
מהרשוםאפילורחקובספרלשההשירישהאפקטשכלתניתהגהרדלטעמי,
כףבטן,י;דהם:שביריההנזכריםהאיבריםשנים-עשרהמקורי.הסיפורלש
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קדאתים,כךאומנםבנפדר,שידלכלואברצףלקרואצרויפאומהאמנם
שירישושםפהמשכנעת.לאחדותמצטרפיםהםאיןלטעמי,זאת,ובכל
התפתחותישאמנםדומיננטית.הוקיטועהחלקיותתחשותאךיותר,בלוט

לראשונה,הנזכריםהאיבריםשנים-עשרביןלמלש,הפרקים.ביןמסוימת
(שבירשהקריב.שבדהפכוכאילו"תלועים",מהםבאחדיםמופיעות
איפהכלו;םזהמלחכלו;םזה"ברזלנכתב:החמישיתגברסתו"האף"
הביתוראך"האוזן")."הכתף","הפה","העין",כשידיוכןתלועים".כורים

אתהוופךמזהזהאותםמבודדהשירים.שלאפםנשמתאתנטוללאיברים
"ניכור"לשאפקטמעיןלהשיגחיתההכוונהאםבעיקרו.לטכניהענייןכל

לטובה.לאאלכהשוג,אמנםזהנובטי,
כלבסוףבספרורבנופינילששיריולהב,הילהשלשיריהלעומת

בהםיששידית.לשמותלשמופתבעיניהםבאןתלמותבאיםהשירים
רובטוהאמריקאישהמשודדאלמנטיםשלושה-מחשבהתמונה,רגש,

מכיוןולשם.לידישידבכלחלקם)או(כלוםלהיותצריכיםכיסברפדוסט
כדוגמאותבחרתיקרב),(הלםבטראומהמקדוםרבנופינילששידיושגם

'מלחמההמשריםהשירהנהובסכסו:ךבמלחמההעוסקיםשיריםבאותם
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כהאוחרהקרב,שבדהמתחילהמלחמהלפיוהמקולבלמהלךבניגוד
היאהמלחמההפ:ךוהדבריםסדרכאןהביתה,מגיעהאיוב,שבורותעם

שת mמתהיאממש.שפצרהלפניאפילואולויהארשןו,הרגעלמןבבית

כמוהשירמהדיםבאופןהחצוה.פוצרתומשםהשינה,בחדריבסלןו,

השב;רהמהומה,הצעקות,חזית.האוהעורףשבהטיליםמלחמתמשבר
עריתותכמובן,כאן,ישלשוו.שקטמקוםהאוהקברותביתאוילובבית,הם

ביבת",מתחיל"הלשוםבדברהמוכרהעריןוביןההקלבהלמלשנוספים.
איןאםלכומר,ביבת".מתחילה"המלחמהגםלפיוששבירהעריוןלבין

איבריםביתורישזהבשירגםלבית.מחץולשוםגםיהיהלאבבית""לשום
לאאלהב,הילהאלצכמועצמאייםאינםהםאלכמתים),עזקות,(פצעוים,

ומותירלשם,עלוםשוחתבכמההמתארחזק,שירזהואנשוי.מלשםחלק
עךר.בלעתמחשבהעםהקואראת
"אני :) 28(עמ'יהודי''אניהשירהאובסכסךוהנוגעאחרעוצמתישיר

אניהאפ;רעשויממהלשמדתימאזשאוה;,רקהמביןיהדו;יבןיהוד;י
במכ;תומכותלפת;רושהתרגליהדויאניאפ/.רעופהראצר;ישזויודע

בעלוו."עוולו
השאוה","לקחאתקרלאהמסכםזהקצרשבירישעווצמהחוכמהכמה
לקחאתגםאלאבעולו")עוולובמכות("מכותאלצנואותושמביניםכפי

שירלכאדוהזהולכל).ערביהשםאתלהזכיר(מלביהיהדוי-ערביהסכסךו
שהיאקולועת,מדויקתכךכללשוהאירתיתהשלכתנותאלב"שכלתני",

"אהבה","אדם", ,"םד"(אמטויביותמיליםכאןאיןה. mניסבאופןמרגשת
("מכות",מופשטיםעצםשמותבעיקראלאלמעלה),להב,אלצכמו

מהן.להפיקמלציחהאואפקטיביותאיזואלב"עלוו"),
ההבלדאתמתמצתשאלוירבנו,פינילשנוסףבשירלסייםרצוהאני

 :) 29(עמ'לשי'האיובאת'כאשפגשולהבהילהלביןבינוהמהותי
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ישכאןגםאומר:זאתובלכשתים,הדבריםכיאנלוגיות,לעשותרצוהאיני
כמהאלבאויב.ללכומלעלב)ידיים,שפתיים,עיניים,עו;ו(פנים,איברים
להחליףמציעהאו-אויבו)מלוטארומה(שחוהורבנולשהפתרןומקורי

אכן,זה.אתזהלאהובשיוכלוכדי ,)"בלנחליף("באואויבועםאיברים

ומשדוהאדםלש mרגדלות
אתהספרים:שבניקריאהבתוםאליהמגיעיםשאנוהאבחנהומעניינת

כנארההמגדרי,האויבאתאוילולאהוב.להפוךאפשרהקרב)(משהדהאויב
מהטארומהלהיחלץהאפשרותכיבנשוא,להביןמלבילי,נארהלא!?לעלום
הארשןו.במקהדיורתטובה

העולם""סוףעדמ"המבול"

שעלומנומאמיןלשו,האירתיהללאקרבקנדידולוטרכמראופי;ועדי
בספרוביטוילכךנתןכברהאוהאפשריים.העלומותשבלכהערהאוזה

האוהעלוםכילמסקנה,הגיעשבו ) 2000עובד(עםלערלשןרהפילוסופי
"שני-אלהויתאלימותהחשרבספרולטבוע.שסופהשקועת""פלנטה
ההנחהחחרת ) 2013ד mהמאל;ריהקיבץו(ןראוסןו"אלהויםלעחיברוים

סוףעדהחדהשהעת"מארשיתהשניהחיבור mבכותהעלום""סוףעל
שבטרטוהיסטרויביססוגםלה Mלמבקשהואהפעםכאשרהעלום",
בןחברתי)געריני,(אקלווגי,באסןווסופוהתנ"כיבמבלושארשיתומתוהו
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לכן.קודםייעצרלאאםימינו,
לשבכלכאשדאחרית,עדמבארשיתעך;ת,לשמדרגבונהאופיר

שמפתיע,מהמכלון.גדעוההמודתיתהומדינהמקדומו,עדבהתפתחות
אלהעלוםאתשתביאהיאאלהוית""אלימותלשאשמו,לאודלפחות
אמתית,נטייתהעבל(קוארמודתית.חילונית""אלימותדוקואאלאסופו,
כתבישאתהבזויה","הדתעלהגנהלששמץמכאןלחלץאלוייכלו

הספדבנויזולחלקוהבהתאםמשנתו).להוכחתאופירמאמץלשההקודש
התיאקודטיה m"הלוקדריכמותית,הגדלוארשו.ןחיבורחיבורים,משני
הקרוישנייבוד mבמקאר";אלהויתאלימותלשתבניותלעהאסןו:מתךו

לש mמאוחלהיסטוריהמתוהוהעלום:סוףעדהחדשההעת"מרשאית
האלהוי".האסון
אלהוים:לשאסתותעלחיבוריםשני"לפנינוכיאופירכותברבד"ב"פתח

המוני,ל"אסוןכוונתובאסוןלמנעו".היהשיכלואולהחללושהאואלה
אדםבניהמתינפגעיםשבוגדלו,בהיקףהודסחודכןנזעריםשבואירעו

כאלהאסונותלשמות".חייםסביבותונהרסותמשוחתדברכשוחיים,ובעלי
סדוםהפיכתבלב,מגלדהמבלו,כמובארשית,בספרהאסונותמדניתהם

באירעויםיותראלאבהם,מתענייןלאבלכלוהחיבוראלוםועדו.עומוהד
האלהוי,הלשטןולשהלכליתהתבניתבמסגרתהאסןולשלתפקידוהנוגעים
לשנצרהדכאןאותייעסיק"אלהויםהותנ":ןהחומשספדישכאדהנזכר
כלשיטאוומנהיגו,העלוםכדיברןהאלמתפיסתכחלקתיאוקטדי,לשטןו
פלויטיתבתיאוריהמעוגןבאלהויםזהענייןומנהיגו.אחדעםלשנכחד

החיבורלשעיקרוהיאזופסקהלשהסיפאלה".לתדרםומבקשעכשוויות
אתדט,שמיט,בנימין,לשכמשנותיהםפלויטיותבתיאוריותהעוסקהשני

עבצם,נית.ןבמלאום,החלקיםשניקריאתלאחדקדאוחדים.רדידהאגמכן,
"האסוןמן(יותרהאסון"ש"חילוןהדיינולמעלה,המחברטענתאתלחלץ

לכיה.עלינולהביאעשתידהאוהאלהוי"),

ביקורתבעקבותהלוךהאומאו:רמפורטהארשןובחיבוראופירלשהדיון
התיאקודטית-כהוניתהגדלוות,המסודרתשתיאחדומתחקההמקאר

באריכותעוסקהאוכןרבדים.ספדלשהמשטרומולדויקארספדלש
ההבלדים"אתלחקו.יחסןלפיהשתייםביןהמבחינההקדוהש,בסוגיית

ביןהיחסשאלתעלשתותתשובותכשתיגםלנסחאפשרהאסכלוותבין
שאמוהרההיטהרותמעבודתחלקהיאהחוקשמידתהאםלקדשוה:החקו

כןלעוקדוששהעםאו-קדשוהלשב mבמקדשוהלשמצבלהבטיח
ההיטהרות mששמיאופןבאותועליולהגןשאמורהחוקעללשמרומצוהו
 .) 106(עמ'הקודש?"אלהקרביםעלמגינה

לאלהויםישארלביןהשנייההבריתבטקסדיונואתאופיריב mמד mבמי
בז-ל).פרקים(רבדים,לארץישארלוכניסתהידרןמעבדערבמאובעבדנות

 )" ...תשמעשמעואם("הויההוקללותהברכותפשרתאתכלולתזובדית
האלהוי,הלשטןוחילןולשגרעיןשיטתו,לפישישמש,המדולאתהמהוהו
החיברויםשניביןהמקשרתהחלויהזהויהשני.בחיבורעניינועיקרשהאו
פסקוים 14לעומתכיכהעלעומדאופירלמדי).רופפתהיאלדעתיכי(אם
"קללות"לש(טו-סח)פסקוים 52ברבדיםנחפקרכלול"בדנות",לש

"מכיווןאומדת:הקללותלשרימתאופירלשפשרנותוונוארות.איומות

מעתהלזהותאפשריהיהמארש,תזכונמנהאסוןוכלשם,ישצהדלשכל
מןכחלקמצוגתבלכלותההקללותשרימתחטא.עלמוכרכעונשאסןוכל

הברכותביןשמפרידמה .) 110(עמ' " mתזכואזההר,התחייבות,-הברית

ניצבהחקוכלומ;רומשפטיו.חוקותיומצוותיוהתוהד,ספדהאולקללות
ושגשוג,פדיחההמאפשרתהקלעים,מאחודי ל\! ל\!~נסיגתביןבתוךו
הודס.חודכןומחלולהועםהאדםאתהמפקידלשולט mמפניםהסתרלבין

גםלפעלוהאליכלורבדים,ספדלשהמשטרבמדולכימסביר,אופיר
ב mמנפערובתוךוברקעאךמצויותהוקללההנדנהכאשדריחקומתוך

אנשוית.לפעילות

היזכרות;שלפרקטיקותבידיומופקדבזיכרוןנישאהעב;רמןמגיעהאלוהי"הצו

המצמיחוהשפעהמחסלתהאלימותוהחס,דהקנאותועמוהאלוהי,המשפט

שוםהאנושי.המעשהשלההיסטוריההווהנפערובתווךלעתידנדחיםחיים,

הפרעהללאלהתמקםיכולהארציהשלטוןשמים.בידינשארלאכמעטדבר

פיקוח'השגחה',שלצורהללבושומתחילנסוגהאלוהיהשלטוןשנוצר;במרחב

עקבותיהםאתומפענחיםמראשעליהםשמכריזיםמושהית,ותגובהמרחוק

כלשלמראשהצדקהתיאודיציאה,הואכךשנפתחהמרחבמחירבדיעב:ד

למעשההחלהאלוהיהשלטוןשלהחדשההזמניותעםיבואו.שעודהאסונות

מופשט,לרעיוןמוחשיתמנוכחותהאליהפוךשבוועקביממושךחילוןתהליך

אחדשיוםעדטרנסצנדנטי,למסתוריןקרובמדובר ,נעלםלישפועלתמעוצמה

 .) 118 '(עמלגמרי"ייעלם

האסןועניינוהראשןוהחיבורכלוו:הספדלשהמהלךזהסכמטי,באופן
נצרדתאלהויהאסןובארשית);(ספדבכללההאנשוותאתהפקודהאלוהי
ויקרא);(ספדהתיאקודטיהמולדשמות);(ספדישארלעםעללשטון
ללשטוןדדולשטןוהשוואתאוףרבדים);(ספדתוהדמשנהלשהמלדו
השניהחיבורהאל).לשוק mמפעלוהלעומתישיהר(התעדנותיאשיהו
לאטוונומיההאלהויתהזיהדפינויידיעלהחדשה,בעתהאסןוחילוןעניינו

שהאולמהכאחראיהאללשמקומואתישרוהחילתיהלשטןואנשוית;
"השגח;הכמדינתבהמשךאותוירושתהומדינה"הלצהr.רפקהד"מכנה
הוסביבההשוקלכוחותמקומהאתמפנהעצמההמדינהלבסוף,אסון";

החיבוריםשניביןלקשרביחסהאחןאתלסברכדילשיטה.מכללהיצואים
"בדנ;הלשהשרידיםהם"השגחא;הסןו"וכן"הלצה;הפקהד"כיאומד

שמציליםמיהאסון","חילוןלששלשבבאלארבדים.שבספרקללה"

ך:נדמגפתלשבמקהדלדוגמה,החילוניים.הלשטונותהםמפקידיםאו
מופקד,האוסגדעליומטיליםשהלשטונותמיאופיח,שמביא(הדוגמה

ובאסתותחיחםבמצביגםכךמלצו.האוהסגו;רלאזורמחץושנותרומי
כלכלי.משבדאומלחמהכמומחלולת,שהמדינהאלהכלולאחדים,

לחיבורפתיחה"ב"דבדיכותבהאוהעלוםקיוםלשהאחרןוהלשבעל
בהדרגהמאבדתהמדינהשבוהאחרןוללשבהיוםעדיםשאנו"ייתכןהשני:
אתומאבדתהלוכתהמדינהבניהלוו.וגםהאסןובהפקתגםלשיטתהאת

לביןהניאו-ליבלרי-הגלולביהשקוכוחותשביןהצירוףלטובתעליונותה
 mכביןהשילובומשאבים.אנרגיהלשהתקדיםחסדהוניצלוהטבעות mכ

האנושיהעלוםעלחרובןימיטמלשיטה,שיצואטבעלביןהאנושיההדס
 .) 193(עמ'כלוו"המוכר

התפרדעתו.לסוףלרדתלעתים,קששה,קשה,ספדהאואופירלשספדו
באסוןהמסייםהחיבורלביןב"מבלו"הפותחהחיבורביןהחיבורים,שניבין

פרוםלדעתי,האו,דריהד),נדנדיבה mבה(הנידןו 9.11התאומיםמגדלי
אתהחותםרבד"ב"סוףעצמואופירלשרבדיוגםכךעלמעידיםלמדי.
היאהזאת,בעתההיסטוריבאופקהעלוםסוףלש"הופעתוכלוו:הספד
ההשגחהמושג(חילוןבזהזהשהשתלבוהחילוןתהליכישנילששיאם

שבוהרגעזההאסןו).במדינתהאלהויתהאלימותילןו mהשגחה,במדינת
הקטסטרופהההמתי.לאסןראלהויםביןההיסטרויהקשרלחלטויןניתק

לחקוביחסמדומיינתאוינהנחשבתאינהלבאו,שמאיימתזוביות;רהנרואה

לקראתלמאמיניו.מבטיחשהאולישעוהביחסלאוגםלאלימותואוהאל
נורתיםאלבריקים,שמיםתחתלבדם,באמתנותריםאדםבניהעלוםסוף
 .) 271(עמ'להציל"יחדמצוויםהםהזההעלוםואתאלה,עםאלה

ל"סוףאלהוית""אלימותשביןהקשראתמתיראלהברבדיואופיר
שהואמהמתךועצמםהאדםבנילשמידיהםיבואהעלוםסוףהעלום".

הלשטתי, mהכולשהאנשויהמצבלשלטת mהמ"האימננטיותמכנה

ית mהביקוהמחשבהאתמאפיינתהויאושפינוזה,הובסאלצשניצניה
תהליכיםתוצאתלכומ;רוניטשה".מדקסהגל,מאזהפלויטיתוהתיאודיה
מהרכסשתים,הוגיםעליהםעמדושכדבלשוטתיים,אנשוייםפנימיים,

לשאלואפשרלכן,מציין.השאוכפירדיהד,עודומאגמכןמקדסעוד
להגותםהארשוןהחיבורתרםדובמההחיבורים,שניביןהקשרמהתועל
המוצאלנקדותנוגעתהעיקריתהשאלהאלבהשני?בחיבורההוגיםלש
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1 
אופירסופו.אלהמידדררעלוםברברספרולשהכלולת

ההישגיםמןומתעלםהאסונותאתקרלארותנטוה
האנשוותלשאוחרים)חברתיים(מעדיים,העצומים

לשלנאומושהאזיןמיהאחרונים.בעשרויםדוקוא
כמהלפניולשרוםהיהיכלו ) 24.09.14 (באו"םאובמה

ישכילומראלאבריהראיןלפיכךאלה.מהישגים
אופיר.לשעלומובהשקפתמלכתחילהמטוהמהשו
יכנהאלהוית","אלימותלמלש,מכנה,שהאומה

כלל"אלימות"המילהאלהוי"."צדקבלאוהיםהמאמין
קונטוציהבעלת mמאוחמילהזו .מקאריתמילהאיננה

 .לשיליגבווןהאלפעלוותאתלצבעושנעוהרלשילית,
גםאלאונקום","קנאקראיננוהאלהמאמין(עביני

" m האחריםבאפיוניםגםדומה,באופןחסד").ורבום

"הלצi11iדפקהר",החילוניללשטןואופירשמייחס
"הפקהר"עלהאוכללברדךהדגש"השגחאiiזסון",

לכומר"השגחה",לעומת"אסןו"עול"הלצה"לעומת
לואיסודית,טעותלדעתי,זו,לכבד.לשילייםתאריםעל
הביקורתיים-דריקלייםההוגיםכללשגםאלאלשוקר

חד-צדדיתמבטמנקדותבמשנתםנידוןשהעלום
מגיעהעלוםכברהיה ,במשפטםצקדואילושכןלמדי.
 • .כאןעדייןהאולמלזנוסופו.אלמזמן

סגלעקיבאעמיר /יכולהשירה

* 

לאחרבאהר"ב,לעלומההלכהשעברהחדושבאמעצ
לביתרבינוג'ניסהומתרגמת mהמשרוקשה,מחלה

בלב:דשנים 65בתהויאסילברמן
לישראלעלתהאהר"ב,בוסטוןילידתהמשררות

פורסמועבבריתשיריהארשוני .-80השנותבלשהי
את .גוריחייםבהמלצת 1984בשנת'דבר'בעיתןו
עךרפלעוים),(ספרייתזרההראשןושידיהספד
תרגוםאתלימיםבידיההפקידשגםז"ל,יונתןנתן

 Within the Song toבספר(הופיעולאנגליתשיריו
2005 ;Live (. הופיעחיסרותרגיליהשנישיריהספד

ספר . 2000בשנתלויתןעמוסעבריכתגווניםבהצואת
הופיעהקריהלפניהזעיראליאחירהשלישישיריה

 ,) 2006-1984 (שיריהלכ .-2004בכרמלבהצואת

 Zion byבאנגליתשיריםחטיבתוכןחדשיםשירים
ltself ספרישני .) 2007(גווניםבציןוזרהבספרהופיעו

לבוסטןו.שובהלאחדארוראובאגנליתנוספיםשיהר
ששאבהומחוננתמקרוית mיצוחיתהרבינוג'ניס

אףהואנגלית.העבריתגדלוות,שיריתומסרותומשתי
אוףזרה,בהנותרהה, mבחיאץרציןואתעששתה

כתיבתה.משוא Zionנתוהרזהר,בשפהלכתובששבה
אירוניתנאושת,נזעות,אהבה mשיהאוה mשיעיקר

m ,ניסיתיתשיהרכמהm ,האנשוישהמצבדשנית-
זכתהשירתהשורתויה.ביןנלכד-נשיישראלי,יהדוי,

כיספקאיןהרבים.קואריהלוהערכתהביקרותלשבחים
 .דופןיצואוכאדםנדירה mכיצושהכיהרמילכלתחסר
בתאחריההותיהר .בישארלתו mלמנהובאהברינוג'ניס
ברךו.זכהריהיובן.

ע"ל

ציפורי"היאהאיוספוריה,לידלארשונה"נפגשנו

כפרגםאלכנטרפה.ביתלבקעתיזרעאלעמקבין-נצרתהדיעלהתחתןו,גבלילקטןמשוב
כפר '. 48בילוי"דקל"מבעצבמהלךאותונטשושתשוביועדקייםשהיהספוריהבשםעדני
ד'אהדבידיהולשומההלצבניםבתקופתהחלהשבנייתהמצהדושברשאווגדלומרכזיעריכ

העירשנים.מאותמש mלשכשות-לאפיםלפניכברקיימתשחיתהיהדויתעירגםעומר.אל
בפלומוסשנחרבההעירהנשיא,יההדורביבראשותהסנהדריןישבובההמשנהנחתמהשבה

בהנהגתהלצבניםגייסותיצאושממנוהמקוםהגדלו.המדרבמהלךרומילגירןה mואיאורוס,
שכונתההעירא-דין.סלאחבהנהגתהמוסלמיםניצחובוחיטיך,קתיקרבאלהר-ליזיניאןגי

וגלדתי.נלודתישבוהמקום-עובוריכלוו"הגליל"פארמתתיהובןיוסףבפי
שוידייםספחתייםאזכרויםגםאךובתלמדו.בן-מתתיהויוסףבכתביפעמיםכמה mנזכציפורי

האחדתה.ומהשנהעתיקים-מעטלאלמצאואפשררספוריהציפרוילש
רבה mשהציפוריעבירישעולשביקורמתאורסראמגוז'רזהלשישופיעלהבשורהבספר
בטוהאלימותלשקשהבתיארוהגלילי,יההדולשומרידתוואחספלומוסלאחרהרומאיםבידי

סמוכהישעולשהרריוחיושבה mנצשכןהיסטוריים.לאירעויםתאוםלהיותיכלושבהחלט-
הכנסייהלכהכעחת .מציפרויהגיעומהדויהמילפחותאומריםכילהניחאופשר-לציפרוי
מרים.לשהוריה-ויאוכיםחנהשםעלקרויהבמקוםהעתיקה
הכפרלארשישהצועהמה mאי-להצעתעל'דבר'בעיתןומאמרגרריחייםפרסם ' 85שבנת
שארשיהעצהדקל,מבצעטרםינאיעודדוזיי)דלאכסנרדלש(בנרזיידגיוארידילעציפירו
ההצעהכיטעון(גרויבהמשךהכפרנטישתהגיעהסיחבאותרעבקבותלקלבה.סירבוהכפר
מבצעטרם ' 48בקיץדווקאשהעצוהייתכןאך ,' 47בנובמברהאו"םהצעבתלאחרממשניתנה
דקל).

אשהתמונת-הגליל"לשליזה"המונהרמותמופיעהלשיומאירלשעשיוהספרכריכתעל
 .לדיוניסוסהקרלוסביןשתייהתחחתתיאורובובציפרוישהגתלהמפורסםבפסיפסהמופיעה

שיהר.עלנדברכאןלפרחה,הכבודכלעםאך
שבנתביאליקבפרסזכהכשהאחרןוגררילחייםחפרחייםהקדישמסעות''שניהמקאמהאת

ציפורי."היאהלאספוריה,לידלראשונהנפגשנוזוכר,הלא"אתהגיחזי.מארותספרועל , 1974
חפר .צעיריםפלמ"חמי mלשניהםשהיועבת ' 44שבנתפגישהלוומזכירלגוריחפרכותב
החבר'ההיושובבציפוריחיתה"סרפוריה :פגישהארתהאחרישבארהמלהכיםאתלגרוימזכיר
כמנהגינ;ומנהגיהםלוטוותכמרתםבני-האץרלהיותורצינובשפתינ;והתמזגהערבשופת

לשו,האשכנזיתהעבריתעום /השחיטה''עלרעםלשוההוגה''עירעםרחוקהיהוביאליק
לאףשםמתההציפור'ר'אלוארעבארבעיםשנתקיץ,היהבכלות;השמחנוכמונדמהאשר
שני ~הצבריתו-ערביותלשאיפותדימויהופכתספרויה;יצויפורחפרכותב ".מיתהמני

מאמציםשניהםעתהאשרבילאיק,לשהגלותיותכגנרהמתחשרתלישארליותהמשררוים,
האיןמןחוזרכמו , mאחעבירבחץו,כה"אחרבמילים:שמסתיימתבמקאמהממנה,חלקים

ידעלשאצעירומשורדהיב;שהלשףבקצהליליתניה mספוריהאתמהמשרםי mזכהי;שאל
אש."מגילותהרבהכךלכדרךיעברוגיחזי''מארותאתברדכוכי

העירלעהישלאריהצבאות mכהשתלטושבודקל,מבעצלאחרחושר , 19.08.1948בתאריך
'משמרבעיתןומנצרת'לובא'אבאהשירהופיעספרריה,העריכהכפרננטשובמהלכונצרת

קצ;הרלחופשה ; mמנצלובא"אבאהתעש-עשהר.בתקופמןחיהשכתבהשירלילדים',
 ,;במחפורתרבצנודםו ,;גבעותכסיביןמציפרו;,יבדרךשם, //שקהר:מהלכלך;דוסיפרוסיפ;ר

 ;;-מניחים!אנו;-הנערלחש-חברים- ,;תותחיםערםהסה/,רשקעק mבמ /./לאותמצפים
לנצר;תעלינוכך //!דהוריםאנו ,;הקרעלהידדוהוגרף ,;הירםנמוגיםרעוד;תחיתההבקעה

הפלוגות ,; mששרקששקוחלף,טנק ;.;שנדרמהעדרו;ךהקשיבהרבקשב ;-חמה"הנץעם
ללשוות ;יל mההתפלל,גבו;ההריםפעמןו ;חצות;.בתפילת ;נצרתפתחהופתאום .; ..אצרת

 ".לולשום-אחיםיבאו;וימים

הרויהעםלעותהברוסיה 1919שבנתנלוהדקדמןו-פקרש,חיהשבםיורת mהמוכקופמן,חיה
בהמשךלילדים'.'משמרבעיתןופרסמהלוכןהצעי;רהשומרחברתחיתהבנעוריה . 1925שבנת
הבי-ב,-לשהעברייםשבידרויםעבריתשיהרעלדריותוכניתהוגישהבאגנליהללמודעבהר
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