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ללשלזכההמשדדוים""מעמדגםכמוהשיהד""מעמדעלהדיןו
תיארויותמגוןוישזו.בבמהגםכהלעכתבתיעצמיאניהתייחסויות.י

מעמדםמחעאועבב;רמאשרהיוםפופלוריתפחותשיהדמחעשונות
העב:רממשודדיכמהלשזהאלמתקרבלאאפילוהיוםהמשדדויםלש
 mעשדהצואתלוטעמילעיהםחלוקאנימציון,השיהדשמצבטעוניםיש
 mמבינוניסולביםלועתיםהתייחסויותמקלביםלשאשיהד,ספדי mומא

טוב"."מצבלעמעיהדלאממאיהר,
היאהיוםהומשדדויםהשיהדלמעמדהסיבותאחתכילטעןורוצהאניכאן

תוכןמבחינתזאתהשלויים.לאלנעודניםמשדדויםלשהפואטיתבחירתם
התמותומבחינתהזההתוכןאתמציגיםהםשבוהאופןמבחינתשידיהם,

שידתם.בלכלהעלוות
לעברשיירזהשמעמדבדודהלאומי"."המשורדמעמדאלהגתעגעופעם

הםהלאום,כמשדדוילאתדמןאוביאליקלאכשהתייחסואופילומחמייך
אלשידברקלולייצרניסוהםאלבלשם;עםלשקלורלהיותילכולא
לקחתשבחחהיובדיקו.הדבראותרלעשרתשניסואחדיםהויולשםעם

יומהרזרלחבהר.למדינה,לעם,אחריותכמשודדים.שביריהם,אחריות

היםו.למשודדיםאשין

ארעבהלש , 2014במהלךשיצאושיהדספדיארבעהכאןלסקורי mבח
בפרסיםזכרחלקםמעורכים.כלוםמוכירם,כלוםומשדדוות.משדדוים
אלמנטישנוכלוםאלציות, mב m mפלויטיבסוגיותנוגעיםכלוםנחשבים.
בחשמלניסיויםהםהספדיםבספריהם.מהשיריםבחלקלפחותבדדומחאה

שנפהלמיבילאיק),מוסדפרשו,(תחלבעצאחרונות),ידיעותנלד;ו(מי-טל
היובידלותנושנבחוהוכלביםד) mהמאהקיבץוני;ר(לאחנןמפלותעליו

הללוובמשדודיםבספריםחרקאי mבחטגנ'יד).חסן,(רעויפהחסומי
הומעורכיםהבלוטיםים, mהמהבעוטים,העצירים,אלצשגםלהארותכדי

שלויים. mעבמהיאהשידיתבעמהדהבחיהר
ישהאחחן.מהזמןאחדיםוספריםאחריםמשדודיםלבחורהיהאפשר

אישיתאוממש,אסקפיסטיתעמהדדים mשבכמההזההזמןממשדדוי

בחיהדישבכךגםאלבהמציאות.לעמהדברמלומדהימננעותכדיעד
שלויים.בעמדת

אשכנז''מדינתהשירהואהאחרןוהזמןלשיותרהמחבריםהשיריםאחד
יחידשידכלמעשדדויותרב mדיןועודורשהתפרסםשידחסן.רעוילש
לאאפשרחסן.לשהארשןוספחפדרסםטםרערד mהאחרתשבניםאחד

שבירשמדוברהאו mשבטמהאיתר.להתווכחאפשרהשי;ראתלאהוב
ים mמזשאכנזים.מלוים mמז-ישלאריתיסדובסוגייתשנרגעמחאה
המתנגדהדוברעמדתמוצגתהשירלשהמרכזיבחלקושאכנזי.ממסדמלו
אניהפלה;,אנימרפלטהאניאשכנז"במדינתאשכנז":"מדינתה mלא

אנילב;ןהיהשכהלבפע;םפההיהלשאמהלכאניעלצ;ןאניכב;דר
מזהו;הלבתיעצ;םאניהכיפה."עםהעברייןהמזוי;ןהשדהחרוב;ןההד;ס
כאן".לךתקעוה

לאפלייתאולאשכנזיותההתנגדותאתחסןמציגאשכנז"'"מדינתמלו
למלשכךנאה,בצהדובחלקםבספ:ושיריםעבדרזאתעשוההאוהמזדהים.

קרנצנזר~לישכלולכומד-זיכרוןיוםתמונתחסןמציגקים' mמ'כךבשיר
'שאולאובך?'מזרחי'מהבשיריםיות. mהומזהמזדהיםאתהמדיהד-
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האלטתטיבהאתומיצגי mכמזבולהכהררדישתועלעומדהאו ' mצדבינ
היאיות mהמזשבההמשאווהאתמשנהלופיכך-כשאכנזיותירת mלמז

מממלכתיות.ההפך
היאאחידםבחלקיםמולצחת.היאזרמחאהלשדניםובחלקיםמחאה,זר

המלצוחיםשביריםגםכיהיאהעביהאך . mילחתיכדיעדמלודרמטית
לייצרעומדשהאוכשנאדהגם:ו mילואה, mמדמותהאוחסןיות;ר

בשירהקועב"האולשי"העטםבמשפטלמלשכמרלכשהי,אלטרנטיבה
דוקוא.לביאפדיגנדמהתרסהיורתלאהאוהמשפטמה',לעומי'לע

מ'תים,השיראתהמסיימותזה"עםשתחיוארז;העםשתחיו"ארהשרורת

הפשהרחוסראת mמציגאובססיבי'בקעטזךנתןאתשתאאנירכןתחיו

מחאה.אלאלהיותיכלוהלשאמחאהזרמגלבותיה.אתגםאךזר,שבמחאה
נוכחותה.עצםמלבדאחרתוכןמספקתלשאירת mמזלש mנרכח

הלכלכית mהמציאאתהמציגיםשיריםכמהמביאפרשותחללשבעצ
בריאבז''מקדשבירכךאפשרית.לבתיכעבדות mהמאגתהותעסקותית

אתהנפגשיםשאנחנופעםבלככס;ףעלמדבר"אתהבמילים:המתחיל
מצקוהאלוממשיך "".ךלנמאסלחפשלךשנמאסלעמדברכסף;.עלמדבר
יציאה' m'אפשדשבירומשמערת.קשרלמצאויכלותרסד mורגשיתאישית
גםכמרעשיירםאחרויםבנוכחותכסף,סביבכלוומתרכזאמנותיאירעו

לשום,לה:/אמדתילואבה"הסתלכתיבמילים:וגנמראתיופים""מנקים
להתפשטאמוהרהייתיהכסף;.לשמחשדחלקוהעלנדב;רבאריתחל,אני

חלקותעלשיחהבאמתאיןלכומ;דלצרוח."צריךהיהמיהשו m;לוצר
מתממשת.לאאשפילולעזקה,אשיפהאיזוקדישהמשאבים,

לעבדוצריךלשאעבהדועבד"אנישבחות:מסתייםהעבהדו''עלהשיר
שכלוםעבהדועבדאניזמ;ןבמעטכסףהרבהשמביאהעבהדועבדב;ה
מקר;םלשרםמקדמתלשאעבהדועבדאניארת;המכבדיםמעבליהחץר
לטובתארת;הממשיכהאניאלבבדיחהלשהתחלהזאתעבהדו.בעדאני

האנשוות."לשקיומה
עבדרחתרתהויאאפשרית,לבתיכללכית mמציאגנדהיאהמחאהכאן
שיריםכמהפשחלשבספהדוישמעניינתמחאהזרהספ:רמשיריכמה

"השיטה".גנדלהיותמלבדדברלהציעיכלותאיןכאןגםאלבמלצוחים.
לעבדוה, mהתגנד-קטגרוית mהתנגדמציעהפרשולשה,העבהדושבירי

המציאותעששוהלמה mהתגנד , mמעשבלכלכיתלמיצאותהתגנדות
מחאהזרית. mהכאפילוחשובה,מחאהזרבה.הנרמסיםליחידיםהלככלית

מוגלבתמוגלבת.המחאהכאןגםאלבבשיהד.יותראףשתעלהשארוי
הסלבלהפגנתקרלאאאמיתי,לככלי-חברתילדיןרמביאהשאינהבכך
נמנעת.לבתיגםאךאפשריתלבתיבמציאותנמנעלבתיכסלבהעוב,דלש

מתממשת.תמידלאהמחאהאפילושבהמציאות

נוגעיםלאשבהןבנקmדונרגעניראלחנןמפלו,תלעיושנפהלמיבספר
מהמשדוריםמרביםיותרהשאוהאתמאזכרהאוהמשדדוים.לשדובם

משאדיורתחהדבצהדוהדתיעבלוםהבןחהקשויאתומארההעצירים
החברמקבש ' mהקלל'קריאתשבירלמלשכך .' mהרמ'שיבמשוררישאר

באימהלהפחיתומקבשישארל,בנילעהאללשהאיומיםאתלהפסיק
ליסימנואל/'הסתובבו"כלוםבכילשןו:מסתייםהשירהאמרנה;שמטילה
שיהיהאמ!,ולסיים,כברתןהתנשף,ואחדשבקט;. mלהיזעומתבאצבע

נחמהשמבקשתית mאמונה-נידלשלשיריואופייניסירםזהמאחרוינו."
m ,אדישה.יומיומיתבמציאותונתקלתמלה

כאימה mמתראבהתנחלותהחייםמציאותהגבעה'עליורדת'שבתשביר
נזכר ; mאקלקוחאניאז,תמיד"אוז,נמנע:לבתימתמידאיוםבלצוכחיים

מבקשהרעודת;,הקאדררןלדתאתנעולבאיתמ/.רפוגלבמשפחתבפוגרום
אבניםהורבהלמקר;םלומזיקיםשהדנהמצפת;,המגתשריםבמילותהלצה
ברדכים."עלינועפרת
כךייחדויות,תמותכמהומציגמשובח,ספדהואניראלחנןלשספרר



 mתרכחלשאוהלשישידדובהירתגתיעהיידישאיםבניגתיםשימשולמלש
יים mאמתהלש mסרגיעם mעימגםכךהישארלית.בהרריהזהזיכרןו

m הארמללכאןגםאךהימני.מהצדפלויטיתשיהדגםוכךייםm לבתיהיא
אינסופיות. mלוטדדלתסכלוגםאךלנחמהמקדוהאוי mההעלוםנמנעת.

מצוא.ממנואויןלהסבירוקהשאשפילוענייןהיאהפלויטיתהמיצאות
מציגרכךפסיכיאטריחלויםבביתאשפתלעשיריםבמחזרומסתייםהספר

לבמוהסגהרו.מחלקהלאאשפת,לאהדגישהמשדדולשקריסהאופציית
להשפיע.שיכלוהעמהדמלכקה mה

האןרועץכאן,"וגםנלדו:מי-לטלשבחשמלניסיויםבספר'תקוהר'השיר
תקערלנר:/הדרמההטעבהאוהאדמה;,עליםומדילהתחבבהמנסההחלו;ה
לשםמנייןהמסתי;רלבניםקירהמסתיהרלד;תתפתחתמידשאליובמקרם

פשטוהבצהדומתארזהשידשרוש."שנצמיחחשבתימהןחלב;תולש
התמסכנרת.לש , mמסכנלשתחשוהזראלבדנים,לשתחשוהובהדוד
בחץובר;.האמנולרגעעשדמהלכאלמפונהשכגבנו"יצאנו mהשדר

אישאךהמילןו,מןלהיעל;םהחלו mמסיומשמילים mשמערהסתובבו
ימים X 'נלדולשספהדאתהפותחמהשירמדובר"מיליםבאילוזכרלא

לשיטה, , mתדבלשאונחחשרת mךדדארנוןמיצגאמנזיה'מגפתאחדי
נלודהלציחהובכךדנים,לעציריםמשותפתבאמתזרתחשוהשרפה.ב mמ

יים mחבמאזרויםבעציריםהאוהמדובראלבית, mמשמעבסוגיהלגעת
חוסרייאשו,תחשות mחחשרבללכ,ומלעמא;דרמסיומיםיים mדmב
 . mהמיצאמלו mאופסיכלות
אדכיאלווגי.באתרונמצאשנחרבמצביאפסלמתארנלודלש'גבהרו'השיר
נאריתכ;ןאם"כךבמילים:מוסתיים mלהאומי mתחשראתמגחיךהשיר
הללו mהתחשרשנים." mמאכמהכעבדוהמלו;תדעלהוגנהלקרבקיראה

הןאךעצירים.מטרידותשהןאדווידינם, mמטדידשבאמתתחשוותהן

יכלותחוסרלשתחשוהיבטוילידיבאהכאן . mופסייבניכרולש mתחשר
בהלקחתמלביה, mאלקנדארארתהלהגחיךמלבד mהמציאעללהשפיע

אליה.להתחייבמלביאפילו,חלק.
אוהלשמות;משפטהיהבדיקו"מהבמילים:נפתחגלד'לש'האמתהשיר
 mבטלואזוכ;תראינניביניהםההבלדומהג;לדלש mהאי-לשממשפט
השmדרלטעמיאלבבספהבידmהפלויטיהשירלאזהפעם."איאשעד
המוכנותחוסראת- mשלויעל mההתעקשאתבדיקומעיבתודלהלו
אםמשוגליאיןכמיעד.מאדר,גנישהויוםבסיסי,דברעל mאחדילקחת
זהאךגלד,לש mהאי-לשממשפטאת mזוכלאאויעדותלאבאמתנלוד
יעדותחיתהרצוהחיתהשאםלהניחסבירשביר.להכירז mmבשהיאמה

שנבחהרהיא-להביןלשואלעדתלשאהאופציהאלב-מבינהחויתה
הזה.השיראת mלפת

נדשרתהיא-מכךיותראדריה,הללוהמשדודיםארעבתלשהמחאה
m .בהםדקוואשבחרתיהסיבהגםתומעורכתלשהםהשיהדשרבה-

מהספדיםאחדשלכומשרםם mיציאולאליהםשישהדנהההערכהמשרם
העמהדכךמשרםדקוואמעניינים.שיירםמציגשתה,ובאופןבדדנוהללו,

מטריהד.היאהללוהספידםמלכלהעלרההשלוית
אשכנזית,אפליהלכלכית,שחיקה-להלו mהתחשרכילעטןואפשר
היערדאלבברים.לש mתחשרהן-מצואחסורותחשותמחניקדתיעלום

לקחתליזום,להשפיע,האפשרותהיערדמכהיוורתלאו,ששביריםהתקהרר
המשותף-ללשנו-ללשיהקייםאתלוהפךוחשדדברלייצראחריות,

שלוית.עבמהדבחיהדהאואחידם)לריבם(וכאמ;רוהללוספריםללכל
ד mשבמיבה.נשארכשהאולהשתמוםיכלואינושלויתעבמהדד mשבמי

יציב,קוללייצרשלאשבוחרמישקול,אפילואחראי,קוללייצרשלא
מפרדסם.אוליבולט,אולילהיות.יצליחלאהואשמרכזילהביןחייב
 •מרכזי.לאגםולכןמשפיעלאאבל
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היאמחאהשיותאםתהיתיזה.נשיולנחוראםהתלבטתיסיברתמשת'
שהזעםאףובנוסף,רבות,ים.שבאותישהעסיק~ושא;ךעולןטינוה~ןש

זהעם'איכרת;ואםמספקתהשיויתהאיכותאם.תהיתימצוין,מרבע

השאלות.שתיעל'כן'להשיב.החלטתימצייזיקiז.
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במלחמתןז?ידתשם.למדובקושי-;'הבריזהספדבביתכברפוליטית~

היהאנדרטה).צביעת(באשמתממאסרלהימנעכדיהראשונההעולם
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