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ומותולידתומצפן,

והפנטזיה,המצפוןמצפן, ,אראלניצה
עמ' 346 , 2010רסלינגהוצאת

ביותרהמקיףהספרהואאראלניצהשלספרה
חומרעלמבוססוהוא"מצפן"עלכהעדשנכתב
ארכיוניםאישים,ראיונותעת,כתביראשוני'

בהיעדרובולטאגב,(ולכן'רשמיים.ופרסומים
כאן>.המתבקששמותמפתוח

גון"הארשלהעתכתבשםהיה'מצפן'
 1977בשנתששונההישראלי"הסוציאליסטי

מייסדימצפן".-בישראלהסוציאליסטיל"הארגון

עודדאור'עקיבאמחובר'משה-הארגון

קפלןוירמיהובאחרונה>לעולמו(שהלךפילבסקי
באשמת 1962בשנתמק"ימשורותהוצאו-

התארגנותהמפלגה,יסודותתחת"חתירה
(עמ'המפלגתי"הארגוןכלליוהפרתסיעתית

זהארגוןקורותשלוביםזאתומבחינה ,) 19
הקומוניסטית,המפלגהעלשנמתחהבביקורת
ונצייןנקדיםהארגון.שלקיומותקופתלאורך

ספרםאתואורמחוברפרסמו 1961בשנתכברכי

בולראותשאפשרשלום,ואיןשלוםשלום,
בדורהביקורתיתההיסטוריוניתבכתיבהחלוץ

 .) 30,31(עמ'שלייןאבישלבמיוחדשאחריהם,

זוויותעםאידיאולוגידיוןלשלבמיטיבהאראל
נובראריההמצטרפים.שלמעולמםאישיות
עבדואףהשמית""הפעולהמתנועתהגיעלמשל
גוטסדינרצביה .) 39(עמ''אתרג'שלההעתבכתב

בנעוריהעולמהתפיסתאתגיבשה(גלזמן>
ו"הליגהחדש"הזה-כוח"העולםבהשפעת
גילעיןאהוד .) 52(עמ'דתית"כפייהלמניעת

(כיוםנצרתנקריתמפא"יניקיתבמשפחהגדל
הצטרףהימיםששתמלחמתואחריעילית>,נצרת

ופעלהשטחים",להחזקתהפעולותל"מטה
 ,) 68(עמ'בחברוןהיהודיהישובלחידוש

הפניםכפלאתמאירהמסוורהאהמרשלדרכו
ערערהבכפרנולדמסוורההצעיר";"השומרשל

הצעיר"ל"שומרהצטרףארבע-עשרהובגיל
עבורשהוקמהמקבילהנוערלתנועת(למעשה
ואףיקוםבקיבוץהתחנךהישראלים>,הערבים

חוסרנוכחהתקומםהוא"צבי",עברילשםזכה
הלימודבשעותלערביםהיהודיםביןהשוויון

"ללכתלימודיובסיוםוכשרצהוהעבודה

שלמה.שנהבמשךושובבליתנדחהלהתיישבות"
להקים"בכוונתנולו:השיבודברשלבסופו
כדיערערהאדמתעליהודייםיישוביםשלושה
 .) 41(עמ'הצורך"בעתנשקשיישאמישיהיה

וכיכבדירה,לשכורהצליחלאלתל-אביבכשעבר
אהמר","אנילוי,רם 1966בשנתשבייםבסרט

הליברליזםמידתאתביטאהקרנתועלשהמאבק
התגובות(עלביקורתייםסרטיםכלפיעתבאותה
 .) 44-42עמ'לסרט:

א-מבתיםהגיעו"מצפן"חברירובאולם
קונפורמיסטיות""ציוניותממשפחותפוליטיים,

 .) 73(עמ'

10 
 35.3.גליון

שלהציבוריתהפריצה

עםהתחוללה"מצפן"
בעיתוןמודעהפרסום

באותו , 22.9.1967'הארץ',

ב'ידיעותשפרסמויום

אינטלקטואליםאחרונות'
בעיקר>העבודה(מתנועת

ישראלארץלמעןעצומה
מטעםהמודעהאתהשלמה.
תנגביחייםניסחומצפן

הלשון:בזוצברושמעון
מפנילהתגונן"זכותנו
לנומקנהאינההשמדה
כיבוש .אחריםלדכאהזכות

 .זרשלטוןאחריוגורר
גוררתהתנגדותהתנגדות.אחריוגוררזרשלטון

נגדי.וטרורטרוראחריוגוררדיכוידיכוי.אחריה

חפיםאנשיםכללבדרךהםהטרורקורבנות
אותנותהפוךהכבושיםהשטחיםהחזקתמפשע.

מהשטחיםנצאונרצחים.רוצחיםשללעם
נעשהכילצייןמעניין .) 55(עמ'מיד"הכבושים

עלליבוביץישעיהופרופ'אתלהחתיםניסיון
 ,) 56(עמ'לחתוםסירבהואאךהעצומה,

ומקומיתאוניברסליתמהפכניתכתנועה"מצפן"
תנאיםאיןאםגםמקום,בכלבמהפכהצידדה

כמהדורההוצגוקסטרופרולטרית,למהפכה
בעקבותמחובר'משה ,) 82(עמ'לניןשלשנייה
פוצלההערביתשהאחדותגרסניקולא,ג'ברא

המערבי'האימפריאליזםמכוחנפרדותליחידות
"מהפכהתהיההשליטיםהמעמדותנגדוהמהפכה
(עמ'הפלאחים"עםבבריתפועליםשלחברתית

בעולםהמהפכהתיאורייתעלהוויכוח .) 83
אלברטאילןשונים:לכיווניםהובילהשלישי
"הבריתהפלגאתחבריםכמהעםהקים

שדגלוחבריםמאבק".-המהפכניתהקומוניסטית
והקימומ"הברית"פרשויותרמיליטנטיתבגישה

אדיבאודינמנוחבריהשביןהאדומה""החזיתאת

ממייסדיהיהניקולאג'ברא .) 165(עמ'ורדודן
"מצפן·לעצמושקראטרוצקיסטיפלג

הואאףשהושפעמחובר'משהמרקסיסטי",

והובילהמקוריתבתנועהנשארזו'מתיאוריה
השבעיםשנותשלהשנייהבמחציתאותה

עלעוד . 85-84(עמ'לאש"ף.להתקרבות
 ,) 176 , 172-170בעמ'ההתפלגויות

הריגול"רשתחברימשפטילאחר ' 1973בינואר
ת"א,"מצפן"הקימוערבית",היהודיתוהחבלה

עםיחדמרקסיסטי""מצפן"אוונגרד","מאבק",

מאוחדתחזיתרושלים,יבהסטודנטיםארגוניועד
שרצהמהפכנית"סוציאליסטית"רשימהבשם

עברהלאהרשימהליבנה.רמיבראשותלכנסת,
חדל 1983ובשנת ,) 250(עמ'החסימהאחוזאת

לכן,קודםעודכארגון.לפעול"מצפן"למעשה

"ישתנועתהוקמהלבנון'במלחמת 1982בשנת
מצפןאיששלבסירובו"ראשיתהאשרגבול"

בלבנון"מילואיםלשירותלצאתוקסלרמרצ'לו

מהליגהורשבסקימיכאל
 .)מ"קל(המהפכניתהקומוניסטית

הפוליטיהגיוססרבןאגב,
חברנוימןגיוראהיההראשון

 ,) 205-202(עמ'"מצפן"

פלורליזםשהיהמציינתאראל
אתשכלל"מצפן",בתוךרעיוני

עודדשלהליברטריהמרקסיזם
יזםהמרקסיזם-לניבבסקי'פיל

מחובר,משהשלהאדוק
אהודנטושאליוהאנרכיזם

היוגלזמן;ואביגילעיןואביבה
ואפילוטרוצקיזםמאואיזם,גם

אורעקיבאשלפוסט-מרקסיזם
ביכולתוהיהלאאבל ,) 95(עמ'

כמוביניהםהמאבקועלהפילוגיםעללכסות

חיתהלאשב"מצפן"כךעלהביקורתגם
האידיאולוגיםושהוויכוחים ,) 149(עמ'דמוקרטיה

 .>םש(אישיבפןמשולביםהיו
ניתן"מצפן"שלהאידיאולוגיהלהארתמעבר
וממשלותמפלגותשלהסובלנותחוסרעלללמוד
חוגישמתחולביקורתביחסהציוניהשמאל
שלהיחסיתלליברליותבניגודזאת"מצפן",
למשלכך . 1977בשנתלשלטוןעלהמאזהליכוד
אלברטואילןנגבהמקיבוצושליףאילןסולק
הרשויותגם .) 261(עמ'שמואלגןמקיבוצוסולק
לאאףולפעמיםליברליותאנטידרכיםנקטו

נכבלוזבדושלמהנגביהחייםלגיטימיות.
שחילקומשוםמשטרהלניידתוהוכנסובאזיקים
(עמ'נצרתבעיר"מצפן"עיתוןאתומכרוכרוזים

 ~ 1:נ•

והפנטז•ההמנrפrון

 ,) 206(עמ'

"מיקדו"'גםהיהגבול""יששלמייסדיהבין

278 (. 

בהתארגנותשנחשדוהאדומה""החזיתאנשי

ליבנהורמיחשמל'במכות"טופלו"טרוריסטית,
הטיבשאוקי"חברולתאושהוכנסלאחרהודה
(עמ'שקיבל"חשמלממכותומוטרףרטובכולו
שלבמצבלדברמהאיןחפות""חזקתעל ,) 285

קשרללאבכל'הודאההמאפשריםעינויים
 •כלשהילאשמה

"הפנתרים[ומולמולםהמשטרההתנהלותגם

שלטוןהפנמתעלמעידהאינההשחורים"],
שהמשטרהעודמהוההפגנה,הביטויזכותהחוק,

סמוייםסוכניםבאמצעותגםבעניינים"בחשה"

 ,) 191-185(עמ'

לעתיםנתקליםאראל'שלספרהאתכשקוראים
תנועתיותתוצרמשעשעות,בסיטואציותגם

-1969בכבר"מצפן".חוגישלהאינטלקטואלית

שיביאהמעמדזהושהרילפועל','דףלאוריצא
מסכמת:ואראללהגיע,איחרהזואבללמהפכה,
שללחוגיםהגיעלאפועלאףדברשל"בסופו

לפועליהכרוזיםכשחולקוזאתלעומתמצפן".
מכות,לנוהרביצו"הפועליםהחרושתבתי

מעמדאתלהכותלאכדילהחזיררצינולאואנחנו
 .) 182(עמ'הפועלים"

 1972בשנתמשותףבמאמרהודווניקולאמחובר

ישראליהודי"יהפכומאוחדערביתיכוןשבמזרח

עלידוכאשהואהאפשרותוקיימתקטן'למיעוט
ביםחייביםהעריהיוטענו'לכן' .ביהערבהרוידי



עםעצמית.להגדרההמיעוט][שלבזכותולהכיר
הערבימהאיחודנפרדתיהודיתלמדינהזאת

צבאיכלכלי'כושריהיהלאהסוציאליסטי
להשתלבישראלליהודיעדיףלכןופוליטי.
שלמסוימתמידהעלשמירהתוךזה,באיחוד

 ,) 122<עמ'אוטונומיה"

עלהוויכוחמפלגאראל,מציינתלאחור,במבט

מדינהאוופלסטין><ישראלמדינותשתיהקמת
אילןשללדעתו"מצפן".אנשיאתמשותפתאחת

הסוציאליסטיתהמהפכה"אחרילדוגמה,שליף
באזורים.נציגיםידיעלההחלטותיתקבלוממילא
לאום"ובמדינותבפרלמנטצורךאיןכזהבמצב
בכלמתקבלותשבמציאותאוליחבל .) 141<עמ'
הגםלאום,ובמדינותבפרלמנטיםההחלטותזאת

לאוםמדינתתהיהשישראלרצוישהיה
אתנוקרטיהולאישראלית,טריטוריאלית

אחרת,דוגמהאוניברסלית.דתעלהנסמכת

אדיבאודישלהודאתוהיאלמדי'הזויההנשמעת

וביטאפיגועים,לבצעמוכן"שהיהמעצרועם
המודיעיןידיעלשהופעלכךעלרקתסכול
 .) 283<עמ'פלסטיני"ארגוןע"יולאהסורי

בהבדליםשהדיוןלצייןראוילספר'שבחיםלצד
-הזהו"העולםהשמית",ל"פעולה"מצפן"בין
ממנו'והפרישהההצטרפותגםכמוחדש",כוח

כמטרים"מצפן"תפיסתגםכמודיו'ממוצהאינו

מחקריבספרמדוברזאת,עםציונות.הפוסטאת

 ·:·וחשוב.מעניין

ברבעיוסי

הגורלבאוטובוס

ידיים,לארבעדממהפישהוף:אבודי
עמ' 70 , 2010 77עיתוןספריהוצאת

בעולםמרשימהתופעההואפישהוףאבודי
ב-וכבר ,-1976בארצההגיעהואשלנו.השירה

כאבבעבריתהראשוןשיריוספראתפרסם 1991

שירהספרישבעהאורראואחריו<עקד>.לבן
שלמובהקפישהופיחותםשבכולםנוספים,

שהיהפישהוף,ייחודית.פיגורטיביתולשוןעומק
עדלפרסםהספיקברומניה,ידועמשוררכבר
אורשראוברומנית,שירהספרישישהגםכה

ובגרמניה.ברומניהבארץ'

יכולתעםכלומר'זה","עםשנולדואנשיםיש
פישהוף,אבודיהואכזהולשונות.מיליםלהטמיע
הרומניתהספרותממיטבתרגםבצעירותושכבר

והואבארץ,גםנמשךמפעלוולהיפך.להונרגית,
כותביישראליםמשורריםשלשיריםמתרגם
שונות.בבמותהמתפרסמיםלעברית,רומנית

חורףבשםבתרגומו'זאתשירהשלאנתולוגיה
אגודתהתאחדותידיעללאוריצאהירוק,

מרומניתמתרגםהוא .) 1995 (בישראלהסופרים

לעבריתמהונגריתלרומנית,ומעבריתלעברית
עטאוחזיהרבהמכיראיננילהונרגית.ומעברית

 .כאלוסגולותבעלי
כותביומשורריםסופרים-60כעלליידוע

לפנירבותשניםארצההגיעואשררומנית,
שבהמהשפהלהתנתקמתקשיםוהםפישהוף,

ב"מכוןמתכנסיםהםחייהם.בשחרוכתבודיברו

וב"מעגליבתל-אביב,רומנית"לתרבות
חיפהבירושלים,הרומניתבשפההתרבות"

בתל-אביב,הסופרבביתהתכנסולפניםונהריה.
שדיברובשפהוסיפוריםשיריםלזהזהקראו
עתההולכתוהיאמהאוכלוסייה,כרבעבארץפעם

אתפרצומעטיםהישראלי.מההוריונעלמת
דודסברוהואביניהםהבולטהעברית.מחסום
ואילוממש,בצעירותולארץהגיעדודאךהמנוח,
להטמיעשמתקשהגיל , 36בןלכאןהגיעפישהוף
חדשה.שפהשלעולם
תבניתעלמושתתהחדש,הספרשלהמסקרןשמו
מוסיקליותיצירותישהמוסיקה:מתחוםלשון

שניכלומר'ידיים,לארבעבמיוחדהמולחנות

אותועליחדיושביםפסנתרנים
"דממהומנגנים.הפסנתר

מתוךיוצאידיים"לארבע
אלוחותרהזאתהסיטואציה

יחסיםכגוןנוספים,עולמות
ביןנינוחים?)<מתוחים?שקטים

לזה.זההקשוריםזוג,בנישני

שתיקהעלפהמדוברושמא
דיבוריםדיבורים,המוןלאחר
המתקרביםשלימיםחיים,של

המוותשכןלקצם,
נושאיםהםשלוו"הקדימונים"

שלביצירתוונשניםהחוזרים
אפילוהצצנולאעודפישהוף.

וכברהראשון'השיראל
ולהתעמקות.לעיוןהקוראנדרשבכותרת

האבסטרקט:ציירילעומתהעולההטענהידועה
הצעיר'פיקאסושציירכמוסוס,ציירוקודם

נפשכם.כאוותאבסטרקטלכםציירוכךאחרורק
לומר'לעתיםמתחשקרביםלמשורריםגם

להביאהאבסטרקט:כנגדהטענהעלבפרפראזה
איננהזאתקצרות,שורותשלבמבנההגיגיםכמה

גםשירלכתובבבקשהנסופיוטית.וירטואוזיות
שאבודילינראההקלאסיים!המבניםפיעל

לדוגמה,זה,בניסיוןגםהיטבעומדפישהוף
מתכונתפיעלבקפידה,הכתובה ,' XIV'סונטה
לאהצורניתהווירטואוזיותהקלאסית.הסונטה
השיר'שלוהנגלותהנסתרותבמשמעויותפגמה

שביןהשקההלבמפעימתבסונטהמוצאוהקורא
והשירה,השורהביןהקץ'קועללחייםהשירה

החיים.שלשרירותםוביןהניירשעלהשורהבין
אתהנבדקמרגיעראייה','בדיקתאחר'בשיר

שהואכדיבמכשיריםצורךאיןהעיניים:רופא

היטב,האותיותאתמכירהואלמרחוק:יראה

המשוררשתיקתן.אתוגם~לן'ואתצלילןאת
מעלוהערפלהמילים,במגעהידרטטאתמכיר

בו.שנאגרוהדמעותמסךרקהואעינורשתית

אחד,מצדפנים:לשתימשתמעהשיר

כרוכהאיננההמיליםהכרתשכןאופטימיות,
סימנים:לקלוטהאדםשלהפיזיתביכולתדווקא
המיליםעםההכרותכיגדולה'פסימיותשניומצד

שיריו'שלגדולבחלקכמוגדול.לעצבמובילה
הרופא,אירוניה:שלקלהנימהכאןגםמתגנבת
לזהותהפיזיתהיכולתתקינותעלהממונה

בפנימתוודהסימנים,

כותבהואגםכיהמשורר

מודהגםהוא<אבלבסתר
גולגואתמחקהשהוא

קפקא>.ואת

כואבתדיאלקטיקהיש
אמת.משוררכלאצל

איןשירהבליאחד'מצד
שני'ומצדלחיים,טעם
אותומקרבנוסףשירכל
הייאוש.תהומותאל

נתןהזאתלדיאלקטיקה
ביטויפישהוףאבודי

'השלמתי':בשיר
באוטובוס"ממקומי

שלהישרגבו /-רואהאנינהג/ללאהגורל;
עדיין;שם,ללאמצבותכמונוסע/ועודהנוסע/

השירעדעצמי;בשםעצמי;עםהשלמתי /

פישהרףאגררי

ידייםלארבעדממה

הבא".

מפקפקפישהוףזאב.לאדםשאדםהאמירהידועה
הזאת:האמירהשלבאמיתותה

שועל;ולאזאבלאשאלה;סימןלאדם"אדם
כשהאדםצפויות//לאלתשובותשאלהסימן
הואהנכונה;האפשרותאתסוף-סוף;ימצא

בדמותוכישהצהירהבורא;לתשלילייהפך
ובצלמו".

סימןהואאלוהים.צלםואיננוזאבאיננוהזולת
כיאלוהים,שלתשליל-היותרולכלשאלה,

לאלהמיוחסותמאלהממשהפוכותתכונותיוהרי
ללאושלטוןנצחיקיוםאינסופיים,וצדק<כוח

בהיסטוריה>.מצרים

נקראשמושעלהשירמתוךציטוטאביאלבסוף
ידיים':לארבע'דממההספר'

ידיים;לארבעדממהנותרים;החיים"לבסוף
הזעקהשללשובההסימן;אתהמסתירה;דממה

מקולקלת".מטאפורהשלהקדומה/
סימןהואכאןשאלה.סימןהזולתהיהקודם

דממהמכסהעליהקדומה,זעקהשללשובה
כלכיהדממה,עםנשארהזוגידיים:לארבע
אםשהתקלקלה.במטאפורהשככוכברהזעקות

הסוףהרילשתוק.מוטבלזעקה,הולםביטויאין
דקה.דממהתמידהוא

גרנותמשה
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