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החילוניהצליין

אור'חלילירוח,פעמוניפלו:עודד
עמ' 98 , 2010קשבהוצאת

עודדשלהחדשספרואור'חלילירוח,פעמוני
מטוביאחדשלבדרכונוספתיפהתחנההנופלו'

הספר .ביצירתופסגהלאכיאם 1בארץהמשוררים
פלו'שלהאחרוניםבספריושהחלהקואתממשיך

עםתנ"כיתושפהמקראיותאלוזיותשילובשל
זעםנביאישלרוחויפהפיים,עדיניםטבעתיאורי

דרכואתבטבע.מתבונןאדםשלצניעותעם
בשירתמאנגלית,בכירגםמתרפלו'החלהשירית

ואלןויטמןוולטשלהשפעותעםישראליתביט
אדםזעםשירתזוחיתהגינסברג.

בשורותבהכתו 1בודדוצעיר

חלהאחרונותבשניםארוכות.
מעברבצד 1בשירתומפנה

שירילצפון.מהעירהמשורר
מפעמים,החלוסתיוורוחיערות

הסוגמןאלבאהבתרוויים
שהגדירכזה ,הרליגיוזי-חילוני

כ"צלייןאורבוך·אורפזיצחק
עברוהזעםהחילוני",

מזעם-טרנספורמציה

רליגיוזילזעםניהיליסטי
שלהרעותדרכיועל

חובבהאנושיהמין

והשקרים.השחיתותההרס,המלחמות,

מלחמתשלהעזהרושםתחתנכתבהנוכחיהספר
צפוןיערותשלוותאתשהחרידההשנייה,לבנון
לצימרלצפון'נסיעהלפניאותוקניתי .ארצנו

משפחותשלהרעשבחגים.מנרה,בקיבוץמשפחתי

אותיהבריחהצפוןשלהאלוהיתלדממהאדישות
שלנועזתפעולהזאתחיתהבלילה. 1הקיבוץלתוך
גבעהעלושם,היופי.לחיקהמשפחהמחיקבריחה
היפים.ולשיריםלשקטהקשבתיפנס,שללאורו
אלוהשתיקתהטבע/שלהתפילהבבית"שם;

מחצלתתבוא;פרחיםמרבדתתהלך;בעלווה
דתיותזוהיתחסה".כנפיובצלשםמחטים;
התפילהבתיולאמקדשה,הואשהטבערליגיוזית

תבואבחושך;מאדעדיפה"והנפשהממוסדים.

מחילותתבואככלה;אפלוליתבאש;כנףתפרוש

ערביים.""ביןדועכותאור;

 1פלובשירתרבותחוזרשונים,בצירופים 1האור

דברפתחשיריובמבחרלהיווכחהיהשאפשרכפי
אחדות.שניםלפנישיצא
לכלביםהאהבההואפלובשירתנוסףחוזרמוטיב
וחוזרהאנושית)הגסותמפניחימקלטמעין(שהם

בחצרהיום,"כחוםשמו:ש'כנעני'הכלבומככב
תחת 1ב~לשוכב,/צהריםבעלפוןכנעניאחורית/

אזני / 1לפנישעות 1בבוקרהשכםאלון.//עץ
דוהרים;סייחיםגםסוסיםלמראה;יזקוףמפרש

הנשיא,/לכפרטובא·זנגריהבין;הרחבבמישור

ונערלוחךקיץזהובקציר;שלףעיזיםעדרשם
ברוחשחריתמרעהתפילת/נוהג:בהןקטון;
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'מותרכינפשם;עליבקשוהואגםאלהרענן;
ישנהאלה,בשיריםולמעשה,אין'."מבהמהאדם

לחיות."ומובנתברורההעדפה
אחכההקיץ;כלצהובתודעהבמדרוןתמיד"תמיד
אחלוםקיץכלראשונה;מבוישתסתווניתלסומק

כמיההשלמדויקתיאוראיזהעד".ירוקחורףבוא
כשרקוקשה,מצהיבתיכונימזרחבקיץלחורף
השורשיםאתמסגירתודעה""מדרוןהצירוף

תודעה.חיישלהאורבניים
המכנסבשערפחות.חזקיםשיריםגםישנםאבל

ובמוותבעוניהעוסקיםשיריםישנםגנוזים,שירים

שלספריםלפאריכוליםאמנםשהיוקרובים,

מהשיריםנופליםהםאבלפחות,טוביםמשוררים

בהםהזעם"ב"שיריקיימתנוספתחולשההחדשים.
החולשה .מקראיזעםנביאשלתפקידהמשוררלוקח
חובבאלושורות(כותבעצמומהזעםנובעתלא

האלוזיותמריבויאלאשירי)זעםשלגדול
כמו 1המשוררשלקולואתה"מטביע"המקראיות

אל"יצחק-יצחקלבנון:במלחמתהעוסקבשיר
עריםכבדדהלכואיכהיולך./מזבחגבעלעקדה

הלואורשת./מצודהלצנוחתהומותצלמוותגיא

זעקיושברשוד 1עברארץ 1בניךשלוםתשאלי
 1השיריהכיסויחסרהפאתוסבצד ; 11בה."אחוארץ

המשוררמקראיים.ציטוטיםשלזילותכמעטישנה
המקראלשוןאתלהטמיעמיטיב 1למשלחזק,יחיאל
פשוטמהשיריםחלקכאןואילוהשירית,בשפתו

עדשבשמים;אבי"הרציטוטים:מעודף"קורסים"

קלזדון."":ממשלתזנתהאיכהארץ;שחתהמאוד
טבעיתהמקראללשוןוהפנייה 1התוכןעםלהזדהות
בפואמהכמובחלקם,אבל 1משיריובחלקלמשורר

ישנההחדשה)הבריתהשפעותגם(שבהתירא''אל
מקראית.עודפות

לאעדייןאךהממשלה,ראשבפרסיזכהפלועודד
הדבר 1לדעתי .לוהראויההממסדיתלהכרהזכה

בתחוםחולשתוהיאהראשונהסיבות:משתינובע
בהערכתהמרכזיהמרכיבכיוםשהם 1הציבוריחסי

האופציההעדפתהיאהשנייהספרותית.כתיבה

ובביקורת,בספרותנווזךאלתרמןשלהשירית
שלהאופציהפניעלאורבנית,שירהשלאופציה
המשוררתשלשירתה(והשפעותטבעשירת

אסתרתקוה,פתחילידתהראשונה,הארצישראלית
שלההעדפהואתפלו).בשירתניכרותדאב,

החקלאותשלהאופציהפניעלה'נדל"נית'האופציה
 1בכללהארץכלברחביהיוםלראותאפשר 1למשל

אבל 1באלתרמןמרדאמנםזךבפרט.דןובגוש
שניהםאתביותר.המובהקממשיכוהואלדעתי
כמעטמיליטריסטיתנוקשה,מוסיקליותאפיינה
זךאצלשורות,בסופינוקשהחריזהאלתרמן(אצל
אבלבנושא,להרחיבהמקוםזהלאפנימית).חריזה
יותרהעדינההאופציהאתדחתההעבריתהשירה

לעולםברורההעדפהחיתהלה(שגםדאבאסתרשל
ופלוציפוריםביכרההיאהאדם,עולםפניעלהחי

כלבים).

שירהתרגומימבחרימאגדהספרשלהאחרוןחלקו
חייכישיימוססקסטון' 1ויטמןפלו:שלעבודתופרי

משהוישאבליפים,רובםוהתרגומיםהשיריםועוד.

 .משוררכלשלאחדבשירמרפרף
להתיךהמשוררמצליחבואחדשיראביאולסיום,

מטוסתיאורטבע,תיאוריעםהמלחמהאימתאת
שמשות;בין"בשעתממריא:מניח?)אני(קרב?

צפונה.דוב;משדהממריאחבוט; 1זעירמטוס

מתפוגג./יום;אורצלמחניים,/בואכהובדרך;

ערבשלמת/מעטעודעלטה./מעטעודדק-דק./

 ·:·תתעטף.""כנען

גלעדיובל

אובעבריתכחולהחולצה

ברוסית

הז'אנר-האשליהבגנותנגיד:חיים
ספראהוצאתהעברית,בדרמההתיעודי

עמ' 344 , 2009

באשרלקטגוריות,אמנותיצירותלחלקקללא
שחוקריםכדיאדיריםמאמציםעושיםהיוצרים

ובמשבצות.במגירותלהניחםיצליחולאומבקרים
חומק 1נגידחייםשלספרוהאשליה,בגנותוהנה,

אתמטמיעוהקוראהזאתמהמכשלהבאלגנטיות
כגון 1בתיאטרוןהתיעודילז'אנראופיינייםהקווים

הריאליסטיתבמחזאותהנוצרתהאשליהשלילת-
הקלאסי("המימזיס"המציאותאתלחקותהמבקשת

עומקוהיעדררופפת,עלילה ,) 21 , 10עמ'ראו
נקיטת ,) 27 , 24(עמ'הדמויותבעיצובפסיכולוגי

עזהותשוקההרשמית),לעמדה(מנוגדתעמדה
תעמולתיאופי 1הקהלוחינוךלאינדוקטרינציה

 , 39 , 27(עמ'המוסריאוהחברתי 1הפוליטיבתחום

(עמ'משעשעתלאחי),(עיתוןמיידעתגישה ,) 151

אופר Qמהתיעודיבמחזהמופיעכללבדרך .) 82
הקלאסית,היווניתבדרמהמקהלהמעין 1קריין

אתקוראיםואףקריינים,הםהשחקניםכללעתים
כשהםבידיהם,מחזיקיםשהםהכתוביםהטקסטים

 , 175 , 93 , 84 , 21(עמ'"מסכת"שלבמבנהערוכים

הקולאז'בתבניתשימושיש .) 276 , 251 , 198

קולנוע,כגוןאחריםמתחומיםיסודותהמערבת
חזקהנטייהיש .) 142<עמ'וכד'כרזותשקופיות,

הקהללמרחבהשחקניםמרחבביןהחיץאתלבטל
האשליהאתלשבורכדיואילך). 214 , 198 , 43(עמ'

פונותשדמויותיש 1הריאליסטיבמחזההשגורה
אותןעיצבבההדרךעלבתלונההקהלאלישירות
עמ'-פירנדלולואיג'ימידישאול("טריק"המחבר

331 (. 

התיעודיהתיאטרוןשלשורשיואחרמתחקההמחבר
 1וכמובןהעתיקה,מצריםשלהפולחנייםבטקסים

מדגישהואאך ,) 24(עמ'הקלאסיתהיווניתבדרמה
המאהבראשיתהתרחשההזההז'אנרשלהפריחהכי

המהפכות,שמעוררותלהתלהבותתודותהעשרים,
עבורוברורקליטביטויבכלישלהןולצורך
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אתמצטטהספרההמונים.

מההשגיםשסלו 1מאיאקובסקי
הקלאסיתהספרותשלהאדירים
שתומהלאמנותוייחלהרוסית,

 .) 49<עמ'עיתונאיתלרפורטאז'ה

לז'אנרנתפסומהפכניותתנועותשתי
והגרמנים,הרוסיםהקומוניסטיםהזה:

כמעטבשתיהןוהמאפייניםהציונים,וכן

שחקניםמאותבהםענקיים,מופעיםזהים:

ביןעירובמסכת,שלמבנהצופים,ואלפי
ונו',לקהלהשחקנים

אוורידנחשבהתיעודיהתיאטרוןלאבי

תלמידיושבין 1הגרמניהקומוניסטפיסקטור
ויליאמסוטנסימילדאותרונובט,נוטרלונמנים
היאפיסקטורשלישראליתתלמידה ,) 54<עמ'

המונייםמופעיםביימהאשר 1·דוריבתשולמית

פאסט),הווארושלהתהילה"גיבורי"אחי<כגון
יצאווהשחקניםשלמים,קיבוציםהשתתפושבהם
ואילך). 98<עמ'סיפוריהםאתלספרהקהלמקרב

"כנרתבמחזהואלתרמןנתןהלכובעקבותיה
לקהל,ישירותהפונהפר gממשלבהואבוכנרת",

קבוצהייסוד-המכונןהאירועאתשמנציחצלםוגם
פרקיםמקדישנגידחייםשלהספרבתבל.הראשונה
 1צ'לטוןנולה 1הז'אנרשלהגדולה'ל'כוהנתשלמים

יהושעממשנתה,הושפעואועמה,שעדבוולמחזאים
הלל 1לונומוטי 1ויינגרטןאיציק 1בולסר

ואחרים.מיטלפונקט
המאהמראשיתמחזותעשרותאחריעוקבהספר

המאהשלהראשונותהשניםועד
"אישביניהם:ואחת,העשרים

"הימים"וו-קיום",היה",חסיד

"ליל"קריזה"'הבאים"'
 ' 11אחת"עירהעשרים"'

"מסיבתבית"ר","קדימה

כלב",בןאוםשלהפורים
"פרוטוקולים","גטו",

הסרבנים","משפט

פריי",מאכט"ארבייט

וילך","ויאמר"כפר",
"פולארד"האחורית",בחצר"משחקים

ועוד.ועוד

מחזה,כלשלחיבורונסיבותאתמצייןהמחבר
רמזיםהבמאים,שלהמחרבים,שלביורגפייםפרטים

ורךהקונספציה,המבנה,המחזות,לתוכןמועילים

ודרךובחו"ל 1בארץהקהלבקרבההתקבלות
פיעלערוךהחומרהביקורת.אצלההתקבלות

מוצאהמתענייןוהקוראכרונולוגי,ובסדרעניינים
 1בספרהמוזכריםהמחזותשפעלגיבנחוץפרטכלבו

אפיזודותהנאמרבהקשרמזכירהמחרבזאת,רקולא

בורךהחסרההלחלוחיתאתהמעניקותואנקדוטות,
קורותיהם 1למשלהזה.המיןמןמחקרבספריכלל
 ,) 61<עמ'ליבקנכטוקוללוקסמבורגורזהשל

לומיירהאחיםשלהראשוןהראינועסרטשלסיפורו
לעומתהעבריתהכחולה""החולצהסיפור ,) 62<עמ'
של"המשפט"סיפור ,) 95<עמ'הסובייטיתזאת
וגניהלקבוצתלשלםבמפגיעשדרשבן-הודה,ברוך

ברכבת,ממנוונגנבולה,מיועדותשהיולירות 50

הכסף!אתלקבלבתוקףסירבההקבוצהואילו
שלסיפוריהם ,) 138עמ'- 11כנרת"כנרת<המחזה

בגולה,הכביכול-ורודהעבראלהנוסטלגיהשירי

"קריזה",במחזההאשכנזיהממסדכלפיוהזעם
הכפרעלסרבול),<יהושעאשכנזיבידישחובר
ליקוקמנהגועלבמציאות,קייםשאיננוטרודה,
אירופהבמזרחדווקאמוכרשהיההדבש,אותיות

יגאלשלהתגובהסיפור ,) 137הערה , 166<עמ'
אחת""עירבמחזהכשצפואלדדישראלושליזין
ועו.וועוו ) 192-190<עמ'

לצערווע.ר 1בז'אנרהתאהבשהמחברחשהקורא
שנותתחילתלקראתהתפוגגזהשז'אנרכךעל

ביןהגדולהפעראתמתארהמחברהאלפיים.

"משחקים-הקהלבקרבהז'אנרשלההתקבלות
פעם, 1200הבמהעלעלהלמשל,האחורית",בחצר
 ;) 134<עמ'צופיםמיליוןמחצילמעלהבווצפו

מוטימיטלפונקט,הללסרבול,יהושעשלמחזותיהם
לעשרותזכוואחריםמעייןווומזי"א,עדנה 1לונו

בארץיוקרתייםולפרסיםזרותלשפותתרגומים
כלפיוקרהכתףהפנתההביקורתואילוובעולם,

 .) 336-334<עמ'

ופורח,צומחנולו'שז'אנרהיאעולםשלדרכו
 ,) 337<עמ'לעולמווהולךקמלוברשלובסופו

אפיוניואחרלהתחקותהיאחךאנינישלדרכםאבל
כגנותבספרונגידעשהוכך 1להשגיוהערכהולהביע

חובקובידעגדולה,במסירות 1בכשרוןהאשליה
 ·:·עולם.

גרנותמשה
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