
העניינים תוכן

דבר פתח
1 עוד' ירחם לא הגדולים 'ועל

ראשון פרק
17 יזהר ס' מאת חזעה' 'חרבת על כלום'; פותר לא גירוש 'שום

שני פרק
31 השתיים' מביטות בפנים 'ישר והשואה הנכבה ישורון; אבות

שלישי פרק
67 גולדברג לאה מאת הארמון' 'בעלת של הטראומה

רביעי פרק
77 אלתרמן נתן מאת הערים' ב'מלחמת ואחריות טראומה

חמישי פרק
96 אפלפלד אהרן מאת הקרקע' ב'בקומת והמדינה הטראומה

שישי פרק
127 פגיס דן בשירת ועדות טראומה השמים'; לשמי 'משמים

שביעי פרק
145 למערב מזרח בין ביטון ארז שירת חרוזים'; שברי 'אנחנו

שמיני פרק
ישורון אבות מבשךה'; שחזה קךסניסטאוו עיר רדפת מגפה יפר 'עיר

169 הראשונה לבנון במלחמת לאור ויצחק

תוכן העניינים

פתח דבר
׳ועל הגדולים לא ירחם עוד׳        1

פרק ראשון
17 ׳שום גירוש לא פותר כלום׳: על ׳חרבת חזעה׳ מאת ס׳ יזהר 

פרק שני
31 אבות ישורון: הנכבה והשואה ׳ישר בפנים מביטות השתיים׳ 

פרק שלישי
67 הטראומה של ׳בעלת הארמון׳ מאת לאה גולדברג 

פרק רביעי
77 טראומה ואחריות ב׳מלחמת הערים׳ מאת נתן אלתרמן 

פרק חמישי
96 הטראומה והמדינה ב׳בקומת הקרקע׳ מאת אהרן אפלפלד 

פרק שישי
127 ַמִים׳: טראומה ועדות בשירת דן פגיס  ָ ֵמי ַהּשׁ ַמִים ִלְשׁ ָ ׳ִמּשׁ

פרק שביעי
145 ׳אנחנו שברי חרוזים׳: שירת ארז ביטון בין מזרח למערב 

פרק שמיני
ָרה׳: אבות ישורון ׁשָ ֹחָזה ִמּבְ ָפה ֹרֶדֶפת ִעיר ְקַרְסִניְסַטאוו ׁשֶ ׳עיר ָיפֹו ִמֻגּ

169 ויצחק לאור במלחמת לבנון הראשונה 



תשיעי פרק
ב'איה' ההגירה טראומת יהודים'; בלי בגדאד תיראה 'איך

183 בלס שמעון מאת

עשירי פרק
ב'חבלים' וחניכה טראומה משולשת; אצבע לעצמו מראה

199 באר חיים מאת

עשר אחד פרק
אליהו' 'גילוי על להיות'; צריכה היתה שלא מלחמה 'זאת

219 יזהר ס' מאת

עשר שנים פרק
240 באר חיים מאת המקום' ב'לפני וטראומה עדות סיכום;

נספח
המצבות' 'שומר הישראלי היידיש שיר על בתחפושת; עדות

251 בןחיים בסמן רבקה מאת

257 מהפרקים חלק של הראשון פרסומם מקום

259 ביבליוגרפים קיצורים רשימת

274 מפתח

פרק תשיעי
ה׳  ׳איך תיראה בגדאד בלי יהודים׳: טראומת ההגירה ב׳ִאּיָ

183 מאת שמעון בלס 

פרק עשירי
מרֶאה לעצמו אצבע משולשת: טראומה וחניכה ב׳חבלים׳ 

199 מאת חיים באר 

פרק אחד עשר
׳זאת מלחמה שלא היתה צריכה להיות׳: על ׳גילוי אליהו׳ 

219 מאת ס׳ יזהר   

פרק שנים עשר
240 סיכום: עדות וטראומה ב׳לפני המקום׳ מאת חיים באר 

נספח
עדות בתחפושת: על שיר היידיש הישראלי ׳שומר המצבות׳ 

251 מאת רבקה בסמן בן־חיים 

257 מקום פרסומם הראשון של חלק מהפרקים 

259 רשימת קיצורים ביבליוגרפים 

274 מפתח 


