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ג'ונס,טרםהרומןשלהארבעה-עשרהפרקבפתיחת
סופרשל"שכתיבתולהוכיחפילדינגהנוימבקש
הואשעליוהנושאאתלהכירשייטיבככלתיטיב
כספי):אסתר(בתרגוםפילדינגכותבכךכותב".

למעמדבתעלובימינומסוימיםשאדונים"מאחר
שלהמופלאבכוחושלנוספרנקריתלמדירם

ההשכלה,מצדכלשהוסיועוללאבלבדהכישרון
התחילו ,כראויקרואדעתבליאףאולי

 ,לאוזנישגונבכפי ,שבדורנוהמבקרים
בהאיןשהדעתלאחרונה,טוענים
היאכן:עליתרלסופר.כלללהועיל
הדמיוןוכוחהרוחשאראתכובלת
ובהכבידההטבע,חננושבהם

מלהמריאאותםמונעתהיאעליהם
שמןמרומים,גובהילאותם
אליהםמגיעיםהיוהסתם

חוששניבעדם.עיכבהאלמלא
 1זובגישההפריזושלאחרונה

תיבדלמדוערואהואיני
שארמכלהכתיבהזהבנדון

 1הרקדןשלהתנועהקלףתהאמנויות.

תרגףל".מרובפניםבשוםנפגמתאינה 1למשל
היאשירה.לתרגלהמיטיבהמשוררתהיאניצןטל

ופרסמההלטיניתאמריקהשירתפסגתאתתרגמה
שנעשתהעבודהמשובחים,תרגומיםספריעשרות

שפתעלרקלאאמונהאשראמנית,ובידבקפידה
העברית.השפה 1היעדשפתעלבעיקראלא 1המקור

המשורריםכותביםהיוכיצדיודעתכמוהיא

עברית.כותביםהיולומתרגמתשהיאוהסופרים
מעטלאכמובנוסף,בכך.מהשליתרוןאינוזהו

הספרותבחקרגםבקיאהניצןישראלים,משוררים

העשייהובכללהספרותית,העריכהובמלאת
שיריםגםמפרסמתהיאהזאת,הענפההספרותית

 .חמישיספרלהוזהו 1האחרוןהעשורבמהלךשלה
משוררתשלשיריםספרהואראשונהלשכוח
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מתרגמת,שהיאכשםשכותבתשנדמהמדויקת,

ניקיונוהשפה,שלניקיונהעלאדירהקפדנותתוך
שלשיריההשירי.הטורשלוניקיונוהביטוישל

כלטואטאוכאילונקראיםזהבספרניצן
צחיםנותרווהםשמאחוריהם,הכתיבההשתדלויות
השיריםלמקראומותקנים.תקיניםומטופחים,

כתיבהניסיונותכאןשאיןההנחה,מתחזקתבספר

שהיאמהאתלסמןהמתקשהשבורהלשוןמתוך
 1ידכלאחרשנכתבופרגמנטיםאו 1לסמןאמורה

שירים,כלוליםכאןאחריות.חסרכתיבההנףתוך
הוסרה,אוהועדפהונבחנה,נשקלהבהםמילהשכל

 .קליניכמעטבהליך
לייצגכדיבדימוייםלהשתמשמרבהאינהניצן

לקוחיםהם 1בשירמתגליםכשהםאךמציאות,
המקיפההעירוניתהתפאורהמתוךתמידכמעט
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המוכריםבחומריםלגלותמצליחההיאאותה.

אתשמאירותומעניינות,חדשות·השתמעותיריעות

 1למשל 1כךייחודית.מחשבהשלבזיקוקיםהשירים

דימויחג,ערבהמתאר'תשרי',שלהשניבבית

"כמוהמדומה:אלהמדמהמן 1הפוךבסדרשמוצג
אלנדחקיםילדיםקולותבוקר;אלדרורים
נעוץשצערומיאיבוד.עלנערםאיבודהשקט.;

נידאדם,ידבמגעהקלגםבתוכו;גלעיןכמו
הראשוןבביתכוחו".לפיאינו 1בנייןבפתחראש;
מישלמתעוררת,תודעהאחרהדוברתמתחקה

סימניםפיעלוהעכשיוהכאןאתשמבררת
הסיטואציהאתמביןשהקוראכשםמוסכמים,

הנבלעיםהרעשים"לפימילה:אחרמילההמיוצגת,
דקההתרופפותלפיחג./ערבזהאחד;אחד

מדרכותביןצהובמשרכיםעליםהחום,/ברודנות

בהשתרכותמומחיתניצןסתיו".שלחגאיזה/זה
היחידהאתפורשתוהיא 1התחבירשלמסובכת

הנשרכותלאפקטבהתאםהמשפט,התחבירית,
הסבךאתלהתירבלילפעמיםלייצג,מבקשתשהיא

הסביבהניתכותוהחמישיהרביעיבבתיםהתחבירי.

עייףאחדלכדיהסביבה,אתהקולטתוהתודעה
הקריאהאתמלוויםהשורקיםהצליליםועצוב.
הרחובותמקיץ,"מותשיםרחוק:רתיחהבצליל

מנוחהיש;ואםזעם,סערתכלאחרשרועים;
תוכלידאיזוים,רחשישהיכנשהוואם/במנוחתם,
קוריחוצהבתוכו;עיקששצערומילתפוס.//

שבריםמטבעות,/לונושרים / 1דברכותועיםשיחה
איבוד".עלאיבוד; 1לרגליו
 1שקראתימהיפיםאביבייםתלשיריםמכילהספר

פינת'שינקיןהשני:שחלקוהשוקעת','בספינהכגון
הזדהותומעוררתאמינהתמונהמשרטטג'ורג"קינג

המציאותמתוךשמצוירתתמונהנואשות,של

אביביתל(כלשבההמתקיףוהממשהישראלית
המתוארתהנדבותמקבצתהנרקומניתאתמכיר

תופתבתוךהאימהותשבהתנהלותהכוחמתוךכאן),
הכוחאתלהתנהלותרקלאמעניקה(האימהות

שאינו ,בלשוןלמבעגםאלאהלאה,אותההמניע
תייריםנהרות"הרומדויק):נקיאלאשיניים,שובר

שלהעיקשבמשתההרגליים;ושעטתופליטים
מלאוכיודחוףוחגוגוקנהוטרוף;ושתהאכול

תנומתויומיים.שבועותשלושהלמלחמה;
ולולאאימה;עדמוכרותמפלצותמולידההתבונה;

לזקנהחוברת/הייתיובוטחת,דקיקה 1בידיבתייד
תעזרואיתה:ולוחשתהשינייםשבורתהצנומה;

לי".
-ובראשם 1בספרהאהבהשיריבמיוחדמקסימים

אהבה,כשירדווקאלאולהיקראשיכול(אףבעיני
יכולתואיןאליושמתאוויםדברכלעלשיראלא

ללאשיר'מוךך',-עישון)למשל 1ממנולהיפרם
בהנקראשהואהאחתשהנשימהפיסוק,סימני

"וברגעבה:דורששהואלאובססיהבדיוקמתאימה
שערמתישהזמןידעתי;טעמואתטעמתיששוב

להרחיקבליוהלכתישהלכתי;שוואכולובינינו
ואיןהזההמרדןמןגאולהלי;שאיןאחדצעדגם

ארצהאםגםממנולייירפאולאארוכה;הזהלרעל
רוצה".ואיננימאודי;בכל

שירישלייחודימחזורהיאבספרהאחרונההחטיבה
קצרים.פרוזהכקטעישמוצגיםוזיכרוןילדות

שחוותההילדהלתודעתנצמדארץ""באיזוהמחזור
שלורצופהוקריאה 1בוהמתואריםהאירועיםאת

מחזוראלא ,זיכרוןשלמחזוררקאינושהואמגלה
זיכרוןשכל 1ניצןשלהכתיבהמקורמחוזותשל

בלשון:שהתבררהמסוימתתובנההכניעבושמיוצג
סביבהשיחההנושאים,כלתוםעדשנסחטו"לאחר
בילדה. 1ביעינייםתוליםכולםגוועה.השולחן
אתכם".תושיעהיאלאועיקשת.פהכבדתוהילדה
אושאבאשומעתאניכי 1צעקתי"כנראהבאחר:

לוקחתשאניחלמתישובאלי.לגשתקמואמא
ומתחתי 1ביניבטתאניצדדיוומארבעתחלב,קרטון
נראיתיהיכן 1לבשתימה 1נעלמתימתיכתוב

לאחרונה".
חטיבהניצןכוללתעטהמפריהשיריםבקובץגם
המשוררמאתיפהפייהעירוניתפואמהתרגום,של

שכותרתהמסטוסבסטיאןלואיסהארגנטינאי
ביןקריאהכדיתוךשמתברריםהקשרים'תו:ןה'.

מבטונקודתלבין 1בספרניצןשלהעירונייםים i-השי
וניצןמעניינים,מסטושלהעירוניהתועהשל

עצמהשלההמשורריתההוויהאתגםכאןמסמנת
אוליאךכמתרגמת.הווייתהעםבעבותותכקשורה

הפואמהבלעדיניצןשלהשיריםלספרלוהיהטוב
עלהמודפסתשהתמונהגםחבלהזו.המתורגמת

רלוונטיותבלתיאסוציאציותמעוררתהספרכריכת
עםוביחדליצלן),רחמנאריכוז,מחנה(שללספר
שואה,ספרשלקונוטציהמייצרתהספרכותרת
זהו .הספרמןהשירהקוראיכמהמרחיקהואולי
השירהספרילמדףמוסיפהשאנייפהפה,ספר

 ·:·עוד.בולקרואואחזורעליהאהובים

בראלבוית

Zoon in, Zoom out 

כתרהוצאתנתניה,בוושטייך:דרור

עמ' 225 , 2010

הן- Zoon jn, Zoom out-האלההמיליםארבע
דרורשלהחדשספרונתניה,שלהמזוקקתתמציתו

אלמהמיקרוקוסמוסבועבהוא .בוושטייך
הבדיה,אלמהאמתפנימה,החוץמןהמקרוקוסמוס,

אתארחיבעודכך(ועלהמדעאלהספרותמן
השמיםמצבא 1והעתידהעבראלההווהמןהריכוך),

נפשמכוחות 1הארץכדורשלהפועמתלליבהועד
עליהם.שליטהלנושאיןפיזיקלייםלכוחותועד

תלברחובספסלעלהיושבבורשטיין-המספר
עדובזיכרונותיובמחשבותיומחברתוממלאאביבי

אל 1העכשיואלמתעוררהואדברשלשבסופו
פיזיקליות,בעובדותשימושעושה-המציאות

לקיומוהקשורותידועותוגיאולוגיותאסטרונומיות
הקיוםושלבפרט,הארץכדורשלבכלל,היקוםשל

אםשגםראייהמזוויתזאתעושההוא .בוהאנושי

בתוךלמקומנובאשראנושיותתהיות-עיקריה
ונכתבונוסחוכבר-קיומנושלוהצרהרחבההקשר
מרענןבאופןבורשטייןאצלנוצקיםהםלעייפה,

שללנתניהחוזרהואבדמיונומחשבה.מעוררואף



האסטרונומיהלשיעוריילדותו'
עכשיושרקדבריםאותושלימדו

מלואעללעמודמתחילהוא
ביןדרכואתמנווטמשמעותם,

לרמתעדבנוהטבועזק~ימיזיכרון
הפרטיים,זיכרונותיולבין 6האטומי

(אמיתיתהמשפחתיתההיסטוריהבין

ההיסטוריהלביןבערבוביה)ופיקטיבית
כדורשלוהאסטרונומיתהגיאולוגית

הארץ.

 ~אלאאינםוהמקום,הספר'נתניה',כן'אם
מצבורכאמור,הוא,הגיאורגפיהמקוםמשל.

האמיתיה'בית'בנוישמהןהל~נים
הממשיתהאכסניהבורשטיין'שלוהמטאפורי

שלמשפחתובניחייושלילדותושלמאוד
ותצלומיםמסמכיםפרקיוביןשוזרשאףהסופר'

הזיכרוןכמומתעתעת,גםנתניהאבלאותנטיים,
שלהפריזמהדרךמתבונןבורשטייןאמנם .עצמו

נוכחהאנושיהקיוםאפסותשלהשגורההראייה
המשקלשיוויונפלאותהיקוםשלהאינסופיות

כלאתמכניסגםהואאבלאותם,שמקייםהעדין
הזההדו-קיוםאתומתארפנימהאליוהזההיקום

בציטוטיםהשזורהלהפליא,יפהשירית,בפרוזה
וורדכותביםבגופנו'אטום'"כלמעניינים:
לפנישמשותכמהבתוךהתקייםובראונלי'
שמשותפלנטות, .שלנוהשמשהיווצרות

הכימיים,היסודותאבלוהולכים,באיםואורגניזמים
כמותם".נצחייםלגוף,מגוףהממוחזרים
תוהההואבפתיחהספרות:אלגםנדרשבורשטיין

לעובדהרמזולוהעבריתבספרות"איןכיצד
הןהירח,והיווצרותהיבשות."שתנועתהמדהימה

אתוכיממש"אירועאותושלתוצאהכנראה
הספרותמצניעההלוחות."טקטוניקתשל"חיוניותה
בספרותהקרקעמצחין."גרבבהצנעהעברית

במרשםהרשומהמוצקה."קרקעתמידהיאהעברית

מותךסלעשמתחתיהקרקעולאהמקרקעין
השמש",פניעלהשוררתלזוהקרובהבטמפרטורה

שעובדותכךעלמליןהסופראחרות,במילים
סטודנטלכלהידועותוגיאולוגיותאסטרונומיות

רקהעבריתבספרותמוזכרותלגיאולוגיה,מתחיל
גייתלוגיאולמשל'בדעתי'(עולהכמטאפורה
שזעזועיה ,עוזעמוסשלשליבמיכאלהמעמקים

אשתחנהשלהעזותהנפשלתנודותסיסמוגרףהם
בספרותמוזכרבורשטיין'פיעלהירח,מיכאל).
כגורםולארומנטייםבהקשריםבעיקרהעברית
שכולם,הלכת,כוכביביןהקשריםבמערכתמכריע

שכדורלכךאחראיםאחרים,רביםגורמיםעםיחד
אתשוטףבורשטייןקיים.שהואכפיקייםהארץ

עושהוהואמדעיותעובדותשלביםהספרותשדה
פילוסוףשלבתהייהגםאךילד'שלבהשתאותזאת

מבקשתאניהזאתהנקודהעלסביבתי.ופעיל
בכמהבספרהמופיעהאקולוגיהאספקטלהרחיב.

ישעכשווי:ברן-טוןשהואבמהנמסראפיזודות,

עושיםלאואנחנוהארץכדורעלאחריותאנושלבני
אגב,עצמו'בורשטיין .שלוההרסאתלעצורדי

 ,לתקןכדי , Eco Librisבאמצעותעציםנטע
ספרו.הדפסתשגרמההסביבתיהנזקאתבמעט,ולו

לדוןראויכליםבאילונכבדה:שאלהעולהוכאן

ספרותייםבכלים-זהכגוןבספר
הדיוןהאםמדעיים?בכליםאו

פילוסופי'ספרותי'להיותצריך
בלילה,""השמיםאקולוגי?או

אישוםכתב"הםהמספר'אומר

תוצאההאנושי"'המיןנגד

הפעילותשלברורה
ואניהמזהמת.האנושית

להיותיכולהאםשואלת,
רקמתייחסיםשהסופרים

ואלהירחשליופיואל
כיהתרבותייםהקשריו

כלחריףאשמהכתבכשעולה
אתלהשאיראוליראויהאנושותכנגדכך

יתדייןכליםבאילוובאמת,למדענים?המדעיהדיון
בכליוזאתיעשהאם ?הספרותאישעםהמדעאיש

לאהספרותשאישלהניחסבירהמדעיים,ובשפתו
איששלבשפתוישתמשאםדבר.וחצידבריבין

פופולריזציההמדע,שלזילותבכךתהיההספרות
סובלת.אינהומדעניםמדעניותשלשדעתם-

-השלכותיהעלהארץכדורהתחממות-הנושא
לדעהשבניגודאלאמשמע,תרתי ,'םח'אכןהוא

'אמתהסרטשלפסקנותואףעלמוצה,טרםהרווחת

הנושאאתשהעלהגור'אלשללמשל'מטרידה',
ומדעניםאליבאאך'גרפיתבצורהציבורילדיון
מדויקת.ולאפופוליסטיתבצורהגםמעטים,לא

אנושבנישללתפקידםבאשרהגלובליהמדעיהדיון
בעיצומונמצאהארץכדורהתחממותבתהליכי
קיצונייםאקליםשינוייחלוקות.כמסתבר'והדעות,

נמדדושטמפרטורותלפני(הרבהבעבראירעוכבר
אףעלבעולם).שוניםבחלקיםמסודרבאופן

דושיעורלעלייתהאדםשלהשליליתתרומתו
בכוחואמונתומקורבאטמוספרה,הפחמןתחמוצת

בהיבריסהיותרלכלטמוןכאלהתהליכיםלשנות
ממדיאתשלואמיתיתהבנהבחוסראושלו

למדידתכיוםהקיימיםוהאמצעיםהשיטותיכולותיו.
עשרתלפניהארץכדורפניעלששררוטמפרטורות

גבוההשטמפרטורההוכיחולמשל'שנים,אלפים
כחלקהארץכדורפניעלבעברשררהכברמאוד

לפעילותקשוריםשאינםטבעייםמתהליכים
היוכברוכיאז'קיימתחיתהלאשכללהאנושית,

בטמפרטורה.חדותוירידותעליותבעבר
המוסריותהשאלותשלמחשיבותןמפחיתאינוזהכל

בתהליכיםגםלהתבונןשישרקמעלה,שבורשטיין
מפוכחות:בעינייםלמונעם,אפשריבלתישכמעט

פריזתושביאםלמשל'הארץ'לכדוריעזורמה
שםאותםשמעודדים(כמובאופנייםלנסועיעברו

אוכלוסייתאםזולים)ציבורייםאופנייםידיעלכיום
למכוניות?מאופנייםעוברתסיןשלהמיליארדים

המתפתחתכשסיןבחשמלהאישיהחיסכוןיעזורמה
לספקכדיועצומותרבותכוחתחנותבונהבמהירות

תהיהלאהאםלחשמל?בתחומההעולההביקושאת
שתהיה.כנראה'אחרינו'?תקומההארץלכדור

מכל .ההפכפךבגורלופסיקרקמסתמן'כךאנחנו'
והקריאהלבמשובבבאופןכתובנתניהמקום,
 ·:· .מאודמענגתבספר

שמשעדנה

מחבר

מחפשותנפשותחמש

הגדולה,הבקתהרחובפריאנטה:מיכאל
עמ' STAVNET 2010, 216הוצאת

קיצורלדעתי'שהן'שורותששישפרוורלז'אק
ואברהםבלילה''פריזלהןקראהוא .פריזתולדות

לעברית:אותןתרגםחכים
בלילההוצתוזהאחרבזהגפרורים"שלושה
במלואםפנייךאתלראותכדיראשון
עינייךאתלראותכדיהשני

פיךאתלראותכדיהאחרון
אלהכלאתלילהזכירכדיבמלואהוהחשכה
בזרועותי",אותךמחבקכשאני

אבל .מאודמינוריהגפרוראור

רקמוקףכשהוא

המז'וריותבחושך

נוספות.שעותעובדת

לראותצריךפרוור
כדיפהעיניים,פנים,

סביבזרועותיואתלקפל
פרוורהאהבה.שלגופה
לזכותכדיחושךצריך
אתצריךהקוראגדול.באור
שהחיבוקכדיבכותרתפריז

 .יותרהדוקיהיה
"אהבה"המילהאתתחליפו
שמיכאלותגלו"זהות"במילה

הבקתהברחובפריאנטה

הגפרוריםאתמדליקהגדולה
האלה.
הבקתהברחובקפה-ספרייהביתבבעלמדובר

ביןהקיר'עלהתלוייםהציוריםביןשםהגדולה.
מהסורבוןהסטודנטיםוביןתיכוניהיםהתפריט

לחמשמתוודעהואמהמדף,ספריםלשלוףשבאים
אחתהספר.שלהשדרהעמודהואשסיפורןנשים
נשרפוהוריהשבנוהנובורישיותשגשריאלזה,היא

בחיקמתנפצתשיהדותהובי'היאהשנייהפניה.מול
היאהרביעיתסולן.היאהשלישיתהקתולי.בעלה
ברעלהפניואתמכסהבעלהשמוחמדתרזה,

שבעלההמוסלמית,אימןהיאוהחמישיתמטאפורית
היהדות.דרכוןאתציפורניובקצותאוחז

אתמחלחלהואפסיבי.מקשיבאינוהמקוםבעל
לפעמיםעיניו.לנגדהנרקםהנרטיבלתוךסיפורו

עצמואתמוצאהואולפעמיםמשנהשחקןהוא
מוקףשהואהיאהתחושהמקרהבכלהבמה.בקדמת
אוליכךומשום .מחברהמחפשותנפשותבחמש
מחמשתן.המורכבפסיפסהיאדמותו

מהשירהגפרוריםתפאורה.רקאינהברקעפריז

שלהפהבזוויותחשוכותפינותמאיריםפרוורשל
בלהבה.מילהמחליפותשהןוהתחושההבחורות,

·:· 
סומקרוני
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