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עמדתי;רקדתישלו:צרויה
 1993כתר;התפר;צר
גיבורתורודה>,לא(המאודורדהכמו
שלוצרויהשלהפרוזהביכוריספר

רציתידווקאעמדתי","רקדתי

כימאוד,בטובולסייםבטובלהתחיל

מיוחדבאמתהואברובו'הספר'

השפהמרשימהומרשים.

השחורההומורמרשיםהפשוטה·חכמה,

הדימויים,מרשימיםלפעמים,

הנמסרות.החוויותעוצמתומרשימה

ותובהיגדולה,בהבטחהפותחהספר
אנטומיה,ספר- "ההתחלה"על

להחליטהמלאכהמוטלתהקוראכשעל
אנטומיהזוהאםמה.שלאנטומיה-
פוגל),(נוסחנישואיןחיישל

(נוסחהורים·בניםיחסישלאנטומיה

המיניים,החייםשלאנטומיהקניוק>,
הרבהישבכלל.החייםשלאוליאו

שלהפרועותובהחצנהבהקצנהקסם
עםלהתפרעשלהבאומץ .שלו

דרגהעדומטפורותיהמחשבותיה

התהליךתוךכמעט,סוריאליסטית,
אשה.התפרקותשלהאנטומי
עצמןעלהחוזרותהחוויות
הנטישה,<חוויתשונותותבווריאצי

ההאשמה>החקירה,האשמה,ינוד'חב

חוזרתמנגינהכעיןצרותיו

כך'העת.כלמשתנהשמשמעותה
החטופה-נטושההבתדברילמשל'
כמושיערעםאשה"ראיתילאמה:

עםשלך'כמומכנסייםעםשלך,
כמונעלייםעםשלך'כמוסוודר
וחשבתישלך'כמוגרבייםעםשלך'
אשהחיתהזאתאבלאת,שאזת

פעםכלנמסרים ,) 26<עמ'אחרת"
תופסתשהגיבורה<כשםאחרתבדרך

שבסופועדרגע?),באותועצמהאת

מילדעתשקשהרקלאדברשל
מי'אתנטשהמיגםאלאמה,אומרת

מקום,מכלילדה.שםחיתהאכןואם
להארהזוכיםובתההגיבורהיחסי

גםכךמצמררת.ולעיתיםחריפה
לעולםזו'לאמה.הגיבורהןיבהיחסים
היאבתה,שםאתזוכרתאינה

הראשונההאותעל·פיעליומחליטה

"די'השם:לאזכורשקדמההמלהשל
 ,,נורא.דברקרהתצחקי'אלדליה,
וכן ) 36<עמ'נורית" ,"נו ,) 21<עמ'

ברגעמשוכנעתורדהואילוהלאה.
 )!!(כינמתלבתהשקראהמסויים

בעלהבפניהשםעלמתלוננתוהיא
 .)!!(כינרת.-הבתששםלהשמזכיר

שלהגומליןביחסיהאמביוולנטיות
בהתפרשהיותרעודמודגשתובתםא

האהבה,מולדורות.שלושהפנילע
"אמאתיולהוהצורךהרצוןהערגה
בבת,הטיפולטרדתניצבותטובה"
ויתרתילאמה;'עלההקרבה:וחובת

באםשמולידות ,) 100<עמ'בשבילה"
האשמהתסכול'באמהות><בעצם

מאיתנו(ומימסמויה.יותרואלימות
ימיםכמהעללפחותפעםחלמהלא
"נטישה"?).של

השם,(חסרהבעלשלשאלתודווקא

אתהרגמילאהיא'השאלה'-כמובן
<עמ'אותי"הרגמיאלא ...החתול

-מטפוריתבסיטואציהשעולה ,) 78
מעברעלה"גיבורים"ביןשיחה

אתשמחדדתזוהיא-בשלגהחצייה
בספר.המוצגתהמיוחדתזוהבעייתיו

בקשרהסובייקטשליותז 1ייהבעזו
אםבין Iאחראובייקטכלעםשלו
אםובין Iשלוהזיןאוהמאהבהוא
כולםבעצםהבעל.אוהבת,האם,הוא

מיןה.באותהאשמיםוכולםצודקים
מדומים,משפטיםשמנהלתז 1הבורדה,
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הנטישהעלההוריםנגד I;אי·לווקרוב
על·ידיונחקרתהנתפסתזוהיא

נושאיםאותםעלבעצם " t"החוקרינ
בתה,אתשנוטשתהאם ,הר·,,בדיוק.

שהפךאבאשלבתוהיות tוהופכת
שעוןאתזוכרת"את )!(לקוקיה
 ...אבא?שלבחדרשהיהן;ישןהקוקיה

התקלקל'השעוןבלילהאתמולאז
לשעוןבעצמונהפךלך· vאבאו

 ,) 23עמ',קוקיה,"

לכאורה,הפשוטותהחייםעובדות
אוהילדיםגידול Iןיהמהנישואיז'

בידיהמוקצנות-:מכולת!הקנייה
שהןעד Iשלוצרויהשלהאמונות
עלמטפורהעללמטפורההופכות
שלהןהתחתונהשהשורהמטפורה,

החיים-התחתונההדרגהבאמתהיא

ורדהשאומרתכפיהיא,מת i!וה:בזבל.
להאמיןש"אסורסיפורה,וף tכלקראת

אתאמרתמיד(הבעל>הואאחד.ילאף
תמידשאניכמושיקר'ובעצםהאמת

האמת"אתאמרתיובעצםשיקרתי

כמוהאמתאפילו ,כלומר .) l 30<עמ'
כינרת,או;ו·כינמתהבתן~םגיתנסו

המסקנה Iכךאםאפשרית.י,בלחהיא
המוצגתזו-משתייםז 1אחהיא

שלהראשוןבחלקושחורבהומור
לגורהשערות,אתלאבד-הספר

פסיעללאטלאטולהתפרקבמזבלה,
בסופוהמוצגתזואוהדזצייה;מעבר

לאאנישמכאןלכם"תדעוהספר·:של
יהיהזהאשב,אניהחלוןול iניוצאת.

מפסידיםשבוהיוםתמיד'שישייום

בחזרה,מרוויחיםכךואחר tהכוואת
ללמודאשב,אניסגורות tבשפתייכ

 .) 188<עמ'זחלה"ומההכול

במתכוון,המוקצנות~שרויות 1האשתי

בעצםמזו.זושונותכהלמז:נשהאינן
ושתיהןמשכנעות,ממשא tושתיהן

מהותיותבעיותשתיעלמצביעור:

שלאשאיךזוהיאהאחתהספר.של
מסויימת,שבדרךנדמה Iאותוקוראים

שלמעירהיצאהואלשל.ו'מיוחדת
 ."סיטי'דולי-בלוםקסטלאורלי

ספראותועושהאינוכשלעצמו'זה,
אמרכברשהרירע,אוטוב

-דורוסופריעלדוסטוייבסקי
שלהאדרתמקפלייצאנו"כולנו
של.ושלשבספרהאלאגוגול".

קצתסיטי"-'דולישלה"אדרת"
"רקדתישללגברתדומהמדייותר

 .> ...ההפך<אועמדתי",
שלבספרהשמצאתיהשנייההבעיה
הגדולההנפילההיאשלוצרויה
בקסםשנפתחהספר .סופולקראת
בשלבעוברהבטחה,ויוצרמטורף
ויכולתהאמינותגבולאתמסוים

לנדנד.קצתמתחילואפילוההזדהות,
סיטי"ל'דוליבדומהושובמזה,יותר

(שיצאלעאללאיריסמרפא"ול"חוות
לספקמצליחאינוהסיום-לאחרונה>

ב"איןלהכירמאידך'או'פתרון
שוללרבהשבמידהמה ''פתרון'
אמנם .לקיומוההצדקהאתמהספר
"משפטבדמותפתרוןשלסרגמוצע

ומעמידמאולץדחוק,זהאךחברים",
שאלה.בסימןכולוהספראת
סופרתהיאשלושצרויהספקאין

וספרהומעניינת,ייחודיתמוכשרת,

שקורהמה ...אבלקריאה.שווהבהחלט
ורודה)הלא(ורדההספרלגיבורת

שהואאיפהשלו'לסופרתגםקורה
נופלתהיא-מאודלטובהטובבין

הפואטיקהבכללזו(ואוליומתפרקת.
 • .) ...במיטבה

קשהשירה

 ;,,פריחה"כמטל:פידרור
 . 1993המאוחרהקיבוץ

ספרלסקורניתן'בלתילאאםקשה,
ספרזהושאכןלזכורמבליביכורים
פימנטלדרורשל"פריחה"ביכורים.
ספרהיותולעצםמעברהרבהמפתיע

עוצמתהשפה,עושרביכורים.

-והתחכוםהחכמהדרגת Iהביטוי
הקוראמצדקללאמאמץמחייבים
כבר .כאןקורהמהלהביןלנסות

חוויהנמסרתראשוניתבקריאה

דורשת,וזועוצמה,שלצבעונית
מחשבה.הרבהשלהשקעה Iכאמור
נפרץהאישונים"קירכמושורות

 /הלהבה,עולהעציםבגן Iבאור
הרעלקורספוךיםהאורמתוך
בקצותפורחות /הלהבותדומה,

נושפיםהאשמי /ובידייםהאישונים

אתמותירות ,) 8<עמ' " ...אדםאודי

להביןרקלאומתקשהנדהםהקורא
ואוליגם,אלאהזאת,השירהאת

להגדירה.בעיקר'
אינהבהחלטפימנטלדרורשלשירתו
לאהשלשירתהדוגמתליריתשירה

דליהשלזולהבדיל'או'גולדברג
"שירתזואיןמידהבאותהרביקוביץ.

גםגלבוע.אופגיםשלכזוהחכמה"

כזולשמה,בוטותשהינהשירה
אםגםאינה.היאלאחרונה,הרווחת
הזאתהשירהלהבנתהמפתחאתנחפש

בקלותלארחוק,היותרהעברבשירת
שירהאינהזו .לנויימצא

ברטון'אודמנונוסחסוריאליסטית
שירהאינהבמידהובה

גיאורגנוסחאקספרסיוניסטית

שמואתהנושא<ששירטארקל'
 ,) 59בעמודמופיעלשירתוומתייחס

"פשוט"היאפימנטלדרורשלשירתו
אלשהטמיעהשירהאחרת.שירה
ויצרהושונות,רבותאסכולותתוכה
שעיקרומרשיםמרכבהמהשע

אתהפותחהשירמאבק.כמדומה,

שהואודומה"מלחמה",נקראהספר
 /שוחה,"בתוך .כולולספרהמוטו
 /ירוק ... /יר;ק,מכהאך;ם<חייל>

 /אהבה,עלמשוגעצבעפצועה,חיה
 /מפעפעהלבדםשלבנימיםנובע
הצבע /ירוק ...עוףשלירויחזהכמו
עדין /ירוקוה,העלושלהעץ'של

עדין'איננווהשיר ,) 7 'מע("כל·כך.
בעמודהמתוארתשהפריחהכשםממש

 /"באובותרגילה:פריחהאינההבא
אדם /אודיבחרכיםהאישונים,

לקטוףהפרחיםאלידם /שולחים
נובריםואנשיםאששל /פריחה

בתוךשמםאתלמצוא /בלהבות
שהספרדומהואכן' .) 8<עמ' ...אודים

בכל","כלמלחמתמלחמה.הואכולו
מלחמתבהרגשה,המחשבהמלחמת
במיליםהמשוררמלחמתבאשה,האיש
הצבעים,מלחמתהיצירה,וביצר
המורא,מלחמתהקיום,מלחמת
אימהבידייםקצרותמגשת"הידיים

 " ...האין·קץקצותעלמתקבצת /
המלחמה,שלהמוטיבים ,) 20<עמ'

לאיזושהיהשאיפה Iומאידךהמורא,
משקלכבדגורםמהוויםהרמוניה,
שדווקאאלא .פימנסלשלבשירתו
מועדעוצמהשלנקודותבאותן

הדימויים .הצבעים,ריבויהמשורר.

ופרווה,<פוךונשניםהחוזרים

מדי'ההרמטייםוהתיאוריםגמא>לדו
השיריםשלניכרבחלקיוצרים
שאינומתוחכםקיטששלתחושה
השיריהאניבאמינותו.לשכנעמצליח

לעתיםשנראהעדלטעמי'מדי'מוצנע
מופשטתבתמונהמתבונניםשאנו

שלציוריונוסחמשהולחלוטין'
אומסויימות,בתקופותקוקושקה

אךנסקי'קנדישלציוריולהבדיל'
רעיונירגשי'החווייתי'הכיסויללא

אלה.בציוריםומובעשמצוי
שיריםבספרמצוייםזאתכלועם

"עץהשירכמוויפיםעוצמהבעלי
לזרותהכל"כמעט : 36שבעמ'החמה"
 /משוחפרוחבעורולהיות /לרוח
בניניצנים Tבידייםלשלחחיה,כמו
;:~מפתיםאיש;נים /אישונים,אלף
אבקנים:;כמוממתי~ים 1 /א;ךבריח

משהווהסתוםהחזקהשיראולראיה",
המוטיביםרובאתבתוכושמלכד
ושעתאדם"שעת-שבספרהחוזרים

ואכןואחרים. ,) 53<עמ'חיה"

האחורי),השערגביעל·<כמובטח
"שפהלפתחפימנסלדרורמצליח
 •ניסוי",ועזתייחודיתשירית

לאופררות
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