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ברשימתכלולה"נמלים"נובלה שערכההמדינה"'ספרי"חמישים = = .:::::::=

שלהספרותיהמוסףמערכת--
העצמאותיוםלקראתאחרונות""ידיעות
היסטרי'מכררבהיהלא"נמלים"החמישים.

בוחיתהאבלסוחפת,לפופולריותזכהולא
לרשימהנבחרובזכותהאחר'מסוגמצוינות

שהשפיעוהאיכותלספרישייךהוא .זו
הסיפורתשלעיצובהעלביותררבהבמידה

אורשראתהזו'נובלהותרבותה.הישראלית
לבתשומתמשכהאכן ,-1968בלראשונה

החשובותהיצירותכאחתוהוכרהרבה,

הנובלהעםביחדהישראלית.בספרותביותר
"צידוהסיפור ) 1964 (ליסנדה""מות

שלהמופתמיצירותהןגם ,) 1966 (חצביה"
"נמלים"הנובלהביססההעברית,הסיפורת

שלהצמרתבקבוצתאורפזשלמקומואת
מיצירותאחתבכלהמדינה"."דורמספרי
בניינובדרךבתבניתו'מרתקחידושישאלה

מעמיקהבתפיסההסיפור'שלהנראטיבית
ובהצגתההבדיוניתהמציאותשלומורכבת

סיפוריםנדיריםהצער'למרבההקורא.לפני
הםומעטיםשלנו'הספריםבשוקאלה

עברושניםוחמשעשריםבהם.המתעניינים

לאחרונהאוראורפזשלהנובלותראומאז
ויותר ,) 1972 ( 1/נובלות"שלושבספרו
סיפוריוקובץלאוריצאמאזשנהמעשרים

מונחעתה .) 1975 (מסתור"בהשאין''עיר

פאולינה"'בסנטה"לילהחרש,ספרלפנינו
השמחה,ולמרבהחדשים,סיפוריםשישהובו

"נמלים".הנובלהגם
אורפזשלהמופלאספרוהצביה"'"ציד

גבריםשניעלמספרהשישים,שנותמאמצע
בערבה.צביהשלצידבמסעאחתואשה

חזרהחוזרתהמתוארתהסיטואציה
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מליםבאותןפעמים,שלושסינאופטית
שלושתביןהזעיריםההבדליםכמעט,

המורכבתמשמעותואתנושאיםהגירסאות

אפשרויותשלושהןאלההסיפור'של
שלבמרכזו .הרומנטיהמשולששללפתרונו

לצודהניסיוןואתחצביהאתנמצאזהסיפור
לאשההמרמזעשיר'ספררתיכסמלאותה

אליה.הגבריםשלוליחסם
ליסנדה""מותפז'אורשלהראשונההנובלה
הפרחלצןהגיבור'שלחייודרךאתמתארת
עולמות,בשניעוברתכשהיאנרי'נפתלי
זהבסיפור .הדמיוןועולםהמציאותעולם
יחםביבואיןלזה,זהאלהעולמותגריםמנר

נקרעבשניהםלחיותשמנסהומיהשלמה,
האדםשבנפשזהקרעבהכרח.ביניהם

שלנושאיההםחיהואבהוהכפילות
מתבטאתהאדםשלנפשרכפילותהנובלה.
שעלנוי'נפתלישהגיבור'בכךגםבסיפור
עלמדברהסיפור'כביכולססומביומניו
בגוףולעתיםראשוןבגוףלעתיםצעמו

לעתיםביניהםמחליףכשהואשלישי
 .עצמומשפטבאותוגםלפעמיםקרובות,

ידיעלמוצגיםהדמיוןועולםהמציאותעולם
וליסנדה,אחד'מצרהממשיתהאשהבתיה,
שלהשלמתואישני.מצדההזויההנערה
לההתנגדותוואףהמציאותעםנפתלי

אותםבפוחלצים,טיפולובדרךמתבטאים
בשרנהלכללים","בניגודלעצבבוחרהוא

החיים.בעלישלגילהר 1הטבעימהמראה
בלבטיבאמנות,הנראהככלכאןמדובר
הפנימי'לעולמוביטוילתתהמבקשהאמן

בדמיונו'לומצטיירתשהיאכפילמציאות
זרלביןהממשיתהמציאותשביןובקר·:ע

האמן.שלבנפשוהנתפסת
ריאליסטית,בסיטואציהפותחחצביה""ציר
ההשתקפותאלבמהרהברעראך

וכךהבדיונית,הריאליהשלהסובייקטיבית
שללעיניומבערהמציאותלנרנתפסת
המציאותנפרצתליסנרה"ב"מות .הגיבור

 ,הגיבורשלדמיונופריהזויות,בתמונות
זה,בתוךזהודמיוןמציאותמשמשיםוכך

המאוחרתבנובלהברור.תיחוםקוללא

שלתרבהבתרךהבדיהמצריה"נמלים"
עלמשתלטהפנטסטיהגורםהמציאות.
לכללים","בניגודארתהמעצבהממשות,

זאת,עםלתמונה.מחוץאלבכךארiוהורוחה
מזה,ויותר ,ריאליסטיהואל"נמלים"הרקע
המחבר.שלהביוגרפיתמהמציאותלקרחהוא

הרקעתל-אביב,בצפוןהגגעלהחרד
לנובלההרקעגםשהוא"נמלים",לנובלה
"ביתלרומןיותרומאוחרליסנדה","מות
שלמגוריומקוםהיה ,) 1975 (אחד"לאדם
אורפז.

אתרבהבמידהמזכירהנמליםרוחשהבית
אבל"נמלים",סרריאןויליאםשלסיפורו
גיבורישלושתשביןוהקשריםהיחסיםמערך

האבותמיתוסעלבמפורשמושתתבלהוהנ
רחליעקב,הםהגיבוריםשמותשכןהמקראי'
האפשרותאתלהציעעשויזהמערךובלהה.

היסטוריתבאלגוריהכאןשמרובד
שלגורלועלפוליטית,אוליאפוקליפטית,

מקום,מכלישראל.מדינתשלארישראלעם
יעקבשללמיתוסוריאציהמציעאינוהסיפור
לסיפורחדשהאינטרפרטציהלאגםורחל'

הזיקהמשמעי.חדאיננוופתרונוזה,

כאןשמדוברהנחהלהעלותעשויההמקראית
כברשהמיתולוגיהבסיפורעולם,שלבדרכו
דרךעלסיפורדרכה,פיעללספר'ידעה
כוחועלאדם,שלביתרעלבעלמה,גבר

רחלארופדשלבנובלההזמן.שלהמהרס
הבתולית,בטהרתההאשהשלתדמיתהיא
מיטהרתהיאנכבשת.הלאמושגת,הלא

בסדיניםומתעטפתסופיותאיןבמקלחות
המונעתמגןכtחמתשהםטוהר,שללבנים

חוצצתהשכנהבלהההארוטי.כיבושהאת
ביניהם.מקשרתזאתועםלרחל'יעקבבין
האשה,תדמיתשלהשניצידהאתמהווההיא

אמנםרואהיעקבמבשלת.ולדנית,שפחה,
אבלבלהה,שלהמעריצותבעיניהרחלאת

באחדותן'שתיהןאתלראותיכולאיננו
זאתועםהאשה,שלצדדיותהרבאתלתפוס

בלהה,אתדוחהיעקבשלה.האחדותיותאת
להגורם ,רחלאתגםדוחההואבכךאבל

לבלההרחלשביןזהיחסמושגת.לאלהיות



לספריהספריםספרשביןהיחסגםהוא
יעקב.שלעולמואתהממלאיםהחשבונות,

אותו ,ההזוי ,האחרהביתביןהיחסגםזהו

לבין ,ולעצמולרחללבנותיעקבמתעתד
יהיהלבואלעתידהביתהמצוי.ם,ייהקהבית
שלהממשותחסרתקלה,זכוכיתכיפתבעל

הקיים.שבביתהכבדההבסוןתקרת

לכבושיעקבשלנלאיםהלאבמאמציו
ידיעלונהרסביתםהולך ,רחלאתולהשיג
איןכנמליםהמתואריםחיצוניים,כוחות
ולאמנוצחותבלתי ,ובכוחןבכמותןסופיות
מן ,הזמןאתהמייצגותלהשמדה,ניתנות
להיתחהנמלים,עללגבורממאמץהסתם.

למאמץיעקבעוברבדבש,כךאחרברותחים
הכרחית,מהתמוססותביתועל _להגןנואש
המוות.אתלסמלשעשויהנמנעת,בלתי
בלההנלקחיםההתמוססותסףעלדווקא
 ,ורחליעקבשלמעולמםהחשבונותוספר
כשהםממשות,חסרתבאווירה ,ואז

הולךבגשמיות,שקשורמהמכלמעורטלים
בלאלבוש,ללאביניהם.הקשרומתהדק

ספרודפיונעלם,הולךגופםכשבשר ,מזון
עלמדעתויתורעםאותם,מכסיםםיהספר

לסוף,ציפיהכדיתוךשבאהבה,האקסטזה
"סוףרחל.שלבעיניהעצמואתיעקברואה
אפשריעקב.אומרמאושרים",היינוסוף

 ,הקדמוןהעדןגןאללשיבהרמזכאןשיש
שלפניהפרקאתהמסיימתהאלוזיהפיעל

בנוהיהולאערומיםשנינו"היינוהאחרון:
בושה",שלשמץ

כמשללהשתמעכןאםעשוי"נמלים"
אבלאדם,חייעל ,אפוקליפטי ,אוניברסלי

במשלאיננוהנובלהשליופיהשעיקרנראה
 ,שלוהסיפורבדרךאלא ,ממנוובמשתמע

ובמיוחדוהסיטואציות,הדמויותבעיצוב

ומהרסותבביתהמכרסמותהנמליםבתיאור
מתוארותהנמליםהדברים,מטבע .אותו

אינדיבידואליות,נעדרתקולקטיבית,כישות
מיוחדיחסגםנמצאאורפזשלבתיאורואבל

האינדיבידואליתלאישיותהבודדת,לנמלה
הנמלה.שלכביכול
שהןההרסתהליךכמוהנמלים,שלהופעתן
חשהרחלמעניינת.בהדרגהמתוארנושאות,

כברגופה"עלרוחשותנמלים"כאילו ,גירוי
קטנה"נמלהמנפנףויעקב ,השניבעמוד
מידהשנה,לוחעלהתאריך"אתשחצתה
ויעקברוחש",ש"הביתחשהרחלמכן.לאחר
שלהחשופהברכהעולהקטנהנמלהרואה
יעקברואהויעכשרקאותה.ומרגשתרחל

פתחאללאיטה"מתנהלתנמליםשיירת
הנמלים,נגדהמאבקנפתחכאןהבית".

ומתחזקות,הולכותורבות,ההולכות
רחלשלביתםקיררתאתביסודיותוהורסות

 .ויעקב

מתפרשתהנמליםשלהאפוקליפטיתהמהות
המתאר ,יואלבספרב'מפרקציטוטפיעל
נושאי ,החורבןמבשריהארבהנחיליאת

לפניברקוראשיעקבמארד",הנורא 'ה"יום
ולקראתהנמלים,בשיירתמבחיןשהוא

חלום-אבדן"מתוךשהתעוררלאחרהסוף,
מתוארתהנמלהגםהארבה,כמומתוק".
שלהמילוליבתיאורוגםאלוהי",כ"סוס
כןמגלף.שהואהעץבפסלגםיעקב,

הנשלטצבאימחץככוחהנמליםמתוארות
 ,סיןשליטישלממינםלמיניהם,עריציםבידי

איןולפיכךרומא,קיסריאומצרים,פרעוני
מייצגותהנמליםאישית.מהותלנמלים
משמשבהסוטליסארית,קיוםמהותלפיכך
בגופו.וגםבעבודתוהכלל,סוכתאתהפרט

לפיובריאה,מיתוסלנמליםבודההנובלה
האינדיבידואליתיכולתםלנמליםאבדה

אורפזיצחק

פאולינהבסנטהלילה

עלכשויתרוהבריאה"ויפי"מזיוליהנות
בודדת,נמלהאלוהים.להןשנתןהכנפיים
צמחעללטפסומנסהמהשורהשיוצאת
"לראותזוכהמעלה,כלפישבכיורהקקטוס

עלומשלמתבן-חלוף",ברגעהמרחביםאת
אלכדבעקבות ,סיזיפיבנוסחבחייה,כך

קאמי.

מסמלותשהנמלים ,הצעתישכברכפי ,אפשר
ראוירגעמציינתהבודדתוהנמלההזמן,את

אבל ,הזמןשלההרסניכמרוץמיוחדלציון
בכךהואהנובלהשלירפיההדברים,בעיקר
פיעלשונות,בדרכיםלהתפרשעשויהשהיא

ממצהאיננומהםאחדואףרבים,מפתחות

אנושית,משמעותבהישאותה.

גםבהישאבל ,שהצעתיכפיאוניברסלית,
אפוקליפטייםואקטואליים,היסטורייםרמזים

המערך ,כלקודם ,מרמזאליהםבמהותם,
הצירוףהגיבורים.שמותשלהמיתולוגי

 ,ישראללעםלרמזעשויובלהה,רחליעקב,
אםביןהיסטוריוגרפית,במשמעותאםבין

כלישראל.למדינתאקטואליתבהתייחסות
זה,אתזהמוציאיםואינםתופסיםהפירושים

הנובלהאתממצהאיננומהםאחדאףאבל
המשיכהאףעללזה,מעברבה.הנרמזואת

ענייןבנובלהיש 1אלגורילפשרהמפורשת
פשר.כלללאלעצמה,כשהיארב

"לילהשבספרהחדשיםהסיפוריםבששת
הנובלהמצורפתאליהם ,פאולינה"בסנטה

לאחרבפרוזהליצירהאורפזחוזר"נמלים",
הרומןהופעתלאחרשנים.עשרשלהפסקה
אורפזאמר ,הנצחית""הכלה ,שלוהאחרון
אמרזהבספרושכןלכתוב,עודיוסיףשלא
"נמלים"בין .לומרעודלושישמהכל

שלשורהאורפזפרסםהנצחית"רהכלה
לאדם"בית ,דניאל""מסעבהםרומנים,

ילדותומימיסיפוריםוקובץ ,"העלם" ,אחד"
מסהגםכתבהוא , nהטךמךן'נהךחךב nבגולה,

בה ,החילוני""הצלייןקת,מרתפואטית
בהתייחסותהספרותית,תפיסתואתתיאר

המודרנית.הסיפורתשלמופתיצירותלשתי
דבריאורפזפרסםהנצחית""הכלהאחרי
המאה",את"לצלוחהפואמהבהםשירה,

תומרקין.יגאלמאתעיטוריםעםשנדפסה
היסבקשוריםאורפזשלהחדשיםסיפוריו
הרבה.בהמחדשיםגםאךהקודמת,ליצירתו

לתוךפורצתהבדיהאלהבסיפוריםגם
העיצובדרכיאךבה,ומתערבתהמציאות

ביןהעירובשלהבדיונית,המציאותשל
במידהשוגיםהמופלגת,לבדיההממשות
ביןכה,עדאורפזשכתבמהמכלניכרת
המופלגתהבדיהאלהשבסיפוריםבכךהיתר

כאילוריאליססיתהנמקהלעצמהמחפשת
הסיפוריםאמנם,בחלום.הואשהמדובר
ההפקרבשסחשונות,בצורותמתרחשים,

חלוםשביןהגבול"עללחלום,מציאותשבין
"המגדל".בסיפורהדוברכדבריחלום",ללא

שבמרביתםבכךגםשוגההבדיהשלהעיצוב
לחלוםהמציאותביןממצעהסיפוריםשל

 ,ציורמוסיקה,-אמנותיגורםלתוכההפורץ
 .פוסטראפילואוקולנועסרס 1שיר

 ,חדש"יוםמתחיל"מחר ,הראשוןהסיפור
מלחמתשאחריהימיםאל ,העבראלמרחיק
מתרחשהואהעצמאות.מלחמתולפניהעולם
ימיהיה>.לאאו<היהח'הנוערבכפר

רעבשלבזיכרוןמלוויםהמספרשלהנעורים
וקנאותאהבותעזים,יצריםשל ,מתמיד

זהרקעעלאימים.לחורבןכמובןהמוליכים
חייבשהואמשפחהעלחלוםהמספרלובונה
עם 1בןכמו 1שמתנפץחלום 1עצמולאמץ
אתשגתן ני..,,,שההסיפור .הכפרשלחורבנו

אוליגה",.פבסנטה"לילהלקובץ,שמר
סגסהבבסיליקהאחתבתפילהמתמקד
בחצימאזיןהמספראיטליה.בלוקה,פאולינה

 ,פוצ'ינישלמיסההמזמרתלמקהלהאוזן
הקירלציורינתונהלבותשומתעיקראבל

האיוםכיצדרואההואהכנסיה.אתהמעטרים

ככלמתממש,שבציוריםוהארוטיהאלים
גםשהתנמנם.בעתלושנראהבחלוםהנראה
עלססרר ;r :האיש"כמו 1השלישיבסיפור
שלוכרזותממשות,ציוריםמקבליםהקיר",
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סיפוריםועור"נמלים"
t-מעם'המשךf-21 

זמן,שלבממדנעותישניםקולנועסרטי
המתרחשיםמאורעותהדברים,בהמשךאבל

קופאיםהסיפורשלהבדיוניתבממשות
זהבסיפוראגב,קולנוע.לכרזתוהופכים

מהנובלותחומריםאלהאיאלאורפזחוזר
בסיפורו"נמלים".ליסנדה""מותשלו'

מתערבבושגםהחלום",על"דםהרביעי'
הםהגיבוריםשמותבמציאות,החלום

שקועיםוהםואיסתרית,בל-מיתולוגיים
הלאהמוותאלכמובןהמובילארוטי'בטירוף
מתרחשיםהדבריםאםלדעתשאיןרקנמנע;
אפשראםברורולאבחלום,אובממש

לא"זהואוליולצאת",בחלוםפתח"לפתוח
להפך,אוחלומית",התפאורהורקחלום,

חלום.הואהסיפורממשית,היאהתפאורה
מונולוגיים,הםהאחרוניםהסיפוריםשני

אתמעלהזקנתנו",שלהעלום"הטעםהאחד'
זכרונותזקן'איששלהחידלוןתחושת

שהיאאשהרחוקה,אהבהעלמעורפלים
התאום,לאחביריבותמעורבתוזיקהחלום,
בבחינתמופיעהואשאףשלו'האחרהאני
 1בקובץהאחרוןהסיפורהיה.לאאוהיה

באמצעותהממשותאתקושר"המגדל",
אוליאו 1הזיכרוןואלהשירהאלהחלום
הממשות.אלהחלוםאתהקושרתהיאהשירה
 ,שלושירתואתשמצאמשוררהואהדובר
"המגדל",פגיסדןשלבשירוחייו'שירת
בחלוםגםובמציאותגםאותוקושרזהושיר
לדעתי'זה,סיפורבשואה.שנספוהוריואל
הקובץשבסיפוריוהמענייןהמורכבהוא

האוטוביוגרפיים,החומריםהחדשים.

פז'אורשלהקודמתמיצירתוהמוכרים
ובעוצמה,בעדינותמחדשכאןמעוצבים

תחומייפהפיה.בבדיהומרהיביםמדהימים

בממשותבשירהסיפורשלהשוניםהקיום
הפורץהמסאריאליססיהגורםעםובחלום,

לאחדותכאןמותכיםהסיפור'שלסיומואל
כיופיה.נדירהאמנותית

חלקהםאורפזשלאלהחדשיםסיפורים
עםמבשרה.בשרבכללותה,ביצירתואורגני

ולאבצורתםלא"מיושנים",הםאיןזאת
אתששימשוחומריםבהםיששלהם.בתכנים
מהםצורניים,מהםהקודמת,ביצירתוארופד

שלהפואטיתוהגישהאוטוביוגרפיים,גם
מציאותמעורביםבהבדיההבונהארופד'

בהםישאבלהיטב,בהםניכרתרדמיון
אותםשמעמיד 1ביותרמעניין ,מרענןחידוש

העכשווית.הסיפורתשלהראשונהבשורה
מעודכנתהסיפוריםשללשונםשגםיצוין

לוולגריזמיםנגררתאיננההיאהיטב.
הדיבורללשוןערהאךאופנתיים,
בתבספרותניכרתשהיאכפיהעכשווית,

ליצחקכוחיישרהיום.שלובעיתוןזמננו
מפריחדשותליצירותמצפיםאנוארופד.

 •עטו.
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ולעוורלהעירצריךמישהואלוני:שולמית
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 •לעצמנואוררוצהשאניכמולגוייםאורדברשכלחושבתשאנימפנימצטערת,לא
חברהעשינורב •לעצמנואורלאואנחנוציבורית.מעררהמדיפחותאניאולי .בעתו

אלמנטיםעםזרים,שונאתמכוערת,אלימה,ושםפהמעורה.יותראהיהאניעכשיואז
בהם.מתביישתשאניגזענייםבקולשעהליישמאמרים.כותבתאני

מרצהאנילשבועיים,אחתב'ברשתישראל
מצטערתלאאניי"ב.י"אלתלמידיהרבה

שקורה.מהעלמצטערתאנישפרשתי'

לראשותברקבערלהצביעקללןיהיה
הממשלה?

 •קללייהיהלאאבלאחרתאופציהליאין
מוטתאתמרחיבאיננושהאישחבל

אנשיםכמהסופרהזמןכלשהואהכנפיים.
שלמרחבנותןולאמימיןמעבירהוא

שאנחנוחושבתואניגדולה.עולםהשקפת
פריסהלאיזושהיזקוקיםמאודמאודהיום
קוםשעםכפיעולם.השקפתשלמחדש

תנופהעםהעצמאותהכרזתחיתההמדינה

למשלההתייחסותועשיה.ואמירהגדולה
בפעםהיום,וצדק.מוסרשללתחום

בידינו.גורלנושנה,אלפייםמאזהראשונה
עלינו'איוםאינופאתער .נגדנולאהעולם
אנחנואםאלאעלינו'איוםאיננהסוריה
איראןשלהמניפולציותלאיום.אותםנהפוך

העולםלכלאלאלנורקלאסכנההןועיראק
ואנחנומיליון'שישהפהואנחנו .המערבי
אםזה.אתיודעוברקכלכלית,גםחזקים,
מסרלתתמוכרחאתהוחזקים,רביםאנחנו
הזמןכללפרוץ.שלנוהיכולתאתולבטא
רוצהכךכללאאנילגויים.אורעלמדברים

קישורקטעי
t-מעם'המשךf-2 

אתלהעמידאפשרותעלפעםחשבת
הממשלה?לראשותלבחירהעצמך

 1להתקפלמחייבזההזאתבארץלא.

שאפשרחשבתיפעםלדתיים.להתחנף
ושותפיההעבודהגתמפלביןלהסכמהלהגיע

באיםשאינםדבריםשישהליכוד'למפלגת
יהיהושאפשרלעשות.איןשאותם •בחשבון
דמוקרטייםעקרונותעלשאנחנולכךלהגיע

כלמצדלסחיטהיותרניתניםלאמסוימים
ובייחודכספיתגםיהיה.שלאמי

חבריםשגםהואשקרהמהאידיאולוגית.
רדיקלים,דמוקרטיםשהםשחשבתישלי,

עקרוניים.שהםלדבריםביחסמתקפלים
סגוריהיהאילןברשכבישליאכפתלאהרי
סגוריהיהיוןהקבמגוריםשכונתשלידאו

ישאבלבשבת.מנוחהרוצהאניגםבשבת.
כמואזרחיים,נישואיםכמובסיסייםדברים

כשראיתיאזרחים,שלאוכלוסיןמרשם
ולאמתקפליםהאלה,בנושאיםשלי'שחברים
ולזה?לימה-ולהאבקלההתייצבמוכנים

להתקפלאתחילאםאנילהיותאחדלאני
צריךמישהוהאלה.העקרונייםבדברים
 •הלב.תשומתאתולעוררלהיער

ובה.ותרה

פעולותאלההיולאהפעםהשוני.אתלראותהיהניתןהראשונות,ההפגנותעםכבראבל,
האינתיפדהעשתההראשוניםבשבועותחם.נשקללאממש,אלימותלאלרובבודדים,של

חולפת.מחאהולאעממימרדשלתופעהבהשראוהיואזכברעממית.מחאהשלרושם
שלאעממי'במרישמדוברזה,בטורהאינתיפדה,פרוץלפניכשנהכתב,אלה,שורותכותב
לאהפוליטיוהדרגהצבאשלטונותאךלאומית.עצמאותלהשגתתקווהשתסתמןעדירפה
 .הקירשעלהכתובתאתקראו

משורריםעל-ידיגםנכתבו'רביםשיריםילדים.היוהאינתיפדהשלוקרבנותיהגיבוריה
הזאת."הצעירה"הטרגדיהעלעברים,
משהולהשתנותעשוימחרכיהתקווהחוסרהיומיומית.ההשפלהההזנחה,הרעב, 1העוני

עםהיהלאלמרי.אחד.לכיווןרקמוליכיםאלהכלהמושפלת.הלאומיתהגאווהלסובה,
הכינויאםמשנהזהאיןידועים.הדבריםבכובש.מרדשלאהאנושיתבהיסטוריהכבוש
סנהמשה •טרוראירועיהיההאינתיפדה,לאירועיבפרט,ובטלויזיהשלנובעיתונותהרשמי
טרור!לזהקוראיםהנכבשאתבכוחמדכא"כשהכובשהזיכרון>:מןמצטט<אניפעםאמר
לאומי",מרילזהקוראים-הכובשנגדמתקומםהנכבשכאשראבל

כיוםאמנםלתקווה,צוהרשפתחואוסלו'הסכמיאלהוליכההזאתהעממיתהאינתיפדה
תחזורהאינתיפדהתעלם,התקווהאםיחתם,הזההצוהראםקיים.עדייןאך 1וזעירמעורפל
המנהרהפתיחתבעקבותראינולהתרחשהעתידמןמשהועוצמה.במשנהכוח,במשנה
הצדדים.לשני 1מאודרעיהיהואזכידוע> 1קיומנו<סלע
 •הקיר.עלהכתובתושוב,




