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שבו מתבשרת , ה,  דורש הסופר דוד גרוסמן אותו רגע בשופטים יגדבש אריותבספרו 

,  בפני בעלה משחזרת אימו לעתיד של שמשון1.אישה עקרה כי היא עתידה ללדת בן

אליה היא , "ְנִזיר ֱאלִֹהים ִיְהֶיה ַהַּנַער ִמן ַהָּבֶטן: "לאךאת בשורת המ, הגיבור המקראי

דמיון מות הבן שטרם נולד ). ט, שופטים יג" (ַעד יֹום מֹותֹו: "מוסיפה עוד שלוש מילים

נפש כזה נחוצה פעולה מאומצת וכמעט אלימה של ֿכדי לתאר ציור: "מטריד את גרוסמן

גרוסמן מציע הסבר ). 32" (י של הרגש ההורילאינסטינקט הראשונ, נדמה, שמנוגדת, הזרה

הוא כמו פיקדון [...] איננו שלה עד תום ] ...[אבל הילד [...] ״היא הרה : לאלימות האימהית

שלושה אנשים : "וממשיך, )32" (סופם להיפדות, היא יודעת, ופקדונות, שהופקד בה

 ).68" (ד יתום להוריובן שנול. עוד בטרם נולד' הולאם'זוג הורים שהילד שלהם . בעולם

המחיז גרוסמן ברומן הגדול שלו , הבן שנולד יתום להוריו, את סיפורו של ילד הפיקדון

מת ֿנולד לאב חי, בנם של אורה ואברם, גם עופר,  כמו שמשון2.אשה בורחת מבשורה

, הוא נושא בקרבו את זרע הפורענות שריסק את חיי שלושת החברים אילן. המתנכר אליו

, שבמהלכה ננטש אברם במעוז מופגז בתעלה, זכר מלחמת יום הכיפורים: רהאברם ואו

כמו סיפור , ושוב. שהותירו אותו מצולק פיזית ונפשית, נפל בשבי המצרי ועבר עינויי תופת

גם הרומן המתרחש ערב יציאת כוחות צה״ל למבצע צבאי גדול בגדה המערבית , שמשון

אורה . המתנדב בלהט להשתתף במבצע, עופרנפתח בדמיון מותו של הבן , 2002בחורף 

 במעין ניסיון שחרזדי לדחות את גזירת –שבמהלכו , יוצאת למסע רגלי בשבילי הארץ

סיפורים מחיי בנם המשותף שאותו מעולם , שותפה למסע,  היא מספרת לאברם–המוות 

 .לא פגש

י למעלה העוקב אחר,  עמודיו630על , רבות נכתב על הרומן המטלטל והשאפתני הזה

הרומן זכה מיד . השזורים זה בזה עד מחנק, משלושה עשורים בחיי גיבוריו ובחיי המדינה

 והפך למושא ניתוחם של מסות 4 הוכתר כרומן מכונן3,עם פרסומו למעמד איקוני

 
 ).2006, ידיעות אחרונות: תל אביב ( סיפור שמשון–דבש אריות , דויד גרוסמן 1
 ).2008, הקיבוץ המאוחד: תל אביב (אשה בורחת מבשורה, דויד גרוסמן 2
 .5.5.2008, הארץ, תרבות וספרות, "אם לא תהיה ירושלים", מיכאל גלוזמן 3
 .3.4.2008, ספרים Ynet ,״מחיר השתיקה״, אריאנה מלמד 4
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אפשר כמובן לקרוא את הרומן במנותק מן ֿ אי5.עיתונאיות ומאמרים אקדמיים רבים

בשעותיה האחרונות , בנו של גרוסמן, מותו של אורי: המציאות האכזרית שלתוכה נולד

באחרית הדבר לספר מציין גרוסמן כי רובו של הספר כבר היה . של מלחמת לבנון השנייה

הוא תיבת התהודה של , יותר מכל, ״מה שהשתנה. כתוב עם קבלת הבשורה על בנו

 ).633' עמ(המציאות שבה נכתבה הגרסה האחרונה״ 

יאות שבתוכה נקרא הרומן המטלטל הזה המשיכה להשתנות תיבת התהודה של המצ

עובדה שעליה מעיד יותר מכול עיבודו הבימתי של , בשמונה השנים שחלפו מאז פרסומו

פרודוקציה של ״הבימה״ ו״הקאמרי״ בעיבודו ֿקו(הרומן בתיאטראות ברחבי הארץ 

תיימרת לתמצת את מ, שאפתנית לא פחות מן הרומן, ההצגה). 2016, ובימויו של חנן שניר

במעבר , מטבע הדברים.  דקות של דרמה120ֿהעלילה רחבת היריעה ורבת המילים ל

כשירד המסך ,  עם זאת6.מרכזיים יותר או פחות, מהנייר אל הבמה הושמטו חלקים רבים

התחוור שתיבת התהודה הנותנת , על השחקנים המשתחוווים בערב שבו אני צפיתי בהצגה

העיבוד . אלים כלפי צלילים אחרים)מ( ברומן היא בעלת כוח קול לצלילים מסוימים

שאותו אכנה בקיצור ״התקרית , הדרמטי התעלם לחלוטין מאירוע מכונן בעלילת הרומן

מאבדת עלילת הרומן את עמוד השדרה הצורני , כך אטען, אשר בהיעדרו, בחברון״

 .והמוסרי שלה

לות בפלסטיני זקן שנכלא בחדר התקרית בחברון מתייחסת למעורבותו של עופר בהתעל

. במסגרת פעילות מבצעית בימי האינתיפאדה השניה,  שעות48קירור ונשכח שם למשך 

שהוא החטא הקדמון שמניע את עלילת ההווה של , מחיקתו המוחלטת של אירוע זה

בבחירה להתעלם משאלת , יתרה מכך. מעלה שורה של תהיות אסתטיות ואתיות, הרומן

מדחיקה ההצגה את השאלה הנוקבת שמעלה , )perpetrator(ר כתוקפן אחריותו של עופ

יכולה חברה לשפוט את מעשי ״הבנים״ במציאות של סכסוך , אם בכלל, איך: הרומן

 חשוב לציין כי פן זה של 7.שבו כל תוקף הוא גם קורבן, אלים ומתמשך, נשלטֿבלתי

 
 David Grossman’s To the End of the Land: A" :ראו למשל סימפוזיון מיוחד שהוקדש לרומן 5

Symposium", Hebrew Studies, 54 (2013): 285-371. 
״על אשה בורחת מבשורה״ בכותרת ״דויד גרוסמן״ באתר לקסיקון הספרות : ראו, לרשימה מפורטת 

 https://library.osu.edu/projects/hebrew-lexicon/00205.php :העברית החדשה
תיאור שיטוטיה של אורה בירושלים , האח הבכור, כך למשל הושמטו מן ההצגה דמות המשנה של אדם 6

 .או הסצנה בבית החולים של השוהים הבלתי חוקיים, ופת פיגועי האוטובוסיםבשיא תק
 –לחיות עם הסכסוך , דניאל ברטל: נשלט ראוֿפלסטיני כסכסוך בלתי-על מאפייניו של הסכסוך הישראלי 7

, לפי ברטל). 2007, כרמל: ירושלים (חברתי של החברה היהודית בישראלֿניתוח פסיכולוגי
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אינה עוד רק קורבן פסיבי ש, הרומן והביקורת החמורה הגלומה בו על החברה הישראלית

עבר מתחת לרדאר של המבקרים , של ״המצב״ אלא משתפת פעולה אקטיבית עם פשע

כי מחיקתה של העלילה המרכזית הזאת , אני אבקש לטעון. כבר בעת פרסומו של הרומן

כחברה , מן ההצגה מבטאת את הקושי המוסרי ההולך וגובר של החברה הישראלית

הקריאה שאציע . להתמודד עם הפרות זכויות אדם ״מבית״, טנשלֿהשרויה בסכסוך בלתי

כאן מבקשת לחשוף את הפן החתרני ביצירתו של גרוסמן ולהציבו אל מול תיבת התהודה 

תחומי של משפט ֿבאמצעות אימוץ שיח בין. 2016המשתיקה של גרסת הבמה שנת 

 תוכן השאובים וספרות אצביע על השימוש המקורי שנעשה ברומן במבנים צורניים ושדות

לצורך תיאור התמודדותה של אורה עם שאלת אחריותו של בנה , מתחום המשפט

 .להתעללות באחר

רמזים לחטא הקדמון שמוביל להתפרקות משפחתה של אורה שזורים באופן אגבי 

ערב היציאה למסע , במהלך הנסיעה הלילית אל אברם. כמעט בחלקו הראשון של הרומן

לפני שנה בערך נשכח זקן תמהוני מכפר דורא "עצמה שאורה מהרהרת ל, המשותף

ואולי , הוא לא מת. ושמונה שעותֿהוא שהה שם כמעט ארבעים. קירור בחברוןֿבחדר

). 136" (אבל מהיום ההוא הלכו החיים שלה ונפרמו. אפילו התאושש מאז וחזר לעצמו

ודווקא : "רתהכותבת אורה במחב, שבהם אין אזכור לתקרית בחברון,  עמודים150ולאחר 

התגברו , שלושתם, כי הם. לי בעיקר. היה לנו סיפור לא פשוט איתו, בצבא, בזמן האחרון

, בעלה, ושוב ַלַמחברת מתארת אורה איך הייתה לוחשת לאילן). 279" (על זה יפה מאוד

ליבו של ֿאנחנו לא כמו איזה תא מחתרת קטן בלב, ״תראה אותנו: שבינתיים נפרד ממנה

הניזונים מתודעתה של , לאברם ולקורא). 303(עד שנלכדנו״ ... ה באמת היינווככ'? המצב'

או על עופר הילד הבוחר , קשה לזהות בים הסיפורים על עופר התינוק הלומד ללכת, אורה

" הסיפור הלא פשוט", "הזקן מחברון"את הנימים השקופים המחברים בין , בצמחונות

אחיו הבכור של , דווקא בשיחה על אדם, ומן עמודים לפני סוף הר150, ואז". המצב"ו

 

חברתי של ֿנשלט מַפתחים רפרטואר פסיכולוגיֿלסטינים המעורבים בסכסוך הבלתיישראלים ופֿיהודים
קובע את דימויה של הקבוצה היריבה ומסביר את , עמדות ורגשות התומך בדרישות קבוצתם, אמונות

רפטואר זה כולל בין היתר אמונות חברתיות על אודות מידת הצדק . מהותו של הסכסוך ואת התמשכותו
בייחוד , המתייחסות להצגה עצמית כקורבן, ד אחד ואמונות חברתיות על אודות קורבנּותבמטרותיו של צ

חסמים ", טלֿנטע אורן ודניאל בר, ראו עוד עירן הלפרין. נשלטֿבהקשר של הסכסוך הבלתי
בתוך יעקב " ישראליתֿמבט אל החברה היהודית: פלסטיני-פסיכולוגיים בפתרון הסכסוך הישראליֿסוציו

מחקרי מכון ירושלים לחקר : ירושלים( פלסטיניֿחסמים לשלום בסכסוך הישראלי, )עורך(ב טוֿסימןֿבר
 ). 2010, 401ישראל 
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מספרת אורה לאברם לראשונה על ה״פשלה״ שהייתה , שניתק עימה כל קשר, עופר

ובטח שלא רק , ועופר גם לא היה אשם, אף אחד לא מת מזה: "ליחידה של עופר בחברון

: ומיד אחר כך תוהה אורה לעצמה" ?ולמה שדווקא הוא, עשרים חיילים היו שם, הוא

אולי גם הוא . היא פוחדת ממשפטו. כבר מזמן הייתה צריכה לספר לו? טוב שסיפרה"

 ).484" (טבעיתֿשהיא אימא לא, כמו אדם, יחשוב

מבקרים הצביעו , ואכן. אורה עוסקת לאורך הרומן בתהיות על טיבה ועל אופיה כאימא

 האם  אין חולק על כך שהעיסוק בשאלת אחריות8.בהקשר זה על ֶתמת העקדה ברומן

אני מבקשת , עם זאת. להקרבת בנה על מזבח הצבא והלאומיות כרוך בדיון בנושא אשמה

פסיכולוגית הנובעת מן ֿזוהי אינה אשמה מוסרית. להצביע כאן על בירור אשמה מסוג אחר

שאלת האשמה שעליה אני מבקשת . המתח הישראלי המוכר שבין האישי לקולקטיבי

עת לאחריות האישית של עופר למעשה הפלילי הנוג, להצביע היא אשמה קונקרטית

 .לכאורה שעומד במרכז עלילת הרומן

, ההיבט המשמעותי ביותר בטקסט הגרוסמני הוא הפניית האצבע המאשימה כלפי הבן

״בכל זאת תסביר לי : את מחדלו, אורה תובעת להבין את התנהגותו של עופר. כלפי עופר

את , ״את האמא שלו). 603(״  [...]–ק בעצמו איך במשך יומיים עופר לא חשב לרדת לבדו

, מטיח בה אילן כשהיא מתעקשת להבין איך ״זה עופר שלנו, )602(טש״ לא ממחסום וֹו

אורה מסרבת לקבל את העובדה שבוצע כאן פשע שיש לו ). 607(״ ?איך ככה, איך עופר

 הליך משפטי ואין, ואולי דווקא בגלל שבנה חמק ממשפט צבאי. אך אין לו אשמים, קורבן

חשה אורה שהיא , שיברר את התקרית ויכריע סופית בשאלת אשמתו או חפותו של עופר

בטרם תוכל להשלים עם העבר , מוכרחה להשלים את הליך הבירור הזה בעצמה

 .ולהשתחרר מרודנותו

הפנייה למשפט הפלילי בהקשר של התמודדות עם פשעים והפרות זכויות אדם 

מאז שנות התשעים חלה .  הקונפליקט אינה מפתיעהשיטתיות שבוצעו כחלק מן

העוסק , )transitional justice(התפתחות אדירה בתחום המשפט המכונה ״צדק מעברי״ 

או משטר , קונפליקט, במנגנונים השונים שבאמצעותם חברות בתהליכי מעבר ממלחמה

 בתחום 9.מתמודדות עם עוולות העבר, יציבות או דמוקרטיה, דכאני למצב של שלום

דוגמת בית הדין , לאומייםֿמקומיים או בין(הצדק המעברי מהווים משפטים פליליים 

 
 ,"Shimrit Peled, "Nationalism and Maternal Sacrifice in To the End of the Land  :ראו למשל 8

Hebrew Studies 54 (2013): 345-357.. 
9 Ruti G. Teitel, Transitional Justice (Oxford University Press, 2002). 
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 אלא 10.כלי מרכזי להתמודדות עם פשעים של משטרי עבר) לאומי הפלילי בהאגֿהבין

היא כלואה . אינה יכולה ליהנות מחסד הבדיעבד, כמו החברה הישראלית כולה, שאורה

במצב זה של . הפיגועים, החיסולים, בלב הכיבוש, לעמוק בתוך הסכסוך האלים המשתול

המערכת המשפטית מתקשה להוכיח את בניה , נשלט וללא סוף נראה לעיןֿסכסוך בלתי

 – כמו במציאות הסכסוך –בעולם הבדיוני של הרומן ,  וכך11.בזמן הווה ונסוגה לאחור

שאין לה הפשע הופך ל״פשלה״ . איש אינו נדרש לתת את הדין על התקרית בחברון

 .אשמים

אורה מסרבת לקבל את העמימות העובדתית והמוסרית בקשר למה שקרה בחברון והיא 

היא מגייסת לעזרתה את הכלים של . פותחת במהלך אלטרנטיבי של בירור נסיבות האירוע

כדי , בחינת ראיות, שמיעת עדויות,  בירור אובייקטיבי של העובדות–המשפט הפלילי 

המתעקשת , המהלך החתרני של אורה.  אם עופר אשםלברר לעצמה ולמשפחתה

באמצעות הטיול והסיפור לברר את מעשי בנה במקום שבו מנגנוני הצבא סירבו לעשות 

המתעקש להתמודד באמצעות היצירה , משקף את המהלך החתרני של גרוסמן, זאת

ן על בחברה שבה איש אינו נותן את הדי, הספרותית עם אשמת ״הבנים״ לעוולות הסכסוך

 .מעשים אלה

אורה היא התובעת , שמתנהל לאורך מסעה הרגלי בשבילי ישראל, במשפט הזה

. אשר מעמידה לדין את מי שהיא חושדת בו כאחראי להתעללות בזקן הפלסטיני, הראשית

ולמה [...] הוא  בטח שלא רק, ״עופר לא היה אשם: וכך היא מנסחת את כתב האישום

לחיוב , שום נע משלילה מוחלטת של מעורבותו של עופרכתב האי). 484(״ ?שדווקא הוא

להוכיח שבנה , ייתכן שאורה מקווה להפריך את האשמה הזאת. המוחלט בדבר אשמתו

: אבל כדי להגיע לזיכוי הזה היא דורשת מבית המשפט המדומיין לחקור ולהבין, זכאי

 ״?״למה שדווקא הוא

אישום חלקי ביותר שעדיין לא המתחיל בהגשה מהוססת וזהירה של כתב , את המשפט

מנהלת אורה אל מול האדם היחיד שיכול לשמש כשופט אובייקטיבי בינה , נתמך בראיות

 
: העלמה והמוות", ליאורה בילסקי: על תפקידו של המשפט הפלילי בתהליכי צדק מעברי ראו 10

 .343-370, 2) 2001 (סוציולוגיה ישראלית, "המשפט ותהליכי פיוסֿבית
 ,Yoav Peled and Nadim N. Rouhana :פלסטיני ראו-על צדק מעברי בהקשר של הסכסוך הישראלי 11

"Transitional Justice and the Right of Return of the Palestinian Refugees", Israel and the 

Palestinian Refugees (Berlin Heidelberg: Springer, 2007), 141-157; Aeyal M. Gross, 

"Constitution, Reconciliation, and Transitional Justice: Lessons from South Africa and Israel", 

Stan. J. Int'l L., 40 (2004): 47. 
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לתיאור הדרישה שמפנה . ט"הטקסט מציע שוב ושוב את הפועל שפ.  אברם–ובין בנה 

כי ״היא פוחדת  שבו מודה אורה, מראשיתו של ההליך שנפתח בפני אברם. אורה לאברם

: כל פרטי התקרית כאשר נחשפים, ועד לשיאו של הבירור המשפטי, )484(ממשפטו״ 

 ).607(בעצמו״  שישפוט, שידע, שישמע, ״הנה מגיע הרגע שכבר צריך לספר לו

במקום זה היא מתארת לאברם . אין אורה ניגשת מיד לתיאור מרכיבי הפשע, עם זאת

 הכיסאות וחילופי  אל תוך הסיפור המשעשע בדבר משחק12.יציאה משפחתית למסעדה

מחבל מתאבד שעבר דרך המחסום של עופר : שולי לכאורה, העקיצות מודלף פתאום פרט

אני , המתקומם ש״זה התפקיד שלי, המומה מתגובתו של בנה, אורה. והתפוצץ בתל אביב

מפספסת את המשך , )492(עומד שם בדיוק בשביל שהוא יתפוצץ עלי ולא בתל אביב״ 

ר איך הוא וחבריו ליחידה הפקיעו בניין שלם ואת דייריו כלאו בדירה בו מספר עופ, הסיפור

המעשה , נדמה שעכשיו יימסרו לקוראים ולשופט פרטי ה״ַאקטּוס ֶראּוס״, הנה). 493(אחת 

״היא לא מצליחה , אבל אורה מודה ש״הרגע הזה קצת עמום לה״, הפלילי בו מואשם עופר

ולכן היא אינה שומעת את ההודאה , )492-493(לשחזר אותו״ והפרטים חומקים ממנה 

תצליח , "״במאמץ עליון שנמשך שבועות וחודשים, רק בדיעבד. הראשונית של החשוד

פחות , עד שטוותה לה בראשה, אורה ״לדלות ולצרף זו לזו פיסות קרועות מאותה שיחה

 ).493" (את ארג הערב כולו, או יותר

. גם את העיבוד הבימתי של הרומן, מהכך נד, קהות החושים שבה לקתה אורה הדביקה

בהיעדר קונפליקט ממשי בין האם . משמיטה כל אזכור לתקרית בחברון, כאמור, ההצגה

כישלון עצירת המחבל במחסום שאותו , לבנה סביב ההתעללות בפלסטיני חסר הישע

כועס על , בגירסה הבימתית, עופר. אייש עופר הופך בהצגה ל״חטא״ המניע את העלילה

כך מוצג עופר על הבמה לא כמי שחשוד בהתעללות . ו שלא חסם את המחבל בגופועצמ

כמי שלא הקריב את , אלא כמי שלא עשה די כדי לעצור מחבל מתאבד, בפלסטיני זקן

הקונפליקט בין אורה לבנה אינו סביב העיוורון , על הבמה, וכך. עצמו למען האומה

ים להכיר באחריותו להתעללות המסרב, המוסרי שלוקים בו הוא והסובבים אותו

 מחיקתה של התקרית בחברון מבטאת 13.אלא ויכוח עקר סביב פטריוטיות יתר, בפלסטיני

 
באותה עת שבה ישבו בני המשפחה וחגגו במסעדה נותר הזקן הפלסטיני , כפי שמתברר בהמשך הרומן 12

 .בחדר הקירור בחברון, אזוק וחסום פה, כלוא
עדיין מוכיחה משפחתה של אורה בהצגתה , חרף השינוי המשמעותי בסיפור העלילה, למרבה האירוניה 13

 הבגידה היא פרי משבר אמון עמוק בין אורה לבנה 2008אם ברומן משנת . כֵאם שלא עמדה לצד בנה
די בתחינה שבנה , מסתבר, 2016בשנת , )603, ״תרכובת רעילה שהתגהקה מתוכה בפרקי זמן קצובים״(

 .לא יבקש להתפוצץ למען העם והמולדת כדי להוליד את טיעון הבגידה
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הפלסטינים בהצגה הם רק : נשלט על ההצגהֿאת השתלטותה של מציאות הסכסוך הבלתי

 .תוקפים והיהודים בהצגה הם רק קורבנות

ברומן של , רבנות וההקרבהשבה נסב השיא הדרמטי על שאלת הקו, בניגוד להצגה

אורה מחזירה את אברם אל המסעדה ואל הודאתו הראשונית של . גרוסמן המשפט נמשך

 :שאותה היא כוללת בכתב האישום המתגבש, עופר באחריותו למחדל
 

תהתה לא פעם מה באמת חלף במוחו של עופר [...] כך ֿשבועות ובחודשים שאחר

ואם באמת ובתמים לא נזכר אז , נגו ההואאו במהלך משחק הבי, כשאכל את הסטייק

ואיך לא נוצר בו שום קישור , ואיך לא החל לצלצל בו אף פעמון אזעקה[...] בשום דבר 

כלוא בתוך , פהֿחסום, מחשבה ולו עמום ומעורפל בין כל אלה לבין למשל איש זקן

 .)501(קירור במרתף של בית בחברון ֿחדר
 

ממשיכה אורה להגיש לו ראיות , מסכת הראייתיתנחושה לפרוש בפני אברם את מלוא ה

אותו רגע ״לא טוב״ מראשית שירותו הצבאי של , למשל. תומכות לאשמתו של עופר

( לא יוצרת אותה״ ...שבו מצאה אותו מגלף ַאָּלה ומסביר לה ש״ַאָּלה מונעת אלימות, עופר

, ההתעללות, נוייםשעבורו אלה היא חלק בלתי נפרד מאוצר המילים של העי, ואברם). 496

או ). 496" (מהנהן] ...[בולע רוק ומביט למרחק ", האונס והקבורה בחיים שעבר בשבי

שבמהלכו הפצירה בבנה שלא , חודש לפני פרשת חברון, אותו ריב מר בינה לבין עופר

, חלאס, אמא": ״עופר הביט בה ורוגז התחיל להתאבך באישוניו. לירות בילדים פלסטינים

, עופר). 587-589( מלחמה״, אמא, סֹורי! [...] יש פקודות, יש לי הוראות...] [מה את , די

שוויתר על , נחישותו של הבן שאיבד את רכותו. עומד מול אימו יתום ומולאם, כמו שמשון

היא שמפחידה את אורה של , אשר שש להקריב את חייו ונכון לירות בילדים, צמחונותו

 .גרוסמן יותר מאימת המחבל המתאבד

אם הסיפורים שאורה פרשה בפני בית המשפט עד כה ביססו את הלך הרוח הפלילי של 

. אין עוד מנוס מלפרוש בפני אברם את פרטי המעשה הפלילי עצמו, ה״ֶמְנס ֶרָאה״, עופר

וכך מספרת אורה לאברם על הזקן התמהוני שנכלא ונשכח בחדר הקירור שבמרתף בניין 

כי היו תלויות שם על , ואפילו לא רעב, ולא נפצע] ...[שאומנם ״לא מת שם . בחברון

והפלסטיני הזקן הצליח בשלב כלשהו להוריד את הזמם , אנקולים פרות וכבשים ועיזים

ושוב הקפיאו , לפעמים הרתיחו אותו ואז הפשירו אותו] ...[שקשרו לו כדי שלא יצעק 

אורה שתסביר מיהו אותו ואברם מתנשף ועיניו מתרוצצות בעוד הוא מתחנן ל, )604(״ [...]

 שברי מידע –וזה לא הרבה . ואורה פורשת בפניו את כל מה שהצליחה לאסוף עד כה. זקן
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עם עופר , שהרי אילן הוא זה שלמד את המקרה לכל פרטיו ושחזר, שנודעו לה מפה ומשם

אילן הוא הסנגור , אם אורה היא התובעת. את שתי היממות ההן, דקה אחרי דקה, יחד

וחילץ את בנם ,  שהביא לסיום החקירה הצבאית בבירור פנימי בתוך היחידה,המבריק

 .מתסבוכת משפטית חמורה

אברם הוא . שלא ִּבכדי נבחר אברם לשמש כשופט, עוד מתחוור מתיאור פרטי האירוע

החוטים שקושרים בין מלחמה למלחמה ובין זוועה .  מומחה לעינויים–שופט מומחה 

כשאורה מנסה להקל מחומרת הפשע ולהבהיר שאף אחד לא מת . לזוועה נמתחים ונכרכים

, מרוסק ונטול חיים, מהדהד קולו של אברם כשחזר מן השבי המצרי, באותו אירוע בחברון

 :ובעוד אורה מתארת). 195(״חבל שלא הרגו אותי״ : ולחש על אוזנה של אורה
 

שחילצו , ל החייליםרקד וצחק והשתולל עירום כביום היוולדו מו] איך הזקן התמהוני[

[...] , )604(עירום ומצחין ומכוסה דם של חיות [...] , )600( אותו לבסוף מחדר הקירור

] ...[ודפק לעצמו את הראש במדרכה ] ...[ואחרי שפתחו לו ״התחיל לפרכס ולהתעוות 

הרף בדיחה ֿכאילו במשך היומיים שהיה כלוא הוא שמע בלי, וצחק בקרקורים דוחים

אברם מאזין לה ומחבק את עצמו [...] , )604(אי אפשר לעמוד בפניה אחת אדירה ש

בזרועותיו בכוח מרגיש כאילו כפור יורד ועוטף אותו בלב התכלת והסנוורים של נחל 

, מעווה את פניו בכאב לא נסבל] ...[של מצח מוטח אל אבן , כפור של צינוק אפל, ציפורי

 ).605(לא , לא, מניע את ראשו
 

והמצח , מראות הראש הנדפק במדרכה, עוויות הפנים הטרופות, חייםֿםדמויות המתי

רשת הקורים האסתטית שנטווית בידי גרוסמן כולאת . המוטח אל אבן מהדהדים זה את זה

את מלחמת ששת , יחד את העינויים של אברם ואת אלה של הזקן הפלסטיני בחברון

את המצב , את הפיגועיםאת האינתיפאדה השנייה ו, הימים ואת מלחמת יום כיפור

 .המשפחתי ואת ״המצב״

. הטקסט אינו מאפשר הכרעה כזאת. הרומן אינו מסתיים בהכרעה משפטית ברורה

הוא חושף את מגבלות השיח . המשפט שנערך בצל בשורת המוות נידון מראש לכישלון

.  המבוסס על הכרעה בינארית בין אשמה לחפות– המדומיין והמציאותי כאחד –המשפטי 

האם אפשר בכלל לראות בו ? האם אפשר לראות בעופר אחראי ואשם בתקרית בחברון

אינו יכול אלא " המצב"או שמא מי שנולד יתום להוריו ומיד הולאם אל תוך , אדון לגורלו

ֵמֵעֶבר לתהיות אלו מציב הרומן את השאלה הנוגעת ללב החיים ? לפעול כפי שפעל

 אפשר בכלל לשפוט את מי שהם תוקפים האם: נשלטֿבמציאות של קונפליקט בלתי
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או שמא צדק , האם יש אפשרות לרדוף צדק כשהסכסוך עודו הווה? זמניתֿוקורבנות בו

. הרומן מותיר שאלה זאת ללא מענה ברור? עם סיום הסכסוך, יכול להגיע רק בדיעבד

ך התכנסותה אל תוך האדמה ואל תו, ויתורה של אורה על גזירת הדין בעניינו של עופר

מבססים מחדש את מעמדו כקורבן מוחלט שאין לחקור עוד את , החרדה לחייו של בנה

 14.אשמתו

עצם העמדת שאלת האשמה בלב , במציאות של קונפליקט אלים ומתמשך, ובכל זאת

וכאן אולי אפשר לראות עוד הסבר לבחירה של גרוסמן לייבא ִמבנים , הרומן היא חתרנית

המשפט הפלילי משמש אצל גרוסמן לא רק כלי . משפטיים אל תוך הטקסט הספרותי

אורה פונה להליך המשפטי לא רק כדי לברר . אלא גם כלי לעיצוב מוסרי, לבירור עובדתי

היא מזהה את הסכנה שבמלכודת הקורבנות . את שאלת אשמתו או חפותו של בנה

אשר , נשלטֿהעומדת בלב מערך האמונות של חברה החיה במציאות של סכסוך בלתי

אל מול העמימות המוסרית היא מגייסת את . כדה כעת גם את בנה ואת משפחתהל

 כדי לנסות לעצב קטגוריות יציבות וברורות של – המדומיינת –המערכת המשפטית 

יחייב את בני משפחתה , על סדריו וקביעותיו, המשפט הפלילי. תוקפנות, אשמה, אחריות

 ככלי – באמצעות המשפט הפלילי .ולשאת באחריות למצב, להתמודד עם פשעי העבר

,  מקווה אורה לחלץ את משפחתה מהעיוורון המוסרי שאופף אותם–של צדק מעברי 

 .עיוורון שמסמן את סכנת ההלאמה האמיתית שמאיימת על החברה הישראלית

זו המאפשרת לֵאם , מסתייג גרוסמן מן הזרות האימהית, בסיפור שמשון שבו פתחתי

 מציג גרוסמן את ההזרה אריות דבשאם ב, ואולם. ת מות בנםשמשון ולאורה לדמיין א

 ,אשה בורחת מבשורהאני סבורה שב, כאקט המנוגד לאינסטינקט הראשוני של האימהות

 היא אקט הנובע בדיוק מאותו – לכאורה שיא ההזרה האימהית –ההעמדה למשפט 

דתו לדין פעולת ההזרה האלימה של העמ. אינסטינקט של אם המבקשת להציל את בנה

 .אלא להציל אותו ממלכודת הקורבנּות הנצחית, של הבן היקיר נועדה לא להוקיע אותו

להתעלות מעל , באמצעות המשפט שמנהלת אורה נגד בנה, הדרישה שמציב גרוסמן

, אלים ומתמשך, נשלטֿתפיסת הקורבנּות של חברה החיה במציאות של קונפליקט בלתי

ההצגה בורחת מן . כלל אינה עולה בהצגה, אחרולבחון את אשמתנו לפשעים כלפי ה

שמוחקת את , בגרסת הבמה. הן הקונפליקט הדרמטי והן הקונפליקט האזורי, הקונפליקט

אולי לא טובים ; כטובים, מצטיירים עופר והחברה הישראלית כולה, התקרית בחברון

 
מבטא בצורתו ובתוכנו את , )2011, הספריה החדשה: בני ברק (נופל מחוץ לזמן, ספרו הבא של גרוסמן 14

 .מוסרית ומשפטית את הבן המת, היכולת לשפוט חברתיתֿאי
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, א רעיםאבל בהחלט ל, )עופר הרי מבכה את אובדן ההזדמנות להקריב את עצמו(מספיק 

 .לא אשמים ולא אחראים, לא מורכבים

אינה , 2016ואף ביתר שאת זו של שנת , 2008תיבת התהודה הציבורית של שנת 

הקורא להתעורר מתפיסת הקורבנּות המאיימת , מצליחה להשמיע את צעקתו של גרוסמן

ליך מוצאת את ביטויה בה, תפיסה זו עדיין מהדהדת בין דפי הרומן הגדול שלו. לכלותנו

וגם אם אין במשפט המדומיין הזה הכרעה . המשפטי המתגבש לאורך מסעה של אורה

 .קריאת ה״אני מאשים״ של גרוסמן, יש בו קריאה צלולה, סופית


