
נמצאהש,ניבמדורגםככריה."בארץנוארים.ים m"פ

 i . . ·,בשירכך :הנכרמןהשוניםהזכרונותאתהמעמתיםישרים
 . ' ·,יואב 'ברמוזהבים"קיץ"לשהיבשיר 'או ,) 57 'מ~("נסיגות"
 ,ל ) 1 / ) 44(עמ'הכללית.ההיסטורי;י;ןמןיונקתהנכרחתושת
נטיותהאמביוו \ . .לסמלשהפךמובקרם

כדוגמתבנרי.בהמסטד-הות""עפיפוניםיחה.ישר-הפת

שם".ו"ההנכרהואא'בבית"כאן"ה :חלקים,משניהספר,

הנכר,המסטד-הית.הנוראה""ארציהואב'בכית

 .הם .ם;מעופפי ·ם'אדנהעפיפונים :הרמוניכמקוםמותארת
 Qצומחי"בהיריםהםאףהילרים ".תיההפניעל"~וונחים

 ".הענניםמביןחיווזהבבפרוחשמחים~יחם.

איהנוראה.ה'יאהאני-השרשלארצוזה,קסוםנכרלערמת
 'צמיחה ry~ופיעהנכרבתיאורעבוד .ירחףלבלבראוחזת
הנוראה"ר~י 15 "בתיאורהריטבעי. .אורגנו,גידולשהיא

מרוככת.לאאלימותשל .בפעליםהאני-השר .משתמש
היוצ·והעננים.החיוורהז;:דבכנגד .קריעהגנחיה,םיןגרר,

ברזלעל.שומעים 'אנו .'גלויהשלמתוקהנוףתמרנתיום
 1 ,...תבאש"שלכהות'.ו"צבתותאשiיללוהט,".בחלר"תכר

 ' .האני-השרשלארצו 1אור
ארצובתיאורהמטאפורותשלשתשתיתןהוא .~ונפחעי
שומ·אנו .מנצרתה()יששלמותומאגדתלקוחההנוראה

 ,של 1כתראשיי:ואלה"מסמרת.הנוראה"רצי K "עלעים
עיניואתהקורעותאששלכהותצנתרתרעללרהט/"נחל
 . 'בשיר.הורנולש

1 
אמצעים;ןמעונה.כיה,דיעצ~ורואההדובר,אומר,הויו

הצלובהיהודי .האיש~זהותכן .לא .נשתנווהסיוטאציה
 ,דוקאולאו·(יהודכיםבארכיטיפים ·השימושיםרביםנמצרת.

המדורבשיריכיחודהשרהאני ·שלבהצהרותיושיראליים)
ים~החוז cמיטיבישייכיםאלה .לארכיטיפים ·הראשןו.
 .האטוםוהיאושהכהותהעינים ,הדאגתנוtר 1 :רבותפעמים
 .שלתיכוניתמזרחלמציאותזודאגתנותלהצמידהניסוין
ע"נ"בלונדוןהיפהבשיר .~משכאינומלחמה""איומי
באי·היאחזוזוללאוערגה~ה ttך P:רגשות ,מרפ~~ים ,"'תי~מז
 \יהדיפים bבארכיאלאקונקרטייםמ~רח-ז\יכונייםרעוים

/ . ' . { 

 .רrרוקיםלמחוזו~ר .הפליגהה~ונה"מעמי :ד""ם
אותיוהרפתומט 1ת~בעקשלרשוםמוסיףאנילי.דשרה/אין

מים .בוער/בעצמיחולי .הזרםנגד .הכוון 1ד i:נמכאןלא·.
 .יכבוהר"לא 1ר:כים

כמשוררמצבו-אתלהגדירהאני-השרשבבואא:פוא,יוצא,
 'עצמומתארחרא ·לארצויחסואתולהביעבנכרשיארלי
היחד·ובחומריםרכיטיפים.באהשימושע"יבגלוrוכהיויד

מחוסרפוזה.מעיןפהשישלךנדמהאףעמים'פדיים.
בארץבגלות,הקשוריםודבריםמצביםלהגדיראםשוות

יהודים-מסורתיים.במקורותשךשימללא-ובזהות.
 ·כשל·ר,ב~ני-.זזשהעוסק .השניהמדורזה,מדורלערמת
המעורריםלאמצעיםהיזק]וותללאעצמואתממצחעצiנו,
 .ובה ryלאלמולדת,שיבהעלאום.קור'אנובאמינותם.ספק
.כשירלמשל ';הארץשלוכיעורהגידולהעםההשלמהעל

חסישי .) 33 '(עמ- ,קשה"לארץמחורזתאהבה"ישתב 'ל

זעםנב~אי'זVלאהבתםאחהמזכירים ,לשרן'שוימושי
שלרקעiד..,,על 'האנישלבעיותיופה.מופעיים'כהועש.
והחייבת.המתרtדקתהארץשלהקשהונופח 'הידקנח

השירהואבמיוחדיו'ביופמקסיםכבר.שלבסופולהעלם
לשמשהמודעהאני-השר, .) J6(עמ'המג""צראiו

אש",שלכהותות ri"בצבכמוהקורעתואףהקופחת

מנתעלחתכלת }ואתהשמש 'אתלאצורלבבו.מיץעי
חצובעדנים 1מנבכי . :תמורהחוללהצל.ש"~קררכ

המתוק._שהמששיךאתשירהמחשיך/והקרפניר~ל tבדש,
' ; 

 1981ינאור-בפרואר

קשהאוץ

ספרית jבהמסטדהיתיעפיפוניו:;ו ;דורמשח·
הןשורר,המשלמצ;בואתלהגדירצרון ~ [Jj] ·· . . .'_עמ 57 • 1980לעופים.

שלסיפהעלכאדםוהן(בנכר)כישראלי " -ש•ר•ו yקוכ .אתהמאפ"ן.הוא 'הדקנה 'ה. "
בהמסטדעפיפונים."דוןמשחשלהחדש '

הית".

ראשון~המדור':מדוריםלשניץבוהקחילקלכךבהתאם
זהבמדורהשירים .בככ4יכישראליבמשוררעביקר.עוסק.

באל·שחמש'.לה-השר'לאכיהמתיר 1מצנ-בחו"לנכתוב
ויאוש .מחדוערגהגעגועיםשלסניטמנלטיים~ניטס

באניעוסקהשניהמדור .מאידך ..בעיקרלוליתימואלימות,
 .הכלכשעלהאיש'יזתבעיותיועללעצמ;,כשחראהשר
 .גםמחלחלתתחושת-הזיקנהאך.(הזיקכה.שלצילהמעיב
לiננות"נייכולכנר"בשיר .הראשוןהמדורמשיריברבים

\.. 
הנכרתיאור-המו~יביםזקנימאוחדים ) 19(עמ'·

 'שלפריחהמול ·היד''כףגב ·עלידקנה"בחורת :יקנה !t'יי

 'ומקסים.נירקיזעםבאדישות "משוחחתהיאבעודדאגה,

חשמליתוהנכהדממהאותהחיתהלד.ג'ראלניןניכח, .
' R_ באחיזתהארתהולפתחיייאת·מצאהאזבחשכה.ודרת• -
 'זאתועםכך.על,חשוכהה'הודעזוחיתה .והנמרצתהקטנה"

ברחשושיםמוחואתוהרעיד ·הואץ 'שדמוכך.כלגלףיה

נצטלצלועדיין .לדברעודאחראיה~הלאכיעדמהירים.
' . ( 

ראשה.אתבטלטלה' .לגלנג.נימת\ובו .כפעומן,קולה
כ~גע .עצביות'אוליהטו,בפניו.הנאותעשרותיההתחככו
איתןנשארגאוותו,למרבהכוחו.מרכזאך .מחשמל
 \ ' ' ' " '. :שדרתו."בבסיס

ופלסטי~דקכקטע,ישמע~להיהיכולעצמו ·בפניזהעט~
אךמדי.מפורשותלמלים ·להזדקקמבליתשוקההמתאר ..

כה"מקייאיתי " nמגנטיו"חשמליות""חשכה"אוחה
 ~בשביעצמןעלחוזרותחשוכות""הודעותואותןמפחיד"

אינפלצייתהראשוני. .הפראיכוחןאתמהןלfו,הכוטחרת
ן".חיוורו/ב"לונן" (ש.השימורידוד.יוצרתהחזקותם:המל

 ."דםמוחלט""ארנוןהiךכרה"."עילפ.ון"להנה" ''"זוהר
מתפד· .אלהכל.- "ומכשףזמזמזםקול"כעורקים"קופא .

 .גרוטסקיות 1לידיעד~ורים'הגיכלבין ,כדינךבמידהוים.
רולכט1ית"..האמני"אבירבתוארלרוכסאתלהכתיר .אפשר

חדנירולכט(נאמעו!רכדי-ם,יוצהספרגיבוריניןהיחסים
ביחסיםרק 'לאפועלת 'זו":;גיוולנטיות bא .לתפ~רתבכריה

נין·בים.ףכאזוגותבין :לכלחס~כאלא ,לאשהגברנין
דוגמההכה, .הקשישיםואשתוובעל .לאבבןנין .ידידים

ונטלחבית;ךלד kג'ר.חזרמאזאך;, :ניוrירהשוליותמן
 ,'מעולהכמנהלנתגלהואף .למפעלהאחריותאת-לידדי

בולשים ..החיצוניותדרת.הטומכלעייףשהיההאב.החל
לידיע'והגיהכל.לכהללג'ראלדח'הכהוא .מבטחוכלאת

רחמנותמידעוררזהיחסהצעיר.באויבוללבנוגעתתלות , . 

רעוי·בוזהעיבואלורגשותעלאך' ,~'ואלדבלבוכאמנות
דנר' ryומאידך ;הצדקהכנ~דהתקומם'ראלד Jסמויה..כרת(

לכן. .הפנימייםבחייו 'עליונהמש~עותקיבל .נושלט
נאבקנשעהובה ~האמידשאביו'המבכלהאמיןנחלקו
אףעל .עצמואתלגאולהיהיכוללאהר[) .זאת·ככגד

צעררחמים.אותו ·הכריעווהזועמת.העמוקההעריכות .

לכאורהיחסית)מרוסן \טעfו i(זהא:;ביו". .כלפיועדינות
ג'ראלרוהזרג .האמיתי ·האמביוולנטיהגיבורחראג'ראלד
 "זה.אתךהמכליםשבאהבתם~שנאתםאלה"גםהנם'וגודרון

הגיבוריםכלעלמשתלטתכאמור. ,הלורנסיfרהאיכותאבל
ואורסולהנירקין ,יותרהנה~רהזוגאצליאףח.ג.הנח.ללא

 .גלים.אותםמופיעים

י•
ות bנהתייח ~אמבויולנטיותהקוראאצל.נוצרתגםכך
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עוצמחנפשית,מורכנות' 'אחדמצד' :לרוכסשללכתיתבו
זאת,ועםהנשמה.רשיישאלוחותריםנים 1הפאדירה, .

לחח-ה;סירן ;ההבחנהחוסרחיות..החזרמילולי.'ההעודף
פובן·בקורא.יהלמואשרזtפתחמילותי,כפייתבאופךריר •

 \\ .יצירה.'השלדוולגאריזציהלרידוד.דווקאלים
חוסרזVלחסם.האלנתפצת 1מלרוכסשלגאוניותוכינראה

בקוראאמוןחוסר ,אולי-א, ,עצמוכלפי'שלוהביקורתיות

rזרכקט 'fכמהiוורא.אתמאלץלרוכסש. 'iרהרגכtכי,האיכטליג
נבלעליו.החביביםבמוטיבי~ .להכחידאותוואוב~אותו

להופיע"גורלי"המלהחייבתל:גודרוןראלד'גניןמפגש
החושיםועילפוןהצרו!כההלהבהפעמים.-~~כ'מה ~כמה

הקרוא.ראשעל 'ים jצונ .מיםדליישופכיםכמרהצרוף

 .והולכיםם.מתלהטי ,;הדפיםשר.נאדווקא
פרו·איבודואולי :הגזמה .לניפוחהבטיחכילצייןמעניין

 .בזמנו .סלרוכ 'שלו.ידידי1ואף .רבסבלגרמופדרציות,
לדמותהבסיסשימשה(שכנראהמכספילדקאתריןר:ח'פוהס
שללדמותובסיסשימשזבריימידלטוןונעלה: ..גודרוןלש

הוא ·בהםנוראיםשיטנהמכחניורכסמלקיבלה )ראלד~ג.
ממחלת. ,הקר,נמותה rא .קרצפתידלשותהבא .לה .מאחל

אוב·שלהוגנתנמיי:זה,עצמה,'היא'ואילו ;לה tv;דשחפת
הזחוח'סר.חדעלהתלוננהאוהבות""כשיםכלפ~ייקטיניות ..מאמינותםבדים'מא .והמעמדים·גיבוריו
 . .גיבוריושלהנבדלת .תאר bהואכאשרסגנונוכות~לאביטוי 'כוr:יז.עצמולרוכס
היריעהשתקצרו7נלואו,ם_עולקת.חוביצירהן;כאמור,אלה"היו :הספרגיבוריהגבריםשניביןהיחסיםאת

שאין bכמע ,הצערלמרבהאך .כאןולתארלהכיל-מלכסותההג'ונטאותבמהירות.המתחלפותוהחיוניותהחמימות
כרק·חוזרות,·מליםנלחץכמענתשאיכנהתיאוריתפיסגהלהא'היו .ידידואצלאהבשהואוהלוהטת.חמזהירה
 ..חיכוךמרובלאיבודהולכתשחושינותן .שרתאשרה~היריםהרגשותלופי~וחבמליםהעשירהמזbחק

אנג·לספרות'בחוגלמדנו , 1962בשנת .;נזמנו :הערהועודעצמוהוא ;שעהלאמעולםהמלים~כן:לתהכאה.ו·להסבו
אוהבות"."נשיםאחנירושלדםהעבריתנאונינרסיtכה ~לי /יותר."טובידע
 . ,הו~ג ',~·הס .הבןשר~ם".במאההררמאך/;קורסכמסגרת '"כשיםשלהל~רנסיתלכתיבהאפייניהנאהקטע.כגוןקטע

קוממואש,רביקורתיותוסר,וחבהערצההמרצה.ידי~ל 'בלתית.'צדדילדמותהקשורקטעדווקאחהו 'אוהבות";
לימודיתגמאדושמש!ןיכולהרומן·,לדעתי ;אזנבראותיא~שההיה 'וכדמהג'ראלדלידישנה"זגינט :בספרחשו;בה,
הפרדוקסנגללדווקא ,לספרותלמוריםהכללמןצאת.יוכאילו ,צמותיו'עחרךאלבעריכותחודרתרכה, .נעישת

נרמהמופתכיצירתלספרהסגידה .הגאוכ•שלוןדהכשלכערתזןהיא .חשמ!ו~תשחורה,בזרימהותו~פכימאלעברה;
תמידכיאם~;הטובנטעםלדעתיפוגעת .אננינרסיטאית . 1 

 .• ..להתווכחאין 1וריחטעםשעל'לומרפשר"א

. } 

שמש,היה .://נכיואין~זמןאין-קץבתכלתחפשינעףו'
~רוכההזקנהעtכ:ךחתפייסות .מג" 1היח .י..בשתכלת.
והיםהפכיםמחצתיעלשפוךש"כשצלהמכאיבהבידיעה

לא ,כמשאלה(מתכהיםכחשתדמיר'יומתרחק.רחוקמלמול
יכוליםעותהוהמוהכאברקצבעים".·שללד-לאעדןצפרי
 .- .המגאתללדת

השירכמומגשימיםאנשיםעלשיריםנמצאה·זבמדור .

כדילנםאת ',ש"~נרואי:זם.בכיעלשיר '"לבנות",.היפה
חשיםאןסדוקלבשנושאיםאנשים .אדם"לאלבל'החיות
ולפעמיםכריועצי .פריצי~מלבלביםהסדקד'ש"מתו

 \ 1 ."אהבה ' <'

 /·באמיספקהמ~כררות'אמירות.רצוזןהראשוןהחלקב~וד
ממקורות dחומריעלכבכהשנווהאניראליותם. 1vוניכרתם
שהחלקהרי-יהודיים bי,ארכ~טיפ.וממסורתיים.:ם;יהודי
במקור·ן.מצtכייוגוויעת-חיותו.עצמונייהאעלהשר .חשכי
ת,אהחוגגיםהם~שיריומג.ה .הפשוטהובאנושיותויותר

בסיטואציותעצמולתפוסהמנסההשר, :אכי'העלנצחוכםי

לאלחומריםאגב-כךוכזקקוזרותככר ·שלמופשטות

 8 .לו

וצבישלום
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אברהםמאנגלית:א.והבות.נשים 1לורנס:ד.ה.
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 546כרכים.שנימודן.ביתן. ..זמורהביומן.
עמ'.

לרוכס '.ה.ךשלהמכובדמקומוכיראהכש
האנגלית .הספרותשלחרזהמבכותל \

שוניםכתיבה 'בנושאוחלוציותו ,והעולמית ' .

הארוטי'המתחבתיאוריונפרט- . /

ךנדה.הע,ת·אמטשטשיםו.אלכל-ים~המיניןוהמאבק
כשים;, jונפרטמספריו,כמהשלהספרותי.כמירקםכי

לינראה "אוהבות"כשיםמכאיב.ליקויקיים ;:אוהבות .
 .גדולסופרשלספרותירןנישלכ

הסופראתהמשמששהכלי 'כךעלחולקיםאיןכידומה

ינים.ו~ pופיתוח .גינור"םלעיצובמעברוכי_המלים.הוא
 .במלההישמושטיבעלנופלתאוקמהשהיצירהעולילה,

 .חסרת ..פרועהבצררהנשפה 'מש'משתלרוכסכי .ה·נרא
עצמןעלהחוזרו-תסופרלטיניותמליםעירויתוך ',בקרח

ביןלהבחיןיכולאיכחהקוראכי 'עדמוגזמיםכהם.נעודפי

 *.הארוע.ים .הטיפוסים ;םיהמצב
בשתילהגדרהתןינלרוכסשלביצירתוהמדהיםהפגם
סופרלדוןהוגןזה .שאין'תכן~ובזבוז.עורף :מלים

עלזוהאמ.שלהראשוןנרבעציירתומיטבאתשפיוסם
גדול.חדשןהיהזמנוילגנ ..היוםזpלהכרחךאמותפי.!

מורכב·ואלהנשמהי,רובךאלהתייחסות( _ואנך .וחךפדרץ

 .איזאת,ועם:.בהזפשךותידון ,מעניינ;והיאיחסיםשלוירח
כמעטקדtזתכית.כתיבהשלאיבותזבאבתההתעלםלאפשר

 .פוס-בלתימטחיtכתוךהקוראנראזri pההולמ.אובססיבית.
מךדעודותלוהטות.ושלהבותמקפיאהצינהקטבישלקים

חשמלים.שלהבות .בחידלוןהגובליםועל!כונותחודרות
מיטשטשותפוסקתהבלתיהעוצמהנזיוןכאשרניצוצות,

לרוכסכינראהוקהה.הולכתהקוראורגישותההבחנות.
אישיותויו. iוגינו 'יצירתולביןביכו .מרחק ·שוםי riאיננו

תוךאלפולשתחולנית.בקדחתנות';ךגובלחהאיכטנ~ינית.
מפימדברעצמוהואדנגיםבמקרים '.מעמדוכלדמותכל

שדרתובבסיס 'והתרכזה ..מגנטיתחשכהכמועורקיואל

וחסראבוביקולה.נשמעעתאותהרכלמפחיד,נחכ~קור

 .פחותהרבהניכרזהיותר,מאוחריםאחרים,סברפים
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