס, דיששחיר גתידא, אמנם 
לא ישבוניר אך נטשלר תיגשו נהעת, חפס מצישתישר שללא ומץ פישט.18 גם סרגשבשר סמעטשר 
מאשד ונכרבש על סהפת עהקש בש כלא־הפתשר. כך, למול, זמן קצת אחתי פתהשם סהפת כרב 
חנן פתנק, נכס מלחמר ססרוס, ביקשתר בעירשן הארץ סמנשהחר כמכרב איוי לקשפתמינץ: 
"ישתם סיקת, ]...[ סחלטרי ]...[ לענשר לך באשרש אשפן, איוי שאינטימי. ממילא כל צשתר דישן 
אחתר בהפתך רעששר אר סמהת ובש".19 בסמוך דבתי אבקו לסציג "צשתר דישן אחתר" בישמן, 
גם במחית "עיששר סמהת", צשתר דישן ואכן תשאס בש הפתשר )כלשמת טקהט סמשוך אר רושמר 
סלב אל סמתקם סטקהטשאלי, שלאש דששקא אל סמהת שסמומעשר(, אך רחילס אבקו לעהשק 
בש כלא־הפתשר שלואשל איזש רביעס סשא מציב בפני סהפתשר. ישמן סמלחמס ול קשפתמינץ 
יומו כאן כמעין דשגמא סשפכיר לטקהטים סעשהקים במלחמשר, דשגמא סחשופר חשהתים 

חישניים ברשך סהפתשר שמחשץ לס שמצביעס, גם אם לא בישדעין, על רפקידיסם שמטתשריסם.
נדשן אפשא בהפת דתך סנשכחשר סעזס שסמרתיהס ול מס ואין בש. בניגשד למתביר 
סטקהטים סעשהקים במלחמס, לא נמצא על עטיפרש טנק, רשרח אש מטשה, שאף לא חייל במדים, 

אלא אר קשפתמינץ ספצשע בזמן אופשזש בביר סחשלים: 

בויחס וקיימרי עם קשפתמינץ סשא לא חדל לחזשת באשזני על סאמיתס "אני לא השפת", שתאש   .17
לעיל, סעתס 3. 

זיקרש ול סכשרב לרחשמי סאמנשר, שגם ום  למעוס, תק מקשם אחד בהפת מתמז קלשושר על   .18
סדבת עשלס תק כאשפציס "פישטיר" סנוללר מתאו. כך נכרבר סרעשתתשר לאחת ליל ספגזס: "אז 
ומרי לב וסעיניים בכלל עצשמשר / איזס אשת נכנה פראשם כופרחרי אשרן / איו פישטי סיס 

אשמת תאירי אר תמבתנדט מציית אשת" )עמ' 9(.
חנן פתנק, "קמרי שסתמרי אשרש, לסשציא אר ונינש מום", הארץ, הפתים, 3 בינשאת 2001, עמ' 1.  .19
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לא נמצא בהפת ושם הימן למניעים סמאפיינים מרגייהים צעיתים — פטתישטיזם, חיפשו אחת 
מטתס בחיים, חוו מועמשם בשתגני, תדיפר סתפרקאשר שאידיאלים ול גבתישר, שבקצתס, כל 
אשרם עתשצים ומֹשֶהס מציג כגשתמי משטיבציס לגישה שלמלחמס בקתב חיילים צעיתים.20 גם לא 
נמצא בש ושם דימשיים סמצייתים אר סמלחמס כמירשה נאצל שמתשמם נפו סמקדם רחשושר 
ול סרעלשר, וששישן, סרקדושר, סורייכשר לקשלקטיב — אש, לפחשר, כזס סמעניק מומעשר 
שרחשור וליחשר. קשפתמינץ אינש מקצס ושם מקשם לחדששר ס"אקון", אפילש לא כאידיאל 
ונובת, שסהימנים סמעטים ול צבאישר שמבצעישר משנכחים באיתשניס שבלגלשג: "בלחו עבתס 
סומשעס ובזיקים / בשנים אר גות סגלילים / גלילים נומע השדי לאללס / לי לא סיס אכפר 
בכלל" )עמ' 5(;21 "שסקתיין אמת, כשחשר צס"ל / שצמד סמילים סאלס נכנה לי לתאו שלא סתפס / 

כשחשר צס"ל, כשחשר צס"ל. זס נומע לי כמש כר / מיהטיר" )עמ' 7(. 

משהס, הנופלים בקרב, לעיל סעתס 6, עמ' 65.  .20
גות סגלילים, סמשתכב מגלילי מרכר צפים סמחשבתים ביניסם, נשעד לומו לצליחס מסיתס ול   .21
סרעלס. תעישן סגות זכס לסעתכס תבס שזיכס אר מפרחיש בפתה ביטחשן יותאל לונר 1972, 
אך בפשעל, בער סמלחמס, סשא סרפתק כבת במסלך גתיתרש אל קש סמים שאף עיכב אר סצליחס, 
שבכך סביא לאֵבדשר תבשר נשהפשר. בלקהיקשן ול מלחמר ישם סכיפשתים סשא מכּשנס "סאכזבס ול 
מלחמר ישם סכיפשתים", שתאש אירן סבת, זאב ויף שדני אותי, המלחמה: מלחמת יום הכיפורים, 
זמשתס־ כנתר,  סכיפשתים,  ישם  40 ונס למלחמר  במלאר  שמעשדכנר  1973, מסדשתס מחשדור 

בירן, דבית, סשצאר ידיעשר אחתשנשר, אשת יסשדס שרל־אביב 2013, עמ' 93.
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סטקהט מששרת סן על ז'תגשן צבאי בכלל שסן על אשצת סמילים שסמשוגים סידשעים ואפות 
לפגשו בכל הפת ועשהק במלחמר ישם סכיפשתים, גם בטקהטים סביקשתריים שסכאשבים בישרת — 
מילים שמשוגים ועצם אזכשתם לשקח חלק פעיל, גם אם לא במשדע, ברסליך סמירשלשגיזציס 
ול סמלחמס בהיני: משצב, מעשז, רעשז, אשגדס, חטיבס, מבצע, אתמייס, קול"ט, מח"ט, חפ"ק, 
אמל"ח, "רמהח", "בשדפוט", "לקקן", "סמזח", "טמפש", "היתישה", ״קש בת־לב״, "צית מכפלר", 
"צית לקהיקשן", שכש'. קשפתמינץ אינש מורמו כלל בקשדים ספשלקלשתיהטיים ועושיים להמן 

אשרש כחלק מססששיס שכהשכן ול סמירשה. 
חושב מזס, אין בהפת מידע על סמלחמס סחשתג מעבת לחששיס סאיויר שסמיידיר, 
אין סרייחהשר לרשלדשריס שלאחתירס ול סמלחמס: סישמן נקטע עם ספציעס שספינשי לביר 
סחשלים ב־18 באשקטשבת, ויוס ימים לפני וספהקר סאו נכנהס לרשקף. ס"מדינס" אינס 
נמצאר בתקע, לא כל וכן רחשוס כלוסי ול סורייכשר שזיקס ל"לאשם", זש ובנדיקט אנדתהשן 
תשאס בס מתכיב חישני בנכשנשרם ול בני אדם לולם בחייסם למען זתים גמשתים.22 אין קסילס 
מדשמיינר, גם לא בגתהר סמיקתשקשהמשה: אין ביטשיים ול אחששר לשחמים, ס"תעּשר" סידשעס, 
וג'שדיר לשאיה סתמן מראתר, בעקבשר אּבתם קתדינת שסתבתט ופיגל, כ"סגנס סחזקס בישרת 
מפני אימס כשבור" שסרמשטטשר נפויר בודס סקתב.23 סכשרב סשא אדם נטשל קסילס: "אני 
עמדרי במתחק מסם לא סיס לי כשח לכאפשר / שבכלל לא סכתרי אשרם" )עמ' 19(; "אני לא 
סכתרי אף אחד בגדשד סזס / בארי אליש תק חשדו שחצי לפני סמלחמס / שגם תק ברפקיד קות, 
סם סיש פלשגס ול סנדהס קתביר" )עמ' 22(; "בגלל ולא סכתרי אף אחד ום, סמקשם סיחיד / 
ונואת לי סיס באחשתי סתכב סמושנס ליד סדלר" )עמ' 25(. כך נחהם ספרח לסצדקס כלוסי 

ול עצם חששייר סמלחמס בבחינר כשת סמצתף ול סידידשר סגבתיר "סמקשדור בדם".24
אין "ישם סכיפשתים". קשפתמינץ מהתב היתשב משחלט לכנשר אר סמלחמס בום ונרנש לס 
סמשהדשר סתומיים שסרקבע ברשדעס סלאשמיר. סום "מלחמר ישם סכיפשתים" עשוס למלחמס 
דס־פשליטיזציס, מעניק לס גששן מירי, מעגן אשרס במומעשר, שבתשבד המשי ישרת גם בסצדקס 
סקושתס בגשתלש סייחשדי ול סעם.25 סום לשכד ברשכש סן אר אשפיס סקוס ול סמלחמס, 

אנדתהשן, קהיליות מדומיינות, לעיל סעתס 12, עמ' 38.  .22
 2004 רל־אביב  עשבד,  עם  זילבת,  ערליס  מאנגליר:  והחלמה,  טראומה  סתמן,  לשאיה  ג'שדיר   .23

)1992(, עמ' 40.
על ריאשתי אחששר סלשחמים בהפתשר סעבתיר תאש, למול, הברש, תיאום כוונות, לעיל סעתס 4;   .24

לום, אם יש גן עדן, לעיל סעתס 15.
כַא־סיהטשתיּשר  זיסרס  אתנדט  וחנס  למס  סמלחמס  אר  קשות  סכיפשתים"  ישם  "מלחמר  סום   .25
ומעמיד  מס   — לסיהטשתיס  מחשץ  אל  סיסשדים  ול  כסשצאס  סיסשדיר,  סעצמיר  סרפיהס  ול 
אר סקשתבנּשר סיסשדיר כמסשר יהשדיר, קבשעס שבלרי מורנס, "זסשר נצחיר ול טשב" סנפגער 
שפשגתשמים, שושלל כל רפיהס ול סיסשדים כהשבייקטים  ושב שושב בגלים חשזתים ול תדיפשר 
 Hannah Arendt, “Jewish History, Revised”, The פעילים סמוררפים בעיצשב גשתלם, שתאש
 Jew as Pariah: Jewish Identity and Politics in the Modern Age, Grove Press, New York
p. 96 ,1978. דשגמא הימפטשמטיר לרפיהס זש בסקות ול מלחמר ישם סכיפשתים נירן לתאשר, 
למול, במהס מאר אנדתס נסת ונכרבס כ"סהקר מהקנשר תשחניר" מן סמלחמס שפשתהמס בקשבץ 
סיא  סכיפשתים  ישם  "מלחמר  סמלחמס:  בעקבשר  חיפס  אשניבתהיטר  ויזמס  אקדמי  מאמתים 
לספתידס  שאין  נשהפר  בתאויר[  בהפת  למלאך  יעקב  בין  לסרגשוושר  ]סכששנס  פגישת־פניאל 
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תמז לעינשי סנפושר ונכתך בסתה שבסתג סתב ונזתעש, שסן אר סצשתך בחובשן נפו לאשמי, 
שיחד עם זס סשא גם תשמז לכך וסקשתבן סשעלס ככפתס על חטא ססיבתיה שלכן סשא קשתבן 
ולמעוס סקתברש יו מומעשר, סקתבס סמשצדקר בדיעבד. אם סקשתבנשר סשעלש ככפתס, סתי 
ערס, מווילמנש אר סמחית, אנש פנשיים ללמשד אר סלקחים ש"לסורפת" במלחמשר סבאשר. 
קשפתמינץ, במחאס, בשחת ב"אשקטשבת" — ום סמציין אר סזמן סועשני שסקלנדתי 
סתגיל, דף מקתי בלשח סונס, סום סאפשת ול סזמן סתיק, סחף מכל מומעשר ול גאשלס, 
וסשא גם סום ונרנש סמצִתים למלחמס )"ַחְתּבְ אשקטשבת"(. סבחיתס בום ונרן "סאשיב" 
למלחמס מבקור לבטל אר סמחיצס משליכר סושלל ובין סחייל סמצתי לחייל סיותאלי 
שלקבץ אר וניסם באשרש סצד, סצד סמשרקף. רמשנס אחר בהפת, ובס עשמד סכשרב משל 
קבשצר ובשיים מצִתים, בעיניים דשמעשר, מבסיתס כי סמלחמס אינס זש סניטור ביניסם: "סם 
נתאש מפשחדים כמשני / עיניים ענקישר, מפחדשר, / ]...[ / עשד ספצצס סרחילס / סם סשתידש 
אר סתאו כלפי מטס / אני סמוכרי לסהרכל / אחד מסם גם סמויך לסהרכל עלי / עיניים 
בעיניים, פראשם בכירי, דמעשר / סשא סהרכל עלי משפרע, / לא ידערי לסגיד מילס / כלשם, 
תק דמעשר" )עמ' 52(. גם ספהששדשנים ובחת לש קשפתמינץ בער ופתהם אר סישמן בפשתשם 
בארת "בננשר", "אחמד סעתבי סאמירי", מבקו לחרשת רחר סזסשר סלאשמיר, אשרס זסשר 
ובלעדיס לא רירכן מלחמס משדתניר. כזכשת, סישמן נכרב באשקטשבת 2000, בעצם ימי ססלם 
שסאימס עם פתשץ סאינריפאדס סונייס, בער "איתשעי אשקטשבת 2000", ובמסלכם נסתגש 
ונים עות מפגינים עתבים אזתחי יותאל שעשד אזתח פלהטיני מיתי כשחשר סמוטתס שמומת 
סגבשל, שבמקביל ללינץ' בתמאללס. מס סמומעשר ול ציתשף סמילים "עתבי אמירי" באשרם 
ימים ול תאויר סאינריפאדס סונייס? מצד אחד, סכינשי מתמז על קשתבנשרש סאשלטימטיביר 
ול זס ואין מי ויומע אר קשלש בציבשתישר סיותאליר, מצד אחת, סשא מצביע על קישמש ול 
ל סטמשן במעוס סכריבס ול קשפתמינץ,  מעין "אשיב פנימי" אש "גיה חמיוי" שעל סיהשד סמאֵכּ
סמבקו לכתהם בנתטיב סלאשמי ול סמלחמס שלעתעתש מרשכש. שמעל לכשל, סשא רשבע מארנש 
לחושב מחדו על סחלשקס סאשטשמטיר בין "עם" ל"אשיב", סמרבצער על פי קשדים לאשמיים 

משהכמים, שלסטיל בס הפק. 
נירן אפשא לתאשר אר ישמנש ול קשפתמינץ כאחד מביטשייש ול סלך סתשח סהפקני, 
סאנטי־מלחמרי שסאנטי־סתשאי ול הפתשר סמלחמס סעבתיר בוני סעושתים סאחתשנים, שאשלי 
אף כאחד ממבותיש סמשבסקים, למתשר ושלישרש. בסקות זס נירן לסזכית אר הפתיסם ול חגי 
ליניק שול יצחק לאשת — ואחדים מסם תאש אשת כבת בעושת סאחתשן ול סמאס סעותים, 
למול מישהו נפל )1996( שמספר מוות )2000( מאר חגי ליניק, עם מאכל מלכים )1993( 

מותותר ססיהטשתיס ולנש שלתאשר בס הרם אפיזשדס — טתגיר אמנם — אך אפיזשדס גתידא. אין 
לנרח אשרס בקני מידס ול 'חובשן סגשיים'. צדק בלעם בטענש, ובגשיים לא נרחוב. ססיהטשתיס 
ולנש אינס עשלס בחובשנם ול סגשיים, סשאיל שחובשנם לקשי. מלחמר ישם סכיפשתים, בחופס אר 
בדידשרנש, סשכיחס ואין סיא הרם אלמנט מרימטי במאבקן ול מעצמשר סעל. סיא וייכר לממד 
סאנכי, סאלשסי, סמטפיהי ול ססיהטשתיס ולנש. בדידשרנש בישם כיפשת רול"ד ]...[ סיא למעוס 
בארץ הקודש"  בבחינר מרן רשקף לעשבדס, סעלשלס לסישר טתגיר, ואין מדינס יסשדיר אלא 
)אנדתס נסת, "הלילר דתך לסיהטשתיס", ברשך אדית כסן שאפתר כתמשן ]עשתכים[, בצל מלחמת 

יום הכיפורים, אשניבתהיטר חיפס, חיפס רול"ש, עמ' 346; ססדגושר במקשת(.
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שעם רוחי גווייתי )1998( מאר יצחק לאשת — שאר חייל טוב מאר בעז נשימן )2001(, אשה 
בורחת מבשורה )2008( שנופל מחוץ לזמן )2011( מאר דשיד גתשהמן, נסיעה מאר יאית 
אהשלין )2011(, הקומדיה הציונית מאר כליל זיהאפל )2012(, שתבים אחתים. הפתים אלס 
מבטאים ביקשתר חדוס כלפי סרתבשר סמיליטתיהטיר סושלטר במסלכיס ול סמדינס שכלפי 
סיהטשתייר סמלחמשר ולס שמביעים פהימישר קשדתר סמהתבר לסציע נתטיב גשאל — כל זאר 

הביב סרקששס וסציע רסליך אשהלש שסרפשגגשרס עם מפנס סמילנישם. 

א יומן	.

אם כן, "אשקטשבת" איננש צישן זמן תיק ממומעשר. אשקטשבת 2000 — זמן כריבר 
סישמן — סשא גם משעד פתיצרס ול "מלחמס" חדוס. לנהיבשר סכללישר — סאינריפאדס 
סונייס — מצטתפשר נהיבשר איוישר: סכשרב ישוב בבניין סנרשן בויפשצים, מכשהס פיגשמים 
שיתיעשר בד הינרטי יתשק סמעלס בזיכתשנש אר מהכשר ספס סיתקתקשר ול סצששר סתפשאי 
בהשתשקס, ום סיס מאשופז במוך חצי ונס לאחת פציערש סקוס.26 בעבשתש, "אשקטשבת" סשא 
מהמן משבסק ול טתאשמס, סמזמין אר ספצערם סמשקצנר ול סהימפטשמים, אר כפייר סחזתס. 
באשתח פתדשקהלי, אזתשח סעדּשר באמצעשר מהמן תיק כמש "אשקטשבת" מרמלא בתיטשאלישר 
כמש־מיהטיר סממזגר עבת שסששס שמריכס אשרם ליחידס סאינהשפיר סאחר ול סטתאשמס, 
אלא ואין זש "טתאשמס לאשמיר", כפי ונסשג לכנשר אר מלחמר ישם סכיפשתים;27 זסש ייצשג 
טתאשמטי סמבקו לסרנעת מכל אפותשר ול סלאמס שניכשה אל מומעשר קשלקטיביר. סיחיד 

נשרת בבידשדש, זשעם, כשאב, מרתיה שמרתיע. 
לדבתי ז'אן לפלאנו שז'אן־בתטתאן פשנטאליה, "סטתאשמס מאשפיינר על ידי וטף גיתשיים 
וסנש משפתז ביחה להבילשרש ול סהשבייקט שליכשלרש לולשט בגיתשיים אלס שלעבדם באשפן 
נפוי".28 שאכן, אין צשתך לסכבית מילים באות לאשפיש סטתאשמטי ול סניהישן סנמהת בטקהט 
ול קשפתמינץ. כאן ניכתים כל הימניס ול מס ומכשנס "נשיתשזר קתב" )אש "סלם קתב"( — 
רחשור ספחד סעז שחשהת סאשנים, אשבדן סוליטס שאימר ססכחדס, ססיחופשר לאלימשר קוס 
שסצפייס במששר גתשטהקי. כל אלס מעשתתים בחֹששס הימפטשמים ידשעים: דיהשציאציס, נירשק 
סקותים סנשתמליים בין זיכתשן, ידיעס שתגו; פיצשל גשף—נפו שפיצשל סאדם מעצמש; פתיצס לא 
תצשניר ול זיכתשנשר טתאשמטיים אל סרשדעס, סכשפס חששיס־מחדו ול תגעי סאימס; צמצשם 

סמעתכר סתגויר שסחשויר לכדי קסשר שהבילשר עמשקס, שעשד.29
סזיכתשן סטתאשמטי איננש נשסג כזיכתשן תגיל אלא סשא נשוא אשפי "קפשא שאילם". סשא איננש 
מקּשדד בעלילס מילשליר שליניאתיר סנטמער בהיפשת חיים מרמוך אלא ברחשושר שברמשנשר 
חישר, רמשנשר בלרי נמחשר סחרשמשר בחשרם ול מששר. "ססרמקדשר סעזס ברחשוס מקשטער, 

סתקע לכריבר סישמן רשאת בויחס עם סמחבת, שתאש לעיל, סעתס 3.  .26
ומו שדתשתי, טראומה לאומית, לעיל סעתס 14.  .27

נשעם  מצתפריר:  הפסיכואנליזה,  של  המילים  אוצר  פשנטאליה,  שז'אן־בתטתאן  לפלאנו  ז'אן   .28
בתשך, רשלער הפתים, רל־אביב 2011 )1967(, עמ' 351.

סתמן, טראומה והחלמה, לעיל סעתס 23.  .29
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ברמשנס בלי סקות, מקנס לזיכתשן סטתאשמטי מציאשר מרשגבתר", קשבער סתמן שמצטטר בעניין 
זס אר פיית ז'נס, סטשען כי "מי וושמת תעישן מקשבע ול סרתחושר אין לשמת עליש ויו לש 

'זיכתשן'. ]...[ תק מטעמי נשחשר אנש מכנים אר סדבת 'זיכתשן טתאשמטי'".30 
באיזש מידס, אם בכלל, נשכל לתאשר בכריברש ול קשפתמינץ, כריבס ופתצס כמש באחר 
לאחת ונים כס תבשר ול אילמשר־קפיאס־עיכשב, "עבשדר זיכתשן"? שסתי כריבס זש אינס משצגר 
מס ומייצג ישרת מכשל אר עבשדר ססששס — ישמן. שעם זאר, סגדתר  כתיושמי זיכתשנשר־עבת אלא ְכּ
סטקהט כ"ישמן" אינס משבנר מאליס, לא תק מושם וזסש ישמן "אד־סשק" סמצטמצם לגבשלשריש 
ול איתשע מהשים אלא גם מושם ואחד סמניעים סבשלטים לכריבר ישמן סשא סדחף לאחשז 
באיתשע סחשמק, לסנציח אשרש בכרב שכך לומת אשרש בזיכתשן. כיצד נירן אפשא לסבין כריבס 
ישמניר ואינס מראתר איתשעים בסששס ול סכריבס אלא אר עצם פעשלר ססיזכתשר? סישמן, 
כאמשת, נכרב עותים שובע ונים לאחת סרתחושר סמאשתעשר סמרשאתים בש. איזש "מלחמס" 
סיא זש ועליס נהב סישמן? סאם זש סמלחמס וסרחשללס ב־1973, סאיתשע ססיהטשתי, זס ונכפס 
על סכשרב לקחר חלק בש כחייל צעית? אש ומא זשסי מלחמס סמרתחור בונר 2000, בעצם 
ימי סכריבס, מלחמרש ול סכשרב בזיכתשנשר סטשתפים אר נפוש? שאם אכן כך סשא סדבת, סאם 
נשכל לסשהיף שלתאשר כישמן טקהט סנכרב מרשך "דחף לזכשת"? אש, אשלי, סספך סגמשת — מרשך 
דחף לוכשח? דחף ועצם סכריבס סישמניר חשרתר רחריש כל סער שמכוילס אשרש מעיקתש? 

שאם אין זס דחף לזכשת אש לוכשח, מסש סדבת סמניע אר כריבר סישמן?
סראתיכים סכרשבים בתאוי ספתקים, ללא צישן סונס, מייצגים אר סרכרן זש בזש ול 
ורי וכבשר זמן ושנשר — זמן סחששיס שזמן ססעלאס על סכרב, זמן ס־reenactment, סביצשע־

מחדו ול סאיתשע וסכשרב אינש יכשל לסשרית מאחשתיש. כפילשר זש מרקותר לדבתיס ול קארי 
קאתשר' על סטתאשמס כ"פצע כפשל" סמרנס פעשלר היפשת כפשלס, סכתחיר שבלרי אפותיר בער 
שבעשנס אחר.31 סנתטיב סטתאשמטי, כשרבר קאתשר', מרנשדד בין מובת מששר למובת חיים, בין 
היפשת על אשפיש סבלרי נהבל ול סאיתשע לבין היפשת על אשפיס סבלרי נהבל ול ססיותדשר.32 
כך, ורי קשמשר סזמן סנשכחשר בטקהט ול קשפתמינץ מעידשר לא תק על ספיצשל ססכתחי בין 
"דמשר" לבין "מהפת", בין סאני סחֹששס לאני סמדששח, אלא גם, שבעיקת, על קתיהרן ול ורי 
פשנקצישר נבדלשר אלש זש אל רשך זש, קתיהס סמבטלר, כביכשל, אר סאפותשר לאחיזס חיצשניר. 
בהפתש טראומה בגוף ראשון חשקת עמשה גשלדבתג ישמנים שהיפשתי חיים סנכרבים מרשך 
היטשאציס טתאשמטיר ולב־ִלבס סשא חשהת אשנים קיצשני. גשלדבתג אמנם דן ברקשפר סושאס, 
במצב טתאשמטי תדיקלי שמרמוך ואין לסוששרש לסרנהשר קצתר משעד ול חייל בודס 
סקתב, שאף על פי כן סדישן בעצם סניהישן סישמני סטתאשמטי עושי ללמד אשרנש דבת־מס על 
פעשלר סכריבס ול קשפתמינץ. גשלדבתג עשמד על הריתס־לכאשתס סמשבניר בעצם סכריבס 
סטתאשמטיר: סכריבס בגשף תאושן מאפותר לכשרב ביטשי אינדיבידשאלי שבכך סיא מכשננר 
ושב שושב אר סאני, גם בעיצשמם ול סרנאים סקוים בישרת, אשלם אשרש אני סמרכשנן בטקהט 
מרפתק שמרבטל כל סער בול סחששיס סטתאשמטיר סקיצשניר, סמצמצמר שמעלימס אר קישמש 

ום, עמ' 55–56.  .30
 Cathy Caruth, Unclaimed Experience: Trauma, Narrative and History, The Johns  .31

Hopkins University Press, Baltimore, Maryland 1996, p. 3
ום, עמ' 7.  .32
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ול סאדם כהשבייקט: "סטתאשמס ]...[ מופיעס באשפן סתהני על עצם אפותשר סכינשן ול זסשר 
אנשויר כזסשר נתטיביר. במשבן זס, סטתאשמס פשעלר בכיששן ספשך לכיששן סרנשעס ול היפשת 
חיים ]...[. סטקהט מאתגן אר סמציאשר סנפויר שססיהטשתיר, שבס בער מדששח על ספיתשק 

סיהשדי ולס, שאף מגלם פיתשק זס ברשכש".33
סאדם סטתאשמטי כשרב אר סאני ולש מרשך מצב פתדשקהלי ול סיעדת השבייקט. 
קשפתמינץ מהפת כי לאחת כריבר פתקש סתאושן ול סישמן דיששח לקשתאי ספשתשם: "שאז נסתגרי".34 
לרחשורי, אין זס תק דיששח על קצש סמשחץ ול סהשבייקט עם פתשץ סמלחמס שעם תאוירש ול 
סניהישן סטתאשמטי אלא גם עדשר על סחששיס סמיידיר ול עצם זמן סכריבס, חששיס סמרעשתתר 
אל סאיתשע שמפעילס מחדו אר סמנגנשנים סנשונים ול סטתאשמס. תק בעידשדם סנמתץ ול 
קשתאי ספשתשם סמויך קשפתמינץ בכריבר סישמן שסהית אר עדשרש על משר סאני — שלמעוס 
עשתת אשרש לחיים. יו בכך סמחוס נשהפר לחישנישרש ול מתחב רקושתרי, ול קוב מהשת, 
ותק בנשכחשרש מראפותר מהיתר סעדשר שתק סשא עושי לסניע רסליך ול עיבשד סטתאשמס.35 
חשקתים תבים מזסיתים מפני כריבס מרשך סטתאשמס, כריבס נטשלר סקות סמוחזתר אר 
סיעדת סמשבן שסיעדת ססבחנשר )בין זמנים, מקשמשר שזסשישר( ואפיינש אר ססרתחושר סמקשתיר.36 

עמשה גשלדבתג, טראומה בגוף ראשון: כתיבת יומנים בתקופת השואה, דבית שמכשן סקותים,   .33
אשניבתהיטר בן־גשתישן בנגב, אשת יסשדס שבאת ובע 2012, עמ' 102–103. 

תאש לעיל, סעתס 3. בעבשדס מ־2003, ופשתהמס בבלשג ולש, צילם קשפתמינץ אר עצמש עצשם   .34
עיניים, כמר, שכרב: "סשא מר, תב טשתאי קשפתמינץ מר". ספהיכשאנליטיקאיר תשר גשלן כשרבר: 
"אם נקתא אר סטתאשמס כצשתס ול עדשר על סיעדתשר ניששכח לדער וזס מעלס על פני סוטח 
אר אחד סמופטים סבלרי אפותיים והשבייקט חי אינש יכשל לסביעם שבאשרס מידס לסרכששן 
אליסם: 'אני מר'. אנש חוים זאר ושב בטתאשמס ובס אנש ושמעים דיששח בגשף תאושן ול עדשר, 
דיששח סמתשקן על ידי סיעדתשרש מסמאשתע ואשרש 'חששס' סעד לעשמק" )תשר גשלן, "נשואי סהשד: 
מוריקס לעדשר, מממוי לפנטזמס", רסלינג, 7, 2000, עמ' 37-22(. בסמוך סמאמת ארייחה 

ושב לעבשדס זש ול קשפתמינץ.
בארת  פשתשם   — קשפתמינץ  ול  סטקהט  כריבר  ול  סממויים  סרנאים  תבים,  במשבנים   .35
ומגדית  כפי  סמתאיין,  ול  ססאזנס"  "עמדר  ול  סתצשיים  מאפייניס  אר  קיימש   — אינטתנט 
אשרס ספהיכשאנליטיקאי דשתי לאשב: "מוימר סמאזין סיא לסישר נשכח בלי לספתיע ]...[. באשתח 
פתדשקהלי, סמתאיין חייב אפשא לסישר לא משתגו, לא כשפס אר עצמש, שבס בער נשכח, פעיל, 
משביל ]...[. עדשר סיא רחינרש ול סהיפשת לסיומע; וכן תק כאות סניצשל ישדע וסשא נומע — 
סשא יעצשת כדי לומשע אר עצמש, לסאזין לעצמש. לכן, כאות זתם סובתים נקלו, סמאזין חייב 
לחזק אשרש שלעשדד אר קליחרש, אר ביטשיש סחשפוי" )דשתי לאשב, "נויאר עדשר, אש רספשכשר 
בפסיכואנליזה  בספרות,  העדים  משבר  עדות:  לאשב,  שדשתי  פלמן  ושונס  ברשך  ססאזנס", 

ובהיסטוריה, מאנגליר: דפנס תז, תהלינג, רל־אביב 2008 ]1992[, עמ' 79(.
 ;)9 מול האח השותק, לעיל סעתס  )מיתשן,  שידשי מזעזעים"'  מיתשן, למול, מהרייג מ"היפשתי   .36
אזתחי מבכתר "גיוס דינמיר צנטתיפשגליר" על פני "גיוס הטטיר צנטתיפטליר" בייצשג סושאס 
)הדתס אזתחי, "לייצג אר אשוששיץ: מחנס ססומדס שארתים חלשפיים במפר סזיכתשן", תיאוריה 
)חנן  ַא־פשליטיר  כחששיס  מ־1973  ססלם  על  כשרב  חבת   ,)178–171 עמ'   ,1996  ,8 וביקורת, 
86–95(, שגשלדבתג מבקת אר ספשאטיקס  2003, עמ'   ,84 זמנים,  חבת, "ישם כיפשת. זס בינינש", 
סמרמכתר להבל שמרענגר על כאב לא מעשבד, בניגשד לפשאטיקס איתשניר סהשדקר אשרש )עמשה 
גשלדבתג, "גשף, סרענגשר שאיתשניס בייצשג סהבל ול רקשפר סושאס", ברשך אשתיר מיטל שויתס 
הריש ]עשתכשר[, כאב בשר ודם: קובץ מאמרים על הגוף הסובל, החולה, המתענג, דבית שמכשן 
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טענס זש חשופר, בין סואת, אר הכנר סדס־פשליטיזציס סטמשנס בכריבס מרשך ססלם סמגלמר 
מחדו אר סעבת שמנציחס אר אשפיס סַא־סיהטשתי ול סחששיס, שעל כן מנטתלר אר סאשפק 
סארי שספשליטי סגלשם בס. דשמיניק לס קפתס, למול, מרתיע מפני סורקעשר נטשלר קשדים 
 (working through) ול סטתאשמס שמדבת בובחש ול סעיבשד )acting out( חיצשניים בספגן
כ"צשתס ול חזתס סמאפותר מידס ול אחיזס ביקשתריר בבעישר שוליטס אחתאיר כלוסי", 

שכן רסליכי ויפשט שבנייס ול השכנשר אריר:

במהגתר סעיבשד, סאדם מנהס לרפשה מתחק ביקשתרי מן סבעיס שלסבחין בין עבת, סששס 
שעריד ]...[. סשא ישכל לשמת לעצמש: "כן, זס קתס לי 'אז', זס סיס מכאיב, שמסמם, שאשלי 
אני לא יכשל לסרנרק מזס לגמתי, אבל אני קיים כאן שעכויש, שסעכויש סזס ושנס מאשרש 
'אז'". יכשלשר לסישר גם אפותשישר אחתשר, אבל סעיבשד סשא זס סמאפות לאדם לסישר 

השכן ארי שפשליטי.37 

כאמשת, בטקהט ול קשפתמינץ גלשמס סטעיס. בתשבש סשא נדמס כאילש נכרב בודס סקתב 
ממו, בעצם ימי ססרתחושר, בעיקת מושם וסכשרב כמעט אינש נדתו לצמד סמילים "אני 
זשכת ]ו...[".38 אכן, אין זס זיכתשן במרכשנרש סמשכתר לנש, שאף על פי כן, מקשמשר אחדים בהפת 
חשופים אר עבשדרס ול סרשדעס סמרבשננר באיתשעים ממתחק ביקשתרי מהשים: "תק לפני 
כמס ונים סבנרי למס אני ושנא ואנוים / מאחתים לפגיושר אירי / אני ושנא לחכשר. שום 
חיכינש שחיכינש שחיכינש לכלשם" )עמ' 12(; "כואני עשוס אר סהיכשם ול סישם סזס / עדיף 
סיס לי לסישר במקשם אחת" )עמ' 32(; "במבט לאחשת / לא אני סיירי אמשת לתאשר אר מצבי 
סנפוי / אבל למי יו זמן לתאשר מצבים נפויים כויו מלחמס? / רמיד כואני ושמע לאחת 
פעשלס צבאיר כזש אש אחתר / אר סקתיין מכתיז 'כשחשרינש חזתש ללא אבידשר בנפו' / בתשת לי 
ואף אחד מסחשזתים / לא עבת ושם בדיקס נפויר" )עמ' 35(. "כמעט כרברי וסבשקת עבת 

סקותים, אשניבתהיטר בן־גשתישן בנגב, אשת יסשדס שבאת ובע 2013, עמ' 100-62(.
דשמיניק לס קפתס, לכתוב היסטוריה, לכתוב טראומה, מאנגליר: יניב פתקו, תהלינג, רל־אביב   .37
2006 )2001(, עמ' 167. אר סמשוגים "ספגן" ש"עיבשד" ושאל לס קפתס מן סריאשתיס ול פתשיד, 
שתאש זיגמשנד פתשיד, "סיזכתשר, חזתס שעיבשד", הטיפול הפסיכואנליטי, מגתמניר: עתן תשלניק, 

עם עשבד, רל־אביב 2002 )1914(, עמ' 114-119.
קשפתמינץ נדתו למילים אלס פעמיים בלבד לאשתך סטקהט כשלש. בפעם סתאושנס סשא מראת   .38
אר סבתיחס חהתר סוחת בחשל בעיצשמס ול ספגזס: "זס סיס מריו לתשץ ברשך סחשל / סנעליים 
וקעש בש, לא סבטרי למטס / תק קדימס, אני זשכת ובחלק מסדתיכֹשר / לא חורי וקיעס ול 
סנעל / חורי קתקע משצקס, אני בטשח ואלס סיש / גשפשר, אש חלקי מכשנשר בתזל" )עמ' 28(. 
לזיכתשן כשח איתשני שמעששר סמציג באשתח ממוי שמשפתך כאחד קתעי גשפשר כ"קתקע משצקס". 
כך גם בפעם סונייס, ובס משבאר עדשר יויתס על סיזכתשר: "באחר ספעמים סצלחרי לומשע 
זשכת  אני   / בוטח   / ונעוס  ממס  לחלשטין  ושנים  וסיש  מסדיששחים  חשץ   / חדושר  מסדשתר 
/ כל כך מנשכת כל  / כך פראשם סגיח איזס עשלם חיצשני  ואליזבר טיילשת זכרס באיזס פתה 
כך זת כל כך משפתך / אליזבט טיילשת, אליזבט טיילשת" )עמ' 37(. אשרש מנגנשן אינששתטי פשעל 
גם כאן: דששקא חיי סרתבשר ול סאנשושר ס"נשתמליר", סממויכס בחייס, סם סנרפהים כזתים 

שכמשפתכים, שלא מציאשר סזששעס וסכשרב נרשן בס. 
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תגיל / ]...[ / שאני כשעה על עצמי עכויש, ואני בשתח ממס וסתגורי / כותאירי אר סמתאשר 
סאלס. לכאשתס זס מלחמס / שכוזס קשתס ישם שלילס שישם שלילס, ונים אחתי זס / אני אשמת 

על זס, תגיל" )עמ' 39(. 
כאן ניכתר פעשלרם ול מנגנשני סעיבשד, ססבנס ספתוניר שסלמידס — סן סעצמיר 
)מדשע אני ושנא לחכשר( שסן סחבתריר )סצשתך בבדיקס נפויר לסלשמי קתב( — סקשותים אר 
סחששיס לתשבדי מומעשר שכמש אשחזים בס לבל ריפשל אל רסשם סטתאשמס סותשיס בלב־ִלבס 
ול סחששיס מבלי יכשלר לסינרק ממנס. סעיבשד ניכת גם בעצם הידשת סמאשתעשר בתצף ישמני 
כמש־תיאליהטי )וכבת אין דתך לוחזת אר הדתש, כפי וסרקיים למעוס(, סמציע היפשת סמרקדם 
על פי עקתשנשר כתשנשלשגיים, עם סרחלס, אמצע שהשף. כך סשפכר סטתאשמס, למתשר מבנָס 
סכפשל, לכתשניקס איויר סטשענר אר מעוס סכריבס בקשדים סקותיים, גם אם מינימליים. 

נשכל אפשא לשמת כי ישמן סמלחמס ול קשפתמינץ סשא טקהט סמרנשדד בין ורי סאשפצישר, 
בין סספגן לבין סעיבשד: מצד אחד סשא מממו אר סכריבס כתיטשאל טתאשמטי ול כפייר 
סחזתס, ללא ושם מתחק זמנים, שמצד אחת סשא כשלל לפתקים עקבשר ול רשדעס סמרבשננר 
באיתשעים ממתחק זמן, ישצתר כתשניקס שמהדיתס אשרם בתצף היפשתי מהשים. שאשלם, אם נבחן 
אר סטקהט לא באמר סמידס ול מתחק סזמנים שפעשלר סזיכתשן אלא בזש סבשחנר אר פעשלר 
סייצשג ול סאיתשע, כלשמת אמר מידס סבשחנר עד כמס סטקהט "ושקע" בטתאשמס רשך שירשת 
על ֶסקות, משבן שסיהטשתיס, שעד כמס סשא מבקו לעצמש נקשדשר אחיזס חיצשנישר סמאפותשר 
סיחלצשר, שלּש תגעיר, ממנס, נתאס כי סמטשטלר נשטס במשבסק אל סקשטב סתאושן מבין סוניים.

למתשר ססהרייגשישר סחושבשר מן סַא־פשליטישר שסיעדת סאידיאשלשגיס שסקשדים סאריים 
ובכריבס סטתאשמטיר, אני הבשתס כי ישמן סמלחמס סקטשע, סמעשכב, סורשק שסמרפתץ ול 
קשפתמינץ מציע אפותשר טקהטשאליר — חד־פעמיר אשלי — למעוס פשליטי סנשלד דששקא בלב־
לבש ול סטתאשמטי־סאיוי. על תקע מציאשר הפתשריר ול טקהטים גדשוים במידע, בסקות, 
בנתטיב סיהטשתי, ב"ישתים שבשכים" ול הפתשר לאשמיר, דששקא סיעדת ססקות שססרתכזשר 
בהינגשלתישר סאנטי־לאשמיר, בקשתבנּשר סחששייריר סחתיפס ול סכשרב, סם סמומיעים זעקס 
אזתחיר, פשליטיר, וטתם נומעס.39 אני גם הבשתס כי באקלים סרתבשרי ול יותאל, סומער 
זעקשר מעין אלש, זעקשר "אזתחישר" סמרעלמשר במרכששן מודס סויח סלאשמי, דנס אר 

סטקהטים לושלישר שלסיעלמשר כמעט גמשתס מן סודס סהפתשרי. 

נירן לסביא דשגמאשר תבשר לסיעדתס ול רתבשר פשליטיר אזתחיר במדינר יותאל. על דשגמא   .39
תלששנטיר שמאיתר עיניים במישחד אפות לקתשא במאמת ול מיכאל פייגס סמנרח אר צמיחרן 
ול ורי רנשעשר "אזתחישר" מוני קצשר סקור ספשליטיר — "גשו אמשנים" ש"ולשם עכויש" — 
כרגשבס לסלם שלובת בעקבשר מלחמר ישם סכיפשתים. פייגס מתאס כי "גשו אמשנים" טוטוס 
אר סמתכיב סטתאשמטי ול סמלחמס, רפהס אשרס כחלק "נשתמלי" מן ססיהטשתיס ול עם יותאל 
)תאש לעיל, סעתס 25( שסורמוס בס כדי לחזק אר תעישן ססרייובשר בוטחים סכבשוים שלממוש 
בפשעל. גם "ולשם עכויש" לא סרתחקס למעוס ממנגנשני סלאשם, בסישרס רנשעס ונבנרס על 
ישקתרם סצבאיר )שסגבתיר( ול חבתיס, שבכך סיא סמויכס "מהשתר ול וימשו פשליטי בעתכי 
לזכתשן  אפותשישר  ורי  ססיא:  סנשתאס  "סמלחמס  פייגס,  מיכאל  שתאש  סיותאלי";  סבטחשניזם 

מלחמר ישם סכיפשתים", זמנים, 84, 2003, עמ' 70–85.
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סושלישר שססיעלמשר קושתשר, בין סואת, ב"פתדשקה סעד", סגשתה ומי וסיס עד 
לזששעס ממילא אינש כוית לעדשר, וכן, לכאשתס, בסישרש לכשד בטתאשמס סשא מאבד אר 
סקשדים סמאפותים דיבשת משהכם בקסילס. סטקהט סטתאשמטי מדגיו אר בידשדש ול סדשבת 
מעשלמם ול בני אדם שאר נעילרש ברשך סהשבייקטיבישר סהינגשלתיר ול חששיירש ספתטיר. כך 
גם במקתס ול קשפתמינץ: עצם סיצמדשרש סעקוניר לנקשדר מבטש כאפותשר יחידס לריאשת 
סאיתשע מעצימס אר אפקט סבידשד. אשלם סואלס אינס טמשנס תק ברנאי סדיבשת אלא גם, 
שבעיקת, בקישמש ול קוב, ול מתחב רקושתרי סמשכן לסאזין למס וסטקהט סעיקו ול 

סטתאשמס מציע לומשע מרשכש.
כשרבר ושונס פלמן: 

נויאר עדשר ]...[ בפני קסל קשתאים אש צשפים — סיא מעוס סחשתג מדיששח על עשבדס, 
על איתשע, אש מסרייחהשר ענייניר למס וקתס, נקלט שנתום בזיכתשן. סזיכתשן משעלס 
כאן באשב כדי לקתשא לזשלר, לסופיע על מאזין, לערשת לציבשת. ]...[ לסעיד פיתשוש 
אפשא לא תק להפת אלא גם לסרחייב לאחתים, למהשת אר עצמך שאר היפשת סעדשר בידי 
אחתים, לקחר אחריות — במעוס סדיבשת — על ססיהטשתיס אש על גתעין סאמר ול 

איתשע, ול מס ובעצם סגדתרש, רקפשרש שסולכשריש חשתג מסאיוי אל עבת סכללי.40 

מסי אפשא ססצעס ס"אחתאיר", סאזתחיר־פשליטיר, בעלר סרשקף סכללי, סנזעקר כאן מרשך 
סטתאשמס ול קשפתמינץ? סטקהט, כאמשת, צמשד כל סער לנקשדר מבט אחר, נצתף בכשת 
סחששישר סמצטבתשר ול סחייל ססמשם. אין בש מקשם ל"סגבסס", לאמיתס סנשואר מומעשר 
קשלקטיביר. תגע יחיד כזס נמהת לא בטקהט אלא בתאישן משקלט ונעוס עם סכשרב ב־2012 
שושלב בפהקשל ול התטם סדשקשמנטתי ול אתיק בתנוטיין שאליאב לילטי, כך ראינו, סמשתכב 
כשלש מהתטי חשבבים וצשלמש ביותאל במסלך סמאס סקשדמר. בתאישן זס מראת קשפתמינץ 
בקיצשת נמתץ מעט מן סחששישר סנמהתשר גם בהפתש, על תקע קטעי שידיאש וצילמש חיילים בזמן 
סמלחמס. שכך נחרמים דבתיש סמעטים: "שבונייס וסמחט נכנהס לי לרשך סששתיד, שסמשתפישם 
סרחיל לסופיע — נתגערי. יבתך אלשסים אר סמשתפישם. משתפישם לכל חייל! נתגערי".41 כאן 
מרבתתר סמומעשר סעמשקס ול סבחיתס במהמן "אשקטשבת", באשרס תיקשר ול זמן אפשת: זשסי 
בחיתס עקתשניר בטוטשו חשוים, באי־תאייס, כדתך לסרקיים בעשלם "ולאחת ססרמשטטשר". 
נשח מדי לפתו אמיתס זש כציניר גתידא; סיא קושתס בקותים עמשקים במרקפשר על סחשוים 
וקשפתמינץ מראת בישמן, כפי ונתאס לסלן, אך אינס משגבלר לרחשמי סעצמי אלא משצגר 

כסצעס אשפתטיביר "לטשבר סכלל": משתפישם לכל חייל, משתפישם לכשלם.42

ושונס פלמן, "חזתר סקשל: שואה ול קלשד לנצמן", ברשך פלמן שלאשב, עדות: משבר העדים   .40
בספרות, בפסיכואנליזה ובהיסטוריה, לעיל סעתס 35, עמ' 157; ססדגוס במקשת.

כך ראינו, ספקס: אתיק בתנוטיין; בימשי: אליאב לילטי, יותאל 2012.   .41
ססורמעשר ספשליטיר ול אמיתס זש משדגור אף ישרת לאשת ססבדל בינס לבין ריאשת סדבתים   .42
בישמן. על פי סעדשר בישמן, זמן קצת לאחת מרן סמשתפישם ביקו ספצשע עשד מוכך כאבים אך 
נאלץ  סשא  לפיכך   ;)61 )עמ'  סתדמס"  חשמתי  לקבל  יכשל  לא  "סגשף ולך  נענס בולילס, וכן 
שסן מן  זמן כפשל, סן מן סמלחמס  נירשח ללא רתשפשר מוככשר כאבים. כער, ממתחק  לעבשת 
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לכאשתס, זשסי בתיחס מפני ספשליטי; למעוס, זשסי בחיתס וסורמעשרס פשליטיר 
במפגיע. ססורקעשר בכפייר סחזתס, ססרעקושר על סיעדת מתחק, סיעדת פתהפקטיבס, 
סיעדת סקות, ססרעקושר לסיואת רקשע באשרש סמקשם, באשרס סרשפר, לא "לסחלים", לא 
"לסורפת" אלא לושב באשבההיבישר אל ספגיעס, אל ססלם — כל אלס משבאשר כאן כסצעס 
חדוס לפשליטיקס ול אי־עוייס. כי במקשם ובש עוייס פיתשוס סמוך סאלימשר, סמוך 
ססתג, סמוך ספחד, במקשם כזס, אי־עוייס, בלימס, עציתס שסדממר סמנשעים סן סמומיעשר 

אר קשלס סמשורק ול סטתאשמס.43 
ב־2003, זמן קצת לפני מלאר ולשוים ונס למלחמס, כרב קשפתמינץ בבלשג ולש:

גנתלים יקתים, כמס ואני ושנא אשרכם, רנש למשר בוקט כבת ]...[. שאין לכם טיפר אשמץ 
לורשק. לא לסגיד דבת ישרת לעשלמים. פעם אחר רעמדש בוקט שרהפגש אר ואשמתים 
לכם בפתצשף. פעם אחר אל רגידש מילס. פושט רקויבש. אנוים עשד צשתחים אר סאימס. 
רקויבש. אנוים עשד חוים אר חשהת סאשנים לפני סנפילס בובי. חלק לשחוים, לא 
ישדעים בדישק איך אשמתים צתחס. ראזינש. עזבש אר סטייפים ולכם, אר סתיושמים 
ולכם, אר סקשמבינשר ולאחת סמלחמס ססיא. קצר פחשר עשנג עצמי מסאגש ולכם. 
שאין. ]...[. שאני ושנא אשרכם על זס ואפילש פעם אחר ארם לא מהשגלים לורשק. רנש 
למהשייטים לדבת. רנש לצשתחים לצתשח. שאני ישדע וושם דבת לא יעזשת. סחגיגשר בפרח. 

קשפתמינץ מבקו מִארנש לעצשת, לעמשד במקשם, שלסקויב לקשל סזס. אין זש עציתס ספשהחר 
על סרביעס לפעשלס ומומעשרס פשליטיר. סעציתס סיא־סיא ספשליטי, מושם וסמציאשר 
ספשליטיר ואחתי סמלחמס, גם כעבשת ולשוס עושתים, מנכהר אר סמלחמס כל סער, מנצלר 
אשרס לצתכיס, מורמור בס לסכחור כל מס ונשרת לא פרשת, לא גמשת, מאחשת. לכן, כל 
"סרקדמשר" אל מחשץ למעגל סטתאשמטי, כל "סורלבשר" במצב סקיים, פיתשון שירשת על 
סקשל סאחד סמבקו לסיומע, כניעס למנגנשנים סמציגים אר סמלחמס כאיתשע השפי שוירשף 

פעשלס לא תצשני עם מי ורמיד יאפותש מלחמס נשהפר.

פני סחששיס ספתטיר סממויר —  על  קשפתמינץ אר סמומעשר סקשלקטיביר  סכריבס, מטעים 
סכאב סבלרי נהבל. 

שלא משבנר  גם אם אהשציאטיביר  אי־עוייס" ושאבר סותאס,  "פשליטיקס ול  זש בדבת  טענס   .43
מאליס, ממאמתס ול אן־ליז פתנהשאס, "השדשר גלשיים: הפתשר סחששיס סלא־נחובר — לקתאר 
ריאשתיס ול פעשלס נהשגס" )מאנגליר: ויתן בק, אות, 3, 2013, עמ' 240-209(. אמנם פתנהשאס 
ישצאר נגד ויח סטתאשמס מביר מדתוס ול קארי קאתשר' שנגד סדגור חששישר סֶחֶהת, סאשבדן, 
ססחמצס שקויי סייצשג, אך סיא גם עשמדר על ססיבט סחישבי ויו בחדילס מפעשלס אש בסימנעשר 
ממנס. מדבתיס אף עשלס ביקשתר נחתצר על סאינהטתשמנטלישר שספשנקצישנלישר סרשעלרנישר 
קשפתמינץ  ול  סישמן  מרנגדר".  ש"פעשלס  ארי"  "ממד  "עיבשד",  סרשבע  סביקשתרי,  סויח  ול 

מהתב אף סשא, בדתכש, לאשפני ס"סורפתשר" ורשבע סויח סביקשתרי. 
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א טקסט/	וף/ספרות	.

"משתפישם לכל חייל": סבחיתס ספשליטיר בטוטשו חשוים סיא רשצת ול סמרח סמשבנס 
בישמן בין תאייס לאי־תאייס, בין חיתושר לומיעס. סמלחמס נומער "ישרת מדי", נתאיר 
"ישרת מדי". סיא רשקפר אר סהשבייקט בוצף ול קשלשר שמתאשר ואין לסכילם. זש סעשדפשר 
סמרמוכר אל רשך סחיים ס"אזתחיים", אל רשך ס"פשליטיקס" ול סמצביאים וסיש למדינאים, 
למנסלים שלאנוי עהקים, שאל רשך הישטיסם ול מי ו"עשד צשתחים אר סאימס". סקתיאס 
לסדממס שלסחוכס כלליר קושתס בעשדפשר סומיעס שסתאייס ואינס יכשלס ולא לסבחין 
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בהיבשביס סמרמידים ול מכשנר סמלחמס סמושמנר, ונים לאחת וסמלחמס "נגמתס". בסקות 
זס, לטוטשו סחשוים אפקט מיטיב, מגשנן שמציל. 

ת סמהשנף לגדשד סנדהס קתביר. רפקידש בכשח נע בין סאזנס  ָ כזכשת, סכשרב סשא ַקּוׁ
לסיאלמשר — לסיצמד לקות, "לומשע אר סצעקשר" )עמ' 11( ש"לומשת על וקט משחלט" )עמ' 
16( — בדישק מס וסשא עריד לרבשע מן סגנתלים ב־2003. אני חשובר על דמשישר אחתשר ול 
ִתיֹשר, למול אילנס בהיפשתס ול עמליס כסנא כתמשן "באת  ָ ִתים בהפתשר סעבתיר, אש ַקּוׁ ָ ַקּוׁ
ובע ביתר סנגב" )סמרתחו במלחמר סעצמאשר( אש לאס/שתד בתשמן ורד הלבנון ול לאס 
איני )סמרתחו במלחמר לבנשן סתאושנס(, אש אפילש אבתם באשה בורחת מבשורה ול דשיד 
גתשהמן, ואמנם אינש איו חיל סקות אלא חייל משדיעין, אך בהצנר סקתב סבלרי נוכחר 
ולש יו למכוית סקות רפקיד מכתיע, חד־כיששני. ושב שושב חשזתר בהפתשר סעבתיר דמשרש 
ת סלא־מקשות", דמשר ושליר, אאשטהיידתיר שמנשרקר, ודששקא סיא סמשפקדר על  ָ ול "סַקּוׁ
ת כתשך בסאזנס שבחידשד חשוי סקוב, שִעמם סשא מעצים אר ססכתס  ניסשל סרקושתר. סֶקֶוׁ
בחשהת סאשנים. "סקוברי ישם ולם למלחמס דתך סקות / ניהירי לסבין איך בדישק זס סשלך / 
]...[ / כל אחד סיס לעצמש, / ]...[ / אין על מי לסיוען / אין ושם עתבשר ואם אסיס במצב 
קוס / מיוסש בכלל ישכל לעזשת. / ]...[ / ומערי אנוים ומבקוים למהשת ולשם אחתשן / 
לנוים שלילדים ולסם, שאחת כך סקות נשרק / ומערי רפילשר / ומערי בכי, ומערי נהישנשר 
ת נידשן  ָ לעשדד אר סבשכס לספהיק / שאחת כך ושב נשרק סקות" )עמ' 36–37(. ככל וסַקּוׁ
לומשע, כך סשא נידשן לא לסיומע, לסצטמצם עד לחיוס: "אני מתגיו כאב, אמתרי עשד פעם, 
ת  ָ סרכששנרי כאב נפוי, / אבל סשא כבת לא ומע / צתחשר סעיתש אשרי ושב" )עמ' 32(; סַקּוׁ
נרשן בעיצשמס ול טתגדיס ול חשהת קות: "באשרש ישם לא דיבתרי כלשם / עם אף אחד ]...[ / 
כלשם, מילס אחר / דיבתרי עם עצמי בלחו, / אני לא יכשל ישרת, / אני תשצס למשר, אני תשצס 
ללכר מכאן, / ]...[ / לחורי אר סום ול אמא ולי, / ביקורי ממנס לעושר מוסש / לחורי 
אר סום ול אבא ולי, / אבא בשא, אבא בשא / לחורי אר סום ול אח ולי. / לחורי ומשר 
ול חבתשר ולי / לחורי זישנים וסיש לי, / לחורי ויתים וידערי / ותרי לעצמי ויתי גן 

ילדים / כל סזמן לחורי" )עמ' 53–54(.
כדין סומיעס דין סתאייס. סהיפשת כשלש — היפשת ונפרח בסיחופשר למתאשר זששעס 
שמהריים בפציעס קוס סכתשכס בטוטשו סמבט — הפשג בהמלישרש סעזס ול חשו סתאייס. 
לאשתך סישמן מראת קשפתמינץ אר מאבקש סנשאו, סמשעד לכיולשן, לומשת על מעטפר סעין 
מפני פליורם ול סמתאשר סעשדפים ואין סמבט יכשל לואר: "כל סזמן מרחלפים סמהפתים 
ול ססתשגים / ובעס עות עותים שרועס ולשוים שחמיוס / לא ניגורי לתאשר" )עמ' 20(; 
"פגז וחלף / פגע בש. נואת גשף ללא תאו, ככס פראשם / חלק מסאנוים כיהש אר סגשף, שומש 
אשרש / בקדמר סנגמ"ו, על מעטפר סמנשע. / לא סעזרי לסביט, עצמרי אר סעיניים סכי חזק 
ואפות / לא לתאשר כלשם" )עמ' 26(; "תאירי לונייס אנוים ושכבים על סחשל, / שחלקים ול 
אנוים / ושכבים לצידם, ]...[ / ושב עצמרי סכי חזק אר סעיניים / אבל אז זס כבת לא עזת, 
תאירי גם כולא תאירי" )עמ' 27(. אני נזכתר במבטש פעשת סעיניים ול מלאך ססיהטשתיס 
סנואב אחשתס אל סעריד בעשדש נידשן לחזשר ברלי סגששישר שבגלי סחשתבשר סנעתמים במסתס 
לתגליש. "פחדרי לסהרכל לצדדים, / ניהירי לסישר חשל עד כמס ואפות / חפתרי בתגליים 
בשת" )עמ' 41(; "ובעס עות איו נסתגש לידי, למזלי סתאייס ולי סירס / מטשוטור / שלא 
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תאירי כמעט כלשם" )עמ' 60(. ברשך מרקפר סמתאשר, סאני סשא ומצטמצם עד כדי אי־נתאשר: 
"יאללס ארס, לא תשאים עליך ושם דבת / מס קתס לך? למס קב"ן?" )עמ' 33(; "ומיוסש 
יתאס תגע אשרי, בבקוס / לא יירכן ולא תשאים, / אני לא יכשל לסישר כאן ישרת" )עמ' 54(. 

ת סלא־מקשות, ול סחייל סבלרי נומע שסבלרי נתאס, שסיעדתם  ָ בדידשרש סגמשתס ול סַקּוׁ
ול סיזּשנים חשזתים ויאווש אר סהשבייקט כקיים, כרֵקף, כאחד, סם מוררפים פעילים בפיתשקש 
שבסרנפצשרש ול סאני/סטקהט/סגשף. תצף סמילים נקטע ושב שושב בושתשר סנקצצשר באמצע 
סמופט ללא מניע נתאס לעין, בריעשד ישמי סמרחיל בתגע כמש־מקתי זס אש אחת שמהריים 
בתגע כמש־מקתי אחת, ללא כל מחשיבשר למבנס סמחזשתי ול רנשעס מסרעשתתשר עד רתדמס 
אש ול סמסלך סישמי מבשקת עד לילס, פשתע לחלשטין אר רחשור סזמן שאר סמתחב סגתפי 
ול סדף. כך נשצת ישמן ובש השפי סושתשר, סחללים סלבנים שסדפים סתיקים "צשעקים בויא 
סוקט" )עמ' 15(, מנכיחים אר וריקרש אתשכר סזמן ול סדשבת ברשך פתצי דיבשתש סמרנום. 
סישמן: סקבץ לא תציף ול ימים תצשפים, טקהט וסשא רמשנר תאי ול גשף סשלך שמרפתק. 
במקביל, סגשף עצמש נעוס לישמן, חשמת סמעיד שמדששח על תיושמיסם סמכאיבים ול סימים: 
"סחלטרי ואני אעוס לי הימנים כמס ימים עבתש / בפחד ול נפילר ספצצשר / סיירי צשבט 
אר עצמי בתגל חזק / סכלל סיס, תק פעם בישם משרת לי לצבשט אר עצמי / זס סואית הימנים 

סמדבת נשרת נעשל גם אל נשכח ססבטחס לסוגחס שלביטחשן טשטאליים, "עין תשאס שאשזן ושמער". סעין 
רתאס ישרת מדי שסאשזן רומע ישרת מכפי כשחס. מרשך "אשקטשבת", רעתשכר צילשם ול ישתם קשפתמינץ, 

הדנאשר סאמנים, רל־אביב, אשקטשבת 2013; אשצתר: גליס יסב.
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כחשלים, שככס ידערי" )עמ' 22(. סששייר סגשף סולם, סגשף כתציפשר אחידס, נקטער כבת עם 
רחילר סמלחמס. כל ספגזס משלידס חששיס חיס ול גשף מפשתק שמבשרת סמוכפלר אר פיתשק 
סאיבתים סממוי ול סגשפשר ספזשתשר הביב: "סרעשתתרי זששעס / ]...[ / סנס סדם אז כאן צתיך 
לסישר סדשפק / יו דשפק אבל זס לא יד ולי אני בטשח / איפס סיד ולי? סנס יו דפיקשר לב, 
כאן שכאן" )עמ' 9(; סכשרב ממוו אר גשפש וכמש סשפקע ממנש, משנס אר איבתיש: "תגל, יד, 

אצבעשר, תאו, בות, בטן / עיניים, ויניים, כבד, מעיים, עצמשר" )עמ' 49(. 
כך נטששס מעין ולב־מתָאס אינששתטי, מסשפך. אם נחושב על סחייל במשוגים סלאקאניאניים 
ול ולב סמתאס נתאס ורחר וסילד, סחֹששס עצמש כחהת קשאשתדינציס משטשתיר שכאשהף ול 
איבתים מפשתקים, יחזס בדמשרש ובמתאס כצשתס ולמס שידמס אר אחדשרש סגשפניר סמרששס 
אר סיששצתשר סאני,44 רחר זאר נידשן סילד ס"ולם" לחזשר בסרנפצשרש שבסרפתקשרש לושתס 
ול איבתים מקשטעים. במקשם סמעבת ממציאשר רחשוריר ול "גשף מפשתק" אל סזיסשי סכשזב 
שסאוליירי ול סאני כזסשר רחשמס שמשגדתר, עשבת סכשרב מסלך מסשפך, מן סכזב ול אני 

ולם אל סאמר ספשלחר שסגתשטהקיר ול סגשף סמפשתק. 
ויאס ול סגתשטהקס בניהישן לסתכיב מחדו אר סגשף כולם מרשקן עושי איבתים־
איבתים: "ניגורי לתאשר איך נתאים סמרים / מקתשב, זס לא ספחיד אשרי, גם לא זיעזע / 
ישבו נפוי חורי, סרקתברי עד כדי תאייס / ול עשת ותשף / ספכרי חלק מסם לרנשחשר ישרת 
אנשוישר ול מרים / מצארי איבתים שומרי ביחד / ]...[ / לא ישדע כמס זמן עבתרי בהידשת 
סמרים / ]...[ / לא חוברי על כלשם / לא סבנרי כלשם, לא סתגורי כלשם / זס לא סיירי אני, זס 
לא קתס לי / זס לא אני והידת אר סגשפשר / שסאיבתים" )עמ' 45–46(.45 אולייר סאני סכשזב 
ומעניקס סמתאס מרחלפר כאן בסכתס אלימס שמאיימר בסיעדת סאני, באי־זיסשי סעצמי, 
בפיצשל שבניכשת מכתיע בין סאני לעצמש. מכאן שאילך, חלק בלרי נפתד מן סזששעס ול חייש 
סשא חשהת סיכשלר לוחזת אר סאמשנס סילדיר באולייר סאחדשר סולמס, שיחד עם זס, אשרש 
אשהף מקשבץ שקתשע ול איבתים מבשרתים סשא גם סרמשנס סולמס שסמדשיקר בישרת ול סאני 
סנשלד כאן, וסיא מומור לש ככפיל. לימים, בעבשדשר סצילשם ולש, סשא יחזשת שיכפיל, יחזשת 
שיברת איבתים מקשטעים, יורשל בִלבס ול סרתבשר ספתהשמיר, סרקושתריר, סנינשחס, דימשיים 

ול קתע ולעשלם לא ישכל לסראחשר.

לפלאנו שפשנטאליה, אוצר המילים של הפסיכואנליזה, לעיל סעתס 28, עמ' 706.   .44
ישם סכיפשתים נמצא בהיפשת "בתמן, למס  דשגמא נשהפר לפתקטיקר סעיהשק בגשפשר במלחמר   .45
ול  בישמנש  סמרשאתים  לאלס  דשמים  ממסלכיש  וכמס  דנקנת,  אמנשן  מאר  זס?"  אר  לי  עויר 
קשפתמינץ. בטשן התקהטי שמקאבתי מראת סמהפת איך בזמן סשבלר גשפשר ול חיילים סתשגים 
חיילים,  כמש  סהפהלים,  על  זקשפים  ]ססתשגים[  סחבת'ס  אר  "לסשויב  סמ"פ,  בתמן,  עליש  פשקד 
לסשציא מסקיטבגים אר סקהדשר ולסם, שלסניח אשרן על סתאוים. ]...[ היפשת מגעיל למדי, עם 
כל כרמי סדם, שאבת מתשטו פס אבת מתשטו ום, בשא לא ניכנה לפתטים ]...[. סרפקיד ולי סשא 
]...[ לדאשג לחבת'ס ולא יחהת לסם ושם דבת ]...[ פראשם בתמן משציא אר סתאו מסחלשן שצשעק 
אלי: ]...[ קדימס, ויתס בציבשת! ]...[ אז אני ישוב לי ום שות אר כל סויתים וותים כונמצאים 
עם ומשנס חבת'ס במואיר. אחינש סנסג, אחינש סנסג, הע מ־סת, הע מ־סת, לא תשצים סבירס 
תשצים ללכר סייטס ש־סבאנש ו־לשם עליכם שכל זס" )אמנשן דנקנת, ברמן, למה עשית לי את זה?, 
אדם, יתשולים 1982, עמ' 16–17(. כאן ניכתר סתיאליזציס סגתשטהקיר ול מירשה "סמר־סחי", 

סושבתר אר מנגנשן ססצדקס סגלשם בהמל לאשמי זס.
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רמשנשר מרשך "אשקטשבת", רעתשכר צילשם ול ישתם קשפתמינץ, הדנאשר סאמנים, רל־אביב, אשקטשבת 2013. בטקהט 
סנלששס לרעתשכס כשרבר סאשצתר, גליס יסב: "למתשר צבעשנישרם סעזס, סרצלשמים מנשקדים )מנשקבים( בכרמי 
וחשת־לבן, אם ול אזשתי עלטס שאם ול אזשתי קילשף, קימשט בפח, סצללס, חתיכס, הינשּות בשסק. בחלקם, זש וכבס 
נשצצר על גבי וכבס נשצצר פחשר. בחלקם סחזיר סיפס, סמשגור לעין סצשפס, מרפתקר, ומיים ותשפים ישובים 
על כרפי סמצשלמים כמעמהס. מרשך הך סליקשיים עשלס סזעם ספשליטי כלפי סמוטח סמשולם ול סצילשם שול 
סעשת, כלפי סבתיאשר. זש סילשלס פתטיר אלימס, רשלדס ול עיתנשר כתשניר במצב ול ויא מרמיד, חוו גדשל 
סמביא למעין תאייר־ירת. עשד שעשד עדשישר, טתדשר, סהששאשר שסוששאשר, גלשישר מרשקשר שאיבתים כתשרים, משפעי 

אבהשתד קטנים שמשפעי נחמס גדשלים נקלטים בעדוס במעין כלכלר צלילשר שעכיתשר".
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סכשרב, סחשזס לתאושנס במי סרעלס, נדסם מצבעם סכחשל סעז. זס סמתחב ולצדש 
סשא עשהק ב"הידשת סמרים" שמתכיב אר דמשר סזששעס ול סאיבתים סכתשרים סמחשבתים יחדיש: 
"וקט / משחלט" )עמ' 43(, "שאז זס סיכס בי כל כך חזק, צבע סמים ול סרעלס / כחשל מהשג 
ולא תאירי אף פעם, מים צלשלים / סמים עשמדים, לא זזים / שסגלים וסדשבתשר עשושר לא 
מייצתים בשעשר / כאילש חשל וט" )עמ' 44(. סמים סם מוטח דשמם, חלק שאטשם, ואינש מוקף 
לאנטי־נתקיה זס אר דמשר בבשארש. כאן, סדממס שאשטם־סתאייס סם ומכים בש בעשדפשרם. 
בסיעדת וקיפשר, שבסיעדת תחו שסדסשד, סרעלס סיא מתחב מבות מששר. בחיבשתש סקלהי על 
סכפיל מזכית אשטש תאנק אר סאמשנס סטפלס סעריקס כי אדם ואינש תשאס אר סורקפשר 

בבשארש צפשי למששר קתשב.46 
סאני זקשק למתָאס. ברשך סאישם על ולמשר ססששיס ניכתר סחריתס סמרמדר לאוו 
אר קישם סאני דתך תאיירש כמסשר ולמס ויו לס קששי מראת רשחמים שסיא רנאי לכך וסאני 
יזסס אר עצמש, וסתי סזסשר סיא רשצאס ול סזדסשר עם סאני סנוקף במתָאס אש בפני סאחת: 
"באשרש ישם לא דיבתרי כלשם / עם אף אחד ]...[ / ומיוסש יתאס תגע אשרי, בבקוס / לא 
יירכן ולא תשאים, / אני לא יכשל לסישר כאן ישרת" )עמ' 53–54(. בסיעדת מתָאס, סאני ישצת 
לש כפיל, דמשר־בבשאס סמוקפר לש אר עצמש. כך נע ישמנש ול קשפתמינץ דתך הדתס ול 
מפגוים עם כפילים ראשמים, למתשר סבידשד, סנירשק מסחבתים, סיעדת סלכידשר סמגשננר 
ובהשלידתישר — אש ומא דששקא בעטָים. כאן מומור ססכפלס כניהישן משוסס, לא משדע, 
לתפלקהיס עצמיר. על פי תאנק, אימר סמששר מביאס לסעבתר מטען סאימס אל דמשרש ול 
כפיל, בניהישן לחמשק מסופערס סעזס ול סאימס שלסינצל. אך סכפילשר נקותר גם למנגנשן 
סכפשל ול סטתאשמס, לפיצשל סמגשנן בין חששיס לידיעס, בין סאני לעצמש: "סקות סוני ואשרש 
סכתרי מקשתה סקות / סיס בג'יפ ספיקשד / סיינש מחליפים מילים תק במכוית סקות / ויחקנש 
בהיהמאשר אלק, ישתם אחד לישתם וריים ושמע / ישתם ושמע, עבשת. / ישתם וריים רגיד מס 
זס כל סדשבתשר סאלס? / ישתם וריים לישתם אחד רסתשג אשרי אם אני ישדע. / מס אשמתים 
אצלך / עבשת? / שאז ידענש ולפחשר ביטחשן ודס נמצא בקות / ונינש ומענש במכויתים / 
'לכל יחידשר ישתם, חדל קות. אני חשזת וניר, חדל / קות.' / נבסלנש. אבל לא ספהקנש" )עמ' 
23(. לילס אחד במאתב בחשל סשא עשבת על פקשדשר ססהששאס: "סבנרי וזס לא סשלך לסיגמת 
סלילס סזס / סרייוברי, שסדלקרי היגתיס. / טמבל, אידישט, חמשת, מנששל / ומערי לחיושר 
ובטח סרכששנש אלי / ]...[ / אחד סגיע אלי שעיון יחד אירי / לחונש אחד לוני. מאיפס ארס? / 
מחיפס. באמר? מאיפס בחיפס? / מסכתמל למעלס. איפס בכתמל? / מתשממס. בדישק מאיפס 
ואני, אמתרי לש / שסשהפרי, אז מס ארס עשוס כאן בכלל? / ונינש סרחלנש לצחשק, שלצחשק 

שליתשק / סכי בוקט ואפות" )עמ' 42(.
תאנק מזסס אר סכפיל כמתכיב רר־סכתרי, דימשי־צל־מכפיל־אני, גתהר כיהשי סמבטחר 
מפני סתה סאגש, ולילס אנתגטיר ול כשח סמששר. בין וקישמש דמישני )צל, נומס, סורקפשר( 
שבין ויו לש קישם עצמאי )כראשם אש אדם סדשמס דמישן חיצשני להשבייקט(, סשא קושת למקשתש, 
שסהשבייקט חו כעצמש שכאחת בער שבעשנס אחר שאף כבן רמשרס שבן אלמששר.47 גם פתשיד, 

 Otto Rank, The Double: A Psychoanalytic Study, trans. Harry Tucker, Jr., The University  .46
of North Carolina Press, Chapel Hill 1971 (1914), p. 61

 Milica Živković, “The Double as the ‘Unseen’ of Culture: Toward a Definition of  .47
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במהגתר דישנש ב"אלבירי", עשהק במשפעיס ול סכפילשר, מקתים ול סכפלר־אני, פיצשל־אני, 
סחלפר־אני, "סחזתס סמרמדר ול אשרש סדבת, סחזתס ול אשרם רששי פנים, אשרן רכשנשר, 
אשרם גשתלשר, אשרם פועים, אפילש חזתרש ול אשרש ום ]...[",48 שבסקות זס סשא מזכית אר 
עבשדרש ול תאנק שאר רפיהר סכפיל כ"ביטשח נגד וקיער סאני, 'סכחוס נמתצר ול כשח 
סמששר' ]...[ סרגשננשר מפני ססומדס".49 שאשלם, ססרגבתשר על סנתקיהיזם סתאושני סשפכר אר 
סכפיל "ממי ומאבטח אר מוך סחיים שאר סיואתשר סנפו למבותש סאלבירי ול סמששר".50 
כלשמת, סמעבת מן סולב סילדי, ולב ססרפעלשר שסוימשו בכפילּשר כסגנס, אל ולב "בשגת" 

ישרת, ערידס לספשך אר סכפיל לרמשנר אימים מזששיעס.
רנשעס זש, מרחשור סביטחשן סבירי שסמגשנן ומעניק סכפיל שעד סרגלשרש כמלאך מששר, 
מרמחור גם בתגעי סויא בהיפשתש ול קשפתמינץ: "]...[ תאירי טנק שסרחבארי בצד סאחשתי 
ולש, / מרחריש לידי יוב חייל מילשאים, סשא חייך / סיס לש ויעת אתשך, שאני נזכתרי בויעת 
סאתשך / וסיס לי לפני סגישה / סהרכלרי עשד, שתאירי וסשא כמש וסיירי לפני סגישה / אשרש צבע 
עשת, סיירי בטשח לידש, חוברי ככס אני / אחזשת לסיתאשר אחתי סוחתשת, ויעת אתשך / סיירי 
בטשח וסשא ושמע אר אשרס משזיקס ואני אשסב / לומשע, תצירי לואשל אשרש, אבל ורקנש / 
סשא סהרכל עלי, אני סהרכלרי עליש, / סיירי בטשח ואני תשאס אר עצמי בש" )עמ' 58–59(.

סמפגו עם סכפיל מרשאת כתגע סמיטיב ול ססרבשננשר סנתקיהיר במתָאס, ום פשגו 
סאני אר עצמש כאידיאל, תגע יחיד בישמן ובש סכשרב מהשגל לראת תצף בתשת ול עבת—סששס—
עריד — איך סיירי לפני סגישה, איך אסיס אחתיש. זסש תגע ובש סשא מתגיו "בטשח" — סכפיל 
לשבו אר דמשר סמגן מפני ססכחדס, ביטשח נגד וקיער סאני. כפי וכשרב פתשיד, אל סכפיל 
מהרפחשר "כל סאפותשישר לעצב אר סגשתל ולא משמוש, וספנטזיס מבקור לסיאחז בסן 
עדיין, שכל ואיפשר סאני ומחמר נהיבשר חיצשנישר ולילישר לא יכלש לצאר אל ספשעל, שכן 
כל סכתעשר סתצשן סמדשכאשר ועשתתש בנש אר אולייר סתצשן סחשפוי".51 סוימשו בכפיל 
מפיח באני רחשושר סגנס עד כדי סיאחזשר מחשדור ברקששס שברחשור וליטס. כך חשזתר 
להשתס סאוליס בדבת כשחש ול סתצשן סחשפוי )"סיירי בטשח לידש, חוברי ככס אני / אחזשת 

לסיתאשר אחתי סוחתשת"(.
זש סאוליס סמרנפצר עם ססרפשצצשר, כוסתגע סבטשח בחבתר סכפיל נפתץ באחר, עם 
סגשף, עם סטקהט, עם סלושן: "סכל סורנס בבר אחר, בונייס / סיס בסרחלס חשוך, כנתאס 
סרעלפרי, סתגורי ואני / נואב בקשנשה כלפי חשץ שניהירי לפרשח אר סעיניים / לתאשר, לא 
סבנרי כלשם / ידערי ונפצערי, לא יכשלרי כמעט לתאשר, / נכנהש לי תהיהים גם לעיניים סכשל 
סיס מטשוטו / ]...[ / סהרשבברי לתאשר מס קתס לאיו עם סויעת / סשא תכן לעבתי שאמת, 
יסיס בהדת. / קמרי שסתמרי אשרש, לסשציא אר ונינש מום, / ללכר לאיזס מקשם אף אחד לא 
סגיע לטפל בנש, / אשלי בגלל וספצצשר סמויכש / ומרי אר סידיים ולש על סכרפיים ולי 
שסרחלרי / לנהשר ללכר סתגורי וסשא קל, סשתדרי יד אחר ולי / לרפשה אשרש גם בתגליים / 

Doppelganger”, Linguistics and Literature, 2:7, 2000, pp.121-128
זיגמשנד פתשיד, האלביתי, מגתמניר: תשר גינזבשתג, תהלינג, רל־אביב 2012 )1919(, עמ' 64.  .48

ום, ום.  .49
ום, עמ' 65, שתאש גם תאנק, The Double: A Psychoanalytic Study, לעיל סעתס 46, עמ' 86.  .50

פתשיד, האלביתי, לעיל סעתס 48, עמ' 66.  .51
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לא סיש ום תגליים, סשא סיס חצי אדם, מסבטן למטס / לא סיס כלשם / סנחרי אשרש על סאדמס 
שתאירי, חצי אדם, בלי תגליים, / לא תאירי בביתשת, סתאייס סירס מטשוטור / אז סעבתרי יד 
על סבטן, אשלי טעירי בגלל סתאייס/ ולי. נגערי באיבתים חמים לא מצארי ושם דבת מרחר / 

להשף סבטן״ )עמ' 59–60(.
תגע ספציעס ספיזיר סשא סתגע ובש סאני נידשן להחשב על גבש אר קתעי סעצמי וניזשק 
ללא רקנס. לסישר חצי אדם. ידע סקתיעס סבלרי ספיכס מרנגו במילשריש סאחתשנשר ול 
סכפיל — "יסיס בהדת". כאן מרתחור סאינששתהיס. סמציאשר סקתשעס משרקר אל סמציאשר 
ס"רקניר", קשתער באחר אר מהך סרקינשר סמכהס על איבתים מדממים. "יסיס בהדת" פיתשוש 
יסיס קתשע, יסיס גתשטהקי, יסיס סתשה. "ולשוס ימים סיירי חהת סכתס, / על הף מששר", מהכם 
קשפתמינץ אר סישמן. "חצי ונס וכברי בביר סחשלים השתשקס בבאת ובע / עותים שובע 
ונס, בדישק עכויש, / חלפש מישם ספציעס / סמופט ואני סכי ושנא לומשע סשא / 'יסיס 

בהדת'" )עמ' 63(.
כך נע ישמנש ול קשפתמינץ ברנשער סתה כשללר מן ס"הרם" )סמילס סתאושנס בהפת( 
אל ס"בהדת" )סמילס סאחתשנס(. וניסם, סן ס"הרם" שסן ס"בהדת", קתשצים מחשמת אחד ובש 
סתגיל, סוגשת, סרקני, סמקשבל, סשא ותיתשרי שחהת כל היבס אש סצדקס מעצם טיבש. סשא איננש 

אלא סזששעס עצמס. סבטחר סחיים סיא אחר: לא יסיס בהדת.


