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מצרפתית: , 2פרספוליססטראפי:מרג'אן
עמ' 195 , 2009ביתאחוזת ,ענבראביטל

אחדהעריךשנייה",מהפכהסףעלנמצאת"איראן
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עדהזמןובמשךכפגעיהןבמספרבאלימותן'
המשטרהנהגתנגדכווןהמפגיניםחרוןלדיכוייך.

אחמדינג'אדמחמודהנשיאבראשותהאסלאמיסטי

החומייניסטיתהמהפכהכנפיעלנישאששלטונו-
- 1979מאזבאיראןהשולטת

הבחירות,תוצאותזיוףונגד

לטענתם.
הראשונה",ש"המהפכהבעוד

עצמהמינפהח'ומיינישכונן

שגילוייהריוידיאו'בקלטות
שלאהשנייה""המהפכה
כמחאהבעיקרנישאוהבשילה,
ברשתאמת,בזמןמקוונת

כ-מחובריםשאליההאינטרנט
34 האוכלוסייהמכלל %

החייםצעיריםרובםהאיראנית,

העירוניים.במרכזים

ךב·העוצמההאינטרנטיהמרחב

אינועדייןהשינוייםומחולל
שלחייהבמרחבכללנוכח

סטראפי''אן>ג<מרג'ימר

המסעשלסיפורו : 2פרספוליסהספרמחברת
העשריםבתמרג'ישלקורותיהאתהמתארהכיתה,
בעתהשמונים,שנותבשלהילאיראןהביתההחוזרת

חיתהעדייןהאינטרנטלרשתהאיראניםשנגישות
אתהספרמסבהזההפערמעצםמעטים.נחלת

הרשת,בהתפתחותהדרמטילגידוללבנותשומת
חיבשידורליבויוואתהמריסיקוראתשאפשרה

שבשליטתהמסורתיתהתקשורתעקיפתתוך
המשטר.

בבחירותלהשתתףהאפשרותלמרג'יניתנהלו
מצביעהחיתהכילהניחיש , 2009בקיץלנשיאות

"המהפכהושלאחמדינג'אדשלהעיקרייריבועבור
ציירמוסאווי'חרסייךמיד- 11הפונדמנטליסטית

הזרםגכמכהיעצמומיתגאשרואדריכל'
הירוק".ו"המאבקהרפורמיסטי

אתרכשההאמנות,בתחומישהצטיינהג'י'מר

הרישוםלאמנויותבפקולטההגבוהההשכלתה
להתקבלהיהקשהטהרן.באוניברסיטתוהציור
בפקולטהמהמקומותאחוז 40 "באשרזה,למוסד

איראן[בין[ה]מלחמהחללישללילדיםשמוריםהיו
המוכשרתמרג'י .) 136<עמ' "] 1980-1988לעיראק,
אחדשלהעתקבהצלחהשציירהלאחרהתקבלה
ראשהאתלכסותוהשכילהמיכלאנג'לושלמציוריו

במדיישועאתלהלביששחור'בצ'אדורמדיהשל
סמלצבעונים,הציורשלצדדיומשניולציירצבא

<עמ'האיראניתהמהפכהשלהקדושיםהחללים
135 (. 

גםלרזא,הבעייתייםונישואיהלימודיהכדיתוך

אתלעכלמרג'ימתקשהלאמנות,סטודנטהוא
חשיפתהחייה.אלהמדינהשלהפולשניתהמעורבות

המתירניתבאירופההאדםולהתנהלותחייםלערכי
באוסטריההשניםארבעבתשהותהבעתוהליברלית

המרדניתבנערההטמיעההשמונים,שנותבאמצע

ערכיעםאחדבקנהעוליםשאינםערכיםממילא
לזכויותגבוהרףהציבהמרג'יבאיראן.המהפכה

נגדרבבאומץוהתריסהחייםואיכויותאדם

להימנותהיאראויהזו'מבחינההקיימת.ההתנהלות
המשכילים,הצעיריםשלהמובהקיםנציגיהםעם

במאמץ 2009בקיץטהרןרחובותאתשטפואשר

שינוילחוללאףואוליהמשטרהנהגתאתלזעזע
חיתהלאג'ימר .בצמרתו
איראןאתעזבההיאביניהם.

בצרפת.ביתלהומצאה 1994ב·
כשש-שבענכתב 2פרספוליס

הפגנותשפרצולפנישנים
ברחובותהאחרונותהזעם

המשךספרוהואטהרן'

שלסיפורהלפרספוליס:
בראשיתשהופיעילדות,
ואףגורפתהצלחה<נחלהעשור
 2בפרספוליסלסרט>.עובד

אתלתעדהסופרתממשיכה
שנותשלהשנייהבמחציתחייה

התבגרותהתקופתהשמונים,

בודדהכשהיאלאיראן'מחוץ
אומללהרעבה,פעםולא

הזרהחייםבמרחבומותשת

ואיראנית 1באיראןמערביתאשה"הייתיוהמנוכר:

ליהיהלאכברזהות.שוםליחיתהלאבמערב.
שלבסופו .) 126<עמ'חיה"אנימהבשבילמושג
אבלהביתה.אותהומחזיריםגעגועיהגובריםדבר,

לשאת,מתקשהשהיאמראותקולטתהבוגרתמרג'י
לטובה,שינוייםלחוללהיכולתהיעדרותחושת

ייאושהאתמזינהוהמדינתי'האישיבמרחב

דעת,בליוכך,איראן.אתלעזובאותהומדרבנת
רקעחומרהמאוירתבכתיבתהסטראפימספקת

האחרוניםהפוליטייםהאירועיםלהבנתעשיר
בטהרן.

המאוירתהספרותגתלסרשייךכקודמו' 2פרספוליס
זהההספרעטיפתבשחור-לבן.הקומיקס,בסגנון

 2בפרספוליסכיאםהראשון'לספרבסגנונה

עשתהנכוןמרג'י.שלהבוגרותפניהמוצגות
עםשהרימנצח,פורמטבאותושדבקהההוצאה

מתווכחים.לאהצלחה
שלהבירהעירשםהואלהזכיר'פרספוליס,

מי .כורשהמלךשייסדהקדומההפרסיתהממלכה
פרספוליסאתגםיאהבהראשוןהספראתשאהב

הספראתשייחדובתוכןבסגנוןשהחידושאף , 2

כיספקאיןהשני.בספרקמעאמחווירהראשון'

באיראן'החייםמציאותלהכרתחשובספרזהו
אתלעצבהעשוייםהמשכילים,צעיריהשלבמיוחד

מדינתם,שלוהחוץהפניםמערכותשלהתנהלותן



מעמדלהתקנה 1תימשךאםהמואצת,שהתרגענותה
התיכוןהמזרחבתולדותתקדיםחסראסטרטגי-צבאי

 ·:·לו.ומעבר

רוכןיהודית

המחשבהבעולםשחקן

תרגמופרופוכדיס,רהויילד:אוסקר
משהבךצירךבךהערות:והוסיפומאנגלית

הספריםחנותהוצאתפונטוביהוטלי
עמ' 421 , 2009

מסות,<הכולללספרלהעניקשבחרוהשםבאמצעות
ודינג")מכלא"הבלדהואת:מכתביםספרות,פרקי

בחרשבהלתחפושתנאמניםהמתרגמיםנשארו
ואחרים,דרסובלזק, 1ברליוזאתהביאכאשרויילד
כדוגמהסבינייה,רהמראםעםאחתבכפיפהלדור
ההזדהות,מלעוררפוסקיםשאינםאנשיםשל

חייהםסיפורבשלותובנה,הנאההתעניינות,
צירפובנוסף, .) 66עמ' ,'אכאמן('המבקר

שלוביוגרפיותהיסטוריותהערותהמתרגמים

שוניםעיסוקיםבעליאישים,ממאתייםלמעלה
מאלףיותרלאורךבאירופהשחיושונים,וממעמדות

כחלקויילדאצלשמוזכרמושגכלועוד, .שנים
מושגיםומורחב:מבואראנגליה,שלהיומיוםמחיי

שמותוהמודרנית,העתיקההעתשלגיאוגרפיים
מבנים,כפריים,מחוזותגנים,ערים,דרכים,

תרבותנוהלי 1ועודתרבות,מוסדותארניות,קברים,
תרבותיות,השקפותלשחקנים,קבלהמבחניכמו

מושגיםוכינויים,עטשמותלבוש,אופנות
 1ועודפסיכולוגייםדתיים,פילוסופיים,אמנותיים,

עתוניםאמנותיות,אסכולותמחזות,מתוךדמויות
ציורים,מחזות,ספרים,שלשמותעת,וכתבי
פילוסופייםציטוטים-מוסיקליותויצירותשירים,

ושידיים.

שניבצירוףהזה,אובייקטיביהכמוהמסותבספר

נפשתנועתויילדיוצר 1בסופותיעודייםמסמכים

יכוליםהיוםו iאאףשאוליופוליטית,פסיכולוגית
האמנותמבקרבידינותןהואהשראה:ממנהלשאוב

נתפתה"אםאנושי:הכלללשלוםהמפתחאת
שבכךלזכורעלינואחרת,אומהעלמלחמהלהכריז

 1שלנותרבותנושליסודלהשמידמבקשיםאנו

('המבקרביותר"החשובהיסודאתהנראה,וככל

"כאשרכתב:המלחמהועל .) 138עמ' ,'בכאמן
מןתאבדהיאוולגריות,שלביטויאךבהנראה

 .) 138<עמ'שלה"הפופולריות

וסגנון 1אחדמצדעיתונאית,כמובפרובוקטיביות

שלאווירהלכתובהמשרהאגדה,בנוסחסיפורי
שמשתתפיורב-שיח,ויילדמקייםושעשוע,משחק

לה,שקדמוכאלהאותקופתואמניהםמלבדו
האופןאתמשקפתיצירתומוכרים.הםשבהוהשפה

כילטענתובסתירהופועלת,נולדתהתרבותשבו

סופרוכי 1עצמושלהמבקרלהיותיכולאינוסופר
 .אחרסופרשליצירהולהעריךלהביןיכולאינו

לאמניםמייחסשהואממהלמעלהמעטעומדויילד
יתרוןכלבמפורשלעצמולייחסבליוזאת 1זולתו

אוגסלהיותבליזאתלעשותמצליחהואעליהם.
הסובלניבאופןנתפסהואעצמושבעינימפנינלעג,
לכפותרצוןנעדרוהוא 1מחנךאוכמורההמושגשל

לתארמצליחהואזאתעםאחרים.עלעצמו
בניעלהאמנותשלהשפעתהכוחאתבבהירות

עלהאמנותמבקרשלהשפעתוכוחואתאדם,
ומאפשר 1לזמןמעלאותוהמעמידכוחהתקופה;

 ,'בכאמן('המבקרהאלמוות"בני"עםלחיותלו
 .) 114עמ'

שאלהרבותשפעמיםמאלהאחדהואויילדאולי
עללדברלהתחילפתיחהנקודתעבורםמשמשת

אלגוריההואהכלשכןכרגע:אותםשמעסיקמה
ששקספיר"הנישואיןכגוןויילד:שללטענתו 1בלוב

שלו"'השיר'בתעם"נישואיןשהםיוז"לווילימציע 1
שאולההאלגוריה .) 195עמ'וו"ה',מרשל('ויוקנו
המנומקתהארוכה,המסהבסיוםלהחזרה;וניתנת

ויילד:מסתייגהמסכות',של'האמתוהמפורטת
עמודיםשניזו".במסהדבריכלעםמסכים"אינני
יוזלוויליכ"קוראשקספיראתמפרששהואאחרי

החייםבשל 1מלאכותיותובשלהתיאטרוןאתלנטוש
"כלעצמו:אתסותרהוא ,)םש<ממשיים"הלא

שלהזמנהבפירושהואהמוקדמותהסונטותמחזור

שחקן".ולהיותהבמהעללעלות 1יוזלווילישקספיר
לכפרביכולתוכיעד 1מהותיכההואהאסתטיהיופי
כשחקן 1כןאםעצמומציגויילדאי-הכנות.על

 .שקספירשלהמחשבהבעולם
להיותומעבר 1לשעברלאהובוהכלאמןמכתבו

בעיקרהוא-ואינטלקטואליפילוסופי 1פסיכולוגי
רגשיתצלילההמאפשרהנפשהלוךספרותי.
המאפשרזה 1הצדמןמבטעלהקפדהתוךלעומק,

גםהכלא.בתאאותועוזבאינו 1יוצרלהיותלו
לקרואשניתן 1אנושיהכללעםההזדהותיכולת

ביקורתאלגישתואתושהדריכהרוח,שארלה
יופישלרגעיםהאישיבמכתבמולידההאמנות,

כפיבדיוק 1מעשיובתוךהאדםשיקוףמתוךואמת

עללהניחממנישקיבלת"הפרחיםאפלטון:שהבין
שלליופייםרקלאלסמלהפכואחיךשלקברו
אדם,כלשלבחייווהנחבאהרדוםליופיאלא 1חייו
("רההאור"אללחשפוניתןלעתיםאשר

 1האובייקטיביהיסודהבנת .) 279עמ'פרופונדיס",

והמשלת 1לסובייקטיביביותרהמלאהביטוישהוא
הכזב"ב"שקיעתשמבוטאתלמכונה,החיים

הפסיכולוגיבניתוחמומחשתכאמן",וב"המבקר
ובטענהלשנאהאהבהביןהנפשיתהדינמיקהשל
אלה"עזיםרגשותלשנימקוםאיןאחת"בנפשכי

האספניותתכונותיו .) 286עמ'פרופונדיס",("רה

עולותהאמנותבתחוםויילדשלוהתיעודיות
חפציברובו 1רכושושלהכלליתהמכירהמתיאור
אהובים.וספריםאמנות

הדיאלוגיםמןהשעשועלוטאתמסירהנפלאהווידוי
עומקומתגלההמסות,אתשמרכיביםההגותיים

כנתוןתמידשהציגבמהויילדשלוהאמונההרצינות
עלינוממיטים--"האליםכותב:ויילדלשינויים.

ומלא 1האנושי 1העדיןהטוב,באמצעותחורבן
הוא .) 279עמ'פרופונויס",("רהשבנו.האהבה

"אליהמוסרית:הבחינהמןחייומסכתאתמסביר
ומתוך 1כפייםממלאכתהעשוייםבמקדשיםשוכנים
אמונתימתעצמת 1המעשיהניסיוןשלמחזורו
מצטטהוא .) 317עמ'<שם,שלמות."לידיומגיעה

 1אמרסוןהאמריקניהמסאי 1זמנובןשלמילותיואת

לאמנותרקולא 1לחייוכמוטומעמידהואשאותן
פיעלהפעולהמןבאדםיותרנדירובר"אין-

עלמספוויילד .) 334עמ'<שם,בלבו"ריבונותו
שניסהמקצועיסחטן-קליבורןשלאירוחוחוויית
לכלאהימיםברבותוהגיענכשל 1אותוגםלסחוט

 .) 354עמ'<שם,מדהימה""הרפתקהכעל-

היא 1לאמןהפושעשביןהאינטימיות 1מבחינתו
לעולםהאמיתי"לציניקןעוד:כותבויילדאותנטית.

ולאטרגדיהאותופוקדתלאלכן-דברמתגלהלא
בכיורדנמצאיםנאצליםורגשות"מחשבותמוות".

עמ'פרופונדיס",("רהקיומם"מעצםמסביבתם

בלתיתוצאהלדידוהואהכלאהאם .) 370-371
שינה 1לחופשייציאתולאחרהרוח?שלנמנעת

מלמות'.לסבסטיאןשמואת
 1לתחושתי 1ויילדשכתבביותרהמרגשהמשפט

יכולאינו"ילדכרוניקליי:ל"וייליממכתבולקוח
ביכולתואיןהחברה.בידיעליושהוטלעונשלהבין
כתב:ודינג"מכלאב"הבלדהחברה".מהילהבין
קרקס;וקופיכליצניםמבעית;בלבושסביב"סביב
פסענו;חרשסבנוחרשהחלקלקה,/בחצרסבנו

דבר"לאאישלחש,לאואישהחצר;שללארכה
הפרטאתבתארובדמיוןהשתמששוב .) 413<עמ'

בנויה,חברהבתוך 1האמיתיכדברהאנונימי

 1כןאםחיים.שלמחרידסוגהמציגהמאובזרת,

האדםבניאצלנחווהשאינודבר-מהחברה?מהי

בעצםכךעלהחיים.שלמאליוומובןטבעיכחלק
מכתבובעקבות 1כךאחרחודשיםחמישה .ויילדכתב
לכלא.הנוגעהחוקלכאורה,כיאם 1תוקןוייל,דשל

ייתכןנוקבת.ביקורתשלנוסףבמכתבהגיבויילד
 .האחרוןפרסומוזהשהיה

זכריהתמר

 2009נובמבר-דצמבר

·:· 
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אהבהלהתמלא

לספסל-רחוב

הוצאתלשירים,קברותביתגלעד:יובל
עמ' 46 , 2009 ' 77'עתרןספרי

השלישיספרוכותרתהיאלשירים"קברות"בית
זה,צירוף .) 1971(ילידגלעדיובלהמשוררשל

להיקראעשוי 1הספרמןבמנותקנקראכשהוא
מהעלחושביםכאשר 1סאטיריואפילומתריס

היום.העברית"השירהשל"מ~בrזלכנותשנוהגים
שלשאי-אפשר-להכילור~בוזישלבמציאות
חדשותאורשרואיםחדשיםשירהוספרימשוררים

שלהכריכהאקטרבותשפעמיםנדמהלבקרים,
לשיריםלשמששנועדאקטאיננוספרבתוךשירים
קברות.ביתמעין 1להפךאלאתצוגה,כראובמה

עת,בטרםלמתיםהופכיםבהתאמה,השירים,

להםמשמשתהכריכהכמצבות,לתוכונאספים
אלאאור","רואיםאינםהםולמעשה 1תכריך
באפלה.נטמנים

המטאפורהמתפתחתגלעדשלבספרוזאת,עם
שנימתספראינובהחלטזהואחרים.לכיווניםהזו

דבריםלומרניסיוןאלא 1בבסיסועומדתהתרסה
 1זמרגלעדהיהאםללחוש.כמעטבשקט,קטנים

שקטיםפזמוניםנוגות,בלדותשלדיסקזההיה
 ,ציירהיהאם .> easy listeningבאנגלית:(או

עלהמתעכבאימפרסיוניסט,שלתערוכהזוחיתה
כלשהו(דומםבשקיעהעץאובצהרייםמיםחבצלת

צורנית,מבחינהכלשהו>.טבעגורםעםשמעומת
הםלמצבות.זהבספרהשיריםכלכמעטדומים

שתייםבנותקצרצרות,לשורות(מחולקיםמלבניים

הדףשורות>.עשרבערךוכולליםמילים,שלושאו
הקוראאתומכריח 1פספרטולהםמשמשהלבן

בדומה 1סידורןואופןהמיליםבחירתעללהתעכב
(אפיטפים>.מצבותעללחרוטשנוהגיםלכתובות
עיניו:דרךמשהולראותאותנומזמיןגלעדלמעשה,
שלהאוטובוסתחנתספסליהודה,בןברחובפסאז'

כיפתכנסת,ביתהישנה,המרכזיתבתחנה 4קו

ואחריםאלהכל-גוססעורבהכנרת,מנזריהסלע,
עליהם"אומרוהוא 1בספרולרישום-שיריהופכים

להזכירזה>(בהקשרשעשויבאופןמילים",כמה
אנדרטה.אוקינה,

חייםגלעדמפריחמקומותשמתאריםבשירים
שימושעושהכשהואציבורייםבמרחבים

שלהמרכזיתהתחנהויפות.מקוריותבמטאפורות
ומיואשת:בודדהלאשהמואנשת 1למשלטבריה,
מרובלמות/רוצהטבריה;שלהמרכזית"התחנה

כמהאבל /ונטישףת,ריח-שתןאוטובוסים;פיח

בוקר;כלאותהמעיריםהאפור;באופקתמרים;
התיכוןהיםאחריםבשיריםההתעקשות".יפיעם

היאקברותבביתמצבותשדרתקודש,ארוןהוא

ערירישיחארציים",נוצה"עננישלמקבץ
כשוטההנצח;את"מטרידירושליםשלבתצלומים
שמשהיאהסלעוכיפתעריצה"בטרגדיהשקספירי;
מסנוורת.
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 343גליון

קצרצרותהברקותשלהאי-קובשיריכאןמדוברלא
המקוםתמידברורגלעדאצל 1הקשרנטולות
ההקשרמובןלפעמיםההקשר.תמידכמעטומשתמע

יופיו;מכפילגשם;"ריחהדימוי:מתוךדווקא
לאכוח;לךנותןבגן-ציבורי;חם;אורןשל

לילדיה",אבבוחרת;כאשהקשוחה;בעירמצליח;

צריחהואיפו;באמצעהשעון;"מגדלכאשראו
השלכתשלהישןהמטונימיהטריקבדידות".של

השיראתמובילמה

כולו

הקיבוץהוצאתבית,ביקורמשעול:אגי
עמ' 110 , 2009המאוחד

המעטיםהחייםהמשורריםעםנמניתמשעולאגי
למושגנקראים.גםאלאמפרסמים,רקשלא

המשמעותכזהבמקרהנלווית"התקבלות"
מובנתאיננהשבהחלטעובדהזוהיהמקורית.

מתכוונת(ואיניאנשיםמעטלאשישנםמאליה,

חוקריםספרים,מבקרישירה,למשוגעיכאן
אחרת>,אוכזוספרותיתביצהשוכניאולמיניהם
לאופןבדומהמשעולשלהחדשיםלשיריםהמחכים

רונהשלהחדשלדיסקמחכים 1אוליאחרים,שבו
בשיחות .אלמגורגילהעםהחדשהלהצגהאו 1קינן

גניםעלמפקחתעלשמעתיהאחרוןבזמןמקריות
משעולשלשירהאתשהקריאה 1החינוךבמשרד
'הכל',ועלפיקוחה:תחתהגננותבפני'אווזים'

והוקראאחרמתאלשהוסבשדה,לפנחסזיכרוןשיר

על"מטרפסטיבלשלהפתיחהבערבלוויה.בטקס
אפפהיברושלים,העיר"בלבלשירהב"מקוםמטר",
אלמשעולכשעלתהההריםאוויראתדקהדממה
אלמשיריהוהקריאההערבאתלחתוםכדיהכן
נדירותציוןנקודותהןאלוומרוכז.קשובקהל
כותב.כל 1בעיניומכבדות, 1עברישירעבורמאוד
הסיטואציות"קרובים",נקראיםמשעולשלשיריה

שהואהסביבהעלהכותבשלהפנימיהנפשיהמצב
שימושבועושהוגלעדהזה,הספרלוזהואמתאר

לאופןומתאיםשלולכתיבהטבעישנראה
במציאות.שלוההתבוננות

בנושאיםשעוסקיםשיריםמתרביםהספרבסוף

תיאורישלוביםבהםגםאך 1יותרמובהקיםאישיים
משהולהיות/הפכוחייף;"איךכגון:הנוף,

רמת·שלהרקיע;קוכמוהזיות/צחיחתכליתי;
לבנה;דאגהפרנסה;מצבותז:יפקוד;מגדליגן;

השיריםבכלכמעט ."'הפמשפחהלקיום;אפורה
להתייחסנוהגגלעד 1עצמועלמדברהואשבהם

עצמובבואתאלולפנות"אתה",כאלעצמואל
בקיץ;דוקאאצלף;פורציםאהבה;חסכי(למשל:

שהיהכפיבדידות/נגד"יופי :או 1קוצים"כשבילי
להיותעשויהכזושרטוריקהאףחייף">.כלתמיד;
עצמךעללדברלא(מדועלטעמינסבלתבלתי
לאבדמצליחהאינההיא ,)?"ינא"כעלראשוןבגוף

 .קוראולביןהשירביןגלעדשמייצרהאינטימיותמן
נכתבהזהשהשירירגישורביםשקוראיםבטוחהאני

גסותללאכמעטמעודנת,שירהספרזהועליהם.
שלרגעיםבולייצרביקשמשוררואשרבוטות,או

שאיננהלמציאותמעללהתבלטשאמורים 1יופי
עמוס-דוממיםמרחבלכלבנוגעולהזכיריפה,תמיד
 .במבטוהזההיופיאתשמייצרהאנושיהגורםאת

·:· 

גםהמשלב, 1כללבדרךברורותבהםהמיוצגות
אתומשרתתקין 1בהירתמידגבוה,כשהוא

שיריהותוכנית,צורניתמבחינהבשיר.התקשורת

מצפיםרביםשקוראיםהדברכמונראיםמשעולשל
מחפשיםרביםקוראיםשיר.אלניגשיםכשהםלו

נכתבזה'הרילומר:וכמואיתםלהזדהותשירים
שאנימהאתבדיוקמבטא'זהאועלי',בדיוק

הוא,הזהההזדהותשטיעוןלנחשאפשרמרגיש'.

שלהפואטיקהשלהמשיכהמגורמיחלק 1אולי
משעולשלהחדשספרהקוראיה.להמונימשעול
לקבלהמצפיםקוראיהאתלאתגרעשויביתביקור



הקודמים.בספריםאליהשהתרגלוהסחורהאת
היאאחד'מצדמעט.אחרתבומתגלהמשעול
(חיות,בושקשורוהעולםהטבעתיאוריאתמקצינה
שלחלקםמנתשהיואוויר>ומזגנופיםצמחים,

ביןבמושבמתגוררת(משעולבעברמשיריהרבים
מטבעחיים.בבעלימוקפתובוסתנים,מטעים

רועשת"),פיח"מאורתשיריאינםשיריההדברים,

במשנהאמיצה,בחשיפהמעזה,היא 1שנימצד

אתשלההילדותזיכרונותמתוךלייצגצלילות,
יחידהכבתילדותהשלהפנימיתוהצורההתכולה
הזהבספרנוכחיםלמעשה,שואה.ניצולילהורים

האחדבשניהם.לבקרמוזמניםואנחנובתים,שני
הכמעטשהחוץגרת,הבוהמשוררתשלביתההוא
כלביםשל"טבעי",חוץהואבוהגלוםיחיד

הייצוגכאןוארנבת.דבשיונק 1חתולועורבים,
היבת,שבתוךוהחדריםהרהיטיםעלנסמךהמטונימי

הרשמיםמןאחדכל .לושמסביבוהצמחיםוהחיות
רגשרסיסשלייצוגלשרתאמורהללוהחזותיים

בשירהכותבת.האשהשלהפנימיעולמהמתוך
כפולהבנימה-משעולמנסחת ) 72(עמ''ביתה'

אותנטיתכמיההוספקעצמיולעגאירוניהספקשל
"באהבורגנית:הביתבעלתשלהחזקהחשקאת-

מרפסות;עםמשהוחדש/הכללהבאלהעיף;לה
וילונותקלים;דבריםלהבאאוויר;וכיווני

באריק; ]".[אפרסקבצבעוקירותאווריריים;

נוצצים".רבזיםעםחדש;שלוריח;פרקטריק;לה

השראהקיבלהשכמוהזאת,הדומסטיתהתשוקה
בזה:מסתיימת'איקאה',קטלוגאונשיםממגזין

בשירנקי>".ראשלהשיהיהלהשתין;"(הולכת
ביןהמתחעלמשעולעומדת ) 12(עמ''פסטורלה'

המלחמהלביןהביתבעלישלבמשקהעבודהשגרת
ביתבעלישלהיאשגם(מלחמהשמסביב

תלוייםהבית"מעלאדמתם>:עלהמתעקשים
נוף.//מתלהקרבמסוקיהגדולים·;המאווררים

שלמהקרוואןהאורז;ריחכברנמוגלמטהכאן
מהבסככה".רוטטתהמיוןומכונתהתאילנדים;

למלא /-לקום"זמןהמשק?שלהביתבעליעושים
 / 1לקיפודחלבלברווז;גיגיתלכלבים;מים

 /-ואזהניחוח;האדמה;מןשיעלהלהמטיר;
רותהבמאיותשלהתיעודיבסרטןלמבזק".להקשיב

משעולאגיעלדברים""קוריםפרלובויעלודלק
לצדקטןבית 1משעולשלמשלה"ה"חדרהוצג
נדמהלפעמיםכותבת.היאשבוהמשפחה,בית

הנעיםהכתיבהמרחבביןהמתחכיבית"ב"ביקור

האכזרהעולםלביןמותרות,שלמרחבוהבטוח,
אתנכוחהלייצגלמשעולמאפשראינושבחוץ

משוררת·מעיןנותרתוהיאשסביבה,המציאות

התריס"מחרכימתבוננתומוגנת,שמורהמקלט

ומגבילה.צרהתצפיתמנקודתהמפושקים"
למאווררימדומיםהקרבמסוקישלהפרופלורים

מהנוף,חלקהםהתאילנדיםהפועליםגדולים.תקרה
"מהטרנזיסטור"והעצים.החיותכמומתוכוונמנים

"למבזק"גםוהבוקעים"המשי~רי rל'מאזינההיא
מייצגמבזק,לאאםהשירמהוזה(ובהקשרהחדשות

שניהםבבד>,בדאותהמייצרגםאךהמציאותאת

שטוחבלילהכלכאשר"צפצוף",שניהםקולות,
ממש.לכדימגיעיםשאינםחושיים,רשמיםשל

עסיסעדי

לעזובעלי

~tכ~קף ח~~pז~cז~ךז
:p ;מo/ ע;ן. 

ב..לעזעלי
T --:-

נכrזדרי~עטע;ד

לר w~קב v~~לי~תנכ~ל~י
סר~~ה.עלא;סןו~~ל~לי

לעז.בעלי
T --:-

~ך~לר~ת~ך~ה םר.~~
~ל~ד ~cעל;ת ci ~~~ n~תנכ~יחי wל~גי

 .~~קן~תלי 'tךtי~~י

 .א;סךא;הב י~~
~ךטוט. 9מ; t~:pכ~קףל~י
לעז.ב.עלי

T --:-

המשקשיריבחטיבתשמתגלההיחידהממשואולי
שללסבלשמתייחסיםבשיריםהואהזההספרשל

 1הסאטירי ) 20(עמ'עבודה''מחנהכגוןחיים.בעלי

בשביס-זינרגיצחקשלהמפורסםהאפיגרףשרבאשו
וכלנאצים,הםהאדםבניכלהחיים,לבעלי"ביחס

עובדותמבעירהזההשירטרבלינקה".הואיום
כמשוררתבומתגלהומשעולכאב,שלבמדורה

רקלאשלההאירוניהעגלתאתלרתוםשמסוגלת
שלהקטנותוה~דרוגהעיצובלתשוקותבהתייחס

שלסבלןעלמדברתכשהיאגםאלאהבית,בעלת
בומבקריםשאנוהשניהביתסוללה.תרנגולות

הנדלהילדותה,ביתהואבספרהמשוררתעםיחד
נכונה(כמהבית""ביקורהמחזור .הזיכרוןמן

ממשמעות>שמנהוכמה 1למחזורהזאתהכותרת
פסגתבעיניהואזה,בשםהקרויהספרבתוך

המטונימיהייצוגכאןכה.עדמשעולשלהכתיבה
שלו.והייצוגהתפיסהולאופנילזיכרוןקשור

המתיםומהוריהמילדותהמשעולשלוהזיכרונות
זכוכיתמתוךכמווחדים,נהיריםזהבמחזורנגלים
היכןתהייהשמעוררבאופןמיקרוסקופ,אומגדלת

ולהחיותלייצגאפשרוהאמנםכה,עדהתחבאוהם
מרחקמתוךרקרבהכהבבהירותהילדותחדריאת

מאט

ט. \t ~ י~~

ג..לךליקים 9 ~~ל.אנ;~~ים

רל.ת,ךד cryז~ק~ה
 ר:~~לע.י~ית~~עד
 .tכבוךךcז~~עול;ד n7~~עד
ית. 9ק 9 ~~

י;ז.יד,ע;דט 't ~ י~~

 .~~עול ~c~ףעל~די~ף~תה p vז~
 . nפ;תא.ל

ק.ת. ry ד~~ ר:~ק~ת /o~קי
 .ם:~י.עאש.סד~ק~ה

חדד.בעינים
T •• -· :·:· 

לךל.ג.י~ה 9 ~~א.ל ~~

רל.ת.יז 'tךד cryז~ק~ה
 .קיוךד cryז~ק~ה

קשהאחרים.דבריםעלמספיקשכתבנוואחרי
ולעשות 1המחזורמתוךשנייםאואחדציטוטלבחור
מתוכו.שעולההמרגש,המלא,לרושםעוולבכך
אתכךקראתילאמעולםכילהתחייברקאוכל

ופילטרים.מגננותנטולתוכמעטחשופה 1משעול
מטאפוריריחוקנטולותקצרות,הצהרותכאןישנן

אמת.עלעמידהמרובלהתפקעהמבקשות 1כלשהו
השמימה;בעשן;שעלתהאחותי'עלהקצרבשיר
חייואתשמה;אתדברים:;שנירקיודעתאני

לטובתזיכרוןשלמהלךכלהצדהנדחקתחתיה',
כלאתלמוטטכדיבהשישקטנה,אחתעובדה

ההזדהות,בקסםנשביתיאניגםכאןהספקות.

(אנישליהאישיתלביורגפיההקשוריםמטעמים
בטרםהכיפוריםיוםבמלחמתשנפלאחיתחתחייתי

במדרגשלבעליית 1בעיני 1מסמןהמחזורהיוולדי>.
אליהםמתקרבתהיאלקוראיה,משעולביןהיחסים

והאינטימיותמעולם,זאתעשתהשלאכפיכאן
ריבם,מבקריםכתבושעליה 1משעולשלהמפורסמת

שמהםהחומריםעםלמפגש-של-ממשכאןהופכת

 ·:·כתיבתה.עשויה

בראלכזית

 2009נובמבר-דצמבר
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כריכתועלמופיעהיהיקותיאלידודהשםאלמלא
היהשהקוראלוודאיקרובשפחה,שיריהספרשל

שהעמידהנשיתהדמותדיוקןאחרשוללהולך
השיריםמחרוזתאתכתבהשאשהומשתכנע 1המחרב

שלפניו.הדרמטית

ע,~ת l " :) 33(עמ'שפתי''זעקתהשיר 1למשלראו

~י ryר ;ף~~~~ י~ך~~רחם!/חן! ;ף~ןf~~~~נכי
 ;י~לראשו~ה //!ך.ל~~ל~ךף!ל 't 1~ליף.עודו

qt' י:; תל~~~רוןpד~ל.א~ךךזry ~י~ר~ך~מףת ;י." 
הציפייה 1ההדירןחווייתבפרט-החוויותכלל

העוברעםשיחותללידה,

מעמידות-עצמהוהלידה
עלנשיתדוברתשלדיוקן

הגבריהקולחשבון
המיטשטש.

אםלהילחם;די 1"נפשי
אשהאוואם;אשהלהיות

אתהעמידהמחבראדם":

בעמדתבסיוםהנשיהדיוקן

(גברהגברנגדהתרסה

ומעמידהשיראתכותב

נגדהמתריסנשידיוקן

עמוקההזדהותמתוךהגבר

אשהסע.מדתהאשה>.עם

מילתעלדג.ש(עםאוו~ם
אדםאשהאו>הברירה

נפרדות,כאפשרויות

מבטאתאחת,בכפיפהלדוריכולותהןאיןכאילו
חששלתינוק,הטוטליתההתמסרותמנטלחשש

עצמאית,ישותלהיותלאשהתאפשרלאשהאימהףת

בעתאדםוגם~םגםלהיותיכולהאינהכאילו
 .) 59(עמ'אחתובעונה

האשה,עם(בדיאלוגנשמעכשהוא 1הגבריהקול
הואהנשית.המבטנקודתדרךנשמעהואלמשל>,
קולואתבעקיפיןומבטאהנשיהקולעלמולבש

ה. w ~?ח~:פו~ףיי~דדנ:וי?עמףדהףאל~י q "שלו:
 .) 22(עמ'ח,זרק~י!"ס:ה!

אמנםסיפור:המספרשירכאןישהז'נרמבחינת

אידיליה,שלאובוודאיבלדהלאפואמה,זואין
האלמנטיםמרבבושיששירזהוואף-על-פי-כן

מתחדמויות,עלילה,רקע,הסיפור:שלהעיקריים
ומלודרמטייםדרמטייםיסודותשיא,לנקודתעולה

 .בסופוהמתחוהרפיית
סיפוראתהמחבריצקשלתוכההצורהמבחינת
מעטשמזכיריםקצרצריםשירבתיאלוהעלילה,

עלכותבהדברבפתחהמחבר(גםהייקושירי
כאלהאינםכללדברךאךשיריו>עלההייקוהשפעת
וצורתמונולוג,ברובםהםשפחה""שיריממש.

תוךהפשוטההגלויההאמירההיאהעיקריתהבעתם

נבחנתהאדם"מסת

והגשר"הלבבשברון

הוצאתשפחה,שירייקותיאלי:דוד
עמ' 96 , 2008צבעונים

-;-- 1 . ..... , ,....."" '/ ' f c)'- - ·· ~1 

~ ..... 
.·~·· 1 · . h ... ;/lנ /JJJJJi . ~ 'IT'i ' ;;ו 'f"ן,; 

·. ;.~-J . ~, 11/!'M , 

! .•• ·~ ... 1 '·'''•, : ... -~ .i ~ '7 י. -..~-l ~~ j 
i ~ w;;,y . _ 
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 343גליון

לעתיםמתובלתומשנאית,תנ"כיתבלשוןשימוש
האגדות.בלשון
שפחה""שירישלהז'נראתלהגדיריותרנכון

העומדיםכשיריםתהיההספרבחינת .שיריכמחזה

אהבהסיפורמספריםוביחד 1עצמובפניאחדכל
הבמה.עללהציגושניתןודרמטיות,מתחטעון
אהבהבמסעשוניםשלביםמבטאיםהספרשירי
ח Qנייקותיאליהגבר.בחייוגםהאשהבחיימייסר
הריוןהנאמנות,מידתלזוגיות:ביחסקשותשאלות
לרובועוד.הנישואים>למסרגתמחוץהואאם(בפרט

מתיימרהמשורראיןבספר.תשובותאיןהשאלות
וכלהקיום,שלהסבלאקזיסטנצייתאתלפתור
ותסבוכתסבלמתח,גוררמסויםקושישלפתרון

דרמטית.לעלילהכיאהנוספים,
ךך·אמירההמשוררמצייןהספרשלהשיאבנקודת

האנושי:הסבלמןלמשהוהסברבהשישמשמעית,
ליצורשתפקידו 1לאמןביחסארס-פואטיתאמירה

אמירהבבדבדאךהעלילה,אתולסבךהדרמהאת
בחייהם,עושיםהםשכךהגיבורים,שלמודעת
המספראמןשעושהכפיידיהם,במואותםמסבכים

סיפור.

 1המרלגורלםהגיבוריםביןהשוויוניתס~שםחלוקת

מתבטאתאהבתםפריולארנוןהאהבהלהרס

~צורה.והןהדבריםבתוכןהןשבדיאלוג~משוואה
וכךזהים,משפטיםמהםאחדכלבפישםהמחבר

 :> 72(עמ'דבריהםביןמוחלטתזהותיצר
(הוא>(היא>

fיר? w7r ם~~~ס ?ף~ wף? ם~~~ס
~:דרןפונכי ry ~ "לףל.י~:ןףןפונכי ry ~לףל.י
 ?ך~ז~,ע ry~לףם ?ך~זנכ,ע ry~לףם

השקפהעלמרמזבצורה,ובלשון 1בתוכןהשוויון
הזוגיתבמערכתכיהגורסתהמינים,ביןשוויונית

שלמוטיביםמאשמה.פטורואחדם w ~אחדאין
העלילהאתגודשיםהזוגיותבתוךובדידותהחמצה
 1לגרבבניגודלאשה,אולםטרגי.ארנוןשלבאווירה

יותרגדולסיכוילהיש~דלה.בלתיחיףתכוחיש
ולבנותבההגנוזיםהכוחותאתלגלותלהתאושש,

לאחר''נישאתשירמןשעולהכפיחדשים,חיים
גרעתילאעברי;בעזבי /ה:פל":פכלות :) 88(עמ'

 "~.:ף~ז,~~ /ת v ~דמף·ת= ת~~ופ:~~ י~~~ /.מונ:וי~ל
האדם"מסתהאשה:מציינתהשירשלבהמשכו
 TTT-- ."ר IJ ~ Wרסל.ב/~~~רון ;ת~.ח~~

חייהאתלשקםמחליטהא.הי .במבחןעומדתהאשה
~ך 9ההתרתטמונהכאןחדשים.חייםולבנות
ומאו.בדןנוספתמטרגדיהניצלתהגיבוריםועלילת

העובר.שללזהנוסףחיים
במוטיביםוגםבסמליםלהשתמשמרבהיקותיאלי
הכמיההכסמללסוגיההציפורלמשלכמוחוזרים,
וייסוריה,האהבהלמכאובימעברלהמריאלחופש

כסמל-המטבעהגיבורה.שמחפשתלביתגםאך
על~לזרקהגורל"בהבלדי;החיים:לגורליות
שבראשיתזאתהססנותלשובו?"אמתיןמטבע./
ואלהסתבכותהאלהגיבורהאתתובילהעלילה
נטישתאתמעציםהרכבתמוטיבהטרגית.ההחמצה

"עזבתלשובו:והאינסופיתהציפייהואתהאהוב
לךחיכתהומירכבת;תחנתבכלבוניה;נערה

גנךמשה

הגשרעל

הנהוהסת;בבתי,הגשרעל
--.'' .'' ' : -: • -T T 

ב;~~יול Wפ·ד 9 ~י~~~םה~נ;~ץ
-אשירמה-חשבתיאז-השמים
 ' T T ·:ז- T ·-ז-

~ g 9~ל~ר~א~דry ליוד~~' 

 .ךק"ךפ;ך p:~רלר~לי ם:~זr~ר
 .ין~י~~rזק"ך~י~ך~ךז:רי,ב"ה

ך"שחגושלהפכוגםהשמים
 T : :ד- ·-ן-

 .מעליה"בואכזרימא!זם,
: -•• : -: " T T •• -

ה~ע;ךד!קל~ל~י:~אןס~ל ,~
:אוש:.~ר~ע;ל~נוrזב"לא"ל

 .מ;_ךד ~rהואס~ןם , rלזpבז~ין

קךrזקים- א~-ט~ ~rשוב ם:~ wל
ב;כביםשלך"ואינספשםמדחנים

."' : ' T T : : ' ' : ·; T ' 

 .םיב;:~ךשוב~ךלקיםחםלזp~סם

נונכרז:ו ;ך:~ר~"עלוגם: ,) 19(עמ'הבאה?"בתחנה
w רי~הןה 9 ~~ 1תוסה /~ק~לת 1םo/ i ה~~~?עי 

 .) 46(עמ'שבה"אינrזלביתiד/ףלעולםמגיעה;

הםהאהבהי wיגבגילום Tם~י,והא Tהכלא ,השבי
מרבהשהמחבר 1ספרדמשירתהנטוליםמוטיבים
בסיפורהדרמטיותאתמעציםובכךבהם,להשתמש
להשתמשהמחברמרבהבנוסף,האשה.שלהאהבה
לשוןעתיקים,לשוןברובדיובמיתוסים,באגדות
ריבויואגדה.מדרשלשוןמקרא,לשוןמשנאית

נהוגשבו 1הפוסט-מודרניבעידןהפיסוקסימני

בשירה,חלקיבאופןבהםולהשתמשלהשמיטם

 .בספרשהוצגהדרמטיהשיריהמחזהאתמעצים
השוניםהלשוןרובדיאתגייסשהמחברלומראפשר

מהבנליותולחילוצהדרמטיתעלילהלבניית
הז'אנרבאמצעותזאתמוחמץ.אהבהשבסיפור

דרמטיסיפורלכדיהמצטרפיםשיריםשלהייחודי
הטרגייםהיסודותאתהמעצימיםמוטיביםובושלם,

שירישלהדרמטיתהשירהצדדית.החדבאהבה
בעליותיהכובשתמתחרווייתעלילהמציגהשפחה

 ·:·ובמורדותיה.

אברהם-איתןחלי



והבשורההבשר

קרבה(איןלזיתןאבישלהשירהספרישלושת

הליטאיהמוצאמניח,אנימלדב'בינינו'משפחתית
(גווניםעשראלכזרך .אבותינו>שלהמשותף

והיום, ) 2008(גווניםאלבניכרחובהכית ,) 2007
טרילוגיהמהווים • ) 2009 ' 77'עתרן(ספריונורא

ספרושללאוראלהבימיםצאתועםשמתבררכפי
לחשיבהמצייתיםהםטרילוגיהבתורהשלישי.

יותר(ישהגליאניתדווקאלאודיאלקטית,
דרךעללחשיבהכלומרכידוע>,אחת,מדיאלקטיקה

סתירותיה.מתוךהאמתלבירורשנועדההשיחה
הראשוןהספרלמןכברדיאלקטיתשירתוואמנם
כלאתשהשליםלפניעודשבו'הבודדהשירולמן

השלושה.
"."ותודההראשון:בספראם''שפתבשירלמשל,
הפועם;לפההחלבמעבהניקתני;עבריתלאמי;
(עמיהאין"שפתאלהביאני;תוכולאבי;ותודה

הזהותשפתכלומראם,שפתהיאהעבריתבעוד .) 57

האין"."שפתהיאהאבשפתהרישלו'והמהות
וביןלאבהאםביןוביהמניהסתירהזוהרילכאורה

גםאשרובונהפורהסתירהשזואלאהשפות,שתי
 .השירשלודיוקוחריפותואתמעצבת
 ' Gillete 'השירהיאהשניהספרמןנוספתדוגמה

היהודיהזקןאתמרגן;אניערבכלגילוח:שעניינו
מושך / "./עתיקהאבולוציהנגדנלחםשלי;

סבא·רבא;שלמהזקןמהאלבום;ישנותתמונות
בדרךהופךהגילוחתהליךאצלי."עודיצמחשלא
תלמודית, " gilleteל"מסכתמסתבראאיפכאשל
אחרישו"ת/אפטרובא/אבייהוויות;"קצףל:
הגילוחאקטדווקא ,כלומר .) 5(עמ' " shaveה·

דתית,אנטיהתרסהשלמעשהשהוא(ג'ילט>בסכין
מבטללאאבל·מסורתי'הדתיהעבראתאצלומעלה
מדגישות(אותובהווההמודרניהגילוחמעשהאת
ואנגליעבריבכתיבהאנגליותהמיליםגם

דימוייםהזוהגישהמולידהכאןגםבו>.שמשובצות
וברורים.חזקיםשידיים

כמכלול'הספריםאלהבודדיםהשיריםמןנעבוראם
מורכבת.דיאלקטיתחשיבהנשמרתבהםשגםנראה
שמעידיםכפיירושלמיספרהואעשראלהדרך
אורוחניתבהכרחאיננהשלוירושליםאבלשיריו'
בשירזו.שלהיפוכהלאוגם(כמצופה>קדושה
נכתב:החיים'ומשמעותירושלים'רחובותאופייני
ג'ורג'/קינגלרחובהנושקמימון;בןברחוב"רגתי
לעמקהסמוךהמודעי;אלעזרברחובגרתי

הקורץטוביה;זיכרוןברחובגרתירפאים."/

שגרתיהוא;מכלהמענייןאולםמשה,/למזכרת
בירו·שלם".אילת/ברחוב

דווקאלגוראפוא,צורך'איןירושלמילהיותכדי
מימון'(בןמסורתייםיהודייםשמותבעליברחובות
עציון·גבר;היא"אילתדווקאוכדומה>.המודעי'
בהמשך'כנאמר 111קוהלתהואשלמה;המלךשבנה
מחברבזל~ותוהמלךשלמה'וכןאותוהמעניינתהיא
אבלהתנ"ך.ספרימכלהספקןהספרקוהלת,ספר
בשירהדובראיןנוסף,דיאלקטיבמהפךכאן'גם

הבלים'/'הבלאומר"לאולקחו:קוהלתאחרנסחף
דבר'סוףכך:;רקאומרהבל'/'הכלאומרלא

 1לד•תאב'רnוא •-הו
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שירים

תזכור;השפהואתהנח;הדבריםאתנשכח;הכל
 .) 41(עמ'האדם"כלהיאכי /

דבר"סוףבמשפט:כידוע,מסתיים,קוהלתספר
שמורמצוותיוואתיראהאלוהיםאתנשמעהכל
שהבלאומראינוהשיר .)ד"י(יב,האדם"כלזהכי

נשכח""הכלאומראלאהבל,שאיננולאוגםהבל,
אםכיהמצוות,לאהןולזכורלשמורשחשובומה

כלהיאכיקודם>,בשירנתקלנוכבר(בההשפה
האדם.

ממנייןעוברהואשבולכאורה,אורייתבשיר 1וכך
ולקוהלת,המלךלשלמהבירושליםרחובותשמות
העירלאלמדי:רדיקליתלמסקנהבסופומגיעהוא

אלהכלממילאשלה,ההיסטוריהולאחשובה
משוםלבדה,השפהאלאמתאבנים>,(אןנשכחים
חיה.יצירהשלכלישהיא

ספרהואאלבניכרחובהכיתהשביספרובמקביל'
חיזובעיר(גםעליומעידששמוכפיאביביתל

בהכרחאיננהאביבתלאבלשנים>,מספרהמשורר
שלהיפוכהלאוגם(כמצופה>וחומרניתחילונית

"האנטנות;כותב:הואהשמים''אלוהיבשירזו.
תהילתך;שריםהקולטים;כמוך;מיאומרות

העירלדממה;מבעדשמך;אתמבעבעיםהדוודים;
 .) 8(עמ'נורא"רועשת/

שלהבתיםגגותעלוהדוודיםהקולטיםהאנטנות,
"אלוהילדבראדישיםאינםהזו'המכוערתהעיר

ההקשבהשללדממה""מבעדאםגםהשמים"'
הרוחניותכלומר'נורא".רועשת"העירוהתפילה

היפוכה.ואיננההארציתההמולהאתמבטלתאינה
(האנטנותאליהםרומזשהשירהפסוקים :כןעליתר

כאדרכמוכהימיהוה,באליםכמוכה"מיאומרות
תהילות"נוראתהילתךשריםוהקולטיםבקודש",

עלישראלובנימשהמשירתלקוחיםפלא")עושה
השמים""אלוהימתוארשבהטו>(שמותסוףים

מורכב:זהמסרגםמלחמה",איש"יהוהבתור
(התלהרוחניותאבלרוחניות,חסרתאינההחומריות

לוחמניתאלאדקה,דממהבקולאינהאביבית>
ורועשת.

השלישיבספרנפגשיםהללוהניגודיםכלוכך'
"ונתנהתפילתאתמהדהד(ששמוונוראהיום,
בהכרחלאהכיפורים>ויוםהשנהראששלתוקף"

כלקודםאלאגואלת,בסינתזהלהיפתרמנתעל

מכנהשהכותבבמהאלהמולאלהלהתייצבמנתעל
ספריולשניבניגודהנכחה.אלי>(במכתבבלשונו

קונקרטייםממקומותהיוצאיםהראשונים,

יותרהואהשלישיספרואביב>,תל(ירושלים,
תפיסתואתלסכםעליושמוטלכמי 1הגותי

השירהואזומגמההמבטאיםהשיריםאחדהמושגית.

 :כ"ויטבאיובלפסוק(הרומזאחזה''מבשרי
לשוןעלההסתמכותאלוה".אחזה"ומבשרי
הכוללת>.השיריתמתפיסתוחלקהיאהמקורות

הבא:בביתנפתחהשיר

הבשר

הבשורה

ואני

אתמיליםבשלושהמציבמובהקדיאלקטיניסוח
מזהזהנגזריםאשרהנוכחיםהאלמנטיםכל

בצלםנבראשאדםמכיווןזה.עםזהומתעמתים
מבשרולחזותגםיכולהואבז>א(בראשיתאלוהים
להביאקשה .בהמשךהשירשעושהמהוזהאלוה,
בתיםשמונהבנוישהשירמשוםמסודרציטוט

אותםלקרואשישטוריםבשניארבעה>(ארבעה,

השני:הביתאתלמשל'ואופקית.אנכיתבמקביל
הביתמוללקרואישעוניי"אתאחזה;"מבשרי
הביתואתכוכבך":אחזה;"מבשריהשישי:

וטרחה"וניקוי;בישול;צריך"הבשרהשלישי:
סכין;להב;צריך"הבשרהשביעי:הביתמול

עונייך"אחזה"מבשריהרביעי:והביתהשחיטה;

אתה".זה .אבשר"מבשריהשמיני:הביתמול
שלובבשרואדםהתבוננותשמתוךהואהעיקרון

אלוהיו:ושלעצמושלשוניםהיבטיםעללומדהוא
בשרכאהבה,בשרכמאכל'בשרכגוף,בשר

"מבשריכילומרניתןאחרות,במיליםכבשורה.
הבשרנפגששבםהמקריםאתמתאראלוה"אחזה

הנצחי>,(המוחלט,הבשורהעםהמקרי>(היחיד'
באני.מתקיימיםשניהםכאשר

ההגותיתבמסהוכןבשירתולזיתןאביחותרלכך
לקוגניציה"אתיקהבין .נצחיים"חייםשפרסם
כאןבהלעסוקאוכללא ,)'מע 80 , 2008(כרמל

 :ציטוטיםכשכיואסתפקבהרחבה
יצלצלשנולדנו'בשעהבמקרהשצלצל"הפעמון

בכיכריצלצלהראשונה,לכיתתנוכשניכנסגם
ישיבתבשעתיצלצלבחו"ל'בביקורנוהומה

הראשון.ילדנובלידתשנחזהובשעהההנהלה,
(עמ'בנו"תלויסיפורואבלמקרהאותוהמקרה

מתנערים"אנחנוקודם:עמודיםוכמה .) 41

לפניעצמנומציביםובכךשבגורלנו'מהארעיות
הבחירהזאתמהמקרי.האוניברסליאתלחלץ •הכרח
לחלץשבאפשרותנומהזהנכון'יותראושלנו'
 ,)'מע 38 (ממנה"

נוסף:פרדוקסבלאזורשימהלסייםאפשרואי
הפרטיקולריבמקרהלאהואבשירתוהאוניברסלי

ביםושיריםוכן 1באושהוהדוגמאותכל .היהודי
שלאלומרכדיזאתהמקורות.בלשוןרווייםאחרים,

לתפוסאפשרשאיאלאהשניים,ביןחיץשאיןרק
העולםדיאלקטית,ובהכללההשני.בלאהאחדאת

שלהלשוניבעולםמוצאיםהתבוניוהעולםהרגשי
ואתשלהםהמרביהתואםאתבחר'שבההשפה
 ·:·כותבם.שלהייחודיהביטוי

לזיתןעמוס

 2009דצמבר-נובמבר
1 1 



ןוםיזן;זר

שללשעהשיחות

כלכליתמצוקה

השדה,שושנייגידומהקירקגור:סרן

 , 2009רסלינגהוצאתאיתן'מריםמדנית:
עמ' 148

שנחשבהדניהפילוסוף ) 1855-1813 (קירקגורסרן

הקצריםימיובערובכתבהאקזיסטנציאליזם,לאבי
בעקבותשונים",רוחבהלכיבונותשיחות"שלוש
אתלראותלצאתהאדםנקראבה 1וממתיהבשורה

קוצרים"ואינםזורעיםאינםאשרהשמים"עוף

עמלותאינןהצומחות,השדהשושני"אלולהתבונן
האדםאתללמדהשיחותשלמטרתןטוות".ואינן
דאגה.ללאחיים

קירקגורמשתמשבדבריו

 1ובמתימהכתובבמובאות

רעיונותיואתלהעמיקכדי
אמונתושלו.הקיומיים

אינהקירקגורשלהדתית
הנוצריתלאמונהדומה

מתפיסהנובעתאלאהרגילה
מעמיקהאקזיסטנציאליסטית

מתפיסהבעיניוהגבוהה-

-רציונאליתפילוסופית
עלשעמדלאחרשפיתח
הפילוסופית.החשיבהמגבלות

שמציעהביטחוןתפיסתגם

מןבהרבהעמוקה 1קירקגור

הא·התמימה,האמונה

בכתביהמוצגתרציונאלית,
בבסיסהנוצריים.הקודש

לאדםכיההנחהעומדתהגותו
קירקגור,שלשיחותיוחייו.דרךאתלבחוריכולת

תפילהפילוסופיה,פרוזה,יבןנעות 1מסותיוכלכמו
 .ביופייןהנפשאתהמענגותושיר

מעגלישלושהמונההדניהפילוסוףשלמשנתו
מעגלדתי.ומעגלאתימעגלאסתטי,מעגלקיום:
הואבהםשהדגשבחייםמאופייןהאסתטיהקיום

הרווייםהאנושיים,לצרכיםמיידיתבהיענות
שבכלההנאהאולםרבות.ובעוצמותבהתרגשות

תחושהעולהשלאחריהחלוף,בתהיאפיזיתחוויה
הצורךוגוברהולך 1וכךסיפוק,ואישובעשל

הפיזיותהחוויותמינוןובהגדלתההנאהבהעצמת
שעמום, 1תסכולהמביאתהליךזהופעם;בכל

מעגלזאת,לעומתשחורה.ומרהייאוש 1דיכאון
האישיתההתנהגותבבחינתמאופייןהאתיהקיום

לחובהבהתאםוכלליים:תבונייםעקרונותפיעל
כאילולפעולקאנט,פיעלהאדםשלהמוסרית

לדעתטבע.לחוקיהיהפעולותיושלהמעשיהכלל
בדרךהגלומההמשמעותתחושתחרף 1קירקגור

היכולתאיעקבאשמהתחושתנותרת 1זוחיים
להתגבראוליניתןמלאים.מוסרייםחייםלחיות

לעמודמהכישלוןשנובעת-האשמהתחושתעל
עצםאךטובים.מעשיםבאמצעות-המוסרבצווי

השהדשדשנייג'י'ודiמ:ו
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אתמובילההאשמה,תחושתשללהקלהההיזקקות
חייםדרךעבראלהאתיהחייםממעגללחרוגהאדם

קירקגורבידיהמוצגתהאמונהדרךשלישית:
אחתחובהנדרשתהללובחייםהדתי.החייםבמעגל

וצדקהכפרהתשובה,האל.שלמצוותיוקיום-
האשמהרגשותלצדלחיים,משמעותמעניקים
 .תמידאותנוהרודפים
אתסותרתאינהקירקגורשלהתיאולוגיתהאמונה
עלהביקורת .וציניחריףתרבותמבקרהיותו

ההתמסרותהדתיות.אמונותיואתתואמת 1האסתטי

שכלבכךעמוקהקיומיתבהכרהמקורהלאלוהים
הקיוםאינוהאנושיבעולםהאדםאתהסובב

משמע,אשליה, 1זמניסיפוקהואאלא 1האותנטי
אמיתי.קיוםלא
אתייםחייםשלזותובעניתעולםתפיסתרקעעל
מהבספרדבריו 1הכלהקרבתכדיעדאמונהושל
שרקקה.נפשעליכריבביםהםהשדה,שושנייגידו

הדאגהמקורותאתלחקורמעמיקקירקגור
הכרהמחוסרנובעיםהםכמהעדומראההאנושית,

המטאפיזיובערךאדםשבהיותבמופלאותקיומית
היחיד.של

המוכרבאופןדאגהחסרילחייםמתכוןבדבריואין
הטפהלאואף 1קרנגידיילשלמדרשומביתלנו

הטבעיים.הרגשותעלהמתעלהסטואילקיום
תמימהלאמונהדתיבסגנוןמטיףאינוגםקירקגור

כשםהרעהעל"מברךבבחינתהדיןקבלתשל
בדרךליווילאדםמציעהואהטובה";עלשמברך
 1זולדרךההיקלעותשעצםמלמדהוא .דאגותיו

השכילשלאהאדם,שלמוטעיתבחירהעלמעידה
ערכיםשהפניםהנכונה,הווייתואתלהפנים
אנוש.כבןהאלוהיתראייתואתשמעווריםמוטעים
שורשיקיוםשלאופןהמיוחדתדברכומציגקירקגור
נוסקהרוחניבייחודוהמכירהאדםשבו 1ואותנטי

השדהשושניכמובאדמהומושרשהעוףכמולשמים
רקובהתקיימותםביופייםהמדהימיםהברפרחי-

יחכם,לוהאדםאנוש.בידטיפוחללא 1האלבידי
בבניתלותיוצריםהסביבהמןואהדהשטיפוחיבין
החברתיתלהשוואהפתחופותחיםחלוףבניאדם

החיים,שלהבסיסיהביטחוןאתמערערתזוהמזיקה.
האלשלרצונושנולדתי"שבכךההכרהאת

שאתקיים".

האינסופיתהעוצמהאתאלובשיחותמגלהקירקגור
שהואבאלוהים 1לאמוןהראויביחידהאמונהשל
הפסיכולוגיהשלפניבעידןהאנושי.הקיוםסודגם
האב-שבשמים""אבינורקקירקגורבעבור-

-השוואהוללאתנאיללאאותנוומקייםשבראנו
היותועצםלנכונותהפנימיהאישורמקורהוא

 .הדרךולצדקת
משלבהשדהשושנייגידומהבספרגם 1כדרכו

להמחשתמטאפורותקצרים,סיפוריםקירקגור
מעוררתומודדת,המשווההסביבה .רעיונותיו

לאנקורבעיניודומה-ביחידוהתחרותיותהקנאה
שלהקיומיביטחונהאתלערערשמצליחאכזרי
עדממקומה,מרצוןלהיעקרותהעדהשדה,שושנת
 1האלשלהקיוםמתנתאתלקבלהסירובלמותה.

ניחומיםאויבתו.האהדה,אחרלחזרלאדםגורם
כי 1קירקגורבעיניחלוליםורע,חברשלארציים

פניעלהמאושרשלסמויההתנשאותבהםיש
ההשפלה.מןבהםישהמודאג.

מזמינו 1אליומבטולהשיאלאדםהקוראהשמיםעוף
עלהאלוהיתנצחיותואתולזכורעלאללהמריא

שהיאדאגההזמניים.החומרייםלצרכיםהדאגהפני
בבחירה.אליהנכנסשהאדםקטנוניות,שלמלכודת
להתחרותרוצההואאלוהיםתחתלחסותבמקום

בזכותכלכליבביטחוןלזכות 1אליולהשתוות 1בו
עצמו.

בחלקך",שמח"אדםקרויה:הראשונההשיחה
כמואחדמצדאדם",להיותנפלא"מההשנייה,

מןאך 1ועיניופניולשאתלאןלדעתהשמיםעוף
עוףכמולאשכן 1ייחודואתלזכורגםהשניהצד

כצלמואלוהים,עםיחדויוצרעובדהאדםהשמים,
כירגעילסיפוקולאשוואלצורכילא 1וכדמותו

וקיום.למחיהאם
שמובטחהמבורךהאושרעלהיאהשלישיתהשיחה
מלכותאתלראותבוחר.להיותהאושרלאדם,
ומאכזב.הדועךבנגלה,ולאובנסתרבנצחיאלוהים
שלכלכלית,מצוקהשלקשהלשעהיפותשיחות
שנוטלותורייטינג,תחרותשלאינסופית,צריכה

כףמחיאותללאגםכשלעצמושבקיוםהאושראת
 ·:·תהילה.וללא

קהתחנה

ספריהובמגדר.היהדותבמדעיומרצהחוקרתקהת,חנהד"ר

להתחדשותמהנגשות-ויהדותפמיניזםלאחרונה:אורשראו
אידיאה-לנשיםתורהתולמודהביטחוןמשרדבהוצאת

אילן.בראוניב'ביהדות","האשההסדרה:בתוךומשמעות,

באווירהשרפהכשריח

אמת,לומרהזמןעכשיושטרנברג:חני
עמ' 128 , 2009גווניםהוצאת

לומרהזמןעכשיושטרנברגחנישלהשיריםספר
רגיש 1אמיץבקולהמאיר 1אישימסעמתאראמת
הספררבים.לאנשיםהמשותפותחייםחוויותוברור
גםועוסק 1כאחדוהכלליהפרטיהזמןבתוךניצב

קשריםסבךשלבהתרתו 1מהעברפרידהבתהליכי
אנשים)וסתםילדיםזוג,בניהורים,<עםאישייםיבן

רגשותמנעדבהקיפווהשלמה,אהבהבפיוס,וגם
בהומורמציאות,בוחנתבעיןשימושתוךרחב,

ובחמלה.ברגישות 1עצמי
מתפשרת,בלתיאמתשלפתרוןתובעהאישי

המשוררתמצליחהשמתוכהשתהיה,ככלמכאיבה
המורכביםיחסיהארוכה.ולעצמהלנולהעלות
כרעיהאהבתהוחשבוןדיןהוריה,עםוהנוקבים

ולבחוןבמעשיולפשפשהקוראאתמדרבניםוכאם,
"עכשיוכיכעת,עומדעצמוהואבוהמקוםאת

אמת".לומרהזמן
החייםשביןהמרחקמןנעשהבהוריםהעיסוק

שלממושךתהליךמבטאיםוהשיריםלמתים,
הזמןאיתם.שלההקשרמהותאתלהביןניסיונה



שטדגנדגחני

אמתלומרהזמןעכשיו

נשימהאורךומאפשרלנורופאנדמה,כךבשיריה,
אופיוסלהביאשתוכלרגשיתופרספקטיבה

(עמ'לאמי''קדישהמרגשיםהשיריםבאחדהשלמה.
מקרבהעובר;"הזמןלאמה:המשוררתפונה ) 11

מתאפשרבחייך;ממנישנבצרמהאלייך;/אותי
עלמונחתידהאתלחושממשאפשרבמותך".לי

כמולי;ומתגלההולךהנעלם"חלקךהז:tם:כתף
מלאהתהיימעט/עודריק;ניירעלסתריםבכתב

כאורותאירימיעוט;/שוםבךיהיהולאלגמרי;
קודםשהארתכמובראשית/ימישבעתוכאורהחמה

סבךלתמללמצליחהגשטוננוחבי 11 •פגימתך
ביןרבותיחסיםמערכותהמלוותוסתירותרגשות
שאלותעםנותרואמןמותשלאחרלבנות,אמהות

להביעביכולתה .לסגורשישומעגליםפתורותלא
עזורצוןואהבה 1מחדשהוחמץמהעלכאב

מאידך.להתקרבות,
לומוקדשהספראתהפותחהשירלאב,באשר

סיזיפוס'אבי':בפשטותונקרא

עולהחדש;משה / 1מודרני
עשוימדרגותבגרםויורד

לוחותבתיקונושאמתכת/
בהןשחקוקהאבן;שלשבורים

'אהבה'",המילהפעמים;עשר
נכתבהוא .שיפוטיאינוהשיר

ומציירועצב,חמלהמתוך

אפשראבודה.מעטדמות

הכבדההילוךאתלדמיין
שבתיקואלוהלוחות,ממשא
האב.שלשבלבוואלו
אתקוראיםכאשראולם

 ,) 18(עמ'בתמונה''התבוננות

"אמרתמשתנה:הפרספקטיבה

חלומות,/לאדםלושיששטוב
ונתליתויתרת,שלךעלאבל

מעולשחרורשופרות".מזבח,בקרנותכמובשלנו;

קשהוהקריעההאב,מותעםרקלבואיכולכזה
הרחקהקרההרצפהעלנפלתי"כשמתומהממת:

שניםשעות,/דקות,שניות,כךושכבתיממך;

ולהריעלעמודיכולתישלאעללי רצ/"./ארוכות
וניגרתי.;/שהתפוררתיעלליצרולחייך.;לך
כובדכאןמוחשיםהיטבאצבעותיך".ביןיבשחול

אומץגםאבל 1בארנוןהעצובהההכרההפרידה,
"לאבשמם:לדבריםלקרואהמשוררתשללבה

ולחייך".לךלהריעיכולתי
עוצמהמבטאתהספרמןהעולה;האשההבתדמות

עומדתהיא 1בעברכחולשנירגהאףהסדקים.למרות
לאמתלהאפשראיכיהבורגים,בחייהקומהזקופת

לאוריוצאתוהיא 1בסתרקומה,בכפיפותשתיאמר
הזמן.עכשיוכימשמע)(תרתי

פוגשיםאנומהםוהחלמהכאביםשלפןרקלאאך
לטבעובגופהבנפשהמחוברתהכותבת .בספר

מביעהושוב,ברגשותיה,ומדייקתאוהבתולסביבה.
'אניבשירה·קץ.לאיןנשית 1כאחדורכותחוזק
מיםאליך;כמובאה"אני :) 62(עמ'אליך'באה

ההריםאיך"ראהובהמשך:מים"אלהבאים
הםאהבהמרובאיךמתעגלים,/מתקמרים,

 / 1התערבלתי 1נזרקתילפנים ]".[עצים;מצמיחים

דקמקלסביבנאספתיורוד./נצבעתי
אצבעותבי;פרעההרוחכךאחרמאוד./

באה[."]כשאניכלות;עדנאכלתימשכו,;
גשם".כמינצחית;עתיקה,רעננה,אליך;

רכות,המסמליםכמיםהיאהזהבשיראם
 5מס'שבשירהריחיים,ומקורנשיחום

מוחקת"אנינכתב: ) 30(עמ''פרדות'במחזור

 ]".[סלע.;שוחקיםשמיםכמואותך;
חוטכמודרכך;אעבורלאוויר;כשתהפוך

;אצאבשמים,לסילוןאהפוךמחט;קוףדרך
לחופשי".
סבלנית,חזקה,היאכאןהמגולמתהנשיות

כמעטחייםוחוכמתניסיוןומבטאת

הכוחסלע".שוחקיםשמים"כמוטאואיסטית:
האינסופית.העקבית,בשחיקההואשבחולשה

במשהוהצורךמענייןאוויר.רקשייוותרעד

ל"קוףמדומההגברזאת:בכלקונקרטי
העוברהחוטוהיאמחט",

כמוהלאה;וממנודרכו
כאילוהתבגרות,בתהליך

אתלראותביכולתהאין
לאהואאםשלה,החופש

התמהיל .לעומתוגדרמר
שלעתוחום,רוךשלהנשי

לעוצמהיהפכוהצורך
לדמותאופיינישקטה,
חנישלבשירתההנשית

שטרנברג.

כמימתגלההמשוררת

טוב.להעושהששקט
המסומלנפשישקט

אטית,בהליכהבשיריה
השלמהמדודה,התרחקות

לההמאפשרותוקבלה,
בעבר.אותהשאפיינוובריחהמריצהלהירגע

משתנה./שובאניספק"איןלמשל:כך
ואנילשמים;לעוףצורךיותרליאיןעובדה:

האדמה"פניעלשתייםעלבהליכהמסתפקת
הבכורה',בתישל 1ה·והולדתהליום('שיר

שלאחרונותטיפות"להשיראו: .) 45עמ'
ולשובלאלסקה)/כךלשםלנסועצריך(לאפחד;
בית',('עבודותלמהר"בליבנחת,הלאה;ללכת

 .) 49עמ'

שטרנברג.חנישלבכתיבתההומורישזאת,כלועם
במקומותהמפוזרהחלקיםהארבעהבןבשיר 1למשל
ההתרגשותהספרים'.להוצאת'בדרך 1בספרשונים
סיוםשהואמשיריה,נוסףספרהוצאתלקראת

מהולהבתנועה,תמידהמשוררתכיכאחת,והתחלה

השלישיהבית ,' 4הספריםלהוצאת'בדרךבהומור:
הכרטיסיםמוכרתלקופהמגיעה"כשאני :) 52(עמ'

שקיבלתייודעתודאיהיאלקראתי.;פניםמאירה
הואוהכרוזהספרים./מהוצאתמשמחתהודעה

ליומאחלנסיעתי;עללימודההואעובדה: 1ידידי
נעים".יום

שבהוצאתהמתסכללהיבטהיטבמודעתהמשוררת
'בדרךאחר:משהולעשותלהמתחשקבעצםספר.

כאלה,/"ברגעים :) 36(עמ' ' 1הספריםלהוצאת

אלזןאבזז

לרעיה

יי wל

הושאמולשלוי;שבאני
:-• •• T •• -:· :· 
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לעשותלימתחשקבאוויר;עדייןהשרפהכשריח
לקבוצתלהצטרףאו;לקומוניסטיתלהפוךמעשה:;

עבספרלכתובאואך;ערביותיהודיותנשים

ללכתהיא"./המעשיתש"האפשרותאלא 11כרס."
ספרים".להוצאתשיריאתולשלוחלדואר
הספק:מתגנב 1והחיוךהתסכולהכאב,ואחרי

הספריםלהוצאת'בדרךבשירהאחרונותהשורות
לאיש;היוםנחוציםלא"משוררים :) 38(עמ' ' 2

שביכולתישמחהאניייאוש".מתגנב;לביואל

בעולמנובמשורריםצורךשישבלדבזולאכי 1לומר
כחנישמשוררתאלאמרוחניות,המתדלדל

 ·:·ביותר.לוזקוקיםשאנומהסוגהיאשטרנברג

אלוןהגר

 2009נובמבר-דצמבר
13 



וסמליותמסתורין

ישראלארץבשירת

-ישראלארץשירתברזל:הלל
זלדהשלום,ש'וסימבוליקה,מיסטיקה

ספרייתהוצאת ,קובנוואבאמישקובסקי

עמ' 943 , 2008פועלים

עתהזהנוסףברזל,הללפרופ'שלהחשובלמפעלו
זהכותבשהואהמחקרספריבסדרתהתשיעיהכרך

ציוןמחיבתהעבריתהשירהתולדותרבות:שנים
לכלהראויהפועליםספרית<בהוצאתימינוועד
זה).מפעלהעלשבח
שלשירתםבחקרברזלפרופ'מעמיקזהבכרך

שלום,ש'-זמננובניהמשורריםמחשובישלושה

לעולמםשהלכו-קובנוואבאמישקובסקיזלדה
הסמלנותהואלשיטתו'אותם,המאחד .בדורנו

המסתורין'ואלהמופשטאלהממשימןהמוליכה
גבולותיולביטולבכמיהה

הקיומי.ה'אני'של
הספר""בשערבמבוא

המשותףאתברזלמציג
המשורריםלושה·לש

אח.דבכרךנכללושבגינו
ביןמעמתגםהואזאתעם

ונטיותיהםהמשורריםחיי

כיומציין'הפואטיות

בכמותהשונילמרות
אחריהםשהותירוהשירה

כתיבתם,בדרכיאו

אותםמאחדת 1כאמור

למיסטיקההנטייה
בשירתםולסימבוליקה.

הרבהישכביכולהגלויה
שעלוהנסתרהסמוימן

חבויעולםלגלות,הקורא
הספירותאלהשואף

הקבלית.המסורתברוחהעליונות
המסייעעיקרון-"תמונתית"כותביםשלושתם

שירתםבעודרוחניות,למעלותלהעפיללהם
האדם.עלהפועליםהחושיםעלגםמבוססת

לתארעליהםהמשפיעהלציור'זיקהאףלשלושתם
ולחתורסימבולית,משמעותבעלותתמונותבמילים
קייםהשלושהאצלשבעולמנו.המסתוריןלתיאורי

בגולהנולדוהםהביוגרפי:היסודיבקושיתוףגם

שם,עליהםעברומנעוריהםחלקואףוילדותם
ההבדליםלמרותבשירתם,המשתקפתעובדה

פרוזודית.מבחינהאפילוביניהםהמשמעותיים
הנחותשתיעלמושתתברזלהללפרופ'שלמחקרו
משוררכלשליצירתואתלהציגשואףהואיסוד:

שלמשמעותןעםלהתמודדובכוליותה,לפרטיה
הפנימיתההתפתחותאתולהציגהיצירותמרבית

היצירהביןנפרדתבלתיזיקהמניחהואשבהן.
צביוןבעלתהיאשכתיבתוהיוצר,שללביוגרפיה

 1נעוריומשחרכתבשלוםש'וידויי.אישי'

םרנ
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בשפעחייוקורותאת-מותויוםעדברציפות,

נאומיםסיפורים,מחזות,רומנים,שירים,של

זלדהכרכים.רבאכןהספרותיויבולוומסות,
יותר'מאוחרבגילסדירהבצורהלכתובהתחילה
ספרינדירות.לעתיםשיריהאתופרסמהמעטכתבה
כקונטרסים.דקיםאףוהםוצנועים,מועטיםשיריה

משחרבכתיבהעסקשלום,לש'דבומהקובנו'אבא
שלוהאישיתההיסטוריהאתוצירףנעוריו'

היהאףהואמסוימתמבחינההלאומית.להיסטוריה
'מגויס'.סופר

המיסטיקהאךגדולים,השלושהביןההבדלים
הקףיצירותיהם.ביןקושרותכאמורוהסימבוליקה

הוכתבהמשורריםמןאחדבכלברזלהללשלהדיון

לש'פרקיםתשעהמוקדשים<בכרךיצירתםמהקף
שבעהקובנולאבאואילולזלדהארבעהשלום,

בתיאורנפתחהחלקיםמשלושתאחדכלפרקים).
הספרותייםהטקסטיםעלבהסתמךמפורט,ביורגפי

העיוןמובאמכןלאחרנוספים.מקורותועל
עלגםהנשעןביצירות,והמפורטהמקיףהספרותי

הביוגרפי.המסד

שלוםש'א.
מכלולאתלהציגזה,במאמרכמובן,אפשרי,בלתי

לתפיסתלביוגרפיה,באשרוהפרשנויותהתובנות
שלהרבותביצירותומימושןולפואטיקה,העולם

מרכזיותהבחנותנציין .בספרהנפרשותשלום,ש'
שירתו.שלמשמעותהאלהמוליכותאחדות,
במשפחתמילדותושלום,ש'שלחייובסקירת

חותר 1החילוניבעולםהתערותודרךאדמו"רים,
מטעיםהואיצירתו.מקורותאתלפענחברזלהלל
מעללהתרומםהשאיפהאתהקבלה,השפעתאת

זאתועםעליונות.ספירותאלהיומיומיתלמציאות
תיארשאותו 1החלוציהעולםהשפעתעלמציבעהוא

עלואירועיה.למציאותובהיצמדותחושיובמלוא
והתלבטות.משמעותירבפיצולביצירתוניכריםכן

ל"פואטיקהמקורהיאאלוהית"ל"נוכחותהכמיהה
אלנצמדהמשורר 1כאמורזאת,ועםשגב",של

וברובבצבעיםהארץנופיאתומתארהארצי'

-לכךהמפתיעהמקורעלאףמצביעברזלגוונים.
ואמנם,האדמו"ר.אביושלהנוףציוריהשפעת

דוברשבהכלשוןלונתפסיםוהגווניםהצבעים
הבריאה.עםאלוהים
בחתירהנגליתברזלפרופ'שלהמחקריתשיטתו

הביוגרפיהאלהיצירהומןהכוליות,אלהפרטיםמן
שכתבמחזותגםבמחקרוכוללהוא .ולהפך

"דןכגוןהבמה,עללהצלחהשזכומהם 1המשורר
יסודיקועלמצביעהואומגדל".ו"חומההשומר"
העמקהתוךכיצדבהראותושלום,ש'שלבתפיסתו
ומרכזיהכרחיבנתיבההולכיםהגיבוריםבנפשות

עצמאיתועמדהוסטייהמרדגםבהןיש 1הדורשל
כךשלום,ש'שלהפואטיתהתפיסהכופרת.עד

המסתוריןאלבכמיהתהוהגביהההלכה 1ברזלמציין
הקבלה.עולםואל

המשורר.שליצירתוהתקבלותגםנבחנתבספר
כמשוררשלוםש'שלמעמדוהיהרבותשנים

להוקרהזכהוהואויציב,איתןהדור'אתהמבטא
עלנכתבומחקרוספרירביםמאמריםותהילה.

נדחתהבחייומאוחרתבתקופהזאת,ובכליצירתו.

הצעירים,המשורריםדורידיעלבעיקרשירתו'
מנוגדתלפעמיםאחרת,פואטיקהלעצמםשאימצו
גילהכאשרלונמצאהנחמהשלקורטובממש.

עגנוןשלשירהברומןהבסיסיתהעלילהשתבנית
"לאשה".שלו'הסונטותעלמתבססת

המציגאיתן'מבנההקוראבפנימוצגכיספקאין

כמלאותה.שלוםש'שירתאת

בסקימישקוזלדהב.
מאפשרזלדהשירתשליותרהמצומצםהיקפה
לכללמקיףפרשנימפעלהקוראבידילהניח

המשוררתשלהמפורטתגרפיהבניוכבריצירתה.
משולבים-מלאדיזלמןשנאורו'מצאצאישהיא-

החשוביםהאירועיםאתהמאיריםבשירים,עיונים

מןעולהאשרכלאת-יצירתהואתבתולדותיה
בשיריהנדבכיםארבעהוהסו,דהדרשהרמז'הפשט,

המשוררת.של
החסידי-ציוניהרקעהסב,שלדמותוהוריה,בית

לימודיהסב,מותלירושלים,לארץ'והעלייה
אתמקבליםאלהכלההוראה,ועבודתההוראה

זיקהמתוך·המיסטיתוהנפשיתהרוחניתמשמעותם

תרצ"ו·פרעותואירועיה:התקופהרקעעללשיריה,
הציור'אהבתשביןבזיקההעיוןהואמאלףתרצ"ט.
עלונופים,דיוקנאותמעודנים,רישומיםבייחוד
ולשיריה.וחסידית,מיסטיתלסמליותשבהםהנטייה

האם,מותמאוחר'בגילהשידוךנישואיה,מסכתגם
הבעל,מותמעודנת,זוגיותעקרות,חב"ד,מורשת

שיריה.בפרשנותברזלמלווהאלהכלאת
אירועיםשלרצףבמתןמסתפקברזלאיןזאתעם

רגישהנפשיתביוגרפיהגםמציגאלא"חיצוניים",
אחרת","הסתכלותאותהעלהמבוססתומחכימה,

 .הנסתראלהחותרהאדםנשמתמתוך
תהליךאתברזלפרופ'מציגהמחקריתלדרכונאמן

השישיםמשנותזלדה.יצירתשלההתקבלות
שבראשיתעדליצירתה,ההערכהגברההמוקדמות

העבריתהשירהגדוליביןהוצבההשמוניםשנות
לצייןמענייןלמחקר.נושאנהייתהואףלדורותיה,

אףנשית",כ"שירהבשירתהמעייןאינוברזלכי
למשוררותאותההשוושהמבקריםמצייןהואכי

נדונהיצירתהג.לדברגווללאהואבלאסתררחל'
לפנותבלאומפוארת,עמוקהשיריתכמסכת

מגדריות.להבחנות

קובנואבאג.

קובנואבאשלביצירתולעיוןהמוקדשהחלקגם

בסיסושעלהביוגרפי'האניעלנרחבבפרקנפתח
יוצאתקובנואבאשלהביוגרפיההשירים.נכתבו

הטרגייםהדרמטיים,בצמתיםומתנהלתדופן
העשרים.במאההיהודיתההיסטוריהשלוההרואיים

אלבחתירהבעוצמה,האירועיםעלמגיבהוא
מתוך 1והמטאפיסיהנסתראלוההסמלה,ההשגבה

ולהגיבהאלההצמתיםאתלפענחעזפנימיצורך
תחנותהציבור.אלדיאלוגיהזיקהומתוךעליהם,

שהלכהיצירתו'בתשתיתעמדוהסועריםחייו
עולמה.ובתפיסתובעיצובהבצורותיהוהתגוונה

פנים<הרומןפרוזהאףקובנוכתבלשירהנוסף
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שלהקרבותועלהעצמאותמלחמתעלפניםאל
האפס,שעתחלקים:בשניבמלחמה,גבעתיחטיבת
כשלושאורשראהוהצומת , 1952בשנתהופיעאשר
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משוםגםהרומןאתכתבקובנואבאכימשעררבזל
למשליזהר'סינוסחהעצמיתלהלקאהשהתנגד

הארץתושביעםנרחבקשרליצורשביקשמפניוגם
יכולהחדש,העולההוא,אףכילהםלהוכיחוביקש
 .הגנתועלולהילחםכמוהם,המקום,לבןליהפך

אתעוררויותרמאוחריםדרמטייםאירועיםגם

ראהשבההימים","ששתמלחמתכמותגובותיו'
נוספת.שואהשמנעניצחון

טלטלותהביוגרפית,התשתיתשלהמקפתההצגה
הנפשיותוהתגובותהפעילויותהאירועים,
מפורטלעיוןוחשוביציבמסדמניחהוהרוחניות,

ברזלפרופי 1לשיטתוקובנו.שלביצירותיוומעמיק
להפוךראשיתדרךהיאקובנואצלההשגבהיכטוען
העצמהשלבכוחהנעלהלפיוטוהאיוםהנוראאת

אוומיתולוגית,התגלותיתסמלנית,מיסטית,

"צורנית·בתשתיתההיאקובנושלשיצירתו
המוצאונקודתוסימבולית",תמונתיתגיאומטרית
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תצפית,בעמדתהמשמרעלכעומדהמשוררשלהיא
הופךאףכךלשםישראל".לבית"צופהשלבמובן
ספרותילמבדההיסטוריותועדויותעובדותקובנו

היהיצירתומוקדכיספקאיןזאת,ובכליצירתי.

לקיוםמרהקנהבעיניושחיתההשואה,ונשאר
האנושי.

* * * 
 :םיהמשוררשלושהאתרבזלמציב"החתימה"דברבי

תיהעברבשירהםייוצרשלהדורותבשלשלת
ייחודיסוגתי"בצביוןהיאששירתםהחדשה,

קשרקרוב,קשרבחיפושמסתוריןהדורות,במורשת

שעהמתגליםאלהכלהעולם".לריבוןדבקותשל
מקודשבמתינות,ואםבמהפכהאםעורבת,שהשירה

ולאחרומחייל'שלמשירתו 1חוליןשלליסודות
ביצירותוהשכינהאלוהיםשלמעלהבתיאורימכן
-טשרניחובסקישלביצירתוואפילוביאליק,של

עצמואתשכינהכהןיעקבשליבצירות"נוקטורנו",
בייחודשלונסקיבשירתגםישלההדים"אריאל".

יצירותיוכלאתכמעטכתבאצ"ג"התגלות",בשירו
בשירתוביקשרימוןצביויוסף 1האלעםכמשוחח
להיווכחאףמפתיעהנעלמות.לספירותלהגיע

הלבנהמחזור
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שלאחרבשירהגםנו~ריםקבלייםבמונחיםששירים
עלשבהוד.שלמהשלריויבשכגוןנה,יהמדהקמת
נדבךשהוסיפוהשלושה,שלשירתםנבחנתזהרקע

 .הפיוטיההישגלמרומיוהגיעווייחודיסגולי
בראייהאםבספרהנחשףהאופקיםרוחב

אפואהואבפרטיםבהתבוננותואםהסינאופטית

כהלהישגזהשבכרךהמחקריםאתהעושה
מפתחותלספרנוספוכילצייןראויעודמרשים.
לפרקיםהערותוהקורא:החוקרלתועלתמגוונים
ובלועזית,בערביתמפורטתביבליורגפיההשונים,
כלשלהיצירותמפתחומושג,שםלכלמפתחות
לעניינים.מקיףומפתחמשורר
בןמפואר'נדבךשלבנייתואתמשליםזהספר

החדשההעבריתהשירהבחקרכרכים,תשעה

ולכלימינו.ועדציוןבחיבתהחלוהמודרנית,
הכרכיםיעמדובעתידהעבריתהשירהשלמחקר
פרופיהואראויכךעלוחיוני.מוצקכבסיסהללו
 ·:·שבח.לכלברזל

גולןשמאי
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לבתיהלבחדריבין

השיר

החדר'לסידורשיריםפרנקל:פנינה
עמ' 88 , 2009 ' 77עתרן'ספרי

קשר<איןהמשוררתמארגנתהחדשבספרה

שירה,חדריבחמישהחייהתולדותאתמשפחתי)

עלוחקוקהפם 9עלמוצהרתהמובהקתכשנשיותה
ועונתה:אשהמחזורישלהאדוםהאוהלמזוזתם:
והאםהסבתאדמויות-המשפחתיתהנשיתהמורשת

בדרכילהשאבדוואלהאחרים,משפחהבניבצד-
חייה.

רובם-חובקי-עולםמסעותיומנישזורחייהתיעוד
משפחתי·הגירהממסעחוויות

במסעותמלףויםאלה .אישי

הואהעבראלהמסעבזיכרון.
בנסותהלרגליהכמשקולת

שתאפשרההדחקהביןלנוע
לביןקדימהחייהתנועתאת

שלוגדלההולכתקרבה
הדוחקתהסופית,תחנתה

האסורהמבטאללהתפתות
שעלולאורפיאימבטאחורה.

חייהמהלכיאתלשתקהיה
בסופםשמעמידהוא 1בעבר

חייהגרעיןאתמסעותשל
הכובדמרכזאתגםוממילא

שירתה.של
באוהלההמיתיתהגדולהה~ם

צאתעםלהימרטשחישב
כפלמתגלגלתלחייהם,ילדיה

הניצלדימויהנדיב:כעץהאםבסמלראשיתוגלגול:
הבית:בניאתהמקבץבשולחןבהתגלגלומשחיקה
"מיתמותו"לתחייההשבהמיותםהעץהואהשולחן

המפתיע,האימאז'הילדים.שלהמזדמןשובםעם
בראשכרבהאםאתמאפיין ,שבספרהיפיםמן

גםהכוללשכבתירבגלגולזהוחסידיו:בין"tקיש"
מים"פלגיעל"השתולהאיששלפמיניזציה

האידיליתבתמונהאושרוששיאתהלים,במזמורי
לשולחנך".סביבזיתיםכשתילי"בניךהמשפחתית:

 ,ראשואלהשולחןמירכתיעוברהאםשלמקומה
השולחן'),('פינתאמהתמונתתופסתמקומהואת

מראשיתשהעסיקה 1ליאונרדובשרבוטיההתבוננות
שלבשרבוטיועצמי;אתלהמשיך("מנסהכתיבתה

 ) 1993הריקההכריתגומת('שרבוטי',ליאונרדו"

ההכרהאתומעירההמרובה,דימויאלאותהמחזירה
המעריץביקורםטרםלאם,הפיכתהמרגעבתמורה

עיניהכשלנגדההווה,לרגעועדהאמגושים,של
תוכהאלנכנסתשהיאהמקומטת,הבורגת,בבואתה
עצמהעםמאוחרתפגישהזוהיימציה.אבכבסרט

הוא"השירבמסעותיה:לפגושהתפנתהשלאכפי
להכיר"מכדיעסוקהשהייתמיעםקטנהפגישה

התבוננותעםבדבדבהכרית).גומתקטנה',('פגישה

המשוררתמסוגלתהעכשווית,בבבואתהאמיצה
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כאביהאתלמפות 1לרטשןחייה,מתמונותלהיפרד
אדםאיןכיהתובנהאלתהליךשלבסופוולשוב
איברי"מצפןבידו:תאוותווחציהעולםמןיוצא

רק;שאומרתנשימתימקצרמשתנה;לצפוןמוביל
גוף'),('כתבלה"שנרשמוהמשפטים;מחציתאת

אמצעיגםהשירהמבטאתהחיים,לתאוותבנוסף
מדומהשבו'סוסים',בשירהזמן:להשהיית
מבוטאת 1והיופיהשירהאללאפולוהמשוררת

השבעהכתבשלכוחלשירהלייחסהאשליה-משאלה
המוותגזרתאתשיבטלמאגיסימוןהבית,מזוזתעל

הפעם'),עלי('שיפסחו

 1ראוהמקרא:בזכריעשותהמשוררתמפליאהועוד

אותהמושההנכדשלקולו'מחבואים':בשירלמשל,
הלא-נודע,שלהמאייםהחרדותמיא;ךזקנה,.המן

קוראלקצם",וקרבונעוחייהשל"הבזקיםובעוד
כאןהיאור":מתוךאותהו"מושהצחוקוצליללה

-הספרותיתהיצירהככוח-הבאהדורשלכוחו
הנשייה.מתהוםלהצילה

אביהלביןנכדיהביןהזמןצירעלנעיםהשירים
כמוהוהזיכרונותאיסוףכאןגםהאהובים.ואמה

ההוריםדמויותאלהשכחה.נגדמאגיתכהשבעה
הגדולה,האםדימויאלהמתחברתהסבתא,נוספת
ומתמעט.ההולךהמחזוריות,צורותיועלמלאכירח

בתהדמותאתהעוטפתכבבושקההיאהאםבבואת

יכולתהעםחייהכישוריבה~טעוכךהמוקטנת.
בורותפניעלבהןלדלגרגליה;בי"נטעהלשרוד:

לראשיתגםאופיינייםאלהדימוייםמוסווים".
-באגדותכמונראינו"ודאיפרנקל:שלכתיבתה

עשבבגנבהקוטפות'בנושקות'שתיואני,אמי

הכרית);גומתמדומה',('שללהעצים"מצלחות
העצבכתמיקצובות/במנותמופיעים"בעורי;

 .)םש<אמי.""שלהחומים
בגדיםפורמת ,זאכעןהאלטעבחנויותהנוברתהאם

לבתה,קטיפהכמעילמחדשאותםומטליאהישנים
שעוטפיםישנים,חייםפרקישללשחזורםמדומה

שלגשלרחוקותלמלכויותב"געגועיההלובשתאת
שלוותאתמפיריםהתפירהמכונתטרטורילבן".

נחלהממנולמעייןנהפכיםואףהילדהשללילותיה
המשמעותמכפלכמשתמעשלה,האישיהזמראת

 . Singerהוותיק:בשם
אלוהית-קבלית-לוריאנית,אםגםהיאהאם

שלבדרךלהיבראהבתשללעולמהשאפשרה
צמצמהיום;יוםממני"הצטמקהוהיעלמות:צמצום

מקום'),<'להשאירמקום"להשאירכדידמותהאת
אתלפצותכדיהגרלההבתשנוקטתהדרכיםאחת
"מאמעהאם,בלשוןכתיבההיאהנעלמתהאם

ייכנעשהזמן"לפניזיכרונותללקטכדרךלושן",
במחוזותולמקום,לזמןשמעברכמחווהלשכחה",
סיפורילצלעתידחרדותביןמוקפאים,שנופיהם

משיטיופורץהעולהבמודחקשמתמקדים 1עבר
שובשנחרץ:לזבחהנצחיתההמתנההשירים:
כעטרהמקראית-מיתיתלהילההמשוררתנדרשת

עולםביןמגשרתהיידישרקהמודחקות:לחוויותיה
השכחהעולםלביןהעברית""מצחצחישלהמדבר
הזיכרונות.אתהאם,שפתבכוחהבת,מעלהממנו

מדברהואמהמדבר',לךכותבת'אניבשירה~דבר
האהובהשלעלייתהמקוםדיבור;לשוןתלת-פאזי:

כחוויההמרכך")מןעולהזאת("מיהשיריםמשיר

קדומה-מיתית-מקראית,הוויהעםהתמזגותשל
יישובשללמקוםכניגודישראלארץשלובמשמעות

העולים.המהגריםאותושחווכפיתרבותושל
והואהבתשלהזיכרוןבכישוריניכרחלקלאבגם

בחצרהמפתן')<'עלזיכרונותיו"אתכ"שותל
הרעבמפניעליהמגיביםזיכרונותיוהאחורית:

החדשיםחייועלבוןתפודים.נבטיכאותםהגדול
אתשיישאוכנפייםלהמצמיחבנייןכפועלבארץ

הריקלצלכותרותוירשמו('כנפיים')חלומותיו

בה.שהותיר

"דורשלמובהקחותםנושאיםההוריםעלהשירים
הבתעללנטללנפולשלאכדישתיקתםשני",
ואמי"אביעברם:ודהייתמחיקתםבמחירעולה
אותי;להפריעשלאביונזהרו;עמוסים,הגיעו

;ואפילו-במותםדבר;ממנילהסיטולאבחייהם,
ההמשך',('דורשכחה"צובידיהותירולזיכרונות;

המוסריתהאחריותמוטלתעליההכרית).גומת
הרושמתשידהככלאנטי-מחיקוןבשיריהלהפעיל
כדינותרלא"ואישהצלחה:ללאלעתיםמשגת,

ילדיה;לחמשתפייגהדודתיקראהאיךלשאול;
רשם'),לא('אישמשם"חזרושלא

מועליםשעליוהמזבחהםהחגושולחןהחולשולחן
הואלעתים,מהם,שנותרוכלהילדות,זיכרונות

היאלאוצרוהיחידהשהדרךריח,שלעקבותרק
והקינמוןהתופיניםריחותגםכך<'עקבות'),בשירים

חברתהשלהאחרונההסיגריהריחעםשמתערבבים
היהויכולשהיהאתמעלההניחוחדווי:ערשעל

הטוב'),('הריחלהיות

מקוםבוושומרתזיכרונותיהחדראתמסדרתפרנקל
הריקהכיסאשוב.ללאממנהשהלכולאנשים
געגועיהכי ,בריקדתונותרלאיגרתםכתזכורת
אתמעבדתפרנקלנתיבם:אתחוסמיםליקירים
שמעברמתיואלהחיגעגועישלהמיתולוגיהמוטיב
להכירשסירבמאורפיאוסובשונההשכחה,לנהר

הגעגוע:לפרדוקסמודעתהיאהמוות,באי-הפיכותו
עולםשביןהמחסוםיגבהכן ,ויגברשיגדלככל

יתמלאלאהגעגועבורהריק.הכיסאלביןהצללים
תחליףשמעמידיםהשיריםמןאםכי 1מחולייתו

לזיכרונות.כאבמשכך

 1הזמןמשיניהמגונןבסבךהנמההיפהפייהכמו

היאהיגוןחסמישלהמעטפתכיפרנקליודעת
חייה,בקיץכעת,וצמיחה;פריחהלהשאפשרה
נשירתהלקוצים.נהפכווהצמחיםקמלההמעטפת

אהוביהשלהעלאתםמאפשרתהמגוננתהגדרשל
הדקורה.התודעהשלהכאבסףאלהנעדרים

המקוריהאירועיםסדרפיועלמתהפךשובבכך
הריסותביןאותהשהותירהמתרדמההמעשייה:של

מאובנתאחתעיןעםחלולה"בובהכמוהבתים
לחזורתוכללא"לעולם-סדוקה;פורצלןואוזן

דימויוחלום'),('מלחמהשהיה"השלםלהיות;

ההקשרמןמופקעשבורהלבובההאשה-ילדה
שומן)סינרירביקוביץ:<דליההמוכרהפמיניסטי

לדרגהאףלהגיעמצליחהאינההחלולהוהבובה
רביקוביץ,שלהנודעת<כבסונטהמתוקנתבובהשל

ממוכנת'),'בובה



המוקדמת,בילדותמתרחשיםהמוותעםהימפגש
מטבעםהעוסקיםהנערותלימירקולודחייהואין

והנערההמוותשלהרומנטי·מקאבריבמפגש
הכובעןאצלהתהממסיבתהיישרמונק):<שוברט;

המוות.עםהתהטקסאלהילדהמובלתהמטורף,
הילדות;העדפותעלהוויתורביטוילידיבאיםכאן

במחירנימוסיןמסכותעת;בטרםהברגותתחפושות

וזוגופניתזיתיהפמשמעויותיה:שתיעלהצרבת
הם'"חייכי'הזיכרון:שלהקשיחבדיסקשצרובה

ושוקע/זורםוהמשקהלערבב''תמשיכילהאמרו
לעורהופכתהברגותמסכת ,)'התזה('תהוצורב"

למחוקכולתימבליוגסכבדאיפורשכבת :ישנ
 ,להיוולדיכולתומבליהעברשטבעהזעםכתמיאת

כהים'),('משקפייםמחדשכפניקס,

הכתיבהמהלךאתמאיצותהמוותעםהפגישות
הדפיםשבעתדרכים;שלסופןאללמסעכהכנה

המחוללת,סלומהשללצעיפיהמדומיםהמודפסים

ברגעהיעלמםשלהוודאותאתשמחזקתאנלוגיה
יםיבידתמידבאיםשאליו ,והסופיהגורליהמפגש
עדיין"נפתרושלאתעלומות"כשבעריקות:
התעלומותשבעבסדרתהמוות'),מולדפים('שבעה
למתים"המנבאותהסירנותשלזועםרתהישמזוהה
המתמזגמטא·היסטוריאוקסימורון •עברם"את

תחושתמתוךהקייםאתלאצורהשירהתפקידעם
המבול"בואלפניחיוכםאת"ולשמרמתקרב:אסון

 .) 1('האקלים'

שלולמזיגתןזמניםלעירוביפרנקלשלנטייתה
המרכזיהקושיאתמאפיינתבעתידעברחוויות

שביןהמתחפעריעלאפשריגישורכתיבתה:של
המחשבהלוולטאז'התאמתםומידתללשוןהזיכרון
"בכלהעולם:מןארכימדיתיציאהעםרקייתכן
המיליםממספריותר;רבותמחשבותיששלי;שיר
ומחשבה'),לשון ,('זיכרוןרושמת"דישה

הדוברתמזדמנתואיננושהיהמהביןהזיכרוןבמסעי

נראית,המציאותבוקר;ולשדהלהוליוודלפרים,
למהתזכורתמשמשוהנוףכתפאורה, ,כאןכמושם

חוויותואינם.שהיולמיםהנחלכחלוקישנעלם,
בוליםאוסףכמוהמדברברוחותמתייבשותהעבר

שיריה:שלהזיכרונותבספרמיובשיםפרחיםאו
כמוושקופות;שטוחותתהיינההן;שנים"בעוד

 .ומילים)'('סוללותהנייר"במכבששיבשוהרבפרחי
עברוימיםשלאלהעםהעכשווייםחייהשימור
פועלהאב,שלהעדינהבמיתיזציהגםהיטבמתבטא
גיבוריאתמחברזאוסבנעליקטן"אישהבניין:
לתוךשיקרסולפניפנתיאוןלפיגומיילדותי
בבנייתהאבשלייעודוופיגומים'),('אליםהשכחה"

עוברבצדםהמתיםולשימורהחייםלשיכוןבתים
מתיהזכראתומשמרתחייהאתהמשכנתהבת,אל

ר.ישבבתי

בביעור,עסוקההחדרסידורבשלבניצבתהיאכעת
רחוקה.לנסיעהבהכנותכךותוךחייהשלהחמץ
וסילוקהניקיון ,הסידורלמלאכתשותפיםשיריה

החדר;לאורךלבניםסדינים"פורשיםהקורים:
תכריכיםספק.מלכים;שבילספק ,ניקיוןספק

המרובותההכנותהחדר')סידור('לאחרלמת"

העברזכרישלההצלהמסעאלוהדקדקניות
 ,יפקוד')('והואלהטביעהומאיימותעליהמכבידות

ספרה,אתמסיימתלאספקמסיימתספקהיאכןעל
לאסיום"קועםאינדיאנייםםיכדאותםכבציורי
ואוזנה ,בפסנתרשמתאמןילדכאותואו ,גמור"
 .הסיוםתואתתמידחסרההכותבתשל

הטובותהרוחותעללשמוראלאנותרלאולה,
אותןיצירתה,שלגמורהלאלקומבעדשחודרות

לדבוקהמשוררתשלכוחהאתשמחזקותרוחות
שבמלרעיותהכורחאתולדחות('גמגום')בגמגום

ומודגש,מלוטשמדויק,עולםהמייצגת ,מדיזקופה
 ·:·ולטעמה.לרוחהשאינו

פרנקל-מדןרחל

 1rחצי
 ~ 1לנוןג'ון

 ::rנפשייחזקאלמאנגלית:

הפועליםמעמדגיבור

~ v .זר~ישל~ג;ך~יםחםנ;לי~סהב;ר~עrד~~ל 
f י~w ל~נ;~~ים~י~םr~ דזברדל~זביק~י~יםחם~וכ·ל

נבלום.חשא"לאתהפ;עלאתה-עצוםה"בגך;לה"בוהכאב
:-:·· T וT י-ז ••-זT ·: 

 ~~י~ f~סה f ~ o/:P וע~~:חםל~טל~ט
 ·~ל /roזךך~ f~סה f ~ o/:P וע~~:חםל~טל~ט
זבי~~יל~ןם~סה~ם ~~;א וא~~:חם

כסילאתהאםובטח
:· -• -T : • 

אתך;אהא"לשאתהוהכללים,שלהםמהמעמד;תמבלבלב"השאתהעד
~ pל~·~ז~ : ••• : T - •: • T : - : ·: T ·: T - : - - • • T :· :· 

 תי~~~~רמות~יז;מ; p: ~~;אדו 9ך:~לקוחם~ה /o 20ד fW ~ Wל~rזד
~קצ;עית~ך~ןה fד"ל~ח ~~~ םי~~~חם ם"א~~~ז
ך~סהחזtpי~הא"לך~ד ם~~ f~י~~סרי~ו~לך~סהל~~א;לןה~סה~ז

בתחתית

ל.ריד:ה 9ר~ידעםם, vל wסרתעם ~~;א~~ים Q ~חם
חפשישאתהח;שבחכם,שאתהח;שבואתה

: -T '' T - ·: T T '' T - ',' T : ' 

~דיאא.ל~לט Vfךןהי~זברע,~ר~בול~ז~סה ל~~
מ;נ:ום, p:ז:י~יו~ל~אז,א;נכנוד;~ים w~סםר~ם
מוםשנ;טפתה~זךאתתלחצואל

-• : :-:· -T ·: ·: ·: T • 

ק·~מ ם.?~~ל~rזתןהך~דל Wס;פ; fלע,ש;תד;~ים~חםזביה~י
לזבר~ה ם,?~~ל~rזתך;~יםחם
 .ק·ל~חלס~~יקל?.םם·~דלד;~יםחם

אתציירהואאלההרגעיםבאחדבאדום.השמיםמעליונצבעובהםרגעיםהיולנוןלג'ון
עםצלקותלובנהפרנויה,לובנהביורגפיה,לובנההואהפועלים".מעמד"גיבור

אתכחול.דיצווארוןעםעירבליוורפול,נולדלנוןג'וןויהיו.שהיוהמכותלכלזיכרונות
שהאיששנדעכדיאותושרלנוןהפגנה.באיזהאוממולברחובשראהאפשרהזההגיבור

שרוק'נרולשנדעלמחאה,כפייםשנמחארוצההוארבים.ראשוןגוףהוא ,יחידלאהואהזה
הולכתהזאתשהמילהבעולםלצדקהקוראשלטלהניףשרוצהמישלגםקולפסהוא

מהמילון.לוונמחקת

סומקרוני
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בירושלים,אחדקיר

בגדהושלושה

המערבית

היתההיהדוד:ואבחונינוסייבהסרי

שוקןהוצאתפלסטיני'שלחייוארץ,
עמ' 412 , 2008

אותומציירתנוסייבהסרישלהביוגרפיה
אךילאומ ,למדןאך"זרוק"ייחודי:כאינטלקטואל

לאחררקזוגולבתשנישאחילוני ,ביקורתי
חשבונאורים,שהיו ,הורי("אפילושהתאסלמה

רוציםאנואםתתאסלם.לוסיאםיהיהטובכי
עלינותקלהתאסלמותה ,בפלסטיןולחיותלשוב
בווישמאודקריאהספר .) 100עמ'כאן",לחיות

 ,ואותנועצמםאתהפלסטיניםתפיסתשלתובנה
היסטוריותנקודותבהאירו

מלחמתמאזשונות
כילצייןמענייןהעצמאות.

שימשנוסייבהשלאביו
 ,החינוךשר ,הביטחוןשר
הפיתוחושררה"מסגן

היהמכןולאחר ,בירדן
(עמ'ירושליםמרחבמושל

החזיקהואלכךבנוסף .) 60
הקברכנסייתשלבמפתח

 .) 59(עמ'

שהספרהמחמאותלצד
כילהעיריש ,להןזכאי
 ,למשלמליקויים,חףאינו

האצ"לביןההבחנהבחוסר
תלייתלמשלכךללח"י.

o דחותנאינןיהב 80טף

טיםיהבר'נסיםגהסר

עמ'נוסייבה,בפישטרן"("כנופייתללח"ימיוחסת
דודהמלךבמלוןהפיצוץשגםלהביןשניתן ,) 36
נכתבאףבהמשך .) 36-37(עמ'ידיהמעשההיה

מלוןפיצוץבתכנוןהשתתףשמירכימפורשות
הואהלח"יממפקדתשמיר[לא-1946בדודהמלך
גידי]. ,פאגליןעמיחיאלאהאצ"לפעולתשתכנן
לארבהחיבהרוחשאינונוסייבה ,טבעיבאופן
להבחיןטורחאינולכןואולי ,ללח"יולאלאצ"ל
ביניהם.

-250מיותרש"נטבחונטעןיאסיןדירבפרשת

אתהמפריך ,יןימילשטאורירק(לאמתושביו"
מסכימיםלאכברפלסטיניםםיחוקרגםהטענה,
שאתמצייןנוסייבהאיש), 100עלומדבריםעמה,
מסייגתהערהשדרשמה ,ובגיןשמירהובילוהכוח

רקהפעולהעלפיקדוובגין"שמירהעורך:של
בשדהולאמחתרותיהםשלעליוניםכמפקדים

יאסין"בדירחלקלקחהלאההגנהואילוהקרב,
בספרמופיעאיילוןעמינוספות:שגגות .) 46(עמ'
והכתרתסבא,כפרעירייתלראשותנבחרשגםכמי
שלהאנרגיהכשרציפורימרדכיהתקשורתשר

ל"אביההחומהרעיוןייחוסועוד: .) 163(עמ'בגין
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 343גליון

שפירארוחה

בקנדההקדח,ביםנלכדודולפיניםחמישה

י~ה: 9ךה;~דךי;rזחןש;ת~ר~~ית~ןה 9

~.ר~ים~ךס~יםלקדח~tיסתלזpח;ת;כ;לים~י~ם~י~ים 7ד;
-לנש"םהמיםלפנימעללעל;תצריכיםשהםמשום . :· . . : . . -:-. . -. : .. --. . : 

רט;ריתשאלהעצמיאתשאלתי ·יכ;לה?ואת-
: -: : T " : - T •: " : -T "" : :• " 

ואמד:ליהשיבועצמי
: -: • •• • • : T -

גב;היםעציםעלמטפסתמט~לת,ל;מ;ת nנאת, -: -:-: -:· :· : -·.· :· -. . . : . 

~tנ~ל~ש·ם,~דירו~ק;ם, ת:~ ת.ק~ז;tע,~פ;תלד~ל~ם ז-
 ם:~זr~גי~לדז.יל~יססר~זנכרדי /o:קrזזtם

 ?ד~pז~:ק~דךrז~דחסךד ם"א~~~~יב /roזז:וךזtי

ז'בוטינסקי,זאבהליכוד"מפלגתשלהרוחני
והערבים"),אנחנוהברזל:"קיר :-1923מ(במאמרו

הליכודתנועתשלהרוחניהאבהיהלאז'בוטינסקי
היהלאהברזלקיר 1מכךוחשובחרות,שלאלא
חייליםשלברזל"קיר-צבאאלאפיזית,חומה

דבריומבחר 1ז'בוטינסקישל("עולמויהודים"
 .) 1972תורתו",ועיקרי

זוכריםשבירושליםבעודיחסי.הואכידוע, 1הזיכרון
מלחמתמאזהירדניםהצלפיםאתהיהודיםהתושבים

"צלפיםזוכרנוסייבהשלדודנוהעצמאות,
מטרהברווזיהיוכאילואדםבבנייוריםישראלים
פארק".בלונהבמטווח

השקפתאתהפורשחשוב,בספרמדוברהכלבסך
שאינהאופקים,רחבאינטלקטואלשלעולמו
ששתמלחמתלאחרלמשל,כךדק.הומורנעדרת
התעופהשדהדרךבאנגליהומלימודיכששבהימים,

הלבושעםיכול"איךהישראלים:עלמעירהואלו,ד
שאינוכזה,נימוסבחוסרומתנהגכזה,טעםבחוסר

כלאתלהביסלמונית,בתורלעמודאפילומסוגל
לאלוהיםשנדרשימיםמספרבאותוערבצבאות
 .) 77(עמ'היקום?"אתלברוא

העירוניהשיפוטלתחוםמחוץבמגורים"דיאו:

זכויותאתלאבדכדיהישראליםידיעלשנקבע
אחדקיר"רקמוסיף:הואזהובהקשרהמגורים".

שלהעירוניהשיפוטבשטחהיהבאנו-ריסבביתנו
בגדההיוהאחריםהקירותשלושהירושלים.
ארוחתאתואכלנוהמערביתבגדהישבנוהמערבית.

 .) 292(עמ'בירושלים"הבוקר

תמידלאמהשב"כהחוויותהדק,ההומורלמרות
[שללהרצאתו"הקשבתיאחד:מצדמשעשעות.היו

אדם,למראהוהולכתגואהבהשתאותברקוב]ורבין

פיטרשלקלוזולמפקחיותרדומהנראהשפתאום
 .) 358(עמ'הרגו"ויקטורשללז'אנרמאשרסלרס

למטהביטחוןאישאותיזימןאחת"פעםשני:מצד
'אעשהלאשאםורמזהרוסיםבמגרשהמשטרה
סמים'במקרה'למצואעלוליםהםאתם,עסקה'
(עמ'סמים"רשתבניהולאותיולהאשיםבמקום

הראשונההאינתיפאדהבזמן 1למשל 1או .) 169
היוההתנגשויותמחוללירביםשבמקרים"התברר

שיטותעל : 218(עמ'ערבית"דוברישב"כאנשי
 .) 224-223בעמ'למשלהחקירה:

סבר-1967בשכברלצייןחשובמדיניתמבחינה

לחיותיוכללאשבגללהסיבהכלאיןכינוסייבה
האנשיםעםחילוניתדמוקרטיתמדינה"באותה
הנשאףהמודלאת .) 78(עמ'למונית"בתורשנדחקו

שתיקראישראל-פלסטין,כמדינתהכתירהוא
בפועל .) 115(עמ'המבודחתכהצעתו"פלסט-אל",

ישראללצדפלסטיניתמדינהבהקמהדגלהוא
בסיפוחתמך 1כךולשםאיילון),עמיעם(השיחות
מסוימת,תקופהלמשךישראלידיעלהשטחים

שדרךוהאמיןמלאות,אזרחזכויותשיכלולסיפוח
אתומאידךההתנחלויותאתמחדתנטרלזו

 ,) 180(עמ'המוגבלתהאוטונומיה

ביקורתנוסייבהמותח 1ישראלעלהביקורתלצד
אנשישנירצחעל 1למשלכךהפלסטינים.עלגם

בתחילתלרמאללהבטעותשנקלעוהמילואים,
שלתורם"הגיעמעיר:הואהשנייה,האינתיפאדה
יכולתו .) 318(עמ'פראותם"אתלהוכיחהפלסטינים
לקריאתונוסףטעםהיאנוסייבהשלהביקורתית

 ·:·הזה.הספרשל

ברבעיוסי
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שוורצמןאיילה ו
ירושלמיים""רסיסיםמתוךקטעים

1 . 

יופיהוהיופי,מהירה.בהליכהבלילההאווירצלוליותרכנות.ביתדליטוש.בליאגו,בליבירושלים.

הטיפות.ביןמיטלטליםבדוח,שנעיםהנדושים .העידשלנתפסהלא
עלדומהירושליםהעידשיבה.כשיעדהשלגישתפלהסלעיםמביןינואר,אוליחודשים,כמהבעוד

מחודדרקיעודם;חצץואספלט,עפודרכיהאצבעות.פעורתידלכףמזו,זודחוקהפרושותשכונותיה

מטה.ליפולתדירמאייםתפילות

להסתתואפשרשאיחדהכזומלאה.בדידותאזבדידותאםבדרישותיה.קשההעיד.אמיתיתכךכל
האצבעותתוךאלמחלחלהואלעודמבעדלכל.מבעדשחודדוהקודפנים.להעמידלאאפילומפניה,
ושורקות,שורקותהדוחות.והדוחות.ארוכות.מנשקבצינה,שורףהבשר,והואכפפההןהיוכאילו

עלזהב,שלבלשוןאותהילקקותכףכאילווארוכותקדותוארוכות.קדותירושליםלשונותגונחות.
 .תישאוהעידודקייעלמושהבלעדפנימה.וייבלעותושביה,

אמיתית.שתיקהשלוגעמאפשרשלאהשאוןההמולה.עלמתדפקתאניאביבבתל
ולאחריךכאןהיושלפניךגדולותואבניםאתהדקקורע,כאבפוטוגני.לאבדוי,לאכאבבירושלים

שמתחילותאבןידי .אנחנוהנהאתה,הנה ?בצניעותלאלמהקטן'קטאדם,דקאתהשל .יישארו
גמור.בשקטבצמא,ישתודמעותיךאתגםהכל.שספגואבניםבשמים.ונגמרותבאדמה

מכנסיים,צבעים,אנשים,חנויות, .לעצמי .לאגואדונהמציצה .אגושלקריאה , highאביבבתל

לה.הראויהזמןאתואחתאחתלכללהקדישזמןואיןלב.קורעשזהיפותיפות.נשיםקמורים,ספסלים
אחדוגענצח.שלבדלובדלאפילוכאןיהיולאהן?אבל .ייכוןשלנצחמקדשלבנות .אותןלפאריש

 .כךכלעמוסוגע .ואינן
 .שצדיךכמולכאובאפילואפשרואי

2 . 

 .ואדישהקדההכל'שוטפתשמש .נוקדשלזויפהבדידות
צמה.כמוזהאלזהמשתלביםהחיוורוהאודהשקט

חלונותיהם-מוארותעינייםאלומבטברחובמאודמהירההליכהקדה,שטוףערבשלעגומהבדידות
 .זזעדייןהשעוןלילה.עדיין-אישוניםכמובאמצעןמשייטותדמויותזדים,של

אלמתהפכיםספריםהליכה,מדובאפודיםגונייםשרוול,מתוךיוצאתידהצידה.מוטהצווארשיממון,
השולחן.

*** 

התדפקותגאולה,מעין .שמואתיודעתשאינילמילקרוא
 .בדושאלדוכןערפל
מנוחהליואיןבדד,מדאנילרגע.לאאףלשכוח,יכולהאינני

20 
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פלאתסילביה

אריאל

 .ה~ wp ~ק~א;ן

t' זרr1f זק~פ;ןf ח"לgp ר

וק.ךrזקים.לע 9ן vwןל~~שות

חים,"~לת 'tל~י
rזת, 'tלס:ינו~ין
גותח~~ל- !ו~ך~:םע,ק~יםזPל~יו

~ח;תת, .Pח;ל.סלם

rז~גארלקvןת
יג, '?tלrזאו~לא"ל rWזחו~ה

זpח;ןהע:ן

~לכ;ך;תים tpפ;ך~ך~רים

-כה;ת

 ,ה~זr~ל"א~ת;ק~ח;ךרם

~ללים.
~ w הוt' חי
-~~רירא;נ:ןירר.ג;

שער·יונים ו T ••ו ·- .. ;

 .ע,ק~י~ת;tיי

ג;ךיבא
ז:-

-ת .P .ל~~ י~~ ,ה~~ל
 .ת;ת~כקך~~ה;ת ,ת;ת~~ד:ם

 י~~ו wרע~
ימים.הר"זחטה,אדותמעלה

-:-T - : -T ' --• 

~ל.ד.rז י~~

 .~קיר~~מ;קס

l ~~י 

rזחץ,

 ף;ע~~~ל

 ע~pז~ ג!~~~דות, 'tח~

סע:ןת;ן~ל

 .קר.סב~לrזתס~ד~ה,

בהתמוטטותלקתה-1953בסמית.במכללתולמדהמסצ'וסטס,בבוסטון,נולדה ] 1932-1963 [פלאתסילביה
האוטוביורגפילרומןהבסיסזה .-1955בבהצטיינותאותםוסיימהללימודיהמכןלאחרשבהאךעציבם,
מילגתקיבלהפלאתלואיס.ויקטוריההעטשםתחתתחילהשהופיע ,] 1963 [הזכוכיתפעמוןשלה,המרגש
נולדולזוגלו.ונישאהיוזטדהבריטיהמשורראתהכירהשםבאנגליה,קיימברידג'לאוניברסיטתלימודים

קטעעתבטרםמותהלחייה.קץשמהפלאתמכןלאחרושנה ,-1962בהתפרקוהנישואיםאךילדים,שני
שיריה,ספריהעשרים.המאהבמשוררותוהמשפיעותמהגדולותאחתשלהמרשימהיצירתהאתב~בה

 ,] 1972 [חורףעוצי ] 1971 [המיםאתחוצה ,] 1965 [אריאל ,] 1960 [הקולוסוסמותה,לאחרפורסמושחלקם

השיריםכיניכרהאמירה,ט~ת iובעוצמתלמרותועדנה.עזמבעורגישות,כוחשלנדירשילובחושפים
חברתה 1סקסטוןאןלמשוררתבדומהספרותיים.אמצעיםשלבמגווןקפדנייםושליטהריסוןתוךכתובים
 1לואלרובוטהמשוררשלתלמידהמובהקת,וידוימשוררתחיתהפלאתאחריה,שנים 11שהתאבדההטובה

לקחתיכולתההואביותרהמרשיםהפיוטיהישגהוההתאבדות.המוותבנושאיבכתיבתהלעסוקוהרבתה

ומרתק.מפתיעמיתולוגיממדלהםולהקנותהיום-יוםמחייחומרים
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פלועודדמאנגלית:

פלאת,סילביהשלהאחרוניםשיריהקובץ-אריאלמתוך

 .-1963בלמותהסמוךשנכתבו
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הדורובןהסופרברבר

שלביצירתוגרפייםביוהאוטוהיסודותעל

נרנוי"ח

 2008עובדעםהוצאתחיים'סיפורכרכרשפירא:אניטה

א.

בשאלתמיוחדיםדעותחילוקיאורביםקשייםאיןביוגרפיהבכתיבת
מושאהשלופעילותוזיכרונותיו ,במכתביולהשתמשיששבההדרך
נייטרליאינווטראחרים,של<עדויותאחריםמשלימיםובחומריםמכאן
ביורגפיהבכתיבתאמוריםהדבריםכאשרגםמכאן.וכדומה>אירועיםשל

חיתהזואםביןמפורטת,אוטוביוגרפיהאחריהשהשאירהאישיותעל

והשימושהטיפולבשאלתמיוחדקושיאיןלא,אםוביןספרות"ל"יצירת
שישביקורתייםכליםבאותםבדיוקאליהלהתייחסיששבה.בחומרים
אחריושהשאירהאחריםוההחומריםהמכתביםהזיכרונות,אללהתייחס

האוטוביוגרפיה.שלמושאה

חייםיוסףשלהביוגרפיהבכתיבתלנוכשענייןהדבריםפניהםשונים
רשימותמסות,מאמרים,מכתבים,אחריוהותירברבראחדמצדברבר.

הספרותיותביצירותיושנימצדאוטוביוגרפיה.לאאךספרותית,ויצירות

אלהקוראאתכמישרים,אםברמיזהאםלפעם,מפעםברברמפנה
סיפוריםברברשלבסיפוריורואיםרביםכיעד ,חייוסיפור

הבעיה 1שלה".בכרונולוגיהגם"רצופהאףפעמיםאוטוביוגרפיים,

ליסודותלהעניקהביוגרףעלבכלל,אםמשקל,איזהלכן:היא
'משיחמשוםבהםשיששנראהברברבסיפוריהמצוייםהאוטוביוגרפיים

מאיגרותיוברברשלחייועלשידועמהביןזוקרבהבשללתומו?

אוטוביוגרפייםכאלמנטיםשנראהמהלביןדורובנימזיכרונותובעיקר

כפילדמותוהערותמספרלהקדיםהראוימןהספרותית,ביצירתו
ביישובובמיוחדרבים, .להירצחוהסמוכיםובעשוריםבימיושנתפסה

ומבקרדרךמורהשהיהא-פוליטיתאישיותבברברראו ,הארץ-ישראלי

ישהחריפה,וביקורתונאצותיואתאףפעםולא ,הטפותיושאתאמת

להסיקניתןברברמ'מיתוס'גםאוהב'.פצעי'נאמניםבחינתלקבל
הואאמנםכסופר.באיכותולהסביראיןברברשלהמיוחדמעמדושאת

שלשבעיקרונראהאך ,וסגולינחשבסופראףאולינודע,סופרהיה
 .מצפונוושלתודעתושלמאירהאספקלריהבוראוהדורבנידבר

הדורבנישלבפרשנותםוכמובן ,באישיותואפואמקורומעמדו
בסיסעלוראשונהבראשלהבינהשישפרשנות ,זומיוחדתלאישיות

ואמנםעולמם.אתשעיצבווהספרותיותהתרבותיותוהמסורותהמושגים
דווקאוהתקדשות.קאנוניזציהשעברוהםכתביולאלמותוסמוךכבר

זו<ותהיההמופתלדמותשהיההואהקונקרטיהאיש ,ברברהאיש
מיתוסבמרכזשעמדההנביא>,אוהנסתרהצדיק ,וריביהיוושלדמותו
 2ברנר.

ובעיקרבימיוכברונחתמהשנקבעה ,ברברשלדמותועקא,ראאך
המצטיירתלדמותורבהבמידהדומהברבר',ב'מיתוסלהירצחוסמוך

הכוללותספרותיות,הלאוהןהספרותיותהןביצירותיוקריאהבעקבות
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בדבריםהכוונהואיןופובליציסטיקה.הגותיתיצירהספרות,ביקורת
אוזודמותעםמזהיםופרשניומבקריו ,שקוראיוברברלאישאלה

לנקודה>,כמסביבאברמזוןכבחורף,פיירמן<לדוגמהמיצירותיואחרת
אומכלולקריאתלאחרקוראיובתודעתשהצטיירכפילדימויואלא

גונית.הרבמיצירתונכבדחלקלמצער

ב.

ניסיוןכלבפנילעמודהעתידיםהקשייםאתלהביןישאלהבהקשרים
המשובציםהאוטוביוגרפייםהיסודותבעזרתברברשלדמותולשרטוט

ביצירתואלהיסודותשלמעמדםעםלהתמודדכדיהבדיונית.ביצירתו

ס~ךץ-:~ך~ליב"כtנא'~רדבריואללהידרשהראוימןברברשל
בין ,לזמןמזמןכותבשאנימה"בכלפרטי>:<ממכתב "~ה:ר~י~~ב
במשמע,מארץ-ישראלוכתביסיפורית,בצורהוביןעתוניותברש~מ;ת

אתלתארלאגםאלא ,אמיתותיאתלהורותלארקלאמתכווןאניאין
וצלול-דעת.אובייקטיבילמסתכלנראיםשהםכמושהם,כמוהחיים
הקרוביםלחבריכותבאניפשוט,מכתבים,ישר:לךאו~רמה?אלא
בארץהאחרונות:<בשניםרגשותיוועלמאזשכמותיאדםחייעל

בה,ולדייקלשובראויאך 4 ,במחקראחתלאנדונהזופיסקה 3יהודה>".
מתבלטתהספרותית.תפיסתושלמטפחיותרברברחשףשכאןמשום
ב'רשימותשפיוסםדבריםביןחציצהשםלאשהואהעובדהביותר

אינוהואכך:עלהוסףסיפורית.צורהלהםשנתןלדבריםבעיתונות'
חתרולארצהלאהוא ,כןעליתר .כלשהי ,'אמיתותעללהורותבא

כאילומתוכםלתארםאלאוצלול-דעת","אובייקטיביחייםלתיאור
מןדעת'ו'צלולב'אובייקטיבי'לחבר.במכתבחוויותיואתמספרהיה

אובייקטיביותשלהמידהבאמתלאלומר:ברברהתכווןהסתם
שנוטלמישלאלאולחיים,הסתכלותהלמושאמנוכרתוהתבוננות

לאאךהריאליים.החייםתמידמתואריםביצירותיוכןעלחלק.בהם
מישלאישיתהתרשמותמתוךאלאדעתובצלילותבאובייקטיבית

ורגשותיחייעלמספר"אניאומר:אינוברברואמנםעליהם.שמגיב

חיי"עלמספרשהואמצהירהואזותחתיהודה".בארץעתהשהםכפי
יהודה>".בארץהאחרונות:<בשניםרגשותיוועלמאזשכמותיאדם
בעת ,עכשיוכמותי".אדם"חייאלאהאישברבראינוסיפוריומושא
אמנםמספרהואואביזריהו",הארץ-ישראלי"הז'אנרהמאמרכתיבת

בןכלכמוחלקבהםנוטלהואשאףחייםיהודה,בארץהחייםעל
וברגשותיובחוויותיואמוריםהדבריםאיןזאתעםיחדהשנייה.העלייה

"תמונתאפואלספקהספרותעל"כמותי",שהוא"אדם"שלאלא
כתבמאודדומהברוחכמותי","אדםומעריךמאירשחווה,כפיחיים"

-חייםתמונות-תהיהשלנושהפרוזה"ראוייותר:מאוחרברבר
 511 ,ולידתןמערךבעלאישיותשלהתרשמותשחרדת

מכתבעםגםאחדבקנהעולההסופרשלוהןהספרותשלהןזותפיסה
קורותיואתלשרטטשביקשהולגינצבורגברברשכתביותרמאוחר

בחורף,יצירותיואתשקראמיבידי ,לטענתואוטוביוגרפיות.ברשימות
שלהעיקרייםקוויהמצוייםכברואחרות,מ'עדמא'לנקודה,ומסביב

שההסתייגותספקאין 6ביוגרפית".בדייקנות"לאאךשלוהביוגרפיה
המעשהאלאאותושהנחתההיאגרפיתהנירהדייקנותשלאמשמעהזו

לחברושכתבהחד-משמעייםבדבריםזוטענהלאששניתןהספרותי.

אינניזהודבר-היסטוריתפואמהכותב"אתהגבסיך:אורימילדות
היודעמההווה?רגעאףדעתנולהסיחיכוליםאנחנוהאמנם .מבין
היודעהאחרונים?המוהיקניםאנחנוכיאתה,היודעצעירינו?מצבאתה

כיאתההיודעחולה?העולםכיאתההיודע ?למותהולךעמנוכיאתה
דבריםכתבשברנונזכוראם 7עיניים?"לךהישנפשות?מכלההיאוש

נקללכתוב,התעתדשגבסיךההיסטורית"ל"פואמהבהתייחסואלה

יינהעבהםדמיוןשעשועילא ,ברברסברכזאת,בעת .טענתואתלהבין



הייחודיעולמועםלאודוק:ההווה,עםלהתמודדעליההספרות.של
הייאושעםהחולה,העולםמצבעםאלאדווקא,האינדיווידואלשל

מפניםנרנוסיפורימרביתאמנםכיכןעלנראהנפשות".ה"מכלה
כיווןאךבהם",המתרחששלאפשרי"כמקורשלו'חייואלאותנו
באמצעותםלשחזרניתןלאדברשלשבסופוכךמעצבםנרנושתמיד

באה"לאלחייוההפנייהאושהרמיזההריהאותנטי'חייוסיפוראת
באההיא ]".[נרנוחיישלמהימנהתמונהלהרכיבלקוראלאפשרכדי
הםנרנושלהסיפורשמקורותההכרהאתבולשתולכדיורקאך

 sבספרות",ולאבחיים

דמויותבניתוחהיטבהמגובהנימוקים,שלרחבהמסכתבסיסעל
שובומפנהמרמזשברנוברינקרהסיקהשונים,נרנוסיפוריגיבורי

חותרשהואמפניהחיים,אלושוב

ביןזהעימותשלהרושםאת"ליצור
הדרכיםבכלה'ספרות'לבין'החיים'

הבדיונית".היצירהשלהרמותכלועל
אוטוביוגרפי"דימוימוסיף:אףוהוא

ודרכיםהאלה".הדרכיםאחתרקהואזה
אמצעיםאותםכלאלאכמובןאינןאלה

אתלהפנותנרנושלבידיואחרים

היוצרמבעשעיקרםלחיים,קוראיו
מסכםזווברוחכנות.שלאפקט

שאניעלימתרעםאתה ]".["ברינקר:
אפקטכאלנרנובכתבילכנותמתייחס

סבוראתהמחושב,ספרותי-אמנותי

כלמכתביונוטלאנימכךשכתוצאה
במחציתרקצודקאתהספונטניות.

פירושאין ]".[ .דבריךשלהראשונה
מסכה.אלאאינהבכתביושהכנותהדבר
מלאכתוכילחשובסיבותהיולנרנו

לכתיבתוהמתייחסמצפוניסופרשל

כךעלטרחתוחיים'.'מביעהברצינות

אלאתהיהרקלאבכתיבתושהכנות
אינהש"ר]במקור'[הדגשהתיראהגם

ישראללארץבבואוברבר'י"חלמסכהקוראיוכלפיעמידתואתהופכת

 9גרידא".

והכנותהספונטיותבדברכביכול'אופיינית,ברברית'הטעיה'בשל
האוטוביוגרפיים,האלמנטיםמתוךנרנואתלהביןאפואאיןהיצירה,של

אתעליהםלהשתיתשאיןובוודאיה'חיים'אלוהרמיזותההפניות
המוטיבציהאתנרנו'אתלהביןרוציםזאתבכלאם .נרנושלרגפיהחניו

כלומר''מבפנים',להבינולנסותש"חייביםהרימחשבתו'ואתשלו
שבונה'אופי'שלדמיוניתקונסטרוקציהאיזהשלהמוצאמנקודתלא

מחשבותיועצמן'אלהמחשבותשלהמוצאמנקודתאלא ]".[החוקר
האמנםביוגרפיים,ביסודותאמוריםשהדבריםככלאך'ז oברנר",של

נרנו'?שלמ'מחשבותיו'מבפנים',נרנואתולהביןלקרואאפשר

שלילית.התשובה
ביןזהובכללואישיותו'חייוביןפשטניקולמתוחשאיןספקאין

זאת,עליתרה .שביצירתוהאוטוביוגרפייםהאלמנטיםלביןמחשבתו'
יצירתוגםמאפייןה'כנות'אפקטיצירתשלוהמתוחכםהמחושבהמשחק

לפיכךוהפובליציסטית.ההגותיתהביקורתית,וגםנרנושלהספרותית

מבעהמוצאותוהדעותהעמדותביןישרקולמתוחאפשראםספק
נרנושלעמדותיולביןוהפובליציסטיתהביקורתיתההגותית,ביצירותו

שעללהזכירדיביוגרפיים.חייםלפרטיביחסכאמורהדיןהואהאיש.
לאביו.זזנרנושליחסועללעמודקשהלנקודהומסביבבחורףבסיס

ומאמריו'מזההספרותיותיצירותיורקמצוייםהקוראבידיכאשרובכלל
וביטולהההטעיההיאשבהםהיסודשעמדתמזה,והרצאותיורשימותיו

שלהמוצא''נקודתאללהגיעניתןכיצדהחד-פעמית,האישיותשל
חוליהאלאאינהמוצאנקודהכללאכלום'מבפנים'?נרנומחשבת

שיסודםהרבדיםלקריאתהדרךאפואמהיוהטעייה?המבדהשל
ולחסוםהספרותימהמבדההאישנרנואתלהרחיקושנועדואוטוביוגרפי

אליו?הדרךאת

.ו

אתנרנולתפיסתולהידרשלשובעלינוזו'שאלהעםלהתמודדכדי
האפשריות.השלכותיהאתולמצותכסופרהעצמידימויוואתהספרות

הרוסית,המסורתפעם,לאשצויןכפי

היהביותרוהמשפיעהבולטשמייצגה
 .נרנושלגליולונרשחיתההיאנסקי'בלי
אתציינוהחוקריםאמנםעקא.ראאך

למצעראךז z 'נסקיבלישלהרבההשפעתו

לטענתי'שכןמשמעותה.מלואעלעמדולא
כדיישבלינסקישלהספרותיתבתפיסתו

שלוחייואתנרנוועיבדעיצבכיצדלהאיר

הסופרעלזו'מסורתפיעלהדור'.'בןכחיי
וניגודיהמאבקיהעלהמציאותאתלשקף

והפוליטיים,החברתייםהאינטלקטואליים,

ממגמתיות.חףספונטניביטוילהםולתת
עולמושלולאמציאותשלשיקוףודוק:
הסופר.שלפעמיהחד
הווידוישלהמוצאשנקודתנראהואכן

החומריםעיבודדרךנגזרהשממנההברנדי'

המגויסהסופרעמדתהיאהאוטוביוגרפיים,

שלהמקיפההטוטליתבחוויהעצמושכורך
במקרה .עצמומוצאהואשבתוכההדורבן

היהודיהמושבתחוםבןהיהודיהסופרשל
לחיותהסופרשעלמשמעהמאה,בשלהי

אתהרוח,הלכיכלאתתוםעדולמצות

המגמותואתהאינטלקטואליותהמגמות

לעמודגםהסופרעלוהחברתיות.הלאומיות
להביןישזהבהקשרהנשאפות.אוהמצויותהיהודיהקיום''צורותעל

היותלצדהכל'ככלות .נרנושלבסיפוריויטשהבשלנוכחותואתגם
חלקולפיכךהדורבנישלהחיים'ב'תמונתנוכחתהניטשיאניתההגות
להערכתכלילנרנוסיפקהגינאולוגי'ש'החשדהריממנה,נפרדבלתי

להשתיתאףאבסורדשלובדרךהיום,סדרשעלהשונותההשקפות
שניים'כיהדות',לראותשניתןמהאתהמייחדותמוסריותעמדותעליו

חפץהםנרנושלביצירתואלהעמדותשלהבולטיםהמייצגיםמן
חלקיות,עמדותהןאמנםלנקודה.כמסביבואברמזוןוכשלזןשבכול

<מוסרל'אנושיותן'המודעותעםיחדאךמדי',אנושיות'אנושיות
ולהיותןלחלקיותןגםכךומשוםוכדומה>היהודיתהחולשהפריעבדים,

שאפשרכשםלקבלן'אפשרשעדייןהריבלבד'פרספקטיבותמייצגות
עליונותןעללהצביעצורךבלאוזאתאחרת,'אצילית'עמדהכללקבל
זוספרותיתותפיסהאלההנחותואמנם,אלה.'מוסריות'עמדותשל

במאמרומו"סמנדלישלהספרותימפעלולהערכתהשתייהאבןהן
ז 3כרכים".בשלושהעצמנו"הערכתנרנושלהגדול

השתמשהדור'לבןספונטנימבעלתתהחותרהמגויסהסופרנרנו'
שהשתמשכמוהאיש,נרנושלהפנימיובעולמובחוויותיואפוא

ביותרהיעילהאמצעיאמנותיים.כליםובאותםדרךבאותה-בסוכניו
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סיפורלאקוליות'.'רבבעזרתהמציאותחיקויהיהלשירותושעמד
אחדות,לכללהרומןשליחידותיואתהמבריחהארגוןהואהעלילה

אחת.תודעיתאחדותשליוצאפועלהרומןשלהאחדותשאיןכשם
הדמויותביןהמתנהלהרב·שיחאו·שיחהדומתוךדווקאנקניתאחדותו

הנעותוהפוליטיות,התרבותיותהשקפותיהן ,רגשותיהן ,חייהןצורותעל

'תמונתאותהבמסגרתוזאתקוטבית,התנגשותעדחלקיתמחפיפה

שהואוהבימההזההרב-שיחופעולותיהם.חייהםבימתזהה,חיים'

כךמשוםאחדות.שלהרושםאתלרומןהמעניקיםהםעליהמתנהל
ומכאן.מכאןהואברברשלביותרהחשובהאמנותישהישגונדמה
נעדריםולא ,ומכאןכמכאןגוונירבמבעלידיבאהקוליות'ה'רב

או ,והקיומיההגותי ,הספרותיהדיוןבההמצוירתהחיים'מ'תמונת

הציוני,בציבורישראליהארץביישובשרווחווהעמדותהמגמותמכלול
בארץהציונילמפעלהראויההדרךשאלתעלבכללהיהודיוברחוב
מסאיתבדרךומכאןכמכאןבוטאזהשיחעתידו.שאלתעלוגםישראל

כלקוחיםלזהותניתןמרכיביהבודדיםאלמנטיםשרקעצות",("אובד
-קיומיתוהמחשההצבעהבדרךאוושונו>עובדואלוואף ,ברברמחיי

במסגרתלמצואשאיןברורזאת,עליתרה("ןיאספורין">.חווייתית
בשאלותאחרתאוזועמדהבעדהחלטיתעמדהזוספרותיתיצירה

נסקימבליברברשאימץהגרסהלפי ,כזכורהיום.סדרעלשעמדו
והצגהלחשיפהתנאיהיאמראשכפויותאידיאולוגיותמכוונותהימנעות

לחתורשראויוהמציאותהמגמותהארתלשםהמציאות,שלספונטנית

אליהן.
כוחבדברעגנוןשלטענתואתלהסבירכדיבהישזודיספוזיציה

שיצרסופרהיהלא ,עגנוןלגרסת ,ברברברבר.שלהספרותידמיונו
במציאותהתבוננותשלבדרךיצרהוא ,יוצרבדמיוןשיסודםעולמות
 ,סיפורכתיבתש"ר][ברבר:"סיים ,עגנוןהטעים ,לפיכךומיצויה.

נשאלאם 14 .בו"להסתכללושנזדמןבעולםהסתכלותופריכלבוגימר

כתשתיתונתנהבהלהסתכללברברלושנזדמןמציאותאותהמהי

מפנהעידןשליהודיתהמציאותתהיה:התשובההספרותית,ליצירתו
קריאת ,שכךכיוון .ישראלבארץבבלבו ,בלונדון ,בחומלהמאה

הספרותיותיצירותיווקריאתברברביצירתהאוטוביוגרפייםהחומרים

אינההאישברברשל'מחשבותיו'מתוךמ'בפנים'יריעהרחבכמבדה

הביוגרףעלההיסטוריה.הפריזמהללאמיצויהאללבואאפואעשויה
לברברש"הזדמנה"המציאותפיסתאתעיניולנגדלשיםברברשל

 ,ברבראתישקפוגרפייםביוהאוטושהחומריםכך ,עגנוןשלכלשונו
קווללאהעדפהללאלקלוטכדיהאישיייחודואתשביטלהדור','בן

מגמותיהעלהמשתנהההיסטוריתהמציאותאתמראשגזורמידה

והאינטלקטואליות.הרוחניות

בקריאתאמוריםהדבריםכאשרובמיוחד ,ברברשלמהימנהלקריאה
מיומנותולאאפואנדרשת ,ביצירתוהאוטוביוגרפייםהחומרים

שפירא,כמוהיסטוריוניתשלזואלאהספרותאיששלהטקסטואלית

שלבדרךאיתההתמודדשברברהמציאותשלבשביליההמצויה
הניתוח .וכשלזןשוכולהמוצאועדמבחורףוהפנמההתבטלות
החומריםמןלחלץמיועדשפירא,שלזהדוגמתההיסטורי

ברברשלהעצמיתתפיסתואתביצירותהמשוקעיםהאוטוביוגרפיים

דמותואתלאאך ,דורובניבעינידמותוואתהכתיבה,בזמןכסופר
החד-פעמית.הריאלית,

ה.

ברברהביוגרפיהשלותרומתהחשיבותהאתלהביןישזהבסיסעל
לאחרהדור.להבנתוביהומניההדור""בןברברלהבנתחייםסיפור

 ,ברברשלהסתירותרבתדמותואתציפורכבמעוףסוקרתששפירא
ברבר',מ'מיתוסדיוקליתראודורובנישלמיחסםנשקפתשזוכפי
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שלנפשותהומותאלמסעהואברברחייבעקבות"המסעמוסיפה:היא
יטהאבששוטחתהחייםסיפורואכן ~ sהןוך",גםואוליהסופר'האדם,

ברברשללנפשומסעכדבריה,הוא,ומרתקתקולחתבצורהשפירא
ושלבפרטדורובנישלודמיונםלבםאתששבההדורובןהסופר

היהברברהחד-פעמישהאישייתכןבכלל.ליצירתוהקשוביםהקוראים

להעמידעשויהניגודיהשלאפשריתהבלתיאחדותםשרקחידהונשאר
יוצרכלשלדינוזהאיןהאםאחרוןבחשבון<אךהריאליתדמותואת

יצירתו?),בתוךהאובד

היואחרתזושבדרךומושגיהם-הם,דורובנישלעולמםבסיסעלרק

בן·"ברברשלשלדמותואתלהביןיש ,ברברשלומושגיועולמואלה
למציאות,ומהימןמקיףמבעלתתברברחתרבסיפוריואכןואםדור",
העולםואתהמושגיםאתלהביעומגמותיה,תקוותיהמעקשיה,על

דמות ,שדמותוהרי ,דורובנישלוהפוליטיהחברתי ,האינטלקטואלי

ולמצפונם,לעולמםוכ'סמל'כ'מופת'ראולהםהסמוךוהדורדורושבני
 .שבסיפוריוגרפייםוטוביוהאמהיסודותהמשתקפתזוגםאכןהיא

אינהאםאף 16חיים,סיפורכרכראתשפיראמסיימתשבהההערכה

ונאמנההיטבמייצגתחידה,ויישארשנשארהאיש,נדנדאתמשקפת

יוצרי ,הסמוךהדורובנידורובנישתפסוהכפיברברשלדמותואת

שלהםוהדימוייםהמושגיעולמםהכלככלותברבר','מיתוסומעצבי
שעוצבוהיהודיהעולםעלוגםהרוסיתוהתרבותהעולםעלגםהושתתו

בין ,דמותואתעיצבוכאשר ,ברבראףפעלזובמסגרת •ברכיועל
יותר:וחשובאלה.מושגיםפיעלעיצבהיודעים,באיןוביןביודעין
מייצגתבכללותהברברשללכתיבתומבעדהמשתקפת'המחבר'דמות

תפקידעםהזדהותמתוך ,עצמושהואכפינדנדשלדמותואתמהימנה
בעיצובה.וטרחסייע ,בלינסקישמייצגההרוסיתהמסורתברוחהסופר
הדורית,המציאותאלונשנותחוזרותהפניותידיעלזאתעשהברבר

ששיקעהאוטוביוגרפייםהיסודותבאמצעותוראשונהבראשוזאת

שחרורםלאחרשכמותי",אדם"חיילתארבמטרההספרותיתביצירתו
שחווהוהקונקרטיהייחודיההקשרמןאלהאוטוביוגרפייםיסודותשל

האיש.ברבר

בדרךלהתבונןדי ,זוקצרהיריעהבמסגרתאלהדבריםלאששכדי
שגיבוריהןלנקודה,וב-מסביבב-בחורףשפיראאניטהשלטיפולה
אותנומעניינותהןחוגו.ובניברברעםאחרתאוזובמידהמזוהים

והפניותרמיזותובשלשבהןהאוטוביוגרפייםהיסודותבשלגםבמיוחד
כחייומניריוברברשלדורובניעדויותפיעלשנראהמהאלאחרות
והדומותהזמןבןהציבוריהיוםסדרשלההשתקפותבשלוגם ,גופוברבר

וביןהיצירותבשתיברברשלדמותובנישלועולמםרעיונותיהםבין
כפילדוגמה, ,כךהנדונה.בתקופהברברשלוהרעיוניהחווייתיעולמו

גרתהבויצירתו ,בחורף ,ברברשליצירתוחוקריאחתלאשהצביעו
יסודותעלהמושתתיםרביםחומריםבתוכהמכילה ,ברברשלהראשונה

מודלששימשהולמציאותעצמולברברהפניותלצדאוטוביוגרפיים
הגיבורשלשמואתלמנותאפשראלהורמיזותהפניותביןליצירה.
דמויותלצדזאת ,ברברשללשמובולטבאופןהרומז ,פאיירמןירמיה

הנדונהבתקופהברברעםבמגעשהיודמויותפיעלשנבנומשנה
וכמובןבאוםסבורכדוגמת ,מודללהששימשהובתקופהביצירה

לזהותםשקלוכדומה,התמשכלותהתפקרות,מפנה:ונקודותאירועים

זה.בזמןברברשלבקורותיואירועיםעם
המקשהעיבודשלתהליךעברואלהחומריםשאףספקאיןזאת,עם

האב.דמותהיא ,למשל ,כזו .ברברשלחייואתפיהםעלולהאירלהבין
שאיןכשםזאתלנקודה.כמסביבהאבכהריבכחורףהאבהרילא

לדמותהמודלששימשהדמותזובתקופהברברשלחייובמציאותלאתר
שלקורותיועליודעיםהיינולולאאומר:הווהמואיסייבנה.וחילשל

וכדומה>מכתביו ,חבריו<זיכרונותאחריםתיעודייםממקורותברבר



החומריםסמךעליכוליםחיינואםספק
בכחורףהמשוקעיםגרפייםביוהאוטו

לבנותוחומרקלהאישנרנועלללמוד
כן,פיעלאףביוגרפי.וונדבךפיחםעל

 18 ,זולבעייתיותמלאחמודעותומתוך

אתלהציגכדיבחורףאתשפיראנטלה
קשובמילדנרנושלהראשוניםצעדיו
אתומאמץאביושללרצונותיוונענה

היהודיתהחברהשלהמסורתיותהנורמה
בישיבהלימודיודרךעבורהמושב,בתחום

 ,הבוגרלנרנוחמשךהתפקרותוותהליך
המחוזבעירחאקסטרניםבחוגיהשתלבותו

שתוכניותיוהסופרבנרנווכלחהגדולה
 19מ'חיי'"·ושרטוטיםרשימותאיזו"לכתוב

לאחרזופרשניתדרךנימקהשפירא
לקבלשאיןחד-משמעיתבלשוןשהבחירה

כפשוטם:האוטוביוגרפייםהאלמנטיםאת
חלקיהיהלמציאותהקשראםגם"אף

הלךאתלהאירכדיזהבתיאוריש ,בלבד
ובמקום 20צעיר".כאישהסופרשלרוחו
 1918ברבר,י"חובניתוחבפרוטרוטעומדתשפיראאחר

היסודותשביןהזיקותעלקפדני
ומשפחתונרנומקורותשונותלפרשיותהקשוריםהאוטוביוגרפיים

המשמשתבתקופהנשיםעםיחסו>יותרנכון<אויחסיולביןמכאן
כדיבכחורףשיששלחהיסודהנחתאתומחזקת ,מכאןלכחורףמודל

היאגמח,לדו ,וכך •צעירוכאישכסופרנרנושלדרכואתלהאיר

,רגשותאביוכלפינרנושלהכעסרגשותשלמהימנותםעלמצביעה
כלליםבקוויםמשרטטתהיאבאיבה.גובליםחםכיפעםלאשדומה

עדייןשחיו ,אביושללכאורחואדישותוהצבאישירותופרשתאת
 21בחורף.כתיבתבתקופתנרנושלבבשרוחיפצע

כבחורףהאבדמויותביןהשוניאתלהבהירכדיגםישאלחדברים
היחסביןההבדלאתלהבהירכדיבחםשישכשםלנקודה,וכמסביב

משתקףשהואוכפימכאןבחורףמהרומןעולהשהואכפיולאםלאב
לישיבה,מישיבהנדודיו ,ילדותו .יותרמאוחריםורשימותבמכתבים

כתיבתבשעת-דרכובראשיתעבריכסופרוחייוהתפקרותותהליך
חייםזיכרונותחיוחםרחוק.עברחיולאעדייןאלחכלבחורף

לדמות ,אפילווהעוין ,חמריחסובבשר'.'קוץבחינתחווהשברנו
אתוגםעצמואביואתגםמייצגתזודמותשחרימוזראינוהאב

ב'תמונתהתמורותעםישתנהשיחסמאליומובןנטש.שברנוהאלוהים
יצירותיושלזואולנקודהמסביבשלזוכמויותרמאוחרתחיים'
ישראליות.הארץ

הואנרנו.שלהספרותילמפעלוחיטבשפיראכיוונהאלחבתובנות
שמייצגההרוסית,המסורתברוחמגויססופרוראשונהבראשעצמוראה

ממדיחכלעלחייומציאותאתלספוגחתרשכךכיוון •בלינסקיחיה
עליושחיהטבעיאךמראש.מוכתבתולאספונטניתבצורחולשקפה

כךברינקר>להאיריטיבשכחהטעיהדרכי<באותןחוויותיואתלעבד
ההתפקרות,תהליך •חדורבןאתבאמצעותןלשרטטבכוחושיחיה
צעירשלדרכונשים,ועםאביועםיחסיופרשת ,הצארלצבאהגיוס

נבנואלחכל ,הכלאףעלעמואתנוטשואינולעבריתהמתמסר
נרנואתלתארכדיבחםאיןאך .נרנושלחייומודלפיעלאפוא
שפיראאפואצדקההמגויס.הסופרנרנואתאלאהחד-פעמיהאיש

כבחורףהמעובדים'האוטוביוגרפיים'בחומריםשלחהשימושבדרך
דורובניבעינישנתפסכפירקלאנרנושלמהימנהתמונהלתתכדי

אתתפסשהואכפי ,בעיקרואוליאף,אלא
ביצירתוואמנםבחורף.כתיבתבשעתעצמו

כי<אםלהבחיןעגנוןשהיטיבכפי ,נרנושל
<שחםוהאירועיםהתהליכיםלהעריך!>,לא

בנימרביתעלשעברואירועיםאותםלמעשה
מבדח,בחינתאינםשהתפקרו>המושבתחום

ואתהפנימיעולמואתלשקףכדיבחםואין
חםאלא ,החד-פעמיהאישנרנושלנבכיו

כניבו ,לושנזדמנחחיים''תמונתשלמיצויה
ולמצותה.עיניובולשים ,עגנוןשל
כמושלאלכאורחלנקודה.כמסביבהדיןהוא

מורכבתועלילהיחסיםפרשתלפנינו ,כבחורף
כאןאףאךראשון.בגוףכתובהשאינהביותר

דמויות<באמצעותלחייםורמיזותהפניותנמצא
למחשבותיוובעולמןבמחשבותיהןדומות

יסודותלצדוכדומה>נרנושלולעולמו
שיותרמלמדזוביצירהעיוןאךאוטוביוגרפיים.

 ,נרנושלהייחודיעולמואתלתארבאחמשהיא
הסופרשלייעודועלתפיסתוברוחנועדההיא

 ,חדורבןשלהחיים''תמונתאתולשקףלהאיר
וראשונהבראשלתאר:מטיבהששפיראכפי

אברמזוןשלקורותיוחגיםשסביבה'הנקודה'
אתעברשכברלאחרהאישנרנושלהחייםפרקאתהמאפיינתזוהיא

לנקודהמסביבגיבורגםוביחומינההוא,כעתההתפקרות.משבר
הבעייתיותומעמיק.מקיףאקולטורציחתהליךאחרימצויים ,אברמזון
ההתרוצצותלכןהיאגיבורו>בפניגם<כמוהאישנרנובפניהניצבת

חאוניברסליסטיותוהתנועותההשקפותמגווןשביןהנקודה''סביב
התנועותלביןותרבותוהיהודימהעםהתנתקותשסופןוהקוסמופוליטיות

האיש,נרנושלבעייתוהיאזובעייתיותואמנם 22חלאומיות.וההשקפות

זובעתבהאךוייחודיים,חד-פעמייםיסודותבהשחיוודאיזוומבחינה

תפיסתברוח ,שכךכיוון .דורובנישלעולמםאתשאפיינההבעיה

מהחדור','בןשלכעולמועולמואתלעצבעליוחיה ,כסופרייעודו
ייחודיהעללוותרעליוחיהכךלשם<ורעיו>.אברמזוןבדמותעשהשאכן
חדור'.בן'נרנואתולהבליטולהדגישהקונקרטיתחווייתושל
שלאהאהבהבפרשתגםלמצואנוכלנרנושלזולדרכובולטתגמחדו

וחילשללדמותהשבניגודאיסקובח,יורהלביןאברמזוןביןהתממשה
שמילאהוולפסוןחיהשלחריאליתדמותהעלהושתתהמוסאייבנח

חיהשלדמותהחרילאעקא,רא 23ברנר.שלבחייומשמעותיתפקיד

היחסיםמערכתחריולאלנקודה,כמסביבדמותהכהריבמציאותוולפסון
לכקורח.כמסביבהמתוארתהיחסיםמערכתכהרינרנולביןבינהשחיתה

שוניםהיכרותםשלהזמןופרקהמקוםשהנסיבות,חריבכךדילאואם
לספקנרנובכוונתשאיןספקאין .ברומןהמעוצביםמאלחלחלוטין
תוךאוטוביוגרפייםיסודותנטלנרנוהוא.נהפוך .שלולחייופרטים
הספרותיות.מגמותיואתלשרתשיוכלוכךמחדשומעצבםמעבדםשהוא
האוטוביוגרפייםיסודותיהכלעלאברמזוןשביןהאהבהפרשתואכן

 ,שבווהחד-פעמיהמיוחדכלעלאהבה,סיפורלאכמשרתתנראית
תחתאוטוביוגרפיות.התרחשויותשללהארתןמשמשתשאינהכשם

דהיינוסביבה,סובבכולושהרומן'הנקודה'להארתנרתמתהיאזאת
ההתרוצצותאתהאיש,נרנולא ,חדורבןנרנושלמהפרספקטיבהלהאיר

אתאפואעיבדנרנולאומיות.להשקפותאסימילטריותהשקפותבין

החיים''תמונתשלמגזראותושיספקוכךהאוטוביוגרפייםהחומרים
האישנרנודווקאולאו ,הדורבןנרנובהוצפהאותהשחווהכפי

ואיסקובנחאברמזוןשלבדמויותיהםשפירא,שהאירה,כפילפיכךהפרטי.
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אסימילציה-ואידיאולוגייםתרבותייםקוטביים,משיכהמוקדימוצגים
מאיריםכשהםלאשהאישביןומיניים-אתנית-לאומיתנאמנותמול

האינטימיותכלעלהאהבה,שלהאותנטיתהחוויה 24זה.אתזהומתנים

כדיבהשישהתמרההברבריבסיפוראפואעברהשבה,והחד-פעמיות

האידיאולוגייםלבטיואתהחובקתמקפתמציאותתמונתלייצג

אלאהאיש,נרנולאהואממייצגיושאחדהדור'בןשלוהאישיים
 .הדורבןנרנו
הגיבורשביןהזהותעללהסיקנוכלומכאןלמכאןנרנושלמיחסו

"ספרללחובר'נרנוכותבבעיני",הוא"סיפורי •הדורלבןהברברי
שהואהרילאומי""ספרהיותושבשללהוסיףבלילאזאתלאומי"'
הזהותלשמירתאסמילציהביןהמאבקכזכורשבמרכזולכחורף'המשך

הצעקהנכון'יותראוהלאומית,המנגינה"אבל·לאומית,האתנית
כךתפסודורובניאףואמנם 2sשאת".ביתרמתוכךנשמעתהלאומית,

מיצירותשונותאינןשמהותית<הגםומכאןמכאןואתבחורףאת

נרנושל"לקסמונתפסלסרןכצבבוללדוגמה,כך'נרנו>.שלאחרות
ואם 26בחורף".קריאתבעתולאלנקודה,מסביבקריאתבעתדווקא

[מכאןהספראתש"הציגכצנלסוןבולזהשהיההריבכךדילא
 27השנייה".העלייהשלהקלאסיכ"ספרחניכיולפניש"ר] ;ומכאן

לנרנוולאהתקופהבןלנרנומבעלתתזושאיפהבשלכיייתכן
אתלנקודה,מסביבהשנייההגדולהביצירתוכברנרנונטשהאיש,
נאמנותואתלהסביראפשרזובשאיפהבחורף.שלראשוןבגוףהמספר

זואידיאולוגיהעםמהזדהותהסתייגותוואתמזההיהודילעםנרנושל
לצדליידישהמחייבליחסוהסברלמצואניתןגםכאןמזה.אחרתאו

העמדותמרבאתולהפניםלספוגעליוהוטלהןבעברית.כתיבתו
ולשקפןיחדגםוהחברתיותהפוליטיותהאינטלקטואליות,וההשקפות

ובכנות.בספונטניות

כסופרשייעודונרנו'שלנפשותהומותאלמרתקמסעאפואלפנינו
לשם .המעוררבתפקידוהיהודיתהרוסיתהמסורתברוחנכרךוכאיש

הסיכוניםכלהיבטיה,כלעלדורו''בןמציאותאללצלולעליוהיהכך
ספונטניתלשקפהשיוכלכדיולסופגהבה,הטמונותוהאפשרויות

ועליהיהלכןמאליה.תוארהראויהשהמציאותכךמכוונות,וחפה
הריאליתהחיים''תמונתאתלשקף·פעמי'והחדהייחודיאתלהקריב
 .בניבוכמותי""שלהדור'בןשללהתנסויותיוביטויולתתהמקפת

בקיוםוהתכתההאישיות'איון'שלתהליךלפנינומסוימותמבחינות
המסורתעםאחדבקנהשעולהרקלאזהתהליך •יותרגדולומקיף

שעלהחסידיהיהודילעולםזרההיאשאיןאלאנסקי'בלישמייצג
לכךבהקשרלזוכרדינרנו.שלוהרליגיוזיהרוחניעולמועוצבברכיו

"השוואה",הגשמיות","התפשטותכדוגמתרווחיםחסידייםמושגים

 .בונושלביצירתולרובמהדהדיםלהםשהדיםואחרים,"התבטלות"
יצירתושיאיאתהמאפייןהרליגיוזיהלהטשלשמקורוהנמנעמןלא
הלללהםוראשוןוראשדורו'מבנירביםשהבחינוכפי-נרנושל

חווייתועםההזדהותבחוויית-יצירתוומחוקרימקוראיוורביםצייטלין'
נרנוואמנםהפרטית.חווייתושלו'איונה'הדורבןשלהטוטלית

היהודי"לנשמתהבעש"טקרבתועללבעש"טזיקתועלהעידעצמו
 28 .]ר"ש[=לילינבלום,תשובה'"'דרך"מבעליותרהמודרני"

אחרון'שבחשבוןהריעסקינן'הדור'בן'נרנושלחייושבסיפורכיוון
נרנושלבאישיותווביטויהדפוסיההמניהשלהפסיכולוגיהניתוח
הכליםאלהלא'אבלשלפנינולביוגרפיהנרטיביתמסגרתהעניקאמנם

שלהמרתקחייוסיפורשלבהעמדההמחברתאתששירתוהעיקריים

נרנושלדורובניעםשפיראשלהמעמיקההיכרותההדור.בןנרנו

זהירושימושמזהוהפוליטיהרוחניהתרבותי'החברתי'עולמםועם
<מכתבים,מובהקיםתיעודייםחומריםברשותה,שהיובחומריםוקפדני

ביקורתיתהגותית,פובליציסטית,ויצירההיסטורי'וידעעדויות
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עמ'הטבריינית,הסימטהעדברינקר, ; 334-333הצעיר,בונובקרן,י'גםראו . 12

21-20 • 

 • 1223עמ'תשמ"ה,תל-אביבו,כתביםכרכים,בשלושהעצמנוהערכתבונו, . 13

1296 • 

 • 141-11עמ'תשל"ו,ותל-אביבירושליםעצמי,.אלמעצמיש"י,עגנון . 14

 • 7עמ'חיים,,סיפורכרכרשפירא, . 15

 • 366-359עמ'חיים,סיפורכרכר,שפירא, . 16

 • 8-464עמ'הטבריינית,הסימטהעד 1ברינקרגםראו . 17

 • 44-42 : 13עמ'חיים,סיפורברבר,שפירא,ראו . 18

 • 95עמ'תשל"ח,תל-אביבא,כרך,כתבים,בחורף,בונו, . 19

 • 13עמ'חיים,סיפורברבר 1ראשפי . 20

 • 43-42עמ'שם,הנ"ל, . 21

 • 66עמ'שם, 1הנ"ל . 22

 • 66 ; 57-56עמ'שם,הנ"ל, . 23

 68-67עמ'שם,הנ"ל, . 24

 • 362עמ'אגרות, 1בונו . 25

 • 66עמ'חיים,סיפור 1ברברשפירא, . 26

 • 210עמ'שם,הנ"ל, . 27

שגיא,אביוכן ; 145עמ'ג,כרךכתביםוהקוראים,החותמיםאלובנו,ראו . 28

 • 84-86עמ' 1יהודילהיות
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באדוםואשהכחולהציפור
ביצירתומפתחדמויות

ברברחייםיוסףשל

וכשלזןשבכולחפץלביתהאגדה-החינבשרכמחט
לשקודהרבהלאכיאחתלאלצייןנהגונרנוחייםיוסףשלמבקריו

עלהרומןעלילתאתפרסולילהיוםשלאחדבהינף .שלוהרומניםעל
נהגכתיבתו'אתשהעריךביאליק,מרושל.סופרבושראוישהכתב.

חומר'גיבוב"אריכות,בכתיבתומצאהוא .במכתביומוסרלולהטיף

ובהילותפזיזותלגופם,צריכיםשאינםדבריםבהרצאה,סדרחסרון
 ~ובסגנון".בהרצאה

מצדנרנואתמכתירהואבעוקץ.מהולדבשהיאביאליקשלתגובתו
לדמויותיוביחסאךתקופתנו",שלהחדשהעבריהמספרהוא"אתהאחד:
איזהבנשמתם,קיימתקרןאיזוחסרה"כאילוטוען:הואהסופרשל

אתלשכללהשתדלתיקון'דורשתשבסיפורךהלשון ...בהחסרעיקר
מתוךנכתביםזהממין"סיפורים'מאשים':הואדורווכאנשילשונך",

וברדיצ'בסקי 2התרשלות".בהניכרתאבלמשלךלשוןלךיש ..•קדחת
רומן'זה"אין :בחורףביצירתונרנושלכתיבתועלבביקורתוהחמיר

כיסיפוריםאלהואיןסיפורים:אםכיסיפור'זהואיןסיפור'אםכי
מרבך·המספראתלשחררשנכתבוזיכרונותאלהואיןזיכרונות:אם

 3מה".

אינהכללכיעולהנרנוחייםיוסףשלביצירתומעמיקהבקריאה
מתפתחותהדמויותאומדים.וטעונהמודעתמחושבת,אלאאקראית

ואלואותןהסובביםאתמאפיינותהמפתחדמויותהעלילה.במהלך
לאורכןבדמויותיושולטנרנוהמפתח.דמויותאתומאפייניםשבים

המדוקדקתההכנהעבודתאחרלעקוביכולהמעמיקוהקוראולרוחבן'
הטרגי.לסוףעדומחריףההולךמסויםבמוטיבשימושלמשל,שלו.
חלודה,מחטבדקירתכפשוטואינווכשלרןשבכולמריםשלמותה

המוותלכאורה,חפץ.במשפחתהעולהקוונןהיאלמותה.שגורמת
חיים.ואוהבתנורמליתהנראיתהיחידההדמותהיאמנומק.אינושלה

בסבךהנאחזהאילהיאםימראךקרבןעצמהרואהאסתראחותה
הרומן:לאורךשלבאחרשלבעוברתלמותהההכנהלקרבן.ומועלה
הקשהדינוגזרהוקלכינאמרחפץמשפחתבביתלבקרבאכשחפץ
כשאסתר 4 .)ב , 383<עמ'מחטכמדקרותבטאלאכברשפתיווביטוי

שלקשריהעלמגיבההיאעלבונותבהומטיחהמריםאתמקניטה
<עמ'חלוד"זיןבכלימשתמשתעדיין"אסתרשניאורסוןעםמרים

אחותהאתלהקניטצריכהשחיתהסבורהאסתר :>םש<ובהמשךא> , 399
המספר:מוסיףכאןחרב".כמדקרותבאמתאותה"שיבטאבמשהו

לכינויזוכה<מריםהנדקרת"להענתהכך?כלמלגלגתאת"ומה
המוצגטעוןאקדחבבחינתלה>,לצפויכרמזנעלבתבמקום'נדקרת'
המקראשיעורשבשעתמריםעלמתלונןשניאורסוןהמערכה.בתחילת

סיכהבאותהמחט][מלשוןולחטטשפתיהביןסיכהלתקועלמדה
 .>ב , 438<עמ'למותהסיפורשלבסופושהביאה- >ב, 401<עמ'בשיניה

היתושיםעלמתלונןיוסףו'אחרות:דמויותאצלגםמוחשהדקירהרמז
 .>ב , 420<עמ'החיבבשרכמחטשעקיצתםבביתו'

תפקידאתממלאהגיבןזיידל 5למים,מיםמביןהגולםברוךדוגמת
תקופתבכללמריםנלוויתדמותהואהמוות.מלאךמעיןהמוות,מבשר

לוטשהואהמוות.שלהדימוייםמעולםשאובזיידלשלעיצובויפו.
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מביטהואלמוות].כינוי-[אופלבחצי-האופלשלוהזכוכיתעיניאת

המכרסמותותולעה'רימהבחינתאותו'מכרסמתותולעתואשהבכל
גסיסתהברגעימובלטותשלוהזכוכיתעיני .>ב , 442<עמ'המת'גוףאת
אלהחתוליביט'כאשרמריםאתזיידלשלראייתוגםמרים.של

אומראלהברגעיםהמוות.למלאךדימוישהוא ,)ב , 438<עמ'החמאה'
כמתחננתפיהאתפתחההגסיסהבשעתלחיות!רצתה"והיאזיידל:

להורג.המוציאבפניהנפשעלתחינה-נפשה"על

מחט][במשמעמחטטתשובהטרגיתהדקירהשלפניהאחרוניםברגעים

בתודעהכלקודםהואהחיטוטלכתוב.מהוחושבתבסיכהבשיניהמרים
בוחריםרעות"משתי :>ב , 438<עמ'מצטטתשהיאהפתגםגםשלה.

הזההפתגםאמירתמנומק.אינוהפתגםהקרב.מותהעלרומזבקטנה"

במשפטואמנםהרמז'אתמבהירהקטנהבמחטההתאבדותלפנירגע

עושההיאלמהדעתומבלישיניהמביןהסיכהאתהיא"שולפתהבא
דקירההשמאלית".ידהשלהקטנההאצבעאתבהדקרההיאזאת

נסיכהעלב'פואמה'נזכרתהיאהאחרוניםברגעיהלמותה.שהביאה
באצבעה,מדקירההמתהבשלגיההמלכהאצבעה:אתשדקרהצעירה
מעידה'שלגיה'לביןמריםביןהאנלוגיההבוכה.שלגיהאלקמהכשהיא

אגדיותממסורותהשואבתמרים,שללדמותהמודעהיהנרנוכי

להמדביקשניאורסוןבכך'דילאואםכאחת.ובינלאומיותיהודיות
ןה, wאלים,בתהשמים,בתהאגדה:מתחוםונשניםחוזריםכינויים
מרים,שלמותהלקראתסרקסטיהופך';כיה'הכינויוטובה.יפהקוסמת

<עמ'רחמנות!איזורחמנות!איזואוי'";כיה?אומרות:יפוכשנשות

לאחרשרקודםבשראלא'פיה'אינהכימתבררמותהברגעי .>א , 444
שניתןמושגת,בלתידמותזאתלהשיגה.חפץ'יכולההיגיוןחסרמותה
באסטרולוגיה,המביןאביה,יוסףו'להשיגה.לאאךבקיומהלחוש
הכוכבים:באחדשם"נתגלגלהכנגדהחטאאשרמריםבתושנשמתמגלה
היאהיא,אינולו'וקורץממולוהנוצץהמזהיר'הקטנטןהכוכבשזה
האםהשאלה:ונשאלת .>א , 449<עמ'היקרה?"בתו-מרים-היא

שלהתכליתמחוסריאושהשברובאובתאונהמתהחפץלביתמרים
שלהתקווהצלעלחפץ'שמספרהמשל ?למותנפשהביקשהחייה

עודכילבובסתרימאמיןוקרבההולךהמוותבשורתשלמרותהשחוף,
וישאנהאותהיאהבחמיליןשעודהמאמינהמריםעלנאמר-יחיהחיה

העתידהמוותמבשורתיותרישזואמונהשלהתכליתבחוסרלאשה:

ליפו'נסיעתהקודםעודמריםאתשתוקףביאוש .)ב , 425<עמ'לבוא
לדבריה,לה,נותרמשתבשת,לביירותאולאמריקהנסיעתהכשתוכנית

מותהומנסיבותזומוקדמתמהצהרהא> , 423<עמ'מוות"סם"לשתות

בושישומתוכנן'מכווןמוותאלאתאונהאינההמחטשדקירתעולה
לאורךנרנואותנוהובילצעדאחרצעדלדעת.ההתאבדותמייסוד
והןמריםשלנפשהאלהמסעמבחינתהן-וכשלרןשכולהרומן

 .זולמסקנההרומן'שליינוכבמבחינת

בכחולהעלמה
גסהליצריותברורהמטאפורהמעמידנרנושלביצירתוהאדוםהצבע

הרוחגסי .אידיאימושג,לאעולםהמסמלהכחול'לעומתולוולגריות
היאבכחולהאשהדם.שטופותועיניהםאדוםעורםאדום,לבושים
ריאליסטיים,לאבקוויםמתוארתהיאבאדום.האשהשלהמוחלטהיפוכה
השולמיתאתבעיצובההמזכירהדמותזאתהאגדה.מעולםכנטולה
מיאו"גוי",רקאלאאותהלכבושיכוליהודיאיןהשירים.שבשיר
העלמהדז'יקוב.אובפטרובורסיף,חמילין'כמוגוישלשםשנושא
או<שם>חן''עלמתאוא> , 33<עמ'אידיאלית''עלמהמכונהבכחול
אינופיירמןבכחול.עלמההיאבחורף,בסיפוררחל,ישראל'.'בתולת

ולהשיגיצריואתלממשיכולבוכרי][ששמובורסיףאךלהשיגה,יכול



מקבילתההיארחלי.דכלאחראותה

אמוגם •וכשלזןשמכולמריםשל
אגדיבאוררחלאתרואהפיירמןשל

כשבע'מזהירהאותהומתארת

לבושה"חיתהועוד: 6שמשות'.

המנורהולאורכההכחולהשמלה
<עמ'והיופי"הזיוהחיים,סמלחיתה

כרציקלחופניה"דמי .>ב , 49
לתחושתו-א> , 50<עמ'פנינים"

מהרהורי ,פיירמןשלהסובייקטיבית
מזוןאברשלתפיסתוואילו .לבו

פועלת"היאקבלי:כיווןמקבלת
נוחותיעלתחיהשלכטל

מקרה,בכל .>א , 54<עמ' 7הנרדמים"
בראייהנבחנתבכחולהעלמה
בה.שמאוהבמישלמסולפת

הערכהישייצריהוסיףבול
העלמותממידות"אחתריאליסטית:
 ,ב'ראשיתלהתחילהאידיאליות

היופי'שנית'".שוםלהןשאיןבשעה
ומשמשמסנוורבכחולהעלמהשל

רוטטים,הרכיםהכחוליםהגלים

---ישאפולאריוחרשרוטטים
נעו,שדיההרביקו,הכחולותעיניה

תלתליה;כגלי

היהוכחלחלחםואדענניםהגיחו

---סביבנו

 'ו

עבודתובחדרנדנדגוטמן:נחוםכמסביבחוכמתה.להיעדרהסוואה

שמהבכחול;האשההיאחוהלנקודה
במתכונתעשויהחיצוניעיצובה .>ב , 61<עמ'אם'איןלה'גםאגדי:הוא
שזופות-צחותלחייםנדנודנמוצה,שפתייםמסגרתסופרלטיבים:של

מלגלגשהמספראלאהכחולות,העינייםוזוהרהיפההמצחחיוורת

מעיניהבאחתשיחהאישאת<"בחנההאידיאיתדמותהעלמשהו
כביכול.שלמותבאותהלפגוםכדי ,)ב , 80<עמ'הכחולות

בדימויים,עשירוהואריאליסטיאינובכחולהעלמהשלהחיצוניעיצובה

חיות,עינייםבעלתנאוה,שחרחורת,השירים:משירבחלקםהלקוחים
ותנועותקוסםפהמאורכות,[קטיפה]סאמיטלחייכחולות,פקחות,

 , 200<עמ'לגבוליןבמעברהקווליירדז'יקובספירים.שיניהאיילה,

והאישולעומתו ,שלוהאדוםבמקטורןהגוייתהייצריותאתמסמלב>

הקוראאתהמוליכהכחולה,פסיםכתונתבלבושנגלההאידיאיהמשכיל

ליוםדאגובחוכמתולשוןשבעיםידעהאגדהשלפי ,המקראייוסףאל
האידיאיאתלהדגישבאהפסיםלכתונתשנוסףהכחולהצבע sמחר.

 •בכחולהמסומל
מיםבביןיפהדודשלהשיריםבקובץבולטה'כחול'להבנתהמפתח
שזופהחיתהלחייהשאדמומית ...גמזואהודה .>ב-א , 292<עמ'למים
היאיפהדודשלה'כחול'השירקריאתלאחר .)א , 293<עמ'קצת

מאדמומיותה.מאבדת

מיםמים,מים,

 ...כחלחלים ...כחלחלים ...כחלחליםמים
חופתי,מחופימשכבי,ממסתרי

הכחלחלהעולםאליחידי,אצא,יצואשפתיים,כחול

הכחלחלה,שמיכתיאתאהבתי

התכלתכיפתהכיפה,אתכאהביאהבתיה,

לראשי;מעלאשר

הכחולותהיוניםעיניאתכאהבי
חלומילאהובתאשר

הכחלחלהעולםבןהנניאני

 ...הכחוליםהחייםאתאוקירוהוקר
---התכלתשמיפניעלעולמיירחףכחולקיץבליל

מבטאשהכחולספקלנוהיהאם
ממשות,נעדריוחלוםהזיהשליסודות

דודהמשורראותו.ומפוגגהשירבא

הארץנשותעלמלגלגיפה

 ,שלוהכחול''שירתהמכוערות.
גן'תענוגבהורואההוזההואשאותה

אירופהלנשותמכוונתעדן',

למשמע .דמיונויצירשהןהיפהפיות
שואלתאירופה,נשותעלהזיותיו

את ,למיםמים'ביןב<המסמלתינהפג
"ועיניבכחול>:האידיאליתהאשה
והואזאת?"האיןכחולות,ההןהנשים

כחולות!""כחולות!משיב
האנטי·שלהכנהלתמימותובניגוד

אתורואהבהזיותיוהשקועגיבור

בכחול,בנערהשלוהחלומיהאידיאל

האשהאתיפהדודהמשוררשלראייתוארוטית,ממשותהנעדרת
כנות.וחסרתמזויפתהיאהחלומית

העלמותשתימופיעותוכשלזןשכולבדנושלהמרכזיתביצירתו
לבתחפץשלסטריתהחדאהבתוחפץ.שלהזיותיומושאבכחול,
שבאהפלאית,כציפורמתוארתהיאהכחולהלשמלתהשבנוסףהעגונה,

העגונה:ובתמריםביןדמיוןמוצאהוא .>ב , 379<עמ' 9היםממדינות

שלהגיבורהואותהבמרים, ,בזוכמדומה,ישמשותף,שרטוט"איזה

אתעושהשתיהןביןוהדמיון ) 390<עמ'האחרון'שלוהאפיזודאותו
הכחולות.העינייםלבעלתחפץשלוהחלומותהמשאלותלנערתמרים

באדוםהאשה

אסרטיביתאשהאדומות.וידיהלחייהאדומה,במטפחתאובאדוםלבושה
כ'מלכתתמידמתנהגת("היאהחברתייםהענייניםבמרכזהיאודעתנית.

ולפרקיםוכדומה,הידדבקריאותבעיניההישרכלאתמאשרתהנשף',
תודהשלמבטמסכים,משתתף,מבטהנואם,עלמבטרקמעיפההיא
גברימקצועה ,>ב , 37עמ'- " ...ומבטלבזמבטעונש,שלמבטאווחן,

נאומן-בכחורף<למשלאחרותנשיםשלמערכןלהורידנוהגתוהיא
גםלסמלבאהאדוםממנה>.כנחותותלהוהדומותללוגומתייחסת

ההרמוניה"כל,אומר:טירופולקראתההולךאברמזוןשלמות.שלארנון
 , 91עמ'לנקודה,<מסביבההרמוניה"כל •••אדוםחושן ...מתקלקלת

 .>א

יהודיתה~ם .>ב , 37<עמ'אדוםבחושןתמידלבושהבכחורףנאומן
קצבותגברים,שלבמלאכותועוסקתהמשפחהשלהמפרנסתהיא

בחמיןמרת .>ב , 10<עמ'אדומהבמטפחתומתעטפתאווזים,ושחיטת

אזנים"תצילנהנאמר:הוולגריתהתנהגותהשעללנקודהכמסביב
 , 70<עמ'חשדבאשבוערותבעינייםמאופיינתדעתה"ומחוותמקולה

שיכורותכאדומות,מתוארותאנותאיסטנשותלגבוליןבמעבר .)א
שייכתלמיםמיםבביןשיצאגמזואהודה .)א , 230<עמ'ומטונפות

 .>ב , 303עמ'-קצת"שזופהחיתהלחייה("שאדמומיתבאדוםלנשים
פשוטה'.'שושנהשבה:לאודםפיוטיתמטאפורהמעניקיפהדודהמשורר
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מזיעים"ופניהוריקניתכתאוותניתמתוארתוכשלרןשבכולהגיה
רבדמיוןמוצאהמספר .>א , 411<עמ'אדום"מדונגהםכאילו

היה"ואםהאדום:מןהשואבאפיון ,גולדמאןשללאמוהגיהבין

-מטפחתשביןההבדלאותוכעיןאלאהיהלאביניהןהבדלאיזה
 ,מיןמאותומטפחתוביןישנהלארומינית,אדומהכותנה

המאופיינתהגסההיצריות .>א , 411<עמ'להינקב"כברשמתחילה
איש-האכסנאיםזקןהגברים.שלטיבםעלגםמעידהבאדום,

עדייןוכוחוצעירהיתומהעםשהתחתןשבעים,כבןשיבה

ידובכףהכנסתבביתהשולחןעלבחוזקהדופק-במותניו
עמנוימידבריבנושאדםטבולותבעינייםנאוםנושאהאדומה,
מוגדריצרים,הנעדרחפץ,לעומתו, >.א , 432<עמ'בדםהטבולים

היהלאאודם ••.פניועוראתכיסהלא"שאודםישןמחוקכנייר
אלימלךהיאלאכסנאימקבילהדמות >.א , 436<עמ'בפניו"

ההיכרשסימןלנאום,המרבההגס,בריביתהמלווהמבחורף,

הקווליירדז'יקוב >.ב , 44<עמ'האדוםאפוהואשלוהחיצוני
האדוםבמקטורנוהגוייתהייצריותאתמסמללגבוליןבמעבר

 >.ב , 200<עמ'

 ,בונושלהאמנותיתיכולתועלמלמדנו ,בכתביוממצהעיון
הזעיריםהפרטיםסדורה.ומשנתוולרוחבולאורכוברומןהשולט
לכאורה,הקודח','ראשותולדתמקרהפריאינםברומןביותר

קוראואתהמוליךבונושלמדוקדקתהכנהשלתוצאהאלא
 ·:·בבטחה.

הערות

על ,מירוןדןוראה ) 1904סטגובאו 25 (תרס"דבאלולמי"דברברלי"ח.מכתבו 1

<תשכ"א>,ט-יבחוב'י"ט,כרךגזית, ,בסיפוריוברברי"חשלסגנונובעיות

יצירתועלביקורתמאמרימבחר-ברברחייםביוסףגםמובא . 54-50עמ'
 • 174עמ' ,) 1972 (תשל"בתל-אביבמאמרים],מבחרברבר,[להלן:הסיפורית

186 • 

א,כרךתרצ"א,תל-אביבביאליק,אביגרות,נדפסה 1903מאוגוסטאיגרת . 2

 • 46-45עמ'מאמרים,מבחרבברבר:ונדפסהושבהרסח-רעעמ'

כונס ,) 1905פברואר ,ב'חוברת ,'אשנה'הזמן',בירחוןלראשונהנדפס . 3

עמ'מאמרים,,מבחרוברברוסט-רע.עמ' ,ברדיצ'בסקישלה'מאמרים'בקובץ

42 • 

 ,ברברי"חכתביכלהספר:מןשאובים )'בארא'וטורעמוד<מספרהמקררות . 4
מנחםבידילדפוסהובא ,המאוחדהקיבוץוהרצאתדבירהוצאת ,ראשוןכרך

 • 1964תל-אביבפרזננסקי,

שאולשלהקרבקצראתהמבשרהואהדמוניהתפקידבעלהגולםבררך , 5

אינושלכאורהשביצירה,המרכזיהמרותאתלהעציםבאהרמוןמרטיבגמדו.

הפנימיים.במרכיביוהיטבעשויאךהסיפור,שלהחיצוניברובדדירמנומק

שבעתייםיהיההחמה"ואורזוהר:ושפעגדוללאורוסמלמשלהעולם,ברביאת . 6

כר>.ל<ישעיההימים"שבעתכאור

לטלוכוונתוב>לה,<שבתהתלמודיתהאגדהמןשאובתחייה'של'טלמרטיב . 7

מתים.ברלהחיותהקב"השעתיד

שבילי ,רןרגיבןעמנואלרכןלהעמ' ,ישראלממקור ,ברדיצ'בסקיראה . 8
 • 53-52עמ'האגדה,

חדש,אביבחמימות,שפע,לאושר,יומיןעתיקמיתולוגיסמל-הכחולההציפור . 9
הנרגרתאלוהתרםהנעוריםמןמערבתמימות.וארנוןמאשליההתפכחותלאנרכיות,רגם:

רהחרכמה.

מקורות

ראהגלררן·גרלדשלרג.יוסףאחראי:עורךהחדשה.העבריתהספרותלקסיקוןקישור:
 http://library.osu.edu/sites/users/ga\ron. l/0200 l .phpמקיפה:ביבליוגרפיה

ליקט-הסיפוריתיצירתועלביקורתמאמרימבחר-ברברחייםויסףיצחק. ,בקרן
תשל"ב.עובדעםבקרן.יצחקוביבליוגרפיהמבואוהוסיף

30 
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אורהרואהלחפשימשלחםהספרמתוך

 ' 77עתרן'ספריבהרצאת

תשל"ן),ביאליק,מוסד<ירושלים:ברברי"חשלהסיפוראמנותיוסף.אבן,

העשרים.המאהשלהעבריתבספרותעגנוןואסכולתברבראסכולתאררצירן.ברתנא,

 • 95 , 89-81עמ'תשס"ה),<אביב 25גלי ,דימוי

הארצישראלי"הז'אנרברבר:שלמאמרוהשפעתעללרסן:קסםביןנורית. ,בדיןגר

<כונס 118-111עמ' ,) 1978ינוארתשל"ח,<טבת 2גל'מ"ר,כרךמאזנים,ראביזריהו",

 ,) 1978תשל"חהמאוחד,הקיבוץתל-אביב:אוניברסיטת<תל-אביב:מפתחותבספרה

-הביטחוןמשרד<תל-אביב:ומורה-דרךעצות""אובד-ברברובספרה 19 • 9עמ'
 ) 200-179עמ' ,) 1991תשנ"א ,לאורההרצאה

יד<ירושלים:<תרע"א-תרע"ג>הביטויחופשעלהמאבקברברי:'מאורענורית.גוברין,
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 ;ב~ f~ךס;

f זק~ינו~~ין~~לט~~נו
 י~,ע~-דזrסךנונ:יי~ן.~א

-זקיךי ן~.א~
~ד;ליםים tp ,ע~לע,ש;תה 9 ~~
דrז~rזדrזךם ת~~ vללrזקז?ייבה 9 ~~
ס~ךס ת~~~תלר;קןה 9 ~~
 .~סרעד~ז;ן ה~~ל~צ"אה 9 ~~

 .) 1991תשנ"אבשנתהופיעהשנייה(מהדורהתשמ"ה>בן·צבי,יצחק

לאורההוצאההביטחוןמשרדתשנ"א, ,רמררה·דרךעצרתאובד .כרנרנורית. 1נויןגו
עמ.י 334תל·אביב,באוניברסיטתהיהדותהמדעיהספרובית

 4תשנ"ח,באלול(י"גכ"אגל' , 77,שנההדארהיהודית.והמסדרתכרנוי"חלב.חקק,

 • 16 • 14עמ' ,) 1998בספטמבר

 • 277עמ'(תשל"ה),י"ט"כ'כרךכרמלית,כרנו.שליצירתועלמחקראיבב.עקרוני,

תשס"זעקד,(תל·אביב:מאמריםמבחרהמאזניים:כפרתעלבספרד:ונדפס(חזר 280

שדרש"),עדפסימיסטפסימיסט,"ואניבשם: , 69 • 65עמ' ,) 2007

:כחורף,כרנרחייםיוסףשלמרכזיותכיצירותחדשהקריאהמהתחלה:בעז. ,ערפלי

שכולומכאן,מכאן,עצבים,המיצרמןלגכרלין,מעבר ,.מעדמא.לנקודה,מסביב
 .) 2008תשס"ט ,המאוחדהקיבוץברק:(בניוכשלרן

יוסףמאת ".מעד"מא.בסיפורד'פדליטיקה''חיים''מודת',עירום:בעולםבעז.ערפלי,

 • 79 • 43עמ' ,) 2007(תשס"ז 17כרך 1ישראלכתקומתעיוניםכרנו.חיים

 17כרךהספרות,וכשלדן'.'שכדלאלבדרךנרנובעקבותאבן.ויוסףדיליאם 1קאטר

 • 141 • 127עמ' ,) 1974 (

 .) 2008תשס"חעודב,עם(תל·אביב:חייםסיפורכרנר:אניטה.שפירא,

 .>םש(אניטה.שפירא,
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חדש"דף"לפתוח

 2009מטרהוצאתהמרתף,מדיני:יעלשלספרהעל

חידושמתוךהמשךציוני:ספריסוד:הנחותשתיא.

ציונירומןזהוציוני.ספרהואהמרתףמדינייעלשלספרההראשונה:
לידיבאהשהיאכפי"ציונות"המושגשלהמשמעותמלואעלמובהק,

קבועה,כהתלבטות-ציונירומןלדורותיה.העבריתבספרותביטוי

אחריות,תחושתבעול'נשיאהבבדובדנוקבת,ביקורתספק,הטלת
והרואייםגדוליםומעשיםיומיומייםקטניםמעשיםוהשתתפות,שיתוף

כאחד.

מתוךהמשךבוישמדיני'יעלשלספרההשנייה:
לדורותיה.העבריתהספרותשלהרומןלמסורתחידוש

עםהנאבקבודד'גיבורבמרכזההעמידהזומסורת

כןפיעלואףבתלם,הולךאינוהחברה,ועםעצמו
פעילחלקלוקחהואולחברה.למקוםאחריותחש

הגיבוראחת.ובעונהבעתובחוץבפניםכשהואבעשייה

אישוהאחרת,החוקיתנשים,שתיביןהמתלבט
אחרת,אשהעםבאשתובוגדבדבובדלמופתהמשפחה

בספרותהרומןושלבכללהרומןשלהמלךדרךהוא
זוהתלבטותלתארבוחררומןכלבפרט.העברית

המעסיקותהבעיותמשפעאחתבכלהדיןהוא .בדרכו
לציונות,לערבים,היחסביניהן:הספר'גיבוראת

המשפחהביתבהווה,העברשילובהמעמדית,ההכרה
 .ישראלבארץוהביתבגולה
חידושמתוךוהמשךציוני:ספראלה,יסודהנחותשתי

קולותבשניהכתובהרומן'שלאופיואתקובעות
עגנון:שליצירתואתסדןדבשלניסוחולפיאו'אחת.ובעונהבעת
שבכלפירושו'כפל·~נים,רז\ייה","~פלכפולה","קרקעיתבויש

גלוייחד:גםרבדיםשנימצוייםהכוללת,ובמשמעותובספר'פרט
מעורביםוההווההעברוהחיים,המוות .ועליוןתחתוןומואר'אפלוסמוי'

והאקטיביות,הפסיביותממנה,והבריחההאידיאולוגיהגםוכךבזה,זה
בזה.זההמפוtיכיםניגודיםצמדימעטלאועודוהבגידההנאמנות

דוגמאותתובאנהשמהםנושאיםארבעהרקכאןידונוזה,שפעמתוך

הספרשלמיקומואתממחישיםוהדוגמאותהנושאיםבלב.דספורות
חידוש,מתוךהמשךהעברית:הספרותשלהכתיבהמסורתרצףבתוך
שלמשמעותוכפל-הראייה:ליצירתהדרכיםואתההמשךהדגשתתוך

ישראל:לארץמגיעהבודדהגיבורהשמות:מתןמדיניותציוני:רומן
הביקורת.ביקורת

ציונירומןב.

ובלתירחבהבהגדרהרחבה.העבריתבספרותזהמושגשלהגדרתו
שבהןעברית,הכתובותהיצירותאתכוללתשהיאלומראפשרמדויקת

איןבמקרה.אליהנקלעאוכמהגר'כעולה,ישראללארץמגיעהגיבור
ישראלבארץישיבתועצםדעותיו.ומהלעלייתוהמניעמהמשנהזה
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הגיבורשבהןהיצירותאתכוללתאינההיאציוני.ביטויהם-בהוחייו

ישראל.ארץשאינואחרלמקוםאולארה"במגיע
הביקורת,התהייה,הספק,הם:הציוני""הרומןשלהמרכזייםגיבוריו
המשךכן".פיעלו"אףזאת""בכלאיזהאםבבדבדוהייאוש,האכזבה

 .הכללמרותישראלבארץהחיים

 :> 30<עמ'לעצמי"בעצמי"באתיעצמו:עלמכריזבהמרתףהגיבור
הציוני""הרעיוןעםהתמודדותוזו .) 42<עמ'כמהגר"לארץבאתי"אני

לבדו".לארץלבואוגםלארץלבוא"גםישראל:בארץלחיותוניסיונו
~צווהבחינתבחטא,כרוכהזוהחלטתוובעיקר'שקר'היאזוהכרזה
"בערומה",מחבריושקיבלהסרטיפיקטאתני~להגיבורבע~רה.הבאה
שבאופניוממקבליברחהעמק,עיןלקיבוץשיגיעכדילושניתן
אביב.לתלונסעלקיבוץ,לקחתו

העברית,בספרותהמלךדרךשהםציוניים,לרומניםנוספותדוגמאות

ועםישראלארץעםדרכו'עםעצמו'עםהגיבורמתלבטשבכולם
חייםליוסףומכאןמכאןציון:בןש'שללחיים~ר pקספקותיו:

תמולשנהר:ליצחקתנחוםמגילתואונני:לאהרןירושליםעדברבר:
נתןשלהבארפיעלאכןעגנון:ש"ישלשלשום

בכולם .יותרהרבהמתוךשישהלהזכיראם-שחם

כןפיעלואףמעטה.והתקווהגדול'הייאוש
 11זאתה"בכלברוחישראל'בארץלחיותממשיכים

 .ברברחייםיוסףשלהפורה""היאושו

הגיבורים:שמותהספר:<שםהשמותמתןג.

הרחובות>שמות

אתמכליותרמבטאתבספרהשמותמתןמדיניות

הםהשמותמרבית .אותוהמאפייןהראייהכפל
ורעיםטוביםקוטביים,דו-משמעיים,כפולי-תחתית,

מסורתאתהספרממשיךבכךגםאחת.ובעונהבעת

העבריתהספרותאתהמאפיינתהד;בךים""השמות

לדורותיה.

הואנייטרלי.שםאינו'המרתף',הספרשלשמו
"למטה", ,"ל;אש"שלאסוציאציותמעורר

אפלים,מעשיםנעשיםשבומקוםלבית,מתחת"במחתרת","בתחתית",

רוציםאונחוץ'שאינומהאתמחביאיםשבומקוםמסתוריים.אסורים,

למהמודע,לתתביטויהואהמרתףהפסיכולוגיות,בתיאוריותלשכוח.
 ..ממנומפחדאולהכחישו'מנסהמדחיקו'לו'מודעאינושהאדם
המאפיינתכפולה""קרקעיתמאותהחלקהואהמרתףכאמור'אבל'
הואאיןאפלים.מעשיםגםאבלואייםסרמעשיםבועשיםב •הספראת
הקטביםשנישלערבוביהבוישאלא"טוב".רקהואאיןאבל"רע"רק

למרתףברומן.המפתחממילותאחתהיא"ערבוביה"אגב,יחד.גם

גדוליםחלקים .טיפיןטיפיןמתרקמיםאלהחיים .בספרמשלוחיים
שלהופעותיואחרמעקבהבית.בתוךמתרחשיםהספרמעלילת
ובתוכםשלו'המרכזייםההתפתחותקוויאתמגלהברומן'"המרתף"

אישובמרתף.בביתובגלוי'בסתרחפץ:יהושעשלהכפוליםהחיים
במרתף:בצאתו'אחרתאשהעםיחסיםהמקייםבביתו'הגוןמשפחה

חלקלוקחאבלמהן'ומסתייג"הגדולות"לאידיאולוגיותמנגדעומד
ריאליסטימרתףזהו .ומשפחתועצמוסיכוןכדיעדבמעשים,פעיל
השונותהופעותיואחרבמעקברקדיוןלמקדהיהאפשרכאח.דוסמלי
בלבד.אחדותדוגמאותתוזכרנהזו'מצומצמתבמסגרתאבלברומן'
עדןוגןגיהנוםמקדש:ביתגםאבלתחתיותבורשא;ל,הואהמרתף
כמחסןהמשמשלמרתףמתוודעחפץ,יהושעהגיבור,אחת.ובעונהבעת



הוא ,) 111<עמ'למדןבלהשלאביה ,למדןזליגשלהמלאכהלבית
אתששברולאחרמרתפים,משנייחדנר iשח ,כפולכמרתףמתגלה
ואחדאדוםואחדכחול"אחדצבעונייםעמודיםבוישביניהם.הקיר

בשיחה .) 114<עמ'אור"עודאומר"וזהוחלונותדלתבוויששחור"
שעברנועדהמלאכהביתהיה"פהלמדן:לואומרליהושעלמדןבין

המלאכהביתשאז ]--- [יפה"לומראיך ,ויותרנוחהיותר?דירהמפה,

ימימששתנבראשהוא?מהרקנעשהוהמרתףלמעלהלקומהעלה
נדמההיהשפעםדבריםבולשיםמקוםיהושע.שאלזה?ומהבראשית.
מהםלהיפרדקשהאבלאותם,צריךשלאשהתבררעדאותםשצריך

תיקו"שקוראיםמהעיניו.גבותאתהזיחלמדןמהם.להיפרדלאוקשה
אתמייצגיםכביכול,הריאליסטייםהמרתף,תיאורי .) 114-115<עמ'

הגלויה ,כולוהספראתהמאפיינתהסמלית,המורכבת,המציאות

העולם,לבריאתבסיסמעיןמקדש,מעיןלהיותנהפךהמרתףוהסמויה.
והשמאליהאמצעיהעמודים"מאחוריישראל:עםשללהיסטוריהזכר

הנעשהאתוהסתיר ,המזרחיהקירעדשנמתחכההוילוןהיהתלוי ]--- [
והעמודהאמצעיהעמודביןהיהחלללאותוהמע~ר .שמעברובחלל
וביןהאורביןאלאלמים,מיםביןמבדיללאההואהוילוןהימני.
היאבלה .) 115<עמ'ירקות"שארמיניכליש ,בחושךשםהחושך.
לאחרהחליטה,ב"שחור",וכשבחרההעמודים,צבעיאתשבחרה

לדירה,המרתףביןקשרישלחורבן'.'דנו.,שחור"שיישארהתלבטות
מתארעצמולמדן .) 115-116<עמ'סולמותובאמצעות ,פעמוןבאמצעות

לגן-לא"אםכעלייהמעליוהדירהואתתחתיות"כ"שאולהמרתףאת
מחסן"מאחורי"מחסןבמרתףישעודהפתוח'.'לעולםלפחות ,עדן

שלהכפוליםהחייםאתהןגםהמייצגותכניסות,שתיבוישובעיקר

התאומה"אחותההסודיתהדלתבחייו.הנשיםשתיאתחפץ,יהושע
"האשהעםהקשראתמאפשרת ,) 117<עמ'הראשית"הכניסהדלתשל

לוקחשהואהמאורעותאתגםמייצגתשבמרתףת iהכפילהאחרת'.'
אחריהם.כנסחףספקמרצוןספק ,פעילחלקבהם

w פרטכל ,שבו ,הספראתהמאפייןהטוב"מ"הריאליזםחלקהואזהם
תפקידגםלוישבשעהבהאבלהמציאות,ת iמל.אמתיאורחלקהוא

 .וסמליייצוגי
אופיינית.כפילותמאותהחלקהוא ,חפץיהושע ,הגיבורשלשמוגם

ברומןנרנוגיבורישלשמםלביןשמוביןמקישורמנוסאיןראשית,
שנית, .הסיפורגיבור ,חפץויחזקאל ,הדוד ,חפץיוסף :וכשלרןשכול
יוזמה, ,רצוןאחדמצדכפולי-תחתית:שמותמאותםאחדהואגםחפץ

נטיותיוכלעלגוף,פסיביות,עצם,דומם,שני:מצדאקטיביות,עשייה,

משפחהמשםהמתלבטלגיבורמתאיםיותרמהחפץ'.'אין"ככלילרבות
התרחשויותועם ,נרנושלגיבוריועםבהשוואהנוספיםצדדיםעלזה?

לאגם .זובמסגרתלהתעכבאפשרותאין ,וכשלרןשבכולנוספות
מכניס",ויהושעמתמשה-"בבחינתיהושע:השםמדרשעללהתעכב

עלגםנתעכבלאברומן.האחריםוהנשיםהגבריםשמותמדרשיועל
ביותרהנלבבותהנשיםמדמויותאחת~לה,ובראשןהנשים,תיאורי
הואאנם,שלשגרתיתוהבלתיהמרתקתדמותועלהעברית;בספרות
אליהושלדמותובן ,פרידמןלם iששלדמותוועל ,אברמוביץאברהם
שלהאהובדודrזלספר>,במסיבהצבןיאירוהאירשהעיר<כפיגולומב

שללמאפייניהביותרהקרובהואלם iשהספר.הוקדששלוהמספרת,

לאחד ,סדןדבשלכניסוחו ,נרנושלביצירתות" iהשל.מ"דמות
 .נרנושלהקבועיםהטיפוסיםמשלושה

מסורתשלפיאביב,בתלהרחובותלשמותגםניתנהמיוחדתלבתשומת

שמותיהםאחרים>ורביםשבתאייעקבאורפז,<יצחקאביבתלסיפורי
קיימיםהםאםביןסמלית,משמעותלהםישכלומרדוברים,שמותהם

מצאים. iמהםאםובין ,הסיפורמתרחששבוהגיאורגפיובאזורבמציאות

בעיר:הראשוןביומומחפשושהגיבור ,הפיקטיביישועהרחוב ,כך

הישר"בדרךשאתהתדעמרקחת,ביתתראההשלישיתבפינה"אם
אתתמצאושםימינהכךואחרשמאלהקודם"תפנהוכן: ;> 16<עמ'

 .) 16<עמ'אותך"למצואעלולהעודהיא ,תיזהרלאואםהישועה.

להתעכבאפשרותאיןעליושגם ,בספרהשופעלהומוראופייניזהתיאור
זו.במסגרת

ישראללארץמגיעהבודדהגיבורד.

וחד-ממדית.שטוחה"פלקאטית",ספרותאינהבמיטבההעבריתהספרות

עלעצמם,עלתוהיםספקות,אכולישגיבוריהמתלבטת,ספרותזוהי

 ,ביותרוהנוקבותהקשותהשאלותאתשואליםהםיהדותם.ועלעולמם
ובהפשוטים""אנשיםהםגיבוריהמאליו.כמובןדברמקבליםואינם
מילים,מ"מילים,סולדיםהםומלואו'.'"עולםהואאדםכלבשעה

במעשים.שלהםישראל"ארץ"תורתואתעצמםאתומגשימיםמילים"
אלהגיבוריםשלמרביתםכאח.דרואיים ryומעשיםיומיומייםמעשים

אבלנגררים,נסחפים,בפעלים,פסיביים,בעיקרבהיותםמתאפיינים

עושים.פועלים,אקטיביים,גםהםהמופנמת,בדרכםאחת,ובעונהבעת

ומשלמיםמסתכניםפעםולאמעשים,ועושיםקמיםהם ,כשצריך
החייםולמשמעותהציונות"ל"מחירביותרהמוחשיהביטויהםבחייהם.

ישראל.בארץ
הספרותאתהיטבמכירשאינומיאצלהרווחתהאופנתיתכדעהשלא

"עלייתלארץהעולה ,המרתףגיבור ,חפץיהושעגםלעומקה,העברית
היגרשבמקרהמהגרפשוט"אנילארץ":"מהגרכלשונו:אויחיד",

ממשיךהואגםהעברית.בספרותדופןיוצאאינו ,) 42(עמ'לפלשתינה"
הםכולם,לאאםמגיבוריה,שרביםהעברית,הספרותמסורתאת

"מהכשרה"חלקהיוולאכבודדים,לארץשהגיעואינדווידואליסטים,
לקבוצה,הצטרפושכןאלההאחרים,גםאבלחבורה.או"קיבוץ"או

המעיקההיא"היחד"בתוךהבדידותדווקאואולימאו.דבודדיםהם
מכל.יותר

ירושליםעדשלגיבוריונרנו;שלומכאןכמכאןעצות"ב"אובדכך
תנחום,שלשום;תנמזלעגנוןשלגיבורוקומריצחקואונני;אהרןשל

שלגיבוריהםלהםובנוסף •שנהריצחקשלתנחוםמגילתשלגיבורו
שלושאחרים.ורביםניצןשלמה ,אגמוןביסטריצקינתן ,יערייהודה

גיבוריםעםציונילרומן ]--- [רכושזהו ,"יסורינוקצרות:ציטטות
ישראלבארץראשון"לקח .) 355עמ' ,ומכאןמכאן ,<נרנוציונים"

תורתאתגםלמדנו ]--- [ ,ויאושגחתושלגדולהמידה ]--- [בחייה,ו

ישראלבארץהחייםכלהיובנוייםשעליההתורהזוכן',פיעלה'אף
לא"ותנחום ;) 172עמ' ,יהלכאוריערי:<יהודהההם"הקשיםבימים
קדימה"הולךשהואאו ,תמולולעברלאחוריוצועדהואאםידע

 .) 163עמ' ,'אכרךתנחום,,מגילתשנהר<יצחק

הביקורתביקורתה.

דווקא,אלאבן-ציון>קטן<דינהבמהותו"אידיאולוגי"פוסטרומןזהאין

הספרותשלהמלךדרךאתממשיךהמרתףמובהק.ציוני,רומןכאמור
במיליםחושדתזודרךישראל.ובמדינתישראלבארץלדורותיההעברית
הקטניםהמעשיםאתומעדיפהנשגבות,מאידיאולוגיותנרתעתגבוהות,

 .שלויוםהיוםבחיי ,הבודדהאדםשל ,כביכול
 ,כביכוללחבב,כדיהתקופהברוחלספרהוצמדולמיניהם"פוסטים"

הרווחת,האופנהברוחלאמונהבהתאםזאת,הקוראים.על ,הרומןאת

ומעדיפיםאותוהולם"ציוני"שהתוארמרומןסולדיםהקוראיםשלפיה
שגרה,מתוךכךכותביםלצערי,פניו.על"פוסטית"ספרותיתיצירה
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המיליםאוצרבאמצעותמביאה,זושאופנההחינוכיבנזקלחושמבלי

לה.הנלווההשגוי
ספרותעלשכותביםמישלהבףרףת""מסורתהיאמזהגרועהאבל

היטב.אותהלהכירמבליחוקרים,ואףומבקריםמראייניםעברית,
כפולותבמירכאותו"מבקרים""חוקרי·תרבות","חוקרי-ספרות",

ומכופלות.
ללאמגנים,אחת,יצירהלשבחכדיהיא:השגורההביקורת""מדיניות

סופרלשבחכדימפליגה.נףרותמגליםכךואגבהאחר;ת,את ,צורך

התמצאותחוסרמתוךאחרים,בסופריםסיבה,ללאמזלזליםאחד'
מוחלט.

של"המרתףמדיני:יעלעםפלושרוןשלהראיוןהיאטיפוסיתדוגמה
<יוניהעבריהספרלשבוע'העיר'שלמיוחדמוסףב'ספרים',השכחה",

המראיינתשילבההתקופה,ברוחמדיני'שלספרהאתלשבחכדי .) 2009
עומר'תמרהספרותיתהעורכתבפיששמהבדבריםשלהדבריהאת

כהבהרהפשע.עלחטאהוסיפהבכךידיה.עלנאמרושלאדברים
עלששמחתימודה"אני :) 3.11.2009 (עומרתמראליכתבהלשאלתי

רבוכעסיהעיתונאית,שלהבורותובענייןהביקורתבענייןהערתך
כציטוטיםבפימה wהכתבתשציינת,ההבליםאתשכן ,לצערימשלך

צורךאיןחפותי?עליגןומיהזו.כשטותאמרתילאשמעולםלמרות-
שלדבריההכתבה."אתכשקראתיבישעלההזעםעלמיליםלהכביר

והספרות.הסופריםעםמוחלטהיכרותחוסרעלמעידיםפלושרון
מהכביכול>אחרים,<בשםכתבהמדיני'יעלשלספרהאתלשבחכדי

הימיםאתשמצייריםופוגלכרנולא"זהואופנתי':'נכוןלהשנראה
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והמצד

 ·~לוותועמוס

 ]א[עייפהחילוניות

ריזלטירמאיר

ספרועלביולי> 29('ספרים'"המודרניסט"במאמרומוקדגבריאל

 ) 2009המאוחד<הקיבוץוסונטותמרודיםויזלטירמאירשלהאחרון
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ברבותהמתגלגלתהזוהחילוניתהעמדהשלחולשתהאתגםחושפת
לטעמי'המציאות.מןוסלידהעייפותשללעמדהויזלטיראצלהשנים

דווקאלנומתגלההנוכחיבספרו

שבוודאיאחר'אוניברסליכלל
והואהמשורר'אליוהתכווןלא

שנעשהאמנותימעשהששום

בידינויצלחלאתיעוב,מתוך
אהבה.מתוךשנעשהמעשהכמו

בספרהיפיםהשיריםואמנם

עלשיריםהםלדעתי'החדש,
עלאהוביםרחוקים,מחוזות

הפחותהשיריםואילוהמשורר'
ועכשיובכאןעוסקיםטובים

לזרא.כברלושהיוהישראלי
צורהויזלטיראצללובשהתיעוב
מה<לכלהתנשאותשלמסוימת

קוראיםשלאהאנשים'כלהפותחבשירכברמוצבוהואויזלטיר>שאיננו
שירה;קוראיםשלאהאנשים"כלהצהרה:כמעיןהראשון'בשערשירה'

שימושהוראותלמשל;אחרים,דבריםקוראיםהאנשים;כלבערךוזה
לאויזלטירהלאה.וכןתפריטים"בטלוויזיה,כתוביותתרופות,/של

אותםמדמההשיראתהחותמתוהשורהאלה,לאנשיםכבודרוחש

אנאלפביתים.לילדים

ושמידהבעברבהםהצטייןכהשויזלטירהפוליטייםהשיריםאפילו

מיאוסמתוךיותרכתוביםשהםדומהלהם,דרושהתיעובשלמסוימת

המסוכסכיםהצדדיםשניכלפיעתהחששהואהתיעוב>של<אחיינו

המתארואנחנו''אתםבשירלמשל'כך'ומסכסוכם.מהםעייפהשנפשו
ושבוהמערב",מעדניעל"הרוטבבתורהתיכוןבמזרחהסכסוךאת

ילדים",בחדריפעוטותועלמסעדותלתוךצרורותלירות"עליכם
העובר",שימותעדלרופאיולדותשלדרכןאתלחסום"עלינוואילו
להרוג",שאולפוכלביםשלגזעים"שניבשורה:המסתייםשיר
לשחרורה ' 2007בינואר 3 'אהבהמתוךלהיכתבהיהשאמורהשירגם
הןמהרמלה;בשמיהציפוריםשרות<מהמהכלאפחימהטלישל

<השורהויגעשבלונישירהואשוחררה.")פחימהטליהבוקר?/שרות
מצליחהלאאךפעמים, 11בוחוזרתרמלה"בשמיציפורים"שרות

הקיטש''גלאישאחריוהפולמוסיהשירוכןאמיתית>.התלהבותלעורר
במעריבבמאמרפחימהטליאתשהגדירקלדרוןנסיםנגד<היוצא
פהמושחזותצליפותחרףחלולשירנותרקיטש"),של"גיבורהבתור
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השלוםעללהגןנאלץהמשועמםויזלטיר .ביקורתובמושאושם
שלנוהאינטלקט / "./למדיקיטשיעסקהואהשלום"כןהמשמים,
פוליטיים·אידיאולוגייםמטעמיםבשכם"וכנאפה"חומוסועלמפהק",
בלב.ד
המנסהפוליטימשורראותועלמלגלגאפילוהמשורר''צרתהשיר

מןנצבטהלב;העתיםבצוקהמאבק:למעןלושאיןרגשותלגייס
יושבהמשוררהמרקע.עליום;אחריוםמולוהמרצדות;הזוועות
אחילא, /",/'יבבלבחדרימחסהתמצאערבי;ילד'בואוכותב:;
ילד",לשוםמחסהבלבךאין /הליצנציה,עוטההשקרן'המשורר;

שיתוק.אחוזיוגיבוריהםאנמיהבאיזולוקיםשבספרהאהבהשיריגם
בראשנזיריםכמו"בסוף,'סטיליטים':בסונטההשלישיבביתכמו

חוש",אחרחושבהתמדהונייבשנמוש,/לאאךלמרחוקנראהעמוד;

מתקייםשכמותול"ושעלזה,בשםחזקבשירהנסתר""הצדיקוכן
וכבדקרגרזןרבה,שכחהבתוךעומד;"נותרבשורהמסתייםהעולם,

פעולה.בחוסרלעדקפואבידו".קופא
עלהשיריםהםבעיני'רעננה,שיריתחיוניותבעלישיריםכאמור'
 .בספרהאחרון 12בפרקהמרוכזיםאירופיים,בעיקרזרים,נופים
פוליטייםמאילוציםחופשיתיאורלתארבאויזלטירשכאשרמתברר

ממחויבויותומשוחרר

לעשותמפליאהואאידיאולוגיות,

משובח.הומורבחושמתבלטוגם

טרום'ברהשירהואכזהנפלאשיר
"שלושהעלהמספרהית'רו'טיסה,

אחדואיטלקיבריטים;ויקינגים
והואלקוחות/הויקינגיםכלקטן;

משקה,אצלוהמזמיניםהבר"עלזה
אחד"טוניקוג'יןוודקה-סודה"שתי

"דוליםלשלם:כךאחרוהמתקשים
שישהמחמישהמטבעות/צרור

מגו;מתפוצץהברמן / "./כיסים

הלאהוכןמבר.""מתאפקאך
משלימיםשהםעדבתים, 14לאורך

באמצעותהתשלוםמשימתאת

ומענג.משעשעשיר .אשראיכרטיס

על > 2<בפרק ' travelogue 'הואבעינימכולםהיפההשירואולי
שבעהלי"כשמלאוולאחריה:המלחמהבעתויזלטירמאירהילדמסעות
שדה;עריכפרים,ונשכח,הבליחהכלממוסקבה;הסיעוניחודשים

מוסעהואחמשבגילבנובוסיבירסק".הניחוניושבועות,ימיםנקפו
שצ'צ'ין"העירהאחרונההתחנהעדושדותמרחביםפניעלברכבותשוב

חציוכעבורחרוך"היההשלוםאךנגמרה"המלחמהאמנםשטטין".או
וחצישנהכעבורהכבושה.בגרמניהלויזבאדןהגבולאתמבריחיםשנה

בחודש"אבללקליוולנד'מערבהלאוקיינוס,מעלאותומטיסיםכמעט
מוסעהואואזהמדינהוהוכרזהאביב"בתלהלבן-כחולהדגלהונףמאי

בולבארים,לילית,המיהבפאריס,רכבותהחלפתלמארסיי:;"דרומה,

התיכון".היםכאיזמרגדהבריקבבוקרבחצות,ליוןרהגאו /פיסוארים,

שלהתכלתבבוקרחיפהמולצפרהנגבה"א"קנוסףשבועכעבורוכך

הסיעובישראל / "./ליזכורלא .דידיטישהיהאומרים /".;.יאמ
למחנהשבועייםכעבור / "./אינסופיאוהליםלמחנהלעירמחוץאותנו
ומתחילהשיר'מסתייםכאןליד".ביתמסריח:יותריוקד'יותראחר'

ויזלטירשלכוחויפהפה.שירזאתבכלאבל<הישראלי>,הסירחון
גיבורשחשהיקום""צינתאבללהכחיש,איןגדול'עדייןכמשורר
מאמרו>,אתלהכתירמוקדגםבחר<שבו'המודרניסט'שלוהסונטה

ומנוכרת.שוללתציניתלעמדהדברשלבסופואותודוחקת



 ]ב[רעננהתחינה

מורדיםהאחרוןספרואתויזלטירמאירשפרסםלפניחודשיםכמה

אתניראלחנןהוצאהבאותהפרסםהמאוחדהקיבוץבהוצאתוסונטות

כמשוררנירשלהופעתוראשיתהאינטימיות.עלתחינההראשוןספרו
מתוךשמבחרהרוח''משיבוישראליתיהודיתלשירההעתבכתבחיתה

זהבשםבאנתולוגיההובאתשנ"ה-תשס"ההשניםמןגיליונותיו
 • 2005בשנתהמאוחדהקיבוץבהוצאתהיאגםשהופיעה

העבריתהשירההולדתשביט:עוזיפרופ'כתבההוצאהמטעםדברבפתח

הרוחנימהגטוביציאהקשורההיתהשנהממאתייםיותרלפניהחדשה

שליוצרתחופשיתלותיפעאפשרושלאכליוונושאיהתלמודשלהלכתי

בהשכלה ,ובתרבותוהמודרניבעולםמודעתבחירהאזזוהיתה .שירה

ואחריםקורצוויל ,קלוזנרשנתנוהמובהקההיכרסימןמכאך .ובנאורות

המחציתועדמאזשנשמרה ,ותהיחילונוהוא ,החדשההעבריתרהיבש

הראשוניםונותיליהגהופעת .עורריךללאהעשריםהמאהשלהשנייה

בתחילהנתפסה ,שעברההמאהשלהשמוניםבשנות 'הרוחמשיב'של

 .קיקיוניתפעולהזושאיךלהיווכחהיהניתךאטאטאולם ,שוליתכתופעה

בתופעהקשורהעתשכתבהתברר

בפעם :ענייךרבתחדשהספרותית

הצטרפה ,רבזמןמזההראשונה

 ,צעיריםיוצריםשלגדולהחבורה

למעגל ,ישיבותחניכי ,מצוותשומרי

 /המודרנית ,החדשההעבריתהשירה

בלבממוקמתשהשירהכאנשים

בלי ~מרכזירוחניכעיסוקעולמם

עללוותראותםיחייבברשהד

להכפיףיבלגםאן ,הדתיתאמונתם

ספרותית-לאוטוריטהשירתםאת

 .כלשהירבנית

הוצאתכיבאומרומסייםשביט

הביתשהיאהמאוחדהקיבוץ

העבריתהשירהמיטבשלהספרותי

גיליוןלארחשמחהשראלית,יה

ביןפורהספרותילמפגששיתרוםומקווההרוח''משיבשלמיוחד
שלספרובהשקתגםואמרשבזוברוחדבריםשונים.רוחנייםעולמות
לגביהיהשנכוןומהנכחתי>שבהספרים',<'בתולעתהשנהניראלחנן
ניר.אלחנןשלשיריוספרלגביכמהפינכוןהרוח''משיב

המשורריםשניביןהמפגשגםהואאחד'גגתחתכזהמפגשואכן'

יצחק''שיחבישיבתר"מ ' 1980<ילידנירואלחנןויזלטירמאירהללו
המענייןאולישהואוספריהם,ראשון'>'מקורבעיתוןהספרותועורך

כברמקצתועלושירית.רעיוניתמבחינהכיוםביותרוהמשמעותי
בשיריויסודכעמדתהמציאותמןהסלידהאתציינוכאשרלמעלהרמזנו

לפתחההרובצתהחטאתלדעתי'שהיא,סלידהויזלטיר'שלהמאוחרים
עדילהנתןפילוסופיביסוסבכלל.ביקורתיתהחילוניתהעמדהשל

ציטוטבפתחוכמוטושהציב ) 2000עובד<עםלרעלשוןבספרואופיר
רק / ... /בחיוךבאלאשהמוסר"נראהשבתאי:אהווןשלמשיר

זוהשקפהלפיהשמנים".הנחשיםנשרפיםבחיטהנופלתכשהאש
כלכליים,<האקולוגיים,וגילוייורעהואבו'נביטאשרבכלהעולם

העמדהשדווקאמענייןנפש.שאטמעורריםפוליטיים>חברתיים,
מאידיאלי'פחותשהואעולםלקבלהמסרבתזוהיארציונליתהחילונית

שרפה.דינוכזה,איננוואם

נולה:הבריאהוכןמיסודו'טובהעולםהפוכה:האמוניתהיסודעמדת
לאלא>.א,<בראשיתמאד"טובוהנהעשהאשרכלאתאלוהים"וירא

i ב

נביאיאת<וראההמציאותעלהביקורתשבטאתחסרהאמונהשאיש
<כלעבירלטבועביררכליסודהשקפתלוישאבלוהתוכחה>,הזעם
מהלרע,מבעדגםהטובאתלראותוביכולתועשה>לטובשעשה
החילוני.לספקןשחסר

מבליזובשאלהעוסקהיופי''טליתנירשלבספרוהשלישיהפרק
'עמוקהעולםבריאתעלבפתחומביאשהואהמוטו<כולללהגדירה

'ופתאוםהפותחהשירהאלכסנדרוני>.פילוןמאתופעור'הריקמאד
טליתאתלעינינו;אלוהיםפרשופתאוםבספר:היפיםאחדהואפרש'

הלךוחסדווהתאנה;הגפןבדמותתפילתן;אתבנווהבעירהיופי;

 .) 33<עמ' ..•הקושיללבעמנומטפסההרים;בכלעמנו

מתגלההעולםשליופיואלאונוף,טבעשלסתםיופיאיןזובראייה
אלאסתם,ותאנהגפןאיןגם .עליוהפרושההיופי""טליתבאמצעות

בהמשךכמתבררהביכורים<מצוותובמצווהשבתפילההבערהבדמות
כשלעצמו,אינוהקושיוגם .) ...שביכראשכולשהבשילה;פגהכלעם

הואניראלחנןהקושי"."לבאלבטיפוסעמםהולך"חסדו"אלא
הכפויהמליצהאיננההתוצאהולכןלב,חכםותלמידאמיתימשורר

נופליםממששלמשורריםשאינםשכותבים<מכשלהמבחוץהשירעל

שלשוןבאופןבנוףהאדםמעמדשלמעמיקשיריביטויאלאבה>,
בונחשפתהמקורות

בלשוןושלםטבעיבאורח

מעניקהשהיאתוךהשיר'

<ראהשונה.ממדלמתואר
ויזלטיראצלזאתלעומת
'חרובים';השיראתבספרו

משוםהשירנותרדלכמה
להיענותמסרבשהוא

שמו>.שללרב-משמעות

על"תחינההשם
מצורףהאינטימיות"

שבו:שעריםשנימשמות

ניראלחנןוהאחרון"תחינה"הראשון

הואהראשון"אינטימיות".

מחלתה.בימיהאהובהמאמופרדתוהואוהאחרוןהמקום,מולעמידתו

וגםבוראו'לפניאינטימיתתחינהגםבושישאחדדיבורהיאהתוצאה

הספרוהספק,הכאבהקושי'חרף .אמועםהאינטימיותעלתחינה
הראשוןבשירהעולם.עםאינטימיביחסהנתוןאדםשלתחושהמבטא
לגמרי:ואישיתישירהבלשוןבוראואלפונההואהצילני''יהבספר

תן / ...כבדות/מרוחותמעזובה,ממסגר;הצילנייהאלחנן;"אלוהי
במחזורוכןלהצלה>.רחל'בןנויה<אלחנןהמערבולת/מתוךלהתפלל

יומן('פרקישאת""והיכןהספראתהחותםוהמרגשהארוךהשירי

מקיפההאםעםשהאינטימיותהקוראחשבוחלקים>י"אבןאחרונים'
בלבד.ובנהאםליחסימעברמלא,עולם

כאמור'התנכרה,החדשההעבריתשהשירהאף .הלשוןעלאחתומילה
ההיסטורייםמשורשיהתקופותיהברובינקההיאבחילוניותה,מראשיתה

התחייהשירת ;) 1882-1782 (ההשכלהשירתזושחיתהביןהעבריתשל

משירתרק .) 1948-1918 (המודרניתהעבריתהשירהאו ;> 1918-1882 (

בנימיןשלהחלוקהאתלנקוטאםואילך, ) 1982-1948 (המדינהדור
דומה ) 2000ביאליק,מוסדהעברית,התחייהשירת<ראההושב

התרומהזו.השירהעםמיטיבשלאמהלהתייבש,החלואלהששורשים
העשיריםמרבדיההיניקהבחידושגםהיאוחבריו'ניראלחנןשלהחשובה

לדורותיה.העבריתשל
מרודיםהמילהוהיאהספריםלשניאחתמשיקהנקודהישזובסוגיה
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"המרודים"הםמינשאלאםוסונטות>.<מרודיםויזלטירשלספרובשם
שםהאוטומטיות''המכבסותהשירמןאחתתשובהלצטטנוכלהללו?

ואקיםצאצאירומנים,/פועליהזו"עיראביב:תלדרוםעלכותבהוא

מאיימסין'המערבית,מאפריקהאליה;מתגנביםעמליה 1 ••• 1
נכתב,אינוהעםובלטיות./סלביותזונותיה ;השקט,האוקיינוס

אותו?"לכתובותפקידכם/
המקלט,מבקשיהפליטיםהעבודה,מהגריהזרים,העובדיםהםכלומר'
מצוויםשאנווהאלמנההגרהיתום,המקרא,ובלשוןהבית.חסריהעניים
פרוס"הלאז:נחבישעיהוהוא"מרודים"השםמקורלהם.לדאוג
מזכיראינושויזלטיראףבית".תביאמרודיםוענייםלחמךלרעב
התנ"כיהצואחרממלאוגםהזה,המקוראתמכירשהואספקאיןזאת,

 .ספרודפיביןאלבחמלהאותםואוסף

התוהועולםאלבני:

מעלותכמה ) 2009אחרונות'('ידיעותאלנביטאובגדישלהחדשלרומן
שהואמקורינושאראשית,עצמו.בפניהישגהיאמהןאחתשכל

מורכבתעלילהשנית,העברית;לספרותחדשהטריטוריהכיבושבבחינת

מןונלךעבורו.במיוחדשנוצרהייחודיתשפהשלישית,ומרתקת;
ההתחלה.אלהסוף
שסופהמחשבתמלאכתגםאלאמשוכללת,רקלאהיאהרומןשפת

ענבריאסףשלבמסהמקורההזותחילהוהמחשבהתחילה.במחשבה

'ידיעותבהוצאתבטאושללספרובמקבילשהופיעהביתההרומן<מחבר
באינטרנט>שלו<באתרטאובשגדיהפעלים""מעמדהוא>גםאחרונות'

העברית,השפהכיבקצרה,שם,אומרענברי'ממנה.הושפעכימודה

<למשלופעולותפעליםשפתהיאהמקראי'הסיפורלשוןובמיוחד
מיליםשתישמות,בספרמשהשלאמועלכמסופרותלד""ותהו

הספרותואילוומצבים.שמותשפתולאחודשים>תשעההמקפלות
הסבילהגיבורלטובתוהפועלהפעילהגיבוראתזנחהבימינוהעברית

בגיבוריםבחרבלשי'מתחרומןמעיןשכתבב,טאוגדיוהמתבונן.
עצמם,הפעליםעלאפילומוותרתהיאלעתיםפעלים.ובשפתפעילים

של"הדלתהרומן:נפתחלמשל'כך'מאליהן.מובנותהפעולותכאשר
שבע.בנות.התמלאלכניסהמסביבהמעקהבמכה.נפתחההמועדון
צעקות",עגילים.חצאיות,בושם,רגליים,ידיים,עקבים,עשר.שמונה.

השמותוכדומה.טופפותרגלייםמתנופפות,ידייםלומרצורךאפילואין
למשל:וחותכים,חדיםבספרהתיאוריםפעולות.כאןמייצגיםלבדם
<עמ'ארוך"שתק."אריק ,) 10<עמ'סגרה"היאהפה.אתפתחה"היא

את?""מילמשל:גוף,ותנועותמיליםשלשילובהםהדיאלוגים .) 11

 .) 26<עמ'"סליחה?"זלזול.גבה.הרימהסטפנילסטפני.אמרגילי

מוותרשטאובאלאבזלזול",גבההרימה"סטפנינכתבהיהאחרבסגנון

<למיליהמקודדתהשפהקישור.ומילותשימושאותיותעלאפילו
<עמ'גדול"חייכה.בדקישביר.חיוך.לזה.חיכתה"מיקחשלה>:

הגיבוריםדבריכשאתבתסריטבימויהוראותסגנונומזכיר).לפעמים 275

"ריק":"שטוח", ,"ךר" ,"דח"קולם.שלהאינטונציהבדברהערהמלווה
עלמעידזהכל .) 427<עמ'שקט"שטוח.'אחיך?'נזהר.נדרך."אריק
רבות.והדוגמאותכתיבתובמושאיהמחברשהשקיעמעמיקלימוד

הסיפור.אתעליולתלותקולררקואינהואמינה,מושקעתהעלילהגם
אלימותתקיפותשתיביןמתנהלתהיאכילומרניתןכללייםבקווים
באלבני''דאנסבאר'ברבמועדוןהמתרחשותובסופוהרומןבתחילת
אלמוניגברמכההראשונהבתקיפהחשפנות.למופעיכמועדוןהמשמש

עםביחדבמועדון'מאבטחדימה,שלה,החברמיקח.החשפניתאת

לאיכילוב.הכרהחסרהמובלהתוקףעםחשבוןסוגריםאפי'חברו
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תלמקומוןשלעיתונאיערן'אתבאכזריותאפימכההשנייהבתקיפה
חסרהואגםוהמובלדימה,לביןבינוסכסךכיחושדהואבואביבי'
שלהבעליםאריק,נוקטהללוהתקיפותשתיביןהחולים.לביתהכרה

מןלהיחלץבניסיונומסובכיםתמרוניםעירו>עוזרו<עם'ואנסנו'
הואתחילה .חמורבאופןאותואףלסבךמאייםאשרהאליםהאירוע

עללגונןכדיהןשבידיו'המצולםהחומראתלמשטרהמלמסורנמנע
שהזעיקכמיעצמו'אתמלהפליללהימנעכדיוהןשלוהמאבטחים

בסופומגישהואהשנייה,התקיפהלאחראולםבתוקף.לטפלאותם

עשויהואשבכךבידיעהלמשטרהשברשותוהראיותכלאתהרומןשל
 .עצמואתגםלהפליל

הגברכימתברר' .יותרודרמטיתמסובכתהעלילהלפרטים,כשיורדים

דימהזההיהכיוטענהשיקרהבעדותהכיאחיה,הואמיקחאתשהכה

כלבית.למאסרונשלחדימהנעצרכךעקבאחיה.ואתאותהשהכה
עלוליתאוששלאאםכיאחיה,שלמצבומהלדעתממתיניםהעת

אתלספרמיקחאתלשכנעמנסהאריקרצח.לתיקליהפךהמקרה
בדרכיםעליהלאייםשמוסיףדימה,נגדהתלונהאתולבטלהאמת

הוריוואתילדיואתלהמכירבביתו'מחסהלהנותןאףהואשונות.
ישכינדמהלרגענואשות.בהומתאהבלשניים>,ואבגרושהוא<אריק
מביתומשתחררהתרדמתמןמתעוררשהאחברגעאולםסיכוי.לכך

דבר.לכלכזוגאחיהעםלחיותועוברתאריקאתמיקחעוזבתהחולים,
והפילהלוהרתהכאשרהחרדיתבמשפחתהכברנהגהכךכימתברר'

המתגלהזה,נוסףמידעלחשפנית.והפכהמהביתשנמלטהלפניממנו
למשטרהכאמור'שפונה,אריקאתסופיתממוטטהרומן'סוףלקראת
העלילהסיפוראתמיצינולאבכךעצמית.הסגרהמעיןשהואבמעשה

בקצבוהמסופררבות,משנהועלילותנוספותדמויותבהשישכולו'
הקורא.אתהסוחףוהולךגובר

שהואנושאואלאשבו'העיקראיננההרומןעלילתשגםזאתעםברור
הטריטוריההישראלית,בחברההעיןמןסמויהטריטוריהשלחשיפתה

והסמים,השתייהתרבותהזנות,גבולעלהחשפנותמועדונישל
הגדולה,בעירשלמיםאזוריםהמאכלסתהפרועים,והבילוייםהאלימות

אזוריאלהבימיםאביב.בתלשלהםהגיאוגרפיהסמןהואשאלבני

שלםחיים"מרקםהםבלילותואילודבר'מסגיריםשאינםזעירמסחר
הספר.גבעלכנאמר'הבורגנית",אביבתלשללאפהמתחתרוחש
"רומןהואטאובשלהרומן ) 24.04.09<מעריבגלסנראריקלדעת

ה·המאהשלדברים''זיכרוןלהיותניסיוןאפילואולימאוד'שאפתני
המיינסטריםאלאלבני'שלהאורבנייםהשולייםמןהמכוון , 21

בכך>.הצליחכמהלבדוקננסה<ועודהספרותי"
זה,לרגעעדלמדי.נועזספרשזהוספקאיןהללוהבחינותמכל

הגיבהטרםלמדי'רםבישראלשקולהוהמגדריתהפוליטיתהתקינות
באופןבוהמתוארהעולםאותו.שקיבלהלהניחקשהאבלממש,עליו

דוגמהשללאחוששנילקריאה.קלתמידלאכמעט><גרפיריאליסטי

קטעיםשניהנהמדובר.במההשורהמןקוראיביןלאלפחות,אחת
אחד:אירועמתוך

יגרמייסטר.ייסרים.'צלחשפניותנתנוהברמניםהסטריפטיזכדיתוך

עמדעידו ...שתושהןפעםכלמהקהלכפייםמחיאות .וודקה .פיג'לינג

היתהסטפני ...הקהללתוךצלליצא.כןאחרבהתחלה.הברמאחורי

עמיקםאתמשכההיאלהתפשטגמרהשהיאאחרי ...במיםדגכמו

תנועותעשתה ,לפניוהברכייםעלירדה ".לגמריעירומה .הברעלשיעלה

היא ".כפייםמחיאות .שריקותעגול. ,פתוחפה .הראשעםמציצהשל

זהלאןהביןהוא .ארבעעללפניונעמדההברכיים,עלאותוהעמידה

תנועותעשהבמותניים,אותהתפס ,מאחוריההברכייםעלירד .הולן

 .בציציםלהלגעתקדימהנדחפוידייםזרחה.סטפני .סטיילדוגי .זיוןשל

 .הרגלייםביןידלההכניסמישהובתחת.להנגעולהס.נתנההיא



מהופנט. .הכוסלתוךלההסתכלקרובהיהעידו ".הידאתלוהעיפה

שלחבילהשלףהוא .בקצבכפייםמחא .הברעלעמדעודעמיקם

 ".המצחעללסטפניהדביק .אותוליקק .מאתייםשלשטרהוציא .שטרות

אתסובבהארבע.עלחזרהירדה .להשישמורלברמןנתנהאותוקילפה

לההדביקמאתייםשלשטרעודליקקהוא .הביןעמיקם .לקהלהתחת

 .מאות .שטרותעםידייםועוד .אחדעודהדביקהוא ".התחתעל

 .הכסףאתספרהברמן ."התחתאתלהכיסו .עשריםשלכמה .חמישים

 ,) 34-5<עמ'שקל 1340

החשפניותשמציעותהמלאהתפריטאתפרטיםלפרטימתארהספר
עלעבודתןתנאיאתללקוחות,

סוגיאתורווחיהם,תעריפיהם

הםמתרשםאני('רדבול'המשקאות

הללו>במועדוניםהמינרלייםהמים
קוק<בעיקרהסמיםמיניואת

הללו.במקומותשצורכיםוחגיגת>

האבטחהבחברותעוסקמענייןפרק

ממוצאכלל<בדרךוהמאבטחים
שלהם.הקומבינותשללעלרוסי>
דמותולכך.דוגמההםואפידימה

המחברבידיבמיוחדצלחהאפישל
כמהממנולצטטשלאאוכלולא

מרצההואהפרקיםבאחדמשפטים.

באוזנישלוהמכותתרבותעל
שבסוף ,ערן ,אביביהתלהעיתונאי

כמההנה .זרועונחתאתטועםגם

מעיקריה:

ואיןלמצמץאיןהאלה.האנשיםעםרוורסשאיןלזכורצריךאתה

 ,מוותראתהמילימטרעליך.הלךשנבהלת,קולטהואאםלהסס.
 ,) 114<עמ'ביתהאלףזהכלבה.נהייתממצמץ,אתהשנייהגמרנו.

תקוף ,אחילעימות,הולךשזהרואהאתהאםנוספת:חשובהועצה
 ,) 113<עמ'חזקותקוףראשון

לאזמןהרבהכךכל ,אחיבריא,לאזהבריאים:לחייםכלליתועצה
 ,) 112<עמ'שליבאמאבריא.לאמכות.ללכת

אתהמהווההרומןשלהפנימילגרעיןרקערקהםאלהכלאולם
"שלושההעטיפה,גבעלכנאמרשהוא, ,שלווהאמנותיהרעיוניהמבחן
סביבהצומחיםאפשריים,לגמרילאפרועים,עזים,אהבהסיפורי

חשפניותשלושביןאהבהסיפורישלושהאלבני",ברחובהמועדון
 .עירוערן'אריק,-גבריםלשלושה ,סטפני ,ברקיממיקח,-מועדונים
האהבהשסיפורמכיווןהראשונים,לשניאותולצמצםאפשר<למעשה

שלהחולשהטמונה ,לדעתי ,וכאןלמדי>.שוליהואועירוסטפנישל
בתיאורהכרוךבכלבהצלחהאותוששימשה"הפעלים"פואטיקתהרומן.

הצלחהבאותהאותומשרתתאינההעלילה,ובסיפורהחיצוניתהמציאות

שלהפנימיעולמםתיאורבהרבה,קשהמשימהבפניניצבשהואבעת
ולאהשתהותפעילות,ולאהתבוננותדווקאדרושהכאןהגיבורים.

לסיפורהצפויותרבותלמכשלותליפולשלאנזהרשטאובואףעשייה.
הסיפוראתלהעלותביקש?>לא<ושמאדרךמצאלאזאתבכלזה,מעין

העלילה.אתלספרבחרשבולמדרגמעלמדרגותכמההאינטימי
שליפיםתיאוריםבספרישגופני.ככולורובוהואהאהבהשיח

הגיבוריםוכדומה.סמים,בהשפעתארוךזיוןליטוף,נגיעה,התבוננות,

 ,העורלחוםהשיער'לבושםהגוף,לריחשלהם,לאסתטיקהרגישים
שלהםהרגשותקשתאולםועו.דשונים,איבריםלמראהלגמישותו'

נאמנות,קנאה,שלושה:עלבעיקרעומדתשהיאודומהלמדימצומצמת
הרומןשלגדוליםובחלקיםלמדידלבהתאם, ,המילוליהשיחנבגדות.

 ,בעיקרובינארישיחכלומרבניי.דס-מ·סהודעותבמשלוחמתנהלהוא
סגור.אופתוחניידבלבד,מצביםשניהמכיר

אתממשמביניםאיננולעומק.דבריםלבררקשהכזהשבשיחברור
עריותגילוישלחייםמעדיפההיאמדועמיקח,שלהתנהגותהפשר
ואיננואריק.להשמציעיחסיתנורמטיבייםחייםפניעלאחיה,עם

 ,העיתונאיערןשלדעתואתהמטריפהברקישלהנאמנותאיאתמבינים
סבוראינניאליה.אהבתועלמתוודהשהואלאחראותונוטשתשגם

לאריק ,בניהמשטרה,קציןשאומרמההיאהמחברשלשמסקנתו
 ,"חארותכולןאלה ,לי"תאמיןהספר:שלהאחרוןבעמוד
שובצופהאריקלהבין.גדולהתשוקהדווקאישהגבריםשניאצל
שלבצילומיםבמשרדוושוב

במצלמותשנקלטומיקח
"רקלעצמו:ואומרהאבטחה,
הלכה.היאלמהלושתסביר

הואמה.שתגידרק .הכלזה
שלמהקולמיקחהתקשר
צלצלזהחסום.מספר .המשרד

ענתהלאהיאשלה.בצד
 ,) 509 'מע<"

לברקי:אומרערןואילו
אילדבר."צריכים"אנחנו
ולאכאוס,ככהשהבלאפשר

מגיבהכךעלכלום".מדברים
אנרכיסטי:בלגלוגברקי

שלציפורנייםחיקויהי.דאתהרימהמדבק"."זהכאוסתיזהר."כאוס?
אתה,אריקכמוצחוק.""אתהמזהעשתההיאחשופות.שינייםנמר.

 ,) 503<עמ'הא?"

 ,דהיינו .הרומןשלוביהרעיבמסרהמפתחמילתהיאשכאוסייתכן
זעיר-בורגניהנורמטיבילעולםהחשפניותשמציגותכאתגרכאוטיעולם

יותראלארבות,במיליםמנומקמסרזהאין .בספרהגבריםשמייצגים

<שכולובספרדופןיוצאאחדבפרקגםחיזוקלהמוצאשאנימטאפורה
 ,ברקישלדירתהאתהמתארבפרקמדוברפעולה>.ולאמצבתיאור
היאזושדירהומגלהבה,להתבייתכאילולבוא,ערןמתעקשאליה
מייצג:שביתמהמכלהגמורההפך
הרצפה.עלטינופתחתולים.שלחרא.ריחחושךהדלת.אתפתחההיא

 •נשארהקפהשלהכתםמפוזרים,השבריםמרוסק.קפה,שלורודספל
דבוקהתייבששחורצעיףקארה,ורודהפיאהסופר-פארם.שלשקית

נורההאור'אתהדליקההיאפנטה.שלריקפלסטיקבקבוקלרצפה.
דבריםעלדרכהנכנסההיאבפתח.נשארהואהבלגן.כלמעלשרופה

 ,) 301-296<עמ'

בכוסות","עובשבכיור",כלים<"ערימתהמטבחלחדר.מחדרהלאהוכן
היה("הסלוןהסלוןיבש">:לחםחתיכותריבה,שלפתוחה"קופסה

מפלסטיק"שולחןהכריות",עלשתןשל"כתמיםלחתולים",שייך
קונדומים",שלריקה("קופסההשינהחדרג'אנק">:מכוסהאדום

הםכאןודווקאמטלי"),סגולענק"ויברטורהרצפה",על"עטיפות
 .בהמשךהספרבכליחזורשלאגזמיאורלשיא ,בעזרתומגיעים,

בהלחיותשיוכלחייםדרךלאזוערן.עלמאייםהזההבלגןאולם

אתהנכנסשאתהבתים"ישלה:אומרהואלדירהבכניסהזמן.לאורך

הבחורה ,אומראתהנכנסאתהבתיםוישעוזרת.צריכההבחורהאומר

האחרת.שלעולמהמולשלוהנורמטיביותעלרומזכאילורופא",צריכה
<ביןהאהבהניסיונותשניאתדברשלבסופומכשילשכנראהמה

בוסאיגד
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הואוברקי>ערןוביןומיקח,אריק

שהגבריםהעולמות,ביןהזההפער
עלרומזתברקי .לועריםאינםכמעט

בספרהבודדיםהמקומותבאחדכך

<ובעצםמיקחעלמשוחחיםהםשבו
גלויהבצורהשמדבריםיחידהפעםזו
כופרתהיאתחילההספר>.נושאעל

בנושאהגבריםשלבהבנתםבכלל
אחר :>"?אהאתם,מבינים,אתם("מה

לאלעולםמיקחכיטוענתהיאכך

תלשיןלא<"היאאחיהעלתלשין
עלתלשיןלאשהיאכמוזה ...עליו

אתדוחההיאלבסוףעצמה">:
כךלשנותיוכלשאריקהאפשרות

חייה:אתפתאום

ישיםהואאשתו?ממנהיעשה"הוא

יהיהפתאוםוהכלבדירהאצלואותה
ארוחתלילדיםתעשהוהיאויפהנקי

אותהתאלפושיהיה?מהזהערב?

לאזהשתרצו?מהתהיההיאוזהו?
 .) 458<עמ'ככה"הולך

דבריהגםכמובןהםמיקח,עלודבריה

משמעותי'ביטויעצמה.עלברקישל
ביחסהואהעולמותשביןלחיץאולי'
עללאתלשיןלאלעולםמיקחלחוק:
הולךאריקואילועצמה,עלולאאחיה

 •אנשיוואתעצמואתלהסגיר
גדיכינראהיותר'רחבהבהכללה

המפורשיםבדבריםהןבוחרטאוב

בדבריםוהןהגיבוריםבפישםשהוא

אתלהותירבעקיפין'המסופרים
כאוטיבמצבהרומןשלהקונפליקט

נכונה,החלטהשזוייתכן •פתורלא
 .אפשריתבלתיהיאאחרתהחלטהוכל
<מבחינהכקוראזאתעם

נותרמשהוכיחשאניסובייקטיבית>,

הגיעולאחסרנשארהסיפורכיסתום,

וסיגרו.התרהלידי
אפשר·קבליתסמליתלשוןלנקוטאם

הכאוסעולםהבא:הפשראתלהציע
קדם<בעברית>התוהו""עולםהוא

התיקון"."עולםהקרויהזהלעולם
"שבירתשלעולםהואהתוהו""עולם
שפעאתלהכיליכלושלאכלים"
"עולםזאתעם .וקרסוהרבהאור

"נשמותשלעולםגםהואהתוהו"
עםשרקברקי?)<מיקח?גבוהות"

חומרייםבכליםוהגבלתוהאורצמצום

נמצאערן?><אריק?יותרעמידים

להתקיים.לושמאפשרהנכוןהאיזון

·:· 
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אותיפיטרו

נשרגונן

לתחושהבדיוקכילחוש?היכולתאיתחושתאתמכירהאתאםה
שהרגשתימהאתלתאר ,העקרהזה,האומללבניסיוןמתכווןאניהזו

אותי.שפיטרוביום

ואםמהעבודה,פיטוריעללייודיעושבוהיוםאתדמיינתיכךלא
אףהאמת.אתלךאספר ,בסדראזהאמת,אתלדעתרוצהאת
לי:ויגידוכזה,יוםשיגיע ,כזואפשרותדעתיעלהעליתילאפעם

כאן.אותךרוציםלאפשוטאנחנו

כברעליההשמיעה.מילאלחוש?היכולתאיאתמכירהאתהאם
אבל ,שנולדתימאזביקיימתולאלישייכתלאהיא .ויתרתימזמן
מנהלתשלוהצפוףגדולהלאבחללנעלמוהאחרותהתחושותגם
 .שלנוהאדםכוח
שלמילה ,שלנו ,הזולמילהישכוחכמהקולטאניבדיעבדורק

בעצםאושמעידהמילה ,שלימילההזדהות,שלמילהשייכות,
וניירותופרצופיםוחפציםוזמןמקוםעםשליהזהותעלהעידה
דרלינג,,גליהעכשיואבלמלבניים.וגדולים,דקיקיםפלזמהומסכי
חייםשלשאריותאבק,פירוריכלום,אלאאינםאלהכלעכשיו

כוחמנהלת ,הזוהאשהשלהמיליםלמשמערגעביןשהתנפצו
הבהירהסוסשזנבלחייה,המוקדמותהארבעיםבשנותאשההאדם,

הלסביתהטניסאיתשלראשהשעראתליהזכירשלהוהעצבני
המיואשדמיוניאתהסיעגופהמבנהאבלנברטילובהמרטינה
אווימבלדוןשלהדשאאוהחימרלמשטחימעברהרחקוהחרמן
הסטרואידיםוגדושתהשריריתהסוסזנבחבטהשם ,מלבורן

קינאה,שלספקתשוקה,שלחבטותספקביריבותיה,האנאבוליים
רךגוףשתיהן.שללחלוטיןספורטיביתבלתיתערובתמיןואולי
 ,ספורטיביעיסוקמכלחף ,שלנוהאדםכוחלמנהלתהיהועגול
ללבנוגעגוףביתי,פילאטיסבחוגהפנאישעותשלכזהאפילו

שדוחה ,שלומושכתבלתיהלאזאתועםהמרופדתבשמנגוציות
ניסיוןכלמרטינה,שלקטלניתהגשהחבטתכמו ,ידבהינף

 ."ול'צ"אוכ"אגס"להגדירומטאפורי
האדםכוחמנהלתשלובחדרה ,בבוקר·עשרהאחתחיתההשעה

 ,גדוללאחדרהיהזההיום.אותובהמשךלצפוירמזשוםהיהלא
שמבעדוהגדולהחלוןוגםסדירהנשימהז\פשרהפנימיסידורואבל

סביבי.הסתכלתיפתוחים.מרחביםשלתחושההעניקהעירנשקפה

מתוקףחכותיוהיטבהזה,בחדרהראשונההפעםחיתהלאזו
המשכורתתלושיסביבקטניםבירוריםלצורךהחודשיותכניסו.rיי

שלארק ,אוליפרידהסוף,שלתחושהבבטניקיננהכןפיעלואף
פרידהאיזועלבדיוקולהגידהאצבעאתלשיםדקותבאותןידעתי
עלבכלל.מהחייםאוליאומאנשיםאועבודהממקום ,מדובר

כמואגתה ,כןכןשמה,היהאגתהשאגבהמנהלת,שלשולחנה
מלבנישלטמיןאפילותלויהיההקירותאחדועל ,כריסטיאגתה

מאגקפה,ספלישניהיואגתה!זואיןתרצואםכיתובעםממסוגר

אילנ'סשלקלקרוספלטובההכיאמאאדוםכיתובעםפורצלן

 ,חשבתיואני ,בדופנותיונותרולבנותחומותחלבקצףששאריותקפה
שקיבלהטעםחסרתפורצלןספלעםממוצעתמשפחהאשת ,נו

בשוקולדיםומלאהצלופןבניירארוזהלהניתנההסתםמןמילדיה,
בדוכןלמשרדמהביתבדרכהשעוצרתקרייריסטית ,שניומצדקטנים,

ספונותידיה ,יותרלאשתיים,אודקהמולועומדת ,איכותיאספרסו
אשמהברגשעוקבותעיניהשלה,והארוךהחרדליהגשםמעילבכיסי
להיותכדימספיקצעירלאגברה~ריסטה,שלתנועותיואחרמבויש
כדיהמדויקבגיל ,ובקיצורבעלהלהיותכדידיומבוגרלאאבלבנה

החדריםבאחדשלההארוכותהצהרייםבהפסקותאותהשיזייןזהלהיות
אתמדמייןכברואניהיםאלשנושק ,הירקוןרחובשלבמלונות
מוזיקליתבהתאמה,שנשמעותהנשיהעכוזבפלחיהגבריהגוףחבטות
תלמרכזשלהגליםבשובריהיםגליחבטותעםהרמונית,מלאה,
אביב.

אותךרוציםלאפשוטאנחנולי:יגידובוהיוםאתדמיינתיככהלא
כאן.

ממשזה,אבלשליהילדיםלפעמיםלי,אומריםהוגןלאממשזהאבל
בטוחשלאוחמששלושבנילילדיםגליה, ,מתכווןואני ,הוגןלא

שרקהגינות,אוהוגןהזו,למילהבנוגעאמיתימושגלהםשישבכלל
ממשזהאבלפעם.ששמעודברשלחיקויאוכמנטרהמפיהםנפלטת

אגתה,שלמשרדהקירותמאחורילוחשיםאנשיםמדמיין,אניהוגןלא
הבליבגסות,גםאבלבזהירותלזוזהנצמדיםגוף,אלגוףנדחקים

שלבזוזהמתערבביםגוףוריחותנחיריהםמעלמסתלסליםפה
חנוטיםאפורים,משרדעכבריהמשועממים,החטטנים,הסקרנים,

שנצמדיםשגרתית,עניבהאףולחלקםכפתוריםוחולצתבדבמכנסי
היומי.המפוטריהיהמילדעת,מתיםאבלומתים,הקירותאל
כלומרפעם, ,ליהיושפעםבפנטזיותכי ,הוגןלאממשזהאבל

הפנטזיה,אתאיבדתיהרימפנטז,לאכבראניהיוםכיפנטזתי,כשעוד
בסדרות,כמויותרהרבהמרגשתחיתההפיטורין,הודעתההןבפנטזיות

גיבורהאנטיאוהגיבוררוכןשםהאמריקאים,הסרטיםאוהטלוויזיה
רגליים,מותחהעניבה,אתפורםבמחשב,משהומקליד ,שולחנועל
מעשרותשנוצרניירכדורלידמידמעביר ,כיסאועלמסתובבפעםמדי

שמחוברפלסטיקסלאלמיומןכדורסלןשלבתנועהוזורקפתקאות
הייתי ,שליבפנטזיההאחרים.לעובדיםבינושחוצץהגבסלוחאל
הרצח,במחלקהבלשאוהביטוחסוכןאוהברוקראוהעיתונאיכמו

התפעלותשריקתלעצמושורק ,מאולתרסללתוךניירכדורשזורק
כאילואגרוף,בתנועתמלווהונלהב,ארוך"ישששששש"מיןואחריה

יותרמאוחריםעלגיבוריאוצ'מברלייןווילטאוווסטג'ריהיה
ודניביררלאריכמואביב,ותלבוסטוןבסמטאותלבכלשהרטיטו

מקהיל.וקוויךאינג'

מפקדאומשרדמנהלהפנטסטית:ההיא,בתמונהראיתיזהאתוגם

פותחיםמכיסאם,בחיפזוןקמיםגרנטלוכמועיתוןעורךאותחנה

האחתידםשלהם,שבירהבלתיהזכוכיתחדרשלהזכוכיתדלתאת
ומפיהםמזמינהידמניפההשנייהידםפתוחה,הדלתאתמחזיקה
הנה.בוא ,שלךהאידיוטיהכדורסלעםאתה ,כןאתה,קריאה,יוצאת

אתמיישרלאאפילומופתע,קצתקם,להיותרציתישאניהאיש
כדורסלמשחקשלבעיצומורקלאהיהכאילופרוע,שערוהעניבה,

עוברואזמאהבת,אומפתחעדעםמטרידהטלפוןבשיחתאלא
מצליחיםלאשניהם ,המנהלשללכרסוהדלתמשקוףשביןהצרברווח

גבריחיכוךשלרגעמיןזה,שלזהמריחוסלידתםעוויתאתלהסתיר
נסגרהלאחריוותמים,מנוסה ,ומבוגרצעירורזה,שמןביןהומופובי

אינוהזכוכיתכתליביןשנאמרמהכלואילךומעתהבשקט,הדלת
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1 
בהם.שמביטותהסקרניותהעינייםעשרותשלניחושיםפריאלא

המבוגר ,הצעירהגברלפתעקםשיחה,שלספורותדקותלאחר
תנועותבגופומחווההצעיר ,בומביטבכורסה,אחיזתואתמיטיב

לאהסצנהכל ,ראשוושערמצחועלידמעבירפעםמדיידיים,
סימניםושפתשפתייםקוראירקדקות,שבעאומששיותראורכת

ברורים,דישהדבריםלמרות ,הנאמראתבמדויקלפענחאולייוכלו
ועוזב. ,נסערוהצעירונשאר'רגוע,המבוגר

ניגש ,מהמשרדיוצאהצעירהפנטזיה:שיאמתרחשואילךמכאן
קופסתמאחוריושיושבתהמבוגרתמהאשהמקבלהדלפקים,לאחד

עבודתובמהלךשצברהחפציםמעטאתאוסף ,שולחנואלחוזר ,קרטון
שניורדרדה,קריסטלאבן ,ספיידרמןשלציורעםספל ,במשרד
גביעיםשניכתיבה,כלימאובנים,מסטיקיםישנים,שוקולדחטיפי

בריצותהמחוזייםהספרבתי"אליפותכיתובעםזהב,מצופיםקטנים,
אוחזהכתף,עלשלוהזמשז'קטאתתולהמזדקף,ואזבינוניות",

היציאהלעבר ,צועדהואבגאווה ,לצעודומתחיל ,ידיובשתיבקופסה
בכניסתכמואותומלווים ,צדיומשניעומדיםהעודבים ,מהמשרד

בכנסייה.החתונהלטקסאביהעםכלה
ומרטינהכריסטיאגתהאתפתאוםשומעאני ,לךלהזכירחייבתאני

עםבבעלהשבוגדתסוסזנבעםשמנמנהאשהובעצםנברטילובה
מהשאיןלךלהזכירחייבתאניחורפיים,בצהרייםקפהשלברמן

שאיןאומרתזאתמהאבלמשתומם,מופתע,בהמביטואנילדאוג,

לדאוג.מהליאיןאומרתזאתמהלדאוג,מהלי

תפקידהשמתוקףהבלונדיניתביןהקולותמפגששלהזה,ברגעודביוק
הביןולאמולהשעמדהגברלביןלדאוגמהלושאיןלהזכירחייבת

אותי.שפיטרוקלטתיהזהברגעבדיוקלדאוג,צריךהואמהעל
שהיאהראשוניםהמשפטיםאתלשמוערציתילאאושמעתילא

עצמועלחזרשבוודאי ,רגיליבש, ,מונוטוניבטוןלעבריירתה
מהבשבילמביןאתההאחרונות.בשניםפעמיםמאותלאאםעשרות
הפסקתעלכאןמודיעיםאנחנו ,אזשאלההיא ,אליאותךהזמנתי
 ,באוז~ינשמעלאאמרהשהיאממהדבראבלמהיום.החלעבודתך

גושיעשרות ,העיראל ,ממנווהלאההגדולהחלוןאלנדדמבטי
חשבתיואנימרובעים,חלונותואלפימאותשונים,בגבהיםבטון

קטןסיפורן ,ג'ונסוןקרוקטוציירשכתבהסגולוהעיפרוןאהווןעל
חשבתילמבוגרים,אומיועדלילדיםהאםליברורממשלאהיוםשעד
עםהשתבשהתמיםהטיולאבלירח,לאורלטיולשיצא ,אהווןעל
ותשעמפחידדרקוןעםתפוחיםועץלהטביעואיימושגליוסוערים

חידששלאושוטרנגמרשלאוהרבבטנולוהכאיבושרקפשטידות

השינהחדראלבשלום,הביתהלחזוררצההכלבסךאהוון .דבר

 ,שלוהחלוןאתמצאשהואעדאבלירח,ניבטשמחלונו ,שלו
שלשלמהעירולבסוףרחובכךואחרביתאהווןצייר ,הספציפי

גםוככה ,שלוהחלוןהיהלאמהםאחדאףאבלחלונות,עםבתים
אלפימכלחלוןשאףהדעת,היסחשלהרגע,באותוהרגשתיאני

אינוהאדםכוחמנהלתשלהגדוללחלוןמעברשנמצאיםהחלונות
אףהעולם,ולאהעירולאהרחובולאהבתיםולאהחלונותלא ,שלי
סגולעיפרוןואפילו ,אחדלאףשיירלאואנילישיירלאמהםאחד
ניירלקחתאפילואפשרותליחיתהשלאככה ,לאחרוןכמוליאין

חיים.לעצמילברואובית,חדראוחלוןלעצמילהמציאולצייר'
עיפרוןבלילאישהפכתיאגתה,שלשבמשרדהליהתבהרפתאום
חיים.ובליסגול

הגדולהההתפכחותגםאירעהההתבהרות,שלהזה,המדויקברגע
סופרתזואין ,מולייושבתכריסטיאגתהזואיןלא,והמכאיבה.
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הנילוס,נהרבמורדרציחותעלבלשיותעלילותשרוקחתבריטית
אשהעםהבריתבארצותשחיהגולהצ'כיתטניסאיתזואיןוגם

זווסקסית,שמנמונתישראליתקריירהאשתלאואףאמריקאית
מרגשת,לאיבשה,בשורהעמהשנשאהאפורהאשהפשוטחיתה

לא ,לעמודהמשכתיואניפיטורים,שלבשורהממיתה,מצמיתה,

פשוטאולשבתאולעמודלהמשיךהאםלעשות,מהידעתיממש
מידותיומכפיודחוקצרלינראהשפתאום ,מהמשרדלצאת

מערכתהגדול'החלוןגםכמוהוסגורה,חיתההדלתהאמיתיות.
והאוזנייםמהמצחליירדוזיעהשלגדולותוטיפותפעלההחימום

הלחות.שלהכדבה,המעיקה,ההצטברותאתהרגשתיהשחיבביתוגם
ואניוהזכירה,שבה'היאלךשמגיעמהכלאתשתקבלנדאגאנחנו

הפרובדלתדפיקותורק,החלשה,שליהמבולבלתבעמידההמשכתי
פינטרהרולדשלבמחזהכמו ,שנועדודפיקותמין ,הזוהסצנהאת

העלילתיוהמינימליזםהשתיקהאתלשבורבקט,סמואלאו
המנהלתאבללתשובה,להמתיןמבלינכנסהמישהיוה.זכפאורתי.

שנשארומהתנועה,שוטרשלכמועצורסימןבידההחוותהמיד

ולאמראהלאלא,ותוטובריחהיהבדלתדופקתמאותהמבחינתי

איכותינשיבושםשלריחרקבדמיוני'מופשטעירוםולאקול
פלפלשלניחוחהגברית,בגרסהאבל ,לודומהרכשתישפעם

הבשמיםמסוגלאאופןובשוםהלעםוקפהרטובהואדמהשחור
אווירמטהריצחנתליהזכירושתמידהאלה,הרענניםהלימוניים

ומכוניות.זונותבתיאושימושבבתי

כתובהלעצירה,ניתנתבלתיבמכניותהתנהלוהדבריםואילךמכאן
שלבחזההתמקדמבטימהמצח,הזיעהאתניגבתיאולי.מראש
לבשמתיבחברהלעבודהגעתימאזלראשונההאדם,כוחמנהלת
 ,ימיןמשדיותרשצרשמאלשדשלהזה,סימטריהבלתילפרט
תסריטאומוצלחבלתיו~חזורשדכריתתניתוחשלתוצאהאולי
לאשדייםבצמדשקוללהאשהשלדרמות,נטול ,לגמריאחר

קצתאחדבשוק,קישואיםכמושתלויים ,גבראשכיכמוזהים,

הסתובבתי,לאחריוקפוא,במבטליהשיבהאגתהמהשני.ארוךיותר

משרדיםפתחיפניעלבמסדרוןריחפתימשרדה,דלתאתפתחתי

אודקהמולהעמדתילמעלית,הגעתיסקרניות,עינייםוזוגות
והעולההיורדחיצישלהאורממשחקימסתחרר ,יותרלאשתיים,

במדרגותיורדהחירום,ליציאתפונהסבלנות,מאבדהמעלית,של

גבוה,בגברנתקל ,ללובימגיעומחנק,סחרחורתשלקומותשמונה
ומלחיולאחורמשוךששערואוליחמישיםכבןשמן'ומעטרחב
אלפרדאוהב,שאביגמחסובדיוקמאופקבריטיבושםשלריחעלה

חיזורואתביטולבתנועתדוחה ,בפניומתנצללאאפילו ,ונחיל
דלתלעברפונה ,כפרימלחםסנדוויצ'יםסלסילתעםנערשל

התנופהומכוח ,השומרשלממבטומתחמקהמסתובבת,היציאה

נתקלהמדרכה,לכיוון ,אולינהדףנזרק,אניהמסתובבתהדלתשל
עי~יבהקלה,גםאוליאבלבהפתעה ,ואזמועדהכביש,בשפת

 ·:·דן.אוטובוסנהגשלהמבועתותפניומולנפערות

המאוחדהקיבוץבהוצאתהזמן','אותבסדרהאורראהישסיפוריםקובץמתוך



אוהבת?אתדובדבנים

ור nבן-ורדה

בחוץיושבתבשכונה,חדשותפניםשלבנה,שבועותכמהכברזה
 .אותימעירותשלההצעקותעכשיוהשכנות.כלעםהצהרייםאחר
ונרדמתי.טלוויזיההדלקתיהמיטה,עלשכבתירקלישון,תכננתילא

עללבנהצועקת 1/לכביש,הולךהוא .אותותביאי"דנה-אמונה

השעון'עלמסתכלתאבי .גברשלכמועבהשלההקולשלה.הבת
מהבהב,לאהמיטהלידהשידהעלשמונחוהמשיבוןשעתייםישנתי

עכשיומבולבלת.ואניהרגלייםבכפותליקרנכנסות.שיחותאין
הקבועות.גםיושבותלמטההגדרשעלשומעתאני

ברוריהשלבעלה .דבריישקפיהשעלהראשית,השכנההיאברוריה
החוצהלצאתסוףסוףיכולהוהיאמנחהלתפילתהלךכברבטח

אוויר.קצתולנשום
הווילוןדרךרואהכשהיאברוריהשואלתכבודך?"לישוןלך"הפרענו

ותרדיקפהתעשי"יאללההמטבח.לכיווןנעהשליהצלליתאת
יברח."לאהביתשמש.קצתעודישקצת.

לבושההיאשבועותמוצאיעדהשנהראשמערבקר.תמידלברוריה
להתיישבממהרתברוריהשמשקצתכשישבעלה.שלהכחולבדובון

ברחוב:איכשהועוברתהשמועהפירות.שקיתעםהנמוכההגדרעל
מהבתים.ויוצאותעיסוקיהןאתכולןעוזבותמידלמטה.ברוריה

בגרוןדלקתאומשפחתיתשמחהאובעירסידוריםישכשלברוריה
הלילה.תוךאללהימשךיכולותשליההרדמויותואזשקטההחצר
בבוקר.למחרתרקשהתעוררתיפעםקרה

הכיהשכנהסוזן'אתשומעתאני 1/צהריים,ישנהעליה,סה 9 ''
הגדרעלוהתיישבהמהעבודהבדיוקחזרההיאבשיכון.מטופחת
עולה.שהיאלפנידקהלנשום
עברלקרוא,אוהבתבסדר'"היאברוריה.אומרתאותה,""תעזבי
הרבה."עליה
סוזן.אומרתגלגלים,"עלהביתעולה.אני"טוב.

לסוזןלך."ישהניקיוןמחלתתשבי,"רעה.ברוריה.כועסת"תשבי"
בעיות,גםלהישזאתבכלאבלוהתעשייהבמסחרטובהמשרהיש

השדיים,אתלהשהורידואחרילה,אמרושהרופאיםזהלמשל

לסוזןאיןזהבגלללהריון.להיכנסשתנסהלפנישניםחמשלחכות

במיוחדזמן.הרבההגדרעללשבתיכולהלאהיאבכלל.סבלנות
אתלשטוףלעלותצריכההיאילדים.שללצעקותסבלנותלהאין

יום.כלשוטפתשסוזןיודעיםכולםדבר'כזהאיןאצלההבית.
מספיקלחה,סחבהומעבירהבשבועייםפעםהרצפהאתשואבתאני
השכנות.עםלאבוודאיאחד'אףעםזהעלמדברתלאאניאבללי'

חדשים,מייליםישאםבמחשבשובבודקתאנייוצאתשאנילפני
ויורדת.הניידאתלוקחתאניאין.
והראל.גיסיםשלההתאומיםעםריקיגםלגדרמגיעהאיתייחד

"אתלי:סיפרהבעצמההיאמלאכותית,בהפריהאותםהביאההיא
יודעת.לאאפילוחמותימכולם,פהמודרניתיותראתאותי'תביני
יכולהלאאניאופןובשוםאותימגעילבעליכיההפריהאתעשיתי
במשרדעובדעוזיבעלהתדע,סוזןאםואבויאויאבל .איתרלקיים
יכוליםוהראליגיסיםלרופאיםיתגלהזהאםחולים,קופתשל

אחות."להםשתהיהמזהלשכוח
מיץשותההיאבחתונותמבעלה.רקלאדבריםמהרבהנגעלתריקי
לאילתנסעההיאשלההדבשבירחבאוכל.נוגעתולאמהבקבוקישר

לאהיאומאזבמלוןהערבבארוחתמקולקלדגאכלהבעלה,עם
בבעלה.אובדגיםנוגעת
הואאחיך.אתתביאילכי"דנה-אמונה.שלה:הבתעלצורחתלבנה
שש,בתילדהדנה·אמונה,חושך,"נהיהמהר.למכולת.עדהגיע

עלנשיקותאלףאותומנשקתהידיים,עלהתינוקאחיהעםחוזרת
מיץהתינוקשללפיוודוחפתמאייםמבטבהנותנתלבנההפנים.
מדברות,לאאנחנואבלבוחןבמבטעלימסתכלתהיאבבקבוק.פטל
רשמית.מכירותלאעוד
מתגעגעתכשהיאבעינייםדמעותלהיש-ממראתמהללתסוזן

חיתהמלאכותי.פטללנונתנהלאפעםאףשלי"אמאשלה:לאמא
שתייםעדעייפה.אותהראיתילאפעםאףבי.דפירותלנוסוחטת
וממשהתקשרהממרהיוםמפוצל.עודבתולמחרתאופההיאבלילה

מעטעודיחזורהוא .לעוזיסירולקחתלאכולשאבואהתחננה
נחזורודי.לשבתשםנישארכבראוליאליה,אותילאסוףמהעבודה

מפוצלעובדותגםהןיבואו'שליאחיותגם •נקילביתראשוןביום
הזמןכלמתגעגעותהןוגםיוםכלרצפהושוטפותטריומבשלות

להיש"תמידלי'אומרת"היאתשמח,היאפעם,איתיתבואילממד.
 11לזרוק.חבלמיותר'אוכל

כמהלהלהודיעוצריךעסוקהנוראהיאשלי.אמאעלחושבתאני
לביקור.אליהמגיעהשאנילפנימראשימים
מאמאאותהשיסיעעוזיעםצהרייםארוחתאחרישבתכלרבהסוזן
הרעשעםיכולהלאהיאשבת,שומרשהואאפילוהביתהחזרהשלה
שכחה'היאחמישייוםכברהיוםאבלשלה.האחיותשלהילדיםשל
השבוע.כלשקטמדייותרלההיה .לממדומתגעגעתהרעשאת

בריאיותר"איןברוריה.אומרת 1/לשמש,פירותמורידהתמיד"אני
מהעליודעיםלאעסוקים,בחוץהילדיםתוכנית.זהעלראיתימזה.

הםמהמרגישיםלא .פרילהםולדחוףזהאתלנצלאפשרלהסתכל'
קשב."בהפרעתכמוהםבחוץאוכלים.

לעצמילמצואומנסהלימציעהשברוריהמהתפוזחצילוקחתאני
מורידהמהכתף,הקטנהדנה-אמונהאתמרימהלבנההגדר.עלמקום

שאשבכדילידהגדולהגדרחתיכתשלהבידומנקהמהגדראותה
ומסתכלתהמדרכהעלמתיישבתהיאמוחה.לאדנה-אמונהבנוחות.

אגודלים.שנימוצצתגדולות,חומותבענייםבי
ומידלדברכדיאחדאגודלמהפהמוציאההיאשלך?"הילדים"מי

לפה.אותומחזירה

עונה.אניילדים."לי"אין
כנסת?"בבית"בעלך
לב.ד"גרהואני"לא,
דנה-אמונה.שואלתעלייך?"שומרמי"אז

אפורה,רחובחתולתמיצי'אתמאכילהברוריה 1/מיצי'את"תראו
מיצי?נכוןאוהבת,שליהחמיןאתרק"מיצימהתפוז:בשאריות
לבריאותיזיקלאסיויטמיןתפוז'תאכלימורעבת,אתמסכנה
בשעהזכרמיציאת.לאאתה,אתלי?נראהמהיודעתאתשלך.
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 11מורעב.גברעודעכשיולהאכילצריכהאביטובה,

היאשגםלבנה,עלומסתכלתכוונהעםה'מורעב'אתאומרתהיא
עדייןכאלהמיליםאבלשנים,כמהכברבתשובהמתחזקתכמוה

בלילה.מורעביםגבריםעלומחשבותצחוקיםלהןעושות
שלי,"בחילוניותליהיהאדום"כזהשלי:השיערעלמסתכלתלבנה

אלמדברתוהיא'חילוניות',אומרתכשהיאמבריקותשלההעיניים
בחילוניותעשיתי"הכלרשמית.מכירותלאעודואניהיאכירבוריה

 11 •הכלכולל ,"הכלצוחקת.היא 11 ,שלי

מתגעגעת,ואניוישן.חםכזהריחממנהיוצאבעיני.חןמוצאתלבנה

 •למייודעתלא
כבראנחנועכשיוכיללבנה,קרובמדברתאני 11התינוק,"חמוד

עללנזולמאיימיםפטלמישלה,בידייםמתפתלהתינוקמכירות.
ותתרחק.תיעלבלאשלבנהכדינרתעתלאאניאבלשליהמכנסיים

ומתחילנבהלוהואהתינוקעלצועקתלבנהבשקט"כבר"תשב
עבה?כזהקוללהנהיהאיךמעשנת,לאהיאלבכות.

אתיודעת,את"מה ,אליפונההיאשלו,",אבאכמורגוע,"לא

שיערצובעתהייתיפעםאבלראש,כיסויעםככהאותירואה
בנוכיחלם.עכשיוהכל.כוללהכללא?מה ,פןעושהבשבת,
אתאיפהאיתך?ומהשבת.עונגקצתלעשותקידשתואותנובחרת

לשמשיוצאתבקושיאתלעולם.תכליתישאבליפההשיער ?עומדת
אותה"ניקחצוחקת.היאטוב."לאסימןזהאצלנובצהריים,וישנה

ונכנסתבמקשיםמשחקת ,שליהניידאתפותחתלבנה?וריד?"

שלי.הטלפונים'ל'ספר
שלהמהתאומיםזזותלאשלההעינייםריקי.שואלתוריד?""איזה

 "?הטארותשל"זהזהות,פסיםבחולצותלבושיםבידידשעומדים
למישהומתקשרתהיאעכשיולבנה,נוחרתיש?"כברוריד"כמה
הכל.יודעמקובל,ורידבטארות?פותח"רקוסוגרת.שליבנייד

פסיכולוגיה,שמוגה,יוגה,-הגוייםוחוכמתישראלחוכמת

לנסועצריךלא ,'המעשיךרבומה .שתרצימה ,הודופסיכודרמה,
בשביללשמועצריכהאתמהויודעאותךרואהורידמקום.לשום

תצילבוכה:שאתעדאותךמבלבלזית.שמןיהיושלךשהחיים
 .וזהוחלוםחלםאחדלילהבשוק.גר ,אחותישלגיסהואאבא.אותי
לעבודוהפסיקבן-אבומהרבאישורקיבלמלמעלה.מתנהקיבל

תתניבהתנדבות.לאומלליםעוזרהואעכשיועליו.נגזרבעירייה.
שלוהמיליםאתלךשיגידאחריאבללישיבה.תרומה-שתתנימה

בחילוניותאניבתשובה.אותךמחזירולאתתחנני.לתת,תרצירק

ואבאאנינשואיםהיינולאעודדנה-אמונה,עםבהריוןהייתישלי
הלכתי .יתיישרלאעקוםעץ-מנוולבה,להכיררצהלאוהואשלה

עלמטפחתשמתיכמוך.אדוםשיערעםדתייה,לאהיאלאחותי,
יוצאתלאלה:ואמרתיבעלהושלשלהלמיטהנכנסתיהראש,

ככהאותיראהלנוח.ורצהמהעבודהבאבעלהיולדת.אניפהמפה,

אמרורידמהבכי.סגורותהיושליהעינייםורי.דאתלילהביאוהלך
אמריושבת.אשהשלקלףויצאלראותבלילקחתיקלף.תיקחילי
שמאחרשלהלבןדואגתהיאבלילה.במיטהיושבתמודאגתאשהלי:

והיא ,בוקרלפנותיבוא,מאוחרבסוף,יבואהואאבלהביתה.לבוא
לדאוג?ממךביקשמילה:יגידוהוא ,ישנתילא ,דאגתילו:תגיד
שדואגים?עוזרמהבאתי.בסוףהנהמעצבנת.זקנהיהלישוןלכי

מכירהאנילואמרתילבכות,פעםעודוהתחלתיורידאתשמעתי
אלעכשיואזאו,ורידליאמראני.זאתשדואגת,הזוהאישהאת

שהיה,"מהעלונצחקנשבזמןכמהעודתדאגי.
להגידיכולהאניגםזהאת ,אליבאה"הייתברוריה,אומרת 11 ,"נו
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לך."
ישרהסתכלהואאיתילדברגמרשדריו"איךלבנה.צועקת"חכי",

לעיניים,בכדנגתהשלקומפרסיםלהתעשילה:ואמראחותיעל
היאדובדבניםאדום,עדיףאוהבת,שהיאמשהולאכוללהתתני

אטפל."כבראניובשאראוהבת?
בעונה?"היהזהדובדבנים?פהקשורמהאבליודעת,אני"בבונג

ומציעהלאורךחתוכיםתפוחיםעכשיואוכלתהיאברוריה,שואלת
תפוחים.אוהבמיצי ,למיציגם

 11נגעלת,עודואניפעמייםאליוהלכתיבכלל.עזרלאהוא"לי

 .ריקילילוחשת
אלבעליאתהביאוהלילהבאותו"עודלבנה.עונה 11 ,תביני"תכף
 11ורי.ד

שואלת.אניהביאו?"איךאומרת,זאת"מה
בשבילמיוחדיםאנשיםישמביאים,כשצריך 11לבנה,עונה"הביאו"

אתהוציא ,שולחןפתחשדריוהואהעיקר ,'הדרכינסתרותזה,

אמרטוב,מזלמהחתן.מזל-טובואמרלשניהםמזגמהארוןהערק
שליהחלוםבגרויות,להשליםרוצהאנימתחתן?מי ,המגעיללו

צריךלאבעצםבשקט,לואמרורידקלף,קחבמשטרה.לעבוד
להתחתןבליהיוםמפהתצאלאשחילךאגידאניקלףבליקלף,
צדקתזיכרוןשליאמאלישסיפרהסיפורלךאספרגםואניאיתה,

אותו:שואליםלשמים.עולהמת,אחדאדםבןטוב.תשמעלברכה.
הרבהליהיהוככה.וככהככהעשיתיעונה:והואבעולם?עשיתמה

השלמתילאנשים.עזרתי ,למדתי ,עבדתישם,עשיתיפהעשיתיכסף.

לואומריםהכבודכל .הייתימפכ"לכמעט ,שוטרהייתיבגרויות,
שכלהערהבצדרשומהבספרפהאבלויפה,טובהכללמעלה.
מהילדות."עודדובדבנים,אהבתשלךהחיים
עלנוקשתהשנייה,הדלתמעלחולםעם'דובדבנים'אומרתלבנה

בגללאדומותוקצתנפוחותאצבעותשתיעםברוריהשלהתפוח
ומרעישהבמשרדים,בניקיוןאיתםבדת'עושהיאהניקויחומריכל
בקולה:השיכוןאת

דובדבנים?לעצמךקניתלאלמהאכלת.ולאאהבת,"דובדבנים

לךדעכלום.עשיתלאשעשית,מהכלשווהלאמה?עסוק,היית
עודותתחיללמטהרדעכשיובוכה.השכינהמתגעגעתשכשהנשמה

מהתחלה."הכלפעם

סוזן.שלבעינייםדמעותאיחה.יששותקותוכולנומשתתקתלבנה
מדליקהמעשנת,כןהיאאזסיגריה,השמלהשלמהכיסמוציאהלבנה
להאסורמזהיותרשאיפות,שתירק ,סוזןשללפהומקרבתאותה

עשןטבעותכמהלשמיםמפריחההיאכךאחר .הסרטןבגלל

וממשיכה:

אנידובדבניםשלטעםמכירלאדובדבנים,מהדמעות,בכה"בעלי
עץשתלתאתהוריד,לואמרמשטרות,בליתתרגלמשטרה.רוצה

תקטוף?לאתשקה?לאעכשיושתלת.אחת?אשהאצלדובדבנים
מישהוויאכליקטוףהדובדבניםואתמפכ"לתהיהברכה?תעשהלא

למהאותהכשישאלולמעלהתגידמהמסכנה,שלךוהנשמהאחר?
 11 •זהוהדובדבנים?אתאכלתולאבמצווהזכיתלא

 ,סוזןשואלתזהו?""מה
סרגישמונהיוםארבע-עשרה"אחרילבנה.חותמת 11שהיה.מה"זה

 11שמחה.וקולששוןקול ,בשרסרגיושלושהסלטים

ריקי.שואלתלקינוח?"דובדבניםאצלךאוכלהוא"ועכשיו
 ,לוטובלאלו.שנותניםמהאוכל ?אוכלהואמהיודעת"אני



כךואחרעלימסתכלתלבנהשלו'"אמאאצלקינוחיםשיאכל

לכביש.מעבראלרחוק
הכנסת.מביתחוזרתעייפיםבעליםשלחבורה

הכנתיולאחושךנהיהקומו'באים,"המנהליםלבנה.צועקת"וו'י"
אתמעיפהלבנהאותי."ויהרוגמהתפילהיבואהואעכשיוכלום,לו

לצעודומתחילההמותןעלהתינוקאתמיישרתלחצר'הסירגיה
כבר'""קומיהביתה,בדרכההחניהמגרשאתחוצהבמהירות,בכביש

מתרוממת.ודנה-אמונהשלההבתעלצועקתהיא
ממני.מבקשתהיאלי,"כואבבאצבענשיקהלי"תני
אמה,אחריוממהרתברכיאתמחבקתוהיאבזהירותמנשקתאני

אמא?"שלצדיקמיאמא,שלאהוב"מיבפיה.עדייןהאגודלים
 .פיועלהתינוקאתומנשקתבקולהמרעימהלבנה
בסליםלי"תעזרילי'צועקתלבנהאיתי'"תבואיבשוק,אני"מחר
מתהוללת."יהלעשותמהלךשיגידלווי.וונלך
ברוריה"אומרתבראש,ליעשתהפירותסלטעושה,היארעש"כמה

טעים.יותרשימוריםבעלה?אתפעם"ראיתהקליפות.אתואוספת

אתלטגןהיוםכברכדאיאומרת,אתמההרע.לשוןאסור'איי
"איןלי'אומרת"היאלקידוש,תבואיטובהתעשי ?לשבתהחצילים

איתר."לבדשבתאוהבתלאואניאורחיםלי

ישנורא"לאואומרת:הגדרשלמהלכלוךהמכנסייםאתמנקהסוזן
בידמכבסתשחיתהשליאמאתגידמה .לאלתודהכביסהמכונת

מפוצל?"עבדהאזוגם
בשורהוכךהראלשלבידשמחזיקיסיםבשלבידמחזיקהריקי

הביתה.הולכיםהםמסודרת

צריך"לאאלי'פונההיאתעזבי'"למקלחת.והראליגיסים"יאללה
מהובלגן.לכלוךבבית?גברצריכהאתמהבשביללוויו,ללכת

תיאבוןלי"עשתהיפה,לינראיתהיאופתאוםמחייכתריקישכן'"
לבנה."

לוקחתאניערב.ארוחותרעשעולהמהבתיםלעזוב,ממהרותכולן
עונה.שלההמשיבוןלאמא,ומחייגתהניידאת

באה.אנישם.שאתיודעת"אנילמשיבון'אומרתאני"אמא,"
וחביתה.מלח,עםגדולחתוכיםועגבניהמלפפוןליתכיניבבקשה,
 ·:·ביצים."משתי
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ועתהאז-מקף><בליערביםיהודים

וישבישראל'הכלעלמקובלאינו·ערבי""יהודישהצירוףיודעאני
רשותמכםלבקשרוצהאניכןפיעלואףבתוקף.לוהמתנגדיםבינינו

המילים.שתימביןהמקףאתמסלקשאנילפנילאאבלבולהשתמש
בישראלגדולהמפלגההתפרקהשבוהמקרהודאיזכורשביניכםלוותיקים
מקף!!עלויכוחבגללהחמישיםבשנות
יהודיותקהילותבתוךוגדלושנולדויהודיםהםמקףבליערביםיהודים
העליתתרבותאתללמודזכווגםערבית,תרבותוצרכוערביתדוברות
לשוןשהיאהספרותית,הפוצחא,בלשוןהכתובההרשמית,הערבית
בעיניהמסמלהביניימיהערביהמשוררהדורות.בכלהערביתהכתבייה

העשירית.המאהבןאל·מותנביהואהכתובהתרבות-העליתשיאאתהעריב
ערביםיהודיםשהםיהודיםהקודמתבמאהחיועיראקודברוםבבגדאד

מצריםיהדות •בהמשךאציגשאותההגדרתי'לפיהמילהמובןבמלוא
בנירובמידה.באותהערביתיהדותהיתהלאהגדולברובההחדשה

תרבותצרכוולאבביתםערביתדיברולאהעשריםבמאההזאתהקהילה
כגוןקהילותכלל.כתובהערביתלמדולאמרביתםכיעלית,ערבית
וכשכתבוהפוצחא,אתידעולאאבלערביתדיברוותימןהמרגבשלאלה

מגעיםקיימוישראלוארץסוריהיהדותערביות.באותיותהשתמשוערבית
ועיתונאיםמשכיליםושםפההצמיחוואףהכלליתהערביתהתרבותעם

בולטיםאינטלקטואליםאלהבמחוזותקמולאאםגםפוצחא,יודעי
בתקופהשהיהכפיאחת,ובעונהבעתואירופיתערביתאוריינטציהבעלי

ביהדותלעסוקאפשרותאיןלפיכךבעיראק.העולםמלחמותשתישבין
הערבים.היהודיםסוגייתאצללהתעכבבליבדורותינוהעיראקית

נושאים:לשנידבריאתלייחדרצוני
"תורשלזולעומתהעשריםבמאהעיראקיהודישלהתרבותחווייתםא:

התיכון.ובמזרחבאנדלוסיההזהב"
לתיחוםראויזהמושגובלעדיו>.מקף<עםעצמויהודי·ערביהמושגב:

זה.בהקשראחדיםדבריםלומרואנסהוהגדרה,

איתיהבאתימעיראקשבע-עשרה.בןהייתי 1951בשנתלארץבהגיעי

בערביתלספריםמאודצמאתיבארץהערבית.בספרותאדירהדבקות
חבורתעםיחדשערכתיבגלילמאורגןבטיולמאו.דנדיריםהיושאז

דלית,הטיכשעצרהערביים.ספריםחנותוראיתיבנצרתעברנונוער'
התעכבהכךבשלספרים.שלושהאושנייםוקניתיאליהאצתי-רצתי

ככלקיבוצניקיתהמדריכה,אותישאלהאליהבשובישלנו.הטיולית
בערבית.ספריםקוראאנימדועהתרסה,שלבטוןולאבעדינותהנראה,

אמרה.עתידך",לטובתובספרותההעבריתבלשוןלשקועעליך"הרי
אתזכרתיבלילותמשכביעלאבלשאמרה,מהעללביניביניהתרעמתי

שהערביתאמרהלאשהיאלאלוהודיתיהמדריכהשלהתרבותיסגנונה
לשוניזוהרילה:ואומרמתפרץהייתיאמרהכךאילוהאויב.שפתהיא

בנדון?עצתךאתביקשבכללומיתרבותי'וזו
פוצחא:ידעכולודוריהעריבת.העיליתלתרבותבמחויבותייחידהייתילא

בהשלטולעתיםבהנבחןהממשלתי'אוהיהודיהספרבביתאותהלמד
איששלזיכרונותיומתוךפיסקהכאןלצטטברצונימצרים.ללאשליטה
העשריםהמאהשלהארבעיםבשנותשלימדלערבית,מורהסורי'

לסברכדיוזאתבגדאדי'ממלכתיספרבביתואיסלאםערביתמקצועיות
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האיששלשמוהכללית.לערביתדורייהודישלהקשרלגביאוזניכםאת
דבריו:ואלהטנטאוי'עלישיית

מתלמידיאחוזתשעיםשהיוו ,היהודיםשהתלמידיםאירעשנהבאותה

במקצועאפילוביותרהגבוהיםהציוניםאתמשיגיםהיו ,הריאליותהכיתות

 ,השלישי ,השני ,הראשוןהיההכיתהבדירוג .לימדתישאניהערביתהספרות

היהודים.מביךוהחמישיהרביעי

מה :לוועניתי ,האלההיהודיםשלבעניינםאיתידיברהספרביתמנהל

ציוניםקובעאנילעשות?יכולאנימהאבל .אותיגםמרגיזאותןשמרגיז

הייתילאאחיאובניהתלמידהיהאילו .הבחינהשבמחברתמהפיעל

הייתילאאבישלרוצחוהתלמידהיהואילו ,ציונועלאחתנקודהמוסיף

האחרשנאתזז :[בקוראך]באומרוהאלאותנושציווהמהזה .נקודהגורע

להבטיחדרךאתהתמצאאםזז.הצדקאתמלקייםאתכםשתטהלהאסור

הרי ,בהםשינהגוראוייםשהםכפיביהודיםולנהוג ,הארץשלטובתהאת

[המוסלמית]הדתשיעוריאתשנמזגהציעהואואזלן.תודהאסירהייתי

אחד.ציוןלהםונקבעוהספרות

המערערקולנשמעלאלפועל.יצאוהענייןהתפרסמהההחלטהעלהודעה

(והלאפרשנותעםבקוראךפרקיםשניכוללהדתששיעורומכיוון .כןעל

בכלהיהמשולבהרי ,האיסלאם)וספרהערביתספרהואהקוראן

 ,הבחינהובאה .העיקרהואלמעשה .מהקוראןמשהוהאלההטקסטים

והשלישיוהשניהראשוןוהנה ,פורסמווהתוצאות ,המחברותאתובדקתי

 .היהודיםמביךשובוהחמישיוהרביעי

המבואבדברי 1988בשנתלראשונהציטטתיהזההקטעשאתכאןאעיר
בבגדאדשהיהמימיכאל'מוראוד"רשלהמקובציםשיריולספרשכתבתי

ומענייןהארבעים.בשנותלמדתישבו"שמאש"היהודיהספרביתמנהל

המדרוניםהסופריםמחלוציאחדהיהמיכאלמוראו-ענייןבאותולעניין
נודעהעשריםשבשנותומספר'משוררהיההואהעשרים.במאהבעיראק

פוריהסשאתובמופתיםבאותותהראהעיראקיספרותיחוקרחדשן.כסופר

מיכאל.מוראומאשראחרלאכתבהראשוןהמודרניהקצרהעיראקי
ולספרותלשפהבחוגהמוריםמראשונישהיהזכינוימיובסוףאגב,

תל-אביב.באוניברסיטתערבית

גוורדיההעולםמלחמותשתישביןבתקופהצמחהמיכאל'מוראומלבד
יצירתםאתוכיוונוספרותיתבערביתשכתבויהודיםסופריםשלשלמה

קהילתייםנושאיםעללכתובנטולאהםדת.הבדלללאהערבי'לקורא
להיחשבהיהרצונםועזמגדריים,לסופריםייחשבולבלדתיים-יהודיים,או

אתבארצם.הערביתהספרותשללקידומהולתרוםעיראקיםסופרים
'אל·השלושים,בשנותבבגדאדשיצאביותרהחשובהספרותיהשבועון
אבוארהסופרוערךייסדאלומותיך'),'נושאמעיןאו('הקוצר'חאצד'

שאול.
יהדות,ערביות,בשםבעבריתכרסעבספרבירושליםהופיע 2005בשנת

ידידישלידיומעשהעיראק,יהודישלביצירתםזהויותמאבקציונות:
אתהמחברכינסתוכושאלחיפה,באוניברסיטתפרופסורשניר'ראובן
כשקראתיעיראק.יהודיבקרבהערביהיצירתילפרקהנוגעהחומרעיקר
השוואתמתוךהניבטיםוהשוניהדמיוןעללחשובהתחלתיהזההספראת

עלמחדשלחשובוכןהזהב","תורשלזועםהזאתהתרבותיתהחוויה
שללאלההבינייםימישלספרדיהודיביןההבדל"ערבי·יהודי".המושג
ובקהלבהשהשתמשובלשוןובראשונהבראשמתבטאהמודרניתעיראק
ופרוזהשירהכתבוהמודרניתעיראקיהודידיאלוג.איתרשקיימוהיעד

אמנםבעברית.הנפלאהשירתםאתכתבוספרדמשורריואילובערבית,
שלנבוכיםמורה<לרבותבערביתכתבושלהםהעיוניתהפרוזהאת

אתאפילו .ויהליהודהשלוהכוזרירס"גשלודעותאמונותהרמב"ם,
אבןמשהכתבוהדיוניםהעיוניםספרהעברית,השירהעלהחשובהספר

הפרוזהנכתבהשבהזוערביתעקא,ראאךבעברית>.ולאבערביתעזרא
לקוראנגישההיתהלאהביניימיהאיסלאםעולםשלהמגוונתהיהודית



"ערביתהקרויבטיפוסנכתבההיא .יהודיהלא
מיליםבהושולבועבריתבאותכתובה"יהודית
אםשגםכךובארמית,בערביתשמקורןרבות

חיתהלאערביותלאותיותאותהמעתיקיםהיו

שלשירתםוכאמור' .המוסלמילקוראנהירה
להוציאבעברית,נכתבההזהב""תורמשוררי

לאשלמעשהכךומעטים.חריגיםמקרים
העבריתהתרבותביןןך·סיטרימגעהתקיים

מהבמהלךאפילוהבינייםימישלוהערבית

אוהיהודית-מוסלמיתהסימביוזהשנקרא

וחדחלקיתחיתהזוסימביוזההעברית-ערבית.

הכלכמעטלמדהיהודיהצדמיסודה.כיוונית

נשארהמוסלמיהצדאבלהערבית,מהתרבות
היהודיתכרתהתרשללמעגליהמחוץ

הרמב"םשלידובכתב·יהודיתבערביתמכתבהיאהיאהשונהשההתכוונותמכאןבת.המשוער

ן 9ה·המאהבסוףהקהיריתבגניזהנתגלהבספרדשקרהמהביןההבדלאתשקבעה

היהודיםסרפדיההמודרנית.לעיראקהביניימית
והיא-הערביתמהתרבותכחלקוכתבודיברועיראקשלחמודונים

היהודיםהסופריםשלהתקבלותםמידתעללדברהמקוםכאןולאשקבעה,
ימינו.שלהערביתהספרותבמערכת

המאהבאמצעהערביהעולםשלהיהודיותהקהילותעלהקץבואעם
יהודית-ערביתתרבותשלהזאתהמרתקתהפרשהלסיומהבאההעשרים,

הניסיוןהתקייםעיראקיהדותבקרבהערבית.מהתרבותאינטרגליכחלק
העלייהשלאחרעודאצייןכזו.טוטאליתלהשתלבותהעיקריהרציני

כמההיוונחמיה","עזראבמבצעארצהעיראקיהודישלההמונית
לעלותנחפזוולאבעיראקשנותרואלהביןהיהודים·ערביםמהסופרים

שנתעדבעיראקנותר'אל-חאצד',מייסדשאול,אבוארהעולים.עם
עזבבצרימאירידידוואילוהעיראקית,העלייהאחרמעשוריותר ' 1972
האישיסיפורועםהזאתהמציאותאתנשווהאם • 1974בשנתעיראקאת

בארץכלומרבמזרח,היהשלבוהזהב,תורמשורריבכירוי'הליהודהשל

זהיהיהלאהריעפרה,אתולנשקאליהלנסועדרכולוואצהישראל'
החוויות.שתיעלאחתבנשימהלדברנכון

סיפורמלואאתסיפרתילאהיריעהקוצרובשל

התרבותבחייעיראקיהודישלהשתלבותם
שכמהידועוהלאמוצאם.בארץוהתקשורת

שערכויהודיםהיוהפעיליםהעיתונאיםמבכירי

שנותשלהבגדאדייםהעיתוניםגדוליאת

כמושמותאזכיראםודיוהארבעים,השלושים

אל-מוראואל-בצרן'סליםוו'זעומנשה
"עורכימעיןשימשוואחריםאלה •עמארי

שהעסיקוהחשובים,העיתוניםשבעליצללים"
העיתוןצורתקיבעתאתבידיהםהפקידואותם,

המפלגהמנהיגימאחדיםועוד:זאת •ותוכנו

שצמחויהודים,היוהעיראקיתהקומוניסטית

התרבותובתוךהיהודיים,בעים"הרבלב

צדיקיהודהמהם,ושנייםהעירקית-ערבית,

אתהארבעיםשנותבסוףתפסוולאל'וששון
ושניהםזה.אחרבזההראשוןהמזכירעמדת

לעםמזורלהביארצונםבשלבבגדאדנתלו

מלחמותשתיביןהמצרי.המקרהעםהשוואהמתבקשתכאןהעיראקי.
לשלושתםלפחות.קומוניסטייםפלגיםשלושהבמצריםפעלוהעולם

ערבית!דיברולאהללואךיהודים,ומייסדיםמנהיגיםהיו
בדורותינועיראקיהדותשלהייחודיהמקרהשלהזאתהקצרההסקירה

ממההשונותערבי""יהודיהמושגשלהגדרותלהעלותכדיבהיש
הואערבייהודילה:ומחוצהבארץהאחרוניםבעשוריםשומעיםשאנחנו

וכלערבית,דוברתיהודיתבקהילהערבית,דובריהודיבביתשנולדמי

הלשוןאלהתייחסותערבית.היאהעיקריתהלשוןשבהבמחוז/מדינהזאת
וקידומהבעיצובהלהשתתףורצוןוספרותה,<פוצחא>הספרותיתהערבית

אתשאתביתרהמקבעתתכונותהםהכללית,הערביתהתרבותשל

המסקנהתתבקשדברימתוךואםיחי.דאוקהילהשלערביהיהודיהאופי
לעין'הנראהבעתידהאפשריבגדראינושובערביםיהודיםשלשקיומם

 ·:·כזאת.פרשנותלהפריךשינסההאישאהיהלאהרי

שנערך"העיראקים"בנושאבכנסשניתנהבהרצאהזהמאמרשלמקורו

 2008מאיבחודשתל-אביבבאוניברסיטת

לשירהרבעון-פסיפס

מחנותשיקוףתוךהקלאסי,עםהמודרנילשילובהשואףכתב-עת

זווית-ראייהשלהדגשתהותוך-בשירהשוניםומשמרות

עםשיחותמוגשות"פסיפס"דפימעלבת-ההווה.יהדותית

גם-יח,דוצעיריםותיקיםמשורריםשלחדשיםשיריםייוצרים

לרבותספרים,עלביקורתורשימותתיאורטייםמאמריםכןכמו

 .העולםמשירתתרגומים
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mנס~mכרנסס
מירוןכרמית

הטובהוהנפשהאלים

תרגום:חקאמרי,חתיאטרוןנובט,נוטרלומאתמסצ'ואן"חטובה"הנפש
תפאורה:פלס,קרןמוסיקח:משח,בןאוריובימוי:עיבורזנובנק,שמעון

חורבהכלטוב,מרינהתנועה:קרנפינו,עפרהתלבושות:נחשון,בןלילי
הוכמןרחלקולית:

אתראולכולאמור,חרשמרגליםאנשיםשנייםהשיטיםמןנוןבןיהושעוישלח"

 ,ב ,(יהושע "שמהוישכבורחבושמהזונהאשהביתויבואווילכויריחוואתהארץ

 .)א

למצואכדילארץהאליםנשלחוונבטאצליהושע,בספרמהמתרחשבשונה
אךוהרע.החוטאהעולםייהרס ,כןלאשאםבחלקה,ושמחהטובהנפש

וסייעהמשפחתהאתואףהמרגליםאתשהצילההלב,טובתרחבלעומת
הטובההנפששן·טה,כושלתהחוטאת,עירהאתלהביסיהושעשללצבאו

ובזוהעשריםבמאההאלים.גםכושליםועמהבמשימתה,נובטאצל
להצליח.יכוי Qלזולתוהעזרההלבלטובאיןשאחריה,

אודיהמוכשרהבמאיבידינערךוריקודים,שיריםהכוללהמוכר'המחזה
הדגשעיקרהנודעת.היצירהשלפניםרבדיוקןלשרטטשביקשמשה,בן

והבשורההמהפכןהלוחםנובטגםנתקפחולאאךהלירית,בהגותהושם
תזכורתמציבמשהבןשלעיבודויצירתו.עיקרשהיא ,שלוהחברתית
הרוחאםאםגם ,לשמובבידורלשקועלצופהמניחשאינואזהרהותמרור

ומשעשעות.מוסיקליותמחלצותעוטההברכטיאנית
אנושבובעולםלשרודכדיכי-מחזותיוביתרכמו-נובטמוכיחושוב.

היא ,כןלאשאםשבה,האנושילחלקלהתכחשחייבתהטובההנפשחיים,
הקפיטליסטי.המשטרשלהרודניבלחץנרמסת
אליםשלושהמגיעיםלאטם,ברעבגוועיםשתושביהנידחתלעיירה

אתשפותחתוהיחידההאחתבחלקו.וטובשמחאדםלמצואשתפקידם

המצילהלב,טובתזונהשן·טה,היאהנכבדיםלאורחיםהדלביתהדלת
שבעזרתוכסףסכוםלהנותניםהאורחיםומחורבן.מהרסהעולםאתבכך .

 ,העירדלפוניכלאליהנטפליםאזאולםטבק,חנותלעצמהקונההיא
הפולשיםאתלהדוףכדי ,דמיוני·דודלבןלהתחפשנאלצתהטובהוהנפש

הנצלנים.
אתמטיליםתפקידם,במילוישכשלובתחושהעולמנואתבעוזכםהאלים,

הרעהאישלהיותלהומרשיםטה,שןשלהדלותכתפיהעלהאחריותכל
בחודש.פעםרק

מרשימהתיאטרוניתצורההעניקוהמצויניםושחקניומשהבןהבמאי

המקסימה,שור·סלקטראדלהאתלשבחישבמיוחדמשהו.הפשטניתלעלילה
ישכןכמוהרשע.הדודובןהנדיבההזונהשלהכפולהתפקידאתהמגלמת

 ,המצויןהאנסמבלעבודתואתהמיםמוכרבתפקידקרןדרוראתלצייד
וטובים.רביםועודרןמטלמורהאודליה ,ביטוןיניב ,והןאלוןאתהכולל

ומרגשת.נאההצגה
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אדםחיי

שלמהתרגום:לסין;ביתבתיאטרוןצ'כובאנטוןמאתוניח""חרוד
שר,איונהתלבושות:קיש,כנרתתפאורה:ברון,וויבימוי:מושקוביץ,

נוןבןיוסימוסיקח:

לפנותהיויערות,שלטבעתהמוקפתהישוב,מןהמרוחקתאחוזה,"באותה
הסביבה.כלאתהמכסיםכבדיםערפיליםיורדיםהחמה,שקיעתעםערב,
עלשישבנוובשעהשמסביבהנוףכלעלהחולשתגבעה,עלעמדהבית

השקיעהאוראשר ,וסמיךורודערפלרקסביבנוראינותה,ושתינוהמרפסת
אימתוכלנפלא.ונוףבתיםעצים,-הענוגהוורודבצבעאותוצבע

בדמדומיםשהבטתי

בזיכרוניעלה ,הללו

אוצ'כובמסיפוריקטע

'הדודכמו ,יומחזות

<לאהלדוגמה"וניה',
'במה')חוברתגולדברג,

גולדברגלאהחיתהלו

וניה"ב"דודצופה

מןלסין'ביתשהעלה
כיסבורהחיתההסתם

 .אחרבמחזהצופההיא
הפיוטי·הנוףמתוךדבר

הופיעלאהצ'כוביחלומי

וישהתיאטרון'בימתעל
שהרי ,כךעללהצטער

הואהכפריהרוסיהנוף

מאופייןאינטגרליחלק

הדמויותשלומחייהן
במחזה.

נאומובעתלמשל'
חייועלוניהשלהדרמטי

לסיןביתרניה","הדודמדמייןהואהאבודים,

הואסערהבשעתכיצד

גשםעלמדבריםהבמהעלהטבע.אימימפניעליהלסוכךילבהאתמחבק
אינומזהדבראךהנפלאה,הפריחהוחשיבותהיערותיפיעלזלעפות,

יבשה.סטטיתתפאורהרקעעלמתרחשוהכלעליה,נראה

בעלוניה,בתפקידואומללהחמהחיה,דמותלעצבמשכילגבאיששון
אחותושלבעלהאתלפרנסכדיסרניהאחייניתועםקשההעמלהאחוזה
לאשהבמאיתרקחבלבעיר.בנוחיותהחיסרבריאקוב,פרופסורהמנוחה,
כדיהבמה,עלהראשונהבהופעתוקדרותפחותלגלותגבאיאתהנחתה

העלילה.בהמשךולהתפתחלהשתנותתוכלשדמותו

יופיהרקשלאלהביןצריכהחיתהילבה,בתפקידהיפהפייהשרףיובל
וכמיהה,שקטאישלסוגגםאלאבה,להתאהבלגבריםגורםהחיצוני

הצ'כובית.הדמותאתשמאפיינים

שכנעיערות,בגידולהמתמחהאסטרוב,הד"רבתפקידאשכנזיליאור

כטיליגיןכהןאלברטבחייו.טעםמוצאשאינומישלוביאושובכנותו

הדרמטיים.הקטעיםביןומשעשעמוסיקליאינטרמצושימש
אמינהכסרניהשהפתיעה ,דגןומיהפלגאלכס ,זוהרמריםעוד:השתתפו

ההצגה.אתלראותכדאי ,דברשלבסיכומוומרגשת.
המחזהאתשניםלפניהעלההבימהכשתיאטרוןהתרגום:לגביקטנהוהערה

מהדהדתהיוםעדסרניה.בתפקידטלעדהשיחקהשלונסקי'שלבתרגומו



אנחנוהיקר'דודיננוחעוד"אנחנוהמחזה:אתהמסיימתקריאתהבאוזני

ננוח!"

"עודמשהוהסתמיתבאמירההמחזהאתלסייםבחרמושקוביץשלמה
סונטהשלהנואשתהטרגיתהעוצמההזהבמשפטחסרהמנוחה".לנותהיה
עוד"אנחנוהצעירים:לחייההמתאכזרהמרהגורלאלישירותהפונה
ננוח!"

'שלוימלה'
מיוחדתהפקחהבימה,תיאטרוןמפתח","שחקןשביט:ברשלמה

בקרמשחובימוי:עריכהחתיאטרון,של-90חלחגיגות
הבמהמעלמספרשהואבסיפורקשורהשביטברשלמהשלהערבכותרת
נתןהמיתולוגיתהבימהממייסדיאחדגבסיך,"מנחםשלו:המרגשבמופע

שלוהמסורתהרוחעלשאשמורכדיהבימהשלהמפתחאתמותולפנילי
למישהואותותמסורלגמלאותכשתצאלי:אמרהואהלאומי.התיאטרון

המסורת."אתשימשיךכדיראוי

הכישרונותרבהשחקןעיני.גםדמעו.ועיניולקהלהמפתחאתמסרשיבטבר
הספרבבית 1946בשנתהכרנו •וחברשחקןשלוימלה,הואבשביליהזה

היושמוריובמוסדתלמידיםהיינורשמי.באורחבארץשנוסדהדרמטי

בפרוץואחרים.גבסיךמנחםפרידלנד'צבילוביהפאניפינקל'שמעון
עלעלינואפילוהפלמ"ח.להקתלצ'יזבטרון'התגייסנוהשחרורמלחמת
ואנילהבימהחזרשלוימלההמלחמה,אחריהנצור.בנגבביח,דמוקש
נותק.לאהמשפחות,שתיאתגםשכללבינינו'הקשראךלמורההייתי
עלמעלהמנוערידידישבובערבאובייקטיביותממנילדרושקשהלפיכך
שגילםושוניםרביםבתפקידיםהמשולביםהאישיים,זיכרונותיואתהבמה

 •שלווהמבורכתהארוכהבקריירה
במוסדותהתגלגלוכילדהוריוהתרגשוארבעשבגילשביט,ברשלמה
המוכשריםמבניהלאחדהיההואורוחני.פיזיביתב'הבימה'מצארבים,

השניהדורבןבקר,משההואהמרגשהמופעבמאיביותר.והנאמנים

המלטאתגילם"כשהואשלוימלה,'"אומרלידו"שיחקתי'הבימה',לשחקני
מהעליודעהואאורגון.הייתיאניטרטיףהיהכשהואפולוניוס,הייתיאני

לו."לספרצריךהייתילאמדברים.

השחקןאתהובילהומוכרתמבינהאוהבתשידהנוסטלגיבערבמורגשאכן

ושלשלווהאמנותיתהאישיתהסאגהלמיצוישביטברשלמההזכויותרב
 ·:·הלאומי.התיאטרון

-ונורא""היום-לויתןאבי
התערוכה

בדצמבר 1 5עד 1

םש•ך

עתון'ספרי(הוצאתונורא""היום

שלישישירהספר')הוא 77
בטרילוגיה.

אלוהגעהחתירהמציגהספר
בעולם,המהותחוויותתמצית
זו,חתירהמשתתף.כיצורוהאדם

הפכהמטבעה,האינדווידואליסטית
ציוריםהמציג-משפחתיפרויקט

שונים.משפחהבניידימעשה

נהפךטקסט,שעיקרוהספר,

ולדצםהציוריםאתהמציגהלגלריה,
המלווים.השירים

'ןתול •אבארnו ה'81.

 . 18:00בשעה 3.12ה'ביוםרשמיתפתיחה

תל-אביב. , 30גבירולאבןהפואיה,צוותא,

עוזעמוס-נתן"היםלקח"הים-בסרשאול
הים""אותומהספרמילים

האלבוםצאתלרגלהשקהמופע

קלייןחןלוי,דודימימון,שמעוןעוזרי,אהובהסובול,יהליריבלין,-לאורהבהשתתפות

תופים-ניצןאיתיבס,-צביהרעדיגיטרות,-כהןרן

תל-אביבזאפהבמועדון 14:00בשעהבינואר s 1ב-
 037674646תל-אביב,החייל,רמת , 24ולנברגראול



עlתןן~המלצות

אלאפרה;מרביעפראובזירה;דבירהוצאתאיכזם·לא,ארף:שמעון
גוף"."אלגוףעמו;מתפלשתעמ' 71,2009

 .) 15עמ'הגדר',('מאחוריאדף.שמעוןשלהשלישישיריוספר

-היםאתחצינובכרכים,"."שעטנו
גוףשלגיבובים 1לונדוןפירנצה, 1פריז

עםחדלושלא;נתעבים,ושיש
בכאז ,הצדמד ,איתנוואת 11דלך nה

משפטיםמותחתלאהבה, ;ה~;ש 1שלך
אסורה.//לאאבלהמרחק,/על

פרט.שום;להכירבליכולךאתהכרנו

 1העצמישלבדנו;אוהיאגאולהאם

 .) 40עמ'(כב,שנגאל"זהמי;

פואמותוהמלח,הרםמפתג:מריםקשבהוצאתמכשפות,חלפי:וחל
 75 , 2009עצמיתהוצאהמקומיות,עמ' 57 , 2009
עמ'בקולהקריאהדיסקכולל .עשיריספר
להתחזק;עלינוהיההשולחן"סביב.ל"עאותי"כשהעלומרון.חנהשל

המזדעזעתבאדמה;שורשיםשנפתחזרדים;כמהעודביקשתיהמוקד;

קירותאתוסודקת/לעתמעתאותי/לחמםשניים;אומטאטאעוד;
ולאהנפקדים;קירותואתהנוכחים/כמההגיהנום;אשבתוךקצת;עוד
 .) 18עמ'מזרחית',('מערביתנרגעת"לחום!"זקוקהאניכמהאוהבת;אני

 .) 39עמ'מתוודה',('מכשפה

קשבהוצאתלזר'ישריםוייכוט:ופי
עמ' 61 , 2009

בתולדר,מוקדששמיני.ם_שיריספר
הראשונהלכשנההמשך 1המשוררשל

רגליך;עלתעמדימעט"עוד .לחייך
מעלמתוחות/ידינו ,-ילילטונלך

תמתחימעטעודשבינינו./לשנים
את;לשכוחאשתדלואניאצבעותייך;

('התחלה',לפנינו" 1לפניךשהיהמה
 .) 25עמ'

הלכן,האורספריעוז-קסט:איתמר
מנחותשובה,ועלאמונהעלשירים

עמ' 159 , 2009עקרהוצאתוחרשים,

אצבעותמושיטההיא"מתפללת?//
לבנותומיליםהטלפון;מכשיראל

כמוהעולם;בחללדוהרות~~זכד
זה;ברגעהדוהר;-הלבןהאמבולנס

השנהלוחאתוחוצההכביש;/פניעל
 .) 130עמ'('לבדה',החורף"תוךאל

הוצאתבז,מוסל-אליעזווב,יהודית

הבית.פרכמפני / 1מהפרהיפההנערהיראה

הוצאתפיגומים,וחמים:יחזקאל
השחורההכבשההמאוחרהקיבוץ

עמ' 174 , 2009

החברהמשוליכחול""צווארוןסיפורי
חניכהבפנימייה,י.לדותהישראלית.

ועו.דבנייןפועליביןמינית

אתשחרריכחן:לירובסקיצפרירה
וגילויכיסוי~שה,לשונךחרצובות ,

הקיבוץהוצאתזזלך'יזנהכשירתהוצאתהתכים,מסעמלכיך:מכבית
עמ' 229 , 2009המאוחרעמ' 51 , 2009כרמל
ולךויונהשירת .ביקורתימחקררגלי;כףמתכוונתבומקום"ובכל
בעתהעבריתהשירהשלבהקשרהבולען;נפערהבוקר;בהליכתלדרוך

המהפכהממבשריכאחתוולךהחדשה,אומימיניהים;ועדהזהמהלבנון
העברית,בשירהמודרניסטיתהפוסטאשרהחמושהבארץמשמאלי//

רומנטית.משוררתזאתבכלהיותהעםהמלחכשכבתדקה;שאדמתהירשתי;
 .) 19(עמ'תהום"מעלהשקופה/.

הזכוכית,מפזרשטונפלר:צביקה
עמ' 54 , 2009קשבהוצאת

למלאזהבדגהואבידי.;מפרפר"לבך
מאגדהלהתעוררמנסהאנימשאלה.;
סימניוצובט./והפחדמסוכנת/

 .) 12עמ'(רוח,וים"לשמיםמכחילים;

שטונפלדצביקה

1111!11;111;4 

לך'לספרמשהוקוויישי:חניף
זמורההוצאתוולמן,רואימאנגלית:

עמ' 445 , 2009ביתן

בימינזכרמצליחפסיכואנליטיקן
שנותשלבריםבפרהתבגרותו

מאז,פתוריםבלתימאורעותהשבעים.
המתפתחתלדרמהרקעמשמשים

העמידה.גיללבהגיעו

מאנגלית:רכלינאים,ג'ויס:ג'יימס
 , 2009עוברעםהוצאתיבין,אנוחם

עמ' 266

 :קצריםסיפוריםחמישה-עשר
 1דבליןשל 11המוסריות"תולדותיה

חדשעיבודג'ויס.שלכהגדרתו
 • 1971מ·יביןשללתרגומו

מטריזה,אהבהפונטה:אלבה
הוצאתאלטוס,אלוןמאיטלקית:

עמ' 171 , 2009החרשההספדיה

רכבתעלעלתההגיבורהשלאמה
לאאךלבקרrז,בדרךלרומא,מנפולי
הרומןלמחרת.נמצאהוגופתההגיעה,
בניסיוןההלוויה,שלמחרתביוםעוסק
אפשריותבוורסיותאירע,מהלהבין

שונות.

כפיים.;ומוחאיםמחייכיםמקשיבים,טוביהוצאתמשלו,חזריאיר:מתןריתמוססרותהמאוחרהקיבוץ
ספרעםניגש/אפילומהםאחד /עמ' 264 , 2009עמ' 62 , 2009לשירה

שאינוחתימהומבקשהפוך;פתוחבשנהשלוש-עשרה,בןנערשליומנוהנערההיומצחקיםהגדר;"מאחורי
של('אדיבותםלראות"יכולעםעזיבתהאבאתחייו,משתניםשבהלאכיהדבר,;ומוזרוה~ר.;היפה

הכיהאורלותךלנסוקמיין:סיימוו
הוצאתרוו,משחמאנגלית:חזק,
עמ' 112 , 2009לשירהקשב
"סבורהקנדי-יהודי:המשוררשלמבחר
הצלקתאךאדם;/אביששם;הייתי

של 1אמרו 1קיןשל /---עינישמעל
אובלות/כזקנותחייכו / / 1קין

 / 1לדברלומדיםזהשעתה;כפעוטות

קוראיםשם('מהמילים"להפעילכיצד
 .) 85עמ'לך',

נקדותיים,שימבווסקח:ויסלבה
קשבהוצאתוייכוט,ופימפולנית:
עמ' 46 , 2009לשירה
"אולם .-2005משימבורסקהשלספרה
העיוורים,/שלאדיבותםהיאגדולה
הםלבם./ורוחברוחםאורךגדולים

 .) 26עמ'העיוורים',

מטרידהאהבה
פךנטהאל~ה

~ 
d 

היזמותיעזביללאעלוםירכוס:מוחמר
העולם,אתשכובשתהעסקית
אחוזתהוצאתאמיר,רונימאנגלית:

עמ' 335 , 2009בית

של"הבנקאי-ירכוסשלסיפורו
כמרצהחייואתשעזבהעניים",

והקיםהבריתבארצותלכלכלה

להלוואותגרמיך","בנקאתבבנגלדש
ארצו'שלהעניותלנשיםקטנות
בעזרתקטנים.עסקיםהקמתלצורך
איש.מיליון-7כמעוניחולצוהבנק

·:· 
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