
ו~:ןן. 1
הזההגלידן

אוררואההבית","הארץ,והטעוןהרחבהנושאעלהנסבזה,גליון
וחלקםבסכנה,העומדיםבתיהםעלהזאת,הארץלתושביקשיםבימים

הזאת.הרעהבעתמביתםהנמלטיםהארץלתושבינהרסים,
והםנחרבים,ובתיהםשארצםאנשים ,הגבולשלהשנימעברווגם

נרחיבלאמבתיהם.מגורשיםלה,מחוצהאובארצם,פליטיםהופכים
נותרהוויכוח.לעומקלהיכנסבכוונתנואיןמשוואות.נערוךולא ,כאן
מאחורינו.בקרוביהיווההרסההרגכילקוותעודלנו

בתוךונשלמההנוכחית,העתלפנירביםימיםהחלההגלידןשלהכנתו
הארץמושגישלשונותבתפיסותכאןלגעתניסינוהמאורעות.כדי

במקצתם.אלאנגענוולאוהבית,
 ,ובונואריקהצייראומרתחתיה"ומתושבמתהזו;הארץעלמת"אני

מורישלשאול;ידעתישלא"ואני,הגלידן.בפתחמובטחת''ארץששירו
המולדת".שםשטוב,היכןובהיר;ועירוםמופשטנוף;בנילשלושת

 ?אפשרותזוהאםהצעה?זוהאם

עןלבבאמריקהבין
לפרקיםשהיא ,הארץשלהיאנוסבפנינוגעיםכאןמהמאמריםהרבה

כדבריהושוב,שובאליהוחוזריםאליהמתגעגעיםושאנויושביה,אוכלת
שב"אני .ונעריונהשלומאירשלספרועלבמאמרהשמירזיוהשל

אלמאדירושדיכךלמפגש",הכמההומיטה;וגשרצעדים;להיות

הנאמנה',כנעןנערת'עכוהגעגועיםבשיר

 ,וחיצוניפנימינוףשלתמונותארבעבשיריולנומציעגלעדיובל
קוהמותח ,דברפתחפלועודדשלהאחרוןספרועלמקיףומאמר
בגליוןפלושלפינתוגם,וראה ,לכנעןאמריקהביןפלושלבשירתו

כליי.רובוטהאמריקאיהמשוררעלזה,
לבית ,הארץביןהקשראתשיריובשלושתמצייןמאירבןיהורםפיצ'י

גםלו".נרדפת/מילהאני;אותי;מוצא/מקום;בכל"ביתולמילה.
עלכותב ,לשעברהמועצותבריתילידמשורריעקב,בן-יצחקאלברט

מלואשירים./להישעברית.שמדברתארץ"יששפה:גםשהיאארץ

לעץ".מסביבהקרבבשדהנקודות

בעיןשהותובתקופת ,נרנואצלידועפחותפןמאירהברלוביץיפה
למרחביוגםאלאלאנשים,רקלאהיצירתיתתודעתונפתחהאזגנים:

אצלותרגומוהעקדהמיתוסתפיסתעלכותבתפלדמןיעלהמקום.של
אצל ,ואילךהראשונההעולםמלחמתמלאחרהישראלים,הצעירים

שולמיתהפוליטית,המפהעברימשניכביכולהנמצאיםיוצריםשני

ההיסטוריהרומןעלכותביםעלוןוקציעהסדןצבי .שמירומשהבןהוא

-שגיבורו ,ציונייהודיבידי ,ישראלבארץבעברית,שנכתבהראשון
ואכןהארצישראלית,היהודיתבקהילהטאבושהיהנושא ,הנוצריישוע

העברית.לקוראימוכרכהמאזהפךהצרבמשעול
הזה,בגליוןעצמומשרטטשאיכשהו ,לכנעןאמריקהשביןקוובאותו
בארצותשנולדמשורר ,וייטהילרובוטשלמשיריושלושהמובאים
שאףובלשוןיקראושלא"שיריםבעבריתוכותבבה,ומתגוררהברית

גולתה"שטרםבארץמרגל"אנילדעת".רוצהולאיודעלאפהאחד
ביו-יורק''שיריגםוראווהפיזית.השיריתתחושתואתמנסחהוא

עםבשיחה ,סערירמי .דגןנילישלהאינטימייםזאתועםהאורבניים
בשפהלראותבהצעההסובייקטיבית,הביתבסוגייתנוגע ,שחורידפנה

בגוף.גםואוליבית,שלסוג

יJפי
שעה

עזלבבאירופהבין
והמשוררהסופרשלמרומןמתורגמיםקטעיםמביאהבן-ציוןקטןדינה

שלבעיצומובישראל.מתרחשתשעלילתופטרוב,אלכסנדרהסרבי

ערבייה.מתאבדתבידיבפיגועהסיפורגיבורנפצעפרטיצליינותמסע
בקוסובו.מדםהעקובהסכסוךבמועקתמתערבערביהישראליהסכסוך

האחוריתהחצר

היסטוריה 1ארץ 1ביתשלתפיסותמוכרות:פחותמזוויותבנוף,גםואולי

<אלישע,בתמונהאבןעלתלויבשירהתבוננותמתוךומשפחתיתאישית
שלעבודותעלמרקוביץ<דליהבירושליםשיכוניםתצלומיפורת>;
המטבחחלונותלרפפותמבעדסמיםסוחרישלצילוםישראל>,יעקב

ביןדרךקטעיצילומישלום>,דפנהשלעבודותעלמישר<נעמה
מציעיםאלו-זכאי><נראיתנוסעתמכוניתמתוךאביבלתלירושלים

דליהשלכניסוחההאחורית""החצרוהידוע,המוכרעלנוסףמבט
מרקוביץ.

מבטהסביבה,עלנוסףמבטמציעותאורייןויעלשנוןדוריתגם
 ,שנוןשלברשימתההביתחסריהשוליים:עלמבטאולימהשוליים,
דיזנגוףכיכריושביאו ,יוקרתיבמגזיןהקורכנגדעצמםהעוטפים

השנים.וביןהעונותביןהמשתנים

מתחסליםלאהחייםככתיבה,"שלאמהשתרע.המצעקצר ,כאמור
 ,הולנדראורישתרגם'היסטוריה',בשירלואלרובוטכותבלעולם"

 •העידו.דמןבוישאךסתום,מעטמשפטאוליוזה

ותוןןמ uהמרו~ת

רוח,מנשבתהנה,בסר:יעקב

גווניםהוצאת 2006-1965שירים

עמ' 427 , 2006

מתוךמבחרמקובצים,שירים

וארבעיםשירהספריעשרחמישה

גםכוללהמבחרכתיבה.שנות
אור.ראושטרםחדשים,שירים

רוחמנשבתשהנה;ואומרבא"אני

דקה,זהמה;אבלחדה,בעיקרדקה,

חרב,אבחתמשקל;על oרףת o ~'ז
שנ~;ה;שלשברירשמש;קרןברק
קרירהרוחזועכשיובשנה;/פעם

היורהאתתורידהיא;מתמשכת,

שיריםרוח',מנשבת('הנה,משמים

 ) 405עמ'חדשים,

חתיליםלזנרכ,גאפקטעצמון:צבי
מילים,ורישומישיריםקנ"א,
עמ' 64 , 2006ניראריחהוצאת

כשירדנו"רקשמיני.שיריםקובץ

 / 1ואושרממאמץ;מסוחררים

הברכוללכולה,שהרחבהנוכחנו

עמודיעללאהתזמורת,שלוהדוכן
האסירים;ראשיאלאואבן;בטון

החזה"עדבבוץצפופיםהניצבים

 .) 36עמ'תמים',('ריקוד

הוצאתחוהמ,נביתילאמילין:פסח
עמ' 123 , 2006כרמל
כתפי;מעלהשקט,אתמרים"אני

ומילקחתו;שיבואואלההםמיאך
אניאותו;/לשמועשיצרואלו;הם

שאוכלבחדרי'/השקטעלגרסר
מריםאני-אומרהואמהלשמוע

לשמועשאוכלבחדרי'השקטאת
אתמרים('אניאומר"הואמה

 ) 42עמ'השקט',

אתפגשתאיפהויסמן:רווית

עמ' 71 , 2006כרמלהוצאתהסרטן,
שמאל./בשדלגידולטוב"בוקר
עוד/מהיקמול.שמאלבשדהגידול
בגדול.הכל.יעלםהכל./מתחרז?

עמ'שמאל',לשדטוב(בוקריבול"
11 (. 

 ~~ 67בעמ'נוספות~~המלצות



שלומיתרגום:הנימה;תיאטרוןויליאמס,טנסימאתהסתגלות""תקופת
תלבושות:כן-נחשון.ליליתפאורה:נרון.וויבימוי:גוטליק.ויריבמושקוניץ

ויריסלנסקיאורימוסיקלית:עריכהניר,עינת

לכתיבתואופייניולאמוקדםבמחזההכרנו'שלאויליאמסטנסיחביב,ואחרון
בערבאחרים>.רביםועודתשוקה"ושמה"חשמליתהזכוכית","ביבר(להזכיר:

צעירים,זוגותשנינפגשיםהחמישים,שנות'בסוףאמריקאיבפרנוהמול,דחג
ממלחמתחזרומזמןשלאהגברים,שרטון.עלעלושלהםהנישואיםחייאשר

שבחייםהשיכחה(אוליהמנוחהאחריבחיפושיהםמגששיםעדייןקוריאה,

בולען'עלבנויהמצוין>גרהרינו(רמיואלףשלהבורגניהביתהאזרחיים>.
חברולג'ורג',מפחידה.ברעידהפעם,מדיהביתשוקעשלתוכוענקבורמעין

רועדיםכולםולמעשה,המלחמה.לפצעיזכרפוסקות,בלתירעידותישהטוב,
כפוי.אנוחפימעיןהואהסוףאםגםלשקוע,ועתידים
קלרהקנולר'אוהדגר'הרינורמישלמצויןלמשחקזוכההזההצנועהמחזה
אךקטןבקטערוטברגואורנהכהמרסקואריהוכןלב-ארי'ודוריתחורי

אפשרואלף.שלאשתודורותיאה,שלוהשנואיםהבורגניםכהוריהמשמעותי
 •וליהנות.לראות

וןןוו lעתהמרוצינחו
 ~~ 2מעמ'~~המשך

הוצאתמילים.תופרתסער:רני
עמ' 63 , 2006כרמל
תחתיך;מוצעת"אניראשון.ספר

לבך;עלפזורותפרועות;סעודתי
שביןהצרבסדקסתורים;פחדי

אותך',רוצהאני('ככההמזרנים"

 ,) 42עמ'

מצבג:לייפציגלשטייןונקה
 79 , 2006פורסהוצאתמשפחתי'

עמ'

איךתאמיןלאחזקה;בלילה"אני
התקרה;עדמתרוממתבלילה;שאני

ביום;ביהפעורהחלל;אתממלאת
כנפיאיךתאמיןלאכצעקה./

בלילה'אני , 64(עמ'מתנועעות.""
חזקה'),

אופציהארלחייט:עמוס ;.אאריק
כרמלהוצאתמשוררים. 2פואטית
עמ' 136 , 2006עמרח

לאכעתרחוב,אותושל"באמצעו
עיניויעמוד;לגופך;אחדעלכנירו;

ישאלא,/שמעודןכפימאדימות;
 ,.א(אריקהמקום"אלמאודו;בכל

 ) 50עמ'אביב',תלשמי"תחת

נשבהבבגדומיבגד;כאן"מי

אתלהסירנשבעומיבחייו'/כנשבע
מגבוגבהאגבוכדרךמעליו;שומריו

אדלהייט,(עמוסבחייו"גבהו;את

פרופ' .) 110עמ'גיבור',כאן'מי

מבואוהקדיםערךמוקדגבריאל
ואריקאדלהייטעמוסשללשיריהם

המצודד"),במרכזביחד'("שניהםא'

עםמזכרמחזאיכלום:נילחח
 245 , 2006מאגנסהוצאתבימאי'

עמ'

בימתעלתרבויותבמפגשעיון
הקלאסיקוניםביןהתיאטרון
הבמאיםשלעכשוויתלפרשנות
היוצרים.

הוצאתבביז'שבטחלוחמהרון:זיוה
עמ' 47 , 2006חלונות
הבושם/גרתלעררירד"דודה

ירדדודהדשא./בנאותביצהלהר
אינהשמאלוסטירה.להונתןלגנה
מעילו.""בכיסוימינוראשה;תחת

 ) 36עמ'מוכה',('אשה

 11'1זmי

ש•דיס

בשם.אבאאוזח:כןפרירלנרשוח
עמ' 66 , 2006עוכרעםהוצאת

הדברהגיעולאלומר;עת"הגיעה
וקרחת/גזוזהאשהוהעתלהאמר;
ובושהונקביה;עורהשקרצפה

לטבולשאינה;לבלניתממתינה;
 .) 17(עמ'מימיו"שיבשובמקרה

שלרישומיםחירשפלר:אריאל
עוכרעםגולחדהוצאתהתגלזJו

עמ' 215 , 2006

האבל;מתוךשנכתבאישיספר
שיריםאהבה,בגרות,ילדות,סיפורי

עצמיל"דיוקןהמצטרפיםומסות
גדולה".אהבהשלולסיפורה

משואבלימזרא'בליאראל:ניצח
הזה''רהעזלםאבבריאזריפנים,

עמ' 378 , 2006מאגנסהוצאת

'העולםחוברותשלטקסטואליניתוח

 ; 1965-1950בשניםשיצאוהזה'

העיתון'שלייחודועלעומדתאראל
החברהפניאתשיקףכיצד

תהליכים,בהזירזואףהישראלית
העלאתהעיתונות,פנישינויבעיקר

עצמאיתחשיבהעידודספקות,

יותר.פתוחהחברתיתותפיסה

אראלנ•צה

 •חזהלם 1ע nי 1נאנירווא•

פעם,היההיהאזולאי,אריאלה
הוצאבנימין.זלטרבעקבותצילום

עמ' 181 , 2006אילןנראוניברסיטת
שלמרכזייםלטקסטיםפרשנות
החזותייםלדימוייםמבעדבנימין'
אזולאיבכתיבתו;התייחסשאליהם

לאשבנימיןלדימוייםגםמתייחסת
שגויים,פרטיםאליהם,התייחס

לא• 1אזאר•אלה

בנימיןולטרבעקבותצילום

 ~י'•«תטס«י<•ת"

תאריכיםשהוחלפו'זהויותחסרים,
שגויים.וציטוטים

יגאלמרוסית:לוייותן.אקרניך:נוריס
אחרונותיריעותהוצאתלינרנט,

עמ' 279 , 2006חגג,עלייתספרי
פנדורין.תיבתבסדרהשלישירומן

פטרוביץ'אנאסט . 1878השנה

הפאראנייתעלמפליגפנדורין
לשליחותבדרכו"לווייתן"
הנסיבותמכורחביפאן.דיפלומטית

שלחקירהאלשובנשאבהוא
רציחות.שרשרת

בצ'ילה,בזקטזרבז :כדלביורובוטו
עוכרעםהוצאניצן.טלמספרדית:

עמ' 147 , 2006לעםספריה
שהואכומר'דווי'ערשעלבהיותו
נזכרספרות,ומבקרמשורר

בתקופתהכרוכיםחייובמאורעות

ועורךפינושה,שלהרודנישלטונו
כאישלתפקידובאשרנפשחשבון
ההיא.החשוכהבתקופההרוח

חתונה.תמונותאילוטוניץ:גיל
 , 2006לעםספרייהעוכרעםהוצאת

עמ' 212

אותההפכואלקהשלהקשיםחייה
ושוחרתמזגקשתבודדה,לאשה

בגין'מנחםשלהתפטרותוביוםמדון.
אתלשנותשעתידלמסעיוצאתהיא

הדברים.מהלך

התמונותמאחזריאטקינסון:קייט

אנמוך.יעלמאנגלית:במוזיאון.
עמ' 388 , 2006ינשוףהוצאת

דורותשלושהמשפחתית;סאגה
"שנולדהלבוקסרובישלבמשפחתה

נכון'הלאבזמןנכון'הלאבמקום
נכונה".לאהמאודלמשפחהובעיקר

ש
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