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להשגתמדידב mככאןשהופעלחמהאבלהיהחת,שלאידיאלאמנם
אבדוראותוכמעטהאושבסופוכהןאבדורמשהו.טדיוויאליתמטהר

עשבד.המשברלמעטשבתחילתו,
שפהעבלמושכ;רמספרהאונמדדבספר.רביםמחלקיםנהניתיזאתעם

נירלשנהדריםתיאדויםבספרישמובהק.הומדרשו mחהדעיןעשיהר,
קקוטייל),ומסיבתומסעדותברים,כשו;ר(חדדיבההחייםהווייתשלירקו,
בתיברכבת,אליוהנטפללמלש,לינדבאום,היימן(היהדויאדםבנישל

מהקדאוצייןלפטר,אולבלאעו)דו.לשוהאתיברסיטהנשיאברנסטין
מתפקיחכהןפחפסדושלה mההישיבת-הספרשלשיאוהאושבעיני
פוסט-מתרויים,דדיקליםמצריםבידישהואותית,לתוכותהחוגנאוש

"לאסרהאומהםאחדהאמריקאית.באקדמיהנללבהיוםהמלשוים
הניד mאשנהחבהר,למעדיבפקלוטהזוטרמצרההעציר,כריסטופרסןו

איעורעלךחשביקהשאםד',זכויותלמעןמוירם'קבצותעםהמגעיםמן
ניקלוהןאחתחמשתתפתו .) 344(עמ'לשו"בחוגפרו-פשלתינאיהסבהר
 mחקולדקאחה,נדוההתיכןו mהמזללימידובמחלקהמצרהאוטמן,

אנטי-עמחתלעבתושתיהןמגדד,ללימידובחוגדדיקליתפמיניסטית
שהפךבמיעטו mאנהיהמלכתחיהלכבר .) 345(עמ'חריפותישראליות
שיירד"ד"רלשלפגיהשהצטרפתוהעםלגמריסיכיולחסרבהמשך
השופיעהפוסט-קלותאיליים,ללימדויםמהפודוםעציהדמצרהזמינאדר,
(עמ'מסmוית"הירותמכנסייםובחליפתארגמני-זהובבסארילבשוה

346 (. 

אשיית, mאנאתתוקפההמדיחים, mעמאתשהציגההיאזמינאדר

המיניויםהאמדיניסטטריבי,תפקיחקד"אלמים. mחסרובאופןישירתו
הקירוקלוום,עיצבואופןגםלאאהישיבתו,אתמנהלהאושבוהאופןשלו,

אהללב-שהתיםופסרומיוהמחקירתעבדותולוהצראות,לקורסיםהשמות
העמהדי,וגבילמעברי,לבן,היתוולשהגמתית,חשיבהשלתצוריםהם

תעבותזמינאדרעטנה.שויוןו",אישלומשחזרמשמרשיחהמכתיבים
סטנדוטיםעבדומכדא,לואמצעים"גדוםהחוגבאושבמקומולהציב

הקלו,לחסירקלועהלניקלבנים.לואקווירים,נשים,כפיפ;ת:מקבצוות
לששותפטראירכאלי!דיכוישנתואולפימאותבמהלךשהשותקולאלה
תעצהשעלתוהגידהללדקאחהבשאום."הנהנוזמינאדרשלחבריה

 .) 350-349(עמ'נפש"שאטמלאמאשיםמבט mבאנ

הסוגיהאלויהיאזוהיהדוי.המערבי,הלבן,הגברונדדסהשותקנמחץ,כך
עביני.ביתורהמעניינתלפחותאוהספרלשהאמיתית

להתבגרלהשתחדה

 ) 2013עשמני,דודדעךרוכ;רת(הצואתרר mמשפייןיתתןלשספחאל
מאיהעשכרה ) 08.12.13'(האץר'גלירהבמסוףעמויראיןוקעבבתוהגעתי
"אלפייןכי mאומעלסרשגתו".שילבדוגנים"גם mהכתותחתסעל

נהוגאלשהחקזים,לשסיפםרואתאלאהחשלים,לשסיפםרואתמספר
אשהלתו:אלחתבתשובהאמורעצמו rפיהוספתח".האקמדיהבחוגילחבב
הליתומפתההזנשעמת.ליםדצשקעויםאהללשהעצקהאיךאתוי"עניין
וגםאנשיםעבדומאלהחדוכיעבהדו,חציזאתאלבהשתה, mעבמ
גםע"ל>היקורה",("הלצרהיבסיפדוונפר mאשומכמותחשוות.שיהלם

רגשתו".ישלנתונים
"שהתה","האחר",לעהברהאלצנוכתוביםבאמתכיאתוי. rעניההזהנשוא

שמכנהכפיהנמרוטייבם","האשניםלעמאדוומעטכוחמה"המרדו",
אלוםהישארלית.החבהרלש rבניודוב rמניחבשהםביראיןו,פיידאתום
מסיבהקוחאמאדוגנשעיתיהספ;ראתלקאחשכסיימתיבר;ולשבסופו

באמתאינםכביכלו,ו'הבדוגנים",חקזים,אינםכביכלו,"החיקזם"יכזו.
כבדוגנית).ידתחבמגלדזוגהןבעםהגהדנופראתהלגידר(קשהבדוגנים

r 
רר" m"משבסיפדוברידזהאםהאחכים,הסיפירוםגיבדויחבהאו,נהפךו

אסף,בירהם mהיקורה""הלצריהבסיפדונבדהזאוםהספר),קיורשמו<לע
טסוחנםבחייהם,נדושעולאעשדוצבא,אחריעציריםהםעמויר,פיש;ר
לשומטתחשאיפתוחסריהוםבחיים,יעדבחחטוםרשמפחתוהקימו
לשמדותוזואםמטופשות.לטזיוויהסתורדהןהלשםשהיחהתשואימשמ
אדלגה.מקוםישהבאתו,שבניםכתפיולעהעלואתאשלתעהתדיהדח
רבידגםחשכךובידתחיהם.חשבתםלע rידעשחימהידוו,שנופלדחהזו

הביתהשבשכהאוהסיפדוים,ביןהשממעתוישהאורר" m"שמבסיפדו

שייכיםחשב,באמת,"למיאביו:מלותיצבבמעוןודממסיבההסיפרובסףו
האובבנק?לושישהכסףרובבאמתמילשהמחשמהכיסא,הזה,החדו
ברועצוםמשהולשהפוכה,חגמהבאמעצותהמחשבהאתלסתרוניסה
מצוא.אינווכמובן ) 79(עמ'לו"קדואוךלועבלום,קיומואתלוקדחשב
אחריחשדויםשמתהבחיים.הולציחצעמאי"ההיעלומתויפתח,אביו,
סוכנתופתחכןאחריחשבןו."אדייתלמדכברמהצבאשהתחררהשאו

mחים.וגפרההטריהלשוםהסכםאתשניהלצמצירם""יציאתנסעיתו
לש("תחשוההספראתהמשבח ) 17.01.14 (ספירם'ב'האץרהצרוגעמויר

יתתןלשהסיפריםקבץבוהקראיהאתלמהווסיפקואופילוהתרשגתו
"בתברתוכירר", m"משהסיפדואתבסכמוקלבעוהאוגםץלאנ ,>"יrפ
ההזתוכמסדוקזףועלמדוצירךמהצבא,שהחרחאלחרגםאםד,שבה

מבוסת."חלהלוכאופצהיהנעירוםחחנציבתההשקונ,
מרמתםאמבהגםנסופההגיבירוםלשמדתוםגבללאדלגה

לעטמי,אחיהד.אלמאדושהיאהספרסיפירולשהספתחית
מתךועיןו">ו"יםורר" m("משטיבוםסיפירוםשניקדבושי

הוסגנןושלהןומרתהאחירםבאעברתבו.הלבלויםהשיש
מילתומילים,שגאיתועירכה.בהםנשעתהאלכאילויהדור

חגמאתו:כמההנהכעמט.עמדובלבmחתותוחבירשימשו
המופיעיםחיווה"ו"עצבהרפתקה""בעצהיצפחיםללשמ

נשבהשכהחח"פעם,השארןו:חמים.בשמפטיםפעמיים

"פעם,>שהוני: 137<עמ'בכלו"."היההפרתקהשכבעצ , mאח
חיווהשכבעצאפשיר,נמרההוכלו mאחנשבההשכחח

שהכתרהברחומקומםמהציחפים .) 177(עמ'בכלו"."היה
אלבבלב.היהחיווה"ו"שכעטםהרפתקה"כ"שעטםהיא
וכחמה.כסף""בעצ ," m"ח"הןו",אםיכ"עטם",איננובעצ

"מהד" mהח"מהבמשמעבעצ?""מהמהביטיולכאןהגתלגלשהאונאדה
ביצחפיםמשמעות)וחוסר(אושממעותולעעמדשהכתובמלביהעטם?"

שגאיתוברותאלבמקידו,להיתויכלועבירניבחלשדניסיןומיאל,לשו.
"מהשהימשו-ל':בואתוהפלעושבםשגוישימשולמלש,כפשטון.שלןו
 m"ליציבמקום ) 152(עמ'חשד?"שמהולליצרוחמההליתויכלועדו

אחה(אגבעמוריהנח;ואומרהדבריםשאתלעטןואפשרחשד".משהו
אלבשלבונו,מובאיםהוםהיקורה")"הלצרהיגיבירוביןהומשכילחשבןו

שעללתומשהו."ללתבובאומרהיהלאהאואפילוכיפאmו.נחמהזו
למכביהמינויהמינוי."אתשעיתי"בסףוהיא mאחעטתווכחמה.השמו
אוומריםבענייןשוגיםשרביםהעובהד .) 176(עמ'בלבומפידל"שערעשר

שגוישימשואובספחגםשיופעימחייבתאינה"מניו"במקום"מיניו"

שהאושמהמרגישהאניזמןכמה"כבר : mאומנופר ."וא"החיבדובמילת
(עמ'אתוך"מענייןאלפשטואבסטקרטיידןואולשנומהפתניאןואולא

מרגישהאנירבזמן"כברכך:לכתובצירךההיפשטוהזמשפט .) 188
 rמענילאפשטואבסטקרטיידןואיננואולשנומהפנתיאןואלשהאושמה

אתוך."

ת mחעטתולעאלבהקאור,אתבהןלאאהלשאברותחגמאתועדויש
עבבירתמדוכבשמפטבלבכיעוד,להעי:ראלשאי-אפשרבתחביראחת

עהיקרי.בשמפטהנשואאתהנשאויקידםטפלים),משפטים(הכללו
באס-אותושאלעמריאיתההארשןומהמפגש"שכחזרלמלש:כותבפיין

' J1 פ"ןתן
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הארשןומהמפגש"שכחזרלכתוב:וצדיך .) 155(עמ'עדתו"מהאם-אס

עשמדילחשבונעטהללבטובה:סיבהלכך(יושעמיד"""אתורשאלאיחה

בלבכמעטמופעיבמשפטהמיליםלשזהשגריסרדאיחה).שנפגשזההאו

בספ:והמורכביםהמשפטים

לעהמספרעיןר','"יםומהסיפרוביותרונהניתיאהבתיהספדסיפורימכל

 mהמזלעעיןרליוםהתאורסירםאלחדהמגיעיוקרבנירישארליסטנדוט
שמדיחקשישאמריקנייהדויאליונטפלקלומוביה.באוניברסיטתהתיכןו

בכנסיםכבדשבקיהיהידוליח.ומתישיב )"?חא("~שלד.ישיארלישהאו

 ,"נד\יlאה"(מהקלהעודנישהאלתוזמןושכמגיעפחבקרכiיה.מתכנןהללו
.אתתופסלעבח,היהדוימתפץרשאלתר,אתלשאלוקםהיהדוי)בפי

היהדויהג'יהאדיסטים.לכראיארן,חמאס,לעבמתקפהופתוחהמיקרופןו

אשדהביתלמהלעהנסקרנחמן(שכמרהכנסמארגניבידימהאלוםמסלוק

הסטדונטאתגםאחידרגדרוהואוקרחא)ישארלאהודיהיולאנחרב,

האוהסיפורלשהמשכרעמו.צלאתנאלץכחרוולערשלכשרתוהישארל,י

אנשוית,קברהביניהם mנצראוףיקרובניריחדירמשטרטיםשהשניים

הקשיש.היהדוילשובידתחולעיבתוואתמגלההשישארלילאחד

בתיארו rמצטיהאוסיפירו.כישןור rפיליונתןשישמוכיחהזההסיפרו

השלןוגםבמיטבו,שהאוובמקרםקדה.עצמיתרבאינחהיפדחייםמצבים

כשאדמסקנה:שצידך).כמרעירכההפעםעבהד(אלויבהברהטובהלשו

יתורמעניינתמדתונעהששמתח;ררגםהאולעלוםויצואמתבגרהישארלי

משתבח.הוסיפור

מעדונותבחידות

תהייה:ביעדדו ) 2013פדרס,(הצראתבחיחתלצגרבעןדלשהיפהספח

תכניתלשהביטיועצומתחשבןולעבאהצנרוישלבלווהאם

כותובחיי. mב mתברותיפעילהאולצגרבעןדכימצויןהעטיפהגבלע

לש'קדה;וביקתרולשיהדעהתכתבלשעוךררמתרגםהאושעב.מבאד

כתבעל'ערב'.הצראתומייסד"כשריאמאלשהם"שחהדרלשיהדאסופה

"שכידמוצדדוברכים""הכתויבםתברתונגדיצואהאוכינאמ;רהעת

האסופהלעהקיים".הסרדאתלנערבמטהרבתעדוהחקרוח;ןדרשחתדר,

הגעזניתוהגתרנתוגנדלמחתרה m"מטכינאמד,שחהדרשליהדהמתורגמת

 mמתעת'ערב'הצראתכרילישארל"מאפירקההלגיהר
מתרוגמת.שחהדרשיהדלשנוספיםספירםלהצואי

מדימעטישלצגרבלשהארשןוהבןחשידירבספרהונה

אמנוהמשוללכת,שיהדנאמ;ורזר,זה.מהסוגמהפכנילהט

כתצואהארבמקביל,אלבהשיהד.חרישהירמלאכתלע

מא:דרמענדותגםהיאמכה

כמש;ודרמכישירווהתפלעתילייד,הספדאתשכנלטתי

מרדד".'מ'שודדשלערדוארשוניםבספריםנדירידדבר

עששויםשיש(כפילפניושהיהמהלהסחבאלאהאושכן

שאףפאוטיקה","עדסמחבתרומשודדיםלמלשזאת,

משכילכמשדדוהאו,נהפךוהכריז)ו.ספירםשרפתעל

הספדשםכבדקדומים.נדבכיםלעלצגברברנהנובןר

(את " ISJelection"בחידות,כך:לעמעידשפתרלשכשר

רגםיעדואינניבאמעצ,המופיעבערבית,השםמשמעתר

משמעריותיושתיאתמכילבעבריתה"בחיחת"להקלידו).אפשתחליאין

הקחיעשדלשאףאולוי The Choicesשכםנוסףשידלשרגםבאגנלית

בחיחת.ביןהמתלבט(המלט)מדנמקרלנסיךהחמז"תמקר"

דיץ',(אדדיאןיעחיםממשדדויםומובאתובעהתחמלוויםמעטיםלאשירים

מהער)דו,ערדוהרפמןיאולמרידסןר,זהנתןהבילטס,לקורה,גסדיהיקר mפ

היאהשירבלביהלשיטהומעדו.מכרובמשדדולפנינוכיכךעלשמצבעי

ectlons וS]e [ 
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אינםל~שרםן"הדברים(כבחרמונים):במיליםהשימשולמלש,דופי.ללא

לעציפרו"עתאר:שרנה;במשמעותששרואתוראושוםרשאםררכאשםד",

"נטרבת"(ציפרוכשכםבבינונישימשומהגשם",נטר;בלענטרבת Tענ/ף
הל;בשירדקדסוחוס;.גיידםהד;ם"לבימקדרית:חרהזי"נטרב");ענףלע

בתךרזידה mשלהרר(שמרהדהופסיחההגלישהאמנתוללבומלעתפוס";

דנהבמיהדזהויכעמט.בהםשנחשרמלביניגדויםהלבעתתךוהשהרר)

שידנאדה.עשדוכפיממנומשופעשלצגרבךזנתןשלהשידיתאמנתוו

מלחמה'שרבהתחיהללשרםלךלומד'בךדדשהירהאוזרמבחינהמפרתי

לשו:(הואחןור)שהניהביתהנה .) 22(עמ'

התערבבהאטיi;בןסריח

א~ר~ףהרכזtז:יי~~דח
ועבצםלעל'וםאאדהלא

לשרם'',1ללרמרנ1רד'
מלס~ה._שרבח~חי?ה

אאדהלאארתךשאאדה"ויעדתיאחתבנשימהלומדלצגרבשלהיכלות

עםוכאובת.מפליאההיאר"מלחמה","לשרם"לששהילוברכןעללום"

היאבספ)רהמחאהמשידיאחד(הזרלאדותשניתןכפישכידהמחאהזאת

'שידיאו ,) 55(עמ'וmישמחמדולעהיפההשירגםומולבעת.מענדות

'חדדהחקזהשיראופילוהומש,מוכרהלאבכפרשנכתבו ) 58(עמ'הנתח'

למדי.מאופקיםשיריםהם ) 56(עמ' ' 101

כבדפאוטית:תהייהכאמדו,אלאזו,כתיבהגנדעטנהליאיןענייןלשלגופו

(עמ' mכתרללאשכידלצגוב.לשו mשילעזךלששהפעתואתי mהזכ

זהמאתמצייד')'הצייד(מתךומשהו"שמשאיד"משהוהמטוומופיע ) 15

לצגובאחדים).לאמנים(בניגדומשהו"שמשאידכ"משהושהיראתהמגידר

"פיאדטים"לביןכרדים""שדדויביןבשהואוהיתרחאףלכתיק mמשביח

עקבות.משאיריםל!א"הפיאדטיםכיהים,שידדואתלצגובמעדיףשכי;ר

שהלאיראלהזה,בספרלפחותבחהד,הדעפהזומלא".איננוהוי;ם

המקומדת,ו mשכייעד,זשךכפיאלימות,משעילשמדיבלוטיםעקבתו

'רגעזךלשהיעחמשיחשהדרלצגובמצטט ) 19(עמ'אחדשכידהלסתוום.
קשהציפו;רכמו"ירקהיאשההררשנוים.שיריםספחאתהפתוחאחד'

לאאלוילעין.בלוטלואפיטריבאופןמתאםדהמתארביטיואןב",כמר

לבבספח 131(עמ'הז'לשנה'משנהזךלששיחאתגםכאןזהליכרמיתור

נשעההזשלנה"משנההזה:עבןודיאנורייבאופןעוסקהאושםהשריים)

בסףו".מעןדוכךלכיהיההזמע;ןדויתור
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 :) mכתרללאכן(גםלצגרבעןדמאתהבא

'W~נ;י ל~כ~i2 ליעiדןי~~
אםדהמיiהעוירצפתייםמעל
משהרהזל3ז Tלכת;בש;כלiתיחשiבאני

 ,''- .·-סמיךנשעההערפלאיוב

~םס ;iל~יר-'~ניהדר~~;
ךם

מלעה mצצפך;
לאח;ךג iנסערפל

ז?iיהךע,Wדילי~נ;יסה ~~~ומ.סידה

מופעילאמעיני)נשמטאלויאלבהיטב(בקדתיטעוהאיניאםהזהשהיר

יתורברישאבלמאופק,האוגםיפה,שידבל. mבחיחתשהיריםבספר

בלח""ומסילתדם","לעוספיולכתובבבארוחקזה.אומיהדשייד mכ

אתוולכללובחדלאמעח rמענישיהד.עשדיעשבטהלושפתוחתהיא

 •בספדו?(שוכמות)ר

~~~~--~~~~~~·-~----


