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אוטופונהשנה100כלפנישנכתבהקדושה""עלאוטורודלףשלהמונומנטליספרובתחילת

כללקרואשיפסיקלקרוא.שיפסיקממנומבקשהואמשונה.קצתבקשהממנוומבקשלקורא

התפעלותשלרגעמשמעית,וחדעזה,התפעמותשלרגעמזכרונולדלותיכולשלאמי

ימשיך בקריאת הספר הזה.מהמיסתורין שמעבר: מי שאינו מסוגל להיענות לבקשה, שלא

אוניברסלי,דתיחוויתימצבהכרתי,מצבהיאשקדושההיאאוטושלבקשתומאחוריההנחה

הרציונליות.מתחוםאיננהזאתהתנסותהמוחלט".ב"אחראמצעיתבלתיהתנסותעלשנשען

לדוןאואותהלהביןאפשרותכללאיןדתית,חוויהשלכלשהוזיכרוןלפחותאוהיכרותללאלכן

בה בכלים רציונליים.

מאמינה,לאאתאםגםההפך.אתאולימציעותהמכפלהמערתעלפרגנירהשלעבודותיה

וחדעזההתפעמותרגעיבזכרונךואיןכמאמינהקדושבמקוםביקרתלאמעולםאםגם

מהשלמסויםבפןדקותלכמההתבונניחייך,אתמכוונתלכאורההרציונליותאםגםמשמעית,

אואמונה,קפיצתדורשתלאההתבוננותהסדרתו.שלבפרקטיקותהקדוש,במקוםשקורה

לצדכהרמוניהלהראותשיכולמהשלפיענוחדורשתהיאאבלקדושהשלחוויותעםהזדהות

חריקות, כדבקות לצד צרימה שעוטפת את המקום מכל עבריו.

התייחסותדרךזאתאעשהשראינו.העבודותשלמסויםלפיענוחאפשרותלהציעאבקש

ביןהמנגידהקריאהבעזרתאעמודהזההקשרעלקדושה.לביןומישטורהסדרהביןלקשרים

היצירות שרה שרה ואברהם אברהם לבין היצירה ישמעאל.

תחילה מילה על המקום ממנו צמחה ההסדרה הפורמלית במערה:

),25.2.1994(תפילתםבשעתמוסלמיםבמאמיניםגולדשטייןהרוצחשטבחהטבחימילפני

שלזמניתבולעיתיםאךנפרדתתפילההיתהבהםנפרדיםלמרחביםמחולקתהמערההיתה

איפשרולימנלייםושטחיםחדהלאהיתהוהזמניםהמרחביםביןההפרדהויהודים.מוסלמים



הללובשניםהדדיותוהתנכלויותבוטהאלימותאירועימעטלאהיוהדדים.והאזנהמבטמגע,

ובזמןבמקוםהקשיחים,הגבולותהמוחלטת,ההפרדהאפשרותזאתעםיחדהמערה.סביב

במכתב75בשנתבחברוןהמתנחליםראשיכותביםלמשלכךהדתות.שתימאמיניעלאיימה

שהוכהחמוריאלעאטףהמערהשייחאלהממועןמנציגיהם70עליושחתמוהתנצלות

והושפל על ידי מתפללים יהודים בתוך המערה:

הןבינינו,ההפרדהעצםהנוהסכסוכיםמקורכיהדעהאתלהביעלנויורשהזו״בהזדמנות

במקום התפילה והן בזמני התפילה.

המחיצותשכלראוידעתנולעניותוחיכוכים.מרירותיוצרתההפרדהעצםאדרבא,

יחדיוועדוהדתותשתיובניתוסרנההמכפלהבמערתהממשלידיעלשהוקמוהמלאכותיות

לדור בשלום ובכפיפה אחת.כדי לעשות במשותף אותם הסדרים ותיאומים אשר נחוצים כדי

זהולנו,לושראויכפיהקדושבמקוםלהתנהגדרךנמצאבמשותףכיתקוותנו,אתמביעיםאנו

1כלפי זה"

מבקשיםהמערהנושאלצורך–שרקהריבוןמהתערבותנובעתהמתנחליםלדעתהאלימות

ולאחרנכזבהכידועהזוהתקווההסדרה.מאפשרתהיתההתערבותווללאבחוץ-להשאירו

הטבח במתפללים מוסלמים המליצה  ועדת שמגר:

להנהיגובראשונה,בראשממליציםאניההסדרים.אתלשנותההכרחמןהטבחלקחי"לאור

המוסלמים...למתפלליםהיהודיםהמתפלליםביןמוחלטתהפרדהלקבועשנועדוהסדרים

ביןהפרדהתונהגלכולם,משוכלליםובקרהגילויאמצעינפרדים,כניסהשערייקבעו

שעההמערהלתוךהאחתדתבןשלנוכחותתותרולאנפרדיםבזמניםהמתפללים

איןאומר:הוויהאחרת.הדתבנישלתפילההמערה,מאולמותכלשהובאולםשמתקיימת

2נוכחות בו זמנית במערה של יהודים ומוסלמים "

הרב.בכוחוהמשתמשהריבוןשלפוליטייםהסדריםרקאינםוהגבולותהחלוקההסדריאולם

לאואפילוהפוליטייםבהסדריםהשטוחמהעיוןניכרשאינומשהומאפשרתפרגשלהיצירה

אל שאלות של קדושה,מהמחקר התיאורטי  היא מאפשרת את ההזהרה, ומסיטה את המבט
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זהבו,לשלוטאפשרותשאיןזהבו,לדבראפשרשאיהדברהיאמהותהמעצםקדושה

באופן.3קדושהעלבעלותתיתכןלאעמוקבאופןלכןהאנושי.התיאורליכולתשמעבר

פרדוקסלי, עצם הריבונות על הקדושה מחללת אותה ומפקיעה למעשה את קדושתה. ריבונות

להתערבאיןכךאםלכאורהקדושתו.אתמפקיעהכלשהוקדושמקוםעלכלשהיאנושית

בקדושה ויש להשאירה כמה שיותר בטהרתה שמא יאבד כוחה.

הכרחיים לקדושה?אולם האם זה אפשרי או שמא מנגנוני הגבלה, כוח ושליטה

במרחב,וקדושהאידאות,קדושתעצמים,קדושתזמן,קדושתקדושה,כל,הקדושהשהרי

שהרילהפרידה-כדילהגדירה,כדיבחולתלויההיאובחילול.בחוליןקדוש,שאיננובמהתלויה

ההורסמכוחהולשמורלתעלהכדיבותלויהוהיאההבדלה,הואההקדשהמעשהעצם

שמעברלמהלראשוניות,עצמו,לדברכמיהההיאלקדושההכמיההעצמה.שלהוהמכלה

כללאומהרס.מערערכוחזהוסכנה,גםהקודשאלבכניסהישאךובזמן.במרחבלהיותנו

הכהןאהרוןשלבניו,למשלואביהואנדבכךבשלום,ממנויוצאהקודשאלהנכנס

שרפה אותם.ש"בקרבתם לפני ה וימותו" קירבתם אל לפני ולפנים של הקדושה

לשמרכדיהןלהאימננטיתוהיאהפוליטי,המימדאתדורשתהסדרה,דורשתקדושהכלומר

את ייחודה והן כדי להגן מפני כוחה המחרב.

ולאהקדושהשלוהגבולותהספרבאיזורירקהאנושיתההתערבותאתלשמרכן,אםאיך

של-ובמקרההקדושהשלגבולותיהעללשמורניתןאיךולהפקיעה?לחללהובכךאליהלחדור

מערת המכפלה איך לשמור על הגבול - ללא משמר הגבול?

חילולשלשוניםהיבטייםשלעירובתמידכאמורדורשיםקדושמקוםשלההסדרהמנגנוני

וחילון הקודש. אתייחס לשתי פרקטיקות שונות:

שלנדרשתהסדרהשלבמובןאלאלדתאולקדושההתנגדותשלבמובןלאחילולהראשונה,

לקודשאחדמקודשהמעבריםאופנישלמישטורלעיתיםדורשכזהחילולהקודש.גבולות

לאעצמההקדושהאחרת.קדושהשלכניסתהאתלאפשרכדימקדושהנקירווחיצירתשני.

משה הלברטל,  "על קדושה וגבולות הייצוג האמנותי והלשוני," בתוך גבולות של קדושה: בחברה בהגות3
קרן עדי להבעה יהודית באמנות ובעיצוב והוצאת כתר,ובאמנות, עורכים: אמילי בילסקי ואביגדור שנאן, ירושלים:
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אתלאפשרכדילהחיצונייםמחוללים,רגעיםבכוחות,צורךישהזה-המעבראתלייצריכולה

כדינייטרליותהשהייה,שלסימליגםולולימנלירגעדורשתלקודשקודשביןהבדלההמעבר.

להיפך לקדושה שוב.

מוכפלת,סימטרית,ידייםהחלפתכאלו.רגעיםלנומראיםשרה"ו"שרהאברהם""אברהם

עצמועלועוטהקדושהסיממנימעצמומורידמרחבאותובקדושה.קדושהשלכמעט,הרמונית

הקדושותשלריטואליםהמדהדוקבוע"מקודש"בריטואלנעשהזהכלאחרת.קדושהסיממני

משוכפלתוהקריאות,המואזיןשלהריטואליםהקדושים,החפציםהמערה,שלהקדושהעצמן.

בתוך טקסי ההסדרים של הביורוקרטיה המבדילה.

הואממחולן,להבדיללרגע,מחוללמחפציו,ריקכשהמקוםפרישה.הנחה,תלייה,הורדה,

מחסומיאתלרגערקנשאירבדיוק.שימושאותוהינובווהשימושהקודשתחומיבתוךנשאר

המשטרה המונחים בסוף מחוץ לדיון.

מקדושתו.המקוםאתהמפקיעחילוןחילונו.הואהקודשומישטורהסדרהשלשניהפרקטיקה

אחרים.וסדריםלנורמותאותהומכפיפההדתיתהמושגיםלמערכתמבחוץהבאההסדרהזוהי

במדינתםהדתמנהגיאתהמודרניתבעתמסדיריםריבוניותבמדינותמחולניםששליטיםכמו

ממנהודורשהדתתחומילתוךחודרכזהחילוןמדינה.ניהולשלברציונליזציהשימושתוך

שבסיסה שונה.עתה אם ברצונה להתקיים להתאים עצמה כעת למערכת נורמטיבית

מקוםהפיכתזהרואיםשאנחנומהכיחילולולאחילוןכזה.מסוגחילוןרואיםאנחנוב"ישמעל"

המיוחסתהמקוריתמהקדושההפקעתובו,השימוששינויאחרת.קדושהלאפשרכדילמחולן

נוהגיםאיןכנסיות"בתיכנסת:בתיקדושתעלמגילהבתוספתאנאמרכךבו.מחולןושימושלו

הגשמיםמפניובגשמיםהצינהמפניובצינההחמהמפניבחמהלהןיכנסולאראש,קלותבהם

כמקוםתכונתואובדתשאזמכיווןאחרלדברהקדושבמקוםלהשתמשאיןג).מגילה(תוספתא

למקוםבדרךדרכועובריםלאקפנדריא",אותועושים"איןגםלכןעליו.שליטהלאדםשאין

ביתשלזהבמקרההקדושה,חילוןידיעלנעשההמשטוראיךלראותאפשרבישמעל.4אחר

שמשמש את כוחות השיטור.הכנסת אך בוודאי גם של המסגד, על ידי הפיכתו למשהו אחר

אך מי הם כוחות ההסדרה והשיטור?

כמובןלהיותיכוליםהםמחולנים.כוחותומתמידמאזהיוקדושיםמקומותשלהשיטורכוחות

בקודשמשתמשיםואינםעצמהלקדושהמסביבשפועליםכוחותאלואךהדתי,מהעולםחלק

בתהליךתפקידיםשמילאו)laymen(ומכאןlāicusאותםהכהנים,שמשי:אופןבאותו

הלברטל, שם.4



האמוריםהקדושהשלוהסדרהשיטורניהול,תפקידיממלאיםהמעטפת,גבאיהסקולריזציה,

לאפשר את התקיימותה.

אלוהםעצמם,המאמיניםהםהחילולעלשאחראימישרה"וב"שרהאברהם"ב"אברהם

למקומםהקדושיםהספריםאתשמכניסיםאלוהםהשלטים,אתמסיריםריטואליותשבתנועות

התפילההיכליאתרקרואיםהעבודהשלאורכהרובלאורךהשטיחים.אתשמגולליםאלווהם

עלכברשנקבעהגבולאתמאשרריםרקהםאךהשוטריםמגיעיםאמנםבסוףהריבון.אתולא

ידי  הרהיטים.

וזריםחיצונייםכוחותנציגיורקאךמראשהםהחילוןעלשאחראימיב"ישמעל"זאתלעומת

מקודשיםוציוויםאמונותמערךשלמשרתיוהחילוני,הריבוןנציגיבמערה-הקדושהלמערכת

מקיפיםהםכיצדרואיםאנובהםהמעבריםהגבול.משמרוחייליהשוטריםהחיילים,אחרים:

הקדושהלתוךחדירהידיעלגםכפול,חילוןהםבדרכו,המואזיןאתפורפורציותחסרבאופן

שמתבטאהפוליטיהחילוןוגםעובריםהםבוהכנסתוביתהמסגדשלהמרחבשלהראשונית

בכוח האגריסיבי.

שלאלמהמטפורההםהדוקהבטבעתהמואזיןאתהמלוויםחייליםאותםכפולמחילוןיותראך

בעיקרמטפורההםלחריקה.חריקהשביןובדממהבחריקותשומעיםאבלבעבודותרואים

אחוזשלביטחונםשבשםכובשכוחידיעלשנהמחמישיםלמעלהכברשנשלטתחברוןלעיר

למעלה ממאתיים אלף אנשים.מזערי מאזרחיו מדכא, משפיל ומחלל יום יום את שלומם של

בשיבושומתגלהשרה",ו"שרהאברהם"ב"אברהםסימטריתכאידיליהאולישנראהמה

הכוחיחסיעודכלולהסדרהלגבולותזקוקההקדושהאםגםב"ישמעל".אפשריהבלתי

ויותרלחלנהלחללה,בליהקדושהגבולותעללשמוראפשרשאינראהכאלוהםוהמישטור

מכך לרומסה.

אתרואיםולאוכמעטהתפילההיכליאתבעיקררואיםאנושרה"ו"שרהאברהם"ב"אברהם

שמנסההריבוןאבלעצמו.הקדושהמקוםאתולאאותו,רקרואיםאנוב"ישמעאל"הריבון.

עצמה ומדבר בשפה זרה לה.בכוח לקבוע גבולות ומישטור לקדושה נותר מחוץ לקדושה

לסוהרו.האסירביןוכבילהחופששלאופייניהיפוךעלגםמצביעהב"ישמעל"עמוקהקריאה

לצאת.המבקשכאסירלאלהכנסשרוצהכסוהרהדלתעלדופקהואמהחופש.באהמואזין

יוצאמידהואאבלמשונה.היפוךשלרגעהואהזההרגעלאסיר.מידהופךהואנכנסכשהוא



החייליםשנימצדחלקי.רקבעצםשהואשלוהדתיהחופשאלהשניההדלתדרךשובלכאורה

עליושביםבחוץמחכיםכשהםשלהם.המתחםבתוךלמעשהכלואיםחופשייםלכאורהשהם

בסיטואציההאדוןומיהוהעבדכןאםמיהוכוח.שררתנטולינראיםהםמכליותרהספסל

שמתיימרת לכבוש את הקדושה?

האםשכן.נראהכרגעהמערה?שסביבבאלימותאשםוההתנחלותהכיבושמצבהאם

בעצמםעניניהםאתלהסדירהדתותשתילמאמיניאפשרותהרמוניה,תביאהכיבושהפסקת

מחלנים?אואלימיםשאינםקדושהשלגבולותעםבמערהלהתפללהמתנחלים,שביקשוכפי

הקבר,כנסייתאחרים.רביםקדושיםבמקומותגםכמובמערההמצבזההיהלאמעולםספק.

ביןאיננההיריבותבוקדושלמקוםמאלפתדוגמאהיאמרתקת,עבודהפרגלנירהעליהשגם

ההסדרהאוליממש.שלאלימותלמעשיהביאהשוניםפלגיםביןמרהיריבותזאתובכלדתית

לנצרות.והשקט היחסי כרגע שם אפשרי דווקא תחת שלטון "נייטרלי"

מסורתשאיןאתרהיאאחריםקדושיםלמקומותבניגודמיוחדת.קדושההמכפלהלמערת

ואיןשוניםניסיםסיפוריכמעטאיןאחרים,אואלומבניםשלזיכרוןגילגוליאיןמקורו,עלשונות

שלוהאמהותהאבותקבורתמקוםזההיה—תמידלמסורתהמקוםשלהקשרעלעוררין

כולם.

שקדושתההמערהסביבוהמתחהכאבממכפלותחלקאוליגםהינםהזווהפשטותהייחוד

הםבקרבה",בניםשני"ויתרוצצווהאם.האבלמקוםלרחם,בחזרההראשוני,במקורנוגעת

רקונתונהמחולקתשאיננהזוהמקוריתהאהבהאחרולחפשזהמולזהלהתרוצץממשיכים

המערהעמוק,יותרעודשנמצאמהסביבהמיסתוריןאתמסבירהגםהרחםמטפורתלהם.

ארכיאולוגיםבעיקרמתאוויםואליהקדושתהמפניאליהלהיכנסשאסורזולמערה,שמתחת

חילונים.

שלארבדיםלהביןמאפשרותעצמוהקדושהמקוםמתוךשמצולמותפרגשלעבודותיה

חפצים,מעברים,יום,יוםארגוןהוד,נטולתקדושהמציגותהןאחרת.בדרךמתגלים

לקישוטולאהאקדמי,המחקרעםלדיאלוגמזמינההיצירההמתנות.צעדות,שערים,מפתחות,

אימננטיתמבחינהאחרים.כיווניםומציעשמערעראחרחקירהכאופןאלאלטענה,כהוכחה

מבפנים.

לבסוףהחודרהואוהגרירותהצרימותהקול,לקול.להקשיבאוליהעבודותמאפשרותבעיקר

כזוהדממה,אתהמשמרקולגםזהואךהגבולות,כלאתפורץוהמחסומים,המנעוליםכלאת

היאה לקדושה: "לך דומיה תהילה" (תהילים ס"ה ב).




