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אשתו'מותלאחרעכביש.קורישלמיוחדמזן
הברית,בארצותבהיותומתבשרהואעליו

שמקורהפוסט-טראומטיתבתסמונתלוקההוא

ברוךתלוהיוקרתיתהחדשהלשכונהבמעבר
בתילשנידרומיתתב"צ,היאהלאצפון'

שנילזוגשאול.בקרייתהגדוליםהעלמין

בסיכולהעוסקבצה"לצלףדעאל'בן'ילדים,
מופת.ספרותשללרוחבובקריאהממוקד

מסובכיםלניתוחיםאמונכנסת'בעצם,בגללו
מתה,גםהאחרוןובזהארוכה,הרדמההדורשים

החיהאורגנימזוןשלפריקיתלירית,ובת,

המפעלאתלבסוףיורשתהבתבדרום.במושב
אתלהמשיךאםההחלטהמוטלתועליה

המזלג,קצהעלזאתכלהמשפחתית.המסורת
גדושיםמשפטוכלפסקהכלברומןואילו

שלו:הפתיחהפסקתהנהכרימון.סמליות

"'O פןאלכסנדררחובפינתמריםבתיוכבדחוב

עלכבוי.ומנועדלוקיםבאורותמוניתעמדה

כתבבאותיותכתובהיהשלההאחוריהחלון

כעמיואתה?גאז,עלנוסעאניוגדולות:לבנות

9 (. 

רב.שללכמוצאתכךעלהתנפלההביקורת
במוסףכתבהלמשל'אדיבי-שושן'אסתי

 :) 16.06.06 ('הארץ'שלוספרותתרבות

הרומןשלהפתיחהבמשפטהמכריזה"המונית,

חלונהעלבכיתובהמשודרגתהווייתהעל
שלהמורשתדלדולעלמעידההאחורי'
ואלכסנדרמריםבתיוכבדהעברית.הספרות

אלאמרכזיים,יוצריםשלשמותעודאינםפן

 " ..•לנוסעבומחכהשמוניתרחובותצומת
לדלדולעצמהקסטל-בלוםתורמתלטעמי,
הפתיחהפסקת<כברבכתיבתה.הזאתהמורשת

ראשית,ולשוניות:לוגיותפרכותכמהמכילה
"דלוקים".ולאדולקיםאורותלומריותרמדויק

"כבוי"שמנועהשמוניתיודע,נהגכלשנית,
אתמהרחישתרוקן"דלוקים",ואורותיה

כותביםתקניתבעבריתשלישית,שלה.המצבר
ג'אז.>לקונצרטמתכווניםאםאלאגאז,ולאגז

מדדההזהשהרומןהיאהעיקריתהבעיהובאמת,

אסתיועקומות.דקותלשוניותרגלייםעל
סבורההיאאבללכך'מודעתאדיבי-שושן

"גםכותבת:היאהיצירה.אתהולמותשאלה
ההוויהאתכמשקפתהעברית,השפה

 ...דלותהבכלמתגלההישראלית,התרבותית
קצרצריםלמסמניםנהפכיםמילולייםצירופים

בריבויניכרתהצריכהתרבות ...ממותגים

גיסהדיאלו ..•בדיבוראמריקאיותמילים
 11 •••וריקותשדופותממיליםמורכביםהמעטים

שמסקנתהאלאנכונות,העובדתיותקביעותיה
פואטיקהששוםסבוראנילהבניגודשגויה.

התפלהלשוניהטעםעללכסותתוכללא
ליחיתהדומהמחלוקתהקורא.בפישנותר
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שרםשילחשרהשלספרהעלהביקורתעם

התלהבההביקורתשםגםיבואר'לאגמדים
שרהאצלאבלטעמים.מאותםהסתייגתיואני
אצלואילוסגנוןשלניסיוןלפחותהיהשילח

מהשטחחומריםאוספתפשוטהיאקסטל-בלום

לעתיםלספר.שהםכמותאותםומכניסה

"הדיבורכמוחמדה,שכיותאלהרחוקות

עםמסכיםאניזה<ובעניין " ...שלממקום
בגיליוןבמאמרהאורייןיהודיתשלהערתה
כללשבדרךאלא ,)' 77'עתרןשלהקודם

עגה,שלעומסתחתקורסתשלההעברית

ממנהנותרשלאעדאמריקני'ולעזסלנג,
לחושכדיזאתלטעוםמוכרחיםכלום.כמעט
דוגמאות:כמההנהבכך.

ישבהלעבודה,הלכושכולםאחריבוקרבשעת

בייקפהתבייצ,"מיקדו",המסחריבמרכזלירית

בליקפהמגישמיוחדיםבמקריםשרקלהיי,או

שהזמינהבמאגלהפוךזמןהמוןוחיכתהחלב,

למלצריתאמרהוליריתבמאגההפוךהגיע " .

והמלצריתדקותמעשריותרחיכתהשהיא

במאג"להפוךפהשמחכיםמהשזהלהענתה

 .) 159כעמי

המציאותאתלאחדאחדתואםזהאז .אוקיי
תאמה '"גאביב"רמתשהטלנובלהכמוממש
דיהאםאבל' .'גאביברמתשלהמציאותאת
דוגמה:עודהנהבכך?לנו

אבלחמישים,בןהיהשאמנםגרונו,עיור

נראהכיעדמדוכאכההיההאחרוןבחודש

 .) 12(עמיוחמש."שישיםכבן

בןעללומרתיאור!שלעליבותאיזוראשית,

זההאםוחמש,שישיםכבןנראהכיחמישים

אותוכאןמהושנית,משהו?לנומתאר

מיותרסרבול"אבל"?אותוומהו"שאמנם"?
אלאדיבור'לשוןולאסלנגלאוזהלגמרי!

הלאה:רישול.סתם

המדעןסבלאחרותצרותעקבהאחרון,."בזמן

 .) 13 1(עמ ".נפשעוגמתשלמדכדוךהמוכשר

עלוליםהיינועודנפש"!עוגמתשל"דכדוך
התרוממותשל"מדכדוךסבלשהואלחשוב
לבן"אורעמוד:באותוובהמשךנפש".

צלילכידוע, " ...באישוניוצרםפלוארוצנטי
אוראבלבעיניים,צורבואורבאוזנייםצורם

עניות,דקדוקיאינםואלהבאישונים?שצורם

שתוכיחכפיבכלל'זולשוןשלטיבהאלא
מתארתזופסקהנסיים.שבההבאה,הפסקה

מתהשממנוהניתוחלאחרמנדישלמצבהאת
עמודים:כמהכעבור

אבל ,העיקרוןמת O'"הצליחשהניתוחור O'"היה

 .מימיהחוותהלאשכמותםתופתכאבילההיו

וזהמהבטן,השומןשאיבתאחרילאאפילו

 .שיקוםמבחינתלמסובךשנחשבניתוח

מנדיהופצצההניתוח,מאזשחלפהביממה

לוולטרןעדובמשככיםלשמיםעדבכאבים

עולםמלחמתעליהשישהרגישההיא .ופרקוסט

 .) 99 1(עמ

נחשבאבלהעיקרון","ברמתשהצליחניתוח

שמופצצתחולהשיקום":"מבחינתמסובך
לשמים",עד"בכאביםמלמטה?)או<מלמעלה

ופרקוסט".לוולטרןעדו"במשככים
שלמוצלחלאחיבורכמולינשמעזהמדוע

שלושהלומדתטיפוסיתישראליתתלמידה

ולשון?בספרותלבגרותיחידות
"החגיגההספר:גבעלפרימנחםכותבזהועל

הדמיוןהאפיון'שלהחריפותהלשונית,
גרוטסקיתלקומדיהכאןחוברים-המשולח
 .ללב"ונוגעתאימהעדמצחיקה

שקלים-5בטובלקח

ג'ורג'קינגברחובמשומשיםספריםבחנות

בחוץכונניתעלסדוריםעמדואביבבתל
בדובעטיפתקשהבכריכההדוריםספרים

שנדפסועובד''עםשללדור""ספריהמסדרת
 .) 1944 (תש"דבשנתישראלבארץ'דבר'דבפוס

הדורותבמעגלאתקניתישקלים.-5בספר
רשימותעשרהחמששטיינמן'אליעזרמאת
שוהם.מתתיהוועדממאפועברים,סופריםעל

עלולמעלהרשימתיאתשכתבתילאחר
ספרולידינפלקסטל-בלום,שלטקסטיל

באמתאותיסקרןבעתו.כדברשטיינמןשל
מוכרמנדליעללמשל'כותב,הואמהלראות
עמקהקבצנים,ספרשלמחברםספרים,



של,ממציאםהשלישיבנימיןמסעותהבכא,
 ,גרהחיפישקה ,יקנה"זאלתר ,כסלון ,רןבטל
חששללאש"פיז'מותהמצאותמיניועוד

יצאוכאילוומט"ית,תב"צית,תב"צ,שעטנז",
מבחינותהיהאפשרובאמת •לאדרתומתחת

הקומי-הז'אנראביהואשמנדלילומרמסוימות

שאורליהחדשה,העבריתבספרותגרוטסקי
רחוקצאצאלהיותחיתהעשויהקסטל-בלום

בנקודהמידקורסתזושהשוואהאלא .שלו
"יוצר ,הלשוןאמןהיהמנדליאחת:מרכזית
-עליוןבחסדצייר ,בזמנושכונהכפיהנוסח"

להיות.כללמנסהלאשקסטל-בלוםמהכל
מתארלאהואוהדלות,העניותהקבצנות,את

ברשימההוא.נהפוךודלה.ענייהבשפה
שטיינמןכךעלמרחיבמנדלי""בעדשכותרתה

כותב:הואוכך ,הדיבוראת

חזונובמלכות .טעםמלאמשלופסוקכל

הפועלתהנפשאבלרצוצות,נפשותמשוטטות

חשקוראכל ...גדולהנפשהיאהכלליבמחזה

מעלקבצנים,שלזולחבריהמעלכינכוןאל

הוא,ומנצחעומד ,הללוהמדולדלותלבריות

עמופגישהשכלהגיבורים,מגזרתאדםמנדלי,

-המנוולתהדלותעלאלינוידבר .דברתאלפנו

 .תתעשרעשירועםעשירלעולםהואבכןזמה

אתה ,קולמוסואתבידומריםשהואאימתכל

 .) 115 1(עמשרביטבידואוחזשהוארואה

חשוביםהבאים,הדבריםיותרועודאלה,דברים
אמנותילשונימידהקנהכלארנוןנוכחביותר
לשוןהמהלליםכאחת,ומבקריםעורכיםשל

דווקארבהחשיבותםאמנותי.כהישגעילגים
ובשאלה ,גרוטסקי-אבסורדיברומןכשמדובר

ירודיםחייםאמנותית,מבחינה ,לתארכיצד

ירודיהיהעצמושהתיאורמבליורדודים,
מאלףזהבענייןשטיינמןשכותבמהורדוד.

נוסח"הנוסח",ליוצרנחשבמנדליהיום.גם
 ,התלמודהמקורות,לשוןעלמושתתשהיה

גםיצרזהנוסחעלוהאגדה.ההלכה ,המדרש
משלו:סגנון

ארץדרךהלכותלקייםאדםחייבכלקודם

לחדש,באיםשאנוועדבסביבתו.הנהוגות

גמורהידיעהלדעתעלינוחובהבלשון,למשל

דורותושלדורנושלהאדםבנילשוןאת

לאחררקפסוקלחדשאנורשאיםקודמים.

אצלמחופשחפשמתוןאותומצאנושלא

 .) 116 1<עמהקדמונים

 ,מנדליבנוסחרכיביםחמישהמונהשטיינמן
הואלהםהמשותףאבל ,כאןאפרטשלא

 •במלאכתושהשקיעהעצוםהלשוניהמאמץ
שכבותמנדלישחפר"כשםכיאומרשטיינמך

ספריםמוכרמנדלי

הדורות,למעמקיעדמזולמטהזו ,כלשוךרבות
קיצוריאיך ,כלומרונוקב".חודרתיאורוגםכך
דרךאמנותילהישגלהגיעאפשראי .דרך

בכותבו:זוסוגיהמסכםוהואלשוני.רישול
הביטוימתחוםויצאכביכולשהתמרדמי"כל

אלאעצמיות,לידיהגיעשלאדילא ,המסורתי

 .) 117<עמ'סגנון"בעללמעלתכללהגיעלא

אמיתיים"חייםלי"תן

לפנינומעמידפשוטהלאפרשניתמשימה
עםערבארוחתהחרשבספרואלירזישראל

 .>'מע 106 , 2006חושך<אנךוחבריםשפינוזה

ידיעותינואתלרעבךאותנומחייבהואראשית,
בעתעיניולנגד<שהיוובכתביובשפינוזה

האדםאלוהים,עלקצר"מאמרספרו:כתיבת
"אתיקה">.השכל",תיקוןעל"מאמרואושרו",

ובמהכמהעדלבדוקמאיתנותובעהואשנית,
 ?זאתביצירתושפינוזיסטהוא

יוסףשלהיפהבספרוזומשימהלצורךנעזרתי
שפינוזהברוךשלבתורתופרקיםבן-שלמה

רקלאשהוא ) 1983משודרת,<אוניברסיטה
בידיהכתובספרגםאלא ,וצלולבהירספר

ומעמיקה.נלהבתפילוסופיתנפשבעלחוקר
בפרקהביוגרפייםהמבואדבריכבר ,ובכך

הפילוסופים')פילוסוף-('שפינוזההראשון

המתקשרתמעניינתבהערהעיניאתהעירו

ברוךכימספרבך-שלמהאלירז.שלספרולשם
אנוסיםלמשפחתשנולד ) 1677-1632 (שפינוזה

 ,אביומותלאחרמתקרב,החלבאמסטרדם,
דעותיו,לאאולםנוצריים.לחוגים

רוגזהאתעליו,העלוכשלעצמךהאפיקורסיות
 :התנהגותואלאהיהודית,הקהילהשל

עלהעבירה ,שלוהחייםאורחעל"העדויות

עםבסעודותוההשתתפותמעשיותמצוות

ולחרםלנידויולבסוףשגרמוהםנוצרים",
היהודיתהקהילהבידי 1656בשנתעליושנגזר
 .) 11<עמ'

ערב"ארוחתשביןהמקבילהמןלהתעלםקשה

שפינוזה"סעודותלביןוחברים"שפינוזהעם
חשובה:שולייםהערתועודנוצרים".חבריםעם

שפינוזה,שיטתשלבערכהשהכירוהראשונים
המשורריםמגדוליכמההיובך-שלמה,כותב

כמאההרומנטית,התקופהסףעלאירופהשל
נובאליס, ,הודרגתה,ובהם ,מותולאחרשנה

שפינוזהשלשיטתוכיהעובדהאףעלונוספים.
כדברי ,חשוהםורציונלית,גיאומטריתהיא

בלבהחבויוהפיוטיהפנימיהלהט"אתגתה,

המשורר .) 14<עמ'האתיקה"שלהקרחשדה
פחות,לאבאירופההיוםמוכראלירזישראל
מופיעיםספריו .בישראלמאשריותרואולי

ודרבימבואבצירוףובבלגיה,בצרפתבצרפתית
לפניעודלעתיםמרכזיות,בהוצאותהערכה
אפוא,זאת,מבחינהבעברית.אוררואיםשהם

מסוימים.ומירךקווייש

ביןמדוקדקתפילוסופיתהשוואהלערוךקשה
ניתךאבלשפינוזה,שללרעיונותהשירים
חמישההכולל.והמהלךהמבנהאתלהשוות
כלוםאיך"בקצהאלירז:שלבספרוישחלקים

אלירזישראל

הרבה",קורהלאשירים"מלבדמטבח",מלבד
"האםהסמוך",בחדרעכשיומנגן"מישהו

שכךוכנראהערבוייכובלהישכח"יכולהאמיתי
ב"מטבח",ספרואתפותחאלירזיישאר".זה

בדבריםכלומרהארוחה,לקראתבהכנות

בפתחמשפינוזה<מובאהשבעולםהחומריים
כלאתלגזורעלינוכל"קודםאומרת:ספרו

ולהתקדםחומרייםמדבריםשלנוהאידיאות
אחר"),ממשילישאחדממשימישהאפשרככל

 ,"שירים"עללדברעולה,בסדר ,ממשיך
"הערב".ברדתומסייםו"האמיתי""מוסיקה",

<תוךמסבירהואהספרבסוףב"הערה"

כליםשהואמטבח,בשירהתחלתיהשמטות>:
לדבוקהלכתימשםגופניים.דבריםועצמים,

 2006-אוגוסטיולי
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