
שתיביןשובהמפגישטראומטיאירועבעקבותמתרחש

עטרה,שלבנהעדן,ביןגורליקשרויוצרהגיבורות

רחל.שלהצעירבנהעמיחי,לבין

מפגישברסלב,חסידשנעשהבתשובהחוזרעמיחי,

הדמוצאיםואלהמברסלבנחמןרביסיפוריעםעדןאת

התרחמסלולעלאותוומעליםהמתלבטתבנפשועמוק

נחמן,רביסיפוריאולםהחילוניים.הישראלייםמחייוקות

בתמאבידתו"מעשהוהמעיין""הלבמהם,שנייםובמיוחד

בענוספות.רבותבדרכיםהרומאןבמרקםשזוריםמלך",

נתיבאתמהדהדיםהםהחמקמקותהחידתיותלילותיהם

חידותאתלפענחחתירתןאתהגיבורות,שתישלחייהן

לזוזושלהןהגעגועאתתיקון,לולהמציאואוליהעבר

מצעמספקיםגםהםבניהן.אלשלהןהמורכבהקשרואת

שלהםהמעיין"האםשתיהן.שלהרגשלחייעשירמטפורי

עםשלההנישואיםבחייבעגמומיותעטרהמהרהרתיבש?"

משבר.עדשבאואלכס

רבדמשמתפקידכאןהממלאתנוספתקדומיםעלילת

הממביתשנשלחהתישלעזאזל,השעירפרשתהיאעות

הצוקמראשמושלךלהיותהכיפוריםביוםהמדבראלקדש

מביתהנשקףעזאזלהרהעם.חטאיעלבנפילתוולכפר

לקאותהשמשךהואולמעשהאדומיםבמעלהרחלשל

שלעוונותיועלכביכוללכפרכדיביתהאתבקרבתובוע

לגבורוהתנכרלמחתרתחבריהאתלעולהשהעלההעם

מזכרתדתמידלההואעזאזלהרדבמידהבהולהקרבתם.תם

חייהאתוקשרמשםהרחקלאשהתרחשהגורלילאירוע

מתגלגאבניםממפולתאותההצילכאשרמנחם,לחיי

מעשהיהודה.במדברטיולבעתתחתיהאותהשקברהלות

שלהשטחלפנימתחתהרוחשוהמתוחכםהצפוףהמשזר

סיפושלהדהודיםעשירתלמסכתמצטרףההווהעלילת

גבורהופרקיחסידיותמעשיותפולחן,ופרקיקדומיםרי

בארצו.ישראלתקומתעלהמאבקמןוהקרבה

הקבלות,שללעודביניהםיוצריםהסיפורקווישני

בולזה.זהחומריםמשאיליםוכמווהצטלבויותניגודים

עמידהשלפעמיםכמההחוזרתהסיטואציהלמשללטת

שלהחוק"שערמ"לפניבגלויהניזונהנעולה,דלתמול

המסתגרנואללהגיעבניסיונותיהנחסמתרחלקפקא.

שנהשבעיםכעבורנתקלתועטרהלראותה,ומסרבבביתו

שלהנעולביתהאללהבקיעבניסיונותיהדומהבמחסום

שיהמידרדרותהאבניםתמונתבולטתמידהבאותהרחל.

נעשיתהיאאבלנו,למרחלביןשהפגישהבתאונהסודה

להזיותיהגםפלאבאורחוחודרתבזיכרונהקבעשללסיוט

מישוראלמירושליםהיורדבכבישהנסיעהעטרה.של

השתייםשלבחוויותיהןבבלידדעתומצטיירתחוזרתהחוף

כבישבאותוהסכנותרבתהנסיעהפרשתמצטרפתואליה

ומותהשמירעטרהבשםצעירהנהרגהמהןבאחתב-8491.

רחלעםחייואתשהחריבאשמהשלמשאמנועלהטיל

מודעתשאינהבתו,שלבשמהאותהלהנציחאותווהניע

ניתןמידהבאותהעליה.שהוטלהזיכרוןשלהכבדלמטען

בשיקוםעטרהשלהמקצועיעיסוקהביןהקשרעללעמוד

הרסשלתרבותבתוךמשומרותעברפיסותשהםבניינים,

שנטלההמאבקלעלילותרחלשלהיצמדותהלביןומחיקה,

לגיבוחיהכאנדרטהעצמהאתמציבהשהיאתוךחלקבו

כפייתיתבחזרתיותשמותיהםאתומשננתוחוזרתלח"ירי

השיכחה.אליתפוגגושלאכדי

למשלהתבוננות,זוויותעודלהוסיףאפשראלהעל

שאבההחיים""שאריתשבספרהכשםהביוגרפי.הרובד

אמה,משפחתשלההיסטוריהמןחופנייםמלואשלוצרויה

ניהיאכאןכנרת,וממייסדיהשנייההעלייהלחלוציבת

לח"יאיששלו,מרדכיאביה,שלחייומפרשתבגלויזונה

בכתיבתשהחלהלפניקצרזמןלעולמושהלךבצעירותו

אחרלהתחקותמהרצוןגםנולד"פליאה"ואוליהרומאן,

האותנטיתמהותולהבנתלחתורואישיותו,חייוחידת

בהקשבספרהנבחניםהיסודממושגיהיא("אותנטיות"

נישואיומפרשתשנשאבוקוויםכאןשישודאישונים).רים

משלה,מוניטיןבעלתמרשימהלאשההקצריםהראשונים

ביןהגבולקועוברהיכןלתהותמוזמניםכמווהקוראים

הבדיון.ממלכתלביןמעטאךהידועההמציאותיתהפרשה

להעמידניתןהביוגרפיהרובדשלהקונקרטיותמול

האנגליתכותרתוברומאן.השזורהמטאפיסיהממדאת

הגרדהתרגוםכותרתלכךובדומה,etaFהיאהספרשל

ורחלעטרהואכן,.laskcihcSבשםאורראהשכברמני

חייהן,מסלולשלמשמעותועלבדרכהאחתכלתוהות

מוכתבהואהאםאותו:המנווטיםהמפליאיםהצירופיםעל

עשרותבספרחוזרתגורל(המלהנעלמיםגורלכוחותבידי

לצירופיםפשרלהעניקהחותרזההואשהאדםאופעמים)

בעמודהמשך



המודלקיםמוקדיהאלנועזזינוק
הפנים־ישראליתהעימותזירתשל
דומהשלו,צרויהשלהשביעיהרומאן"פליאה",

המרהיבהלשוניבעיצובובמורכבותו,קודמיולששת

למערכיםמשפחתיתהווהעלילתביןבמתחובעיקר
ומיתולוגייםהיסטורייםספרותיים,מטפוריים,
מסתמןזאת,עםובסמוי.בגלויאותההמפרנסים
בפשטות,זאתלומרואםדרמטי,חידושלדעתיבו
צרויהשלהראשוןהפוליטיהרומאןלדעתיזהו

מקוראיהרביםשתפתיעאמירההמכילשלו

עמודים2021,278ספרים,כתרשלו,צרויהמאתפליאה,

הולעמןאבנר

"פליאה",שלו,צרויהשלהשביעיהרומאןוראיד—
TS1$$הקוד!TS1$$הקוד־ספריהמוכרים.וחומריםנושאיםבויזהו

$DN2$!הקוד$DN2$כאב"עד(1993)עמדתי"מ"רקדתיבפרוזה,מים"

בד־ובחנואינטימייםיחסיםבמערכיהתמקדו,(2015)

קות

$TS1$בדקות$TS1$

$DN2$בדקות$DN2$מופעיםבשללרגשחיישלוריאציותעילאית
זוגיותובגידה,נאמנותותשוקה,אהבהשלוצירופים

בגבולותזאתכלמשוחררת,אומדוכאתנשיותוהורות,
לפנימתחתלהתפרק.המחשבתאוהשלמההמשפחה
ספרותיים,הדהודיםשלעשירהרשתבהםנבנתההשטח
תנ"כייםתשתיתלסיפוריהקוראאתהשולחיםמהם

תרבותשלמופתליצירותהמפניםומהםתלמודייםאו

בעומקם.המחלחליםקדומיםלמיתוסיםאוהמערב
היסטורייםאירועיםעלמרמזיםשהרומאניםבמידה

אקטואליים,פוליטייםהיבטיםמכיליםאוולאומיים
למהל־אנלוגיהאוהנמקהכרקע,נתפשיםאלההרי

כיהן

$TS1$למהלכיהן$TS1$

$DN2$למהלכיהן$DN2$הסיפורומוקדלעצמה,כמטרהולאהדמויותשל

הם,כאלההפרט.שלהאישית־הקיומיתבספירהנותר

אתשניםלאורךהמלווהטרורבפיגועהפציעהלמשל,

ההיסטוריהפרקיאו"כאב",גיבורתאיריס,שלחייה

גי־דינה,שלמשפחתהשחייהציונית־ההתיישבותית

בורת

$TS1$גיבורת$TS1$

$DN2$גיבורת$DN2$בהם.אחוזיםהחיים","שארית

תיאורמצויבמוקדוב"פליאה".גםהדברכךלכאורה

ובן,אבאאמאקטנה,ישראליתמשפחהשלורגישעשיר
עטרהקודמות.משפחותשתישלחורבותיהןעלשנוסדה

ובעלהחמישים,כבתחיפאיתשימוראדריכליתרובין,
בזוזהדבקובגמלאות,לסוציולוגיהפרופסורסדן,אלכס

סוח־בתשוקההסיפורשלההווהזמןלפנישניםיובלכחצי

פת

$TS1$סוחפת$TS1$

$DN2$סוחפת$DN2$הקודמות.משפחותיהםאתבחטףלפרקאותםשהניעה

זוגםובניהראשונים,מנישואיהםבןולאלכסבתלעטרה

מצויעדןהמשותףבנםברקע.הםאףנוכחיםהקודמים

בקומנדושניםארבעבןתובענימשירותשחרורועל־סף
להוריו.ברוראינושטיבובמשברונתוןהימי

צירופיםשלושההחדשההמשפחהבתוךנוכחיםכך

נותרו"תמידעטרה:וכדבריהוריו,ושניילדשלשונים

מהעלהיהותמידשלהםהמשפחהבתוךמשפחותשלוש

שליותרהשלם"המשולשכיאםלהתווכח",אולכעוס

ואתאלכסאתאותה,המכילזההואבלשונה,המשפחה",

ואתשעשווהנמהר""היהירהמעשהאתהמצדיקוהואעדן,

אותו.ליצורכדילזולתםשהסבוהכאב

שלםטיפוסירומאןלפרנסהזההיחסיםבמערךדי
שבעביןהנארגהמורכבהמטווחעלשלו,צרויהשל
לסי־נתונההלבתשומתעיקרבו.הכלולותהדמויות
פורם

$TS1$לסיפורם$TS1$
$DN2$לסיפורם$DN2$שסערתהדרךאחריולמעקבואלכסעטרהשל

עלממושכיםנישואיםחייהניבההראשוניתהתשוקה
המ־עמוקהאינטימיותבהםישומורדותיהם.עליותיהם

תעצמת

$TS1$המתעצמת$TS1$

$DN2$המתעצמת$DN2$ואושרשלמותשלרגעיםואובדן,אסוןבמצבי

חרטהוגילויישוחקת,שיגרהאוסוערותמריבותבצד

שאמהאביגיל,הבתכלפיבעיקרמופניםאלהואשמה.

1ולק1בםקיערן

הג־חווייתאתממנהששללהעללהתייסרחדלהאינה

דילה
$TS1$הגדילה$TS1$

$DN2$הגדילה$DN2$הרמונית.במשפחההוריהשניעם

בתוךאחדציראלאאינוכאןשתוארמהכלאבל

עטרה"ש"פרקימשוםבהרבה,מורכבסיפורימערך
הפרקיםתשעתוהםהרומאןמןמחציתרקתופסים
נמ־האחריםהפרקיםתשעתפרקיו.י"חמתוךהזוגיים

סרים

$TS1$נמסרים$TS1$

$DN2$נמסרים$DN2$תשעיםכבתאשהרחל,שלנפשהמתוךלסירוגין

היתהלעצמאות,המאבקבימיכן,לפנישנהשבשבעים

שניהםעטרה.שלהמנוחלאביהקצרהתקופהנשואה

אותהשנטשעדעזהבאהבהוצמודיםלח"ילוחמיהיו

אחת,נישואיםשנתאחריגחמהמתוךוכאילובחטף
צלחו.לאהנעולהדלתועללהתדפקניסיונותיהוכל

שהוסתרהההיאהפרשהעלמעטרקידעהעצמהעטרה

רוביןמנחםאביהמותלפניאחדיםחודשיםאולםממנה,

דימהשיטיוןבדמדומישרויבעודונודע,מוחחוקר)מנו(,

האיחודעלשמחוכהנעוריואהובתאתבעטרהלראות

לאמעולםשבתוברוךלבואתלפניהשפתחעדביניהם
רחלאתלמצואאומרגמרהמותואחרילשכמותו.זכתה

ישי־אלמנהאותה,איתרהמאמציםולאחראותה,ולדובב

שה

$TS1$ישישה$TS1$

$DN2$ישישה$DN2$שפתעלאדומים,מעלהבעירבביתהבנים,לשניואם

לזוזונמשכותהשתייםמייסדיה.ביןשהיתהיהודה,מדבר
אתלסכלהמאיימיםותקלותשיבושיםאףעלנעלםבכוח

הצירעלושובהלוךנעותורחלעטרהביניהן.הפגישות

שלסיפורםמשוחזרואט־אטלחיפהאדומיםמעלהבין

ומעלילותיהמתולדותיהבפרקיםהמשולבומנחםרחל
לח"י.מחתרתשל

לה,המוקדשיםהפרקיםמתוךמצטיירתעצמהרחל
האבותמתקופתיצאהשכאילוכדמותעטרה,מעיניוכן

מלכהמעיןוהיאחתומותספינקספניפניהוהאמהות.

כסף.שלככתרראשהאתהמעטרתבצמתהקדמונית
האציליים,פניהבתוויהעברמןהגיחהכמוכולהכל
הקנאיתבחומרההסגפנית,בארשתהפשוטים,בבגדיה
לח"ינופלילחבריההעזהובנאמנותהאותההאופפת
הסיפורבמקרהלאאובדנם.עללקונןחדלהשאינה

בדרךלחםבית"בשדמותהשירמןציטוטיםשזור
אמנורחלעלשפירא,קונסטנטיןאבאמאתאפרתה"

אלצעידתהכדיתוךבניהעלומבכהמקברההמגיחה

תפקידבסיפורממלאתלחםביתוהרימזרחה.הירדן

בונחבשולח"ישאסירותהכלאאתרהיארב־משמעות:

של־הנוראיםהפיסייםהתנאיםאףעלרחלחוותהושם
מות

$TS1$שלמות$TS1$
$DN2$שלמות$DN2$למחתרת.חברותיהבמחיצתחוזרתבלתינפשית

שלואישיותהחזותהביןמקבילותשללבונההסיפור

בחרהמפושעלהמדברשלההרריתצחיחותולביןרחל

בהשאחזההנלהבתהתזזיתמןכחלקביתה,אתלהקים

מחולוןלעקוראותהוהניעההימיםששתמלחמתאחרי
מעמידיםאלהכלההררית.הגזירהארץאלהחוליןעיר
רקעקלקלהבדרךאךעטרה,שללעולמהחריףניגוד
נעוריהאהובשלבתובעינימשיכתהכוחאתמגבירים
השניים.מנישואיו

חודשיםעל־פניהמתמשכתההווהעלילתמאחורי

זיכרונותיהןמתוךהנמסריםעברפרקינוכחיםאחדים
השמורהמרכזיהמקוםומתבררהגיבורותשתישל

לי־ונהפךרחלאתשנטשהמתנכרהאהובלמנו,אצלן
מים

$TS1$לימים$TS1$
$DN2$לימים$DN2$העלילותשתיביןהאיחודלעטרה.מתעלללאב



הפנים־ישראליתהעימותזירתשלהמודלקיםמוקדיהאלנועזזינוק

מעמודהמשך

לק־כמההעטרהחייו.עלילתאתהמרכיביםהמקריים
רבתה

$TS1$לקרבתה$TS1$
$DN2$לקרבתה$DN2$המ־גורלןפליאתאתאתה"לחלוקכדירחלשל

שותף",

$TS1$,"המשותף$TS1$

$DN2$,"המשותף$DN2$חייםתפישתלעטרהלהנחילמבקשתרחלואילו

היפהפהבניסוחהגורל.שלהמאגיהמןהנזהרתמציאותית

בתי,לגורל,להפוךלמקרהתניחיאל"אנאהמחברת:של
וילעגוסדרכליפרעותמידהיינו,ואקראייםמופקריםכי
אובדן".מכלהםעזיםכךמשוםודווקאפשר,לכל

כאןהמזומןהעשירהמרכבהממעשהטפחרקזהכל

הסתםמןיניבשלפנינוהמשוכללהרומאןלקוראים.

ויצויןקודמיו,להםשזכוכשםרחביםפרשנייםדיונים
יגאלמאת(2017)נמר"במכנסי"מקוננתהספרבמיוחד

שיטתיתפרשנותהמציערשקסונופרצורשישוורץ,

לששתדומהאכן"פליאה"שלו.שלהרומאניםלמכלול

ובעיקרהמרהיבהלשוניבעיצובובמורכבותו,קודמיו
מטפוריים,למערכיםמשפחתיתהווהעלילתביןבמתח

בג־אותההמפרנסיםומיתולוגייםהיסטורייםספרותיים,

לוי
$TS1$בגלוי$TS1$

$DN2$בגלוי$DN2$.ואםדרמטי,חידושלדעתיבומסתמןזאת,עםובסמוי

הראשוןהפוליטיהרומאןלדעתיזהובפשטות,זאתלומר
מקוראיה.רביםשתפתיעאמירההמכילשלוצרויהשל

בזי־ישירבאופןנוגעאינו"פליאה"גםלכאורה

רה

$TS1$בזירה$TS1$

$DN2$בזירה$DN2$האק־ומאפייניהאירועיהעלהישראליתהציבורית

טואליים,
$TS1$,האקטואליים$TS1$

$DN2$,האקטואליים$DN2$נוקבותאמירותטמונותהעקיפיםבמבעיואבל

הישראליתהחברהאתוהמשסעיםהמעצביםהכוהותעל

העולםדרכה.המשךאתהמסמנותהעומקמגמותועל
ובס־הגיבורותבשתימגולםוהואלשנייםהצויהסיפורי

ביבתן.

$TS1$.ובסביבתן$TS1$

$DN2$.ובסביבתן$DN2$שניביןנמתחלאורכונעותשהןהגיאוגרפיהציר

מזמיניםבגווניםהמצטיירתבחיפהנטועהעטרהקטבים,

ירוקואדישלהעליוןבקצהוממוקםוביתהוירוקכחולשל
שהיאאדומיםמעלהתושבתרחל,הים.אלמערבההגולש

אתמכילהועניין,דברלכלירושליםשלמזרחיתשלוחה

מזר־משקיפההיאמביתההמדבר.שלהסגפניתהצחיחות

חה

$TS1$מזרחה$TS1$

$DN2$מזרחה$DN2$הווייתםבכלהמנוגדיםמואב,הרישלהחוםהצוהבאל

הכרמל.רכסשלהדשנהלירקותו

התגשמותאתהמגלמתוהעתידההווהעירחיפה,

הישרא־מעוזהיאהרצל,שלב"אלטנוילנד"הציונות

ליות
$TS1$הישראליות$TS1$

$DN2$הישראליות$DN2$והשואפתמערבההצופההמבוססת,החילונית

נס־עטרה,שלבתהשאביגיל,מקרהזהואיןמכאן,הלאה

עה

$TS1$נסעה$TS1$

$DN2$נסעה$DN2$אלכס,שלבנוויואב,בקליפורניהגבוהיםללימודים
הקשרנותקובפועלכלשהוג׳ונגלבמעבהבמסעשוהה

קשתכמטחוויהתנ"ךבארצותנטועהלעומתם,רחל,עמו.
יומין.עתיקיוחורבןקורבןסיפורישלהתרחשותםמזירת
הצ־במדיםעדןמולממש:בפועלשחור־לבןניגודיאלה

חורים

$TS1$הצחורים$TS1$

$DN2$הצחורים$DN2$וקליםלבניםטניסבבגדיאלכסואביוהיםחילשל
שהורז׳קטהעטוירחל,שלבנההגוף,כבדעמיחימתייצב

שבחוץ.החמסיןלמרותארוך
מאוזנת,כוחותבמקביליתמדובראיןזאת,עםיחד

מקוטבבבירורנוטההכובדמרכזהסיפורשבמהלךמשום

הבורגניתהחילוניתהשפעסביבתרחל.קוטבאלעטרה

כמיןוגרוטסקית,חלולהכיישותמוצגתבהנטועהשעטרה
זובחברההמוטההריקההעגלהמשלשלמדכדכתהמחשה

לושהוציאאלכסשלהאקדמיהעיסוקתיאוריריביה.בפי

לכתובחלם"הואהגיחוך:מעוררבמשפטמתמצהמוניטין
בה־הטפלותהאמונותעלשלוהמחקריםאתהפרעהללא

ברה

$TS1$בהברה$TS1$

$DN2$בהברה$DN2$הליברלית".החילונית

נערהתואר,יפההקומנדולוחםעדן,שלחייומהלך
אתאפילומעוררמצליחה,תקניתישראליותשלפוסטר

קונבנ־שלמדכא"שילובבוהרואהאביושלביקורתו
ציונליות

$TS1$קונבנציונליות$TS1$
$DN2$קונבנציונליות$DN2$במ־מואסעצמושהואעדפרפקציוניזם",עם

סלול
$TS1$במסלול$TS1$

$DN2$במסלול$DN2$חרדותבאמוהמעוררלדיכאוןונקלעלושהותווה

בעולמםימיהכלמשכשכתעצמהעטרהואילואיומות.
לסבולהמוכניםנדל"ןיזמישלוהנכלוליהמיוזעהחומרני

עליהם,מטילהשהיאהשימורמגבלותאתברירהבליתרק
בא־שימורצריךמה"בשבילכנגדה:מתריסאףמהםואחד

רץ

$TS1$בארץ$TS1$

$DN2$בארץ$DN2$דורות?"שלושהמשנייםיותרלשרודסיכוילהשאין

עזיםבקוויםרחלשלעולמהמשורטטאלהכלכנגד

והרחוקהקרובהעברעםחיקשרסגפנות,אידיאליזם,של

החילוניתשהישראליותהיהודיתהתרבותאוצרותועם
בהקשריםלהיטמעליחידהמאפשרתבהוויהשם,זנחה.

על־אישיפשרהמעניקיםודתייםהיסטורייםלאומיים,
טעםב"פליאה",המצטיירבעולםלפחותמצויים,לקיומו,

הרומאן.שלהחיפאיהקוטבלגיבוריהקוסמיםומשמעות
תשובה""לעשותרצונועללאמומבשרעדןכאשר

לטיוללצאתבמקוםמברסלבנחמןרביסיפוריבהשראת
מהעלשיגעוניזעםנתקפתהיאהשחרורשלאחרהגדול

אתכיוונוואלכסשהיאמהבכלכבגידהבעיניהשנתפש

אותהמכניעהשלוהשקטההנחישותאבללהיות.בנם

מזר־נמשכתעצמהאתמוצאתהיאגםדברשלובסופו

חה.

$TS1$.מזרחה$TS1$

$DN2$.מזרחה$DN2$מאחו־היםאתתשאירלדרכה,היאגםתצא"תכף

ריה

$TS1$מאחוריה$TS1$

$DN2$מאחוריה$DN2$רחל,אתשובלראותרוצההיאהמדבר".אלותיסע
יודע,מיעתיקה".שייכותאותהשלבצילהשוב"לחסות
במרוםהיפהביתהעלכלילתוותראולימהרהרת,היא

ביתאתשתשפץאחריבירושליםלגורותחזורהכרמל

המוזנח.הוריה

שלמשפחתהבהוגאנפיןבזעירמתהוללדומהמהלך
יאיר,הבכורבנהעםונתקריבשלרבותשניםאחרירהל.
מכלוסולדביפוהמתגוררומר־נפשאובד־דרךשמאלאיש
משפחתי,פיוסמסתמןמייצגים,הצעירואהיושאמומה

יחצהשניםמזהלראשונהיאיר.שלביוזמתודווקאוזאת

בביתהשנהראשלארוחתאמואתוייקחהירוקהקואת

אליהם,יצטרףשםשמש.בביתברסלבחסידהצעיראחיו
המתוארעטרהשלבנהנוסף,אורחרחל,שלחרדתהלרוב

תיקונה".אתשמבקשת"נשמהעמיחישלבפיו
באופןמומחשאליומוליךשהרומאןהרעיוניהכיוון

קטביו.שניאתהמעטריםהנוףבמראותרב־רושםאךעקיף
לצפותנוהגתהיאומחלונהמזרחהצופהרחלשלביתה
המדבריהמרחבאתהמאירהמואבהריעלהשמשבזריחת

לעיניההנגלותהמרשימותהזריחותאחתמולה.המשתרע
בתו־ומחוללתעזאזלהרצלעעלארגמןכתמימותירה

דעתה

$TS1$בתודעתה$TS1$

$DN2$בתודעתה$DN2$סיפוראתיחדהכורךמורכבאסוציאטיבימהלך

נחמן.רבישלהאבודההמלךבתסיפורעםהעתיקהקורבן
היאוממנוהיםאלמערבהצופהעטרהשלביתהואילו

אתהןאףהצובעותמלכותיותשקיעותבשללמתבוננת

בחשיכה.נבלעשהואעדארגמןגונישלבעתרתהמרחב

עלהמתדפקהאסוןאתמסמנתאלהבשקיעותהמרהיבה
הניגודשלה.המשפחתיהקןאתלהחריבומאייםדלתה

היורדוהכוחהעולההכוחושקיעות,זריחותביןהסימטרי

בדרכואוצרבהם,הנתלותהסמליותהמשמעויותשללעל

ברומאן.הנבנההרעיוניהמערךכללאתהסוגסטיבית

בע־ישירמעיסוקכהעדשלהההימנעותפשרעל
ניינים

$TS1$בעניינים$TS1$
$DN2$בעניינים$DN2$,צרויהכתבהאידיאולוגייםאולאומייםפוליטיים

המאמריםבקובץהכלולהקצרהבמסהלבבגילוישלו

בימיםאורשראהתרבות",כגיבורתהעברית"הספרות

בן־דב.ניצהפרופסורשללכבודהשוקןבהוצאתאלה
מהנו־התרחקתירומאנים,לכתובוהתחלתי"כשבגרתי

שאים

$TS1$מהנושאים$TS1$

$DN2$מהנושאים$DN2$להתרכז"התעקשתיכותבת.היאמאש",כמוהאלה
הרגשבגבולותהעמים,במלחמותולאהמיניםבמלחמת

הדחקהאוהכחשההיתהלאזוגיאוגרפיים...בגבולותולא
הנפשבחיידווקאלהתרכזמכוונתבחירהאלאהמצב,של

ובהווה,בעברוהיהודי,הישראליכשהמצבהדמויותשל

חייםעלמדוברלאכןעלבעקיפין...אותותיואתנותן

חייםעלאלאהרואיים...ובלתיושקטיםקטניםפרטיים

כלהמעצימהשבהוץ,הדרמהאתאליהםשסופחיםפרטיים
גירושים,שלתהליךכיעדאובדן,וכלקונפליקטוכלרגש

המש־בתוךוהתרחקותהמקדש,ביתכחורבןנהווהלמשל,

פחה

$TS1$המשפחה$TS1$

$DN2$המשפחה$DN2$מדינות,לשתיהמאוחדתהממלכהכהיפרדותנחווית
ויהודה".ישראל

חו־שלפנינו.הרומאןאתהולםאינוכברהזההתיאור

מרי

$TS1$חומרי$TS1$

$DN2$חומרי$DN2$נעושלוצרויהשלהקודמיםמפריהאתשהזינוהרקע

מבליבכתיבתה.חדששלבהמממןבאופןהבמהקדמתאל
האסתטית,המהשבתמלאכתשלאיכויותיהעללוותר
זי־שלהמודלקיםמוקדיהאלנועזכזינוקנראה"פליאה"

רת

$TS1$זירת$TS1$

$DN2$זירת$DN2$ושמאל,ימיןביןנמתחתזוהפנים־ישראלית.העימות
לאומיותומודרניות,מסורתוחילוניות,דתומזרח,מערב
המ־לעולםמובהקיתרוןהענקתכדיתוךואוניברסליות

גולם
$TS1$המגולם$TS1$

$DN2$המגולם$DN2$זהוהאםעטרה.שלעולמהעל־פנירחלשלבדמותה

שלותבוסתהשקיעתהעלקינהאופטימי?אופסימיספר
שלהפצעתהבסימןגאולהחזוןאוהחילוניתהישראליות
המתבונן.בעיניהתשובהחדשה?יהודיתלאומיות


