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לכל הרוחות

צפון דרום מזרח מערב

המקום שלי התפוח הגדול

פרשת “ֹקַרח” פרשת השבוע למשפחה

לניו-יורק  הגיע  שלי  סבא  השואה,  אחרי 
היישר ממחנה הפליטים. הוא ירד מהאונייה 
שאחז  שנה  בת  תינוקת  חולה,  אישה  עם 
בידו, ילד בן שלוש )אבא שלי(, שהחזיק בידו 
השנייה, ושישה דולרים בכיס. על המזח עמד 
רוכל ליד שולחן קטן עמוס תפוחים אדומים. 
“רוצה אחד,” אמר בנו, ובלי היסוס קנה סבי 

לאבי תפוח שעלה שישית מרכושו – דולר. 
שנשארו  המעטים  הדברים  אחד  אולי  זה 
עדיין   .1949 של  מניו-יורק  הדבר  אותו 

אפשר לקנות פירות צבעוניים מבסטות
שמפוזרות על שדרות יפהפיות במחיר של דולר לתפוח.

את  להתחיל  כדי  שבע-עשרה  בגיל  לניו-יורק  מבולטימור  עברתי  אני 
לימודיי. לילדה כמוני, שגדלה בבועה של קהילה יהודית קטנה, השינוי 
הצבע  הרעש,  העיר.  של  לאנרגיות  התחברתי  מיד  אבל  טוטאלי,  היה 
והתנועה הבלתי פוסקת של ההמון קראו לי. למדתי, עבדתי, התנדבתי, 
שוב.  וחיפשתי  מצאתי  חיפשתי,  צילמתי,  רצתי,  טעמתי,  הסתובבתי, 

ותמיד היה עוד. 
גבולות,  בלי  ועוני  עושר  ראיתי  ממני,  שונים  מאוד  אנשים  הכרתי 

וצעדתי  ענקיות  רחוב  למסיבות  הצטרפתי 
באותם כבישים ב-11.9, יחד עם אלפי אנשים 

המומים ומכוסים באבק מגדלי התאומים.
קצת  גם  )ואולי  בעיר  שנים  אחרי  אבל 
בגרות(, הבנתי שיש משהו שקוראים לו יותר 
מוגבלות  בלתי  אפשרויות  לפעמים  מדי. 
תמיד  לבחור.  היכולת  את  מאיתנו  מונעות 
פספסנו  המקביל  שברחוב  הדאגה  ְתַקֵנן 
ניו- של  הקסם  כל  ועם  יותר,  טוב  משהו 

המונים  מוקף  להיות  שאפשר  למדתי  יורק, 
ולהישאר לגמרי לבד.

הקרקע  על  דורכות  כשרגליי  קיץ.  כל  כמעט  לניו-יורק  חוזרת  אני 
נכנסים בי מלא רצונות חדשים, אבל ככל שאני הולכת ברחובות העיר, 
להרגיש  בלי  מהמקום,  נהנית  ואני  נרגעות  הרוחות  המון,  הולכת  ואני 

חובה לכבוש אותה ביומיים וחצי. 
אז ניו-יורק, אולי “בירת המערב”, היא המקום שלי לגיליון המיוחד הזה, 
אבל המקום שלי באמת הוא כאן, בישראל. והודות לירקן, גם אני יכולה 

לקנות תפוח “ּפינק ליידי” בודד בדולר.
בת שבע גנוט אילוז

“ְלַמַען  בהכרזה:  מסתיימת  “ְשַלח”  פרשת 
ִּתְזְּכרּו ַוֲעִׂשיֶתם ֶאת ָּכל ִמְצו ָֹתי, ִוְהִייֶתם ְקֹדִׁשים 
הֹוֵצאִתי  ֲאֶׁשר  ֱאֹלֵהיֶכם  ה’  ֵלאֹלֵהיֶכם. ֲאִני 
ֵלאֹלִהים.  ָלֶכם  ִלְהיֹות  ִמְצַרִים  ֵמֶאֶרץ  ֶאְתֶכם 
ֹקַרח  מ-מא(.  טו  )במדבר  ֱאֹלֵהיֶכם”  ה’  ֲאִני 
)בן דודו של משה(, דתן ואבירם, און בן פלת 
מטילים  נכבדים,   250 עוד  ועימם  ראובן  בני 
העם,  את  להנהיג  משה  של  בסמכותו  ספק 
ונימוקם: “ִּכי ָכל ָהֵעָדה ֻּכָּלם ְקֹדִׁשים ּוְבתֹוָכם 
אּו ַעל ְקַהל ה’?” )טז ג(. לפי  ה’; ּוַמּדּוַע ִּתְתַנּשְׂ
תפיסתם עם ישראל הוא עם קדוש. קדושתו 
משמים.  נגזרת  אלא  במעשים  תלויה  אינה 
הם אינם מבינים שתכונותיו, אופיו והתנהגותו 

של משה הם שהביאו לבחירתו כמנהיג. 
משה נופל על פניו, אך מיד מתאושש ומתכונן 
להתמודדות עם המורדים. פעולתו הראשונה 
קביעת  להתמודדות,  מסגרת  שרטוט  היא 
נס  תכנון  היא  השנייה  פעולתו  זמנים.  לוח 
בידי  נבחרו  ואהרון  הוא  כי  שיוכיח  אלוהי, 
האלוהים. האם משה מאמין שקדושתו נגזרה 
הוא  האם  במעשים?  תלויה  ואינה  משמים 
למורדים  להשיב  מעדיף  הוא  האם  מצטנע? 

באותה מטבע מכיוון שהוא מפקפק ביכולתו 
ועדתו  ֹקַרח  עולמם?  תפיסת  את  לשנות 
קטורת,  ולהקטיר  מחתות  להכין  מצּווים 
באמצעות  יוכיח  שהאלוהים  מצהיר  ומשה 
בדברים  בחר.  הוא  במי  הקטורת  קבלת 
שהוא נושא, משה גם מוכיח את ֹקַרח ועדתו 
להם  די  ולא  כהונה,  דורשים  שהם  כך  על 

בעבודת המשכן. 
עם  מוכנים  עומדים  ועדתו  ֹקַרח  למחרת 
מתכוון  אינו  אלוהים  אך  בידיהם,  המחתות 
הוא  משה.  לו  שייעד  התפקיד  את  למלא 
בוחר לטפל באופוזיציה באופן סופי ומוחלט. 
להתרחק  העם  על  מצווים  ואהרון  משה 
האדמה  לשכנו.  ואוי  לרשע  אוי  מהרשעים. 
פוערת את פיה וֹקַרח ועדתו נבלעים בתוכה. 
המקטירים.  את  ובולעת  משמים  יוצאת  אש 
מחתות.  רק  נותרות  ומהמורדים  מהמרד 
 - עצמו  אהרון  ולא  אהרון  של  בנו   - אלעזר 
מצווה להכין מהמחתות ציפוי למזבח, זיכרון 
למעשה המרד ואזהרה לבל יקרב איש אשר 

אינו מזרע אהרון להקטיר קטורת. 
ימהר לערער  ישראל לא  היינו מצפים שעם 

הם  למחרת  כבר  אבל  הסמכות,  על  שוב 
ֲהִמֶּתם  “ַאֶּתם  המורדים:  הרג  על  מתלוננים 
ֶאת ַעם ה’” )יז ו(. בתגובה האל ממהר לכעוס 
בני  ו-14,700  בעם  פורצת  מגיפה  ולהעניש. 
מצליח  משה,  של  בהדרכתו  נספים.  אדם 

אהרון לעצור את המגיפה.
הפעם, לחיזוק המסר, ה’ מצווה לשים באוהל 
את  המסמלים  מטות,  שנים-עשר  מועד 
שבט  של  המטה  ורק  השבטים,  שנים-עשר 
לוי  בשבט  ה’  של  לבחירתו  סימן   - פורח  לוי 

לעבודת הקודש.
עומדים  למשה  ֹקַרח  בין  המחלוקת  ברקע 
נסתרים.  ומניעים  כבוד  תככים,  אנוכיות, 
ולכן  לעימות  שהביאה  היא  העניין  מהות  לא 
שאינה  כמחלוקת  תיזכר  תמיד  זו  פרשייה 
לשאלה  מקום  יש  זאת,  ובכל  שמים.  לשם 
שבמעשיו,  זה  קדוש?  מיהו  המהותית: 
במנהגיו ובהחלטותיו נבדל מהכלל, מתבלט 
ויוצר סביבו הילה של קדושה, או זה  לטובה 
זו  תהייה  אלוהים?  ידי  על  כקדוש  שהוכרז 

נותרת ללא מענה בפרשה. 
קרן מחלב-גורי 



אני, אבי והכותל המערבי

לנגד עיניים מערביות

המערבי  הכותל  עם  שלי  היחסים  מערכת 
התחילה בגיל צעיר מאוד. כבר בגן הרגשתי 
מקום  מיוחדים.  בקשרים  אליו  קשור  שאני 
כל כך ציבורי - מושא לתפילות ולייחולים של 
דורי-דורות מכל רחבי העולם - ועם זאת גם 

מקום פרטי שלי: הרי אבא שלי שיחרר אותו.
אבא שלי היה סטודנט ירושלמי, ובשנת 1967 
הוא  שלו  הפלוגה  עם  יחד  למלחמה.  נקרא 
גבעת  על  מדם  עקוב  היסטוריה  פרק  כתב 
נכנס   – שם  סיימו  שהם  ולאחר  התחמושת, 
הפריצה  אחרי  העתיקה.  לעיר  חבריו  עם 
המרשימה, התברר שהלגיון הירדני כבר נטש 
את האזור ולא ציפו להם שם קרבות נוספים. 

על  נשכבו  והעייפים  המזיעים  הלוחמים 
ונחו.  המרצפות הקרירות של העיר העתיקה 
בקבוצת  וחבר  ירושלמי  בתור  שלי,  אבא 
תפילה, הלך מתוך סקרנות לחפש אותו. הוא 
שאל ערבי זקן בפנטומימה איפה הוא נמצא, 
ותוך דקות מצא את עצמו עומד שם ברחבה 

הצרה, כשעוד היה מקום לעמוד.
את הוויכוח הידוע – האם אבא שלי היה הצנחן 
השמיני שהגיע לכותל, החמישי או השלישי – 
הכריע בסופו של דבר “גוגל תמונות”, שמציג 
 first soldier“ את התמונה שלו כשמחפשים

.”at the wall six day war
מילים אינספור כבר נכתבו על תמונה זו, ועל 
כתפיו  על  המונחים  המא”ג  כדורי  שרשיר 
תופסת  הזו  התמונה  ובאמת,  טלית.  במקום 
שם  עומד  שלי  אבא  עמוקה.  ניגודיות  איזו 

אולי חושב על חברים לפלוגה  לבד, בשקט, 
שרק אתמול. ומנגד - עוד רגע יגיעו ההמונים, 
כל  ואת  הרחבה  את  ויסחפו  בשופר  יתקעו 
גם  ויש  כן,  הניצחון.  בצהלות  הארץ  שאר 

ההיא,  התמונה  את 
הבנתי  לא  פעם  שאף 
מתלהבים  כולם  למה 
צנחנים  שלושה  ממנה. 
כלפי  ומביטים  עומדים 
מעלה. אבל מה – נדמה 
סתם  הוא  שהכותל 
לתמונה  תפאורה 

שלהם. 
היה  אליו,  ללכת  כילד, 
מיוחד.  מאורע  בשבילי 
האלו  החלקות  האבנים 
כמו  הרגישו  תמיד 
חי. אהבתי להגיע  משהו 
ולהביט  יד  להניח  קרוב, 
למעלה. לא לומר מילה, 

תמיד  הבן-של,  בתור  מחשבה.  לחשוב  לא 
נרָאה לי הכי טבעי רק לעמוד שם, עם הפנים 
את  מרגיש  הייתי  יד,  לו  נותן  כך,  עומד  אליו. 
הקרות  העצומות  לאבנים  ונותן  גובהו  מלוא 
לסחוף אותי. אחרי הכול, זו המתנה שקיבלתי 

מאבא שלי.
יחיד  יהודה עמיחי, שגם לתפילת  וכבר אמר 
והשני  שמתנועע,  אחד  תמיד  שניים.  צריך 
הזה,  ובסיפור  האלוהים.  הוא   - נע  שלא   -

ברור מי הוא זה שלא נע, ואפילו תפילת אבי 
שם  עומד  הוא  זה,  ובגלל  לזוז.  לו  גרמה  לא 
הוא  סביבו.  משתנה  הכול  איך  ורואה  איתן 
וזוכר  לבדו,  שם  שעמד  התקופה  את  זוכר 
כשהגיעו הצנחנים הבוכים. 
השירה  השמחה,  ואז 
את  שהרסו  והדחפורים 
הרחבה  לטובת  הבתים 
הגדולה. לאט לאט הוא גם 
חילונים  ופחות  פחות  ראה 

ויותר ויותר חרדים. 
נוע  בלי  שם  עומד  הוא 
וגורם לי להתנועע. כך, הוא 
ומשתנה.  גדל  אותי  ראה 
ילד  ראה  הוא  בתחילה 
בו  שמתבונן  ותמים  קטן 
בעיניים משתאות וגאות על 
מעורערת  הבלתי  הבעלות 
המקום.  על  שלו  אבא  של 
לבוש  כשאני  כך,  אחר 
מדים עם כומתה חומה על הכתף, הוא בטח 
נעלב קצת כשחשבתי שזה ממש לא מתאים 
לערוך מולו השבעה. ובמפגשים שלנו בשנים 
הוא  מרגיש.  שהוא  רואה  אני  האחרונות 
מרגיש שבינתיים הפכתי לאיש שמישיר מבט, 
שואל שאלות ובכלל לא אוהב מלחמות. והוא, 
שריפה.  אבק  של  חזק  ריח  בו  דבק  מסכן, 

לפחות בזיכרון שלי.
יאיר הרטמן

שעת בין ערביים על חוף הים התיכון. ספסל 
ביד  לבן  יין  כוס  מחובק,  יושב  זוג  המים,  מול 
בקו  השמש  אל   - מערבה  מביטות  והעיניים 
האופק. ענני הכבשה בשמים נצבעים באדום 
זה  את  מכירים  כולנו  מרהיב.  והמחזה  עז, 
כדי  אבל  )עדיף(,  מהמציאות  או  מהסרטים, 
אחורה  לחזור  צריך  הקסם  קורה  איך  להבין 

עד קופרניקוס. 
המדען  כידוע,  היה,  קופרניקוס  ניקולאוס 
את  שינה  ומנומק  מסודר  שבאופן  הראשון 
תפיסת העולם )תרתי משמע( של האנושות, 
המודל  היקום.  במרכז  השמש  את  וׂשם 
ודומה  מדויקת,  כמעט  בצורה  תיאר  שלו 
האזורית  המציאות  את  היום,  לתפיסתנו 

)ברמת מערכת השמש(. 
מוחלטת  כאמת  לאדם  שנדָמה  למה  בניגוד 
מסתובבת  לא  השמש  שנים,  אלפי  במשך 
לה בשמים הלוך וחזור, אלא נמצאת קבועה 
במרכז העניינים, ואילו אנחנו על כדור הארץ 
ללא  השמש  וסביב  עצמנו  סביב  מסתובבים 
ובכל  צירו  על  מסתובב  הארץ  כדור  לאות. 
השמש  כאשר  יממה.  משלים  כזה  סיבוב 
הגיעה   – המזרחי  האופק  בקו  לנו  מתגלה 
מעבר  נעלמת  השמש  וכאשר  זריחה,  עת 

לקו האופק המערבי בערב – הגיע זמן לישון 
קצת  יוכלו  שההורים  כדי  לילדים,  )לפחות 

לנשום(.
למיקום  בהתאם  משתנה  השקיעה  זמן 
וכמובן  המשווה  לקו  יחסית  הגיאוגרפי 
היא  נפוצה  טעות  השנה.  לעונות  בהתאם 
לחשוב שזמן שקיעת השמש המאוחר ביותר 
הנכון  בשנה(.  הארוך  )היום  ביוני  ב-21  הוא 
מגיע  ביותר  המאוחר  השקיעה  שזמן  הוא 
בימים האחרונים של יוני ובתחילת יולי, וזאת 
מאוחר  מעט  מגיע  הזריחה  זמן  שגם  מכיוון 
השקיעה  גם  לכך,  בדומה  אלה.  בימים  יותר 
עד  כשבוע  מגיעה  בשנה  ביותר  המוקדמת 
שחל  בשנה,  הקצר  היום  לפני  ימים  עשרה 

ב-21 בדצמבר.
מבלי  כך?  כל  יפות  השקיעות  מדוע  אז 
“לראות  )ע”ע  היופי  של  לפילוסופיה  להיכנס 
דייויד  מאת  מאמר  ולמות”,  השקיעה  את 
לגגל  ניתן  “אודיֵסאה”,  העת  בכתב  גרייבס 
שמשחק  העובדה  את  לציין  אפשר  בקלות(, 
שקרני  מהעובדה  נובע  הרומנטי  הצבעים 
נאלצות  אלינו מקו האופק,  השמש המגיעות 
לחדור דרך שכבות עבות של אטמוספרה עד 

שהן מגיעות לצופה על כדור הארץ. 

)פריזמה(  מנסרה  כמו  פועלת  האטמוספרה 
על קרני השמש, וככל שהן קרובות יותר לקו 
גדול  ויתפזרו  שיישברו  הסיכוי  כך  האופק 
יותר. כידוע, אלומת האור הלבן מורכבת מגלי 
אור באורך שונה: הגלים באורך גל קצר יותר, 
בצבע כחול וירוק, נשברים ומתפזרים בקלות 
האור  קרני  אבל  נראים.  ואינם  יותר  רבה 
האדום, בעלות אורך הגל הגבוה יותר, מגיעות 

אלינו במלוא הדרן. 
גם  האטמוספרה  ידי  על  האור  קרני  שבירת 
גורמת לסטייה של קרני האור, כלומר הן לא 
מגיעות אלינו בקו ישר מהשמש אלא במסלול 
את  רואים  שכשאנו  היא  המשמעות  עקום. 
כבר  למעשה  היא  האופק,  בקו  השמש 
הודות  רק  אותה  רואים  אנחנו  אותו.  עברה 
בעקבות  שנגרמת  הקרניים,  בזווית  לסטייה 
כשאנחנו  אחרות:  במילים  האטמוספרה. 
האופק,  בקו  השקיעה  תחילת  את  רואים 

השקיעה כבר מזמן הסתיימה.
ולסיום, איך אפשר בלי קצת פילוסופיה: מהי 
בוויקיפדיה  מייגעים  הסברים  המציאות? 
הים  מול  קסומים  ברגעים  עינינו  מראה  או 

התיכון?
אלכס גורי



נפילתו ונפילתו של “מעריב”

במערבון אין כל חדש

ידיעות- מעריב,  ידיעות-ידיעות.  “מעריב, 
זה  עיתונים  למכור  לי,  תאמינו  ידיעות... 
ואני  בנאדם  על  מסתכל  אני  פסיכולוגיה, 
אומר לכם איזה עיתון הוא קונה. הנה מעריב. 
בשביל  לאינטליגנטים,  עיתון  זה  ‘מעריב’ 
שנה  כל  ידיעות  פחות.  מוכרים  שנה  כל  זה 
בערך  ככה  סיבה”.  מאותה  יותר.  מוכרים 
נפתח מערכון “מוכר העיתונים” של דודו טופז 

מהמופע “פליטת פה”, שעלה ב-1984.
את  כמעט  הכרתי  הזה,  המופע  את  אהבתי 
כולו בעל פה. טוב, השכנים שלי הריצו אותו 
הקלטת  זו  כי  שלהם,  בווידיאו  ושוב  שוב 
הקטן  של  והברית  זו  להם.  שהייתה  היחידה 
שלהם. עד היום אני זוכר היטב שני מערכונים 
מהמופע: “משה והאורנג’דה”, כי הוא קאלט, 
להרגיש  לי  גרם  הוא  כי  העיתונים”,  ו”מוכר 

אינטליגנט. נחשו מה קראו אצלי בבית.
אז אי-שם בתחילת שנות ה-80 התחיל אצלי 
העניין בעיתונים. אלה היו ימי היריבות הגדולה 
בין מעריב לידיעות. ממש כמו מעריצי עופרה 
נחלקו  העיתונים  קוראי  ארזי,  וירדנה  חזה 
בטוחה  הייתה  אחת  שכל  קבוצות,  לשתי 
באמת.  הטובה  היא-היא  שלה  שהבחירה 
בדפים  התהדר  תקופה  באותה  ידיעות 
הזו  לרמה  ירד  לא  מעריב  אבל  צבעוניים, 

הגיונית,  מחשבה  לבן.  בשחור  רציני  ונשאר 
כי הרי מי בכלל רוצה לראות תמונות בצבע? 

)“ודברת בם” הוא ההוכחה!(
הלכה  העיתונים  בין  התחרות  אופן,  בכל 
כך  כל  היו  המבצעים  שלב  ובאיזשהו  וגברה, 
כמה  לקנות  שווה  היה  שכבר  אגרסיביים, 
לזכות  בוודאות  וכמעט  ידיעות  של  עותקים 
ודבקתי  התפתיתי  לא  אני  אבל  במכונית. 
בקוראי  מוסתר  לא  זלזול  תוך  במעריב, 
לראות  מבסוט  הייתי  סופשבוע  כל  ידיעות. 
את “מעריב” במעמד העיתונים בבית שלי, עם 
כל המוספים שאני אוהב: “סופשבוע”, “שבת” 
ומעל כולם “תרבות מעריב”, שבתחילת דרכו 

היה פנינה אמיתית.
בתחילת שנות ה-2000 חיפשתי דרך להיכנס 
הראשונים  הדברים  ואחד  העיתונות,  לעולם 
קולנוע  ביקורת  לשלוח  היה  שעשיתי 
מכתב  את  זוכר  עדיין  אני  מעריב”.  ל”תרבות 
המוסף  עורך  אסיף,  מגיא  שקיבלתי  הדחייה 
את  הערכתי  אבל  וענייני,  לקוני  כמובן,  אז. 
חסר  שכותב  וזה  ניסיתי,  מבחינתי  התשובה. 
ניסיון לא מתקבל למוסף היה נראה לי הגיוני 

מאוד. וגם חבל מאוד.
עצמי  את  מצאתי  ואיכשהו  חלפו,  השנים 
שבבית  קרה  כך  אחרונות”.   “ידיעות  בקבוצת 

ההורים  אצל  ובשבת  ידיעות,  קראתי  שלי 
קראתי מעריב. למרות ההידרדרות הגלויה של 
הייתי פונה אליו ראשון  מוסף התרבות, תמיד 
ובודק מה כתוב ומי עוד כותב. מיברג עוד שם? 

מה שניצר סיקר? ומי זה הדאום הזה? 
לפני שנתיים, וכמיטב מסורת היולדות, בעודי 
קיבלתי  לדקלה(,  )ותודה  לידה  בחופשת 
“ידיעות”.  לקבוצת  חזרתי  ולא  עבודה  הצעת 
מוסף  של  העורך  להיות  הפכתי  זה  במקום 
הגדולים  השמות  בלי  מעריב.  של  התרבות 
שהיו פעם, בלי המשאבים שהיו למוסף הזה 

בעבר, אבל בכל זאת – עורך התרבות.
במשך הזמן שהייתי שם, יחד עם הצוות שלי, 
הוצאנו את מוסף התרבות הכי טוב שיכולנו. 
גיליונות  היו  לציון,  ראויים  הישגים  כמה  היו 
היה מאתגר,  וטובים פחות, אבל  יותר  טובים 
חלום  פשוט  סיפוק.  מלא  ובעיקר  מהנה, 

שהתגשם. ונגמר.
שנה  וכחצי  גירעוני,  להיות  המשיך  מעריב 
סגירת  על  הוחלט  לשם  שנכנסתי  אחרי 
צמצומים.  מיני  כל  ועוד  ומדורים,  מוספים 
לתפקיד  עברתי  ואני  נסגר  התרבות  מוסף 
אחר בקבוצה. כשנה לאחר מכן, מעריב פשט 
את הרגל. ככה זה כשכל שנה מוכרים פחות. 
יואב פרידמן

מודע  אני  קולנוע,  ויוצר  קולנוע  אוהב  בתור 
לחשיבות הגדולה שהייתה, ועדיין ישנה, לז’אנר 
ובכל  הקולנוע.  התפתחות  על  המערבונים 
זאת, באופן אישי, אני לא כל כך אוהב אותם. 

אולי בסוף תבינו למה. ואולי גם אני אבין. 
יותר  לפני  ביים  פורטר  אס.  אדווין  הבמאי 
למערבון  שנחשב  הסרט  את  שנה  ממאה 
הראשון - “שוד הרכבות הגדול”. בסצנה הכי 
באקדח,  יורה  הפושע  נראה  בו  מפורסמת 
מפחד  צרח  הקהל  המצלמה.  לכיוון  היישר 
בהמוניו,  לצפות  בא  הוא  זה.  את  ואהב 
המפיקים קלטו את הפוטנציאל הכלכלי, וכך 
הפקת  אגב,  המערבון.  ז’אנר  בעצם  לו  נולד 

הסרט עלתה 150 דולר בלבד. 
“הטוב  היום”,  “בצהרי  כמו  מערבונים  מאז, 
הפכו  במערב”  זמנים  ו”היו  והמכוער”  הרע 
לאבני דרך בקולנוע העולמי, וצוטטו בעשרות 
רבות  פרודיות  גם  אחריהם.  שבאו  סרטים 
נעשו על המערבונים, ובין המפורסמות שבהן 
מל  הנפלא  הבמאי  של  לוהטים”  “אוכפים 
לרדת”  רוצה  אני  העיר,  את  “עצרו  ברוקס, 
להתפגר  דרכים  ו”מיליון  קריסטל,  בילי  עם 
השלישי  הסרט  על  מת  אישית  אני  במערב”. 
כולו  שמתרחש  לעתיד”,  “בחזרה  בסדרת 

במערב הפרוע. 
של  הקסם  סוד  מהו  לברר  ניסו  רבים 
הקהל  לחביב  אותו  הפך  ומה  המערבון, 
שץ,  תומאס  שנים.  הרבה  כך  כל  במשך 
להסביר  ניסה  אמריקני,  קולנוע  חוקר 

מלמדים  מה  הוליוודיים”,  “ז’אנרים  בספרו 
הוא  חיים.  אנו  שבה  החברה  על  הז’אנרים 

מוגדר  שהז’אנר  טען 
ידי הקונפליקט  בעיקר על 
וש”כל  במרכזו,  שעומד 
רלוונטי,  הקונפליקט  עוד 
להיות  הז’אנר  ימשיך 

רלוונטי”. 
מה  את  להדגים  מאוד  קל 
שטען שץ על ידי המערבון, 
ואז גם קל להבין מדוע הוא 
ורלוונטי  פופולארי  כך  כל 

מבחינה  רחוק  שהמערבון  למרות  היום.  עד 
והיסטורית ממרבית הצופים, הוא  גיאוגרפית 
מתעמת עם קונפליקטים חברתיים אמיתיים 
קהילה,  מול  יחיד  רעים,  מול  טובים  לגמרי: 

עיירה מול טבע פראי, סדר מול אנרכיה ועוד. 
ולעתים  מורכבת,  שהמציאות  בעוד  ואולם, 
בעייתיים  נראים  קונפליקטים  קרובות 
הם  המערבון  שהציע  הפתרונות  במיוחד, 
פשוטים: הטובים מנצחים את הרעים )בעיקר 
האדם הלבן את האינדיאנים, זה מצולם נורא 
יפה ומסתיר טבח עם והשמדה בלתי נסלחת 
וחד- מהירה  וההתרה  שלמה(,  תרבות  של 

לי  ולמה  אותנו בעצם  זה מלמד  )מה  צדדית 
פוליטיקה עכשיו?(.

אסֵקיפיסטיים,  נחשבים  המערבונים  לכן, 
מהמציאות  לברוח  לנו  המאפשרים  כאלה 
הקשה לעולם נעים ומנחם יותר. הקהל שוקע 

וסגירת  מהיריות  מהמרדפים,  נהנה  בסרט, 
לירות  רוצה  אתה  )“אם  המהירה  החשבונות 
תירה, אל תדבר”( - ושוכח 
מחייו מלאי הבעיות שמחוץ 

לאולם. 
שלברוח  חושב  אני 
נחמד,  זה  מהמציאות 
ככה  קלה.  לשעה  ואפשרי 
זה היה פעם: אנשים הלכו 
לקולנוע, חזרו ממנו והחיים 
לכולם  יש  היום  המשיכו. 
מחשב,  טלוויזיה,  בבית 
לפטופ או טאבלט. ביד יש לכולם סמארטפון 
ולכל  ליוטיוב  שמחובר  לאינטרנט,  שמחובר 
ערוץ וידאו בעולם. אנחנו מחוברים לאמצעים 
או  שבעה  ביממה,  שעות   24 אונליין,  האלה 
שישה ימים בשבוע )תלוי באיזו קבוצה אתה: 
לראות  הספקת  לא  ואם  תפילה(.  או  מפגש 
בווטסאפ  אליך  יגיע  הוא  תדאג,  אל  משהו, 
אנחנו  בעצם,  אליה.  מחובר  שאתה  בקבוצה 
 - הזמן  כל  כמעט  מהמציאות  לברוח  יכולים 

ולא לחיות בה בכלל. 
אז למרות מה שאנחנו אולי חושבים, לא כל 
מה שאמריקנים עושים זה טוב. אפשר לצפות 
בחלק מהמערבונים וליהנות מהם, אבל כדאי 
או  ביקורתית,  בעין  בהם  לצפות  יותר  אפילו 
מהמציאות  לברוח  עליהם.  בפרודיות  דווקא 

- ולחזור אליה מהר. אסטה לה ויסטה, בייבי. 
טל גינוסר



תפתח חלון
יופי,  איזה  דירה?  קניתם 
תתחדשו. קניתם דירה עם סלון 
תתחדשו,  מערבה?  שפונה 
צריכים  גם  אתם  עכשיו 
להשקיע עוד כמה אלפי שקלים 
כי  רציניים,  הצללה  בפתרונות 
תריסים  עם  תישארו  אחרת 
עד  אחר-הצהריים  כל  סגורים 
לפתוח  תוכלו  לחילופין,  הערב. 
זה  לפחות  בבית,  שיזוף  מכון 

יכסה חלק מהמשכנתא.

הדף האחורי

ואני, מסורת מופלאה ועתיקה. טוב, לא  יאיר הרטמן  לפני שלוש שנים התחלנו כאן, 
באמת עתיקה או מופלאה )קצת מוגזם( ותכל’ס לא ממש מסורת, אבל בכל זאת: זו 
מראש  קבועים  בנושאים  עוסקים  בם”  “ודברת  מגיליונות  שחלק  השלישית  השנה 
- בשנה הראשונה היו אלה גיליונות “ארץ-עיר”, אשתקד “קוראים בקפה” )נס, שחור 
הפוך...( והשנה “לכל הרוחות” )צפון, דרום...(. בשנה הבאה לא צפויים גיליונות קונספט 
)לפחות לא מטעמנו( זאת מאחר שיאיר יהיה בפוסט דוקטורט ואני בפוסט טראומה. 
אז רגע לפני שיאיר טס לשלוש שנים בשיקגו, רציתי להגיד, אם יּותר לי, תודה בשם 
כל הקהילה על הרעיון המקורי, העבודה הקשה והתוצאות. וגם עוד תודה אחת, הפעם 

בשמי, לחבר טוב, שאתגעגע אליו מאוד.   יואב פרידמן

ילדים יקרים! ניסינו לצייר את המערב הפרוע, אבל קצת התפרענו. 
התוכלו למצוא חמישה פריטים שאינם שייכים? )ציור: נועה זלצברג(


