
זהמצד
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אירועיםספרים,מוספים,

הטובים"מהימים"פרידה

מיםרביקוביץדליהשלהעיזבוןמןשיריהספר
המאוחד<הקיבוץ 2005-1995שיריםרבים

הכוללשביט>ועוזיאולמרטדנהבעריכת , 2006
שתייםלהבליטמיטיבהכל'בסךשירים 27

שלהמאוחרתשירתהשלהבולטותמסגולותיה
לארביםמיםוהאירוניה.השנינהרביקוביץ'

לנאמר<בניגודהאהבהאשאתהפעםשכיבורק
בתהומותבולעיםגםשהםאלאהשירים>,בשיר

<האוןתארנישהיאהטרופה,הארנייהאתים

היאהזאת/"הארנייההמשוררת:שלוהאני>
טובעתהיאהיום/תטבעהיאמריח;דליה

 .) 8<עמ'היום"

נואשהרביקוביץשלהמאוחרתשירתהכידומה
כלאתמעליהמשילהוהיאהאהבהמןגמריל

היה./שהיה"מהבה:הקשורותהפיוטמחלצות
מיליםפעםעודאומראםלחכילשוניתדבק
לחייםסמלעודאינםרביםמיםאהבה".של

ולטביעה:למוותאלאולאהבה,
מבקשתאניאהבהלא

רביםמיםרק

לראשימעל

 ) 17נעמיהאהבהאתשיכבו

מכלהמעורטלתזו'שירתהכיסבוראנילכן'
בראייהומצטיינתכוזבתרומנטיותשלסרח

הולםסדןזהבספרמוצאתומפוכחת,מרירה
דווקא.הפוליטיבשירשלהולאירוניהלשנינה
הארץ','מזמרתהשערכילינדמהזהמטעם
פוליטיים,שיריםלכנותשניתןמהאתהכולל

שיריםעשרשנים .בספרוהמרשיםהחזקהוא

בדיזנגוף,הפיגועעלשיריםובהםזה,בשער

שלהפואטיקההתקשורת,רדידותרבין'רצח
פורסמומהשיריםחלק .ועודמתון'פיסילחץ

30 
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אולםראשון'פרסוםזהוולחלקשונותבבמות
מעמידנפרד'בשעריחדכינוסםמקרהבכל

מבריקה.ביקורתיתפוליטיתשירהשלחטיבה

"שאינהרקלארביקוביץשלהפוליטיתשירתה
מהגםבהישאלאאחד",לאףחשבוןעושה

ניהיליזםאוקסימורון><במעיןלכנותשניתן
הפיגועעלהפוך'על'הפוךבשירחיובי.

כותבת:היאתשנ"ובפוריםסנטרבדיזנגוף

ואיןימינה;ואיןישראיןוצינה;בדיזנגוף"כי

שלאהחגזההוא;נהפוךכמובן;שמאלה

רבPיובןייnיילד

 •.כר"
 Q1991 -200$ףיtו1

ההתאבדותפיגועעל .) 37<עמ'המן"אתניצחנו
ולאלימין'לאלאמצע,לאתשובותאין

המן.אתבוניצחנושלאפוריםחגזהלשמאל.

אוליוזהלחשובמהעלישאבללחגוג,מהאין
הניהיליסטי.שבהיבטהחיוביההיבט
רצחעללשאלה'מספקתלא'תשובהבשיר
בצדק,<וגםרבבכישרוןרביקוביץ,עושהרבין

את"מהמהתקשורת:ואיטלולאחוכאלדעתי>,
אתמהכןהממשלה?/ראשרצחעלחושבת
מההממשלה?/ראששלהרצח;עלחושבת

 /בדיכאון?אובשוק;אתהאםמרגישה?את
 11 •••השאלהנשאלה

"ואניאומרת:היאלבסוף,לענותלהוכשניתן
מתהממשלהראשדבר;עודלהוסיףרוצה
בביתהשיראתחותמתכךואחרמאושר"אדם

ואבבעלהממשלה;ראשלעפר"שלוםהבא:
<עמ'האדומה"ורזהשלהבןמה/דברועוד

של<בשיאהמאושרכאדםמותותיאור ,) 38
מנטרלאמו'שלכבנהכךואחרהשלום>עצרת
והדרמטיההיסטוריהמעמדמןאותו

נוסףבשירמחיר.בכללייצררצתהשהתקשורת
בחוףהפיגועאתהמתארחדד','מרינה

מותםאתמצאושבואביבבתלהדולפינריום

לבקררביקוביץמוסיפהרוסיה,מיוצאירבים
שאינובמיענייןמצאהשלאהתקשורתאת

למשל.חדד'מרינהכמועמנו'מבני
צפוני'חורף'יוםהםבמיוחדמרשימיםשירים

אוכדור'מפליטתשנהרגחיילעלהמספר
אשרמתון'פיסילחץשל'הפואטיקההשיר

ואומרמוסיףהייתיבמלאכה".לעושים"מוקדש
שירהשבסוגוולגרית,לעתיםהבוטה,השפהכי

אתכאןמוצאתצורמת,לעתיםנשמעתאחר

'מזמרתהנבואיבשירלמשלכמו .הנכוןמקומה
מהימיםפרידה"שירהמכונה )-1995(מהארץ'

לבנוןמלחמתעלנכתבכמואשרהטובים",
השיר .) 52<עמ'שלההפשלותוכלהשנייה
תותחים;דיישאם"שאלתבשאלה:נפתח

נפל"םארגזיויש / ...והותר;דיואמרו:צחקו
הגבלה.""ובליבשפעהכלחנ"ם/ארגזיויש

איזהכברשתבואמשאלהבהבעתומסתיים

המלחמה:אתותציתתקרית
הקטןהגפרוראשרי

עיליתביחידתחייללפתעשיצית

 .הסמטוחהאתויעיר

מטאפיסיחיבוק

ביתן<זמורההמקוםפניפלגדוריתשלהרומן
הואעמ') 461 , 2006עבריתלספרותעמודים

רעיוני'ואתגראחדמצדגדולהספרותיתהנאה
שני.מצדמבוטללא
כבר .הסיפוראמנותשלשיאיםבספריש

מתוודעתהגיבורה,<דינה,כשלעצמההעלילה
אביבבתל 5בקובנסיעהשגב,אלילאלוהים,

מספקתיחד>לחיותעובריםהםקצרזמןוכעבור
מבריקות:סיטואציותאינספורלמחברת
לענייניכיועץבעירייה,ניקיוןכפועלאלוהים
ברסלבחסידישלכיריברחוב,כקבצןקבלה,

המצאותועודשפוי'בלתיעליוהמכריזים
העירשלנפלאיםלתיאוריםבנוסףזאתלרוב.
מרבהבהומערבהדרומה<בעיקראביבתל

שלמעמיקיםתיאוריםלשוטט>:הגיבורה



שכנתהדינה,שלהפולנייהאמהכמוהדמויות,

ועמירםרבקההמכולתבעליגוטקינד'הגב'
החדשים,הסופרמרקטיםידיעלהנרמסים

בצדומגדליהן'עובדיהןעלההיי-טקחברות
דומה .לחלוטיןוהזוייםסוריאליסטייםפרקים
בתיאורהמספרתמשקיעהכוחהעיקרשאת

הזרוקים,האבודים,כלשלהרחמיםחסרעולמם
אחדהתקווה.וחסריהמטורפיםההומלסים,

<ששמו 22פרקהואבספרהגרוטסקייםהשיאים

 Freedom is just another nameבאנגלית
for < בפתחהומלסיתאשהשלמותההמתאר

מעלמדלגיםאנשיםכאשרמכולת,חנות

לצלצלבה,להתעסקרוצהאינוואישגווייתה
אדום.דודלמגןלהודיעאולמשטרה

סבוכותהשאלותרעיוניתמבחינהזאתעם

כופר'<אלוהיםזההואאלוהיםמיןאיזהיותר:

בנישלבחייהםמתערבואינועצמושצמצם
וכןאלוהים>?שהואשחושבמשוגעסתםאדם,
סיפורהיאהרומןעלילתבסיפור?עושההואמה

מיוניגרושהדינה,הגיבורהשללמטההדרך

עבודתהממקוםהמתפטרתנירי'שלואמו
-רוצהשאינהאו-מתקשההיי-טק,בחברת
ורע.הולךשמצבהאחר'עבודהמקוםלמצוא

זוגה,בןשלעיניולנגדמתרחשתהידרדרותה

לנקוף-מסוגלשאינואו-המסרבאלוהים,
היאכאשרגםממצבהלחלצהכדיאצבע

נס.להשיעשהבפניומתחננת
לעמתניסיוןעושההרומןכינראהלכאורה

חסרבוראועםהנבראהעולםעליבותאת
"פנישמוכבררומזשעליוניסיוןהישע,

אחדגםהואבעבריתמקוםכידוע,המקום".

הםאלוהיםפניאםלכןאלוהים,שלמשמותיו
היאהמקוםשלעליבותוהריהמקום,כפני

בטוחאינניאולםאלוהים.שלעליבותוממילא

שלהעיקריאוהחשובנושאובאמתזהוכי
כרפהלהיותהיהיכולאמונילמחבר .הספר
מפסוקיההתורהשהריבו'להתגדרנרחב

לבו"יצררובץ"חטאתלפתח"כיהראשונים,

הנשגביםדבריהועדמנעוריו"רעהאדם

היוםלפניךנתתי"ראהניצבים><פרשתבסיומה
 ...הרעואתהמוותואתהטובואתהחייםאת

דרךוזרעך",אתהתחיהלמעןבחייםובחרת
המדרשים,התלמודים,הכתובים,הנביאים,

עוסקתממש,אלהימינוועדהחסידותהקבלה,
בעולם.ותפקידוהרעמקורבשאלתסוףבלי

העיקריוהשיחהשיגזהשלאלינראהאולם
אלוהים.עםברומןולגיבורהלמחברתשיש

יותרהיאמדפיוהמצטיירתהעולםתמונת
המודרניתהחילוניתההיסטוריהתמונת

הוגימחזיקיםשבהבנימיןלוולטרהמיוחסת
מלאךנראהשבהתמונהזוהיהיום.עדהשמאל

פולשל<בציורנרכוס""אנגלוסההיסטוריה
וכלהעתיד,אלכשגבועדןמגןנהדףקליי>,

שלתליםתליהםלעיניוונגלהשהולךמה
זוהיהאנושית.ההיסטוריהשמייצרתהריסות

בספרואופירעדישמציירהעולםתמונתגם
וראה 2000עובד<עםלרעלשוןהפילוסופי

גלובליעולםשלתמונהזה>,במדורמאמרי

גםהטובעים"."פלנטתבפיוהקרוישוקע,
 63פרקדומה,בחזוןמסתייםפלגשלספרה

מתארוהואהעולם""סוףנקראאותוהחותם
אתהפוקדתאמנם><סובייקטיביתאדמהרעידת

דיזנגוףמגדליאתחלקיתומחריבהאביבתל
אחרים.ומקומותסנטר

הקייםהאלוהי><אוהחברתיהסדרלאאולם
ברומן.הגיבורהלגורלהישיריםהאחראיםהם

להשתכרשיכולהמחשביםמהנדסתהיאדינה
החברה.שלהמבוססלחלקולהשתייךהיטב

היאכולןשאתעבודה,הצעותלהחסרותלא
להיותזמןדילהיותירולאכיבתואנהדוחה
הסיבותכימבינהעצמההיאלבסוף,בנה.עם
ובאיבהבעיקרונעוצותסובייקטיביותהן

היי-טקלחברתלהשתייךהעקרונירצונה
בכלל>.הזולחברה<ואוליהנוצציםולמגדליה

הבנקחסכונותיה,אתמרוקנתהאבטלהאמנם
ויותריותרנדחקתוהיאחשבונה,אתחוסם

יבת,חסריעםמתמדתולהתחככותהעירלדרום

ככלאולם,קופים:וזוגמטורפים,קבצנים,
כמהעדבטוח<ואיניבקריאהשהתקדמתי

אתקראוהיוםעדשפורסמוהביקורותכותבי

הסיבותכיהשתכנעתיתומו>,עדהרומן

גםוכיאחרות,הןלהידרדרותההעמוקות
פרקיםשניזה.בהקשראחרתפקידלאלוהים

אותי""תבין 62ופרק"למטה" 58פרקבמיוחד'
אתבידינונותניםהספר'שלסופולקראת
 .זולהבנההמפתח

התפתחותשלשיאההוא"למטה" 52פרק

שלהבית,ארכוןשלהרומןלאורךהנבנית
ארכוןושלפעם,אילהשהיוהבתיםכלארכון
הואזותחושהשמחזקמהלאדם.כביתהעולם
 On the Way Homeהספרשלהאנגלישמו

כלל'הביתהבדרךהגיבורהאיןבעצםכאשר
אםבטוח<איני .ממנומתרחקתהזמןכלאלא
בעצםאלוהים,אולםגמרי'למודעזהחלק

הראשוןהציוויאתגםכאןמהדהדנוכחותו'

ומביתוממולדתך'מארצךלך"לךלאברהם
ברומן'מרכזיתפקידישולאםלאבאביך">.
מןבצאתההגיבורהשעוברתההלםובעצם
מקורותעודלהשאיןמתבררכאשרהבנק,
לעזובשנידוןמישלמאוחרהלםהואקיום,
נורמטיבי>,התבגרות<בתהליךהוריוביתאת

אחדיוםומתפכחמשלוביתבהקמתנכשל
בסיפורהזהגעהר .קיומועצםעלאיוםנוכח

את"חשתיהכרה.וארכוןעילפוןשלרגעהוא
 ) 401<עמ'למטה"ונוזלאוזל •••מגופיאוזלהדם

"הפאניקהנוראה:בהלהבתחושתהמלווה
רקיכולאתהבפאניקהכשאתה ...אותיסחפה

 .) 404<עמ'במבוך"אבודעכברכמולהתרוצץ

חורשתמהם,ויורדתאוטובוסיםעלעולההיא

להגיענואשבניסיוןלקצהמקצההעירכלאת
היכןיודעתואינה ) 14כלפור<ברחובלביתה

"במנהרההזה,הסיוטשלבעיצומונמצאת.היא
תלאתשמכיר<מיואלבני"העלייהבצומת
לעזובהסמלהואהזההמקוםכמהיודעאביב

בוכה:ילדהתמונתבזיכרונהעולהולהזנחה>
תלכואל ...קראההיאאתם?איפהאבא,"אמא,

ואני ...לבדכאןלהיותרוצהלאאניבבקשה,
הזאתשהילדהשומעת,אניעצמישאתהבנתי

 .) 405<עמ'אני"היא

הבית,ארכוןעלסמליפרקהוא 52פרקאם
סמליארכוןמתאראותי""תבין 62פרקהרי
הבעל'כלומרבית,לאותוהזוגיהשותףשל

דירהלשכורכוונתה •עצמואלוהיםאוהאב,
הרגושעםאותהמעמתתהתקווהבשכונתזולה
ומאייםלכךהמתנגדבנה,אבייוני'שלה,

מרשותה.ניריהבןאתמשפטיבצולהוציא
בטרםהעברמןזיכרוןאליהמחזירהזההאירוע

ההואהלילהאליחזראחת"ובבתגירושיה:
בשתיקהזהלצדזהשכבנוואיךשנתייםמלפני

לואמרתיאותיותביןישנים.פניוהעמדנו

דומייה,באותהליאמרוהואאז'כמוקול'בלי
אפילולחדוריכוללאאחדואףאותי'תביני
 .) 433<עמ'מילים"רקשםהיוהעור'שכבתאת

הבנהאיאיזועלכאןמצביעההמחברת
לגישור.ניתנתשאינהלאשה,אישביןעקרונית

כמהכעבורעצמהעלחוזרתהסיטואציה

נכנס"אלוהיםאלוהים:עםהפעםעמודים,
שלידומגעאתחשתי ...לידיונשכבלמיטה
אלימופנותהיופניואליו.והסתובבתיאלוהים

ביקש.אותיחבקילגמרי'אפורותבתחנונים,
יכולתילאיכולתי.ולאמבקשהואמהידעתי
יכולתילאאליו'עדלהגיעיכולתילאלנוע,
<עמ'אמרתי"יכולהלאאניהי.דאתלהזיז

לקוחממנהפרק,באותוהבאההפסקה .) 436
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הואשגרעינוזהענייןללבןמנסהשמו'גם
למילים:שמעברולקרבהלהבנהעמוקהכמיהה
אתהלפחותקול,בלילואמרתיאותי"תבין

הבשרהעורלשכבתמבעדאליתחדור
שמעברהלבאלפנימה,אליתגיע ...והמילים

אפשרואיבפניםשםששוכןמהאלהבשר'ללב
וכב.ד"גדולגוששם,שכברקהואאבללראות.

אתלחצותיוכללאדברששוםהבנתיואני
שלנוהגופיםשניביןנגמרהלאהמרחק
 ,) 43 7<עמ'במיטה"

התנסותבדעתהמעלהאלוהיםעםהכישלון
שלבפנים"נזכרתיאביה:עםדומה,קודמת,

אבלעליהןזרועיםזיפיםאותםעםשלי'אבא
גםלמיטה".מעלאליהמושטתובידואפורים,

ואףחיבוק,-אלוהיםכמורוצה,שלהאבא

אותוגםשיעור'לאיןגדולהלאביהשאהבתה
אבן'כמושם"ושכבתילחבק.מסוגלתאינה

המיםמןאליהושיטשהואבזרועוהסתכלתי

אתלפשוטמסוגלתהייתיולא >.ל.ע-<כטובע
מסוגלתהייתיולאאותה."ולקחתידישתי

האחדהדבראתלאבפרטדבר'שוםלעשות
אתלהשליךוהואלעשות,והכרחינכוןשהיה
לוולהגידהכוחבכלאותוולחבקעליועצמי
אתאחדאוהביםאנחנוהריאבא,נכון'נכון'

בצורהזותובנהמסכמתוהיאכך".כלהשני
להשליךרקלינשארתמיד"וכמונחרצת:
שלאמישלהבכיאתולבכותהמיטהעלעצמי
אותו'לחבקלהםלתתולאאחריםלחבקמסוגל
עולמית"החיבוק,למעגלמחוץשנשארמישל

 ,) 438<עמ'

האל'הבעל'<עםהאלההכישלונותכלאולם
ניטיבאםמייצגים,הםפסוק.סוףאינםהאב>

גופים,ביןפיסימגעשלכישלונותלקרוא,

אחר'למגעהיאהגיבורהשלהכמיההאבל
אחרלחפשממשיכההיאלפיכך .מטאפיסי
עובד'הואשבההזבלמשאיתבמסלולאלוהים

נולדה"אזעמו.להשהיההרעהניסיוןלאחרגם
שהלכהאורשלתבניתכמומאוד."ברורהבי

יכולהלאכברשאניהידיעהבמקומה,והסתדרה
כברשאני"והבנתי ,) 439<עמ'בלעדיו"לחיות

אלוהים"בושאיןבביתלחיותיותריכולהלא

פרק,אותושלבסופוובאמת, ,) 440<עמ'

מאתרתהיאוגחמנימלצ'טהרחובותבפינת

"הואעליו:ומסתערתשלוהזבלמשאיתאת
היהלאאבלזיעה,נטפושלוהפניםהסריח,

עליועצמיאתהשלכתיפשוטלי.אכפת

שלי'אבאבשבילבשבילו'אותו'וחיבקתי
 ,) 440<עמ'בשבילי"יוני'בשביל

חיבוקאלאממשי'פיסי'חיבוקלאשזהברור
במידה .בוממשיצורךלהשישמטאפיסי

אתמבטאפלגדוריתשלהרומןמסוימת
קאנט:שלבאתיקההדתי-מוסריהפרדוקס

לוזקוקהואאבלבאלוהים,מאמיןאינוקאנט
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אינההמקוםפניגיבורתדינה,למוסר.כערב

בלעדיוהמקוםאבלבאלוהים,ממשמאמינה
המוקצההמקוםגםמידהבאותהלגמרי.אבוד

נוכחותוללאאבודמקוםהואבחייה,גבריםל
בעולמה.המדומייןהגבראלוהים,של

הואהספר'אתהחותםהעולם""סוף 63פרק
 .הספרעלילותכלאתלתוכוהמנקזפרק

פלאלאמחייה,ויוצאאלוהיםנעלםכשבסופו
"ופתאוםאומרות:אותוהמסיימותשהמילים

'משאירלדרכולוהולךשובהואשהנהתפסתי
גבריםשלכדרכםהספסל."עללבדיכאןאותי
אתהמאשרותמילים .) 461<עמ'הם"באשר

הדמותהואבסיפוראלוהיםכיהנחתנו

הוא.באשרהגברשלהסימבולית

המזרחאלהמזרחמן

לכדיחברתיאוספרותיזרםשלהתגבשותו
בדרךמציינתומגובשת,מודעתאידיאולוגיה

שלבלעתיםבהתפתחותו'מאוחרשלבכלל
כך .מאחוריוכברהיצירהעיקרכאשרמסכם

"חוכמתעםבגרמניהעשרההתשעבמאהקרה

האירופיהעולםלפנילהציגשביקשהישראל",
החקרבאמצעותהיהדותשלפניהאתהנאור

תלמוד'<מקרא,היהדותמדעישלהאקדמי
שהיצירהלאחרלעולםשבאחסידות>קבלה,

 .מזמןפסקהכברעצמההזאת
גיליוןבקריאתגםליוותהזומתחושהשמץ
שאיןאףמזרח','הכיווןהעתכתבשל 12מס'

ככולורובוהמוקדשהתופעות,ביןלהשוות
גיליונותקראתילאאמנם .ביסדןארזלמשורר
מעטלאקראתיאבלזה,עתכתבשלקודמים

חביבהפרופ'ביניהםבו'המשתתפיםמדברי

ובאמת, •זובהגותבולטמקוםהתופסתפריה
אתגם<כמוהעתכתבגישתאתשמאפייןמה

המזרחיהענייןבכלמשענידרורשלספרו
הוא ) 2006עובדעםאבסורד'איזהישהזה

הפוסטהשיחברוחומחקריתיאורטישפע

מדעיתיאורטיגיבוילהעניקהבאקולוניאלי'
המזרחית.הספרותליצירת

למאמץהערכהבהחלטליישאחד'מצד
שלאיכול'אינישנימצדכאן.הנעשההרעיוני
על .לפתחוהרובצתחטאתעלגםלהצביע

ספרולהופעתשנהשלושיםהמצייןביסדןארז
שחר<בתהעורכיםבדברנאמרמרוקאיתמנחה

היתרנתן"ארזכישמואלוף>ומתיגורפינקל
התודעהאתלבטאמזרחיםויוצריםלמשוררים

התודעהאתהמעמתתהקונפליקטואלית
ניסוחזהוהישראלית",התודעהעםהמזרחית

ביסדןארזבעודומאוחר'מהוקצעגיאידיאולו
<המתפרסמתהאוטוביורגפיהמן'בקטעיםעצמו

בתחילהגיששכיצדמתארבחוברת>היאגם

היה"לאהראשוניםבשיריוכמהועדדרכואת

העוסקיםהמאוחריםלשיריםסימןשום
במיטבהשהיצירהלומר'כדיזאתבשורשים",

בעקבותיה.המנוסחלמניפסטקודמת

גורמזאנויצחקהעת,כתבשלהראשיהעורך
"נביאשכותרתהרשימהלביטוןמקדישגורן'

"לשיריוכך:מתארהואשיריואתהמזרחיות",

לאינטלק-הלועגמאגיקסםביסדןארזשל
אלאותנומחזיריםהםהמערבית.טואליות

החלבטרםשלמותשלהרגש,חוכמתשלהתום
בטוחשאיניביטוייםדבר":בכללקצץההגיון

כלישמחובחוברתאחריםמשתתפיםכמהעד

לקוראם.כך
-ביסדן"ארזהמרכזיהתיאורטיהמאמראת

חביבהכותבתהגירה"שלפואטיקהפענוח
רצוןביןדקחבלעללדעתי'המהלכת,פריה,

לביןאחד'מצדהמזרחית,הזהותאתלהעמיק
בעיהשני.מצדאתניות,מכללברוחרצון

כ"פואטיקהמגדירהשהיאמההיאיותרמהותית

ארזבשירתהגירה"שלופואטיקהגלותשל

הפואטיקהגםלהיותצריכהשלדעתהביסדן'
תמותשתיעלהדגששימתהמוצהרת.המזרחית

להתייחסמבליוזאת-ו"גלות""הגירה"-אלה
כמהעדלדעתי'מבהירה,לתוכנן'כאן

עלבנוימייצגתשהיאמהוכלזופואטיקה

מאודנזילותמהויותהןגלותוהגירהשכןחול'
מדינתאמנםהיאישראלבמהירות.המשתנות

עוצמתאבל"הגלות"'מןהבאה"הגירה"'
השתנתהובוודאיליום,מיוםמשתנההתופעה

ספרואורראהמאזהשניםשלושיםבמשךמאוד
והחברה ,-1976בביסדןארזשלהמכונן

והאשכנזיותהמזרחיותכוללהיום,הישראלית
 .גמרילאחרתחברהכברהיאשבה,
ש'הכיווןדומהשפתחתי'במהלסייםאםלכן'

תודעההמגבשעתכתבבהיותומזרח'

עלרבהבמידהנשעןמזרחית,ואידיאולוגיה
כאשרהמתהווה,ההווהעלמאשריותרהעבר


