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איזיקוביןגילי איזיקוביןגילי

TS1$$כשמווTS1$$כשמו־לפניאחד,שישייוםך—

$DN2$כשמוו$DN2$תחושתעלתהשנים,נח

שלבגרונומכבידהמחנק

אזגולדנברג,גולדנברג.עמית

ופ־לפילוסופיהירושלמיסטודנט

סיכולוגיה

$TS1$ופסיכולוגיה$TS1$

$DN2$ופסיכולוגיה$DN2$במקומוןדפדף26בן

והתחושהתרבותככתבעבדשבו

ופנים.צורהלבשהלוהחדשה

ומעיקה:ברורההרגשהזוהיתה

חייוכלכמעטחישבהירושלים,

מקיאהלעזוב,חשבלאומעולם

עמוסהיום,בצהרימתוכה.אותו

קורסהלאופלנכנםבמחשבות,

כשי־ונסע.שלו,החבוטה88שנת

צא

$TS1$כשיצא$TS1$

$DN2$כשיצא$DN2$,חשהקסטל,אתיורדמהעיר

שע־מישמכיריםההקלהבתחושת

זבו

$TS1$שעזבו$TS1$

$DN2$שעזבו$DN2$המתמוססכובדירושלים,את

מתרחקות.מחרובשגינותככל

״שאניהזאת,התחושההדי

בעיר.להיותיותרמסוגללא

דוח־שהעירהבנהמחנק.תחושת

קת

$TS1$דוחקת$TS1$

$DN2$דוחקת$DN2$משח־הואכךהחוצה״,אותי

זר

$TS1$משחזר$TS1$

$DN2$משחזר$DN2$,הניד־ב״עירמופיעיםהיום

חת״,

$TS1$,הנידחת״$TS1$

$DN2$,הנידחת״$DN2$גולדנב־שלהביכוריםספר

רג

$TS1$גולדנברג$TS1$

$DN2$גולדנברג$DN2$כתר.בהוצאתלאחרונהשיצא

מהדיםיותראלהלמעשה,

החזרהוגםהעירעזיבתסצינת

המחברשעשהכפיבדיוקאליה,

שגםנדמהבו.מופיעותעצמו,

להרהרלהפסיקהיכולתחוסר

שח־תחושההואאליה,שיבהעל

ווים

$TS1$שחווים$TS1$

$DN2$שחווים$DN2$רבים.ירושלמיםגולים

בהלכהמונחהנידחת״,״עיר

תושביהשמרביתלעירהמתייחם

תק־להואיןזרהלעבודההודחו

נה

$TS1$תקנה$TS1$

$DN2$תקנה$DN2$בשריפהלהשמדהפרט

לנצח,חורבותבעייוהשארתה

ברוראבללספר.טעוןשםהוא

מנסהלאגולדנברגשלשהספר

אפילובולטזההעיר:עללחום

כפשקווילהמעוצבתבכריכה,

המקוב־הציבורלאזהרתמודעות

לות

$TS1$המקובלות$TS1$

$DN2$המקובלות$DN2$שלהחרדייםהאזוריםבלב

גםלוותההספרהשקתירושלים.

כריכההפשקוויל/תלייתבמסע

הבירה.ברחבי

״עירשלירושליםכך,אוכך

עזוב,אזור־םפרהיאהנידחת״

כנו־ביןטוהרבמלחמותנקרע

פיות

$TS1$כנופיות$TS1$

$DN2$כנופיות$DN2$די־זוהיחרדיות.כתותשל

סטופיה

$TS1$דיסטופיה$TS1$

$DN2$דיסטופיה$DN2$שבהריאליסטיתכמעט

והעירנרדףמיעוטהםהחילונים

אלי־ומטונפת,מתפוררתכולה

מה,

$TS1$,אלימה$TS1$

$DN2$,אלימה$DN2$,ללאלעתיםפועלתזנוחה

איוםותחתחשמלאוזורמיםמים

חולוסופותאלימותשלמתמיד

שלבירושליםהחמלהכתומות.

יופיהואתמתההנידחת״״עיר

נאסרתושביהשעלהעיר,של

כברחיסלובשמיים,להתבונן

בכלוהחשדנותהדתיתהקנאות

שלומנו.מאנשישאינומי

כמהפועלותהזאתבתפאורה

ופט־עקשןחילוניפרקש,דמויות:

ריוט

$TS1$ופטריוט$TS1$

$DN2$ופטריוט$DN2$אדומותפרותשרואהמקומי

חו־מסתובבותלגאולהסמל

פשי

$TS1$חופשי$TS1$

$DN2$חופשי$DN2$;מילדותהטובחברובעיר

כאנוסוחישהתקרנףאלתרמן,

הסובלתמיכל,לחרדי;מחופש

וזיכרוןהכרהאובדןשלמהבזקים

בעירלחיותעוברתשהיאעד

נהגוגלבר,למאושרת,והופכת

ותועיםתוהיםכולםזבל.משאית

האלי־באווירההעיר,שלבכאום

מה

$TS1$האלימה$TS1$

$DN2$האלימה$DN2$,בודדים.והמנוכרת

ז׳אנרדיסטופיה,אוליזוהי

סוףשאווירתעצמובפנימדכא

הסדרמכלליוהתפרקותהעולם

אבלבו,נתוןמצבהיאהחברתי

הנידחת״״עירשלהדיםטופיה

תסריטשלהקצנהכמונראית

תחושותמהדהדתאפשרי.כמעט

עלירושלמיםשלומחשבות

ישראליםשלמזה,ויותרהעיר

ישראל.על

שחור־מציאותלתאר״רציתי

גת

$TS1$שחורגת$TS1$

$DN2$שחורגת$DN2$והולכתירושליםשלמהמצב

גולדנברגאומרלמדינה״,גם

פרנסיסקו,מסןטלפוניבראיון

בשלושרעייתועםחיהואשם

מחקרבמסגרתהאחרונותהשנים

מעורבשהואחקר־רגשותבתחום

סט־באוניברסיטתכדוקטורנטבו

נפורד.

$TS1$.סטנפורד$TS1$

$DN2$.סטנפורד$DN2$רג־מתעורריםאחד״מצד

שות

$TS1$רגשות$TS1$

$DN2$רגשות$DN2$חזקה,נוסטלגיהוגםחזקים

שע־משהושלהרגשהשני,ומצד

לול

$TS1$שעלול$TS1$

$DN2$שעלול$DN2$אנחנוכאילובקרוב.להיגמר

במשהובציפורנייםנאחזים

הזאתהתחושהונעלם.שהולך

למרותבירושלים,רקלאחזקה

משנהמקבלזהששםלישנדמה

במ־המדינה,בכלאלאתוקף,

ציאות

$TS1$במציאות$TS1$

$DN2$במציאות$DN2$בכלל״.הישראלית

אופן?באיזה

עומדזה׳האםשל״התחושה

מנ־אנחנוהזה?׳הדברלהישאר

סים

$TS1$מנסים$TS1$

$DN2$מנסים$DN2$פהלהשאירבמרחב,לשרוד

אנימפואר.פעםשהיהמשהו

לאאניהזמן.כלזהאתמרגיש

אבלתקווה,כלשאיבדנוחושב

קשה״.שהמציאותתחושהיש

שה־היאבקריאההתחושה

דימטופיה

$TS1$שהדימטופיה$TS1$

$DN2$שהדימטופיה$DN2$הביתה.קרובהשלך

שחילמיהתיאורים

מוכ־זמןמספיקבירושלים

רים,

$TS1$,מוכרים$TS1$

$DN2$,מוכרים$DN2$אפופיםהםכאןאםגם

קיצוניותבתופעות

ומיסטיות־למחצה.

תסריטלברואליחשוב״היה

הס־אתמהמציאות.רחוקשאינו

פר

$TS1$הספר$TS1$

$DN2$הספר$DN2$אבלבארץ,כשהייתיכתבתי

מצבלראותבהרבהקלמבחוץ

כמוישראלובכללירושלים,שבו

לאאותה,מכיריםשאנחנו

מחש־הרבהישבעתיד.תתקיים

בות

$TS1$מחשבות$TS1$

$DN2$מחשבות$DN2$כשמס־שעולותדיסטופיות

תכלים

$TS1$כשמסתכלים$TS1$

$DN2$כשמסתכלים$DN2$ואנימבחוץ,המדינהעל

לחזורשרוצהכמיאותןמרגיש

שעזבתי,מזהיותרטובלמקום

יותר״.גרועלמקוםלא

הבית\לנלחם

ארבעקרייתיליד34בןהוא

בירושליםגילהבשכונתשגדל

אוריינטציהבעליבמוסדותוהתחנך

מורההיאהחילוניתאמודתית.

הואהדתיואביומיוחדלחינוך

פני)שיפורשפ״עאגףמנהל

כלו־שירתבצבאבעירייה.העיר(

חם

$TS1$כלוחם$TS1$

$DN2$כלוחם$DN2$שחרורוועםמובחרתביחידה

שלהביכוריםרומןהנידחת׳/ב״עיר

בירושליםהחילוניםגדלדנברג,עמית

כתוצאהנקרעתוהעירנרדףמיעוטהם

בראיוןחרדים.כנופיותביןממלחמות

רחוקהלאהמציאותמדועמסבירהוא

איןולמהשיצרהדיססופיתמהעלילה

ערביותדמויותבספר



העבריתבאוניברסיטהללמודהחל

אתופסיכולוגיה.פילוסופיה

עשהבפסיכולוגיההשניהתואר

״עירואתאביב,תלבאוניברסיטת

ספרשלמתקדמתגרסההנידחת״,

)״כללכןקודםשניםלכתובשהחל

לכתובהחלאותי״(דחוההוצאות

בירושליםהאחרונהלימודיובשנת

אביב.לתלבמעברוהמשיך

לאאומר,הואאז,עדמעולם

״אש־ירושלים.אתשיעזובחשב

תי

$TS1$״אשתי$TS1$

$DN2$״אשתי$DN2$אמ־שכשנפגשנועליצוחקת

רתי

$TS1$אמרתי$TS1$

$DN2$אמרתי$DN2$הואנעזוב״,לאשלעולםלה

וכש־אישיתביהיכה״זהמספר,

חשבתי

$TS1$וכשחשבתי$TS1$

$DN2$וכשחשבתי$DN2$ברורליהיההספרעל

המקום.זהבוחסרשהיהשמה

ירוש־שלישבסיפורליהתברר

לים

$TS1$ירושלים$TS1$

$DN2$ירושלים$DN2$חשוב.מקוםלתפוסצריכה

שהעירתחושההזאת,התחושה

לאהיאמקום,לךנותנתלאכבר

התחושהזושם,שתהיהרוצה

להעביר״.שניסיתי

קהללמצואעשויגולדנברג

בנימביןירושליםעוזבישלקשוב

נוטיםירושלמיםרק.ולאדורו,

לוקאלבמונחיםעצמםעללחשוב

לעירשייכותםעלפטריוטים,

מכלאישיתולהתאכזבכ״אופי״,

יגיע.שתורםעדלפחותנוטש,

הביטחוני,המצבההתחרדות,

הולמתעבודהבמציאתהקושי

והולךהמידלדלהחברתיוהמעגל

אתלהפוךיכוליםמסוים,מגיל

המלח־תחושתלקרב.בההחיים

מה

$TS1$המלחמה$TS1$

$DN2$המלחמה$DN2$העירלגוליתישמעהביתעל

להזכיר,כדאיגולדנברג,מוכרת.

שמ־היחידהצעירהסופרלאהוא

חריב

$TS1$שמחריב$TS1$

$DN2$שמחריב$DN2$שרידישיהעיר:אתבספרו

״השלי־האחרוןבספרוזאתעשה

שי״

$TS1$״השלישי״$TS1$

$DN2$״השלישי״$DN2$בו־ודרורעובד(,עם)הוצאת

רשטיין

$TS1$בורשטיין$TS1$

$DN2$בורשטיין$DN2$הופיעעתה)שזהב״טיט״

בחו־הואגםעוסקכתר(בהוצאת

רבנה

$TS1$בחורבנה$TS1$

$DN2$בחורבנה$DN2$,שנו־עלילהבתוךהמתקרב

טעת

$TS1$שנוטעת$TS1$

$DN2$שנוטעת$DN2$בהווהוהמלכיםהנביאיםאת

העירוני.

בירוש־בחייםפרדוקס״יש

לים״,

$TS1$,בירושלים״$TS1$

$DN2$,בירושלים״$DN2$אחד״מצדגולדנברג.מנתח

אתהחזקה.משמעותשלתחושה

המציאותאתחווהשאתהמרגיש

שני,מצדשלה.בליבההישראלית

ומחנק,עומסשלהיאהתחושה

שמכרי־שהרגשתיכזאתדחיסות

עה

$TS1$שמכריעה$TS1$

$DN2$שמכריעה$DN2$.צרהמבטנקודתבזהישאותי

לכלבספרגםבולטזהובעיני

עצמועלצרמבטישמהםאחד

כלוםרואיםלאוהםהעירועל

שלהם,המציאותמאתחוץ

נרדףחילונימיעוטשלמציאות

זומבים.עדרמיןהםבהשהחרדים

להביא,שרציתימבטנקודתזאת

ומ־ובנוםטלגיהברגשטעונההיא

צד

$TS1$ומצד$TS1$

$DN2$ומצד$DN2$,לנקו־פנימהחופרתהיאשני

דה

$TS1$לנקודה$TS1$

$DN2$לנקודה$DN2$.בספרהגיבוריםספציפית

הר־אניוככההזהבמקוםתקועים

גשתי

$TS1$הרגשתי$TS1$

$DN2$הרגשתי$DN2$תקופה״.באותה

שמוכ־תחושהמתאראתה

רת

$TS1$שמוכרת$TS1$

$DN2$שמוכרת$DN2$אתשעזבוצעיריםלהרבה

הםשלהם,לאכברשהיאהעיר:

להםדומיםרואיםלאכמעט

ברחוב.

ירוש־אתכשעזבתינכון.״זה

לים

$TS1$ירושלים$TS1$

$DN2$ירושלים$DN2$לרצוןשדומהרצוןליהיה

ולהחריבלעזובבספר,פרקששל

תקווהלהשאיןהרגשתימאחורי.

הע־אתלראותיכוללאושאני

תיד

$TS1$העתיד$TS1$

$DN2$העתיד$DN2$משהוישהזה.המקוםשל

חשובהנוראהיאבירושלים,

)בצילום(:גולדנברג

בחייםפרדוקס"יש

אחדמצדבירושלים.

משמעותשלתחושה

שנימצדחזקה,

עומסשלתחושה

דחיסותומחנק,

אותי"שהכריעה

חשובהנורא"העיר

בריםשלאלאנשים

היאשניומצדבה

אנשיםמעטנשכחה.

ירושליםאתמכירים

בה"שקורהומה

שניומצדבהגריםשלאלאנשים

מכיריםאנשיםמעטנשכחה.היא

קלבה.שקורהומהירושליםאת

הרגשתיואניככלי,בהלהשתמש

היתהככלי.רקמשמשתשהיא

להחריבכברשעדיףמחשבהלי

מחדש.ולהתחילהזההמקוםאת

מידהליהיתהכבריותרמאוחר

וגםהזה,מהרצוןהתפכחותשל

מהרצוןהתפכחפרקשבספר

אתלראותמתחילהואהזה.

הזאת״.המציאותשלהמורכבות

פוליטי?משלליצוררצית

שלושיששלךבירושליםכי

חי־ומיעוטחרדיםשלקבוצות

לוני,

$TS1$,חילוני$TS1$

$DN2$,חילוני$DN2$הערביםהתושביםאבל

לחלוטין.נעדרים

הדמויותשלהמבט״נקודת

כלאתחווהלאהיאצרה,בספר

לאזההישראלית.המציאות

בליפרצופיםהםשהחרדיםסתם

שהםסתםלאומאפיינים.שם

גםזומבים.אואויביםעדראיזה

ירוש־מכוונת.בחירההיתהזאת

למים

$TS1$ירושלמים$TS1$

$DN2$ירושלמים$DN2$המציאותאתחווים

הש־העיר,מזרחשלהם.בגטאות

כונות

$TS1$השכונות$TS1$

$DN2$השכונות$DN2$,להםנראיםהערביות

גי־באמתלךאיןלתחום.מחוץ

שה

$TS1$גישה$TS1$

$DN2$גישה$DN2$.לתארחשובליהיהומפגש

מהשזהחושבאניכילאזה.את

מנסהאניכיאלאלהיותשצריך

האנשיםרובבעיניאיךלתאר

ירושלים״.אתחווים

מיעלהבגידהתחושתולכן

לה־הצטרףאוהעיראתשעזב

מון

$TS1$להמון$TS1$

$DN2$להמון$DN2$,הח־שלדמותוכמוהחרדי

רדי

$TS1$החרדי$TS1$

$DN2$החרדי$DN2$אלתרמן?המחופש

הדמויותשלהמציאות״בתוך

ונ־הולכיםחילוניםשבהבסיפור,

עלמים,

$TS1$,ונעלמים$TS1$

$DN2$,ונעלמים$DN2$הואלהמוןשמצטרףמי

לרגעמהרהרגולדנברגבוגד״,

שובשמערבבתבתשובהוממשיך

כאילולמציאות,הפרוזהבין

עבורו:נפרדותבלתישהשתיים

המ־לגביגםחזקהתחושה״זאת

ציאות

$TS1$המציאות$TS1$

$DN2$המציאות$DN2$שבוחרומיהישראלית

בוגד.שלסוגאתהאותה.לעזוב

ישראלמדינתעלבעלותיש

ביקורתלמתוחלךשמאפשרת

חיואתהצבאעשיתאםרקאבל

מהשניים,אחדעלויתרתאםבה.

להגידהלגיטימציהאתאיבדת

עז־אםישראל.מדינתעלדברים

בתי

$TS1$עזבתי$TS1$

$DN2$עזבתי$DN2$שאניאומרזהישראלאת

לתתחשובליהיהאותה.מחליש

המ־שזאתהתחושהאתלאנשים

ציאות,

$TS1$,המציאות$TS1$

$DN2$,המציאות$DN2$הדיםטו־נראה.זהככה

פיה

$TS1$הדיםטופיה$TS1$

$DN2$הדיםטופיה$DN2$,מאודמאודלאקרובה

עםלהתמודדוצריךבדיונית,

שגםהזאת,המחשבההמציאות.

בה,נמצאתהראשיתהדמות

שיח־דברשוםלהגידלנושאסור

ליש

$TS1$שיחליש$TS1$

$DN2$שיחליש$DN2$היאבקרב,נפסידאחרת

נכונה״.לאתפישה

אפלבאוםתומרצילום:


