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ויזלסיר,ליאוןהאמריקאי
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מוכןלאדוד,דןפרס
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סלעמיה סלעמיה

החרשהדיגיטליעולם^י^

ויזלטירליאוןניצב

סופר,הואלקרב.מוכן

מע־אבלמבקר,עורך,

דיף

$TS1$מעדיף$TS1$

$DN2$מעדיף$DN2$אינטלקטואל,התוארשםאת

עיתונאילעצמיקוראלא״אני

ביישאמנםחוקר.ולאמבקרולא

עונהשאניהתואראבלאלהמכל

זאתלרעתיאינטלקטואל.הואלו

בכלביותרהיפותהמליםאחת

האינסו־לניסיוןבניגודשפה״.

פי

$TS1$האינסופי$TS1$

$DN2$האינסופי$DN2$לאלוויזלטירלייקים,לצבור

וזאתאותויחבבולאאםאכפת

עומדהואאותו.לחבבסיבהכבר

דיגיט־עולםשבומענייןבצומת

לי

$TS1$דיגיטלי$TS1$

$DN2$דיגיטלי$DN2$והעולםישן,עולםדורםחדש

שלאבולימיעולםהואהחרש

לאויזלטיראבלמקוםמשאיר

ידיים.מרים

ניובברוקלין,נולד61בןהוא

ואחרפלטבושבישיבתלמדיורק,

קולומביה,באוניברסיטאותכך

שנה30כברוהרווארר.אוקספורד

במ־הספרותכעורךמשמשהוא

גזין

$TS1$במגזין$TS1$

$DN2$במגזין$DN2$פירםםהואריפבליק״.״ניו

בשנתבהםהיום,עדספריםכמה

לאחרשכתב״קריש״,את2000

שלבשאלותעסקובואביומות

השתתףגםוהואאה,ואבל.אמונה

שלהחמישיתבעונהאחרבפרק

״הםופרנום״.

בישראלינחתהואמחרתיים

הקרובראשוןביוםלקבלכרי

בשוויהיוקרתידוררןפרםאת

אתיחלוק)ויזלטירדולרמיליון

מי־פרופסורהפילוסוףעםהפרס

של

$TS1$מישל$TS1$

$DN2$מישל$DN2$.)הצ־עלמוענקהפרםמרם

טיינות

$TS1$הצטיינות$TS1$

$DN2$הצטיינות$DN2$יוצאיוהישגיםמיוחדת

בתחומילאנושות,התורמיםדופן

השירותהאמנות,הרוח,המרע,

עורהעסקים.ועולםהציבורי
יק־

בלו

$TS1$יקבלו$TS1$

$DN2$יקבלו$DN2$פרופ׳ההיסטוריוןהפרם:את

פרופ׳הכלכלניתלויר,ג׳פריסר

פרופ׳והאפירמיולוגרופלו,אסתר

סומר.אלפרר

השו־כתבוהפרסבנימוקי

פטים

$TS1$השופטים$TS1$

$DN2$השופטים$DN2$יותר״במשךהשאר:בין

פרוזה,עבודותכתבשנה30מ-

אינט־ברמהמדהימה,בתדירות

לקטואלית

$TS1$אינטלקטואלית$TS1$

$DN2$אינטלקטואלית$DN2$מןיוצאתוסגנונית

לה.שנישאיןובאנגליתהכלל

הת־רחבידעבעלוסופר,כהוגה

מודד

$TS1$התמודד$TS1$

$DN2$התמודד$DN2$ציבורייםנושאיםעםתמיר

הרקעאתחוקרכשהואמרכזיים

שהואתוךוהמוסריההיסטורי

במשךמעשיים.פתרונותמציע

המסו־עלהגןשלו,הקריירהכל

רת

$TS1$המסורת$TS1$

$DN2$המסורת$DN2$מןלהתעלםמבליהליברלית

ויזל־העקביות...וחוסרהחולשות

טיר

$TS1$ויזלטיר$TS1$

$DN2$ויזלטיר$DN2$ייחודיתשנייה,קריירהטיפח

ריפבליק׳...׳ניוכעורךפחות,לא

מקוריותביקורותמפרסםהואבו

שי־סיפורת,עלביותרונוקבות

רה,

$TS1$,שירה$TS1$

$DN2$,שירה$DN2$,ובוופילוסופיה...היסטוריה

דופןיוצאתכותביםקבוצתיצר

לדיוןגבוהרףלהציבוממשיך

הברית״.בארצותרציניתרבותי

ויזלטירעםהטלפוניהראיון

מתקייםבוושינגטוןשמתגורר

נהדרת.שלווהעבריתבעברית,

נוקבנאוםעלמדבריםאנחנו

בו־בפניכשבועייםלפנישנשא

גרי

$TS1$בוגרי$TS1$

$DN2$בוגרי$DN2$ויזל־ברנדיים.אוניברםטת

טיר

$TS1$ויזלטיר$TS1$

$DN2$ויזלטיר$DN2$שניםעשרותשזהלהםאמר

להשמצהערים״אנחנובאמריקה

המ־שלסלידהומעוררתקבועה

חשבה

$TS1$המחשבה$TS1$

$DN2$המחשבה$DN2$השיטהושלההומניסטית

בחב־חייםאנחנוההומוניםטית.

רה

$TS1$בחברה$TS1$

$DN2$בחברה$DN2$ששמחהמטכנולוגיה,שיכורה

כתועלת,ערכיםידיעללהישלט

המנט־ונוחות.יעילותמהירות,

ליות

$TS1$המנטליות$TS1$

$DN2$המנטליות$DN2$לה־שנהפכההטכנולוגית

שקפת

$TS1$להשקפת$TS1$

$DN2$להשקפת$DN2$מורההאמריקאיתהעולם

עלמעשיותשאלותלהעדיףלנו

לשאולמשמעותשלשאלות

שק־אונכוניםהםדבריםאםלא

ריים,

$TS1$,שקריים$TS1$

$DN2$,שקריים$DN2$איךאלארעים,אוטובים

נהפ־שלנוהמחשבהעוברים.הם

כה

$TS1$נהפכה$TS1$

$DN2$נהפכה$DN2$אינסטרומנטלית...״למחשבה

ודיברלהצליףהמשיךויזלטיר

המרעשלהאימפריאליזםעל

והטכנולוגיה.

המרעבערשהואאומרהוא

נשאריםכשהםאבלוהטכנולוגיה

רקלא״אנחנושלהם.בתחומים

אנ־מטריאליים,פיזייםאנשים

חנו

$TS1$אנחנו$TS1$

$DN2$אנחנו$DN2$מנתחיםעכשיורוחניים.גם

במושגיםהאדםשלהרוחניותאת

המ־שלבמושגיםמטריאליסטים,

רע

$TS1$המרע$TS1$

$DN2$המרע$DN2$לתוךחודרוזהוהטכנולוגיה

כבר״.קוגניטיביתבעיהזאתהמוח,
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ההשפעהאתלעצוראפשר

האינטרנט?של

לה־איךהיאהשאלה״לא,

תמודד

$TS1$להתמודד$TS1$

$DN2$להתמודד$DN2$דבריםהמוןישזה.עם

צרי־ואנחנולעצוראפשרשאי

כים

$TS1$צריכים$TS1$

$DN2$צריכים$DN2$שאנחנובאירחכמיםלהיות

האינטרנטאתאליהם.מתייחסים

עשינואנחנוהומצא,הואגילו,לא

לאוזהמהשמיםבאלאזהזה,את

נרשהשאנחנוואסורמהטבעחלק

כמוזהעברים.להיותלעצמנו

לאיזומתפללשאתהזרהעבורה

ללמודצרירבעצמךשיצרתבובה

זה,שלהחולשותומההכוחמה

וממהלהיזהרצרירממהכלומר

ליהנות״.אפשר

עלהאינטרנטשלההשפעה

עצומה.היאהקריאה

בעייתהיאחמורההכי״הבעיה

קריאה?זהמההלב.תשומת

לב,ותשומתזמןצריכהקריאה

קוגניטיבית,פעולהזאתקריאה

נמצאתוהיארגשית,מנטלית,

המהירותכלשלהלחץתחתהיום

העולםוכלהאינטרנטשלהזאת

שלגדולהכיהעיקרוןהדיגיטלי.

הכלהמהירות,זאתהזההעולם

אתמודדיםככהלמהירות,קשור

כשקוראיםזה.אתחייםוככהזה

מוסיקהשומעיםאושיראוספר

זמן.שלמתינות,שלענייןיש

התקפההיאהזאתהטכנולוגיה

הזמן״.על

ריאקציונר.שאתהעליךיגידו

בשמות,לישיקראואז״נו

אח־אותישאלמישהומוכן.אני

רי

$TS1$אחרי$TS1$

$DN2$אחרי$DN2$אםבברנדייםשנשאתיהנאום

אנישלא,לואמרתיאזשמרןאני

אוריאקציונריםלשמר.רוצהרק

אבלפוליטית,קללהזאתשמרנים

פולי־בעיהלאזאתאכפת?למי

טית,

$TS1$,פוליטית$TS1$

$DN2$,פוליטית$DN2$רוחנית,תרבותיתבעיהזאת

משהוזהוחברתית.פסיכולוגית

ומפחיד״.עמוקיותרהרבה

לשרודמתקשההעיתונותגם

האינטרנט.את

לאחרונהשלילחבר״אמרתי

לאר־יגיעממאדיםמישהושאם

צות

$TS1$לארצות$TS1$

$DN2$לארצות$DN2$סביבויסתכלכרגעהברית

הואאםלולסלוחיהיהאפשר

והעיתונאיםשהסופריםיסיק

לחברהנוראמשהועשוכנראה

נפלא,משהועשוהבנקאיםואילו

״חברהויזלטיר:

דנזוקרםיתלא

להתקייםיכולה

בליהגוןבמצב

בריאה.עיתונות

יהיולאבאמתואם

אנחנועיתונאים

עצמנואתנמצא

חדשבעידןחיים

שחיתות"של

זהאליהם.מתנהגיםאירתראהכי

לעיתו־שקורהמהתרבותיאסון

נות.

$TS1$.לעיתונות$TS1$

$DN2$.לעיתונות$DN2$יכולהלאדמוקרטיתחברה

עיתונותבליהגוןבמצבלהתקיים

באמתואםאפשר,איזהבריאה,

נמצאאנחנועיתונאיםיהיולא

שלחדשבעידןחייםעצמנואת

אותרבותמבקרכלשחיתות.

שהואחשובהכיהנושאחברה,

ההשלכותזהעליולחשובצריר

האינטרנט״.של

מדי?מאוחרלאזה

הראשו־התקופהאדרבא.״לא,

נה,

$TS1$,הראשונה$TS1$

$DN2$,הראשונה$DN2$האינ־שלהמשוגעתהתקופה

טרנט

$TS1$האינטרנט$TS1$

$DN2$האינטרנט$DN2$בהתחלהומסתיימת.הולכת

שיכוריםהיוכולםסם,כמוהיהזה

נכנסכברזהעכשיומהאינטרנט.

וכולםהחייםשלהתחומיםלכל

זאתעכשיובזה.וחייםמשתמשים

קרהמהלמרורשצרירהתקופה

בהירהתמונהשתהיהכריפה

כרקורהתמירזההמצב.של

בהיסטוריהתמירטכנולוגיה.עם

ביןזמןפערישהטכנולוגיהשל

והמשמ־ההשלכותוביןההמצאה

עות

$TS1$והמשמעות$TS1$

$DN2$והמשמעות$DN2$.סוףסוףאנחנועכשיושלה

הזאתהמהפכהעשתהמהמבינים

להתמודד״.ומתחילים

הלייקתרבות

2012שנתשלמארסבחודש

שללחדרהשותפויוז,כריסקנה

ממייסדיואחדצוקרברגמארק

היוריפבליק״.ה״ניואתפייסבוק

יש־לאויזלטירשלאוןאזשחשבו

רור

$TS1$ישרור$TS1$

$DN2$ישרור$DN2$ויזלטיראבלהחרשהמו״לאת

קשקוש.היוההןשההערכותאומר

המ־טובים.ירידיםאנחנו״אדרבה,

צב

$TS1$המצב$TS1$

$DN2$המצב$DN2$אנחנוחזק.ריפבליק׳׳ניושל

מחרש״.נולדנוכאילו

שלהחדשמהדורוהוא

הפייסבוק.

הסמליותעלמדברתמיר״אני

זאתלעיתוןשקרהמההזאת.

הזההמבריקהבחורטובה.בשורה

כיריפבליק׳ל׳ניולבואהחליט

לאשהםשלנובערכיםמאמיןהוא

והואהאינטרנט,שלערכיםאותם

קראגםהואבזה.ומורהבזהמכיר

ושלחבברנרייםשליההרצאהאת

הומני־הואאוהד.מאוראימייללי

סט.

$TS1$.הומניסט$TS1$

$DN2$.הומניסט$DN2$בתקו־הטובההבשורהאנחנו

פה

$TS1$בתקופה$TS1$

$DN2$בתקופה$DN2$מרהעיתונותמצבהזאת.הרעה

עשינולאלנו,מגיעלאוזהמאור

החברהאתלשפררקניסינוכלום,

נקודה״.התרבות,ואת

במיוחד.נחשבלאזההיום

סדרעלמתרעםאנילכן״נכון,

הטכנולוגיז־עלהזה,העדיפויות

ציה.

$TS1$.הטכנולוגיזציה$TS1$

$DN2$.הטכנולוגיזציה$DN2$לבריםאמרתיכשהתיירדנו

האינט־נסירוהואהסכיםוהוא

רנט

$TS1$האינטרנט$TS1$

$DN2$האינטרנט$DN2$בקבוקיםשישזהשלדעתי

היההישןשהייןאומרלאחדשים

הישןהייןאתלקחתצריררע.

בבקבוקיםאותולשיםאירולהבין

אתעושהלאהבקבוקאבלהחדשים

עלהייןאתשופטלאואתההיין

עדייןמביןלאאחראףהבקבוק.פי

עםבאינטרנט.פרסוםלמכוראיר

אירבוקר,כלמתמודדיוזכריםזה

פרסומות״.למכורבעצם

למסקנה?הגיעכברהוא

בשנההבעיה.אתלומר״הוא

אחוזיםכעשריםהוספנוהאחרונה

שלנו״.למנויים

ריפבליק׳?ל׳ניוישמנוייםכמה

אלף,45עכשיושישחושב״אני

כזה״.משהו

מעט!זה

מח־זאתאחרמצרבושה.״זו

מאה

$TS1$מחמאה$TS1$

$DN2$מחמאה$DN2$אלף45רקלנוישכיגדולה

משפי־אנחנואירותראימנויים

עים.

$TS1$.משפיעים$TS1$

$DN2$.משפיעים$DN2$שישמפניבושהזושנימצד

ל׳ניוטבעייםקוראיםמיליוןרבע

לש־צרירשלאאנשיםריפבליק׳,

כנע

$TS1$לשכנע$TS1$

$DN2$לשכנע$DN2$,מולםלשיםצריררקאותם

למ־צריריקראו.והםהעיתוןאת

צוא

$TS1$למצוא$TS1$

$DN2$למצוא$DN2$להוציאאותםולשכנעאותם

כמובןאנינראה.לשנה.דולר40

שתקו־מביןאניאבלאופטימי,לא

פת

$TS1$שתקופת$TS1$

$DN2$שתקופת$DN2$האינט־שלהראשונההסחרור

רנט

$TS1$האינטרנט$TS1$

$DN2$האינטרנט$DN2$להירגע״.מתחילה

בביקורותמאודנוקבאתה

שהנטייהבשעהספרים,עלשלך

ספריםעלרקלכתובהיאהיום

שאוהבים.

אינטלקטואלית.שחיתות״זאת

אבלקורה,זהלמהלהסבירקשה

פו־בתקופהחייםאנחנואנסה.

םט־איריאולוגית.

$TS1$.פוםטאיריאולוגית$TS1$

$DN2$.פוםטאיריאולוגית$DN2$חסרהדווקאלי

אנשיםשבוהמצבהאידיאולוגיה,

בר־מאמיניםרעיונות,עלרבים

עיונות.

$TS1$.ברעיונות$TS1$

$DN2$.ברעיונות$DN2$כבורשלענייןרקלאזה

ההת־גםזאתהמבקר,שלעצמי

חייבות

$TS1$ההתחייבות$TS1$

$DN2$ההתחייבות$DN2$לשפוט.שלוהחברתית

עלכשכותביםבאמריקה,פה,

אוטובזהאםכותביםלאספרים

אלאאמיתיאושקריזהאםרע,

עלכותביםאםאזעובד.זהאיר

זהאועוברזהאםכותביםרומן,

צריכההיתהלאהיאעובד,לא

הואמלצרית;אלאמורהלהיות

צרי־היתההיאבשבילה;מריזקן

כה

$TS1$צריכה$TS1$

$DN2$צריכה$DN2$בפורטלנר;ולאבאוםטיןלגור

מיןאיזהישפטפוטים,הכלזה

הגדולות״.לשאלותאלרגיה

לאהאינטרנט"את

הומצא,הואגילו,

אתעטינואנחנו

לאבאזהזה,

לאוזהמהשמים

ואסורמהטבע,חלק

נרשהשאנחנו

להיותלעצמנו

כמוזהעבדים.

שאתהזרהעבודה

בובהלאיזוללמת

בעצמך״שיצרת

חן.למצואמנסיםכולם

לעצ־ליצוררוצהלאאחד״אף

מו

$TS1$לעצמו$TS1$

$DN2$לעצמו$DN2$.עושיםהזמןכלכולםאויבים

מעוותוזהחברות,ומציעיםלייק

כת־מזמןלאהפרטיים.החייםאת

בתי

$TS1$כתבתי$TS1$

$DN2$כתבתי$DN2$שכתבמאמרעלתגובהמאמר

המאמרמפורסם.עיתוןשלעורר

כתבתיאזאותיוזיעזעאותיהרגיז

אימיילממנווקיבלתיקטלנימשהו

שכתבתי.מהאתמשבחהואשבו

אבלאתי,מסכיםלאהואאמנם

היהשזהארעשאנירוצההוא

ומע־מצחיקהיהוזהנפלא,כתוב

ניין,

$TS1$,ומעניין$TS1$

$DN2$,ומעניין$DN2$אין׳אםבחזרה:לוכתבתיאז

שוויםלאהשבחיםגםאזביקורת,

רעתעלשחיהבדמוקרטיהכלום.

שי־ארם,בנישלריעותעלקהל,

פוט

$TS1$שיפוט$TS1$

$DN2$שיפוט$DN2$אנשיםהמהות.זהביקורתי

הביקור־לשיפוטמתנכריםעכשיו

תי

$TS1$הביקורתי$TS1$

$DN2$הביקורתי$DN2$פוליטי.ואסוןתרבותיאסוןוזה

שאניהקטלניתהשליליתהביקורת

זאתאגרסיה,לאזהומפרסםכותב

עצמית״.הגנה

הספרותאתבעיניךאיך

היום.שנכתבתהאמריקאית

הר־לאאבלכישרון,הרבה״יש

בה

$TS1$הרבה$TS1$

$DN2$הרבה$DN2$.זהלמה,יורעלאאניגאונות

לכ־בוחרשהסופרבנושאיםתלוי

תוב

$TS1$לכתוב$TS1$

$DN2$לכתוב$DN2$,מת־הואבמיתלויזהעליהם

חרה.

$TS1$.מתחרה$TS1$

$DN2$.מתחרה$DN2$הממואריםשבאחדזוכראני

כתבקייזיןאלפררהמבקרשלו

זהבלובסולמיוחדשהיהשמה

החליטהואצעירכשהיהשאפילו

הה.עםהגדולים,עםלהתחרות

ישאזהארדי,תומםועםלורנס

שסופרבסיסיותהחלטותמיניכל

לה־מיעםלחקות,מיאתמקבל.

תחרות,

$TS1$,להתחרות$TS1$

$DN2$,להתחרות$DN2$לכתוב״.נושאיםאיזהעל

עבריתמדברשאתהזהאיך

טוב?כךכל

קו־אניבעברית.חיאני״כיהודי

רא,

$TS1$,קורא$TS1$

$DN2$,קורא$DN2$לפ־כותבאפילומתרגם,אני

עמים.

$TS1$.לפעמים$TS1$

$DN2$.לפעמים$DN2$לאזההיהודישלהמולדת

פנאטיאניהשפה.זאתארמה,רק

נעאנישנה.30כברהזהבנושא

היהורית־אמריקאיתבתרבותונר

יכו־לאשהםכרעלאותםומקלל

לים

$TS1$יכולים$TS1$

$DN2$יכולים$DN2$אנאלפ־זאתעברית.לקרוא

בתיות

$TS1$אנאלפבתיות$TS1$

$DN2$אנאלפבתיות$DN2$בהיסטוריהתקדיםחסרת

זאתבאמריקההיהודי.העםשל

החשובההגדולההיהודיתהתרבות

לפ־שאפשרשהחליטההראשונה

תח

$TS1$לפתח$TS1$

$DN2$לפתח$DN2$היהודיתהמסורתאתולהוריש

הםפשע.זההיהודית.השפהבלי

היהודייםהביטוייםשכלמאמינים

מנ־והםעבריתקוראאנישווים.

גנים

$TS1$מנגנים$TS1$

$DN2$מנגנים$DN2$,אתקוראאניאוכלייזמר

רות,פיליפאתקוראיםוהםעמיחי

מבש־והםהרמב״םאתלומראני

לים

$TS1$מבשלים$TS1$

$DN2$מבשלים$DN2$וזהביחד,יהודיםוכולנומרק

זהאנתרופולוגיתמבחינהנכון.לא

אנ־משבט,יותראנחנואבלנכון,

חנו

$TS1$אנחנו$TS1$

$DN2$אנחנו$DN2$,ישולציוויליזציהציוויליזציה

פשע״.זהשפהובלישפה

למדינתשלדהיחסמה

ישראל?

הזההמקוםאתאוהב״אני

יושבאנוכיעמיבתורנפש.אהבת

לפנייהודיאנישם.וגםפהגם

לפניארםבןאניאמריקאי,שאני

בנא־שאניאחריאבליהודי,שאני

דם

$TS1$בנאדם$TS1$

$DN2$בנאדם$DN2$אנייהודי.להיותמתחילאני

גבר,שאנילפניאפילואולייהודי

גרלאאניבי.עמוקמאורמאורזה

מביןאניסיבות.מינימכלבארץ

אניקלאסיתציוניתבחינהשמאיזו

כמוחבריםליוישנוראהאכזבה

טובחברשהואיהושע,א.ב.בולי,

עלעליכועסשנה30וכברשלי

בביתכמומרגישאניבישראלזה.

הכיוהחבריםבהמתמצאואני

כמובןחוץבארץ.הםשליטובים

באופןשמאכזבהפוליטימהתחום

במקוםהיחידהתחוםזהמזעזע,

כישלון״.ממשלגמרי,שנכשלהזה

עמוד 2



זה.אתמסביראתהאיד

אחרילהסביר.יודעלא״אני

שאנחנוגילינומהגלותשחזרנו

פו־מנהיגיםגםלעשותיכולים

ליטים

$TS1$פוליטים$TS1$

$DN2$פוליטים$DN2$רוחניים,מנהיגיםרקולא

שא־גילינווהלכתיים,ספרותיים

נחנו

$TS1$שאנחנו$TS1$

$DN2$שאנחנו$DN2$ולעשותצבאלעשותיכולים

שאנחנוגילינוצבאיים.מנהיגים

בבולדוזרים,להשתמשאיךיודעים

יורעלאאנידברים.מיניכלגילינו

הפולי־הכישלוןאתלהסביראיך

טי

$TS1$הפוליטי$TS1$

$DN2$הפוליטי$DN2$כילי,מציקמאורוזהבארץ

אויותרקטנותנהיותלאהבעיות

הואהמצבכרגעפחות.חשובות

אתשוברזהבראש.שהקטנים

והכלכלההתרבותבתחוםכיהלב,

אבלנפלא,מקוםזהפורח,מקוםזה

אנימהשבוע״חצי

אביבשתלחושב

העםשלהעתידזה

שלזההיהודי,

הרצל,התכוון

יה/נטשזאת

מהשבועוחצי

שזאתחושבאני

גמורה,אשליה

איןלסטינים,אין

גייאהד,איןערבים,

ןרר״עדןגןשזה

מדכא.מקוםזההפוליטיבתחום

האחרונותשהבחירותהיאהאמת

לאופוזיציה,מנהיגהיהשאםגילו

בעיה״.היתהלנתניהורציני,מנהיג

אלטרנטיבה.אין

ושי־ר״שהואלפידסיוט.״זה

נוי,

$TS1$,ושינוי$TS1$

$DN2$,ושינוי$DN2$חוקרקישלימהם.גרועאבל

שראיתחושבאתהאםבחיים,אחר

חכהמכל,הגרועאתהתחתית,את

כשלפירגרוע.יותרותראהשבוע

רובינש־אוידיןעלחשבתינכנס

טיין

$TS1$רובינשטיין$TS1$

$DN2$רובינשטיין$DN2$גרוע״.יותרזהלא,אבל

בפולי־מתמצאמאודאתה

טיקה

$TS1$בפוליטיקה$TS1$

$DN2$בפוליטיקה$DN2$,עיתוניםאילוהישראלית

קורא?אתה

מסתכלאני׳הארץ׳,קורא״אני

׳מע־אתקוראלאאניב׳ידיעות׳,

ריב׳.

$TS1$.׳מעריב׳$TS1$

$DN2$.׳מעריב׳$DN2$זהבארץעכשיולישחסרמה

חסרפעם.שהיוהקטניםהעיתונים

העיר״׳.ו׳כלראשית׳׳כותרתלי

עדןגןדשאם

הלבנההשיערברעמתויזלטיר,

למ־מפתיעדמיוןרומהשלו,

שורר

$TS1$למשורר$TS1$

$DN2$למשורר$DN2$ביניהםאיןויזלטיר,מאיר

אתמשמיעהואמשפחתי.קשר

פוליטיותבסוגיותגםהרםקולו

אוב־ממשלאתלתקוףהיססולא

מה

$TS1$אובמה$TS1$

$DN2$אובמה$DN2$תהההואהחוץ:מדינותעל

בלובהתערבשאובמהייתכןאיך

להימשךבסוריהלטבחנותןאך

2011בינוארלכן,קורםעור

הממשלשלהגישהאתתקףהוא

במ־המהפכהכלפיהאמריקאי

צרים,

$TS1$,במצרים$TS1$

$DN2$,במצרים$DN2$התעלמהשלדבריוגישה

אמריקאישיטורשלרבותמשנים

שהאירוניהאזכתבהואבאיזור.

הג־הרב־תרבותיותשלהמוזרה

לובלית

$TS1$הגלובלית$TS1$

$DN2$הגלובלית$DN2$בעובדההיאאובמהשל

עםפעולהשיתפהשאמריקה

העם.נגרמשטרים

ומגןישראלאוהבהואויזלטיר

נתניהועלגםאבלישראל,על

לפניביקורת.מעטלאלוהיתה

ריפבליק׳ב׳ניוכתבחורשיםכמה

היש־הימיןאתתקףובומאמר

ראלי

$TS1$הישראלי$TS1$

$DN2$הישראלי$DN2$לש־תקווהאיבדכיואמר

לום

$TS1$לשלום$TS1$

$DN2$לשלום$DN2$עללפלסטינים.ישראלבין

ישראללביןהליכודביןהאיחור

מורחיםשהמתוניםכתבביתנו

האנטי־רמוקרטיםוהמטורפים

ביקור־אתחסרלאהואפורחים.

תו

$TS1$ביקורתו$TS1$

$DN2$ביקורתו$DN2$הש־במהלרמהפלסטיניםגם

נים.

$TS1$.השנים$TS1$

$DN2$.השנים$DN2$כינהבעזההחמאסשלטוןאת

ועלוטרוריסטי,תיאוקרטישלטון

כתבבאו״םמאזןאבושלנאומו

אופקים.וצררשעשהוא

מומחיתהיאויזלטירשלאשתו

כלכליתולהתפתחותלאורבניות

מתלהשתגעה״היאעריםשל

הואשנה״לפניכשהיינואביב

תכ־אפילושהיאסיכוי״ישאומר,

תוב

$TS1$תכתוב$TS1$

$DN2$תכתוב$DN2$אביב״.תלעל

עירשזאתחשבהלאהיא

מכוערת?

עירהיאמכוערת,לא״היא

טוביםחבריםיהושע.א׳׳ב

היוצרגםהשיר,גםעמיחי.

מג־פינותישחיה,היאאמיתית.

עילות

$TS1$מגעילות$TS1$

$DN2$מגעילות$DN2$וישמקסימותפינותויש

כולם,אתשמושיעהזההיםאת

שלבנושאמבולבללגמריאני

חו־אנימהשבועחציאביב.תל

שב

$TS1$חושב$TS1$

$DN2$חושב$DN2$שלהעתידזהאביבשתל

הרצל,התכווןשלזההיהודי,העם

מהשבועוחציהפנטסיה,שזאת

גמורה,אשליהשזאתחושבאני

איןערבים,איןפלסטינים,אין

לאאנישקרי.ערןגןשזהג׳יאהד,

אביב.תלעםלהתמודדאיריודע

יפיםחייםמאור.קשהשאלהזאת

ערטעיםואוכליפותובחורות

והמוסיקה.ויפוהזהוהיםלשמים,

שניזהאשליה,וגםמציאותגםזו

אניכאילו,ירושלמיאניהדברים.

החר־אפילוירושלים,אתאוהב

דים

$TS1$החרדים$TS1$

$DN2$החרדים$DN2$לאבשבילי.אותההורסיםלא

מקוםזההפלסטינים,ולאהרוסים

שלהפיסיתהשירהונציה,כמו

בשבילי״.סםזההמקום

עמי־שירתאתתירגמת

חי

$TS1$עמיחי$TS1$

$DN2$עמיחי$DN2$דווקאלמההשנים,במהלך

עמיחי.

הכימהחבריםאחרהיה״הוא

לעצ־קראנואנחנואלי.קרובים

מנו

$TS1$לעצמנו$TS1$

$DN2$לעצמנו$DN2$,שהואהאחרוןוהשירמשפחה

שהואשירזהאצלי.נמצאכתב

1999ב-שליההולדתליוםכתב

בביתשלובמיטהאותוכתבהוא

מאודחולההיההואפה.חולים

פתאוםוהואאותולבקרובאתי

טו־ירידיםהיינוכזה.שירהוציא

בים

$TS1$טובים$TS1$

$DN2$טובים$DN2$-עלאזמאמרכתבתי1973מ

בעבריתשיצאשלוהראשוןהספר

במ־אהבההיתהוזאתהכרנוואז

בט

$TS1$במבט$TS1$

$DN2$במבט$DN2$.אותולתרגםהתחלתיראשון

לבשמתיגםלעצמי.להמתיקכדי

מינימכלרצוןשבעהייתישלא

יכולשאניוחשבתיתרגומים,

עשי־ובינינו,טוב,יותרלעשות

תי

$TS1$עשיתי$TS1$

$DN2$עשיתי$DN2$גדולה.הנאהוזאתטוב,יותר

שלוהשירהאתמכיררקלאאני

אתהכרתיאלאאינטימיתבצורה

בשביליאינטימית.בצורההאיש

ולת־יהודהשלשירעםלשבת

רגם

$TS1$ולתרגם$TS1$

$DN2$ולתרגם$DN2$שוב,אותולהחיותזהאותו

הואהמתים.תחייתשלכזהנסזה

לי״.חסר

ישראליםמשורריםעודיש

אוהב?שאתה

אתאוהבאניהמון.יש״כן

יונתןישורון;אבותשלהשירה

עלי.חביבהכיאוליהוארטוש

קרהמהלרעתרוצהתמיראני

מח־אניעכשיו.העבריתלשירה

פש

$TS1$מחפש$TS1$

$DN2$מחפש$DN2$מהחבריםוביקשתימשוררים

שירקוראיםשהםפעםשכלשלי

ואנילי,שישלחואוהביםשהם

שאנימישהולמצואמצליחלא

ומו־מציקזהעוד.לקרוארוצה

זר

$TS1$ומוזר$TS1$

$DN2$ומוזר$DN2$.לישלחולמשלניסיתי.מאור

וקראתיישבתימשעול.אגיאת

ליישכברנולעצמי,וחשבתי

יונהזה.אתצרירמיאזוולריונה

שלכם,פלאתהםילביההיאוולר

הר־רביקוביץדליהאזכברואם

בה

$TS1$הרבה$TS1$

$DN2$הרבה$DN2$אליתבואיאםמעניינת.יותר

מדפיםלישישתראיהביתהפעם

כשאניאבלעברית,שירהמלאים

מוציאתמיראניעכשיולשםניגש

מתים״.משורריםשלספרים
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